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Abstrakt  

 Tato práce popisuje problematiku skenování rotorů asynchronních motorů pomocí 3D 
skeneru. V úvodu se zabývá teorií asynchronních motorů, možnými poruchami těchto strojů a 
v neposlední řadě i problematikou 3D skenování. Přímo se zaměřuje na praktické zpracování 
měřených rotorů a jejich nutné úpravy programem GEOMAGIC. Zahrnuje diagnostiku odchylek 
skenovaných prvků rotorů s modelem vytvořeném v programu AUTODESK INVENTOR a 
možné důvody jejich vzniku. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 This term describes questions of scanning rotors of asynchronous motors using 3D 
scanner. At the beginning it deals with a theory of asynchronous motors, defects of these 
machines and last but not least also questions of 3D scanning. Directly it focuses on a practical 
processing of measured rotors and their necessary modifications using of a program 
GEOMAGIC. It includes a diagnostic of deviations of scanning components of rotors with a 
model created on a program AUTODESK INVENTOR and posiible reasons of their creation. 
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1  ÚVOD 
V moderní době 21. století se neustále setkáváme se zařízeními, jimž se říká elektrické 

stroje. Tyto elektrické stroje nám poskytují komfort, bez kterého bychom si jen těžko představili 
život. 

Elektrické stroje můžeme rozdělit na točivé a netočivé stroje. Točivé stroje jsou 
elektromechanické zařízení, které přeměňují navzájem mezi sebou točivou a elektrickou energii. 
Do netočivých řadíme zařízení, které pracují na principu elektromagnetické indukce a slouží pro 
transformaci elektrického napětí na různé napěťové hladiny. Příkladem točivých strojů jsou 
generátory či motory a netočivých strojů transformátory.[16] 

V oboru točivých strojů, kde se na trhu setkáváme s nepřeberným množstvím různých 
zařízení se potýkáme například s problémy nepřesností vyrobených odlitků jednotlivých části 
točivého stroje. Těmto, ale také dalším problémům se snažíme předcházet diagnostikou strojů,  
které nám poskytuji možnost lepšího využití, zlepšování účinnosti zařízení, a v neposlední řadě 
i k nižším výrobním nákladům při vývoji, tak i při produkci. 

 K diagnostice elektrických strojů můžeme zejména využit optických metod snímání 
povrchů objektu a různých softwarových programů pro zpracování a vyhodnocení dané 
problematiky. Do optických metod zajisté patří zařízení, které se nazývá 3D skener. 

3D skener je zařízení, které dokáže analyzovat skutečný objekt a okolí. Toto zařízení 
shromažďuje  údaje o tvaru a povrchu a následně dokáže vytvořit trojrozměrný digitální model. 
Využití zařazení je dost široké a diagnostika elektrických strojů je jen špička ledovce ve 
využitelnosti. Tato zařízení nacházejí užití snad ve všech průmyslových oborech. Příkladem 
může být automobilový a letecký průmysl, kde se pomocí optických metod navrhují prototypy 
a analyzují prvky jednotlivých modelů. Dalším příkladem užití je zábavní průmysl ( výroba filmů 
a různých videoher), zdravotnictví a také vytváření přesných věrohodných kopií artefaktů či 
jiných historických předmětů. 

Jednotlivé zařízení využívají různých metod snímání povrchů a nese to problémy 
využitelnosti. Při snímání povrchu objektů se setkáváme s potíží při skenování lesklých či 
skleněných povrchů objektů. Průhledné předměty, jako je sklo, pouze světlo lámou a určují 
nepřesné informace. Existují však metody, které nevyužívají optických metod. Avšak se i tyto 
potíže dají potlačit tím, že se na daný snímaný povrch nanese vrstva křídového prášku, který 
zajistí lepší vlastnosti povrchu. Z tohoto lze také usoudit, že barva objektu je velmi důležitá pro 
snímání povrchů. Bílý povrch odráží velké množství světelných paprsků oproti černému povrchu, 
který pohltí veliké množství fotonů laserového paprsků.  

 Účelem 3D snímacího zařízení je vytvořit realistický trojrozměrný počítačový model 
předmětu. Snímací zařízení vytváří v souřadném systému jednotlivé informace o vzdáleností 
a pozici umístění bodů geometrických vzorků na povrchu předmětu. Jednotlivé body se pomocí 
rekonstrukce převedou na skutečný tvar a vytvoří tak grafický model. Zařízení dokáže pořizovat 
informace pouze v daném zorném poli snímače. Pro lepší a kvalitní vytvoření modelu je 
zapotřebí u daného objektu provádět záznam několikrát.[15] 
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2 ASYNCHRONNÍ MOTOR  
 eAsynchronní motory, často nazývané jako „Indukční motory“, patří mezi nejčastější 

a nejrozšířeněji využívané stroje z této kategorie.  Díky své konstrukci jsou jednoduché a levné. 
Jejich velkou prioritou je vysoká spolehlivost a relativně malé nároky na údržbu ve srovnání 
s jinými obdobnými stroji. Rozšíření asynchronních motorů je úzce spjato s rozvojem střídavých 
distribučních síti.  

 Jednoduchost spouštění motoru připojením k elektrické síti je jeho velkým kladem. 
Nevýhodou je velký záběrný proud při spouštění motoru, který dosahuje až sedminásobku 
jmenovitého proudu. Vysoký záběrný proud při spuštění byl podnětem pro rozvoj jiných 
technologii, které vedly ke vzniku speciálního rotoru s kroužkovou kotvou. Bohužel tím zanikla 
hlavní výhoda jednoduchosti a téměř žádné potřeby údržby, jako tomu je u rotoru s kotvou 
nakrátko.[4] 

 Využití asynchronních motorů je široké, mohou sloužit jako pohony obráběcích strojů, 
čerpadel, ventilátorů a jiných zařízení.  

 Asynchronní motory mají rozsáhlé výkonové zatížení od jednotek wattů až do řádů MW, 
proto se také setkáváme s jednofázovými a trojfázovými motory.[3] 

 

2.1 Konstrukce 3f asynchronních motorů 
 Asynchronní motor se skládá ze statorové částí a rotorové části. Statorová část je uložena 

v litinové nosné kostře a dvou ložiskových štítech, ve kterých je uchycen rotor. V kostře statoru 
jsou navzájem nalisované svazky statorových plechů a navinuté statorové vinutí.  

 Rotor je složen z hřídele, na které jsou pevně nalisovány rotorové elektrotechnické plechy 
s jednotlivými drážkami, určené pro masivní rotorové tyče. Rotor z konstrukčního pohledu se dělí 
na rotor s kotvou nakrátko a s kroužkovou kotvou. 

 V kotvě nakrátko jsou navzájem nalisovány měděné1 neizolované tyče, které jsou spojeny 
mosaznými zkratovacími kroužky. Tyče a zkratovací kroužky tvoří rotorovou klec.  

 Kroužková kotva má na rotoru uložené trojfázové vinutí. Jednotlivé části začátku vinutí 
jsou vyvedeny na tři navzájem izolované sběrací kroužky, které se pomocí komutátorových 
kartáčů připojují k regulačním odporům. Ty slouží k hladšímu rozběhu motoru, než je tomu 
u rotoru s kotvou nakrátko. Zapojení rotorového vinutí bývá nejčastěji do hvězdy, výjimečně do 
trojúhelníku.[2] 

2.1.1 Konstrukce motorů s rotorem s kotvou nakrátko 
 Tento nejrozšířenější asynchronní stroj výjimečný svou výrobní jednoduchostí je tím 

zcela určen pro sériovou výrobu. Jeho magnetický obvod statoru je tvořen z dynamových 
elektroplechů nejčastější tloušťky 0,5mm Točivé magnetické pole vzniká připojením na 
trojfázovou síť. Vinutí je umístěno v drážkách statorových elektoplechů. Celý statorový celek je 
pevně zalisován v litinové kostře, která tvoří základní část motoru viditelným z venku. Na kostře 
je nejčastěji řešeno uchycení celého motorového celku a taky jsou podélně na něm odlity 

                                                 
1 Podle použití přístroje se používají ještě tyče hliníkové, nebo mosazné. 
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žebrovité výčnělky,  mající za účel odvod tepla z co největší plochy povrchu motoru. Uchycení je 
řešeno buď ve vodorovné patkovité poloze  nebo pomocí příruby. 

 Rotorová část u menších motorů je tvořena z hřídele a k ní jsou buď napevno nalisovány 
dynamové jednostranně izolované elektroplechy. Díky této konstrukci se brání ztrátám vířivými 
proudy. U větších motorů se připevnění řeší pomocí hvězdicového spojení. V neizolovaných 
drážkách plechů rotoru je pod tlakem vstříknut vodivý materiál, nejčastější hliník nebo měď. 
Konce tyčí jsou spojeny pomocí vodivých kruhů, které se odlévají společně s tyčemi a tvoří jeden 
celek rotorové klece. Zároveň formy mají výčnělky na kroužkách pro vytvoření malých 
ventilačních lopatek, mající za účel ventilací tepla uvnitř stroje. Rotorová část motoru je uložena 
ve dvou ložiscích, které jsou uloženy v ložiskových štítech.  

