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Abstrakt 
 

Cílem diplomové práce bylo určení rovinnosti podlahové konstrukce dvěma metodami, 

nivelací a laserovým skenováním, jejich následné porovnání a vyhodnocení rozdílů. Práce se 

zabývá především laserovým skenováním a to použitým skenerem a softwarem na zpracování 

mračen bodů. Dále je v práci vypracován přehled platných technických norem zabývající se 

danou problematikou. 

 

 

Abstract 
 

The aim of the diploma thesis was to determine the flatness of the floor using two 

methods, levelling and laser scanning, their subsequent comparison and evaluation 

of differences between them. The thesis deals mainly with laser scanning and namely the used 

scanner and the software for point cloud processing. Furthermore, there is a compilation 

of existing technical standards dealing with this topic. 
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1  ÚVOD

Předmětem  diplomové  práce  je  určení  rovinnosti  podlahové  konstrukce  dvěma

metodami,  pomocí  nivelace  a  laserového  skenování,  jejich  následné  porovnání

a vyhodnocení rozdílů.

Práce se zaměřuje především na laserové skenování a to jak na použitý skener, tak

i na následné zpracování takto získaných dat. Metoda laserového skenování je zde stavěna

do konfrontace s výsledky získanými nivelací a je na ni pohlíženo v tomto případě spíše

skepticky. Práce se tak zabývá otázkou, zda je možné metodu laserového skenování použít

na  určení  rovinnosti  podlahových  konstrukcí  za  předpokladu,  že  budou  splněna

požadovaná kritéria dané platnými technickými normami a metoda bude mít dostatečnou

vypovídající schopnost.

Diplomová práce je rozdělena na pět částí. První část pojednává o platné legislativě

v  současné  době.  Jedná  se  o  přehled  technických  norem zabývající  se  problematikou

podlahových konstrukcí a souvisejícími tématy. Další dvě části jsou zaměřeny na použité

metody.  Druhá část  se  tak  zabývá metodou laserového skenování,  konkrétně  použitým

skenerem a softwary, a třetí část přesnou nivelací a použitým přístrojem. Ve čtvrté části

jsou nastíněny základní pojmy ze statistiky a v poslední,  páté části,  je zahrnuto vlastní

měření a následné zpracování.
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2  LEGISLATIVA

V  technických  oborech,  ve  kterých  se  lidstvo  snaží  aplikovat  přírodní  vědy

a s využitím nástrojů a vlastních sil často překonat přírodní zákony, je nutné, aby byly

jednotlivé  činnosti  a  následně  jejich  výsledky  v  jakémsi  standardu.  Aby  obecně

vyhovovaly širokému spektru lidí a nezpůsobovaly nikomu újmu. K tomu účelu nám slouží

technické normy. Ty tak zajišťují, že výrobek, proces nebo služba budou vhodné pro svůj

účel a splní požadavky především na kvalitu a bezpečnost. Avšak v současnosti  nejsou

technické normy závazné, pokud je závaznými nestanoví nadřazený předpis nebo smlouva.

Jedná se o kvalifikované doporučení a tudíž je jejich použití čistě na dobrovolnosti. Normy

ale vznikají za souhlasu všech zúčastněných stran a tak je jejich používání velmi výhodné.

O tvorbu a vydávání českých technických norem (ČSN) se nyní stará Úřad pro technickou

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. [1]

U podlahových konstrukcí tomu tedy není jinak a i zde existuje řada technických

norem. Přestože je podlahová konstrukce tvořena z několika vrstev, největší pozornost je

směřována  na  pohledovou  (nášlapnou)  vrstvu  a  to  ať  už  z  pohledu  uživatele,  tak

i z pohledu geodeta. [1, 2]

2.1  Související technické normy

Podlahovými konstrukcemi obecně se zabývá česká technická norma ČSN 74 4505

Podlahy  –  Společná  ustanovení.  Obsahuje  související  termíny  a  definice,  technické

požadavky, zkoušení podlah a řeší návrhy jak podlah v bytové a občanské výstavbě, tak

i  návrhy  podlah  průmyslových.  Technické  požadavky  i  členění  normy  navazují

na zahraniční normy zabývající se stejným tématem a to především na německou normu

DIN 18202 (DIN – Deutsche Industrie-Norm). [3]

Další  technickou normou  v  této  oblasti  je  ČSN 73 0205  Geometrická  přesnost

ve  výstavbě.  Navrhování  geometrické  přesnosti.  Předmětem  této  normy  je  navrhování

přesnosti  geometrických  parametrů  především  pro  stavební  konstrukce  a  jejich  části.

Charakteristiky  přesnosti  geometrických  parametrů,  které  jsou  uvedené  v  předmětné

dokumentaci,  musí  být  možné  zkontrolovat.  Tato  norma  tak  přináší  doporučení,  jak

správně tyto charakteristiky stanovit. [4]

Podlahové kostrukce jsou řešeny i v normě ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost

ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty.  Norma uvádí přesnost

kontroly  geometrických  parametrů  prostorové  polohy,  rozměrů  a  tvarů  pozemních

stavebních objektů nejen po dokončení stavby a pro kolaudaci, ale už i během stavění. [5]
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2.1.1  ČSN 74 4505 [3, 6]

Problematikou diplomové práce, tedy určení rovinnosti nášlapné vrstvy podlahové

konstrukce, se nejvíce zabývá právě tato norma. Posuzování rovinnosti je zde rozděleno

na dvě části, resp. na dva pojmy. Jedná se o rovinnost povrchu vrstvy a místní rovinnost

povrchu. 

Pojem rovinnost povrchu vrstvy vykládá norma jako sledování odchylek výškové

úrovně  zvolených  bodů  reálně  provedené  podlahy  od  výškové  úrovně,  která  byla

definovaná v příslušném projektu.  V návrhu podlahy v projektu by tedy měla být  tato

největší dovolená odchylka stanovena a to na základě funkčních požadavků na podlahu.

Body pro zaměření se zvolí tak, aby byly rozmístěny rovnoměrně a aby se jich na každých

100  m2 vyskytovalo  nejméně  pět. Body  musí  být  rovněž  umístěny  nejméně  100  mm

od nejbližší svislé plochy, tj. například od stěny nebo sloupu.

Jedná-li  se o pojem místní rovinnost povrchu, sledují  se dva parametry.  Prvním

parametrem  je  odchylka  povrchu  podlahy  od  proložené  úsečky  představované

dvoumetrovou latí. Na koncích latě se nacházejí podložky a pomocí posuvného měřítka se

změří  největší  a  nejmenší  vzdálenost  mezi  povrchem  podlahy  a  spodní  stranou  latě.

Požadavky  na  rozmístění  zkušebních  bodů,  v  tomto  případě  míst,  je  stejný  jako

u zkoumání rovinnosti povrchu vrstvy. Druhým parametrem je zjišťování mezního rozdílu

rovinnosti nášlapné vrstvy v dilatační nebo smršťovací spáře a ve spárách mezi dlaždicemi.

Měření  těchto  rozdílů  se  uskutečňuje  pomocí  posuvného  měřítka  a  malého  pravítka

položeného  kolmo  na  spáru.  Na  10  m  spáry  se  provádějí  alespoň  tři  měření.  Místní

rovinnost povrchu nevypovídá tedy o výškové úrovni podlahy, ale je významná pro provoz

na podlaze a pro komfort jejího používání.

Obr. 1: Měření místní rovinnosti povrchu [6]
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Tab. 1: Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy [3]

Tab. 2: Mezní rozdíly ve výškové úrovni nášlapné vrstvy v dilatační nebo
smršťovací spáře a mezní rozdíly ve výškové úrovni hran sousedních dlaždic [3]

2.1.2  ČSN 73 0205 [4]

Tato  norma,  jak  již  bylo  zmíněno  výše,  nám  pomáhá  stanovit  charakteristiky

přesnosti  geometrických  parametrů  konstrukcí  a  to  především  na  základě  funkčních

požadavků, které jsou na ně kladeny, a podrobněji se jimi zabývá ve své příloze A. Zde

uvedené  charakteristiky  jsou  hodnoty  nejvýše  dovolené,  pokud  není  stanoveno  jinak

příslušnými technickými normami, a platí po celou dobu předpokládané životnosti dané

konstrukce.

K rovinnosti podlahových konstrukcí se v příloze A této normy vztahují dvě tabulky

v části s názvem Mezní odchylky tvaru. Jedna se týká celkové rovinnosti a druhá místní

rovinnosti.

