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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je prostudovat metody 3D skenování objektu. V první části 
kapitoly projektu jsou popsány různé metody možného použití a jejich rozdělení 3D 
skenerů. Skenery se dělí na dvě základní metody kontaktní a bezkontaktní. V další 
kapitole jsou popsány principy měření 3D modelu tělesa, jež jsou rozděleny do čtyř 
podkapitol. V následující kapitole je popsán samotný návrh s kompletní realizací 3D 
skeneru s vytvořením programové aplikace pro jeho ovládání. Poslední část práce se 
zabývá úpravou 3D modelu a srovnání metod. 
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3D skener, měření, objekt, skenování, 3D model. 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the submitted semestral project is research of 3D scanning object methods. 
The 3D scans utilization and types of these scans have been mentioned in the first 
chapter. The scanners are grouped into two basic methods – contact and contactless. 
The second chapter is dedicated to 3D model measurement principles, which are 
described in detail in four sub-chapters. In the following chapter is described design 
with complete realization 3D scanner with the implementation of the application for its 
controlling. Last part of the thesis concerns the 3D model editing and method 
evaluating. 
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ÚVOD 

Elektronika se vyvíjí každým dnem, a tak i 3D skenování se rok od roku vylepšuje 
novou technologií a postupem měření. Uplatnění 3D skenerů bylo v počátku jenom pro 
vývoj, ale postupem času se dostal do různých odvětví např.: do průmyslu, lékařství, 
designu, archeologie, módní návrhářství a další. Jelikož se 3D tiskárny pomalu dostávají 
už do domácností, je jen otázka času kdy bude dostupný 3D skener pro domácí využití. 
Nejčastější využití je tam, kde je zapotřebí pracovat s 3D modely a uplatnit na nich 
zpětné inženýrství. 

3D skenery je možné v základu rozdělit podle metody měření na kontaktní 
a bezkontaktní. Obě zmíněné metody mají své zastupitele, ovšem bezkontaktní metoda 
má pro své výhody mnohem více realizací oproti kontaktní metodě. Mezi výhody zcela 
nepochybně patří jistota neponičení skenovaného objektu, jelikož není vynucen dotyk 
povrchu se senzorem. Další výhodou je obecně rychlejší skenování a povětšinou cenově 
dostupnější řešení. Dříve byly spíše využívané kontaktní metody, díky jejich 
jednoduššímu vyhodnocení ovšem s rychle posunující se úrovni výpočetního výkonu 
tato výhoda postrádá na váze. Kontaktní skenování je v práci nadále děleno na 
destruktivní a nedestruktivní. Názvy metod jsou již sebe popisné. Bezkontaktní 
skenování je zhruba rozděleno do tří základních skupin: magnetické, transmisivní 
a reflexivní. Tyto skupiny jsou nadále děleny do několika podkategorií, což vypovídá 
o jejich obsáhlosti. Předložený projekt si dává za cíl prostudování většiny typů 3D 
skenerů.  

V této práci byl realizovaný 3D skener na základě prostudovaných materiálů 
z teoretické časti. 3D skener má otočný stůl ovladatelný přes vytvořenou aplikaci 
v počítači, která usnadňuje práci při obsluze skenovacích programů. Celý přístroj je 
nakreslený v 3D modelovacím programu a vytisklý na 3D tiskárně materiálem PLA. O 
otočný stůl se stará mikrokontrolér od firmy Atmel s driverem pro krokový motor 
a veškerá komunikace spojená s počítačem je pomocí USB portu. Dále je uvedený 
postup při měření v různých programech se zařízením a jejich možné problémy spojené 
s realizací a oživení přístroje. 3D skenování je realizováno pomocí kinectu v1 
a fotoaparátu s použitím softwaru pro jednotlivou metodu v rámci open source licence. 
V následující kapitole je popsána možná úprava oskenovaného 3D modelu protože při 
skenování objektu není tento 3D model nikdy úplně ideální. Jako poslední kapitola 
popisuje přesnost vytvořeného 3D skeneru. 
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1 SEZNÁMENÍ S 3D SKENERY 

3D skenery jsou obecně zařízení určené pro digitalizaci různých tvarů a textur fyzických 
objektů do trojrozměrného objektu. Po převedení objektů dostáváme digitální 3D 
model, který můžeme následně upravovat podle požadavků v různých programech. 
Jelikož skenování u některých metod není vždy dokonalé, je potřeba každý model 
zkontrolovat, a popřípadě upravit. 

Pro správný výběr typu skeneru musíme dbát na různé faktory, jako je kvalita dat, 
rychlost a přesnost skenování objektu. Dalším rozhodujícím faktorem může také být 
velikost a složitost objektu. U většiny skeneru bývá problém s lesklým povrchem 
objektu, jelikož se používá osvětlení pro sběr dat. Od lesklého materiálu se může 
světelný paprsek odrážet do všech směrů, a způsobit tak nedokonalé oskenování 
předmětu. 

Jsou dva hlavní způsoby pro rekonstrukci 3D objektů: kontaktní a bezkontaktní. Ty 
se dále dělí na různá odvětví podle možného způsobu skenování, jak lze vidět na 
Obrázek 1. Nejvíce používané skenery jsou v odvětví reflexivní. Z hlediska open source 
licence jsou nejpoužívanější laserové a optické skenery. 

 

Obrázek 1: Rozdělení 3D skenerů [1] 
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2 ROZDĚLENÍ METOD 3D SKENER Ů 

Jak už bylo výše uvedeno, 3D skenery se dělí na různé kategorie s podskupinami 
a jejích odvětví. 

Rozdělení podle konstrukce: 

a) Stacionární skenery jsou umístěny pevně na jednom místě a je nutné 
skenovaný předmět dopravit k zařízení. Nevýhodou je tedy jeho omezená 
mobilita, naproti tomu jeho hlavní výhoda spočívá v jednorázové nastavení 
a kalibraci. 

b) U mobilních skenerů lze lehce přenášet celé zařízení ke skenovanému 
předmětu. Jsou dva způsoby skenování objektu, buď se otáčí samotný 
skener nebo předmět.  

2.1 Kontaktní skenery 

U kontaktní metody se využívá mechanického dotyku s objektem. Tyto skenery se 
nejčastěji používaly s optickou metodou a byly jedny z prvních, které se využívaly ke 
zpracování digitální podoby a rekonstrukci reálných objektů. K mechanickému snímání 
se používá dotyková sonda, která se skládá z kuličkového hrotu a snímačů citlivých na 
vychýlení hrotu. Při kontaktu s objektem dojde k vychýlení hrotu a zaznamenání 
aktuální polohy. 

Pro naskenování předmětu potřebuje delší čas oproti nekontaktním metodám. 
Hlavní výhodou této metody skenování je její přesnost a schopnost skenovat průhledné 
nebo reflexní povrchy. Nevýhodou je její rychlost a nedostatečnost pracovat 
s organickými objekty. Kontaktní 3D skenery se nejčastěji používají pro kontrolu 
kvality dílů po výrobě či údržbě. Tato metoda se dále dělí na destruktivní 
a nedestruktivní. [2] 

2.1.1 Destruktivní 

Při skenování objektů dojde ke zničení, proto se tato metoda nehodí při skenování 
cenných předmětů, památek, a dalších věcí, které si chcete ponechat. Jakmile je potřeba 
naskenovat vnější a vnitřní strukturu objektu, je tato metoda vhodná.  

Objekt je potřeba připravit před jeho skenování. Nejprve se všechny dutiny vyplní 
kontrastní látkou, a následně přebytečný vzduch odsán. Poté je umístěn do skenovacího 
zařízení k frézovacímu stolu. Přístroj odřezává po velmi malých částech předmět 
a následně zaznamenává povrch opticky nebo laserem, tím se vytvoří jednotlivé obrazce 
vrstev, které se v počítači složí do celkového modelu. Výsledná přesnost je určena 
tloušťkou odebíraných vrstev. [2] 
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2.1.2 Nedestruktivní 

U této metody oproti předchozí nedochází k poškození objektu. Tyto skenery 
zaznamenávají pouze povrch předmětu pomocí mechanického dotyku. Naskenování 
nejčastěji probíhá pomocí pohyblivého ramena s upevněnou bodovou nebo kuličkovou 
sondou, která umožnuje uživateli snímat každý bod skenovaného tělesa. Poloha ramene 
je zaznamenávaná enkodérem detekující inkrementální linie na stupnici ke zjištění 
přesné polohy ramena. Ovládání ramene může být ruční, kdy manipulant sám vede 
rameno po povrchu objektu nebo automaticky pomocí počítače se určí dráha ramene.[1] 

 

Obrázek 2: Kontaktní skener s mechanickou paží [3] 

Nedestruktivní skenery se dělí podle souřadnicového měřícího stroje (CMM): 

• s mechanickou paží 

• s robotickou paží 

2.2 Bezkontaktní skenery 

Tato skupina skenerů obsahuje mnohem větší výběr skenerů než kontaktní metoda. 
Bezkontaktní skenery nevyžadují ke svému zpracování žádnou dotykovou sondu. 
Snímání objektu je tedy bezdotykové pomocí různých kamer či laseru se speciálním 
algoritmem pro zpracování 3D modelu. Rychlost digitalizace modelu je mnohem 
rychlejší než kontaktní metoda a vyznačuje se značnou produktivitou. Měření objektu 
probíhá bez poškození povrchu a vytváří tak vysokou hustotu bodů takzvanou „Mesh 
metodou“. Díky jednoduššímu ovládaní, dostatečné přesnosti a rychlosti jsou tyto 
skenery v dnešní době nerozšířenější. [4] 
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2.2.1 Magnetické 

Magnetické senzory pracují na podobném principu jako magnetická rezonance. Jakmile 
se vnějšímu magnetickému poli vystaví, předmět se zmagnetizuje. Po zmagnetizování 
se měří magnetické pole pomocí cívky, která indukuje napětí, jež se následně zpracuje 
v počítači. Používají se např. ke kontrole kotlů, potrubí a jiných uzavřených nádob. [4] 

Magnetická rezonance se nejčastěji používá ve zdravotnictví k zobrazování orgánů. 
U magnetické rezonance se využívá silného magnetického pole a elektromagnetické 
vlnění s vysokou frekvencí, ze kterého se získávají řezy určité oblasti těla. Tyto řezy se 
dále zpracují a spojí do 3D modelu.  

Magnetické skenery umožňují zjistit i vnitřní strukturu objektu, stejně tak, jako 
u destruktivní metody, s tou výhodou, že nedochází k poškození skenovaného objektu. 

2.2.2 Transmisivní 

Do transmisivních skenerů se řadí rentgenové přístroje, které pracují na stejném 
principu jako CT, akorát s vyšší intenzitou záření. Tato technologie dokáže snímat 
i vnitřní strukturu objektu, jak je tomu u magnetické rezonance bez porušení předmětu. 
U průmyslového CT se otáčí skenovaný předmět, oproti CT používaného ve 
zdravotnictví, kde se otáčí skenerem.  

Základním principem je umístění předmětu na otáčející se podložku, za nímž je 
panelový senzor citlivý na množství prošlého záření viz. Obrázek 3. Před objektem je 
zdroj rentgenového záření. Skenování probíhá pomocí počítače, který pak využívá 
algoritmy pro sestavení celého modelu z pořízených snímků. U toho systému lze určit, 
z jakého materiálu je daný objekt. Tato schopnost se opírá o absorpci záření 
jednotlivých materiálů. Velkou nevýhodou je pořizovací cena toho skeneru. Také tento 
skener nedokáže zachytit barvu objektu. [4], [1] 

 

Obrázek 3: Průmyslový CT skener [5] 
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2.2.3 Reflexivní 

Tato skupina skenerů se dělí na tři základní odvětví: optické, laserové a akustické. 
Optické skenery se dále rozdělují podle použití na aktivní a pasivní skenery. První 
odvětví skenerů je nejpoužívanější a nejrozšířenější z důvodu jednoduchosti a velké 
množství různých technologických řešení.  

a) Akustické skenery 

U těchto skenerů se pro zachycení objektů používá sonda emitující zvukové vlnění 
pomocí sonaru nebo ultrazvuku. Skenování se provádí manuálně za pomocí 
ultrazvukové sondy ve tvaru pistole, která se přiloží na daný objekt a stiskne tlačítko pro 
skenování. Poté je vysílán ultrazvukový signál, který se odrazí zpět ke snímači 
ultrazvukových vln. Takto získané informace jsou zpracovány softwarem v počítači, 
které se převedou do prostorových souřadnic. Ty je možné dále zobrazit v CAD 
systému. Tato metoda se využívá ve zdravotnictví nebo v průmyslu pro zkoumání vad 
v materiálu, kdy se pošle ultrazvukový pulz. V případě, že se pulz vrátí zpět za daný čas 
a s určitým útlumem, tak je materiál homogenní. Jakmile je materiál vadný, vrátí se 
odraz předčasně, a tím se zjistí, zda je materiál narušený. Podle změřeného času, lze 
zjistit polohu vady pomocí impulzní nebo průchodové metody. [4], [6] 

Tabulka 1: Výhody a nevýhody akustického skeneru 

Výhody metody: Nevýhody metody: 

• Kontrola vady v materiálu, • Poměrně dražší, 

• možnost automatizace kontroly. • relativně malá přesnost 0,3 až 0,5mm. 

