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Abstrakt 

Cílem této práce je naskenování části interiéru a exteriéru budovy FEKT-u s využitím skeneru 

FARO Focus3D X 130 a vytvoření 3D modelu v systému WGS 84. Dále je vyhotovena 

rešerše metod, stavu a využití této technologie a softwaru na zpracování mračna bodů. 

Naměřená data jsou zpracována v programu SCENE. Trojrozměrný model je vytvořen s 

využitím programů Pointfuse a Microstation V8i. Nakonec je vyhodnocena přesnost 

registrace skenů a přesnost výsledného 3D modelu.  

  

Klíčová slova 

Laserové skenování, mračno bodů, trojrozměrný model, skener FARO Focus3D, program 

SCENE, WGS 84  

  

  

  

Abstract 

The aim of this thesis is to scan the part of the interior and exterior of the Faculty of Electrical 

Engineering and Communication building using the FARO Focus3D X 130 scanner, and the 

creation of a 3D model in the WGS 84 system. Subsequently, methods, status and utilization 

research of this technology and point cloud processing software is provided. The collected 

data are processed in the SCENE. Three-dimensional model is designed using the Pointfuse 

and Microstation V8i programs. In the end, the registration accuracy of the scans and the 

resulting 3D model accuracy are evaluated.  

  

Keywords 

Laser scanning, point cloud, three-dimensional model, scanner FARO Focus3D, software 

SCENE, WGS 84  
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1 Úvod 

Laserové skenovanie je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca technológia, ktorá slúži 

k efektívnemu získavaniu priestorových dát bezkontaktným spôsobom. Základným 

princípom určenia priestorovej polohy bodu v skenovacích systémoch používaných 

v stavebníctve a geodézií je priestorová polárna metóda. Súradnice sú určené z nameranej 

vzdialenosti a dvoch priestorových uhlov (vertikálneho a horizontálneho). Na rozdiel od 

klasických geodetických metód sú výsledkom skenovania až desiatky miliónov bodov 

tzv. mračná bodov, ktoré pravidelne pokrývajú povrch skenovaného objektu.  

Mračná bodov potom slúžia najmä na tvorbu virtuálnych modelov objektov 

s minimálnou stratou informácie o ich tvare a rozmere. To predurčuje použitie tejto 

technológie v mnohých odvetviach, napríklad pri zameriavaní zložitých technologických 

celkov, priemyslových výrobkov, tvorbe digitálnych modelov terénu, ale aj napríklad pri 

zameriavaní deformácií karosérií pri dopravných nehodách.  

Cieľom tejto diplomovej práce je oboznámenie sa s technológiou laserového 

skenovania, vyhotovenie rešerše jej metód, využitia a stavu. Naskenovanie zadanej časti 

interiéru a exteriéru Fakulty elektrotechniky a komunikačných technológií s dostupným 

vybavením (FARO Focus3D X 130) a zameranie vlicovacích bodov vhodnou metódou pre 

potrebu transformácie nameraných dát do systému WGS84.  Ďalej analýza  možností 

a funkcií dostupných softwarov na vyhodnocovanie dát z laserového skenovania 

a softwarov na prácu s mračnami bodov a tvorbu priestorových modelov z nich. 

Spracovanie nameraných dát (registrácia skenov, filtrácia nepotrebných a chybných 

bodov, transformácia do systému WGS84, vyhodnotenie presnosti spojenia skenov 

a presnosti transformácie) a nakoniec vytvorenie 3D modelu z výsledného mračna bodov 

vo vhodných softwaroch a posúdenie jeho presnosti.  

Tento model bol vytváraný za účelom jeho využitia pri testovaní robotov 

s navigačnými systémami a ďalšími snímačmi, ktoré sú vyvíjané na Fakulte 

elektrotechniky a komunikačných technológií. 
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2 Laserové skenovanie 

Laserové skenovanie je technológia umožňujúca bezkontaktné určovanie 

priestorových súradníc, 3D modelovanie a vizualizáciu stavieb, interiérov, konštrukcií, 

podzemných priestorov, terénov, pamiatkových objektov a ďalších objektov. 

Charakteristikou takéhoto skenovania sú presnosť, rýchlosť, komplexnosť, bezpečnosť 

a jednoduchosť práce, ktorá obvykle prebieha po nastavení parametrov v prístroji 

automaticky. Výsledkom skenovania je nasnímaný objekt zobrazený vo forme mračna 

bodov (point clouds), na základe ktorého je možné vytvoriť jeho 3D model a ďalej ho 

využiť napríklad v CAD systémoch. Okrem priestorovej polohy bodov býva určený aj 

odtieň šedej farby, ktorá vyjadruje  intenzitu prijatého signálu pri meraní dĺžok [1].  

Technológia 3D skenovania je v princípe jednoduchá a jej výsledky je možné 

bezprostredne využiť. Od iných technológií sa odlišuje najmä neselektívnym zberom dát, 

bezkontaktným spôsobom merania, rýchlosťou a automatizáciou merania. Z týchto 

vlastností vyplýva aplikácia tejto technológie nie len v geodetických meraniach ale aj pri 

dokumentácií, rekonštrukciách povrchov objektov všetkých druhov, napríklad 

v strojárenskom priemysle, medicíne a podobne. Medzi výhody tejto technológie 

z pohľadu geodetickej aplikácie patrí predovšetkým [1]:  

 presné zameranie daného stavu objektu 

 vysoká efektivita a bezpečnosť práce 

 meranie môže prebiehať za chodu, prípadne s minimálnym prerušením 

prác 

 veľmi rýchle spracovanie digitálnych modelov terénu 

 spracovanie komplexných modelov zložitých objektov 

 

2.1 Základné pojmy 

Podľa [3] sú definované pojmy týkajúce sa 3D skenovania: 

3D skenovací systém – systém umožňujúci previesť vybraný reálny objekt do podoby 

počítačového virtuálneho modelu. Tento systém sa skladá z 3D skeneru, riadiacej 

jednotky, programu pre riadenie skenovania, programu pre spracovanie nameraných dát 

a príslušenstvo (statív, batéria, terče, káble, atď. ) 

Statický skenovací systém – skenovací systém, u ktorého zostáva pozícia (stanovisko) 

skeneru počas skenovania nemenná. 
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Terestrický skenovací systém – skenovací systém, ktorý je počas merania pevne spojený 

so zemou. 

3D skener – zariadenie, ktoré je schopné po zadaní parametrov skenovania automaticky 

určiť priestorové súradnice bodov objektu. 

3D laserový skener – 3D skener používajúci pri meraní laserové zariadenie. 

Parametre skenovania – údaje, ktoré je nutné pred skenovaním nastaviť. Jedná sa 

o veľkosť a polohu skenovaného priestoru, hustotu skenovania, atď. 

Skenovaný priestor – je daný uhlovým rozsahom v horizontálnom a vertikálnom smere, 

v ktorom skener určuje priestorové súradnice bodov objektu. 

Hustota skenovania – je daná vzájomným uhlovým rozostupom medzi susednými bodmi 

vo vertikálnom a horizontálnom smere. 

Mračno bodov – súbor zameraných bodov v 3D na povrchu skenovaného objektu. 

Jednotlivé body sú merané neselektívne (nereprezentujú vybrané charakteristické body 

objektu, ako sú hrany, vrcholy a pod.) 

Rozlíšenie – hodnota, ktorá charakterizuje, aký najmenší detail je možné získať zo 

zameraného mračna bodov. 

Sken – mračno bodov získané z jednej pozície skeneru pri jednom nastavení parametrov 

skenovania a pri jednom meraní. 

Zorné pole skeneru – maximálna oblasť, ktorú skener môže zamerať jedným skenom. 

Rýchlosť skenovania – počet zameraných bodov za sekundu. 

Dosah skeneru – maximálna vzdialenosť, na ktorú je možné zamerať body objektu, ktorá 

je silno závislá na odrazivosti skenovaného povrchu. 

Presnosť merania skeneru – je presnosť určenia jedného bodu na objekte. 

Šum – šumom sa rozumie chybne zamerané body. 

Čistenie dát – čistenie mračna bodov o nepotrebné alebo nežiadúce body. 

Registrácia – proces transformácie dát (skenov) z jednotlivých stanovísk skeneru do 

iného súradnicového systému. 

Vlicovací bod – bod slúžiaci pre geometrickú transformáciu dát do iného (napr. 

referenčného) súradnicového systému. 

Modelovanie – vytváranie priestorového modelu z mračna bodov. 

Prekladanie geometrických útvarov – nahradzovanie (aproximácia) časti mračna 

bodov jednoduchými geometrickými tvarmi. 
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Trojuholníková sieť – súbor trojuholníkov, ktoré sú definované troma bodmi 

umiestnenými kdekoľvek v priestore a pre tieto trojuholníky sú uchovávané topologické 

vzťahy.  

Vizualizácia – zobrazenie vytvoreného priestorového modelu (napr. za účelom 

prezentácie). 

2.2 Princíp laser skenerov 

Ako už bolo spomenuté, laserové skenovacie systémy umožňujú bezkontaktné 

určovanie priestorových súradníc. V súčasnej dobe sa tieto súradnice v oblasti laserového 

skenovania  určujú takmer výlučne na základe priestorovej polárnej metódy, pre ktorú je 

nutné odmerať vzdialenosť d bodu od skeneru, vodorovný uhol α a zenitový uhol β [2].   

