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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá programy a praktickým řešením v oblasti reverse 
engineeringu. Tato práce obsahuje definici pojmu reverse engineering, rozdělení 
digitalizace pomocí 3D skenerů, matematický popis křivek a ploch a přehled 
programů, které jsou určeny pro reverse engineering. Cílem práce je vytvoření 3D 
digitálního modelu kapotáže motocyklu v programu Rhinoreverse. 
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křivek a ploch, programy pro reverse engineering. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This bachelor thesis based on the coputer programs and practical solving in the area 
of reverse engineering. This work contains the definition of concept of the reverse 
engineering; distributed digitalizing using the 3D scanning, mathematical description 
of curves and areas and summary of programs, which are destination for reverse 
engineering. The goal of this thesis is to form the 3D surface digitalized 
reconstruction the motorcycle body in Rhinoreverese program. 
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Úvod 

ÚVOD 
 
Pro získání 3D digitální podoby vyrobené součásti lze použít 3D optický skener, 
který s danou přesností nasnímá povrch součásti do počítače prostřednictvím bodů, 
které jsou definovány souřadnicemi v prostoru. 
Hlavní částí skenerů jsou CCD snímače, které detekují světlo odražené od součásti a 
přeměňují jej na elektrické napětí, jehož intenzita odpovídá množství odraženého 
světla.  
Prostorové souřadnice se většinou získají jako mraky bodů, které je nutné dále 
upravit (čištění, filtrace a redukce dat), aby se zamezilo zpracování chybných nebo 
zbytečných bodů. Tyto úpravy se provádí ve speciálních programech, které jsou 
dodávány výrobcem skeneru. Výstupem z těchto programů je obvykle polygonální 
síť ve formátu STL. 
Většina strojírenských aplikací požaduje popis 3D digitálního modelu pomocí ploch. 
Převod polygonální sítě na plochy je hlavním úkolem reverse engineeringu. Ve 
speciálních programech je polygonální síť převáděna na plochy (nejčastěji na 
NURBS plochy).  
Reverse engineering se používá pro digitalizaci velmi složitých tvarů, které by byly 
jiným způsobem těžce vytvořitelné, např. pro získání 3D digitálního modelu 
kapotáže motocyklu, designového návrhu karoserie automobilu, rekonstrukce těžce 
poškozených památek atp. 3D digitální model lze použít pro vytváření nových typů 
řešení konstrukce, pro testování mechanických vlastností bez poškození součásti 
apod. 
Obsahem této práce je popis získání 3D digitálního modelu a možnosti programů 
v oblasti reverse engineeringu. Cílem práce je rekonstrukce 3D ploch kapotáže 
motocyklu.
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
1.1 Reverse engineering 
 
Reverse engineering má různé definice. Vždy záleží na úhlu pohledu autora. 
Společnou a nejdůležitější věcí je získání 3D digitálního modelu. 
 
Jednou z definic je, že: „Reverse engineering je proces získání 3D digitálního 
modelu z 3D bodů získaných skenováním existující součásti.“ (1) 
 
 
 
 

Druhou, používanější, definicí je, že: „Reverse engineering je proces převodu reálné 
součásti do digitální podoby.“ V první fázi se získávají 3D digitální data digitalizací 
pomocí skenerů a digitizérů. V další fázi jsou tyto data zpracována do použitelného 
3D digitálního modelu. (35) (5) 

 
Tato metoda vznikla kvůli tomu, aby bylo možné přenášet složitou geometrii, 
vytvořenou designérem, z hliněného modelu do digitální podoby.  
Další aplikace reverse engineeringu jsou ve strojírenství, výzkumu historických 
objektů, vývoji počítačových her a filmů, při inventarizaci muzejních objektů, ve 
vývoji implantátů v lékařství apod.  
 
Princip reverse engineeringu 
Naskenovaná data se zpracují pomocí speciálních programů, kde se definují hraniční 
a tvořící křivky. Po vytvoření ploch se data exportují do formátu, který podporují 
CAD aplikace, např. IGES. (1) 
 
 

  Obr. 1-1 Znázornění postupu procesu získání 3D digitálního modelu z reálné součásti   

   Obr. 1-2 Znázornění postupu procesu získání 3D digitálního modelu z reálné součásti 2   

 

 

Reálná součást Digitalizace Reverse engineering 3D digitální model 

Reálná součást Reverse engineering 3D digitální model 

3D digitalizace Vytvoření ploch, 3D modelování a konstrukce 



 

 
strana 

13 

Přehled současného stavu poznání 

 
1.1.1 Digitalizace  
Digitalizace je proces, při kterém se získávají 3D digitální data. 3D digitální data se 
získají snímáním prostorových souřadnic bodů z povrchu součásti. Ke snímání se 
používají 3D skenery a digitizéry. Jejich výstupní veličinou je soubor 3D bodů. (4) 
Data jsou dále upravována na polygonální síť programem, který dokáže pracovat s 
nasnímaným mrakem bodů.  (6) 
 
 

 

       Obr. 1-3 Ukázka použití reverse engineeringu v zubním lékařství (18) 

                  Obr. 1-4 Výsledek 3D digitalizace v podobě polygonálních ploch (36) 

1.1.1 
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1.1.2 3D skenery 
Je možné rozdělit z několika hledisek:  
- stacionární a mobilní 
- dotykové a bezdotykové 
- destruktivní a nedestruktivní 
- snímání vnější geometrie a snímání vnější i vnitřní geometrie (5) 
 