 

Obrázek 4: Průchodová metoda [6] 
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b) Laserové skenery 

Tato metoda je při skenování velmi přesná, rychlá a bezpečná. Umožnuje velký 
sběr dat za krátkou dobu měření. Dokáže zaměřit skutečný stav složitých 
technologických celků, jako jsou průmyslové haly, výrobní linky a zařízení a další 
komplexní celky. Pro skenování a zpracování naměřených dat se vyžaduje nákladné 
přístrojové a programové vybavení pro vyhodnocení velkého množství informací. [2][7] 

K měření laserovým skenerem se využívá pulsních délek. Na základě měřených 
úhlů a vzdálenosti se určuje přímo souřadnice bodů v trojrozměrném prostoru pomocí 
softwaru. Skenování je tedy založeno na základě odrazu a návratu laserového paprsku, 
který je vyslán kolmo na plochu objektu.  

Hustota bodů, kterou lze vidět uprostřed Obrázek 5, popisuje povrch předmětu. 
Hustota tedy závisí na nastavení kroku otáčení ve vertikálním a horizontálním směru. 
Jako hlavním výstupem u těchto skenerů je takzvané mračno bodů, což je velké 
množství bodů až stovky milionů. To nese velice přesné informace o tvaru a rozměru 
zaměřených předmětů. Poté je nutné získaná data převést vhodnou transformací mračna 
bodů na 3D model (viz Obrázek 5). Provádí se pomocí speciálních aplikací a 
výsledkem, může být formát STEP, WRL, 3Ds, STL a další běžně používané formáty. 
[7] 

 

Obrázek 5: Skenování pomocí laseru [7] 

Laserové skenery oproti optickým mají velkou výhodu, jelikož nemají problém 
s rozpoznávání neprůchozích otvorů, výstupků a prohlubní. Pokud je zapotřebí skenovat 
objekt barevně je nutné přidat snímač CCD nebo CMOS, a poté spojit výstup z těchto 
senzorů s naskenovaným modelem.  
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Tabulka 2: Výhody a nevýhody laserové skenování 

Výhody metody: Nevýhody metody: 

• Vysoká rychlost měření, • Nákladné na pořízení, 

• skenování komplexních objektů, • problémy s lesklým povrchem, 

• možnost skenování za provozu, • menší produktivita oproti optickým. 

• velká přesnost,  

• snímání velkých objektů.  

Dále tyto skenery se rozdělují podle použití: 

• Statické – umístěné na stativu. 

• Příruční – možnost manipulace z rukou nebo robota. 

• Letecké – skenování zemského povrchu z letadla, vrtulníku nebo drona. 

• Mobilní – využívané na skenování okolí z automobilu. 

Pokud je potřeba dosáhnout vyšších rychlostí a přesnosti, tak se laserový svazek 
rozmítá pomocí různých zrcadel. Konstrukce hlavy laserového skeneru může obsahovat 
více zdrojů a dosáhnout tak snímání ve více rovinách viz Obrázek 6. Nejčastěji je 
využíváno pro reverzní inženýrství. [8] 

 

Obrázek 6: Různé provedení laserového skenování [8] 

c) Optické skenery 

Tato skupina je nejpoužívanější z 3D skenování. Jedná se o bezdotykové snímání 
vnějších povrchů objektu, kdy senzory dokážou rozpoznávat i textury povrchu. Metoda 
se dále dělí na dvě podskupiny aktivní a pasivní. 

Tyto skenery snímají objekt pomocí optického zařízení z několika úhlů. Skenovaný 
předmět se nejčastěji umísťuje na otočné zařízení s krokovým motorem nebo 
s manuálním otáčením. Každé otočení se zaznamenává jednou nebo více kamerami, 
podle typu zařízení, a poté se snímky odesílají na zpracování do počítače, až do chvíle 
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než se stůl otočí o 360°. Po shromáždění všech dat se zpracovávají za využití 
speciálních algoritmů na sestavení objektu. Vytváření 3D modelů z nasnímaných bodů 
se provede aproximací ploch za pomocí polygonů, různých křivek typu splyne a jiných 
geometrických standardů. [1] 

Celková kvalita 3D modelu je ovlivněna počtem pořízených snímků a pozadím. 
Pro lepší zaměření objektu je vhodné umístit orientační body, a tím dosáhnout 
kvalitnější naskenování. Používají se centrovací terčíky a jejich počet může být až 
několik tisíc. Tento systém má problémy s rozpoznávání neprůchozí díry a dokáže 
rozpoznat jenom nepatrné náznaky změny hloubky povrchu v kritických místech 
prohlubni. [4][8] 

Optické skenery se využívají na měření deformací, vibrací při statickém 
a dynamickém zatěžování, souřadnicové měřicí zařízení. 

Tabulka 3: Výhody a nevýhody optického skenování 

Výhody metody: Nevýhody metody: 

• Zaznamenání barvy povrchu, • Problém rozpoznávat neprůchozí díry. 

• žádný problém s lesklým povrchem.  

 

Rozdělení metod podle skenování: 

a) Pasivní metody – měřící systém skeneru neobsahuje zdroj osvětlení 
a základním principem je naskenování minimálně dvou snímků zároveň (na 
jedno otočení) ze dvou kamer. Naskenování celého objektu může být také 
provedeno otáčením snímače nebo objektu. Systémy pracující na 
dynamickém snímaní preferují více kamer se známou orientací, polohou 
kamer a definovanou kalibrací. 

b) Aktivní metody – u těchto skenerů je emitován určitý druh energie, jako je 
viditelné světlo nebo určité elektromagnetické záření, které je vysílané na 
zkoumaný objekt. Po dopadu paprsku se paprsek odrazí a vrátí zpět do 
snímače. Výhoda této metody je zejména v rychlosti, mobilitě a přesnosti 
měření, kterou můžeme získat.  
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3 RŮZNÉ PRINCIPY M ĚŘENÍ OBJEKTU 

Hlavním úkolem pro 3D skenery je získat představu o rozměru a tvaru skenovaného 
objektu. U běžných měřících a zobrazovacích zařízení, jako je CCD kamera, nastává 
problém při transformaci 3D scény na 2D obraz. Zmíněnou transformací je ztracena 
informace o třetí souřadnicové ose Z. Zanedbanou osu lze získat níže popsanými 
metodami snímání předmětu. 

Metody snímání objektu: 

• Triangulace, 

• optická interferometrie, 

• měření doby letu světla. 

3.1 Metoda měření doby letu světla 

Pro získání vzdálenosti se využívá doba letu světelného paprsku od času jeho vyslání 
světelným zdrojem, odrazu od snímaného předmětu až po zachycení snímačem. Jde 
o princip korelace rychlosti vhodného referenčního signálu s měřeným modulovaným 
optickým signálem, který může být modulovaný pulzně, pseudonáhodně nebo spojitě. 
Jelikož je rychlost světla velice vysoká, jsou kladeny vysoké nároky na přesnost 
měřícího snímače a jeho omezení pro vzdálenost snímání. [1] 

Technika založená na modulaci vychází ze stejného principu jako interferometrie. 
Metoda pracující s modulací se používá pouze u aplikací s menšími nároky na rozlišení 
a přesnost. Interferometrii lze uplatnit v širokém rozsahu i u měření s nanometrickou 
přesností. Je to dané především tím, že měření je prováděno spojením korelace 
a srovnání s referenčním kanálem přímo ve fotodetektoru skutečně bez chyb a zpoždění, 
na rozdíl od měření doby letu modulovaného světla. Časové zpoždění nastává mezi částí 
optickou a vysokofrekvenční elektronikou. Kompenzování chyby se může provést buď 
mechanickou kalibraci, která je časově náročná, nebo dalším referenčním kanálem. [8] 

3.2 Metoda optické interferometrie 

Využívá princip založený na měření doby letu koherentního záření. Vlnění světelného 
paprsku je rozděleno na měřící (signálové, předmětové) a referenční jak ukazuje 
Obrázek 7. Jakmile se spojí referenční vlna s předmětovou, mohou spolu interferovat. 
Tak vzniká vlnění o celkové intenzitě a je dána tzv. interferenční rovnicí 
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kde x a y jsou prostorové souřadnice v rovině interference, pokud předmětová vlna je 
dána jako |I1(x,y)|cos(j1(x,y)) a vlna referenční jako  |I2(x,y)|cos(j2(x,y)). [9][10] 

 

Obrázek 7: Blokové schéma optického interferometru [8] 

Touto metodou lze zaznamenávat informaci nejen o amplitudě vlny, ale i nepřímo 
fázový rozdíl, který neumožnuje měřit absolutní vzdálenost zkoumaných bodů. Určení 
vzdálenosti objektu se získá jen ve velmi úzkém rozsahu závislém na vlnové délce 
použitého záření nejčastěji pomocí Michelsonův, Sagnacův, Fabry-Peretův nebo Mach-
Zehnderův interferometru. [10] 

3.2.1 Interferometrie s více vlnovými délkami 

Metoda interferometrie s více vlnovými délkami pracuje za pomocí vzniklých dvou 
velmi podobných vlnových délek, ze kterých se vytvoří superpozicí umělá frekvence. 
Z této frekvence se pak přímo určuje rozsah, ve kterém lze vzdálenosti měřit. Je možné 
měřit absolutní vzdálenost přes několik desítek metrů s přesnosti v nanometrech, za 
předpokladu ideálních podmínek.[9] 

3.2.2 Interferometrie holografická 

Holografická interferometrie umožnuje měřit povrchové deformace 3D objektů. Využití 
má např. po tepelném nebo mechanickém namáhaní, malé posuvy a vibrace.  

Holografická metoda je založena na principu interferujícího světelného vlnění 
pocházejícího ze dvou různých stavů předmětu jako před a po mechanickém namáhání. 
Porovnají se tedy dvě různé vlny, které původně neexistovaly ve stejném čase. Nejprve 
je pořízen hologram původního objektu, a ten je pak promítnutý na deformovaný 
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předmět. Objeví se interferenční struktura tam, kde došlo ke změně předmětu. Výsledné 
mechanické namáhání reprezentuje interferogram. [9] 

3.2.3 Interferometrie s bílým světlem  

Interferometrie s bílým světlem přináší možnost měření hloubky velmi úzkých děr 
a vrtů pomocí měření doby letu paprsku. Pro zlepšení výsledků se používá zdroj světla 
s velkou šířkou pásma, u kterého lze dosáhnout silného interferenčního efektu. Oproti 
ostatním metodám interferometrii má tato metoda možnost měření drsných a nerovných 
povrchů, což se uplatňuje v průmyslu. 

3.2.4 Interferometrie skvrnová 

Generování skvrny nastává za předpokladu, že koherentní světlo je odraženo od 
nerovného povrchu a interferuje se všemi dalšími na povrchu detektoru, který tak 
vytváří skvrnitý vzor. Další referenční paprsek vytvoří nový vzor, který je přiložen 
k původnímu a tím vznikne skvrnový interferogram. Odečtením tohoto původního 
vznikne rozdílový interferogram. Typické uspořádání této metody lze vidět na 
Obrázek 8. [10] 

 

Obrázek 8: Uspořádání skvrnové interferometrie [10] 

3.3 Metody triangulace 

Triangulační technologie je nepoužívanější technologií v dnešní době u laserového 
a optického měření. Jelikož se jednotlivé varianty zdají odlišné, jsou založené na 
stejném principu. 
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Můžeme je rozlišit na různé metody: 

• Aktivní triangulace, 

• pasivní triangulace, 

• systémy s teodolitem, 

• fokusovací systémy. 

3.3.1 Aktivní triangulace 

Základem pro aktivní metodu triangulace je snímání objektu nasvícením jeho povrchu 
světelným zdrojem záření a jedním CCD nebo CMOS snímačem. Tím vzniká tzv. 
triangulační trojúhelník (viz Obrázek 9).  

Vzdálenost mezi světelným zdrojem a snímačem se nazývá triangulační báze, která 
je známa. Svírající úhel mezi triangulační bází a světelným paprskem je neměnný, 
kdežto úhel mezi dopadající paprsek na snímač a bází je závislý na místě odrazu od 
objektu. Na základě znalosti triangulační báze a velikosti úhlu lze určit Z-ovou 
souřadnici předmětu. [1][10] 

 

Obrázek 9: Triangulační trojúhelník [1] 

Použití různých vzorů pro označení povrchu: 

• Světelný paprsek (1D triangulace), 

• světelný pruh (2D triangulace), 

• strukturovaný světelný svazek (3D triangulace). 
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Jelikož existují předměty, které mají velké zakřivení jako např. koule, nastává 
u těchto objektů problém kvůli konkavitám, které vznikají při promítání bodu, pruhu 
nebo vzoru na objekt a snímač jej nezaznamená. Tím vznikne špatné zaznamenání do 
3D modelu. To je nevýhoda u všech triangulačních metod. Rozlišení závisí na měřené 
vzdálenosti, velikosti daného úhlu, rozlišení kamery a ohniskové vzdálenosti objektivu. 

