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ABSTRAKT 

Tato práce se věnuje problematice porovnání jednotlivých technologií pro digitalizaci 3D 

objektů s užším zaměřením na optické 3D skenery. První část této odborné práce začíná 

seznámením se základními pojmy a problematikou, která souvisí s 3D skenováním. Následuje 

samotné rozdělení skenovacích systémů podle principu digitalizace a popis 3D skenovacích 

zařízení. V praktické části jsou blíže představeni tři zástupci optických skenerů 

ScanReference, Artec Eva a RangeVision, kteří se nacházejí na katedře materiálů a 

technologií pro automobily. Samotný popis těchto skenovacích zařízení je zakončen 

praktickou ukázkou 3D skenování jednotlivých fyzických 3D objektů a vyhodnocením takto 

získaných dat.    

 

KLÍČOVÁ SLOVA : 3D skenování, skenery, digitalizace, fotogrammetrie, reversní 

inženýrství 

 

ABSTRACT 

This work is dedicated to the comparison of the technology for digitizing 3D objects with a 

narrower focus on optical 3D scanners. The first part of the professional work begins by 

introducing the basic concepts and issues that are associated with the 3D scanning. Following 

the actual distribution of scanning systems based on the principle of digitalization and 

description of 3D scanning devices. In the practical part we are closer introduced three 

representatives optical scanners ScanReference, Artec Eva and RangeVision who are in the 

Department of materials and technologies for automobiles. The actual description of the 

scanning device is completed by a practical demonstration of 3D scanning each physical 3D 

objects and evaluation of acquired data. 

 

KEYWORDS :  3D scanning, scanners, digitizing, photogrammetry, reverse engineering 
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Úvod 

V poslední době šel vývoj nových technologií značně kupředu. Neustále se vymýšlejí nové 

metody a zařízení, které umožňují přesnější, kvalitnější, levnější a rychlejší výrobu nebo 

služby. Tento posun směrem vpřed, značně ovlivňuje celé průmyslové odvětví, především 

moderní strojírenství. V současné době rostou požadavky na rychlé získání digitální podoby 

nejrůznějších objektů, od strojních součástí přes lidské tělo až po budovy. 

Digitální 3D model můžeme získat nebo vytvořit dvěmi rozdílnými způsoby. Za první 

variantu můžeme pokládat softwarovou tvorbu modelu. Tato metoda je časově velmi náročná 

a digitální model není přesnou kopií skutečného objektu. Další metodou je využití stále se 

ještě rozvíjející technologie 3D skenování, kdy pomocí digitizérů dochází k vytvoření modelu 

hardwarovou cestou. Tento způsob je mnohem rychlejší a efektivnější. Navíc získáme 

digitální model který je přesnou kopií skenovaného tělesa. Takto získané 3D modely můžeme 

nadále v různých softwarech nadále upravovat.  

Už v minulosti vyvinuté a dnes v podstatě nepostradatelné 2D skenování, využívá co 

nejjednodušší cesty k přenesení fotografií do počítače. U 3D digitalizace se snažíme využívat 

zase co nejjednodušší cestu, která slouží k přenosu reality, kdy však do počítače vkládáme na 

rozdíl od 2D skenování prostorové objekty. Z toho vyplývá, že celkové přenesené množství 

informací u 3D digitalizace je celkově daleko větší než u 2D digitalizace. Proto je nutná velmi 

výkonná výpočetní technika. V dnešní době se 3D digitizéry využívají i v medicíně a 

výjimkou není i kosmetický průmysl.  

V technické praxi najdou své uplatnění především při měření deformací nebo montáži 

přesných zařízení. I přes možnosti využití v jiných oborech se tyto zařízení nejčastěji 

používají ve strojírenské výrobě. Současní špičkoví designéři vytvářejí své návrhy v podobě 

hliněných modelů, které je pro potřeby výroby nutné převést do CAD aplikací. To je možné 

pouze s použitím technologie 3D digitalizace. Tohoto způsobu vytvoření geometrie se nejvíce 

využívá v automobilovém průmyslu, kde se pracuje s velmi složitými tvary a křivkami, 

jejichž vymodelování je téměř nemožné. Oblasti využití, kterou nemůžeme opomenout, je 

vytvoření modelu staré součástky bez výkresové dokumentace v případě, že je potřeba tuto 

součástku vyrobit jako náhradní díl. Dalším důležitým odvětvím využití 3D skenerů je měření 

odchylek. Žádná výrobní metoda není absolutně přesná a 3D data od původního návrhu po 

vyrobení součásti projdou tolika transformacemi, že je nutné ověřit jejich přesnost. 
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1. Teoretický rozbor problematiky 

1.1 Základní  pojmy 

3D skenovací systém – Jedná se o systém který nám dovoluje, převést vybraný reálný objekt 

do podoby digitálního, tedy počítačového virtuálního modelu. 

 

Statický skenovací systém – je skenovací systém, jehož pozice je během skenování jednotná. 

 

 Terestrický skenovací systém – je systém, který je během měření pevně spojen se zemí. 

 

3D skener – zařízení, které je schopno po zadání parametrů skenování automaticky určit 

prostorové souřadnice bodů objektu. 

 

Parametry skenování – jsou údaje, které je potřeba před samotným skenováním nastavit. 

Jedná se o hustotu skenování, velikost a polohu skenovacího prostoru. 

 

 Skenovaný prostor – je dán úhlovým rozsahem (v horizontálním a ve vertikálním směru), ve 

kterém skener určuje prostorové souřadnice bodů objektu. 

 

Hustota skenování – je dána vzájemným úhlovým rozestupem mezi sousedními body ve 

vertikálním a horizontálním směru. 

 

Mračno bodů – soubor zaměřených bodů ve 3D na povrchu skenovaného objektu 

 

Rozlišení – je hodnota která nám charakterizuje, jaký je nejmenší možný detail. 

 

Sken – je mračno bodů získané při jednom měření, z jedné pozice a při jednom nastavení 

parametrů. 

 

Zorné pole skeneru – udává maximální oblast, kterou může skener zaměřit jedním skenem. 

 

Šum – Jedná se o chybně zaměřené body. Těchto bodů se následně zbavujme čištěním dat. [1] 
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1.2 Princip skenování 

Skenery jsou zařízení které nám slouží k vytvoření 3D modelu v digitální podobě, jedná se o 

tzv. proces digitalizace. 

 

Skenery mohou být dvourozměrné (2D), tedy skenující předmět pouze ve dvou osách (x,y). 

Složitějším zařízením jsou trojrozměrné skenery (3D). Jedná se o tzv. digitizéry. Tyto zařízení 

dokážou naskenovat určitý objekt ve všech třech osách (x,y,z), naprosto přesně. Takto 

naskenovaný 3D model můžeme nadále v programu upravovat.        

 

Tato technologie se stále více využívá v procesu, který se nazývá Reverzní inženýrství. Jedná 

se v podstatě o opak klasického výrobního postupu pro výrobu součástky. Na rozdíl od 

výrobního postupu, kdy nejdříve vycházíme z nějakého digitálního modelu a zakončujeme 

samotnou výrobou hmotné součástky. U procesu Reverzního inženýrství se již vychází 

z existující součástky. Proces je zakončen získáním digitálního 3D popisu.  

 

 

Obrázek č.1 Proces skenování laserovým 3D skenerem [2] 
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1.3 Hlavní parametry měření 

1.3.1 Rychlost 

Rychlost nám udává počet skenovaných bodů za sekundu. 

 

1.3.2 Měřící objemy 

Měřící objem nám udává určitý rozsah měření na jediný záběr, neboli sekvenci měření. 

Rozumí se jím aktivní oblast v prostoru, o určitých souřadnicích (x,y,z), ve kterém se 

nacházejí dané objekty, které jsou určené k digitalizaci. Jednotlivá měření lze zpravidla s 

předem známou přesností navzájem napojit a dosáhnout tím digitalizaci objektů větších, než 

je měřící objem daného skeneru. [3] 

 

1.3.3 Přesnost a rozlišitelnost 

Přesnost a rozlišitelnost jsou dva navzájem rozdílné pojmy. Rozdíl mezi skutečnou a 

změřenou hodnotou se označuje jako přesnost, kdežto nejmenší možná vzdálenost v prostoru, 

kterou je možno změřit, se označuje jako rozlišitelnost. Pro správné určování jednotných 

parametrů přesnosti pro optické systémy je vhodné používat doporučení VDI 2634, 

ne však každý výrobce se tímto doporučením řídí. [3] 
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1.4 Příčiny ovlivňující přesnost skenování 

Stejně jako přesnost různých typů měření, tak i přesnost samotného skenování může být 

ovlivněno celou řadou faktorů. Tyto faktory ovlivňují celý výsledek skenování.  

Lze je rozdělit na:  

1.4.1 Vnitřní vlivy 

Jedná se o chyby měření skeneru. Jsou to chyby měření zenitových úhlů, vodorovných úhlů a 

chyby délky.  Dále pak to můžou být různé excentricity analogické osovým chybám teodolitu 

mající systematický charakter. Dalšími systematickými chybami jsou systematické chyby 

měření délek a systematické chyby měření úhlů. Systematický charakter s proměnnou 

velikostí má i vliv na synchronizaci měření délky a úhlu. Některé z těchto chyb (zejména ty 

osové) mohou mít velký vliv na přesnost měření. Tyto vlivy je možné v některých případech 

potlačit pomocí kalibrace systému, nikoli však měřickým postupem. [1] 

     

1.4.2 Vnější vlivy 

Jedná se především o faktory které působí mimo přístroj. Mezi tyto faktory patří i prostředí 

v němž se měří. I toto prostředí ovlivňuje svými vlastnostmi samotné měření. Dále pak velký 

vliv má geometrie skenovaných objektů. [1]  
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1.3 Digitalizace 

Digitalizace je proces, který nám umožňuje získání digitálního obrazu. Při tomto procesu 

dochází k převodu analogového signálu na signál digitální. Jde tedy o transformaci spojitého 

obrazu na obraz digitální. K uskutečnění tohoto transformačního procesu využíváme 

takzvaných převodníků.  

1.5.1 A/D převodníky 

Jedná se o tzv. analogově digitální převodníky. Jsou to elektronické součástky, které převádějí 

analogový (spojitý) signál na digitální (diskrétní) signál. Hlavním důvodem transformace je 

možnost zpracování původního spojitého signálu na počítačích. V dnešní době se převážně 

využívají tzv. DSP (digitální signální procesory). Tyto procesory jsou speciálně vyvinuté na 

zpracovávání těchto signálů. Signály v digitální podobě se dají mnohem snadněji přenášet a 

také zaznamenávat. K opačnému převodu, tedy k transformaci digitálního na analogový 

využíváme D/A převodníku. [4] 

 

1.5.2 Vzorkování 

Při vzorkování dochází k převádění obrazu do vzorkovací mřížky (pixel). Z analogového 

signálu reprezentující zaznamenaný obraz, se vybírá omezený počet vzorků. Ve výsledku 

získáme určitý počet vzorků, které jsou snímány s periodou  dané frekvence vzorkování. 

Tyto vzorky obsahují velké množství úrovňových hodnot. Z tohoto důvodu není stále možné 

toto velké množství informací transformovat do digitální podoby. [4] 

1.5.3 Kvantování   

 Při kvantování je samotný obraz umístěn do určitých kvantových úrovní, čímž obraz získává 

barvu. Jde o tzv. úrovňovou diskretizaci, která spočívá v zaokrouhlení skutečných hodnot na 

hodnoty, které byly předem vybrané. Ve výsledku po skončení této operace získáme určitý 

počet vzorků s konečným počtem jejich hodnot. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny binárním 

kódem. [4] 

Vždy při průběhu transformace analogového obrazu na obraz diskrétní, dochází 

k nevyhnutelné ztrátě části informací původního signálu. Tyto ztráty je možné minimalizovat 

nastavením digitalizačních parametrů. Mezi hlavní parametry patří vhodná vzorkovací 

frekvence nebo úprava šířky kvantového intervalu. [4] 
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Obrázek č.2 Srovnání analogového a digitálního signálu [5] 

 

Metody digitalizace 

2D digitalizace  

Při tomto procesu dochází k převodu 3D scény na 2D digitální obraz v rastrovém formátu, 

který můžeme přímo použít (fotografie strojního dílce, naskenovaná výkresová dokumentace) 

nebo s využitím dalšího softwaru lze tento formát dále upravit (animace, převod na 3D 

model).  