 Ložiskové štíty tvoří přední a zadní viditelnou část stroje z venkovního pohledu. Přední 
ložiskový štít je na straně ventilátoru a zadní ložiskový štít je část pro pohon, ze které vyčnívá 
hřídel. Hřídel se připojuje k zátěži buď pomocí řemenice nebo kotoučem spojky.[4] 

 

Obrázek 1:Řez asynchronním motorem[9] 

Ložiska 
 Ložiska asynchronních motorů jsou asi nejvíce náchylnou částí motoru, kde může 

vzniknout porucha, proto je vhodné věnovat mimořádnou pozornost této části. Nejčastější 
používaná ložiska jsou radiální jedno-kuličková ložiska. Důležitým faktorem je životnost, kdy po 
uplynutí této doby se zvětšuje mnohonásobně riziko poškozeni. Dle katalogového listu firmy 
Siemens se udává pro vodorovnou montáž při spojení spojkou bez dodatečného axiálního zatížení 
a napájení ze sítě 50Hz životnost minimálně 40 000 hod a 20 000hod při využití maximálních 
dovolených zatíženích. 
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 Dle různých požadavků se osazují i ložiska s domazáváním, kde se mazací tuk po určitém 
uplynutém čase nechá domazat a zamezí se tím případné havárii. Další možností je osadit motory 
ložisky se zvýšeným radiálním zatížením. Kde se však musí dbát na to, aby minimální radiální 
síla působila ve výši dovoleného radiálního zatížení normálních kuličkových ložisek. Možnou 
variantou je i použití axiálně pevných kuličkových ložisek. 

 Při výměně ložisek je důležité dodržet určitých technologických postupů. Stahování 
ložisek se provádí pomocí speciálních stahovacích přípravků. Nasazování nových ložisek se 
provádí taktéž pomocí speciálního nářadí nebo za pomocí ohřevu.[6] 

Zatížení hřídele 
 Důležitým faktorem je přípustné radiální zatížení. Aby bylo radiální zatížení přípustné, 

musí se působiště radiální síly nacházet na celé délce konce hřídele. Tato hodnota je označena 
v rovnici hodnotou x a je to hodnota vzdálenosti mezi působištěm síly a osazením konce hřídele. 

 K výpočtu celkové radiální síly z následující rovnice, je zapotřebí znát koeficient přepětí  
a obvodovou sílu. 

UQ FcF ⋅=            (1) 

 kde FQ (N) je celková radiální síla, FU (N) je obvodová síla a Koeficient přepětí c (-) 
vychází z empirického měření výrobce řemene. Pro hrubý odhad jsou hodnoty: 

• c=2, pro normální ploché řemeny s napínací kladkou 

• c=2 až 2,5, u klínových řemenů a speciálních plastových řemenů (podle způsobu 
zatížení) 

 Pro výpočet obvodové síly je zapotřebí znát Jmenovitý výkon motoru Pn (W), jmenovité 
otáčky motoru n (ot/min) a průměr řemenice D (m). Hodnota Xmax (m) odpovídá v obrázku délce 
řemenice u konce hřídele.[6] 

Dn

P
F n

U ⋅
⋅⋅= 7102          (2) 

 

Obrázek 2:Působení radiální síly[6] 
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2.2 Princip činnosti 
 Aby se rotor mohl roztočit, je zapotřebí vytvoření točivého magnetického pole, které 

vznikne průchodem střídavého trojfázového proudu přes vinutí statoru. Následně se magnetické 
pole indukuje v rotoru a proud, který zde vznikne, vyvolá sílu otáčející rotorem. 

2.2.1 Magnetická síla vodiče 
 Ke vzniku magnetického pole je zapotřebí průchodu elektrického proudu daným vodičem, 

neboť zdrojem je volný elektrický proud, který vykonává makroskopické pohyby. K určení 
magnetické sily můžeme využít Ampérového pravidla pravé ruky a Flemingova pravidla levé 
ruky. Podle Ampérového pravidla pravé ruky určujeme orientaci magnetických indukčních čar, 
které nám ukazují prsty levé ruky a palec ukazuje směr dohodnutého průchodu elektrického 
proudu vodičem. Flemingovým pravidlem levé ruky zjistíme směr síly, která působí na vodič 
nacházející se v magnetickém poli. Princip pravidla spočívá v tom, že položíme otevřenou dlaň 
levé ruky na vodič, jimž protéká proud. Prsty nám budou ukazovat směr tohoto proudu, indukční 
čáry magnetického pole bude vstupovat do dlaně a odtažený palec bude ukazovat směr síly, 
kterou působí magnetické pole na vodič.[7]  

 

 

Obrázek 3: Působení magnetické síly 

 

2.2.2 Vznik točivého magnetického pole 
 Pro vznik točivého magnetického pole je zapotřebí dvou nebo více střídavých 

magnetických polí, které jsou jak prostorově, tak i časově vzájemně posunuty, a magnetického 
pole rotoru. K vytvoření točivého magnetického pole nám postačí tři cívky, které jsou vzájemně 
prostorově posunuty o 120° napájeny trojfázovým proudem. Následně dochází k vzniku 
magnetického pole, které se časem nemění, ale fázor magnetického pole se otáčí ve směru 
postupu jednotlivých fází úhlovým synchronním kmitočtem, který je dán frekvencí napájecí sítě. 
Na následujícím obrázku je znázorněn průběh trojfázového proudu v čase a jednotlivé vektorové 
součty magnetomotorického napětí všech tří fázi. Časově jsou posunuty o 120°. 
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Obrázek 4: Průběh 3f proudu a vznik točivého pole[5] 

2.2.3 Vznik tažné síly 
 Rotor, vložený do točivého magnetického pole statoru, je tvořený jedním závitem 

spojeným kotvou nakrátko. Magnetický tok, který prochází plochou stojícího závitu se při otáčení 
nemění, ale jeho změnou se indukuje napětí, které protlačuje proud závitem. Proud jedním 
závitem vybudí své magnetické pole, které působí na točivé pole statoru a vytvoří točivý moment 
stroje.  V dané problematice se ale vyskytuje pojem skluz, který určuje pokles otáček rotoru od 
synchronních otáček . Proto se stroj nazývá asynchronní motor.  

 Pokud by otáčky dosáhly synchronních otáček, točivý moment by klesl. Opačná analogie 
je u rostoucího zatížení, kdy se otáčky indukčního motoru snižují. Je to dáno tím, že indukční 
čáry protínají vodiče, ve kterých se indukuje napětí a tažný proud. Při větším zatížení je tedy 
zapotřebí větší indukované napětí a tedy i větší proud, který protéká rotorovými vodiči, rotor se 
ale otáčí menšími otáčkámi.[4] 

Vztah pro výpočet skluzu:   
s

s

n

nn
s

−=      (3) 

Kde s (-) je skluz, ns (ot/min) jsou synchronní otáčky a n (ot/min) jsou otáčky motoru. 
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2.3 Mechanické charakteristiky a spouštění stroje 
 Zavedením pojmu skluzu a točivého momentu přístroje v předchozí kapitole, se nabízí 

uvést jednotlivé závislosti točivého momentu asynchronního stroje na jeho otáčkách nebo skluzu 
a proudová charakteristika na jeho otáčkách či skluzu. 

 

Obrázek 5: Momentová a proudová charakteristika asynchronního stroje[8] 

 Momentová charakteristika se dá vypočítat pomocí zjednodušeného Klosova vztahu,  
a jeho parametrů maximálního momentu a skluzu zvratu. 

s

s

s

s
M

M
zvr

zvr

MAX

+

⋅= 2
          (4) 

 Kde M (N.m) je moment asynchronního stroje, MMAX (N.m) je maximální moment 
asynchronního stroje,  sZVR (-) je skluz zvratu.  

 Jak bylo již uvedeno v úvodní kapitole, nevýhodou tohoto motoru je veliký záběrný proud 
při spuštění. U tohoto typu se nabízí několik variant, jak lze alespoň částečně snížit proudový 
náraz.  

 První variantou je snížení napětí na cívkách statoru a tím i snížení statorového proudu. 
Tohoto způsobu lze docílit tím, že zapojíme statorové cívky při spuštění do hvězdy. Motor se 
bude rozbíhat s nižším proudem a třetinovým výkonem. Následně po rozběhu, kdy otáčky 
dosáhnou jmenovitých hodnot, lze cívky zapojit do trojúhelníku a výkon tak zvýšit na svou 
jmenovitou hodnotu.  

