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ANOTACE 
 Cílem této bakalářské práce je seznámit s metodami získávání 3D dat, jejich 

následnou úpravou a uložením do jednoho v přehledu uvedených 3D formátů. Práce by 

měla čtenáře zároveň seznámit s možností prezentace těchto dat v interaktivním prostředí a 

ukázat možnosti využití 3D modelování. 

  Práce obsahuje také praktickou část, jejímž výstupem je 3D model získaný 

z prostorového objektu za pomocí optického skeneru, který je následně prezentovaný 

v interaktivním prostředí. 

Klíčová slova: 3D model, CAD, skener, vizualizace, interaktivní prostředí 

 

SUMMARY 
The goal of this work is to introduce methods of obtaining 3D data, their subsequent 

modification and saving them in one glance at these 3D formats. Work should also inform 

the reader with the presentation of these data in an interactive environment, and 

demonstrate the options of using 3D modeling. 

 The work also includes a practical part, whose output is a 3D model of the spatial object 

obtained using an optical scanner, which is then presented in an interactive environment. 

Key words: 3D model, CAD, scanner, visualization, interactive environment 
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1. ÚVOD 
Vizualizace je starověké umění vytvářet grafické ztvárnění konkrétních věcí či 

abstraktních myšlenek. Ranní příklady vizualizace mohou zahrnovat jeskynní malby a 

moderní příklady existují v rámci širokého spektra kategorií a mohou zahrnovat návrhy 

budov nebo vozidel. 

Jak se stává počítačová grafika dostupnější, tak i 3D vizualizace konkrétně je stále 

důležitějším nástrojem pro vědce, inženýry a širokou škálu dalších odborníků kterým 

pomáhá optimalizovat jejich činnosti. 3D vizualizace využívá počítačové programy k 

vytvoření trojrozměrné reprezentace objektů reálného světa. Ale i v komerční sféře nachází 

3D vizualizace Své uplatnění. Můžeme se s ní setkat u prezentace výrobků v internetových 

obchodech, či ve virtuálních prohlídkách místností či budov. 

Vyvíjí se také oblast získávání 3D dat. V minulosti bylo možné vytvářet data pouze za 

pomoci počítačů a jejich grafických nástrojů pro modelování. Nyní existuje celá řada 

moderních snímačů, které jsou schopny získat data o objektu reálného světa v řádu 

několika minut. Tyto zařízení se navíc stále zdokonalují, a jsou schopny získávat 3D data 

se stále větší přesností. 

V této práci představuji jeden z nových a nejefektivnější způsob získávání 3D dat pomocí 

ručního optického skeneru a následně jej prezentuji v interaktivním prostředí, a to pouze 

pomocí nástrojů VRML editoru. 
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2. METODY ZÍSKÁVÁNÍ 3D DAT 
Získávání 3D dat je proces, při kterém převádíme fyzický objekt, do 3D prostředí, aniž 

bychom jakkoliv měnili jeho strukturu. Existuje celá řad postupů, jak můžeme tyty data 

získat. 

2.1 DATA Z CAD SYSTÉMŮ 
CAD Je zkratka pro počítačovou podporu konstruování. Zahrnuje všechny aplikace 

sloužící především k snadné tvorbě a editaci geometrie objektů, prostorových 3D modelů a 

výrobní dokumentace. Modely vytvořené za pomocí CAD systémů, mohou být převedeny 

do jiných počítačových programů pro další analýzu, testování a prezentaci.   

2.1.1 AUTOCAD 
Program AutoCAD od firmy Autodesk byl poprvé představen veřejnosti v roce 

1982, a byl jeden z prvních softwarových CAD produktů, které byly k dispozici pro osobní 

počítače. Od roku 1984, AutoCAD získal reputaci nejvíce používaného PC CAD softwaru 

na světě.  V roce 2007 byl počet uživatelů softwaru odhadován na 6 milionů, ve více než 

150 zemích světa.  

„V dřívějších verzích software AutoCAD používal primitivní entity (například 

křivky, kruhy, oblouky a text) jako základ pro vytváření dalších složitějších objektů. Ve 

verzi z roku 2010 AutoCAD zavádí mesh modelování.“ [2] 

Mesh – je kolekce vrcholů, hran a ploch, které definují tvar mnohostěnného objektu v 3D 

počítačové grafice. Obvykle se skládají z trojúhelníků, čtyřúhelníků a jiných jednoduchých 

mnohoúhelníku, které usnadňují následný rendering. 

 

Obrázek 1: Typický mesh model [1] 
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Moderní AutoCAD v poslední verzi z roku 2013 obsahuje již kompletní sadu základních 

modelovacích těles a 3D nástrojů. 

 

Obrázek 2: 3D model venkovních budov v AutoCADu [1] 

AutoCAD je v současnosti dostupný na operačních systémech Microsoft Windows. 

Verze pro UNIX a Mac OS byly vytvořeny v roce 1980 respektive 1990, ale později od 

nich bylo upuštěno.  AutoCAD lze spustit přes emulátor (v Unixu například Wine), i když 

při takovém to spuštění často vznikají problémy s výkonem, hlavně u větších 3D 

objektů.[2] 

Původním formátem pro reprezentaci dat z AutoCADu je souborový formát DWG. 

Velice rozšířená je i jeho textová verze DXF. 
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2.2 DATA ZE 3D SNÍMAČŮ 
3D snímač je zařízení, které analyzuje reálný objekt nebo prostředí a je schopno 

shromažďovat údaje o jeho tvaru a případně i o jeho vzhledu (např. barvě). Získané údaje 

pak mohou být použity ke konstrukci digitálního 3D modelu užitečnému pro široké 

spektrum aplikací. Mnoho různých technologií lze použít k výrobě těchto 3D skenovacích 

zařízení, z nichž každá přichází s určitými výhodami, omezeními, a rozdílnými 

pořizovacími náklady. Je třeba mít na paměti, že mnoho omezení je spojeno s druhem 

objektu, který může být digitalizován. Například optické technologie mají problém 

získávat informace z lesklých či průhledných objektů. Ovšem i tento problém našel řešení 

v podobě nanesení drobné vrstvy bílého prášku na objekt, který pomáhá lépe odrážet světlo 

zpátky do snímače. 

 Skenery dělíme na kontaktní a bezkontaktní. Bezkontaktní 3D skenery mohou být 

dále rozděleny do dvou dalších kategorií, na aktivní a pasivní. 

