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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá konstrukcí formy trupu ultra lehkého letounu, z hlediska 
softwarového zpracování digitálních dat. Výsledný digitální model splňuje nároky na 
vyrobitelnost pomocí CNC strojního obrábění. Realizace dle přístupu reverzního 
inženýrství byla koncipována do čtyř etap, které musely být řešeny postupně 
z důvodu návaznosti jednotlivých kroků. Jednotlivé etapy odpovídají hlavním 
kapitolám praktické části diplomové práce. 

První část se zabývá trojrozměrnou digitalizací trupu letounu s využitím 
optického skeneru ATOS a fotogrammetrického systému Tritop. Výsledkem této 
části práce jsou digitální data geometrie trupu letounu ve formě polygonální sítě. 
Následující část se zabývá softwarovou rekonstrukcí naměřených dat – optimalizací 
polygonální sítě za účelem zajištění vhodného podkladu pro zpracování plošného 
modelu. Třetí, časově nejnáročnější část práce, se zabývá tvorbou plošného modelu 
trupu letounu. Geometrie musí splňovat nároky na hladkost a tečné, nebo křivostní 
napojení ploch, včetně dalších nároků vyplývajících z využití modelu. V poslední 
části práce je popsán postup odvození formy z geometrie trupu letounu. 
 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Ultralehké letadlo, kompozitní forma, reverzní inženýrství, plošné modelování, Atos, 
Tritop, Tebis. 
 
 
ABSTRACT 
This diploma thesis deals with digital data processing during the design of a mould 
of ultralight airplane airframe. The final digital model meets the demands on 
manufacturability by using CNC machining. The realization, in compliance with the 
reverse engineering approach, was conceived in four phases, which had to be solved 
step by step in order to preserve the continuity of the process. The phases correspond 
to the main chapters of the practical part of the thesis. 

The first part is focused on 3D digitalization of airplane fuselage by using an 
optic scanner ATOS and photogrammetric system Tritop. The result of this part is 
digital data of fuselage geometry in form of polygon grid. Next part deals with 
software reconstruction of collected data – by optimizing polygon grid in order to 
provide suitable base for surface modeling. The third part, the most time demanding, 
handles the creation of airplane fuselage surface model. Geometry has to satisfy 
requirements for smoothness and tangential or curvative connection of surfaces, 
including other requirements resulting from model usage. The final part of the thesis 
documents the procedure of deriving a mould from the aircraft fuselage geometry. 

 
 

KEY WORDS 
Ultralight aircraft, composite mould, reverse engineering, surface modeling, Atos, 
Tritop, Tebis. 
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ÚVOD 
 

ÚVOD 
 

Česká republika se po převratu v roce 1989 stala jednou ze světových 
velmocí ve výrobě lehkých sportovních a ultra lehkých letadel. Dnes vyvážíme tato 
letadla do mnoha států Evropy ale i do USA, Kanady, Austrálie, Japonska a 
v poslední době také do Jižní Koreje, Číny, Indie a Jižní Afriky.  Důvodem úspěchu 
našich letadel byla z počátku jejich cena; česká koruna ale v posledních letech 
posiluje a tímto mizí naše finanční výhoda na trhu. Nyní je třeba konkurovat zejména 
kvalitou, nicméně konkurenceschopnost firmy závisí také na efektivitě a rychlosti 
výroby [1,5-7].  

Ultralehké letouny (dále ULL) spadají pod Leteckou amatérskou asociaci ČR 
(LAA), původně byly vyráběny amatérsky pro radost, dnes se jejich výrobou u nás 
zabývá okolo 15 firem. Kromě strojů vyráběných profesionálně firmami stále existují 
ULL stavěná amatérsky dle schválené typové dokumentace a ULL stavěná 
amatérsky jako prototypy. Díky těmto možnostem se u nás můžeme setkat s mnoha 
typy ULL různých konstrukcí i použitých materiálů.  

Hlavní omezení kladené na ULL je hmotnostní limit daný předpisy LAA. 
Tento předpoklad je na prvním místě při vývoji konstrukce a výběru materiálů. 
Hmotnost hraje významnou roli v technologii výroby letounu i jeho finálním 
vybavení. V české republice patří k nejčastěji využívaným materiálům dural, dřevo a 
kompozity. 

 

 

 
Výrobou celokompozitových ULL se zabývá firma UL-Jih Jaroslava 

Sedláčka z Kaplice u Českých Budějovic. V současné době se zaměřuje na výrobu 
dolnoplošníku Fascination, hornoplošníku Evolution a nově také těžší varianty 
Fascination VLA pro zahraniční trh. Aby firma udržela krok s konkurencí, musí 
dosáhnout efektivnější, rychlejší a tím i levnění výroby letounů. Základním 
předpokladem je výroba nových vysoce přesných forem pokročilými technologiemi. 
Stávající formy byly navrženy a vyráběny dnes již zastaralými postupy, při nichž 
vznikala řada nepřesností. Zvláště pak nepřesnosti v dělících rovinách znamenají 
stovky hodin ruční práce na finálním výrobku, navíc znemožňují použití tzv. 
gelcoatu, který dodá exteriéru letounu potřebný estetický dojem namísto finančně 
náročnějšího lakování. Několik vrstev nanášeného laku má navíc nežádoucí vliv na 
hmotnost letounu. 

Obr. 0-1 ULL Evolution E-100 [8]. 
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V případě forem pro výrobu letounu neexistuje přesná výkresová 
dokumentace a standardní softwarová tvorba modelu by byla z důvodu složité 
geometrie časově velmi náročná nebo nemožná. Z toho důvodu bude ke konstrukci 
nové formy trupu využita metoda reverzního inženýrství (viz kapitola 1.3.3). Měření 
technologiemi trojrozměrného skenování zajistí digitální data geometrie trupu a nosu 
letounu. Následné softwarové zpracování dat do podoby plošného CAD modelu 
trupu letounu umožní odvození a zpracování CAD modelu formy. Díky tomu bude 
možné vygenerovat kód drah CNC nástrojů pro výrobu nové formy. Digitální model 
samotného trupu bude zároveň sloužit jako podpora konstrukce, výroby a vývoje 
letadel ve firmě UL-Jih Sedláček.  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou digitalizace letounu 
Evolution a rekonstrukce naměřených dat v softwaru Atos a Tebis s cílem připravit 
digitální model pro výrobu nové formy Pomocí CNC strojního obrábění. 
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO S
 
 
1.1 Ultra lehké letouny
Definice a požadavky na vlastnosti ultralehkých letoun
v České republice provádí dohled nad jejich provozem L
ČR (LAA ČR) na základě pov
měřítku je to European Microlight Federation (EMF)
k ověřování letové způsobilosti sportovních létajících za
• jsou konstruovány jako pozemní,
• jsou vybaveny maximáln
• nesmějí se používat k obchodní letové 

leteckých prací, 
• mohou létat pouze za př

 
 

 
Provoz ULL se v České republice 
část I/1998 a jejím upraveným zn
stavební předpis stanovuje minimální požadavky letové zp
aerodynamicky, které je pot
bezproblémové a nebyla ohrožena bezpe
třetích osob. Hlavními omezeními pro tuto kategorii jsou:
• ULL je konstruován maximáln
• je řízen buď přesouváním t
• maximální vzletová hmotnost do 450 kg u dvoumístných (472,5 kg jsou

vybavena záchranným systémem) a do 300 kg u jednomístných letoun
• maximální prázdná hmotnost 327 kg, 
• minimální pádová rychlost 65 km/h, 
• stoupavost nesmí být vyšší než 1,5 km/h p

S  rotujícími 
nosnými plochami

S nepohyblivými 
nosnými plochami

Obr. 1-1 Sportovní létající za
asociaci ČR [podle 3]. 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

ČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

1.1 Ultra lehké letouny 
Definice a požadavky na vlastnosti ultralehkých letounů se v různých zemích liší

eské republice provádí dohled nad jejich provozem Letecká amatérská asociace 
ě pověření Ministerstvem dopravy a spojů ČR, v

ítku je to European Microlight Federation (EMF) [2]. LAA ČR je oprávn
sobilosti sportovních létajících zařízení (SLZ), které

jsou konstruovány jako pozemní, 
jsou vybaveny maximálně jedním pístovým motorem, 

obchodní letové činnosti na leteckou dopravu a výkon 

mohou létat pouze za přímé viditelnosti. 

eské republice řídí směrnicí pro letovou způsobilost SLZ
ást I/1998 a jejím upraveným zněním ze dne 17. 10. 2002 vydané LAA 

edpis stanovuje minimální požadavky letové způsobilosti pro ULL 
aerodynamicky, které je potřeba splnit, aby použití ULL pro stanovený ú
bezproblémové a nebyla ohrožena bezpečnost letového provozu, nebo bezpe

etích osob. Hlavními omezeními pro tuto kategorii jsou: 
ULL je konstruován maximálně pro dvě osoby, 

esouváním těžiště pilota, nebo aerodynamickými prost
maximální vzletová hmotnost do 450 kg u dvoumístných (472,5 kg jsou
vybavena záchranným systémem) a do 300 kg u jednomístných letoun
maximální prázdná hmotnost 327 kg,  
minimální pádová rychlost 65 km/h,  

t vyšší než 1,5 km/h při nejvyšší letové hmotnosti [4].

SLZ

BEZ 
MOTOROVÉ

Kluzák
Padák
Drak

Rotorový kluzák

MOTOROVÉ

Ultra lehký 
letoun (ULL)

Ultra lehký 
vrtulník

Ultraleký vírník

Sportovní létající zařízení spadající pod Leteckou amatérskou 
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zných zemích liší;     

etecká amatérská asociace 
ČR, v evropském 
ČR je oprávněna 

ízení (SLZ), které: 

innosti na leteckou dopravu a výkon 

sobilost SLZ-UL 2 – 
ním ze dne 17. 10. 2002 vydané LAA ČR. Tento 

sobilosti pro ULL řízené 
í ULL pro stanovený účel bylo 

nost letového provozu, nebo bezpečnost 

erodynamickými prostředky, 
maximální vzletová hmotnost do 450 kg u dvoumístných (472,5 kg jsou-li 
vybavena záchranným systémem) a do 300 kg u jednomístných letounů, 

i nejvyšší letové hmotnosti [4]. 

1 

1.2 
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1.2 Výroba ultra lehkého letounu Evolution E-100 UL-Jih Kaplice 
Evolution E-100 je dvoumístný hornoplošník smíšené konstrukce vyráběný ze 
sendvičového kompozitu s příďovým podvozkem. Motorové lože je tvořeno 
svařencem ocelových trubek, nádrž je integrována v jedno-nosníkových 
samonosných křídlech laminátové sklo-uhlíkové konstrukce [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kompozitní skelet letounu je sestaven z několika částí, které jsou laminovány 
odděleně:  
• trup, 
• kryt motoru (nos letounu), 
• křídla, klapky a křidélka, 
• výškové stabilizátory a kormidla. 
 

 

 
Tato diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce formy trupu tohoto 
letounu, proto nebude výroba nebo konstrukce ostatních částí dále rozebírána. 

Typ motoru Rotax 912 UL 

Výkon motoru 59 kW 

Nejvyšší rychlost 270 km/h 

Cestovní rychlost 243 km/h 

Maximální letová výška 3500 m 

Maximální vzletová hmotnost 472,5 kg se ZS 

Prázdná hmotnost 305 kg 

Dolet  1400 km 

Spotřeba paliva 17l/h Natural 95 

Obsah nádrže  96 l 

Výška  2,17 m 

Rozpětí 9 m 

Délka 6,65 m 

Tab. 1-1 Vlastnosti ULL Evolution E-100 firmy UL-Jih [8]. 

Obr. 1-2 ULL Evolution E-100 [8]. 
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1.2.1 Technologie laminování trupu  
Trup ze sendvičového kompozitu se vyrábí ručním kladením vrstev do otevřených 
forem. Jednotlivé vrstvy jsou vytvrzovány za působení podtlaku a zároveň, nebo 
posléze temperovány.  

Na povrch formy je nejdříve naneseno vhodné separační činidlo (vosk, 
silikon, speciální pryskyřice), aby mohl být laminát po vytvrzení snadno vyjmut. 
Dále jsou ručně kladeny jednotlivé vrstvy tkaniny prosycované matricí (pojivem). 
Jako matrice jsou používány epoxidy, při lepení některých částí je epoxid odlehčen 
příměsí drcené bavlny.  

Na volný povrch každé vrstvy je položena tenká nepropustná fólie, jejíž 
okraje jsou neprodyšně slepeny páskou s okraji formy. Pomocí otvorů, které jsou 
vytvořeny ve formě, je odsán vzduch z prostoru mezi fólií a formou (používá se 
podtlak 0.3 až 0.9 bar). Tlakem fólie na laminát dojde k vytlačení vzduchových 
bublin a přebytečného pojiva. Následuje temperování vrstvy na 80 °C, po dobu cca 
dvanácti hodin (dle typu pryskyřice), díky tomu dosáhne pojivo požadované 
pevnosti. Takto je vytvořeno několik laminačních vrstev a dále se vkládá na plochu 
celé formy jádro sendviče - velmi lehká polyuretanová pěna Airex. Airex je dodáván 
ve formě desek o tloušťce 5 až 12 mm a hustotě 60 až 130 kg/m3, které jsou lehce 
ohebné a za zvýšené teploty lépe tvarovatelné. Desky jsou velmi pórovité, jejich 
povrch se natírá směsí epoxidu a tzv. Mikrobalonu (tjs. skleněné duté kuličky, které 
zvyšují objem pryskyřice bez výrazného navýšení její hmotnosti, pryskyřice tak ani 
ve větších vrstvách nestéká). Tato směs po vytvrzení zajistí dokonalé přilnutí dalších 
laminačních vrstev, zároveň získá jádro z Airexu několika násobnou pevnost. 
Metodika kladení a orientace jednotlivých vrstev je jednoznačně dána výkresovou 
dokumentací. 
 

 

 
Firma UL-Jih využívá tkaniny ze skelných a uhlíkových vláken. V posledních 

letech je však poptávka téměř výhradně po “celouhlíkových“ letounech. I přesto jsou 
některé části tvořeny kombinací vrstev uhlíkových a skelných tkanin. Výhodou 
uhlíkových tkanin je vysoká pevnost a modul pružnosti za relativně nízké hustoty. 
Při jejich použití stačí k dosažení požadované pevnosti menší počet vrstev, než při 
použití skelných tkanin. To je výhodné zejména z hlediska celkové hmotnosti 
letounu. Menší počet vrstev také částečně vykompenzuje vyšší cenu uhlíkových 
tkanin. Firma UL-Jih se však potýká s nedostatky v technologii ručního kladení, díky 

Obr. Chyba! V dokumentu není žádný text v 
zadaném stylu.-3 Vakuování vrstvy laminátu. 

1.2.1 
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nimž zatím nejsou tyto výhody plně dosaženy. Uhlíkové tkaniny jsou vysoce 
nasákavé, při ručním nanášení dochází k překračování doporučeného množství 
použité matrice, tím je navyšována hmotnost letounu, která ve výsledku dosahuje 
obdobných hodnot jako při použití skelných tkanin. Tento problém, stejně jako 
kvalita celého finálního výrobku, se odvíjí od zkušeností a schopností pracovníků. 
Při nedostatečném prosycení by naopak hrozilo oddělení jednotlivých vrstev tkaniny 
od sebe nebo vzniku děr.  

 

 
Výše popsaným způsobem jsou laminovány obě poloviny trupu letounu a křídel. Po 
jejich dokončení jsou vlepovány další části, jako např. žebra. Tyto části jsou rovněž 
tvořeny jako sendvičový kompozit. Hotové poloviny trupu a křídel se sestavují ve 
formách. Vzájemná poloha forem je ustavena pomocí čepů a následně jsou formy 
mechanicky spojeny, např. pomocí šroubů. Sesazené laminátové dílce jsou na závěr 
slepeny a zevnitř a na některých místech i z vnější strany prolaminovány. 
 

 

  
1.2.2 Stávající formy pro laminování 
Sklo-laminátové formy byly vyrobeny pomocí polystyrénových modelů s negativní 
geometrií výsledných dílů. Modely byly vytvářeny ručně dle původní výkresové 
dokumentace. Formy jsou umístěny na mobilních kovových svařovaných 
konstrukcích, což zajišťuje snadnou manipulaci a zároveň zvýšení tuhosti forem. 
Povrch forem je na vnitřní straně leštěný a po obvodě dělicí roviny jsou umístěny 
otvory pro skolíkování forem.  

 

Typické vlastnosti skelných vláken, 
Ø 11μ (Sklo-E) 

Typické vlastnosti uhlíkových 
vláken 

Hustota                
 

  

[g/cm
3
] 2.6 1.7 – 1.9 

Pevnost                   

[MPa] 3400 3000 – 6000 

Modul pružnosti     

[GPa] 73 250 – 700 

Protažení                 

[%] 4.8 0.5 – 1 

Tab. 1-2 Typické vlastnosti skelných a uhlíkových vláken [9]. 

Obr. 1-4 Lepení tkaniny do formy trupu. 
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1.2.3 Zhodnocení současného stavu výroby a využívaných technologií 
Při výběru technologie laminování je třeba zvolit kompromis mezi požadavky
na výsledný produkt, časovou náročností i pořizovacími náklady na vybavení. 
Jedním z hlavních faktorů při výběru technologie je sériovost výroby – odhadovaná 
roční produkce a návratnost investic do vybavení.  

Ruční kladení je jedinou technologií laminování, která je vhodná pro výrobu 
menší série nebo prototypů. Vynikající mechanické vlastnosti a kvalitní povrch obou 
stran finálního výrobku zajišťuje vakuové lisování. V porovnání s ostatními, 
nevyžaduje tato technologie vysoké náklady, vyjma investice do vakuové pumpy, 
přičemž je rentabilní až do cca 1000 vyrobených kusů za rok. Metoda je však časově 
náročnější a kvalita výrobků je částečně závislá na zkušenostech a schopnostech 
pracovníků. Obtížněji se dosahuje rozměrové identity výrobků z jedné formy. 
Podrobný přehled kompozitních materiálů a technologií výroby je dostupný např. 
v [11, 12]. 

Nižší efektivitu a rychlost výroby ve firmě UL-Jih způsobuje zejména 
laminování do opotřebovaných forem vyrobených dnes již překonanými metodami. 
Následující odstavce zmiňují hlavní problémy, se kterými se potýká firma UL-Jih. 

 
Nepřesné formy    
• Po spojení obou polovin kompozitních dílů vniká mezera (až několik mm) 

v oblasti dělicí roviny. Dělící rovina se musí prolaminovat v některých místech
i z vnější strany, v celé délce pak tmelit a brousit, což zabere stovky hodin ruční 
práce, které by se v případě přesných forem značně redukovaly. 

• Z důvodu dodatečných oprav exteriéru v oblasti dělící roviny není možné 
aplikovat tzv. gelcoat. Pigmentované gelcoaty na bázi epoxidu se nanáší přímo 
na povrch formy opatřené separátorem, další postup laminování se nemění. 
Po vyjmutí dílce je dosaženo tvrdého, dekorativního povrchu, který je odolný 
vůči blednutí, barevné změně nebo působení UV záření. V současnosti 
je estetický dojem exteriéru letounu zajištěn lakováním. Nevýhodou této finální 
povrchové úpravy je především značné navýšení hmotnosti letounu – o 15 až 20 
kg. 

• Odchylky tvarové a rozměrové přesnosti každého dílu způsobují problémy při 
montáži. Je třeba provádět dodatečné ruční úpravy vlepovaných dílů, aby přesně 
pasovaly při spojení obou polovin trupu nebo křídel. Což znamená další 
navýšení času lidské práce. 

 
Neexistence přesné výkresové dokumentace a digitálních CAD modelů                    
• Problémy při výrobě náhradních dílů. 
• Brzdí technologický vývoj a optimalizaci výroby. Například není možné využít 

softwary pro FEM a CFD analýzy, nebo zavést nové výrobní technologie, 
automatizaci atd.  

 
Ruční nanášení matrice při laminaci uhlíkových tkanin 
• Překračování doporučeného množství nanášeného epoxidu způsobuje 

hmotnostní navýšení celého letounu. To sebou nese také zbytečné finanční 
výlohy při nákupu matrice. 

 
 

1.2.3 
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1.3 Metody konstrukce a výroby laminátových forem pro ULL 
Konstrukční řešení se řídí, kromě požadavků na vlastnosti výsledného produktu, také 
technologickými nároky na jeho výrobu. Při výrobě forem je třeba uvažovat zejména 
následující kriteria: 
• velikost formy, 
• přesnost a kvalita povrchu, 
• složitost a členitost geometrie, 
• požadovaná trvanlivost (počet odformovaných kusů), 
• limit nákladů. 

 
Další nároky kladené na formu plynoucí z jejího využití (ru ční vakuové 
laminování):  
• rozměrová stálost při vyšších teplotách (do cca 80 °C), 
• nízká hmotnost z důvodu manipulace s formami, 
• mobilní provedení.
 
Laminátové části draku ultra lehkých letadel se vyrábí nejčastěji rovněž 
v laminátových formách. Důvodem je zejména to, že výroba rozměrných i tvarově 
komplikovaných prototypových dílů z laminátu je poměrně snadná a cenově 
dostupná. Výhodou je také nízká hmotnost při velmi dobré pevnosti, proto jsou 
vhodné i pro sériovou výrobu rozměrných dílů. Rozměrovou stálost je třeba řešit 
upnutím laminátového lože do vhodně řešené kovové konstrukce, která zajistí tuhost 
formy. Kovová konstrukce zároveň usnadní manipulaci s formou. 
 
 
1.3.1 Výroba laminátových forem 
Formy se vyrábí pomocí modelu s negativní geometrií výsledného produktu, různými 
technologiemi laminování (viz kap. 1.2.1). Při požadavku na vysokou přesnost se 
povrch formy opatřený vrstvou epoxidu, nebo jiného materiálu, obrábí 
pomocí NC strojů, kromě obvyklého broušení a leštění.  
 Modely pro laminování rozměrných forem se vyrábí nejčastěji z polystyrenu 
nebo dřeva. V případě, že se bude funkční povrch formy obrábět, je nutné při návrhu 
modelu počítat s rozměrovým přídavkem. Čistý a hladký povrch modelu se 
několikrát lakuje a opatřuje separačním nátěrem, aby se po vytvrzení laminát 
nepřilepil a bylo jej možné jednoduše vyjmout. Výrobce: Composit Airplanes spol. 
s r. o. [16], Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. [17], Composite Components 
a.s. [18]. 
 
• Polystyrénové modely 
Nejrychlejším a nejméně nákladným způsobem výroby polystyrénových modelů je 
řezání polystyrénových bloků odporovým drátem. Opracované bloky se skládají do 
podoby finálního modelu a slepují polyuretanovou pěnou. Tímto způsobem je možné 
dosáhnout pouze nízké tvarové přesnosti modelů. Složité modely s požadavkem
na vysokou přesnost se vyrábí z tvrzeného pěnového polystyrenu na rychlořezných 
NC frézách. Polystyrénové modely jsou náchylné na poškození, málokdy vydrží více 
jak jedno či dvě zaformování. Pro zvýšení odolnosti se proto povrch opatřuje vrstvou 
tvrdící hmoty. Výrobce: TSS spol. s r. o. [14] 
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• Dřevěné modely 
Stále se můžeme setkat s klasickou výrobou v modelářských dílnách na běžných 
obráběcích strojích, kde předlohou bývá výkresová dokumentace nebo fyzický 
objekt. Modely se sestavují lepením a kolíkováním dílů vyrobených z překližkových 
nebo MDF desek (obdoba dřevotřísky s jemnějšími vlákny), popř. z laťovek a bývají 
doplněny díly z masívu. Jedná se o levnější, ale v porovnání s NC frézováním, méně 
přesnou výrobu, která je z ekonomického i časového hlediska rentabilní v případech 
tvarově jednodušších modelů (obr. 8 vlevo). Přesné modely s komplikovanou 
geometrií se vyrábějí frézováním funkčního povrchu na NC stroji (obr. 8 vpravo). 

