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Anotace 

Cílem této práce je popsat historii, proces 3D tisku a technologie 3D tisku, 3D skenování a 

ukázat možné řešení 3D skenování v domácích podmínkách. Hlavním cílem práce je postavit 

3D skener nebo podstavec pro 3D skenování v domácích podmínkách s částečným použitím 

3D tiskárny pro výrobu dílů konstrukce. 3D sken objektu byl zpětně vytisknut za pomoci 3D 

tiskárny. V závěru je zhodnocena kvalita vytištěného prototypu oproti původnímu modelu. 
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Abstract 

The goals of this work are describing the history, the process of 3D printing, technologies of 

3D printing and 3D scanning and the possibility of 3D scanning at home conditions. The core 

is to build a DIY 3D scanner or a 3D scanning stand in home conditions including partial usage 

of the 3D printer for some printed parts of its structure. Then a scan will be made together with 

its print test for the purpose of the scan quality. In the end a comparison of the reproduced 3D 

model and the original 3D model will be made.  
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Úvod 

Mnoho výrobních pracovních postupů dnes již má prostředky pro předělání na aditivní procesy. 

A jak je časová osa návrhu produktu dále komprimována díky pokrokům, jako jsou generativní 

design, snazší přeprava a další soubory návrhů, prototypování a výroba proběhnou rychleji. 

Prvotní spotřebitelský 3D tisk také sliboval, že pomůže snížit množství odpadu díky menšímu 

zastarávání. Pokud se rozbitý díl starého vysavače již nevyrábí, ale soubor s jeho designem stále 

existuje na webu výrobce, stačí jej odeslat do počítače a vytisknout ho. 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je věnována 

teoretické problematice 3D tisku, kde je popsána historie a jsou představeny nástroje, které se 

v tomto odvětví používají. Druhá část je zaměřena na 3D skenování, nejprve je představena 

jeho historie, následně dostupné technologie 3D skenování, vývoj vlastního 3D skeneru 

v domácích podmínkách a následně celý proces skenování včetně dostupného softwaru, který 

je nezbytnou součástí celého procesu, avšak i následné úpravy hrubého modelu. 

Bakalářská práce je sepsána za pomoci odborné literatury, odborných analýz a statistik, které 

vycházejí ze zkušeností uživatelů tohoto odvětví.  

https://redshift-autodesk-com.translate.goog/generative-design-ai/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://redshift-autodesk-com.translate.goog/generative-design-ai/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
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1. Terminologie 

3D tisk neboli aditivní výroba je konstrukce trojrozměrného objektu z modelu CAD či 

digitálního 3D modelu. Termín „3D tisk“ může označovat různé procesy, při nichž se materiál 

nanáší, spojuje nebo tuhne pod kontrolou počítače za účelem vytvoření trojrozměrného objektu 

s materiálem, který se sčítá (jako jsou plasty, kapaliny nebo prášková zrna tavená dohromady), 

typicky vrstva po vrstvě. (Andre, 2018). 

V 80. letech byly techniky 3D tisku považovány za vhodné pouze pro výrobu funkčních nebo 

estetických prototypů a vhodnějším termínem pro ně byl tehdy rapid prototyping.  Od roku 

2015 se přesnost, opakovatelnost a materiálový rozsah 3D tisku zvýšily do té míry, že některé 

procesy 3D tisku jsou považovány za životaschopné jako technologie průmyslové výroby, 

přičemž termín aditivní výroba lze použít jako synonymum pro 3D tisk.  Jednou z klíčových 

výhod 3D tisku je schopnost vyrábět velmi složité tvary nebo geometrie, které by jinak nebylo 

možné zkonstruovat ručně, včetně dutých dílů nebo dílů s vnitřními příhradovými konstrukcemi 

pro snížení hmotnosti. Fused deposition modeling (FDM), který využívá spojité vlákno 

z termoplastického materiálu, je nejběžnějším procesem 3D tisku používaným od roku 2010 

(Daly, 2016). 

Zastřešující pojem aditivní výroby (AM) získal popularitu až v roce 2000. Naproti tomu 

termín subtraktivní výroba se objevil jako retronymum pro velkou rodinu obráběcích procesů 

s odebíráním materiálu jako jejich společným procesem. Termín 3D tisk stále ve většině myslí 

označoval pouze polymerní technologie a termín AM směřoval k tomu, že bude používán v 

kovoobrábění a v kontextu výroby konečných dílů více než mezi nadšenci do polymerů, 

inkoustových tiskáren nebo stereolitografie. Inkoustový tisk byl nejméně známou technologií, 

i když byl vynalezen už v roce 1950, avšak kvůli své složité povaze byl špatně 

pochopen. Nejstarší inkoustové tiskárny se používaly jako zapisovače, nikoliv jako 

tiskárny. Ještě v 70. letech 20. století byl termín zapisovač spojován s inkoustovým 

tiskem. Continuous Inkjet se později vyvinul na On-Demand nebo Drop-On-Demand 

inkoustový tisk. Inkoustové trysky byly zpočátku jednoduché, nyní mohou mít až tisíce trysek 

pro tisk při každém průchodu povrchem. (Andre, 2018) 

Počátkem roku 2010 se termíny 3D tisk a aditivní výroba vyvinuly ve smyslu, ve kterém byly 

alternativními zastřešujícími termíny pro aditivní technologie, přičemž jeden byl používán v 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_modeling
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Numerical_Control
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional_space
https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_prototyping
https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_filament_fabrication#Fused_deposition_modeling
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermoplastic
https://en.wikipedia.org/wiki/Umbrella_term
https://en.wikipedia.org/wiki/Retronym
https://en.wikipedia.org/wiki/Machining
https://en.wikipedia.org/wiki/Word_sense
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populárním jazyce komunitami spotřebitelů a médií, a druhý byl používán formálněji 

průmyslovými podniky. Donedávna byl termín 3D tisk spojován se stroji s nízkou cenou nebo 

nízkou kapacitou. 3D tisk a aditivní výroba odrážejí, že technologie pro přidávání nebo 

spojování materiálů v rámci trojrozměrného pole, je kontrolována automatizovaně. Peter 

Zelinski, šéfredaktor časopisu Additive Manufacturing , v roce 2017 poukázal na to, že tyto 

termíny jsou stále často synonymy pro běžné použití,  ale někteří odborníci ve zpracovatelském 

průmyslu se snaží rozlišovat fakt, že aditivní výroba zahrnuje 3D tisk a jiné technologie nebo 

jiné aspekty výrobního procesu (Redwood; Schöffer; Garret, 2017) 

1.1. Modelování 

3D tisknutelné modely mohou být vytvořeny pomocí balíčku CAD ( computer-aided design), 

3D skeneru nebo obyčejného digitálního fotoaparátu a softwaru pro fotogrammetrii. 3D tištěné 

modely vytvořené pomocí CAD mají za následek méně chyb než jiné metody. Chyby ve 3D 

tisknutelných modelech lze identifikovat a opravit před tiskem. Proces ručního modelování při 

přípravě geometrických dat pro 3D počítačovou grafiku je podobný plastickým uměním, jako 

je sochařství. 3D skenování je proces shromažďování digitálních dat o tvaru a vzhledu 

skutečného předmětu, na jehož základě se vytváří digitální model (Fischer, 2013). 