2.2.1 KONTAKTNÍ 3D SKENERY  
„Kontaktní 3D skenery zkoumají předmět prostřednictvím fyzického kontaktu. Jde o 

3D digitizéry a stacionární souřadnicové měřicí systémy CMM. Zde jsou nabízeny zařízení 

pro digitalizaci od 3D desktop (stolní) až po systémy pro měření objektů několik metrů 

velkých. Princip tohoto zařízení spočívá v tom, že skenovaný objekt fyzicky "osaháme" 

hrotem, který je zavěšený na mechanickém rameni. Rameno má v každém kloubu senzor 

zaznamenávající natočení ramene v tomto místě. Poloha skenovaného bodu se získá 

vyhodnocením údajů ze všech kloubů ramene.“ [3]  

„Před vlastním skenováním je vhodné na objektu vyznačit body, které se musí nasnímat, 

abychom získali přesný digitální obraz fyzického objektu. Počet těchto bodů je závislý na 

složitosti tělesa a na požadované přesnosti. Výstupem z tohoto zařízení je obrovské 

množství bodů definovaných třemi souřadnicemi (x, y, z). Touto metodou se nedají získat 

informace o textuře povrchu objektu.“[3] 

Nevýhodou CMM je, že vyžadují kontakt se snímaným objektem. To znamená, že 

operací skenování můžeme změnit nebo poškodit objekt. Tato skutečnost je velmi 

významná při skenování jemných nebo cenných předmětů, jako jsou například historické 

artefakty. Další nevýhodou CMM je, že jsou relativně pomalé ve srovnání s dalšími 
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metodami skenování,jelikož rychlost pohybování s ramenem, na kterém je snímač je 

omezená. 

2.2.2 BEZKONTAKTNÍ AKTIVNÍ 3D SKENERY 
 Bezkontaktní aktivní snímače vyzařují určité záření nebo světlo a detekují jeho 

odraz v zájmu zkoumaného objektu nebo prostředí. Tyto snímače mají širší rozdělení než 

kontaktní a patří mezi ně ultrazvukové, rentgenové, triangulační a také time-of flight 3D 

laserové skenery. 

a) Ultrazvukové měřící skenery 

„Tento způsob 3D digitalizace funguje na principu bezkontaktního snímání povrchu 

objektu ultrazvukovou sondou. Jedná se o jedno z cenově nejméně náročných řešení 

problematiky prostorového snímání povrchů. Skenování je prováděno manuálně 

ultrazvukovou sondou ve tvaru pistole s kovovým hrotem, který přikládáme ke 

skenovanému povrchu, a stiskem spouště dojde k vyslání ultrazvukového signálu. Tento 

signál je pomocí speciální konstrukce s ultrazvukovými čidly převeden do prostorových 

souřadnic, které je možno vkládat přímo do CAD systémů, nebo do datových souborů. 

Nevýhodou zařízení je jeho relativně malá přesnost, která se pohybuje v rozmezí 0,3 až 0,5 

mm. Tato přesnost je však pro mnoho oblastí zcela dostačující.“ [3] 

  
b) Rentgenové měřící skenery 

„Skenery tohoto typu umožní získávání informací o vnitřní geometrii objektů 

použitím rentgenového záření. Jde o nedestruktivní metodu digitalizace. Rentgenové 

skenery pracují na stejném principu jako klasické rentgeny požívané ve zdravotnictví s tím 

rozdílem, že při tomto použití je intenzita záření vyšší. Zařízení jsou většinou mobilní a 

používají se např. ke kontrole potrubí, kotlů nebo jiných uzavřených nádob.“ [3] 

c) Triangulační měřící skenery 

„3D skenery, konstruované na základě triangulačním (způsob zjišťování souřadnic 

a vzdáleností), využívají měření z konců známé základny. Využívá se řada kombinací a 

technických řešení.“ [4] Základní jsou následující řešení: 
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1) „Jedna kamera a laser (laser a kamera jsou umístěny na základně, snímá se stopa 

laseru na objektu, buď se otáčí objekt, nebo se vychyluje zrcátkem laserový paprsek)“ [4]  

 

Obrázek 3: Princip triangulačního skeneru-jedna kamera a laser [4]  

 

2) „Dvě kamery a laser nebo projektor (kamery jsou konvergentně zaměřeny na objekt ze 

známé základny; projektorem se nesvětluje strukturovaným světlem objekt nebo se pro 

definování podrobných bodů použije stopa laseru)“ 
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Obrázek 4: Princip triangulačního skeneru-Dvě kamery a jeden laser nebo projektor[4] 

 

d) Time-of flight měřící skenery 

Skener tohoto typu využívá laserového paprsku pro měření objektu. Základem 

tohoto skeneru je tzv. laser range finder, který hledá vzdálenost měřeného povrchu 

výpočtem času, za který se vrátí pulz paprsku. Jelikož známe rychlost světla, můžeme, 

spočítal i vzdálenost, kterou paprsek urazil, porovnáním času vyslání pulzu a času, než se 

odražený paprsek dostane k detektoru. Proto i přesnost time-of-flight skenerů záleží na 

tom, s jakou přesností jsme schopni změřit čas. Typické time-on-flight skenery mohou 

měřit od 10000 bodů do 100000 bodů každou sekundu. Výhodou skenerů je, že jsou 

schopné pracovat na velké vzdálenosti v řádech kilometrů. Proto se time-of flight skenery 

využívají zejména pro tvorbu DMT a nebo tvorbu 3D modelů měst. [5] 

2.2.3 BEZKONTAKTNÍ PASIVNÍ 3D SKENERY 
„Tyto skenery fungují na principu snímání objektů z několika úhlů pouze pomocí 

optického zařízení. Při každém natočení, které se provede buď ručně, nebo pomocí 

polohovacího zařízení (krokový motorek řízený počítačem), se objekt v podstatě vyfotí a 

data se odešlou do počítače. Po získání snímků ze všech úhlů pohledu se data zpracují a 

digitalizovaný model se vytvoří metodou přiblížení (aproximace). Před vlastním 

skenováním je vhodné na tělese vyznačit několik orientačních bodů pro přesnější 

"slepování" obrázků ve 3D těleso.“ [3] 
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a) Stetoskopické systémy obvykle zaměstnávají dvě videokamery, které jsou 

namířeny mírně od sebe, jejich objektiv míří do stejného místa. Tím, že 

analyzujeme nepatrné rozdíly mezi záběry každé kamery, je možné určit 

vzdálenost, každého bodu v obraze. Tato metoda je založena na lidském 

prostorovém vidění. 

b) Fotometrické systémy ve většině případů využívají jeden fotoaparát, kterým jsou 

pořízeny fotografie objektu v měnících se světelných podmínkách. Od změny 

intenzity v každém bodu lze odhadnout místní orientaci povrchu. Tuto metodu 

můžeme ovšem využít pouze u statických objektů a za předpokladu že fotografie 

pořizujeme stále ze stejného místa a úhlu. 

c) Optické ruční skenery Principem tohoto skenování je promítání přesně 

definované mřížky na skenovaný objekt. Na základě deformace mřížky na 

snímaném objektu je vypočítán a rekonstruován jeho povrch. Zároveň je u 

některých typů těchto skenerů možné snímat texturu a barvu objektů. Proces tohoto 

skenování je navíc velice rychlý, ovšem cena zařízení se pohybuje v řádu statisíců 

korun. 