Formy ze dřeva jsou oproti polystyrénovým tužší, lépe leštitelné a méně 
náchylné na porušení povrchu při manipulaci. Jsou vhodné pro formování více kusů. 
Výroba rozměrných modelů ze dřeva je však komplikovanější a dražší v porovnání 
s výrobou z polystyrénu. Jako řezivo se požívá smrk, borovice, olše, javor nebo buk, 
pro obrábění nejčastěji balza. Výrobce: TSS spol. s r. o. [14], Moravská modelárna 
a.s..[15]  
 

 

 
Středně velké, nebo menší modely se vyrábí také obráběním polyuretanových 

desek (např. Ureol) nebo epoxidových kvádrů. Tyto materiály jsou finančně 
nákladnější, proto se pro výrobu velkých modelů často nepoužívají [19].  
  

Obr. 1-6 Rozměrné dřevěné modely. Vlevo: celodřevěný model připravený pro výrobu laminátové 
formy trupu lodě [10], vpravo: forma s obrobeným funkčním povrchem z masívu [14]. 

Obr. 1-5 Rozměrné polystyrénové modely. Vlevo: model trupu letadla vyrobený řezáním odporovým 
drátem, vpravo model obrobený na NC stroji [14]. 
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1.3.2 Pokročilé metody konstrukce a výroby  
Obrábění funkčního povrchu na CNC stroji se aplikuje při požadavku na vysokou 
kvalitu a přesnost povrchu. Díky neustálému vývoji v oblasti těchto stojů, je možné 
obrábět stále větší díly (několik metrů) s vysokou přesností. Efektivita výrobního 
procesu je velkou měrou dána rychlostí přípravy na CNC frézování. Ta obnáší 
vytvoření digitálního modelu, jeho přípravu pro zpracování NC kódu pomocí 
specializovaných CAD/CAM softwarů, volbu obráběcích operací, nástrojů a dalších 
parametrů ve virtuálním prostředí. Obráběcí proces je optimalizován na základě 
počítačové simulace. Souběžně s těmito operacemi obvykle probíhá návrh a výroba 
upínacího mechanismu. Poměr přípravy na NC frézování k samotné výrobě bývá
 až 3/1 [13].  

Předpokladem obrábění na CNC stojích je existence digitálního modelu. 
V případě tvarově složitých dílů, bývá softwarová tvorba modelu nejnáročnější
 a nejdelší částí z celého realizačního cyklu. Při požadavku na přesnou digitální kopii 
objektu obecného tvaru je v dnešní době jediným efektivním řešením využití 
technologií trojrozměrné digitalizace. Využitím digitalizace v procesu konstrukce, 
vývoje a výroby se zabývá reverzní inženýrství.  
 
 
1.3.3 Reverzní inženýrství a jeho využití v konstrukci a výrobě 
Pojem reverzní inženýrství (dále RE) je obecně definován jako proces opačný proti 
běžnému inženýrskému procesu. V oblasti strojírenství je RE spojováno 
s technologiemi trojrozměrné digitalizace a označováno jako proces, jehož cílem je 
odvodit z měřeného fyzického objektu 3D digitální model. Metody RE však neslouží 
pouze k získání digitální kopie již existujícího dílu, v současnosti jsou stále více 
využívány k zdokonalení vývoje výrobku a jeho výroby. RE proces můžeme 
zjednodušeně rozdělit do dvou etap: 
• digitalizace – získání digitálního modelu skenováním reálné součásti, 
• processing – zpracování digitálních dat do podoby použitelného modelu [13]. 

 

 

 
Obr. 1-7 Schéma zobrazující příklad využití reverzního inženýrství v technické praxi [22]. 
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BBEEZZDDOOTTYYKKOOVVÉÉ  
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CT A MRI 

Kombinované 

Přímým výstupem digitalizace je mračno bodů, které popisuje povrchovou 
geometrii objektu. Jednotlivé body jsou reprezentovány souřadnicemi X, Y, Z, 
vzhledem k definovanému počátku. Software dodávaný se skenovacím zařízením 
vždy umožňuje převod takového souboru do několika formátů, z nichž 
nejpoužívanější je formát STL. STL představuje polygonální síť, která (po 
softwarové optimalizaci) poskytuje jednoznačnou reprezentaci objemového modelu. 
Tento formát je běžně přenositelný mezi CAD/CAM a dalšími softwary. Poměr 
časové náročnosti digitalizace versus processing bývá 1:10 až 1:100 [13]. Diagram 
na předchozí straně zobrazuje komplexní proces konstrukce, vývoje a výroby 
s využitím digitalizace a reverzního inženýrství. Problematikou efektivity využití 
reverzního inženýrství ve výrobě leteckých komponent se zabývá [21 a 22].  
 
 
1.3.4 Technologie trojrozměrné digitalizace  
3D model ve formě mračna souřadných bodů je získán na základě digitalizace reálné 
součásti, která se provádí pomocí 3D skenerů. Základní rozdělení 3D skenerů je na 
dotykové a bezdotykové.  

Dotykové skenery vyžadují hmotný dotyk s povrchem součásti. V oblasti 
strojírenství jsou nejčastěji využívány dotykové měřící sondy (viz diagram
 na obr. 10). Bezdotykové neboli bezkontaktní skenery mají schopnost získat 
souřadnice bodů na povrchu objektu v celé ploše na jeden snímek, proto lze obecně 
říci že dosahují vyšší produktivity práce než skenery dotykové a jsou tedy vhodné
pro kompletní digitalizaci rozměrných objektů.  
 

 
V oblasti strojírenství jsou nečastěji používány laserové nebo optické bezkontaktní 
skenery. Jejich součástí je vždy obrazový snímač, nejčastěji CCD nebo CMOS. 
Pomocí tohoto snímače je získán analogový záznam polohy a jasu jednotlivých bodů 
skenovaného obrazu – tzv. pixelů. Analogově digitální převodník zajistí jejich 
digitalizaci při načítání dat z CCD do pracovní (nebo vyrovnávací) paměti 
obrazového procesoru. Tímto způsoben je získán dvourozměrný obraz. Pro získání 
třetího rozměru (měří se zpravidla vzdálenost snímače od objektu) slouží převážně tři 
základní metody: optická triangulace, měření doby letu světla a optická 
interferometre. Laserové a optické skenery pracují zpravidla na principu optické 
triangulace. Více o metodách a jednotlivých typech skenerů pojednává [23,24]. 

DDOOTTYYKKOOVVÉÉ  

SSKKEENNEERRYY  

Sondy k bezdotykovým 
skenerům 

Pohyblivá ramena 

Měřicí souřadné stroje 
(cmm) 

Přídavné sondy k NC strojům 

Ruční polohování 

Strojní polohování 

Obr. 1-8 Rozdělení dotykových a bezdotykových skenerů (podle [13]). 
 

1.3.4 
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1.4 Přehled softwarů, které umožňují zpracování dat získaných 
digitalizací   
 
Softwarové zpracování dat získaných 3D skenováním se odvíjí od požadovaného 
využití výsledného digitálního modelu. Základem je převod mračna bodů na 
polygonální STL síť, její tvarová optimalizace, vyhlazení a redukce. Toto se obvykle 
provádí v softwarech dodávaných ke skenovacímu zařízení. Některé běžné 3D 
modeláře také disponují alespoň základními nástroji pro editaci STL (např. CATIA, 
Pro/Engineer atd.). Polygonální model se často využívá přímo pro NC obrábění nebo 
pro technologie rapid prototyping/manufacturing.  
 Kompletní zpracování dat dle přístupu RE však vyžaduje kromě nástrojů pro 
editaci polygonální sítě, především nástroje pro efektivní tvorbu plošného nebo 
objemového modelu přímo na povrchu STL. Zde je možné odlišit dva principy 
tvorby plošného modelu dle požadované kvality a rychlosti zpracování. Ty budou 
podrobněji popsány v následujících odstavcích.  
 
Rozdělení softwarů dle zaměření a fuknkcionality: 
• Sw. pro nejnáročnější aplikace (High End Applications), které se nejčastěji 

nacházejí v automobilovém nebo leteckém průmyslu. Výstupem může být 
jakákoli podoba digitálního modelu od STL až po plošné designové modely 
nejvyšší třídy (tzv. Class A). Plošné modelování je zcela řízeno člověkem – 
tvorba hraničních křivek na podkladu STL dle jeho křivostní analýzy, tvorba 
ploch a jejich optimalizace dle kritérií designu nejvyšší třídy. Tyto softwary jsou 
vybaveny množstvím propracovaných funkcí a dynamických analýz ploch a 
křivek.  

• Sw. pro polygonální modelování a rychlé zpracování ploch (Polygonal 
Modeling and Rapid Surfacing) jsou na trhu nejvíce zastoupené. Jsou určeny pro 
méně náročné aplikace, kde je rychlost modelování důležitější než výsledná 
kvalita. Metodika modelování je poměrně jednoduchá. Dle křivostní analýzy na 
povrchu polygonální sítě se vygenerují hraniční křivky a speciální pravidelná síť 
(tzv. Springs nebo Patches), která se přitáhne k povrchu. Hustotou této sítě se 
řídí přesnost kopírování povrchu a tedy i přesnost a hladkost výsledné plochy. 

• Sw. nadstavbové – úroveň funkcionality nadstaveb pro zpracování 
naskenovaných dat se značně liší. Často obsahují pouze základní funkce tvorby a 
editace STL, které mají sloužit k přípravě modelu pro 3D tisk. Často vyžadují 
import uspořádaných skenů a bývají omezeny počtem bodů. Z nadstaveb 
některých softwarů se však postupným vývojem staly výkonné nástroje pro RE, 
které se rovnají předchozí, ale i nejvyšší třídě. 

• Sw. pro polygonální modelování a rapid prototyping/manufacturing jsou 
určeny pro zpracování polygonálního modelu. Obsahují funkce generování, 
editace a opravy STL. Často bývají vyvíjeny pro konkrétní zařízení RP/RM a 
obsahují příslušné funkce pro definici pracovního postupu stavby prototypu. 
Dále bývají obohaceny dle zaměření na koncepční design, vizualizaci atd. 

 
 
 
 

 



 

 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 

strana 

25 

Následující tabulka shrnuje softwary, které umožňují zpracování dat získaných 
digitalizací. Softwary jsou označeny dle zaměření a funkcionality následovně: 
* - sw. pro nejnáročnější aplikace, 
** - sw. pro polygonální modelování a rychlé zpracování ploch,  
*** -  sw. pro polygonální modelování a rapid prototyping/manufacturing, 
N - sw. nadstavbové. 
 

Software 
Plugin pro 
RE 

Oblast zaměření Vývojová společnost Třída 

Imageware  CAD, RE,  
Design class A  

Siemens PLM Software 
Inc. 

* 

ICEM Surf  CAD, RE,  
Design class A 

ICEM Inc. * 

Autodesk Alias  CAD, RE, RP,  
Design class A, 
animace, vizualizace 

Autodesk, Inc. * 

Rhinoceros Rhinorevers CAD, RE,  
Animace, vizualizace 

McNeel 
(
*

)
N 

Tebis BREP CAD, CAM, RE Tebis Technische 
Informationssysteme AG 

(
*

)
N 

PolyWorks  RE InnovMetric Software 
Inc. 

** 

RapidForm.dll  RE INUS Technology, Inc. & 
Rapidform, Inc. 

** 

Geomagic Studio   RE Geomagic, Inc. 
 

** 

PowerSHAPE Copycad Pro CAD, CAM, RE Delcam International **N 

CATIA Digitized 
Shape Editor 

CAD, CAM, RE Dassault Systems  **N 

Pro/Engineer Reverse 
Engineering 

CAD, CAM, RE Parametric Technology 
Corporation 

**N 

Kubotek KeyCreator FastSurf CAD, CAM, RE Kubotek Corporation **N 

VRMesh Studio, 
VRMesh Design, 
VRMesh Reverse 

 zpracování mračna 
bodů a STL sítě, oprava 

STL, koncepční design 

VirtualGrid *** 

VisCAM Mash, 
VisCAM RP,  
AutoFab 

 RP, RM, editace a 
oprava STL, vizualizace,  

Marcam Engineering *** 

Magics  
Magics e-RP 

 RP, editace a oprava 
STL 

Materialise *** 

SolidView/Pro RP  RP Solid Concept *** 

ZEdit Pro, 
Mimics Z 

 RP ZCorporation *** 

 
 
Další softwary změřené na reverzní inženýrství jsou dostupné např. v [25].  
 

Tab.  1-3 Seznam softwarů, které umožňují zpracování dat získaných digitalizací. 
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1.5 Přehled literatury: 
 
 
1.5.1 Monografie 
 
Springer Series in Advanced Manufacturing  
Kap.: Reverse Engineering in the Aerospace Industry [26] 
Ping Fu (2008) 
Kapitola shrnuje několik publikovaných studií zabývajících se využitím digitalizace 
a reverzního inženýrství v oblasti leteckého průmyslu. Popisuje přínos  výroby  
duplikátů leteckých komponent na základě experimentů provedených v posledních 
letech v této oblasti. 
 
 
1.5.2 Odborné články 
 
Reverse Engineering: Using digital processes accelerates design and increases 
manufacturing quality. [27] 
Ping Fu, President and CEO, Raindrop Geomagic (2004) 
Článek shrnuje několikaletý proces inovace konstrukčních a vývojových postupů ve 
společnosti Boing – začlenění digitalizace a reverzního inženýrství do 
technologického procesu.  Hodnotí a popisuje proběhlé experimenty, které měly 
ověřit přínosy digitalizace a reverzního inženýrství při vývoji a výrobě nových 
komponent i duplikaci vyřazených komponent. Zaměřuje se na možnosti, které 
přináší reverzní inženýrství do oblasti analýzy kvality. Zabývá se přínosem vytvoření 
digitální databáze komponent za pomoci trojrozměrného skenování.  
 
Hybrid Surface Reconstruction Technique for Automotive Applications [28] 
G. M. Lecrivain, I. Kennedy and A.Slaouti. IAENG (2008)  
Článek se zabývá obdobným problémem jako praktická část této diplomové práce – tvorbou 
plošného na podkladu rekonstruované polygonální sítě. Popisuje možnosti zpracování 
plošného modelu dle dvou rozdílných způsobů tvorby ploc – “Rapid Surfacing” a “Clasical 
Surfacing”. Výsledky studie ukazují, že hybridní metody modelování nabízí výhodný poměr 
mezi časovou náročností a kvalitou výsledného modelu. 
 
Reproducing Aircraft Structural Components Using Laser Scanning [21] 
J. G. Chow (1997) 
Článek se zabývá využitím systémů laserového skenovaní v konstrukčním 
a výrobním procesu strukturovaných leteckých komponent firmy US Air Logistic 
Center. Primárním cílem projektu bylo zhodnocení využití technologií laserového 
skenování k redukci času, který zabírá tvorba modelu, nebo k eliminaci tvorby 
modelu úplně, z výrobního cyklu. Cíle projektu byly dosaženy na základě 
provedeného experimentu, který porovnává klasický konstrukční a výrobní proces 
s konstrukčním a výrobním procesem dle přístupů “re-engineering“ (re-E) a
“re-manufacturing“ (re-M). Kromě zhodnocení výhod a možností jednotlivých 
přístupů jsou zmíněny výsledky měření, které dokazují, že metody laserového 
skenování dosahují vyšší přesnosti než je maximální povolená tolerance požadovaná 
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u leteckých komponent (0,254mm). Dále bylo zjištěno, že využitím RE může být čas 
softwarového modelování redukován o 50 až 60%. 
 
Developing airplanes by developing 3D scanning [29] 
(2009) 
Článek popisuje spolupráci výzkumného centra pro letectví NASA Dryden 
s inženýry z firmy Direct Dimensions, Inc. na projektu, jehož cílem bylo získat 
digitální data stíhacího letounu F-15 pro CFD analýzy. Zakladatel a šéf společnosti 
Direct Dimensions popisuje vývoj měřicích zařízení, od dotykových ramen FARO až 
po 3D skenery, schopné nasnímat 120000 bodů za sekundu v rozsahu do 80m. 
Zmiňuje také již dokončené projekty digitalizace velkých letadel, kterými se firma 
dosud zabývala. Dále je v článku popsán samotný postup měření letounu F-15. 
K digitalizaci tohoto letounu bylo zapotřebí 50 skenů z různých míst, které čítaly 
přes 50 milionů souřadných bodů. Zpracování dat bylo provedeno v CAD a RE 
softwaru PolyWorks od Invometris. Inc. 
 
 
1.5.3 Propagační články – případové studie 
  
Gom, Tebis (2002): 
The Rivage, High-tech model model-making: from zero to the road in just seven 
months. [30] 
Studie popisuje kompletní proces vývoje a výroby sportovního automobilu nové 
designové koncepce. Zvolené přístupy reprezentují využití technologií trojrozměrné 
digitalizace a začlenění procesu reverzního inženýrství do komplexního procesu 
vývoje a výroby prototypu. Celý proces, od skeče až po funkční automobil, trval 
pouhých sedm měsíců.  

Než bylo dosaženo finální podoby prototypu, která byla schválena pro výrobu 
dílů ze sendvičového laminátu, muselo být vytvořeno několik fyzických modelů – 
hliněný model poloviny automobilu v měřítku 1:4, kompletní hliněný model 
v měřítku 1:4 a nakonec model v reálné velikosti ze speciálního sendviče. Každý 
fyzický model byl modifikován dle nároků designérů a techniků, následně zpětně 
oskenován a převeden do softwaru Tebis, kde byl dále tvarově optimalizován. Takto 
se proces opakoval, dokud nebylo dosaženo finální podoby automobilu v reálné 
velikosti. Schválený fyzický prototyp byl naposledy digitalizován a na základě 
naměřených dat byly v softwaru vytvořeny dílčí části atomobilu. Ty sloužily 
k vygenerování obráběcího procesu v CAD/CAM sw. Tebis a k následné výrobě dílů 
pomocí NC strojního obrábění. Kromě fyzického prototypu automobilu Rivage byl 
vytvořen také jeho kompletní CAD model, který byl prezentován v Euromoldu 
v roce 2002. 
 
Gom (2008): 
Aerospace: Digitizing of full scale Falcon 20 “Zero G“ Jet Aircraft [31] 
Studie popisuje průběh a výsledky výzkumu provedeného institututem pro letecký 
výzkum (NRC). Cílem bylo zajistit digitální model letounu Falcon 20 pro CFD 
analýzy, zkontrolovat pohyblivé aerodynamické prvky a zjistit odchylky symetrie 
letounu. Je popsán proces měření letounu pomocí optického skeneru Atos II a 

1.5.3 
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digitálního fotogrammetrického systému Tritop, které muselo být provedeno během 
dvou a půl dne. 
 
Gom (2008): 
3D Measurement of a GUJETA using Tritop [32] 
Článek se zabývá vyžitím fotogrammetrického systému Tritop při obnově výroby 
tradiční chorvatské rybářské lodě Gujety. Funkce systému jsou prezentovány na 
provedeném měření trupu lodě. Článek nastiňuje také další postup práce s 
naměřenými daty – zpracování plošného modelu, odvození řezů, pomocí nichž 
budou konstruovány další části, jako např. žebra atd. 
 
Gom (2008): 
3D Design - 3D Digitizing of o ford Focus – Interior/Exterior – Product Analysis 
[33] 
Studie se zabývá digitalizací interiéru i exteriéru Fordu Focus využitím skenovacího 
systému Atos XL a fotogrammetrického systému Tritop. Popisuje postup digitalizace 
jednotlivých částí – karoserie a interiérového zařízení a práci v softwaru Atos. 
 
Gom, Tebis (2008): 
Tebis a tuning Fiatu 500 [34] 
Josef Mačák 
Článek popisuje proces vývoje tuningových dílů pro Fiat 500 s využitím moderních 
technologií trojrozměrné digitalizace a CAD/CAM softwaru s nástroji reverzního 
inženýrství – Tebis.  
 
SolidWision (2009): 
Maxscan a design velkých modelů [35] 
Věra Fišerová   
Článek prezentuje laserový skener MAXIscan, který byl vyvinut firmou SolidWision 
speciálně pro digitalizaci rozměrných objektů. Vysoké přesnosti měření rozměrných 
objektů dosahuje MAXIscan na základě fotogrammetrického zaměření. Technologie 
využívá referenční značky i kalibrační tyče obdobně jako systém Tritop, zároveň 
však umožňuje skenování objektu pomocí dvou kamer a laserového kříže. Funkce 
tohoto digitalizačního systému jsou prezentovány na provedeném měření 
ultralehkého letounu. 
 
Leica Geosystems, PolyWorks (2006):  
The Need For Speed: Making A Flying Legend Fit For The 21st Century [36] 
Kromě samotného popisu unikátního letounu Polen Speciál a jeho vlastností, se 
studie věnuje zejména procesu modifikace konstrukce s využitím technologií 
laserového skenování. Zaměření letounu, s cílem analyzovat letové vlastnosti pomocí 
CFD výpočtů, bylo provedeno systémem LTD700 Laser Tracker. Dále je v článku 
popsána práce s daty a zejména jejich zpracování do podoby plošného CAD modelu 
v programu PolyWorks. 
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2 FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO 
TECHNICKÁ A VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

 
Firma UL-Jih se věnuje výrobě ultra lehkých letadel ze sendvičového laminátu. Aby 
udržela krok s konkurencí, musí dosáhnout efektivnější a rychlejší výroby,
která zajistí úsporu financí. Základním předpokladem je vyřešení následujících 
problémů: 
• Nepřesné formy - kompozitní části draku ULL jsou dosud ručně laminovány

ve formách, které byly vyrobeny dnes již překonanými metodami, při nichž 
vznikala řada nepřesností. Po sesazení laminátových dílů je třeba dodatečně 
opravovat exteriér letounu zvláště v oblasti dělicí roviny, což znamená stovky 
hodin ruční práce navíc. Finální opravy znemožňují aplikaci tzv. gelcoatu, který 
by zajistil funkční i estetický povrch exteriéru, namísto finančně nákladnějšího 
lakování.  Odchylky tvarové a rozměrové přesnosti každého dílu navíc způsobují 
problémy při montáži, což znamená další navýšení času lidské práce. 

• Neexistence přesné výkresové dokumentace a CAD modelů - brzdí vývoj 
ultra lehkých letounů ve firmě UL-Jih. Není možné využít softwary pro FEM a 
CFD analýzy, zavést nové výrobní technologie, automatizaci atd. 
Komplikovanější je také výroba náhradních dílů. 

 
Zmíněné problémy je třeba řešit výrobou nových přesných forem s využitím CNC 
strojního obrábění. Z toho vyplývá také potřeba digitální předlohy v podobě CAD 
modelů. V případě trupu a nosu letounu by však byla softwarová tvorba digitální 
kopie standardním 3D modelováním velmi komplikovaná a nepřesná z důvodu 
tvarově složité geometrie. Pro získání geometrie těchto částí musí být využity 
technologie trojrozměrné digitalizace.  
  
Při požadavku na přesnou digitální kopii objektu obecného tvaru je v dnešní době 
jediným efektivním řešením využití technologií trojrozměrné digitalizace. Samotná 
digitalizace pomocí 3D skeneru je však pouze malou dílčí prací z celého procesu 
reverzního inženýrství. Softwarové zpracování naměřených dat do podoby CAD 
modelu, který je editovatelný v běžném 3D modeláři, bývá v porovnání se samotnou 
digitalizací až 100/1. Navíc v případě nároků na aerodynamické tvary modelu je 
třeba zajistit hladkost rekonstruovaných ploch a jejich křivostní nebo tečné navázání. 
Velmi podstatné je tedy rychlé a efektivní zpracování dat ve vhodném softwaru.  
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3 VYMEZENÍ CÍL Ů PRÁCE 
 
Primární cíl: 
Cílem diplomové práce je konstrukční návrh formy pro výrobu skeletu trupu ultra 
lehkého letadla s využitím optické digitalizace a reversního inženýrství. Forma musí 
splňovat technologické nároky na vyrobitelnost a odformovatelnost dílu. Digitální 
model formy bude sloužit k vygenerování kódu pro NC strojní obrábění.  

  
Dílčí cíle: 
• Úspěšně provedená digitalizace trupu a nosu letounu pomocí dostupného 

zařízení. 
• Rekonstrukce naměřených dat – optimalizace polygonální sítě za účelem 

zajištění vhodného podkladu pro zpracování plošného modelu. 
• Vytvoření plošného modelu trupu a nosu letounu s ohledem na dodržení 

hladkosti a tečného nebo křivostního napojení ploch. 
• Odvození geometrie formy. 