 

 3D digitalizace  

Tento proces spočívá v převádění 3D scény do 3D digitální podoby. Výsledkem je 3D 

digitální model, jehož základ je tvořen souřadnicemi bodů. 

 

V současné době máme mnoho typů 3D skenerů. Tyto zařízení využívají různé metody, jak 

získat informace o snímaném povrchu či objemu objektu. Tyto metody můžeme rozdělit dle 

obrázku č.3.  
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Obrázek č.3 Rozdělení metod digitalizace [6] 

 

 

1.6.1 Metody kontaktní 3D digitalizace  

 

Kontaktní 3D snímání je proces u něhož dochází při 3D snímání k přímému kontaktu skeneru 

se snímaným objektem. Během procesu snímání může být digitalizovaný objekt poškozen. 

Mezi tyto metody patří:   

 

Destruktivní metoda 

Tato metoda slouží pro digitalizaci celého objemu tělesa. Reálné těleso obsahuje tvarově 

složité dutiny. Tyto dutiny jsou cílem zkoumání. Při digitalizaci je zkoumaný objekt nejprve 

zalitý do kontrastního materiálu, který je následně po malých vrstvách postupně odfrézován. 

Nově vzniklé plochy jsou snímány např. opticky. Následně pomocí softwaru je sestaven 

počítačový model. Pokud si zvolíme tuto metodu, musíme brát v úvahu, že zkoumaný objekt 

bude nenávratně zničen. [7]   
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 Nedestruktivní metoda  

 Jednotlivé doteky skeneru vytváří body nebo křivky v prostoru, které se mohou dále 

exportovat do softwarů jako Pro Enginer, Catia, Solidworks atd.  Typickým zástupcem mezi 

dotykovými skenery je zařízení MicroScribe 3D. Toto zařízení se skládá z ramen a kloubů. 

Klouby obsahují senzory, které snímají jejich natočení. Pro snadnější manipulaci jsou ramena 

vyrobena z lehké slitiny. Musí být také správně vyvážena. Zařízení je dále vybaveno 

softwarem Inscribe. Ten slouží k vykreslování polohy bodů a křivek v prostoru, přímo při 

samotném procesu snímání. Pomocí příslušného softwaru je možné získané křivky proložit 

vhodnými plochami. MicroScribe je ve strojírenském průmyslu méně vhodný. S tímto 

zařízením a jeho převážným využitím se můžeme setkat především v designu. [7] 

 

 

1.6.2 Metody bezkontaktní 3D digitalizace  

 

Tyto metody jsou založeny na obdobném principu jako radiometrie. Na snímaný objekt je 

vyzářeno záření o určité vlnové frekvenci a po jeho dopadu se odráží s určitou intenzitou zpět 

ke snímači. Následně počítačový software vyhodnotí intenzitu záření a vypočte souřadnice 

odrazu. Nedochází tedy k přímému kontaktu skeneru s měřeným objektem. Převážná část 

těchto průmyslových skenerů pracuje na principu světelného spektra. Výhodou světelných 

metod je vysoká rychlost, přesnost a nízká cena. Díky těmto zmíněným výhodám jsou běžně 

využívány v průmyslové praxi pro 2D a 3D digitalizaci objektu. [7] 

 

Metoda triangulační  

Základní princip triangulační metody je zjednodušeně znázorněn na obrázku č.4.  Metoda je 

založena na odrazu laserového nebo světelného paprsku od objektu zpět do objektivu digitální 

kamery (CDD kamera). Na rozdíl od předcházející metody jsou kamera a zářič od sebe 

vzdáleny o známou hodnotu b a svírají mezi sebou úhel α. Při vyzáření laserového paprsku se 

tento paprsek zpětně odráží od snímaného objektu do digitální kamery, kde dopadá pod 

rozdílným úhlem β než α. Po jednoduché geometrické úpravě se získá úhel odrazu γ. 

Vzdálenost se pak vypočte jednoduchou goniometrickou funkci. [8] 
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l [m] vzdálenost od objektu 

 α [°] úhel natočení kamery vůči zářiči  

β [°] rozdílový úhel dopadu paprsku na snímač  

b [m] vzdálenost kamery od zářiče (triangulační báze) 

 γ [°] úhel odrazu paprsku 

 

Obrázek č.4 Princip 1D triangulační metody [8] 

 

 

Mezi triangulační metody patří:  

-  světelný paprsek (1D triangulace) 

- světelný pruh (2D triangulace) 

- promítání strukturovaného světla (3D triangulace) 

 

Mezi techniky 3D triangulace patří:  

- technika světelného vzoru  

- technika barevného kódu 

- technika fázového posunu  
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Metoda Time-of-flight  

Tato metoda je založena na měření doby průletu laserového paprsku (rychlost světla ve vakuu 

v = 299 792 458 m/s). Měření probíhá tímto způsobem: Na měřený objekt je vyzářen 

intenzivní laserový paprsek, který se od snímaného povrchu odrazí zpátky na detektor. 

Výstupem z detektoru je mapa zpoždění, která jednoduchým výpočtem zjistí vzdálenost 

objektu v prostoru od skeneru. Podle jednotlivých vzdáleností se vykreslí povrch snímaného 

objektu viz obrázek č.5. [8] 

 

 

l [m] vzdálenost od objektu  

c [m/s] rychlost světla 

 t [min] doba letu  

 

 

 

Obrázek č.5 Princip funkce Time-of-flight [8] 
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Technika světelného vzoru  

Princip techniky světelného vzoru je schematicky znázorněn a popsán na obrázku č.6, zde 

projektor promítá na měřený objekt světelný vzor ve tvaru mřížky, kruhů nebo pruhů. Tento 

vzor se při následném dopadu na povrch tělesa zdeformuje a současně je takto osvícený 

povrch snímán jednou nebo více digitálními kamerami. Výsledný obraz sejmutý digitální 

kamerou je znázorněn na obrázku č.7. Software následně ze snímků kamer vyhodnotí polohy 

jednotlivých bodů v prostoru. Výsledkem digitalizace je mrak naměřených bodů. [8]  

 

Obrázek č.6  Promítání a snímání [8] 

 

 

 

 

Obrázek č.7 Proces zobrazení [8] 
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1.7 Reverzní inženýrství 

Na 3D digitalizaci úzce navazuje reverzní inženýrství. S tímto pojmem se můžeme často 

setkat v automobilovém, strojírenském, leteckém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích. S 

nárůstem popularity CAD (počítačově podporované konstruování), se stalo reverzní 

inženýrství více realizovatelnou cestou k vytvoření 3D virtuálního objektu existující fyzické 

součásti, pro využití v nejrůznějších 3D programech jako CAD, CAM, CAE atd. Proces 

reverzního inženýrství zahrnuje měření objektu a jeho rekonstrukci jako 3D modelu. Fyzické 

modely mohou být měřeny s využitím 3D skenovacích technologií. Základním principem 

reverzního inženýrství je zpětné získání informací o reálné součásti a jejich zpracování. Na 

počátku procesu reverzního inženýrství stojí fyzický objekt, který je za pomoci digitalizace 

převeden do digitální podoby (CAD model). Tento proces bývá často označován jako opak 

klasického výrobního procesu. 

Hlavním úkolem tohoto procesu je zpětné získání potřebných informací o fyzické součásti. 

Počátek každého procesu reverzního inženýrství je vždy stejný. Máme hmotný objekt, který 

se snažíme převést do digitální podoby pomocí digitalizace.  

Na rozdíl od klasického výrobního procesu, kdy nejdříve musí konstruktér navrhnout výkres 

nebo digitální 3D model. Tento model případně výkresová dokumentace, slouží jako předloha 

pro výrobu fyzické součásti. Popis procesů reverzního inženýrství a klasické výroby je 

schematicky znázorněna na obrázku č.8. [20] 

 

 

Obrázek č.8 Porovnání výrobního procesu a procesu reverzního inženýrství  [21] 
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K procesu převádění reálného objektu do digitální podoby pomocí digitalizace se využívá 3D 

skenerů, jinak taky známých pod názvem digitizéry. Mezi výstupy dat 3D digitalizace patří 

např.:  

-  mrak bodů  

-  mrak bodů – řezy v požadovaných místech  

- 3D křivky v požadovaných místech  

- polygonální model  

 

Výstupní data digitalizace jsou považována za takzvané mrtvé modely. Tyto modely nejsou 

označovány za objemové ani plošné. K jejich vytváření je potřeba využití softwarů. Mezi 

nejznámější patří Catia, Polyworks, Paraform atd.    

Reverzní inženýrství má dlouhou a zřetelnou historii v armádě, kde se používalo například k 

okopírování národních technologií, zařízení nebo jejich částí, které byly nalezeny na bojištích 

nebo jako výsledek špionážních aktivit. 

Dnes je využití reverzního inženýrství rozmanité. Zahrnuje i prověřování a obcházení 

bezpečnostních opatření, odstraňování ochrany proti kopírování, obcházení přístupových 

omezení často užívaných ve spotřební elektronice, úprava již obsažených systémů, vnitřní 

opravy dodatečného vybavení atd. Jeho použití je však omezeno, hlavně cenovou relací 

skeneru se specializovaným softwarovým příslušenstvím. [21] 

 

Obrázek č.9 Aplikace reverzního inženýrství [21] 
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1.7.1 Parametry rekonstrukce 

-  Přesnost – přesnosti se můžou pohybovat ve velmi širokém rozsahu podle požadavků  

samotného zákazníka. Nejvyšší přesnost které se může dosáhnout se pohybuje v setinách 

milimetrů.  

-  Kvalita hladkosti ploch a přechodů – tyto požadavky jsou v protikladu s možností 

dosáhnout co nejvyšší přesnosti. [23] 

 

1.7.2 Příklady využití     

- Využívání při rekonstrukcích forem a odladěných nástrojů. Všechny tyto modely nám slouží 

jako záloha při opravách poškozených nástrojů a následné výrobě duplicitních nástrojů. 

- Využívání při rekonstrukcích u nástrojů, forem které byly převzaté a jejich dokumentaci 

není možné dohledat nebo neexistuje a budou u nich probíhat různé opravy a servis. 

- Využívání při rekonstrukcích nástrojů u kterých došlo k havárii a jejich zdeformovaných a 

ulomených částí. Tyto poškozené části je možné provizorně spojit, následně naskenovat a 

provést rekonstrukci. Různé zdeformované oblasti symetrických dílů je možné získat pomocí 

zrcadlení nebo je domodelovat. [23]   
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1.8 Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je vědní obor a technologie, která se zabývá rekonstrukcí tvarů, měření 

rozměrů a určování polohy rozměrů které jsou zobrazeny na fotografických snímcích. Jsou-li 

známé některé parametry snímaného objektu nebo ohnisková vzdálenost, distanci (tzv. vnitřní 

orientace snímku, která je dána fotoaparátem), je potom možné provést u snímaného objektu 

přímou rekonstrukci. Pokud vnitřní orientaci u pořízených snímků neznáme, je potřeba zjistit 

vnější orientaci. Jedná se o zjištění všech údajů, které umožní orientaci snímků do stejné 

polohy jako při fotografování. Zjistíme například hlavní bod, odchylky roviny atd. Zpracování 

těchto snímků je však velmi pracné a méně přesné. [19]      

 

1.8.1 Rozdělení fotogrammetrie podle počtu vyhodnocených snímků 

Jednosnímková fotogrammetrie 

Je nejjednodušší technikou rekonstrukce, která se využívá pro vyhodnocení dvourozměrných 

(rovinných) objektů. Při jednosnímkové fotogrammetrii se využívá pouze samostatných 

měřících snímků. Jelikož na jednom snímků můžeme měřit pouze rovinné souřadnice, lze 

tedy tímto způsobem fotogrammetrie zase měřit pouze rovinné souřadnice předmětu měření. 

