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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

TRNKA, D. Diagnostika rámové konstrukce metodou 3D skenování: diplomová práce. 

Ostrava: VŠB − Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů 

a konstruování, 2014, 64 s. Vedoucí práce: Kubín, T. 

Teoretická část diplomové práce seznamuje čtenáře s mezinárodní studentskou soutěží 

Formula SAE a s problematikou 3D skenování. Soutěž Formula SAE pochází z Ameriky. 

Evropské odnože tohoto závodění by se v nejbližší době rád účastnil také tým Vysoké 

školy Báňské- Technické Univerzity Ostrava. Praktická část je věnována experimentu 

využití metody bezdotykového laserového 3D skenování pro rozměrovou diagnostiku 

rámu formulového vozu. Výsledkem práce je grafická ukázka odchylek mezi původním 

3D modelem, podle kterého byl rám vyroben a 3D modelem naskenovaných ploch 

vyrobeného rámu. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

TRNKA, D. Diagnostic of Frame Construction by 3D Scanning Method: Master Thesis. 

Ostrava: VŠB − Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Production Machines and Design, 2014, 64 p. Thesis head: Kubín, T. 

The theoretical part of the thesis introduces readers the international student competition 

called Formula SAE as well as with the issue of 3D scanning. Formula SAE competition 

comes from America. The team of VŠB- Technical University of Ostrava would like to 

take part in the European offshoot of this racing soon. The practical part is devoted to an 

experiment bear on using the method of non-contact 3D laser scanning for dimensional 

diagnostics of formulacar´s frame. The result of the thesis is graphical illustration of the 

deviations between the original 3D model on which basis was the frame made and the 3D 

model of scanned surfaces of produced frame. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

2D   - dvourozměrný (2 Dimensional) 

3D  - třírozměrný (3 Dimensional) 

APS   - aktivní snímač (Active Pixel Sensors) 

CAD   - Počítačová podpora návrhu (Computer Aided Design) 

CAI   - Počítačová podpora kontroly (Computer Aided Inspection) 

CAM   - Počítačová podpora výroby (Computer Aided Manufacturing) 

CCD   - Nabíjecí – snímací zařízení (Charge-Coupled Device) 

CMM   - Souřadnicově řízený měřicí stroj (Coordinate Measuring Machines) 

CNC  - Počítačově číslicově řízené (Computer Numeric Control) 

IA.CMM - Mezinárodní asociace CMM výrobců (International Associationof CMM 

  manufacturers) 

OSU  - Univerzita státu Oregon USA (Oregon State University) 

RIoT  - Rochesterův Technologický Institut (Rochester Institute of Technology) 

SAE  - Společnost Automobilových Inženýrů (Society of Automotive Engineers) 

STL.  - stereolitografický CAD (stereolithography CAD) 

VRLM - Virtual Reality Modeling Language 
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ÚVOD 

 

K 3D skenování jako hlavnímu námětu při výběru tématu pro tuto diplomovou práci 

mne přivedla hlavně zvědavost a touha naučit se něčemu novému a zatím ne zcela 

běžnému. Ke všemu se taky přidala náhoda s požadavkem týmu okolo Doc. Slívy, který 

pracoval na novém rámu pro studentskou formuli a chtěl zrealizování 3D skenu pro účely 

vzniku kapotáže monopostu. Tím pro mne vzniklo velice atraktivní spojení vývoje vozu 

pro automobilové soutěže a použití nové technologie. Na začátku nebylo jasné, jaký 

výstup mé snažení vůbec bude schopné vyprodukovat.3D skenování je stále relativně 

nová metoda, která ovšem v průmyslu aktuálně zažívá obrovský boom a vše, co je „3D“ 

má obrovskou pozornost a zájem z řad výrobců téměř čehokoliv. Zájem také projevují 

designéři, nebo dokonce domácnosti. Technologie 3D skenování a tisku se stává stále 

dostupnější a tím rozšířenější. Největším omezením se tak stále ještě stává cena. 

Vývoj přístrojové techniky v oboru laserového skenování jde nyní velice rychle 

kupředu a na trhu se objevuje každoročně několik zajímavých novinek. Hlavním 

přínosem nejmodernějších zařízení je možnost bezkontaktního sejmutí povrchových 

souřadnic téměř libovolného tvaru. Šetří se čas, umožňuje se výroba dříve jen velmi 

obtížně definovatelných „organických“ tvarů a v neposlední řadě se také zrychluje 

a zpřesňuje kontrola kvality. Důkazem rychlosti tohoto postupu je například kompletní 

obměna modelové řady 3D bezdotykových skenerů HandyScan firmy Creaform během 

tvorby mé diplomové práce. Skenované data v praktické části mé práce jsem získával 

prostřednictvím modelu EXAscan od zmíněné firmy. Ovšem díky obměně produktů 

výrobce i distributor odstranili údaje o starých modelech ze svých webových stránek 

a tím mi znesnadnili jejich získání pro vznik úvodní rešerše. 

Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře se základy 3D skenování jako moderního 

trendu ve strojírenství a dále ukazuje netradiční možnost praktického využití takovéhoto 

skeneru při měření odchylek vzniklých při výrobě rámu vozidla formule pro studentskou 

soutěž Formula SAE. Této soutěže se se svým vozem chce poprvé v roce 2015 účastnit 

také Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Použitá metoda 3D 

skenování umožnila toto, běžnými způsoby obtížně realizovatelné měření, rychle 
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a elegantně. Díky bezdotykovému skenování také bez jakékoliv deformace nebo dokonce 

destrukce materiálu. Provést přesnou kontrolu rámové konstrukce o této velikosti 

a v tolika bodech s přesností až na 0,04 mm by bez technologie 3D skenování bylo 

v tomto rozsahu nemyslitelné.  
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1 ANALÝZA VE FORMULI SAE 

Tato kapitola seznamuje čtenáře s pojmem Formula SAE, krátce zmiňuje její historii, 

koncept soutěže a její pravidla. Dále stručně představuje projekt aktuálně probíhající 

na VŠB-TU Ostrava. Závěr kapitoly je věnován teorii 3D skenování se zaměření 

na bezdotykové skenování. 

 

1.1 Formula SAE 

Farmula SAE je soutěž studentského design organizovaná SAE International (SAE 

kdysi známé jako Society of Automotive Engineers - Společnost Automobilových  

Inženýrů). Závodění začalo v roce 1978 a bylo původně nazváno SAE Mini Indy (podle 

amerických formulových závodů Indy Cars – americké obdoby slavné Formule 1). 

 

 

Obr. 1.1.1 : Skupina Formula SAE USA.[10] 
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1.1.1 Historie 

V roce 1979 byla první SAE Mini-Indy založena na Univerzitě v Houstonu. 

Koncipována byla Dr. Kurt M. Marshekem. Závodění bylo inspirováno článkem “Jak 

na to” o malém autu ve stylu monopostu Indy vyrobeném ze dřeva a poháněném 5-ti 

koňovým motorem od firmy Briggs and Stratton, který se objevil v časopise Populární 

Mechanika. Soutěž Mini Baja sloužila jako inspirace pro pravidla a koncept, studenti 

strojního inženýrství měli navrhnout a postavit malý automobil ve stylu formule Indy za 

použití stejného sériového motoru jako v článku z časopisu Populární Mechanika. Třináct 

univerzit se přihlásilo a jedenáct nakonec opravdu soutěžilo. Univerzita v Texaském El 

Pasu nakonec celou soutěž v tomto roce vyhrála. 

I přesto, že Dr. William Shapton (který zrovna přešel z University of Cincinnati do 

Michigan Technological University) začal hovořit o pořádání podobného závodu v roce 

1980, nikdo nepostoupil tak daleko, že by zorganizoval další Mini-Indy. 

V roce 1982 viděli tři studenti na University of Texas v Americkém Austinu 

potenciál soutěže a navrhli nové Mini-Indy s novými pravidly. Nová pravidla držela 

omezení na minimu, vlastně bylo jen jedno a to jakýkoliv čtyř-taktní motor s 25,4 mm 

restriktorem v sání. Studenti hledali nové jméno, aby ukázali na rozdíl, mezi jejich soutěží 

a Mini-Indy. Úkolem pro týmy studentů bylo navrhnout závodní auto, které nebude stát 

více, než byl předem uvedený rozpočet. 

 

Obr. 1.1.2 : Vozidlo Formula SAE Univerzity v Houstnu z roku 1982.[8] 
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Univerzity of Texas v Austinu poprvé hostila soutěž v roce 1984. O rok později 

byla událost pořádána opět v Texasu Univerzitou v Arlingtonu. Zde Dr. Robert Woods 

s pomocí od SAE změnil koncept ze soutěže, kde studenti staví čistě závodní auto 

na podnik, který zrcadlil SAE Mini-Baja a to soutěž, ve které šlo o návrh automobilu pro 

limitovanou sériovou výrobu. 

Za nedlouho si potenciálu soutěže všimly i velké Americké automobilové 

společnosti a chopily se pořádání. General Motors pořádaly závody v roce 1991, Ford 

Motor Co. v roce 1992 a Chrysler Corp. v 1993. Po roce 1992 se tito 3 spojili do konsorcia 

pořádajícího Formuli SAE. Toto konsorcium ovšem zaniklo po závodech v roce 2008. Celá 

událost je nyní financována SAE díky sponzorům z řad různých společností a dary, 

společně s týmovými poplatky pro zápis do soutěže. 

 

1.1.2 Koncept 

Nápad schovávající se za Formulí SAE je takový, že fiktivní společnost 

kontaktovala studentský konstruktérský tým, aby pro ni vyvinul malé závodní auto ve stylu 

formule podle zadaných kritérií odvozených od pravidel soutěže. 

Prototyp závodního vozu je poté oceněn pro svůj potenciál stát se produkčním 

modelem. Cílový trh pro toto závodní auto je charakterizován jako neprofesionální 

víkendový autokrosový (okruhový) závodník. Každý studentský tým designuje, staví 

a testuje prototyp postavený podle série pravidel, jejichž cílem je za prvé zajistit 

bezpečnost na trati (formule jsou při závodech řízeny samotnými studenty, nikoli 

profesionály) a zpropagovat chytré řešení problémů a technických obtížností při vzniku 

vozidla. 
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Prototyp závodního vozu je posuzován v několika různých kritériích. Tabulka 

bodového ohodnocení pro většinu Formule SAE podniků je následující: 

Tabulka 1.1.1 : Bodové hodnocení ve Fromula SAE.[9] 

Design 150 

Cena a vyrobitelnost 100 

Prezentace 75 

Akcelerace 75 

Skipad* 50 

Autocross 150 

Spotřeba paliva 100 

Vytrvalostní závod 300 

Celkový možný počet bodů 1000 
*Skipad = má prověřit kvalitu podvozku formule při maximální možné ustálené rychlosti 

v zatáčce. Trať tohoto testu má tvar osmičky a projíždí se nejprve 2x pravá a poté dvakrát 

levá polovina trati. Podél jízdní dráhy jsou postaveny kužely a každý shozený kužel 

znamená zásadní penalizaci 2s. 

