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- Viacstaničné vyrovnanie
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Definície

Registrácia – lokalizácia priestorových dát v jednotnom súradnicovom systéme

= súradnicové priradenie

Georeferencovanie = súradnicové priradenie

Súradnicové systémy:

1. SOCS – Scanners Own Coordinate System

2. PRCS – Project Coordinate System

3. GLSC – Global Coordinate System

SOP – Scanner´s orientation and position

POP – Project Coordinate System´s orientation

and position



Metódy registrácie

1. Pomocou kontrolných bodov

2. Hrubá registrácia

3. Registrácia pomocou GNSS

4. Pretínanie vzad

5. Viacstaničné vyrovnanie



Registrácia pomocou kontrolných bodov

- Štandardná metóda spracovania pre viacerých výrobcov

- Spravidla sa používajú vysokoreflexívne materiály (rôzne tvary)

- Je potrebné zabezpečiť, aby kontrolné body boli viditeľné z viacerých pozícií



Registrácia pomocou kontrolných bodov

- Tento postup je založený na identifikácií kontrolných bodov z mračna bodov

- V prvom kroku je potrebné definovať, súradnicový systém ktorej pozície je referenčný

- V druhom kroku dochádza ku zmene súradnicového systému nasledujúceho skenu



Registrácia pomocou kontrolných bodov

- Následne dochádza ku transofrmácii súradnicového systému

- V prvom kroku je potrebné definovať, súradnicový systém ktorej pozície je referenčný

- V druhom kroku dochádza ku zmene súradnicového systému

Módy:

- Na základe väzieb (SOP matica 

bude prepočítaná iba pre 

konkrétny projekt)

- Na základe mena (SOP matica 

bude prepočítaná a zmenená)

- Automaticky na základe 

minimálnej chyby (SOP matica 

bude prepočítaná a zmenená)



Registrácia pomocou kontrolných bodov

- Pre registráciu je potrebné mať minimálne 3 body



Hrubá registrácia

- Štandardná metóda spracovania pre viacerých výrobcov

- Založená na podobnom princípe ako registrácia na základe kontrolných bodov

- Minimálny počet bodov – 4

- Ako identické body môžu byť použité:

- Dobre rozoznateľné tvary objektov – napr. rohy

- Hrany

- Body s vysokou odrazivosťou



Hrubá registrácia

- Štandardná metóda spracovania pre viacerých výrobcov

- Založená na podobnom princípe ako registrácia na základe kontrolných 

bodov

- Minimálny počet párov bodov – 4

- Ako identické body môžu byť použité:

- Dobre rozoznateľné tvary objektov – napr. rohy

- Hrany

- Body s vysokou odrazivosťou

Presnosť registrácie je možné vyhodnotiť 

na základe štandardnej odchýlky



Štandardná odchýlka

Presnosť registrácie je možné vyhodnotiť 

na základe štandardnej odchýlky
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Pretínanie vzad

- Pre registráciu pozícií zo pozemného skenovania je možné využiť aj metódu pretínanie vzad

- Ide o metódu vyvinutú v nižšej geodézii

- Málo používaná metóda

- Registráciu mračna bodov je možné vykonať aj pomocou známych súradníc určitého bodu 

- Tento typ registrácie si však vyžaduje niveláciu zariadenia (adjustáciu) pri zbere

- Pri meraní sa zaznamenáva 6 údajov o polohe



Pretínanie vzad

- Pri registrácii pomocou tejto metódy je potrebné merať súradnice polohy skenera

Spravidla je potrebné využívať 

externé GNSS zariadenie 

namontované na skener



Viacstaničné vyrovanie

- Táto metóda je navrhnutá pre zlepšenie presnosti registrácie predchádzajúcich metód

- Je založená na princípe, že v mračne bodov sa nachádzajú identické plôšky. 

- tieto plôšky sú reprezentované ako body, ktoré sú lokalizované do ťažiska identifikovaných plôšok

- Pre plôšky sú určené vektory normál – definujú orientáciu plôšok

- nasledujúce vyrovnanie je založené na ICP algoritme (iterative closest point algorithm)

- Princíp spočíva v tom, že sa v určitom vyhľadávacom okolí vyhľadávajú plôšky s rovnakou (alebo skoro 

rovnakou) orientáciou normál

Max. chyba plôšky – tento 

parameter slúži na rozhodovanie 

o tom, či pár bodov predstavuje 

normálu (plane patch) alebo nie.

Definuje prahovú hodnotu pre 

štandardnú odchýlku rezíduí. 