Můžeme ji použít pouze v případě, je-li předmět měření rovinný anebo se rovině velmi blíží. 

Vztah popisující řešení jednosnímkové fotogrammetrie, se nazývá kolienace a je vyjádřen 

projektivní transformací. Pokud by jsme tuto metodu aplikovali na nějakou prostorově 

členěnou plochu. Došlo by k radiálním posunům jednotlivých objektů, které znemožňují 

přesné vyhodnocení. [19] 

 

Vícesnímková fotogrammetrie 

Tento druh fotogrammetrie slouží k 3D zpracování. Vyžaduje vždy nejméně dva 

vzájemně se překrývající snímky. Z jediného snímku jak už bylo zmíněno, můžeme 

určit pouze 2D souřadnice. Pro přechod na 3D souřadnice potřebujeme další měření, 

tím je další snímek. Předmět měření musí být přitom zobrazen na obou snímcích. 

Následně ze snímkových souřadnic téhož objektu na obou snímcích lze vypočítat jeho 

prostorovou 3D polohu. Využívá- li se k vyhodnocení stereoskopického vjemu, který 
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umožňuje vytvořit prostorový model předmětu měření, jedná se o 

stereofotogrammetrii. [19]   

 

1.8.2 Podle způsobu zpracování snímků: 

Metody analogové 

Při této technologii se mechanicky, opticky nebo kombinací obou možností vytváří 

analogický stav jako při vlastním snímkování. Pro analogové zpracování snímků je třeba 

využívat přesných, složitých jednoúčelových analogových vyhodnocovacích strojů, které dnes 

i v naší republice pouze dosluhují. Mimo laboratoř fotogrammetrie se s nimi můžeme setkat 

jen stěží. I přesto je tato technologie, zejména pro archivní snímky a pro menší objemy dat 

v řadě případů rychlejší a levnější, než při dnešní digitální technologii. [19] 

 

Metody analytické 

Zde je nutné rozlišovat analytické vyhodnocení obsahu snímku a analytické vyhodnocovací 

stroje. Analytické vyhodnocení obsahu snímku využívá pro převod snímkových souřadnic do 

geodetického systému prostorovou transformaci, která se řeší na počítači. Snímkové 

souřadnice se měří na poměrně jednoduchých, ale přesných strojích typu komparátor. 

Transformace se provádí v dnešní době na libovolném výkonném počítači. [19] 

 

Metody digitální 

Digitální technologie využívá digitální obraz. Pro převod snímkových souřadnic do 

geodetického systému se využívá prostorové transformace, která se řeší na počítači. Snímkové 

souřadnice se měří přímo na obrazovce. Jednodušší systémy si vystačí s běžným počítačem a 

programem. Pro stereometody je nutno počítač doplnit o hardwarové doplňky umožňující 

stereovidění. [19] 
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2. Popis zařízení pro 3D skenování 

 

 

Obrázek č.10 Obecné rozdělení 3D skenerů  [3] 

 

2.1Rozdělení 3D skenerů podle jejich způsobů snímání 

 

2.1.1 Bezdotykové skenery 

Jedná se o typy digitizérů, které získávají 3D data bezkontaktním způsobem. Nedochází tedy 

k přímému dotyku mezi skenerem a předmětem, který skenují. Tento způsob má velké 

výhody. Snímaný předmět se nemusí vkládat do složitých zařízení, ani se tělesa nemusí 

dotýkat žádné speciální sondy. Z toho vyplývá, že touhle metodou můžeme skenovat i 

objemné a těžké předměty. Nejznámějšími zástupci které se nejčastěji používají jsou laserové 

a optické digitizéry.  Rozměrové a tvarové informace jsou zde poskytovány CCD snímači. 

Ty však podávají pouze dvourozměrný obraz a tak tedy chybí jedna souřadnice představující 

vzdálenost od snímače. Tu lze získat za pomocí tří základních metod (měření doby letu světla, 

interferometrie a triangulace). [7] 

 



29 

 

2.1.2 Dotykové skenery 

Tyto skenery vyžadují hmotný dotyk senzoru se skenovaným povrchem objektu. 

Snímaný předmět se tedy musí dotýkat speciální sondy, proto je digitalizace velkých 

předmětů velmi časově náročná. Mají tedy i nižší produktivitu než bezkontaktní. 

Výhodou je však vykreslení i neprůchozích děr a složitějších tvarů. Tyto zařízení můžou být 

stolní, až po systémy které slouží pro měření objektů několik metrů dlouhých. [7] 

 

2.2 Rozdělení 3D skenerů podle jejich velikosti  

2.2.1 Mobilní skenovací zařízení  

Je skupina přenosných souřadnicových měřících strojů, které jsou dostatečně malé dokonce i 

na přepravu osobním vozidlem. Tím lze digitalizovat i předměty, které není možné 

přemístit.V podstatě do této kategorie patří bezdotykové ruční laserové, optické a mechanické 

dotykové zařízení s pohyblivým ramenem, kde poloha skenovaného bodu se získá 

vyhodnocením údajů ze senzorů polohy a natočení ve všech kloubech ramene.  

2.2.2 Stacionární skenovací zařízení 

Tyto zařízení nelze nijak přemisťovat, z čehož vyplývají jistá omezení. Předměty u kterých 

hodláme provést digitalizaci, je nutné dopravit do místa kde se toto zařízení nachází.   

Po samotné dopravě na určené místo, je potřeba objekt umístit na skenovací plochu daného 

zařízení.  
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2.3  Rozdělení skenerů na základě jejich principu digitalizace 

2.3.1 Laserové skenery 

 

Obrázek č.11 Rozdělení laserových skenerů [3] 

Laserové skenery fungují na základě bezkontaktní 3D digitalizace. Konkrétně je tato metoda 

založena na projekci laserového paprsku na povrch skenovaného objektu. Podle odrazu a 

doby letu paprsku, se vyhodnocuje poloha a vzdálenost objektu od zařízení. Odraz paprsku je 

snímán pomocí snímače, kde se například pomocí fázového posunu určuje doba odrazu a 

následná vzdálenost od povrchu objektu. Takovým způsobem postupujeme přes celý objekt. 

Získaná data se následně převádí do počítače, kde se nadále zpracovávají.  

Podle způsobu uspořádání snímacího zařízení jednotlivých typů, se pro vyhodnocení 

prostorových souřadnic nasnímaných bodů využívá metody time of flight nebo triangulace. 

Tímto způsobem získáme informace o geometrii povrchu. Pokud je požadováno také 

skenování textury, je nutno přidat další typy snímačů (například CCD). Tyto snímače snímají  

barvu povrchu objektu, která se ve výsledné fázi propojí se vzniklým 3D tělesem. Podle 

uspořádání je možné obě funkce snímačů, tedy texturovací a odměřovací integrovat do 

jediného snímače. Vše je ovšem na úkor složitosti výroby, přesnosti a ceně.    

Velkou výhodou oproti optickým skenerům je možnost zpracovávání složitých zahloubení i 

neprůchozích děr. Mají samozřejmě i své nevýhody jako je pořizovací cena, ale hlavně 
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chybějící informace o textuře povrchu. Tyto nedostatky se doplní s využitím kamery 

obsahující CCD snímač jak již bylo zmíněno.       

Rychlost snímání je určena hlavní rychlostí načítání dat z CCD/CMOS snímačů vedoucích 

k dalšímu zpracování. Podle různého světelného výkonu laseru a různých konstrukčních 

variant snímače se tato doba pohybuje od 10ms do 100ms. Co se týká rychlosti nasnímaných 

bodů za jednotku času, ta se pohybuje řádově 10000 až 100000 bodů/s.   

Mezi velmi efektivní a často používané zařízení patří skenery řady Vivid. Tyto digitizéry jsou 

vyvíjeny a vyráběny firmou Konica Minolta již od roku 1997. V současné době jsou na trhu 

modely VI-9i a VI-910. Oba zmíněné modely disponují CCD snímačem s rozlišením 640 x 

480 obrazových bodů. K vytváření 3D modelů se využívá dvourozměrné aktivní triangulace.  

Na povrch skenovaného objektu je vysílán laserový pruh vytvořený ve speciální optické 

soustavě. Prostřednictvím CCD snímače je laserový pruh snímán. Pruh se pohybuje 

přes celý objekt a jeho rychlost pohybu je limitována dobou expozice a rychlostí 

vyčtení dat z CCD snímače. Laserové 3D skenery značky Vivid, disponují integrovaným Lcd 

displejem, který umožňuje sledování pořizovaného obrazu či provádět veškerá potřebná 

nastavení. Není tedy potřeba mít při skenování k dispozici počítač.  

Pro dosažení správného výsledku je možné nastavovat intenzitu laserového paprsku. Volba 

ideální intenzity je velmi důležitá pro přenos dat. Při nízké intenzitě dochází ke špatnému 

přenosu dat, objekt začíná být neviditelný. Při vysoké intenzitě dochází k chybám při výpočtu 

3D povrchu modelu. Je tedy nutné zvolit vhodný kompromis. [23,24]            

 

Obrázek č.12 Laserový skener [9] 
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2.3.2 Mechanické skenery 

 

Obrázek č.13 Rozdělení mechanických skenerů [3] 

Nejhojněji využívané mechanické skenery jsou s ručním polohováním. Principem těchto 

zařízení je hmotný dotyk senzoru se skenovaným povrchem objektu. Tyto skenery se 

zpravidla skládají z mechanického tříkloubového ramene, na jehož konci je kontaktní hrot.  

Tento hrot se ručně dotýká jednotlivých charakteristických bodů. Počet těchto bodů je závislý 

na složitosti povrchu daného objektu a požadované přesnosti skenování. Pohyblivé rameno 

má ve všech svých kloubech snímače, ty snímají polohu a natočení v jednotlivých 

charakteristických bodech a drahách. Tímto se vyhodnocují data a vzniká tzv. mrak bodů o 

třech souřadnicích. Dochází k dalšímu zpracování až po vytvoření digitalizovaného modelu.  

Tento postup je velmi časově náročný a navíc nezískáme žádné informace o textuře. Přesnosti 

těchto skenerů se můžou pohybovat v řádu desetin milimetrů. Což nejsou hodnoty plně 

vyhovující strojírenství a automobilovému průmyslu. Ovšem pro komerční účely 

internetových obchodů, vývojáře počítačových her, architekty či designéry je to zcela 

v pořádku. Hlavní výhodou těchto zařízení je především nízká cena. [11] 
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Obrázek č.14 Dotykový skener Microscribe [12] 

2.3.3 Optické skenery 

 

Obrázek č.15 Rozdělení Optických skenerů [3] 

 

Principem optického skenování spočívá nejdříve ve vytvoření 2D snímků pomocí zařízení 

jako je fotoaparát s CCD snímačem, stejně dobře poslouží i kamera. Snímků musí být 

dostatečné množství a hlavně musejí zachytit objekt ze všech možných úhlů tak, aby 

obsahovaly všechny jeho plochy, které mají podstoupit digitalizaci. Při snímání je vhodné 

daný objekt umístit na polohovací zařízení. Toto polohovací zařízení se natáčí buď ručně 
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nebo pomocí krokového motorku který řídí počítač. Při každém natočení dojde k vyfocení a 

data se automaticky uloží. Po následném získání všech potřebných snímků ze všech možných 

úhlů dojde ke zpracování všech dat a vytvoření digitalizovaného modelu metodou 

aproximace. Důležité je také vytvoření jednobarevného pozadí. Toto pozadí by mělo pokud 

možno nejlépe kontrastovat s objektem. To se týká i polohovacího zařízení.   