 

Obrázok 2.1 Priestorová polárna  metód 

Prevod do pravouhlého súradnicového systému: 

𝑥 = 𝑑 ∙ sin 𝛽 ∙ cos 𝛼  (2.1) 

𝑦 = 𝑑 ∙ sin 𝛽 ∙ sin 𝛼  (2.2) 

𝑧 = 𝑑 ∙ cos 𝛽                                                                                                                 (2.3) 

Priestorové vzdialenosti sú merané pomocou laserového diaľkomeru, ktorý je 

schopný merať až niekoľko desiatok tisíc dĺžok za sekundu, kde elektromagnetické 

vlnenie vychádza z vysielača, odrazí sa od skenovaného objektu a vráti sa späť do 

prijímača umiestneného na počiatku meranej dĺžky (Obr. 2.2).  Najčastejšie tieto 

diaľkomery pracujú na dvoch základných princípoch [3]: 
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 Impulzné – určovanie dĺžky je založené na meraní tranzitného času t, ktorý 

elektromagnetický impulz potrebuje k prejdeniu dvojnásobku určovanej dĺžky. 

Vysielač diaľkomeru vyšle impulz, ktorý súčasne spustí elektronické meranie 

času. Impulz sa odrazí a dopadne na prijímač diaľkomeru, čím sa ukonči meranie 

času. 

 

 Fázové - určovanie dĺžky je založené na určení fázového rozdielu, ktorý vzniká 

medzi vyslaným a prijímaným signálom. Dĺžkomer vyšle amplitúdovo 

modulovanú vlnu o fáze φ1 a od meraného objektu sa vráti odrazená vlna o fáze 

φ2. Fázomer teda určí rozdiel Δφ medzi vyslanou a prijatou fázou vlny. 

 

 

Obrázok 2.2 Princíp elektronického merania dĺžok [2] 

Uhly sú určované celou radou metód. V súčasnej praxi sú najčastejšie tieto dve 

metódy [2]:  

 Uhly sú získavané z polohy kmitajúcich zrkadiel alebo hranolu, ktorými je 

rozmetávaný laserový zväzok v jednom alebo v dvoch smeroch. 

 Uhly sú určované z natočenia servomotorov, ktorými je zisťovaný pohyb 

jednotlivých častí laserového skeneru. 

2.3 Rozdelenie skenerov 

Dôležitou charakteristikou laserového skenera je tvar zorného poľa, ktorý 

vymedzuje rozsah merania. Tento rozsah súvisí so spôsobom vychyľovania laserového 

zväzku do bodov rastra a vymedzuje sa veľkosťou uhlového výrezu v stupňoch 

v horizontálnom a vertikálnom smere. Vychyľovanie laserového zväzku zabezpečuje 

u niektorých laserových skenerov systém dvoch zrkadiel alebo hranolov so vzájomne 

kolmými osami otáčania. Podľa veľkosti zorného poľa rozlišujeme kamerové 
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a panoramatické systémy. Kamerové systémy umožňujú rozmetať laserový zväzok do 

relatívne malého zorného poľa. U panoramatických skenerov sa otáča celou 

diaľkomernou časťou pomocou servomotorov, čím je umožnené pokrytie takmer celého 

okolia [3].  

 

Obrázok 2.3 Kamerový a panoramatický laserový skener[1] 

Ďalšie delenie skenovacích systémov [1]: 

 Podľa umiestnenia skeneru voči Zemi: 

1) Statické 

2) Kinematické, 

 podľa zorného poľa: 

1) kamerové 

2) panoramatické, 

 podľa dosahu: 

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

2) s krátkym dosahom D2 (2 m až 10 m) 

3) so stredným dosahom D3 (10 m až 100 m) 

4) s dlhým dosahom D4 (100 m až stovky m), 

 podľa presnosti: 

1) s malou základňou s veľmi krátkym dosahom D1 s vysokou presnosťou 

            P1 (0,01 mm až 1 mm) 

2) s veľkou základňou (polárne skenery) s krátkym dosahom D2      

s presnosťou P2 (0,5 mm až 2 mm) 

3) polárne skenery so stredným dosahom D3 s presnosťou P3 (2 mm až         

6 mm) 

4) skenery s dlhým dosahom D4 s presnosťou P4 (10 mm až 100 mm), 
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 podľa rýchlosti: 

1) s veľmi vysokou rýchlosťou R1 (viac než 50 000 b/s ) 

2) s vysokou rýchlosťou R2 (1000 až 50 000 b/s ) 

3) so strednou rýchlosťou R3 (10 až 1000 b/s ) 

4) s nízkou rýchlosťou R4 (do 10 b/s ). 

Použitý prístroj Faro Focus3D X 130 by sa dal charakterizovať podľa tohto delenia 

ako statický panoramatický  skener s dlhým dosahom D4, presnosťou P3 a rýchlosťou 

skenovania R1. 

2.4 Faktory ovplyvňujúce presnosť merania 

Podobne ako pri geodetických metódach je aj proces laserového skenovania 

ovplyvnení množstvom faktorov, ktoré pôsobia na výslednú presnosť metódy. Tieto 

faktory môžeme rozdeliť na [2]: 

 Vnútorné vplyvy – chyby merania skeneru, tj. chyby merania dĺžky, 

chyby merania zenitových uhlov a vodorovných uhlov. Ďalej sú to rôzne 

excentricity analogické osovým chybám teodolitu, ktoré majú 

systematický charakter. Ďalšími systematickými chybami sú systematické 

chyby merania dĺžok a systematické chyby merania uhlov. Aj vplyv 

synchronizácie dĺžky a uhlu má systematický charakter s premennou 

veľkosťou. Niektoré z týchto chýb (hlavne tie osové) môžu mať veľký 

vplyv na presnosť merania. Tieto vplyvy je možné v niektorých prípadoch 

odstrániť kalibráciou systému, nie však meračským postupom. 

 Vonkajšie vplyvy – tieto faktory pôsobia mimo samotný prístroj. Tu je 

možné zaradiť vplyv prostredia, v ktorom prebieha meranie (teplota, tlak 

a pod.), vplyv geometrie skenovaných objektov (tvar, povrch, materiál, 

a pod.) alebo topológia meraného objektu a jeho okolia. 

2.5 Porovnanie laserových skenerov rôznych výrobcov 

Výrobou skenovacích systémov sa zaoberá veľké množstvo firiem, v tejto 

kapitole uvádzam prístroje a ich špecifikácie aktuálne najvýkonnejších 3D terestrických 

laserových skenerov od najznámejších výrobcov (Leica, Trimble a FARO). Podľa [9] 

[10] [11]: 
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 Leica ScanStation P40  

Presnosť merania dĺžok: 1,2 mm + 10 ppm 

Uhlová presnosť: 8" horizontálna, 8" vertikálna 

Dosah: 0,4 m-270 m 

Zorné pole: 360° horizontálne, 290° vertikálne 

Rýchlosť skenovania:  viac ako 1 000 000 b/s  

Priemer paprsku: ≤3,5 mm 

Operačná teplota: -20 °C až +50 °C 

Rozmery: 238 mm x 358 mm x 398 mm 

Hmotnosť: 12,25 kg 

 

 Trimble TX8  

Presnosť merania dĺžok: <2 mm 

Uhlová presnosť: 80 μrad  

Dosah: 0,6 m-120m (s rozšírením až 340m) 

Zorné pole: 360° horizontálne, 317° vertikálne 

Rýchlosť skenovania:  1 000 000 b/s 

Priemer paprsku: 6mm pri 10 m 

Operačná teplota: 0 °C až +40 °C 

Rozmery: 335mm x 386mm x 242 mm 

Hmotnosť: 11,0kg 

 

 FARO Focus3D X 330 HDR 

Presnosť merania dĺžok: 2 mm 

Uhlový krok: 0,009° 

Dosah: 0,6 m-330 m 

Zorné pole: 360° horizontálne, 300° vertikálne 

Rýchlosť skenovania:  976 000 b/s  

Priemer paprsku: 2,25 mm 

Operačná teplota: 5 °C až +50 °C 

Rozmery: 240 mm x 200 mm x 100 mm 

Hmotnosť: 5,2 kg 
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3 Software 

Na spracovanie mračna bodov a tvorbu 3D modelu bolo nutné nájsť vhodný 

software. Preto bol spravený rešerš dostupných programov na trhu. Keďže laserové 

skenovanie je pomerne nová technológia, dostupnosť a funkčné možnosti mnohých 

programov sú pomerne obmedzené. Taktiež treba brať do úvahy aj hardwarové 

požiadavky týchto programov, ktoré sú vzhľadom na veľké množstvo spracovávaných 

dát často vysoké.  

3.1 Software na spracovanie nameraných dát 

Na spracovanie nameraných dát mi bol doporučený program SCENE, vytvorený 

priamo pre potreby užívateľov skenerov značky FARO.  

Faro SCENE 

Hlavnou funkciou programu SCENE je prvotné spracovanie nameraných dát ako 

sú import dát, zobrazovanie dát, spájanie skenov, práca s objektami (referenčné gule 

a terče, plochy, hrany, ...),  filtrácia bodov, ofarbovanie mračna bodov, export mračna 

bodov atď. Program je dodávaný spolu so skenerom, taktiež je dostupný aj na webových 

stránkach firmy Faro. Výhodou sú hardwarové požiadavky, ktoré nie sú príliš náročné ani 

pri práci s väčším množstvom skenov. Podrobný postup práce s týmto programom je 

uvedený v piatej kapitole tejto práce. 