Modely CAD lze uložit ve formátu stereolitografického souboru (STL), což je de facto formát 

souboru CAD pro aditivní výrobu, který ukládá data na základě triangulace povrchu modelů 

CAD. STL není přizpůsobeno pro aditivní výrobu, protože generuje enormně velké soubory 

dílů a mřížkových struktur optimalizovaných pro topologii kvůli velkému počtu použitých 

povrchů. K vyřešení tohoto problému byl v roce 2011 představen novější formát souborů CAD, 

formát Additive Manufacturing File (AMF), který ukládá informace pomocí zakřivených 

triangulací (Gerhard, 2017). 

1.2. Tisk 

Před tiskem 3D modelu ze souboru STL je nutné jej nejprve zkontrolovat, zda neobsahuje 

chyby.   Krok v generaci STL známý jako oprava řeší takové problémy v původním 

modelu.  Obecně STL, které byly vytvořeny z modelu získaného pomocí 3D skenování, mají 

často více těchto chyb, protože 3D skenování se často dosahuje bodovým 

získáváním/mapováním. 3D rekonstrukce často obsahuje chyby (Andre, 2018). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Synonym
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyponymy_and_hypernymy
https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanner#Hand-held_laser_scanners
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_camera
https://en.wikipedia.org/wiki/Photogrammetry_software
https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format)
https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_manufacturing_file_format
https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format)
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanner
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_reconstruction
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Po dokončení musí být soubor STL zpracován pomocí softwaru zvaného „slicer“, který převede 

model na řadu tenkých vrstev a vytvoří soubor s kódem G obsahující instrukce přizpůsobené 

konkrétnímu typu 3D tiskárny (FDM tiskárny). Tento soubor s G-kódem lze poté vytisknout 

pomocí klientského softwaru pro 3D tisk (který načte G-kód a použije jej k zadání pokynů 3D 

tiskárně během procesu 3D tisku) (Fischer, 2013). 

Rozlišení tiskárny popisuje tloušťku vrstvy a rozlišení X–Y v bodech na palec (dpi) 

nebo mikrometrech (µm). Typická tloušťka vrstvy je kolem 100 μm (250  DPI), ačkoli některé 

stroje mohou tisknout vrstvy tenké až 16 μm (1 600 DPI).  Rozlišení X–Y je srovnatelné s 

rozlišením laserových tiskáren . Částice (3D body) mají průměr kolem 50 až 100 μm (510 až 

250 DPI).  Pro toto rozlišení tiskárny, specifikující rozlišení sítě 0,01–0,03 mm a délku tětivy ≤ 

0,016 mm generuje optimální výstupní soubor STL pro daný vstupní soubor modelu.  Zadáním 

vyššího rozlišení se získají větší soubory bez zvýšení kvality tisku (Andre, 2018). 

Stavba modelu současnými metodami může trvat od několika hodin až po několik dní v 

závislosti na použité metodě a velikosti a složitosti modelu. Systémy aditiv obvykle dokážou 

tuto dobu zkrátit na několik hodin, i když se značně liší v závislosti na typu použitého stroje, 

velikosti a počtu současně vyráběných modelů (Smyth, 2014). 

 

Obrázek 1: Tiskárna Prusa SL1S spolu s čistícím boxem 

Zdroj: Prusa3d, 2020 

https://en.wikipedia.org/wiki/G-code
https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling
https://en.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch
https://en.wikipedia.org/wiki/Micrometre
https://en.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch
https://en.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_printer
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1.3. Dokončování 

Přestože rozlišení vytvořené tiskárnou je dostatečné pro mnoho aplikací, větší přesnosti lze 

dosáhnout vytištěním mírně nadměrné verze požadovaného objektu ve standardním rozlišení a 

následným odstraněním materiálu pomocí subtraktivního procesu s vyšším rozlišením.  

Vrstvená struktura všech aditivních výrobních procesů nevyhnutelně vede ke stupňovitému 

efektu na plochách dílů, které jsou zakřivené nebo nakloněné vzhledem k platformě 

objektu. Účinky silně závisí na orientaci povrchu uvnitř výrobního procesu (Kratochvílová, 

2015). 

Některé tisknutelné polymery, jako je ABS, umožňují vyhlazení a vylepšení povrchové úpravy 

pomocí chemických parních procesů na bázi acetonu nebo podobných rozpouštědel. Některé 

techniky aditivní výroby jsou schopny používat více materiálů v průběhu konstrukce dílů. Tyto 

techniky jsou schopny tisknout ve více barvách a barevných kombinacích současně a 

nevyžadují nutně ruční či mechanické malování povrchu (Daly, 2016). 

Některé tiskové techniky vyžadují vytvoření vnitřních podpěr pro převislé prvky během 

procesování tisku. Tyto podpěry musí být po dokončení tisku mechanicky odstraněny nebo 

rozpuštěny. Všechny komerčně dostupné kovové 3D tiskárny zahrnují odříznutí kovové 

součásti od kovového substrátu po nanesení. Nový proces pro GMAW 3D tisk umožňuje úpravy 

povrchu substrátu za účelem odstranění hliníku nebo oceli (Andre, 2018).   

1.4. Materiály 

Tradičně se 3D tisk zaměřoval na polymery pro tisk, kvůli snadné výrobě a manipulaci s 

polymerními materiály. Nicméně tato metoda se rychle vyvinula nejen v tisk různých 

polymerů, ale i kovu a keramiky, a to vytváří z 3D tisku univerzální možnost pro 

výrobu. Výroba trojrozměrných fyzických modelů „vrstva po vrstvě“ je moderní koncept, který 

vychází ze stále se rozvíjejícího odvětví CAD, přesněji řečeno ze strany CAD modelování těles. 