2.2.4 SHRNUTÍ 
Stručně řečeno, každá technologie snímán 3D dat má Své vlastní silné a slabé stránky. 

Výběr typu technologie, který je nejvhodnější pro daný projekt, do značné míry závisí na 

požadavcích projektu (tj. skenování objektu, skenování prostředí, přesnost, rozlišení), 

jakož i na následném použití (to, co uživatel chce dělat s 3D naskenovaných dat). 

V součastné době se rozvíjí hlavně oblast laserových a optických skenerů, které výrazně 

urychlují proces získávání 3D dat. 
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3. ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT ZE 3D SNÍMAČŮ 
Výstupem získaných dat za pomocí 3D snímače je rozsáhlá (miliony až miliardy bodů), 

neuspořádaná množina 3D bodů se souřadnicemi X, Y, Z (popřípadě s další nasnímanou 

vlastností, reprezentovanou např. barvou bodu). Tuto množinu nazýváme mračnem bodů. 

 

Obrázek 5: Příklad mračna bodů- karoserie auta 

Tyto mračna není možné ručně zpracovávat v v běžných grafických programech, které 

jsou určeny pro 3D modelování. Například v programu AutoCAD již samotné zobrazení 

těchto dat, způsobuje extremní zpomalení funkcí nebo nečekané ukončení programu. Pro 

zpracování naměřených dat používáme speciální programy, které jsou vytvářený buď 

přímo pro určitý 3D snímač nebo univerzálnější. Jejich cena je ovšem také vysoká.  

Obecně se tyto programy dělí na: 

- programy které slouží pouze pro ovládání skeneru a pro základní manipulaci 

s naměřenými daty (prostá vizualizace, export)  

- programy pro spojování jednotlivých skenů (lze užít ruční spojení skenů, spojení pomocí 

korelace částí mračen nebo pomocí definovaných lícovacích bodů – užívají se obyčejně 

speciální polokulovité signály) 

- programy pro zpracování mračna bodů (manipulace s daty – filtrace, zředění mračna 

bodů, vytvoření trojúhelníkové sítě na základě měřených a filtrovaných podrobných bodů,  
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- programy pro vytažení dílčích primitiv z mračna bodů a pro další vyhodnocení, tvorba 

hran objektů, potažení modelu skutečnou texturou z digitálních fotografií, tvorba 

fotorealistických 3D modelů, export vyhodnocené do výměnných grafických formátů 

(OBJ, X3D)  [4] 

4. STANDARTY A FORMÁTY 3D DAT 
Naměřená data jsou reprezentována 3D modelem. 3D model jsou v souboru 

uložená data s geometrickým a grafickým významem, která lze zobrazit v 

trojdimenzionálním prostoru a dále interpretovat. Existuje široké spektrum formátů 3D 

model.  

Před jejich zavedením, musíme zavést OpenGL, průmyslový standard pro tvorbu 

aplikací počítačové grafiky, nebo Direct3D, který je alternativou právě k OpenGL. 

Mezi ty nejznámější a nejpoužívanější formáty pro vizualizaci v interaktivním prostředí 

patří VRML, anebo také jeho nástupce X3D. Dále jsou popsány formáty OBJ,DXF, STL. 

4.1 GRAFICKÝ STANDARD OPENGL 
Knihovna OpenGL byla navržena firmou Silicon Graphics Inc. jako aplikační 

programové rozhraní API. Toto rozhraní se skládá ze 150 příkazů, které jsou využity k 

určení objektů a operací potřebných k vykreslení interaktivních 3D scén. 

OpenGL je navrženo jako dynamické, hardwarově nezávislé rozhraní. Aby se 

docílilo těchto vlastností, nemá implementovány žádné funkce pro vytvoření oken aplikací 

a pro obsluhu vstupů. OpenGL také neobsahuje žádné složité příkazy pro popis modelů 3D 

objektů, pomocí kterých příkazů můžete vytvořit poměrně složité modely, jako jsou 

automobily, části těl, letadla nebo molekuly. V OpenGL tyto příkazy nahrazujeme pomocí 

tzv. geometrických primitivních bodů, úseček a mnohoúhelníků. V současné době lze 

knihovnu OpenGL použít na různých verzích unixových systémů (včetně Linuxu a 

samozřejmě IRIXu), OS/2 a na platformách Microsoft Windows. 

Aktuální verze je OpenGL 4.3 (rok 2012). 
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4.2 GRAFICKÝ STANDART DIRECT3D 
 Direct3D je souhrn rozhraní pro práci s 3D grafikou. Právě tato komponenta sady 

aplikačních knihoven DirectX se v poslední době rozvíjí nejdynamičtěji a disponuje mnoha 

operacemi, které zajišťují širokou škálu možností vzhledu výsledného obrazu. 

- Plná podpora 3D prostředí, do kterého lze umisťovat libovolné objekty, od jednoduchých 

prvků jako body, čáry a polygony, až po složité komplexní objekty. 

- Zobrazování 3D scén je možné v celoobrazovkovém režimu nebo v okně aplikace. 

Samozřejmě je také možnost volby rozlišení obrazu a barevné hloubky. 

- Rozsáhlé možnosti práce s osvětlením scény – Direct3D poskytuje mnoho typů 

světelných zdrojů s příslušnými vlastnostmi, které je možné nastavit. Samozřejmostí je i 

podpora výpočtu pro vykreslení stínů, které vrhají objekty osvětlené příslušnými 

světelnými zdroji. 

- Každému objektu lze nastavit materiálové vlastnosti. Zde je možné jednotlivým plochám 

přiřazovat barvu, barevnou škálu nebo využít textur (barevných vzorů). Textury lze na 

objekt nanášet definovaným způsobem, mohou ovlivňovat barvu, ale například i nerovnosti 

či zrcadlové odrazy povrchu objektu. 

- v Direct3D je možné měnit i vlastnosti kamery. S kamerou se dají provádět standardní 

operace (posun, otáčení, naklápění), přiblížení či oddálení pohledu na scénu (zoom) a volit 

typ projekce. Samozřejmostí je, že ve scéně můžeme mít i více kamer, mezi jejichž 

pohledy se můžeme přepínat. 