Tab. 3: Mezní odchylky celkové rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch [4]

12

Typ podlahy Mezní odchylka [mm]

2

Ostatní místnosti 3

Výrobní a skladovací haly 5

Podlahy v místnostech pro trvalý pohyb osob (byty, 
kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, 

komunikace uvnitř objektu apod.)

Typ podlahy Mezní rozdíl [mm]

2

Ostatní místnosti 2

Výrobní a skladovací haly 2

Podlahy v místnostech pro trvalý pohyb osob (byty, 
kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, 

komunikace uvnitř objektu apod.)

Druh plochy
Mezní odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m

do 1,0 m více než 10,0 m

 Místnosti pro pobyt osob 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm

 Ostatní místnosti 4 mm 6 mm 10 mm 15 mm

více než 1,0 m 
do 4,0 m

více než 4,0 m 
do 10,0 m

Podlahy s 
dokončeným 

povrchem



Tab. 4: Mezní odchylky místní rovinnosti povrchu vnitřních rovinných ploch [4]

Funkční  požadavky  ale  nejsou  jediným  určujícím  parametrem  pro  stanovení

charakteristik  přesnosti.  Je  nutné  rovněž  prověřit  technologické  možnosti  přesnosti

a technologické postupy na staveništi a jejich přesnosti. Při navrhování přesnosti se nesmí

zapomenout na praktickou dosažitelnost, hospodárnost a kontrolovatelnost.

2.1.3  ČSN 73 0212-3 [5]

Tato norma se zaměřuje na kontrolu přesnosti geometrických parametrů pozemních

stavebních  objektů.  Jedná  se  především  o  geometrické  parametry  prostorové  polohy,

rozměrů  a  tvarů  těchto  objektů  včetně  stavební  jámy  a  jejich  konstrukcí  a  to  nejen

po dokončení stavby a pro případnou kolaudaci, ale již i během samotného stavění.

Konkrétně  u  podlahových  konstrukcí  se  tato  norma zabývá  kontrolou  orientace

ke  stanovenému  směru,  tedy  kontrolou  vodorovnosti.  Místem  kontroly  vodorovnosti

podlah  (kontroly  celkové  rovinnosti)  jsou  průsečíky  čtvercové  sítě  (předem  určené)

odsazené od vodorovných hran podpůrné konstrukce o 100 mm. Odchylky vodorovnosti

se  vyjádří  vzhledem  k  vodorovné  rovině  zvolené  jednotně  pro  všechny  kontrolované

plochy. 

Obr. 2: Kontrola celkové rovinnosti podlahové konstrukce [5]
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Druh plochy

 Místnosti pro pobyt osob 2

 Ostatní místnosti 3

Mezní odchylky v mm pro vztažnou délku 
příměrné latě 2000 mm

Podlahy s 
dokončeným 

povrchem



Norma  rovněž  dále  hovoří  i  o  místní  rovinnosti,  která  se  má  kontrolovat  jak

před konečnou úpravou, tak po ní. Místní rovinnost se kontroluje vzhledem ke kontrolním

přímkám maximální délky 2000 mm v místech ve vzájemné vzdálenosti 500 mm.

Obr. 3: Kontrola místní rovinnosti podlahové konstrukce [5]

Norma  nestanovuje  charakteristiky  přesnosti,  konkrétně  mezní  odchylky

pro celkovou a místní rovinnost, jako tomu je u dvou předešlých norem. Na mezní hodnoty

parametrů  odkazuje  např.  do  projektové  dokumentace  či  do  kontrolního  a  zkušebního

plánu.

2.2  Srovnání norem [4, 5, 6]

Nejpodrobněji se rovinností podlahových konstrukcí zabývá přímo norma k tomuto

účelu určená, norma ČSN 74 4505. 

Mezní  odchylku  od  předepsané  roviny  povrchu  nášlapné  vrstvy,  resp.  celkové

rovinnosti  podlahy,  norma  ČSN  74  4505  nestanovuje  a  odkazuje  na  projektovou

dokumentaci, ve které by mezní odchylka měla být stanovena dle funkčních požadavků

na podlahu. Doporučené hodnoty jsou ale stanoveny v normě ČSN 73 0205. Detailněji

se  kontrolou  tohoto  parametru  zabývá  norma  ČSN  73  0212-3,  která  uvádí  postup

geodetického zaměření sítě bodů a doplňuje jej i obrázkem pro lepší názornost.

U místní rovinnosti stanovují normy ČSN 74 4505 a ČSN 73 0205 stejné hodnoty

mezních  odchylek  a  to  pro  nášlapnou vrstvu  podlahy,  která  je  rozhodující  pro  provoz

na podlaze a komfort jejího používání. Norma ČSN 74 4505 ještě navíc uvádí hodnoty

mezních  rozdílů ve výškové úrovni  nášlapné vrstvy v dilatační  nebo smršťovací  spáře
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a  mezní  rozdíly  ve  výškové  úrovni  hran  sousedních  dlaždic.  Postupem měření  místní

rovinnosti se zabývá nejen norma ČSN 74 4505, ale i norma ČSN 73 0212-3. Tato norma

je však benevolentnější, neboť se odchylky měří v předem daných bodech a tím se nemusí

zachytit  největší  odchylka,  zatímco  norma  ČSN  74  4505  pátrá  po  největší  odchylce

od proložené přímky.

2.3  DIN 18202 [7]

Jelikož technické normy nejsou právně závazné, může si investor do smlouvy o dílo

zakomponovat  nejen  českou normu,  ale  například  i  německou.  V některých  případech

se tomu tak děje a to samozřejmě především tehdy, kdy je investorem německá společnost.

Německou normou zabývající se rovinností podlahových konstrukcí je norma DIN 18202

Toleranzen im Hochbau – Bauwerke (volný překlad: Tolerance v pozemním stavitelství –

budovy).

V normě jsou stanoveny dva postupy měření, při čemž záleží na kontrolorovi, jaký

postup si vybere. Jednou z možností je měření pomocí latě a druhou geodetické zaměření

sítě bodů. Při měření latí se stejně jako u české normy ČSN 74 4505 zjišťuje maximální

odchylka latě od podlahy. Lať se ale pokládá přímo na podlahu a odchylka je tak měřena

od  tečny.  Naopak  u  české  normy  se  měří  odchylka  od  sečny,  neboť  lať  se  pokládá

na podložky. Délka latě není v německé normě předepsaná, avšak používají se latě o délce

maximálně 4 m. Při měření sítě bodů se nerovnost v daném bodě vyhodnotí jako rozdíl

mezi měřením v tomto bodě a průměrnou hodnotou měření v bodech sousedních. Zaměření

se většinou provádí v síti po 1 m nebo 2 m.

Obr. 4: Měření místní rovinnosti pomocí latě dle DIN 18202 [7]
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Tab. 5: Mezní hodnoty odchylek rovinnosti [7]

16

Druh plochy
Mezní hodnota v mm při vzdálenosti měřících bodů v m

0,1 m 1 m 4 m 10 m 15 m

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

5 mm 8 mm 12 mm 15 mm 20 mm

2 mm 4 mm 10 mm 12 mm 15 mm

1 mm 3 mm 9 mm 12 mm 15 mm

Povrchově nedokončené vrchní strany 
stropů, spodních a podkladních betonů

Povrchově nedokončené vrchní strany 
stropů, spodních a podkladních betonů 

se zvýšenými požadavky (např. pro 
položení plovoucích potěrů, průmyslové 
podlahy, dlažeb). Hotové povrchy pro 
podřadné účely (např. v prostorách 

skladů, sklepů).

Povrchově dokončené podlahy (např. 
potěry, podlahové obklady, dlažby)

Povrchově dokončené podlahy (např. 
potěry, podlahové obklady, dlažby) se 

zvýšenými požadavky

Pozn.: Pro mezilehké hodnoty vzdáleností měřících bodů se mezní hodnota lineárně vyinterpoluje. Pro 
vzdálenost bodů větší než 15 m platí poslední sloupec.