 Od první varianty se také nabízí možnost snížit rotorový proud tyčemi rotoru. Toho lze 
dosáhnout zvýšením elektrického odporu použitého materiálu, například hliníkovými slitinami. 
Tímto způsobem se tak při náběhu zvětší činná složka impedance a klesne fázový posun mezi 
magnetickým polem statoru a proudu rotoru, vzrostou tak silové účinky. Pro zmenšení ztrát ve 
vodičích rotoru se však využívá vliv skinefektu u hlubokodrážkových klecí,  kde se při rozběhu 
vytlačuje proud do vnějších vodičů s větším odporem. Jako možné varianty se také nabízí použití 
dvojitých klecí, kde tyčky s menším průřezem na povrchu statoru plní rozběhovou funkci.[4] 
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3 PORUCHY ASYNCHRONNÍCH MOTOR Ů 
 K bezproblémovému chodu asynchronního motoru je zapotřebí dodržovat důležité 

provozní podmínky a zamezit nečekaným poruchám, které by mohly vést k nečekaným selháním 
pohonných jednotek. V této kapitole stručně popíšu časté poruchy, jež doprovází indukční stroje, 
a možné důsledky, kterým by se mohlo předejít.  

 Podle častých výzkumů vyplývá, že nejvíce poruchovějšími částmi asynchronního motoru 
jsou ložiska. Hlavním důvodem poškození je zanedbaná údržba. Dalším faktorem může být 
závada z nadměrně napnutého pásu, nevyváženost připojené zátěže nebo vyosení osy hřídele 
s osou zátěže. 

 Vznik závad na statoru má za následek přetěžování statorového vinutí proudem vyšším 
než je jeho jmenovitý. Průchodem nadproudu statorovým vinutím se ohřívá proud na vyšší 
hodnotu, než je jeho přípustná a vede to k poškození lakované izolace a následně ke zkratům 
závitu jedné či více fází nebo fázi a kostrou motoru. Tato asymetrie vzniká také napájením 
asymetrického napětí, nebo nesinusovým napětím z měniče.  

 Porucha rotoru je asi nejméně častou příčinou poškození, ale pořád patří k závadám, které 
nejsou zanedbatelnými. Poruchy nastávají častým spouštěním nebo taktéž nesymetrii zátěže, 
které vedou i ke zlomení hřídele.[10] 

ostatní

rotor

stator

ložiska
 

Obrázek 6:Četnost výskytu poruch částí asynchronních motorů v % [10] 

 

Tabulka 1: Další vybrané poruchy uvádějící jiný zdroj[14] 

Prvotní příčina 
poruchy 

Upřesnění Procentní podíl v roce 
1989 

Procentní podíl v roce 
2002 

Porucha vinutí  

Závitový zkrat 

Zkrat mezi fázemi 

Tepelné znehodnocení 

Přerušené vinutí 

Nízký izolační stav 

65,0% 

13,6% 

7,9% 

39,0% 

0,6% 

4,5% 

41,4% 

21,0% 

6,7% 

11,0% 

0,3% 

2,3% 

Porucha ložisek Zadření, valcha… 9,1% 35,3% 

Porucha hřídele Ukroucená, zlomená... 14% 17,9% 

Jiné příčiny Svorkovnice, kostra… 11,7% 5,5% 
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3.1 Poruchy ložisek 
 Z předcházející kapitoly tedy plyne, že největší vliv na poruchu chodu stroje mají právě 

ložiska, která se tedy řadí mezi nejhlavnější závadové části. I když u jednotlivých výrobků 
ložisek se uvádí jejich téměř bezúdržbové provozování. 

 Mezi charakteristické vlastnosti valivých jednokuličkových ložisek patří jejich vhodnost 
použití pro vysoké počty otáček. Naopak velikou nevýhodou je právě zatížitelnost ložiska, neboť 
tlak v ložisku je přenášen pomocí jednobodových styků.  

 Od těchto vlastností se právě odvíjí možné poruchy. Ve zmíněném malém možném 
zatížení hřídele může závada vzniknout při rozběhu stroje. Tlak, který je vyvíjen na stykovou 
plochu valivého tělesa na je neúnosný. To vede k deformacím jednotlivých valivých těles nebo 
valivých ploch, jak je zobrazeno na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 7: Průběh poruchy ložiska -  způsobena nepřiměřeným tlakovým působením. [12] 

 Ložisko je chráněné proti vniknutí cizích částí. Vlivem poškozování jednotlivých částí 
ložisek, ať už to jsou kuličky nebo valivé plochy, vznikají mikroskopické částečky úlomku, které 
vedou k dalšímu a rychlejšímu poškození. Důsledkem nekvalitních materiálů ložiskových částí 
také dochází k úplné deformaci valivých těles, které se vlivem velikých teplot mohou i svařit 
s poškozenou valivou plochou. Mezi další poruchy se řadí nesprávné uložení ložiska do 
ložiskového štítu, či rozdílné osy ložisek a osy hřídele rotoru.  

 Ke správnému chodu ložiska je zapotřebí mazací médium, které zlepšuje třecí schopnosti 
ložiska. V průmyslovém odvětí se používají u větších zařízení domazávání ložisek. Tento princip 
má své kladné, ale i záporné stránky. Do ložiska sice přichází nový mazací tuk, který má lepší 
vlastnosti než opotřebovaný, ale také může docházet ke vzniku možných poruch. Jednak nastává 
možnost, že mazací médium nedokonale odchází z ložiska ven, nebo odvodová část 
opotřebovaného média zatvrdne v dutině a dochází k průniku maziva do vnitřku stroje a pokrytí 
vinutí mazacím tukem. Na obrázcích jsou i poruchy vzniklé natlačením ložiskového štítu do 
dráhy rotorů z důsledku přemazávání. 

 

Obrázek 8: Poškození motoru vlivem přemazávání ložisek[13] 
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 Možné způsoby odstranění těchto poruch spočívá ve využití hydraulických uzavíracích 
matic sloužících k přemazávaní a přetlaku ložiskových štítů, nebo pojistných přetlakových 
ventilů.[13] 

 Ke zjišťování a prevenci poruch ložisek existuje několik různých metod, kde jsou poruchy 
již ve své rané fázi poškození určitelné. Jednou z možných metod je metoda SEE2, která 
umožňuje velmi včasnou detekci problémů mazání a kontaktů ploch ložiska pro provedení 
nápravné mazací akce. Další metoda, která je pozorovatelná až po prvotním poškození, je metoda 
„obálka signálu zrychlení“, která detekuje signály nízkoúrovňových impulzů. Na obrázku pod 
textem je znázorněn průběh selhání ložiska. [12] 

 

Obrázek 9: Průběh selhání ložiska [12] 

 

 U rotorových ložisek se také v neposlední řadě setkáváme s poruchami vlivem proudů, 
které procházejí ložisky.  

 

 

                                                 
2 Spectral emitted energy  
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4  TECHNOLOGIE A ROZD ĚLENÍ 3D SKENERŮ 
 Pro převod reálného modelu na digitální se využívá mnoho metod. Již dobře zavedené 

třídění se dělí na dva typy: kontaktní a bezkontaktní  3D skener. Bezkontaktní 3D snímací 
zařízení mohou být dále rozdělena do dvou hlavních kategorií a to na aktivní a pasivní.[15] 

 

4.1 Kontaktní skenery 
 Tato zařízení získávají informace o předmětu prostřednictvím fyzického kontaktu. 

Příkladem, který udává literatura, může být CMM3 zařízení. Využitelnost nachází hlavně 
v průmyslovém odvětví díky své vysoké přesnosti. Nevýhodou zařízení je, že pro vytvoření 
virtuálního modelu je zapotřebí doteku na daném povrchu objektu. Rychlost záznamu tak trvá 
několikanásobně déle než u bezdotykových optických metod. Zařízení by zajisté nenašlo využití 
pro záznam historických artefaktů, kde každý dotek znehodnocuje památku. 

 

4.2 Bezkontaktně aktivní skenery 
 Aktivní snímače pracují na principu vyzařování světla nebo záření a snaží se detekovat 

odraz snímaného předmětu nebo určitého prostředí. Možné typy zařízení, které jsou používány, 
vyzařují světlo, ultrazvuk nebo rentgenové záření. 

 

4.2.1 Metoda Čas v letu „Time of flight“ 
 Tento laserový snímač patří do skupiny aktivních scannerů. Funkční princip tohoto 

zařízení je vyzařování laserového paprsku na předmět, kde se odrazí a vrací zpět do snímacího 
zařízení. Ze základního vztahu pro výpočet vzdálenosti ze známých veličin rychlosti světla 
fotonu a uražené dráhy, která v tomto případě je dvojnásobná, dokážeme vypočítat vzdálenost 
předmětu. 

