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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá možnosťami sledovania trajektórie mobilných mapovacích 

systémov s cieľom porovnania ich presnosti. Práca pojednáva o jednotlivých komponentoch 

mobilného mapovacieho zariadenia ktoré boli použité pri jeho zhotovení. Práca obsahuje 

zhrnutie experimentov ktoré boli vykonane pri jednotlivých testovaniach.    

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mobilné mapovacie systémy, MMS, Analýza trajektórie, merací vozik, IMU, GNSS 

ABSTRACT 
The diploma thesis deals with possibilities of tracing the trajectory of mobile mapping 

systems in order to compare their accuracy. This thesis discusses the individual components 

of the mobile mapping device that were used in its construction. The thesis contains the 

results of the experiments that were performed on individual test. 
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2. Úvod 

Cieľom tejto prace je analýza trajektórie mobilných mapovacích platforiem. 

Dráhu mobilných mapovacích systémov je možné sledovať viacerými spôsobmi či už to 

je s využitím GNSS/IMU pripadne umiestniť na mapovací systém odrazný hranol 

a sledovať drahú pomocou totálnej stanice alebo ako je v samotnom závere opísaný 

spôsob určenia dráhy pomocou enkodérov umiestnených na kolesách mapovacieho 

systému. Úvodom tejto diplomovej práce sa dozviete vo všeobecnosti o mobilných 

mapovacích systémoch a budú vám popísané jednotlivé komponenty. 

Následne vám bude predstavený projekt ktorého účelom je vytvorenie 

mobilného mapovacieho zariadenia na mapovanie interiérov. Bude vám popísaná 

skladba meracieho systému a presnosť konkrétnych použitých prístrojov a spôsoby 

určovania jeho dráhy. Na záver každej metódy sa dozviete zhrnutie či je popisovaná 

metóda vhodná alebo nevhodná pre sledovanie dráhy vytváraného systému. Budú 

stanovené riešenia za akých podmienok sa docieli funkčnosť mapovacieho systému 

a na záver prebehne analýza trajektórie ktorá bude stanovená z dvoch metód určenia 

dráhy.  
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3. História mobilného mapovania 

Výskumom mobilného mapovania sa ako prví začali zaoberať inžinieri 

v Severnej Amerike okolo roku 1980. Najväčšie zásluhy v evolúcii mobilného 

mapovania patria dvom strediskám, ktoré sa v tej dobe touto problematikou zaoberali 

a bolo to centrum pre mapovanie na Štátnej univerzite Ohio v USA a na oddelení 

geomatematického inžinierstva na univerzite v Calgary v Kanade. Prvú definíciu 

mobilného mapovania uviedol pán John Bossler v roku 1995, ktorý bol riaditeľom 

centra pre mapovanie. Definícia znela: Mobilné mapovanie je metóda používaná na zber 

geografických informácií, ako napríklad prírodné orientačné body a umiestnenie ciest 

z pohybujúceho sa vozidla. [1] Prvým funkčným mobilným mapovacím systémom bol 

systém GPSVan, ktorý bol vyvinutý v centre pre mapovanie v Ohiu v roku 1991. 

Určovanie trajektórie zaisťoval gyroskop, GPS a počítadlo otáčok. Mapovací systém bol 

tvorený dvoma CCD kamerami. Relatívna presnosť tohto systému bola 10 cm, 

absolútna presnosť za použitia kódových meraní bola okolo 1-3m. [2] 

 

Obrázok 1: Tretia generácia GPSVan [2] 

 

Ďalšie funkčné vozidlo bolo VISATTM, ktoré bol vyvinuté na univerzite 

v Calgary v Kanade. Trajektória tohto systému bola určovaná pomocou GPS a INS 

(inerciálny navigačný systém). Mapovací systém bol tvorený ôsmimi 

monochromatickými CCD kamerami a jednou farebnou VHS kamerou. Keďže 

v mobilnom mapovaní je potrebný ako nosič zariadení nejaký dopravný prostriedok, tak  
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podobne ako  súčasnosti, nim bol najčastejšie automobil. Okrem automobilu je však 

možné umiestniť zariadenia aj na lodiach, vlakoch prípadne koľajových prostriedkoch, 

vrtuľníkoch alebo iných zariadeniach.  

 

Obrázok 2: Mobilný mapovací systém IP-S2 [2] 

 

Obrázok 3: Mobilné mapovacie zariadenie umiestnené na vlakovej súprave [3] 

 

Zvýšenie atraktivity a záujmu o mobilné mapovanie malo za následok to, že 

je možné na trhu nájsť veľké množstvo výrobcov týchto systémov. Medzi 

najznámejších patra firmy Riegl, Topcon, Trimble a mnoho ďalších. Jedno mobilné 

mapovacie zariadenie od firmy Riegl vlastní výskumné centrum AdMaS, konkrétne 

model VMX-450. Toto zariadenie sa skladá z dvoch skenerov a štyroch kamier 

s rozlíšením 5Mpx. Ďalej je zariadenie vybavene systémom GNSS/IMU (inerciálna 
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meracia jednotka) a odometrom. Relatívna presnosť určenia polohy dráhy je 10 mm 

a absolútna presnosť 20-50 mm.  

 

Obrázok 4: Mobilne mapovacie zariadenie firmy Riegl (autor) 

 

3.1 Využitie mobilných mapovacích systémov 

 Mobilné mapovacie systémy majú dnes široké uplatnenie aj keď pre ich vysokú 

cenu sa s nimi veľmi často nestretávame. Dá sa však očakávať, že ich využitie 

postupom času vzrastie. Na začiatku vývoja mobilných mapovacích systémov bola 

presnosť tejto technológie veľmi nízka, a preto aj využitie bolo zriedkavé. 

S narastajúcou presnosťou jednotlivých komponentov, rastie aj počet oblastí, kde 

je možné ich využiť. Využitie v danej oblasti však okrem presnosti zariadenia závisí 

aj od dopravného prostriedkum, na ktorom sa nachádza. 

 Mobilné mapovanie je možné využiť v nasledujúcich oblastiach: 

- Územné plánovanie 

- Dokumentácia fasád budov 
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- Pasportizácia dopravného značenia, zelene 

- Správa inžinierskych sietí 

- Mapovanie komunikácií 

- Zber dát pre GIS 

- Podrobné zameranie polohopisu a výškopisu 

- Priestorové analýzy 

Pokiaľ sa jedná o mapovacie systémy umiestnené na lodi využitie je zväčša 

na mapovanie brehov riek, jazier alebo priehrad prípadne skúmanie zelene. 

Pri umiestnení na prostriedku, ktorý sa pohybuje po železnici, sa jedná o inšpekciu trate, 

správu zariadení na trati (dopravné značenia, výhybky, semafory, stĺpy...), meranie 

prejazdných profilov tunelov, priestorovú dokumentáciu  železničných koridorov. 

Pri železniciach sa nemusí jednať nutne o spojenie mobilného mapovacieho zariadenia 

s vlakovou súpravou. Môže sa jednať aj o vozík prispôsobený na pohyb na koľajovej 

dráhe.  

 

Obrázok 5: Mobilný mapovací systém umiestnený na vozíku [4] 
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 Okrem štandardných dopravných prostriedkov, na ktoré sa mobilné mapovacie 

systémy bežne umiestňujú je možné ich umiestniť aj na menej štandardné, ako 

je napríklad trojkolka.   

 

Obrázok 6: Mobilný mapovací systém umiestnený na trojkolke. [2] 
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4. Súčasti mobilného mapovacieho systému 

 Mobilné mapovacie systémy sa obecne skladajú z niekoľkých súčastí, ktoré 

dohromady fungujú a doplňujú sa, pričom zabezpečujú neprerušený prístup dát po celú 

dobu mapovania. Vo všeobecnosti sa dá systém rozčleniť do dvoch kategórií, 

a to na zariadenia určujúce polohu a orientáciu, a na zariadenia, ktoré získavajú dáta 

o mapovanom teréne. Na určenie polohy a orientácie využíva mobilné mapovanie 

kombináciu dát získaných z GNSS,IMU a odometrov. Zber dát zabezpečujú laserové 

skenery a digitálne kamery. Kombináciou všetkých zariadení je možné získať súvislé 

údaje v jednom súradnicovom systéme. V ďalších kapitolách budú popísane jednotlivé 

komponenty s výnimkou digitálnych kamier ktoré neboli v priebehu prac používané.  