3.2 Software  na tvorbu 3D modelov 

Zo špecifík tejto práce, ktorej hlavným výstupom je 3D model z veľkého 

množstva nameraných dát, vyplynuli určité kritéria, ktoré by mal takýto software 

splňovať:  

 práca s veľkým množstvom dát (300 miliónov bodov a viac)  

 hardwarové požiadavky, hlavne náročnosť na operačnú pamäť ( do 16GB 

RAM ) 

 funkcia na extrahovanie hrán a plôch z mračna bodov 

 možnosť exportovania do CAD formátu (*.dxf, *.dwg a pod.) 

 dostupnosť minimálne trial verzie 
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Pointfuse (Arithmetica) 

Na vytvorenie pracovnej verzie 3D modelu bol použitý program Pointfuse, ktorý 

splnil všetky požadované kritéria. Tento program obsahuje funkcie na generovanie plôch 

z mračna bodov s vysokým rozlíšením aj malých detailov. Hlavnou výhodou je 

užívateľsky jednoduchá a intuitívna obsluha. Nevýhodou je, že tento program v aktuálnej 

verzii dokáže extrahovať iba rovinné plochy (nerovné plochy nahrádza viacerými 

rovnými plochami)  a obmedzenie nelicencovanej verzie na 3 exporty. Okrem hlavnej 

funkcie generovania plôch má Pointfuse  aj ďalšie užitočné funkcie: 

 Zobrazovacie funkcie: 

i) Výšky  

ii) RGB 

iii) Intenzita 

iv) Hustota 

v) Ortogonálna vzdialenosť 

 Funkcie na tvorbu: 

i) Orezaných modelov 

ii) Projekcií 

iii) Plánov a sekcií 

iv) Ortogonálných snímkov 

 

Detailný postup práce s týmto programom je uvedený v piatej kapitole tejto práce. 

3.3 Ostatné programy 

V tejto kapitole uvediem skúsenosti s programami, ktoré boli vyskúšané počas 

hľadania vhodného softwaru. Tieto programy neboli  nakoniec pri vypracovaní tejto práce 

použité, ale mohli by byť vhodné napríklad pre iné aplikácie v praxi. 

Autodesk  

 Recap - program primárne slúži na konverziu mračien bodov z rôznych formátov do 

formátu *.rcp, ktorý podporuje väčšina programov od Autodesku (Autocad, Civil 3D, 

...). V neplatenej verzii má okrem rôznych zobrazovacích funkcií aj funkciu na 

označovanie plôch. Prakticky je však táto funkcia vhodná len na veľké plochy a nie 

je automatizovaná. Výhodou tohto programu je nízka hardwarová náročnosť. V PRO 

verzii obsahuje aj funkcie na registráciu skenov, preto by mohol byť aj alternatívou 

k programu SCENE. 
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 AutoCAD, Civil 3D, Revit – tieto programy obsahujú základné zobrazovacie funkcie, 

funkcie na extrakciu hrán z rovinných segmentov a tvorbu povrchov z mračna bodov. 

Avšak tieto funkcie sú značne nepraktické a fungujú len pre veľké plochy. 

Alternatívou sú v tomto prípade nadstavby do týchto programov ako sú napríklad 

FeatureExtraction, Undet Point Cloud, ktoré ponúkajú množstvo funkcií a sú obvykle 

dostupné aj v časovo obmedzených verziách. Ich funkčnosť však nebola na príliš 

dobrej úrovni. 

Geomagic Design X 

Tento program je určený priamo na prácu s mračnami bodov, obsahuje veľké 

množstvo funkcií na registráciu, filtráciu a rôzne kontroly mračien bodov, preto môže tiež 

nahradiť aj program SCENE. Primárne je určený pre strojárenský priemysel a na tvorbu 

a prácu s mesh (polygónové siete). Tieto siete sú vhodné hlavne na prácu s nerovnými 

plochami. Dostupná je časovo obmedzená verzia. Výhodou je komplexnosť, prehľadné 

ovládanie a prijateľné hardwarové požiadavky. 

VRMesh 

Hlavnou funkciou tohto programu je tvorba  meshu a práca s ním. Obsahuje 

množstvo automatizovaných funkcií na extrakciu geometrických prvkov z vytvoreného 

meshu, klasifikáciu prvkov, prácu s NURBS povrchmi atď. Dostupná je časovo 

obmedzená demo verzia, ktorá ale neumožňuje žiadny export.   

Leica Cyclone, Trimble RealWorks 

Tieto dva programy ponúkajú komplexné riešenie pre prácu so skenmi 

a mračnami bodov. Od spracovania a úpravy nameraných dát, manipulácie s mračnami 

bodov,  až po extrakciu geometrických tvarov a tvorbu 3D modelov. Preto boli prvou 

voľbou tieto dva programy, avšak ako bolo zistené, ich dostupnosť je najväčším záporom. 

Aktuálne výrobcovia neposkytujú ani časovo obmedzené verzie a primárne sú dodávané 

spolu so skenermi od týchto výrobcov. 
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4 Meračské práce 

Predmetom merania bola časť exteriéru pri vstupe do budovy T12 Fakulty 

elektrotechniky a komunikačných technológií, tri laboratória (robotiky, teleprezencie 

a mobilných robotov) a spojovacia chodba medzi týmito laboratóriami na Ústave 

automatizace a měřicí techniky. Zameranie prebehlo v auguste 2015, časť exteriéru bola 

naskenovaná v máji 2016.  

 

Obrázok 4.1 Laboratórium robotiky

 
Obrázok 4.2 Skenovaná časť exteriéru 



 

22 

 

4.1 Použité prístroje a pomôcky 

V tejto kapitole sú uvedené popisy a technické parametre prístrojov a vybavenia 

použitého pri skenovaní a pri geodetickom zameraní šachovnicových terčov. 

FARO Focus3D X 130  

Na skenovanie bol použitý skener FARO Focus3D X 130, ktorým disponuje 

Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií. Toto zariadenie vypočítava 

vzdialenosť meraných bodov na základe fázového posunu. Vyslanie paprsku vo 

vertikálnej rovine zabezpečuje rotujúce zrkadlo súbežne s výpočtom a priradením 

vertikálnej súradnice k meranému bodu a merania jeho vzdialenosti v priestore od hlavy. 

Natáčanie meracej hlavy a priradenie súradníc v horizontálnej rovine zaisťuje servomotor 

s rotačným snímačom. Z týchto údajov prístroj určí priestorové súradnice bodu a uloží 

ich na pamäťovú kartu vloženú v prístroji. Prístroj disponuje aj integrovaným digitálnym 

fotoaparátom, ktorý na konci merania vyhotoví panoramatické snímky meranej oblasti. 

Tieto snímky slúžia na ofarbenie mračna bodov [4]. 

 

 

Obrázok 4.3 Vertikálna a horizontálna rotácia [4] 

 Skener sa ovláda pomocou dotykového displeja umiestneného na boku prístroja, 

kde sa volí režim , parametre a oblasť snímania alebo je možné prístroj ovládať vzdialene 

s využitím siete WiFi. Pre podporu a spresnenie merania sú v prístroji umiestnené rôzne 

senzory: teplotný senzor, dvojosí kompenzátor s presnosťou 0,015° slúžiaci na urovnanie 
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prístroja, výškový senzor, elektronický kompas a GPS prijímač na približné určenie 

polohy prístroja. Parametre prístroja udávané výrobcom sú uvedené v tabuľke 1: 

Presnosť merania dĺžok 2 mm 

Uhlový krok 0,009° 

Dosah 0,6 m-130 m 

Zorné pole 360° horizontálne, 300° vertikálne 

Rýchlosť skenovania 122 000 /244 000 / 488 000 / 976 000 b/s 

Priemer paprsku 2,25 mm 

Vlnová dĺžka parsku 1550 nm 

Výdrž batérie 4,5 h 

Podporované pamäťové karty SD, SDHC™, SDXC™ 

Operačná teplota  5 °C až +40 °C 

Rozmery 240 mm x 200 mm x 100 mm 

Hmotnosť 5,2 kg 

Tabuľka 1: Technické parametre FARO Focus3D X 130 [4] 

 

Obrázok 4.4 FARO Focus3D X 130 

Trimble S6 Total station 

Na meranie polygónu a vlicovacích bodov (šachovnicových terčov) bola použitá 

robotická totálna stanica Trimble S6, zapožičaná z výskumného ústavu AdMaS. 