 Laserový dálkoměr dokáže pouze určit vzdálenost určitého bodu ve směru snímání. Aby 
dokázal vytvořit 3D model, musí být daný objekt snímán z různých pohledů. Systém otočných 
zrcadel, který ve většině případů využívá toto zařízení, umožňuje různý pohled na objekt, a tak 
získává více informací pro imaginární 3D model. Možná varianta, která pracuje na obdobném 
principu je, že se snímač otáčí okolo předmětu. Použití zrcadel v této aplikaci je hojnější, neboť 
se jedná o levnější, přesnější a konstrukčně méně náročnou metodu.  

 Dobrá vlastnost zařízení je taky fakt, že zpracuje 10.000 - 100.000 bodů za sekundu. 
Výhodou tohoto zařízení je možnost snímání objektu na veliké vzdálenosti měřitelné 
v kilometrech. Kvalita takto pořízeného záznamu je nižší a přesnost se pohybuje 
v řádech milimetrů. Užití nachází při skenování budov nebo při pořizování geografických údajů.  

                                                 
3 CMM, neboli „coordinate measuring machine“  je zařízení pro měření geometrických vlastností předmětu.25 
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Obrázek 10: 3D skener vhodný pro záznam budov [15] 

4.2.2 Triangulační metoda 
 Rovněž jako předcházející metoda, tak i tato spadá do metod založených na bezkontaktně 

aktivním snímání pomocí laserového zářiče. Způsob pořizování záznamu je založen na principu 
vyzáření světelného paprsku na daný předmět, kde se pod určitým úhlem odráží do optického 
zařízení ve snímači. Způsob uspořádání (obr.11) se nazývá triangulace. Jednotlivé komponenty 
zařízení a předmět tvoří trojúhelník. První stranu trojúhelníku tvoří laserový zářič. Paprsek 
dopadající na předmět se láme a odráží zpět a vytváří tak protější roh trojúhelníku. Spojná čočka 
ve skeneru, ve kterém je promítnut odražený paprsek, tvoří spolu se zářičem poslední stranu 
trojúhelníku. Abychom dokázali v souřadném trojrozměrném prostoru určit umístění jednotlivých 
bodů, musíme určit vzdálenost a směr daného prvku od snímacího zařízení. Vzdálenost protějšího 
promítnutého bodu se vypočítá z triangulačního vzorce. Pro výpočet potřebujeme znát alespoň tři 
vlastnosti trojúhelníku, které známe díky známé vzdálenosti rozmístění laserového zářiče  
a optického snímače skeneru. Další dvě vlastnosti jsou známy ze dvou úhlů. První úhel tvoří 
laserový zářič a druhý je znám z promítnutí odraženého paprsku na spojné dvojvypuklé čočce. 
Skener využívající triangulační metody pracuje s optickým snímáním na CCD/PSD senzoru. 
Paprsek, jenž dopadá na čočku se láme ke kolmici a dopadá na senzor, který zaznamenává 
umístění bodů, a následně tak určí úhel.  

 Aby se činnost urychlila a kvalita naměřených hodnot byla vysoká, využívá se 
v laserovém zářiči paprsek ve tvaru kříže, který dokáže snadněji v CCD/PSD senzoru určit 
umístění bodů. 

 Vzdálenost skenování u tohoto zařízení je pouze pár metrů. Přesnost oproti předešlé 
metodě je daleko vyšší a pohybuje se v řádu několika desítek mikrometrů. Tato metoda je hojně 
využívaná u ručních 3D skenerů. 
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Obrázek 11: Princip triangulace [15] 

Matematické vyjádření triangulace 
 Pro výpočet polohy skenovaného předmětu v souřadných osách uvádím triangulační 

vztahy výpočtu. Z podrobnějšího obrázku (obr.12) vyplývá, že v počátku kartézského 
souřadnicového systému je umístěna spojná čočka s ohniskovou vzdáleností f vzhledem 
k promítanému objektu na CCD/PSD senzoru. Vzdálenost b a úhel θ určuje pozici laserového 
paprsku proti spojné čočce.  

 

 

Obrázek 12: Technika geometrické triangulace 
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Následující vztahy popisují polohy bodů 3D předmětu v kartézském souřadnicovém systému: 
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 Kde: x,y,z (m) jsou kartézské souřadnice polohy 3D bodu, x´,y´,f´ (m) jsou vzdálenosti 
bodů na ccd snímači, b (m) je známa vzdálenost snímací optiky a zářiče. Úhly tvořící triangulační 
trojúhelník jsou α, θ (°). 

4.2.3 Vliv kvality p ři pořizování záznamu 
 Jak jsem se zmínil v úvodu, tak kvalita pořizování záznamu velmi závisí na daném 

povrchu objektu. Dalším ovlivňujícím faktorem je nepřesnost měření při dosažení konce nebo 
hrany snímaného objektu, neboť informace, které se vrací zpět do zařízení jsou ze dvou odlišných 
míst. Navíc zařízení vyhodnocuje informace výpočtem průměru, tudíž získané údaje jsou 
nepřesné. Aby se zamezilo tomuto jevu, používají skenery menší šířku paprsku s větším 
rozlišením. Bohužel to má nepříznivý následek na zkreslení předmětu, protože pří pořizování 
záznamu vyžaduje vysoké rozlišení miliony vzorků a doba pořizování se několikrát znásobí. 
Proto se jen velmi obtížně skenuje při pohybu. 

 

4.2.4 Ruční zařízení 
 Jsou to skenery, které využívají metody triangulace. Všechna data jsou shromaždována ve 

vztahu k vnitřnímu souřadnicovému systému zařízení a pro záznam je důležité určit polohu 
snímače oproti objektu. Poloha se určuje pomocí reflexních nálepek, které se umístí na povrchu 
tělesa. Pro lepší a bezproblémový chod zařízení je 3D skener obohacen o infračervené diody, 
které při své činnosti poskytují odolnost skrz filtr vůči okolnímu osvětlení.  

 Data jsou sbírána prostřednictvím počítače a zaznamenávají se body v trojrozměrném 
prostoru. Tímto procesem může být převeden do trojúhelníkových sítí a pomocí počítačového 
programu následně vytvořen virtuální model objektu.  

 

4.2.5 Metoda konoskopické holografie 
 Jedná se o metodu, při niž se odražený paprsek vrací zpět stejnou cestou a prochází skrz 

konoskopický krystal, kde se promítá na CCD senzoru. Výsledek takto pořízeného záznamu je 
difrakční obrazec, ze kterého se dá určit frekvence a následně vzdálenost k povrchu objektu. 
Výhodou je, že se paprsek vrací stejnou cestou, a tak nachází využití pří skenovaní hlubokých 
otvorů. 
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4.2.6 Použití modulovaného světla 
 Princip této metody je založen na světelném zdroji zářiče, který má jednotlivé cykly 

sinusového průběhu. Kamera zachycuje takto odražený paprsek a dokáže spočítat vzdálenost 
z posunu průběhu. 

 

4.3 Bezkontaktně pasivní skenery 
 Pro vlastní chod pasivního snímače není zapotřebí jakéhokoliv záření, které produkuje 

skener, ale místo toho využívá pro záznam okolního světla odraženého od povrchu tělesa. Většina 
zařízení pracuje jak s okolním světlem, tak i s infračerveným zářením. Konstrukčně jsou to 
zařízení velmi jednoduchá, skládající se pouze ze záznamové kamery. Jedná se o levnou variantu. 

 

4.3.1 Metoda stereometrických systémů 
 Tento systém vychází z principu použití dvou snímacích kamer, které jsou mírně od sebe 

vzdáleny. Při pohledu na stejnou scénu je možné určit vzdálenost každého bodu v obraze. Na 
tomto principu pracuje lidský zrak. 

 

4.3.2 Metoda fotometrických systémů 
 Funkce této metody je pořizovat stejný obraz za různých světelných podmínek. 
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5 VNITŘNÍ SOUČÁSTI SKENERU 
 Protože bezkontaktně aktivní 3D skenery využívají pro snímání laserové záření 

a polohový senzor, věnuji jednu kapitolu této problematice. 

5.1 Laser 
  Tento optický zdroj elektromagnetického záření pochází z anglického názvu „Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, a v českém zněni je laser nazýván 
„zesilování světla podněcovanou emisí záření“. 