Než bylo koncem 80. let zavedeno objektové modelování, trojrozměrné modely byly vytvářeny 

z drátěných rámů a povrchů. Nyní jsou ale ve všech případech vrstvy materiálů řízeny tiskárnou 

a vlastnostmi materiálu. Trojrozměrná vrstva materiálu je řízena rychlostí nanášení, nastavením 

operátora tiskárny a uložením v počítačovém souboru. Nejstarším tištěným patentovaným 

materiálem byl inkoust typu Hot melt pro tisk vzorů pomocí zahřáté kovové slitiny (Daly, 

2016).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene
https://en.wikipedia.org/wiki/Acetone
https://en.wikipedia.org/wiki/GMAW
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum
https://en.wikipedia.org/wiki/Steel
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymers
https://en.wikipedia.org/wiki/Metals
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramics
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Obrázek 2: Role filamentu PLA 

Zdroj: Materialpro3D, 2020 

 

Obrázek 3: Role filamentu Wood fill 

Zdroj: Materialpro3D, 2020 
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Tabulka materiálů pro 3D tisk  

Materiál Tisk ve 

vzduchotěsném 

boxu 

Teplota 

trysky 

Teplota 

vyhřívané 

podložky 

Odolnost 

při vyšší 

teplotě 

Tvrdost Cena 

PLA Ne 210-

215°C 

60°C 1/5 4,5/5 1/5 

PETG Ne 240-

270°C 

90°C 2,5/5 4/5 2/5 

ASA Ano 260-

265°C 

95-110°C 3,5/5 3/5 2/5 

ABS Ano 240-

255°C 

110°C 3,5/5 3/5 1/5 

Nylon Ano 250°C 90°C 2,5/5 2/5 2/5 

Carbon 

fiber 

Ne 260°C 90°C 2,5/5 3,5/5 5/5 

Wood fill Ne 190-

200°C 

60°C 1/5 2/5 4/5 

Tabulka 1: Tabulka materiálů 

Zdroj: Horne, 2017 
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2. Historie 3D tisku 

2.1. 40. a 50. léta 20. století 

Obecný koncept a postup, který má být použit při 3D tisku, poprvé popsal Murray Leinster ve 

své povídce Things Pass By z roku 1945. Popsal ho také Raymond F. Jones ve svém příběhu 

„Tools of the Trade“, publikovaném v listopadu 1950 v časopise Astounding Science Fiction. V 

tomto příběhu ho označil jako „molekulární sprej“ (Fischer, 2013). 

2.2. 60. léta 

Inkoustovou technologii vynalezla společnost Teletype Corporation v 60. letech minulého 

století, jedná se o metodou „vytažení“ kapky materiálu z trysky pomocí elektroniky. Bylo to 

zařízení schopné tisknout rychlostí až 12 znaků za sekundu a nakonec vydláždilo cestu pro 

spotřebitelský stolní tisk (Kratochvílová, 2015). 

Teletype později experimentoval s roztaveným voskem. jak je popsán v patentu z roku 

1971 patřícímu Johannesu F. Gottwaldovi. Jeho myšlenkou bylo vytvořit předmět vyrobený z 

tekutého kovu, který ztuhl do tvaru předem určeného pohybem inkoustové tiskárny na každé 

nové vrstvě. Tímto zařízením byl Liquid Metal Recorder, který je založen na rychlém 

prototypování a předpokládá, že „tisk“ by se mohl přesunout za hranice inkoustu (Fischer, 

2013). 

To byly malé krůčky do oblasti zvané proces vytlačování materiálu, kde je termoplast přiváděn 

do vyhřívané trysky a pokládán na objekt jeden „plátek“ po druhém – stejná technika jako u 

spotřebitelských stolních 3D tiskáren. Je to rychlé, levné, ale materiály (v podstatě gumový 

plast) nejsou dobré pro mnoho modelů a závodních vozů (Daly, 2016). 

2.3. 70. léta 20. století 

V roce 1971 si Johannes F. Gottwald nechal patentovat Liquid Metal Recorder, US Patent 

3596285A , kontinuální inkoustové zařízení z kovového materiálu pro vytvoření odnímatelného 

kovového materiálu. Využívá se na opakovaně použitelném povrchu díky možnosti zpětného 

znovu-přetavení. Zdá se, že jde o první patent popisující 3D tisk s rychlým prototypováním a 

řízenou výrobou (Andre, 2018). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Leinster
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Things_Pass_By&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_F._Jones
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://www.printtopeer.com/3d-printing-revolution/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://www.lboro.ac.uk/research/amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/materialextrusion/
https://patents.google.com/patent/US3596285A
https://patents.google.com/patent/US3596285A
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V tomto patentu není pojem „tisk“ zamýšlen v omezeném smyslu, ale zahrnuje psaní nebo jiné 

symboly, tvorbu znaků a vzorů inkoustem. Termín inkoust, jak je používán, je zamýšlen tak, 

aby zahrnoval nejen materiály obsahující barvivo nebo pigmenty, ale jakékoli tekuté látky nebo 

kompozice vhodné pro aplikaci na povrch pro vytváření symbolů, znaků či vzorů. Preferovaný 

je inkoust typu Hot melt. Uspokojivého tisku, podle vynálezu, bylo však dosaženo až s vodivou 

kovovou slitinou jakožto inkoustem (Daly, 2016). 

 

Obrázek 4: Patent liquid metal recorder 

Zdroj: Wikiwand, 2021 
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2.4. 80. léta 20. století 

Zařízení a materiály pro ranou aditivní výrobu byly vyvinuty v 80. letech 20. století.  V dubnu 

1980 Hideo Kodama z Nagoya Municipal Industrial Research Institute vynalezl dvě aditivní 

metody pro výrobu trojrozměrných plastových modelů s fototvrditelným termosetovým 

polymerem, kde je oblast expozice UV záření řízena vzorem masky nebo vysílačem 

skenovacího vlákna. Na sérii jeho publikací však nebyla žádná reakce. Jeho přístroj nebyl v 

laboratoři příliš doceněn (Andre, 2018). 

Patent US 4323756 byla metoda výroby předmětů sekvenčním nanášením, udělený Raytheon 

Technologies Corp 6. dubna 1982, za použití stovek nebo tisíců „vrstev“ práškového kovu a 

zdroje laserové energie. Tato metoda je raným odkazem na vytváření „vrstev“ a výrobu 

předmětů ze substrátu (Daly, 2016). 

Dne 2. července 1984 podal americký podnikatel Bill Masters patent na svůj počítačově 

automatizovaný výrobní proces a systém (US 4665492). Toto podání je zaznamenáno v USPTO 

jako první patent na 3D tisk v historii. Byl to první ze tří patentů patřících společnosti Masters, 

jež položila základ pro systémy 3D tisku, které jsou dodnes stále používány (Fischer, 2013). 

Dne 16. července 1984 podali Alain Le Méhauté , Olivier de Witte a Jean Claude André svůj 

patent na proces stereolitografie. Sdružení francouzských vynálezců opustily tamní společnosti 

General Electric Company (nyní Alcatel-Alsthom) a CILAS (The Laser 

Consortium). Uváděným důvodem byl „nedostatek obchodní perspektivy“ (Andre, 2018).  