3  LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

K moderním technologiím umožňující pořizování geodetických dat patří i metoda

laserového  skenování.  Předností  této  metody  je  především  její  rychlost  ve  sběru  dat

a  možnost  bezkontaktnosti,  což  je  využitelné  například  při  měření  obtížně  přístupných

prostor. Naskenovaná data pak můžou být zobrazena pomocí specializovaného softwaru

v podobě mračen bodů. [9]

Obr. 5: Mračno bodů

Laserový skener může být považován za motorizovanou totální stanici. U skeneru

ale nelze vybrat body, které je třeba zaměřit, jako je tomu u totální stanice. Skener náhodně

zaměří  určitou  množinu  bodů,  kterou  lze  navolit  úhlovým  rozpětím  (vertikálně

i horizontálně) oblasti skenování a také zvolenou hustotou. Pro každý bod v takto získaném

mračnu bodů jsou známé souřadnice X, Y a Z, hodnota intenzity a informace o barvě

(určována pomocí integrované digitální kamery). Souřadnice bodu X, Y, Z se určují skoro

výlučně  na  základě  prostorové  polární  metody.  Aby se  daly určit,  musí  skener  změřit

vzdálenost bodu od skeneru (r), horizontální úhel (φ) a vertikální úhel (θ). [8, 9]

Obr. 6: Grafické znázornění prostorové polární metody [9]
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Prostorová  vzdálenost  (r)  se  měří  za  pomoci  laserového dálkoměru.  Dálkoměry

pracují  většinou  na  jednom  ze  dvou  základních  principů  –  impulsní  a  fázový.

U impulsního se jedná o měření délky tranzitního času mezi vysláním a přijetím signálu

a fázový princip spočívá v měření fázového rozdílu mezi vyslanou a přijatou vlnou. Úhly

jsou  nejčastěji  získávány  z  polohy  kmitajících  zrcadel  nebo  hranolu  (pro  rozmítání

laserového paprsku), nebo jsou určovány z natočení servomotorů (pro pohyb jednotlivých

částí  skeneru).  Takto  získané  souřadnice  X,  Y,  Z  tvoří  obecně  orientovaný  pravoúhlý

souřadnicový systém s počátkem v místě postavení skeneru. Naskenované mračno bodů je

dále  zpracováváno  v  příslušných  softwarech  za  účelem vytvoření  konečného  výstupu,

který  je  požadován.  O  průběhu  měření  a  následném  zpracování  je  více  pojednáváno

v kapitole 3.1. [9]

3.1  FARO Laser Scanner Focus3D [10]

V  roce  2010  představila  americká  společnost  FARO,  zabývající  se  vývojem

a prodejem přístrojů a počítačem podporovaným projektováním (CAD) pro 3D měření,

laserový skener pod názvem The FARO Focus3D. Společnost jej prezentovala toho času

jako nejmenší, nejlehčí a nejdostupnější na světě. O tři roky později, tedy v roce 2013,

uvedli na trh první přístroj tzv. série X pod názvem FARO Focus3D X 330, který je určený

především  pro  venkovní  použití  a  to  díky  velkému  dosahu  skenování  (až  330  m)

a možnosti měření na přímém slunci. O rok později jej následoval přístroj pojmenovaný

FARO Focus3D X 130, jehož název naznačuje, že dokáže skenovat do vzdálenosti 130 m,

a společnost FARO jej  tak řadí mezi skenery středního rozsahu. Na podzim roku 2015

doplnila  společnost  FARO  sérii  X  o  další  skener  využitelný  především  pro  stavební

dokumentace  a  strojírenství.  Jedná se o  skener  krátkého rozsahu (do  30 m)  s  názvem

FARO  Focus3D X  30.  Přístroje  Focus3D série  X  jsou  tedy  ideální  stacionární  skenery

pro vnitřní i venkovní měření a vyznačují se svou malou velikostí a lehkostí.

Obr. 7: Kompletní série X skenerů FARO Focus3D [10]
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3.1.1  FARO Focus3D X 130

Pro  účely  diplomové  práce  byl  použit  prostřední  skener  ze  série  X,  tj.  FARO

Focus3D X  130,  zapůjčený  z  výzkumného  centra  Advanced  Materials,  Structures  and

Technologies  (AdMaS)  spadající  pod  Fakultu  stavební  Vysokého  účení  technického

v Brně.

Přístroj se vyznačuje těmito vlastnostmi:

– měřící  jednotka:  rozsah  0,6  m  –  130  m  ve  vnitřním  i  vnějším  prostředí,

systematická  chyba měřené  délky  ± 2 mm na 10 až 25 m,  rychlost  měření

do 976 tis. bodů za sekundu

– integrovaná barevná kamera: rozlišení do 70 mil. pixelů, automatická adaptace

na světlo

– vychylovací jednotka: zorné pole 300° vertikálně a 360° horizontálně, velikost

kroku 0,009°

– integrovaný  přijímač  Globálního  polohovacího  systému  (GPS)  a  dálkové

ovládání pomocí bezdrátové lokální sítě (WLAN)

Obr. 8: FARO Focus3D X 130 [10]

Na webových stránkách společnosti FARO je volně ke stažení manuál ke skeneru

a podle něj se lze snadno naučit přístroj ovládat. Po zapnutí se objeví úvodní obrazovka,

na které se zobrazí základní nabídka a to – Parametry (Parameters), Prohlížení skenů (View

Scans),  Nastavení  (Manage)  a  rovněž  Spuštění  skenování  (Start  Scan).  Pod  tlačítkem

Nastavení  je  možné  navolit  jazyk,  datum  a  čas,  jednotky  a  prohlížet  si  informace

o  skeneru.  Stiskem tlačítka  Prohlížení  skenů si  lze  prohlédnout  vše,  co  bylo  doposud

naskenováno a uloženo do paměti. Tlačítko Parametry slouží přímo k nastavení parametrů

vlastního  skenování.  Jedná  se  o  rozlišení,  kvalitu,  úhlové  rozpětí  skenování,  vybrání

senzorů a zapnutí a nastavení barev. Dále se v této nabídce zobrazuje, po navolení všech

parametrů, přibližná doba skenování a velikost výsledného skenu. 
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Obr. 9: Úvodní obrazovka skeneru [10]

Mezi nejdůležitější parametry patří rozlišení a kvalita skenu. Rozlišení skenu lze

nastavit  v  rozmezí  1/1  až  1/32,  při  čemž  hodnota  1/1  znamená,  že  bude  naskenován

maximální  počet  bodů,  tj.  710,7  miliónů,  skenování  po  úhlovém  kroku  0,009°

a při hodnotě 1/32 0,7 miliónů bodů, skenování po úhlovém kroku 0,288°. Kvalita určuje

s  jakou  rychlostí  bude  skener  skenovat.  Kvalitu  lze  nastavit  na  hodnoty  1x  –  8x.

Při nastavení 1x bude rychlost skenování 976 tis. bodů za sekundu a při nastavení 4x – 8x

bude rychlost dosahovat 122 tis. bodů za sekundu. S rostoucí kvalitou, hodnoty 6x a 8x,

dochází rovněž ke zmenšování odlehlých hodnot, tedy ke kompresi šumu.

Úhlové  rozpětí  skenování  je  možné  nastavit  jak  pro  zenitový  úhel,  tak

pro  vodorovný.  Výchozí  nastavení  úhlů  je  pro  zenitový  úhel  od  -60°  do  90°

a pro vodorovný úhel od 0° do 360°. Toto nastavení lze upravit podle předmětu skenování.

Samozřejmě čím menší a účelnější rozsah bude, tím bude i kratší doba skenování a velikost

skenu. 

Obr. 10: Nastavení rozlišení a kvality skenu a úhlového rozpětí [10]

Senzory,  které se dají při skenování použít,  jsou inklinometr, kompas, výškoměr

a GPS. Zapnutí jakéhokoli senzoru se projeví při zpracování v softwaru SCENE, konkrétně

při registraci skenů. I když je nějaký ze senzorů vypnut, skener ho během měření používá,
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ale program SCENE pak tato data ignoruje.  Pokud se ponechají  zapnuté barvy,  skener

po naskenování  mračna bodů okolí  nafotí  a v  programu SCENE lze pak skeny těmito

fotografiemi obarvit. Skener ale nabízí i předvolené profily skenování a jejich zvolením

odpadá  potřeba  zabývat  se  nastavením  jednotlivých  parametrů  vyjmenovaných  výše.

Skener  obsahuje  čtyři  předdefinované  profily  (dva  do  vnitřního  prostředí  a  dva

do venkovního) a další je možné doplnit dle vlastních požadavků pro opakované použití.

Pro vlastní měření je třeba mít v okolí dostatečný počet referenčních objektů, které

se posléze využijí při spojování jednotlivých skenů. Lze využít přirozené objekty, ale je

doporučeno si tyto reference uměle vytvořit a skeny pak spojovat na základě nich. FARO

se  zabývá  výrobou  dalšího  příslušenství  ke  skenerům  a  jedním  z  nich  jsou  právě

i referenční sféry a papírové terče. V manuálu ke skeneru jsou uvedeny i různé typy, jak

referenční objekty co nejlépe použít.