 

Navíc k těmto disciplínám se obvykle různí sponzoři přidají s vyhlášením svých 

soutěží. Například nejlepší využití paliva E-85 etanol, inovativní použití elektroniky, 

recyklovatelnost, odolnost vůči nárazu, výpočetní cesta k designu, a celkový výkon jsou 

některé z dalších vyhlášených cen. Na začátku soutěže je vozidlo zkontrolováno pro 

splnění pravidel během Technické Inspekce. Před spuštěním vozidla ke všem dynamickým 

soutěžím jako SkiPad, Autocross, Zrychlení, a závod výdrže se kontroluje výkonnost brzd, 

velikost náklonu a úroveň hluku/kvalita tlumení výfukové soustavy a teprve potom je 

formule puštěna na dráhu. 

Formula SAE zahrnuje všechny aspekty podnikání včetně průzkumu trhu, designu, 

výroby, testování, vývoje, marketingu, managementu a získání finančních prostředků. 

Formula SAE se snaží vzít studenty mimo učebny a ukázat jim jak funguje reálný svět. 
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Velké společnosti jako General Motors, Ford, nebo Chrysler mohou využít 

spolupráce jejich zaměstnanců s více než tisícovkou studentů. Ti pracují v týmech od dvou 

do cca 30-ti a dokazují, že jsou schopni vyprodukovat funkční prototyp formule. 

Dobrovolníci pro ocenění designu jsou v americkém světě závodů slavná jména 

inženýrů a konzultantů jako Carroll Smith, Bill Mitchell, Dough Milliken, Claude Rouelle, 

Jack Auld, John LePlante, Ron Tauranac a Bryan Kubala. 

Dnes už se závodění rozrostlo a tak obsahuje mnoho přidružených podniků. 

Například Formula Student je podobný SAE podnik ve Velké Británii, nebo například 

Formula SAE Australasia (Formula SAE-A) se pořádá v Austrálii. Další podnik je SAE 

West (západ), která se s výjimkou 2012, kdy byla pořádána v Nebrasce pod názvem SAE 

Lincoln, pořádá pravidelně v Kalifornii USA. V neposlední řadě také Verein Deutscher 

Ingenieure (VDI) pořádá Fromula Student Germany na Hockenheim ringu v Německu. 

V roce 2007 byla slavnostně představena odnož Formula Hybrid, podobná Formula 

SAE s výjimkou toho, že vozy musí mít benzíno-elektrické pohonné ústrojí. Tyto závody 

se konají na New Hampshire International Speedway ve Spojených Státech Amerických. 

 

1.1.3 Shrnutí pravidel 

Formule SAE má rozvíjet kreativitu studentů, rozvíjet jejich fantaze a technické 

myšlení a proto má tato soutěž relativně málo omezení. [23] 

A. Studentská soutěž 

Celý tým musí být složen pouze z aktivních studentů (včetně řidiče), což samozřejmě 

znamená jistá omezení možného počtu pracovních hodin, zkušeností, dovedností a dává 

vzniknout unikátním výzvám, kterým profesionální týmy se zkušenými placenými 

zaměstnanci nemusí čelit. Toto omezení znamená, že ostatní pravidla mohou být mnohem 

méně omezující, než ve většině profesionálních soutěžích. 

Studenti mohou získávat kritiku a rady od profesionálních inženýrů, nebo učitelů 

fakult, ale veškerý návrh designu vozu musí být uskutečněn samostatnými studenty. 

Studenti jsou také plně zodpovědní za nalezení prostředků pro financování jejich projektu, 

přesto většina nejúspěšnějších týmů je financována z takzvaných kurikulárních programů 



 

 

a mají rozpočet sponzorovaný univerzitou. Dále také systém ud

k možnostem použití různých taktik, jak usp

což je raritou ve světě motorsportu.

B. Motor 

Motor musí být pístový, 

ccm. Dále restriktor kulového pr

mm pro benzínové motory a 19mm pro motory spalující 

výkon motorů pod pranicí 100 koní u v

používán produkční 4 válcový motor o objemu 600ccm použitý ze sportovní motorky. 

Tyto jednotky jsou využívány hlavn

najdou týmy, které hlavn

V a nebo dokonce i jednoválcové motory. P

vlastního motoru objeví jen velmi z

554ccm Universito Western Washington v

V Univerzity v Aucklandu.

 

Obr. 1.1.3 : Porovnání v

Farmula SAE 
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et sponzorovaný univerzitou. Dále také systém udě

možnostem použití různých taktik, jak uspět. Toto vede k velké rozmanitosti mezi vozy, 

ě ě motorsportu. 

Motor musí být pístový, čtyřtaktní, pracující v Ottově cyklu s objemem maximáln

ccm. Dále restriktor kulového průřezu musí být umístěn v sání a mít maximální pr

mm pro benzínové motory a 19mm pro motory spalující etanol. Díky tomuto restriktoru je 

 pod pranicí 100 koní u většiny FSAE formulí. Nejč

ční 4 válcový motor o objemu 600ccm použitý ze sportovní motorky. 

Tyto jednotky jsou využívány hlavně pro jejich dostupnost a nahraditelnost. I p

najdou týmy, které hlavně kvůli velikosti a váze využívají dvouválcové motory do 

nebo dokonce i jednoválcové motory. Přes to, že je to pravidly povoleno, se stavba 

vlastního motoru objeví jen velmi zřídka. Jedná se například o použití motoru V8 o objemu 

554ccm Universito Western Washington v roce 2001 a nebo vlastní dvouválcový motor do 

Aucklandu. 

3 : Porovnání v uložení motorů motokára/možnosti uložení pohonné jednotky u 

Farmula SAE /závodní monopost Dallara F3.[10

et sponzorovaný univerzitou. Dále také systém udělování bodů vede 

velké rozmanitosti mezi vozy, 

objemem maximálně 610 

sání a mít maximální průřez 20 

etanol. Díky tomuto restriktoru je 

tšiny FSAE formulí. Nejčastěji je u formulí 

ní 4 válcový motor o objemu 600ccm použitý ze sportovní motorky. 

a nahraditelnost. I přesto se 

ívají dvouválcové motory do 

es to, že je to pravidly povoleno, se stavba 

ad o použití motoru V8 o objemu 

roce 2001 a nebo vlastní dvouválcový motor do 

 

možnosti uložení pohonné jednotky u 

0] 
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C. Odpružení 

Není z bezpečnostního hlediska nijak regulováno. Většina týmů volí nezávislé 

odpružení všech kol a téměř univerzální zavěšení z dvojitých lichoběžníků. Aktivní 

odpružení je dovoleno.  

• Vozidlo musí mít rozvor alespoň 1525 mm. Rozvor se měří od středu kontaktů 

předních a zadních pneumatik s vozovkou s koly natočenými rovně. Vozidlo musí 

mít 4 kola, která nejsou v přímce.  

• Menší rozchod kol vozidla (přední nebo zadní) nesmí být menší než 75% většího 

rozchodu.  

• Světlá výška vozidla musí být dostačující k tomu, aby se zabránilo dotyku země 

s jakoukoliv částí vozidla (vyjma pneumatik) při soutěžích na závodišti.  

• Vozidlo musí mít nekrytá kola a kola auta musí mít průměr minimálně 203.2 mm.  

• Formule musí být vybavena zcela funkčním závěsným systémem s tlumiči nárazů, 

vpředu i vzadu, s použitelným propružením kola alespoň 50.8 mm, s propružením 

25.4 mm a s odskokem 25.4 mm, se sedícím řidičem.  

• Všechny montážní body pro zavěšení nápravy musí být při technické kontrole 

viditelné buď přímým pohledem, nebo po odstranění krytů.  

 

Obr. 1.1.4 : Modelu rámu formule se zavěšením a odpružením.[11] 
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D. Aerodynamika 

V oblasti aerodynamiky je zde několik omezení a požadavků. Většina týmů příliš 

nepracuje na aerodynamice hlavně kvůli tomu, že rychlost při závodech FSAE jen zřídka 

překročí hranici 100km/h. I proto má hodnotící porota tendence se nad aerodynamickými 

prvky bez opodstatnění a reálných výpočtových a testovacích dat, která by nejlépe měla 

pocházet z větrného tunelu a nebo minimálně z počítačové analýzy dynamiky kapalin, 

spíše mračit. I přes to většina aut, jež používají aerodynamické prvky se snaží postavit celé 

auto „okolo“ těchto prvků, které se skládají z masivních křídel a difuzorů. Benefit z dobře 

vyvinuté aerodynamiky je zřejmý, hodně závisí na tom, jak rychlý je daný okruh, ale rozdíl 

mezi „nejpomalejší aerodynamikou“ a tou nejrychlejší může být i několik sekund na kolo. 

Ovšem během větrného dne na rovince a nebo speciálně v závodě měření spotřeby začnou 

mít aerodynamicky vylepšená vozidla většinou problémy. 

 

 

Obr. 1.1.5 : Ukázka aerodynamiky jedno z vozů.[12] 
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E. Hmotnost 

Momentálně neexistuje žádné váhové omezení. Průměrná závodní váha se u Formule 

SAE většinou pohybuje pod 230kg. Nicméně, absence váhového omezení a víceméně fixní 

možnosti výkonu znamenají, že většina týmů se soustřeďuje na inovativní strategie pro 

ušetření hmotnosti. Můžeme například jmenovat kompozitní materiály, komplikované 

a drahé obráběcí procesy a také třeba rapid prototyping. V roce 2009 se změnilo přidělení 

bodů za úsporu paliva ve vytrvalostním závodu na 100 z celkových 400 vytrvalostních 

bodů z předešlých 50. Díky této změně pravidel se začal objevovat trend tzv. downsizingu 

– zmenšování objemu motoru z důvodu snížení jeho váhy a zvýšení efektivity a tím pádem 

snížení spotřeby. Několik špičkových týmů přešlo z vysoce výkonných 4-válcových 

na menší, jedno až dvou-válcové motory. Které, ač produkují mnohem menší výkon, 

dokáží uspořit až cca 35kg hmotnosti i více a také jsou samy o sobě více úsporné 

v požadavcích na palivo a zástavbový prostor. Pokud takové lehké jedno-válcové auto 

dokáže rozumně udržet tempo ve vytrvalostním závodě, může dohnat bodovou ztrátu 

v umístění proti výkonnějším čtyř-válcům právě díky bodům za úsporu paliva. 