V roce 1983 zahájil Robert Howard projekt zvaný RH Research, únoru roku 1984 

přejmenovaný na Howtek, Inc., aby vyvinul barevnou inkoustovou 2D tiskárnu Pixelmaster, 

komercializovanou v roce 1986. Tato tiskárna využívá termoplastický (tavný) plastový inkoust. 

Později byl sestaven šestičlenný tým z Exxon Office Systems a Danbury Systems Division a 

díky inovativnímu přístupu nové inkoustové tiskárny se stali členové populárními postavami v 

3D tiskovém průmyslu (Andre, 2018). 

Charles Hull podal první patent 8. srpna 1984. Tento patent byl na použití akrylové pryskyřice 

vytvrzené UV zářením pomocí zdroje světla maskovaného UV zářením a byl použit společností 

UVP Corp k sestavení jednoduchého modelu. SLA-1 byl prvním produktem z řady SL 

oznámeným společností 3D Systems na výstavě Autofact Exposition, konající se v Detroitu v 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nagoya
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermosetting_polymer
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermosetting_polymer
https://en.wikipedia.org/wiki/UV_exposure
https://en.wikipedia.org/wiki/William_(Bill)_Masters
https://patents.google.com/patent/US4665492
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Patent_and_Trademark_Office
https://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Le_Mehaute
https://en.wikipedia.org/wiki/Stereolithography
https://en.wikipedia.org/wiki/CILAS
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listopadu 1978. SLA-1 Beta byl odeslán v lednu 1988 společnostem Baxter Healthcare, Pratt 

and Whitney, General Motors a AMP. První sériový SLA-1 byl expedován společnosti 

Precision Castparts v dubnu 1988. Materiál z UV pryskyřice se rychle změnil na pryskyřici na 

bázi epoxidu. V obou případech modely SLA-1 potřebovaly vytvrzení v peci a po opláchnutí v 

rozpouštědlovém čističi je bylo nutné vystavit záření UV pro odstranění nevytvrzené 

přebytečné pryskyřice. Se všemi systémy se prodával přístroj Post Cure Apparatus (PCA), 

neboli “čisticí stanice”. První tiskárny pryskyřice vyžadovaly čepel, aby se separovala čerstvá 

vlákna pryskyřice při vytváření modelu na každé vrstvě. Tloušťka vrstvy byla 0. 006 palců a 

model HeCd Laser SLA-1 měl 12 wattů, pohyboval se po povrchu rychlostí 30 palců za 

sekundu. UVP získala společnost 3D Systems v lednu 1990 (Andre, 2018). 

V roce 1980 Dr. Hideo Kodama, právník pracující pro veřejný výzkumný ústav ve městě 

Nagoya v Japonsku, popsal dvě metody tisku pomocí termosetového polymeru – speciálního 

plastu, který tvrdne při reakci se světlem. Jeho výzkum byl publikován v několika článcích a 

vyústil v získání vlastního patentu listopadu 1981. Bohužel však naprostý nedostatek zájmu 

nevedl k eskalaci projektu, a tak se nestal nijak významným úspěchem. (Fischer, 2013). 

Bez ohledu na to bylo semeno zaseto. Výrobce elektroniky a obrany Raytheon podal v roce 

1982 patent na použití práškového kovu k sekvenční tvorbě vrstev pro tvorbu předmětu. V roce 

1984 podal podnikatel Bill Masters patent na proces nazvaný Computer Automated 

Manufacturing Process and System, který poprvé zmínil termín 3D tisk. Další patent z roku 

1984 ve Francii popisoval aditivní výrobu pomocí stereolitografie. Stejně, jako Kodamova 

práce, byla ignorována, protože neměla žádnou komerční přitažlivost (Andre, 2018). 

Po všech pokusech byl vynálezce Chuck Hull prvním člověkem, který skutečně postavil 3D 

tiskárnu, na základě jeho patentu na vytvrzování fotopolymerů pomocí záření částic 

chemických reakcí nebo laserů poslal jeho návrh prostorových dat z digitálního souboru do 

extrudéru 3D tiskárny, kde se objekt vytvořil po vrstvách (Kratochvílová, 2015). 

Hullova společnost, 3D Systems Corporation, uvedla přístroj na trh. Jednalo se o první 

stereolitografický (SLA) stroj na světě, SLA-1 dostupný v roce 1987 . Tento stroj umožňuje 

tvorbu složitých dílů, vrstvu po vrstvě za zlomek času, který by normálně zabral. Hull dále 

podal více než 60 patentů týkajících se této technologie, stal se kmotrem rychlého prototypování 

a vynalezl souborový formát STL, který se používá dodnes (Daly, 2016). 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://3dinsider.com/3d-printing-history/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://formlabs.com/blog/history-of-stereolithography-3d-printing
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Během této doby byl 3D tisk nově vznikající technologií a věda o materiálech nebyla tím, čím 

je dnes. Pokud byl výrobek vyrobený z populárních polymerů, měl by tendenci se při tuhnutí 

deformovat. V té době stroje navíc stály stovky tisíc dolarů, takže zařízení pro 3D tisk byla 

instalována pouze v těžkých výrobních závodech — daleko mimo dosah spotřebitelů (Fink, 

2019). 

V následujícím desetiletí došlo k mnoha pokrokům v lékařském 3D tisku, když vědci, 

technologové a lékaři postavili miniaturní ledvinu, složitou protetickou nohu 

a  první bioinženýrské krevní cévy vyrobené z darovaných lidských buněk (Andre, 2018). 

Přehled v historii ukazuje, že řada materiálů jako je pryskyřice, plastový prášek, plastové vlákno 

a tavný plastový inkoust byla v 80. letech minulého století používána v oblasti rychlého 

prototypování. Pryskyřici, která byla vytvrzovaná UV lampou, představil Itzchak Pomerantz 

společnosti Cubital, laserem slinuté termoplastické prášky Carl Deckard (DTM). Adhezivní 

laser na řezání papíru (LOM) až do požadované podoby výsledného objektu představil Michael 

Feygina.  Scott Crump pracoval s modelováním extrudovaného „taveného“ plastového vlákna 

(FDM). Nanášení kapek si nechal patentovat William E Masters týden po patentu Charlese 

Hulla v roce 1984. Sestrojil termoplastické inkoustové trysky určené pro 3D tisk. Jejich 

představení společností Visual Impact Corporation proběhlo v roce 1992 a byly instalovány do 

inkoustových tiskáren od společnosti Howtek, Inc. (Daly, 2016). 