1.1.3 Rozdělení 3D skenerů dle použité technologie snímání 
Dotykové 3D skenery - Princip spočívá ve fyzickém osahání skenovaného objektu 
hrotem zavěšeném na mechanickém rameni. V němž jsou zabudovány senzory 
zaznamenávající polohu jednotlivých bodů. Tyto body se před skenováním musí na 
součást vyznačit. Jejich počet závisí na složitosti součásti a požadované přesnosti. 
Výstupem jsou body definované souřadnicemi (x, y, z). (8) 
Optické 3D skenery - Tyto skenery snímají objekt ze všech úhlů optickým 
zařízením. Po získání snímků se data zpracují a digitální model se vytvoří metodou 
aproximace. Před skenováním se na tělese vyznačí několik referenčních bodů kvůli 
přesnějšímu sestavení jednotlivých snímků. Součástí snímků musí být i kalibrační 
tyč. Pozadí za součástí musí být jednobarevné, aby se dala oddělit od pozadí. 
Nevýhodou je, že nedokáží rozpoznat díry, které nejsou průchozí. (8) 
Laserové 3D skenery - Využívají stejného principu jako sonar. Využívá se 
vlastností laserového paprsku. Na součást se kolmo vyšle paprsek. Skenovací 
zařízení vyhodnotí tvar součásti dle doby a směru jakým se vrátí paprsek zpět. 
Výstupem je soubor dat o polygonech definujících geometrii tělesa. (8) 
Ultrazvukové 3D skenery - Fungují na principu bezkontaktního snímání povrchu 
ultrazvukovou sondou. Skenování je manuální pomocí ultrazvukové sondy ve tvaru 
pistole s kovovým hrotem. Přikládá se k povrchu součásti a stiskem spouště se vyšle 
ultrazvukový signál. Signál je dekódován do prostorových souřadnic. (8) 
Rentgenové 3D skenery - Tento typ zařízení umožňují získat i informace o vnitřní 
geometrii. Pracují na stejném principu jako rentgeny používané ve zdravotnictví. 
Rozdíl je v tom, že intenzita rentgenového záření je vyšší. Používají se ke kontrole 
potrubí, kotlů a jiných uzavřených nádob. Pro vytvoření 3D modelu se převážně 
nepoužívají. (8) 
Destruktivní 3D skenery - Používají se především pro skenování součásti se 
složitou vnitřní geometrií. Součást se ve vakuové komoře vyplní speciálním 
materiálem, který je vysoce kontrastní. Připevní se k frézovacímu stolu. Po každém 
odfrézování ultratenké vrstvy materiálu se povrch naskenuje pomocí optického 
skeneru. (8) 
PET skenery - Používají se především v klinické praxi u onkologických pacientů. 
Pozitronová emisní tomografie (PET) je založená na principu detekce záření 
vycházejícího z radiofarmaka. PET kamera detekuje fotony. Pomocí počítače je pak 
vytvořen obraz řezů kolmých k rovině detektoru a dalších vzájemně kolmých rovin. 
(16) 
CT skenery - Výpočetní tomografie (CT - computerized tomography) je metoda 
založená na principu schopnosti jednotlivých tkání pohlcovat paprsky X. Rentgenka, 
z níž záření vychází, je umístěna vně pacienta, kolem kterého rotuje. Záření je 
detekováno na protilehlých detektorech. Data jsou zpracována počítačem Výsledkem 
jsou stovky řezů. (16) 
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MRI skenery - Nukleární magnetická rezonance (MRI - magnetic resonance 
imaging) je vyšetřovací metoda, která využívá magnetických vlastností atomových 
jader vodíku pro zobrazení struktury vnitřních orgánů. Pacient je vystaven silnému 
magnetickému poli. Zaznamenávají se vychýlení atomů, které se vychylují 
v závislosti na složení tkáně. V počítači se zpracují měření v jednotlivých řezech. 
(20) 
 
1.2 Technické křivky 
Křivky jsou v počítači reprezentovány jako soustava parametrů nějaké rovnice, která 
je generativně zobrazována. Křivky lze v prostoru popsat explicitně, implicitně a 
parametricky. (3) 
Explicitní vyjádření má tvar y=f(x). Křivka je orientována ve směru rostoucího x. 
Patří mezi nejjednodušší křivky. Lze ji konstruovat jako lomené čáry složené 
z úseček. Implicitně zadaná křivka má tvar F(x,y)=0. Neumožňuje postupný výpočet 
křivky, proto není příliš vhodná v počítačové grafice. Pro potřeby počítačové grafiky 
je nejvhodnější zadání parametrické x=x(t), y=(t) (vektorově P(t)=[x(t);y(t)]). 
Výhodou je, že jsou závislé pouze na jediném parametru. V některých případech 
však parametrické zadání nezaručuje rovnoměrnou distribuci bodů na křivce. (3) 
 Základním prvkem teorie křivek jsou polynomiální křivky tvaru Pn(t)= 
a0+a1t+…+antn. Kubiky, křivky třetího stupně, patří k nejpoužívanějším. Dokážou 
popsat širokou škálu tvarů, jsou snadno manipulovatelné a je u nich možné u nich 
zaručit spojitost C2. (3) 
Pro vytvoření křivky z řídících bodů se používají dvě metody - interpolace a 
aproximace.  Při interpolaci křivka musí zadanými body procházet, zatímco u 
aproximace je křivka body pouze řízena, nemusí jimi procházet. (3) 
K interpolačním křivkám patří Lagrangeova křivka, Fergusonovy kubiky a Catmull-
Rom splajny. Tyto křivky se pro své nevýhody v počítačové grafice příliš 
nevyužívají. Mezi aproximační křivky se řadí Bézierovy, Coonsovy a spline křivky. 
U křivek je nutné sledovat několik důležitých vlastností: hladkost, spojitost, struktura 
a počet řídicích bodů a stupeň křivky. (3) 
 
1.3 Technické plochy 
Bézierovy, Fergusonovy a Coonsovy plochy patří mezi tzv. technické plochy. Plochy 
se vytváří pomocí řídících bodů, okrajových křivek, tečných vektorů apod. (3) 
 
1.3.1 Bézierovy plochy 
Bézierova bikubická plocha je dvourozměrnou reprezentací Bézierovy kubiky. Řídící 
polygon je tvořen body Pij. Jeho hrany jsou tečny plochy ve směru souřadnicových 
os, vycházejí z bodů P00, P03, P30, P33. Okraje plochy jsou tvořeny Bézierovými 
kubikami.  Lze ji vyjádřit ve tvaru: 