  

Příklad: V roce 2009 při závodu Formula SAE Východní vytrvalostní závod v USA 

dokončil tým Rochester Institute of Technology (dále RIoT na třetím místě s časem 22 

minut a 45 sekund s jejich čtyř-válcovým autem, zatímco čtvrtí v cíli Oregon State 

University (dále OSU) dokončili s časem 22 minut a 47 sekund s jejich jedno-válcovým 

vozem. Toto umístění znamenalo pro RIoT 290,6 bodů ze 300 bodů za umístění v závodě 

a 289,2 bodů pro OSU. Nicméně vozidlo OSU spotřebovalo nejméně paliva ze všech vozů 

(2,54 l, tzn. 0.116 l/km) během celého závodu a díky tomu získalo plný počet 100 bodů za 

úspornost, kdežto RIoT spotřebovalo 4,4l (0,2002 l/km) a to znamenalo ocenění pouze 

23.9 bodů. To znamená, že tento závod by vyhrála Oregon State University i přes to, že 

jejich formule je slabší a pomalejší. Nicméně v roce 2009 díky lepším schopnostem ve 

všech ostatních závodech a měřeních vyhrála o těsných 8.9 bodu proti OSU právě 

Rochester Institute of Technology. 
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F. Bezpečnost 

Největší část nařízení přináleží bezpečnosti. Vozidla musí mít dvě ocelové ochranné 

obruče pro případ převrácení předepsané tloušťky a slitiny, bez ohledu na složení zbytku 

šasi. Dále musí vůz mít pohlcovač nárazu v přídi a data z testování nárazu tohoto 

pohlcovače musí být předloženy před závoděním. Vozidla také musí mít dva nezávislé 

hydraulické brzdové okruhy, plně pětibodové závodní bezpečnostní pásy a musí splňovat 

geometrické požadavky na umístění řidiče v kokpitu během všech řidičských závodů. Test 

naklápění zajistí, že během závodění nebude z vozidla unikat žádná kapalina ani při ostrém 

zatáčení. Dále také řidič nesmí být v přímém kontaktu s žádným z palivových, chladících 

a nebo olejových vedení. 

 

1.1.4 Formula Student FS 

Této soutěže se účastní i Ostravská VŠB. Jedná se o odnož prestižního, původně 

amerického soupeření univerzitních týmů složených z budoucích inženýrů, Formula SAE. 

Tato soutěž se ve své evropské odnoži poprvé objevila v roce 1998.  Momentálně se na 

evropském kontinentu pořádá několik šampionátů Formula Student jako např. Formula 

Student Hungary, Germany a nově i Formula Student Czech Republic. Pravidla těchto 

soutěží jsou shodná s těmi americkými, která jsou zmíněna výše.  

 

Obr. 1.1.6 : Pozvánka na událost Formula Student z roku 2013.[13] 
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1.2 Představení projektu VŠB 

“Fakulta strojní vyvíjí studentskou formuli typu SAE s cílem porovnání schopností 

konstrukčních vlastností jednotlivých prvků formule na národní a mezinárodní univerzitní 

úrovni. Na vývoji komponentů studentské formule se podílí studenti, pedagogové 

a vědecko-výzkumní pracovníci Fakulty strojní, kteří následně budou tyto konstrukční 

celky formule prověřovat na závodech studentských formulí v ČR a po celém světě. 

Formula Student Ostrava Czech Republic je posílení vzdělání, vědy a výzkumu a týmové 

spolupráce na základě realizace společného díla- studentské formule – funkčního modelu 

formule, její ověření, zkoušení a testování v rámci soutěže SAE, účasti na národních 

a mezinárodních studentských akcích, publicity univerzity apod.” [27] 

1.2.1 Vývoj designu 

Na univerzitě byl sestaven tým studentů Fakulty strojní pod vedením MgA. Petra 

Neničky, který se zabývá problematikou design připravované studentské formule. 

V koncepci návrhu formule PAJA001 a přípravy formule PAJA002.  

 

 

Obr. 1.2.1 : Designový prototyp č.1 a prototyp č.2 Vysoké školy Báňské.[14] 
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1.2.2 Vývoj rámu a karoserie 

Tímto úkolem byl pověřen tým studentů a pracovníků fakulty strojní pod vedením 

Ing. Marka Gebauera, který se zabývá návrhem konstrukce rámu včetně jeho kontroly 

a pevnostního posouzení. Rám tvoří nosnou kostru celé formule, na kterou se přenáší 

veškeré dynamické účinky při jízdě formule. Konstrukce rámu je vyvíjena ve spolupráci 

s firmou LUCCO a.s. 

1.2.3 Vývoj části podvozků 

Hlavní součástí podvozku jsou závěsy a další komponenty. Při návrhu je nutno vzít 

v potaz veškerá zatížení při různých provozních stavech formule tak, aby byly zachovány 

předpisy FSAE. Tímto úkolem byl pověřen tým pod vedením Ing. Marka Gebauera, Ing. 

Pavla Dreslera a Ing. Jakuba Šmirause, který je odpovědný za mechaniku podvozku 

formule. 

Jako další projekty budou následovat vývoj motoru a převodovky, vývoj 

elektroniky a řízení, finální montáž, testování a zkoušky nastavení. 

 

 

Obr. 1.2.2 : Aktuální fáze vývoje projektu VŠB i s konstruktérským týmem.[14] 
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3D SKENOVÁNÍ 

této kapitole je stručně představeno 3D skenování se zam

popsání bezdotykových metod skenování, jelikož těch bylo použito v

edstavuje konkrétní model skeneru, který byl pro získání dat použit a stru

popisuje také využitých programů. 

Pojem reverzní inženýrství 

Pojem reverzního inženýrství je s příchodem nových technologií 

ován ve všech odvětvích průmyslu. Reverzní inženýrství totiž umož

ískání informací o již vyrobené reálné součásti a jejich následné zpracování.

Princip reverzního inženýrství spočívá v otočení běžně známé cesty pro výrobu 

ástky. Proces reverzního inženýrství začíná s již existujícím objektem, který 

jsme za pomoci digitalizace schopni převést do digitální podoby (CAD model).
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: Kde všude se používá reverzní inženýrství.[20] 

 

ři kterém je spojitý analogový signál převáděn na signál digitální.
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V této práci půjde hlavně o převod analogových informací o tvaru do podoby 

digitálního obrazu součásti. Konkrétně rámu studentské formule. K tomuto účelu se dají 

použít dva způsoby digitalizace: 

- vzorkování, 
- kvantování. 

 

Vzorkování je proces, při kterém dochází k převodu snímaného obrazu do tzv. 

vzorkovací mřížky, tím se vytváří pixely obrazu. 

Kvantování umožňuje snímání barvy rozdělením obrazu do určitých kvantových 

úrovní. 

Velkou roli na kvalitu obrazu hraje transformace spojitého obrazu na obraz digitální. 

Při tomto procesu je důležité vhodné nastavení digitalizačních parametrů, aby došlo 

k minimalizování ztrát informací. Například zvolení vhodnější vzorkovací frekvence, nebo 

úprava šířky kvantového intervalu. 

 

2.2.1 Rozdělení metod digitalizace 

Existuje několik způsobů, jak vytvořit počítačový 3D model reálného objektu. 

Nejběžnější základní rozdělení je na kontaktní a bezkontaktní skenery. Dále 

nekontaktní 3D skenery můžeme rozdělit na podskupiny aktivní a pasivní skenery a každá 

z těchto podskupin skrývá několik rozdílných technologií. 

 



 

 

SmartArt 2.2.1 : Základní d
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Základní dělení 3D skenerů.[22] 

ěru konkrétního 3D skenovacího zařízení je nutno ujasnit si následující

udou naskenovaná data sloužit:  Reverzní inženýrství, kontrola, 3D tisk

    podklady pro další modelování designu

Jak velký objekt budeme skenovat:   každý skener je urč

    rozmezí, překročení tohoto rozmezí 

    znamená snížení př

texturou, nebo bez textury: s barvou objektu, nebo bez

Místo skenování:     v dílně, mimo budovu, laborato

    extrémní podmínky

asu máme na skenování k dispozici: např. při pohyblivých v

    velmi rychle, jina

    neustále mění 
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2.3 3D Skener 
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řízení, které dokáže analyzovat reálné objekty, nebo 

dat o jejich tvaru a vzhledu. Tato data jsou potom použita

ídimensionálního modelu. 

Existuje mnoho způsobů, jak tato data získat. Všechny ale vedou ke stejnému 

ale svou cestou se svými limity, výhodami a cenou. Stále se na

omezením optických skenerů kvůli jejich náchylnosti na lesklé, 

ůhledné povrchy.  

Získaná 3D data jsou velice užitečná pro široké pole využití. Nej

chto 3D skenovacích zařízení je patrné v zábavním průmyslu u tv

h her. Mezi další odvětví, která 3D skenování hojn

myslový design, výroba ortéz a protéz, reverzní inženýrství, výroba prototyp

neposlední řadě také dokumentace kulturních artefaktů. 

elem 3D skeneru je obvykle vytvoření mračna bodů o stejném geometrickém 

tvaru, jako má skenovaný objekt. Z těchto bodů se za pomocí zpracovacího software 

či 3D model objektu. Moderní skenery jsou schopny zazn

ě každého takového bodu a tyto informace jsou poté v

Obr. 2.3.1: Různé druhy 3D skenerů.[15] 

dokáže analyzovat reálné objekty, nebo prostředí díky 

dat o jejich tvaru a vzhledu. Tato data jsou potom použita pro vytvoření 

to data získat. Všechny ale vedou ke stejnému 
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jejich náchylnosti na lesklé, 

ná pro široké pole využití. Nejčastější využití 

ůmyslu u tvůrců filmů, nebo 

3D skenování hojně využívají, patří 

ortéz a protéz, reverzní inženýrství, výroba prototypů, kontrola 

ů o stejném geometrickém 

 se za pomocí zpracovacího software 

i 3D model objektu. Moderní skenery jsou schopny zaznamenat také 

 každého takového bodu a tyto informace jsou poté v PC spojeny. 
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2.3.1 Kontaktní 

3D sonda kontaktního skeneru měří souřadnice povrchu objektu za pomoci 

fyzického dotyku, zatímco skenovaný objekt je pevně připevněn k velmi přesné a rovné 

podkladové desce. Objekt musí být pevně uchycen a jeho povrch by měl být upraven na 

určitou maximální hrubost (nejlépe vyleštěn). Pokud skenovaný objekt není ani z jedné 

strany rovný a není tedy možné jej stabilně upnout na rovnou podložku, jsou k zajištění 

stability a nehybnosti používány upínky. 