 Rozdíl mezi laserem a obyčejným zdrojem světla spočívá v tom, že z laseru vystupuje 
úzký svazek světla, které má koherentní vlastnost uspořádání a je monochromatické, neboli jeho 
vyzařující barva má jednobarevnou složku. Z fyzikálního pohledu je činnost laseru založena na 
zákonu termodynamiky a kvantové mechaniky.[19] 
 

5.1.1 Činnost laseru 
 Základní stavba laseru, jak je vidět na následujícím obrázku, je složena z aktivního 

prostředí (1), energetického zdroje (2), z odrazného (3) a polopropustného zrcadla (4). Aby mohl 
vzniknout laserový paprsek (5), musí se dodat dostatečně velká energie do aktivního prostředí, 
kde dochází k energetickému vybuzení elektronů ze základní energetické hladiny na hladinu 
vyšší. Tento děj se nazývá excitace. Jakmile je většina elektronů ve vyšší hladině, dochází ke 
zpětnému přestupu elektronů do nižší energetické hladiny a zároveň vzniká vyzařování energie 
fotonů. Postupně takto působí další elektrony ve vyšší hladině a vzniká stimulovaná emise 
fotonů. Vlivem toho je záření koherentní, neboť má stálou frekvenci a fázi. 

 V aktivní části, v nejčastějším případě složené z polopropustného a odrazného zrcadla, 
dochází k odrazu paprsků fotonů. Pro větší a silnější laserový paprsek prochází odražené fotony 
znovu přes aktivní prostředí, kde se exponenciálně zvyšuje jeho intenzita toků fotonů a zároveň 
tímto podporuje stimulovanou emisi. U dusíkového a měděného laseru není zapotřebí rezonátoru, 
protože vyzářená energie s velkým ziskem má dostatečnou intenzitu.  

 V některých případech se používají zrcadla s různým poloměrem křivosti. Vhodná jsou 
také zrcadla konkávního i konvexního tvaru zrcadlící se plochy.[18] 

 Složení aktivního prostředí se může různě lišit podle žádané aplikace použití laserové 
techniky. 

 Mezi základní rozdělení aktivního prostředí patří: 

• plynové lasery – složení aktivního prostředí je směs plynu nebo samotný plyn 
• pevnolátkové lasery – složeny s monokrystalu 
• diodové lasery – polovodičový p-n přechod 
• kvantově kaskádový laser – polovodičové multivrstvy 
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Obrázek 13:Konstrukce laserové výbojky [18] 

5.1.2 Bezpečnostní třídy laseru 
 Díky vysoké koherenci a malému rozptylu laserového paprsku o určité vlnové délce může 

některý typ paprsku způsobit, že se bude soustředit v určitém bodě na sítnici lidského zraku 
a dokáže přitom trvale poškodit zrak přehřátím sítnice. Z tohoto důvodu se lasery rozdělují na 
třídy bezpečnosti v následující tabulce.[18] 

 

Tabulka 2:Rozdělení bezpečnostních tříd laseru[18] 

Třída: Popis bezpečnosti: 

I.  lze se bez problému podívat do laserového paprsku 

II.   díky mrkacímu reflexu je možno se podívat do zářícího paprsku 

III.   
vlivem optických soustav se oční orgán může poškodit, musí se používat ochranné 
pomůcky, maximální výkon emise záření 0,5W 

IV.   rovněž jako předchozí třída, ale emise překračuje výkon záření 0,5W 

 

5.2 Vnit řní polohové senzory scanneru 
 Důležitou součástí snímacího zařízení je zajisté vnitřní senzor polohy, který nám správně 

určuje přesnou polohu objektu. Jako senzor je v zařízení použit PDS4 optický snímač polohy, 
který dokáže určit polohu světelného kříže odraženého scannerem od snímaného objektu 
procházející přes optickou dvojvypuklou čočku. 

 Z pohledu použití se tyto detektory rozdělují na jednodimenzionální a dvojdimenzionální. 
Jednodimenzionální se využívají pouze pro měření vzdálenosti například u mikrometru, druhý 
typ detektorů nachází využití právě při určení polohy laserového paprsku. 

 Vlivem funkčnosti pracují tyto detektory na různých principech. Jednak PSD senzor může 
pracovat na principu jednotlivých senzorů na povrchu snímače, který poskytuje jednotlivá 

                                                 
4 PDS v anglickém znění „Position Sensitive Device“ nebo „Position Sensitive Detector“.  
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diskrétní data, tak i na izotropním způsobu snímacích členů na povrchu senzoru, který neustále 
dodává informace o pozici.[21] 

 

5.2.1 Izotropní detektory PSD 
 Princip této činnosti je založen na fotoelektrickém jevu u destičkového polovodiče, kde 

jsou PIN5 diody vystavěny určité intenzitě bodového světla, a tím je způsoben různý tok proudu 
elektronů ve čtyřech elektrodách.  

 Abychom dokázali určit pozici světla na detektoru, musíme vypočítat jednotlivé 
souřadnice pozice z proudů Ia, Ib, Ic a Id (A) procházejících z elektrod a transformovat je pomocí 
převádějících faktorů kx a ky (-) do souřadnic. V níže uvedených rovnicích je vztah výpočtu dvou 
osových souřadnic. 
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 Výhodou těchto detektorů je vysoká rychlost odezvy, která se pohybuje i přes 100 kHz. 
Důležité je se také zmínit o vysokém rozlišení i jednoduchých operačních obvodech pro 
zpracování dat.[21] 

 

5.2.2 Diskrétní senzory 
 K diskrétním senzorům náleží sériový a paralelní proces. 

 U sériového procesu nachází senzory využití pro běžné aplikace se vzorkovací frekvencí 
do 1000 Hz, kam patří CCD a CMOS kamery. Senzor je rozložen do pixelů a bodové světlo je 
postupně zpracováno ven ze snímače. Poloha se určuje z metody fotogrammetrie rozložení jasu. 

 Paralelní proces je použit u mřížkovitých senzorů, kde se určuje jeden prvek, který 
zaznamenává větší jas než okolní prvky.[21] 

                                                 
5 Monolitické fotodiody s uniformním odporem 
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6 RUČNÍ 3D SKENER Z800 
 Vhodným přístrojem pro diagnostiku elektrických strojů pomocí optických metod je právě 

ruční 3D skener zejména proto, že manipulace s tímto přístrojem je uživatelsky jednoduchá. 

 V mé bakalářské práci mám k dispozici přístroj od společnosti Z CORPORATION®  

s názvem ZScanner® 800 (obr.14), proto stručně uvedu informace o tomto zařízení. 

 Tento přístroj vyniká svou rychlosti, přesností, jednoduchostí a velikou možností použití. 
Nachází využití pro různé aplikace vědy, umění, ale především v průmyslové výrobě. V rychlosti 
dominuje v připojení Plug and Play.[24] Skenuje bez zastavení, za účelem zhodnocení dat. 
Nemusí se odpojovat při přemísťování, dokonce obsahuje software pro přímý tisk na 3D tiskárně. 
Technologie přístroje je založena na optimalizaci povrchu. Software tohoto přístroje poskytuje 
možnost více rozlišení na jeden objekt. Jednoduché použití přístroje je velikou výhodou, protože 
nepotřebuje pro svou činnost žádné další pomocné zařízení jako je mechanická paže, polohovací 
zařízení nebo podstavec či stativ.[23] 

 

6.1 Vlastnosti a specifikace ručního zařízení 
 Produktů jednotlivých skenerů od společnosti Z CORPORATION® je několik, samotný 

ZScanner® 800 je na samotné špičce a vyniká výbornými vlastnostmi. Například od posledního 
modelu se pětkrát zvýšila hodnota rozlišení. 

 

Tabulka 3: Specifikace zařízení udávané výrobcem 

Rozměry  171 x 260 x 216 mm 

Váha 1,25 kg 

Vzorkovací rychlost 25000 měření za sekundu 

Počet kamer 3 

Přesnost v osách XY 0,040 mm 

Rozlišení v osách XYZ 0,050 mm 

Rozlišení textu 50 až 250 DPI6 (uživatelem nastavitelné) 

Citlivost ISO 20 µm + 0.1 L / 1000 

Vzdálenost skenovacího pole 30 cm 

Bezpečnostní třída laseru II. 

Výstupní formát dat 
.DAE, .FBX, .MA, .OBJ, .PLY, .STL, .TXT, .WRL, 

.X3D, .X3DZ, .ZPR 

 

                                                 
6 Údaj určující počet obrazových bodů do jednoho palce. 
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 Pro zpracování dat je zapotřebí výpočetní techniky, například ve formě přenosného 
počítače, kompatibilního s: 

• Intel®, Core™ 2 Duo procesor 

• 4GB RAM 

• NVIDIA Quadro NVS 320M graphics (256 MB vyhrazeno pro grafickou paměť) 

• Windows Vista® Business 64-bit nebo Windows® XP Professional 64-bit 

• Software ZScan® 

 

Obrázek 14: ZScanner® 800 od společnosti Z CORPORATION® [23] 
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7 VYTVOŘENÍ POČÍTA ČOVÉHO MODELU  
 Pro zhodnocení naměřených výsledků pomocí 3D skeneru je zapotřebí nejprve vytvořit 

3D model. Neskenovaný model následně porovnáme s 3D modelem a dokážeme zjistit odchylky 
jak nepřesností měřením, tak i výrobní vady či možné poruchy na rotoru.  