Před vlastním skenováním je vhodné na tělese vyznačit několik orientačních bodů pomocí tzv. 

pomocných značek. Tyto body následně slouží pro lepší napojování obrázků v hotové 3D 

těleso. Jedná se o tzv. centrovací terčíky. Jejich počet a poloha umístění na tělese jsou 

libovolné. Někdy jich může být i několik tisíc. Jindy může nastat problém ,že samotný povrch 

objektu je moc lesklý nebo tmavý a jeho naskenování by mohlo činit potíže. Tehdy je nutné 

na povrch nanést difúzní barvu případně jej alespoň nasvítit. Tím se problém vyřeší. Tato 

metoda je vhodná jen pro málo členitý povrch a stejné je to i u  skenování  vnitřních dutin. 

Výsledkem zpracovaných snímků je mrak bodů který se neustále mapuje a optimalizuje 

pomocí polygonálních sítí. Výhodou celého principu je získání geometrie 3D modelu i s jeho 

texturou. [10] 

 

Obrázek č.16 Optický skener Artec EVA [10] 
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2.3.4 Rentgenové skenery 

Rentgenové skenery pracují na stejném principu jako známé rentgenové zařízení využívané ve 

zdravotnictví. Jedná se tedy o nedestruktivní způsob 3D digitalizace. Použití tohoto typu 

zařízení nám umožňuje získat informace o vnitřní geometrii skenované součásti. K tomu nám 

slouží rentgenové záření, které má mnohem větší intenzitu než zařízení užívaná na člověka. 

Přesnost není příliš dobrá, ovšem na některé aplikace poměrně dostačující. Velkou výhodou je 

snadná přenositelnost. Používá se ke kontrole kotlů a potrubí. [7]    

 

2.3.5 Ultrazvukové skenery 

Je další ze způsobů bezkontaktní 3D digitalizace, u které dochází k získávání 3D souřadnic 

povrchu skenovaného objektu pomocí ultrazvukového signálu. Skenování se provádí 

manuální ultrazvukovou sondou s kovovým hrotem nebo kuličkou. Hrot přikládáme ke 

skenovanému povrchu, stiskem spouště dochází k vyslání ultrazvukového signálu. Signál je 

následně zachycen speciální konstrukcí která obsahuje ultrazvuková čidla. Úkolem čidel je 

signál přijmout a následně jej dekódovat do prostorových souřadnic. Takto získané souřadnice 

je možné vkládat do počítače, konkrétně do CAD systému. Hlavní výhodou těchto skenerů je 

malá pořizovací cena. Velkou nevýhodou je poměrně vysoká nepřesnost. Tyto nepřesnosti se 

mohou pohybovat v rozmezí 0,2 až 0.5 mm. [7]    

 

2.3.6 Destruktivní skenery 

Už podle názvu této metody jasně vyplývá, že při skenování dojde ke zničení skenovaného 

objektu. Toto zařízení má schopnost digitalizovat jak vnitřní povrch součásti, tak i vnitřní 

geometrii. Před následným skenováním, se dutiny daného objektu vyplní speciálním 

kontrastním materiálem a poté se vloží do vakuové komory. Z této komory se začne odsávat 

vzduch. Díky tomuto jevu kontrastní materiál dokonale vyplní všechny dutiny.        

Takto připravený blok se přemístí do skenovacího zařízení, kde se následně připevní 

k frézovacímu stolu. Samotné skenování probíhá vždy v okamžiku po odfrézování velmi 

tenké vrstvy. Každý takto vzniklý povrch se skenuje většinou pomocí optického skeneru. 

Takto získaná data se následně zpracovávají pomocí softwaru v počítači. 
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Podmínkou pro skenování touto metodou je snadná obrobitelnost objektu. Pro zvýšení 

efektivity této metody, je možné obrábět a následně skenovat více součástí zároveň pokud 

jsou materiály všech součástí stejné. K oddělování materiálu slouží tzv. okružovací frézka pro 

přesné obrábění. Přesnost této digitalizace se obvykle pohybuje v rozsahu ±0,0253 milimetru, 

přičemž rozlišovací schopnost skeneru je nastavitelná od 200 do 600 dpi. Tloušťka vrstvy, 

která se odfrézovává je od 0,0127 do 0,127 milimetru. Data můžeme exportovat do 

nejběžnějších formátů, čímž je zajištěna komunikace s nejběžnějšími CAD systémy a 3D 

modeláři. Celý proces trvá několik hodin. Především závisí na složitosti součásti a kvalitě 

skenování. [13] 

 

Obrázek č.17 Destruktivní skener [13]  
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2.4 Obrazové snímače  

Tyto snímače jsou nezbytnou součástí všech skenovacích zařízení. Umožňují nám nasnímání 

povrchu a vytvoření datových informací. Obrazových snímačů je v současné době na trhu 

velké množství. Navíc se neustále vyvíjejí nové typy. V dnešní době ovládají trh dvě hlavní 

technologie. Mezi tyto dva typy patří snímač Charged Coupled Device, zkráceně známý jako 

CCD. Druhým zástupce je obrazový snímač Complementary Metal Oxide Semiconductor, 

vyskytující se pod zkratkou CMOS. Z tohoto typu vychází nová perspektivní technologie 

snímače nazývaná PMD. Všechny tyto zmíněné typy pracují na principu převodu světla na 

elektrické signály. [14,22] 

Obrazové snímače jsou technologická zařízení a mají velkou citlivost na světlo, které na ně 

dopadá. Snímače sbírají elektrické náboje z jednotlivých světlocitlivých buněk. Podle 

způsobu provádění tohoto sběru se rozdělují na progresivní a prokládané.  

Progresivní     

U tohoto druhu CCD snímačů, se elektrický náboj sbírá najednou ze všech buněk a velmi 

vysokou rychlostí. To umožňuje velmi krátkou expoziční dobu, řádově až 1/10000 sekundy. 

[14] 

Prokládané 

Druhým typem jsou CCD snímače, které se řadí do skupiny prokládaných snímačů. Tyto 

zařízení sbírají elektrické náboje po jednotlivých částech. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně 

nutné použití mechanické závěrky. Tato závěrka plní funkci, která spočívá v určování doby, 

po kterou jsou všechny světlocitlivé buňky osvětleny. Oproti progresivním snímačům se 

snadněji vyrábějí. Tím pádem jsou i výrobní náklady nižší. I přesto je samotná výroba 

jednotlivých prvků CCD snímačů velmi drahá a technologicky náročná. [14] 

 

Obrázek č.18 Snímač CCD [18] 
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Převážná většina digitálních systémů využívá konstrukci senzoru, který obsahuje jednotlivé 

prvky CCD snímače. Většinou v podobě křemíkového čipu. Tyto čipy dokážou detekovat 

elektromagnetické záření, jehož energie se následně převádí detektorem na napěťový signál. 

Ten se následně odečítá. CCD senzory mívají uspořádání ve formě matric nebo řádků o 

prvcích v řádech miliónů. Odečtené signály z jednotlivých prvků se následně převádí A/D 

převodníky na digitální výstupy. Tyto výstupy se mohou přímo vysílat nebo se digitálně 

ukládají na paměťové médium.  

 

2.4.1 Rozdělení snímačů 

 

CCD snímač s RGBG filtrem 

V současné době se jedná o nejrozšířenější typ obrazového snímače. Doplňující jméno filtru 

RGBG je odvozeno na základě kombinace barev. V tomto případě se jedná o červenou, 

zelenou a modrou kombinaci filtru, jehož uspořádání je mozaikové. Snímací buňky jsou 

čtvercové, přičemž každá z nich je vybavena fotodiodou. Buňky jsou na povrchu pokryté 

barevným filtrem. V současné době mají všichni výrobci s tímto typem velké zkušenosti, 

nevýhodou je poměrně nízká citlivost snímače. [16]    

 

CCD snímač s CMYG filtrem 

Fungují prakticky na stejném principu jako předchozí typ. Uspořádání do mozaiky je 

zachováno. Jediným zásadním rozdílem je použití odlišné kombinace barev. Tentokrát se 

jedná o barvy azurovou, purpurovou, žlutou a zelenou. Pomocí této barevné kombinace se 

zlepšuje celková propustnost filtru, jejímž výsledkem je vyšší citlivost snímače. Nevýhodou 

je, že získaná data je nutné přepočítat do standardního formátu RGB. V současné době se už 

tyto filtry skoro nepoužívají. [16]    

 

 

Obrázek č.19 Rozdíl mezi barevným prostorem RGB a CMYK [16] 
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Super CCD 

Lidské oko dokáže vnímat s větší citlivostí horizontální a vertikální linie než diagonální. 

SuperCCD snímače využívají právě tohoto poznatku. Oproti tradičnímu řešení je zde 

pootočená struktura tohoto senzoru o rovných 45 stupňů. Ve výsledku to vypadá jako by až 

2.3 krát vzrostlo rozlišení. Využitá fotodioda je zde osmiúhelníková oproti klasické čtvercové. 

Z tohoto důvodu je pracovní plocha snímače rovnoměrněji pokrytá. Tyto snímače jsou 

patentem Fujifilmu. [16]    

 

 

Obrázek č.20 Konstrukce Super CCD snímače [17] 

 

Super CCD SR (super dynamic) 

Je poslední inovace čipů, které obsahují dvě fotodiody. První fotodioda dokáže přesně měřit 

barvy, ale má menší dynamický rozsah. Další fotodioda měří poměrně nepřesně, ale s velkým 

dynamickým rozsahem. Ve výsledném snímku je méně podexpozic a přepalů. [16] 

 

 

 

Obrázek č.21 Super CCD SR (super dynamic) [17] 
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Multi-CCD 

Nyní se s rozšiřující technologií využívá více snímačů najednou. V daném přístroji se nachází 

více než jeden snímač přičemž před každým z nich je jiný barevný filtr. Světlo přicházející 

z objektivu je následně rozloženo na jednotlivé snímače pomocí tzv. optického hranolu. 

V rámci jedné expozice je provedeno snímání na všech snímačích CCD. Nejvíce se asi 

vyskytuje varianta se třemi snímači. U této varianty je před každý ze třech CCD jeden z filtrů  

RGB. [16]    

 

Obrázek č.22 Princip barevného skládání snímku [16] 

CMOS 

Obrazové snímače Complementary Metal Oxid Semiconductor, známé také pod zkratkou 

CMOS, využívají polovodičové součástky a vyrábí se skoro stejně jako integrované obvody. 

To má za následek pokles výrobní ceny. Jsou řízené elektrickým polem a k tomu aby byly 

udrženy v provozu jim postačí pouze jedno napájecí napětí. Díky tomu ve výsledku mají 

menší spotřebu energie.  [16,22] 

 

 

Obrázek č.23 CMOS snímač [16] 
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Foveon X3 

Jedná se o obrazový senzor, který pracuje na stejném principu skládání barev RGB. Tři 

základní barevné vrstvy modrá, zelená a červená, kterými proniká světlo jsou transparentní. 