Obr. 11: Referenční objekty – papírové terče a sféry [10]

Skenování lze spustit v úvodní nabídce možností Spuštění skenování. Na obrazovce

se  objeví  průběh  skenování  a  zbývající  čas.  Na  skeneru  rovněž  indikuje  probíhající

skenování  blikající  červená  kontrolka.  Během  skenování  se  skener  otáčí  po  směru

hodinových ručiček o 180° a pokud je nastaveno skenování s barvami, otočí se poté skener

ještě o 360° pro pořízení fotografií. Následně se skener ještě otočí pro získání informací

o náklonu. Skenování lze kdykoli během měření zastavit červeným tlačítkem na displeji

(Stop Scan).  Po dokončení všech měření skener vydá zvuk, aby upozornil na ukončení

celého procesu, a na obrazovce se objeví náhled právě pořízeného skenu (bez barev).

Obr. 12: Obrazovka během skenování a následný náhled skenu [10]
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3.1.2  SCENE

Pro  skenery  FARO  Focus3D  byl  speciálně  vytvořen  software  SCENE,  který

umožňuje naměřená data zpracovat. Tento software se vyznačuje především automatickým

rozpoznáváním objektů a možností  spojení  více skenů a jejich obarvením. Následně je

z  něj  možné  mračno  bodů  exportovat  v  několika  formátech  pro  možnost  další  práce

v jiných programech. Na webových stránkách společnosti  FARO je rovněž k dispozici

ke stažení manuál tohoto softwaru a uživateli je tak umožněno se s ním blíže seznámit.

Po  spuštění  programu  SCENE  a  nahrání  skenů  (přes  nabídku  v  záhlaví  nebo

přetažením ze složky přímo do okna programu) se jednotlivé skeny zobrazí ve sloupci

na levé straně okna. Pravým klikem myší na každý sken a zvolením možnosti Loaded se

jednotlivé  skeny  načtou  do  programu  a  možností  Locate  se  skeny umístí  do  prostoru

dle  postavení  skeneru.  Poté  si  je  lze  po  jednom prohlížet,  ať  už  za  pomocí  rychlého

náhledu (Quick View), detailnějšího rovinného pohledu (Planar View) či 3D pohledu (3D

View). 

Obr. 13: Načtení a umístění skenů v programu SCENE

Rychlý náhled umožňuje prohlížení každého skenu dokonce ještě předtím, než je

načten možností  Loaded. Naopak rovinný pohled již vyžaduje skeny načtené a mračno

bodů se v tomto pohledu zdá být zkreslené (linie jsou zakřivené). Oba tyto pohledy jsou

zobrazovány z pozice skeneru a nelze se tedy volně pohybovat po skenu. 3D pohled není

žádným způsobem limitován a umožňuje pohled na sken z jakéhokoli úhlu.
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Obr. 14: Možnosti prohlížení skenů v programu SCENE

Obr. 15: Rovinný náhled skenu v programu SCENE

Obr. 16: Rychlý náhled skenu v programu SCENE
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Na skenech jsou samozřejmě patrné i použité referenční sféry (příp. terče), které lze

vyhledat manuálně (použitím nástroje Object marker  – Spheres a poklikáním na sféry)

nebo použitím automatického vyhledávání objektů (Find Objects), tedy sfér. Po vyhledání

všech sfér je možné si každou prohlédnout a v případě vysokých odchylek (u sféry svítí

na symbolu semaforu žlutá  či  červená barva)  lze sféru vyjmout a  program s ní nadále

nepracuje.

Obr. 17: Nástroj na manuální označení sfér a nástroj na automatické vyhledání sfér

v programu SCENE

Před  samotnou  registrací  (spojením  jednotlivých  skenů)  je  možné  zvolit  jeden

ze  skenů  jako  referenční  (Reference  Scan).  Od  tohoto  referenčního  skenu  převezme

výsledný spojený sken souřadnicovou soustavu, referenční sken zůstává na místě a ostatní

se  na  něj  natransformují  dle  sfér.  Pokud  žádný  ze  skenů  jako referenční  zvolen  není,

program si jej určí sám. 

Obr. 18: Zvolení referenčního skenu a jeho označení v programu SCENE

24



Po zvolení referenčního skenu přichází na řadu registrace. Registraci lze provést

několika způsoby. V rámci této diplomové práce byla použita registrace na základě cílů

(Target  based  Registration),  resp.  registrace  na  základě  sfér.  Registrace  se  spouští

kliknutím  pravým  tlačítkem  myši  na  referenční  sken  a  vyběrem  nabídky

Operations – Registration – Place Scan. Objeví se tabulka,  ve které se zvolí  registrace

na základě cílů, a v záložce General se vyberou senzory, které budou zahrnuty do procesu

registrace  skenů.  Po  proběhnutí  registrace  se  jednotlivé  skeny  pospojují  a  zobrazí  se

tabulka s výslednými hodnotami registrace. V tabulce stojí za pozornost zejména záložka

Scan Results,  ve které  je  k  jednotlivým skenům přiřazena  střední  chyba (Mean Target

Tension).  A opět lze u každého skenu vidět symbol semaforu,  který signalizuje,  zda je

umístění v pořádku.

Obr. 19: Registrace skenů – zvolení senzorů a registrace na základě sfér

v programu SCENE [10]

Obr. 20: Grafické přiblížení principu registrace [10]
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Před započetím práce s výsledným skenem je dobré si jej zkontrolovat a případně

i odstranit nežádoucí či rušivé naskenované body. K tomu slouží v horním panelu nástrojů

funkce výběru (obdélníkového, lineárního, polygonálního, kruhového a eliptického) nebo

přímo funce s  názvem Clipping Box (3D výstrižek).  Clipping Box umožňuje vyříznutí

oblasti,  kterou  je  potřeba  zobrazit  mimo  ostatní  naskenované  body  či  naopak  skrýt

a pracovat se zbylou částí skenu. Program SCENE dále obsahuje několik filtrů, kterými lze

naskenované  body  opravit  či  vyjmout.  Jedná  se  například  o  filtr,  který  vyjme  body

v konkrétní vzdálenosti od pozice skeneru, nebo filtr, který odstraní body s příliš velkým

zašuměním.

Obr. 21: Jeden z možných výběrů (polygonální) a nabídka filtrů v programu SCENE

Byly-li při samotném skenování ve skeneru zapnuté barvy, tj. skener po vlastním

měření udělal i fotografie, lze jimi spojený sken obarvit. 

Obr. 22: Aplikace fotografií na mračno bodů v programu SCENE
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Aby se dal výsledný sken dále zpracovávat v jiných programech, nabízí program

SCENE možnost exportu v několika formátech. Dostupné formáty jsou E57, VRML, DXF,

XYZ text, XYZ binary, IGES, PTS, PTX a POD. Po vybrání formátu je možné, dle jeho

možností,  zvolit různé podoby exportu.  Jedná se především o velikost skenu, zda bude

exportovaný celý nebo jen zvolený výběr. Export umožňuje rovněž zvolit množinu bodů

dle pozice skeneru a to určením minimální a maximální vzdálenosti bodů od skeneru. Sken

je možné také exportovat po jednotlivých skenech, ze kterých je výsledný spojený. Dále

lze  redukovat  množství  bodů  ve  skenu  a  to  pomocí  funkce  Subsample.  Tato  funkce

umožňuje nastavení exportování například každého pátého bodu. Mračno bodů se může

exportovat jako černobílé nebo jako barevné, včetně hodnot intenzity.

Obr. 23: Zvolení exportu a nastavení jeho parametrů v programu SCENE

Za zmínku ještě jistě stojí záložka Nástroje (Tools) v panelu nástrojů. V této záložce

se  na  posledním  místě  nacházejí  Možnosti  (Options).  V  této  nabídce  lze  volit

mj. parametry exportu, jednotky obrazovky, importu i exportu či navolit, jak bude vypadat

pohled na obrazovce.

Tento program má nespočet dalších funkcí a prozkoumání všech jeho možností by

si žádalo nemalou časovou investici. Rovněž by nebylo na škodu, kdyby společnost FARO

zauvažovala  nad  poskytováním  bezplatné  licence  studentům,  neboť  pouze  30  denní

zkušební verze k bližšímu seznámení s programem nestačí. 
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3.2  GeoStore® V6 [11]

Program GeoStore V6 je jedním z produktů společnosti Geovap, která se zaměřuje

na vývoj software a poskytování služeb v oblastech agend veřejné správy, geografických

informačních systémů (GIS), pokročilého zpracování grafických dat a dalších.