Parametre prístroja udávané výrobcom sú uvedené v tabuľke 2: 

Presnosť merania uhlov 2" 

Presnosť merania dĺžok na hranol 2 mm + 2 ppm 

Doba merania dĺžky na hranol 1,2 s 

Dosah merania na hranol  2500 m (5500 m long range mód) 
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Presnosť merania dĺžok v režime DR 2 mm +2 ppm 

Doba merania dĺžky v režime DR 1-5 s 

Dosah merania v režime DR 1300 m (pri 90% odrazivosti) 

Zväčšenie ďalekohľadu 30x 

Rýchlosť rotácie  115 °/s 

Operačná teplota -20 °C až +50 °C 

Hmotnosť 5,2 kg 

Tabuľka 2: Technické parametre Trimble S6 Total station [13] 

 

Obrázok 4.5 Totálna stanica Trimble S6 

Referenčné gule a šachovnicové terče 

Ako vlicovacie body sa u metódy laserového skenovania používajú umelé 

referenčné objekty, ako sú referenčné gule a šachovnicové terče. Slúžia na spájanie 

viacerých skenov do jedného súradnicového systému a na transformáciu do geodetického 

súradnicového systému. Referenčné gule sú vytvorené zo špeciálneho materiálu, ktorý 

zaručuje optimálnu odrazivosť diaľkomerného paprsku a majú presne vyhotovený 

guľový tvar. Šachovnicové terče majú štandardizovaný vzor, vďaka ktorému je software 

na spracovanie skenov schopný ich automaticky rozpoznať z naskenovaných dát. 
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Obrázok 4.6 Šachovnicový terč a referenčné gule  

4.2 Geodetické zameranie šachovnicových terčov 

Ako prvé boli rozmiestnené do všetkých miestností šachovnicové terče, ktoré 

slúžili ako vlicovacie body na transformáciu do systému (WGS84). Pri umiestňovaní bolo 

treba dbať na určité zásady a to aby terče pokrývali rovnomerne jednotlivé miestnosti, 

boli v rôznych výškach a boli viditeľné z väčšej časti miestnosti a tým uľahčovali voľbu 

umiestnenia stanovísk skeneru. Použité šachovnicové terče boli vytlačené na formáte 

papiera A4 a terče umiestené na rámoch okien mali štvrtinový rozmer. Rozloženie je 

zrejmé z obrázka 4.7 , kde sú terče vždy umiestnené na každej strane miestnosti 

a v chodbe kde je úzky priestor boli umiestené na konci a začiatku chodby a v profiloch 

na stenách a strope. 

 

Obrázok 4.7 Rozloženie vlicovacích bodov 
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Terče boli zamerané zo stanovísk dvojice uzatvorených obojstranne pripojených 

a orientovaných polygónových ťahov. Polygóny boli vedené na trojpodstavcovej súprave 

a šachovnicové terče boli zamerané tachymetricky v bezhranolovom móde merania 

dĺžok. Polygónové ťahy boli pripojené na body, ktoré sa nachádzali v okolí budovy T12 

a ich súradnice mi boli poskytnuté v súradnicovom systéme ETRS89. Namerané dáta boli 

po skončení merania vyexportované z prístroja v súbore *.job.  Postup výpočtu je 

uvedený v piatej kapitole tejto práce. 

4.3 Meranie mračna bodov 

Ako už bolo spomínané na skenovanie bol použitý prístroj FARO Focus3D X 130. 

Pred meraním sa bolo potrebné zoznámiť s fungovaním skenera, potom uvážiť rozloženie 

a počet skenov, rozloženie referenčných gúľ, podrobnosť merania a rušivé vplyvy 

prostredia na meranie.  

4.3.1 Postup práce so skenerom 

Vytvorenie projektu 

Po postavení a urovnaní skenera, na ktoré je možné použiť libelu na statíve alebo 

integrovaný kompenzátor v prístroji, si založíme projekt. Projekt je možné vytvoriť 

pridaním nového alebo duplikáciou už vytvoreného projektu, kde budú použité rovnaké 

nastavenia ako v pôvodnom projekte. V projekte sa nastavujú tieto údaje[4]: 

 Meno (názov projektu) 

 Nadradenosť (v prípade, že projekt má dielčie projekty) 

 Zákazník (meno užívateľa, ktorý vykonáva skenovanie) 

 Názov zložky pre uloženie 

 Počiatočné číslo skenu 

 Ďalšie informácie 

 Zemepisná šírka (zadanie približnej zemepisnej šírky) 

Vytvorenie profilu 

Po vytvorení projektu je potrebné ďalej vytvoriť profil, kde podobne ako 

u projektu je možné pridať nový profil alebo duplikovať už existujúci profil. Tu je možné 

zvoliť si aj z prednastavených profilov skenovania a to v kombinácií interiér alebo 

exteriér a na základe vzdialenosti do 20 metrov alebo nad 20 metrov. V profile sa 

nastavujú tieto údaje[4]: 
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 Meno (názov projektu) 

 Rozlíšenie a kvalita  

 Rozsah skenovania (vertikálny a horizontálny rozsah) 

 Senzory (zapnutie a vypnutie jednotlivých senzorov) 

 Farebný sken (voľba či bude sken vyhotovený farebne) 

 

Obrázok 4.8 Nastavenie rozsahu, rozlíšenia a kvality skenovania [4] 

Rozlíšenie a kvalita skenovania sú najdôležitejšie nastavované parametre, ktoré 

ovplyvňujú výslednú hustotu a presnosť skenu. Po ich nastavení sa v strednej časti panelu 

zobrazí vzdialenosť medzi jednotlivými bodmi v mračne bodov a ich počet, rozlíšenie a 

čas skenovania.  

Po týchto nastaveniach je potrebné už len spustiť skenovanie tlačidlom Start Scan. 

Počas práce skeneru je vhodné stáť mimo zorného poľa aby nevznikal zbytočný šum 

v mračne bodov pri prechode osôb a v neposlednom rade aj z dôvodu bezpečnosti a 

ochrany zraku. Po ukončení práce je možné si na obrazovke prehliadnuť fotografie skenu, 

ktorý bol vyhotovený a uložený na SD kartu. 

V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť počet bodov, kompresiu šumu, rýchlosť 

a čas skenovania pre rozlíšenia 1/1 a 1/5 až 1/32 v kombinácií so všetkými kvalitami 

skenovania. 
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Tabuľka 3: Prehľad parametrov pre rozlíšenia 1/1 a 1/5 až 1/32 [4] 

4.3.2 Podrobnosť merania 

Podrobnosť merania sa odvíja od veľkosti najmenšieho detailu, ktorý má byť 

skenovaním zachytený. V prípade tejto práce bolo požadované zachytiť aj objekty 

o veľkosti niekoľkých centimetrov, ako sú napríklad hrany parapety pod oknom a 

podobne. Aby boli takéto malé objekty zachytené vo výslednom mračne bodov, musela 

byť vzdialenosť medzi jednotlivými bodmi maximálne 5 mm. Od tohto faktu sa odvíjalo 

nastavenie parametrov skenovania, kde bola nastavená hodnota rozlíšenia na 1/5 a kvalita 

na hodnotu 4x, ktorá udáva počet opakovaní merania bodu. Na strednej časti sa potom 

zobrazila výsledná vzdialenosť medzi bodmi, ktorá bola 7,670 mm/10m. Najväčšie 

laboratórium má rozmery 11m x 7m a v každej miestnosti boli vyhotovené vždy 

minimálne 4 skeny. Z toho bolo uvážené, že hustota merania bude dostatočná.   
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4.3.3 Umiestnenie referenčných gúľ 

Pri voľbe umiestnenia referenčných gúľ bolo hlavným pravidlom to, aby na 

každom jednotlivom skene boli viditeľné minimálne tri referenčné gule, ktoré boli 

viditeľné na predchádzajúcom skene. Ďalej bolo podstatné aj ich rozloženie, kde 

referenčné objekty by mali byť rozmiestnené pravidelne po celom skenovanom priestore 

a nemali by byť umiestnené všetky v rovnakej výške. Pri umiestňovaní referenčných gúľ 

do spojovacej chodby bolo potrebné brať ohľad aj na ich vzdialenosť od skeneru, kde sa 

so zväčšujúcou vzdialenosťou zväčšuje aj medzera medzi jednotlivými skenovanými 

bodmi a guľu pokrýva menej bodov. To by mohlo mať negatívny vplyv na proces 

rozpoznávania a stotožňovania gúľ pri spracovaní a tým zhoršenie presnosti spojenia 

skenov. 

4.3.4 Rozloženie a počet skenov 

Voľba rozloženia a počtu skenov sa odvíjala od zložitosti a veľkosti miestností. 

Keďže miestnosti boli plne vybavené, pri skenovaní bolo veľa častí aj vybavenia 

v zákrytoch. Preto muselo byť vyhotovených viac skenov, tak, aby pokryli čo najväčšiu 

možnú plochu skenovaného priestoru a tým zjednodušili modelovanie. Spolu bolo tak 

vyhovených 23 skenov, z toho v laboratóriu robotiky bolo 6 skenov, v laboratóriu 

teleprezencie 4 skeny, laboratóriu mobilných robotov 4 skeny, v chodbe 6 skenov 

a v exteriéry 3 skeny. Rozloženie referenčných gúľ a stanovísk skeneru sú viditeľné 

na obrázku 4.10. 

 

Obrázok 4.9 Rozloženie referenčných gúľ a stanovísk skeneru 
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4.3.5 Rušivé vplyvy prostredia 

Pri skenovaní interiéru sú najväčším rušivým vplyvom reflexné a priepustné 

plochy, ako sú napríklad zrkadlá a okná. Tieto plochy vo výslednom mračne bodov 

vytvárajú za týmito plochami nepravé obrazy objektov, ktoré sú v skutočnosti pred týmito 

plochami. Preto treba dbať nato aby sa pri spracovaní mračna bodov odstránili takéto 

chyby. Tiež treba dbať na minimálnu vzdialenosť skenovaných predmetov od skeneru, 

kde pri jej nedodržaní vznikajú chybne zamerané body. 

 

Obrázok 4.10 Ukážka chýb v mračne bodov 
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5 Spracovateľské práce  

V tejto kapitole je popísaný postup od spracovania nameraných dát až po tvorbu 

výsledného 3D modelu a jeho kontrolu. 