U 2D triangulační metody je na objekt vysílán rozkmitaný laserový pruh, který je 
snímán pomocí CCD kamery. Laserový pruh vzniká průchodem speciální čočky 
umístěné před laserem. Pomocí zrcadla se vychyluje laserový pruh po předmětu, a tím 
se získá série snímků, ze kterých lze zrekonstruovat 3D model. Rychlost měření závisí 
především na době expozice a rychlosti čtení dat z CCD čipu. Naznačený princip je na 
Obrázek 10. [8] 

 

Obrázek 10: 2D triangulační metoda [8] 

Protože metody 1D a 2D triangulace jsou pracné a zdlouhavé, nabízí se na 
skenování předmětu použití strukturovaného světelného svazku, a tím celý objekt 
naskenovat najednou. 

Metoda s 3D aktivní triangulací využívá promítnutí určitého přesně definovaného 
vzoru dle Obrázek 11. Tento vzor může být různorodý: od černých a bílých pruhů nebo 
pruhy různých barev a složitých tvarů či křivek až po jednoduché geometrické útvary. 
Jelikož snímky jsou zpracovávané v počítači, používá se nejčastěji tzv. dvojková 
soustava (binární kódování nebo rozdělení pomocí barev). Podle deformace vzoru na 
objektu se porovnává vzor s původním, a tak se určí tvar předmětu. [8] 
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Obrázek 11: Různé typy vzorů pro skenování [11] 

Do metod založené na 3D triangulací patří techniky: 

• Moiré, 

• světelného vzoru, 

• barevného kódu, 

• fázového posuvu. 

3.3.2 Pasivní triangulace 

U pasivní metody se nevyužívá vlastních zdrojů záření. Tudíž se nezná přesné 
uspořádání mezi zdrojem a snímačem. Využívá se kombinace několika snímacích 
zařízení, které se dělí na tři základní druhy. [1] 

Základní druhy metod:  

• Více kamer se známou orientací, 

• více kamer se samokalibrací, 

• jedna kamera se samokalibrací v různých polohách. 

Při použití jedné kamery se zaznamenávají snímky ze dvou až více poloh, jedná se 
tedy o statické systémy. Jakmile se použije více kamer, jedná se o dynamické systémy, 
které využívají znalosti relativních poloh nebo samokalibračních metod. 

U samokalibračních metod není potřeba znát polohu kamery či kamer, protože 
jejich umístění je přepočítané přímo z naměřených dat. Pro samotnou kalibraci se 
používá tzv. kalibrační předmět, který obsahuje známé geometrické rozměry a může se 
využít společně s daným objektem. Z naskenovaného snímku lze zjisti skutečnou 
velikost a tvar objektu pomocí referenčního měřítka. [8] 

Jako nejznámější používanou a jednoduchou technikou je stereovidění, které patří 
do speciální podskupiny metod s více kamerami.  
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Metoda stereovidění 

U zachycení třetího rozměru se u metody stereovidění využívá stejného principu, jako 
využívá lidský zrakový systém, s tím rozdílem, že se využijí dvě kamery pro 
digitalizaci. Používají se dvě CCD snímače (kamery) s rovnoběžnými optickými osami. 
Každá z těchto kamer zaznamenává samostatný obraz nezávisle na sobě do 
stereoskopických snímků, což jsou dva perspektivní obrazy. Úhel, který svírají oba 
sdružené paprsky γ na Obrázek 12, se nazývá tzv. úhlová paralaxa, kterou se získá třetí 
rozměr. Paralaxový úhel se zvětšuje s přibližování bodu P, který nesmí přesáhnout 
určité minimum, aby ještě fungovalo prostorové vidění. [9] 

Výsledkem digitalizace je hloubková mapa, která znázorňuje vzdálenost mezi 
každým rozpoznaným bodem od snímacího senzoru. 

Tabulka 4: Výhody a nevýhody stereovidění [8] 

Výhody metody: Nevýhody metody: 

• Nízká cena, • Nízké rozlišení závislé na snímači. 

• možnost automatizace,  

• možnost zachycení textury.  

 

 

Obrázek 12: Stereoskopické snímání [9] 

Pokud je známý bod P z obou snímků kamery, lze určit souřadnice podle vztahu: 
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kde f je jejich ohnisková vzdálenost, 2d je vzdálenost mezi optickými osami kamer, 

XL a XP jsou souřadnice bodu v obrazové rovině z rovno nule a body L a R jsou ohniska 
kamer. Bod P je měřený bod. 

Pokud se nedodrží všechny dané požadavky na stereovidění, je nutné použití 
korekčních vztahů.[9] 

3.3.3 Systémy s teodolitem 

Systém s teodolitem je nejpřesnější metodou u triangulačního systému, která je schopná 
měřit s relativní malou chybou. Jeho vysoká přesnost je na úkor dlouhé doby měření.  

Při měření se používají nejméně dva teodolity, ze kterých se určí horizontální 
a vertikální úhly. Z naměřených úhlů a známých poloh teodolitů se vytvoří 3D 
souřadnice. Přístroj se používá na měření rozměrných objektů jako je ve stavebnictví 
a geodézie. Moderní přístroje mohou být vybaveny kvalitním dalekohledem, 
elektroniku s displejem vyhodnocující početní úkony nebo laserový měřic vzdálenosti 
pro lepší orientaci. [8] 

3.3.4 Fokusovací systémy 

U fokusovacích systému jsou hloubka ostrosti a průměr kroužku vzniklého difrakcí 
v ohniskové rovině velmi důležité parametry. Technika fokusovacího systému se dále 
dělí na tři různé metody. [9]  

U konfokální mikroskopie se pomocí malého otvoru využívá prostorového 
filtrování detekovaného objektu i osvětlení do ohniskové roviny. Snímač zaznamenává 
pouze osvětlené body v ohniskové rovině. Pro vytvoření 3D obrazu je zapotřebí 
oskenovat předmět ve všech třech směrech osy x, y a z. Tuto nevýhodu lze odstranit 
větším počtem maticového CCD senzoru a čoček. [8] 

U metody kontrolované fokusování je osa z pevná a určení vzdálenosti je buď 
z intenzity kroužku nebo průměru. Skenování probíhá pouze u rovin x a y.  

3.4 Fotogrammetrie  

Fotogrammetrie spadá do daleké historie, kdy Leonardo Da Vinci využíval centrální 
promítání, což je v dnešní době základní zobrazovací metoda. Od té doby se 
fotogrammetrie mění na využívaných technologiích a metodách zpracování. [12] 

Tato metoda se zabývá rekonstrukcí různých tvarů, měření rozměrů a určování 
polohy objektu, které jsou zobrazovány na fotografických snímcích.  
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Fotogrammetrie se dělí podle [12]: 

• Polohy stanoviska, 

• počtu a konfigurace snímků, 

• technologického zpracování, 

• typu výstupu. 

3.4.1 Podle polohy stanoviska 

A) Pozemní fotogrammetrie: 

Metoda je zaznamenávána pevně na zemi a její hlavní výhodou je cenová 
dostupnost fotoaparátu a softwaru. Nevýhodou je překrývání objektu s okolním 
prostředím. 

B) Letecká fotogrammetrie: 

Snímací zařízení je umístěno na letadle nebo na jiných pohyblivých dopravních 
prostředcích. Hlavní výhodou je velká plocha záznamu a nevýhodou je složitost 
okamžitého zjišťování polohy. Pro záznam se využívají  GPS nebo IMU 
systémy. 

C) Družicová fotogrammetrie: 

Poskytuje data v několika spektrech rozlišení od nejnižší, až po velmi vysoké 
kdy je limitováno velikosti jednoho obrazového bodu, který dosahuje zhruba 
1 m2 na zemský povrch. Výstupní data se musí zpracovat softwarem do 
požadované podoby. [13] 

3.4.2 Podle počtu snímků 

U jednosnímkové fotogrammetrie se využívá pouze jeden snímek, u kterého změříme 
pouze rovinné souřadnice. Jeho použití se uplatňuje u letecké metody pro vyhodnocení 
rovinného území. [12] 

U vícesnímkové fotogrammetrie se používá nejméně dvou snímků, aby se 
vzájemně překryly a vytvořily 3D obraz. Snímky jsou pořizovány z různých poloh, ze 
známých bodů pro dopočítání prostorové vzdálenosti. Pro vyhodnocení se využívá 
stereofotogrammetrie nebo průseková metoda. [12] 

3.4.3 Podle technologie zpracování 

Pro zpracování obrazu se využívají dvě hlavní metody. U analogové probíhá zpracování 
pomocí optických či mechanických přístrojů, kdežto u digitálního se o vyhodnocení 
obrazu stará počítač s příslušným softwarem. [12] 
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3.4.4 Podle typu výstupu 

Výstupy z přístroje lze získat buď v podobě grafické, nebo numerické. Nejpoužívanější 
metoda je numerická, díky snadnému zpracování pomocí počítače a výsledkem může 
být rastrová či vektorová forma, kterou lze dále upravovat. U grafické metody se data 
získávají pomocí analogového zpracování. V dnešní době se analogová metoda již 
nevyužívá kvůli složitějšímu zpracování. [12] 

3.4.5 Princip fotogrammetrie 

Jako první princip spočívá v centrální projekci, kdy předmět je promítaný přes čočku na 
citlivou vrstvu v dnešní době především na digitální čip CCD nebo CMOS. Jednotlivé 
paprsky P1, P2 a P3 prochází středem objektivu a pokračují přímočaře na fotografickou 
vrstvu, a vytvoří tak obracený perspektivní obraz. Celkový souhrn těchto paprsků se pak 
označuje jako fotogrammetrický svazek. Pro určení paralelní roviny mapy z centrální 
projekce se musí znát tvar a poloha svazku paprsků (viz Obrázek 13). Centrální metoda 
se dále dělí na vnitřní a vnější orientaci snímku. [13] 

 

Obrázek 13: Centrální projekce [13] 

Pomocí vnitřní orientace snímků se definuje tvar fotogrammetrického svazku 
paprsků. Tím se vyjadřuje vztah projekčního centra k obrazové rovině. Hlavním prvkem 
u vnitřní orientace je obrazová vzdálenost, která vyjadřuje kolmici z projekčního centra 
na obrazovou rovinu na bod „H“ lze vidět z oObrázek 14. [13] 
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Obrázek 14: Vnitřní orientace snímků [12] 

Pokud se dané zařízení kamera či fotoaparát zaostří na nekonečno, je obrazová 
vzdálenost totožná s ohniskovou vzdálenosti „f“ objektivu. Poloha hlavního bodu „H“ 
je pak určena průsečíkem spojnic rámových značek, které se pokaždé expozici 
naexponují na snímek. Tento snímek se označuje jako měřický. [12] 

 

Obrázek 15: Vnější orientace snímků [13] 

Na Obrázek 15 jsou zobrazeny úhly pootočení snímků pro vnější orientaci snímků. 
Střed optického systému vyznačují prostorové souřadnice X0, Y0, Z0. Rotace je 
vodorovný úhel, který svírá průmět osy záběru s určeným směrem ω. Osa φ vyznačuje 



  

 26 

sklon osy záběru měřený ver svislé rovině od horizontální. [12] 

U vnější orientace snímků se prvky určují pomocí vztahu projekčního centra 
k vnějším souřadnicím a orientaci osy záběru vůči souřadnicovým osám. Nejčastěji se 
používají v letadlech. Pomocí šesti prvků vnitřní orientaci v prostoru lze určit polohu 
fotogrammetrického svazku paprsků. [12] 
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4 DOSTUPNÉ LEVNÉ 3D SKENERY 

Kapitola uvádí dostupné 3D skenery na internetu s Open source licencí nebo velmi 
levných přístrojů, které jsou podobné konstrukce jako navrhovaného 3D skeneru v této 
práci.  

4.1 Matter and Form 3D scanner 

Skládá se ze dvou liniových laserů a zabudovanou HD CMOS kamerou, která se 
pohybuje na trapézové tyči nahoru nebo dolu při skenování předmětu, viz Obrázek 16. 
Tím dosáhne efektivně k lepší rekonstrukci modelu. Tento model vychází kompletně na 
zhruba na cca 10 000 Kč. Skenování předmětu trvá přibližně pět minu a více podle 
náročnosti a nastavení rozlišení skeneru, také umožnuje barevné podání. Software 
umožnuje připojení jak Windows, tak i Mac OS. [15] 

Maximální rozměry objektu jsou na výšku 25 cm, průměr 18 cm a hmotnost 3 kg. 
Přesnost zachycení detailů při skenování je udávaná 0,43 mm. 