GeoStore V6 je GIS systém, který v sobě obsahuje funkce pro tvorbu, aktualizaci

a správu geografických dat. Slouží buď jako grafický editor s funkcemi běžnými u CAD

nástrojů, nebo jako desktopový GIS systém. Program má několik aplikačních modulů, patří

mezi ně i aplikace LAS. Lze si v ní prohlížet a editovat mračna bodů, zobrazovat půdorys

a  řezy,  kreslit  prvky  v  3D  prostoru  a  kombinovat  mračna  bodů  s  jinými  daty.  Dále

umožňuje také body klasifikovat,  například dle nadmořské výšky či  intenzity.  Aplikace

tedy  slouží  k  práci  s  již  hotovými  mračny,  není  určena  pro  jejich  spojování  či

georeferencování.

Po spuštění programu GeoStore V6 a aplikace LAS se objeví základní panel. Data

lze  do  aplikace  LAS  načíst  ve  formátu  TXT,  LAS  nebo  GLS.  K  načtení  dat  slouží

v základním panelu tlačítko + a po vybrání příslušného souboru se mračna bodů zobrazí

v okně.

Obr. 24: Základní panel aplikace LAS v programu GeoStore V6 [11]

Parametry  aplikace  je  možné  definovat  volbou  Nastavení.  Jedná  se  především

o nastavení načítání souboru (zda budou data na vstupu ředěna) a odečtu výšky. Právě

pro  možnost  odečtu  výšky  byl  program  GeoStore  V6  v  této  diplomové  práci  použit

pro  další  práci  s  naskenovanými  daty.  U  odečtu  výšky  lze  zadat  především  tyto

parametry – okolí bodu pro hledání výšky (hodnota poloměru válce se středem v bodě
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zadaném v půdorysu), výška pro odečtení (nejvyšší, nejnižší, průměrná, nulová) a počet

desetinných míst.

Obr. 25: Záložka odečet výšky a nastavení jeho parametrů v aplikaci LAS [11]

Zjištění  výšky  v  daném  místě  půdorysu  je  zajištěno  pomocí  tlačítka  Výška.

Po výběru tohoto tlačítka se objeví okno, ve kterém se po kliknutí do půdorysu zobrazí

hodnota výšky dle nastavených parametrů.

Program  GeoStore  V6  nabízí  společně  s  aplikací  LAS  spoustu  dalších  funkcí

a  zájemci  se  o  nich  můžou  dozvědět  více  prostřednictvím manuálů  volně  přístupných

na webových stránkách společnosti  Geovap. Společnost Geovap rovněž nabízí  možnost

bezplatného vyzkoušení si aplikace LAS přes připojení do jejích Cloud služeb, což bylo

využito právě při vyhodnocování v rámci této diplomové práce.
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4  PŘESNÁ NIVELACE

Nivelace se dělí dle přesnosti na čtyři skupiny a jednou z nich je přesná nivelace.

Přesná nivelace se používá zejména pro určování výšek bodů výškového bodového pole

(III. a IV. řád a plošná nivelační síť), při měření posunů a deformací stavebních objektů

a  pro výškové vytyčování  vyšší  přesnosti  v  inženýrské geodézii.  U přesné  nivelace se

využívá metoda geometrické nivelace ze středu a klade se důraz na úplné, nebo alespoň

částečné,  vyloučení  všech  druhů  chyb.  Technologii  měření  upravuje  metodický  pokyn

“Nivelační instrukce pro práce v ČSJNS“. [12, 13]

4.1  Nivelační souprava a měření [12, 13]

Nivelační souprava je tvořena nivelačním přístrojem, stativem a latěmi. Nivelační

přístroj  musí  mít  minimálně  24  násobné zvětšení,  nivelační  libelu  o citlivosti  nejméně

20,6´´/2mm  či  kompenzátor  s  odpovídající  přesností  a  optický  mikrometr.  Stativ  se

používá celistvý (nesmí být zasouvací nebo skládací)  a společně s přístrojem se chrání

během měření slunečníkem. Rovněž nivelační latě musejí být celistvé opatřené krabicovou

libelou  a  invarovým  páskem  se  dvěma  stupnicemi  (navzájem  posunuté  o  konstantní

hodnotu), ploška patky latě je chráněna a využívají se opěrné tyče a nivelační podložky

(těžké,  litinové).  Před  zahájením  měření  je  třeba  nechat  soupravu  přizpůsobit  teplotě

okolního vzduchu.

Při vlastním měření se nivelační oddíl měří vždy celý najednou, měření lze přerušit

pouze na nivelačním bodě. Nivelační oddíly se rozměřují s přesností na 0,1 m, délky záměr

nesmí překročit hodnotu 50 m a čtení výšky nad terénem je minimálně 50 cm. Při měření

se rovněž dbá na střídání noh stativu, aby se potlačil vliv oslunění noh stativu. Měří-li se

zároveň se dvěma latěmi,  je  nutné zachovat  mezi  dvěma nivelačními body sudý počet

sestav. Postup odečítání stupnic na lati v jedné sestavě je následující: ZLPLPPZP. Po přečtení

se  hned  jednotlivá  čtení  vyhodnocují,  převýšení  z  levé  a  pravé  stupnice  se  musí  lišit

o konstantu latě (např. pro konstantu 60650 je povolen rozdíl v rozmezí 60648 až 60652).

Celý nivelační pořad se měří tam a zpět, tedy dvakrát, a nejlépe v jinou denní dobu.

Ve spoustě případů se dnes využívají  elektronické přístroje a kódové latě.  Čtení

na kódových latí se děje například principem porovnání obrazce (kódu) s celou latí, jejíž

obraz je uložen v přístroji (princip korelace).

Mezi naměřeným převýšením tam a zpět se stanoví mezní odchylka (v milimetrech)

dle vzorce: Δmax=5⋅√R nebo Δmax=3⋅√ R v nivelačních pořadech III. řádu, kde R je

délka  nivelačního oddílu  v  kilometrech.  Dalším kritériem přesnosti  je  mezní  odchylka
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pro nivelační úsek. Pro úsek kratší než 50 km se mezní odchylka (v milimetrech) vypočte

dle vzorce: Δmax=5⋅
3√L2 nebo Δmax=3⋅

3√ L2 v nivelačních pořadech III. řádu, kde L je

délka úseku v kilometrech. A pro úsek delší než 50 km se mezní odchylka (v milimetrech)

vypočte dle vzorce: Δmax=10⋅√L nebo Δmax=6⋅√L  v nivelačních pořadech III. řádu,

kde L je délka úseku v kilometrech. Pro ověření vzdálenosti mezi dvěma nivelačními body

(body se známými výškami) se k vypočítaným hodnotám mezních odchylek dle vzorců

uvedených výše připočtou 2 mm.

4.2  Měřické chyby a vnější vlivy [12, 13]

I při  měření metodou přesné nivelace se vyskytují chyby, a to jak náhodné, tak

i  systematické,  a  vliv  na  měření  má  rovněž  okolní  prostředí.  Pro  zachování  přesnosti

přesné nivelace je tedy nutné tyto chyby a vlivy co nejvíce eliminovat. Celková chyba se

pak  vypočte  pomocí  vzorce:  m=√n⋅Δ2
+n2

⋅c2 ,  kde  n  je  počet  sestav  v  nivelačním

pořadu,  Δ je  náhodná  chyba  (šíří  se  s  odmocninou)  a  c  je  systémová  chyba  (šíří  se

lineárně). 

Mezi náhodné chyby se řadí:

– chyba v cílení (= nastavení klínku na dílek) – nutné dobré zaostření, odstranění

paralaxy záměrného kříže a dostatečné nasvícení stupnice, chyba roste do 40 m

lineárně a poté prudce narůstá

– chyba  v  urovnání  libely  (v  urovnání  záměry  kompenzátorem)  –  urovnání

osciluje, dobré chránit libelu slunečníkem před osluněním libely, kompenzátor

mohou rozechvět vibrace země

– rozměření záměr – nestejně dlouhé záměry vzad a vpřed

Náhodné chyby při současném přístrojovém vybavení měření výrazným způsobem

neovlivní. Přístroje mají výkonnější dalekohledy, přesnější libely a dokonalejší stupnice.

Pozornost je proto třeba věnovat systematickým chybám a vnějším vlivům.