     (3) 

1.2 

1.3 

1.3.1 
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Plochy jsou snadno napojitelné a je možné u nich zaručit hladké napojování. 
Výsledná plocha je spojitá i se svými parciálními derivacemi. Okraj, který je 
napojován, je společný oběma plochám, což se dá zajistit společným okrajem 
řídícího polygonu. (3) 

 
1.3.2. Fergusonovy plochy 
Plochy jsou dvourozměrným zobecněním Fergusonových křivek. Jsou určeny 
rovnicí: 

             Obr. 1-5 Bézierův bikubický plát (9) 

                                Obr. 1-6 Spojení dvou Bézierových plátů (37) 
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      (3)   ,     

t , kde 
 

 
 

 
Pij jsou body určující rohy plochy, vij tečné vektory v rozích a zij třísložkové zkruty 
v rozích. (3) 

 
1.3.3 Coonsovy plochy 
Coonsova plocha řízená polygonem je zobecněním Coonsovy kubiky, její rovnice je: 

          (3)       , 

kde  
 

 
 

 
 
Coonsovy ploch patří v technické praxi k nejpoužívanějším Jejich řídící polygony 
nejsou tak názorné jako u Bézierovy plochy. Největší výhoda Coonsových ploch je 
v jejich napojování. U spojované plochy lze dosáhnout hladkosti druhého stupně, je 
tedy hladší než spojovaná plocha z Bézierových ploch. (3) 
 

       Obr. 1-7 Fergusonovy plochy (37) 

1.3.3 
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Coonsova plocha definovaná okrajem je definována čtyřmi křivkami, které tvoří její 
uzavřenou hranici. (3) 

 
1.3.4 NURBS plochy 
NURBS plochy jsou zobecněním B-spline ploch. Jsou definovány pomocí řídící sítě 
(kontrolní body), stupňů v daných proměnných, vektorů parametrizace a váhou 
vrcholů. Jsou poměrně složitě matematicky popsány. Dokáží popsat široké množství 
typů ploch. Mají jednotné algoritmy, výpočetní procedury pro řešení např. 
množinových operací, průsečíků se světelnými paprsky atd. Jsou invariantní ke všem 
transformacím a projekcím. Dnes patří k průmyslovému standardu v geometrickém 
modelování. (2) 
 
1.3.5 T-spline plochy 
T-spline plochy jsou novým typem matematických ploch. Jejich řídící body nemusí 
ležet v pravidelné mřížce jako body u NURBS či Bézierovy plochy. Tyto body jsou 
vzájemně lokálně svázány pomocí T-mesh, která určuje tyto vazby. Jejich délka je 
závislá na stupni plochy, který se volí jediný pro celou plochu. Výhodou T-spline je 
velká volnost při návrhu a také dva algoritmy. T-spline simplification pro redukci 
řídících bodů a local refinement ke zjemnění sítě bodů. Rovnice T-spline jsou velmi 
podobné obecným NURBS plochám. Zásadní rozdíl je ve tvaru a způsobu odvození 
uzlových vektorů. (2) 
 
1.4 Užití jednotlivých typů ploch 
Plochy lze rozdělit dle požadované geometrické spojitosti. Pro rychlé zmapování 
zástaveb v konstrukci automobilu, v obalové technice nebo v animačním průmyslu se 
nevyžaduje hladkost, ale spíše rychlost vykreslení. Používají se tzv. rychlé plochy 
(rapid surfaces), u nichž je požadovaná spojitost G0 - poziční napojení. Pro technické 
plochy (technical surfaces) je používaná spojitost G1. Tyto plochy se používají 
nejvíce, např. v 3D modelování, konstrukci forem a nástrojů. Kvalitní plochy (high-
quality surfaces) se používají pro designové části výrobku, které vyžadují tečné 

                                               Obr. 1-8 Coonsova plocha řízená polygonem (37) 
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napojení ploch. Je u nich zaručena spojitost G2. V případě, že je kladen na plochu 
velký nárok na kvalitu a estetičnost, je vhodné použít tzv. Class A plochy. Class A 
plochy mají distribuované řídící body a spojitost G2. Nejvíce používané jsou 
v automobilovém průmyslu pro hlavní exteriérové a interiérové díly automobilu. (5) 

 
1.5 Spojitost křivek a ploch 
Při navazování křivek je důležitá jejich spojitost a hladkost. Křivka je spojitá, pokud 
je spojitá ve všech svých bodech, především v navazovacích bodech jednotlivých 
křivek. Křivka je hladká, pokud jsou ve všech jejích bodech spojité i její první 
derivace. V případě spojitosti vyšších derivací má křivka spojitost druhého, třetího a 
obecně n-tého řádu. Spojitost je nejčastěji rozdělena na dva typy: parametrická (Cn) a 
geometrická (Gn) spojitost. (9) 
 
1.5.1 Parametrická spojitost 
V případě spojení dvou segmentů (K1, K2) křivky K(t), lze rozlišit třídy spojení: 
C0 – Koncový bod prvního segmentu K1 je totožný s počátečním bodem druhého 
segmentu K2. Segmenty jsou spojitě navázány. 
C1 – Tečný vektor v koncovém bodě segmentu K1 je roven tečnému vektoru 
v počátečním bodě segmentu K2. 
C2 – Vektory první a druhé derivace ve společném bodě segmentů K1 a K2 jsou si 
rovny. (9) 
 
1.5.2 Geometrická spojitost  
V případě spojení dvou segmentů (K1, K2) křivky K(t), lze rozlišit třídy spojení: 
G0 – Koncový bod prvního segmentu K1 je totožný s počátečním bodem druhého 
segmentu K2. Segmenty jsou spojitě navázány. 
G1 – Tečný vektor v koncovém bodě segmentu K1 je lineárně závislý s tečným 
vektorem v počátečním bodě segmentu K2.  
G2 – První křivosti ve společném bodě segmentů K1 a K2 jsou shodné. (9) 
 