5.1 Výpočet súradníc vlicovacích bodov 

Pred samotným výpočtom polygónových ťahov a súradníc šachovnicových terčov 

v programe Groma, boli pretransformované geocentrické súradnice bodového poľa 

ETRS89 (X,Y,Z/geocentric) do súradníc ETRS89-TM33 + EVRS (NEH). Na túto 

transformáciu bola použitá aplikácia Transformace souřadnic dostupná na webových 

stránkach ČUZK [7].  

 

Obrázok 5.1 Transformačná služba ČUZK [7] 

Výpočet polygónových ťahov a súradníc šachovnicových terčov bol vykonaný 

v geodetickom výpočtovom programe Groma 11.1. Po importovaní pretransformovaných 

súradníc a zápisníku merania bol tento zápisník spracovaný pomocou funkcie Zpracování 

zápisníku (spracovanie meraní v dvoch polohách, výpočet vodorovných dĺžok 

a prevýšení, spracovanie obojsmerne meraných dĺžok, ....). Následne boli vypočítané 

súradnice stanovísk pomocou funkcie Polygónový pořad, kde bola nastavená postupnosť 

stanovísk v ťahu (prvý ťah: 4014 ,5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 4015; druhý ťah: 4015, 

5006, 5007, 5008, 4014). Výsledné polohové odchýlky jednotlivých ťahov sú 

mp1=0,013 m a 𝑚p2=0,014 m a výškové uzávery -0,001 m a 0,002 m. 

Súradnice šachovnicových terčov boli vypočítané pomocou funkcie Polární metoda 

dávkou. Výsledkom výpočtu bol výpočtový protokol a zoznam súradníc vlicovacích 

bodov  pripravený na spätnú transformáciu do geocentrického súradnicového 
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systému, na ktorú bola využitá opäť transformačná aplikácia ČUZK. Tým boli získané 

súradnice vlicovacích bodov v ETRS89.  

Avšak výsledný 3D model bol požadovaný v súradnicovom systéme WGS84 (X, 

Y, Z). Preto bolo potrebné vyriešiť transformáciu súradníc medzi systémom ETRS89 

a požadovaným systémom WGS84. Na webových stránkach EUREF Permanent Network 

bola dohľadaná transformačná služba, ktorá poskytuje transformáciu geocentrických 

súradníc medzi všetkými rámcami ETRF a ITRF v zvolenej epoche. Po naštudovaní 

problematiky systémov WGS84, ETRS89 a princípu fungovania tejto aplikácie boli 

použité nasledujúce údaje: na vstupe bol zvolený rámec ETRF2000, ktorý sa v dobe 

merania bodového poľa používal v systéme ETRS89 na území Českej Republiky. 

Vo výstupe rámec ITRF2008 v epoche 0.2005, ktorý aktuálne používa systém GPS. 

Overenie funkčnosti tejto služby bolo vykonané na základe súradníc uvedených 

v záverečnej správe kampane EUREF-Czech-2009 [12]. Týmto boli získané výsledné 

súradnice šachovnicových terčov bodov, ktoré boli ďalej použité na transformáciu 

mračna bodov v program SCENE. 

 

Obrázok 5.2 Transformačná služba EPN [8] 
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č.b. Názov bodu X [m] Y [m] Z [m] 

1 CheckerboardTarget2 4000147,425 1190601,014 4807326,952 

2 CheckerboardTarget1 4000146,764 1190605,031 4807327,472 

3 CheckerboardTarget3 4000140,280 1190608,315 4807331,457 

4 CheckerboardTarget4 4000140,481 1190603,254 4807331,363 

5 CheckerboardTarget12 4000130,454 1190598,742 4807342,516 

6 CheckerboardTarget13 4000153,760 1190624,539 4807316,879 

7 CheckerboardTarget11 4000140,036 1190608,593 4807330,760 

8 CheckerboardTarget9 4000139,819 1190610,489 4807331,524 

9 CheckerboardTarget10 4000140,495 1190609,635 4807331,745 

10 CheckerboardTarget7 4000139,120 1190610,155 4807331,552 

11 CheckerboardTarget6 4000138,876 1190616,182 4807331,878 

12 CheckerboardTarget5 4000135,628 1190615,553 4807334,244 

13 CheckerboardTarget8 4000135,450 1190611,068 4807335,236 

14 CheckerboardTarget19 4000139,624 1190620,038 4807330,224 

15 CheckerboardTarget20 4000138,641 1190615,280 4807330,456 

16 CheckerboardTarget21 4000143,349 1190614,716 4807327,799 

17 CheckerboardTarget18 4000142,616 1190619,064 4807326,360 

18 CheckerboardTarget17 4000145,193 1190614,795 4807324,445 

19 CheckerboardTarget14 4000145,039 1190616,516 4807325,812 

20 CheckerboardTarget15 4000146,526 1190616,700 4807325,023 

Tabuľka 4: Výsledné súradnice terčov vo WGS84 

5.2 Spracovanie mračna bodov v programe Faro SCENE 

V tejto kapitole je popísaný postup práce v programe SCENE. Od založenia 

projektu, importu, práce so skenmi a objektami, čistenia šumu, registrácie skenov, 

transformácie do geodetického súradnicového systému až po export mračna bodov. 

5.2.1 Vytvorenie nového projektu 

Na začiatku práce s programom SCENE bolo potrebné založiť nový projekt. File-

New-Project. Tu sa zvolil názov projektu a zložka, do ktorej bol projekt uložený. Tento 

projekt bol následne otvorený. 

5.2.2 Import skenov 

Skener FARO Focus3D X 130 ukladal namerané dáta na vloženú SD kartu. Po 

vložení SD karty do počítača boli dve možnosti importu dát a to: 

 Automaticky – kde program automaticky rozpozná, že bola vložená SD 

karta s nameranými dátami a poskytne možnosť importu dát do projektu. 

 Manuálne – cez File-Import (Laser Scans *.fls), kde je potrebné vybrať 

zložku s nameranými dátami.  
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5.2.3 Načítanie skenov 

Nato aby bolo možné pracovať so skenmi je ich potrebné načítať. Načítanie sa 

vykoná pravým tlačidlom myši na príslušný sken, prípadne je možné označiť aj všetky 

skeny a zvoliť možnosť Loaded. Načítaný sken je označený zeleným štvorčekom . 

5.2.4 Zobrazovanie skenov 

Zobrazovanie skenov a mračien bodov sa vyvolá zvolením možnosti View 

z kontextovej ponuky skenu alebo celej zložky, resp. clusteru, v prípade, že chceme 

zobraziť všetky skeny nachádzajúce sa v nej. K dispozícií sú tieto zobrazenia [5]: 

 Quick View – je 360° panoramatické zobrazenie jednotlivých skenov spolu 

so všetkými objektami ako sú referenčné gule, šachovnicové terče, plochy 

a podobne. 

 Planar View – je rovinné panoramatické zobrazenie skenu a objektov, 

s tým rozdielom, že sken musí byť načítaný aby bolo možné vyvolať toto 

zobrazenie. 

 3D View – je trojrozmerné zobrazenie mračna bodov a objektov. Toto 

zobrazenie je možné použiť aj na zobrazovanie viacerých mračien bodov 

v jednej zložke, kde sa ale zobrazia len načítané skeny. 

 Correspondence View – je trojrozmerné zobrazenie, kde sú zobrazené 

farebne odlíšené mračná bodov. Toto zobrazenie dovoľuje aj manipuláciu 

s mračnami bodov a ich spájanie v prípade, že zlyhalo automatické 

spájanie. Nie je ho možné použiť pre jednotlivé skeny. 

5.2.5 Odstránenie šumu 

Odstránenie šumu je možné dvoma spôsobmi, a to manuálne alebo s použitím 

filtrov. Filtre sa vyvolajú z kontextovej ponuky skenu, zvolením Operations-Filter.  Je 

na výber zo štyroch filtrov[5]:  

 Stray – odstráni body, ktoré vznikli z nárazu laserového paprsku na dva 

objekty alebo ktoré nenarazili na žiadny objekt (nekonečné body) 

 Distance Based – odstráni body, ktoré boli ďalej od skeneru než je zadaná 

vzdialenosť 

 Dark Scan Points – odstráni body, ktoré nesplňujú zadané kritérium pre 

hodnotu odrazivosti tmavých bodov 
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 Smooth – nahrádza nameranú hodnotu naskenovaného bodu za strednú 

hodnotou z jeho okolia (prakticky to znamená, že vyhladí plochy) 

Manuálne odstránenie šumu sa vykonáva, tak že v 3D View sa pomocou nástroja 

Polygon selector   označia body. Následne sa odstránenie vykonáva funkciou 

z kontextovej ponuky pracovnej plochy Delete Inside Selection, ktorá odstráni označené 

body alebo Delete Outside Selection, ktorá odstráni všetky neoznačené body.  

Pri spracovaní nameraných dát boli takto odstraňované najmä body mimo skenovaného 

priestoru a odrazy v sklených výplniach okien a dverí. Použité boli tiež filtre Stray a Dark 

Scan points. 

 

Obrázok 5.3 Manuálne odstránenie šumu 

5.2.6 Vyhľadávanie objektov 

Vyhľadanie objektov je dôležitým krokom, pretože tieto objekty sú využívané ako 

referenčné objekty pri registrácii skenov. Program umožňuje vyhľadať objekty dvoma 

spôsobmi a to automaticky a manuálne.  