 

4.1 Popis GNSS 

V mobilnom mapovaní sa využíva globálny navigačný satelitný systém 

na určenie absolútnej polohy pohybujúceho sa dopravného prostriedku. Najčastejšie 

je prijímaný signál zo systémov NAVSTAR GPS a GLONASS, prípadne Galileo. 

Systém GPS je tvorený troma základnými segmentmi: 

- Kozmický segment 

- Riadiaci segment 

- Užívateľský segment 

Kozmický segment systému GPS je tvorený sústavou 24 družíc, ktoré 

sú rozmiestnené na šiestich orbitálnych dráhach, pričom na každej dráhe sú štyri 

družice. V skutočnosti je systém tvorený viac ako 24 družicami, keďže na obežných 

dráhach sa nachádzajú aj rezervné družice. Aktívnych družíc je však vždy 24, pričom 

systém je navrhnutý na maximálny počet 32. Družice sa nachádzajú vo výške 

20 183 km a dráhy sú približne kruhové so sklonom k rovníku 55°. Doba obehu je 11h 

58m. Každá družica vysiela signál na nosných frekvenciách, ktoré sú namodulované 

pseudonáhodnými kódmi C/A, P - kódom a navigačnou správou.  
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Obrázok 7: Schéma rozloženia družíc [5] 

 

Riadiaci segment GPS sa skladá z pozorovacích staníc, ktoré sú rovnomerne 

rozmiestnené pozdĺž rovníka. Počet pozorovacích staníc je šesť a tieto stanice 

vykonávajú nepretržité merania pseudovzdialeností na viditeľné družice s intervalom 

merania 1,5 s. Hlavná riadiaca stanica sa nachádza v Colorado Springs a zaisťuje 

časovú synchronizáciu družíc na systémový čas GPST. V riadiacom centre sa tiež 

počítajú palubné efemeridy. Predávanie navigačnej správy na jednotlivé družice 

je zaistené pomocou pozemných antén, ktoré sú umiestnené na štyroch staniciach 

riadiaceho segmentu.  
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Obrázok 8: Rozmiestnenie staníc riadiaceho segmentu [6] 

 

Užívateľský segment GPS sa skladá z prijímačov, ktoré používajú jednotliví 

užívatelia. Tieto prijímače sú schopné prijímať a spracovávať signál vysielaný z družíc. 

Vo všeobecnosti môžeme prijímače rozdeliť podľa spôsobu merania a podľa počtu 

frekvencií.  

Podľa spôsobu merania: 

- Kódové meranie 

- Fázové meranie 

Podľa počtu frekvencií:  

- 1- frekvenčné – ( iba nosná vlna L1) počet kanálov 12 

- 2- frekvenčné – (nosne vlny L1 a L2) počet kanálov 24 

- viac systémové – (L1, L2, L5, Glonass, Galileo) počet kanálov až 120 a viac 
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Obrázok 9: Základné časti prijímača GPS [7] 

 

4.2 Popis IMU 

 Inerciálna meracia jednotka (IMU) je zariadenie, ktoré sa používa na určenie 

polohy a orientácie. Je zložené z troch akcelerometrov a troch gyroskopov. Pomocou 

akcelerometrov je možné určiť polohu a rýchlosť, a to integráciou nameraných 

zrýchlení, ktoré sú určované v troch na seba kolmých smeroch. Gyroskop slúži 

na určenie orientácie systému. Keďže určovaná poloha je v systéme meracieho 

zariadenia, je nutné natransformovať tento systém do požadovaného systému. Tento 

úkon je možné vykonať pomocou uhlov získaných s gyroskopov.  

 Vysoká krátkodobá stabilita IMU je použitá pre vyhladenie šumu v GNSS 

meraniach. Predikovaná pozícia a rýchlosť získaná pomocou IMU pomáha GNSS 

prijímaču v detekcii cyklických skokov a prekonáva výpadok signálu zo satelitov. 

Naopak GNSS má vysokú dlhodobú stabilitu, a preto sú tieto merania vhodné 

pre kompenzáciu systematických, na čase závislých chýb IMU. [8] 
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Obrázok 10: IMU - zariadenie vlastní výskumné centrum AdMaS (autor) 

 

4.3 Popis odometrov 

Odometer je zariadenie, ktoré v mobilnom mapovaní slúži na spresnenie dráhy. 

Odometer meria počet otáčok kolies a na základe znalosti obvodu kolesa je možné určiť 

rýchlosť pohybu a prejdenú vzdialenosť. Tieto údaje slúžia k zlepšeniu presnosti GNSS 

systému. Existujú dva typy odometrov, a to mechanické a digitálne odometre. 

V súčasnosti sa však vo väčšine prípadov používajú digitálne odometre. Na vozidle 

je najčastejšie umiestnený jeden odometer, čo 

v konečnom dôsledku na určenie rýchlosti pohybu 

a prejdenej vzdialenosti stačí. Ak by sa však na 

vozidle nachádzali dva odometre bolo by možné určiť 

z nameraných dát uhol natočenia a 2D polohu vozidla 

v miestnom systéme. Tento spôsob určenia polohy by 

sa dal využiť na miestach, kde má terén rovinný 

charakter, a kde nie je možné použiť GNSS systém. 

Pri takomto použití odometrov by bolo nutné okrem 

obvodu kolies poznať aj vzdialenosť medzi  nimi. Určenie polohy by spočívalo v tom, 

Obrázok 11:Odometer (autor) 
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že každé koleso by prešlo nejakú dráhu, ktorá by bola zaznamenaná a z rozdielu týchto 

dráh a ich vzdialeností by bolo možné určiť požadované hodnoty.  

4.4 Laserový skener 

V mobilnom mapovaní sa laserové skenery používajú na zber dát. V súčasnej 

dobe laserové skenery umožňujú zber dát, pri ktorom sa za krátky časový interval 

nazbierajú tisíce až milióny bodov. Toto zariadenie v kombinácii z digitálnymi 

kamerami poskytuje potrebné informácie o meranom teréne. Laserové skenery 

získavajú dáta o objektoch bezkontaktným spôsobom. Technológia laserového 

skenovania je založená na rozmetaní krátkych lúčov infračerveného svetla 

zo zabudovaného pulzného laseru. Vzdialenosť k určovanému bodu získame z doby, 

v ktorej sa konkrétny pulz vyšle a vráti späť k zdroju. Ďalej ma každý pulz presne 

definovaný horizontálny a vertikálny uhol, pod ktorým je vysielaný. Poloha bodu 

je teda určená priestorovou polárnou 

metódou.  

V mobilnom mapovaní sa často 

používajú systémy, ktoré sú zložené 

z viacerých 2D skenerov skenujúcich 

povrch v dynamickom režime pri 

pohybe systému po trajektórii. Tretí 

rozmer je získavaný zmenou polohy 

systému skeneru v čase. Pred týmto 

spôsobom sa používali 3D laserové 

skenery, u ktorých bolo možné 

skenovať okolie vozidla iba v statickom režime. [10] 

Konfigurácia umiestnenia skenerov na vozidle je variabilná vzhľadom k počtu 

skenerov a na požadovanom výstupe skenovaných dát. Skenery sa rozlišujú 

predovšetkým svojim efektívnym dosahom, ktorý je v prípade lačnejších typov 

niekoľko desiatok metrov. Cenovo náročnejšie typy dovoľujú skenovať 

až do vzdialenosti 200-300 m. Okrem dosahu skeneru je potrebné sledovať skenovaciu 

frekvenciu a zorné pole. [2] 

Obrázok 12: Skener - RIEGL VQ-450 [9] 
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5. Popis projektu 

Z dôvodu, že väčšina mobilných mapovacích systémov je príliš drahá a ich 

využitie je zamerané väčšinou na meranie exteriéri, bolo našou snahou navrhnúť lacný 

systém, ktorý by slúžil na mapovanie interiéru. Súčasné skenery majú tú nevýhodu, 

že je nutné ich postaviť na jedno miesto, kde skenujú niekoľko minút a kvôli 

prekážkam, ktoré sa zväčša v interiéri nachádzajú, je nutné ich následne presunúť 

na ďalšie stanovisko. Na tomto stanovisku je nutné opakovať niekoľkominútový proces 

skenovania znovu.  Myšlienka nového mapovacieho systému bola taká, že by 

sa vytvoril mapovací vozík a ten by sa pohyboval po miestnosti, ktorú by mapoval. Jeho 

výhodou by bolo, že prekážky vo výhľade, ktoré nútia klasické skenery sa presunúť, 

by jednoducho obišiel a zmapoval by celú miestnosť zo všetkými prístupnými miestami. 