 

Mechanismus skeneru může mít tři základní formy: 

• Systém posuvné desky a pevných ramen umístěných vůči sobě v pravém úhlu. 

• Kloubová paže s pevnými rameny a velmi přesným úhlovým senzorem. Pozice 

konce ramene je vypočítána komplexním matematickým vzorcem, zahrnujícím také 

úhlové natočení posledního dílu paže (zápěstí) a úhel natočení každého kloubu. 

Toto řešení je ideální pro snímání malých otvorů, nebo trhlin s malým vstupním 

otvorem. 

• Kombinace výše uvedených dvou systémů může být také použita, jde o systém plně 

pohyblivé paže nezávislé na pohyblivém stole. Toto řešení je velice vhodné pro 

měření rozměrově velkých objektů s nutností měřit velké vnitřní prostory, a nebo 

překrývající se povrchy. 

 

Obr. 2.3.2 : kontaktní 3D skener.[16] 
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řečeno skenovací frekvence

skener pracuje v rozmezí 10

 

 

 

30 

říklad kontaktního 3D skeneru tzv. přenosný sou

řevážně ve výrobě a umí být velice přesný. Tento systém funguje na 

ii a umožňuje volný pohyb při měření. Pohyb dotykové sondy je za 

pomocí odrazových bodů (reflektorů) monitorován skenovací hlavou, která je stacionární 

zaznamenává všechny reflektory v pracovním prostoru a tím urč

hoto řešení je přesto nutnost dotyku s povrchem m

ěření křehkých, extrémně pružných, anebo 

ů. Mezi další nevýhodu vůči jiným skenovacím metodám pat

ky se dotknout povrchu v každém jednom požadovaném bod

eno skenovací frekvence CMM skeneru se pohybuje okolo cca 100

rozmezí 10-500 kHz. 

Obr. 2.3.3 : CMM skener.[17] 

řenosný souřadnicový měřící 

řesný. Tento systém funguje na 

ení. Pohyb dotykové sondy je za 

hlavou, která je stacionární 

pracovním prostoru a tím určuje jejich vzájemnou 

povrchem měřeného objektu 

 pružných, anebo například historicky 

metodám patří rychlost, a to 

každém jednom požadovaném bodě. Přesněji 

CMM skeneru se pohybuje okolo cca 100 Hz, kdežto laserový 
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2.3.2 Bezkontaktní 

V dnešní době zažívají bezkontaktní 3D skenery obrovský rozmach a 3D měření 

tvarů rozměrů se stává nedílnou součástí výrobního procesu. Variace aplikací jsou velice 

rozsáhlé. Všechny těží z rychlé, přesné a bezkontaktní práce vhodné speciálně při inspekci 

kvality, kontroly povrchů, nebo při vizuální kontrole na montážní lince.  

Tato skupina aktivních skenerů pracuje na principu emitace radiačního, nebo 

světelného záření a měření jejich odrazu, nebo vyzařování od skenovaného objektu. 

Používané typy záření jsou světlo, ultrazvuk, nebo rentgenové záření. Díky své konstrukci 

3D skenery sdílejí mnoho vlastností s kamerami. Stejně jako kamery snímají okolí 

kuželovým viděním a stejně jako kamery potřebují nezacloněný pohled na skenovanou 

součást. Ovšem tam, kde kamera shromažďuje pouze informace o barvě obrazu, 3D skener 

zjišťuje vzdálenost k bodům snímaného povrchu. Vzniklý obraz je tedy množina informací 

o vzdálenosti a vzájemné poloze jednotlivých bodů. Díky tomu je poté možné složit 3D 

model skenované součásti. 

Elektronické skenování za použití zdvojeného snímače (CCD), kamery 

a digitálního zpracování našlo obrovské uplatnění ve výzkumu, průmyslové výrobě, 

komunikaci, ale i u zákazníků se specifickými potřebami. V dnešní době se získávání 3D 

modelu obrazu dostává na pokraj bouřlivého a dalekosáhlého vývoje. Rychlé, 

bezkontaktní, optické snímání je velice vhodné pro průmyslové aplikace jako inspekce 

tolerancí a úplnosti, robotické vidění v automatickém kompletování, inspekce povrchu 

a reverzní inženýrství. Stejně tak jsou důležité pro dohled nad zabezpečenými prostory, 

rozpoznávání 3D objektů a navigování. Třídimensionální optické měření poskytuje čistou 

3D geometrii objektů, která je absolutně nezávislá na povrchu a reaktivitě objektu, 

vzdálenosti od senzoru a osvětlení.   

Základní metodou pro získání 3D obrazu je napodobení očí, tedy párového 

optického mechanizmu, který je schopen za pomoci matematických vzorců vytvořit 3D 

objekt. 
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Obr. 2.3.4 : Triangulace.[18] 

Ve většině situací by jeden sken z jedné pozice neposkytl kompletní obraz 

skenované součásti a proto je pro dostatečné pokrytí celé skenované součásti vyžadován 

pohyb a skenování z různých úhlů a vzdáleností. Tyto skeny jsou poté umístěny do 

systému souřadnic a jeden po druhém sloučeny dohromady, až vznikne kompletní 3D 

model. 

Mezi základní využívané metody patří: 

• triangulace, 

• optická interferometrie, 

• měření doby letu světla. 

 

Triangulace 

Metoda triangulace je v současné době zastoupena nejvíce. Dělí se na tyto 

nejdůležitější techniky [1]: 

• aktivní triangulace, 

• pasivní triangulace, 

• měřící systém s teodolitem, 

• fokusovací techniky, 

• techniky podoba ze stínování. 

Aktivní triangulace je relativně jednoduchý systém používající nasvěcování objektu 

světelným zdrojem (proto aktivní) a jeho následné snímání za využití fotogrammetrické 

rekonstrukce CCD snímačem. CCD snímač a zdroj světla jsou vzájemně umístěny v tzv. 
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triangulačním trojúhelníku. Spojnice mezi světelným zdrojem a snímačem se nazývá 

triangulační báze, nebo-li základna. Z-ová souřadnice objektu je při znalosti triangulační 

báze získána díky neměnnému úhlu mezi zdrojem světla a triangulační bází a naopak 

změnami pozice vysvíceného bodu CCD snímače.  

 

Obr. 2.3.5 : Triangulační trojúhelník (1D Triangulace).[2] 

 

Jako zdroj osvětlení se nejčastěji používá: 

• světelný paprsek pro 1D, 

• světelný pruh pro 2D, 

• strukturovaný svazek světla pro 3D. 

Nevýhoda použití světelného paprsku z jednoho nepohyblivého zdroje může nastat 

u komplikovanějších tvarů, kde dojde k nedokonalému nasvícení snímané plochy, 

následnému vzniku stínu a tím nemožnosti CCD snímače odečíst Z-ovou souřadnici 

v takovém místě. Další komplikace může nastat v případě povrchů rovnoběžných s rovinou 

promítaného proužku. Tyto povrchy díky technologii snímaní proužku nebudou na snímku 

dobře zřetelné. 
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Proto je velmi důležité snímaný objekt ustavit vůči zdroji světla a snímači do vhodné 

pozice.  

Strukturovaný svazek světla používaný pro 3D triangulaci je velkou výhodou oproti 

metodám 1 a 2D, protože celá scéna je jím označena najednou a tím se zkracuje doba 

skenování i jeho pracnost. 

 

Obr. 2.3.6 : Problém viditelnosti u 2D triangulačních metod (stín).[2] 

 

Pro 3D triangulaci se používá různých technik osvětlení, mezi které patří: 

• technika světelného vzoru, 

• technika barevného kódu, 

• technika fázového posuvu, 

• technika moiré. 



 

 

Obr. 2.3.7

Obr. 2.3.8

Pasivní triangulace

Pasivní znamená, že se obejde bez

zastoupeny dvěma CCD sníma

imitují lidský zrak. Tímto zp

sdruženým paprskem snímána úhlová paralaxa a tím p

obou snímačů. 
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Obr. 2.3.7 : Technika světelného vzoru 3D triangulace.

Obr. 2.3.8 : Ukázka vzniku Moiré textury.[5] 

Pasivní triangulace je systém pracující na podobném principu jako lidský zrak. 

Pasivní znamená, že se obejde bez externího zdroje osvětlení. Oč

a CCD snímači, které svou vzájemnou vzdáleností p

ý zrak. Tímto způsobem vzniknou dva tzv. stereoskopické snímky. Dále je 

sdruženým paprskem snímána úhlová paralaxa a tím přístroj získá vzd

 

ného vzoru 3D triangulace.[2] 

 

 

je systém pracující na podobném principu jako lidský zrak. 

ětlení. Oči jsou u této metody 

vou vzájemnou vzdáleností přibližně 65 mm 

dva tzv. stereoskopické snímky. Dále je 

ístroj získá vzdálenost povrchu od 
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Měřící systém s teodolitem je nejpřesnější systém triangulačního měření. Chyba 

tohoto měření se pohybuje pod 5×10-6 %. K dosažení této přesnosti je však zapotřebí 

dlouhého měření. „Měřený předmět musí být zaostřen nejméně dvěma teodolity. 