 

Obrázek 16: 3D skener Matter and Form [15] 

4.2 MakerBot Digitizer 

Tento skener má stejnou konstrukci jako předchozí, a to otočný stůl se dvěma lasery 
a kamerou (Obrázek 17). Neumožnuje skenovat předměty o průměru 20 cm a výšce 
také 20 cm. Doba skenování na střední rozlišení se pohybuje kolem 12 minut. Bohužel 
neumožnuje snímat barevné podání objektu jak u předchozího. Připojení softwaru je jak 
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pro operační systém Windows, ale i Mac. Výstup z programu je ve formátu STL. Model 
u firmy už není dostupný, jelikož skener zabudovali přímo do 3D tiskárny, ale lze ho 
najít u jiných firem. 

 

Obrázek 17: MakerBot Digitizer [16] 

4.3 BQ Ciclop 

Skener používá dva liniové lasery s webkamerou Logitech C270 dle Obrázek 18. Ciclop 
využívá rotační desku s vlastním vyvinutým softwarem Horus od společnosti BQ. 
Aplikace je dostupná v rámci Open source napsaná v Pythonu a kompatibilní 
s operačním systémem Windows nebo Linux. Vychází zhruba na 3 000 Kč nebo lze na 
3D tiskárně vytisknout doma.  

 

Obrázek 18: BQ Ciclop [17] 

Typický čas skenování je od 2 do 8 minut. Maximální váha předmětu 3 kg, výška 
20,5 cm a průměr 25 cm. Přesnost oskenování je 0,5 mm. [17] 
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4.4 Ostatní skenery 

Samozřejmě existuje od různých nadšenců různorodé stavby těchto 3D skenerů. Ten 
nejzajímavější z nich je s názvem Sardauscan [18]. Využívá čtyř liniových laserů 
a libovolné kamery. Je kompletně Open source licence a cenově vychází na necelých 
600 Kč, což je bezkonurenční cena. Specifikace nejsou nikde uvedené kromě 
výstupního modelu.  

 

Obrázek 19: Sardauscan [18] 
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5 REALIZACE STAVBY 3D SKENERU 

V následující kapitole je popsána praktická část. Cílem této práce bylo zrealizovat 
dostupný 3D skener s Open source licencí, proto veškeré komponenty jsou vybrané tak, 
aby byly pro všechny dostupné. Při realizaci 3D skenerů byly využité teoretické znalosti 
pro jeho stavbu.   

5.1 Popis realizace 

Tento 3D skener se skládá z otočného stolu a objektové aparatury pro záznam 
samotného předmětu. Dále z konstrukce, která je kompletně vytištěna na 3D tiskárně 
z materiálu PLA. Ovládaní otočného stolu, je za pomocí vytvořeného programu 
v počítači, který komunikuje po USB s mikrokontrolérem. Pro snímání objektu jsou 
použité dvě zařízení: fotoaparát a Kinect. Použité programy pro zpracování objektu do 
3D modelu jsou vybrány tak, aby byly dostupné pro kohokoliv. 

5.2 Samotná konstrukce 3D skeneru 

Jak už bylo řečeno výše, skládá se z otočného stolu, který otáčí daný objekt o 360° pro 
zaznamenání do počítače. Otáčení zajištuje krokový motor NEMA 17 a o řízení se stará 
driver A3967, který komunikuje pomocí IO s mikrokontrolérem. Celá konstrukce 3D 
skeneru je kreslená v programu SolidWorks.  

Krokový motor je umístěný ve středu stolu, který je spojeny s tyčí a tzv. 
„červíkem“. Stůl má průměr 180 mm a šířku 13 mm. Je umístěný v rámu skeneru a leží 
na třech kuličkových ložiskách, aby se nenamáhal krokový motor a pro snazší otáčení 
při těžších předmětech. Motor je přichycený k rámu pomocí čtyř M3x40 šroubu, jak lze 
vidět na Obrázek 20. 

 

 Obrázek 20: Otočný stul 3D skeneru 
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Pootočení stolu o 360° zaznamenává kapacitní senzor M8 s nastavitelnou 
vzdáleností snímání povrchu. Ten je přichycený vně rámu pomocí držáku, který 
umožnuje umístit senzor do správné polohy od podložky a za aretování snímače, jak lze 
vidět na Obrázek 21. 

 

Obrázek 21: Držák kapacitního senzoru 

Veškeré kabely od elektroniky, které jsou pod otočným stolem, prochází tunelem 
do stojanu s aparaturou. U tunelu lze nastavit vzdálenost mezi objektem a aparaturou 
kvůli rozlišnosti různých objektivu a jejich minimální vzdálenosti viz Obrázek 22. 
Středový díl lze nastavit tak, aby vyhovět požadavkům pro objektiv. Aktuální 
vzdálenost je cca 250 mm.  

 

Obrázek 22: Nastavitelný tunel 

V poslední řadě v konstrukci 3D skeneru, je už jednou zmiňovaný stojan aparatur. 
Ten se skládá ze třech velkých částí: podstava, výškový tunel a držák uchycení aparatur. 
Podstava spojuje tunel a výškový tunel přes ozubené kolo, kterým lze otáčet podle 
potřeby a tak nastavit držák objektu do odpovídající výšky. Do výškového tunelu je 
přimontována částečně ozubená deska. Z vrchu je pak spojovací deska pro uchycení 
držáku, jak jde vidět na Obrázek 23. 
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Obrázek 23: Řez podstavy s výškovým tunelem 

U univerzálního držáku lze také nastavit úhel záběru pro objektiv a to umožnuje 
zaznamenat daný objekt z vrchu. Držák dále má uchycení fotoaparátu pomocí 
odnímatelné destičky se speciálním závitem pro DSLR. Pro uchycení Kinectu, 
mobilního zařízení nebo jiné aparatury slouží boční díry u držáku, jak jde vidět na 
Obrázek 24. 

 

Obrázek 24: Držák s uchycením Kinectu 

Veškeré díly, které jsou vytištěné na 3D tiskárně jsou z materiálu PLA. Přesnost 
tisku (výška vrstvy v ose Z) byla 0,2 mm a výplň v rozmezí 20% až 60%. Rychlost tisku 
byla individuální podle konstrukce a složitosti.  

Jediným nedostatkem konstrukce bylo příliš blízké umístění Kinectu ke snímanému 
objektu. Kinect má minimální vzdálenost pro záznam cca 70 cm od objektu. Proto tento 
úchyt byl zrušen a nahrazený stativem pro fotoaparáty. 



  

 33 

5.3 Popis zapojení 3D skeneru  

Hlavní částí pro ovládání 3D skeneru je velmi známý mikrokontrolér ATmega328P od 
výrobce Atmel. Jedná se o 8bit mikrokontrolér z rodiny AVR. Jeho maximální taktovací 
frekvence může být až 20 MHz a napájecí napětí od 1,8 až 5,5 V. Umožnuje také 
komunikovat s rozhraním I2C, SPI, UART. Pro jeho univerzálnost byl vybrán právě 
tento čip. Pro komunikaci s počítačem a čipem je připojený převodník USB na UART, 
kde samotný čip PL2303HX převodníku je v pouzdře USB.  

Na ovládání krokového motoru je použit čip A3967, který komunikuje 
s mikrokontrolérem pomocí vstupně-výstupních pinů. Schéma zapojení lze vidět na 
Obrázek 25. Umožnuje nastavit rozlišení mikrokroku pro krokový motor na plný, 
poloviční, čtvrtinový nebo osminový krok prostřednictvím dvou pinů MS1 a MS2 dle 
Tabulka 5. Pro reverzní chod motoru se využívá jeden vstupní pin DIR. Pro rychlé 
zapnutí nebo vypnutí se může využít ENABLE pin. Hodnota proudu pro motor se 
nastavuje pomocí trimeru tak, že se zjistí napětí na testovacím pinu TP1 a podělí 
konstantou 6. Tím se zjistí aktuální proud, který teče do motoru. Rozsah proudu je od 
166 do 833 mA. Řídící logické napětí je 5 V s napájením pro motor 12 V, ale umožnuje 
až 30 V. 

 

Obrázek 25: Zapojení driveru pro motor 

Na vstupních pinech SLEEP, MS1, MS2 a RESET jsou zapojené „pull up“ 
rezistory a na ostatních „pull down“ pro zajištění logické hodnoty zejména v okamžiku 
přivedené napájecího napětí. Pro omezování výstupního proudu se využívá interní 
PWM s nutnosti mít připojené k vstupům RC1 a RC2 RC článek. Dále obvod má 
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teplotní ochranu s hysterezí a proudovou ochranu. Takže při převýšení teploty nad 
165°C se vypnout výstupy pro motory. 

Tabulka 5: Rozlišení mikrokroku čipu A3967 

MS1 MS2 Velikost kroku 

0 0 Plný 

1 0 Poloviční 

0 1 Čtvrtinový 

1 1 Osminový 

 

Jako krokový motor je použitý Nema 17 model 42SHD0001-24. Jedná se o dvou 
fázový motor s úhlem kroku 1,8°. Takže dokáže 200 kroků za otáčku a jeho krouticí 
moment dosahuje 0,5 Nm. Jde o čtyř vodičové provedení, kdy jedná fáze má 30 Ω.  

O hlídání výchozí polohy stolu se stará kapacitní snímač Balluff BCS0029, který 
umožnuje nastavit vzdálenost snímaní od 0,1 až 1,5 mm. Jedná se o provedení NPN 
s pracujícím napětím od 11 až 30 V. Zapojení do mikrokontroléru je přes optočlen, 
kvůli oddělní vyššího napětí.   

Celkové schéma zapojení je přiloženo v příloze dokumentu a na Obrázek 26, lze 
vidět blokové schéma zapojení 3D skeneru.  

 

Obrázek 26: Blokové schéma zapojení 

Celkové napájení 3D skeneru je pomocí 12V adaptéru, který napájí ovladač pro 
motor, kapacitní snímač a DC/DC měnič dolů na 5V pro napájení řídící elektroniky. 
Připojení z adaptéru je přes schottykho diodu a pojistku kvůli ochraně proti 
přepólování a zkratu. Před vstupem do měniče je vstupní ochrana na omezení napětí 
max 30 V pomocí transilu a dále feriový korálek, který omezuje šum. Celé zapojení 
měniče je v Příloha 1. 
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5.4 Realizace programu pro µC 

Program pro mikrokontrolér byl vytvořený v Atmel studiu 7.0. Jedná se vcelku 
o jednoduchý program, který pomocí vstupně výstupních portů ovládá driver 
s krokovým motorem. Jako zpětná vazba pro µC je kapacitní snímač, který se stará 
o výchozí polohu stolu. Komunikace s 3D skenerem probíhá pomocí UART. Jakmile 
přijde příchozí zpráva, přejde µC do přerušení pro jeho obsluhu, o vše se stará knihovna 
„uart.h“. Podle vývojového diagramu, můžeme vidět jednotlivý postup programu dle 
Obrázek 27.  

 

Obrázek 27: Vývojový diagram 

Rychlost komunikace UARTu je nastavená na 9600 Baud s 8 datových a 1 stop 
bitem. Pomocí vytvořených příkazů lze 3D skener ovládat z jiné programu než 
vytvořeném v tomto projektu pro počítač, který komunikuje skrze sériový port. Po 
přijetí příkazu by měla přijít odpověď. Jakmile nepřijde odpověď, příkaz je špatně 
zadaný. Otáčení stolu lze zastavit kdykoliv v průběhu cyklu pomocí funkce zastavení 
motoru. V Tabulka 6 jsou uvedené všechny příkazy pro ovládání krokového motoru.  

Tabulka 6: Příkazy pro mikrokontrolér 

Příkaz Funkce Odpověď 

st0 zastavení motoru stop motor 

st3 nastavení stolu do výchozí polohy plate is ready 

st1 otáčení stolu vpřed normální rychlostí step forward motor 

st11 otáčení stolu vpřed 1/4 rychlostí step forward motor 

st12 otáčení stolu vpřed 1/8 rychlostí step forward motor 

st2 otáčení stolu vzad normální rychlostí step backward motor 

st21 otáčení stolu vzad 1/4 rychlostí step backward motor 

st22 otáčení stolu vzad 1/8 rychlostí step backward motor 
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5.4.1 Problémy při oživování 

Jediný problém, který nastal při oživování, byl při testování komunikace s počítačem. 
Nejběžnější adaptéry USB na sériové připojení na trhu jsou založeny na chipsetu 
PL2303 společnosti Profilic. Jelikož komunikační kabel byl zakoupený v Číně 
a převodník obsahující čip PL2303HX, neumí spolupracovat s Windows 8, 8.1 a 10. Je 
to z důvodu toho, že certifikace pro tento čip je propadlý a je nahrazen novějším typem 
PL2303HXD nebo PL2303TA.  

Po připojení tohoto adaptéru do počítače, operační systém uvedl hardware pod 
správcem zařízení s vykřičníkem. Po otevření vlastností, lze vidět chybnou hlášku 
s kódem 10, což znamená, že zařízení se nespustí. Pro jeho zprovoznění je potřeba 
nainstalovat starý ovladač a přepnout certifikaci ve vlastnostech adaptéru na verzi 
3.3.2.102, jak jde vidět níže na Obrázek 28. 