Celý vývoj sprevádzalo množstvo zmien.  

 

5.1 Popis vybavenia 

Použité prístrojové vybavenie v priebehu celého trvania projektu:  

- Totálna stanica - Trimble S8 

- GNSS/INS – Spatial 

- Skener - Velodyne VPL-16 

Všetko použité vybavenie je majetkom výskumného centra AdMaS. 

 

5.1.1 Totálna stanica Trimble S8 

Konkrétne sa jednalo o totálnu stanicu rady HP (Hight precision). V tejto 

kapitole budú uvedené základné parametre totálnej stanice, ktoré boli prevzaté z [11]. 

Tabuľka 1: Popis prístroja 

 

 
Prístroj:  Trimble S8 

Typ prístroja: S8 0.5 HP 
Výrobné číslo: 99810133 
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Tabuľka 2: Technické parametre prístroja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 13: Vľavo- Trimble S8 , Vpravo- 360° Hranol  (autor) 

 

Zväčšenie 30 x 
Uhlová presnosť 0.5'' 

Čítanie uhlu (najmenší dielik) 0.1'' 

Presnosť merania dĺžky  v hranolovom móde  
Standard  1 mm + 1 ppm 
Tracking  5 mm + 2 ppm 

Presnosť merania dĺžky  v bez hranolovom móde  
Standard  3 mm + 2 ppm 
Tracking  10 mm + 2 ppm 

Dosah na 1 hranol 3000 m 
Najkratšia vzdialenosť  1.0 m 
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Totálna stanica cielila na kruhový hranol 360° pre robotické totálne stanice 

od firmy Seco. Tento hranol sa skladá zo šiestich 35 mm odrazných hranolov. Výška 

tohto hranolu je 77 mm. Konštanta hranola udávaná výrobcom  je 0 mm.    

5.1.2 GNSS/INS- Spatial 

Jedná sa o miniatúrny GNSS/INS systém, ktorý poskytuje informácie o presnej 

pozícii, systém vyrobila firma Advanced Navigation. Je tvorený akcelerometrami, 

gyroskopmi a magnetometrami. V tejto kapitole budú uvedené základné parametre tohto 

zariadenia ktoré boli prevzaté z [12]. 

 

Obrázok 14: Vľavo- Osi zariadenia [12] , Vpravo GNSS anténa [13] 

 

Tabuľka 3: Popis GNSS/IMU 

GNSS/INS - Spatial 
GNSS špecifikácia 

Podporované systémy 

GPS L1 
GLONASS 

L1 
GALILEO E1 

BeiDou B1 

Podporované SBAS 
systémy 

WAAS 
EGNOS 
GAGAN 

QZSS 
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Tabuľka 4: GNSS - Technické parametre 

Polohová presnosť zariadenia 

Presnosť polohy 2.0 m 
Presnosť výšky 3.0 m 

Presnosť polohy (s DGNSS) 0.6 m 
Presnosť výšky (s DGNSS) 1.0 m 

 

Tabuľka 5: IMU - Technické parametre 

Uhlová presnosť zariadenia 

Presnosť určenia rýchlosti 0.05 m/s 
Presnosť Roll a Pitch (Static) 0.1 ° 

Presnosť Roll a Pitch (Dynamic) 0.2 ° 
Presnosť Heading (Static) 0.5 ° 

Presnosť Heading (Dynamic) 0.2 ° 
Presnosť Heading (Dynamic, iba 

magnetický) 
0.8 ° 

 

5.1.3 Skener - Velodyne VPL-16 

Zariadenie vyrobila firma Velodyne LiDAR. Tento skener slúži na skenovanie 

objektov a jeho záber je 360°. Pri tomto skeneri je možné nastavovať rýchlosť otáčok 

a obmedzovať uhol skenovania. Ak je skener pripojený k PC, je toto nastavenie možné 

spustiť zadaním IP adresy zariadenia do internetového prehliadača.  
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Obrázok 15: Nastavenia skeneru [14] 

Motor RPM označuje počet otáčok za minútu. Maximálny nastaviteľný počet 

otáčok je 1200 a minimálny počet je 300. FOV Start predstavuje počiatočný a koncový 

uhol skenovania. Pri nastavení 0 a 359 sa jedná o skenovanie v zábere 360°. Nulový 

smer sa nachádza v osi +Y skeneru a kladný smer otáčania je v smere hodinových 

ručičiek. Keďže sa obecne dá skenerom preložiť iný súradnicový systém (zmenou 

goniometrických funkcií), tak os + Y nazveme v ďalších prípadoch už len obecne os 

skeneru.  
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Obrázok 16: Orientácia ôs skeneru a merané uhly [14] 

 

PC je pripojený k Interface boxu pomocou sieťového kábla s konektorom RJ45. 

Napájanie je realizované pomocou externej 12V batérie. Skener je umiestnený 

na fotografickom statíve, ku ktorému je pevne priskrutkovaný. 

 

Obrázok 17: Vľavo - Fotografický statív , Vpravo - Externý zdroj energie (autor) 
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Rozsah skeneru vo vertikálnom smere je ±15°. Jednotlivé lúče sú od seba uhlovo 

posunuté o 2°, toto posunutie platí len pre vertikálne rozdelenie. Horizontálne 

sú od seba posunuté o 0,1° - 0,4°. Presnosť skeneru je ± 3 cm. Skener meria objekty 

do vzdialenosti 100 m .  

 

Obrázok 18: Vľavo skener Velodyne , Vpravo interface box (autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

6. Verzia 1.0 

Na začiatku bol úmysel spojiť skener, IMU a GNSS prijímač. Jednotlivé 

komponenty by sa nachádzali na vozíku a boli by pripojené na notebook, na ktorý by 

sa posielali namerané dáta. Bol vytvorený matematický vzťah, ktorý mal namerané 

mračno bodov skeneru previesť do systému WGS-84 pomocou polohy získanej GNSS 

prijímačom. Tento prijímač mal neustále určovať polohu skeneru v systéme WGS-84. 

Samotné určenie polohy skeneru by na prevod celého mračna nestačil a bolo by nutné 

ešte určiť orientáciu mračna. Na určenie orientácie v priestore bolo nutné systém 

vybaviť IMU, ktorá nepretržite dodávala uhly roll, pitch, heading čo sú vlastne uhly 

rotácie okolo jednotlivých ôs IMU. Hlavne uhol heading bol veľmi dôležitý 

na prevedenie do systému WGS-84, keďže tento uhol neudával len rotáciu okolo 

osi +Z, ale priamo určoval uhol osi +X od smeru na sever. Takto vybavený systém 

so správne definovaným matematickým vzťahom dával predpoklad na splnenie cieľa 

vybudovať mapovacie zariadenie. Matematický vzťah vyzeral nasledovne:  
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Podmienka tohto vzťahu bola, aby os skeneru bola totožná s osou +X IMU. 

V prípade, že by sa tieto osi nestotožnili alebo by sa stotožnila iná os, bolo by nutné 

upraviť rotačnú maticu, v ktorej sa nachádza uhol heading. Posledné tri rotačné matice 

obsahujúce roll, pitch, heading nám prevedú obecne narotovaný topocentrický systém 

na topocentrický systém vztiahnutý k severu, ktorý je následne možný previesť 

do WGS-84. Keďže namerané údaje sú v topocentrickom systéme a systém WGS-84 

je systémom geocentrickým, tak prvé rotačné matice, ktoré obsahujú uhly B a L, nám 

prevádzajú topocentrický systém vztiahnutý k severu na geocentrický. Pri tomto 

výpočte sú zanedbané tiažnicové odchýlky a pracuje sa len s hodnotami geodetickej 

šírky a geodetickej dĺžky, ktorá je nameraná pomocou GNSS prijímača. Posledná 

matica vzťahu obsahuje výpočet súradníc X, Y, Z podrobných bodov skeneru. Uhly 

ω a α sú uhly definované skenerom od príslušnej osi. GNSS prijímač nám udáva polohu 

skeneru v elipsoidických súradniciach, a preto je nutné tieto súradnice previesť 

na pravouhlé priestorové súradnice Xi-WGS, Yi-WGS, Zi-WGS pomocou uvedených vzťahov. 