Horizontální a vertikální úhly jsou měřeny elektronicky (rozlišení až 2,5") a 3D souřadnice 

jsou určeny z měřených úhlů a ze známých pozic teodolitů. Teodolity se používají pro 

přesná měření rozměrných objektů (stavebnictví, geodézie, atd.). Moderní systémy jsou 

vybaveny kvalitním dalekohledem, elektronikou vyhodnocující měření a provádějící 

některé početní úkony, velkým přehledným displejem a jsou umístěny na oddělitelné 

trojnožce. Někdy je integrován 1-D laserový radarový měřič vzdálenosti.” [2] 

 

Fokusovací techniky těchto technik existují tři základní typy. „Důležitými parametry 

u těchto technik jsou hloubka ostrosti a průměr kroužku vzniklého difrakcí v ohniskové 

rovině, který závisí na ohniskové vzdálenosti a numerické apertuře. Existují tři různé 

metody: 

• konfokální mikroskopie, 

• kontrolované fokusování, 

• metody rozfokusování. 

Techniky založené na konfokální mikroskopii používají dvojitého prostorového filtrování 

detekovaného objektu i osvětlení do ohniskové roviny pomocí malého otvoru. Detektor 

vidí pouze osvětlené body v ohniskové rovině. Jelikož je v každém okamžiku změřen 

pouze jeden bod, je třeba k získání 3D obrazu provést skenování ve všech třech směrech 

(x, y a z). Tento nedostatek se odstraňuje užitím většího počtu čoček a maticového CCD 

senzoru. 

Metoda kontrolovaného fokusování přináší profily povrchu Z(x,y) skenováním xy roviny 

s pevnou kontrolou Z. U metody rozfokusování je vzdálenost určena buď z průměru nebo 

z intenzity kroužku. Skenování lze předejít spektrální analýzou za předpokladu, že 

ohnisková vzdálenost závisí přibližně lineárně na vlnové délce.” [2] 
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Techniky podoba ze stínování určují normály povrchových elementů z ozáření, 

stínů a odlesků vzniklých na skenovaném obraze a ze známé polohy zdrojů světla 

a kamery. Ze vzniklé normály jsou poté matematickým vzorcem vypočteny 3D tvary 

skenovaného objektu. Tato technika se dá vylepšit obrazovými sekvencemi a pohyblivými 

zdroji světla. Další možností zpřesnění této metody je použití odrazů různého druhu 

osvětlení. 

 

Optická interferometrie 

Tato metoda pracuje na principu vysílání koherentního světelného záření 

rozděleného na dvě složky: - referenční, 

    - měřené, 

a měření jeho doby letu. Tato záření mezi sebou interferují a výsledek tohoto procesu je 

dále zachycen buď CCD snímačem, nebo i obyčejnou fotodiodou. Tato metoda musí být 

pro měření absolutních vzdáleností bodů kalibrována, jinak měří pouze vzdálenosti 

relativní. Toto je způsobeno hlavně technologií měření, při které jsou využívány vlastnosti 

jednoho polarizačního děliče a dvou odražečů. 

 

 

Obr. 2.3.9 : Blokové schéma interferometru.[2] 
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Měření doby letu modulovaného světla 

To, jak daleko se určitý bod nachází v prostoru, jsme schopni zjistit také pokud 

změříme dobu letu světelného paprsku k tomuto bodu. Z-ovou souřadnici získáme díky 

odrazu tohoto paprsku a jeho následnému opětovnému zachycení. Nevýhodou této metody 

jsou značné nároky na přesnost měřící techniky kvůli vysoké rychlosti světla (300*106 

m/s). 

Rozlišujeme tři základní metody modulace signálu [2] : 

• Pulsní 

• Pseudonáhodná 

• Spojitá 

I přesto, že se metoda měření letu modulovaného světla jeví podobná metodě optické 

interferometrie, není tomu tak a mezi oběma metodami panuje značný rozdíl v rozlišení 

a přesnosti měření. Díky použití vysokofrekvenční elektronické části v měřících přístrojích 

modulovaného světla dochází ke značným časovým zpožděním a tím pádem i chybám ještě 

dříve, než se signál mixuje a koreluje. Proto je poté nutné zařadit časově velmi náročnou 

mechanickou kalibraci nebo zařazení druhého referenčního kanálu pro kompenzování 

chyb. Kdežto u výše popsané metody interferometrické se mixování, korelace a srovnání 

s referenčním kanálem provádí přímo ve fotodetektoru a i díky tomu je bez chyb 

a zpoždění. 
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HandyScan 3D 

Jedná se o ruční laserový skener, který je vyráběn Kanadskou firmou Creaform 

a v ČR distribuován firmou SolidVision. Firma momentálně vyrábí 4 typy tohoto skeneru, 

které pracují na stejném principu, ale liší se od sebe specifickými vlastnostmi. 

 

Tabulka 2.3.1 : Modely HandyScan 3D a jejich specifika.[21] 

 

Skener, se kterým jsem konkrétně pracoval, se celým jménem nazývá HandyScan 

3D EXAsca. Jedná se o nejuniverzálnější nabízený model s vysokým detailním rozlišením 

a přesností a díky tomu je velice vhodný pro přesnou kontrolu a náročné reverzní 

inženýrství. Rozlišení, což odpovídá maximální délce strany zachyceného trojúhelníku,  

neznamená přesnost! Přesnost toho skeneru při skenování objektu do velikosti 1m3 je až 

0.04mm hlavně díky vylepšené optice.  

Tento model pracuje na principu technologie, která byla po 4 letech vývoje poprvé 

představena v roce 2006. Jedná se o metodu, kdy povrch skenovaného objektu je ozářen 

rozkmitaným pozičním laserovým křížem, který následně snímají dvě CCD kamery, 

a tento obraz je poté vyhodnocen pomocí triangulační metody. Oproti jiným modelům se 

model EXAscan liší použitím ne dvou, ale tří kamer, kdy prostřední z nich je určena pro 

skenování s vysokým rozlišením jako doplněk klasických dvou kamer. Tato kamera se dá 

obsluhou zapnout jen pro specifickou část skenovaného objektu a u této části je poté 
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získáno trojnásobně vyšší rozlišení. Tento skener je pomocí dodávaného kabelu spojen 

přímo s PC, ve kterém v reálném čase probíhá zpracování dat v jednom z podporovaných 

CAD/CAM systémů podporujících tvorbu prostorové sítě (např. SolidWorks). 

Výstupem v tomto programu je potom polygonová síť, která je během skenování 

neustále přepočítávána a zpřesňována. Skener si svou polohu v prostoru a vůči objektu 

indexuje sám za pomocí tzv. pozičních značek, které je nutno rozmístit buď přímo 

na skenovaný objekt, případně v jeho blízkém okolí. Platí pravidlo, že čím více značek, tím 

lépe, protože každý nový skenovací pohled musí obsahovat alespoň 3 poziční značky 

z pohledu předešlého, aby byl skener schopen správně indexovat svou polohu. 

Samozřejmostí je možnost detailnějšího doskenování nebo vracení se k různým pohledům. 

Čím více času člověk skenováním stráví, tím je většinou výsledná přesnost vyšší. 

Jednou z mnoha výhod tohoto patentovaného systému tvorby sítě je například i to, 

že skener je schopen tzv. selektivního skenování. To znamená, že skener lze nastavit pro 

vnímání jen určité barvy a tím docílit odfiltrování okolí, jako například držáku, nebo 

podložky. 

Nevýhodu může představovat práce s lesklými plochami a citlivost na kvalitu 

osvětlení. Díky těmto faktorům totiž může docházet k zaznamenávání nežádoucích odlesků 

a výsledný sken poté vypadá jako „čaj rozsypaný v prostoru“. Není to ovšem neřešitelný 

problém, jen vyžaduje více času a soustředění při úpravě sítě po dokončení skenování. 

Je třeba zmínit, že všechny modely HandyScan od společnosti Creaform pracují 

s laserem třídy II, což znamená, že není nutné používat ochranné pomůcky pro zrak, jako 

například speciální brýle. 

 

 

 



 

 

Obr. 2

Tabulka 2.3.1: Parametry EXAscanu

 

Postup skenování 

1) Příprava povrchu

Skener je nejprve pot

aplikace lepících reflexních 

 

Rozměry: 172x260x216mm 

Hmotnost: 1,25Kg

Třída laseru: II

Rozlišení: 0,05mm

Přesnost: 40µm/m 

Vzdálenost: 30cm
Výstupní formát: .stl, .csf 
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Obr. 2.3.10 :  CREAFORM 3D HandyScan.[22]

Tabulka 2.3.1: Parametry EXAscanu.[15] 

ovrchu 

Skener je nejprve potřeba kalibrovat a nastavit pořizovací parametry. Následuj

aplikace lepících reflexních prvků přímo na, nebo v okolí skenovaného povrchu.

ry: 172x260x216mm 

Výstupní formát: .stl, .csf 

 

.[22] 

 

řizovací parametry. Následuje 

okolí skenovaného povrchu. 
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2) Skenování povrchu 

Získávání skenovacích dat začíná jednoduše. Stačí skener držet ve vzdálenosti 

zhruba 25 cm od skenovaného povrchu a držet spoušť skeneru tak, aby došlo ke 

skenování povrchu. Skenerem je zapotřebí pohybovat tak, aby došlo k pokrytí 

celého skenovaného povrchu. 

 

3) Export výsledků 

Jako výstup skeneru je přímá síť povrchu skenovaného předmětu, díky které lze 

s daty okamžitě začít pracovat. 

 

2.4 Software pro zpracování dat 

Pro zpracování dat získaných 3D skenem je možno použít velké množství různých 

CAD programů. Většina z nich je uzpůsobena pro konkrétní potřeby. Například pro tvorbu 

designu je vhodné použít program Rhinoceros, kontrolu přesnosti výroby výrazně ulehčí 

předdefinované funkce programu Geomagic Studio a pro reverzní inženýrství je vhodný 

například Autodesk Inventor, nebo CATIA. 

Následující podkapitoly se zaměřují pouze na programy, které byly použity pro 

úpravu získaných dat v praktické části této diplomové práce.  

 

Ovládací program 3D HandyScanu 

VXelements 2.0 byl představen společností Creaform v roce 2012. Tento software 

v sobě obsahuje 3 moduly VXscan, VXprobe a VXtrack.  Tím pokrývá kompletní 

problematiku skenování a snímání dat a jejich následného zpracování. Každý z prodaných 

3D skenerů od firmy Creaform je tímto velice uživatelsky přátelským a intuitivním 

software vybaven.  