                              Obr. 1-9 Grafické znázornění geometrické spojitosti (32) 

1.5 
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1.6 Programy pro reverse engineering 
 
Pro všechny požadavky reverse engineeringu není na trhu ucelený program. Pro 
jednotlivý úkol, např. zpracování dat ze skenerů a modelování, se musí vybrat 
vhodný program. Software pro reverse engineering lze rozdělit do skupin podle 
funkcí, které obsahuje. 
1. Zacházení s hardware - hlavní funkcí programu je ovládání hardware pro reverse 
engineering a získání nasnímaných dat. Obsahují nástroje pro získání snímaných 
prostorových souřadnic z fyzické součásti a převod do dalších programů. Např. 
programy Mitutoyo Cosmos, Hymarc, Metris Scan, Cyberware, CyDir a GSI Crystal 
Studio. 
2. Zpracování CAD entit - tyto programy pracují s obrysovými křivkami, body, 
obdélníky a válci, které byly vytvořeny z mraku bodů nebo polygonální sítě. Např. 
programy ICEM surf, Imageware a CAD software jako UG, Pro/Engineer a 
Solidworks. 
3. Zpracování polygonů - programy, které zvládnou upravit, přizpůsobit a 
optimalizovat polygonální data. Např. programy Magics RP, DesArtes, Catia, Shape 
Sculptor a Viscam RP. 
4. Vytvoření polygonálních a NURBS ploch - programy obsahují nástroje pro 
úpravu polygonálních sítí, vytváření NURBS ploch a 3D inspekci. Např. programy 
GSI Studio, CopyCAD, Rapidform, Geomagics, Polyworks (Modeler) a Paraform. 
5. Zpracování naskenovaných 2D obrazů a 3D modelování - pro zpracování 2D 
obrazů naskenovaných pomocí CT a MRI jsou určeny např. programy Mimics, 
Rapidform, BioBuild, Velocity2, Amira, Scan IP, Analyze a 3-D Doctors. 
6. 3D Inspekce - základním úkolem těchto programů je 3D kontrola, analýza 
odchylek a vypracování dokumentace odchylek. Např. programy COMETinspect, 
Metris Focus Inspection, Power INSPECT, PolyWorks Inspector a Geomagic 
Qualify. 
7. Modelování NURBS ploch a těles - tyto programy jsou učeny pro modelování 
NURBS ploch a jejich úpravu. Např. programy Pro/Engineer, UG, Solidworks, Catia 
a Rhinoceros. (1) 
 
 
 
1.6.1 Catia 
CATIA (Computer-Graphics Aided Three Dimensional Interactive Application) je 
program pro PLM/CAD/CAM/CAE aplikace. Program je rozdělený do tří platforem 
P1, P2 a P3. (12) 
 
Digitized Shape Editor  2 
Je součástí modulů pro plošné modelování v CATIA V5 R7. Digitized Shape Editor 
umožňuje pracovat s množinami 3D digitálních bodů, které byly naměřeny na 
modelu, kontrolovat kvalitu povrchu apod. (13) 
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Prvním krokem při práci je import dat ze skeneru jako mrak bodů, potom se mraky 
bodů slučují, odstraňují nadbytečné body a upravuje se polygonální síť. Nakonec se 
vytváří NURBS povrchy, které jsou upravitelné v CATIA. Na vytvoření plochy 
obsahuje Catia dva příkazy - Loft a Power fit. Pro tvorbu přesnější plochy je 
vhodnější použít funkci Loft, kde se musí vytvořit vodící křivky, než Power fit. 
Kvalita ploch se ověřuje pomocí příkazu Global deformation. (28) 

1.6.2 Geomagic 
Geomagic je americký výrobce, který vytváří software pro počítačem řízené zajištění 
kvality (CAQ) a reverse engineering. Nabízí programy Geomagic Piano, Geomagic 
Qualify a Geomagic Studio. Geomagic Piano je produkt pro reverse engineering 
v zubním lékařství. Geomagic Qualify porovnává CAD modely a vyrobené díly pro 
kontrolu předsériových produktů, k výrobním zkouškám a analýzám trendu. 
Geomagic Studio je určené pro vytvoření CAD modelů z naměřených dat. (26) 
 
Geomagic Studio  
Skládá se z modulů Geomagic Shape, Geomagic Fashion a Geomagic Complete. 
Geomagic Fashion je určen pro tvorbu 3D CAD modelů při návrhu nového designu a 
pro reverse engineering. Geomagic Shape je vhodný pro vytváření přesných replik 
tvarově složitých modelů, např. v medicíně nebo archeologii. Geomagic Complete je 
kombinací obou modulů, která je vhodná pro konstruktéry, kteří využívají pro návrh 
jak analytické plochy, tak i volné modelování. (18) 
Geomagic Studio obsahuje nástroje pro úpravu nasnímaných dat, editaci polygonů, 
tvorbu NURBS ploch a tvorbu CAD ploch. Úprava nasnímaných dat obsahuje 
nástroje pro spojování skenů, odstranění nadbytečných dat. Editace polygonů - tyto 

                       Obr. 1-10 Uživatelské prostředí CATIA Digitized shape editor (28) 

1.6.2 
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nástroje obsahují funkce pro decimaci polygonů, tvorbu polygonální sítě, úpravu sítě 
(záplatování děr, vyhlazení, rekonstrukce hran), přípravu pro rapid prototyping 
(skořepina, zahloubení). Tvorba NURBS ploch v programu Geomagic Studio se 
provádí automaticky nebo mauálně. Automaticky se generují sešité plochy. 
Manuálně se provádí rozdělení ploch, tvorba záplata úprava záplat. Program 
obsahuje funkce pro analýzu odchylek, export dat ve formátech STEP, IGES, VDA. 
Tvorba CAD ploch - tyto nástroje jsou určeny pro manuální i automatickou 
klasifikaci ploch, sešití ploch a optimalizaci definičních křivek. (18) 
Geomagic Studio provádí export/import dat ve formátech 3DS, OBJ, DXF, PLY, 
IGS, STL, LWO, VRML, MAS, WRP, IGES, STEP, Pro/E PRT, Parasolid .x_t a 
.x_b, Neutral, SAT, VDA. (18) 