 
 

Širší cíle: 
Zpracování digitální kopie trupu a nosu letounu je součástí procesu inovace výroby a 
vývoje, která zajistí konkurenceschopnost firmy UL-Jih Kaplice. Plošný CAD model 
jednak umožní výrobu nové přesné formy trupu, čímž dojde ke snížení výrobních 
časů a nákladů. Model bude také sloužit jako podpora konstrukce, výroby a vývoje 
letounů.  
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4 VARIANTY ŘEŠENÍ A VÝBĚR VARIANTY 
 
Diplomová práce se zabývá konstrukcí formy z hlediska softwarového zpracování 
digitálních dat. Samotná geometrie existující formy je z technologického i funkčního 
hlediska vyhovující a ověřená léty produkce. Problémem je nepřesnost stávající 
formy, která byla způsobena výrobním procesem a částečně také opotřebováním.  
 Varianty řešení se tedy týkají zejména volby výrobního procesu nové formy, 
což také souvisí s nároky na softwarové zpracování výrobních podkladů. 
Původní forma byla vyráběna pomocí modelu z polystyrénových bloků ručním 
řezáním odporovým drátem. V současné době však existují technologie, které zaručí 
přesnější výsledek i kvalitnější povrch modelu. Výroba nové formy bude řešena 
pomocí NC strojního obrábění, což je finančně mnohem nákladnější řešení, nicméně 
úspory při laminování do přesných forem zajistí návrat financí.  
 Automatizovaná výroba pomocí NC strojního obrábění vyžaduje předlohu 
v podobě digitálního modelu. Zásadní rozdíl je v použitém přístupu k měření letounu 
a softwarové tvorbě digitální modelu: 

• Ruční odměřování reálného objektu a tvorba geometrie standardním 
CAD modelováním – z hlediska získané přesnosti na geometrii obecného 
tvaru nepřípustné. Softwarové modelování by bylo časově velmi náročné a 
výsledná identita s původní geometrií by byla nízká. 

• Přístup reverzního inženýrství – trojrozm ěrná digitalizace
 a rekonstrukce naměřených dat – je v dnešní době jedinou možností jak získat 
přesnou digitální kopii fyzického objektu obecného tvaru. Nicméně rovněž vyžaduje 
poměrně náročné softwarové zpracování naměřených dat do podoby výsledného 
CAD modelu. S tím souvisí také nároky na specializované schopnosti lidské síly, 
dále finanční nároky na softwarové a měřicí vybavení. 
 
Diplomová práce bude řešena dle posledně zmíněného přístupu – trup a nos letounu 
bude přenesen do digitální podoby pomocí 3D optického skenování. Získaná data 
budou následně softwarově rekonstruována. Výsledkem softwarového zpracování by 
měl být plošný model trupu s připojeným nosem letounu, který bude sloužit 
k odvození geometrie formy. Takto vytvořený model plošný model formy bude 
přímým výrobním podkladem pro NC strojního obrábění. 
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5 NÁVRH METODICKÉHO P ŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 
 
 

 

 
 
Realizace bude koncipována do čtyř etap, které musejí být řešeny postupně z důvodu 
návaznosti jednotlivých kroků: 
 
1) Digitalizace objektů 
Úspěšně provedená digitalizace trupu a nosu letounu dostupným zařízením je 
základním předpokladem řešení celého úkolu.  Zajistí převod geometrie fyzického 
dílu do digitální podoby s velmi nízkou odchylkou vzhledem k velikosti. Naměřená 
data ve formě STL polygonální sítě však obsahují množství vad, které je třeba ve 
vhodném softwaru odstranit. Tímto se bude zabývat další část práce. 
 
2) Softwarová rekonstrukce naměřených dat 
Cílem této části práce je softwarová úprava naměřených dat ve formátu STL, za 
účelem zajištění vhodného podkladu pro tvorbu plošného modelu. Finální 
polygonální model musí být hladký (bez detailů a děr) symetrický přes dělící rovinu. 
Síť musí být uzavřená, jednotná (tzv. „watertight“). Kvalitně připravená STL síť 
usnadní další práci na plošném modelu. 
 

Obr. 5-1 Časový rozvrh práce. 

5 

duben 2010 
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3) Softwarová tvorba plošného modelu 
Vytvoření plošného modelu je časově nejdelší a nejnáročnější etapou z celé řešené 
problematiky. Zpracování plošného modelu vyžaduje vytvoření křivek, které definují 
hranici ploch na povrchu STL sítě. Křivky a plochy budou vytvářeny s ohledem
na křivostní analýzu STL modelu, kterou je možné zobrazit na jeho povrchu ve 
formě barevné mapy. Dále bude třeba domodelovat chybějící plochy v místech, které 
nebyly digitalizovány a připojit je k plochám vytvořeným na podkladu STL.  
  Všechny plochy (kromě ploch navazujících ostrou hranou) musí splňovat 
napojení druhého nebo třetího stupně, tj. tečné nebo křivostní (viz str.62 a 63). 
Během modelování musí být neustále kontrolována kvalita napojení ploch na 
hraničních křivkách. Musí být splněna maximální mezera mezi navazujícími 
plochami, úhel, pod kterým jsou na sebe napojeny a jejich odstup od hranice STL 
sítě. Celková hladkost plošného modelu a správné navázání ploch bude kontrolováno 
pomocí proužkové analýzy tzv. Zebry.  
 
4) Odvození konstrukce formy trupu letounu 
Plošný model nosu a trupu letounu bude využit k odvození konstrukce formy trupu. 
Vzhledem k tomu, že geometrie formy už byla definována plošným modelováním, 
jedná se již o časově méně náročnou proceduru. Vyžaduje pouze oddělení přední 
části modelu normálovou rovinou a vytvoření rámu formy v rovině symetrie. 
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6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
 
6.1 Digitalizace letounu a popis použitých technologií 
 
 
6.1.1 Popis měřené soustavy 
Pro získání geometrie trupu a nosu letounu byla použita optická digitalizace. 
Geometrie ostatních částí letounu je jednoznačně určena normami. Například křídlo 
je tvořeno tažením profilu, který je dán normou NACA 23012, profil výškového 
stabilizátoru normou NACA 64(1)-012. Díky tomu je možné vytvořit geometricky 
přesné modely těchto částí standardním 3D modelováním. Optická digitalizace 
v případě těchto částí tedy nebyla použita. 

Trup i nos letounu je symetrický, přes vertikální dělící rovinu. Díky tomu 
může být digitalizována pouze jedna polovina obou objektů, což je výhodné také
 z hlediska snížení časových nároků a nároků na paměť a procesor počítače 
využívaného k měření.  
 
6.1.2 Nároky měřicí technologii a její volba  
Prostředek digitalizace musí vyhovovat následujícím kritériím: 
• rozměry poloviny trupu – délka cca 7 mm, výška cca do 2 m, hloubka cca 2 m; 
• požadovaná přesnost digitalizace – ±0,1 mm; 
• doprava – skenování bude probíhat ve firmě UL-Jih v Kaplici. Zařízení musí být 

demontovatelné, a převoz realizovatelný osobním automobilem. 
• časové nároky – digitalizace i s dopravou na místo měření musí být provedeno 

během dvou dnů; 
• dostupnost zařízení a cena – jedná se o finančně omezené, jednorázové měření. 

Nákup nového zařízení je vyloučen, mělo by být využito zařízení ve vlastnictví 
školy, nebo zařízení vypůjčené. 

 
V kapitole 2.4 byly uvedeny případové studie zabývající se problematikou 

digitalizace letounů či jiných tvarově komplikovaných rozměrných objektů. Z těchto 
studií je zřejmé, že existuje řada skenovacích systémů vhodných pro tuto aplikaci. 
Jednou z uvedených strategií digitalizace bylo také kombinované měření pomocí 
fotogrammetrického systému Tritop a optického skeneru Atos německé firmy GOM 
s.r.o. Právě tyto systémy byly využity k digitalizaci letounu Evolution a to zejména 
z důvodu, který je zmíněn jako poslední kritérium - dostupnost zařízení a cena.  

Ústav konstruování Fakulty strojního inženýrství vlastní systém Atos I, 
systém Tritop byl vypůjčen z  Ústavu automobilního a dopravního inženýrství.  Díky 
spolupráci s firmou Mcae Systems s.r.o. bylo umožněno vypůjčení kalibračních tyčí 
adekvátní velikosti a zajištěno školení práce se systémem Tritop. Je třeba ještě 
upřesnit, že ačkoli byly tyto technologie zvoleny z důvodu ceny a dostupnosti, 
jednoznačně splňují také všechny ostatní zmíněné kritéria.  
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6.1.3 Popis měřící soustavy 
Systémy Atos a Tritop mohou pracovat samostatně, nebo ve vzájemné kooperaci. 
Atos je optický skener, který slouží k získání celé geometrie objektu. Je založen
na triangulačním principu: projektor promítá na měřený objekt vzor proužků, který je 
snímán dvěma kamerami. Tritop je průmyslový optický měřicí systém založený na 
principu fotogrammetrie, který se používá k přesnému zaměření prostorových 
souřadnic diskrétních bodů na povrchu objektu. Při kombinaci obou systémů se 
nejdříve provádí měření se systémem Tritop, následuje skenování systémem Atos. 
Bližší popis použitého zařízení je v příloze na straně 108 a 109. 

Přesnost skenování samotným systémem Atos je značně ovlivněna velikostí 
měřeného objektu, neboť dochází k načítání odchylek z jednotlivých vzájemně 
navazujících snímků. Přesnost klesá s počtem pořízených snímků. U rozměrných 
objektů tak může dojít ke značné odchylce. Tento problém lze do jisté míry 
eliminovat kombinací skenování s fotogrammetrickým zaměřením diskrétních bodů 
na objektu. Z toho vyplývá, že trup letounu Evolution musí být jednoznačně 
digitalizován kombinovaně. Nos letounu, jehož rozměry jsou do 500 mm3, byl pouze 
skenován systémem Atos. Pro takto malé rozměry je samotné skenování systémem 
Atos plně dostačující, což dokazuje také výsledná odchylka měření. 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Obr. 6-1 Vlevo: optický skener Atos. Vpravo: fotogrammetrický systém Tritop. Převzato z [37,38]. 

6.1.3 
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6.1.4 Příprava digitalizovaných objektů  
Digitalizace pomocí obou systémů vyžaduje, aby byl povrch objektu opatřen 
optickými značkami, tzv. kódovanými a nekódovanými body a v blízkosti musí být 
položeny dvě kalibrační tyče. Měření by mělo probíhat za stálých světelných 
podmínek. Při skenování samotným systémem Atos je třeba aplikovat pouze 
nekódované referenčními body a překrýt černé a lesklé plochy křídovým sprejem. 
 

 
Kódované body musí být rozmístěny na objektu tak, aby na každém snímku 

pořízeném fotoaparátem bylo dobře viditelných nejméně pět těchto bodů, ideálně 
však více. Velmi podstatné je, aby se na objektu nevyskytovaly kódované body
se stejným označením. 

Nekódované referenční body se aplikují na objekt rovnoměrně tak, aby byly 
dobře viditelné a nebyly zdeformované. Jejich vzdálenost od sebe a velikost se volí 
podle velikosti měřicího objemu použitého typu skeneru. Skenování vyžaduje, aby 
v každém následujícím měření byly viditelné minimálně tři již identifikované 
nekódované body.  

Kódované i nekódované referenční body jsou softwarem identifikovány jen 
tehdy, je-li každý obsažen minimálně na třech snímcích/skenech v dobré kvalitě, tzn., 
že průměr elipsy dosahuje na snímku minimálně 10 pixelů.  

 

 

Obr. 6-2 Vlevo: referenční kříž s kódovanými body, uprostřed kódované 
referenční body, vpravo: nekódované referenční body. Převzato z [37,39] 

Obr. 6-3 Příprava trupu letounu pře skenováním. 
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Trup letounu 
Kódované body byly rozmístěny ve vzdálenosti 40 až 60 cm, nekódované body o 
velikosti 10 mm ve vzdálenosti 20 až 30 cm od sebe. Dále byly umístěny dvě 
kalibrační tyče o délce 2,5 m. Černé a lesklé plochy byly překryty křídovým sprejem.  

Před skenováním systémem Atos byly z letounu odstraněny všechny 
kódované body i kalibrační tyče. Na objektu zůstaly pouze nekódované body o 
velikosti 12 mm. Za účelem snížení pravděpodobnosti výskytu míst, kde by byl 
problém s návazností snímků a zvýšení přesnosti měření, byly na objekt aplikovány 
dodatečně další nekódované body o velikosti 5 mm, které jsou určeny pro Atos I 350.  

 

 

 
Nos letounu 
Na laminátový nos letounu byly aplikovány nekódované body o velikosti 5 mm, 
které jsou určeny pro použitý Atos I 350. Byly rozmístěny ve vzdálenosti cca 10 až 
20 cm od sebe.  
 

  

Obr. 6-4 Trup letounu s aplikovanými nekódovanými body. 

Obr. 6-5 Laminátový nos letounu s aplikovanými nekódovanými 
body. 
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6.1.5 Proces měření systémem Tritop 
Před samotným měřením je třeba určit vhodnou vzdálenost focení, která musí být 
v průběhu celého měření přibližně dodržována. Vzdálenost se volí s ohledem
na velikost objektu. Musí však být splněna zmíněná podmínka velikosti elipsy ref. 
bodu na snímku (viz příprava digitalizovaných objektů). Ve zvolené vzdálenosti se 
zaostří optika a nastaví uzávěrka blesku. Takto připravený fotoaparát je třeba 
kalibrovat. Kalibrace se provádí pořízením několika snímků pootočených o 90° 
z jednoho místa. Po kalibraci se již nesmí měnit nastavení fotoaparátu a poloha bodů 
a tyčí. Samotné měření se provádí z několika úhlů kolem objektu ve dvou až třech 
rovinách tak, aby se kraje jednotlivých snímků překrývaly (viz obr. 12).  
 

 

 
Přesnost měření 
Přesnost celého projektu je v softwaru Tritop dána střední odchylkou v pixelech. 
Software počítá střední odchylku projektu ze střední odchylky všech nafocených 
snímků. Ta je počítána z odchylky měření jednotlivých referenčních bodů a odchylky 
délky kalibračních tyčí. Dosahovaná odchylka projektu se odvíjí od velikosti 
měřeného objektu. Kvalitní měření objektu velikosti tohoto letounu by mělo 
dosahovat maximální střední odchylky projektu kolem 0,07 pixelů. 
 

 

Obr. 6-6 Doporučené úhly fotografování objektu při digitalizaci a
kalibraci.  Převzato z [39]. 

Obr. 6-7 Digitalizace diskrétních bodů na trupu letounu pomocí systému Tritop. 
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Vyhodnocení dat  
Data uložené na flash kartě fotoaparátu se načtou do počítače. Software Tritop 
provede výpočet celého měření -  orientuje snímky a vyhodnotí střední odchylku 
každého snímku i každého referenčního bodu a odliší snímky, které nemohou být 
orientovány (tzn. že, neobsahují minimálně pět kódovaných bodů). Takové snímky je 
zbytečné dále uchovávat. Přesnost projektu je možné ovlivnit vyjmutím snímků 
s nejvyšší odchylkou z výpočtu (snímky jsou však pouze ignorovány, uchovávají se). 
Inkriminovaná místa, kde byly snímky odstraněny nebo ignorovány, je nutné nafotit 
znovu.  

Body, které nebyly nalezeny na požadovaném počtu snímků dle kritérií, jsou 
označeny červeně. Takové body mají vysokou střední odchylku a software jim 
nepřiřadí identifikační číslo. Kdykoli je však možné pořídit další snímky 
inkriminovaných bodů, načíst je ke stávajícím, a nechat software přepočítat celé 
měření.  

Odchylka referenčních bodů má přímý vliv na střední odchylku celého 
projektu. Aby bylo dosaženo uspokojivé stř. odchylky projektu, bylo několik 
nejméně přesných nekódovaných bodů postupně odstraňováno, dokud se 
nepohybovala kolem 0,07 pixelů. Odstraněné nekódované body, které byly podstatné 
pro další měření, musely být nafoceny znovu s vyhovující přesností. 

Problémy nastávaly zvláště v oblasti ocasu letounu. Zde bylo třeba několikrát 
opakovat proces fotografování, neboť kódované boty nebyly zcela vhodně 
rozmístěny a referenční body na snímcích vykazovaly příliš vysokou odchylku. 
 

 
Obr. 6-8 Vyhodnocování digitalizovaných dat v softwaru Tritop. V 3D okně jsou zobrazeny dvě 
kalibrační tyče a všechny naměřené referenční body. Body jsou barevně odlišeny podle odchylky od 
světle zelené po tmavě červenou. 
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6.1.6 Výsledy měření systémem Tritop 
 

Měřený díl Trup 

Počet orientovaných snímků 69 

Počet identifikovaných nekódovaných bodů 66 

Počet identifikovaných kódovaných bodů 64 

Konečná střední odchylka projektu 0,0782 pixelů 

Čas měření a vyhodnocování cca 6 hodin 

 
Komplikace nastávaly zejména z důvodu ne zcela vhodné přípravy objektu. Správné 
rozmístění referenčních bodů je stěžejní pro celé další měření. Problémy také 
způsobovalo nestálé osvětlení, na které je starší typ fotoaparátu (Fujifilm FinePix S2) 
velmi citlivý. Focení a průběžné vyhodnocování probíhalo cca od 13.00 do 19.00 
hodin, tzn. nejdříve za částečně denního osvětlení, (okna, která byla zdrojem přímého 
slunečního svitu, byla překryta závěsy), v kombinaci s osvětlením zářivkami. Později 
výhradě při osvětlení zářivkami. Starší typy zářivek s nižší budicí frekvencí 
způsobovaly problémy při zaostřování. 

 I přes veškeré komplikace však proběhlo focení úspěšně, což dokazuje 
výsledná odchylka měření. 
 
  

Tab. 6-1 Výsledy měření systémem Tritop. 
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6.1.7 Proces měření systémem Atos 
Souřadnice nekódovaných bodů získané měřením systémem Tritop byly 
importovány do softwaru Atos. Skener Atos tak následně zajistí sejmutí celé 
geometrie s vyšší přesností, než bez použití vstupních dat z Tritopu. 

Stejně jako v případě Tritopu bylo třeba provést kalibraci systému před 
samotným měřením. Kalibrace byla provedena dle standardního postupu, pořízením 
několika skenů přesného kalibračního kříže se speciálními značkami.  

Měření probíhá interaktivně s obslužným počítačem. Celý proces je 
kontrolován a řízen z rozhraní „Measurement mode“ softwaru Atos. Software 
identifikuje v každém záběru referenční body importované z Tritopu. Body, jejichž 
souřadnice jsou již známé, se zobrazují s číselným označením. Každý záběr zajistí 
kromě digitalizace geometrie, také výpočet souřadnic ještě neidentifikovaných bodů, 
v našem případě ref. bodů velikosti 5 mm. Aby mohlo být každé jednotlivé měření 
orientováno, musí být v záběru viditelné minimálně 3 již identifikované ref. body.  

 

 

 
Přesnost měření 
Při měření je třeba kontrolovat odchylku jednotlivých skenů i referenčních bodů,
ta by se měla pohybovat v setinách mm. Zvýšená odchylka bodu může být dána příliš 
ostrým úhlem, ze kterého byl skenován. Odchylka skenů („Transformation 
Deviation“) popisuje, jak moc se odchyluje sken od předchozího. Výskyt více bodů 
nebo skenů s odchylkou vyšší než 0,1 pixelů indikuje ztrátu přesnosti měřícího 
systému a je nutné jej znovu kalibrovat.  
 

 

Obr. 6-9Měření trupu letounu systémem Atos. 

Obr.6-10 Měření trupu letounu systémem Atos. 

6.1.7 
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Vyhodnocení dat  
Celý proces měření a vyhodnocování dat se pro
„Measurement mode“. Po kompletním nasnímání m
jednotlivé skeny optimaliza
body a vytvořit jednu spole
„Align “ a „Polygonize“. Zvolené parametry t
sítě se nachází v příloze. 

6.1.8 Výsledky měření systémem Atos
 

Měřený díl 

Jednotlivých měření (skenů)

Čas měření 

Mračno bodů 

Konečná střední odchylka projektu

STL síť - bodů 

STL síť - polygonů 

 
Měření probíhalo bezproblémov
znovu kalibrován. Důvodem ztráty p
měření střechy letounu. Výsledkem m
kopírující geometrii reálného objektu. Sí
dalšími softwarovými úpravami eliminovat. Následující obrázek zobrazuje 
naskenovaný digitální model nosu letounu, ve formátu STL.
 

Tab. 6-2 Výsledky měření systémem Atos.

Obr. 

 

NÍ ŘEŠENÍ 

ení a vyhodnocování dat se provádí v softwaru Atos v
“. Po kompletním nasnímání měřeného objektu je nutné 

jednotlivé skeny optimalizačním procesem usadit přesně na sebe, odstranit duplicitní 
it jednu společnou síť popisující daný objekt. K tomuto 

“. Zvolené parametry těchto funkcí a barevná mapa odchylek 
íloze.  

 
 

ěření systémem Atos 

Trup Nos 

(skenů) 118 36 

cca 5 hodin cca 40 minut

362 714 139 267 

Konečná střední odchylka projektu 0,077 mm 0,063 mm

2 775 164 3 778 696

5 326 547 7533 586

ení probíhalo bezproblémově, systém Atos však musel být v 
ůvodem ztráty přesnosti systému byla nešetrná manipulace p

echy letounu. Výsledkem měření a vyhodnocení dat je polygonální sí
kopírující geometrii reálného objektu. Síť obsahuje množství vad, které je t
dalšími softwarovými úpravami eliminovat. Následující obrázek zobrazuje 
naskenovaný digitální model nosu letounu, ve formátu STL. 

 

ení systémem Atos. 

Obr. 6-11 Výsledek skenování - STL model nosu letounu. 

softwaru Atos v rozhraní 
eného objektu je nutné 

 na sebe, odstranit duplicitní 
 popisující daný objekt. K tomuto slouží funkce 

chto funkcí a barevná mapa odchylek 

cca 40 minut 
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778 696 

7533 586 

 průběhu měření 
esnosti systému byla nešetrná manipulace při 

ení a vyhodnocení dat je polygonální síť 
 obsahuje množství vad, které je třeba 

dalšími softwarovými úpravami eliminovat. Následující obrázek zobrazuje 
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Na obrázku 6–12 je model trupu letounu, ve formátu STL, p
zpracování v softwaru Atos. V
 

Obr. 6-12 Výsledek skenování 

2 je model trupu letounu, ve formátu STL, připravený k
softwaru Atos. V dolním rohu je zobrazena vytvořená polygonální sí

Výsledek skenování – STL model trupu letounu. V rohu je zobrazena vytvo
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ipravený k dalšímu 
ená polygonální síť. 

model trupu letounu. V rohu je zobrazena vytvořená STL síť. 
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 6.2 Rekonstrukce naměřených dat 
 
 
6.2.1 Cíle rekonstrukce a obecný popis postupu 
Naměřená data převedená do podoby polygonální sítě je třeba upravit tak,
aby výsledný model splňoval nároky kladené na podklad pro zpracování plošného 
modelu. Finální polygonální model musí být hladký (bez detailů a děr) symetrický 
přes dělící rovinu. Síť musí být uzavřená, jednotná (tzv. „watertight“). Modely byly 
rekonstruovány postupně dle následujících bodů. 
 
Nos letounu: 
1) uzavření a oprava menších děr a defektů sítě, 
2) stanovení dělicí roviny letounu, 
3) rekonstrukce oblasti dělící roviny, 
4) ustavení souřadného systému, 
5) rekonstrukce oblastí drážek pro sesazení polovin nosu, 
6) finální optimalizace sítě. 
 