- Vylepšení vzhledu scény na základě podpory různých algoritmů. Příkladem takových 

algoritmů je atmosférický efekt vytvoření mlhy nebo antialiasing (vyhlazení „zubatých“ 

hran) 

- Direct3D disponuje také Svým vlastním 3D grafickým formátem s příponou *. x, ve 

kterém mohou být uloženy libovolné 3D grafické objekty a jejich vlastnosti (normálové 

vektory, souřadnice pro textury, animace). Direct3D přitom disponuje rozhraními 

s množstvím metod pro snadnou práci s tímto grafickým formátem. Velkou výhodou je, že 

formát *. x, je podporován i mnoha 3D grafickými programy, takže je možné do něj 

ukládat grafické modely objektů, které chceme využít v našich aplikacích. [6] 
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 Nejnovější verze DirectX 11, jejíž součástí je i Direct3D přináší řadu vylepšení. 

Zajišťuje vyšší efektivitu, má výkon dnešních vícejádrových procesorů a poskytuje 

podporu propracovaných postupů stínování a textur. 

4.3 OBJ FORMÁT 
OBJ Formát souboru je jednoduchý datový formát, který představuje 3D geometrii, 

a to sice pozici každého uzlu (vertex), a plochy (face). Na rozdíl od jiných 3D grafických 

formátů, jako je VRML a X3D , OBJ soubory nepodporují žádné animace, hierarchie 

objektů, transformace nebo dokonce použití 3D primitiv (koule, kostky atd.). Navzdory 

těmto omezením, OBJ formátu je stále všeobecně přijímaný formát a zůstane i nadále 

běžně používány díky své relativní jednoduchosti. Poslední zdokumentované verze OBJ je 

verze 3.0. 

Zápis zdrojového kódu vysvětlím na jednoduchém objektu krychle. Na prvním 

řádku obvykle nalezneme komentář s informací, o jaký zdrojový soubor se jedná. 

Následuje řádek kde je nalinkovaný externí soubor mtl. Na třetím řádku je název objektů. 

Pokud máme výsledný model složený s více geometrických tvarů, ve zdrojovém kódu 

píšeme deklarace pod sebe, jen je oddělujeme názvem tvaru. 

První uzel je tedy v případě našeho jednoduchého objektu krychle vytvořen v bodě 

1,1,1 na souřadnicích os x, y, z. Vytváříme tedy osm uzlů. Po prázdném řádku, který slouží 

k lepší přehlednosti kódu, jsou definovány plochy, které jsou tvořeny z jednotlivých uzlů, 

které získávají Svůj index podle toho, na kterém řádku se nacházejí. Tedy první plocha je 

vytvořena z uzlů na řádcích 1,3,4,2 pod názvem objektu. 
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Obrázek 6: Ukázka zdrojového kódu souboru obj 

 

Krychle je tedy tvořena z osmi ploch a výsledný model vypadá takto: 

 

Obrázek 7: Krychle ve formatu obj 

K formátu obj patří i externí soubor mtl. Obsahuje materiály, které popisují vizuální 

aspekty ploch. Mtl soubor může obsahovat jeden nebo více pojmenovaných materiálu 

definice. 
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Obrázek 8: Ukázka souboru mtl 

Přehled tagů 

[newmtl Material] -Tento tag určuje název použitého materiálu 

[Ns] – Je koeficient zrcadlové barvy (může být nastaven v rozmezí od 1 do 100) 

[Ka] - Deklarace okolní barvy materiálu.  

[Kd] – Deklarace reflexní barvy-neboli barvy odrazu materiálů.  

[Ks]-Deklarace zrcadlové barvy -definuje zaměření zrcadlového světla.  

[Ni]-Určuje optickou hustotu povrchu. Někdy se používá taky pojmenování index lomu. 

[Ni]-Určuje optickou hustotu povrchu. Někdy se používá taky pojmenování index lomu. 

U výše uvedených tagů, jsou parametry hodnoty RGB barevného modelu. 

[d] – Deklaruje průhlednost objektu. Tedy pokud máme v parametru 1.0 – objekt je 

naprosto 

neprůhledný. Pokud je parametr průhlednosti nastaven na 100.0, stává se takto zcela 

průhledným. 

[illum] – Specifikuje intenzitu osvětlení. Nastavujeme v rozmezí od 0 do 30. 

 [d] – Deklaruje průhlednost objektu. Tedy pokud máme v parametru 1.0 – objekt je 

naprosto neprůhledný. Pokud je parametr průhlednosti nastaven na 100.0, stává se takto 

zcela průhledným. 

[illum] – Specifikuje intenzitu osvětlení. Nastavujeme v rozmezí od 0 do 30. 
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Samozřejmě formát OBJ obsahuje celou řadu dalších atributů pro složitější 

vykreslování, ale myslím si, že v rámci bakalářské práce, je takovéto seznámení 

dostačující.  

4.3 WRL FORMÁT 
S formátem WRL je úzce spojený jazyk WRML. Tento jazyk, který byl v roce 1997 

definován normou ISO, se používá pro popis jednotlivých prostorových těles i celých 

rozsáhlých scén v aplikacích virtuální reality a také pro následnou integraci do prostředí 

internetu, kde slouží jako přenosový prostředek pro data popisující trojrozměrné modely. 

Prostorová tělesa lze v tomto formátu popsat pomocí seznamu souřadnic vrcholů a 

plochami specifikovanými indexy svých vrcholů do seznamu vrcholů – ve skutečnosti se 

jedná o poměrně úsporný způsob zápisu, především v porovnání s přímým zápisem 

vrcholů polygonů (většinou jsou vrcholy a hrany společné pro více polygonů). Pro 

základní geometrická tělesa, mezi něž patří krychle, koule, kužel apod., i pro objekt typu 

text jsou definována vlastní klíčová slova reprezentující uzly modelu, takže je není nutné 

rozkládat na trojúhelníky, což by bylo prostorově náročné a při přenosu modelů po 

Internetu i pomalé. Rozklad na trojúhelníky je ponechán na prohlížeči VRML, který musí 

spolupracovat s grafickým akcelerátorem, například přes API grafické knihovny OpenGL. 

Také je podporováno texturování, tělesa lze dokonce potáhnout texturou uloženou ve 

formě videa. Existují i editory které umožňují vytvářet VRML prostředí bez znalosti 

jazyka.   