 K vytvoření se nabízí použít plně parametrický, adaptivní 3D návrhář modelů Autodesk 
Inventor. Tento program nejen plně zvládá 2D a 3D grafické modelování, ale i navíc tvoří 
dokumentace, prezentace, vizualizace a animace i jednoduché matematické analýzy pomocí 
zásuvných modulů. 

 Hlavní základ tvoří sestava součástí, které jsou pomocí vazeb poskládány do jednoho 
souboru. Sestava se skládá z jednotlivých součástí, které se modelují pomocí základních 2D 
nárysů. Následně se pak z nich vytvářejí 3D modely. Důležitým poznatkem je výhoda, že při 
změně parametru jedné časti se změna projevuje v celé 3D sestavě. Výbornou předností této 
aplikace je, že program obsahuje databázi asi statisíců často používaných dílů. Navíc modelování 
je umožněno i pomocí plechových součástí, svařovaných částí a ocelových konstrukcí.[11] 

7.1 Vytvoření modelu hřídele 
 K vytvoření modelu je zapotřebí nejdříve nakreslit základní 2D náčrt hřídele v řezu, dle 

jednotlivých rozměrů. Tímto krokem skončíme práci v editoru 2D náčrtu. 

 

Obrázek 15:Náčrt modelu hřídele před rotací 

 Následně se bude postupovat 3D rotací tělesa podle své osy, kdy vznikne rotované těleso 
a bude tvořit základní objekt rotoru. Jednotlivé hrany se podle potřeby zaoblí a vytvoří se čelní 
výřezy a jednotlivé drážky pro pera, která se odměří otiskem plastelíny. Modelu ještě určíme 
barvu materiálu, pro lepší vizuální rozlišení jednotlivých dílů komponentů.  Výsledný model je 
vidět na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 16:Kompletní model hřídele 
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7.2 Model rotorového plechu 
 K vytvoření celého modelu je zapotřebí vytvořit více než sto téměř identických plechů 

rotoru. Pro ulehčení modelování jsem vytvořil základní plech a od něj se jen periodicky odečítala 
změna úhlu položení jeho základny k referenčnímu plechu. K odečtení pozice první drážky jsem 
použil dvou vrtáků, zasunutých do drážek na pera a tenké nitě. Zároveň s tímto odměřením jsem 
zjistil zešikmení drážek a rotorových tyčí. 

 

Obrázek 17: Zjištění zešikmení a pozice prvního rotorového plechu vůči hřídeli 

 Na obrázku vpravo jsou vidět 
drážky, které jsem volil poněkud 
hlubší. Celkový počet plechů je 121 
ks, pro tento počet odpovídá úhlové 
posunutí od referenčního plechu 
0,1667°. Celkově jsou všechny 
plechy o tloušťce 0,395mm 
rozloženy na úhlové délce 20°. 

Obrázek 18:Hotový model 
rotorového plechu 

7.3 Model rotorové kostry 
Mezi nejsložitější části modelování patřila tato součást. K vytvoření přední části jsem použil 

vzorek referenčního plechu, který jsem 
vynesl na vysunuté mezikruží. 
Vytvoření zešikmení rotorových tyčí 
probíhalo obdobným způsobem jako u 
vytváření jednotlivých dílů rotorových 
plechů. Způsob spočíval v tom, že na 
rotorový kroužek se nanesla geometrie 
jedné rotorové tyče, která se vysunula 
o tloušťku jednoho rotorového plechu. 
Na nový vysunutý vzorek se nanesla 
stejná geometrie jako u předchozího 
vzorku, ale s úhlovým rozdílem 
0,1667° od předchozího vzorku.  

       Obrázek 19: Model rotorové klece 
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 Po vytvoření jedné rotorové tyče se pomocí funkce „kruhové pole“ vynesly zbývající 
rotorové tyče. Na čelní straně se vynesly lopatky rotorového ventilátoru. Pomocí funkce 
„zrcadlení“  bylo vytvořena zadní strana rotorové klece. Výsledný model je na obr.19. 

7.4 Zbývající komponenty a složený model 
 K sestavení kompletní sestavy všech dílů bylo zapotřebí importovat z obsahového centra 

dvojici radiálních ložisek a vymodelovat potřebné krytky ložisek. Krytky byly modelovány 
vytvořením  2D geometrie v řezu krytky a následně taženy funkcí „rotace po kružnici“, 
vytvořené v 3D geometrii.  

Všechny díly byly kompletně složeny do sestavy pomocí jednotlivých vazeb. 

 

 

Obrázek 20:Model měřeného vzorku rotoru vytvořený programem Autodesk Inventor 
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8 DIGITALIZACE MODELU  

8.1 Měření s přístrojem 
 Již ve své semestrální práci jsem prováděl měření lopatkového ventilátoru a seznámil 

jsem se s technologii 3D skenování. Nyní bych ještě stručně popsal  3D skener ZScanner® 800, 
který je k dispozici pro mou práci, popíši o něm zkušenosti s měřením. 

 Samotné spuštění a uvedení přístroje je relativně jednoduché, data která skener pořizuje, 
rovnou posílá do počítače skrz fireware kabel. Napájení přístroje je rovněž provedeno pouze přes 
fireware kabel. V tomto případě kvůli vyšší spotřebě přístroje je zajištěno externí napájení 
vlastním zdrojem. Pro pořizování skenu je na přístroji zabudováno spouštěcí tlačítko záznamu, 
ovládané ukazováčkem. Dále nechybí funkční tlačítko pořizování jemných detailů a také tlačítko 
zobrazování laserového kříže, jenž nachází právě využití určení pozice na předmětu před 
zahájením snímání  přesných detailů. 

 Před zahájením skenování je potřeba spustit software ZScan®, který zpracovává sejmutá 
data a rovnou zobrazuje na monitoru počítače. Při práci je jednodušší se orientovat jen podle 
monitoru, neboť zobrazuje prázdná místa nenaskenovaného předmětu. Samotné zobrazování je 
bez časové prodlevy. Důležitou přípravou před zahájením skenování je úprava předmětu pro 
vhodné skenování a nalepení reflexních bodů pro určování přesné pozice skeneru vůči předmětu. 
Jak jsem se zmínil na konci úvodu, vhodnou úpravou předmětu se docílí lepší kvality záznamu. 
Proto je důležité před zahájením práce všechny mastné části rotoru odmastit a lesklé povrchové 
části postříkat příslušným sprejem, který zajistí lepší a věrohodnější záznam. Neodmaštěním 
kovových částí sprej sice přilne k povrchu, ale vytvoří také silnou mapovitou vrstvu, která má 
vliv na odchylky při měření a mění charakter povrchu. Při skenování malých předmětů je vhodné 
použít skenovací černou podložku s reflexními nálepkami. V našem případě je zapotřebí rotor 
umístit do předem připraveného podstavce s podložkou. 

 

Obrázek 21: Skenovaný rotor na podstavci a vliv jeho mastnoty povrchu na skenovací sprej 
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 V softwarovém programu je důležité nastavit objemový prostor snímání. Čím menší 
objemový prostor, tím kvalitnější a přesnější hodnoty naměříme. Software má svoji zpracovávací 
paměť, do které se ukládají všechny naměřené vzorky. Bohužel paměť má omezenou kapacitu 
1,5Gb a nelze tak skenovat nekonečně dlouho. Pořizování záznamu o větší velikosti předmětu se 
rozdělí na jednotlivé sekce, které se pak spojí příslušným programem Geomagic studio do 
jednoho modelu. V našem případě při skenování s podložkou nejsou vždy viditelné všechny 
strany předmětu a musí se rovněž vytvořit více modelů, které se pak také spojí. Samotné 
skenování probíhá v několika fázích. Zaprvé je důležité zaměřit objekt na střed modelu a určit tím 
i střed objemového prostoru. Objemový prostor má funkci určení hranice možného skenování. 
Pokud se bude nacházet ještě nějaký předmět v těchto hranicích, zároveň bude neskenován, jak je 
i vidět na obrázku. 