Trup letounu: 
1) uzavření a oprava menších děr a defektů sítě, 
2) stanovení dělicí roviny letounu, 
3) rekonstrukce oblasti dělící roviny, 
4) předběžné ustavení souřadného systému, 
5) rekonstrukce větších oblastí sítě, 
6) připojení nosu k trupu letounu,  
7) uzavření rozměrných otvorů v síti - oken a dveří, 
8) finální optimalizace sítě, 
9) stanovení přesné polohy počátku souřadného systému. 
 
Všechny procedury optimalizace byly provedeny v softwaru Atos v rozhraní 
„Evalution Mode“. Použité postupy při rekonstrukci nosu i trupu letounu jsou 
obdobné, proto bude bližší popis jednotlivých bodů věnován pouze trupu letounu, 
s výjimkou ustavení souřadného systému nosu.  
 
6.2.2 Uzavření a oprava meších děr a defektů sítě 
Na počátku celé rekonstrukce byly ošetřeny díry menších rozměrů, které vznikly:  
• v místech, kde byly aplikovány referenční body,  
• v místech, která nebyly skenerem digitalizovány - špatně viditelné hrany, černé 

nebo lesklé plochy.  
 

Doplnění polygonů do místa díry umožňuje funkce „Close Holes“ v menu 
„Meshes“. Zde jsou na výběr dvě možnosti. „Close Holes Automatically“ slouží k 
uzavření všech vybraných děr se stejnými parametry. „Close Holes Interactivly“ 
slouží k uzavírání každé díry zvlášť s jednotlivě zvolenými parametry. Postupné 
uzavírání děr je sice pracnější, nicméně umožňuje vyšší kontrolu nad tvořenou sítí, 
proto byla použita při rekonstrukci trupu letounu. Některé komplikovanější díry je 
třeba rozdělit na několik menších, které se následně uzavírají snadněji běžným 
způsobem. K tomu slouží funkce „Create Bridge“ v menu „Meshes“. 
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6.2.3 Stanovení dělicí roviny letounu
Software Atos nabízí několik možností jak definovat rovinu, z
aplikaci využita funkce „Point
Touto funkcí je rovina definována pomocí t

V oblasti celé dělicí roviny je
které se pohybuje v některých místech i p
roviny tak dlouho, dokud kopie zrcadlením p
návaznost sítě. Tzn., že části sít
hladce překrývají, nekříží se, není mezi nimi patrná mezera. Zrcadlení se provádí 
v menu „Operations“, funkcí „
rovinu a volbu „Copy and Mirror
 

 
Správná návaznost sítě byla kontrolována pomocí analýzy odchylek p
se ploch. K tomu slouží funkce „
„ Inspection“. Zrcadlená kopie byla následn
polovina oříznuta o přečnívající sí
„Operations“. Zde je třeba definovat pouze 
roviny) a zda má být odstran
 

Obr. 
v oblasti d

Obr. 6

iny letounu 
ěkolik možností jak definovat rovinu, z nichž byla pro tuto 

Point-Point-Point Plane“ v menu „Primitives 
Touto funkcí je rovina definována pomocí tří bodů.  

ělicí roviny je patrné přesazení pravé a levé poloviny trupu, 
kterých místech i přes 3 mm. Body byly voleny v

roviny tak dlouho, dokud kopie zrcadlením přes tuto rovinu neprokázala správnou 
. Tzn., že části sítě obou polovin přesahující přes dělicí rovinu se 

říží se, není mezi nimi patrná mezera. Zrcadlení se provádí 
“, funkcí „Mirror “. Zde už stačí pouze zvolit vytvo

Copy and Mirror “.  

 

ě byla kontrolována pomocí analýzy odchylek př

tomu slouží funkce „Surface deviations“, která se nachází v
“. Zrcadlená kopie byla následně odstraněna. Nyní mohla být p

ř čnívající síť pomocí funkce „Delete by Plane
řeba definovat pouze řeznou rovinu (případně odstup od této 

roviny) a zda má být odstraněna síť v kladném nebo záporném směru vektoru roviny.

 

Obě poloviny modelu se 
v oblasti dělící roviny hladce 
překrývají. 

Obr. 6-13 Kontrola přesazení obou polovin 
oblasti dělící roviny. 

6-14 Ustavená rovina symetrie trupu letounu. 
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nichž byla pro tuto 
Primitives – Plane“. 

esazení pravé a levé poloviny trupu, 
es 3 mm. Body byly voleny v oblasti dělicí 

es tuto rovinu neprokázala správnou 
ělicí rovinu se 

íží se, není mezi nimi patrná mezera. Zrcadlení se provádí 
í pouze zvolit vytvořenou 

 byla kontrolována pomocí analýzy odchylek překrývajících 
“, která se nachází v menu 
na. Nyní mohla být původní 

Delete by Plane“ v menu 
ě odstup od této 

ru vektoru roviny. 

 

6.2.3 
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6.2.4 Rekonstrukce oblasti d
Předtím, než bude vytvoř
v oblasti dělící roviny (obr. 6
úzkého pásu. Velikost př
se téměř ztrácí. Proto byl vytvo
části letounu 4 mm, od stř

Nejdříve bylo třeba vybrat 
K výběru oblasti slouží v
na ploše, nebo funkce „Select through Surface“ 
byla použita již zmíněná funkce „
s daným odsazením od roviny symetrie. Tento proces byl apliko
odsazení na příslušné části modelu. Následn
rovinu symetrie, výsledek je patrný na obr. 6

 

  
Vyříznutý pás je nutné zaplnit sítí plynule spojující ob
nejdříve vytvoření kolmých most
Most však nelze vytvář
v menu „Meshes – Operations
Výsledek rekonstrukce je patrn
 

Obr. 6-15 Rekonstrukce oblasti d
vyříznutím pásu sítě. 

Obr. 

Na modelu vytvořeném zrcadlením 
oříznuté poloviny přes rovinu symetrie 
patrný úzký pás původního přesazení 
obou polovin fyzického objektu. 

 

NÍ ŘEŠENÍ 

6.2.4 Rekonstrukce oblasti dělící roviny 
, než bude vytvořen jednotný symetrický model, je třeba opravit p

lící roviny (obr. 6-15 vlevo). Přesazení bude odstraně
úzkého pásu. Velikost přesazení není v celé délce konstantní, směrem k

roto byl vytvořen odřezávaný pás o dvou různých šíř
ásti letounu 4 mm, od střechy k nosu pak 2 mm (viz obr. 6-15 vpravo). 

íve bylo třeba vybrat část sítě, kde má být vyříznut pás s
ru oblasti slouží v roletovém menu funkce „Select on Surface“ 

„Select through Surface“ – výběr skrz plochu. K
ěná funkce „Delete by Plane“. Řezná rovina byla stanovena 

daným odsazením od roviny symetrie. Tento proces byl aplikován pro ob
íslušné části modelu. Následně byla vytvořena kopie zrcadlená p

rovinu symetrie, výsledek je patrný na obr. 6-15 vpravo.  

íznutý pás je nutné zaplnit sítí plynule spojující obě poloviny. To vyžaduje 
ení kolmých mostů, které rozdělí dlouhý pás na několik menších d

Most však nelze vytvářet mezi dvěmi různými sítěmi. Funkce „Combine Mash
Operations“ sjednotí sítě, aniž by byly jakkoli zm

Výsledek rekonstrukce je patrný na následujícím obrázku. 

 

Opravená oblast dělicí roviny – obě 
poloviny jsou hladce spojeny. 

Rekonstrukce oblasti dělicí roviny. Vlevo: přesazení, vpravo: odstran

Obr. 6-16 Výsledek opravy oblasti dělicí roviny. 

Na modelu vytvořeném zrcadlením 
oříznuté poloviny přes rovinu symetrie je 
patrný úzký pás původního přesazení 
obou polovin fyzického objektu.  

Vyříznutý pás v oblasti dělicí roviny.

eba opravit přesazení 
esazení bude odstraněno vyříznutím 

ěrem k nosu letounu 
zných šířkách – v zadní 

15 vpravo).  
íznut pás s danou šířkou. 

Select on Surface“ – výběr
r skrz plochu. K odříznutí 

ezná rovina byla stanovena 
ván pro obě velikosti 

ena kopie zrcadlená přes 

 

 poloviny. To vyžaduje 
ěkolik menších děr. 

Combine Mash“ 
, aniž by byly jakkoli změněny. 

odstraněné přesazení 

oblasti dělicí roviny. 
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Barevná mapa zobrazuje odchylky v
Odchylka se pohybuje přes 3 mm, d
na skenovaném letadle, které bylo opravou d

Během celé rekonstrukce a optimalizace modelu byly provád
analýzy odchylek od původní digitalizované geometrie. Analýzy nabízí menu 
„ Ispection“, vždy je třeba nejd
    
 

 
6.2.5 Předběžné ustavení sou
V této kapitole bude určena pouze p
který usnadní další manipulaci s
Firma UL-Jih Kaplice nestanovila pravidla pro ustavení sou
(dále s.s.), proto byla poloha s.s. volena po vzoru 

Počátek s.s. by měl být totožný s
mění s množstvím paliva v
symetrie, která byla stanovena 
ve druhé třetině šířky kř
s horizontální osou letu. Její polohu lze nejvhodn
osou válcového nosníku výškových stabiliz
ustavit a připojit k trupu až na základ
bude poloha horizontální roviny volena pouze orienta
kompletním modelu. 

Obr. 6-17 Analýza odchylek v řezu rovinou symetrie p

Barevná mapa zobrazuje odchylky vůči původnímu modelu v řezu dě
řes 3 mm, důvodem takto velké odchylky je však p

na skenovaném letadle, které bylo opravou dělící roviny eliminováno.  
hem celé rekonstrukce a optimalizace modelu byly provád

ůvodní digitalizované geometrie. Analýzy nabízí menu 
eba nejdříve vybrat vztažný (referenční) objekt. 

žné ustavení souřadného systému trupu letounu 
čena pouze přibližná poloha a orientace souřadného systému, 

který usnadní další manipulaci s modelem a umožní připojení nosu k trupu letounu. 
nestanovila pravidla pro ustavení souřadné

(dále s.s.), proto byla poloha s.s. volena po vzoru [20].  
ěl být totožný s těžištěm letounu, to se však b

množstvím paliva v nádrži.  Striktně daná je pouze poloha těžišt
symetrie, která byla stanovena v předchozí kapitole. Tzv. předo-zadní rovina se volí 

ky křídla. Horizontální rovina by měla být rovnob
horizontální osou letu. Její polohu lze nejvhodněji definovat středem nosu letounu a 

osou válcového nosníku výškových stabilizátorů. Nos letounu však bude možné 
trupu až na základě souřadného systému trupu. Z

bude poloha horizontální roviny volena pouze orientačně a přesně ustavena až na 

řezu rovinou symetrie původní rekonstruované geometrie.
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ezu dělicí rovinou. 
vodem takto velké odchylky je však přesazení 

hem celé rekonstrukce a optimalizace modelu byly prováděny četné 
vodní digitalizované geometrie. Analýzy nabízí menu 

 

řadného systému, 
trupu letounu. 

řadného systém

m letounu, to se však během letu 
 daná je pouze poloha těžiště v rovině 

zadní rovina se volí 
la být rovnoběžná 
edem nosu letounu a 

. Nos letounu však bude možné 
adného systému trupu. Z toho důvodu 

ě ustavena až na 

rekonstruované geometrie. 

6.2.5 
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Horizontální rovina 
Rovina byla volena rovnob
Byla vytvořena pomocí funkce „
počítána aproximací z množiny zvolených entit. Z
množinou byla oblast sítě
paralelní rovina odsazením o 400 mm sm
 

 
Předo-zadní rovina 
Na ploše náběhu křídla byly zvoleny dva krajní body, které p
křídla. Bod určující polohu p
z celkové šířky křídla, pomocí funkce „
roviny by již stačili k definici sou
dopočítána na základě polohy bodu a kolmosti v

Předo-zadní rovina byla vytvo
funkce „Normal plane
normálový vektor. Přímka byla vytvo
a roviny symetrie pomocí funkce „
 

Průsečnice roviny symetrie a 
horizontální roviny slouží k 
vytvoření předo

Obr. 

Obr. 6-19 Vytvoř

NÍ ŘEŠENÍ 

vnoběžně s rovinou tvořenou spodní stranou náb
ena pomocí funkce „Best Fit Plane“. Touto funkcí je poloha roviny 

množiny zvolených entit. Z obr. 6-18 je patrné, že zvolenou 
množinou byla oblast sítě na spodní stráně náběhu křídel. Následně
paralelní rovina odsazením o 400 mm směrem ke středu letounu. 

 

řídla byly zvoleny dva krajní body, které přibližně
ující polohu předo-zadní roviny byl vytvořen ve vzdálenosti 33.3% 

ídla, pomocí funkce „Division point“. Tento stanovený bod a dv
definici souřadného systému. Poloha poslední roviny by byla 
ě polohy bodu a kolmosti vůči zbývajícím rovinám. 

zadní rovina byla vytvořena zejména z ilustračních dů
Normal plane“. Tato funkce vyžaduje zadání bodu a př

římka byla vytvořena jako průsečnice horizontální roviny
ymetrie pomocí funkce „Intersection line“. 

Body definující šířku křídla a 
polohu předo-zadní roviny. 

Průsečnice roviny symetrie a 
ontální roviny slouží k 

vytvoření předo-zadní roviny. 

Oblast sítě vybraná 
k aproximaci roviny. 

Obr. 6-18 Aproximace pomocné roviny. 

Vytvoření předo-zadní roviny. 

enou spodní stranou náběhu křídel. 
Touto funkcí je poloha roviny 

je patrné, že zvolenou 
ídel. Následně byla vytvořena 

ibližně definují šířku 
en ve vzdálenosti 33.3% 

“. Tento stanovený bod a dvě 
adného systému. Poloha poslední roviny by byla 

zbývajícím rovinám.  
ních důvodů, pomocí 

“. Tato funkce vyžaduje zadání bodu a přímky definující 
nice horizontální roviny

 

Body definující šířku křídla a 
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Vytvoření souřadného systému 
Na základě stanovených rovin byl vytvořen souřadný systém pomocí funkce „3-2-1 
Transformation“. Tato funkce vyžaduje definici tří entit - roviny pomocí tří bodů, 
přímky pomocí dvou bodů a bodu, jako počátku s.s. V případě, že jsou připraveny tři 
roviny, stačí pouze postupně definovat body na každé rovině a software automaticky 
vypočítá počátek s.s. a orientuje vektory. Natočení souřadných os je možné upravit 
v kolonce „3-2-1 Transformation type“, u každé osy je také možné zvolit kladný 
nebo záporný směr vektoru. 
 

 

 
6.2.6 Ustavení souřadného systému nosu letounu 
Souřadný systém byl vytvořen za účelem snazší manipulace při ustavování polohy 
nosu vůči trupu letounu. Počátek s.s. byl definován ve středu čelní kružnice 
(viz obr. 6-21), orientace se řídí polohou čelní a dělící roviny. Dělící rovina byla 
určena stejným způsobem jako v případě trupu letounu. Čelní rovina byla vytvořena 
pomocí funkce „Best fit Plane“. Na obrázku 6-21 je patrné, že vybranou 
aproximační množinou je kruhová oblast sítě na čele nosu. Z obrázku je také patrné 
vyboulení čelní kruhové oblasti nosu letounu.  

Stanovení středu kruhu vyžadovalo několik operací. Nejdříve byla vytvořena 
průsečnice roviny symetrie a čelní roviny. Průnikem této přímky a polygonální sítě 
byly stanoveny dva body, mezi nimiž se uprostřed nachází střed kružnice. 
K vytvoření průsečnice entit slouží funkce „Intersection line“, k vytvoření bodu 
průnikem entit pak funkce „Intersection point“. Funkce „Division point“ umožňuje 
vytvoření bodu v libovolné vzdálenosti mezi dvěma body.  
 

Obr. 6-20 Předběžně stanovený souřadný systém trupu letounu. 

6.2.6 
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Následující obrázek zobrazuje postup ustavení sou
„3-2-1 Transformation
dány průnikem přímky a sít
vybrán bod ve středu kružnice. Na záv
totožné se souřadným systémem trupu letounu.
 

Vytvoření roviny aproximací vybra
oblasti na čele nosu letounu.

Obr. 6-21 Vytvoření entit, sloužících k
čelní roviny, vpravo: vytvoření bodu ve st

Obr. 6-22 Souřadný systém nosu letounu.

NÍ ŘEŠENÍ 

Následující obrázek zobrazuje postup ustavení souřadného systému pomocí funkce 
1 Transformation“. Tři body byly vybrány na rovině symetrie. Dva body

ímky a sítě na čelní rovině. A jako bod definující po
edu kružnice. Na závěr bylo zvoleno natočení s.s. tak, aby bylo 

adným systémem trupu letounu. 

Vytvoření bodů definujících 
průměr čelní kružnice a její střed.

Vytvoření roviny aproximací vybrané 
oblasti na čele nosu letounu. 

ení entit, sloužících k definici souřadného systému nosu letounu. Vlevo: vytvo
ření bodu ve středu čelní kružnice. 

adný systém nosu letounu. 

adného systému pomocí funkce 
 symetrie. Dva body byly 

. A jako bod definující počátek s.s. byl 
ení s.s. tak, aby bylo 

 

Vytvoření bodů definujících 
průměr čelní kružnice a její střed. 

adného systému nosu letounu. Vlevo: vytvoření 
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6.2.7 Rekonstrukce větších oblastí sítě 
Jedná se o tyto oblasti: 
• uchycení trupu letounu do rámu (obr. 6-23 vlevo a vpravo), 
• drážky a otvor na střeše letounu (obr. 6-23 uprostřed),  
• kryt na spodní straně ocasu (obr. 6-24 vlevo), 
• místo kde má být instalován podvozek (obr. 6-24 uprostřed) 
• otvor a nerovnosti v místě napojení křídla (obr. 6-24 vpravo) 

 

 
Nejdříve musí být z rekonstruovaných oblastí odstraněny nepotřebné polygony. 
Vybrané oblasti je možné vymazat funkcí „Delete Selected Triangles“ nebo „Delete 
Selected Points“, obě se nacházejí v menu „Edit “.  

K uzavření vzniklých otvorů byly standardně použity funkce „Close Holes 
Interactivelly“  a „Create Bridge“ . Uzavírání velkých děr v síti však vyžaduje 
určitou zkušenost s volbou polohy a hustoty mostů, podstatná je také promyšlená 
volba parametrů u obou funkcí. Síť se vytváří na základě výpočtu křivosti okolních 
polygonů.  Aby došlo k plynulému navázání sítě i při zaplňování rozměrné oblasti, 
vyžaduje výpočet adekvátně velké okolí této oblasti bez defektů a děr. Z toho důvodu 
byly některé ze zmíněných oblastí rekonstruovány až na kompletním modelu po 
rekonstrukci dělící roviny.Následující obrázky zobrazují příklady vybraných oblastí 
před a po rekonstrukci. 
 

 
 
 

Obr. 6-23 Oblasti na trupu letounu, které vyžadují rozsáhlejší rekonstrukci. 

Obr. 6-24 Oblasti na trupu letounu, které vyžadují rozsáhlejší rekonstrukci. 

6.2.7 
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6.2.8 Připojení nosu k trupu letounu
Kompletně rekonstruovaný model nos
byl načten do souboru, ve kterém probíhala rekonstrukce trupu. Obr. 6
vzájemnou polohu nosu a trupu letounu, která se 
systémy. Stačilo tedy p
To umožňuje funkce „
stanovena upravováním sou
 

Obr. 6-26 Rekonstrukce přední 

Obr. 6-27 Ustavení nosu vůč

 

Obr. 6-25 Rekonstrukce ocasu letounu

NÍ ŘEŠENÍ 

ipojení nosu k trupu letounu 
 rekonstruovaný model nosu letounu s definovaným souřadným systémem 

ten do souboru, ve kterém probíhala rekonstrukce trupu. Obr. 6
vzájemnou polohu nosu a trupu letounu, která se řídí definovanými sou

ilo tedy přesunout nos ve směru osy x a z do správné pozice.
uje funkce „Translate“ v menu „Operations“. Výsledná pozice byla 

stanovena upravováním souřadnic x a y, viz obr. 6-27 vpravo.  

 

řední části trupu, kde byl uchycen do rámu. 

Ustavení nosu vůči trupu letounu. 

Rekonstrukce ocasu letounu – oblasti krytu a oblasti uchycení trupu v rámu.

řadným systémem 
ten do souboru, ve kterém probíhala rekonstrukce trupu. Obr. 6-27 zobrazuje 

ídí definovanými souřadnými 
do správné pozice.

“. Výsledná pozice byla 

rámu. 
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Připojení nosu bylo provedeno standardn
Bridge“. Mezi objekty musí být vytvo
plynulé navázání sítě. Na následujících obrázcích je patrná 
sítě, která byla odstraněna (druhý objekt byl vždy zneviditeln
na obr. 6-29 vlevo. Obě sítě
Finální spojovaná oblast je zobrazena naobrázku 6
 

 

 
6.2.9 Uzavření rozměrných otvor
Tvorba plošného modelu formy vyžaduje ucelený podklad, na kterém sof
dokáže aproximovat křivky a plochy. Dve
v podkladové síti, které musí být uzav
navazovat na okolní síť, což znamená, že musejí být nejd
rámy oken a dveří. Síť by m
možnosti jak vytvořit podklad v

Jednou z možností je postupné vygenerování sít
funkcí „Close holes“ a „Create bridge
tato procedura poměrně zdlouhavá a nezaru
parametrů musí být promyšlená a vyžaduje testování. 

Obr. 6-28 Připojení nosu k trupu letounu.
být z trupu a nosu odstraněny, aby vznikl prostor na propojení obou díl

Obr. 6-29 Připojení nosu k trupu letounu.
podoba spojené oblasti. 

ipojení nosu bylo provedeno standardně pomocí funkcí „Close Holes
jekty musí být vytvořena dostatečně velká mezera, která umožní 

. Na následujících obrázcích je patrná červeně ozna
ěna (druhý objekt byl vždy zneviditelněn). Výsledek je patrný 

ítě je nyní třeba sjednotit funkcí „Combine Mash
last je zobrazena naobrázku 6-29 vpravo. 

 

 

rných otvorů v síti - oken a dveří 
Tvorba plošného modelu formy vyžaduje ucelený podklad, na kterém sof

řivky a plochy. Dveře a okna jsou však rozměrnými otvory
síti, které musí být uzavřeny. Doplněná plocha by m

ť, což znamená, že musejí být nejdříve odstraněny nepot
ť by měla být hladká, nezvlněná, nepropadlá. Nabízí se dv

it podklad v těchto oblastech. Obě mají své klady i zápory. 
Jednou z možností je postupné vygenerování sítě v softwaru Atos pomocí 

Create bridge“. V případě takto rozměrných otvor
ě zdlouhavá a nezaručuje zcela kvalitní výsledek. Volba 

 musí být promyšlená a vyžaduje testování.  

trupu letounu. Červeně označeny jsou vybrané oblasti sítě
ny, aby vznikl prostor na propojení obou dílů. 
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Parametry musí být voleny tak, aby tvořená síť měla přijatelný tvar z hlediska 

křivosti (nevlnila se, nepropadala atd.), byla plynule navázaná, ale zároveň nesmí 
dojít k příliš velkému odchýlení původní sítě v okolí.  

Tímto způsobem byly s dobrým výsledkem uzavřeny menší okna. 
Komplikovanější bylo uzavření rozměrného otvoru v oblasti dveří. Celý proces byl 
několikrát opakován s různými parametry. Nakonec bylo dosaženo uspokojivého 
výsledku - viz následující obrázek. Odchylky okolní sítě jsou minimální, přitom 
vytvořená síť navazuje plynule. Z hlediska křivosti není oblast ideální, nicméně pro 
další účely dostačující (viz obr. 6-31).  
 

 

Postupně uzavírané pásy jsou 
patrné na polygonální síti. 

Vytvářená síť je 
počítána aproximací 
z okolních polygonů. 

Mosty tvořené řadou 
polygonů rozdělují 
rozměrný otvor na 
menší oblasti. 

Obr. 6-30 Tvorba sítě v oblasti dveří trupu letounu. 