 

Obrázek 28: Certifikace ovladače 

5.5 Ovládací program pro počítač 

Jelikož skenování modelu je zapotřebí počítač pro jeho zpracování, byl navržen 
program pro ovládání 3D skeneru. Tato aplikace je napsaná ve Visual studiu v jazyce 
C# a jeho ovládání je jednoduché. Po zapnutí programu naskočí hlavní okno aplikace, 
viz Obrázek 29. Program s aktuální verzi 1.2 umožnuje komunikovat pomocí sériové 
linky s 3D skenerem. 
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Obrázek 29: Ovládací program pro 3D skener 

5.5.1 Popis ovládání programu 

Před samotným spuštěním programu je zapotřebí připojit USB kabel od 3D skeneru, 
kvůli načtení portu z operačního systému Windows. Pokud se tak nestane, není potřeba 
program vypínat, ale po připojení přístroje postačí kliknout na tlačítko „Reset“.  

Poté se zobrazí v rolovacím okně Port names daný port, který zvolíme pro 
připojení skeneru. V okně Baudrate se musí nastavit na hodnotu 9600, z důvodu 
komunikace s  µC ve kterém je rychlost nastavena na pevno. Po tomto nastavení lze 
zapnout komunikaci pomocí tlačítka Open port. Jakmile navázání komunikace bude 
úspěšné, okno statusu bude zelené a ostatní tlačítka budou aktivní. Pokud naopak bude 
neúspěšné, program vypíše hlášení o chybě do okna Info/Received box.  

Pro ovládání otočného stolu na 3D skeneru se využívá ovládací skupina s názvem 
Control Motor. Rychlost otáčení je uvedeno v milisekundách a hodnota představuje 
rychlost jednoho kroku za uplynulý čas, až po otočení stolu do výchozí polohy. 
Hodnotu lze nastavit od 1 až 1000 ms. Dále je zapotřebí nastavit směr otáčení 
v rolovacím okně Direction. Lze také v aplikaci nastavit poměr kroku motoru při jedné 
otáčce. Na výběr jsou tři možnosti normální, čtvrtinu nebo osminu kroku motoru.  

Před samotným spuštěním je zapotřebí nastavit stůl do výchozí polohy. To se 
provede pomocí tlačítka Set plate a pokud 3D skener je ve výchozí poloze, zobrazí se 
v okně Actual state hláška Set_plate. Pokud ovšem není v této poloze, stůl se začne 
otáčet, až se nastaví do výchozí polohy a v oznamovacím oknu se zobrazí Ready plate 

position.  

Jako další možnost ovládání 3D skeneru je pomocí příkazu z Tabulka 6, kdy daný 
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příkaz se vloží do okna Send box a enterem potvrdíme. Po každém příkazu by měla 
přijít hláška o jeho provedení.  

Jelikož tento program je příliš veliký při ovládání jiného programu na skenování 
3D modelu, umožnuje jeho minimalizaci po zmáčknutí tlačítka Minimalize. Program 
přejde do pravého rohu obrazovky ve zmenšené podobě, jak lze vidět na Obrázek 30. 
V této podobě jsou zachovány nejdůležitější funkce pro ovládání stolu, jako je zapnutí 
a vypnutí otáčení, směry otáčení a nastavení stolu do výchozí polohy s aktuálním 
hlášením. 

 

Obrázek 30: Ovládací program v minimalizaci 

5.6 Popis použitých zařízení pro záznam 

Na skenování 3D modelů existuje velké množství zařízení s různými vlastnostmi. V této 
diplomové práci jsou uvedené tři možnosti snímaní. U kinectu jsou na výběr dvě verze, 
ale podpora v program je pouze první verze. Pro zaznamenávání u fotogrammetrie je na 
výběr z mnoha fotoaparátů, ale pro docílení nejkvalitnějšího modelu je nejlepší v dnešní 
době zrcadlovka. Jako poslední možnost je pomocí mobilního zařízení. 

5.6.1 Popis zařízení Kinectu v1  

Jak už bylo výše zmíněné, pro snímání 3D modelu je využité zařízení od společnosti 
Microsoft z herní konzole Xbox ovladač KINECT verze 1. Ten umožnuje pomocí gest, 
pohybu či hlasových příkazů ovládat herní konzoli. V roce 2010 v listopadu byl uveden 
na trh v České republice a pro tvorbu aplikací třetích stran vyšel update pro SDK v roce 
2011 v červnu. Pro zapojení do počítače s operačním systémem Windows byla vydána 
nová verze Kinectu v roce 2012 a to umožnilo tvorbu aplikací pro 3D skenery. 

Zařízení obsahuje 32-bitovou RGB kameru s rychlosti snímaní 30 snímků za 
sekundu pro rozlišení VGA (640x480). Dále je na zařízení hloubkový senzor s účinným 
měřením vzdálenosti od 0,7 do 4 m a s maximálním rozlišením VGA. Zorné pole 
senzorů je ve vertikálním úhlu 43° a horizontálním 53°. Hloubkový senzor se skládá 
z infračerveného laserového emitoru a monochromatického CMOS senzoru, tím lze 
skenovat i při horších světelných podmínkách. [19] 

Před samotným zapojením kinectu do počítače, je potřeba naistalovat ovladač SDK 
pro Windows v1.8. Pokud ovladače nejsou nainstalované, může se stát u Windows 10 
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po zapojení zařízení, že si stáhne nejnovější a kinect nebude fungovat správně. 
Uspořádání všech senzoru na kinectu na Obrázek 31. 

 

Obrázek 31: Rozložení senzoru na Kinectu v1 [19] 

5.6.2 Popis fotoaparátu SONY  

Pro práci s fotogrammetrie je použitý fotoaparát DSC-HX50 značky SONY. Jde 
o všestranný ultrazoomový kompaktní fotoaparát s optickou stabilizací SteadyShot 
a velice rychlým zaostřováním.  

Disponuje snímačem CMOS Exmor R s širokou citlivou oblastí a rozlišením 
20,4 MPix, který umožnuje lepší detaily i za slabého osvětlení. Dále v sobě má 
obrazový procesor BIONZ X s objektivem Sony G. Pomocí voliče režimu lze nastavit 
clonu nebo prioritu závěrky a upravit nastavení tak, aby vám co nejlépe vyhovovalo. 
Dalším otočným ovladačem se nastavuje kompenzace expozice, tzn. upravení množství 
světla ve snímku.  
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6 PROGRAMY PRO REKONSTRUKCI 
3D MODELU 

Pro zpracování jednotlivých snímků nebo obrazců z jakéhokoliv zařízení na vytvoření 
3D modelu je potřeba příslušný software pro jeho rekonstrukci. Veškeré tyto programy 
využívají výpočetní algoritmy pro zpracování modelum, a proto je potřeba počítat 
s velkým nárokem na hardware v počítači. Dříve používaly pro výpočet v počítači 
pouze procesory, ale pro zrychlení se začaly využívat i grafické karty.  

Pro zobrazovací výpočty nebo obecné algoritmy se využívá grafického procesoru 
GPGPU, které umožnují dostupnost programovatelných shaderů. Využití této 
technologie je vhodné u algoritmu, které mezi sebou mají minimální nebo žádné vazby. 
S postupem vývoje grafických karet přišla architektura CUDA, která umožnuje 
paralelní výpočty a upravuje API model. Tato platforma je navrhnutá pro programovací 
jazyky C, C++ a FORTRAN. Taktéž podporuje snadný přístup pro programátory 
paralelní zpracování na zdrojích grafické karty a podporuje knihovny, jako jsou 
OpenACC a OpenCL.  

Jelikož se jedná o práci s Open source licencí, veškeré použité programy jsou volně 
přístupné na internetu. Zpracování probíhalo na stolním počítači o hardwarovém 
vybavení dle Tabulka 7. Čím výkonnější hardware je, tím budou všechny výpočetní 
úkony časově míň náročné. Pokud se tedy budou provádět výpočty na starším nebo 
levným notebooku, musí se počítat s mnohem delším časem pro zpracování. 

Tabulka 7: Použité komponenty v PC 

Typ Komponent 

Základní deska GIGABYTE AB350 

Paměťové moduly RAM 2x Corsair Vengeance LPX DDR4 8GB 3000MHz 

Procesor AMD Ryzen 5 1600x 6-jáder/12-vláken 3,6GHz 

Grafická karta NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 s podporou 
CUDA 
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6.1 Dostupné softwary pro skenování 

Těchto programu pro zpracování 3D objektů je velký počet, ale problém nastává 
pochopitelně v tom, že většina programů je buď velmi drahá, nebo nějak limitována 
v počtu použitých snímků a zpracování objektů. Některé programy nabízí dokonce 
i užitečné cloudové výpočty a nezatěžují tak počítač, ale to se podepisuje samozřejmě 
na jejich ceně.   

Pro zpracování pomocí fotogrammetrie jsou nejlepší bezplatné softwary: 

• Visual SFM – určený na zpracování velkých objektů, 

• 3DF Zephyr – umožnuje zpracování jen s limitem do 50 fotografií, 

• Autodesk ReCap Photo – trial verze na 30 dní, umožnuje cloud zpracování, 

• Colmap – veliká možnost různých postupů zpracování. 

Veškeré použitelné programy podporují pouze Kinect v1 a nejčastější jsou: 

• Artec Studio – 30 dní trial, umožnuje po naskenování úpravu modelu, 

• RecFusion – určité omezení, nutná registrace, 

• Skanect – limit v exportu polygonu, komerční verze placená, 

• KScan3D – bez omezení, umožnuje použití více zařízení, úprava modelu. 

Jakmile z těchto programů vygenerujeme výstupní data např.: STL a 3D model 
nevypadá dle očekávání, je potřeba další zpracování. Proto existují různé programy na 
úpravu těchto modelů jako je Meshlab nebo Meshmixer. Každý z nich přistupují ke 
zpracování trošku odlišně. 

6.2 Správné skenování objektů 

Pro lepší výsledky rekonstrukce 3D modelu se doporučuje pořídit alespoň 20 snímků. 
Při testování různých programů bylo zjištěno, že ideální počet snímků je silně závislý na 
daném objektu, ale u kinectu vycházelo okolo 35 až 80 snímků a u fotogrammetrie mezi 
45 až 100 fotek. Obecně platí, že čím víc fotek či snímků se udělá, tím lepší bude 
výsledek. Protože některé záznamy program vyhodnotí jako špatné pro nenalezení 
společných bodů. 

Existuje pár pravidel, která by se měla dodržovat při skenování objektu. Pokud 
máme otočný stůl, tak se během záznamu nesmí pohybovat okolními předměty či 
pozadím. Zajistit zachycení objektu tak, aby alespoň na dvou snímcích se překrývaly 
zhruba 60 až 80 %. Vyvarovat se ostrých a vysoce kontrastním barvám, stínům 
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a samozřejmě i lesklých nebo průhledných předmětů. Pokud takové objekty budeme 
chtít skenovat, musí se upravit buď přelepit, nabarvit nebo nějak zdrsnit. Takže pokud 
máme předmět příliš lesklý či průhledný můžete jeho plochy pokrýt práškem jako je 
např.: mouka či pudr nebo případně polepit malířskou páskou.  

6.3 Popis exportovaných dat z programů 

V každém programu po skenování předmětu se musí exportovat soubor do dat, která 
pak lze otevřít v jiných programech pro úpravu nebo 3D tisk. Existuje velké množství 
typu těchto dat, která se různě odlišují. Níže jsou uvedené nejčastější typy 
exportovaných dat v uvedených programech. 

• Soubor 3D3 (.3d3) – vytváří dva soubory, strukturu (síť/body) s barevným 
obrazcem takže zachovává barvy. 

• Soubor ASCII (.asc) – export do jednoho souboru celou strukturu bez 
barvy. 

• Soubor Wavefront (.obj) – vygeneruje tři soubory strukturu, barevný 
obrázek a knihovnu materiálů. Výstupní soubor je monochromatický.  

• Soubor Polygon (.ply) – dva soubory, strukturu a barevný obrázek. 
Zachovává vektorové barvy s výstupním souborem. 

• Soubor Stereolithography (.stl) – export struktury do jednoho souboru bez 
barvy.  

• Soubor FBX (.fbx) – export do jednoho souboru se zachovanými barvy.  

Nejpoužívanější soubor pro 3D tisk je soubor s příponou STL. Tento soubor 
obsahuje veliké množství různých trojúhelníku poskládaných do tvaru objektu. To lze 
vidět na Obrázek 32 s různým rozlišením. Čím kvalitnější rozlišení objektu je, tím je 
soubor větší. U programu s free licencí může vzniknout problém, kdy program přestane 
pracovat, protože soubor je příliš obrovský pro jeho zpracování. 

 

Obrázek 32: Různé rozlišení STL souboru 
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6.4 Použití KScan3D pro Kinect 

Tento software je od společnosti LMI Technologies zcela zdarma, ale dříve se prodával 
zhruba za 299 dolarů. Mají podporu pro uživatele pouze v rámci manuálu, návodu 
a často kladených otázek. Program dokáže jak skenovat objekt, tak upravit s určitým 
omezením. Umožnuje skenování pomocí více zařízení najednou. Je ověřené, že po 
připojení nejnovějšího kinectu v2 nefunguje. 