 
1.6.3 ICEM Surf   
ICEM Surf 4.8.4 je CAD software, používaný především v automobilovém 
průmyslu. Systém je dělen na moduly. Pro reverse engineering je učena sada 
programů ICEM Surf Reverse Engineering Package. Skládá se z modulů ICEM Surf 
Professional a ICEM Surf Scan Modelling. (21) 
ICEM Surf Professional je základní modul ICEM Surf pro vytváření a modifikaci 
ploch volného tvaru. V programu lze vytvářet plochy i bez vytvoření okrajových 
křivek. Vytváří i plochy třídy A. Mezery mezi křivkami mohou být automaticky 
vyplněny. Obsahuje nástroje pro vyhlazení a aproximaci funkcí křivek a ploch a pro 
spojité navazování při extrapolaci křivek a ploch. Modeluje pomocí NURBS a 
Bézierových křivek. NURBS plochy a Bézierovy lze v programu navzájem převádět. 
Konstrukce a modelování křivek je analogické s vytvářením ploch. Při tvorbě změn 
se nemusí vytvářet nový model. Změny se provádí v původním návrhu. Obsahuje 
také nástroj pro diagnózu ploch v reálném čase. (21) 

      Obr. 1-11 Uživatelské prostředí Geomagic Studio 12 (18) 
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ICEM Surf Scan Modelling umožňuje zpracovávat mraky bodů z laserového 
skenování a photo digitizérů. Načítá data jako mraky bodů (ASCII-data) nebo sítě 
(STL). Při současném použití dat z laseru a fotek lze vytvořit reálný digitální model. 
Obsahuje algoritmy pro odstranění nadbytečných bodů a pro snížení množství dat. 
Obsahuje funkci nazvanou Virtual Clay Modelling, pomocí této funkce lze vytvářet 
plošné modely bez vytvoření ploch, umožňuje vytvářet globální i lokální změny 
plošného modelu. Hrany, ostré ohyby a deformované hrany jsou označeny, pro další 
zpracování mohou být přeměněny na hladké křivky. Při vícenásobných skenech 
(z různých stran součásti) najde systém automaticky nejvhodnější řešení 
překrývajících se částí. Data jsou importována/exportována do jiných CAD/CAM 
systémů pomocí standardního formátu STL. (21) 

1.6.4 PolyWorks 
PolyWorks  Modeler 11 je program pro tvorbu přesných a hladkých polygonálních 
modelů a NURBS povrchů z objemově velké sítě 3D bodů. Vytváří polygonální 
modely třídy A pro přesné polygonální výrobní aplikace. Převádí NURBS povrchy 
do CAD programů jako jsou CATIA a UG. (25) 
Program pracuje s uspořádanou i neuspořádanou sítí 3D bodů vysoké hustoty. Nabízí 
možnost přímého propojení se skenovacím zařízením. Používá technologii vyrovnání 
best-fit k transformaci vícenásobných neuspořádaných skenů do jednotného 
souřadného systému. Přizpůsobuje rozlišení polygonální sítě vzhledem k zakřivení 
povrchu, tj. zachovává vysoké rozlišení v oblastech hran a zaoblení a v plochých 
oblastech vytvoří větší trojúhelníky. (25) 

    Obr. 1-12 Uživatelské prostředí ICEM Surf (38) 

1.6.4 
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Program obsahuje nástroj curve layout tool, který sleduje přirozené linie zakřivení na 
polygonální síti pro vytvoření hranic NURBS ploch. Algoritmus detekuje špatné 
NURBS záplaty a odstraňuje je. Pro každý okraj umožňuje specifikovat GO, G1 nebo 
G2 kontinuitu. (19) 
Chybějící křivky, které jsou nutné k vytvoření NURBS ploch se vytváří ručně. 
Automatický proces výpočtu NURBS ploch lze omezit jen na definované křivky, tím 
se dá docílit větší kvalita výsledných NURBS povrchů. NURBS plochy lze vytvořit s 
malým počet záplat, hladkým povrchem s minimem zvlnění. Obsahují záplaty se 
spoji typu T (T-junctions) a trojúhelníkové záplaty. Plochy mají G1 kontinuitu 
kontrolovanou úhlovou tolerancí. (25) 
Tento program podporuje formáty DXF(pouze zápis), inventor (pouze zápis), 
nastran, OBJ, PLY, POL, STL, VRML 2.0, CATIA V4 a V5, IGES, JT, PRO/E, 
SolidWorks, STEP, UG, VDA-FS. (22) 
 

1.6.5 RapidForm 
Program RapidForm nabízí moduly RapidForm XOS - Scan, RapidForm XOR - 
Redesign a RapidForm XOV - Verifier, které jsou určeny pro tvorbu ploch, nástroje 
pro design a také pro kontrolu. 
Modul XOS umožňuje zpracování nasnímaných dat, polygonálních sítí nebo mraku 
bodů, jejich načtení, záplatování a další úpravu.  
Modul XOR je určen pro zpracování nasnímaných dat do parametrického CAD 
modelu.  
Modul XOV v tomto modulu lze porovnávat sken x CAD model, sken x STL a sken 
x sken. Vytváří grafickou mapu odchylek rozměrů a tolerance. (27) 
 
Rapidform XOR je program, který spojuje zpracování dat z 3D skenování 
s parametrickým modelováním. Je určený pro vytváření CAD modelů ze 3D 