 

VXScanje specializovaný program na získávání a optimalizaci vstupních dat ze 3D 

skenování. Tento program vytváří z nasnímaných dat polygonovou síť a umožňuje také její 

optimalizaci.  
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Hlavními přednostmi VXscan jsou: 

- povrch skenovaného objektu je rendrován v reálném čase, 

- automaticky generuje STL soubor, 

- úprava povrchu skenovaných ploch pro zvýšení přesnosti sítě bez vzniku několika 

vrstev, 

- automatická kalibrace, 

- optimalizace ploch jako jsou zaplňování otvorů, filtrace okrajů, chytré dělení, atd. 

 

 

Další využité programy 

 Ke zpracování praktické části této práce bylo dále využito těchto programů:  

 

- Geomagic Studio 2013 je kompletní modulový software vhodný speciálně pro 

zpracování 3D dat a jejich převod do běžně používaných CAD souborů a reverzní 

inženýrství.Tento program nabízí snadný a inteligentní způsob editace 

naskenovaných sítí, editaci mračna bodů a pokročilé funkce práce s povrchy. 

Velkou výhodou tohoto programu jsou funkční automatizované nástroje, které 

umožňují vytvářet 3D modely nejvyšší kvality rychleji a přesně podle představ 

uživatele. 

 

- AutoDesk Inventor je ve světě nejprodávanější program pro vytváření 3D strojních 

součástí a generování jejich 2D výkresů. Firma AutoDesk je známá hlavně svým 

původním programem s názvem AutoCad. V dnešní době již většina uživatelů 2D 

AutoCadu přešla do 3D prostředí programu Inventor. Výhoda práce ve 3D 

programech je jednoznačně okamžitá možnost vidět rozměry sestav, jestli 

nedochází ke kolizím atd. Inventor díky používání velkého množství různých vazeb 

umožňuje generování pohyblivých videí narýsovaných sestav. Program obsahuje 

také generátor plechových součástí, svařenců, ocelových konstrukcí atd. 
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- CATIA znamená počítačová podpora třídimensionálních aktivních aplikací. Tento 

program je označován za nejkomplexnější CAD software svého druhu. CATIA 

spojuje programy pro tvorbu průmyslového, ale také elektrického, nebo fluidního 

designu a veškeré zázemí pro tvorbu mechanických součástí od návrhu až po 

výrobu a také systémové inženýrství. Systém pochází z Francie a je celosvětově 

marketingově a technicky podporován společností IBM. Nejznámějšími uživateli 

tohoto programu jsou výrobci letadel, ze záznamů společnosti vyplývá, že 87% 

všech civilních letadel, 79% helikoptér a 50% vojenských letadel bylo designováno 

v CATIA. Dále snad všichni velcí výrobci automobilů, lodí, ale třeba také 

pneumatik. Všichni tito zákazníci využívají možnosti interaktivního návrhu i velmi 

složitých strojírenských výrobků a možnosti jejich inovací po celou dobu jejich 

životnosti. 
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3 VLASTNÍ EXPERIMENT – KONTROLA RÁMU 

Třetí kapitola popisuje postup při realizaci praktické části diplomové práce. Vymezuje 

cíle, popisuje proces skenování a následnou úpravu získaných dat v několika programech. 

Závěr kapitoly je věnován výsledkům praktického měření. 

 

3.1 Popis řešeného problému, vymezení cílů práce 

Hlavním cílem této práce se stalo naskenování rámu studentské formule vyrobeného 

podle 3D modelu. Tento původní 3D model byl vytvořen v programu Autodesk Inventor 

týmem pracujícím na vzniku formule VŠB. Podle modelu vznikly výkresy a zadala se 

výroba. 

 

Obr. 3.1.1 : Výroba svařovaného rámu pro vůz Formula Student VŠB-TU Ostrava [21] 

 

 Po vyrobení ovšem došlo ke změně rámu. Bylo zjištěno, že šířka rámu v oblastech 

okolo místa pro pilota formule neodpovídá pravidlům Formula Student. Rám byl tedy 

v několika místech dodatečně roztáhnut tak, aby nařízené rozměry splňoval. Tato 
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skutečnost se stala podnětem pro začátek praktické části mé diplomové práce. Pro výrobu 

karoserie formule bylo totiž nutné znát přesné rozměry roztaženého rámu, aby nikde 

nedošlo ke kolizi s kapotáží. 

 

3.2 Průběh skenování 

Skenování rámu probíhalo v prostorách jedné z laboratoří Centra pokročilých 

inovačních technologií při Vysoké škole Báňské Technické Univerzitě. Tyto prostory jsou 

nové a moderní a poskytují týmu Ostravské Formule SAE dobré zázemí pro vývoj 

a kompletaci jejich monopostu. 

Vlastnímu skenování za použití 3D HandyScanu předcházela nutná příprava. 

Jako první bylo třeba zvážit, do jaké pozice rám ideálně umístit. HandyScan je velice 

citlivé a přesné zařízení, což ovšem u velkých konstrukcí, které se neskenují najednou, 

přináší nevýhodu v možnostech zkreslení výsledků i díky jen nepatrnému pohybu 

skenovaného objektu vůči některým pevně umístěným/nalepeným reflexním bodům. Ke 

skenování takto rozměrově velkých součástí je firmou Creaform doporučen jiný model 

jejich HandyScanu, který se jmenuje MAXscan a hlavním rozdílem proti EXAscanu je, že 

místo třetí kamery je na jejím místě umístěna foto geometrická kamera. Před samotným 

skenováním je třeba okolo objektu umístit kromě reflexních bodů také tzv. satelity 

(kódované reflexní body), vůči kterým se skener pozicuje z větší dálky a tím je zajištěno 

menší zkreslení výsledků na dlouhé vzdálenosti skenování. EXAscan ovšem s těmito 

satelity nepracuje. Nejvhodnější se nám jevila pozice vertikální, kdy jako základna 

posloužila zadní dostatečně široká část rámu a vysoký ochranný oblouk. Toto řešení 

poskytlo stabilitu, jisté pohodlí alespoň při skenování středních partií rámu a zároveň 

neomezovalo další fungování dílny. 

Další krok je vždy umístění reflexních bodů, podle kterých se skener v prostoru 

orientuje. Pro naše potřeby se jevilo ideální použít speciální síť osázenu reflexními body, 

kterou jsme za pomoci svařovacího drátu a izolepy pečlivě upevnili uvnitř rámu viz. Obr. 

3.2.1. Nebylo to zrovna časově nejjednodušší řešení, ale poskytlo dostatečný počet 

reflexních bodů v „zorném poli“ skeneru kolem dokola celého rámu. Celou síť bylo nutné 

pořádně napnout, aby se nechvěla, což vzhledem k jejímu materiálu (plast) a tím pádem 
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i pružnosti, nebylo vždy nejjednodušší. Vhodnější by z tohoto pohledu bylo použití 

například plastového válce vhodného průměru polepeného reflexními body a vloženého 

dovnitř rámu. Takové řešení by ovšem oproti síti bylo jen na jedno použití a tím by se 

zvyšovala nákladnost celého procesu. Jednou nalepené reflexní body lze totiž jen velmi 

obtížně použít znovu – již nelepí. Dalším úskalím tohoto řešení by byla nutnost zajistit, aby 

nedocházelo k pohybu mezi vloženou trubkou a rámem. Možností, jak body aplikovat 

je mnoho. Jako jedna z dalších metod vhodných pro větší objekty je například aplikační 

pistole, která funguje na podobném principu jako ta lepící cenovky v obchodě. 

 

 

Obr. 3.2.1 : Reflexní body [19] a síť s reflexními body umístěná uvnitř rámu během 

skenování.[22] 
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Po upevnění sítě přišlo na řadu zmatnění povrchu rámu za použití křídy. Díky 

technologii HandyScanu není vhodné skenovat lesklé předměty kvůli odrazu světelných 

paprsků a následného vzniku množiny neexistujících plošek v počítači. Rám byl teprve 

nedávno svařován a tak ještě nebyl opatřen ani základním nátěrem a povrch použitých 

ocelových trubek tedy musel být zmatněn pro zvýšení přesnosti a snížení odlesků. 

K tomuto nám vhodně posloužila obyčejná namočená křída. Snahou bylo nanést vrstvu 

křídy alespoň na vnější části všech trubek rámu, což se povedlo. K jeho vnitřním plochám 

se se skenerem stejně nebylo možno, za zachování podmínky viditelnosti alespoň 3 

reflexních bodů z předešlého pohledu, dostat. Pokud by záměrem bylo skenování vnitřních 

ploch, bylo by třeba umístit množinu reflexních bodů vně rámu tak, aby při pohledu 

skeneru zevnitř rámu ven bylo v záběru opět co možná nejvíce bodů. 

Nyní již nic nebránilo tomu připravit skener. Obrovskou výhodou 3D HandyScanu 

je jeho mobilita. HandyScan je od výrobce úhledně a bezpečně uložen v robustním 

plastovém kufru, který má uvnitř pěnovou výplň s přesně vyřezanými místy pro skener, 

jeho držák, kabeláž a další nezbytné příslušenství. Na dně kufru je poté uložena kalibrační 

deska. Výrobce tímto způsobem přímo vyzdvihuje přenositelnost svého zařízení a je nutno 

poznamenat, že kufr je vyroben chytře a je dostatečně robustní, takže při přenášení 

a převozu nehrozí žádné poškození tohoto drahého zařízení. 

 

 

Obr. 3.2.2 : Kufřík HandyScanu 3D [15] 
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Následovalo zapojení skeneru k notebooku. Notebook již není na rozdíl od software 

součástí tohoto balení dodaného spolu se skenerem, byl tedy použit přístroj pana 

Ing. Tomáše Kubína, Ph.D. s již nainstalovanými veškerými potřebnými programy. Po 

zapojení kabelu spojujícího neustále skener s počítačem, dále napájecího kabelu, zapnutím 

počítače i skeneru a spuštěním programu VXScan již nic nebránilo začátku vlastního 

skenování. Kabel jsme použili v jeho prodloužené verzi, aby nás neomezoval v pohybu ani 

v nejvyšších a nejvzdálenějších bodech rámu. 