Automatické vyhľadávanie sa vyvolá z kontextovej ponuky skenu Operations-

Find Objects. Na výber sú šachovnicové terče, referenčné gule, rohové body, plochy, 

obdĺžniky a línie. Výhodou takéhoto vyhľadávania je najmä úspora času. Výsledky tohto 



 

36 

 

procesu je vhodné skontrolovať, pretože v niektorých prípadoch program chybne 

vyhodnotil niektoré objekty ako šachovnicové terče. Taktiež sa stáva, že vzdialenejšie 

objekty tento proces nevyhľadá, pričom pri manuálnom vyhľadávaní sme schopný tento 

objekt vytvoriť.  Podľa manuálu [5] prináša automatické vyhľadávanie lepšie výsledky 

ak ho aplikujeme na skeny, ktoré sú v odtieňoch šedej a nie sú ešte ofarbené. 

 

Obrázok 5.4 Automatické vyhľadávanie objektov 

Manuálne vyhľadávanie je možné v zobrazení Quick View a Planar View, kde sa 

nachádza panel nástrojov na označovanie objektov  . Na výber sú 

tieto možnosti: 

 Kontrastný bod (kruhový cieľ) 

 Šachovnicový terč 

 Guľa 

 Rovina  

 Doska 

 Skenovaný bod 

Po zvolení požadovanej funkcie na pracovnej ploche označíme jeden bod (najlepšie stred) 

vytváraného objektu. Program následne automaticky vyberie ostatné body tohoto objektu 

a zobrazí tabuľku s parametrami vytváraného objektu, kde potvrdíme vytvorenie objektu 

alebo ho vymažeme v prípade nevyhovujúcich parametrov a opakujeme proces.  
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Pri spracovaní tejto práce bol preferovaný manuálny spôsob vyhľadávania 

objektov z dôvodu väčšej kontroly nad vytváranými objektami. Najmä v prípade 

referenčných gulí bolo vhodné proces prichytenia viackrát opakovať a hľadať čo najlepšie 

výsledné parametre vytváraného objektu, kde je najpodstatnejším údajom Position 

deviation. Pri vyhľadávaní šachovnicových terčov bola potrebná vizuálna kontrola 

správnosti uchytenia na stred terča. Ďalšou výhodou bolo manuálne pomenovanie 

objektov, čím sa uľahčilo stotožňovanie objektov v jednotlivých skenoch pri ich 

registrácií.   

 

Obrázok 5.5 Manuálne vyhľadávanie objektov 

Kvalita prichytenia na objekt sa dá okrem kontroly parametrov zistiť aj vizuálne, kde 

program farebne označí daný objekt. Tu  rozlišujeme tri kvality celkového prichytenia[5]: 

 Zelená – splnené sú všetky kritéria 

 Žltá – aspoň jedno kritérium kvality je trochu narušené 

 Červená – aspoň jedno kritérium prichytenia je vážne ohrozené 

5.2.7 Registrácia skenov 

Na to aby bolo možné využívať v programe SCENE funkcie pre registráciu 

skenov s využitím referenčných objektov je nutné vytvoriť v projekte, resp. zložke so 
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skenmi Cluster a v tomto clustery vytvoriť následne Scan Manager. Vytvoríme ho opäť 

z kontextovej ponuky New-Cluster a v clustery New-Scan Manager. Skeny presunieme 

do vytvoreného clusteru. V prípade, že máme viacero spolu súvisiacich skupín skenov 

(napríklad podľa podlažia v budove a podobne)  je vhodné pre každú takúto skupinu 

vytvoriť vlastný cluster a pracovať s nimi samostatne.  

V tejto časti práce rozdelím registráciu skenov na dve časti a to spojovanie 

skenov, čím sa rozumie transformácia skenov do spoločného miestneho súradnicového 

systému a na transformáciu do WGS84, tj. transformácia spojených skenov do 

geodetického systému. 

Spojovanie skenov 

Pri spojovaní  skenov sa pracuje so Scan Manager-om, kde v kontextovej ponuke 

zvolíme položku Update Scan. Objaví sa okno s názvom Place Scan, tu nastavujeme 

metódu akou budú skeny spojené, na výber sú tieto možnosti[5]: 

 Target Based – sa používa v prípade, že máme dostatok presne určených 

referenčných objektov, ako sú referenčné gule a šachovnicové terče, prípadne 

máme externé referencie. 

 Top View Based – sa používa v prípade, že nemáme určené terče na rýchlu 

registráciu skenov vyhotovených v interiéri alebo na hrubú registráciu skenov 

exteriéru. 

 Cloud to Cloud – používa sa pre zdokonalenie registrácie skenov, ktoré už boli 

nahrubo registrované 

V karte General, ktorá platí pre všetky metódy je možnosť nastavenia využitia 

senzorov pri spojovaní skenov, na výber sú: 

 Inclinometer  

 Compass 

 GPS 

 Altimeter  

V prípade tejto práce bola použitá metóda Target Based, kde bolo ďalej možné 

zvoliť spôsob akým bude hľadaná zhoda v jednotlivých skenoch a to [5]: 

 Enable correspondence search – povolí programu vyhľadávať zhody. 
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 Find correspondeces for scan position – používa sa ak je známa pozícia skenu, 

napríklad zo zameraných šachovnicových terčov alebo z referenčnej gule, 

ktorá reprezentuje pozíciu skeneru v ostatných skenoch. 

 Force correspondences by manual target names – prinúti program hľadať 

zhody na základe vytvorených názvov objektov. 

 Use principal direction of scans – povolí používať plochy na preverenie 

určenia hlavných smerov, aby zabránil zlej výslednej registrácií. 

 Use points for validation – povolí rozšírenú kontrolu registrácie skenov 

porovnaním naskenovaných bodov z jednotlivých skenov. 

 Use Checkerboard Normals – povolí použitie normál terčov na hľadanie 

zhody. Zakazuje sa v prípade, že medzi jednotlivými skenmi sa zmenil smer 

terčov, napríklad ak je možné terče naklápať a otáčať. 

 Calculate scan point based statistics – vypočíta okrem štatistiky zhody 

objektov aj štatistiku zhody z výberu bodov. 

V tejto časti je popísaný postup použitý pri vypracovaní tejto práce, všeobecne 

však platí, že každé individuálne spracovanie projektov má špecifický postup, ktorý sa 

môže mierne odlišovať od ostatných. 

Na spojovanie skenov boli použité iba referenčné gule (vykazovali najmenšie odchýlky). 

Avšak v skenoch boli určené aj šachovnicové terče, ktoré bolo potrebné vyradiť z procesu 

spájania. To bolo dosiahnuté zakázaním ich používania v tomto procese v kontextovej 

ponuke jednotlivých terčov Properties-General (Ignore for Place Scans). Použité 

nastavenia pri spájaní skenov sú zrejmé z obrázka 5.6, ktoré sa vzhľadom na výsledné 

odchýlky javili ako najlepšie. Používanie Inclinometra a Altimetra pri spojovaní skenov 

bolo zakázané z dôvodu transformácie skenov do geocentrického súradnicového 

systému, ktorý nie je rovinný a Inclinometer núti skeny otočiť sa do zvislej polohy, čím 

by vznikali veľké odchýlky. 
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Obrázok 5.6 Nastavenie parametrov spájania skenov 

Po ukončení procesu spojovania skenov sa zobrazí okno s jeho výsledkami, kde 

v karte Scan Results je zoznam jednotlivých skenov s priemernými hodnotami tensions 

pre referenčné objekty a pre skenované body, ktoré platia pre celé jednotlivé skeny. Táto 

hodnota tensions vyjadruje nesúlad medzi polohou a orientáciou odpovedajúcich si 

objektov. V prvom stĺpci je potom symbolické zobrazenie semaforu v zmysle farieb ako 

pri kvalite stotožňovania  objektov (zelená, žltá, červená). Výsledné hodnoty tensions pre 

referenčné gule sa pohybovali v rozmedzí od 0,7 mm do 1,9 mm  a priemerné hodnoty pre 

skenované body od 0,7 mm do 2,0  mm.  

V karte Target Tensions boli zobrazené hodnoty tensions medzi jednotlivými 

referenčnými guľami z kombinácie dvoch skenov. Ďalej zobrazená minimálna hodnota 

0,1 mm,  maximálna hodnota 3,9 mm a celková priemerná hodnota tensions  13 mm, ktorá 

sa dá považovať za charakteristiku presnosti spojenia skenov. 

V karte Scan Point Tensions bola opäť zobrazená priemerná hodnota napätia medzi 

skenovanými bodmi v maximálnej hodnote 2,77 mm a minimálne 0,694 mm. V štvrtom 

stĺpci percentuálne vyjadrenie počtu bodov, ktoré mali napätie menšie ako 4mm, tu sa 

hodnoty pohybovali od71,6%   po 94,9% a prekrytie bodov od 41,9% po 94%. 
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Obrázok 5.7 Presnosti spojenia skenov 

Transformácia skenov do WGS 84 

Pred transformáciou bolo potrebné importovať do projektu súradnice 

šachovnicových terčov, ktoré boli geodeticky zamerané cez File-Import (Surveyed Points 

*.cor, *.csv). Importované body sa uložia do zložky References. Ďalej bolo potrebné 

vytvoriť nadradený cluster so Scan Managerom a presunúť do neho References aj cluster 

s už spojenými skenmi, v ktorom sa uzamkol Scan manager pomocou Lock z jeho 

kontextovej ponuky. Potom podobne ako pri spojovaní skenov sa použila funkcia Update 

Scans ale tentokrát v nastavení so zapnutým Force correspondence by manual target 

names a vypnutými prvými dvoma možnosťami.  