                    Obr. 1-13 Uživatelské prostředí Polyworks (39) 
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naskenovaných dat. Data je možné načítat ze souborů nebo přímo ze skeneru. Tento 
program umožňuje automatické opravy mraku bodů a sítí, sestavení jednotlivých 
skenů do ucelené sítě a zacelení děr. Kontrolovat správnost dat lze během skenování.  
Nástroj Accuracy Analyzer ukazuje v reálném čase odchylky modelu od 
naskenovaných dat. Naskenovaná data se používají pouze jako šablona, dle které se 
vytváří CAD model. V programu se dají vytvářet, upravovat a měnit NURBS 
plochy.Software vytváří CAD model včetně modelovacího stromu. Parametrický 
model včetně stromu se dá převést do aplikací SolidWorks, NX, Pro/Engineer. Do 
ostatních programů se model převede přes podporované formáty, ale již bez stromu. 
U modelů lze kontrolovat křivost G2. Pro křivost vyšší než G3 není tento program 
vhodný. Modul obsahuje průvodce pro zarovnání skenů, sadu nástrojů pro zarovnání 
souřadnic. Ustavení vícenásobných skenů se provádí pomocí technologií Quick fit, 
Best fit, 3-2-1, Datum, dle referenčních souřadnic, atd. (15) 
Program podporuje formáty typu: STL, OBJ, PLY, 3DS, WRL(VRML), IGES, 
STEP, VDAFS, soubor modelu Parasolid (X_T, X_B), Rhino(3DM), vlastní formáty 
a formáty dat mnoha výrobců skenerů. (15) 
 

 

     Obr. 1-14 Uživatelské prostředí Rapidform XOR (40) 
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1.6.6 Rhinoceros 
Rhinoceros je plošný 3D modelář. Umožňuje vytvářet, editovat, analyzovat a 
převádět NURBS modely. Spojuje přesné a volného modelování. Je možné napojení 
na různé CAD/CAM/CAE programy. (7) 
Pro vytvoření NURBS ploch z mraku bodů nebo polygonální sítě se může použít i 
Rhinoceros v základní verzi bez specializovaných pluginů. Převod sítí na plochy v 
základním Rhinu bez pluginů je vhodný pro sítě, které nejsou členité, mají dobře 
rozložené body a jsou plynulé. (10) 
 
RhinoReverse 2 
RhinoReverse je zásuvný modul určený pro reverse engineering, který je integrován 
v programu Rhinoceros 4.0. Tento modul umožňuje poloautomatický převod 
digitalizovaných polygonových sítí na hladké NURBS plochy. (10) 
Obsahuje algoritmy, pomocí nichž se vytváří a upravují NURBS plochy. Plochy se 
definují 2 až 25 hraničními křivkami. Algoritmus RRHeal léčí již existující NURBS 
plochy, automaticky vyplní malé mezery, schodky a překrytí ploch. Pro vytváření 
komplexní sítě plátů umožňuje RRPatch pomocí přidávaných křivek definovat 
vnitřní tvar plátů. Algoritmus pro tolerancí řízenou interpolaci poté vytvoří spojitelné 
plochy (pláty). (30) 
Používá se jen jeden soubor pro uložení všech dat (.3dm). Import dat je možné ve 
formátech stl, wrl, vrml, af, nas, txt. (31) 
 

 
                            Obr. 1-15 Uživatelské prostředí Rhinoreverse (41) 
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1.6.7 Tebis V3.4. 
 
Tebis CAD/CAM software je určen pro potřeby konstruktérů modelů, nástrojů a 
forem. V programu se mohou kombinovat různé moduly CAD a CAM. (24) 
 
Modul Digitized Data Processing je program pro zpracování digitalizovaných 
součástí. Pomocí programu se převádí zdigitalizované objekty do CAD podoby, 
jejich modifikování a příprava pro další zpracování (např. převod polygonálních sítí 
na plochy a obrábění). (23) 
Pracuje s hybridním modelem, který podporuje kombinaci polygonálních sítí a 
polynomických ploch. Přejít od sítí k plochám lze za pomocí modulu RSC. Obsahuje 
dvě skupiny funkcí. (23) 
První skupina Digit je určena pro práci s naskenovanými daty. Zahrnuje v sobě 
nástroje pro: import digitalizovaných dat, převod NC drah a křivek na digitalizovaná 
data. Optimalizaci, ořezávání, spojování a zaplňování děr v digitalizovaných datech. 
Analyzování odchylek digitalizovaných dat od ploch a polygonálních sítí. (23) 
Druhá skupina označována Mesh pracuje s polygonální sítí. Vytváří polygonální sítě. 
Ustavuje polygonální sítě do stejné polohy s CAD daty. Upravuje, optimalizuje a 
spojuje sítě a zaplňuje díry. Umožňuje kontrolu kvality. Analyzuje odchylky sítě od 
ploch případně jiných polygonálních sítí. (23) 
 
Modul Rapid Surface Creation (RSC) je určený pro vytvoření plošného digitálního 
modelu z polygonální sítě. Pracuje s polygonálními daty, které byly vytvořeny v 
modulu Digitized Data Processing, nebo načteny ve formátu STL. Polygonální sítě 
načtené z jiných programů mohou upravovány funkcemi, které jsou v modulu 
Digitized Data Processing. Používá dva typy ploch: surface, což jsou neoříznuté 
plochy se čtyřmi hranicemi, a face, které jsou oříznuté a mají jakýkoli počet hranic. 
Face plochy se používají pro co nejpodobnější topologii, jakou mají klasické plochy. 
Všechny sousední plochy jsou tečně napojeny, mají spojení třídy G1. Modul 
obsahuje technologii BREP, která dodržuje tolerance při napojování ploch. Síť 
hraničních křivek je vytvářena částečně automaticky s využitím analýzy křivosti a 
částečně manuálně za pomocí příslušných funkcí. Neořezané plochy surface jsou 
vytvářeny automaticky. Oříznuté (face) plochy se dají také vytvořit automaticky. Ke 
každé face ploše je k dispozici podkladová neořezaná surface plocha. Při analýze 
odchylek vytvářených ploch od podkladové sítě je používána barevná mapa. (29) 
Je možné použít funkce pro povrchové modelování (moduly Surface Design a 
Advanced Surface Design), zpracovat povrchový model a vyexportovat jej do jiných 
CAD. (29) 