Jako první je vždy vhodné skener kalibrovat, což se provádí za pomoci předem 

definované funkce umístěné v dodaném software VXScan, celý proces netrvá příliš dlouho 

a je přesně a přehledně instruován v okně programu. Postup vypadá jako videohra 

a uživatel je přesně naváděn instrukcemi programu. Pokud je kalibrace prováděna pomocí 

kalibrační desky, skener zná polohu strojově lepených bodů na této desce a pokud došlo 

například k jeho pádu a tím rozladění zaměření jeho kamer, nebo laserového kříže, je 

skener schopen se sám přenastavit, aby tuto skutečnost kompenzoval. Pokud by ovšem 

došlo k závažnějšímu poškození, software by tuto situaci vyhodnotil a skener by bylo 

nutno zaslat pro kalibraci do servisního střediska společnosti. Jako další je možno změnit 

nastavení: 

• rozlišení, které lze měnit kdykoliv během skenování a určuje hranu 

vzniklého trojúhelníčku, 

• počtu snímků za sekundu, který se odvíjí od rychlosti pohybu skeneru,  

• typu skenované barvy, k čemuž slouží samostatné okno s ukázkou 

viditelnosti pozičního laserového kříže. V tomto okně je přehledně 

ukázáno, v jakých místech je poziční kříž přeexponovaný, nebo naopak 

příliš tmavý => špatně viditelný atd. 

Všechny tyto faktory ovlivňují rychlost budoucího skenování. 

 Po vyzkoušení několika možností nastavení a vybrání nejuspokojivějších výsledků 

proběhl také test skenování bez použití umělého osvětlení v tmavé místnosti, jelikož 

HandyScan disponuje vlastními osvětlovacími diodami. Výsledek ovšem zaznamenal ještě 

více odlesků, než při použití umělého dosvícení stropními zářivkami a tak jsme dále 

pokračovali se zapnutým osvětlením. 
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 Před začátkem skenování se pro větší konstrukce, nebo složitější tvary doporučuje 

načíst jako první pouze poziční značky. Tento proces probíhá velice rychle, program nám 

přehlednou barevnou stupnicí ukazuje ideální vzdálenost od značek v zorném poli 

a postupně zaznamenává celý 3D obraz pozičních značek v prostoru. Díky tomuto kroku je 

umožněno později libovolně přecházet mezi různými částmi modelu a skener díky uložené 

mapě pozičních značek přesně ví, kde se nachází. 

 Samotné skenování probíhá po stisku tlačítka Scan v reálném čase a výsledky 

včetně pozičního kříže a umístění reflexních značek jsou okamžitě viditelné na monitoru 

počítače. Načítání dat probíhá pouze pokud obsluha drží spoušť. Díky tomu, že skener zná 

polohu pozičních značek, je možno pohybovat jak se skenerem, tak se skenovanou 

součástí. V našem případě ovšem pohyb skenovanou součástí nebyl možný kvůli její 

velikosti a váze a také snadné změně přesné polohy pozičních značek na vložené síti, které 

by znamenalo zvýšení nepřesnosti skenu. Pokud na vzniklém modelu viditelně chybí části 

ploch, je na obsluze, aby tyto plochy doskenovala pečlivěji. Skener sám není schopen 

vyhodnotit, že na naskenované ploše část chybí. Tato úprava je možná i později v některém 

ze vhodných softwarů. Skenování je kdykoliv možno přerušit a po chvíli se k němu vrátit. 

Toho jsme využili hlavně z důvodu postupného ukládání vzniklého souboru. Jeho velikost 

totiž díky velikosti rámu a zvolenému rozlišení rychle rostla a proto bylo lepší ji během 

práce pro jistotu čas od času uložit. Při ukládání je vždy automaticky vypočítán STL. 

soubor, se kterým je možno dále pracovat. Tento výpočet je náročný na výpočetní techniku 

a představoval další důvod pro častější ukládání. Přeci jen notebook není příliš těžké 

přetížit, tím přehřát a díky následujícímu restartu systému by bez uložených mezikroků 

bylo nutno začít od začátku. V případě, že během skenování dojde k situaci, že některý 

požadovaný pohled skener nechce načíst kvůli nedostatku reflexích bodů v jeho zorném 

poli, je tyto body kdykoliv během skenování možno v libovolném množství vhodně dolepit 

a skener si je automaticky sám uloží do mapy reflexních bodů a ihned s nimi pracuje. Jak 

dlouho bude skenování trvat záleží kromě techniky také na volbě obsluhy. Závisí totiž jen 

na jejím rozhodnutí, kdy už je hustota naskenovaných ploch dostatečná a skenování 

ukončeno. Při skenování rámu formule bohužel docházelo ke vzniku obrovského množství 

rušivých odlesků a s přibývajícími naskenovanými objemy přestávalo být jednoduché se 

orientovat v kompletnosti naskenovaných ploch. Kromě odlesků skener například při 
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skenování spodních trubek a ochranného oblouku zaznamenal také podlahu místnosti. 

Většina těchto ruchů se dá ovšem v dalším kroku poměrně jednoduše odstranit. 

 

 

Obr. 3.2.3 : Výsledný sken po prvotním odstranění množiny odrazů a jiných 

nepřesností.[22] 

 

 Dalším krokem, který probíhal ještě v dílně, kde formule VŠB vzniká, bylo 

odstranění většiny odlesků a jiných nepotřebných naskenovaných prvků rušících pohled 

na vlastní model tak, aby bylo možné posoudit, zda je nutno se skenováním ještě 

pokračovat, nebo už je možné model finálně uložit a pokračovat již pouze s prací 

v programech. 
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3.3 Zpracování získaných dat 

Práce s daty získanými skenováním započala krátce po dokončení skenování 

v programu VXscan. V prvním kroku byly odstraněny všechny očividné odlesky. Výstupní 

soubor totiž i přes snahu zmatnit povrch ocelových trubek způsoboval spoustu odlesků 

a tím pádem kolem vlastního rámu vznikla spousta šumu v podobě „rozsypaného čaje“. 

Cílem bylo získání co možná nejčistších a nejpřesnějších vnějších plošek každé z trubek. 

Následné vyčistění modelu již pro větší přehlednost probíhalo v programu Geomagic 

Studio. Tento program nabízí spoustu automatických funkcí pro odstranění nežádoucích 

plošek. Po jejich využití zbylo okolo modelu jen nepatrné množství šumu, které bylo 

odstraněno ručně. Již při tomto kroku bylo ovšem viditelné, že skenované plochy se ve 

spodní části rámu rozdvojují. To nasvědčovalo tomu, že vnitřní síť s reflexními body 

používanými pro orientaci skeneru v prostoru se během skenování pohnula. Došlo k tomu 

nejspíš kvůli jejímu pružnému plastovému materiálu, nebo také za přispění způsobu její 

fixace k rámu, kdy byla v některých místech použita izolepa a rám nebyl dostatečně 

odmaštěn. Došlo tedy nejspíš k odlepení jedné z fixací zajištěných izolepou a tím k posunu 

reflexních bodů na síti. Tato skutečnost dobře dokazovala, jak pečlivě je nutno rozvážit 

umístění reflexních bodů. Faktorem, který přispěl k tomu, že tato skutečnost byla odhalena 

až při zpracovávání získaných dat, bylo množství rušivých odlesků ve skenu, které 

znemožňovaly přehlednou kontrolu modelu před jejich vyčištěním.  

Následujícím krokem bylo záplatování děr v plochách trubek, ke kterému byla jako 

první použita automatická funkce programu Geomagic, kdy je označena oblast díry 

a program sám vypočítá křivost plochy v daném místě podle tvaru okolních ploch. Tato 

funkce funguje celkem spolehlivě, ovšem výsledky je třeba pečlivě kontrolovat, protože 

občas se stane, že aproximace provedená programem nevyjde úplně přesně a záplata buď 

příliš vystupuje, nebo naopak zapadá. Tato část může být problematická v místech okrajů 

naskenovaných ploch, kdy mělo automatické záplatování tendence vytvářet plochu nikoli 

válcovou, ale rovinnou. Dalším oříškem byla místa, kde se trubky spojovaly. Někdy bylo 

lepším rozhodnutím nechat ve skenu malou díru. Po tomto kroku už bylo jednodušší 

zhodnotit, kolik škody napáchal posun sítě s reflexními body a rozhodnout, která ze 

zdvojených ploch bude použita pro budoucí práci. Tuto skutečnost ovšem bylo třeba 

zohlednit a vzít v úvahu, že přesnost spodní části rámu byla výrazně snížena. 
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Po maximálním očištění naskenovaného rámu od rušivých odlesků, záplatování děr 

a odstranění matoucích koncových hran některých trubek, které měly nižší přesnost 

a mohly by ovlivňovat budoucí práci, následoval první pokus o vygenerování nové rámové 

konstrukce podle reálné-naskenované předlohy. Jako první se jevilo výhodné použít opět 

předem definovanou funkci programu Geomagic a to prokládání naskenovaných plošek 

válcovými plochami s průměrem podle nejmenší odchylky od označených ploch skenu. 

Tento postup ukazoval, jak přesně dokázal skener zaznamenat rozměry trubek i v ne příliš 

ideálních podmínkách a při odlescích skenovaných ploch. Všechny aproximací 

vygenerované válcové plochy se totiž od reálného průmětu trubky, který nám byl sdělen, 

lišily jen v desetinách milimetru. Tato metoda ovšem nebyla použitelná jinde, než 

v místech s rovnou osou válcové plochy – trubky. V místech, kde byly trubky nějakým 

způsobem ohnuté, by bylo řešením pouze rozdělení tohoto rádiusu na menší rovné trubky 

navzájem svírající určitý úhel. Znamenalo by to ovšem velký nárůst pracnosti a zvýšení 

nepřesnosti. Navíc kvůli tomu, že model rámu podle skenu měl být použit pro vznik 

kapotáže monopostu, nebylo žádoucí, aby se měnil tvar vnějšího povrchu, na který by 

karoserie přiléhala. Tato metoda byla tedy zhodnocena jako nevhodná.  

 

 

Obr. 3.3.1: Průběh čištění okolí rámu, hledání zbylých plošek a záplatování děr 

v naskenovaných trubkách v prostředí programu Geomagic studio 2013.[22] 
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 Druhý krok byl již prováděn v prostředí programu Autodesk Inventor. Jako vstupní 

data byly použity podklady poskytnuté týmem Formula Student VŠB ve formě 3D modelu 

rámu, který byl vložen do stejného souřadného systému jako naskenované vnější plochy 

trubek. V této sestavě bylo možné odměřit vzdálenosti jednotlivých bodů ve spojnicích os 

trubek mezi 3D modelem a reálným skenem.  