Vo výslednej tabuľke sa v karte Target tensions opäť zobrazili hodnoty tensions medzi 

terčmi. Maximálna hodnota 24 mm a minimálna 2 mm. Priemerná hodnota bola 6,6 mm, 

ktorá sa dá považovať za výslednú charakteristiku presnosti transformácie do systému 

WGS84. 

5.2.8 Ofarbenie skenov a export mračna bodov 

Ofarbenie skenov 

Ofarbenie môže byť vykonané buď hromadne pre celý cluster, alebo jednotlivo. 

V kontextovom okne vyberieme Operations-Color/Pictures-Apply Pictures. 
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Export mračna bodov 

Posledným krokom bol export naskenovaných bodov. Export je možné vykonať dvoma 

spôsobmi a to: 

 Jednotlivo z kontextovej ponuky skenu Import/Export-Export Scan Points. 

Pri tomto spôsobe sú širšie možnosti exportu. Kde je možnosť obmedzenia 

exportu vzdialenosťou alebo čiastkový export, kde sa nastavuje číselná 

hodnota pre riadok a stĺpec, ktorá napríklad pri nastavení hodnoty 2 

vyexportuje každý druhý riadok/stĺpec. Ďalej je tu možnosť exportu rezov z 

mračna bodov. 

 Ako celok - všetky načítané skeny zo zobrazenia 3D View. Funkcia sa vyvolá 

cez kontextovú ponuku na pracovnej ploche Export – Scan points. Tu ale 

chýbajú nastavenia obmedzenia exportu aj export rezov. 

Podporované typy súborov pre export: 

 E57 Files (*.e57) 

 VRML Files (*.wrl) 

 DXF Files (*.dxf) 

 XYZ Ascii Files (*.xyz) 

 XYZ Binary Files (*.xyb) 

 IGES Files (*.igs) 

 PTS Files (*.pts) 

 PTX Files (*.ptx) 

 Pointools POD (*.pod) 

 SCENE Scan file (*.fls) 

 

Výsledné mračno bodov vytvorené z 23 skenov obsahuje približne 604 miliónov 

bodov. 
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Obrázok 5.8 Celé mračno bodov v zobrazení 3D View 

5.3  Tvorba 3D modelu  

V tejto kapitole je popísaný postup práce pri vytváraní 3D modelu v programoch 

Pointfuse a Bentley Microstation V8i. 

5.3.1 Pointfuse 

Ako už bolo spomínané tento program má funkcie na automatické generovanie 

plôch z mračna bodov, preto bol použitý na tvorbu pracovnej verzie 3D modelu. 

Založenie projektu a import mračna bodov 

Projekt sa zakladá cez File-New, kde sa nastaví názov a umiestnenie projektu. 

V ďalšom kroku program ponúkne import mračien bodov, ktoré sme predtým exportovali 

a chceme s nimi pracovať. S označeným políčkom Import Data sa voľba potvrdí 

tlačidlom Finish. Ďalší import bodov je možný cez funkciu Add Scan   na hlavnom 

panely úloh. Program podporuje tieto typy súborov: 

 *.fls 

 *.fws 

 *.las 

 *.laz 

 *.pts 

 *.ptx 

 *.xyz 

 *.e57 
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 *.dp 

V prípade tejto práce bol využívaný formát *.pts, ktorý vykazoval najlepšiu 

funkčnosť vo väčšine programov. 

Generovanie plôch 

Na tvorbu plôch slúži funkcia Generate Surfaces, kde sa zvolia skeny, na ktoré 

bude použitý tento proces. Ďalej sa nastavujú parametre procesu, kde je možnosť si zvoliť 

z prednastavených profilov (Terestrial, Mobile, Airborne) alebo je možné vytvoriť 

vlastný profil cez Options-Preferences-Processing Profiles-New. Je tu potrebné nastaviť 

šesť parametrov a to[6]: 

 Resolution – predpokladaná miera detailu mračna bodov, ktorý bude 

proces rozlišovať. 

 Angle Threshold – hodnota, ktorá sa použije pri modelovaní valcových 

a iných nerovných plôch. Riadime ňou počet plôch, ktoré budú použité na 

reprezentáciu takejto plochy. 

 Noise Threshold – percento z rozlíšenia, ktorým sa riadi maximálna 

povolená miera šumu pri modelovaní povrchov (vyššia hodnota zníži 

počet vytvorených plôch, ale zároveň môže znížiť aj ich presnosť). 

 Parallel Distance Threshold – percento z rozlíšenia, ktorým sa riadi 

maximálna vzdialenosť medzi paralelnými plochami predtým, než sú 

považované za jednu matematickú rovinu. 

 Minimum Foliage Size – celé číslo určujúce, ktorý povrch je klasifikovaný 

ako výplň (väčšie číslo zväčší hodnotu veľkosti povrchu, ktorý je 

považovaný za výplň). 

 Minimum Visible Size – celé číslo určujúce minimálnu veľkosť povrchu, 

ktorý bude zobrazený. 

Použité nastavenia v prípade tejto práce sú vidieť na obrázku 5.9, kde hlavný 

parameter Resolution bol nastavený na hodnotu 0,008 m. Nižšie hodnoty značne 

predlžovali proces tvorby plôch (niekoľko hodín) a zároveň aj zvýšená miera detailov 

robila výsledný model značne neprehľadným.  
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Obrázok 5.9 Parametre procesu generovania povrchov 

Výsledkom procesu je 3D model, ktorého obsah je rozdelený do troch vrstiev, 

ktoré je možné vypínať/zapínať a zobraziť si tak napríklad len drôtovú vizualizáciu 

modelu. Sú to tieto vrstvy:  

 Povrchy 

 Hrany 

 Výplň 

Povrchy boli ofarbené podľa farieb mračien bodov a vytvárali tak realistický 

dojem z modelu. Na model je ďalej možné aplikovať rôzne zobrazovacie funkcie 

a funkcie na tvorbu rezov, projekcii a pod. (viz tretia kapitola). 
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Obrázok 5.10 3D model vytvorený v programe Pointfuse 

Export 3D modelu 

Výsledný model sa vyexportuje cez File -Export alebo v panely úloh cez .  Na 

výber sú rôzne formáty, do ktorých sa vyexportujú vrstvy Povrchy a Hrany: 

 Drawing Exchange Format (*.dxf) 

 Industry Foundation Classes (*.ifc) 

 Wavefront (*.obj) 

 Collada (*.dae) 

V prípade formátov DAE a OBJ je možné vyexportovať navyše farebné textúry. 

V  prípade tejto práce bol zvolený výstupný formát *.dxf , z dôvodu podpory tohto 

formátu programom Microstation, ktorý bol použitý na ďalšie spracovanie. 

5.3.2 Bentley Microstation 

Posledným programom, ktorý bol použitý pri tvorbe výsledného 3D modelu 

a spojil výstupy z oboch predošlých programov je Microstation V8i. Jedná sa o 2D a 3D 

CAD systém, ktorý je v geodetickej praxi pomerne známy a používaný. Preto nebudem 

bližšie špecifikovať jeho možnosti a funkcie. Popíšem len použitý postup pri tvorbe 

modelu. 
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Import dát 

Po založení 3D výkresu cez File-New (seed3d) bolo potrebné importovať 3D 

model z programu Pointfuse a mračná bodov z programu SCENE. Model bol pripojený 

referenčne cez funkciu Referenčné výkresy-Pripojiť a mračná bodov cez funkciu Bodové 

mraky-Pripojiť. Importované boli mračná bodov z jednotlivých skenov vo formáte *.pts, 

pri importe si ich program automaticky prekonvertoval do formátu *.pod a otvoril ich. 

Tvorba 3D modelu 

Výsledkom práce mal byť primárne 3D drôtový model. Od tohto faktu sa odvíjal 

aj postup jeho tvorby. Hlavnou úlohou bolo vytvoriť hrany pevných častí miestností, ako 

sú napríklad, steny, okná, dvere, radiátory a predmety väčších rozmerov, u ktorých sa 

nepredpokladá, že sa ich umiestnenie často mení (napríklad skrine). Väčšinou sa jednalo 

o predmety s rovnými hranami, preto hlavným nástrojom na kreslenie bola Úsečka . 

Pri vytváraní modelu bola využívaná kombinácia mračien bodov s 3D modelom 

z programu Pointfuse. Ako sa ukázalo, vo väčšine prípadov postačovalo spojiť hrany 

plôch z referenčne pripojeného 3D modelu a vizuálne skontrolovať ich správnosť 

z pripojených mračien bodov. Avšak niektoré hrany z dôvodu zákrytu neboli viditeľné. 

Tieto hrany bolo potrebné vykonštruovať na základe vzdialeností odmeraných z mračien 

bodov z inej časti konštruovaného predmetu, za predpokladu  jeho kolmosti.  

 

Obrázok 5.11 Ukážka tvorby 3D modelu v programe Microstation 

Po vykonštruovaní hrán boli vyplnené plochy trojuholníkovými útvarmi pomocou 

funkcie Umístit útvar . Nakoniec niektorým plochám boli priradené materiály, tak aby 

model vytváral realistickejší dojem. 
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Pre zlepšenie prehľadnosti obsahu modelu boli miestnosti farebne odlíšené a 

jednotlivé prvky logicky rozdelené do vrstiev podľa ich funkcie v priestore: 

 Steny 

 Steny – plochy 

 Podlahy 

 Stropy 

 Dvere a okna 

 Dvere a okna – plochy 

 Vybavení a nábytek 

 Vybavení a nábytek – plochy 

 Popis 

Týmto postupom vznikol výsledný 3D model v systéme WGS84 v požadovanej 

forme vyhotovenia. Skladá sa z troch laboratórií, chodby spájajúcej tieto laboratória 

a časti exteriéru, čím bola splnená hlavná úloha tejto práce. Ukážky z výslednej formy 

modelu sú priložené v grafickej prílohe. 