Obr. 6-31 Finální podoba oblasti dveří modelu trupu letounu. 
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Kromě zmíněných funkcí byly využity také funkce „Repare mash“ a „Smooth 
Mesh“. Tyto funkce sloužily k vyhlazení celé oblasti a opravě nerovností v místě 
přechodů, vzniklých postupným uzavíráním. Po rekonstrukci byla kontrolována 
odchylka sítě pomocí funkce „Surface deviation“ v menu „Inspection“. Obrázek 
analýzy je na straně 59. 

V případě čelního skla by bylo uzavírání v softwaru Atos ještě náročnější a dá 
se předpokládat, že dosažená kvalita vytvořené plochy by byla nízká. Z toho důvodu 
byl volen druhý přístup – vytvoření podkladu v softwaru Tebis z několika CAD 
ploch, tečně navazujících na okolní již existující plochy. Plošnému modelování se 
bude věnovat kapitola 6.3. 

 
 

6.2.10 Finální optimalizace sítě 
Finální optimalizace obnášela eliminaci chyb sítě, její vyhlazení a redukci počtu 
polygonů sítě. Provádí se za účelem  sjednocení daných vlastností sítě. Byly využity 
funkce „Eliminate mesh errors“, „ Smooth mesh“ a „Thin mesh“. 
 
Eliminace chyb sítě 
Funukci „Eliminate mesh errors“ je třeba aplikovat na celý finální model, aby byly 
odstraněny všechny vady na polygonální síti, které by mohly způsobovat komplikace 
při jeho dalším využití. Touto funkcí jsou odstraněny obrácené, degenerované, 
protínající se a překrývající se polygony a polygony s nespojitými hranami. 
 
Vyhlazení sítě 
Vyhlazení sítě bylo částečně prováděno již v průběhu celé rekonstrukce. Funkce 
„Close holes“ obsahuje možnost „Smooth mesh“, touto volbou se však vyhlazuje 
pouze okolí uzavírané díry. Samotná funkce „Smooth mash“ byla také již využita 
pro vyhlazení oblasti dveří. Na závěr rekonstrukce je vhodné sjednotit vyhlazení na 
celém modelu. Finální vyhlazení sítě bylo provedeno s následujícími parametry: 
 
• tolerance odchylky plochy: 0,1mm, 
• filtr rádius: Normal, 
• ostrost detailů: Normal. 

 

 
Obr. 6-32 Finální optimalizace polygonální sítě - vyhlazení. Vlevo: původní síť, vpravo: vyhlazená síť. 

6.2.10 
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Při volbě parametrů vyhlazení je nutné kontrolovat detaily. Příliš velké vyhlazení 
způsobí ztrátu detailů. Funkce „Smooth mesh“ umožňuje zobrazení odchylek 
vyhlazené sítě od původní – viz následující obrázek. 

 

 

 
Redukce počtu polygonů sítě 
Nevýhodou STL formátu je zejména velikost souboru. Do souboru se zapisují 
souřadnice každého uzlového bodu a to i násobně. Souřadnice uzlového bodu, který 
náleží více než jednomu polygonu, je zapisována vždy pro každý polygon zvlášť. 
Čím je aproximace polygonální sítě přesnější, tím je složena z většího množství 
menších polygonů. Velikost STL souboru tak exponenciálně narůstá. Proto se 
provádí optimalizační proces redukce počtu polygonů. Na modelu letounu byla 
provedena redukce s následujícími parametry: 
 
• tolerance odstupu od plochy: 0,05mm, 
• maximální délka hrany: 25mm. 
 

 

Obr. 6-33 Odchylky vzniklé vyhlazením sítě. 

Obr. 6-34 Redukce počtu polygonů sítě – síť před optimalizací. 
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6.2.11 Finální ustavení souř
Souřadný systém, vystihující konstruk
manipulaci s modelem při j
atd. Souřadný systém již byl p
určit polohu horizontální roviny, která nejlépe vystihuje horizontální osu letu. Podle 
této roviny a roviny symetrie mu
ustaven nový souřadný systém.
 
Horizontální rovina 
Horizontální osu letu nejlépe vystihuje st
stabilizátorů. Střed nosu letounu byl již definován v
stanovit body, které definují osu válcového nosníku. 
 

 
 

Kruh definovaný třemi body 
přibližně definuje polohu  
nosníku výškových stabilizátorů.

Obr. 6-35 Redukce po

Obr. 6-36 Vytvoření bodů v ose válcového n

 

6.2.11 Finální ustavení souřadného systému  
adný systém, vystihující konstrukční a funkční prvky letounu usnadní 

ři jeho dalším využití pro plošné modelování, NC obráb
adný systém již byl předběžně ustaven – viz kapitola 6.2.5. Nyní je t

it polohu horizontální roviny, která nejlépe vystihuje horizontální osu letu. Podle 
této roviny a roviny symetrie musí být přeorientována poloha předo-zadní roviny a 

adný systém. 

Horizontální osu letu nejlépe vystihuje střed nosu letounu a nosník výškových 
ed nosu letounu byl již definován v kapitole 6.2.6. Zbývá 

stanovit body, které definují osu válcového nosníku.  

Dva body ležící v ose nosníku 
výškových stabilizátorů slouží 
k vytvoření horizontální roviny.

Kruh definovaný třemi body 

nosníku výškových stabilizátorů. 

Redukce počtu polygonů sítě – síť po optimalizaci. 

 v ose válcového nosníku výškových stabilizátorů.  
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viz kapitola 6.2.5. Nyní je třeba 
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Poloha nosníku je patrná na původní naskenované geometrii - v polygonální síti je 
kruhová neoskenovaná oblast – viz obr. 6-36 vlevo. Bod ve středu této kruhové 
oblasti byl vytvořen pomocí funkce „Point-Point-Point-Circle“. Výběrem tří bodů 
na hranici sítě je definována kružnice se středovým bodem. Následně byla vytvořena 
zrcadlená kopie této kružnice. Takto byly stanoveny tři body, díky nimž může být 
definována nová horizontální rovina pomocí funkce „Point-Point-Point Plane“. 
 
Předo-zadní rovina 
K ustavení souřadného systému již není nezbytné vytvoření třetí předo-zadní roviny. 
Stačí pouze definovat bod, který určuje polohu roviny, tj. již vytvořený bod ve třetině 
šířky křídla. Software pouze dopočítá kolmou orientaci roviny vůči zbývajícím 
rovinám. 
 
Vytvoření souřadného systému 
Nový souřadný systém byl následně vytvořen pomocí funkce „3-2-1 
Transformation “. Postup byl popsán již v kapitole 6.2.5.  
 

 

 
 
6.2.12 Výsledky a zhodnocení rekonstrukce modelu v softwaru Atos 
Na následujícím obrázku je možné porovnat původní naskenovanou geometrii 
s finálním modelem po rekonstrukci. Z obrázku je patrné, že rekonstruovaný model 
je odříznutý za rovinou symetrie. Z hlediska dalšího zpracování je přenos 
kompletního STL modelu do plošného modeláře zbytečný, neboť plošný model bude 
vytvářen pouze na jedné polovině podkladu a následně zrcadlen. Nicméně STL 
podklad musí obsahovat alespoň pás geometrie za rovinou symetrie. Jen tak bude 
možné vytvořit 2D křivku řezem, díky níž je možné zajistit symetrický tvar a tečné 
napojení zrcadlených ploch s hranou v rovině symetrie. Na obrázku je také vidět,

Obr. 6-37 Finálně ustavený souřadný systém na kompletním modelu trupu a nosu letounu. 
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Část podkladu pro tvorbu ploš
na hřbetě ocasu a na jeho zadní a horní stran
vhodnější vytvořit podklad plošným modelováním. 

Na finálním modelu je zobrazena barevná mapa odchylek od p
naskenované geometrie. Histogram je však nutné brát pouze orienta
neboť analýza zahrnuje také odchylky cílen

 

 

Počátek rekonstrukce 

Ukončení rekonstrukce 

Celkový čas  

Tab. 6-3 Časová bilance rekonstrukce nam

Obr. 3-38 Původní naskenovaná geometrie trupu letounu a finální podoba STL modelu trupu 
s připojeným nosem letounu po rekonstrukci v
naskenované geometrie. 

ny všechny detaily, které jsou z hlediska dalšího využití nepot
ást podkladu pro tvorbu plošného modelu ještě chybí v oblasti čelního skla, dále

 ocasu a na jeho zadní a horní straně. Vzhledem k tvaru těchto oblastí je 
it podklad plošným modelováním.  

Na finálním modelu je zobrazena barevná mapa odchylek od p
ované geometrie. Histogram je však nutné brát pouze orienta

 analýza zahrnuje také odchylky cíleně modifikovaných oblastí. 

leden 2010 

březen 2010 

cca 140 hodin 

asová bilance rekonstrukce naměřených dat v softwaru Atos. 
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ěchto oblastí je 
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6.3 Softwarové zpracování plošného modelu 
 
 
6.3.1 Úvod do problematiky, cíle a zásady plošného modelování 
K plošnému modelování byl využit software Tebis, který se svou funkcionalitou blíží 
tzv. „High End Apllications“, nicméně v současné době ještě neposkytuje veškeré 
možnosti nejvýkonnějších „Class A“ modelářů. Tebis je software vyvíjený 
společností Tebis Technische Informationssysteme AG. Původně byl zaměřen
na simulaci NC obrábění. Postupně se však vyvinul v komplexní CADCAM a RE 
software, jehož funkce byly dle zaměření rozděleny do několika modulů, z nichž pro 
vytvoření plošného modelu trupu a nosu letounu byl nejvíce využíván modul BREP.  
 
Pracovní prostředí softwaru Tebis 
Software Tebis obsahuje 14 modulů přepínatelných pomocí ikon. Jednotlivé moduly 
představují příslušný panel „ENTITY“ se sadou funkcí specifického zaměření. 
Pracovní prostředí i s několika panely, které obsahují obecně využívané funkce, 
zůstává při změně modulu neměnné. Z důvodu přehlednější orientace v dalším textu 
bude popsáno zaměření nezávislých panelů: 
• „Editor“  – manipulace s již vytvořenými entitami a jejich editace.  
• „Select“ – výběr entit podle jedné nebo více zvolených preferencí. 
• „Graphic“  – panel se sadou funkcí zobrazení.  
• „Data“  – správa nosných a grafických dat. – import, export, tisk, konfigurace 

softwaru (ikona „CNF“), atd. 
• „Keyboard“  – často používané zkraty a klávesnicové znaky. 
 
Při tvorbě plošného modelu byly využívány v největší míře moduly BREP a 
CADCAM. Velmi okrajově pak také moduly SCAN a SURFEXT.  
 

 
  

Obr. 6-39 Moduly v softwaru Tebis. 
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Zaměření používaných modulů: 
• BREP – plošné modelování na povrchu podkladu, analýzy a optimalizační 

funkce. 
• CADCAM – standardní plošné modelování, analýzy, optimalizační funkce, 

tříosé obrábění a dokončovací obráběcí operace. 
• SCAN – digitalizace pomocí připojeného skeneru Faro Arm, práce 

s digitalizovanými daty - import, optimalizace a editace. 
• SURFEXT – CAD funkce určené pro specifické průmyslové odvětví - design 

lisovacích přípravků, přípravků pro vstřikování plastu, nebo odlévání atd. 
 
Ikony v panelech jednotlivých modulů představují buď jedinou komplexní funkci, 
nebo otevírají nový panel se sadou funkcí specifického zaměření. I když jsou názvy 
některých funkcí v modulu CADCAM a BREP stejné a jejich použití vede 
k obdobnému nebo stejnému výsledku, liší se zejména tím, že zpravidla vyžadují 
definici odlišných parametrů. 
 
Strategie tvorby plošného modelu trupu letounu 
Plošné modelování nabízí vždy několik přístupů k řešenému problému. Postup byl 
průběžně konzultován s Ing. Liborem Čechem, zaměstnancem firmy Mcae Systems 
s.r.o., která, mimo jiné, působí v oblasti reverzního inženýrství a 3D designu. 
Následující body představují hlavní etapy práce na plošném modelu. 
 
Modul BREP:  
• tvorba křivek, 
• tvorba ploch, 
• optimalizace ploch z hlediska hladkosti, napojení a odstupu od STL. 
 
Modul CADCAM:    
• tvorba CAD ploch na místech bez podkladu, 
• převod ploch na topologii, zařezání ostrých hran, 
• kontrola topologie a oprava posledních nedostatků. 
 

I když se práce v jednotlivých modulech prolínala, popis postupu bude 
koncipován pro modul BREP a modul CADCAM odděleně, z důvodu přehlednosti. 
K popisu jednotlivých procedur je nutné objasnit nejdříve princip tvorby křivek
a ploch a některých podstatných funkcí. 
 
 
Kritéria plošného modelování pro model zmenšený 10x 
Cílem této kapitoly je vytvoření plošného modelu, který bude přenositelný mezi 
ostatními softwary a umožní bezproblémové CNC strojní obrábění odvozené formy. 
Splnění následujících kritérií je zárukou bezproblémového využití modelu. 
 
Kritéria na hraničních křivkách: 
• mezera mezi navazujícími plochami – do 0,018 mm, 
• úhel napojení ploch – do 0,5°, 
• odchylka od podkladu – do 0,5 mm, mimo oblast čelního okna a dveří. 
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Kritéria hladkosti a spojitosti ploch:  
• odstup ploch od podkladu do 1 mm (mimo oblasti čelního skla a dveří), 
• tečná nebo křivostní spojitost ploch (mimo plochy navázané ostrou hranou), 
• tečná spojitost ploch v rovině symetrie s odchylkou tečen v řádu tisícin, 
• hladkost ploch. 

 
Hodnoty kritérií na hraničních křivkách jsou nastavitelné v panelu „CNF“, 

který kromě těchto hodnot umožňuje konfiguraci mnoha dalších parametrů softwaru. 
Analytické funkce pak automaticky přebírají hodnoty předepsané v konfiguračním 
panelu. Také např. při vytváření křivek je hodnota tolerance odstupu přednastavena 
podle hodnoty v „CNF“ panelu. 

Hodnoty kritérií se volí se podle velikosti tvořeného modelu, požadované 
přesnosti zachování detailů a hladkosti povrchu. Maximální dostup ploch
 od podkladu byl stanoven dle požadavku firmy UL-Jih Sedláček, ostatní hodnoty 
kritérií byly voleny na základě doporučení firmy Mcae Systems s.r.o.  

Zmíněná kritéria byla aplikována na model zmenšený 10x (místo aby byly 
přepsány hodnoty kritérií v „CNF“ menu, byl model zmenšen tak, aby byla stávající 
kritéria vyhovující). Přísná kritéria by na rozměrném objektu způsobovala přílišné 
kopírování podkladu, což by mělo negativní dopad na hladkost křivek a ploch.  

V oblastech bez STL podkladu je modelování osvobozeno od kritérií odstupu 
od podkladu. Zadavatelem byla umožněna volnost při tvorbě ploch v těchto 
oblastech, neboť budou po vylaminování trupu letounu odstraněny. Kromě kritérií 
odstupu však byla ostatní zmíněná kritéria splněna i na v těchto oblastech. 

Splnění kritérií hladkosti a spojitosti ploch souvisí se splněním kritérií na 
hraničních křivkách. Hladkost ploch na celém modelu se posuzuje vizuálně pomocí 
proužkové analýzy – tzv. zebry (viz kapitola 6.3.6). 
  

6.3.2 Import a příprava STL podkladu 
Byly provedeny tyto operace: 
• import STL podkladu - funkce „Get“ v panelu „DATA“, 
• reorganizace polygonální sítě - funkce „Reorg“, v menu „MASH“ (modul 

SCAN), 
• zmenšení modelu v měřítku 1/10 - funkce „Scale“-„Fact“, v panelu „EDITOR“.  
• přihlášení modelu jako podkladu pro plošné modelování – ikona

pro administraci modelu v panelu „BREP TOOLBAR“ – ve vyvolaném panelu 
volba „Part“-„Add“. Na vybrané síti se objeví vektor určující vnitřní a vnější 
stranu modelu. Směr vektoru je třeba zkontrolovat, případně opravit.
Po potvrzení síť změní barvu na tmavě zelenou a dále je považována za podklad 
pro BREP modelování.   
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6.3.3 BREP křivky  
 
Křivky 
Křivky vytvářené pomocí BREP funkcí jsou označovány v softwaru Tebis jako 
„edges“, neboť zpravidla slouží k vytvoření uzavřených hraničních oblastí,
ve kterých budou vygenerovány plochy, stávají se tedy hranami ploch. Křivky 
mohou být reprezentovány modrou nebo červenou barvou. 
• Křivky modré barvy – jsou součástí uzavřené hraniční oblasti. Taková oblast je 

označována jako tzv. faseta a umožňuje vygenerování plochy. 
• Křivky červené barvy – minimálně jeden konec křivky není navázán, křivka 

netvoří uzavřenou oblast. V takové oblasti není možné generovat plochu. 
 
Fasety 
Uzavřená hraniční oblast tvořená křivkami je označována jako tzv. faseta.
Při vytvoření fasety se zobrazí na každé její hraně tzv. „handles“. Jedná se o krátké 
kolmé úsečky, které jsou reprezentovány modrou nebo růžovou barvou (obr. 6-40). 
• Fasety s „handles“ modré barvy – tvoří zásadně čtyřstrannou hraniční oblast.  

Taková oblast může být tvořena i více jak čtyřmi křivkami. Tečně napojené 
křivky jsou chápány jako jedna hrana plochy. V čtyřstranné hraniční oblasti je 
možné generovat plochu typu „face“ i „surface“. 

• Fasety s „handles“ růžové barvy – tvoří hraniční oblast, která má jiný počet 
hran než čtyři. V takové fasetě je možné vygenerovat pouze plochu typu „face“. 

 

 

 
Uzlové a kotevní body 
Každá BREP křivka je vytvářena pomocí kotevních bodů. Kotevní body slouží 
k aproximaci křivky na povrchu podkladu. Po vytvoření křivky zůstávají viditelné 
pouze dva body – počáteční a koncový bod. V těchto bodech jsou zpravidla 
napojovány další křivky, proto jsou označovány jako uzlové body. Uzlové body je 
také možné vložit na libovolné místo křivky, nebo vzniknou napojením křivky mimo 
počáteční nebo koncový bod. Takto vniklé body jsou označovány jako T-uzly. Uzly 
jsou reprezentovány žlutou nebo červenou barvou. 

Obr. 6-40 Uzly, křivky, fasety, plochy typu „Face“ a „Surface“ 
v softwaru Tebis. 

6.3.3 
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• Uzly žluté barvy – nacházejí se na konci nenapojené křivky, nebo jsou 
společným bodem tří a více křivek.  

• Uzly červené barvy – jsou společným bodem zásadně dvou napojených hran. 
Jsou tedy zdůrazněny potencionálně nadbytečné uzly, nebo uzly které leží mezi 
pozičně napojenými křivkami. 

 
Řídící prvky křivek 
Segmentace – každou křivku je možné rozdělit na segmenty se stejným koeficientem 

normálové křivosti. Ideálně hladké křivky jsou tvořeny jedním segmentem. 
Segmentace křivky lze v modulu BREP modifikovat teprve když se stane hranou 
plochy a to pomocí funkce „Opt“, je-li součástí plochy typu „Surface“, nebo 
funkcí „Optim“, je li součástí plochy typu „face“ (viz kap 6.3.4). 

Kontrolní body – tvar již vytvořené křivky lze do jisté míry modifikovat pomocí 
kontrolních bodů, které se na křivce zobrazí vyvoláním panelu „Curve model“. 
Standardně se zobrazí pět kotevních bodů, z toho dva pevné uzlové body. Počet 
kotevních bodů lze upravit, minimálně však 3 a maximálně 15. Pokud je křivka 
součástí rigidní plochy tupu „face“ tvarově modifikovat nelze. 

 
Rozložení křivek na povrchu STL 
Rozložení křivek na podkladu se volí na základě jeho křivostní analýzy. Tato analýza 
vykreslí na STL modelu barevnou mapu, která zobrazuje oblasti se stejnou křivostí – 
viz následující obrázek. 
 

 

 
Strategie tvorby sítě křivek na modelu je však složitější. Tvar hraniční oblasti určuje 
také typ vkládané plochy – „face“ nebo „surface“. Oba typy ploch mají své 
specifické vlastnosti, které budou popsány v následující kapitole. Křivky je tedy 
nutné vytvářet na základě zkušeností s tvorbou ploch. Platí však obecné pravidlo, že 
je vhodnější je vytvářet (pokud to model dovoluje) čtyřstranné hranice ploch. 
 
 

Obr. 6-41 Rozložení BREP křivek na podkladu. 



 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

strana 

65 

Použité funkce a jejich parametry - menu „CURVE“  
 
Vytvoření 3D křivky – funkce „Approx“ 
Křivky se vytvoří definováním kotevních bodů na povrchu podkladu aproximací se 
stanovenou maximální odchylkou. Hrana je definována pomocí následujících entit
a parametrů: 
• „Points“  – definovat kotevní body je možné výběrem již existujících bodů nebo 

vybrat pozici bodu na povrchu podkladu, maximálně však 25 kotevních bodů 
pro jednu křivku. 

• „Tangents“ - výběrem jedné, popř. dvou již existujících hran je možné definovat 
jejich tečné napojení. 

• „Point smooth“ – hodnota definuje maximální odstup křivky od kotevních bodů. 
Čím je hodnota vyšší, tím menší je křivka hladší. Nižší hodnoty znamenají 
přesnější pozici křivky v místě kotevních bodů.  

• „Graphics project“ – Pokud je tato volba aktivována, vytvářená křivka se 
promítá na povrch podkladu ve směru aktuálního pohledu. Při vytváření křivky 
není možné modelem otáčet. Pokud je tato volba neaktivní, křivka se promítá 
v normálovém směru k povrchu. S modelem je možné otáčet. 

Křivky byly na většině modelu aproximovány s odstupem 0,1 mm. V oblasti dveří a 
čelního okna byla volena hodnota na základě vizuálního posouzení hladkosti ploch 
proužkovou analýzou. V těchto oblastech se pohybuje až do 0,6 mm.  
 
Vytvoření 2D křivky – funkce „Slice“ 
Touto funkcí je generována jedna nebo více hran rovinným řezem vybraného 
objektu. Ve vlastnostech této křivky je možné aktivovat parametr „symmetry“. 
Zrcadlené plochy s hranou, na které je tento parametr aktivovaný, jsou symetrické 
přes rovinu zrcadlení. Pokud je rovinou zrcadlení řezová rovina, na hraně 2D křivky 
vznikne automaticky tečná spojitost ploch. Pokud však dojde k pohybu křivky, 
parametr „symmetry“ z vlastností křivky nenávratně zmizí. Funkce vyžaduje pouze 
definování řezné roviny a řezaného objektu (to může být v prostředí BREP 
polygonální model nebo plocha). Dále je možné definovat délku křivky vyběrem 
počátečního a koncového bodu. 

Tato funkce byla použita k vytvoření symetrických ploch s tečnou spojitostí 
v rovině symetrie na celém modelu. 
 
Vyhlazení křivek – funkce „Smooth“ 
Pomocí této funkce je možné vyhladit jednu nebo více navazujících hran, včetně 
jejich spojů. Funkce upravuje segmentaci a tečné napojení vybraných hran podle 
definované tolerance. Je-li vybrána jedna hrana, dojde pouze k jejímu vyhlazení. 
Pokud je aktivována možnost „Fix tangents“, zachovávají se existující tečné 
napojení.  

Standardně byla používána hodnota vyhlazení 0,1 mm. Hrany v oblasti dveří 
a čelního skla byly vyhlazeny s vyšší tolerancí. 
 
 
  V průběhu modelování bylo mnohokrát testováno různé rozložení křivek 
s různými parametry. Výsledná síť hraničních křivek je zobrazena na straně 64. 
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6.3.4 BREP plochy 
Tvar hraniční oblasti určuje typ generované plochy. Modul BREP nabízí tvorbu dvou 
typů obecných ploch – „face“ a „surface“. K modelu lze připojit také plochy 
importované z modulu CAD nebo z jiného sw. Všechny typy ploch jsou barevně 
odlišeny. Následující tabulka obsahuje přehled typů ploch, který usnadní orientaci 
v obrázcích. 
 