1.6.7 
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Tebis podporuje formáty typu: STL, DXF, VDA, IGES, soubory programů Catia V4 
a V5, Unigraphics a Pro/ENGINEER. (17) 

         Obr. 1-16 Uživatelské prostředí Tebis (42) 
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2 FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO ANALÝZA 
 
Polygonální modely jsou používány především pro rapid prototyping, laserové 
obrábění, 3D grafiku, simulace a animace. V počítačovém modelování, výrobě a 
inženýrských aplikacích se používá pro reprezentaci digitální model tvořený 
plochami. Většina současných CAD systémů používaných pro konstrukci neumí 
pracovat s polygonální sítí na dostatečné uživatelské úrovni. Proto je důležité převést 
polygonální síť na plochy (nejčastěji NURBS plochy).  
K tomu je potřeba specializovaných programů, které umožní vytvořit souvislou 
plochu. Plochy se vytváří pomocí hraničních křivek, mezi nimiž se vytvoří NURBS 
plochy. Na celý model se vytvoří křivky tak, aby povrch rozdělily na co 
nejjednodušší matematicky popsatelné části. Je nutné zajistit hladkou návaznost mezi 
jednotlivými plochami. Musí být zadány vhodné tolerance pro plochu, aby nedošlo k 
nežádoucím vlněním či naopak k nedostatečné aproximaci.  
 
 
 
 

2 
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3 VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 

3.1 Cíl práce 
Primárním cílem práce je převedení 3D polygonálního modelu kapotáže motocyklu 
na NURBS plochy, které bude možné používat v běžných CAD systémech. 
Jednotlivé plochy musí být hladce navázány v dané přesnosti. 
 
3.2 Dílčí cíle práce 
1. Nalezení vhodného software 
2. Převod polygonální sítě do ploch  
3. Kontrola spojitosti ploch 
4. Vytvoření plného modelu kapotáže motocyklu 

 

 

 

Vymezení cílů práce 
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4 NÁVRH METODICKÉHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 
 
1. Výběr programu 
2. Načtení STL dat 
3. Tvorba hraničních křivek 
4. Generování NURBS ploch 
5. Finalizace modelu 
 
4.1 Výběr programu 
Program Rhinoceros se zásuvným modulem Rhinoreverse byl zvolen především 
kvůli dostupnosti demoverzí a dostupnosti návodů. Je určen pro reverse engineering, 
proto by měl zvládnout převod polygonální sítě na plochy. 
 
4.2 Popis programu Rhinoceros 
Rhinoceros je 3D modelář pracující s křivkami NURBS. Rhinoceros používá při 
modelování body, křivky, plochy a polygonální sítě. (33) 
 

Roletové 
 menu 
Okno  
příkazové  
historie 
Příkazový  
řádek 
Standardní  
paleta 
Grafická 
oblast 
Symbol  

globálních 
os 
Titulek  
pohledu 
Nástrojové  
Palety 
Hlavní1 a 
Hlavní2 

 Stavový řádek (34) 

Uživatelské prostředí programu Rhinoceros 
Obrazovka je rozdělena na šest částí - roletové menu, příkazová oblast, nástrojové 
palety, grafická oblast, pohledy a stavový řádek. Otevřený model se zobrazuje 
v grafické oblasti, která je standardně do čtyř částí, ve kterých je pohled shora, 
zepředu, zprava a perspektivní. 
 

      Obr. 4-1 Uživatelské prostředí Rhinoceros (34) 

4 

4.1 

4.2 
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4.3 Popis zásuvného modulu Rhinoreverse 
 
Rhinoreverse je zásuvný modul pro reverse engineering, který je možné nainstalovat 
do programu Rhinoceros 4. Umožňuje vytvářet NURBS plochy podle polygonální 
sítě. Naskenované data lze připravit pro další kroky v řetězci CAx aplikací, např. 
další modelování a editace nebo CNC programování. (11) 
 
 
4.3.1 Nástrojová lišta a její funkce 
 

 

 
Nástroj Název Příkaz Popis 

 
Načíst síť RRLoadMesh Načte soubor s daty sítě. 

 
Upravit mřížku RREditGrid Zobrazí mřížku, která patří vybrané síti. 

 
Commit RRCommit Upraví plochy z Rhinoreverse na převod a 

převádí plochy a křivky na Rhino model. 

 
Nastavení RROptions Nastavení tolerancí a možností zobrazení. 

 Skrýt mřížku RRHideMesh Skrýt nebo zobrazit objekt ze sítí. 

 Importovat 
mřížku V1 

RRImportGridV1 Umožňuje importovat soubory s mřížkou, 
které byly vytvořeny ve verzi 
Rhinoreverse 1. 

 Reliéf RRRelief Rychlá metoda k zakrytí určeného místa 
sítě bodů NURBS plochou. 

 
Léčení RRHeal Všechny převedené a vybrané sady ploch 

jsou automaticky upraveny tak, aby byly 
v absolutních a úhlových tolerancích. 

 
Patch (záplata) RRPatch Zakrývá otevřené nebo uzavřené díry 

pomocí ploch, které jsou vytvořeny 
hraničními křivkami. 

 
 
 
 
 

                                                             Obr. 4-2 Nástrojová lišta Rhinoreverse (43) 

        Obr. 4-3 Funkce Rhinoreverse (43) 
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4.3.2 Práce v programu Rhinoreverse 
 
Pomocí příkazu RRLoadMesh se načte polygonální síť. Příkazem RREditGrid se na 
polygonální síť naskicuje mřížka, která obsahuje hraniční křivky pro všechny 
budoucí plochy. Aktivní křivka, která se vytváří, je světle zelená. Pokud je plocha 
ohraničena, vytvoří se mezi hranicemi žlutá výplň. 
 