 

 

Obr. 3.3.2 : Malá ukázka souřadnic bodů rámu vygenerovaných do souboru txt.[22] 

 

Těmito posunutými body byly poté vedeny osy trubek nového rámu. Nevýhodou tohoto 

řešení ovšem byl fakt, že k posunu bodu docházelo „od oka“ a nereflektoval tedy úplně 

přesně skutečné průsečíky os trubek naskenovaného rámu. Navíc byl celý proces velice 

časově náročný a náchylný na lidskou chybu. Na obrázku 2.3.3 je možno vidět, jak tento 

proces v prostředí programu Autodesk Inventor vypadal. Z mé zkušenosti mohu říct, že 

Autodesk Inventor se pro potřeby reverzního inženýrství příliš nehodí. Vyžaduje totiž 

velice přesné zadávání všech hodnot a i rozdíl v tisícině milimetru může znamenat, že 

operace nebude provedena. Inventor také s importovanými plochami pracuje pouze jako 

s jakousi slupkou a neumožňuje další práci nebo modelování za využití těchto slupek. Jsou 

tedy ve výsledku v modelu pouze pro vizuální kontrolu. 
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Obr. 3.3.3 : Ukázka práce v Programu Autodesk Inventor při manuálním posunu průsečíků 

os trubkového rámu.[22] 

 

 Další v řadě využitých programů byl software od Francouzské firmy Dassault 

Systéme s názvem CATIA. Prvním krokem práce byl import naskenovaných dat do 

prostředí Digitized Shape editoru v modulu CATIA V5, kde jsem provedl základní práce, 

jako nutné ořezání nepotřebných a rušivých ploch, vyrovnání skenu do souřadného 

systému a nastavení sítě z mraku bodů. Takto upravená data musela být uložena a poté 

otevřena v prostředí Quick Surface Reconstruction. V tomto prostředí byla provedena 

oprava dat vzhledem k očividným nedokonalostem vzniklým při skenování tvarů jako jsou 

díry v plochách, kostrbaté okraje atd. Po tomto kroku již následoval export dat do Step 

souboru pro jejich konečnou úpravu. Takto upravený konečný model naskenovaných dat 

byl v posledním kroku zpracováván v prostředí Generative Shape Design, kde byl za 

pomocí řezů určen částečný profil každé z trubek, který byl následně uzavřen do celého 

průměru. Výsledkem této práce byla sada řezů, které byly vzájemně propojeny, čímž 

vznikla celá délka trubky. Tímto způsobem bylo postupováno u každé z trubek, dokud 

nevzniklo dostatečné množství dat pro vygenerování nového rámu. Jak již popis práce 



 

 

56 

v tomto programu naznačuje, jevila se práce v prostředí programu CATIA V5 jako 

nejefektivnější a uživatelsky nejpřívětivější z pohledu tohoto konkrétního úkolu. 

Obrovskou výhodou tohoto programu je široká možnost práce s naskenovanými daty, která 

například v programu Autodesk Inventor nebyla možná. Jako výstup práce v tomto 

programu jsem v něm vytvořil barevné porovnání původního 3D modelu rámu s nově 

vzniklým trubkovým rámem podle naskenované předlohy.  

 

 

Obr. 3.3.4 : Výsledné porovnání původního modelu s novým modelem vytvořeným podle 

předlohy naskenovaných dat v prostředí CATIA V5.[22] 

 

 Výsledek práce v programu CATIA by se tedy dal označit za uspokojující 

porovnání odchylek. Ovšem jedna z funkcí v programu Geomagic Studio poskytuje lepší 
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porovnání a ukázku odchylek. Následoval proto export všech získaných dat do formátu 

STP a návrat do programu Geomagic. Díky zpracování dat v CATIA byly výsledky práce 

programu Geomagic mnohem přesnější. Jako první byla použita funkce automatického 

porovnání obou rámů a jejich usazení „na sebe“ s nejmenší možnou odchylkou a bez 

ohledu na osový systém. Tento krok dopadl úspěšně a rámy na sebe byly ustaveny opravdu 

precizně. Dalším krokem bylo využití funkce, jejímž výstupem je velice přehledný 

grafický model odchylek využívající barevnou škálu pro názornou ukázku velikosti 

odchylek na všech místech rámu. Jako referenční rám byl zvolen ten z naskenovaných dat. 

Odchylky tedy znamenají, jak vzdálená je reálná trubka od polohy původní trubky ve 3D 

modelu. 

 

 

Obr. 3.3.5 : Výsledný model rámu podle naskenovaných dat s grafickou ukázkou velikosti 

odchylek od původního 3D modelu. Škála od +31mm do -31mm.[22] 

 

 Diskutovaný obrázek je přiložen jako příloha ve formátu A3, aby bylo možné lépe 

vidět odchylky. Je patrné, že hlavně v místech ochranných oblouků pro řidiče formule 
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došlo k posuvu většímu než 30mm. Při detailním měření v těchto místech se ukázalo, že 

největší odchylka do plusu byla 77,258 mm. Je nutno zmínit, že tato byla naměřena 

na ochranném oblouku za pilotem, kde došlo při skenování k posunu referenčních bodů 

a tím i výsledku skenování. Tento oblouk ovšem při výrobě karoserie nehraje roli, je totiž 

odhalený. Největší mínusovou odchylkou byla hodnota -57,281mm opět na jedné z trubek 

ochranného oblouku. Průměrná odchylka vyšla od +6,4mm do -14,9mm. Toto na první 

pohled velké číslo je dáno také nezačištěnými přesahy trubek na modelu vytvořeném podle 

naskenovaných dat. Z grafického obrázku je patrné, že většina trubek, které mají být 

zakryty karoserií se pohybuje v odchylce maximálně do 10 mm. Tuto skutečnost je tedy 

nutno při jejím návrhu vzít v potaz. 

 

Tabulka 3.3.1 : Odchylka při porovnání 3D modelů .[22] 

Odchylka 

Maximální odchylka +77,258mm -57,281mm 

Průměrná odchylka +6,403mm -14,937mm 

Standardní odchylka 12,918mm 
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4 ZÁVĚR 

Díky obrovskému technologickému postupu posledních let, dostupnosti výkonných 

výpočetních systémů a vývoji stále dokonalejšího software se vytváření 3D modelů 

v reálném čase stalo neoddělitelnou součástí výrobního procesu. Metody 3D skenování 

vstupují do tohoto procesu jako značné ulehčení při definování vstupních dat.  

Laserové 3D skenování se stalo natolik přesným, že již není nutné výstupní data ze 

skeneru nijak zásadně upravovat. Důkazem dosahované přesnosti je časté využití 3D 

laserového skenování při postprocesní kontrole výrobků. Důvody stále větší obliby této 

metody jsou vysoká rychlost získávaných dat, jejich přesnost, ale také mobilita celého 

zařízení. Nevýhody představují zisk pouze povrchových informací o tvaru, bez vnitřní 

struktury. Dále absence informace o barvě skenovaného povrchu u většiny modelů a pro 

někoho také vysoká cena laserových 3D skenerů. 

Největší využití nalézají laserové 3D skenery převážně v automobilovém a leteckém 

průmyslu. Ty také nejpodstatněji financují vývoj těchto zařízení. I při poměrně vysoké 

ceně skenovacích zařízení je v průmyslové výrobě návratnost zajištěna díky rostoucím 

požadavkům na kvalitu a přesnost. 

V praktické části této diplomové práce bylo také využito metody 3D skenování ve 

spojení s automobilismem. Na praktickém úkolu byly ověřeny přednosti a nedostatky této 

metody. Při tomto skenování se projevily nedokonalosti použité metody v případě 

skenování lesklých povrchů, náchylnosti na správné umístění referenčních značek ale také 

nemožnosti jednoduše zpracovat data v jediném programu. Tato skutečnost se při cenách 

licencí jednotlivých software může obrovsky prodražit. Jen pro zpracování dat v praktické 

části této diplomové práce bylo postupně využito čtyř programů. Přičemž každý z nich je 

vhodný k jiným operacím. Vzájemně se doplňují. Pouze s jedním programem by s vysokou 

pravděpodobností nebylo možno vyprodukovat relevantní výsledek. I přesto jednoznačně 

převyšují klady nad nedostatky. Naskenování rámu nyní umožňuje okamžitě využít tato 

velice přesná data k měření, nebo dalšímu modelování. Toto má obrovský přínos pro 

rychlost celého procesu.  Přesnost celého měření by se dala ještě zvýšit použitím 

vhodnějšího skeneru (například modelu MAXscan od stejného výrobce), který je navržen 



 

 

60 

pro skenování velkých předmětů. Dále nástřikem rámu základovou barvou pro snížení 

odlesků a vhodněji zvoleným způsobem umístění reflexních značek.  

Měření ukázalo, že standardní odchylka skutečného rámu proti původnímu 3D modelu 

je 12,918mm. Toto číslo se jeví jako obrovská nepřesnost, ale je nutno vzít v úvahu, že rám 

byl po vyrobení ve dvou místech roztahován, aby vyhovoval novým pravidlům. 

Nepřesnost zvyšuje také fakt, že díky pohybu sítě s reflexními body při skenování došlo ke 

zvýšení nepřesnosti v zadní části rámu. V těchto místech také vychází odchylka nejvyšší. 

Velkou škodou je, že k objevení této nepřesnosti došlo až při úpravě naskenovaných dat 

a bylo již pozdě na její nápravu. Celé skenování probíhající ve dvou dnech by se celé 

muselo opakovat a díky dalším probíhajícím pracím na rámu již ani nebylo možné. 

Výrobci 3D skenerů usilovně pracují na vylepšování svých zařízení. Jsou například 

také uskupeni do asociace IA.CMM (International Association of CMM manufacturers), 

díky čemuž dochází k vytváření standardů a norem pro vzájemnou kompatibilitu jejich 

zařízení. Zákazníci tak mohou svá již pořízená měřící zařízení doplňovat, vylepšovat, nebo 

modernizovat. 

Digitalizace ve výrobě má velkou budoucnost, vývoj v tomto odvětví spěje 

k takzvaným Virtuálním robotizovaným pracovištím (metoda VRLM - Virtual Reality 

Modeling Language). Z mého pohledu se určitě jedná o obrovský krok kupředu hlavně 

v otázkách přesnosti výroby. Dalším plusem může být díky 3D skenování odpoutání se od 

striktně geometrických tvarů a tvorba výrobků tvarovaných více ergonomicky nebo 

organicky nebude představovat žádný problém. Jejich definování by v klasickém výrobním 

postupu za použití 3D CAD software bylo velice časově náročné. Nyní stačí vyrobit 

maketu, naskenovat ji a 3D model je hotov. 
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