  

  

   

    

   

   

 

 
Typy ploch 
 
Plochy obecného tvaru: 
• „Face“  – plocha kterou je možné vytvářet v libovolně ohraničené oblasti, neboť 

dojde k jejímu ořezání podle vybrané fasety. „Face“ zůstává po vložení tuhá 
(rigidní), sama se dále nepřizpůsobuje změnám okolních ploch. V softwaru je 
reprezentována růžovou barvou 4, je-li vytvořena ve fasetě n-úhelníkového tvaru 
a lososovou barvou 113, jedná-li se o připojenou importovanou plochu
s n-úhelníkovou hranicí. „ Natural face“  je speciální plocha typu „face“ tvořená 
ve fasetě tvaru čtyřúhelníku. V softwaru jsou reprezentovány modrou barvou 38.  

•  „Surface“ – plocha kterou je možné vytvářet pouze v čtyřstranné hraniční 
oblasti. „Surface“ se po vytvoření neustále tvarově přizpůsobuje plochám 
vytvářeným v okolí. Tzn., že při jakékoli změně v okolí se „surface“ přizpůsobí 
tak, aby opět co nejlépe splňovala kritéria na hraničních křivkách i toleranci 
odstupu od podkladu. V softwaru je reprezentována světle modrou barvou 3, je-
li vytvořena v prostředí Tebis BREP a tmavší modrou barvou 68, jedná-li se
o připojenou importovanou plochu. „Surface“ vzniklé z importované plochy 
zůstávají rigidní. 

Typ „Surface“ je možné převést na „natural face“. Původní plocha se 
změní na rigidní „natural face“ aktivováním pole „face“ v panelu vlastností 
plochy. Opačný proces není možný. 

Tab. 6-4 Barevné označení jednotlivých typů ploch 
v softwaru Tebis. Podle [39]. 
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Pomocné plochy: 
• „Base surface“ – každá plocha typu „face“ je tvořena pomocí základové plochy 

(„base surface“), tj. čtyřstranná neořezaná plocha vždy větších rozměrů, než je 
hraniční oblast vybrané fasety (viz následující obr.). „Face“ následně vzniká 
ořezáním „base surface“ hranami fasety. Ořezáním základové plochy vznikají 
tzv. nepřirozené hrany vytvořené plochy „face“. Nicméně definováním kontrolní 
plochy (viz „Control surface“) je možné definovat isoparametry základové 
plochy a změnit jednu až čtyři nepřirozené hrany na přirozené, tedy neořezané.  

• „Control Suface“ – každá plocha typu „face“ i „surface“ má svoji tzv. kontrolní 
plochu. Kontrolní plochy mají vždy čtyři hrany, slouží k výpočtu rozměrů a 
parametrizace generované plochy. Vlastnosti kontrolní plochy v případě 
„surface“ nelze žádným způsobem ovlivnit. V případě ploch typu „face“ lze 
kontrolní plochu modifikovat pomocí funkce „Control“ v menu „FACE“. 
 

 

 
Speciální plochy - v prostředí BREP je možné vytvářet také plochy standardních 
geometrických tvarů, jako roviny, válce, kužele, koule atd. Roviny jsou zásadně 
tvořeny pomocí „base surface“ s jedním segmentem. Válce, kužele atd. mají „base 
surface“ o dvou segmentech (viz strana 68). 
 
Přirozené a nepřirozené hrany ploch – plochy typu „face“ mají minimálně jednu 
hranu nepřirozenou, tzn. vzniklou ořezáním základové plochy (viz. „base surface“) s 
výjimkou zmíněných „natural face“, které mají všechny hrany přirozené stejně jako 
plochy typu „surface“. Funkce přirozených a nepřirozených hran při vytváření 
spojitosti sousedních ploch je popsána v na straně 70. 
 

   

„Face“ 

Obr. 6-42 Princip tvorby plochy typu „Face“ [39]. 

Obr. Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-43 Přirozené a nepřirozené 
hrany ploch [39].  



 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

strana 

68 

Řídící prvky ploch 
• Parametrické pole (též. Bézierův kontrolní polygon nebo Bézierův plát) – 

Základní struktura každé plochy je jednoznačně definována pomocí 
dvourozměrného parametrického pole ST, které určuje křivost a další faktory 
plochy.  Řídícími prvky tohoto polygonu jsou kontrolní body, na něž má vliv 
také segmentace plochy (viz další odstavce).  Pole může být ovlivněno 
definováním kontrolní plochy pomocí funkce „Control“ v menu „FACE“.  

• Kontrolní body – Kontrolní polygon obsahuje kontrolní body, které umožňují 
jistý stupeň tvarové volnosti plochy. Tvar plochy lze pomocí těchto bodů upravit 
použitím volby „polynomial degree“ ve funkci „OPTIM“.  Čím větší počet 
kontrolních bodů plocha má, tím lépe a přesněji je schopna kopírovat komplexní 
tvary a naopak. Plochy s příliš velkým počtem těchto bodů mají sklony k vlnění.  

Při zobrazení kontrolních bodů se zobrazí také analyzační body 
(„data points“), díky nimž je možné kontrolovat, zda je dostup plochy
od podkladu v daném místě v toleranci (body mají zelenou barvu) nebo mimo ni 
(body mají červenou barvu).  
 

 

 
• Segmentace – tj. dělení plochy ve směru S a T, čímž je násoben počet 

kontrolních bodů. Segmentace tedy ovlivňuje počet kontrolních bodů a tím
i kvalitu generované plochy. Snižováním počtu segmentů vygenerované plochy 
dochází k jejímu vyhlazování, zároveň ale také ke ztrátě tvarové přesnosti 
kopírovaného podkladu. Přechody mezi jednotlivými segmenty plochy jsou 
často viditelné v odrazu světla. Pomocí funkce „Opt“, která se nachází v menu 
„FACE“ i „SURF“, popř. volbou „segmentation“ funkce „OPTIM“ lze změnit 
segmentaci plochy. 

 

 

Obr. 6-44 Parametrické pole plochy s kontrol-
ními a analyzačními body [39]. 

Obr. 6-45 Parametrické pole plochy se zobra-
zenou segmentací a kontrolními body [39]. 
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Rozložení ploch na povrchu STL a jejich spojitost 
 
Primární a spojovací plochy - rozměrné plochy by měly být na modelu vytvořeny 
nejdříve. Obvykle se používá typ „face“ (nebo „surface“, po optimalizaci převedený 
na „natural face“), neboť před vygenerováním okolních ploch by měla být zajištěna 
tuhost rozměrné plochy v její finální podobě (křivost, odstup atd.). „Face“ navíc 
umožňuje tvorbu libovolně ořezané plochy.  

Mezi rozměrnými plochami se generují menší plochy, které tak tvoří mezi 
nimi spojení. Tyto plochy jsou obvykle tvořeny typem „surface“, neboť tento typ 
dynamicky reaguje na změny v okolí a tvaruje se tak, aby byly co nejlépe splněny 
kritéria na hraničních křivkách.  

Pořadí, ve kterém jsou sousední plochy vytvořeny, hraje zásadní roli při 
tvorbě modelu. Znovu vytvořením již existujících ploch je možné jednoduše 
dosáhnout splnění kritérií na hraničních křivkách, i když původně vytvořené plochy 
vykazovaly překročené hodnoty. Může však také dojít k překročení tolerance na 
zcela jiném místě. Úprava nebo znovu vygenerování jedné plochy, může vyřešit 
problém na jednom místě, na jiném však problém může vzniknout.  

Splnění kritérií na hraničních křivkách ještě nezaručuje hladkost vytvořeného 
modelu. Proto musí být tyto problémy řešeny současně, tzn. se zobrazenou analýzou 
Zebrou na modelu. Splnění všech kritérií vyžaduje zkušenosti se softwarem Tebis,
i přesto bylo v případě modelu trupu letounu velmi náročné. Možnosti optimalizace 
ploch jsou popsány v kapitole 6.3.7. 

 

 

 
Spojitost ploch a souvislost s kotevními body 
V softwaru Tebis je možné použít tři základní typy napojení mezi sousedícími 
plochami – poziční (GO), tečné (G1) a křivostní (G2). Spojitost vyššího stupně
v sobě automaticky obsahuje také spojitosti všech stupňů nižších (G2 spojité plochy 
jsou zároveň G1 i G0 spojité). 

Poloha krajních kotevních bodů u vzájemně propojených ploch respektuje typ 
napojení. Jedna až tři řady bodů (podle typu napojení) ležící v blízkosti hraniční 
křivky jsou pevně ukotveny tak, aby jimi definovaný tvar plochy splňoval 
požadovaný typ napojení. 

Obr. 6-46 Finální rozložení ploch na modelu. 
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• Poziční spojitost G0 - plochy se navzájem dotýkají po celé délce své společné 
hrany. Nejsou od sebe vzdáleny více, než dovoluje kritérium na hraničních 
křivkách. G0 spojitost nezajišťuje hladký přechod mezi spojenými plochami, 
v místě společné hrany je viditelný zlom.  

• Tečná spojitost G1 - tečny ploch podél společné hrany mají stejný směr. Tečné 
spojení zajišťuje poměrně hladký přechod mezi plochami, který je však stále 
rozeznatelný pouhým okem. Pevně ukotveny jsou první dvě řady kotevních 
bodů. 

• Křivostní spojitost G3 - Nejkvalitnější z běžně používaných stupňů spojitosti. 
Plochy mají podél společné hrany spojité křivosti a opticky působí jejich spojení 
dokonale hladce. 

 
Modul BREP neumožňuje tvorbu pozičně spojených ploch pod požadovaným úhlem. 
Zjednodušeně řečeno, není možné vytvořit ostré hrany mezi navazujícími plochami. 
V místech kde je třeba ostrou hranu vytvořit, se nejdříve vytvoří BREP přechodové 
tečně napojené plochy. Ty se na závěr celého modelování, po převodu modelu na 
topologii, z topologie vyjmou a odstraní. Ostrý spoj se následně vytvoří standardním 
plošným modelováním pomocí funkcí modulu CADCAM. 
 
Spojitost ploch a souvislost s typem plochy 
Mezi sousedícími „primary“ a „connecting surface“ vzniká automaticky při 
vygenerování tečná spojitost. Aby však vznikla tečná spojitost mezi sousedícími 
plochami typu „face“, musí být alespoň jedna z přiléhajících hran přirozená. Typ 
spojitosti ploch je možné předefinovat pomocí funkce „OPTIM“ (viz kap. 6.3.7).  

V softwaru Tebis je mnoho možností jak analyzovat typ spojitosti vzniklý 
mezi sousedními plochami. Spolehlivou a rychlou metodou je proužková analýza 
zebra, která bude zmíněna v kapitole 6.3.6. 
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Použité funkce a jejich parametry - menu „SURF“ a „FACE“ 
 
Vytvoření plochy typu „surface“ – funkce „Fill“ 
Touto funkcí je možné vytvořit jednu nebo více ploch typu „surface“ naráz, 
vybráním příslušného počtu faset. Podmínkou je výběr faset čtyřúhelníkového tvaru. 
Vytvořená plocha má světle modrou barvu. Kvalita plochy závisí na segmentaci 
hraničních křivek fasety. Segmentace již vytvořené plochy lze upravit na pomocí 
funkce „Opt“.  
 
Vytvoření plochy typu „face“ – funkce „Create“  
Touto funkcí je možné vytvořit jednu nebo více ploch typu „face“ naráz vybráním 
příslušného počtu faset. Vytvořená plocha má růžovou barvu. Byla-li definována 
kontrolní plocha výběrem čtyř hran ve fasetě čtyřúhelníkového tvaru, bude mít 
vytvořená plocha tmavě modrou barvu – jedná se o „natural face“. 
 
Vytvoření kontrolní plochy – funkce „Control“ 
Tato funkce umožňuje vytvoření kontrolní plochy, která slouží k výpočtu rozměrů
a parametrizace generované plochy typu „face“ (pouze tedy u tohoto typu plochy). 
Pokud není tato funkce použita, sw. stanoví kontrolní plochu automaticky při použití 
funkce „Create“ nebo „Fill“. Výběrem jedné až čtyř hranic fasety je definován 
příslušný počet přirozených hran. Funkce je řízena následujícími parametry: 
• „Facet“  – výběr fasety označením „handles“. 
• „Curves“ – výběrem jedné hraniční křivky se objeví náhled příslušné kontrolní 

plochy s „protahovacími“ šipkami. Výběrem druhé, třetí, čtvrté křivky kontrolní 
plocha přilne k těmto hranám a přizpůsobí se tak, aby co nejlépe vyhověla 
podkladu i kritériím na hraničních křivkách. Kontrolní plocha nesmí být menších 
rozměrů než příslušná faseta, ke změně její velikosti slouží „protahovací šipky“. 

• „Linear“  – pokud je tato volba aktivována, protažení kontrolní plochy v daném 
směru je lineální. V opačném případě se protahovaná oblast tvaruje, přebírá 
křivost z existující oblasti kontrolní plochy. 

Pomocí této funkce jsou předefinovány isoparametry i hranice kontrolní plochy. Po 
dokončení operace náhled na vytvořenou kontrolní plochu zmizí. Následně 
generovaná plocha typu „face“ vzniká pomocí základové plochy, která upravené 
hranice i isoparametry od kontrolní plochy přebírá. 
 
6.3.5 Import rovinné plochy do oblasti profilu křídla a čela nosu letounu 
Jedním ze spolehlivých a rychlých řešení je využití funkce „best fit plane“ softwaru 
Atos, import vytvořené plochy do softwaru Tebis, její ořezání a připojení.  
 V  softwaru Atos byla vytvořena rovina pomocí funkce „Best fit plane“ 
aproximací přibližně rovinné oblasti v daném místě. Tato rovina byla ve formátu 
IGES importována do softwaru Tebis. Díky práci v jednom souřadném systému 
zaujala plocha po importu stejnou polohu vůči STL modelu, v jaké byla v softwaru 
Atos vytvořena. Importované plochy byly využity pouze jako základové plochy, 
k vygenerování plochy typu „face“ ořezáním hranicemi připravené fasety. 
K vygenerování „face“ bylo třeba vyvolat panel vlastností příslušné fasety. V tomto 
panelu aktivovat pole s názvem „Basic surface“ a vybrat importovanou rovinu. 
Vytvořená plocha typu „face“ je lososové barvy.  

6.3.5 
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6.3.6  Kontrola kritérií na BREP modelu 
 
Kontrola kritérií na hrani čních křivkách 
Ke kontrole vlastností křivek slouží dva panely - panel „CNF EDGE“ a panel „BREP 
ANALYSYS“. Oba panely lze vyvolat pomocí ikon, které se nacházejí v panelu 
„BREP TOOLBAR“. 
 
Panel vlastností křivek - „CNF EDGE“ 
Výběrem příslušné ikony a jedné nebo více hran se zobrazí panel s názvem „CNF 
EDGE“. Pomocí tohoto panelu je možné kontrolovat splnění kritérií na hraničních 
křivkách, které byly nastaveny v „CNF“ menu. Okno „Toleran.„ umožňuje změnu 
maximální hodnoty tolerance odstupu hrany od podkladu. Při změně tolerance, sw. 
přepočítá tvar hrany fasety. Pokud je související plochou typ „surface“, automaticky 
dojde k úpravě tvaru této plochy podle nové hranice. V případě typu „face“ musí být 
plocha po úpravě tolerance hrany znovu vygenerována, aby byly opět splněny 
kritéria. Pokud byla vybrána 2D křivka vytvořená pomocí funkce „Slice“, panel 
navíc obsahuje okno „Symmetry“, jehož funkce byla již popsána v kapitole 6.3.4. 
Kritéria na hraničních křivkách byla kontrolována pomocí tří parametrů: 
• „Gap“  – zobrazí vektory podél vybraných křivek, které představují velikost 

mezery, vzniklé mezi sousedními plochami. 
•  „Kink“ – zobrazí vektory podél vybraných křivek, které představují velikost 

úhlu, mezi těčnami sousedních ploch.  
• „Dist“  - zobrazí vektory podél vybraných křivek, které představují velikost 

odstupu hraniční křivky od podkladu. 
V místech, kde je velikost daného parametru v toleranci, mají vektory zelenou barvu. 
V opačném případě mají barvu červenou. Na každé vybrané křivce se také zobrazí 
maximální hodnota příslušného parametru. Pomocí panelu „CNF EDGE“ je možné 
zobrazit také další charakteristiky křivek, kromě tří zmíněných. Ty však byly při 
tvorbě modelu používány minimálně nebo vůbec, proto nebudou blíže popisovány. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 6-47 Panely sloužící ke kontrole vlastností křivek. 
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Panel „BREP ANALYSIS“ 
Tento panel je obdobou panelu „CNF EDGE“. Volbou „Display“ se na modelu 
zobrazí vektory a maximální hodnoty zaškrtnutých parametrů „Gap“, „Kink“, „Dist“ 
atd., ovšem pouze na těch vybraných křivkách, na kterých hodnoty přesahují 
maximální povolené tolerance. U příslušného parametru se v panelu na pravé straně 
zobrazí počet hran, u kterých došlo k překročení tolerance. Analýzu lze provádět 
s různými hodnotami kriterií, které zle v tomto menu předepsat. Obr. 6-48 zobrazuje 
oblast s překročenými hodnotami úhlu na hraničních křivkách, obr. 6-49 zobrazuje 
optimalizované plochy, u nichž byly splněny hodnoty tolerance mezery mezi 
plochami. 
 

  

 

 

Obr. 6-48 Plochy se zobrazenou analýzou úhlu na hraničních křivkách. 

Obr. 6-49 Optimalizované plochy se zobrazenou analýzou mezery na hraničních 
křivkách.  
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Kontrola hladkosti a spojitosti ploch – Zebra analýza 
Výběrem příslušné ikony v „BREP TOOLBAR“ panelu se zobrazí panel proužkové 
analýzy. Tato analýza poskytuje informace o kvalitě ploch. Vizuálně zle posuzovat 
hladkost a spojitost ploch na celém modelu. Čím je plocha hladší, tím jsou pruhy
na povrchu plynulejší. Zakřivení plochy způsobuje „zvlnění“ pruhů. Takto je možné 
posuzovat žádoucí a nežádoucí zakřivení ploch.  Spojitost ploch se posuzuje podle 
následujících pravidel: 
• Poziční G0 spojitost – pruhy obou sousedních ploch na sebe nenavazují, jsou

na hranici přesazené. 
• Tečná G1 spojitost – pruhy na sebe navazují, ale na hranici vzniká zlom. Tzn., 

že pruhy se stýkají na hranici pod rozdílnými úhly. 
• Křivostní G2 spojitost – pruhy zcela plynule přecházejí z jedné plochy

na druhou. 
 
Na následujícím obrázku je finální BREP model poloviny letounu se zobrazenou 
analýzou. 

 

 

 
Funkce „Qshade“ 
Při kontrole ploch Zebrou se vyžívá také funkce „Qshade“, která se nachází v menu 
„QUALIFY“. Tato funkce zajistí kvalitnější zobrazení vybraných ploch a umožní tak 
přesněji vyhodnotit hladkost a spojitost ploch modelu. 
  

Obr. 6-50 Polovina modelu s finálními BREP plochami a zobrazenou analýzou Zebrou. 
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Kontrola odstupu ploch od STL podkladu  
Provádí se pomocí funkce „Compare“, která se nachází v menu „QUALITY“ modulu 
CADCAM. Odchylky se zobrazí na povrchu modelu v podobě barvené mapy. 
Maximální, minimální i střední hodnotu tolerance lze definovat. Oblasti,
kde odchylka překračuje stanovené maximum, se zobrazí tmavě červeně, v případě 
minima, tmavě modře.  
 Na následujícím obrázku je finální BREP model poloviny letounu s analýzou 
odchylek. Z obrázku je patrné, že se odchylky na 10x zmenšeném modelu pohybují 
do 1 mm, mimo oblasti čelního skla a dveří, čímž jsou splněny požadavky Firmy 
UL-Jih Sedláček.   
 

 
Obr. 6-51 Polovina modelu s finálními BREP plochami a zobrazenou analýzou odchylek od 
podkladu. 
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Kontrola tečnosti v rovině symetrie 
Dodržení tečné spojitosti ploch v rovině symetrie je pro další využití modelu velmi 
podstatné. Tečná spojitost ploch v rovině symetrie byla zajištěna zrcadlením ploch 
s 2D hranou (viz str. 64) Při optimalizaci ploch může být tečnost porušena. Přitom 
může být odchýlení tečen tak minimální, že nelze vizuální kontrolou pomocí Zebry 
odhalit. Proto byla tečnost kontrolována odměřením úhlu, který mezi sebou sousední 
plochy svírají. Kontrola byla provedena dle následujícího postupu:  
 
1) Vytvoření normálové roviny k dané křivce – byla použita funkce „Normal plane“, 

která se nachází v menu „PLANE“. Touto funkcí je rovina vytvořena 
definováním křivky a bodu na této křivce. 

 
2) Vytvoření křivky řezem na obou sousedících plochách – řez byl vytvořen pomocí 

funkce „Cut“, která se nachází v panelu „EDIT“, vybráním vytvořené normálové 
roviny a kontrolované plochy. Tento proces je nutné provést zvlášť také pro 
sousedící kontrolovanou plochu. 

 
3) Změření úhlu mezi vytvořenými křivkami – byla použita funkce „Angle“, která se 

nachází v menu „Analyse“ a vyžaduje pouze vybrání obou vytvořených křivek. 
 
Jedná o procedury nezávislé na podkladu, k nimž se funkce s požadovanými 
možnostmi nacházejí pouze v modulu CADCAM (kromě obecně využívaných funkcí 
jako např. „Cut“). 
 

 
Tímto způsobem byly zkontrolovány všechny zrcadlené plochy s hranou v rovině 
symetrie. Pokud byla zjištěná odchylka tečny větší než 0,009 tisícin, příslušné plochy 
byly upraveny.  
 
  

Obr. 6-52 Finální plošný model při kontrole tečnosti v rovině symetrie. 
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6.3.7 Optimalizace BREP ploch 
V této kapitole budou popsány funkce, které byly použity k optimalizaci ploch. 
Zásadní vliv na tvar ploch i splnění kritérií na hraničních křivkách má pořadí, ve 
kterém jsou vytvořeny (viz str. 69). Při tvorbě ploch typu „face“ je vhodné manuálně 
definovat kontrolní plochu a zajistit tím také co nejvíce přirozených hran. Toto bylo 
prováděno téměř u všech generovaných ploch typu „face“. Pokud nelze úpravou 
pořadí vygenerovaných ploch, nebo definováním kontrolní plochy dosáhnout 
požadovaného výsledku je třeba k úpravě ploch využít optimalizační funkce. Při 
tvorbě plošného modelu trupu letounu byly nejčastěji používány funkce sloužící ke 
změně segmentace nebo stupně spojitosti ploch.  

Největším problémem byla optimalizace ploch v oblasti dveří a čelního okna. 
Podklad v těchto oblastech není z hlediska křivosti ideální, proto není možné, aby jej 
vytvářené plochy zcela kopírovaly. Optimalizace vyžadovala časově náročné 
testování parametrů. Byly využity, mimo jiné, funkce pro optimalizaci tvaru pomocí 
Bézierova řídícího polygonu (viz funkce „Optim“). 
 
Změna segmentace plochy – funkce „Opt“ 
Tato funkce se nachází v menu „SURF“ a slouží ke změně počtu nebo velikosti 
segmentů plochy typu „surface“. Původní segmentace plochy vychází ze segmentace 
hran fasety. Z každé hranice segmentu na křivce (tj. pomyslný bod) vychází křivka 
podél směru S nebo T dělící plochu na segmenty. Se změnou segmentace plochy se 
mění segmentace hraničních křivek fasety, tzn. také jejich tvar. Při odstranění 
segmentační křivky tak může dojít k příliš velkému odchýlení hraniční křivky
od podkladu. 

Výběrem dané plochy typu „Surface“ se zobrazí panel „OptSurf“, který 
obsahuje tři ikony - „Ins“ pro vložení segmentační křivky, „del“ pro odstranění 
segmentační křivky a „move“ pro její posun. 
 
Úprava ploch pomocí řídích parametrů - funkce „Optim“ 
Funkce spustí přepočet vybrané BREP plochy – „fece“ nebo „surface“. Tebis 
automaticky počítá pozici plochy tak, aby co nejlépe přiléhala k okolním plochám, 
přitom použije minimální možný počet segmentů a kontrolních bodů a vytvoří 
nejvyšší možný typ spojitosti s okolními plochami. 