 

 
Postupně se celá polygonální síť popíše hraničními křivkami. Hraniční křivky pro 
sousední plochy by měly totožné, aby plochy byly spojitě navázány. 
 
 
 
 
 

Obr. 4-5 Ukázka vytvářené NURBS plochy mezi hraničními křivkami na polygonální síti 

Obr. 4-4 Ukázka vytvářené plochy mezi hraničními křivkami na polygonální síti 

4.3.2 
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Příkaz RRCommit převede vytvořené plochy v Rhinoreverse (žluté) na NURBS 
plochy. 

 
 
 
 
 
 

      Obr. 4-5 Ukázka vytváření hraničních křivek na polygonální síti 

       Obr. 4-6 Ukázka vytvoření NURBS ploch mezi hraničními křivkami na polygonální síti 
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Spojitost ploch se dá kontrolovat pomocí funkce zebra. Na povrch se promítnou 
pruhy. Tyto pruhy v případě dobře spojitých ploch plynule přechází jeden v druhý. 
 

 

                           Obr. 4-8 Ukázka špatně napojených  NURBS ploch  

  Obr. 4-7 Ukázka vytvořených  NURBS ploch  
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Pokud spojitost není dobrá, je možné použít příkaz RRHeal, který upraví spojitost 
ploch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Obr. 4-9 Ukázka dobré spojitosti NURBS ploch  
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5 ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Plocha byla pravděpodobně skenována optickým skenerem, jehož problémem je, že 
nedokáže zreprodukovat prohlubně a díry, které nejsou průchozí. Kvůli tomu nebylo 
možné vytvořit dostatečně přesné plochy pro hlubší drážky a otvory kapotáže. 
Polygonální plocha ve formátu STL nebyla dostatečně kvalitní pro práci v programu 
Rhinoreverse. Byly vytvořeny především souvislé plochy. Při převodech zaoblení 
nastaly problémy kvůli tomu, že NURBS plocha kopírovala nedostatky polygonální 
sítě, které vznikly při nedokonalém skenování. Plochy byly vytvářeny s přesností 0,1 
mm.  
Vzhledem k náročnosti programu na hardware se plochy na kapotáži motocyklu 
vytvářely po částech. V závěrečné fázi byly vytvořené plochy z jednotlivých částí 
složeny dohromady. NURBS plochy byly vytvářeny na jedné polovině modelu, proto 
byly plochy pro druhou poloviny ozrcadleny. 
 
 

 Obr. 5-1 Výsledný model kapotáže motocyklu  

Analýza a interpretace výsledků
 

5 
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6 ZÁVĚR 
 
Cíle práce: nalezení vhodného software, převod polygonální sítě do ploch, kontrola 
spojitosti ploch, vytvoření plného modelu kapotáže motocyklu byly splněny. 
Vytvořené plochy je nutné dále upravovat v programu Rhinoceros, aby bylo 
dosaženo kvalitních přechodů všech ploch. K tomu je potřeba pokročilých znalostí 
volného modelování v programu. Při ručním vytváření ploch nastane problém s 
velkými odchylkami vytvořených ploch od polygonální sítě. Program Rhinoceros je 
vhodný především pro přímé modelování designové součásti. Vytvořené plochy je 
pro vytvoření CAD modelu nutné dále zpracovávat, ale to již není předmětem této 
práce.  
Zásuvný modul Rhinocereverse je velmi náročný na hardware počítače. Pro načtení 
polygonální sítě nebyla dostatečná operační paměť o velikosti 1GB. Pro zpracování 
načtené polygonální sítě a vytváření ploch bylo nutné použít počítač s operační 
pamětí 16GB. Práce na počítačích s nižší operační pamětí byla časově velmi náročná, 
při větším počtu hraničních křivek nebyl počítač schopen vytvořit NURBS plochy. 
Pro rekonstrukci 3D ploch z polygonální sítě technických součástí by bylo vhodné 
použít program, který spojuje parametrické modelování s možností vytváření ploch 
na základě polygonální sítě (např. Rapidform). Problémem je však vysoká pořizovací 
cena těchto programů, kterou si mohou dovolit firmy, které se zabývají přímo touto 
prací. 

Závěr 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
 
3D  - three dinemsional   trojrozměrný 
3DM       datový formát 
AF       datový formát 
ASCII       datový formát 
CAD              - computer-aided design  počítačem podporované               
       konstruování 
CAE  - computer-aided engineering počítačem podporované  
       inženýrství 
CAM  - computer-aided manufacturing počítačem podporovaná výroba 
CAQ  - computer-aided quality  počítačem podporovaná kvalita 
CAx  - computer-aided   počítačem podporované 
CNC  - computed numerically controlled číslicové řízení pomocí počítače 
CT  - computerized tomography  výpočetní tomografie 
DXF  - drawing exchange format  datový formát 
IGES       datový formát 
IGS       datový formát 
JT       datový formát 
LWO       datový formát 
MAS       datový formát 
MRI  - magnetic resonance imaging magnetická rezonance 
NAS       datový formát 
NC  - Numeric Control   číslicové řízení 
Neutral      datový formát 
NURBS - non-uniform rational B-spline typ plochy 
OBJ       datový formát 
X_T       datový formát 
X_B       datový formát 
PET  - positron emission tomography pozitronová emisní tomografie 
PLM  - product lifecycle management správa životního cyklu výrobku 
PLO       datový formát 
PLY  - polygon file format   datový formát 
PRT       datový formát 
SAT       datový formát 
STEP       datový formát 
STL       datový formát 
TXT       datový formát 
VDA        datový formát 
VDA-FS      datový formát 
VRML       datový formát 
WRL       datový formát 
WRP       datový formát 
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2. Polygonální síť v programu Rhinoreverse 
 
 
 
 
 

 
 
3. Vytvořené plochy 
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3.a Různé pohledy na vytvořené plochy kapotáže motocyklu 
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