Hodnoty a, b sú hodnotami veľkej a malej polosi elipsoidu WGS-84.  

 

Obrázok 19: Testovacia verzia zariadenia (autor) 
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Inštalácia zariadenia v testovacej verzii bola riešená dočasným spôsobom, 

a to tak, že všetko vybavenie bolo prichytené k vozíku len obojstrannou páskou a skener 

bol umiestnený vodorovne. Poloha skenera bola v rovnakej úrovni ako ostatné 

vybavenie, čo obmedzovalo jeho záber skenovania. Pre testovacie účely však táto 

konfigurácia bola postačujúca. Finálna poloha skenera mala byť v určitom sklone 

od vodorovnej polohy, aby bolo možné naskenovať všetky detaily. Skener mal byť 

umiestnený vo vyvýšenej polohe nad všetkými zariadeniami, aby mu nebolo bránené 

vo výhľade a nevznikal šum v nameraných dátach.  

Testovanie správnosti rotácie bolo vykonávané tak, že bol skener s IMU 

umiestnený na fotografický statív a následne s ním bolo otáčané. Predpoklad bol taký, 

že ak matematický vzťah funguje, bude jednotlivé naskenované body prevádzať 

do súvislého obrazu v jednom súradnicovom systéme. Nefunkčnosť vzťahu sa ukáže 

tým, že je mračno otáčané. Stred otáčania mračna je bod, kde sa nachádza skener. Uhol 

závisí od toho, ako so skenerom otáčame. Pri otočení skenera o 360° vzniká obrazec 

kruhového charakteru.   

 

Obrázok 20: Ukážka nefunkčnosti matematického vzťahu (autor) 

 

Keďže malo byť zariadenie primárne určené na skenovanie miestností, bolo 

určovanie dráhy pomocou GNSS prijímača nepoužiteľné. Z tohto dôvodu sa musel 

navrhnúť iný spôsob určenia polohy skeneru. 
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7. Verzia 2.0 

Testovacia verzia zostala rovnaká s tým rozdielom, že GNSS prijímač nahradil 

hranol, ktorý bol pripevnený na skeneri. Poloha skeneru bola určovaná pomocou 

totálnej stanice. Ďalej bolo nutné pripevniť IMU na hranol tak, aby os +X IMU bola 

totožná s osou skeneru. Ďalšou zmenou bolo, že boli skener, hranol a IMU umiestnené 

na fotografický statív, aby skeneru nebránili vo výhľade iné pomocné zariadenia. 

Pri tejto konfigurácií boli jedinými rušivými objektmi, ktoré obmedzovali skener 

len samotný merač, ktorý tlačil vozík a káble, ktoré viedli do IMU. Oba problémy 

sa však dali vyriešiť tým, že sa obmedzil uhol skenovania keďže rušivé objekty boli 

vzhľadom ku skeneru vždy na rovnakom mieste. V inom prípade bolo možné 

programové riešenie, ktoré nezaznamená body, ktoré boli bližšie ako 0,5 m, čím sa tieto 

rušivé objekty v mračne vôbec neobjavia. Totálna stanica by mohla byť priamo cez 

Com Port napojená na PC, ale keďže je nutné, aby sa ten nachádzal na vozíku, 

je pripojená k Moxa boxu, ktorý posielal namerané dáta cez Wifi. 

 

Obrázok 21: Moxa box (autor) 
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Interval záznamu polohy dráhy bol každú 0,1s, čo v praxi znamená, že čím bude 

výšia rýchlosť pohybu vozíka, tým menej presné bude určenie dráhy. Pri bežnej chôdzi, 

ktorá je asi 5km/h, by boli jednotlivé body od seba vzdialené 13,9 cm. Meracie 

zariadenie sa však nepohybovalo takouto rýchlosťou. Z vykonaných meraní vyplynulo, 

že vzdialenosti medzi jednotlivými bodmi dráhy boli v priemere asi 1,5 cm. 

Pri tomto návrhu bol najväčší problém naviazať jednotlivé systémy na seba, 

keďže totálna stanica a skener definujú vlastné súradnicové systémy. Na prevod bol 

používaný pôvodný matematicky vzťah s tým, že namiesto súradníc WGS-84 boli 

používané súradnice určované totálnou stanicou. Mračno bodov sa nachádzalo 

v súradnicovom systéme skeneru a bolo nutné ho previesť do systému totálnej stanice.  

K tomuto prevodu slúžil uhol heading, ktorý bol určovaný pomocou IMU.  

Prvotná úvaha bola taká, že sa tento uhol použije ako rotačný, a tým sa celé 

mračno naorientuje správne. Táto úvaha však fungovala len čiastočne, keďže mračno 

síce naorientovalo vždy rovnako, ale vždy rovnako nesprávne. Tuto chybu odhalila 

dráha skeneru, ktorá bola vždy správna, pretože bola priamo určovaná totálnou stanicou. 

Pri testoch sa stávalo, že nameraná trajektória prechádzala cez samotnú budovu, 

nakoľko budova nebola na správnom mieste vzhľadom k systému totálnej stanice. 

Dospelo sa k tomu, že samotný uhol na prevod oboch systémov nestačí. Bolo nutné 

určiť vzťah medzi uhlom heading a systémom totálnej stanice. Bolo navrhnutých 

niekoľko postupov, ako tento problém riešiť. 

Možnosti riešenia problému: 

a) Keďže sme chceli využiť pôvodný navrhnutý matematický vzťah, bolo nutné 

stanoviť podmienky, za akých musí byť meranie uskutočnené, aby bolo možné 

jednotlivé systémy naviazať. Týmito podmienkami boli, že totálna stanica musí byť 

naorientovaná rovnakým smerom, akým je uhol heading, ktorý určuje IMU. To v praxi 

znamenalo, že totálna stanica musela byť naorientovaná na sever. Pre daný vzťah platí 

to, že je nutné stotožniť os +X IMU a os  skeneru, aby bolo možné určovať rotačné 

uhly. Pri takejto konfigurácii bude vzťah platný a pri pohybe budeme dostávať 

súradnice v jednom lokálnom systéme. Tento spôsob je však veľmi ťažko 

realizovateľný, pretože určiť orientáciu na sever v objekte je komplikované, pričom 

nie je isté, že IMU udáva smery presne od severu. Aj keby sme pre konkrétny prípad 
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boli schopní tohto docieliť, tak pri zmene stanoviska by sme tento zdĺhavý postup 

museli opakovať. 

b) Pri tomto riešení by bolo nutné pridať do systému ďalší odrazný hranol. Tento 

hranol by však musel byť namontovaný tak, aby určoval os skeneru, prípadne by musela 

byť známa hodnota odklonu tejto vytvorenej osi od osi skeneru. Výhoda tejto metódy 

by bola v tom, že pri zmene miestnosti, prípadne zmene súradnicového systému, 

by bolo možné rýchlo a jednoducho určiť vzťahy medzi systémami. Presnosť určenia 

by však závisela na počiatočnej presnosti s akou by sme boli schopní hranol 

namontovať do predĺženia osi skeneru alebo s akou presnosťou by sme boli schopní 

určiť odklon týchto dvoch osí. Ak by bol tento proces zvládnutý, samotné určenie 

rotačného uhla by prebiehalo nasledovne: Ako prvé by bolo nutné totálnou stanicou 

zamerať oba odrazné hranoly. Keďže hranoly určujú os skeneru je možné určiť 

natočenie systémov pomocou výpočtu smerníkov. Pre systém skeneru je smerník 

nulový, lebo samotná os je určená hranolmi. Smerník v systéme totálnej stanice 

sa vypočíta zo súradníc, ktoré určila totálna stanica z nameraných hodnôt. Hodnota 

smerníku je zároveň hodnota rotačného uhlu pre počiatočnú polohu. Ďalej je nutné 

odčítať hodnotu heading pre počiatočnú polohu. Túto hodnotu budeme následne 

odčítavať od každej nameranej hodnoty headingu počas merania. Týmto postupom 

docielime to, že určíme relatívne natočenie od prvotnej polohy a toto natočenie môžeme 

pripočítať k vypočítanému smerníku, a dostávame tak jednotlivé rotačné uhly pre daný 

okamžik.  

c) Poslednou možnosťou, ako určiť natočenie oboch systémov, by bolo pomocou 

zamerania jednoznačne identifikovateľného miesta v mračne. Jednalo by sa opäť 

o výpočet smerníkov, v tomto prípade by však bol určovaný smerník medzi skenerom 

a naskenovaným bodom. Výpočtová časť by prebiehala identicky ako pri použití dvoch 

hranolov s tým rozdielom, že by smerník v systéme skeneru už nebol nulový, 

ale vypočítaný zo súradníc skeneru. Výsledný rotačný uhol pre prvotnú polohu by sme 

dostali rozdielom smerníka v systéme totálnej stanice a smerníka v systéme skeneru. 

