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Stručný popis:
Zaměření mobilním mapovacím laserovým systémem (MMS) na vybraném úseku silnice, vytvoření
digitálního modelu terénu, znázornění odtokových poměrů a identifikace závad odtoku vody.

1 Důvod provedení diagnostiky
Měření bylo součástí projektu zadaného Správou a údržbou silnic Pardubického kraje nazvaného
„Studie proveditelnosti pro používání laserscaneru a georadaru pro silniční hospodářství ČR
v podmínkách Pardubického kraje“ spolufinancovaného z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury.

2 Sledovaný úsek vozovky
Délka: 10 000 m, dva jízdní pruhy
Stav vozovky: asfaltový kryt, vozovka před plánovanou rekonstrukcí

3 Provedení diagnostiky
3.1 Popis metody/zařízení
Měření bylo provedeno mobilním pozemním systém, kdy se měřicí vozidlo pohybuje po vozovce bez
zastavení rychlostí dosahujících až 80 km/h a laserový skener skenuje nepřetržitě okolí.
Přesnost skeneru závisí na časovém a prostorovém rozlišení nastaveném pro skenovaný profil a také
na rychlosti vozidla. Každý skenovaný bod je v individuálním souřadnicovém systému a proto je nutné
sledovat okamžitou polohu skeneru a orientaci os skeneru v globálním systému s vysokou přesností a
časovým rozlišením.
Základ mobilního mapovacího systému (MMS) tvoří následující součásti:
•

snímací jednotka s laserovými skenery (zpravidla dvěma),

•

poziční a orientační systém (POS), založený na GNSS (globální navigační družicový systém), IMU
(inerciální měřicí jednotka) a DMI (měřič ujeté vzdálenosti),

•

digitální kamery.

Systém s označením LYNX M1 využívá pulzní laser, který vysílá až 500 tisíc paprsků za sekundu a
zaznamenává čas jejich odrazů zpět. Jednotlivé paprsky jsou v příčném směru rozmetávány rotujícím
zrcadlem s frekvencí až 250 Hz kolem osy hlavice a pomocí pohybu nosného zařízení (speciálně
upravený automobil Toyota Hilux) je takto snímán kontinuální pás tzv. mračen bodů podél trajektorie
jízdy. Maximální dosah je 200 m ve směru paprsku (na dobře odrazivý materiál). Použité laserové
emitory splňují nejpřísnější požadavky dle bezpečnostní třídy 1.
Přesnou prostorovou orientaci pohybujícího se vozidla v reálném čase zajišťuje POS LV 520 a
následně tak umožňuje přesnou prostorovou lokalizaci jednotlivých naskenovaných bodů. POS tvoří
systém gyroskopů a akcelerometrů (IMU), který snímá náklony a zrychlení, přičemž prostorovou
lokalizaci zajišťuje druhý navigační segment založený na GNSS. Tento systém tvoří jedna nebo více
GNSS antén upevněných přímo na vozidle a GNSS stanice umístěná na referenčním bodě v blízkosti
lokality skenování (do 20 km). Ujetou vzdálenost navíc měří zařízení DMI.
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Celý systém je doplněn soustavou dvou digitálních 5 MPx kamer, které souběžně se skenováním
pořizují i obrazový záznam ve volitelném intervalu z měřené lokality.
V rámci post-processingu je možné následně využít doplňkových informací pořízených při skenování
každého bodu, zejm. pořadí odrazu a intenzity odrazivosti. Díky těmto údajům je možné efektivně
odfiltrovat nežádoucí prvky, jako jsou např. vegetace, projíždějící vozidla, odlesky a případné chybné
odrazy bodů. Z vyčištěných dat je možné generovat podrobné digitální modely, vykreslovat příčné a
podélné řezy v libovolných místech a provádět další výškové analýzy.

Obr. 1: Mobilní mapovací laserový systém LYNX M1 (zdroj: Geovap)