0.003 – 0.01 – pre budovy

0.02 – 0.03 pre prírodné prvky

Minimálny počet bodov pre plôšku

Okolie vyhľadávania 

– „voxelový prístup“



Viacstaničné vyrovanie



Viacstaničné vyrovanie



Viacstaničné vyrovanie

Toto nastavenie iteračne upravuje polohu a orientáciu každej 
pozície skenovania, kým chyba nedosiahne prah definovaný 
používateľom.

Ak nie sú k dispozícii žiadne kontrolné body, je potrebné 
uzamknúť polohu a orientáciu najmenej jednej polohy snímania 
(napr. pozíciu stanovišťa, ktorá definuje PRCS).

Môžete tiež uzamknúť niektorý z 6 parametrov samostatne 
pomocou začiarkavacích políčok pred parametrami.

Identifikujte a opravte referenčnú pozíciu skenovania. ostatné 
pozície budú orientované na túto pozíciu.



Viacstaničné vyrovanie

Použitie previazaných bodov (tiepoints):
- používa spoločné body zo zoznamu bodov (tiepoints musia byť prepojené 
medzi pozíciami skenovania)

Použitie previazaných objektov  (tieobjectspoints):
- manuálne vytvorené plôšky, uložené v zozname objektov viazania (TOL) z 
každej pozície snímania a prepojené medzi pozíciami skenovania

Použitie odvodených objektov
Používa objekty typu polydata - spoločné rovinné povrchy 
vytvorené počas prípravy dát (Plane patch filter)

Použitie nameraných pozícii skenovania
- môže byť použitá na viazanie polohy na namerané súradnice 
(napríklad merané pomocou GPS alebo totálnej stanice). 
Obmedzuje nastavenie pozície použitím neurčitosti merania 
(pozri SOP-matica)



Viacstaničné vyrovanie

Okolie vyhľadávania (metre):
- definuje vzdialenosť v rámci algoritmu, hľadá zodpovedajúce rovinné 
miesta resp. ich normály

Max. uhol sklonu (stupne):
- Max. uhol sklonu sa používa na odstránenie nesprávnych párov bodov. 
Každý bod predstavuje rovinu, zatiaľ čo každá rovina má odvodenú normálu 
povrchu. Ak je uhol medzi povrchovými normálmi dvoch rovín menší ako 
maximálny uhol naklonenia, považujú sa tieto dve roviny za zodpovedajúce.



Viacstaničné vyrovanie

Minimálna zmena chyby 1 (metre):
- ak zlepšenie zarovnania medzi dvoma nasledujúcimi iteráciami je menšie 
ako daná hodnota algoritmus sa zastaví a hľadá nové zodpovedajúce roviny. 
Potom sa zarovnanie spustí znova.

Minimálna zmena chyby 2 (metre):
- iteračné zarovnanie beží, kým zlepšenie medzi dvoma nasledujúcimi 
iteráciami je menšie ako Min. zmena chyby 2. V takomto prípade konečné 
zarovnanie.

Prah odchýlky:
- keď "Min. zmena chyby 2 "bola dosiahnutá, odchýlky možno voliteľne 
odstrániť a vypočíta sa konečná iterácia vyrovnania. Histogram chýb by mal 
vykazovať symetrickú distribúciu (krivku zvončeka) okolo nuly. Prahová 
odchýlka „1“ definuje, že všetky príslušné roviny mimo jednej sigma 
hodnoty histogramu chýb sú odstránené.



Viacstaničné vyrovanie

Mód výpočtu :
- Najmenšie štvorcové prispôsobovanie (odporúča sa): Použije sa 

štvorcová vzdialenosť (dvojice bodov), čo znamená, že odchýlka bude 
mať väčší vplyv na celkový výsledok.

- Pevné prispôsobovanie: Použitie absolútnej vzdialenosti. Môže to trvať 
dlhšie, pretože sú menšie kroky medzi iteráciami.

Po zarovnaní údajov nie je rozdiel v tom, aký mód bol použitý



Viacstaničné vyrovanie

Histogram
- Zobrazuje rozdelenie chýb zodpovedajúcich 
rovín, resp. ich normál

Polárny diagram
- Každá rovina je zobrazená ako bod, poloha bodu 
je definovaná normálou vektora roviny, ktorá vám 
dáva orientáciu všetkých použitých rovín.



Viacstaničné vyrovanie



Pozemné laserové skenovanie 

Registrácia údajov

Jesenná ,040 01 Košice 

Ďakujem za pozornosť!