 

Snahy o dosažení multimateriálového 3D tisku sahají od vylepšených procesů podobných 

FDM, jako je VoxelJet, až po nové tiskové technologie založené na voxelu, jako je Layered 

Assembly . Nevýhodou mnoha existujících technologií 3D tisku je, že umožňují tisknout pouze 

jeden materiál najednou, což omezuje mnoho potenciálních aplikací, které vyžadují integraci 

různých materiálů do stejného předmětu. Multimateriálový 3D tisk řeší tento problém tím, že 

umožňuje vyrábět objekty se složitým a heterogenním uspořádáním materiálů pomocí jediné 

tiskárny. Zde musí být specifikován materiál pro každý voxel (nebo pixelový prvek 3D tisku) 

uvnitř konečného objemu objektu (Andre, 2018). 

Proces však může být plný komplikací kvůli izolovaným a monolitickým algoritmům. Některá 

komerční zařízení se pokoušela tyto problémy vyřešit například vytvořením překladače 

Spec2Fab, ale pokrok je stále velmi omezený.  Nicméně v lékařském průmyslu byl představen 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://www.the-scientist.com/features/organs-on-demand-38787
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://www.singularityweblog.com/bespoke-innovations-3d-printed-prosthetics-if-lizards-can-grow-tails-humans-should-print-limbs/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://www.scientificamerican.com/article/first-bioengineered-blood/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Layered_Assembly&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Layered_Assembly&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Voxel
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koncept 3D tištěných pilulek a vakcín.  S tímto novým konceptem lze kombinovat více léků, 

což sníží mnohá rizika. Se stále větším počtem 3D tiskových aplikací přichází širší možnosti 

využití více materiálů, což přispívá ke snížení nákladů na vývoj špičkových technologií. 

Klasifikací každého materiálu může společnost CIMP-3D systematicky provádět 3D tisk s více 

materiály (Kratochvílová, 2015).  

Když jsme poprvé slyšeli slova „3D tisk“, představovali jsme si super futuristickou technologii, 

jako ve filmech, ale kdy byla skutečně vynalezena? Zatímco termín 3D tisk může znít jako 

něco, co bychom očekávali ve sci-fi románu, historie 3D tisku, známého také jako aditivní 

výroba, je delší, než bychom si mysleli (Daly, 2016). 

První zdokumentované iterace 3D tisku lze vysledovat až do počátku 80. let 20. století v 

Japonsku. V roce 1981 se Hideo Kodama snažil najít způsob, jak vyvinout systém rychlého 

prototypování. Přišel s postupem výroby po vrstvách za použití fotocitlivé pryskyřice, která 

byla polymerována UV světlem. 

Přestože společnost Kodama nebyla schopna podat žádost o patent na tuto technologii, je 

nejčastěji uváděna jako první vynálezce tohoto výrobního systému, který je ranou verzí 

moderního stroje SLA. O několik let později po celém světě usilovalo o vytvoření rychlého 

prototypového stroje také trio francouzských výzkumníků. Místo pryskyřice se snažili vytvořit 

systém, který by pomocí laseru vytvrzoval kapalné monomery na pevné látky. 

Podobně jako u Kodamy se jim nepodařilo podat patent na tuto technologii, ale stále se jim 

připisuje zásluha za to, že výrazně inovovali odvětví. Ve stejném roce Charles Hull podal první 

patent na stereolitografii (SLA). Americký výrobce nábytku, který byl frustrovaný tím, že nebyl 

schopen snadno vytvářet malé zakázkové díly, vyvinul systém pro vytváření 3D modelů 

vytvrzováním fotocitlivé pryskyřice vrstvu po vrstvě (Daly, 2016). 

V roce 1986 podal svou patentovou přihlášku a v roce 1988 založil společnost 3D Systems 

Corporation. První komerční 3D tiskárna SLA, SLA-1, byla vydána jeho společností v roce 

1988. SLA však nebyl jediný aditivní výrobní proces, který byl v této době zkoumán. V roce 

1988 podal Carl Deckard na University of Texas patent na technologii selektivního laserového 

sintrování (SLS). Tento systém tavil prášky místo kapaliny pomocí laseru (Andre, 2018). 
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Fused Deposition Modeling (FDM) byl také patentován přibližně ve stejnou dobu Scottem 

Crumpem. FDM, také nazývané Fused Filament Fabrication, se liší od SLS a SLA v tom, že 

místo použití světla je vlákno přímo vytlačováno z vyhřívané trysky. Technologie FFF se stala 

nejběžnější formou 3D tisku, kterou dnes můžeme vidět u velké spousty výrobců. Tyto tři 

technologie nejsou jedinými typy metod 3D tisku, které existují. Ale jsou to tři, které slouží 

jako stavební kameny, které položily základy pro růst technologie a inovace výrobních procesů 

v průmyslu (Fink, 2019). 

 

Obrázek 5: Časová osa invencí 3D tisku 80. let 

Zdroj: Phrozen3D, 2021 

2.5. 90. léta 20. století 

V 90. letech se začalo objevovat mnoho společností a start-upů, které experimentovaly s 

různými technologiemi aditivní výroby. V roce 2006 byla vydána první komerčně dostupná 

tiskárna SLS, která změnila hru o vytváření průmyslových dílů na zakázku (Pannett, 2019). 
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V této době se také staly dostupnějšími CAD nástroje, které lidem umožňují vyvíjet 3D modely 

na svých počítačích. Jedná se o jeden z nejdůležitějších nástrojů v raných fázích vytváření 

objektů pomocí 3D tisku. Během této doby byly stroje velmi odlišné od těch, které používáme 

nyní. Bylo obtížné je používat, byly drahé a mnoho finálních výtisků vyžadovalo velmi náročné 

následné zpracování. I přesto se nové inovace, metody a postupy objevovaly na denní bázi a 

veškeré technologie byly velmi rychle zdokonalovány (Smyth, 2016). 

2.6. Po roce 2000 

Dr. Adrian Bowyer vytvořil projekt RepRap, což byla iniciativa s otevřeným zdrojovým kódem 

k vytvoření 3D tiskárny, která by mohla replikovat další 3D tiskárnu spolu s dalšími 3D 

tištěnými objekty. V roce 2008 byla vytištěna první protetická noha, která posunula 3D tisk do 

centra pozornosti a představila tento termín milionům lidí po celém světě. 

Poté, v roce 2009, se FDM patenty podané v 80. letech dostaly do veřejné sféry, změnily historii 

3D tisku a otevřely dveře inovacím. Protože byla technologie nyní dostupnější pro nové 

společnosti a konkurenci, ceny 3D tiskáren začaly klesat a 3D tisk byl pro uživatele stále 

zajímavějším řešením (Pannett, 2019). 