Systematické chyby a vnější vlivy ovlivňující měření jsou:

– odklon latě  od svislé  polohy – špatné  držení  latě  nebo špatně  rektifikovaná

libela, je čteno větší čtení, projeví se především při větších převýšeních

– nepřesnost  délky  laťového  metru  –  nutné  zavést  korekci  zjištěnou

při komparaci, opět se projeví při větších převýšeních
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– změna  výšky  přístroje  (latí)  –  změna  výšky  mezi  záměrou  vzad  a  vpřed,

např.  při postavení na trávník dochází k vytlačení noh stativu,  změna výšky

může nastat i při oslunění z jedné strany, předejít tomuto jevu lze střídáním noh

stativu a u latí plynulým měřením

– nivelační  refrakce  –  změna  čtení  je  způsobena  ohnutím  záměrné  přímky

(světelného paprsku) při průchodu izoterickými vrstvami, teplota by tedy měla

být známa na třech místech (u obou latí a uprostřed), ideální je měření za stálé

teploty a záměry by neměly klesnout pod 0,5 m

– vliv  Slunce  a  Měsíce  –  jedná  se  o  oscilaci  tížnice,  byly  proto  vymyšleny

astronomické korekce

– vlnění zemské kůry – klesání a zvedání v mm až cm s periodou několika týdnů,

zachyceno  permanentními  stanicemi  Globálních  navigačních  satelitních

systémů (GNSS), pro odstranění používána metoda přerušované nivelace

– změny  výšek  bodů  –  na  nestabilních  místech,  nutné  ověření  výšek  bodů,

na které se připojuje

– vertikální  pohyby zemské  kůry –  záležitost  globální  geodynamiky,  jedná  se

např. o důlní pohyby

– vliv tíhového pole Země – klesající převýšení směrem k pólům

4.3  Digitální nivelace

Společnosti Wild či Carl ZEISS Jena se začaly v 80. letech minulého století věnovat

vývoji  digitálních  nivelačních  přístrojů  s  kódovými  latěmi.  V současné  době  nabízejí

na našem trhu tyto přístroje firmy Leica, Trimble, Topcon a Sokkia. Elektronické odečítání

na lati s kódovou stupnicí pomáhá minimalizovat měřické chyby (např. chyba z odečtení)

a  navíc zrychluje  samotné  měření.  Výhodou je  i  ukládání  dat  do přístroje,  odpadá tak

nutnost ručního zapisování a následné zpracování je i jednodušší. To vede k zefektivnění

celého měřického procesu. [12, 14]

4.3.1  Leica Sprinter 150M [14, 15]

Přístroj  Leica  Sprinter  150M  patří  do  řady  digitálních  nivelačních  přístrojů

vyráběných společností Leica Geosystems a společně s přístrojem Leica Sprinter 250M

slouží k přesnějším pracím na stavbách. Lze s ním měřit jak elektronicky, tak opticky.
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Technické parametry přístroje (elektronické měření):

– střední kilometrová chyba obousměrné nivelace 1,5 mm

– střední chyba jednoho měření 0,6 mm

– střední chyba měřené délky 10 mm pro délky ≤ 10 m a vzdálenost v m . 0,001

pro délky > 10 m

– dosah elektronického měření délek 2 – 100 m

– čas měření menší než 3 sekundy

– magneticky tlumený kompenzátor s rozsahem +/- 10´

– zvětšení dalekohledu 24x

– paměť až 2 000 bodů, váha menší než 2,5 kg

Obr. 26: Leica Sprinter 150M [15]
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5  STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ

Statistika je věda zabývající se sběrem, zpracováním a vyhodnocením dat. Jelikož

základní  soubor dat,  nebo-li  populace,  je  příliš  rozsáhlý a nelze jej  ve většině případů

analyzovat  celý,  zabývá se statistika pouze výběrovým souborem, tedy snaží  se  vybrat

ze základního souboru reprezentativní výběr dat. Zjištěné vlastnosti výběrového souboru

můžeme s určitým rizikem poté aplikovat na základní soubor. Mluvíme tak o statistické

indukci – extrapolace informací z výběru na celou populaci. [16]

5.1  Základní pojmy [16, 17]

Náhodnou  veličinu  X,  kterou  pozorujeme,  lze  popsat  pomocí  různých

charakteristik. Jedná se o parametry základního souboru, resp. výběrové charakteristiky.

Tab. 6: Parametry základního souboru a jim odpovídající výběrové charakteristiky [16]

Jednotlivé pojmy:

– náhodná veličina – libovolná veličina,  která  lze opakovaně měřit  u  různých

objektů, na různých místech a v různém čase

– střední hodnota – střední hodnota náhodné veličiny X

– průměr  –  průměrná  hodnota  výběrového  souboru  náhodné  veličiny  X

(aritmetický, harmonický, geometrický, ..)

– (výběrový) medián – hodnota dělící řadu podle velikosti seřazených výsledků

na dvě stejně početné poloviny

– (výběrový) rozptyl – míra variability (výběrového) souboru

– (výběrová) směrodatná odchylka – kladná odmocnina (výběrového) rozptylu

– pravděpodobnost – číslo udávající míru očekávatelnosti výskytu jevu

– relativní četnost – počet hodnot daného jevu v souboru vzhledem k celkovému

počtu prvků souboru
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Základní soubor Výběrový soubor
(výběrový) průměr

výběrová směrodatná odchylka S
relativní četnost p

střední hodnota E(X), resp. μ
medián x

0,5
výběrový medián X

0,5

rozptyl D(X), resp. σ2 výběrový rozptyl S2

směrodatná odchylka σ
pravděpodobnost π



5.2  Lineární regrese [16]

Lineární  regrese  umožňuje  získat  informace  o  závislosti  závislé  proměnné  Y

na nezávislé  proměnné X a  tuto  závislost  lze  graficky vyjádřit  přímkou.  Tato  regresní

funkce má tvar Y = β0 + β1 X + ε, kde β0 a β1 jsou regresní koeficienty a ε jsou náhodné

chyby  popisující  vliv  neznámých.  Regresní  koeficienty  se  nejčastěji  stanovují  pomocí

metody nejmenších čtverců, která slouží k nalezení takového řešení, aby součet druhých

mocnin chyb byl minimální.

V této práci byl k výpočtu lineární regrese použit program Microsoft Office Excel.

V něm mohou být regresní koeficienty získány například pomocí funkce LINREGRESE, či

pomocí sestrojení bodového grafu se spojnicí trendu. Funkce LINEGRESE má maticový

vzorec a do dvou buněk umístí vypočtené koeficienty na základě vybrané oblasti proměnné

Y a proměnné X. Pro získání lineární regrese pomocí grafu se vybere typ grafu bodový

a  po  sestrojení  na  základě  vybraných  oblastí  proměnných  se  do  grafu  přidá  lineární

spojnice trendu.
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6  VLASTNÍ MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ

6.1  MĚŘICKÁ ČÁST

V  červnu  roku  2015  proběhlo  během  dvou  dnů  měření  rovinnosti  podlahové

konstrukce  pomocí  dvou  metod  -  nivelací  a  laserovým  skenováním.  Tato  podlahová

konstrukce  je  umístěna  v  Centru  AdMas,  v  prvním  nadzemním  podlaží  budovy

s označením P4, v hale určené pro geodetické účely. Podlahovou konstrukci lze popsat jako

průmyslovou, betonovou s epoxidovým nátěrem.

Před vlastním měřením byla na podlahové konstrukci realizována zvolená měřická

síť pomocí koleček (o průměru 32 mm) černým lihovým fixem. Zvolená měřická síť je

čtvercová,  o  straně 0,75 m,  a  čítá  celkem 231 bodů. Některé body musely být  ze sítě

vynechány z  důvodu  překážek  v  podobě  stolů  s  počítači  a  lišt  na  podlaze.  Dále  byla

měřická  síť  doplněna  o  devět  bodů,  které  plní   funkci  vlícovacích  bodů pro  následné

zpracování naměřených hodnot. Tyto body byly na podlahu nalepeny rovnoměrně po celé

ploše ve formě měřických terčů (viz příloha č. 1).

Obr. 27: Předmětná podlahová konstrukce s měřickou sítí

Tato měřická síť byla následně zaměřena přístrojem Leica Sprinter 150M metodou

přesné nivelace se zvolenou relativní výškou 100,000 0 m na bodě číslo 1. Nivelace byla

provedena  ze  tří  postavení  přístroje  (dvě  postavení  –  body realizované  kolečky,  jedno

postavení – vlícovací body) a předcházela jí zkouška přístroje (viz příloha č. 2).
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Druhý  den  bylo  provedeno  zaměření  podlahové  konstrukce  pomocí  metody

laserového skenování.  Před  samotným skenováním byly po  hale  rozmístěny referenční

sféry sloužící  pro  následné spojení  jednotlivých skenů v softwaru  SCENE. Referenční

sféry byly rozestavěny rovnoměrně a v různých výškách - tři byly postaveny na zem a dvě

byly upevněny na stativy.