5.3.3 Kontrola presnosti modelu 

Kontrola a posúdenie presnosti výsledného modelu bola vykonaná na základe 

rozdielov priamo meraných dĺžok a dĺžok odmeraných vo výslednom 3D modely. Priamo 

merané dĺžky boli merané ručným laserovým dĺžkomerom BOSCH DLE 40 Professional, 

kde výrobca uvádza presnosť merania dĺžok ±1,5 mm. Zameraných bolo 70 dĺžok, 

predmetom merania boli hlavne rozmery jednotlivých častí miestností, dverí, parapet 

a podobne. Z rozdielov bola vypočítaná charakteristika presnosti, stredná chyba 

priestorového  modelu mmodelu, ktorá charakterizuje vnútornú presnosť vyhotovenia 3D 

modelu. Maximálny nameraný rozdiel bol 14 mm. 

𝑚𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑢 = √
∑ (𝑠𝑖−𝑑𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
= 5,5 𝑚𝑚                                                       (5.1) 

Tabuľka s meranými dĺžkami a výpočtom rozdielov je v prílohe č. 1. 
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6 Záver 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo naskenovanie časti interiéru a exteriéru 

budovy FEKT-u s využitím technológie laserového skenovania a vytvorenie 3D modelu 

v systéme WGS84 s využitím vhodných softwarových prostriedkov. Vyhotovenie rešerše 

možností tejto technológie a softwaru na spracovanie.  

Výsledný model má slúžiť na testovanie a kalibráciu snímačov na robotických 

systémoch vyvíjaných v skenovaných priestoroch, od tohto faktu sa odvíjali aj 

požiadavky na tento model. Bolo požadované dosiahnutie čo najvyššej vnútornej 

presnosti, vysoké rozlíšenie - zachytenie malých detailov ako sú napríklad hrany 

parapetnej dosky a už spomínané umiestnenie v systéme WGS84. 

Splnenie týchto požiadaviek sa odvíjalo najmä od zvoleného postupu pri 

skenovaní. A to hlavne voľby parametrov skenovania, kde bola nastavená hodnota 

rozlíšenia na 1/5, kvalita 4x z toho výsledná vzdialenosť medzi bodmi 7,67 mm/10m. 

Ďalej počet skenov, ktorý bol stanovený na minimálne 4 v každej časti skenovaných 

priestorov, tak aby rovnomerne pokryli celý tento priestor. Výsledný počet je 23 skenov. 

Pri rozmiestňovaní referenčných gulí, slúžiacich na spájanie skenov bolo dbané na určité 

zásady, ktoré sú uvedené v štvrtej kapitole tejto práce. Týmto bol vytvorený predpoklad 

na dosiahnutie vysokej presnosti a miery detailov vo výslednom mračne bodov. 

Šachovnicové terče, ktoré slúžili na transformáciu do systému WGS84 boli 

zamerané z polygónových ťahov, kde boli dosiahnuté výsledné polohové odchýlky 

mp1=0,013 m a 𝑚p2 =0,014 m a výškové uzávery -0,001 m a 0,002 m. Vyriešená bola aj  

transformácia súradníc týchto terčov zo systému ETRS89 do požadovaného systému 

WGS84, kde bolo potrebné sa zoznámiť s danou problematikou. 

 Správnosť zvoleného postupu pri skenovaní sa potvrdila pri spracovaní 

naskenovaných dát v programe SCENE. Pri spojovaní skenov bola dosiahnutá priemerná 

hodnota Tensions 1,3 mm, ktorá vyjadruje nesúlad medzi polohou a orientáciou 

odpovedajúcich si referenčných objektov. Podobne aj pri transformácií spojených skenov 

do systému WGS84 bola na šachovnicových terčoch dosiahnutá priemerná hodnota 

Tensions 6,6 mm. Po odfiltrovaní chybných a nadbytočných bodov obsahovalo výsledné 

mračno bodov približne 604 miliónov bodov. 
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Na tvorbu 3D modelu boli použité dva programy Pointfuse a Microstation V8i. 

Program Pointfuse slúžil na vytvorenie pracovnej verzie 3D modelu, kde boli 

vyextrahované plochy z výsledného mračna bodov s rozlíšením 8 mm. V Microstatione 

bol potom z kombinácie tejto pracovnej verzie modelu a mračna bodov vytvorený 

výsledný 3D model skenovaných priestorov vo forme požadovanej zadávateľom práce 

doc. Ing. Ľuděkom Žaludom, Ph.D. Obsahuje hrany a plochy pevných častí 

zameriavaného priestoru, ako sú napríklad hrany stien, dverí, okien a ďalšieho vybavenia. 

Kontrolou presnosti výsledného 3D modelu bolo zameranie kontrolných dĺžok 

s laserovým diaľkomerom a ich porovnanie s dĺžkami odmeranými z modelu. Výslednou 

charakteristikou presnosti je stredná chyba modelu mmodel=5,5 mm vypočítaná zo 70 

rozdielov dĺžok.  

Týmto boli splnené ciele práce. Okrem hlavného účelu tejto práce, ktorým je 

vytvorenie 3D modelu, ktorý bude využívaný na testovanie robotov vidím prínos tejto 

práce aj v tom, že môže slúžiť ako  zdroj informácií ďalším užívateľom technológie 

laserového skenovania. Popísané sú tu aj postupy a praktické rady pre prácu so skenerom 

FARO Focus3D X 130, programom SCENE a programom Pointfuse, ktoré môžu mať 

takisto prínos pre ich budúcich užívateľov.  

Možnosti zlepšenia vidím najmä v spôsobe tvorby 3D modelu s využitím iných 

softwarov, ktoré ale nie sú bežne voľne dostupné a preto nemohli byť využité pri 

vypracovaní tejto práce. V technológií laserové skenovania tiež vidím veľký potenciál na 

jej využitie v širokej oblasti, ktorá je momentálne ale obmedzená najmä možnosťami 

výpočtovej techniky a už spomínaných softwarov pri veľkých objemoch dát.  
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Príloha č. 1: Výpočet presnosti 

číslo 
Dĺžka meraná 

diaľkomerom s [m] 
Dĺžka odmeraná  

 z 3D modelu d [m] 
Rozdiel  
s-d [m] 

1 6,707 6,720 0,013 

2 6,766 6,779 0,013 

3 6,183 6,193 0,010 

4 6,185 6,196 0,011 

5 6,724 6,731 0,007 

6 6,182 6,184 0,002 

7 1,499 1,510 0,011 

8 1,494 1,507 0,013 

9 6,714 6,717 0,003 

10 6,717 6,714 -0,003 

11 2,066 2,070 0,004 

12 1,594 1,590 -0,004 

13 3,915 3,918 0,003 

14 1,600 1,593 -0,007 

15 2,096 2,094 -0,002 

16 3,170 3,171 0,001 

17 6,564 6,567 0,003 

18 7,276 7,276 0,000 

19 6,540 6,536 -0,004 

20 10,372 10,376 0,004 

21 1,525 1,514 -0,011 

22 1,529 1,516 -0,013 

23 7,172 7,171 -0,001 

24 6,214 6,211 -0,003 

25 3,172 3,169 -0,003 

26 1,562 1,559 -0,003 

27 3,132 3,132 0,000 

28 1,357 1,352 -0,005 

29 1,231 1,228 -0,003 

30 5,853 5,856 0,003 

31 3,173 3,170 -0,003 

32 6,551 6,550 -0,001 

33 6,923 6,922 -0,001 

34 1,600 1,596 -0,004 

35 1,601 1,597 -0,004 

36 2,097 2,098 0,001 

37 6,213 6,209 -0,004 

38 2,490 2,493 0,003 

 



 

 

 

číslo 
Dĺžka meraná 

diaľkomerom s [m] 
Dĺžka odmeraná  

 z 3D modelu d [m] 
Rozdiel  
s-d [m] 

39 6,926 6,919 -0,007 

40 3,183 3,180 -0,003 

41 0,576 0,575 -0,001 

42 3,171 3,169 -0,002 

43 3,575 3,569 -0,006 

44 5,897 5,903 0,006 

45 6,356 6,363 0,007 

46 1,601 1,597 -0,004 

47 1,602 1,597 -0,005 

48 2,097 2,099 0,002 

49 3,175 3,174 -0,001 

50 6,350 6,350 0,000 

51 6,220 6,216 -0,004 

52 5,869 5,872 0,003 

53 3,879 3,876 -0,003 

54 6,830 6,829 -0,001 

55 6,350 6,352 0,002 

56 1,031 1,029 -0,002 

57 2,307 2,312 0,005 

58 2,577 2,580 0,003 

59 2,579 2,573 -0,006 

60 2,311 2,309 -0,002 

61 1,808 1,803 -0,005 

62 1,803 1,811 0,008 

63 1,993 2,000 0,007 

64 1,800 1,802 0,002 

65 1,803 1,806 0,003 

66 2,575 2,573 -0,002 

67 2,577 2,573 -0,004 

68 1,802 1,808 0,006 

69 0,950 0,947 -0,003 

70 2,461 2,469 0,008 
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