V roce 2010 začaly ceny 3D tiskáren dále klesat a byly tak dostupné široké veřejnosti. Spolu se 

snižováním cen rostla i kvalita a snadnost tisku. Materiály, které tiskárny používají, se také 

začaly inovovat velmi rychle. Nyní jsou široce dostupné různé plasty a vlákna. Materiály jako 

Carbon Fiber a Glass Fiber je dnes také možné použít pro AM. Někteří kreativci dokonce 

experimentují s tiskovými materiály, jako je čokoláda nebo těstoviny (Pannett, 2019). 
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Obrázek 6: Ukázka 3D tisku čokolády 

Zdroj: 3DWithUs, 2021 

V roce 2019 byla dokončena největší funkční 3D tištěná budova na světě. 3D tisk se nyní 

důsledně používá při vývoji sluchadel a dalších zdravotnických aplikací a mnoho průmyslových 

odvětví a sektorů tuto technologii přijalo do svého každodenního pracovního postupu. 

Přestože šílenství po stolních 3D tiskárnách začalo kolem roku 2010, kdy společnost jako 

MakerBot přiměly investory a médii, aby se jim sbíhaly sliny, ti ve výrobě vědí, že proces 

nanášení materiálu na substrát za účelem vytvoření objektu z digitálního 3D návrhu sahá 

mnohem dále.  

První patent na proces zvaný Liquid Metal Recorder pochází ze 70. let minulého století, ale 

myšlenka je mnohem starší.  

2.7. 3D tiskárna RepRap: 

Nicméně celý vývoj 3D tisku, zejména snaha o spotřebitelské použití, dostal velkou podporu 

díky paradigmatu open source, které se rozprostírá v sektoru informačních a komunikačních 

technologií ( ICT ). V roce 2005, Adrian Bowyer's spustil projekt iniciativy RepRap s 

otevřeným zdrojovým kódem za cílem vytvořit 3D tiskárnu, která by se mohla postavit sama či 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
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si alespoň vytisknout většinu vlastních částí. Stroj 1.0 Darwin  byl první praktickou filozofií 

RepRap a kdokoli měl sílu něco vytvořit, byl toho nyní schopen velmi jednoduše. Kickstarter, 

který byl spuštěn přibližně ve stejnou dobu, dal domácímu 3D tisku další obrovskou podporu, 

protože se všude objevily crowdfundingové projekty. Celá výroba se rychle inovovala (Horne, 

2017). 

 

Obrázek 7: Tiskárna Darwin 1.0 z roku 2008 

Zdroj: RepRap, 2014 

2.8. 3D tiskárna MakerBot: 

V roce 2006 přišel komerční 3D tisk konečně na stolní počítače díky společnosti Objet 

(nyní Stratasys ). Uživatelé mohou posílat návrhy do svého zařízení za cílem vytisknutí více 

materiálů s různými vlastnostmi. (Pannett, 2019). 

Všude se objevila tržiště a virtuální swapová setkání se záměrem obchodování, sdílení a 

získávání návrhů, což vyvolalo obrovský nárůst zájmu. Když MakerBot v roce 2009 přišel s 

open source DIY sadami pro navrhování a tisk téměř čehokoliv, udělal ze spoluzakladatele Bre 

Pettise superstar a dal 3D tisku stejnou pověst jako minulým nově vznikajícím technologiím, 

jako jsou sociální média, e-commerce a dokonce samotný web (Bitonti, 2019). 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://reprap.org/wiki/RepRapOneDarwin%23How_to_build_RepRap_1.0_.22Darwin.22
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://www.stratasys.com/
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Obrázek 8: Jedna z prvních tiskáren MakerBot 

Zdroj: MakerBot, 2019 

2.9. 20. léta 21. století 

Od roku 2015 dosáhly 3D tiskárny takové úrovně kvality a ceny, která umožňuje většině lidí 

vstoupit do světa 3D tisku. V roce 2017 bylo možné nalézt tiskárny slušné kvality za méně než 

200 USD pro stroje v základní verzi. Tyto cenově dostupnější tiskárny jsou obvykle tiskárny 

FDM (fused deposition modeling ) (Horne, 2017). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling
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2.10. Současnost: 3D tisk v nejlepším stavu 

Během let se stala aditivní výroba velmi vyspělou technologií. Spotřebitelský zájem a 

robustnost průmyslových platforem rostly v průběhu roku 2010, kdy se (částečně hysterický) 

hype MakerBotu ustálil. Někteří si myslí, že aditivum v budoucnu nahradí tradiční CNC a 

frézovací výrobu. 

Řada dostupných materiálů pro 3D tisk také exponenciálně rostla — od biotisku lidské tkáně a 

počátků orgánů šitých na míru pacientům až po výrobu výrobků ze stříbra nebo zlata. Aplikace 

jsou stejně tak rozmanité jako představy vynálezců a inženýrů. Vědci z University of 

Southampton letěli s prvním bezpilotním letadlem vytištěným na 3D tiskárně, tvůrci 3D 

tištěného vozu dosahovali až 200 mph s hybridním plynovým/elektrickým motorem a start-up 

specializující se na budování ekologických živých struktur přišel s robotem vytvořeným 

biotopem vhodným pro život na Marsu (Horne, 2017). 

3D tisk se používá k budování nouzových přístřešků v oblastech postižených katastrofou a 

cenově dostupného bydlení  v rozvojových zemích. Chytrá robotika, mikrovýroba a konstrukce 

kloubních končetin byly spojeny v jeden koncept, díky čemuž bylo umožněno 

vytvoření protetiky s vlastním pohonem, která poskytuje mozkovou zpětnou vazbu. (Zeman, 

2021). 

Mnoho špičkových 3D tisků se při výrobě velkých konstrukcí provádí pomocí fúze v práškové 

loži, kde lze různé materiály použít v práškové formě a spojovat dohromady pomocí laserů 

nebo tepla. Toto je hlavní proces zejména pro tvorbu kovových dílů, avšak je vysoce nákladný 

a vyžaduje velmi specifickou infrastrukturu, takže je použitelný hlavně pro sektor těžké výroby. 