Obr. 28: Rozmístění referenčních sfér a jedno z postavení skeneru

Poté  následovalo  samotné  měření  pomocí  přístroje  FARO  Focus3D X  130  a  to

celkem  ze  čtyř  postavení  skeneru.  Z  každého  stanoviska  byla  podlahová  konstrukce

naskenována s nastavením kvality na hodnotu 2x a  rozlišení  na 1/4.  Tomuto nastavení

odpovídá  44,4  miliónů  bodů  pro  celý  sken  (při  plném  úhlovém  rozpětí)  a  rychlost

skenování  488  tisíc  bodů  za  sekundu.  Nastavení  rozlišení  na  1/4  znamená  skenování

s úhlovým krokem 0,036° a vzdálenost naskenovaných bodů mezi sebou na délku 10 m tak

odpovídá hodnotě 6,3 mm. Úhlové rozpětí bylo v tomto případě nastaveno pro zenitový

úhel od -60° do 24° a pro vodorovný od 0° do 360°.

6.2  ZPRACOVÁNÍ

6.2.1  Nivelace

Jako první byl vypočten nivelační zápisník (viz příloha č. 2). Z přístroje lze získat

zápisník s údaji o naměřených vodorovných vzdálenostech a převýšeních na jednotlivých

bodech měřické sítě. Z těchto údajů byly následně, po zavedení oprav z nestejných délek

záměr  zjištěných  ze  zkoušky  přístroje,  spočítány  výšky  jednotlivých  bodů  na  základě

37



výchozího bodu č. 1 se zvolenou relativní výškou 100,000 0 m. Takto získané výšky byly

v  navazujícím  zpracování  považovány  za  referenční,  resp.  bezchybné,  hodnoty.  Další

opravy  nebyly  zaváděny,  neboť  se  měřilo  plynule,  rychle  a  za  stálých  podmínek

ve vnitřním prostředí.

Jelikož  byla  podlahová  konstrukce  zaměřena  nivelací  jako  síť  bodů,  nelze  se

vyjádřit  o  místní  rovinnosti  podlahy,  ale  pouze  o  celkové.  Jak  již  bylo  zmíněno výše,

dle  normy ČSN  73  0212-3  jsou  místem kontroly  vodorovnosti  podlah  (tedy  kontroly

celkové rovinnosti) průsečíky čtvercové sítě. Odchylky vodorovnosti se vyjádří vzhledem

k vodorovné rovině. V tomto případě byla za vodorovnou plochu zvolena plocha s výškou

rovnající  se  průměrné  hodnotě  vypočtené  z  bodů  měřické  sítě.  Odchylky  výšek

jednotlivých  bodů  od  průměrné  hodnoty  byly  následně  porovnány s  mezní  odchylkou

udávanou normou ČSN 73 0205. Jedná se o mezní odchylku celkové rovinnosti povrchů

vnitřních rovinných ploch pro podlahy v ostatních místnostech s dokončeným povrchem,

která je normou stanovena na 15 mm pro rozsah rozměrů více než 10,0 m. Všechny body

tuto mezní odchylku splňují, tj. odchylka výšky každého bodu od průměrné výšky není

větší než 15 mm (viz příloha č. 3).

6.2.2  Laserové skenování

Po vyjmutí  dat  ze  skeneru  mohly být  skeny ze  čtyř  postavení  skeneru  spojeny

v jeden v softwaru SCENE pomocí pěti referenčních sfér dle postupu, který je popsán výše

(viz  příloha  č.  4  a  5).  Spojení  skenů  proběhlo  bez  problému  a  rovněž  střední  chyba

každého skenu splňuje očekávanou přesnost.

Obr. 29: Výsledky spojeného skenu v programu SCENE

Takto  spojený  sken  byl  následně  upraven  ořezáním  nepotřebných  bodů

(naskenovaná  část  přilehlé  garáže,  stěny  haly,  …  ),  aby  byly  pro  další  zpracování

zachovány pouze naskenované body v místech měřické sítě a to zejména pro usnadnění

orientace v mračnu bodů.
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Obr. 30: Čtyři postavení skeneru a jejich vzájemné prolínání v programu SCENE

V  programu  SCENE  byly  poté  změněny  jednotky  pro  export  na  milimetry

a  ořezaný  sken  byl  exportován  ve  formátu  XYZ text  (viz  příloha  č.  6a  a  6b),  zvlášť

pro  body  čtvercové  sítě  a  zvlášť  pro  vlícovací  body.  K  exportu  v  milimetrech  bylo

přistoupeno  z  důvodu  dalšího  vyhodnocování  skenu  v  programu  GeoStore  V6,  který

umožňuje odečet výšek pouze na tři desetinná místa. V takto získaném souboru muselo být

provedeno  několik  změn.  Nejdříve  byla  provedena  záměna  sloupců  v  programu

OpenOffice.org  Calc.  Sedmý,  poslední,  sloupec  obsahující  hodnoty  intenzit  bodů  byl

posunut na čtvrté místo, neboť program GeoStore V6 vyžaduje informace o bodu v pořadí

“xyzirgb“,  tedy  souřadnice,  intenzita  a  barva.  Tato  upravená  data  byla  ještě  otevřena

v programu Notepad++, kde byly nahrazeny tabulátory mezerami, tečky čárkami a hodnoty

výšek  byly  zkráceny  na  pět  platných  cifer  (zachovány  původní  jednotky  decimetrů

a menší).

Tímto způsobem vzniklý textový soubor (viz příloha č. 7a a 7b), nyní ve formátu

TXT, byl nahrán do aplikace LAS programu GeoStore V6. Nastavení odečtu výšky bylo

upraveno na hodnoty:  okolí bodu pro hledání výšky – 15 m (původní hodnota 15 mm),

výška  pro  odečtení  –  průměrná,  počet  desetinných  míst  –  1  (odečítání  na  desetiny
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milimetru). Následně byly u všech bodů měřické sítě (bodů čtvercové sítě i vlícovacích

bodů) zjištěny jejich výšky a převedeny zpět na metry (viz příloha č. 8). U třech bodů

nebyla  výška  zaznamenána  a  nadále  se  s  nimi  nepracovalo,  neboť  hodnoty  výšek

při opakovaných pokusech nabývaly naprosto odlišných hodnot (řádově v milimetrech až

centimetrech). Jedná se o body 76, 77 a 165 nacházející v těsné blízkosti lišt na podlaze.

Od těchto lišt se sice laserový paprsek odrážel s největším zašuměním, ale jejich poloha

nemá  pravděpodobně  na  tento  problém vliv,  protože  bodů  v  okolí  lišt  bylo  více  a  ty

nevykazovaly při určování výšek v programu GeoStore V6 takovéto rozdíly.

Celková  rovinnost  podlahy  byla  kontrolována  i  pomocí  hodnot  získaných

laserovým  skenováním.  Za  vodorovnou  plochu  byla  opět  zvolena  plocha  s  výškou

rovnající  se  průměrné  hodnotě  vypočtené  z  bodů  měřické  sítě.  Odchylky  výšek

jednotlivých  bodů  od  průměrné  hodnoty  byly  následně  porovnány s  mezní  odchylkou

udávanou  normou  ČSN 73  0205,  tedy s  hodnotou  15  mm.  Všechny body tuto  mezní

odchylku splňují (viz příloha č. 3), stejně jako tomu je u nivelace. U laserového skenování

nabývají ale odchylky větších hodnot, resp. jejich nejmenší i největší hodnota je větší.

V programu Groma v. 10.0 byl poté vypočten transformační klíč (viz příloha č. 9)

ze souřadnic vlícovacích bodů získaných z nivelace a z laserového skenování a výšky bodů

čtvercové sítě tak mohly být transformovány pomocí shodnostní transformace do místního

výškového systému zvoleného pro nivelaci (viz příloha č. 8 a 10). Střední souřadnicová

chyba transformace je 0,4 mm.

Po transformaci byla rovinnost zkontrolována pomocí laserového skenování ještě

jednou,  tentokrát  pomocí  transformovaných výšek (viz  příloha  č.  3).  Zde by se mohla

objevit případná deformace hodnot způsobená zvolenou transformací. Všechny body však

opět  mezní  odchylce vyhověly,  odchylky jsou stejné a  tím pádem je  totožný i  rozptyl

hodnot. Jedná se ale pouze o relativní kontrolu. Proto byla zjisťována i průměrná výška

vlícovacích bodů, z nivelace i laserového skenování po transformaci (viz příloha č. 11).