Použitím této funkce se obvykle automaticky upraví (kromě jiného) spojitost 
na všech hranách na typ G2, zároveň se změní mód aproximace plochy. Právě tyto 
změny však nemusí být vždy žádoucí. K úpravě parametrů slouží současně 
zobrazený panel „OPTIMALISE BASE“ který obsahuje mnoho nastavitelných 
parametrů i analytických funkcí. 
• Surface“ – v rámu „Surface parameter“ je možné upravovat segmentaci plochy 

a počet kontrolních bodů na každém segmentu (stupeň polynomu). Pokud to 
plocha dovoluje, systém při spuštění funkce „Optim“ automaticky upraví plochu 
tak, aby byla její segmentace 1x1 a stupeň polynomu 5x5.  

V rámu „Devialtions“ je možné průběžně kontrolovat hodnoty velikosti 
maximální vzniklé mezery a úhlu na hraničních křivkách a velikosti odstupu 
plochy od STL a maximální odchylky hran od ideální G2 spojitosti. 

• „Transit“  – slouží k úpravě typu spojitosti se sousedními plochami. Při spuštění 
funkce „Optim“ se automaticky změní spojitosti na všech hranách na křivostní 
typ. Tím je sice zajištěn zcela hladký přechod mezi plochami, nicméně to může 

6.3.7 
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mít negativní důsledky na tvar plochy. Křivostní spojitost totiž lze použít 
s dobrým výsledkem jen tehdy, má- li přenášený tvar ze všech sousedních ploch 
přibližně stejné zakřivení. Volbou G0, G1, G2 a označením příslušné hrany se 
změní typ této hraně. 

•  „Shape“ – slouží k ruční úpravě Bézierova kontrolního polygonu. Okna „GRID 
S“ a „GRID T“ umožňují změnu hustoty polygonu, který řídí aproximaci plochy. 
Pomocí okna „points“ je možné upravit tvar plochy manuálně posunem 
kotevních bodů v normálovém směru. Pohybovat lze pouze s kotevními body 
oranžové barvy, modré kotevní body jsou pevné.  

• „Analyze“ – při optimalizaci je vhodné pozorovat vliv změn na příslušné 
vlastnosti plochy. K zobrazení různých typů analýz slouží toto okno. Jednotlivé 
možnosti zde nebudou popisovány. Zapnuté analýzy jsou při jakékoli 
optimalizaci pomocí panelu „OPTIMALISE BASE“ viditelné. 

• „Auto“  – slouží k nastavení módu aproximace BREP plochy (tzv. harmonizace 
kontrolního polygonu) a její maximální povolené tolerance odstupu 
od podkladu. Při zapnutí funkce „Optim“ software automaticky nastaví mód 
aproximace 4, tj. poloautomatická aproximace, bylo však doporučeno 
přenastavit vždy mód na stupeň 3.  

 

 

 
  

Řídící polygon s kontrolními body a 
analyzačními body („data pints“). 

Obr. 6-53 Optimalizace plochy pomocí řídícího polygonu. 
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6.3.8 Práce s modulem CADCAM 
Tento modul slouží k standardnímu plošnému CAD modelování, tzn., že vytváření 
entit není závislé na podkladu. Modul CADCAM byl v průběhu BREP modelování 
využit k vytvoření ploch na místech bez podkladu. Na závěr celého modelování, byl 
využit k převodu BREP ploch na topologii, k vytvoření ostrých hran, finální kontrole 
topologie a opravě vzniklých nedostatků. 
 
Plochy a křivky v modulu CADCAM 
Princip křivek i ploch je modulu CADCAM obdobný jako v modulu BREP, opět se 
pracuje s křivkami a dvěma typy ploch – „face“ a „surface“. Zásadní rozdíl je však 
parametrech vyžadovaných k vytvoření dané entity. V modulu CADCAM je možné 
generovat plochy i křivky několika způsoby, přitom není pro generování ploch vždy 
vyžadována existence uzavřené hranice, jako v případě BREP modulu.  
 
6.3.9 Tvorba ploch na místech bez podkladu 
Jedná se o následující oblasti: 
• čelní sklo, 
• hřbet ocasu, 
• horní a zadní plocha ocasu. 
 
V oblastech bez podkladu STL musejí být plochy vytvořeny pomocí funkcí modulu 
CADCAM. Standardní plošné modelování v softwaru Tebis však neumožňuje řízení 
ploch na takové úrovni, jako to umožňují BREP funkce. Proto byly v oblastech 
chybějícího čelního skla a hřbetu ocasu vytvořeny CAD plochy pouze za účelem 
získání podkladu pro BREP modelování.  
 CAD křivky a plochy je třeba vytvářet postupně s tečnou spojitostí k okolním 
plochám vytvořeným na podkladu STL, tvarově však nemusejí být dokonalé. BREP 
plochy i ostatní BREP entity v okolí oblasti je třeba nejdříve duplikovat a převést na 
příslušné typy CAD entit. Následně mohou být využity jako pomocné prvky při 
tvorbě CAD ploch na místě bez podkladu.  

Tímto způsobem byl vytvářen podklad v oblasti chybějícího čelního skla
a hřbetu ocasu. Při následné tvorbě BREP ploch v těchto oblastech, bylo nutné znovu 
optimalizovat také okolní dříve vytvořené plochy. Postup bude podrobněji popsán na 
následujících stranách. 

Horní a zadní oblasti ocasu vyžadují tvorbu rovinných ploch, odpadá tedy 
tvarová optimalizace. Z toho důvodu je možné přímo využít vytvořené plochy CAD 
modelováním. Měly by však být připojeny k ostatním plochám vytvářeným
na podkladu STL až ve fázi, kdy je BREP modelování dokončeno a všechny plochy 
jsou převedeny na topologii.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

6.3.8 

6.3.9 
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Oblast čelního skla 
 
1) Příprava pracovního prostoru 
• Vtvoření a aktivace nové hladiny. Dosud byl model vytvářen v jediné hladině 
s názvem „RSC“. CAD modelování čelního skla probíhalo v nově vytvořené hladině, 
která představuje prázdný pracovní prostor 3D okna. Hladiny se editují v roletovém 
menu stromové struktury, která se nachází v levé části pracovního 3D okna. Je 
možné zobrazit současně libovolný počet hladin, aktivovaná však může být pouze 
jedna hladina, tzn., že veškeré prvky generované v neaktivované hladině se 
automaticky přenesou do hladiny aktivované.  
• Duplikace BREP křivek a ploch do nové hladiny. Do nové hladiny s názvem 
„Pomocné plochy“ byly přeneseny existující BREP plochy a křivky z okolí 
chybějícího čelního skla. K přenosu ploch byla využita funkce „move“, která se 
nachází v panelu „EDITOR“. Jak již název napovídá, funkce slouží ke změně polohy 
entity nebo skupiny entit v prostoru. Je však možné ji využít pouze ke kopírování, 
pokud aktivujeme volbu „copy“ a neurčíme vektor definující cílové místo v prostoru. 
Vytvořené kopie entit se objeví vždy v aktivované hladině, v našem případ v hladině 
„Plochy pomocné“, navíc se automaticky transformují na příslušné typy CAD entit. 
Tímto způsobem byly duplikovány všechny plochy i křivky v okolí chybějícího 
čelního skla do nové hladiny. 
 
2) Rozvržení ploch 
K vytvoření podkladu je vhodné využít čtyřstranné plochy typu „surface“. Je tedy 
třeba nejdříve rozvrhnout rozložení těchto ploch v celé oblasti. Nejvhodnější se 
jevilo rozdělení oblasti na čtyři části (viz obr. 6-54). Modul CADCAM nabízí čtyři 
funkce, které umožňují vytvoření plochy typu „surface“ různými způsoby. Je tedy 
třeba také promyslet, jaké funkce je nejvhodnější použít. Podle toho pak vytvořit 
entity vyžadované k použití dané funkce.  
 
3) Tvorba pomocných entit 
1. Vytvoření křivky v rovině symetrie (funkce „Blend“) - na obr. 6-54 modrá. 
2. Vytvoření tří pomocných křivek (funkce „Blend“) – na obr. 6-54 červené.  
3. Vytvoření normálových rovin (funkce „Norm“) – na obr. 6-54  žluté. 

 

 
Obr. 6-54 Pomocné entity sloužící k tvorbě pokla-
dových ploch v oblasti čelního skla. 
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4. Vytvoření pomocných bodů (funkce „Cut“) – na obr. 6-54 černou barvou. 
5. Vytvoření dalších pomocných křivek (funkce „Approx“) – na obr. 6-55 oranžovou 

barvou. 
 

Tímto způsobem byla připravena síť křivek, které sloužily k definování 
jednotlivých ploch. Hranice ploch jsou na následujícím obrázku odlišeny tyrkysovou 
barvou. Před tvorbou ploch je nutné zkontrolovat, zda vytvořené křivky leží přesně 
na sobě. Při tvorbě křivek někdy dochází k odchýlení v řádu tisícin milimetru. I takto 
malá odchylka znemožní vygenerování plochy pomocí funkce „Aprox“. Změření 
odstupu křivek se provádí pomocí funkce „Dist“ v menu „ANALYZE“. Křivky na 
kterých bylo zjištěno odchýlení, je možné k sobě „přilnout“ pomocí jedné z funkcí 
„Modi“, která se nachází v menu „EDITOR“. 
 
4) Tvorba ploch 
Na následujícím obrázku jsou znázorněny již vytvořené plochy. Číslice znamenají 
pořadí, ve kterém byly plochy generovány. Plochy s označením 2 a 3 byly vytvořeny 
pomocí funkce „Fill“ s definováním tečné spojitosti s okolními plochami, ostatní 
plochy byly generovány pomocí funkce „Approx“, výběrem vodících a profilových 
křivek. U těchto ploch byla tečná spojitost k okolním plochám definována až po 
jejich vytvoření, pomocí jedné z funkcí „Modi“. 
 

 

 
5) Přihlášení vytvořených ploch jako podklad pro BREP modelování 
Nejdříve byly vytvořené plochy přeneseny zpět do hladiny s STL modelem. Opět byl 
využit postup již popsaný v prvním odstavci – využití funkce „move“ (existují však
i jiné možnosti přenosu entit mezi hladinami). K přihlášení podkladu byl využit 
administrační panel. Naprosto stejný postup byl použit na počátku celého 
modelování k přihlášení STL podkladu (viz str. 62).  Takto připojené plochy tak mají 
stejnou funkci jako STL podklad.  

2 

3 

4 

1 

Obr. 6-55 Finální podoba podkladových ploch v oblasti čelního skla. 
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Oblast hřbetu ocasu 
 
1) Příprava pracovního prostoru 
Stejně jako v případě oblasti čelního skla, byla vytvořena a aktivována nová hladina, 
v tomto případě s názvem „Hřbet ocasu“. Do nové hladiny byly přeneseny existující 
BREP plochy z oblasti ocasu. Přenesené plochy byly převedeny na topologii pomocí 
funkce „Create“ v menu „TOP“. Topologie je v tomto případě výhodná zejména 
z toho důvodu, že při použití některých funkcí, např. funkce „Cut“, nemusejí být 
plochy vybírány jednotlivě.  
 
2) Rozvržení ploch 
Hřbetní oblast je možné rozdělit na dvě části, podle tvaru pomyslné hřbetní hrany: 
• Přímá část kde by byla hřbetní hrana tvořena úsečkou. V této části je vhodné 
vytvořit plochu pomocí dvou profilových a dvou vodících křivek s tečným 
navázáním na okolní plochy. K tomu byla využita funkce „Fill“. 
• Zakřivená část kde by byla hřbetní hrana tvořena křivkou. V této části je třeba 
definovat tvar plochy pomocí několika profilových křivek, tečně navázaných na 
okolní plochy. K tvorbě plochy v této oblasti byla využita funkce „Approx“.  
 

 

 
Obr. 6-56 Ocas letounu s pomocnými entitami sloužícími k vytvoření hřbetních ploch. 
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3) Tvorba pomocných entit pro obě oblasti 
Nejdříve bylo vytvořeno několik rovin kolmých pomocné křivce, která je na obrázku 
6-56 žluté barvy. Z obrázku je patrné, že dvě roviny zelené barvy oddělují přibližně 
přímou část pomocné křivky. Ve zbylé části křivky bylo vytvořeno větší množství 
rovin, díky nimž budou vytvořeny profilové křivky, definující tvar hřbetu v této 
oblasti. Následně byly pomocí normálových rovin vytvořeny řezy přes křivku
a topologii, čímž vznikly další pomocné entity.  

 
4) Tvorba pomocných entit v přímé části  
• Tvorba pomocných kružnic. V rovinách zelené barvy bylo třeba vytvořit 
kružnice, které po modifikaci sloužily jako profilové křivky k vygenerování plochy. 
Aby však mohly být kružnice definovány, bylo nutné nejdříve vytvořit několik 
dalších pomocných entit. Primitiva, jako např. kružnice, obdélníky atd. lze vytvořit 
pouze paralelně s rovinou XY, proto musí být vytvořen a aktivován také nový 
souřadný systém. 

Nejdříve byly zrcadleny body ležící v rovinách zelené barvy přes rovinu 
symetrie a vytvořeny úsečky mezi protilehlými body. Dále byly na těchto úsečkách 
vytvořeny další body řezem rovinou symetrie. V horní rovině zelené barvy byl 
vytvořen pomocí funkce „Parall“ nový souřadný systém s paralelní rovinou XY (viz 
obr. 6-57 vlevo). Kružnice byly vytvořeny definováním průměru pomocí dvou 
protilehlých bodů, což umožňuje funkce „Diam-pt“, která se nachází v menu 
„CIRCLE“.  
• Modifikace kružnic na profilové křivky. Vytvořené úsečky byly využity 
k odříznutí spodní poloviny obou kružnic pomocí jedné z funkcí „Break“. Vzniklé 
půlkružnice byly upraveny tak, aby oba konce tečně navazovaly na připravené 
řezové křivky. To umožňuje jedna z funkcí „Modi“, v panelu „EDITOR“. 

 
5) Tvorba plochy v přímé části 
Pomocí dvou profilových a dvou vodících křivek je nyní možné vytvořit plochu 
s rovinnými isoparametrami v jednom směru. Plocha byla vytvořena pomocí funkce 
„Fill“, definováním čtyř hran a dvou tečně navazujících ploch. Výsledek je patrný
na obr. 6-60 na straně 85. 

Obr. 6-57 Tvorba profilové křivky v přímé části hřbetu ocasu. 
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6) Tvorba pomocných entit v zakřivené oblasti  
• Tvorba hřbetní křivky. Hřbetní křivka byla vytvořena pomocí funkce „Blend“, 
s definováním tečné návaznosti na obou koncích. Ve spodní části byla tečnost 
navázána na přenesenou 2D BREP křivku ležící v rovině symetrie. V horní části 
musela být pomocná křivka vytvořena řezem hřbetní plochy rovinou symetrie. Takto 
vzniklá křivka byla ještě tvarově modifikována pomocí řídících bodů, což umožňuje 
funkce „Model“, která se nachází v menu „CURVE“. Původní křivka má
na následujícím obrázku červenou barvu, modifikovaná šedou. 
 

 

 
• Tvorba profilových křivek. Nejdříve byly na hřbetní křivce vytvořeny pomocné 
body řezem normálovými rovinami. Spojením dvou bodů ležících v každé rovině 
byly vytvořeny profilové křivky, pomocí funkce „Blend“. Tečné napojení každé 
profilové křivky bylo ve spodní části definováno k řezové křivce. V horní části 
musely být vytvořeny pomocné úsečky. Z každého bodu na hřbetní křivce byla 
vytažena úsečka ve směru Y hlavního souřadného systému. To umožňuje funkce 
„Ver“, která se nachází v menu „LINE“.  
 

 

Obr. 6-58 Modifikace tvaru vytvářené hřbetní křivky. 

Obr. 6-59 Profilové úsečky a pomocné entity v zakřivené části hřbetu ocasu. 
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7) Tvorba plochy v zakřivené části 
K vytvoření plochy pomocí profilových a vodících křivek slouží funkce „Approx“. 
Tato funkce netoleruje jakoukoli odchylku přilnavosti vodících a profilových křivek, 
která při jejích vytváření může vzniknout. Odchylky je třeba zkontrolovat a odstranit. 
Postup byl již popsán na straně 81.  
 Tímto způsobem byla vytvořena polovina hřbetní plochy v zakřivené části 
ocasu. V této fázi zbývalo tedy zrcadlení plochy přes rovinu symetrie.  
 

 

 
8) Přihlášení jako podklad pro BREP modelování 

Tento bod je stejný jako v případě oblasti čelního skla, proto již nebude znovu 
popisován. 

 
Na nově vytvořených podkladových plochách byla doplněna sít BREP křivek. Byly 
vytvořeny fasety a BREP plochy plynule navazující na okolní již existující plochy. 
Následovala další optimalizace, na jejímž závěru všechny plochy a křivky splňovaly 
kritéria zmíněné na počátku kapitoly o plošném modelování. Optimalizace BREP 
ploch a křivek na celém modelu zabrala mnoho hodin práce. Ve fázi kdy byla 
optimalizace ukončena, mohly být všechny BREP entity přeneseny do nové hladiny 
a převedeny na topologii.  Prací s topologií se zabývá kapitola 6.3.10.  

Obr. 6-60 Finální podoba podkladových hřbetních ploch vytvářených pomocí funkcí modulu 
CADCAM. 
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Oblast zadní a horní strany ocasu 
 
1) Příprava pracovního prostoru 
V tomto případě byly vytvářeny pomocné entity nejdříve na STL podkladu, tzn.
v hladině „RSC“. Po vytvoření ploch byly všechny entity i plochy přeneseny do 
hladiny „Hřbet ocasu“, kde byly uchovány do doby, než mohly být plochy připojeny 
ke zbytku plošného modelu. 
 
2) Rozvržení ploch 
Je třeba vytvořit dvě vzájemně kolmé rovinné plochy, které budou uzavírat horní a 
zadní část ocasu. Tyto plochy byly ořezány do potřebného tvaru a připojeny přímo 
k topologii až na závěr celého BREP modelování. Proto byly v této fázi pouze 
připraveny pomocné rovinné plochy obdélníkového tvaru. Nejvhodnější bylo využít 
funkci pro generování křivky tvaru rovinného obdélníku a do této oblasti vložit 
plochu typu „Face“. Uzavřené křivky tvořené primitivním tvarem se vytvářejí vždy 
paralelně s rovinou XY, proto bylo nutné nejdříve definovat správnou polohu 
vzájemně kolmých rovin a podle nich orientovat souřadný systém. 
 
3) Tvorba pomocných entit 
• Tvorba profilových úseček. Nejdříve bylo třeba vytvořit několik pomocných 
bodů a úseček, obdobným způsobem jako v případě hřbetu ocasu. Body však byly 
definovány na hranici polygonální sítě. Při tvorbě CAD bodů na povrchu STL se 
zobrazí polygonální síť v drátěné podobě a vytvářené body se přichytávají na vrcholy 
polygonů. Takto byly na hranici STL vytvořeny dva body jedné polovině ocasu. 
Body byly následně zrcadleny přes rovinu symetrie a spojeny úsečkami. Na úsečkách 
byly vytvořeny další dva pomocné body řezem rovinou symetrie a tyto body opět 
spojeny úsečkou. Výsledek je patrný na následujícím obrázku. 

Pomocí vytvořených entit byl definován nový souřadný systém, který je 
zobrazen na následujícím obrázku. Byla využita funkce „Normal“, která se nachází 
v menu „AXIS“. Následně byla pomocí funkce „Hor“ z počátku souřadného systému 
vytažena úsečka ve směru osy Y. 
 

 

 
Tímto způsobem byly vytvořeny dvě vzájemně kolmé úsečky, které měly sloužit 
jako profilové úsečky vytvářených ploch. Nicméně úsečka vytvořená tažením ve 
směru osy Y se vykazovala přílišné odchýlení od hranice STL. Proto byla orientace 
úseček ještě upravena. 

Obr. 6-71 Pomocné entity sloužící k vytvoření horní a zadní plochy ocasní plochy. 
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4)   Orientace profilových úseček 
Profilové úsečky i s pomocným souřadným systémem byly pootočeny kolem 
osy Z tak, aby maximální vzdálenost od hranice STL byla u obou úseček přibližně 
stejná.  To umožňuje funkce „Rot“, která se nachází v panelu „Editor“. Tímto 
způsobem byla vyhodnocena nejvodnější poloha profilových úseček. 
Na následujícím obrázku jsou nové úsečky zobrazeny černou barvou, původní 
červenou. 
 

 

 
5)   Tvorba uzavřené hraniční křivky tvaru obdélníku 
Byla využita funkce Box“, která se nachází v menu „LINE“. Obdélník byl definován 
výběrem dvou bodů na počátku a konci profilové úsečky. Rozměry byly nastaveny 
pomocí „protahovacích šipek“ tak, aby byl obdélník větší, než jsou rozměry 
zaplňované oblasti. Stejným způsobem byla vytvořena také obdélníková hranice na 
druhé profilové úsečce. Protože se však jedná rovinný geometrický prvek, stejně jako 
v případě kružnice zmíněné v předchozí kapitole, je třeba před použitím funkce 
orientovat rovinu XY. 

Obr. 6-62 Úprava polohy profilových úseček v zadní a horní oblasti ocasu. 
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5)   Tvorba ploch 
V této fázi již zbývá pouze vygenerování ploch pomocí funkce „Face“, výběrem 
obou obdélníkových hranic. 
 

 

 
 

Takto vytvořené pomocné plochy byly ořezány a připojeny přímo k okolním 
plochám na závěr celého modelování, kdy je BREP modelování dokončeno, BREP 
plochy jsou převedeny na CAD plochy a spojeny do topologie (viz kap. 6.3.11). 
  
  

Obr. 6-63 Finální podoba pomocných rovinných ploch v zadní a hodní oblasti ocasu. 
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6.3.10 Práce s topologií 
Pokud je model převeden na topologii, pracuje se již výhradně s CADCAM 
modulem. Kdykoli je možné jednotlivé plochy z topologie vyjmout upravit pomocí 
CAD funkcí a znovu připojit. Vyjmutí a připojení ploch se provádí pomocí funkcí 
„Create“ a „Remove“ v menu „TOP“. 

Dodatečné opravy ploch v BREP modulu jsou možné, nicméně vždy je třeba 
dodržet několik zásad. Před tím než jsou BREP plochy modifikovány, musejí být 
všechny plochy v okolí převedeny typ „face“ nebo „natural face“, čímž je zajištěna 
jejich tuhost. Z topologie pak musejí být odstraněny plochy, které bylo třeba 
modifikovat i všechny plochy v okolí. Následně se k topologii připojí modifikované
i okolní tuhé BREP ploch, které se přenosem z původní hladiny automaticky 
transformují na příslušný typ CAD entity. Jen tak nedojde k vytvoření díry mezi 
původní topologií a nově připojenými plochami.  

Na topologii se provádějí poslední úpravy modelu, v případě trupu byly 
provedeny tyto procedury: 
• vytvoření ostrých hran,  
• vytvoření přechodů mezi ostře a tečně napojenými plochami, 
• kontrola děr v topologii.  
 
 
6.3.11 Vytvoření ostrých hran 
Ostré hrany bylo třeba vytvořit na několika místech, které jsou zvýrazněny
na obr. 6-64 finální topologie. Následující odstavce zmíní pouze některé případy. 
 

 
 
 
 
 

Obr. 6-64 Finální plošný model letounu v podobě topologie se zvýrazněnými oblastmi kde byly 
vytvořeny ostré hrany. 

6.3.10 

6.3.11 
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Ořezání a připojení pomocných ploch na horní a zadní straně ocasu 
Aby došlo k úplnému ořezání, musejí se plochy protínat v celé délce svých hran. 
Plochy je možné prodloužit několika způsoby. Jednak jako topologický celek z 
hranice pomocí funkce „Extend“, která se nachází v modulu „SURFEXT“. Z hranic 
jednotlivých ploch vyjmutých z topologie pomocí jedné z funkcí „Limit“, která se 
nachází v panelu „EDITOR“. V případě ocasních ploch bylo nejjednodušším a 
nejrychlejším řešením prodloužení celé hranice topologie. Velikost prodloužení je 
možné ovládat „protahovacími“ šipkami, nebo definováním číselné hodnoty. Oblast 
získaná protažením ploch není automaticky připojena k topologii, na následujícím 
obrázku vlevo, je zobrazena modrou barvou. 
 