S postupným dozráváním různých aditivních procesů bylo jasné, že obrábění kovu již brzy 

nebude jediným kovoobráběcím procesem, který se provádí pomocí nástroje nebo hlavy 

pohybujícím se osově skrze pracovní obal, přeměňujícím masu surového materiálu do 

požadovaného tvaru vrstvu po vrstvě. Rok 2010 byl první dekádou, ve které byly tisknuty 

kovové díly pro koncové použití jako držáky motoru a velké matice (buď před nebo místo 

obrábění) v zakázkové výrobě, spíše než aby byly povinně obráběny z tyčového materiálu. Stále 

platí, že odlévání, výroba, lisování a obrábění převládají v kovoobrábění více než aditivní 

výroba, ale AM se nyní začíná výrazně prosazovat a s výhodami designu pro aditivní výrobu je 

inženýrům jasné, kam bude další vývoj směřovat. (Horne, 2017) 

https://redshift-autodesk-com.translate.goog/what-materials-are-used-in-3d-printing/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://redshift-autodesk-com.translate.goog/bioprinting-skin/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://i.materialise.com/en/3d-printing-materials/gold
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://www.southampton.ac.uk/engineering/about/making-history/3d-printed-unmanned-aircraft.page
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://www.dexigner.com/news/22045
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://www.dexigner.com/news/22045
https://redshift-autodesk-com.translate.goog/mars-habitat/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://redshift-autodesk-com.translate.goog/concrete-printed-house/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://www.washingtonpost.com/health/new-prosthetic-limbs-go-beyond-the-functional-to-allow-people-to-feel-again/2019/12/13/ac2fac10-d4ca-11e9-86ac-0f250cc91758_story.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Metalworking
https://en.wikipedia.org/wiki/Job_production
https://en.wiktionary.org/wiki/obligate#Adjective
https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_stock
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_for_additive_manufacturing
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Jedním z míst, kam AM výrazně zasahuje, je letecký průmysl.  Poptávka po palivově 

úsporných a snadno vyrobitelných proudových motorech nebyla nikdy vyšší. Pro velké OEM 

(výrobce originálního vybavení), jako jsou Pratt and Whitney (PW) a General Electric (GE), 

to znamená zohlednit AM jako způsob ke snížení nákladů, počtu neshodných dílů, redukování 

hmotnosti motorů za účelem zvýšení účinnosti paliva a nalezení nových a vysoce složitých 

tvarů, které by nebyly proveditelné se zastaralými výrobními metodami. Jeden z příkladů 

integrace AM s letectvím se odehrál v roce 2016, kdy byl Airbusu dodán první funkční motor 

LEAP od společnosti General Electric. Tento motor má integrované 3D tištěné palivové 

trysky, což umožňuje snížit počet dílů z dvaceti na jeden, snížit hmotnost o 25 % a zkrátit 

dobu montáže. (Daly, 2016) 

 

 

Obrázek 9: 3D tištěná palivová tryska 

Zdroj: 3D Printed Media, 2018 
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Palivová tryska, jakožto součást proudového motoru, je perfektním produktem pro aditivní 

výrobu, a protože je nerotující součástí s nízkým namáháním, AM umožňuje optimalizovanou 

konstrukci složitých vnitřních částí. Podobně v roce 2015 společnost Pratt and Whitney dodala 

své první díly aditivní výroby v dvouproudovém motoru PW1500G společnosti 

Bombardier. Společnost PW, která se držela nerotujících dílů s nízkým namáháním, vybrala 

statory kompresoru a držáky synchronizačních kroužků, aby poprvé zavedla tuto novou výrobní 

technologii. Zatímco AM stále hraje malou roli v celkovém počtu dílů ve výrobě proudových 

motorů, návratnost investice se již projevuje snížením počtu dílů, rychlými výrobními 

schopnostmi a „optimalizovaným designem z hlediska výkonu a nákladů letadel“ (Fink, 2019).  

Jak technologie dozrávala, několik autorů začalo spekulovat, že 3D tisk by mohl 

pomoci udržitelnému rozvoji v rozvojovém světě.  V roce 2012 Filabot vyvinul systém pro 

uzavírání smyčky plastem a umožňuje jakékoli FDM nebo FFF 3D tiskárně tisknout širší škálu 

plastů. V roce 2014 Benjamin S. Cook a Manos M. Tentzeris předvedli první 

multimateriálovou, vertikálně integrovanou platformu pro aditivní výrobu tištěné elektroniky 

(VIPRE), která umožnila 3D tisk funkční elektroniky pracující až do 40 GHz (Pannett, 2019). 

Se snižující cenou tiskáren měli zájemci o tuto technologii snazší přístup a svobodu ve výrobě 

čehokoli. Cena byla v roce 2014 stále vysoká a i přestože náklady přesahovaly 2 000 $, fanoušci 

se již mohli 3D tiskem zabývat i jednotlivě, mimo odvětví výroby (Daly, 2016).    

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_S._Cook
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Obrázek 10: Běžně dostupná 3D tiskárna MK3S od společnosti Prusa 

Zdroj: Prusa3D, 2020 
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3. Průmyslová revoluce aditivní výroby 

I přestože si aditivní výroba nalezla domov v mnoha průmyslových odvětvích, některé běžně 

používané produkty v domácnostech mají s 3D tiskem hodně společného. 

3.1. 3D tisk ve stavebnictví 

Stavebnictví je masivní, zakořeněný obor s dědictvím nehospodárných a nebezpečných praktik, 

které jsou zodpovědné za téměř 40 % emisí skleníkových plynů. 3D tisk by tento fakt mohl 

napravit čistšími metodami vytváření produktů na bázi cementu, jako jsou stěny a kovové 

součásti, například armatura neboli pomocné prvky potrubí. 

Dalším přesvědčivým důvodem pro přijetí 3D tisku je jeho rychlost. V roce 2016 čínská 

společnost 3D vytiskla celý dvoupatrový dům za 45 dní. Ve stejném roce Apis Cor vytiskl 

strukturu domu o rozloze 400 čtverečních stop za pouhých 24 hodin. Aditivní technologie lze 

také rychle a levně nasadit na nejistých místech, jako jsou důlní místa nebo oblasti katastrof. 

Největší výhody 3D tisku pro architekturu se zdají být zřejmé: návrhy již existují se všemi 

myslitelnými detaily v digitální podobě, takže když chceme udělat dojem na klienty nebo 

investory, stačí kliknout na tlačítko a mít nádherný model na stole v zasedací místnosti o několik 

hodin později. (Ito, 2014) 

 

Obrázek 11: Projekt cementového domu v Africe, vytvořeného 3D tiskem 

Zdroj: World economic forum, 2021 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://architecture2030.org/buildings_problem_why/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://3dprint.com/138664/huashang-tengda-3d-print-house/
https://redshift-autodesk-com.translate.goog/3d-printing-building-codes/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://redshift-autodesk-com.translate.goog/cold-spray-technology/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
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3.2. 3D tisk v produktovém designu a výrobě 

Když musí být vyrobeny prototypy ve stejných továrnách nebo v jejich blízkosti, kde se rozjíždí 

finální výroba, přidává to drahocenný čas fázi návrhu a kontroly vývoje produktu v případě, že 

se konstruktér a výrobce nenacházejí na stejném místě. (Daly, 2016)  

S přístupem k 3D tisku nezáleží na tom, jak daleko je továrna, 3D tiskárna v kanceláři nebo 

garáži dokáže vychrlit tolik prototypů, kolik potřebujeme, levně a rychle, bez ohledu na to, 

kolik designových úprav musíme udělat. 3D tisk má potenciál učinit výrobu životaschopnou v 

jakémkoli regionu nebo ekonomickém klimatu, nikoli pouze ve výrobních centrech (posledních 

30–40 let) (Andre, 2018). 