Po zapojení kinectu do USB v počítači a zapnutí programu. Pokud je vše správně, 
v pravém rohu se objeví zelená fajfka, viz Obrázek 33 (stavový řádek). 

 

Obrázek 33: Popis KScan3D programu 

6.4.1 Postup při skenování 3D modelu 

V této podkapitole je popsaný podrobný postup při skenování modelu. Celkový popis 
programu je uvedený na Obrázek 33. Nejprve se nastaví programy pro záznam dle 
Tabulka 8. Pak minimalizujeme okno ovládacího programu 3D skeneru.   

Tabulka 8: Počáteční nastavení programu pro skenování 

3D skener – Control Motor KScan3D – Panel skenování 

Speed 60 Number of scans 50 

Ration of step 1/4th step Delay between scans 4 

Direction Forward Delay 4 
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Dále se musí nastavit v KScan3D jakým způsobem skenovat objekt. V okně 
Generate jsou na výběr tří možnosti záznamu Mesh, Points nebo Capture. Pokud se 
zvolí Mesh, bude se generovat přímo zachycené data jako oka. Jestli Points, zachycení 
dat je pomocí bodů a poslední možnosti Capture, kdy zachycuje veškerá data 
a zpracování je až po ukončení skenování. 

Pro každý objekt se musí seřídit stativ s Kinectem tak, aby středová linie byla 
přibližně ve středu předmětu, poté se nastaví obrys a vzdálenost zachycení předmětu, 
viz Obrázek 34.   

 

Obrázek 34: Panel skenování  

Po veškerém nastavení spustíme skenovací program pomocí tlačítka SCAN 
v panelu skenování dle Obrázek 33. Jakmile program zaznamená první snímek, musíme 
spustit otočný stůl na skeneru pomocí Startu, viz Obrázek 30. Jakmile program dokončí 
skenování, na stavové liště se zobrazí celkový počet pořízených záznamů. Poté přichází 
samotná úprava modelu. 

Nejprve se označí celkový počet snímků pomocí klávesové zkratky CTRL+A a 
v panel nástrojů tlačítko Lock a tím uvolníme snímky pro danou úpravu. Jelikož při 
skenování dochází k záznamu okolního pozadí, musí se provést ořezání všeho, co 
nesouvisí s předmětem. Pootočí se předmětem tak, aby byl pohled z boku, a provedeme 
označení pro řez pomocí levého tlačítka myší s CTRL a zmáčkne se Delete. 

 

Obrázek 35: Ořezání předmětu 
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Úprava se může provádět jednotlivě po snímcích nebo po označení zároveň se 
všema. Je velká výhoda v otočném stolu, protože se otáčí předmět kolem své osy 
a pozadí za ním je statické. Proto po otočení v programu předmětem se může smazat 
skoro veškeré pozadí. Po dokončení úpravy se označí všechny snímky a zmáčkne 
v panel nástrojů Combine. Program začne pracovat a vypočítávat jednotlivé body mezi 
snímky, a tím sestaví 3D model. Celkový čas dokončení závisí na rychlosti počítače, jak 
už bylo zmíněno výše a počtem pořízených snímků.  

Může se stát, že vygenerovaný 3D model není dle očekávání, viz Obrázek 36. Pak 
se musí model rozeskupit pomocí Uncombine a sestavovat objekt po jednotlivých 
snímcích. To se většinou stává buď špatným záznamem, nebo malým počtem snímků. 

 

Obrázek 36: Špatně sestavený model 

Pro převod modelu do jednoho celku se provádí pomocí Finalize v panel nástrojů. 
Nastaví se velikost vyhlazení a vyplnění děr v modelu a potvrdí se OK. Po dokončení 
sestavení 3D modelu se můžou aplikovat vyhlazovací funkce v programu. Ty se nachází 
v levém panelu Operations a Decimation, jak lze vidět na Obrázek 37. Pomocí funkce 
Smooth se aplikuje určený počet vyhlazovacích průchodů. Každý průchod vyhlazuje síť 
tak, že vypočítává průměry úhlů mezi jednotlivými mnohoúhelníky. Funkce Erode 
odstraňuje jeden polygonový proužek ze všech okrajů sítě. Jako poslední operace je 
Decimation, která snižuje počet vrcholů a ploch používaných na povrchu při zachování 
celkového tvaru. 

 

Obrázek 37: Vyhlazovací funkce 
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Jakmile jsou všechny akce hotové, následuje vyexportování do 3D modelu. Označí 
se finální objekt a v panelu nástrojů se zvolí Export. Tento program umožnuje 
exportovat soubory v různých formátech. Ideální výstupní soubor pro 3D tiskárnu je 
stereolitografie neboli STL.     

6.4.2 Dodatečné informace 

Skenování pomocí kinectu probíhá řádově do hodiny dle náročnosti předmětu. Musí se 
zvážit počet pořízených snímků pro výpočet modelu i se špatnými snímky. Pokud 
některé snímky neobsahují více jak 60 % povrchu skenovaného objektu, je dobré tento 
snímek vymazat.  

Je vyzkoušené, že při skenování menších předmětů dochází k nedokonalému 
zachycení snímků a obsahují černé fleky. Protože je kinect předurčený pro zachycení 
lidského těla, nepotřebuje veliké rozlišení pro detail objektu. Pokud je potřeba 
naskenovat menších předmětů ideální je následující metoda.  

6.5 Použití COLMAP pro fotoaparát 

Jedná se o univerzální software, který pro rekonstrukci 3D modelu využívá fotky 
modelu. Tento program je licencovaný pod GNU General Public Licence. Nabízí 
širokou škálu funkcí pro sestavení uspořádaných či neřízených snímků. Veškerá 
podpora je od Google Group a na GitHubu od uživatelů. Program lze stáhnout na 
oficiálních stránkách www.demuc.de/colmap pro operační systémy Mac a Windows 
v 64 bitové verzi. Program umožnuje spolupracovat pro rychlejší výpočty s grafickou 
kartou od společnosti NVidia s podporou CUDA. 

V této práci je používán software COLMAP spouštěný na počítači s operačním 
systémem Windows s grafickou kartou, jež podporuje CUDA. Počítač se stejnou 
konfigurací byl použit i v předešlém testování programu. Software umožnuje více 
metod zpracování pro rekonstrukci do 3D modelu. První způsob vyžaduje fotoaparát 
statický a otáčející se skenovaný předmět, jak upřednostňuje tato diplomová práce, nebo 
je skenovaný předmět pevný a pohybuje se záznamové zařízení. Ke každé metodě je 
jiný postup zpracování, i když poskytuje automatický nástroj pro rekonstrukci. 

Po stažení příslušného programu se musí rozbalit, protože neobsahuje instalační 
soubor pouze celý software se spuštěním. Před prvotním spuštěním programu, se musí 
provést test systému pomocí aplikace RUN_TESTS, která je uvnitř složky. Po zapnutí 
se otevře příkazový řádek s testem pro daný počítač. Pokud vše proběhne bez problému 
tak na konci řádku se objeví hláška, že nebyla detekována žádaná chyba a potvrdí se 
libovolnou klávesnicí. Poté se může spustit program COLMAP. Nevypadá nijak 
atraktivně, ale jeho schopnosti jsou obrovské, a proto jsou jeho výpočty poměrně 
náročné na hardware.  



  

 47 

6.5.1 Nastavení fotoaparátu a otočného stolu 

Samozřejmě pro vytvoření 3D modelu je potřeba nějaký záznam objektu. Pro skenování 
fotogrammetrii byl použit fotoaparát SONY, který je detailně popsán v kapitole Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.. Po umístění zařízení na 3D skener a seřízení zhruba na střed 
obrazovky je dále potřeba nastavit fotoaparát.  

Ideální nastavení pro záznam objektu je přepnout fotoaparát na manuální 
režim a provést následující kroky. Pro určení dobré expozice, tzn. jestli je fotka správně 
tmavá či světlá, se musí zapnout histogram. Na Obrázek 38 jsou popsané funkce, které 
se nastavují v manuálním režimu. Pokud je kvalitní osvětlení objektu volí se citlivost 
zesílení co nejmenší, aby nevznikal šum na fotkách takže ISO100. Čím větší číslo 
závěrky se nastaví, tím rychleji se předmět může skenovat. Nesmí se samozřejmě 
zapomenout na clonu, která je svázaná se závěrkou. Určuje, kolik světla dopadne na 
CMOS snímač, takže čím větší číslo clony tím je více otevřena clona. Při nastavování 
těchto parametrů je potřeba pozorovat histogram, jak se mění. Ideální křivka je 
znázorněna na Obrázek 38, kdy vrchol je uprostřed. Jako poslední a důležité nastavení 
je uzamknout ostření na střed objektu.   

 

Obrázek 38: Základní nastavení fotoaparátu SONY 

Nastavení stolu bude podobné jak v předchozí kapitole skenování pomocí kinectu. 
Po spuštění ovládacího programu pro 3D skener se nastaví rychlost a port komunikace. 
Poté rychlost otáčení a směr pohybu stolu. Pro plynulý přechod při focení objektu je 
dobré nastavit na 1/8 kroku motoru s rychlostí 60 ms otáčení. 

Při rekonstrukci objektu v programu je osvědčené pořízení záběru z různých úhlů. 
Proto COLMAP podporuje rekonstrukci z neřízených fotografií. Po pořízení první série 
snímků se fotoaparát zvedne pomocí 3D skeneru a kolečka na straně, jak lze vidět na 
Obrázek 23, a pořídí se další série fotografií. 
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6.5.2 Popis postupu pro zpracování rekonstrukce 

Protože program vytváří mnoho složek pro jeho výpočty a zpětné otevření, je dobré si 
vytvořit pro nový projekt novou složku. Uvnitř pak vytvoříme podsložku např. fotky 
a všechny pořízené fotografie související s objektem nakopírovat do ní. Pokud některé 
snímky jsou rozmazané, tak se musí smazat nebo pořídit znovu.  

Po zapnutí softwaru, zmáčkneme na záložku v menu File a vytvoříme nový projekt 
pomocí New Project. Otevře se okno Project, kde po zmáčknutí New vybereme naší 
složku, napíšeme database a potvrdíme. Poté vybereme Select a otevřeme složku 
s fotografiemi a potvrdíme tlačítkem Save. Pro uložení celého projektu slouží Save 

project v menu File. Tímto máme nastavenou cestu a uložený projekt. 

Následující kroky provedou porovnání a převedení fotografie do sítě. Tyto procesy 
se nachází ve složce Processing a po otevření provedeme první Feature extration. 
V Camera model se vybírá na základě pořízených snímků, a tím se určí postup 
výpočetních kroků pro program. Pokud neznáme vnitřní vlastnosti a každý obrázek má 
jinou kalibraci vybereme možnost SIMPLE_RADIAL. Dalším důležitým parametrem je 
maximální velikost obrázku, protože to ovlivní celkovou dobu rekonstrukce. Pokud 
vlastníme grafickou kartu s podporou CUDA, jak už bylo zmiňované dříve, musí se 
zaškrtnout její funkce use_gpu. Ostatní nastavené parametry lze vidět na Obrázek 39 
vlevo. Poté potvrdit tlačítkem Extract a vydržet dokud program neskončí. Veškeré 
prováděné operace programem jsou vpravo v logovacím okně dle Obrázek 39. 

  

Obrázek 39: Nastavení Feature extration a Feature matching 
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Jako další krok následuje nastavení, jakou metodou se bude provádět porovnání 
snímků. Po otevření Feature matching máme v záložkách spoustu srovnávacích metod. 
První záložka Exhaustive se využívá, pokud součet snímků nepřesahuje několika 
stovek, protože tato metoda porovnává jednotlivé fotografie mezi sebou a výsledky jsou 
dostatečně rychlé a vede k nejlepší rekonstrukci. V okně block_size je číslo, které určuje 
kolik obrazů se převede celkově z disku do paměti. Ostatní parametry jsou uvedené na 
Obrázek 39. Jako další zajímavá metoda je pod záložkou Sequential, která se využívá 
zachycujících snímků z kamery či obrazu jdoucí za sebou. Takže se snímky porovnávají 
jenom mezi sebou. V této práci je využitá metoda první. Po provedení procesu se může 
otevřít Database management (Obrázek 40)  a podívat se na jednotlivé obrázky, které se 
spolu shodují a kolik mají společných bodů pomocí Show matches.  