Ďalej by bolo nutné opäť odčítať hodnotu headingu pre prvotnú polohu a odčítať 

ju od každej nasledujúcej. Problém pri tejto možnosti je však v tom, ako určiť 

jednoznačne definovateľný bod v mračne, keďže tento bol je nutné zamerať totálnou 
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stanicou. Určite by sa jednalo o roh objektu, ale aj napriek tomu by presnosť určenia 

bola otázna, keďže by závisela od presnosti, s akou dokáže daný roh zaznamenať skener 

a tá samozrejme závisí od vzdialenosti skenera od daného rohu. Tato metóda však bola 

zavrhnutá pre jej neistú presnosť.  

Bola navrhnutá ešte štvrtá možnosť, no vzhľadom na to, že sa jednalo o podobný 

princíp ako pri tretej možnosti, len s tým rozdielom, že by sa naskenovala miestnosť 

z dvoch postavení skeneru. Jednalo by sa o transformáciu jedného mračna na druhé 

s tým, že by sme dostali dve polohy skeneru v oboch systémoch a bolo by možné opäť 

určiť smerník. Transformovať by sa muselo vždy prvé mračno na druhé pretože tým, 

že sa vozík presunie do druhej pozície, stáva sa táto poloha počiatočná pred začatím 

samotného merania. Táto možno je však ešte menej presná ako tretia navrhovaná 

možnosť. 

Z dôvodu, že sme mali k dispozícii len jeden hranol a samotná testovacia verzia 

nebola konštruovaná príliš stabilne bol zvolený prvý postup. Druhý postup by pripadal 

do úvahy v momente, keby boli zariadenia na vozík primontované trvalým spôsobom 

a nemohlo by dôjsť ich premiestneniu.  

Samotná orientácia totálnej stanice podľa prvej možnosti odhalila niekoľko 

problémov. Keďže sme si neboli istý ani tým, či nie je posielanie dát spomalené, 

čo by spôsobovalo chyby, tak bol navrhnutý postup, kde sa tento faktor odstránil. 

Spomaľovanie dát, a tým nesprávne priradenie polohy za pohybu, bolo možné odstrániť 

tak, že sa naskenoval objekt zo statických polôh, kedy vozík stojí na mieste. 

Pri naskenovaní z viacerých miest bolo možné určiť funkčnosť systému. Zásadným 

problémom bola IMU. Táto jednotka nebola dostatočne kvalitná na to, aby sa bolo 

možné spoliehať na určovanie uhlu heading. Pri meraní sa stávalo, že aj pri statickom 

postavení, kedy stál vozík na mieste, sa hodnoty headingu menili. Tento drift bol 

natoľko veľký, že zmenu o 360° IMU zvládla za niekoľko minút. Zároveň rýchlosť 

driftu nebola konštantná. Niekedy bol nárast hodnoty heading rýchlejší, inokedy 

sa hodnota headingu vôbec nemenila. Tento problém spôsobil to, že jednotlivé mračná 

boli oproti sebe natočené v rôznych uhloch.  
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Obrázok 22: Ukážka driftu IMU (autor) 

 

Na obrázku je možné vidieť, že jednotlivé mračná sú od seba nielen natočené, 

ale aj posunuté. Samotné natočenie by bolo možné sledovať, ak by sa poloha skeneru 

nezmenila, ale keďže je každé mračno naskenované z iného miesta, mení sa aj jeho 

poloha.  

Pri testovaní sa však stávalo, že IMU zostávala stabilná a merala správne. 

Tu nastával ten problém, že totálna stanica nebola naorientovaná na sever. Tento 

problém na sa jednotlivých mračnách určí tak, že mračná netvoria jeden súvislí objekt, 

ale sú od seba rovnobežné posunuté. Práve to, že sú jednotlivé mračná od seba posunuté 

rovnobežne, je znakom toho, že IMU zostala stabilná. Samozrejme mračná na seba 

neboli dokonale rovnobežné, ale v rámci presnosti uhlu heading zo statického 

postavenia sa za rovnobežné dali považovať. Odklon sa určil tak, že sa vybrala jedna 

stena, ktorá mála na oboch mračnách najlepší priebeh. Touto stenou sa v oboch 

mračnách preložila priamka a následne boli vytýčené dve kolmice z jednej priamky 

na druhú. V ideálnom prípade, keby by boli obe mračná na seba dokonale kolmé, 

by kolmé vzdialenosti boli zhodné. V našom prípade bol na testovaných mračnách 

rozdiel vo vzdialenostiach 2 cm. Vzdialenosť medzi kolmicami bola 4,7 m 

čo v prepočte na uhlový odklon činí 0,24°. Presnosť určenia uhlu heading v statickom 
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postavení je 0,5°. Z tohto údaju vyplýva, že v danom prípade sa dá povedať, že uhol 

heading bol stabilný a namerané mračná sú vzájomne rovnobežné.  

 

Obrázok 23: Rovnobežne posunuté mračná (autor) 

 

Na obrázku nižšie môžete vidieť vľavo, ako vyzerala miestnosť po naskenovaní 

v statickom postavení. Obrázok vpravo znázorňuje, ako sa mračno správa pri pohybe 

pri zlej orientácii totálnej stanice a stabilnom meraní rotačného uhlu heading.   

 

Obrázok 24: Vľavo - statický sken , Vpravo- sken za pohybu (autor) 
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Keďže problém s IMU a totálnou stanicou bol neriešiteľný pre jej 

nepredvídateľný charakter, bolo nutné riešiť orientáciu a určovanie polohy vozíku inou 

metódou. Avšak pri využití lepšieho vybavenia a stabilnejších podmienkach 

by sledovanie dráhy pomocou totálnej stanice s dodávaním orientácie vozíka pomocou 

IMU mohlo fungovať.   
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8. Verzia 3.0  

Keďže cesta, ktorou sme sa vybrali v predchádzajúcej verzii nespĺňala potrebné 

požiadavky, bolo nutné určiť orientáciu a dráhu inou metódou. Pre toto riešenie bol 

zhotovený nový merací vozík. Vozík bol zhotovený v spolupráci s Fakultou 

elektrotechniky a komunikačných technológii. Tento vozík má na oboch kolesách 

umiestnené enkodéry, čo sú zariadenia pre detekciu pohybu. Tie slúžia k tomu, aby 

určili prejdenú vzdialenosť každého kolesa. Na určenie polohy a orientácie vozíku je 

okrem prejdenej vzdialenosti potrebné poznať aj presný obvod kolies a vzdialenosť 

medzi nimi . Z týchto údajov je možné vypočítať 2D polohu a nasmerovanie vozíka. 

Aby vozík fungoval správne, je potrebné, aby sa kolesá udržiavali čisté. Nečistoty na 

kolesách by zmenili jeho obvod a vozík by následne udával skreslené informácie.   