 
 
 

Oblast vzniklou prodloužením je vhodné připojit do topologie (obr 6-65 vpravo). 
Takto protínající plochy lze pomocí jedné z funkcí „Limit“ vzájemně ořezat a 
současně spojit do topologie. Podstatné je místo označení spojovaných entit. 
Připojena a ponechána bude pouze ta část plochy za řezovou křivkou, která je 
označena. Tato procedura musí být provedena pro obě rovinné plochy zvlášť.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6-65 Ořezání a připojení rovinných ploch k topologii. 

Obr. 6-66 Ořezání a připojení rovinných ploch k topologii. 
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Vytvoření ostré hrany v oblasti připojení výškovek 
V tomto případě byl požit druhý přístup. Plochy v okolí hrany byly vyjmuty 
z topologie. V místě hrany byla BREP modelováním vytvořena pomocná oblá 
plocha, která byla nyní odstraněna. Následně byla využita jedna z funkcí „Limit“ 
k prodloužení všech ploch vyjmutých z topologie (viz obr. 6-67 vpravo). Pomocí 
funkce „Cut“ byla vytvořena průsečnice ploch. Plochy byly následně zařezány touto 
křivkou použitím jedné z funkcí „Break“, která se nachází v panelu „EDITOR“.  

 

  
 
Takto modifikované plochy na jedné straně modelu je nutné přenést zrcadlením také 
na protější stranu. Příslušné plochy z nemodifikované strany musejí být nejdříve 
vyjmuty z topologie a odstraněny. Následně mohou být všechny plochy připojeny 
k topologii. 

Obdobnými způsoby byly vytvořeny ostré hrany také v místě profilu křídla a 
na čele nosu letounu. 
 
  

Obr. 6-67 Vytvoření ostré hrany v oblasti připojení výškovky na ocase letounu. 

Obr. 6-68 Vytvoření ostré hrany v oblasti připojení výškovky na ocase letounu. 
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6.3.12 Oprava nespojitých ploch vzniklých vytvořením ostrých hran 
 
Na následujícím obrázku jsou zobrazeny oblasti, ve kterých vznikla vytvořením 
ostrých hran nespojitost.  
 

 

 

 

 
Obrázek 6-70 zobrazuje jednu z oblastí na profilu křídla, na níž bude popsán princip 
opravy takovýchto nespojitostí. Původní trojhranná plocha musela být z oblasti 
odstraněna a nahrazena více plochami. Pořadí, ve kterém byly plochy vytvářeny, 
zobrazují body na obrázku. Všechny plochy byly vytvářeny pomocí funkce „Fill“. 
Nejdříve byla vytvořena rohová plocha s tečnou návazností na okolní plochy. 
Následně byla vytvořena hrana, která je na obrázku zobrazena černou barvou. 
K tomu byla využita funkce „Blend“ a křivka byla tečně navázána na pomocné hrany 
ležící na okolních plochách. Následně byly vytvořeny dvě čtyřstranné plochy 
s tečnou spojitostí pouze na třech hranách. Na společné hraně, která je na obrázku 
zobrazena černou barvou, zůstala poziční spojitost.  

1 

2 

3 

Obr. 6-69 Plošný model letounu v podobě topologie se zvýrazněnými oblastmi, kde byly 
odstraněny nespojitosti vzniklé vytvořením ostrých hran. 

Obr. 6-70 Příklad oblasti, kde vznikla nespojitost mezi plochami a její oprava. 

 



 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

strana 

93 

6.3.13 Kontrola chyb v topologii 
Na závěr celého modelování je ještě nutné provést kontrolu topologie. Tato kontrola 
slouží k odhalení chyb, které mohly vzniknout při práci s CAD plochami. Model byl 
kontrolován zejména za účelem odhalení nespojitostí v topologii a ověření počtu 
uzavřených hranic topologie.  

Na následujícím obrázku je zobrazen panel „Quality“ a model s odhalenou 
chybou v topologii. Na hranách navazujících ploch byla odhalena větší mezera, než 
je předepsaná tolerance. Plochy, na jejichž hranách je indikována chyba je nutné 
vyjmout z topologie a modifikovat pomocí CAD funkcí, následně znovu připojit 
k topologii a překontrolovat. Samozřejmě musí být při modifikaci zachována tečná 
spojitost ploch. V nejjednodušším případě zle hranu plochy přilnout s tečným 
napojením pomocí funkce „modi“, která se nachází v panelu „EDITOR“. Topologie 
modelu ve své finální podobě je zobrazena na obrázku 6-72. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Obr. 6-71 Panel „Quality“ slouží ke kontrole kvality topologie, ploch typu „Surface“ a „Face“. 

Obr. 6-72 Finální topologie s eliminovanými chybami. Na topologii byly indikovány dvě hranice –
jedná se o hranice otvoru pro sání a odvod vzduchu na spodní straně nosu letounu. 

6.3.13 
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6.3.14 Zhodnocení výsledku plošného modelování
Výsledkem práce v softwaru Tebis je plošný model trupu letounu, který spl
všechny stanovená kritéria. Bylo t
odstupem od podkladu. Na modelu zmenšeném 10x dosahují odchylky maximáln
1 mm, mimo oblasti dve
Najít optimální tvar a sou
nejnáročnější, neboť vyžadoval
 

Počátek plošného modelování

Ukončení plošného modelování

Práce na BREP plochách 

Práce v CADCAM modulu 

Celkový čas  

 

 

Tab. 6-5 Časová bilance práce na plošném modelu trupu letounu.

Obr. 6-73 Výsledný plošný model a podkladový model s

 

 

NÍ ŘEŠENÍ 

6.3.14 Zhodnocení výsledku plošného modelování 
softwaru Tebis je plošný model trupu letounu, který spl

všechny stanovená kritéria. Bylo třeba najít kompromis mezi hladkostí ploch a jejich 
du. Na modelu zmenšeném 10x dosahují odchylky maximáln

1 mm, mimo oblasti dveří a čelního skla, které nejsou podloženy m
Najít optimální tvar a současně splnit kritéria spojitosti ploch bylo v 

ť vyžadovaly optimalizaci ploch pomocí řídícího polygonu. 

Počátek plošného modelování březen 2010 

Ukončení plošného modelování květen 2010 

cca 140 hodin 

cca 70 hodin 

cca 230 hodin 

 

e práce na plošném modelu trupu letounu. 

Výsledný plošný model a podkladový model s proužkovou analýzou. 

softwaru Tebis je plošný model trupu letounu, který splňuje 
eba najít kompromis mezi hladkostí ploch a jejich 

du. Na modelu zmenšeném 10x dosahují odchylky maximálně  
elního skla, které nejsou podloženy měřenými daty. 

 těchto oblastech 
ídícího polygonu.  
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Na obrázku 6-74 je zobrazen STL model s analýzou odchylek od finální geometrie 
formy. Odchylky na většině modelu dosahují ± 0,2 mm, v jedné oblasti však téměř 1 
cm (vyjma oblastí čelního skla a dveří, které nebyly podloženy naměřenými daty). 
Při tvorbě modelu bylo nutné najít kompromis mezi hladkostí ploch a jejich 
odstupem STL od podkladu. Větší odchylky vznikly v místech, kde byly 
eliminovány tvarové nepřesnosti původní měřené geometrie. Požadavek firmy 
UL-Jih kaplice – velikost odchylek plošného modelu do 1 cm, mimo oblast čelního 
skla a dveří – však byl splněn. 

 

 

 
Obr. 6-74 Finální STL model s analýzou odchylek od finálního plošného modelu 
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6.4 Odvození konstrukce formy 
Nyní je možné finální model vytvořený v kapitole 4.3 upravit do podoby formy. 
Vzhledem k tomu, že již byly splněny všechny kritéria kladené na geometrii, zbývá 
nyní provést několik posledních, dle požadavků firmy UL-Jih Sedláček: 
• odříznutí poloviny modelu, 
• odříznutí nosu letounu a připojení rovinné plochy, 
• úprava otvoru pro odvod vzduchu, 
• vytvoření rámu v rovině symetrie. 
 
1) Oddělení poloviny modelu  
Nejdříve byla na topologii vytvořena řezová křivka rovinou symetrie pomocí funkce 
„Cut“ (křivka byla použita až při vytváření rámu formy). Následně byla odstraněna 
polovina modelu pomocí jedné z funkcí „Break“. 

 
2) Odříznutí nosu letounu a připojení rovinné plochy 
1. Odříznutí nosu letounu.  

Ve vzdálenosti 145 mm od roviny XZ byla vytvořena paralelní rovina. Pomocí 
této roviny byla na topologii vytvořena řezová křivka funkcí „Cut“. Přední část 
modelu byla odříznuta vytvořenou rovinou pomocí funkce „Break“ a současně 
odstraněna.  

2. Připojení rovinné plochy 
Řezová křivka byla doplněna o úsečku v rovině symetrie, tímto vznikla uzavřená 
hranice, do níž bude vložena rovinná plocha. Postup je téměř identický jako 
v případě vytváření rovinné plochy v horní a zadní oblasti ocasu. Nejdříve byla 
vytvořena jednotná uzavřená hranice větších rozměrů, než je zaplňovaná oblast 
pomocí funkce „Box“. Do této oblasti byla vygenerována plocha typu „face“ 
pomocí funkce „Create“ a tato plocha byla následně ořezána hranicí vytvořenou 
na geometrii.  
 

3) Úprava otvoru pro odvod vzduchu 
Laminovaný díl bude po vyjmutí z formy ještě v přední části oříznut, tak jako je to 
patrné na fotkách původní měřené geometrie trupu. Proto je zbytečné, aby se 
laminovaly detaily v oblasti, která bude z dílu odstraněna. Z geometrie formy byly 
odstraněny tvarově komplikované plochy v okolí otvoru pro odvod vzduchu a 
vzniklá oblast byla zaplněna jedinou hladkou plochou.  
• Tvorba pomocných entit. Nejdříve byly vytvořeny křivky na hranici oblasti, 
která měla být odstraněna. Znovu vytvoření křivek na hranách ploch umožňuje 
funkce „move“ s aktivovanou volbou „copy“. Následně byly z topologie vyjmuty a 
odstraněny nežádoucí plochy. Vytvořené křivky byly ořezány přesně podle hranice 
vzniklého otvoru (viz obr 6-75 vlevo). 
• Oprava křivky v rovině symetrie a tvorba nové plochy. V oblasti symetrie je 
třeba vytvořit jedinou hladkou křivku poslední chybějící hranici opravované oblasti. 
Křivka byla vytvořena pomocí funkce „blend“ s tečnou spojitostí k sousední křivce 
ležící v rovině symetrie. Takto vznikla uzavřená hraniční oblast, která jasně definuje 
tvar nově vytvářené plochy. K vytvoření plochy byla použita funkce „fill“. Plocha 
byla definována pomocí čtyř hraničních křivek s tečnou spojitostí ke dvěma 
sousedním plochám. Výsledek je patrný na obr. 6-75. 
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4)   Vytvoření rámu v rovině symetrie. 
• Tvorba pomocné rovinné plochy. Rám byl vytvořen ořezáním pomocné rovinné 
plochy vygenerované do obdélníkové hraniční oblasti větších rozměrů, než je 
samotná geometrie. (viz také odstavec 3 této kapitoly). Rovinnou plochu je třeba 
ořezat pomocí dvou uzavřených hraničních křivek do požadovaného tvaru.  
• Tvorba vnější hranice rámu. Vnitřní hranice rámu již byla vytvořena na počátku 
práce s formou, řezem kompletní geometrie rovinou symetrie. Nyní je třeba vytvořit 
vnější hranici rámu. K tomu byla použita funkce „Parral“ (menu „CURVE“). Pomocí 
této funkce byla vytvořena křivka paralelní s křivkou
na hranici geometrie odsazená 15 mm. Pomocná rovinná plocha byla postupně 
ořezána pomocí obou uzavřených hraničních křivek použitím jedné z funkcí „Break“. 
Na závěr byl rám s geometrií formy spojen do topologie. Výsledek je patrný na 
následujícím obrázku. 
 

 
 
 
 
   

Obr. 6-75 Úprava oblasti otvoru pro odvod vzduchu. 

Obr. 6-76 Finální model formy trupu letounus analýzou Zebra. 
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7 ZÁVĚR 
 
Práce se zabývá tvorbou modelu formy trupu letounu, která bude sloužit jako 
podklad pro CNC strojní obrábění. Realizace byla řešena dle přístupu reverzního 
inženýrství, s využitím technologií optické digitalizace a pokročilých softwarů. Ve 
firmě UL-Jih Kaplice bylo realizováno měření trupu a nosu letounu pomocí 
optického skeneru Atos a fotogrammetrického systému Tritop. Naměřená data byla 
použita pro softwarové zpracování plošného modelu formy trupu letounu. Všechny 
stanovené cíle práce byly splněny. 

Při měření trupu letounu o rozměrech cca 7x2x2 m bylo dosaženo odchylky 
geometrie pouze 0,08 mm. Naměřená data převedená do podoby polygonální sítě 
však obsahují řadu chyb, které je třeba eliminovat. Z toho vyplívá nutnost 
softwarového zpracování naměřených dat. Jeho náročnost závisí na požadovaném 
využití finálního modelu. I když současné CNC technologie umožňují obrábění na 
základě STL podkladu, naměřená data v podobě polygonální sítě byla využita 
k tvorbě plošného modelu. Důvodem je nedokonalost geometrie měřeného trupu 
letounu, která vznikla laminováním do nepřesných a opotřebovaných forem.  

Plošný model byl tvořen v softwaru Tebis, práce byla koncipována do dvou 
etap - tvorba ploch na povrchu rekonstruované polygonální a tvorba ploch na 
místech bez podkladu STL. Výsledný model splňuje řadu nároků, které byly
na počátku modelování stanoveny, na základě konzultace se zaměstnanci firmy
Mace Systems s.r.o. Splnění všech kritérií zajistí bezproblémové využití modelu 
dalších softwarech nebo pro CNC strojní obrábění.  

Odchylky plošného modelu od STL podkladu dosahují na většině modelu
 ± 0,2 mm, větší odchylky vznikly v místech, kde byly eliminovány tvarové 
nepřesnosti původní měřené geometrie. Požadavek firmy UL-Jih kaplice – velikost 
odchylek plošného modelu do 1 cm, mimo oblast čelního skla a dveří – však byl 
splněn. 

Zásadní pro výrobu laminátových letadel je zvláště přesnost výroby nových 
forem. Odhadovaná pořizovací cena nové formy  je 100 000 Kč. Návratnost investic 
se pohybuje v řádu několika vyrobených kusů letounů, při současné produkci tedy 
v řádu měsíců. Nové formy zajistí snížení výrobních nákladů, snížením času lidské 
práce. Model trupu letounu navíc umožní využití nových výrobních technologií, 
bude podporou konstruování a vývoje letounů ve firmě UL-Jih Sedláček. 

 

Kompletní čas potřebný na měření letounu včetně dopravy  2 dny  

Softwarová rekonstrukce polygonálního modelu cca 140 hodin 

Softwarová tvorba plošného modelu trupu letounu cca 230 hodin 

Odvození modelu formy cca 2 hodiny 

Celkový čas  cca 420 hodin 

  
Tab.  7-1 Časová bilance realizace  praktické části práce. 
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ZÁVĚR 
 

 
Obr. 7-1 Finální plošný model formy trupu ultra lehkého letounu Evolution E-100. 
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Použitý systém Atos I byl vypůjčen z Ústavu konstruování VUT FSI. Skládá se ze senzoru zahrnujícího 
dvě kamery a projektor, kontrolní jednotky hlavy senzoru a vysokovýkonného PC s operačním 
systémem GOM Linux. K příslušenství patří také robustní stativ umožňující pohyb senzoru v pěti 
osách, který zajišťuje stabilitu senzoru při skenovaní. Součástí systému je také software Atos. 
K dispozici jsou dva typy vyměnitelných čoček, které se používají dle velikosti snímaných objemů a 
požadované přesnosti detailů. Při skenování trupu a nosu letounu byly požity čočky 350 mm. 

  
 
Technical Data 

   

 

System configurations 
 

Atos I (0.8M) 
 

Atos I (2M) 
 

Atos I SO 
Camera Pixels 800 000 pixels 2 000 000 pixels 800 000 pixels 
Camera Frame 350 / 800 mm 350 mm SO 
Measured Points 800 000 2 000 000 800 000 
Measurement Time 0,8 seconds 1,3 seconds 0,8 seconds 
Measuring Area(min.) 125 x 100 mm2 120 x 95 mm2 40 x30 mm2 
Measuring Area(max.) 1000x 800 mm2 500 x400 mm2  250 x 200mm2 

Points Spacing 
 

0,13-1,0 mm 0,05-0,25 mm 0,04-0,25 mm 

 

Sensor Dimensions 
 

440x140x200 mm3 
 

440x140x200 mm3 
 

2500x140x350 mm3 
Sensen Weight 
 

                4 kg                 4 kg                  4 kg 

 
Operiting Temperature 

  
0°-40°C 

 

Power Supply  110 or 240V AC  
Computer  Note or Midi Tower 

PC 
 

Transport Case  550 x 800 x 300 mm2 

 

 

 
Applications 
 
The ATOS I can be used for Reverse Engineering as well as 3D Quality Analysis. Its short 
measurement Time makes it ideally suited for use in areas where a fast object acquisition is a 
premium priority. The mobility of system is in turn ideal for situations where the measurement 
systém will often be  
transported.  

The software produces such high quality polygon  
meshes that it is possible to mill or cut directly 
from the data. Using CAD interface and alignment 
performed. Geometric element functions are also 
derived from the meshed. Measuremend reports 
may then be exported in standart file formats. 

• Verification  
• Rapid Prototyping 
• Quality Analysiss  
• Inspestion 
• Rapid Milling 
• Digital Mock-Up 

 

Flexibility 
 
The sensor head is available both as flexible, moveable sensor head, which can be used on a stand or a 
robot, and in the SO(Small Object) table top setup. The system can be adapted and calibrated into 
different versions in minutes for different applications. The SO version is used to scan smaller 
componenents (e.g. filigree die – cast objects) whereas the movelable sensor head is used to obtain 
larger objects(e.g. Komplet cars or planes). 

 

Příloha č. 3 Použitý systém Atos, jeho propagační list s technickými parametry. 
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Použitý systém Tritop byl vypůjčen z Ústavu automobilního a dopravního inženýrství. Skládá se z 
kalibrovaného digitálního fotoaparátu Fujifilm FinePix S2 s rozlišením 12 mil. pixelů, paměťové kartu 
PCMCIA, sady kalibračních tyčí, sady kódovaných a nekódovaných bodů a obslužného PC s 
příslušným softwarem.  

 
 

System Description 
 
The portable TRITOPCMM system measures coordinates of three-dimensional objects quickly and 
precisely. Measuring tasks that traditionally were performed by tactile 3D coordinate measuring 
machines can now easily be carried out with the TRITOPCMM system. It does not require any 
complex, heavy and aintenance-intensive hardware. The measuring machine comes to the object. 

 
• Non-contact photogrammetry system 
• Self-calibrating due to overdetermined systems of equations 
• Self-checking due to the use of two scale bars 
• Meintenance-free 
• Typical measuring time per object: 5 to 60 minutes (depending on the object size) 
• Typical number of measuring points per object: 10 to 50,000 
• CAD iterface (IGES, VDA, STEP, Catia, ProE, UG …) 
• Avarage length measurement deviation according to VDI/VDE 2634 [µm]: 5 + L/50 (L in mm) 
• Temperature range without camera protection: 0 to 50 °C 
• Temperature range with camera protection: -40 to 100 °C 
• Humidity: non-condensing 
• Case size: 1350 x 260 x 120 mm3 and 470 x 390 x 130 mm3 
• Total weight: 23 kg 

 
 

Fields of Application 
 

• Inspection of sheet metal parts and car bodies, e.g. in pilot production, 
process optimizing, tool try-outs, start of series production or during random samples 

• Quality control of large objects, e.g. aircraft, ships, wind turbines, ect. 
• Verification of plastic parts, e.g. for first article inspection 
• Verification and recording of jigs and fixtures 
• Measuring of models and prototypes, e.g. vehicle interior and exteriér design 
• Verification of tubes nad wires with respect to their three-dimensional shape 
• Measuring trimming edges of two-dimensionl sheet metal blanks 
• Deformation analysis of car and climatic chamber tests 
• Measuring of reference point fields 

 
 

Fuji FinePix S2 Pro Features: 
 
 
 

Technical data Technical data 

 
Max resolution 
Low resolution 
 
 
Image ratio 
Effective pixels 
Sensor photo detectors 
Sensor size 
ISO rating 
 
Min shutter 
Max shutter 
Flash range 
Dimensions  

 
4256 x 2848 
3024 x 2016,  
2304 x 1536,  
1440 x 960 
w:h: 3:2 
6.1 million 
6.5 million 
23 x 15.5 mm 100, 
160, 200,  
400, 800, 1600 
30 s 
1/4000 s 
15 m 
142 x 131 x 80 mm 
 

 
Digital zoom 
Image stabilization 
Auto Focus  
Manual Focus 
White balance override  
Built-in Flash 
External flash 
Flash modes 
 
 
Wireless 
Remote control  
Optional Self-timer  
Orientation sensor 

 
No 
No 
Nikon AF 
Yes 
7 pos. + manual (2) 
Yes, pop-up 
Yes, hot-shoe 
Auto, On, Off, 
Red-eye reduction, 
Slow Sync 
No 
Yes 
Yes, 2, 5, 2 or 100 s  
Yes 
 

 

 
Příloha č. 4 Použitý systém Tritop, jeho propagační list s technickými parametry. 
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Použité parametry funkce Align 

Cílový model Trup letounu Nos letounu 

Max. gaps between mesuremet 0.72 mm 0.52 mm 

Rastr 16 12 

Copute parameter Ano Ne 

 

Výsledné odchylky vzniklé sesazením skenů pomocí funkce Align 

Cílový model Trup Nos 

Mesh Deviation 0,077 mm 0,063 mm 

Ref. point deviation 0,045 mm 0,046 mm 

 

Použité parametry funkce Polygonize 

Cílový model Trup Nos 

Polygonization rastr 1:1 1:1 

Surface tolerance 0,077 mm 0,063 

Max. gaps between mesuremet 0,5 mm 0,5 

Process reference points Cut only Cut and fill 

Copute parameter Ano Ne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Příloha č. 5 Použité parametry funkce Align. 

Příloha č. 6 Výsledné odchylky vzniklé sesazením skenů pomocí funkce Align. 

Příloha č. 7 Použité parametry funkce Polygonize. 

Parametry vytvořené polygonální sítě 

Cílový model Trup Nos 

Počet bodů sítě 2 775 164 3 778 696 

Počet polygonů sítě 5 326 547 7533 586 

Příloha č. 8 Parametry vytvořené polygonální sítě. 
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Příloha č. 8 Odchylky geometrie trupu letounu vzniklé sesazením jednotlivých skenů. 

Příloha č. 9 Odchylky geometrie nosu letounu vzniklé sesazením jednotlivých skenů. 
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  Příloha č. 10 Původní naskenovaná geometrie nosu letounu a model nosu letounu po softwarové 
rekonstrukci s barevnou mapou odchylek. 



 

 

 

strana 

116 

  Příloha č. 11 Naskenovaná geometrie trupu letounu. 
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Příloha č. 12 Model trupu letounu po softwarové rekonstrukci s barevnou mapou odchylek od 
původní naskenované geometrie. 
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Příloha č. 13 Moduly a panely funkcí softwaru Tebis. 
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Příloha č. 14 Finální podoba ploch tvořených na podkladu STL. 
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Příloha č. 15 Finální plošný model trupu letounu převedený na topologii. 
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Příloha č. 16 Finální plošný model trupu letounu s analýzou Zebra. 
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Příloha č. 17 Finální STL model s odchylkami od finálního plošného modelu. 