 

Obrázek 22: Naskenované části cizích předmětů v objemovém prostoru 

 V případě, že se objekt v modelu nenastaví na střed, lze v programu vycentrovat model 
dle potřeby. Dalším krokem je celé skenování velkých ploch. Po přepnutí skeneru do módu 
jemných detailů se sejmou hrany a části, kde je zapotřebí větší přesnosti. Názornou ukázkou je 
žlutá vrstva skenovaných bodů na obrázku rotoru nad textem, která se po jemnějším skenování 
zobrazí ve vyšší kvalitě. Posledním krokem samotného snímání je odstranění plošek v modelu, 
jež se vytvořily při skenování. Neskutečné plochy se vytvářejí špatnými odrazy laserového 
paprsku na předmětu. Například u lesklých ploch se vytvořily v modelu plošky, které byly 
vystouplé před skutečnou plochou modelu. Zároveň při snímání objektu, na kterém se vyskytují  
i nějaké menší otvory, se může stát, že vlivem špatného odrazu se vytvoří plocha v místě otvoru. 
Tato chyba vzniká tím, že program dopočítává plochu spojením tří bodů na skenovaném 
předmětu. Pokud je snímání prováděno s velikým rozlišením, tak body plochy triangulačního 
trojúhelníku jsou s větším rozestupem vzdáleny od sebe. Tak se může lehce stát, že otvor na 
předmětu program považuje za plochu. Pro vyřešení tohoto problému se postupuje vymazáním 
naskenovaných bodů v daném místě otvoru a znovu provedením měření s přesnějším rozlišením.  
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8.2 Zpracování dat pomocí softwaru GEOMAGIC 
 

8.2.1 Popis prostředí – koncept Geomagic studia 
 Software, který je dodáván výrobcem skeneru, obsahuje pouze základní funkce. Pro 

vytvoření věrohodného modelu snímaného předmětu je zapotřebí dalších složitějších úprav, 
například programem Geomagic STUDIO®.[4] 

 Program se skládá ze tří hlavních modulů. 

Geomagic Capture 

Fáze bodová: 

• Sbírá data jednotlivých bodů ze skeneru nebo načítá různé variace dat ve formátu: 
ASCII, TXT, IGES 

• Má možnost redukovat poruchy načtené skenerem 

• Detekuje jednoduché znaky jako plochy a válce a vytváří 3D rysy kuželů a koulí 

• Převádí bodový objekt na objekt polygonální funkcí „WRAP“ 

Fáze polygonální (limitována):  

• Zaplnění děr 

Geomagic Wrap 

Fáze bodová: 

• Stejné funkce jako ve fázi bodové v Geomagic Capture 

Fáze obalová: 

• Unikátní plnicí nástroje 

Fáze polygonální: 

• Základní editovací nástroje, mnohonásobné rozhraní nástrojů oprav hran, zaplnění 
děr 

• Dokáže detekovat a zaostřit hrany v polygonálním modelu 

• Nástroj „křížové řezy“, který je schopný generovat data po vytažené křivce 

• Schopnost zhustit a vyrovnat polygonální model 

• Dokáže vytvořit jednoduché trojrozměrné modely (plochy, válce, kužel a koule) 

Geomagic Shape 

Fáze tvaru: 

• Jednoduchá funkce detekování čar, vytváření vodotěsných ploch z polygonálního 
modelu 

• Automatické zachování topologie tvaru, balík nástrojů slučování modelů 

• Převod do jiných 3D formátů (IGES, STEP203, STEP214, VDA, STL, OBJ, 3ds, 
DXF, VRML) 

CAD fáze: 

• Základní booleovské operace 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
39 

8.2.2 Zpracování dat 
 Data, která jsou pořízena skenerem a upravena programem dodávaným výrobcem, jsou 

vlastně pouhé číselné údaje souřadnic jednotlivých bodů. Importem dat do programu Geomagic 
STUDIO® dostaneme mračna bodů, která se převedou na polygonovou síť a z ní se dále vytváří 
celkový model. 

 V prvním kroku se zkontrolují načtené body a odstraní se přebytky cizích předmětů nebo 
chyb vzniklých nekvalitním skenováním. Funkcí „noise“ se přesunou naskenované body podle 
matematických výpočtů a vytvoří jednotnější úprava bodů. Následně ve fázi polygonální, kde 
program obsahuje několik dobrých funkcí, se upravuje plášťový model. Například dokáže 
pomocí funkce „fill-holes“ zaplnit prázdná místa nebo pomocí funkce „feature“ se vyhlazují 
nerovnosti matematickým dopočtem. Obdobnou funkcí je taky „remove spikes“ pro vyhlazení 
špiček. Na následujícím obrázku je úprava modelu za použití těchto funkcí, s odstraněním 
původních špatně naskenovaných bodů vlivem odrazu laserového paprsku na rozhraní hrany 
hluboké drážky.   

  

Obrázek 23: Úprava drážky hřídele rotoru 

 Ve fázi polygonální se plášť vytváří spojením vždy tří bodů v trojúhelník. Tímto může 
vzniknout odchylka ve špatně skenovatelných částech modelu. Jak je tomu již i na předešlém 
obrázku, tak i na ostatních hranách v modelu byly přechody špatně upraveny, následný postup 
spočívá ve vyhlazení hran a zarovnání třeba funkcí 
„ feature“. Program sice vlastní funkci k úpravě těchto 
částí, ale ne vždy byl výsledek slučitelný se skutečností. 
Důležitým krokem je také správně použít funkci pro 
zaplňování děr v nenaskenovaných místech. Správné 
použití spočívá v postupném vytváření mostů a 
následném zaplnění vzniklých jednotlivých mezer. 
Nedodržením tohoto postupu vznikají vypuklé hrboly, 
vytvářející velikou odchylku.                 

       
           Obrázek 24: Zaplňování mezer “fill-holes“ 
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 Asi jednou z nejvíce důležitých funkcí je možnost spojovat více modelů v jeden celek. 
Smysl této možnosti je závislý právě na velikosti modelu, jeho povrchové členitosti a viditelných 
částí při skenování. Skenovaný model asynchronního rotoru z těchto důvodů byl skenován na 
čtyři části. Nejprve se naskenoval celý model, který díky velikosti objemového prostoru skenoval 
s větší vzdáleností jednotlivých bodů s menší přesností. Další skenování bylo zaměřeno na horní 
část rotoru (obr.21), u kterého se díky snadnější možnosti přístupu skenovacího zařízení  
a poměrně malého objemového prostoru dospělo k výborným výsledkům. A to i díky módu 
jemnějšího skenování. Toto tvrzení neplatí u opačné části rotoru s podstavcem. Zde  
i přes malý skenovací prostor byly získané hodnoty nízké díky špatnému přístupu k modelu. 

 

 

Obrázek 25: Spojování více sekci funkcí „manual registration“ 

 Sloučení dvou modelů probíhá způsobem výběru všech modelů, které mají byt spojeny  
a kliknutím na funkci „manual registration“. V aplikaci se jeví jako nejvhodnějším postupem 
vybrat první výše zmiňovaný objekt a k tomu pomocí bodů přiřazovat jednotlivé dílčí části 
modelů. N-bodové sloučení probíhá výběrem bodů na plášti dvou spojovaných modelů, jak je 
tomu i na obrázku výše, minimálním počtem tří bodů, ale maximálními devíti body. Na 
následujícím obrázku je porovnání dvou sloučených modelů, problematika použití menšího 
objemového prostoru s řidším počtem bodů a naopak hustší počet bodů v třetinovém objemovém 
prostoru.  

 

Obrázek 26: Rozdíl dvou skenovaných modelů sloučených do jednoho celku 

 Na levém obrázku je zvýrazněna skenovaná část s hustším rozlišením, naopak na 
vedlejším obrázku je zvýrazněn právě celý model, který díky řidšímu počtu bodů například 
změnil přechod hrany na zaoblený přechod. 
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 Další dílčí úpravou byly práce s rovinou. Jelikož jednotlivé části modelu měly zakončující 
hrany různě odlišné a nesymetrické, využilo se funkce „Boundary to plane“. Pomocí známé 
roviny (například skenovaná část ložisek) se uvažovalo, že tato část bude kolmá vůči ose celého 
modelu rotoru. Následně se vytvořila rovina na jedné straně ložisek pomocí tří bodů. Dále bylo 
možné vytvořenou rovinu posunout v souřadnicovém směru. K vytvořené rovině se označila část 
skenovaného pláště, která se následně matematickým dopočtem poposunula k rovině. Mnohdy 
ale nastal problém zvlnění vysunutého pláště díky mikroskopickému počátečnímu zvlnění pláště, 
které v konečné částí roviny vytvořilo extrémní zvlnění. Problematika je znázorněna na 
následujícím obrázku, kde je červenou barvou zvýrazněno zvlnění.  