 

Obrázok 25: Merací vozík (autor) 

 Napájanie enkodérov je riešené pomocou 6 batérii veľkosti AA. Kvalita batérii 

má vplyv na výdrž vozíka. Tá sa pohybuje u tých najkvalitnejších okolo 20 h. Ak sú 

použité tie najmenej kvalitné, výdrž vozíka nepresiahne 5 h. Aby sa získali údaje 

o polohe a orientácii, je nutné, aby bol vozík napojený na PC. Vozík je vybavený 

komunikačným rozhraním RS-232. Do PC je pripojený pomocou redukcie na USB.  
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Obrázok 26: Vľavo - Napájanie vozíka , Vpravo - Komunikační kábel (autor) 

 

Ako môžete vidieť na obrázku (obr.25), tak vozík nedisponuje príliš veľkým 

priestorom na umiestnenie meracieho zariadenia. Aby bolo možné na vozík umiestniť 

PC a skener, bolo potrebné skener ponechať na fotografickom statíve. Aj pri tomto 

riešení bol priestor na vozíku využitý v plnom rozsahu. Keďže sa jedná 

o experimentálny vozík, ktorý nie je komerčne vyrábaný, nie je známa ani jeho 

presnosť. Z tohto dôvodu bol na skeneri ponechaný odrazný hranol. Úmysel bol taký, 

že sa poloha vozíka bude určovať dvoma spôsobmi. Prvú polohu bude poskytovať 

samotný vozík pomocou enkodérov. Druhú polohu zaistí totálna stanica meraním 

na odrazný hranol umiestnenom na skenery. 
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            Obrázok 27: Merací vozík s vybavením (autor) 

Myšlienka sledovania dráhy dvoma spôsobmi s následným porovnaním 

jednotlivých dráh a stanovením presnosti znela jednoducho. Nakoniec celé toto 

vzájomné porovnanie, bez akýchkoľvek úprav nameraných dát, mal dva zásadne 

problémy. Prvým problémom bolo to, 

že totálna stanica a merací vozík 

vytvárajú vlastné súradnicové 

systémy. Aby bolo možné súradnice 

porovnať, je nutné tieto systémy 

zjednotiť. Systém totálnej stanice 

určuje nastavenie počiatočného 

smeru. Systém meracieho vozíka je 

pevne daný pri jeho prvom spustení. 

Hlavná os, od ktorej sa určuje uhol 

natočenia je os +X. Uhol natočenia 

narastá v smere hodinových ručičiek. Zjednotenie systémov je možné riešiť nasledovne: 

Merací vozík je nutné natočiť držadlom na totálnu stanicu tak, aby os +Y vozíka bola 

Obrázok 28: Znázornenie osi skeneru (autor) 
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kolmá na zámernú priamku totálnej stanice. Z hľadiska konfigurácie je toto jediná 

podmienka na zjednotenie súradnicových systémov. Je však nutné, aby na začiatku 

merania prevzal merací vozík horizontálny uhol totálnej stanice a súradnice polohy 

vozíka v systéme totálnej stanice. Tento postup je už len programovou záležitosťou.   

Druhým problémom bolo to, že totálna stanica sledovala hranol, ktorý bol 

umiestnený na statíve. Aby bolo možné porovnávať dráhy, musel by byť umiestnený 

presne nad stredom vozíka. Vozík však nemá vyznačený presný stred a aj keby mal, tak 

statív neumožňuje centráciu. Z tohto dôvodu bol hranol umiestnený približne nad 

stredom a bolo nutné určiť jednotlivé odchýlky od stredu v smere osi +X a +Y 

meracieho vozíka. Ak by tieto odchýlky neboli určené a dráhy by sa porovnávali 

v takejto konfigurácii, dochádzalo by k chybám. V priamych úsekoch by sa táto chyba 

neprejavila, keďže vozík aj hranol prejdú rovnakú dráhu. Problém však nastáva, keď 

vozík začne zatáčať, pretože to spôsobí, že jedna dráha bude dlhšia ako druhá. Preto 

je nutné pred začatím merania vykonať kalibráciu, ktorá určí tieto odchýlky a následne 

prepočítať dráhu hranolu na dráhu vozíka. V prvej fáze, kedy sa uvažovalo, ako by bolo 

možné určiť požadované odchýlky, bola vytvorená kalibračná základňa. Základňa 

pozostávala zo štyroch bodov. Tieto body predstavovali postavenie kolies 

v jednotlivých polohách. Dva body museli byť kolmé na zámernú priamku totálnej 

stanice a druhé dva body museli byť v pozdĺžnom smere. 
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Obrázok 29: Vozík na kalibračnej základni (autor) 

 Určenie odchýlok bolo nasledovné: Vozík sa postavil kolesami nad značky 

umiestnené kolmo na zámernú priamku. Pre správne vyčíslenie odchýlok nazveme 

polohu, kedy je držadlo od totálnej stanice prvou polohou. V tejto polohe sa vykonalo 

meranie na hranol. Následne sa vozík otočil o 180° a opäť bolo vykonané meranie 

na hranol. Za predpokladu, že je vozík umiestnený kolmo na zámernú priamku, tak 

rozdiel v nameraných dĺžkach na hranol je dvojnásobok odchýlky hranola od stredu 

vozíka v smere osi +X. Je dôležité vyčísliť odchýlku so správnym znamienkom, a preto 

je nutné dodržať analógiu, kedy sa od priemernej dĺžky odčíta dĺžka v 1. polohe. 

Odchýlka v smere +Y sa určí z rozdielu nameraných uhlov. Na výpočet sa použije 

goniometrická funkcia tangens. Aj v tomto prípade je nutné dodržať poradie pre správne 

znamienko korekcie.  

+∆� = tan12345�6765 − 23�.49:9;<= ∗ +45�6765 

Ďalšie dva kalibračné body, ktoré sú umiestnené v smere zámernej priamky 

slúžia na kontrolu. Pri tomto postavení sa opakuje celý meračský postup s tým 

rozdielom, že rozdiel dĺžok určuje odchýlku v smere +Y a rozdiel uhlov určuje 

odchýlku smere +X. 1. poloha v tomto prípade je, keď sa držadlo nachádza vpravo 

od totálnej stanice. Pri výpočte odchýlky v smere +Y je nutné prehodiť poradie 
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odčítaných dĺžok. Ak je určenie odchýlok z oboch smerov od seba v rámci milimetrov, 

výsledné odchýlky vzniknú spriemerovaním.  

Tabuľka 6: Hodnoty kalibrácie 

Kolmá základňa Pozdĺžna základňa 

1. poloha vozíka 1. poloha vozíka 

Hz 398,9194 g Hz 397,305 g 

V 111,2559 g V 111,4476 g 

Sd 2,421 m Sd 2,380 m 
S 2,383 m S 2,342 m 

2. poloha vozíka 2. poloha vozíka 

Hz 397,7131 g Hz 399,6538 g 

V 110,7755 g V 111,1845 g 

Sd 2,500 m Sd 2,423 m 
S 2,464 m S 2,386 m 

Výpočet odchýlok Výpočet odchýlok 

Hzpriemer 398,3163 g Hzpriemer 398,4794 g 

Spriemer 2,424 m Spriemer 2,364 m 
∆X 0,041 m ∆X 0,044 m 
∆Y -0,023 m ∆Y -0,022 m 

 

Pre prepočet polohy hranola na stred vozíka je nutné z vykonanej kalibrácie 

určiť vzdialenosť medzi stredom vozíka a hranolom SH-V a smerník medzi hranolom 

a stredom vozíka σH-V 

 

Obrázok 30: Grafické znázornenie počítaných hodnôt (autor) 
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Následný prepočet na stred je realizovaný podľa vzorca: 

�> = �? + @?�A ∗ cos (B?�A − (4* − D)) 
�> = �? + @?�A ∗ sin (B?�A − (4* − D)) 

Kde Xv,Yv sú súradnice stredu vozíka a XH,YH sú súradnice hranolu. Uhol 

ϕ je uhol natočenia vozíka. Následne bolo vykonané testovacie meranie bez zavedenia 

prepočtu na stred meracieho vozíka, aby bolo možné sledovať zmenu presnosti určenia 

dráhy.  

 

Obrázok 31: Trajektória prvého experimentu bez prepočtu na stred vozíka a transformácie (autor) 

Na obrázku je možné vidieť, že trajektórie síce začínajú v rovnakom bode, 

ale postupne sa začínajú vzďaľovať. Vzďaľovanie je spôsobené tým, že na počiatku 

neboli stotožnené úplne presne súradnicové systémy a je medzi nimi uhol stočenia. 