Výšky těchto bodů mají u obou dvou metod průměrnou hodnotu o 0,1 mm vyšší než je

průměrná  výška  měřické  sítě  získaná  nivelací.  Transformace  tedy  umístila  výšky

z laserového skenování  o 0,1 mm výše a měly by se o tuto hodnotu ponížit.  Hodnota

0,1 mm je ale tak malá a navíc může jít  pouze o chybu ze zaokrouhlení,  že byla tato

odchylka zanedbána.

Otázkou  také  je,  jak  by  si  vedly  výšky  získané  z  laserového  skenování

při porovnání se stejnou vodorovnou plochou jako výšky z nivelace, tedy při porovnání

s jejich průměrnou výškou (viz příloha č. 3). Na tomto srovnání je patrné, že skenování

pokládá podlahu níže, a i když všechny hodnoty splňují mezní odchylku, nejnižší hodnota

je již 14,4 mm a ocitá se tak téměř na hranici.
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6.2.3  Další vyhodnocení

Prvním krokem při konfrontaci výšek nivelace a výšek laserového skenování byl

výpočet  jejich  rozdílů,  resp.  výpočet  odchylek  laserového  skenování  od  referenčních

hodnot (viz příloha č. 12). Odchylky se pohybují v rozmezí -4,0 mm až 1,0 mm a průměrná

odchylka je rovna hodnotě -0,8 mm. Z rozmezí odchylek a průměru je opět patrné, že

laserové skenování klade podlahu níže. 

Dále bylo k vyhodnocení přistupováno z hlediska polohy bodů (viz příloha č. 13).

Byly vybrány body nacházející se v blízkosti lišt, body v blízkosti některého z postavení

skeneru,  body  nacházející  se  mezi  všemi  čtyřmi  postaveními  skeneru  a  body  ležící

za  jedním  postavením,  tedy  v  rohu  místnosti.  U  těchto  čtyř  skupin  byly  vypočteny

průměrné odchylky a ty pak porovnány s průměrnou odchylkou celého souboru. U bodů

v blízkosti  lišt  se předpokládalo,  že výsledné hodnoty zde budou horší,  resp. odchylky

budou větší než je průměr. Tento předpoklad se nepotrvdil, odchylky odpovídají celému

souboru.  Zde je  to  pravděpodobně způsobeno tím,  že  bodů v  blízkosti  lišt  je  spousta,

a  tudíž  nelze  vliv  případných nechtěných odrazů  od lišt  potvrdit.  Body nacházející  se

v  blízkosti  některého  z  postavení  skeneru  mají  opačný  předpoklad.  Jelikož  laserový

paprsek na ně dopadá pod úhlem nejvíce se blížící  kolmému, naskýtá se myšlenka,  že

odchylky budou menší.  Průměrná hodnota je  zde opravdu menší  ale  pouze o 0,3 mm.

Prokázání tohoto předpokladu a vztažení na celou populaci by vyžadovalo další zkoumání.

Body nacházející se uprostřed by mohly také vykazovat lepší hodnoty. Průměrná hodnota

je ale menší pouze o 0,1 mm, z čehož nelze nic usuzovat. Body ležící v rohu místnosti,

a  tím tedy vzdálené  od  dalších  tří  postavení  skeneru,  by se  mohly přichýlit  k  horším

hodnotám odchylek.  Jejich průměr je ale horší  opět  o pouhých 0,1 mm, což na žádný

významný závěr nestačí.

Jelikož  vyhodnocení  na  základě  vybraných  bodů  dle  jejich  polohy neprokázalo

žádné významné rozdíly od hodnot celého souboru, byla zvolena opačná cesta. Odchylky

výšek  z  laserového  skenování  od  výšek  z  nivelace  byly  srovnány dle  velikosti.  Body

s největšími odchylkami (zvoleny hodnoty od -4,0 mm do -2,1 mm) jsou lokalizovány

na jihovýchodní straně místosti a to především u třetího postavení skeneru. Naopak body

s nejmenšími odchylkami (zvoleny hodnoty v rozmezí -0,1 mm až 0,1 mm) se nacházejí

na straně severozápadní (viz příloha č. 14). Toto rozmístění odchylek, především v případě

těch  největších,  je  zvláštní,  neboť  nic  neukazuje  na  to,  proč  by  se  odchylky  měly

kumulovat pouze na jednom místě. Třetí postavení skeneru, u kterého jsou nahromaděny

největší odchylky, nevykazuje po spojení v jeden sken větší chybu než ostatní a ani v jeho

okolí  se nevyskytuje  oproti  ostatním postavením nic odlišného. Rozmístění  nejmenších

a největších odchylek by vyžadovalo další měření a rozsáhlejší analýzu.
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Naměřené  výšky  byly  na  závěr  analyzovány  pomocí  metody  lineární  regrese

(viz příloha č. 15). Výšky získané nivelací byly postaveny do role nezávislé proměnné X

a  výšky  naměřené  laserovým  skenováním  do  role  závislé  proměnné  Y.  Výpočet  byl

proveden  v  programu  Microsoft  Office  Excel  a  získaná  rovnice  závislosti  má  tvar:

Y = 0,96345 . X + 3,65401. Po dosazení výšek z nivelace do této rovnice, byly vypočteny

nové výšky laserového skenování,  které  se  od těch nivelačních takto  liší  o  průměrnou

hodnotu 0,9 mm. Z lineární regrese je tedy patrné, že skenování posunulo podlahu níže.
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6  ZÁVĚR

Cílem  této  práce  bylo  jednak  měření podlahové  konstrukce  dvěma  metodami,

pomocí nivelace a laserového skenování, a jejich následné porovnání a také zaměření se

na  současnou  legislativu  zabývající  se  podlahovými  konstrukcemi,  použitý  skener

a software.

Všechny  tři  české  technické  normy,  věnující  se  dané  problematice,  se

na podlahovou konstrukci dívají trochu z jiného pohledu a je třeba si z každé z nich zvolit

to, co bude požadovanému účelu nejlépe vyhovovat.

Použité softwary, SCENE a GeoStore V6, se ukázaly pro problematiku diplomové

práce  ideálním  řešením.  Samotný  přístup  k  softwarům  byl  ale  dosti  problematický.

Program SCENE vyžaduje počítač s vysokým výkonem, není příliš dostupný a navíc u něj

přestal  během zpracování  fungovat  export.  Program GeoStore  V6,  který  byl  používán

pomocí  připojení  přes  Cloud  služby  společnosti  Geovap,  byl  několikrát  nedostupný

a  desktopová  verze  na  Ústavu geodézie  Fakulty stavební  Vysokého  učení  technického

v Brně má bohužel konfigurační soubory nastavené odlišně.

Zvolená čtyři  postavení  skeneru se v tomto případě ukázala jako ideální řešení,

neboť při menším počtu skenů, např. dva, by sice byla celá podlaha naskenována, ale již by

na  výsledném  skenu  nebyla  patrná  místa  bodů  měřické  sítě.  Pokud  by  se  v  této

problematice  pokračovalo  a  chtělo  by  se  laserové  skenování  vyhodnocovat  z  různých

postavení skeneru, doporučovala bych zlepšit signalizaci bodů, aby byly na skenu jasně

zřetelné.

Pomocí  lineární  regrese  bylo  zjištěno,  že  laserové  skenování  posunulo  podlahu

téměř  o  1  mm níže.  Pokud budou na  určitou  podlahovou  konstrukci  kladeny zvýšené

funkční požadavky, je třeba se zamyslet, zda by případné posunutí podlahy o 1 mm níže

nezapříčinilo  špatné  závěry  ohledně  rovinnosti  podlahy.  V případě  podlah  v  ostatních

místnostech  větších  rozměrů  (od  10  m),  kde  je  normou  ČSN  73  0205  stanovena

pro celkovou rovinnost mezní odchylka 15 mm (pokud v projektové dokumentaci nebude

uvedeno jinak), by  posunutí o 1 mm nebylo příliš zásadní. Pro provoz na podlaze je ale

důležitá i místní rovinnost a pokud by došlo laserovým skenováním k celkovému posunutí

podlahy jedním směrem, neovlivnilo by ji to.  Na základě jednoho vyhodnocení nelze jistě

usuzovat závěry a tato problematika by vyžadovala další měření a analýzu
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČSN - česká technická norma

DIN - Deutsche Industrie-Norm (volný překlad: německý průmyslový standard)

AdMaS  -  Advanced  Materials,  Structures  and  Technologies  (volný  překlad:  pokročilé

meteriály, konstrukce a technologie)

GPS - Globální polohovací systém

WLAN - a wireless local area network (překlad: bezdrátová lokální síť)

GNSS - Globální navigační satelitní systémy

GIS - Geografický informační systém

CAD - Computer-aided design (překlad: počítačem podporované projektování)
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