4.4 X3D FORMÁT 
„Grafický formát X3D z velké části vychází z formátu VRML (ostatně proto je také 

někdy nazýván „VRML 3.0“), ovšem opravuje některé jeho nedostatky a především 

umožňuje kromě původní syntaxe odvozené od Open Inventoru – použít i syntaxi zápisu 

založenou na XML. To s sebou nese celou řadu předností, především jednoduché 

zpracování celého dokumentu pomocí velkého množství knihoven a programových API pro 

práci s XML“ [7] 

Open Inventor je objektově orientované API pro vývoj 3D grafiky. Jedná se o 

vysokoúrovňovou vrstvu nad OpenGL. [10] 



Jan Kellner:Vizualizace naměřených dat ve 3D 
 

 

16 
2013 

X3D, je tedy formát především určený pro popis plošných výkresů i trojrozměrných 

scén spolu s definicí dalších vlastností těchto scén, respektive objektů v těchto scénách 

uložených. Například je možné navázání některých objektů na programové skripty 

(typicky bývají napsané v JavaScriptu) [8] 

 

4.5 DXF FORMÁT 
DXF je CAD datový souborový formát vyvinutý společností Autodesk pro výměnu 

a sdílení dat mezi AutoCADem a dalšími programy. 

Původně se mělo jednat o formát, kterým by mezi sebou na souborové úrovni 

komunikovaly „malé“ CADy, které se v té době na počítačích PC začaly objevovat, 

postupem času se však formát DXF začal používat i v mnoha pokročilejších CAD 

aplikacích a modelovacích programech, a to nejenom na platformě PC. Mezitím vyspěl i 

samotný AutoCAD a ostatně celá platforma osobních počítačů řady PC se stala zajímavější 

i pro výrobce „velkých“ CADů, kteří kromě původních Unixových grafických stanic začali 

podporovat i platformu PC (Catia apod.).[11] 

Dnes je prakticky nemožné najít nějaký rozšířenější systém typu CAD, který by buď 

přímo, nebo alespoň formou interně spouštěných konvertorů nepodporoval DXF, jak pro 

import, tak i pro export. 

4.6 STL FORMÁT 
 Tento souborový formát je určený pro uložení objektů reprezentovanými 

mnohoúhelníky (polygony). Jak již název napovídá, primárním určením tohoto formátu byl 

přenos dat na zařízení pro stereolitografii tedy 3D tisk.  

Soubory STL popisují pouze povrchovou geometrii trojrozměrného objektu bez 

jakéhokoliv zastoupení barvy, textury a dalších atributů 3D modelů. Formát je vzhledem 

ke své jednoduchosti používán v mnoha CAD aplikacích a se stereolitografií nemusí 

souviset. Existují dvě verze formátu: binární a textový. 
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Textový STL 
První řádek je popisový řádek a začíná slovem "solid". Poslední řádek obsahuje klíčové 

slovo "endsolid". Řádky mezi, mohou obsahovat další informace (jméno souboru, autor, 

datum apod.), ale hlavně popisy samotných polygonů. 

 
Obrázek 9: Ukázka textového kódu STL 

 
Binární STL 
Binarní STL tvoří nejprve 80ti bajtová hlavička, která může být interpretovaná jako 

poznámkový řetěz. Následují čtyři bajty (dlouhé celé číslo - long integer) udávající 

celkový počet polygonových ploch. Následuje normála a tři vrcholy pro každou plochu, 

každá souřadnice je reprezentována jako čtyřbajtové číslo s pohyblivou řádovou čárku (12 

bajty celkem). Dále je dvojbajtový oddělovač mezi každou plochou. Výsledek je, že každá 

plocha je reprezentovaná 50 bajty, 12 pro normálu, 36 pro tři vrcholy, a dva pro mezery. 
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5. PŘÍKLAD VIZUALIZACE NAMĚŘENÝCH DAT 
 Na příkladu chci ukázat co možná nejefektivnější metodu vzniků 3D modelu ve 3D 

interaktivním prostředí. Za použití optického skenerů od firmy Artec vytvořím 3D model 

Svého obličeje, který bude vizualizován v interaktivním prostředí pomocí VRML 

modelovacího studia.  

5.1 SKENER 
Pro získání 3D dat byl použit ruční skener Artec Eva Lite, který se řadí mezi 

bezkontaktní pasivní skenery, který pracuje v reálném čase. Tento skener mi byl zapůjčen 

firmou ABBAS, a.s., a která je i distributorem těchto zařízení v České Republice. Skener je 

podobný videokameře a schopen snímat až 16 snímků za sekundu. Základním principem 

činnosti je promítání přesně definované mřížky a její následné snímání kamerou. Na 

základě deformace mřížky na snímaném objektu je pomocí matematického modelu 

vypočítán a rekonstruován povrch objektu. Skenování tímto skenerem nevyžaduje žádné 

referenční značky ani kalibraci a práce sním je velice jednoduchá. Stačí vzít skener do 

ruky, připojit k počítači přes USB 2.0 rozhraní, spustit přídavný software a skenovat. 

Využití nachází především při skenování středně velkých objektů, kterými mohou být 

například části lidského těla (obličej, ruce, nohy, hrudník), sošky, průmyslové výrobky, 

jako třeba poklice od kola auta. Doba, po kterou vydrží v režimu skenování je pouze 3 

minuty, ovšem společnost Artec dodává k tomuto skeneru i dobíjecí akumulátor, se kterým 

lze nepřetržitě skenovat celou hodinu. Skener má i Svou vylepšenou verzi EVA, která 

dokáže snímat informace o barvě a textuře. 

Tabulka 1: Srovnání optických skenerů Artec EVA Lite a Artec EVA 

  Artec EVA Lite Artec EVA 

Možnosti snímaní textury Ne Ano 

3D bodová přesnost 0.5 mm 

3D přesnost na vzdálenost O.03 % na 100 cm 

Maximální rychlost 

snímání 
16snímků za vteřinu 
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Hmotnost 0.85 Kg 

Příkon 12V, 48W 

Rozhraní USB 2.0 

Kalibrace Žádné požadavky 

Výstupní formáty OBJ,STL, VRML, PLY, CSV 

Podporované operační 

systémy 

Windows Vista a Windows 7 32bit a 64-bit ,Windows XP 

32bit 

Minimální požadavky na 

PC 

Intel Core Quad,4GB RAM,NVIDIA GeForce 9 (9xxx) 

serie 

Cena 250000Kč bez DPH 350000KČ bez DPH 

 

Ke skenerům je prodáváno i Artec Studio Software které slouží k editaci skenů a 

následné digitalizaci 3D objektů. Práce se softwarem je velice jednoduchá a uživatelsky 

příjemná. Jelikož jeden sken obsahuje několik snímků v závislosti na době, po kterou je 

objekt skenován. S rychlostí snímání 16 snímků za vteřinu tak lze během 20 vteřin získat 

více než 300 snímků, které je možné jednotlivě prohlédnout. Cena tohoto softwarů je 30 

tisíc bez DPH. Artec Studio je vícejazyčný software a obsahuje i češtinu. Pro vytváření 

našeho modelu byl využit tento software jehož licenci vlastní firma ABBAS, a.s. 