3.2 Popis postupu měření
Zvedací plošina měřícího automobilu umožňuje měření z různých výšek nad terénem. Při běžném
měření je používána aretace na nejvyšší polohu, kvůli lepšímu pokrytí skenované oblasti.
3.2.1 Referenční GNSS stanice
Minimálně 15 minut před spuštěním systému je nutné zahájit observaci referenční GNSS aparaturou
na známém bodě vzdáleném od objektu měření maximálně 20 km. Je-li to možné, lze využít i služby
permanentních GNSS stanic sítí CZEPOS, TopNet nebo VRSNow. Interval záznamu dat musí být 1 s,
pokud možno i s využitím satelitů GLONASS. Observace se ukončí minimálně 15 minut po skončení
měření.
Jako referenční GNSS stanice byla použita vlastní GPS anténa Z-MAX postavená na geodetickém
bodě na střeše budovy společnosti GEOVAP, spol. s r. o.
3.2.2 Příprava před měřením
Operátor ve voze ovládá MMS pomocí notebooku, data se ukládají na dva přenosné SSD disky a část
na pevný disk uvnitř systému. Po zapnutí systému je nejdříve spuštěn POS a provedena pětiminutová
statická GNSS observace, kdy je vozidlo na místě. Během této doby jsou spuštěny a nakonfigurovány
skenery a kamery. Frekvence skenování je volena 250 Hz, rychlost skenování 250 nebo 500 kHz a
interval snímkování kamer 1 s. Po provedení tří testovacích skenů, kdy je kontrolován správný datový
tok a kvalita mračna bodů, je možno zahájit skenování měřeného úseku.
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3.2.3 Měření
Rychlost jízdy při sběru dat je v extravilánu 50 - 60 km/h a v intravilánu 30 - 40 km/h. Operátor spouští
skenování alespoň 5 s před rozjetím a vypíná po zastavení, nebo, není-li to možné za měřeným
úsekem. V případě vynuceného zastavení v měřeném úseku je nutné před započetím následujícího
skenu alespoň 5 m couvnout, aby bylo možné napojit oba skeny.
V případě potřeby je nutné zastavit, nebo jet do otevřeného prostoru s lepší viditelností GNSS satelitů
a počkat do té doby, než se systém zorientuje. Následně je možné pokračovat v měření.

Obr. 2: Snímky z levé a pravé kamery (zdroj: Geovap)
3.2.4 Zpracování naměřených dat
Výpočet přesné trajektorie vozu (SBET) probíhá s využitím korekčních dat z referenční GNSS stanice
a dat z MMS LYNX M1. K výpočtu je používán speciální software pro post-processing POSPac MMS.
Z SBET a binárních laserových dat jsou v programu DashMap vypočteny soubory s mračny bodů ve
formátu *.las.
Dále jsou mračna bodů zpracovávána v programech MicroStation a programovém balíku TerraSolid.
Zde jsou spojeny skeny z obou skenerů a z několika jízd v jedno mračno bodů.
Mračno bodů je zpřesněno vlícováním na identické body zaměřené technologií terestrického a GNSS
určení dle zásad měření bodů v kódu kvality III.
Přesnost vlícování mračen bodů z mobilního skenování ve vztahu k výsledkům geodetického určení
identických bodů lze charakterizovat směrodatnou souřadnicovou odchylkou σx,y = 10 mm a
směrodatnou odchylkou ve výškovém směru σz = 12 mm (viz Technická zpráva č. 25-1219/2013, Jiří
Lechner a kol., VÚGTK v.v.i., 2013).
Výsledná přesnost mračna bodů přímo závisí na přesnosti geodetického zaměření identických bodů
(viz ČSN 73 0212, ČSN 73 0405 a ČSN 73 0420).
Mračno bylo následně transformováno pomocí zpřesněné globální transformace do výsledného
souřadnicového systému S-JTSK, Bpv programem Křovák 1.0.1.1 schváleným pro transformaci mezi
ETRS89 a S-JTSK.

4 Výstupy měření
V mračně bodů měřeného úseku byla klasifikována vrstva bodů náležících povrchu terénu. Z těchto
bodů byl vytvořen podrobný digitální model terénu (DMT).
Na tomto DMT byla provedena analýza odtokových poměrů a jejich vykreslení.
Pro snadnější orientaci ve výškových poměrech a sklonech na vozovce a v její blízkosti byly z DMT v
intervalu po 50 m vygenerovány příčné řezy ve formě odpovídajících bodů mračna (jpg) a ve
vektorové podobě (CAD).

3

Následně byla vytvořena mapa závad odvodnění, především překážek odtoku vody z vozovky,
zanešení příkopů či jejich nedostatečné hloubky.

Obr. 3: Georeferencovaný DMT úseku se znázorněním odtokových poměrů (zdroj: Geovap)

Obr. 4: Mapa závad odvodnění (zdroj: Geovap)
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Obr. 5: Příčný řez mračnem bodů (zdroj: Geovap)

Obr. 6: 3D vizualizace závad odvodnění (zdroj: Geovap)

5 Závěr
Analýzou odtokových poměrů byly na sledovaném úseku vozovky identifikovány a lokalizovány
závady odvodnění typu překážka odtoku z vozovky a nedostatečná hloubka příkopu, které byly
znázorněny jak ve 2D mapě a řezech, tak i ve 3D v mračně bodů.

5