 

Obrázek 40: Database management 

Po tomto nastavení se provede rekonstrukce objektu. Takže se spustí Start 

reconstruction v okně Reconstruction. Následně software začne skládat jednotlivé 
snímky do objektu, to může trvat několik minut až hodin podle složitosti. Po dokončení 
se v logovacím okně zobrazí na konci uplynulý čas. Na Obrázek 41 je dokončená 
rekonstrukce objektu. Červené křivky představují různé úhly fotoaparátu, jak pořizoval 
jednotlivé snímky. Pokud dvojklikem levého tlačítka na myši zmáčkneme bod 
v objektu, zobrazí se fotografie s bodem a po zavření lze vidět zelené čáry, které 
s bodem souvisejí. Při rekonstrukci byl procesor vytěžován na 20 až 60 %. Jestliže 
žádný snímek nevyčnívá z řady, je tento proces rekonstrukce provedený dobře. 
Momentálně je sestavená tzn. mračno bodů. Jelikož se jedná pouze o shluk bodu 
v prostoru, kde nejsou žádné polygony tudíž ani objekt. Je potřeba dále zpracovat do 
jednoho celku s povrchem objektu. 
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Obrázek 41: Hotová rekonstrukce objektu 

Pro sestavení jednotlivých bodů do 3D modelu se provede pomocí Dense 

reconstruction. Po otevření se musí nastavit cesta, kam veškeré výpočty ukládat. Takže 
se zmáčkne na Select a vytvoří pro přehlednost nová složka s názvem Dense a potvrdí 
se. Poté se může zmáčknout na první položku Undistortion. Tím se nahrají veškeré 
fotografie a informace o rekonstrukci. Tento proces je rychlý, ale vytěžuje procesor na 
100 %.  Následuje druhý krok položky Stereo, kdy program provede výpočty hloubky 
map a zaměstnává grafickou kartu na 100 %. Jako třetí krok je Fusion, který převede 
hloubku map do bodů mračen (point cloud), využívá paměť počítače zhruba 10 GB. 
Posledním krokem je záložka Meshing, u kterého se provede převod všech bodů do 
mesh sítě. U všech zmíněných procesů je potřeba mít vypnuté ostatní programy pro 
plynulý chod počítače. Uplynulý čas jednotlivých procedur je závislý na výkonosti 
počítače. Při zkušebním skenování trvaly výpočty okolo tří hodin.  

Po dokončení exportujeme do složky dva typy Bundler pro pozdější otevření 
a PLY. Protože COLMAP neumožnuje dále upravovat výsledný objekt, který obsahuje 
řadu chyb jako je chybějící plocha základny. Je potřeba vyexportovaný typ otevřít 
v jiném programu. Další úpravy jsou popsány v kapitole 7. 

6.5.3 Dodatečné informace 

Může se stát, že program přestane spolupracovat a vypne se. Nejčastější příčina nehody 
je,  pokud nemáme dostatečný výkon počítače pro výpočetní úlohy. Nebo jak se ukázalo 
při hloubkové rekonstrukci, kdy přestal program spolupracovat z důvodu vypršení času 
při výpočtu na grafickém jádře.  

To je kvůli Windows 10, který má přednastavenou hodnotu času při výpočtech na 
grafické kartě a celý software spadne. Pokud se tak stane, je potřeba ve Windowsu 
zvýšit hodnotu TDR. Nejdříve se spustí příkazový řádek s oprávněním správce např. 
cmd nebo powershell a vypíšeme následující příkazy:  
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• reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers 

/v TdrLevel /t REG_DWORD /d 00000001 

• reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers 

/v TdrDelay /t REG_DWORD /d 00000120 

Každý příkaz potvrdíme enterem a poté restartujeme počítač, aby se provedly 
změny. Tímto by se mělo zaručit, že je delší čekací smyčka při výpočtech rekonstrukce 
objektu a program se nezhroutí. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

6.6 Použití ReCap Photo pro fotoaparát 

Program ReCap Photo od společnosti Autodesk je snadno ovladatelný nástroj, který 
nezatěžuje počítač výpočtem, protože po nahrání fotografií jsou uložené na tzn. cloud 
a veškeré potřebné operace jsou mimo počítač. Po dokončení se samozřejmě stáhne 
hotový 3D model do programu, kdy můžeme dále exportovat do různých typů formátu 
dle potřeby. Program umožnuje po rekonstrukci dále pracovat s modelem a upravovat 
jej dle potřeby, což je velká výhoda. 

Tento software umožnuje pro studenty využívat program s určitým omezením. Je 
potřebná registrace na jejích stránkách a poté stáhnout a naistalovat. Omezení je ve 
velikosti cloudového uložiště 25 GB, které můžeme využívat. Samozřejmě je i placená 
verze, která na rok přijde 10 209 Kč. 

Pořízení fotografie může být náhodné, ale musí být dostačující pro rekonstrukci. 
Proto při nahrávání musíme mít minimálně 20 snímků. Fotografie mohou být pořízené 
i z dronu nebo mobilu. Při vytvoření objektu se volí mezi dvěma typy, letecký nebo 
předmětový. Pro naše účely je dobré volit předmět. Ukázku programu lze vidět na 
Obrázek 42. 

 

Obrázek 42: Program ReCap Photo 
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6.7 Ostatní použité programy pro skenování 

Jelikož existuje spoustu programů pro převod obrazu do 3D modelu, jak už bylo 
zmíněno, byly vyzkoušené další softwary, ale nejsou zde uvedené podrobné kroky 
zpracování, jelikož výstupy z programu nesplnily očekávání, jako tomu bylo 
u KScan3D, COLMAP a ReCap Photo.  

6.7.1 Skenovací program pro kinect 

Program SKANECT podporuje pouze kinect v1, jak u KScan3D. Je zcela zdarma pro 
nekomerční použití a bez omezení snímků. Bohužel při rekonstrukci si nedokáže poradit 
s otočným stolem, na kterém leží skenovaný předmět. Je především určený pro náhodné 
skenování a spíše pro pohybující se kinect. Umožnuje pro svůj výpočet využít grafickou 
kartu. Nejčastěji skenovací objekt u tohoto programu jsou lidé. 

6.7.2 Skenovací program pro fotoaparát 

Dále byl vyzkoušený program 3DF Zephyr, který provádí rekonstrukci pomocí snímků 
a je zadarmo. Bohužel má limitovaný počet snímků pro zpracování, a tím nedokázal 
poskládat dokonale objekt do 3D modelu. Jako placený software má neomezený počet 
fotografií. Má velké množství výpočetních kroku pro rekonstrukci. Umožnuje také 
úpravu modelu po jeho sestavení. 

Při zakládání projektu se nahrávají fotografie, u kterých se může provést 
maskování tzn., že se označí předmět a zbytek pozadí program neuvidí, viz Obrázek 43. 
To je velká výhoda při rekonstrukci modelu, protože se zabývá jenom daným objektem 
a zbytečně nepočítá i s pozadím. Dalším krokem si zjistí kalibraci snímků z fotoaparátu 
pro lepší orientaci. Při sestavování modelu se otevře okno s informacemi o výkonu 
grafické karty, procesoru a disku. Po dokončení se zobrazí tabulka, která ukáže 
úspešnost rekonstrukce se zamítnutými fotografiemi dle Obrázek 43 vpravo. 

 

Obrázek 43: 3DF Zephyr – maskování a tabulka úspešnosti 
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Tento program bohužel nevyhovoval kvůli zmiňovaným maximálním počtům 
snímků, se kterými pracuje. Pokud by byl tento program placený, jde o ideální volbu 
vůči svým možnostem nastavení. Existují tři varianty placeného softwaru. První verze 
Lite, která umožnuje zpracovat až 500 snímků a použít pro výpočet dvě grafické karty. 
Tato verze se pohybuje okolo 3200 Kč. Další možnost je profesionální nebo pro letecké 
využití, ale tyto verze jsou příliš drahé od 50 000 až 100 000 Kč. U všech možností je 
jeden rok aktualizace zdarma. 

6.8 Zhodnocení použitých metod  

Každá z metod má svoje pro a proti. Při skenování pomocí kinectu programem 
KScan3D umožnuje naskenování objektu velmi rychle a efektivně. Bohužel Kinect si 
nedokáže poradit s menšími předměty kvůli svým požadavkům na vzdálenost a rozlišení 
kamer. Je především předurčený pro zaznamenávání lidí při hrách na Xboxu. Proto se 
musí počítat s tím, že tato metoda je vhodná pro větší předměty. To lze vyzkoušet před 
každým skenováním, kdy předmět umístíme na otočný stůl a pokud se budou objevovat 
ve skenovacím programu velké množství černých teček je velký předpoklad pro 
neúspěšné sestavení objektu do 3D modelu. Pokud se podaří daný objekt rekonstruovat, 
může se dále v programu upravit a výsledek přímo vytisknout na 3D tiskárně. Výhodou 
skenování pomocí kinectu je nezávislost na světle protože obsahuje IR snímač pro 
záznam objektu, jak lze vidět na Obrázek 31. Tato metoda je ideální pro rychlé 
oskenování.   

Naopak metoda fotogrammetrie umožnuje skenování i malých předmětů. Jak 
u softwaru COLMAP, tak i u ReCap Photo. Záleží hodně na kvalitě  pořízených 
fotografií s jejím úhlem záběru. Navíc je potřeba více snímků než u kinectu. Tím je 
zaručena časová náročnost pro zpracování do 3D modelu a veliké požadavky na 
hardware počítače. Nevýhodou je také závislost na dobrém osvětlení objektu při focení. 
I když fotoaparát umožnuje zvýšení citlivosti světla pomocí ISO nebo clony má to pak 
za důsledek zhoršení fotografie nebo pomalejší průběh skenování. 

Může se stát v obou případech, že nebude sedět rozměr oskenovaného objektu. 
V tom případě je potřeba model zvětšit podle skutečné velikosti. Jak je znázorněné 
v následující kapitole.  
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7 ÚPRAVY MODEL Ů PO REKONSTRUKCI 

V této kapitole je popsaný postup úpravy daného modelu. Protože hotový 3D model 
vykazuje určité chyby, musí se upravit dle potřeby. Nejčastější chyba nastává při 
vyčnívajícím bodu nebo špatném poskládání obrazu do modelu. To lze samozřejmě i po 
vyexportování dále vymazat, oříznou či jinak pozměnit.  

Výstup z programu KScan3D a ReCap Photo není potřeba dále nějak složitě 
upravovat, pokud se model opravy v softwaru. Jestliže bychom chtěli daný 3D objekt 
vytisknout na 3D tiskárně, je vhodné model nechat zkontrolovat vůči chybám. Naopak 
3D model z programu COLMAP je potřeba upravit, jelikož dochází k vykreslení všech 
mračen bodů i těch nežádoucích. 

Veškeré úpravy jsou prováděné v programu MeshLab nebo Meshmixer. Jedná se 
o open source aplikace pro vytváření a editaci 3D modelů. Umožnují nepřeberné 
množství operací s 3D objekty jako je vyhlazování, rekonstrukce, barvení, zmenšování, 
mazání atd.  

7.1 Popis různých úprav a jejich postup 

Veškeré úpravy provedené zde jsou zaměřené na objekty z programu COLMAP a jeho 
skenování. Úprava je provedená v programu Meshmixer.  

Nejprve je potřeba spustit Meshmixer a importovat projekt ze složky vytvořeném 
ze skenovacího programu. Vybere se Import a následně soubor s příponou ply. Otáčení 
objektu se provádí pomocí myší. Pravým tlačítkem myši se otáčí předmětem a levým 
označuje. Dále pomocí kolečka lze oddalovat a přibližovat a po zmáčknutí přemísťovat. 
Pokud se některá operace nepovede, umí tento program se vrátit zpět pomocí klávesnice 
CTRL+Z.  

Po načtení objektu je ideální srovnat osu objektu s plochou. Může se provést 
automaticky nebo manuálně. Pro automatické srovnání se zvolí Analysis – Orientation 
a pokud 3D model je složitější bude výpočet trvat déle. Po dokončení se potvrdí Accept 
jestliže je výsledek dle předpokladu. Pro manuální režim je potřeba vybrat Edit – 

Transform a pomocí šipek posouvat, poté potvrdit. 

Poté následuje smazání všech nepotřebných struktur, které nesouvisí s objektem. 
Pro výběr zvolíme Select, kde se nastaví v okne Brush Mode – Unwrap Brush 
a v druhém okně Expand Mode – Crease Angle. Poté se označí objekt, který je potřeba 
smazat. Pak stačí zmáčknout klávesnici X pro smazání. Tento proces se opakuje až do 
úplné spokojenosti.  

Pokud 3D model obsahuje na základně zbytky naskenovaného stolu z 3D skeneru, 
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je nejrychlejší uřezat celou plochu a zbavit se tak přebytečného materiálu na objektu. To 
se provádí pomocí Edit – Plate Cut a začneme posouvat šipkou ve směru, kterou 
chceme odřezat objekt. Pro zjemnění kroku osy se při držení šipky volí na klávesnici 
šipky nahoru. Modrá větší šipka určuje směr odřezání. V levé tabulce na Obrázek 44, je 
možnost při odřezání volit druh výplně. Po odstranění základny je dobré srovnat 
s plochou, jak bylo výše uvedeno.  

 

Obrázek 44: Meshmixer – uříznutí desky 

Jestliže po odřezání zůstanou kolem objektu různé objekty a nejsou spojené 
s naším předmětem, můžeme zvolit pro dokončení kontrolu. To se provede Analysis – 

Inspector. Proběhne kontrola celého objektu, která může trvat delší dobu. Po dokončení 
se ukáže výsledek a pro potvrzení je potřeba zmáčknout Done, jak lze vidět na Obrázek 
45.  