V každé z těchto tří vrstev dochází k pohlcení části světla. Složením jednotlivých vrstev 

dochází k vytvoření správné barvy digitálního obrazu v určitém místě. U tohoto čipu se 

využívá fyzikálního jevu, který spočívá v úvaze, že světlo různých vlnových délek proniká do 

rozdílných hloubek křemíkového čipu. Horní vrstva snímače Foveon X3 získává informace o 

modré části barevného spektra, prostřední vrstva o zelené a třetí vrstva o červené. [16] 

 

 

Obrázek č.24 Stavba snímače Foveon [16] 

 

 

Fotočlánek 

Patří mezi nejstarší detektory záření. Pracuje na stejném principu jako detektory CCD, liší se 

pouze velikostí. Fotočlánek je konstruován na základě polovodičů, po jeho osvětlení vzniká 

fotoproud, jehož velikost se odečítá. Využití nacházel zejména v optickomechanických 

skenerech laboratorních (bubnové skenery) a družicových. Fotočlánky rozměrově mnohokrát 

převyšují rozměry CCD detektorů a z tohoto důvodu se nehodí pro skládání do matic. Jejich 

uplatnění je například u zobrazovacích přístrojů s nižším rozlišením nebo na velkou 

vzdálenost (družice), případně v jiných částech spektra. Fotočlánky se nyní běžně využívají 

k výrobě elektrické energie v přístrojích nebo družicích. [19] 
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Obrázek č.25 Fotočlánek [19] 

 

2.4.2 Vlastnosti a vady snímačů 

 

Dynamický rozsah 

Je udáván jako rozsah odstínů, který je schopen ještě obrazový snímač CCD rozlišit. Tento 

rozsah přechází od nejčernější černé k nejbělejší bílé. Dynamický rozsah je na jednu stranu 

limitovaný kapacitou každé buňky a na druhou stranu hladinou vlastního šumu buňky. [15] 

 

Šum  

Existují různé příčiny které podněcují vznik šumu. Za základní příčinu lze považovat tepelný 

pohyb krystalové mřížky polovodiče. Při něm občas dojde k uvolnění elektronu bez 

jakéhokoliv působení fotonu. Tento elektron je samozřejmě přitahován k expoziční elektrodě. 

Následně se přičítá k hodnotě světelné expozice určité buňky. Okamžitá hodnota šumu se u 

každé buňky a expozice liší. Z tohoto důvodu není možné tento šum zcela odstranit.  

Základní vlastnosti CCD snímače, které nejčastěji zajímají běžné uživatele patří základní 

citlivost a rozlišení. Základní citlivost se také někdy udává jako ISO citlivost. U CCD 

snímačů je hladina šumu konstantní. Při zvýšení citlivosti se s užitečným obrazovým signálem 

zvyšuje i šum. [15]     
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Vinětace  

Jednotlivé buňky CCD snímače jsou vybavené čočkami. Na tyto čočky dopadá maximum 

světla k rovině snímače z kolmého směru. Pokud paprsky dopadají jen mírně šikmo, je 

následně jejich účinnost zmenšená. U každého běžného objektivu, paprsky vždy dopadají 

kolmo pouze uprostřed obrazu. Směrem k okrajům od středu se jejich odchylka od kolmosti 

dopadu zvětšuje. Toto se postupně projevuje zatmavováním obrazu směrem k okrajům. [15]     

 

Blooming 

Blooming je jev ke kterému dochází při používání elektronické závěrky. Nastává tehdy, když 

na některé pixely dopadne velké množství světla a následně přeteče jejich kapacita. Vzniknou 

přebytečné elektrony, které se následně rozutečou do nejbližších pixelů v řadě. V okolí tohoto 

silného světla vznikají na fotografii čárky různých délek rovnoběžného charakteru. [15]     

 

 

 

Obrázek č.26  Dynamický rozsah snímače při základní a zvýšené citlivosti [15] 
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2.4.3 Tvorba barevného obrazu  

Senzor pracuje v šedé škále, jejíž rozsah je rozdělen na 256 úrovní mezi černou a bílou. 

Abychom docílili barevného obrazu je před každou buňkou umístěn barevný filtr. Pro 

digitální fotografii jsou používány nejčastěji dva typy filtrů vycházející z teorie aditivního a 

substraktivního skládání barevného spektra RGB a CMYK. Před snímač se umístí tři až čtyři 

filtry primárních barev, z nichž se následnou interpolací obrazu vytvoří barevný snímek. [19] 

Tříprůchodová komora (tree pass camera) 

Tento druh komory využívá postupné předřazení obyčejně RGB (red-green-blue) filtrů. 

Expozice objektu se provádí třikrát, pokaždé s jiným předřazeným filtrem. Výsledkem jsou tři 

spektrální šedotónové snímky, které je nutno složit v jeden barevný výsledný obraz. 

Konstrukce přístroje je jednodušší. Nevýhodou je, že nelze snímat objekty v pohybu, pokud 

se spektrální snímky pořizují s časovou prodlevou. [19] 

Třísenzorová komora 

V tomto případě jde prakticky o běžné multispektrální snímání. Světlo za objektivem se 

rozkládá hranolem nebo mřížkou na tři části (RGB) a přivádí se na tři nezávislé CCD senzory. 

Tyto systémy jsou nejkvalitnější, ale také nejsložitější a nejdražší. Jsou užity pouze 

v profesionálních zařízeních. [19]   

 

Obrázek č.27 Třísenzorová komora [19] 
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Jediný senzor (one shot camera) 

Pro vytvoření barevného obrazu se využívá princip aditivního skládání základních barev, 

jejichž mícháním v různém poměru vytváříme libovolné další barvy. Základem je získat 

oddělené základní složky bílého světla pomocí filtrů vestavěných přímo do senzoru, výsledný 

barevný obraz se provádí složením a interpolací informací z jednotlivých RGB detektorů. 

Nejvíce jsou využívány snímače barevného filtrového typu RGBG. Jednotlivými prvky 

snímače jsou umístěny filtry primárních barev RGB, přičemž zelená je zdvojnásobena. 

Z celkového počtu snímacích prvků (pixelů), snímač zachytí čtvrtinu červené, čtvrtinu modré 

a polovinu zelené škály. Tato data jsou předána A/D převodníku, který je předá dále 

internímu software, který následnou interpolací získaných obrazových dat vytvoří výsledný 

barevný obraz. Interpolační algoritmus porovná data daného pixelu a pixelů okolních. 

Následně se vypočítá nová hodnota pro daný pixel. 

Druhým méně používaným filtrem je typ CMYK. Zde jsou použity filtry kyan, magenta a 

yellow. Tyto snímače by měli vynikat především zvýšenou odolností proti digitálnímu šumu.  

Obecně existují dva základní typy uspořádaní detektorů s filtry v senzoru. Buď se užívá 

pásová maska, kdy jsou detektory opatřené příslušnými filtry uspořádány do řádek (RGB) 

nebo je vytvořena z jednotlivých detektorů mozaika (RGBG). [19] 

Obrázek č.28 Způsobu uspořádání detektorů [19] 

Foveon X3 je senzor, který byl představen v roce 2002 firmou sigma. Tento senzor pracuje na 

stejném principu skládání barev RGB. Tři základní barevné vrstvy, jimiž proniká světlo, jsou 

transparentní. V každé vrstvě se část světla pohltí a složením jednotlivých vrstev vznikne 

správná barva digitálního obrazu v daném místě. Využitím optických vlastností silikonu, který 



46 

 

pohlcuje barevné spektrum podle tloušťky materiálu, bylo možné vytvořit snímač principiálně 

shodný s klasickým filmem. U tohoto senzoru není potřeba provádět interpolaci výsledné 

barvy mezi sousedními detektory. [19]      
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3. Definování oblasti použití daných technologií 

Na katedře materiálu a technologií pro automobily, se nacházejí tři zástupci 3D skenerů. Mezi 

tyto skenovací zařízení patří Artec Eva, Aicon ScanReference a RangeVision. Všechny tyto 

vyjmenované typy se řadí do skupiny optických 3D skenerů.  

 

Optické skenery jsou v dnešní době velmi oblíbené pro své dobré skenovací vlastnosti a 

poměrně jednoduchou obsluhu. Další velkou výhodou u optických skenerů je to, že při 

převádění fyzického objektu do počítačových dat, je schopen optický digitizér nasnímat 

najednou celou plochu na rozdíl od dotykových 3D skenovacích zařízení. Po získání všech 

potřebných dat je pomocí softwaru vytvořen digitální model. Tento digitalizovaný model 

můžeme exportovat do celé řady různých datových formátů. Zmíněný typ 3D zařízení se často 

také používá k porovnání fyzických objektů s teoretickým CAD modelem a vyhodnocují se 

odchylky tvaru a polohy.     

 
Vhodné využití: 

- Digitalizace objektů, ke kterým nejsou k dispozici výrobní podklady 

- Rozměrová a tvarová kontrola dílů 

- Rekonstrukce poškozených dílů 

 

Přednosti optického skenování: 

- Okamžité vytvoření CAD modelu z nasnímaných dat 

- Mobilita měřícího zařízení 

- Vysoké rozlišení a přesnost 

- Vyhodnocení odchylek od CAD dat  

- Export dat do různých formátů 

- Možnost kombinace s technologiemi Rapid prototyping nebo s CAM systémy  

- Flexibilita, lze měřit objekty od několika milimetrů do několika metrů 

- Po úpravě povrchu lze měřit i lesklé a průhledné objekty  
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3.1 Aicon ScanReference 
 

Pro jednoduché úkoly měření s vysokým rozlišením nejsou vůbec nutné drahé a složité 

fotogrammetrické systémy. Výhodnou a velmi precizní alternativou je optický přenosný 

měřící systém od firmy Aicon. Tento systém nám umožňuje rychlé a jednoduché měření tzv. 

referenčních bodů pro spojení skenovaných dat. 

Tento způsob vytváření referenční sítě se velmi často používá při skenování velkých 

objektů. S konkrétním využitím se můžeme setkat při kontrole kvality či v reverzním 

inženýrství. Nevýhodou tohoto systému jsou omezenější funkce oproti dražším 

konkurenčním zařízení. Omezuje se na základní vymezení referenčních bodů. I přesto je to 

velice rozumné a přesné řešení, které si můžeme zvolit. Jeho velkou výhodou je velmi 

snadná operace. Systém ScanReference viz obrázek č.29. 

 

Obrázek č.29 Systém ScanReference [25] 

 

Základní princip tohoto procesu měření je založen na fotogrammetrické metodě. Před 

začátkem samotného měření, musíme nejdříve na skenovaný objekt umístit samolepící nebo 

magnetické optické body.  Tyto body by měly být rozmístěny náhodně. Není dobré úmyslně 

vytvářet nějakou symetrii jejich rozmístění. Následně se před snímaný předmět ještě umístí 

kříž s referenčními značkami. Po tomto kroku se dostáváme k samotnému skenování. Snímání 
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objektu je prováděno pomocí digitálního fotoaparátu. Naším úkolem je pořídit co nejvíce 

fotek z různých úhlů v prostoru. Samotný software na základě takto pořízených snímků 

vyhodnotí pozice fotoaparátu a 3D souřadnice bodů umístěných na měřeném objektu. Systém 

umožní měřit do velikosti cca 20 m a mohou obsahovat několik tisíc těchto bodů.  

Přesnost měření systémů ScanReference můžou ovlivnit různé parametry, jako například 

teplota prostředí ve kterém skenování provádíme, teplota samotného měřeného objektu a 

fotoaparátu. Dalším ovlivňujícím parametrem je osvětlení snímaného povrchu jak bleskem 

fotoaparátu, tak i vnějším osvětlením. Dalšími neduhy je sčítání chyb, které vznikají 

snímáním objemných objektů s rostoucím počtem pořízených snímků. Princip skenování viz 

obrázek č.30. 

 

Obrázek č.30 Princip funkce měření ScanReference [26] 
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3.1.1 Hlavní části systému ScanReference 

 

- Digitální fotoaparát Nikon D3100 

- Dobíjecí baterie s nabíječkou 

- SD karta 8 GB 

- Referenční kříž (velikost: 800 mm x 400 mm) 

- Jednorázové nekódované cíle 500 ks. 5 mm; 149 ks. znovu použitelných kódovaných cílů 

- ScanReference software  

- Pouzdro Flight pro všechny systémové komponenty [25] 

 

Kódované referenční body 

Systém ScanReference využívá kódované referenční body viz obrázek č.31, které slouží pro 

orientaci v prostoru. Tyto body slouží k automatickému určování polohy fotoaparátu a 

k identifikaci jednotlivých snímků. Samotné body sebou nesou určitou číselnou hodnotu, 

která je ovšem kódovaná. Tyto hodnoty pak automaticky systém rozpoznává. Body 

využíváme pro určení polohy souřadného systému v prostoru. Pro dosažení dobré přesnosti 

musíme dbát na to, aby na každém snímku bylo rozpoznáno co největší množství kódovaných 

referenčních bodů. 