Rozbiehanie dráh sa zväčšuje s prejdenou vzdialenosťou. Boli stanovené relatívne 

stredné chyby medzi dvoma určeniami dráhy z dvojíc merania. Do výpočtu neboli 

zahrnuté body, kde vozík stál na mieste, ale len body dráhy, pretože by tieto body 

len skresľovali vypočítané stredné chyby. Týmto spôsobom bolo vyradených 709 

bodov. Relatívne stredné chyby boli určené zo súboru 404 nameraných dvojíc bodov. 

Tabuľka 7: Experiment č.1 - presnosť surových dát 

mx [m] my [m] mp [m] mx,y [m] 

0,041 0,027 0,049 0,035 
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Následne bol vykonaný prepočet súradníc hranola na stred vozíka. Keďže boli 

systémy natočené, bola vykonaná transformácia systému totálnej stanice na systém 

meracieho vozíka. Pre transformáciu bolo vhodne zvolených 5 identických bodov tak, 

aby sa dráhy čo najlepšie zhodovali. Zvolenou transformáciou bola zhodnostná 

transformácia. Z dôvodu veľkého počtu možností vo voľbe identických bodov bolo 

skúšaných niekoľko variant a vybraná bola najlepšia z nich. Je však možné, že by 

sa dalo nájsť aj lepšie riešenie. Z transformácie vyplýva, že pri stočení systémov 

o 1,65 Gon vznikne na konci dráhy dlhej približne 3 m odchýlka v polohe 8,5 cm.  

 

Obrázok 32: Trajektória prvého experimentu po prepočte a transformácii (autor) 

Na obrázku je možné vidieť, ako sa dráha zlepšila po jej prepočítaní 

a transformácii . Celkovú relatívnu presnosť ešte zhoršovala nepresnosť totálnej stanice 

keďže sa stávalo, že v určitých miestach neposielala dáta, a tak sa vytvárali diery 

v meraní. Celkovo sa jedná o stratu dát za 0,5 s až 1 s, čo je neurčenie 5 až 10 bodov 

na dráhe. Tento jav mohol byť spôsobený prechodom z jedného malého odrazného 

hranolu do druhého.  Pre výpočet stredných chýb bol použitý rovnaký súbor dát ako 

v prvom prípade, teda bez bodov, kde vozík stál na mieste.  

Tabuľka 8: Experiment č.1 - presnosť upravených dát 

mx [m] my [m] mp [m] mx y [m] 

0,006 0,005 0,008 0,006 
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Zo zistených výsledkov vyplýva, že je dôležité, aby súradnicové systémy boli 

stotožnené a aby sa poloha hranolu prepočítala na stred vozíka. Ak sa všetky tieto veci 

dodržia, je možné docieliť relatívnu strednú polohovú chybu určenia dráhy do 1 cm. 

Na rozdiel od približnej orientácie, kde sa relatívna stredná polohová chyba môže 

pohybovať okolo 5 cm. Dráha merania začínala na bodoch kalibračnej základne, 

čo znamená, že ani určenie odchýlok od jednotlivých os nebolo úplne presné. Z tohto 

dôvodu bol navrhnutý iný spôsob určenia polohy hranolu vzhľadom k stredu vozíka.  

 

8.1 Kalibrácia vozíka 

Tento spôsob určenia polohy hranolu vzhľadom k polohe vozíka už nie je 

závislý na tom, aby bol vozík umiestnený kolmo, respektíve pozdĺž, zámernej priamky 

totálnej stanice. Boli použité pôvodné body kalibračnej základne. Na toto určenie stačí 

merať na dvoch bodoch tejto základne. Boli vybrané body, ktoré sú približne kolmo 

k zámernej priamke totálnej stanice. Pred umiestnením vozíka nad vybranými značkami 

bolo nutné vykonať meranie na samotné značky, aby sa určila ich poloha. Následne 

sa vozík umiestnil nad meračskými značkami a bolo vykonané meranie na hranol ako 

v predchádzajúcom postupe. Výpočet je založený na tom, že poloha kolies a stredu 

vozíka tvoria jednu priamku. Na tomto základe je teda možné určiť uhlovú odľahlosť 

medzi osou +Y vozíka a hranolom. Túto hodnotu dostávame z rozdielu smerníkov. 

Pri výpočte je však treba brať do úvahy aj samotnú polohu hranola, takže nie je možné 

určiť postup, ktorý by platil pre všetky prípady. Obecne však platí, že ak sa hranol 

nachádza vzhľadom k stredu vozíka v 2 a 4 kvadrante odčítava sa od tohto smerníku 

smerník na jedno s kolies. Pre 1 a 3 kvadrant platí opačný postup. To, ktoré koleso 

je pre výpočet použité, je opäť závislé na kvadrante.  
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Obrázok 33: Vľavo- Grafické znázornenie počítaných hodnôt , Vpravo- Detail (autor) 

Súradnicový systém +X, +Y je súradnicový systém totálnej stanice a +X´, +Y´ 

je súradnicový systém meracieho vozíka. Označenie ľavý a pravý bod je v smere 

od totálnej stanice. Rozdielom smerníkov dostávame uhol ∆. Ďalej je nutné vypočítať 

dĺžku SV-H. Odchýlky v jednotlivých osiach spočítame pomocou goniometrických 

funkcií. Následný prepočet súradníc na stred vozíka je zhodný s predchádzajúcim 

prepočtom .  

Tabuľka 9: Namerané hodnoty kalibrácie 

Nová kalibračná metóda 

Ľavé koleso Súradnice 

Hz 392,7912 g X1 2,425 m 
V 131,5940 g Y1 -0,276 m 
Sd 2,775 m 

Pravé koleso Súradnice 

Hz 7,5704 g X2 2,414 m 
V 131,7015 g Y2 0,288 m 
Sd 2,767 m 

1. poloha vozíka 2. poloha vozíka 

Hz 0,1473 g Hz 0,2932 g 

V 111,1144 g V 111,2806 g 

Sd 2,472 m Sd 2,443 m 
S 2,434 m S 2,405 m 
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Tabuľka 10: Vypočitané hodnoty kalibrácie 

Nová kalibračná metóda Stará kalibračná metóda 

Hzpriemer 0,2203 g Kolmá základňa 
Spriemer 2,420 m 1. poloha vozíka 

XV 2,420 m Hz 0,1473 g 

YV 0,008 m V 111,1144 g 

XH 2,405 m Sd 2,472 m 
YH 0,011 m S 2,434 m 

Kontrola uhlová 2. poloha vozíka 

σ2-1 101,2190 g Hz 0,2932 g 

σV-1 101,1268 g V 111,2806 g 

Kontrola dĺžková Sd 2,443 m 

S2-1 0,564 m S 2,405 m 

S2-1/2 0,282 m Výpočet odchýlok 

SV-1 0,284 m Hzpriemer 0,22025 g 

Zhodnotenie kontroly Spriemer 2,420 m 

δU 0,0922 g 
∆X -0,015 m 

δS -0,002 m ∆Y 0,003 m 

Rozdiel smerníkov 

∆ 87,2190 

Výpočet odchýlok 

∆X -0,015 m 
∆Y 0,003 m 

 

Obe metódy vyšli zhodne, čo znamená, že pri približnom naorientovaní 

dostávame dostatočne presné hodnoty. Nová kalibračná metóda má dva druhy kontroly, 

a to dĺžkovú a uhlovú, keďže stred vozíka by mal ležať na priamke tvorenej kolesami 

a zároveň by mal byť v strede medzi nimi. Uhlová kontrola je stanovená z rozdielu 

smerníkov, kde by tento rozdiel mal byť nulový. Vzniknutá uhlová odchýlka 9c 

je zanedbateľná, keďže v prepočte na milimetre to spôsobí chybu 0,4 mm v smere osi 

+X. Dĺžková odchýlka sa prejaví v smere osi +Y. Jej hodnota je 2 mm, čo je pri 

testovacích podmienkach akceptovateľná hodnota. 
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9. Analýza presnosti nameraných dráh 

Bolo vykonaných niekoľko testovacích meraní za účelom následnej analýzy 

presnosti. Do nameraných dát nebol zavádzaný prepočet polohy hranola na stred vozíka 

z dôvodu posúdenia presnosti surových dát a presnosti natransformovaných 

a prepočítaných dát. Počiatočným bodom pre začiatok testov bola vždy testovacia 

základňa.    