 

Obrázek 45: Meshmixer - automatická oprava 

Dále by se mohl upravit povrch vyhlazením nebo jiným způsobem. To se provádí 
ve funkci Sculpt, která dokáže velké množství úprav přímo s modelem.  
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Pokud model nesedí v rozměrech, je potřeba předmět upravit dle pravé velikosti. 
To se provede pomocí Analysis – Unit/Dimensions, kde se nastaví tři rozměry X, Y, Z. 
Pro měření reálného objektu stačí jeden rozměr, protože program zbylé dva rozměry 
dopočítá dle poměru předmětu. Na Obrázek 46 je ukázka úpravy velikosti.  

 

Obrázek 46: Meshmixer - úprava velikosti modelu 

7.2 Úprava pro 3D tisk 

Pro přípravu na vytisknutí modelu je potřeba udělat kontrolu celého předmětu pomocí 
Inspectoru, jak je zmíněné výše. Po dokončení se nesmí zobrazit žádná výrazná díra 
v předmětu, aby 3D tiskárna neměla problém při tisku. 

Pokud je úprava modelu hotová, je nutné exportovat do daného typu pro 3D 
tiskárnu a nejčastějším formátem je STL. Takže v Meshmixeru se zmáčkne File 
a Export. Vybere se příslušný formát, pojmenuje se a uloží.   
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8 VYHODNOCENÍ REKONSTRUOVANÉHO 
MODELU S REÁLNÝM  

Pokud se budeme soustředit na přesnost skenování 3D modelu, je potřeba počítat 
s dlouhou dobou zaměření objektu až v řádech hodin. Samozřejmě na přesnost má vliv 
i použitý materiál, ze kterého je objekt. Jelikož každá metoda má svoje pro a proti, 
zejména při skenování menších či větších rozměrů předmětu.  

Proto pro zjištění přesnosti skenovacích metod byl vytvořen čtyřboký hranol 
s velikostí 100x100x100 mm a následně vytisknutý na 3D tiskárně. Protože tisk není 
ideálně přesný, byl hranol oskenovaný 3D skenerem Zeiss Contura G2 pro změření 
skutečných rozměrů vytisknutého objektu. Jedná se o profesionální dotykový 3D 
skener, který pomocí robotické ruky se speciální tyčinkou objíždí objekt a naměřené 
hodnoty zaznamenává do počítače pomocí softwaru. Naměřené hodnoty z dotykového 
3D skeneru jsou předány do speciálního programu Calypso v6.4.14, který vytvořil 
protokol z měření viz. Příloha 3. Hodnoty jsou naměřené vůči protějším stranám 
hranolu a jsou označené, jak lze vidět Obrázek 47.  

 

Obrázek 47: Označení kalibrační kostky 

Při skenování pomocí kinectu byl problém s velikosti hranolu, protože tento rozměr 
je na hraně možnosti snímání. Na druhý pokus se povedlo tento objekt naskenovat, ale 
při pokusu automatickém sestavení v programu nastal problém kvůli stejnorodému 
tělesu. Takže se sestavily dvě půlky těles a ručně navázali na sebe. Pro sestavení bylo 
pořízeno cca 50 snímků a použitelných 43 snímků. Bohužel po rekonstrukci model 
v programu KScan3D, nemá 3D model ideální křivky a rohy jsou zaoblené, jak lze vidět 
na Obrázek 48.  



  

 58 

 

Obrázek 48: KScan3D - skenování kalibrační kostky 

Při skenování kalibrační kostky pomocí fotoaparátu vznikl problém kvůli 
použitému materiálu, na kterém vznikaly odlesky. Takže při prvním pokusu se 
oskenování nepovedlo, proto byla použitá malířská páska pro zmatnění a druhy pokus 
se povedl. Při oskenování bylo pořízeno 90 fotek a pro rekonstrukci okolo 62 snímků. 
Celková velikost složky tohoto projektu zabírá cca 6,2GB. Jelikož při fotogrammetrie 
nevzniká měření vzdálenosti od předmětu, je hodnota měření irelevantní. Proto je 
potřeba při změření 3D modelu upravit měřítko tím, že podělíme reálnou hodnotu 
s naměřenou a číslo dosadíme do měřítka. Oskenování proběhlo v programu COLMAP 
a následné zobrazení a měření proběhlo softwaru MeshLab viz. Obrázek 49. 

 

Obrázek 49: MeshLab - kalibrační kostka 

Určení přesnosti měření je podstatě shoda mezi naměřenou hodnotou veličiny 
a pravou hodnotou. Nedokonalost, která vzniká při měření, může být vlivem použité 
metody, omezená přesnost měřicích přístrojů a dalších vlivů. Rozdíl mezi skutečnou 
a naměřenou hodnotou nazýváme absolutní chybou měření. Chyby dle příčiny vzniku se 
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dělí do tří skupin. Hrubé chyby jsou způsobeny kvůli nesprávnému zapsaní výsledků, 
špatném zacházení s přístrojem nebo náhlým selhání atd. Jako druhá skupina je chyba 
systematická, která vzniká špatnou volbou metody, nepřesným měřidlem nebo měřicím 
přístrojem. Jako poslední je chyba náhodná, u které vznikají při měření kolísající 
hodnoty náhodně bez ohledu na měření. Tyto chyby ovlivňují správnost měření a je 
potřeba stým počítat vůči přesnosti měření. 

Jelikož nelze získat naprosto přesné hodnoty měřením a stanovení pravé hodnoty 
veličiny je velmi nákladné. Proto se stanovuje tzv. konvenční hodnota, která se 
přisuzuje k blíže určené veličině a její nejistota vyhovuje pro dané účely. To lze získat 
pomocí přístroje s vyšší rozlišitelností a přesností než daný měřicí přístroj. Takže 
hodnoty naměřené z 3D skeneru Zeiss Contura G2 jsou považovány za konvenční pravé 
veličiny. 

V Tabulka 9 jsou uvedené hodnoty měření ze třech 3D skenerů a jako referenční 
hodnota je považována od profesionálního skeneru. Největší chyby nastaly při použití 
kinectu, kdy největší absolutní chyba nastala mezi bodem B a D. Veličina chyby je 
v poměru k objektu velmi velká, a proto tato metoda není vhodná pro skenování malých 
objektů. Oproti skenování pomocí fotoaparátu, kdy největší absolutní chyba nastala 
mezi body E a F. Při této metodě nevznikly tak odlišné chyby od referenčních hodnot, 
jak u předchozí metody. 

Tabulka 9: Naměřené hodnoty kalibrační kostky 

Profesionální skener Zařízení kinect Zařízení fotoaparát 

Označení 
hran 

Naměřené 
hodnoty 
[mm] 

Naměřené 
hodnoty 
[mm] 

Absolutní 
chyba 
[mm] 

Naměřené 
hodnoty 
[mm] 

Absolutní 
chyba 
[mm] 

A-C 100,0564 85,1082 -14,9482 100,396 0,3396 

B-D 100,0212 79,4497 -20,5715 99,732 -0,2892 

E-F 100,6233 95,1734 -5,4499 102,271 1,6477 
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ZÁVĚR 

V první části práce byly popsány základní metody 3D skeneru a jejích rozdělení podle 
různých principů skenování 3D modelu, jejichž počet se v dnešní době pohybuje již 
v desítkách. Základní rozdělení 3D skeneru je tedy na kontaktní, které využívají 
fyzického dotyku popř. s kombinací s optickým snímačem. Jako nerozsáhlejší skupina 
je bezkontaktní metoda skenování objektu, která využívá různých záření jako je 
elektromagnetické, rentgenové, světelné či akustické vlnění. Tato metoda je ideální pro 
sestavení 3D skeneru, jelikož se objevuje velké množství open source zdrojů.  

V další kapitole jsou uvedené veškeré principy měření trojrozměrných objektů. 
Jelikož u některých metod nelze přímo zjistit hloubku předmětu, je zapotřebí tento 
rozměr určit pomocí triangulace, optické interferometrie nebo měření doby letu světla. 
Veškeré informace jsou převedené speciálním algoritmem do 3D modelu. Některé 
metody nejsou dostatečně přesné, a proto se musí každý skenovaný předmět 
zkontrolovat a případně upravit v modelovacím programu.  

V praktické časti je popsaný postup realizace optického 3D skeneru se dvěma 
metodami zpracování objektu. Nejprve byl vytvořený samotný skener v 3D 
modelovacím programu a následně na 3D tiskárně vytiskly z materiálu PLA. 3D skener 
má otočný stůl aby dokázal oskenovat objekt ze všech stran. Otáčení stolu zajištuje 
krokový motor, který je ovládaný pomocí mikrokontroléru přes driver. Celková 
konstrukce je navržená tak, aby bylo možné uchycení dvou zařízení fotoaparátu 
a kinectu. Jelikož při prvním pokusu skenování pomocí kinectu se ukázalo, že 
vzdálenost mezi objektem a zařízením je malá, musel se kinect umístit dál na stativ. 
Konstrukce 3D skeneru umožnuje vzdálenost od objektu a zařízení libovolně nastavit 
pomocí tunelového dílu mezi stolem a uchycení fotoaparátu kvůli tomu, že při použití 
jiného zařízení může dojít k posunu snímání se vzdáleností.  

Pro ovládání 3D skeneru byla vytvořená aplikace do počítače, která umožnuje 
nastavit různé parametry pro dané metody skenování. Při skenování v programu se 
může přepnout do minimální velikosti do pravého rohu, aby usnadnil obsluhu jiného 
softwaru při skenování objektu. Spojení s 3D skenerem do počítače je pomocí USB 
kabelu a v aplikaci lze vybrat sériový port pro připojení.  

V kapitole programy pro rekonstrukce 3D modelu je detailně popsaný postup 
skenování jednotlivé metody. Při výběru programu pro danou metodu byl brán zřetel na 
kvalitu a dostupnost softwaru. Některé programy byly značně omezené a neposkytovaly 
požadované schopnosti, proto jsou v kapitole podrobně vysvětlené jenom dva 
programy. Pro kinect byl vybrán program KScan3D kvůli dostupnosti a rychlému 
zpracování modelu, navíc umožnuje úpravu rekonstruovaného modelu přímo 
v programu. Skenování pomocí fotoaparátu byl použit program COLMAP, který má 
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rozsáhlé množství nastavení pro způsob rekonstrukce. Je velmi náročný na hardware 
v počítači kvůli svým výpočtům při rekonstrukci 3D modelu.  

V poslední kapitole je uvedená přesnost jednotlivých metod zpracování 3D modelu 
a porovnána. Pro ověření přesnosti byl vytisknutý čtyřboký hranol, který byl oskenován 
profesionálním dotykovým 3D skenerem. Naměřené hodnoty tímto skenerem byly 
považovaný jako referenční. Nejlepších výsledků 3D skenování v této práci dosáhla 
metoda fotogrammetrie, protože měla nejmenší odchylku od referenční hodnoty a 
objekt neměl zdeformované rohy. Je potřeba zmínit, že každá metoda se hodí na jiný 
druh objektu Při skenování pomocí kinectu je potřeba dbát na to, aby předmět byl 
dostatečně velký. Naopak u fotoaparátu je potřeba více světla pro pořízení kvalitní 
fotografie.   
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SEZNAM SYMBOL Ů, VELI ČIN A ZKRATEK 
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CCD Charge-coupled device Zařízení s vázanými náboji 

GPS Global Positioning Systém Globální polohový systém 

IMU Inertial Measurement Unit Jednotka inerciálního měření 

STL Standard Triangle Language Stereolitografie 

PLA Polylactic acid Polymléčná kyselina 

USB Universal Serial Bus Univerzální sériová sběrnice 

IO Input Output Vstup Výstup 

DSLR Digital Single Lens Reflex Digitální fotoaparát 

UART Universal Synch. Asynch. Rx Tx Syn. Asyn. Přijímač Vysílač 

Baud Baud rate Modulační rychlost 

GPGPU General-Purpose computing on Graphics Processing Units Univerzalní 
výpočty na grafických procesorech 

CUDA Compute Unified Device Architecture Hardwarová a softwarová 
architektura 

SDK Software development kit Systémový vývojový nástroj 
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Příloha 4 - Seznam příloh na CD 

 

• Diplomová práce (.pdf) 

 

Složka Dokumenty: 

• datasheets Atmega328PB, A3967, LM2674M-5.0 

• driver na USB převodník PL2303 

 

Složka Atmel Studio: 

• projekt programu Controller stepper (programovací jazyk C) 

 

Složka Eagle: 

• kompletní zapojení DPS 

 

Složka Visual Studio: 

• aplikace 3D Scanner 

• projekt programu 3D Scanner (programovací jazyk C#) 

 

Složka SolidWorks: 

• složka s jednotlivými kusy 3D modelu se sestavou (.sldprt) 

• složka pro 3D tisk (.stl) 

 

Složka Oskenované předměty: 

• veškeré oskenované předměty z programů 

 