5.2 SKENOVÁNÍ 
Samotné skenování je velice jednoduché. Skener je propojený pomocí USB 2.0 

rozhraní s počítačem, na kterém je zapnutý Artec Studio Software. Zaměřením skeneru na 

objekt a stisknutím tlačítka dochází k okamžitému skenování objektu. Celým zpracováním 

vás provází zvuková a vizuální signalizace, což pomáhá zajistit správné skenování. 

Se skenerem v ruce se pohybujte kolem snímaného objektu ve vzdálenosti od 0,5 

do 1 metru. Skenování probíhá v reálném čase, takže přesně vidíte, která část již byla 

naskenována a která ještě nikoliv. Pro skenování mého obličeje bylo potřeba asistence, 

které se zhostil pan Ing. Jaroslav Pěček, specialista na 3D skenování z firmy ABBAS, a.s. a 

kterému se podařilo celý obličej naskenovat ve dvou skenech. 
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Obrázek 10: Průběh skenování mého obličeje 

Samozřejmě nejideálnější je naskenovat objekt napoprvé. Ovšem to je u některých 

objektů složitějších tvarů skoro nemožné, proto jsou tyto objekty skenovány i na několik 

desítek skenů.  

Naše dva vzniklé skeny obličeje byly pomocí Artec Studio Software následně 

zpracovány a ručně sloučeny do jednoho výsledného 3D modelu. Software nabízí celou 

řadu editačních nástrojů, a přináší mnoho možnosti úprav, jako je odmazání nepotřebných 

ploch, zjemnění povrchu, vyplnění děr, zostření hran a další funkce, které jsme použili pro 

vznik dokonalého modelu. 

Je také možné provádět různá měření, ať už lineární nebo povrchová, či plošná. 

Pokud používáme skener Artec EVA lze nahrávat barvu a texturu, u které lze dále měnit i 

jas/kontrast, nasycení apod.  



Jan Kellner:Vizualizace naměřených dat ve 3D 
 

 

21 
2013 

 

Obrázek 11: Proces vytvářeni skenu-v Artec studiu 

 

Jednotlivé 3D modely mohou být exportovány do formátů OBJ, STL, WRL, PLY, PTX, 

ASC nebo i CSV. V případě modelu Mého obličeje, jsem zvolil formát OBJ. 

5.3 VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍHO PROSTŘEDÍ – VRML 
Pokud máme vytvořený 3D model, musí být také vytvořit prostředí, ve kterém bude 

vizualizován. Pro vytvoření tohoto prostředí byl použit software Vivaty Studio 1.0.  

Vivaty Studio je interaktivní nástroj pro tvorbu VRML/X3D světů. Toto studio 

umožňuje vytvářet interaktivní prostředí bez znalosti VRML jazyka. Nejdůležitější 

podmínkou pro zvládnutí vytváření VRML prostředí, je schopnost orientace na 

pravoúhlých souřadnicích X, Y, Z 
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Obrázek 12: Poloosy X, Y, Z v souřadnicovém systému používaném jazykem VRML 

 

Základní podlaha, po které se pohybujeme, je rovnoběžná či totožná s rovinou x, z. 

Pokud již chápeme pojetí prostoru v prostředí VRML, můžeme se podívat na samotný 

program. 

Základní rozhraní 
Kromě obvyklých menu (Soubor, Úpravy, Zobrazit, atd..), se program skládá ze 

dvou dalších nástrojových menu (jedno se nachází vlevo a jedna nahoře, jejich funkce 

budou vysvětleny později), dále ze čtyř různých pohledů (shora, smíšeného zobrazení, 

zepředu a zleva), a také ze seznamu objektů ve scéně a tabulky jejich vlastností. 
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Obrázek 13: Základní rozhraní- Vivaty studio 1.0 

 

Pohyb ve 3D 
Pro pohyb ve 3D prostředí je důležité ovládat všechny nástroje, které nám umožňují. 

 

Obrázek 14: Nástroje pro pohyb ve 3D prostředí 

 
Objekty 

Mezi základní objekty v takovémto 3D prostoru patří: kvádr, koule, válec a kužel. 

Pomocí lišty nástrojů jsou vkládány do našeho prostředí. Avšak teprve pomocí 



Jan Kellner:Vizualizace naměřených dat ve 3D 
 

 

24 
2013 

komplexnějších uzlů, jako je např. IndexedFaceSet, lze zobrazovat i objekty s velmi 

složitou strukturou. Ale k tomu až později. Na základní objekt stačí pravým tlačítkem myši 

kliknout a poté jej druhým kliknutím vložit do scény. 

 

 

Obrázek 15: Přehled základních objektů 

Velikost a umístěné 

Veškeré změny velikosti a umístění objektů, provádíme přes okno vlastností objektů. 

  

Obrázek 16: Dialogové okno vlastností objektů 

 

Textura objektu 

Vložení textury je velice jednoduché a provádí se přes vlastnosti objektů.  
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Obrázek 17: Dialogové okno pro vytvoření textury- výsledný model 

 
 
 
Scéna 

  Pokud máme vytvořené objekty s texturami, je nutné přidat do scény kameru 

(viewpoint), která nám definují, jak se na vytvořené objekty díváme. Můžeme do scény 

přidat i více kamer pro více pohledů na scénu. Důležitou součástí scény je zároveň světlo 

(DirectionalLight), které přidáváme do scény pro nasvícení objektů, a vytvoření stínů. 

Samozřejmě světel může být ve scéně také několik. Do scény můžeme přidat také zvuk, 

kde přes vlastnosti objektů vkládáme soubor (pouze MP3 nebo WAV). Všechny tyto 

objekty vybíráme z levého nástrojového menu. 

 
 

 
Obrázek 18: Základní prvky scény 

 

 



Jan Kellner:Vizualizace naměřených dat ve 3D 
 

 

26 
2013 

Po seznámení s nástroji programu Vivaty Studiu 1.0, jsme schopni vytvořit interaktivní 

prostředí a připravit jej pro import naměřeného modelu obličeje. 

 Interaktivní prostředí pro můj model bylo vytvořeno z několika základních tvarů 

typu kvádr. Na stěny byla použita textura z obrázku, která imituje dřevo, a také pracuji s 

objektem Text, kterým byl vytvořen vstupní text. Součástí scény také podstavec, na který 

posadíme naskenovaný obličej. 

 

 

Obrázek 19: Vytvořené prostředí připravené pro import naměřeného objektu 

5.4 VLOŽENÍ NAMĚŘENÉHO OBJEKTŮ DO VRML PROSTŘEDÍ 
 Nyní máme vytvořeno vše potřebné pro neimportování naměřeného objektu ve 

formátu obj.  