Z výsledkov analýzy vyplýva, že totálna stanica s použitím konkrétneho hranolu 

na sledovanie dráhy nie je vhodnou voľbou. V prvom teste sa strata dát neprejavila 

až v takej miere, keďže sa jednalo o celkom krátku dráhu bez nejakého významného 

zatáčania vozíka. Ďalšie testy už však boli smerovo členitejšie a strata dát z totálnej 

stanice bola vyššia a častejšia. Z tohto dôvodu bol vykonaný výpočet stredných chýb 

trikrát.  

a) V prvom určení sa jedná o surové dáta bez akejkoľvek úpravy, aby bolo možné 

porovnať presnosť pri približnom naorientovaní a bez prepočtu polohy hranola 

na stred vozíka. 

b) V druhom určení sa surové dáta previedli na stred vozíka a následne boli 

natransformované. 

c) V tretom určení boli vyladené nepresnosti totálnej stanice a tieto dáta boli 

odstránené z výpočtu 
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Tabuľka 11: Výsledky experimentov 

Experiment č.1 
Nameraná dráha Dráha pred vyladením Vyladená dráha 

mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] 
0,041 0,027 0,049 0,035 0,006 0,005 0,008 0,006 0,006 0,005 0,008 0,006 

Experiment č.2 
Nameraná dráha Dráha pred vyladením Vyladená dráha 

mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] 
0,047 0,054 0,072 0,051 0,020 0,020 0,035 0,025 0,013 0,021 0,025 0,018 

Experiment č.3 
Nameraná dráha Dráha pred vyladením Vyladená dráha 

mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] 
0,077 0,057 0,096 0,068 0,039 0,031 0,050 0,035 0,022 0,017 0,028 0,020 

Experiment č.4 
Nameraná dráha Dráha pred vyladením Vyladená dráha 

mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] 
0,039 0,026 0,047 0,033 0,033 0,025 0,041 0,029 0,023 0,016 0,029 0,020 

Experiment č.5 
Nameraná dráha Dráha pred vyladením Vyladená dráha 

mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] 
0,059 0,088 0,106 0,075 0,018 0,020 0,026 0,019 0,015 0,016 0,022 0,015 

Experiment č.6 
Nameraná dráha Dráha pred vyladením Vyladená dráha 

mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] 
0,026 0,026 0,037 0,026 0,022 0,015 0,027 0,019 0,021 0,012 0,025 0,018 

Experiment č.7 
Nameraná dráha Dráha pred vyladením Vyladená dráha 

mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] mx[m] my[m] mp[m] mxy[m] 
0,352 0,974 1,035 0,732 0,006 0,016 0,018 0,012 0,005 0,012 0,013 0,009 

 

Z výsledkov vyplýva, že relatívna stredná polohová chyba, ktorú je možné 

dosiahnuť bez akejkoľvek úpravy, je v priemere 6,8 cm. Do tohto výpočtu nebol 

zahrnutý posledný experiment, keďže sa jednalo o demonštráciu výraznejšieho 

odklonenia súradnicových systémov. Priemerná stredná polohová chyba, ktorá bola 

získaná po transformácii pred vyladením je 3,6 cm. Pri výpočte tejto hodnoty neboli 

použité experimenty č.1 a č.7, keďže pri týchto experimentoch nedochádzalo 

k výpadkom totálnej stanice v tak veľkej miere ako pri ostatných a tieto dráhy boli 

aj značne kratšie ako pri zvyšných experimentoch. Priemerná stredná polohová chyba 

po odstránení väčšiny výpadkov bola 2,6 cm. Do tohto výpočtu opäť neboli započítané 

hodnoty z experimentov č.1 a č.7.  
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10. Výpočetný program: 

Pre spracovanie nameraných dát bol vytvorený výpočetný program, ktorého 

programové riešenie zaisťoval Ing. Tomáš Volařík. Zároveň tento program zaisťoval 

aj časovú synchronizáciu odčítania na jednotlivých zariadeniach. Bol navrhnutý 

v programovom prostredí Microsoft Visual Studio. Jeho podoba sa po celú dobu práce 

menila. Tento program prevádzal namerané a vypočítané hodnoty do textového 

formátu .txt. Dáta vo vytvorenom súbore vyzerali nasledovne:  

time,ha,va,sd,ts_x,ts_y,vh_x,vh_y,vh_phi 
11:05:07.978,0.5821,111.1754,2.440,2.402,0.022,2.402,0.022,0.5821 
11:05:08.090,0.5822,111.1752,2.440,2.402,0.022,2.402,0.022,0.5638 
11:05:08.202,0.5820,111.1753,2.440,2.402,0.022,2.402,0.022,0.5638 
11:05:08.314,0.5821,111.1753,2.440,2.402,0.022,2.402,0.022,0.5638 
11:05:08.426,0.5822,111.1752,2.440,2.402,0.022,2.402,0.022,0.5638 
 
 Prvou hodnotou je časová značka merania, za ktorou nasledujú údaje s totálnej 

stanice ako sú horizontálny uhol, vertikálny uhol, šikmá dĺžka. Ďalej nasledujú 

vypočítané súradnice v systéme totálnej stanice. Posledné tri údaje sú údaje meracieho 

vozíka ako poloha stredu a jeho uhlové natočenie. 

 

Obrázok 34: Popis programu (autor) 
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11. Záver 

V tejto prací boli menované tri spôsoby určenia dráhy mobilného mapovacieho 

systému, a to určenie pomocou GNSS/IMU, ďalej určovanie polohy dráhy pomocou 

totálnej stanice a orientácie pomocou IMU a ako posledné to bolo určovanie dráhy 

pomocou dát získaných s enkodérov. Určenie dráhy pomocou GNSS/IMU je 

využiteľná len v exteriéry ale keďže bol systém primárne určený na mapovanie interiéru  

bolo nutné navrhnúť iný spôsob určovania dráhy mobilného mapovacieho systému. 

Metóda pri ktorej sa dráha určuje pomocou totálnej stanice a IMU bola testovaná a však 

výsledky testov odhalili nedostatky ktoré viedli k rozhodnutiu, že je nutné stanoviť inú 

metódu sledovania dráhy. Týmito problémami bolo driftovanie IMU a problém 

s naorientovaním totálnej stanice. Avšak pri vyriešení týchto problémov by bola táto 

metóda určovania dráhy použiteľná. Analýza presnosti dráhy bola preto vykonaná len 

pri metóde určenia dráhy pomocou enkodérov. Výsledkom teda je, že pri približnom 

naorientovaní systémov, ktoré je možné voľným okom vykonať v rozmedzí 1g až 4g,  sa 

dostaneme na relatívnu strednú polohovú chybu 6,8 cm medzi výsledkami určenými 

totálnou stanicou a meracím vozíkom. Ak by sa vyriešil problém s orientáciou 

systémov, dostávame sa na presnosť 3,6 cm, čo je takmer dvojnásobné zvýšenie 

presnosti. Samotné stanovenie presnosti narúšajú problémy s totálnou stanicou, takže 

výsledky sú skreslené o tento fakt. Riešením by bolo použitie iného typu odrazného 

hranola, ktorý by zabránil strate dát medzi jednotlivými prechodmi medzi menšími 

odraznými hranolmi. Pri takomto riešení by bolo možné dosiahnuť podobných 

výsledkov ako pri experimentoch č.1 a č.7, a teda sa dostať na relatívnu strednú 

polohovú chybu v rozmedzí 1 cm. Pri stotožnení osi skeneru a meracieho vozíku by 

mohol vzniknúť funkčný mapovací systém, keďže dráha meracieho vozíka má 

plynulejší charakter ako určovanie pomocou totálnej stanice pri cielení na zvolený 

hranol. 
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13. Zoznam použitých skratiek 

GNSS - Global Navigation Satellite System 

IMU - Inertial measurement unit 

GPS - Global Positioning System 

INS - Inertial navigation system 

VHS - Video Home System 

AdMaS - Advanced Materials, Structures and Technologies 

GIS - Geografický informačný systém 

RPM - Revolutions per minute 

WGS-84 - World Geodetic System 1984 
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