 

 

Obrázek č.31 Kódované referenční body 
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Obrázek. č.32  Kříž s kódovanými referenčními body 

 

Nekódované referenční body  

Tento druh referenčních bodů využíváme k získání 3D souřadnic měřeného objektu. 

Jednotlivé body systém rozpoznává automaticky. Abychom získali pro nás potřebnou 3D 

souřadnici nekódovaného bodu, je nutné aby tento bod byl viděn minimálně na třech 

snímcích, které jdou hned po sobě. Nekódované body mají různé velikosti a jejich velikost 

se mění přímo úměrně k velikosti objektu. Většinou jsou samolepící a lze je tedy použít jen 

jednou. Je to zkrátka spotřební zboží, viz obrázek č.33. 

 

Obrázek č.33. Nekódované referenční body [27] 
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Obrázek č.34 Nekódované referenční body na vnitřní klice Škoda Octavia II. Generace 

 

Fotoaparát 

Můžeme jej vidět na obrázku č.35. Jedná se o digitální zrcadlovku, fotoaparát Nikon D3100 

s 3 palcovým LCD monitorem. Fotoaparát má vestavěný blesk. Clona objektivu je 

elektronicky řízená automatická irisová. Tento fotoaparát obsahuje obrazový snímač CMOS 

formátu DX s 14,2 miliónů pixelů. [28] 

 

Obrázek č.35 Fotoaparát Nikon D3100 [25]  
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3.1.2 Postup měření systémem ScanReference  

 

Postup práce:  

-  příprava měřeného objektu 

-  proces snímaní a úprava naměřených dat 

-  vyhodnocení naměřených dat 

 

Příprava měřeného objektu 

Prvním krokem je vhodné rozmístění kódovaných referenčních bodů, aby byly dobře 

viditelné. V další fázi na měřený objekt začneme lepit nekódované body viz obrázek č.36. 

Jejich spojení musí v prostoru vystihovat tvar měřené plochy. Před rozmisťováním si musíme 

nejprve uvědomit, že je potřeba brát v úvahu jejich počet. Čím více orientačních bodů 

použijeme, tím bude proces výpočtu souřadnic bodů náročnější. U větších nebo tvarově 

složitých objektů může počet značek být i několik tisíc. Na závěr se před měřený objekt 

postaví referenční kříž.     

 

Obrázek č.36 Postup lepení referenčních bodů [26] 
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Proces snímání a úprava naměřených dat 

Pro proces digitalizace se použije již zmíněný digitální zrcadlový fotoaparát s vestavěným 

bleskem. Kalibrační snímky je potřeba pořídit z několika různých úhlů a výškových úrovní 

viz obrázek č.37, tak aby na pořízených snímcích bylo možné vidět co největší počet 

kódovaných a nekódovaných bodů a polohy kalibračního kříže. Námi získané fotografie se z 

paměťového média následně nahrají do počítače. Jednotlivé snímky jsou automaticky načteny 

softwarem, který rozpozná jednotlivé body na snímcích a za pomoci fotogrammetrie vypočítá 

jejich souřadnice v prostoru. Software též zaznamená tzv. „falešné“ body. Tyto falešné body 

vznikají převážně odrazem od okolí nebo to může být např. bod, který nebyl viděn minimálně 

na 3 snímcích. Tyto body vnášejí do získaného mraku bodů nepřesnosti a musí být z 

jednotlivých snímků odstraněny. Po této úpravě je nutné svázat body v jeden celek.  

 

Obr.č.37 Proces snímání fotoaparátem [26] 

 

Vyhodnocení naměřených dat  

Software umožňuje různé operace s naměřenými daty. Mezi často využívané operace patří 

porovnání CAD modelu s jednotlivými diskrétními body. Software analyzuje pozice bodů, 

vektory, vzdálenosti, průměry, úhly, nastavené tolerance. Dále software umožní prokládat 

body různými entitami jako například plochami nebo křivkami. 
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Výstupy z měření:  

- 3D souřadnice diskrétních bodů 

- řezy (body) 

- obrysové křivky (body) 

- grafické a textové protokoly měření 

 

Výhody systému ScanReference:  

- bezkontaktní snímání 

- systém umožňuje měřit předměty o vyšší teplotě i nízké (-40 aţ do +180°C) bez 

zkreslení                                                    

- dosahuje velmi dobré přesnosti (závislá na mnoha faktorech) měřených rozměrů    

- mobilita zařízení, rychlost měření  

- nízká pořizovací cena vzhledem k ostatním systémům          

- teoretická možnost měřit součásti neomezených rozměrů 

-  možno měřit měkké materiály      

- možnost měřit lesklé předměty 

                    

Nevýhody systému ScanReference:  

- vhodné jen pro kusové a malosériové měření (pro pravidelné měření nutná robotizace) 

- s rostoucí velikostí objektu se chyby měření sčítají 

 

Oblasti využití tohoto typu skenovacího systému je reverzní inženýrství, kontroly kvality a 

deformační analýza. 
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3.2 Artec Eva  

Jedná se o typ ručního skeneru, který je vhodný pro účely, kdy potřebujeme získat rychlý a 

přesný 3D model daného objektu včetně informací o jeho textuře a barvě. Toto skenovací 

zařízení při následném skenování na rozdíl od modelu ScanReference nevyžaduje žádné 

referenční značky a dokonce ani žádnou kalibraci. Zdrojem světla zde není laser, ale blesk. 

Toto zařízení má vysokou rychlost a přesnost a dokáže současně zpracovávat až 288.000 bodů 

za sekundu, Eva kontroluje desetkrát rychleji než laserový skener, a zároveň poskytuje vysoké 

rozlišení (až 0,5 mm) a vysokou přesnost (až 0,1 mm). Skener zachytí až 16 snímků za 

sekundu, a tyto snímky jsou spojeny automaticky v reálném čase, takže 3D snímání je snadné 

a rychlé. Eva nepoužívá elektromagnetické sledování, takže kovové předměty v místnosti 

nejsou v rozporu s výkonem a přesností. Velkou výhodou tohoto skeneru je jeho velká 

mobilita. Jedná se o velmi schopné zařízení, které se využívá v mnoha odvětvích. Především 

můžeme najít jeho využití v reversním inženýrství, automobilovém průmyslu a při kontrole 

kvality. Skener Artec EVA viz obrázek č.38. [30]  

 

Obrázek č.38 Artec Eva 3D skener [10] 
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Technické parametry 

3D rozlišení 0.5 mm 

3D bodová přesnost 0.1 mm 

Rozlišení textury 1.3 MPx 

Barvy 24 bpp 

Zdroj světla Blesk 

Pracovní vzdálenost 0.4 – 1 m 

Zorné pole pro kratší vzdálenost 214  x 148 mm 

Zorné pole pro delší vzdálenost 536 x  371 mm 

Zorný úhel (v  x  š) 30° x 21° 

Rychlost snímání  16 fps 

Doba expozice 0.0002 s 

Rychlost snímání dat 288 000 bodů/s 

Zpracování dat Ano 

Rozměry 262 x 158 x 64 mm 

Hmotnost 0.85 kg 

Příkon 12V 48W 

Rozhraní 1 x USB 2.0  

Kalibrace Žádná 

Výstupní formáty PLY, OBJ, STL, WRML, ASCII, AOP,PTX  

Kapacita zpracování dat 40 000 000 trianglů/1 GB RAM 

Podporované operační systémy Windows 7 64-bit,Windows 8 

Minimální požadavky na PC Intel® Core™ Quad, 4GB RAM, NVIDIA 

GeForce 9 (9xxx) série 

 

Tabulka č.1 Artec Eva technické parametry [30] 
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3.2.1 Příprava objektu ke skenování 

Při skenování kdy dochází k odrážení paprsku světla v průběhu digitalizace, může docházet 

ke zkreslení. Problémy můžou nastat pokud chceme skenovat objekty jehož povrch je příliš 

tmavý, velmi lesklý, případně velmi hluboký. Před samotným skenováním je tedy nutné 

objekt řádně očistit a následně na něj nastříkat speciální antireflexní vrstvu, která povrch 

zaprvé zmatní a taky zesvětlí viz obrázek č.39. 

 

Obrázek č.39 Zmatnění povrchu[29] 

Vhodné nejsou ani velké rozdíly v kontrastu barev povrchové části. Například bílá barva 

s černou, tehdy může nastat narušení povrchu skenovaného modelu.    

3.2.2 Proces snímání 

Po spuštění procesu skenování se snažíme zachytit skenovaný objekt ze všech stran. Pro 

dosažení správného výsledku se snažíme během celé doby digitalizace udržovat správnou 

skenovací vzdálenost mezi digitizérem a objektem. Skenování musíme provádět tak, aby byly 

správně zachyceny všechny části objektu.  

3.2.3 Ruční skenování 

Tento způsob skenování je jednoduchý za to efekt nemusí být vždy úplně přesvědčivý.  

Chytíme skener do ruky a snažíme se provádět snímání ručně kolem celého objektu, přičemž 

se snažíme alespoň přibližně dodržovat skenovací vzdálenost viz obrázek č.40.    
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Obrázek č.40 Snímání objektu [29] 

     

3.2.4 Skenování bez značek 

Jak již bylo zmíněno velkou výhodou toho skenovacího zařízení je, že nemusíme používat 

žádné skenovací značky. Postup je velmi rychlý a navíc i jednoduchý.  

1. Připravíme si objekt a upravíme ho dle potřeby 

2. Vytvoříme nový projekt 

3. Spustíme skenování 

Pokud samotný výsledek není podle našich představ, můžeme výsledek upravit v softwaru 

ArtecStudio. Druhou možností je umístit objekt do jiné polohy, případně změnit skenovací 

parametry pokud je potřeba a zahájit druhý pokus skenování. Výsledky pak můžeme 

exportovat pro další kontrolu nebo zpracování. 

3.2.5 Vyhodnocení naměřených dat  

Software umožňuje různé operace s naměřenými daty. Námi naměřená data můžeme dále 

upravovat pomocí softwaru ArtecStudio. Pokud skenujeme velkou nebo tvarově složitou 

součást, může se stát, že některé části objektu nebudou dobře vykreslené. V takovém případě 

nemusíme skenovat celý objekt od začátku. Stačí jenom znovu oskenovat špatné oblasti a 

systém ve spolupráci se softwarem tyto informace doplní případně opraví. Před skenováním je 

ideální položit na podložku která nemá rozdílnou strukturu, například použití bílého papíru 

viz obrázky č.41, 42.      
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Obrázek č.41 Součást před skenováním polepená nekódovanými referenčními body 

 

Obrázek č.42 Součást před skenováním 2. pohled  
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Data digitalizovaného objektu jsou automaticky odeslána a dochází k jejich zpracování. 

Zpracování těchto dat zprostředkovává software a doba tohoto procesu závisí na velikosti a 

složitosti součásti. Může se řádově pohybovat od několika minut až po několik hodin. Hotový 

digitalizovaný 3D model viz obrázek č.43. 