Postup vložení obj souboru: 

1. Z menu File, vybereme Import Other Format, kde ze seznamu dostupných formátů 

zvolíme právě obj. 

2. Potvrzením na tlačítko Import, se nám objekt vykreslí do našeho interaktivního 

prostředí. 
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3. Nyní se nám také objekt přidá do seznamu objektů, kde je pod názvem 

IndexedFaceSet material_o. Tento název se používá automaticky u importovaných 

objektů se složitější strukturou. 

4. Poté jej pomocí nástrojů pro manipulaci s objekty, dosadíme na krychli, které 

slouží jako podstavec pro náš objekt. 

5. Objektu zvolíme odpovídající texturu. 

 

 

Obrázek 20: Naměřený objekt dosazený ve VRML prostředí 

5.5 VYTVOŘENÍ ANIMACE OBJEKTU 
Vytvořený statický model již máme. Nyní můžeme importovanému objektu 

vytvořit animaci, při které se objekt bude otáčet podle Své osy y. 

Postup 

1. Z menu Animation zvolíme Animate Selected Node 

2. V zobrazeném dialogovém okně nastavíme dobu po kterou se bude objekt otáčet. 

Vybereme také událost při které chceme animaci spustit (automaticky, po kliknutí, 
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nebo manuálně). Můžeme také pomocí zaškrtávacího políčka zvolit, jestli chceme 

aby se objekt otáčel ve smyčce (loop). 

3. Po potvrzení nastavení a kliknutí na tlačítko Další, v dalším dialogovém okně 

zatrhneme že chceme objekt otáčet a vybereme také osu podlé které bude otáčení 

probíhat. 

4. Po opětovném potvrzení na tlačítko Další, následují ještě dvě dialogová okna ve 

kterých můžeme objekt transformovat a měnit jeho velikost v rámci 

animace.Ovšem pro náš objekt je dostačující otáčení, takže vždy bez zaškrtnutí 

dané vlastnosti pokračujeme na záverečnou tabulku, kde potvrdíme výber kliknutím 

na tlačítko Dokončit. 

 

Obrázek 21: Dialogová okna pro animaci 

5.6 EXPORT MODELU 
 Export projektu lze provést dvěma způsoby: buďto soubor nekomprimujeme, a 

vzniká čistý X3D nebo VRML soubor. Anebo jej zkomprimujeme, což zmenší výslednou 

velikost souboru.  

 

Obrázek 22: Export modelu 
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6. SYSTÉM PRO 3D PREZENTACI  
Pokud máme vytvořen VRML soubor, samozřejmě že je chceme nějakým 

způsobem prezentovat v interaktivním prostředí. Mezi nejpoužívanější způsoby prezentace 

v rámci webového prohlížení patří dříve zmiňovaný jazyk VRML a sním spojený VRML 

prohlížeč. 

„Prohlížeč VRML je program, který je schopen převést textový popis z VRML 

souboru do obrazu virtuálního světa. Navíc nám umožní pohyb v tomto světě a případnou 

interakci s virtuálními předměty. Vzhledem k úzkému vztahu VRML a WWW je většina 

dostupných prohlížečů VRML souborů součástí prohlížečů WWW stránek. Samostatné 

prohlížeče jsou výjimkou, případně součástí programů pro vytváření VRML světů. Vzhled a 

ovládání prohlížečů nejsou pochopitelně stejné. Většina z nich mívá v dolní části ovládací 

panel, s jehož pomocí se pohybujeme ve virtuálním prostoru. Přepínáním ovládacích prvků 

volíme, zda aktivita ukazovacího zařízení (myši) má být převáděna na pohyb v prostoru 

nebo na manipulaci s virtuálními objekty“ [8] 

5.1 CORTONA3D VIEWER 
  Ideálním systémem pro 3D prezentaci VRML souborů je Cortona 3D viewer od 

firmy Paraller Graphics. Dostupný ke stažení v nejnovější verzi 7.0 na 

adrese http://www.cortona3d.com/Products/Viewer/Cortona-3D-Viewer.aspx 

Prohlížeč je podporován celou řadou internetových prohlížečů.  

Jmenovitě se jedná o: 

-Internet Explorer (od verze 8.0) 

-Mozilla Firefox 4 (od verze 4.0) 

-Google Chrome (od verze 10) 

-Opera (od verze 11) 

-Safari (od verze 5) 

http://www.cortona3d.com/Products/Viewer/Cortona-3D-Viewer.aspx�
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Cortona existuje ve verzích pro operační systémy Windows (Windows XP,Windows Vista, 

Windows 7). Požadavky na hardware jsou splňovány naprostou většinou dnešních PC 

(1.GHZ nebo rychlejší procesor, 1GB RAM, 20MB volného místa na disku). 

 

Obrázek 23: Zobrazeni prostředí v Cortona 3D Viewer 

Ovládání tohoto VRML/X3D prohlížeče je velice jednoduché. V dolní části je ovládací 

panel, s jehož pomocí se v interaktivním prostředí pohybujeme.  

Existují tři hlavní navigační režimy, které Cortona3D Viewer nabízí:  

WALK - jednoduchý pohyb po zemi či podlaze 

FLY - při výběru režimu letu platí stejná pravidla jako při chůzi, ovšem nejsme omezování 

gravitací 

EXAMINE - představuje režim ke zkoumání objektů. Které můžeme prohlížet 

z libovolných stran a úhlů, také bez působení gravitace 

Všechny tyto navigační režimy se kombinují se způsoby pohybu:  

PLAN -  představuje pohyb dopředu, dozadu i do stran. Pohyb provádíme za pomocí myši, 

či kurzorových kláves. 

PAN – úkroky 
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TURN – otáčení se v prostoru bez nutného pohybu vpřed či vzad. 

ROLL -  způsob pohybu je využitelný pouze v režimech FLY a EXAMINE a představuje 

náklon do stran. 

Další pomocné prvky, které neslouží pro pohyb v prostoru, ale pouze pro přesunutí se na 

určité místo jsou:  

GO TO – slouží k určení objektu, ke kterému se máme přesunout 

STRAIGHTEN - neboli narovnání, vrátí vidění prostoru do rovnovážně polohy ve směru 

kladné osy y.  

FIT – přesunutí do polohy, kde je možno pozorovat všechny objekty v prostředí 

RESTORE – navrácení do původní pozice prohlížení 

VIEWPOINT – způsob pohybu ve VRML světě za pomocí předem definovaných kamer, 

které vytvoříme za pomoci VRML editoru. 
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6. VYUŽITÍ 3D MODELOVÁNÍ 
 Moderní technologie učinily v posledních letech velký pokrok a s nimi i oblast 

vizualizace a 3D modelování. V současnosti se díky stále zdokonalujícím metodám 

vytváření 3D modelů integruje do celé řady odvětví, ve kterých nachází různé uplatnění. 