 

Obrázek 27: Zarovnání pláště pomocí roviny a vytvořené zvlnění jako nežádoucí jev 

 Jako poslední důležitou zmínku při zpracovaní modelu uvádím důsledek nalepené reflexní 
nálepky na povrchu skenovaného objektu. Z důvodu 
použití ručního 3D skeneru se musel na povrch 
umístit dostatečný počet reflexních nálepek pro 
zjišťování aktuální polohy skeneru vůči měřenému 
rotoru. Více k problematice určování pozice je 
popsáno v kapitole: 8.1. Na měřeném vzorku se 
vlivem nálepek vytvořil vyvýšený povrch, který je 
uveden na obrázku. Jelikož se jedná o neskutečný 
povrch, měl by být odstraněn. Jako postup by se 
nejlépe hodilo odmazání naskenovaných bodů, 
následné zalepení funkcí „fill-holes“  a srovnáním 
povrchu pláště pomocí „feature“. V úpravě 
naskenovaného modelu nebyl tento postup proveden 
z důvodu zjištění odchylek pro model skenovaný a 
model vytvořený programem Inventor. 

        Obrázek 28: Vliv reflexní nálepky 

 Na obrázku na následující straně je výsledný model získaný všemi ručními  
a automatickými úpravami. Celý model je složen z více plášťů přes sebe, tudíž netvoří jeden 
plášť a ani z něj nelze jednoduchou cestou udělat objemový model, který by posloužil 
k matematickým výpočtům. Ke složení jednoho plášťového modelu je zapotřebí, aby se 
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jednotlivé neskenované modely nejprve složily do sebe ve fázi bodové a pak následovně sloučily 
do jednoho pláště při vytváření polygonálního modelu. K vytvoření nejprve samostatných 
plášťových modelů sloučených v jeden model se přistoupilo z důvodu viditelných rozdílných 
plášťů a ke zhodnocení kvality skenování, jak je tomu například na obr.26. 

 

Obrázek 29: Naskenovaný model rotoru upravený programem GEOMAGIC 

(nejprve upraven, pak složen) 

 Z naměřených hodnot byl vytvořen rovněž model, který byl složen postupem, jež uvádí 
literatura příručky programu.     

8.3 Porovnání modelů 
 Z výsledných dílčích částí předešlých dvou modelů, upravených první a druhou metodou, 

je v této kapitole uvedeno porovnání odchylek a rozdílů od modelu vytvořeného programem 
Inventor.  

8.3.1 První model upravený první metodou 
 Ze čtyřech srovnávaných modelů uvádím pouze dva modely, u kterých přesnost měření 

byla znatelně rozdílná. Jak na prvním, tak i na druhém obrázku je srovnání provedeno dvěma 
spektrálními obrázky. V levé polovině obrázku je znázornění modelu vytvořeného programem 
Inventor a grafické spektrum značí odchylku od modelu skenovaného. Pravá polovina obrázku 
značí skutečné bodové odchylky skenovaných a upravených dat od modelu vytvořeného 
programem Inventor. 

 První srovnání proběhlo u modelu s nejmenší přesností a s nejřidšími počty bodů díky 
velikosti objemového prostoru pro skenovaní. Už díky těmto parametrům by se ve srovnaném 
modelu měly vyskytnout větší odchylky a chyby. Z mé strany také při upravovaní modelu 
programem Geomagic vznikaly pochybnosti o možné přesnosti. Opak je pravdou a srovnaná data 
se pohybují ve většině případů s přesností do 0,35mm od modelu vytvořeného programem 
Inventor. Možné odchylky, které v modelu vznikají, jsou na rozhraní dvou ploch a hran, kde 
program Geomagic dost nepřesně pomocí automatických funkcí vytváří plochy z naskenovaných 
bodů. Zároveň u odchylek větších než 0,35mm jsou chyby dány buď prázdnými místy, kde 
nedošlo ke srovnání plochou, nebo vyskytujícími se náhodnými body, které nebyly při 
upravování odmazány. Například taková chyba, která se zde vyskytuje, je odchylka v řádu do 
3,33mm, která vznikla u vychýleného ložiskového kroužku už při skenování.  
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Obrázek 30: Spektrum odchylek (velký model upravený první metodou) 

 Na následujících dvou obrázcích je porovnání nejkvalitnějšího modelu. Stejně jako  
u předchozího modelu i zde je viditelný posun kroužku ložiska, který zvětšuje průměrnou 
odchylku analýzy. Rovněž se zde vyskytuje odchylka vzniklá sloučením polygonálních modelů 
ve fázi spojování. Polovina plochy kroužku rotorových tyčí znázorňuje větší posun než 0,33mm  
a tudíž analýza poukazuje i na nepřesnost a chyby vzniklé slučováním modelů. 

 

Obrázek 31: Spektrum odchylek nejkvalitnějšího skenovaného modelu (první metodou) 
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 S hustějším počtem barevného spektra a snížením tolerance minimálních hodnot jsme 
dostali obrázek, na kterém jsou více zvýrazněny odchylky pohybující se právě v minimálních 
mezích. Na rozdíl od předchozího obrázku je zde viditelný důsledek reflexní nálepky. Zároveň se 
zde také logicky projevuje problém nepřesného sloučení modelů, který ukazuje vysunutí ložiska 
na levé straně do hodnoty 0,283mm a na pravé straně do -0,283mm. Tento jev nebyl viditelný na 
předchozím obrázku. 

 

Obrázek 32: Spektrum odchylek nejkvalitnějšího skenovaného modelu (první metodou) 
s hustějším barevným spektrem 

 

 

8.3.2 Druhý model upravený druhým způsobem 
 Úpravou druhého modelu druhým postupem se vytvořil jen jeden plášť, který se zároveň 

stane dílčím modelem pro objemový shape objekt. U tohoto modelu jsou odchylky ve většině 
případů do hodnoty 0,338mm. Z důvodu zjednodušení modelu se vytvořil model s posunutím 
jednotlivých dílčích skenovaných částí. To je znatelné na dvou drážkách a ventilačních lopatkách 
rotoru, které nejsou symetrické. Z důvodu zhodnocení nám ale stačí takto upravený model. 
Teoreticky lze říct, že části, kde proběhly další úpravy, jako například zalepování děr či 
vyhlazení, vznikla větší odchylka, než na místech, kde se úpravy nedělaly. Avšak úpravy byly 
nutné.  

 Z pohledu zhodnocení dvou měřených modelů dvěma různými způsoby se dochází ke 
stejným výsledkům. 
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Obrázek 33:Spektrum odchylek modelu vytvořený druhou metodou 
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9 ZÁVĚR 
 Optické metody skenování pomocí 3D skeneru ZScanner® 800 se jeví jako dobrý způsob 

pořizování záznamů. Velkou předností přístroje je mobilita skeneru a relativně snadné zacházení 
jak s přístrojem, tak i se softwarem přímo dodávaným k zařízení. Rychlost pořizování záznamu je 
dosti vysoká. Určitou výhodou je užití bezkontaktního skenování, ale nevýhodou je často nízká 
žádaná odrazivost světelných paprsků na předmětu a následná potřeba použití křídového spreje 
pro zmatnění povrchu, která se projevila při skenování rotorů.  

 Nevýhoda skenování tedy spočívala v prvotním odstranění mastnoty stroje, maziva 
v ložiscích a tedy i jejich znehodnocení. Při skenování se zároveň projevila neschopnost 
skenování hřídele a části rotorové klece, která byla zakrytá velkým ložiskem, neboť triangulační 
paprsek skeneru nepronikl žádaným prostorem. Dalším nepříznivým důsledkem, projevujícím se 
na povrchu rotoru, je zvýraznění reflexních nálepek sloužících pro zjišťování polohy 3D skeneru. 

 Zpracování dat komerčním programem Geomagic je vhodnou volbou, ale pro 
nezkušeného uživatele se jedná o dosti namáhavou prácí. Úpravy jednotlivých skenovaných 
modelů probíhaly pomocí dvou metod. V první metodě byla data převedena na čtyři polygonální 
modely, upravena a následně spojena v celý model. Druhý model se nejprve spojil ve fázi bodové 
a pak se upravoval jeho plášť jako jeden celek. Důvod těchto kroků bylo zhodnocení odchylek, 
které vznikly při prvotním sloučení a následovném upravení. Kapitola 8.2.2 podrobněji popisuje 
problematiku sloučení modelů.  

 Z porovnaných dat docházíme k závěru, že první a druhou metodou jsme získali téměř 
stejné výsledky. Jednotlivé skenované rotory jsou i přes relativně malé odchylky pokrývající 
většinu plochy v normě 3D skeneru. Smysl použití první metody je zobrazení odchylek dat 
s užitím různých objemových prostorů. Na rozdíl od druhé metody nelze vytvořit objemový  
model, sloužící například pro vytvoření zatěžovací pevnostní analýzy. 

 Ze získaných dat lze rovněž vyhodnotit odchylky symetričnosti jednotlivých komponentů 
rotorů, jako je vykřivení ložisek mimo osu rotoru, nerovnoměrný průměr statorových plechů 
ovlivňující vzduchovou mezeru ve statoru, či prohnutí hřídele. Při porovnaní modelů se k těmto 
odchylkám nedospělo a lze tedy říct že skenované rotory jsou schopné dále běžného provozu. 
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