 

Obrázek č.43 Digitalizovaný 3D model 

 

Výhody 

- Nevyžaduje žádnou kalibraci 

- Možnost skenování bez referenčních značek  

- Vysoká přesnost a rychlost až 10 krát rychlejší než laserové skenery 

- Vysoká mobilita 

Nevýhody 

- Nutná úprava lesklých povrchů 

- Nutnost určovat a dodržovat správnou skenovací vzdálenost 
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3.3 RangeVision 

Digitizér RangeVision je stacionární zařízení které nám umožňuje 3D skenování jak malých 

objektů, jejichž velikost je méně než 50 milimetrů, tak i digitalizaci objektů s velikostí 

přesahující jeden metr a to navíc ve velmi vysokém rozlišení. Tento systém umožňuje 

skenování s referenčními značkami, ale dokonce i bez nich, k tomu je možnost využití 

otočného stolu. [31]          

 

Obrázek č.44 3D skener RangeVision 

 

Tento dvoukamerový stacionární 3D skener využívá kvalitní kamery pro strojové vidění IDS 

a full HD projekci fázového posunu strukturovaného světla. Je vhodný pro různé průmyslové 

aplikace. Skvěle spolupracuje s otočným stolem. Tento automaticky otočný stůl značně 

urychluje přesnou digitalizaci menších předmětů. Díky principu skládání povrchů best - fit a 

pomocí optických značek, dokáže přesně nasnímat i velké předměty. Díky vyměnitelnosti 

objektivů a následným překalibrováním je možné tento systém využívat pro digitalizaci 

předmětu od malého šroubku, až po auto. Tento 3D digitizér je výborný svým poměrem ceny 

a výkonem. Finančně zpřístupňuje přesné skenování i malým firmám. Výstupními daty tohoto 

3D skenovacího systému je polygonová síť ve formátu STL. [31]                
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Technické parametry 

- Ústřední geometrická kamera                         IDS 1.3 – 2.0 Mpix 

- 3D bodová přesnost                                        0,085 mm -  0,030 mm 

- 3D rozlišení (standard)                                   0,350 mm -  0,050 mm  

- 3D rozlišení (advanced)                                 0,30  mm -   0,043 mm 

- Velikost pracovní vzdálenosti                        630,0  mm -   400,0 mm  

- Zdroj světla                                                    halogenová žárovka 

- Princip digitalizace                                        metoda optické triangulace a                                                                

a                                                                     strukturovaného světla   

- Množství času potřebného ke kalibraci         7 minut [31]      

 

Systém RangeVision umožňuje skenovat malé i velké předměty ve vysokém rozlišení. Pro 

skenování větších předmětů je vhodné použití referenčních značek a pro menší předměty je 

vhodný otočný stůl viz obrázek č.45, díky kterému je předmět naskenován jednoduše a přesně 

ze všech stran. 

 

 

Obrázek č.45 Otočný stůl 
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3.3.1 Seřízení RangeVisionu 

Nastavení kamer 

Pokud jsou obě kamery správně nastaveny, mělo by to vypadat jako na obrázku č.46. Špatné 

nastavení kamer se může projevovat rozmazaným, příliš tmavým nebo příliš světlým 

obrazem. Při správném nastavení projektoru se zobrazí bílý kříž.  Musíme zkontrolovat, že 

pravý obraz odpovídá pravé kameře a levý obraz levé kameře.  

 

Obrázek č.46 Nastavení kamer [32]   

Kamerami můžeme při uvolnění šroubu pohybovat do různých poloh s čísly (1, 2 , 3, 4). Obě 

kamery musí být umístěny vždy v polohách stejných čísel viz obrázek č.47. 

 

Obrázek č.47 Poloha kamer 
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Nalezení pracovní vzdálenosti 

Jedná se o další důležitý krok. K nalezení pracovní vzdálenosti používáme pravou kameru. 

Před ní umístíme kalibrační desku. Nastavíme kamery paralelně k paprsku projektoru. 

Zaměření kamery musíme naladit tak aby kalibrační deska byla jasně vidět. Vzdálenost desky 

od kamery by měla být taková aby se její vnější značky ležely v modré mřížce na obraze viz 

obrázek č.48.  

 

Obrázek č.48 Nalezení pracovní vzdálenosti [32]   

Pracovní vzdálenost skeneru je vzdálenost mezi  pravou kamerou a kalibrační deskou dokud 

neprovedeme rekonfiguraci. Tuto vzdálenost (D) můžeme přibližně zjistit použitím vzorec, 

který spojuje D se vzdálenosti mezi objektivem kamery viz obrázek č.49. [32]    

(L): L = D/3  
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Obrázek č.49 Schéma nalezení pracovní vzdálenosti [32]   

Zaměření projektoru 

Umístíme kalibrační desku v přední části skeneru ve vzdálenosti (D). Svislá čára 

světelného kříže musí ležet přibližně ve středu plechu. Naladíme zaměření projektoru. 

Pomocí ovladače zoomu na projektoru, nastavíme osvětlení prostoru v závislosti na 

aktuální oblasti skenování a kalibrační desce. Každá kalibrační deska musí být 

osvětlena projektorem. [32]   

 Spojení obou kamer    

Kamery otočíme na panelu tak, aby svislá čára světelného kříže ležela přibližně na střední 

svislé modré čáře v obou pohledech kamer viz obrázek č.50. [32]   
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Obrázek č.50 Spojení obou kamer [32]   

Kamery můžeme přizpůsobovat i vodorovně. Dochází k přizpůsobení vodorovné čáry 

světelného kříže na pohledu kamer a centrální horizontální modré mřížky, pomocí naklápění 

kamery což umožňují nastavovací šrouby. 

Seřízení zaostření kamery  

Nastavíme projektor do černého režimu. Nastavíme maximální clonu čoček. Kalibrační deska 

bude příliš osvětlená, přičemž bude označena červenou barvou na pohledu kamery. Nastavíme 

expozici pro kamery, aby snímky nebyly ani příliš tmavé ani příliš osvětlené. Obě kamery by 

měly mít stejný jas. Naladíme zaměření kamer a upravíme zaostření objektivu kroužky 

s pojistnými šrouby. [32]   
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Kalibrace kamery 

Skener obsahuje dvě kamery k vytvoření stereo efektu. Chceme-li používat dvě kamery pro 

měření objektů, musíme počítat s vysokou přesností.  

1. Interní parametry (souřadnice středu, zkreslení objektivu) 

2. Vzájemná poloha kamer 

3. Pokud budeme používat otočný stůl, musíme vypočítat rovněž i jeho osy 

Kalibrace je nutná vždy při změně konfigurace čoček (například po změně skenované oblasti). 

Obvykle se také provádí pokud se přesnost snímání snižuje a samozřejmě po přepravě 

skeneru. Pro ulehčení kalibrace, používáme montážní konstrukce pro kalibrační desky. 

Samotné kalibrační desky jsou různých velikostí viz obrázek č.51. [32]    

 

Obrázek č.51 Kalibrační desky 

Během kalibrace ani po ní už nemůžeme upravovat čočku. Projektor musí být v okamžiku 

kalibrace rozostřený. Skener potřebuje 11 obrázků k nastavení kalibrace. Po dokončení 

kalibrace se přístroj sám spustí a ukáže se nám finální přesnost. Dobrý výsledek nesmí 

přesáhnout 0,05 pixelů. [32]   
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Orientace 

Používá se při skenování velkých objektů jako je například auto. Tehdy často pohybujeme se 

skenerem a ten může později hlásit, že nemůže najít značky. V takových případech by se měl 

přeorientovat. Digitizér potřebuje 3 sady snímků aby se mohl úspěšně přeorientovat. 

Orientace se provádí se stejným vybavením a stejnou kalibrační deskou jako poslední 

kalibrace.  

Konfigurace oblasti skenování   

Aby byla zajištěna kvalita modelu, skener ostřihne snímací plochy (žlutá oblast viz obrázek 

č.52). Tato oblast je vázaná z blízké i z daleké ořezové roviny. 

 

Obrázek č.52 Konfigurace ořezové roviny [32]   
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3.3.2 Skenování bez značek 

Jak již bylo zmíněno velkou výhodou toho skenovacího zařízení je, že nemusíme používat 

žádné skenovací značky. Postup je velmi rychlý a navíc i jednoduchý.  

Připravíme si objekt a upravíme ho dle potřeby: 

1. Vytvoříme nový projekt 

2. Pomocí režimu Cross najdeme správnou skenovací vzdálenost 

3. Pomocí režimu Cross najdeme správnou skenovací vzdálenost 

4. Spustíme skenování 

Pokud samotný výsledek není podle našich představ, můžeme výsledek upravit v softwaru 

ArtecStudio. Druhou možností je umístit objekt do jiné polohy, případně změnit skenovací 

parametry pokud je potřeba a zahájit druhý pokus skenování. Výsledky pak můžeme 

exportovat pro další kontrolu nebo zpracování. [32]   

 

3.3.3 Skenování se značkami      

Skenovací zařízení Artec Eva můžeme využívat i ke skenování se značkami. V tomto případě 

má skener tři režimy. 

1. Skenování bez referenční sítě 

2. Vytvoření referenční sítě 

3. Skenování s referenční sítí 

První dva režimy postupně sladí nové a dřívější údaje naskenované značky. Chceme-li 

zarovnat na fragmenty, skener potřebuje alespoň tři často se vyskytující značky. Pro větší 

přesnost a spolehlivější výsledky potřebujeme, aby se značky více překrývaly v různých 

fragmentech. [32]   
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Obrázek č.53 Jednotlivé fragmenty (méně značek) [32]   

 

Obrázek č.54 Jednotlivé fragmenty (více značek) [32]   

Zarovnání fragmentů můžeme zkontrolovat v náhledu RV ScanCenter. Detekované značky 

jsou zde zobrazeny jako malé zelené body viz obrázek č.55. 

 

Obrázek č.55 Náhled [32]   
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Skenování bez referenční sítě 

Skener vytváří 3D model tím, že zjistí 3D značky pro každý naskenovaný fragment. Každý 

nový fragment je automaticky zarovnán. [32]   

 

Vytvoření referenční mřížky  

Sada 3D značek odkazuje na samotné souřadnice. K tomu aby byla vytvořena referenční 

mřížka, potřebuje skener pouze najít 3D umístění značek pro každý naskenovaný fragment. 

Skener nyní v tomto režimu vytvoří geometrii povrchu. Každý nový naskenovaný soubor je 

automaticky zarovnán do těch předchozích. [32]   

 

Skenování s referenční mřížkou   

V tomto režimu si můžeme nahrát referenční mřížku do nového projektu se skenovaným 

objektem. Fragmenty jsou zarovnány ne však k sobě navzájem, ale k referenční síti. [32]    

Výhody 

1. Fragment  se nemusí překrývat, musí však mít minimálně tři společné značky 

s mřížkou, nikoli s existujícími fragmenty viz obrázek č.56. 

 

Obr. č.56 Společné značky fragmentů s mřížkou [32]   

2. Při této metodě nemusíme dávat na skenovaný objekt mnoho značek.  

3. Referenční mřížku můžeme použít mnohokrát. 

4. Můžeme načíst externí referenční sítě včetně fotogrammetrie výstupního systému. To 

umožňuje skenovat velké objekty jako auto s vysokou přesností. [32]    
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Pokládání značek na objekt 

Základem úspěchu je rozmístění značek. Jejich rozmístění na objektu by mělo být chaotické. 

Nemá smysl úmyslně vytvářet nějaké symetrické modely. Mohly by bránit správnému 

zarovnání fragmentu.  Jejich nejlepší umístění je na plochých částech modelu.     

 

3.3.4 Snímání s využitím otočného stolu 

Velkou výhodou při skenování za použití otočného stolu je, že jednotlivé skeny jsou 

automaticky řazeny na správné místo a tvoří celistvý model. Zatímco probíhá skenování, je 

zároveň vypočítáván povrch objektu a je řazen na správné místo.  

Příprava ke skenování 

V případě, že je objekt z částečně průhledného materiálu, je jeho povrch ošetřen zmatňujícím 

sprejem, aby se zamezilo lomu světla a tím chybám ve skenování objekt byl umístěn do středu 

otočného stolu a upevněn. 

Proces 3D skenování 

K vytvoření nového projektu s použitím otočného stolu použijeme kalibrační desku pro 

definování středu otáčení stolu. Nastavíme po jakých úhlech má být objekt skenován. 