6.1 LÉKAŘSTVÍ 
3D modelování se využívá například v plastické chirurgii, kde může pacient po 

předběžném modelování před samotnou operací dostat ucelený obraz o plánovaných 

změnách jeho vzhledu. Model pomůže zvýšit informovanost pacienta před zákrokem a 

umožní eliminovat (neoprávněné) reklamace po operaci. Modelování slouží také 

k vytváření protéz. Ve stomatologii kde vytvoření zubní protézy trvá obvykle několik 

hodin, a je potřeba velké množství sádry, je nyní možné model chrupu zhotovit během 

několika mnut. Technologie 3D skenování nepředstavuje žádná zdravotní rizika, proto 

nachází uplatnění již při první návštěvě lékaře – při diagnostice. Například různé poruchy 

páteře, mohou být detekovány již v počáteční fázi. Skenování páteře pacienta je neškodný 

a rychlý postup, který lze provádět tak často, jak je potřeba. Výsledkem je zhotovení 3D 

modelu pro měření zakřivení páteře. 

 

6.2 PRŮMYSL 
V oblasti průmyslové výroby se 3D modelování dává nejčastěji do souvislosti 

s reverzním inženýrstvím. 

Reverzní inženýrství odkazuje na proces analýzy konstrukce výrobku, pokud nejsou k 

dispozici žádné projektové dokumentace z původní výroby. Pomocí skeneru je vytvořen 

3D model jednotlivých částí objektu, který je za pomoci speciálních softwarů převeden do 

příslušného CAD systému. 

Vytváření prototypů 

Pomocí moderních laserových a optických skenerů lze získat 3D model i těch 

nejsložitějších objektů, jako jsou například automobily a jejich součásti. Model lze 

následně využít k jejich testování, inovaci a dalšímu vývoji.  
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Například při konstrukci letadla bylo dříve nutné zhotovit nejprve klasický 

prototyp, který byl jednak nákladný a navíc nedosahoval ani příliš přesných podob. Mimo 

to se práce neobešla bez produkování nadměrného odpadu. Tehdy trvalo zhotovení 

automobilu 4 až 5 let, dnes se tato doba výrazně zkrátila právě díky 3D simulaci ve 

virtuálním světě. 

Kontrola kvality 

Výroba dílů je neoddělitelně spojena s kontrolou kvality a zjištění chyb 

a závad. Efektivní a včasné odhalení výrobních nedostatků může výrazně snížit náklady, 

které mohou vzniknout z následných záručních oprav. Tradiční 2D systémy řízení kvality 

nezajišťují v plném rozsahu diagnostiku všech typů vad. V režimu 3D video obrazu mohou 

být 3D skenery nápomocny k rychlému a přesnému vyhodnocení ploch součástí 

umístěných na dopravníkovém pásu. Při 3D skenování tak může technik sledovat kvalitu 

celého povrchu dle potřeby. [12] 

 

6.3 ZÁBAVA 
Jedním z nejvýraznějších míst kde můžeme sledovat rostoucí využití 3D 

modelování je oblast zábavy. V dnešní době by se většina hollywoodských filmů neobešla 

bez rozsáhlého využití 3D modelování. 3D zobrazování je užitečné v řadě speciálních 

efektů, a vytváření prostředí které nikdy neexistovaly. Toto zobrazování se dostalo na 

takovou úroveň, že divák ve většině případů ani nepostřehne, že se dívá na uměle 

vytvořenou scénu či objekt. 

 

6.4 REKLAMA A MARKETING 
Prodejci se stále více obrací k digitálním médiím, pro co možná nejlepší prezentaci 

jejich výrobků, který zákazníkům nabízejí pomocí internetu. Zákazník již dnes může ve 

většině internetových obchodů získat o výrobku dokonalé informace, může s ním například 

taky otáčet či měnit jeho texturu. 
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6.5 ARCHEOLOGIE A PAMÁTKY 
Pomocí 3D skenerů lze vytvářet věrné 3D kopie předmětů nalezených 

během archeologické a paleontologické činnosti, jako jsou úlomky keramiky či kostí, celé 

kostry, starodávné reliéfy nebo artefakty. Z vytvořených 3D modelů pak lze tvořit databáze 

zpřístupněné výzkumným pracovníkům a usnadnit tak práci při poznávání historie. 

3D kopie soch, reliéfů, malby interiérů a obrazů zachycené skenery propůjčují 

mimořádnou autentičnost virtuálních výstav. Každé muzeum na světě může nyní 

zpřístupnit svou sbírku milionům lidí, a to přes obrazovku počítače. A co víc, mohou 

ukázat veřejnosti i ty exponáty, které kvůli nedostatku výstavních prostor či vysoké 

hodnotě vzácného díla nemohou vystavit. Každé muzeum na světě může nyní zpřístupnit 

svou sbírku milionům lidí, a to přes obrazovku počítače. A co víc, mohou ukázat veřejnosti 

i ty exponáty, které kvůli nedostatku výstavních prostor či vysoké hodnotě vzácného díla 

nemohou vystavit. [13] 
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7. ZÁVĚR 
 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit data získaná měřením na 

prostorovém objektu a připravit je pro interaktivní zobrazení ve 3D prostředí. Pro získání 

jsem spolupracoval s firmou ABBAS a.s, která se zabývá 3D skenováním, a využívá pro 

tyto účely optické skenery značky Artec. Jako model pro vizualizaci jsem si vybral Vlastní 

obličej, který byl naskenován ručním skenerem Artec EVA Lite. Proces získání dat a 

vytvoření 3D modelu netrval ani hodinu, čímž hodnotím tuto metodu získávání dat za 

velice efektivní. Možná i proto nachází široké uplatnění v mnoha vědních, ale i 

komerčních oblastech.  

Dalším cílem práce bylo vytvořit interaktivní prostředí pro naměřený model. K tomuto 

účelu bylo použito Vivaty Studio 1.0, které nevyžaduje znalost jazyka VRML. Všechny 

objekty prostředí jsou vytvářeny pouze za pomoci nástrojů. I tento proces se ukázal ve 

výsledku za velice efektivní a jednoduchý. Velice snadný byl i import naměřeného 3D 

modelu do tohoto prostředí. Celý proces získávání dat až pro hotový 3D model 

v interaktivním prostředí hodnotím za zdařilý.   

Jelikož zůstávám s firmou ABBAS a.s, stále v kontaktu, rád bych se ve spolupráci s ní v 

budoucnu podílel na nějakém větším projektu, třeba i v rozsahu diplomové práce. 
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