Spustíme snímání – po té je celý proces skenování automatický. Po tom co byl objekt 

naskenován, jej otočíme ze strany, která nebyla v prvním skenu vidět (například místo kde byl 

objekt upevněn). Později jsou skupiny skenu sloučeny v přidruženém softwaru. 

Spojení skenů 

U každé skupiny zvlášť, je provedena globální registrace. Dvě skupiny skenů, které jsou za 

použití lokální registrace zarovnány na sebe. Lokální registraci je dosaženo zarovnání skenů.  

 



74 

 

3.4 Volba 3D skenovacího zařízení podle velikosti objektu 

Před každým skenováním je nutné se zamyslet nad tím, jaký skenovací systém by byl pro 

digitalizaci daného objektu ideální. Musíme samozřejmě zvážit velikost objektu viz tabulka 

č.2 a vlastnosti jeho povrchu. V úvahu je nutné brát také složitost jeho geometrického tvaru a 

námi požadovanou přesnost digitalizovaného modelu.  

Může se stát, že námi vybraný model skeneru nebude úplně vhodný a tím pádem výsledek 

nebude úplně dokonalý. V takovém případě je nejvhodnější nejdříve pozměnit samotné 

nastavení digitizéru. Dalšími kroky může být experimentace s osvětlením objektu nebo jeho 

zesvětlení pomocí spreje. Pokud jsme všechny tyto možnosti vyčerpali, nezbývá než 

vyzkoušet jiný druh 3D skenovacího systému.     

Tabulka č.2 Volba druhu skeneru v závislosti na velikosti objektu  

Velikost součásti Malá součást 
 (menší jak 20cm) 

(šroubek) 

Střední součást     
(0,2m až 1m ) 

(motor) 

Velká součást 
( nad 1m)   

(karosérie vozidla) 
Druh skeneru RangeVision Artec Eva ScanReference + 

Artec Eva 
¨ 

 

 

Obrázek č.57 Různé velikosti objektů [33,34,35]   
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Skenery RangeVision a Artec Eva dokážou vytvořit samotný digitální model a lze je brát jako 

plnohodnotná zařízení. Na rozdíl od nich  ScanReference spadá spíše do kategorie pomocného 

zařízení, které se využívá v kombinaci právě s Artec Evou. Jejich kombinování je vhodné při 

digitalizaci velkých objektů, jejichž rozměry překračují jeden metr. 

Při digitalizaci velkých objektů se nejdříve použije skenovací zařízení Aicon ScanReference, 

pomocí kterého vytvoříme referenční síť. K tomu nám slouží sada 3D značek, které odkazují 

na samotné souřadnice. K tomu aby byla vytvořena referenční síť, potřebuje skener pouze 

najít 3D umístění značek pro každý naskenovaný fragment. Při skenování velkých součástí 

s absencí této sítě, může nastat situace, že skener ztratí některé body a to vede ke ztrátě 

orientace. Při využití referenční mřížky se skenovací přístroj daleko lépe orientuje a tím 

můžeme tyto problémy minimalizovat. 
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4. Shrnutí dosažených výsledků 

Na začátku této práce bylo pro mě 3D skenování docela neznámou oblastí. Jelikož všechna 

zde zmíněná zařízení jsou zahraniční, bylo nutné přeložit všechny návody z angličtiny do 

češtiny. Po nastudování těchto návodů jsem se začal pomalu seznamovat s jednotlivými 

skenery. Využití plného potenciálu těchto zařízení, vyžaduje značné zkušenosti a velké 

množství času ke zkoušení.  

4.1 3D Skenování karosérie automobilu 

Jelikož karosérie automobilu je hodně rozsáhlý objekt, který přesahuje jeden metr. Bude 

nejvhodnější k jejímu snímání zvolit skenovací zařízení Aicon ScanReference. Tento způsob 

slouží k vytvoření referenční sítě. Zde na rozdíl od skeneru Artec Eva nepotřebujeme, aby byl 

objekt matný. 

První krok spočívá ve vhodném rozmístění kódovaných referenčních bodů na karosérii, které 

poslouží jako orientační body v prostoru. V další fázi na měřený objekt začneme lepit 

nekódované body tak, aby spojení těchto bodů v prostoru vystihovalo tvar měřené plochy. Je 

potřeba brát v úvahu jejich počet. Čím více bodů použijeme, tím bude proces výpočtu 

souřadnic bodů náročnější.  

 

Obrázek č.58 Umístění referenčních bodů [25]     
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Jakmile máme správně umístěné všechny nekódované i kódované referenční body ve 

správném počtu, můžeme pomalu přejít k umístění kříže s referenčními značkami. Jeho 

polohu musíme zvolit tak, aby byl zachycen na té části karosérie, kterou se chystáme 

nasnímat jako první viz obrázek č.59. 

 

Obrázek č.59 Umístění kříže s referenčními značkami [25]    

Nyní můžeme přejít k samotnému snímání. K zachycení použijeme digitální zrcadlový 

fotoaparát s vestavěným bleskem. Naším úkolem je vytvořit co nejvíce snímků, ze všech 

možných úhlů a výškových úrovní tak, aby bylo možné na snímcích vidět co největší počet 

bodů a samozřejmě také polohy kalibračního kříže. Jednotlivé snímky jsou následně 

zpracovány softwarem. Může nastat situace, kdy nám software oznámí, že nemáme 

dostatečný počet snímků. V takovém případě je nutné další snímky dodělat. 

 

Obrázek č.60 Data kódovaných referenčních bodů [25]    
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Celková výstupní data dveří Porsche 911 Carrera viz obrázek č.61. 

 

Obrázek č.61 Výstupní data dveří Porsche 911 Carrera [25]   

Tyto výstupní data můžeme nadále upravovat v softwaru Moveinspect viz obrázek č.62. 

 

Obrázek č.62 Moveinspect software [25]    
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4.2 3D Skenování kulisy řazení  

Ke skenování kulisy řazení bylo využito skenovacího zařízení Artec EVA. Který byl díky své 

kompaktnosti ideální. Jak je vidět na obrázku č.63, celé ústrojí bylo matné a tedy nebylo 

nutné využití spreje či jiných metod k zmatnění povrchu. Následně se provádělo skenování 

sítě fyzického modelu bez textury. Nejdříve probíhalo tzv. zkušební skenování, jehož cílem 

bylo najít či nastavit vhodné osvětlení objektu, které má významný vliv na samotný výsledek. 

Nejlépe se osvědčila varianta kdy je v místnosti téměř úplně zhasnuto.     

 

Obrázek č.63 Řadící ústrojí 

Vzhledem k docela velké souměrnosti součásti, bylo potřeba k vytvoření úplného 

digitalizovaného modelu pouhé dva skeny. Nejdříve byla nasnímána pravá strana a následně 

levá.     

 

Obrázek č.64 Pravá a levá strana digitálního modelu 
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V následujícím kroku bylo nutné oba skeny jednotlivě ořezat a provést další úpravy. Ořezané 

modely viz obrázek č.65. 

 

Obrázek č.65 Ořezané modely 

Následně je potřeba obě části spojit dohromady a vytvořit tak kompletní model. Při samotném 

skenování si během prvních snímku skener zvolí výchozí pozici. Jelikož při každém novém 

digitalizování objektu je tato výchozí pozice jiná, nastává situace kdy dva různé skeny jsou 

vůči sobě pootočené nebo dokonce úplně rozhozené viz obrázek č.66. 

 

Obrázek č.66 Pootočení modelů 
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Abychom mohli tyto části spojit, musejí se nacházet ve stejných rovinách. K tomu aby došlo 

ke správnému napojení obou naskenovaných stran je potřeba námi zvolit tři body, které mají 

oba tyto modely stejné viz obrázek č.67. 

 

Obrázek č.67 Volba bodů pro následné spojení 

Pokud jsme provedli správnou úpravu polohy a zvolení bodů mělo by dojít k úplnému spojení 

těchto částí jako na obrázku č.68. 

 

Obrázek č.68 Spojený digitální model 
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Po tomto spojení je potřeba k získání konečného výsledku provést globální zarovnání 

skenovaných sítí. Na obrázku č.69 můžeme vidět výsledek po úspěšném globálním zarovnání. 

 

Obrázek č.69 Model po globálním zarovnání 
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4.3 3D skenování elektronového kola  

Jelikož se jedná o součást, která je tvarově náročnější, byl zvolen skenovací systém 

RangeVision. Tento typ skeneru dokáže skenovat předměty ve vysokém rozlišení.  

 

Obrázek č.70 Elektronové kolo [36] 

Bylo využito otočného stolu. Jeho velkou výhodou je jednoduché a přesné naskenování 

předmětu ze všech stran. Dále byla použita kalibrační deska, která nám slouží pro definování 

středu otáčení stolu. Nesmíme zapomenout ani na nastavení otáčení stolu. Musíme zadat po 

jakých úhlech chceme, aby byl objekt skenován.  

 

Obrázek č.71 Zobrazení kola na pravé a levé kameře[36] 

Jelikož se jedná o poměrně symetrickou součást postačí opět pouze dva skeny. Kolo se bude 



84 

 

skenovat nejdříve shora. V následujícím kroku kolo otočíme a nasnímáme dolní část objektu.  

Obrázek č.72 Horní a dolní část digitálního modelu [36] 

Potom už následuje část spojení dohromady. U každého skenu je následně zvlášť provedena 

globální registrace.  

Obrázek č.73 Horní sken před a po globální registraci [36] 

 

Obrázek č.74 znázorňuje dvě skupiny skenů, které jsou následně za pomocí lokální registrace 

zarovnány na sebe. Lokální registrací je dosaženo zarovnání skenů. 
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Obrázek č.74 3D digitální model před a po lokálním zarovnání [36]    

 

Na obrázku č.75 je ukázka výsledného modelu. Na každém modelu se mohou vyskytovat 

prázdná místa. Ty vznikají všude tam, kde není možné se dostat se skenerem. Všechny tyto 

neduhy jsou automaticky opraveny v dalším softwaru. Samotný model může být podroben 

dalším úpravám, jako je vyhlazení nebo zjednodušení podle našich potřeb.  

 

 

Obrázek č.75 Hotový 3D model elektronového kola [36] 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo porovnání technologií pro 3D skenování. Samotná digitalizace 

fyzických objektů prochází během posledních let velkým vývojem, kdy díky 

výkonnému zpracovávání dat, ať už v běžných počítačích nebo pracovních stanicích 

umožňuje vytvářet 3D model součásti v reálném čase, bez nutnosti zásadních úprav prvotního 

výstupu ze skeneru.   

Teoretická část je zaměřena na celkový rozbor problematiky digitalizace a na základní pojmy, 

které se v této oblasti vyskytují. Následuje rozdělení všech typů skenerů do jednotlivých 

skupin a popis skenovacích zařízení s oblasti definování jejich použití, přesnosti a vytížení 

dotyčného druhu v dnešní době.  

Praktická část je úzce zaměřena na optické 3D skenery. Konkrétně na tři jejich zástupce, 

kterými jsou ScanReference, Artec Eva a RangeVision. Tato část se zabývá popisem 

jednotlivých skenerů s následnou praktickou ukázkou digitalizace objektů, které jsou úzce 

spjaty s automobilovým průmyslem.   

 

Metoda optického 3D skenování má oproti ostatním zařízením řadu výhod. Hlavními 

přednostmi těchto systémů je vysoká rychlost skenování , rozlišitelnost, přesnost a velká 

mobilita. Mezi nevýhody optických zařízení, můžeme považovat absenci informací o barvě 

povrchu a možnost získání pouze vnějšího tvaru součásti bez znalosti vnitřní struktury. 

Vzhledem k požadavkům kontroly ve výrobním procesu i ostatním aplikacím, jasně převažují 

výhody 3D optického skenování. 

 

Skenovací zařízení se využívají prakticky ve všech velkých průmyslových firmách. Bez 

nich by se současné produkty výrobců hodně těžko vyvíjely.     
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