 

Obrázek 12: 3D tisk průmyslových produktů z kovu 

Zdroj: 3DWithUS, 2021 

https://redshift-autodesk-com.translate.goog/thinking-in-3d/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
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3.3. „4D“ tisk 

Použití 3D tisku a vícemateriálových struktur v aditivní výrobě umožnilo navrhnout a vytvořit 

to, čemu se dnes říká 4D tisk. 4D tisk je aditivní výrobní proces, při kterém tištěný objekt mění 

tvar s časem, teplotou nebo jiným typem stimulace. 4D tisk umožňuje vytvářet dynamické 

struktury s nastavitelnými tvary, vlastnostmi nebo funkčností. Inteligentní/stimulační materiály, 

které jsou vytvořeny pomocí 4D tisku, lze aktivovat a vytvářet vypočítané odezvy, jako je 

samosestavení, samočinná oprava, multifunkčnost, rekonfigurace a změna tvaru. To umožňuje 

přizpůsobit tisk materiálů měnících tvar a materiálů s tvarovou pamětí (Kloski, 2017). 

4D tisk má potenciál najít nové aplikace a využití pro materiály (plasty, kompozity, kovy atd.) 

a vytvořit nové slitiny a kompozity, které dříve nebyly životaschopné. Všestrannost této 

technologie a materiálů může vést k pokroku v mnoha oblastech průmyslu, včetně vesmíru, 

obchodu a lékařství. Opakovatelnost, přesnost a rozsah materiálů pro 4D tisk se musí zvýšit, 

aby se proces stal praktičtějším v těchto odvětvích (Andre, 2018).  

Aby se 4D tisk stal životaschopnou možností průmyslové výroby, existuje několik výzev, které 

musí překonat. Mezi výzvy 4D tisku patří skutečnost, že mikrostruktury těchto tištěných 

inteligentních materiálů musí být blízké nebo lepší než části získané tradičními obráběcími 

procesy. Je třeba vyvinout nové a přizpůsobitelné materiály, které budou schopny důsledně 

reagovat na různé vnější podněty a změnit svůj požadovaný tvar. Je také nutné navrhnout nový 

software pro různé typy technik 4D tisku. Software pro 4D tisk bude muset vzít v úvahu 

základní inteligentní materiál, techniku tisku a strukturální a geometrické požadavky návrhu 

(Kloski, 2017).  

3.4. Budoucnost 3D tisku 

Očekává se, že trh s produkty a službami aditivní výroby se mezi lety 2020 a 2026 téměř 

ztrojnásobí. Velký růst se očekává v leteckém, elektronickém a lékařském průmyslu. 

Průmyslová odvětví, jako je výroba, architektura a produktový design jistě využívají výhody 

3D tisku, ale největší růst se očekává v elektronickém, leteckém a lékařském 

průmyslu. Elektronický průmysl uvede koncepty produktů, jako jsou vlastní chladiče pro 

špičkovou elektroniku a letecký průmysl zaznamená větší dostupnost 3D tištěných 

komponentů, které si prorazí cestu k dalšímu využití (Fink, 2019). 
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Aplikace mají zůstat základní silou pohánějící průmysl. Stejnou nebo možná větší váhu má 

paleta materiálů, které mohou designéři, inženýři a koncoví uživatelé 3D tisku využít. Úsilí v 

materiálové vědě, které přináší širší škálu materiálů, probíhá, ale mnoho příležitostí zůstává 

nevyužito. 

S tím jsou spojeny dovednosti těch, kteří pracují s AM. Design for Additive Manufacturing se 

rýsuje jako nová sada dovedností, a pokud jsou naše neoficiální zkušenosti s náborem na 3D 

tiskařský průmysl něčím, co by univerzity měly mít, AM by běm být do osnov zaváděn stále 

častěji. Dalším aktivátorem je zvýšení výpočetního výkonu. Pomoci může také snížení nákladů 

na energii vyvolané přechodem na obnovitelné zdroje a pokroky ve skladování. Ve spojení s 

pozdějším prvkem, bateriemi, je additive manufacturing Světovým ekonomickým 

fórem považován za „hlavní technologický činitel“ čtvrté průmyslové revoluce (Kloski, 2017). 

Rozšířená distribuovaná výroba s podporou 3D tisku nebo decentralizovaná výroba se 

neobjevila způsobem, který někteří očekávali a pojmy jako jsou Průmysl 4.0 nebo čtvrtá 

průmyslová revoluce, bývají často zpochybňovány. Přesto, bezuzdný technooptimismus, v 

němž je budoucnost všelékem, a nekontrolovaný skepticismus jsou oba extrémní stavy. Zda 

budou analytici a komentátoři schopni v průběhu desetiletí narýsovat racionální, chladnější a 

střední cestu se teprve projeví. 

Avšak kriticky důležití jsou lidé za technologií. Jak dokládají lídři aditivní výroby, 3D tisk je 

globálním průmyslem. Aby byly vize formulované výše v nadcházejícím desetiletí realizovány, 

musí sektor nadále přitahovat ty nejlepší a nejchytřejší. Trifecta aditivní výroby, neboli stroje, 

materiály, software mohou být vylepšováni těmi, kteří mají rozmanité dovednosti, a proto bude 

snaha o inkluzivní průmysl přínosem pro všechny. 

 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&nui=1&prev=search&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/05/this-is-how-much-renewable-energy-prices-have-fallen/%5D
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4. Vývoj a stavba 3D skeneru 

4.1. Základní informace 

3D skenování je proces analýzy skutečného objektu nebo prostředí za účelem shromažďování 

údajů o jeho tvaru a případně jeho vzhledu (např. barvy). Shromážděná data pak lze použít ke 

konstrukci digitálních 3D modelů (Bitonti, 2019). 

3D scannery mohou být založeny na mnoha různých technologiích, z nichž každá má své 

výhody, ale také omezení, čemuž odpovídají pořizovací náklady. Stále existuje mnoho omezení 

v druhu objektů, které lze digitalizovat. Například optická technologie může narazit na mnoho 

problémů s lesklými, reflexními nebo průhlednými předměty. Například skenování 

průmyslovou počítačovou tomografií a 3D skenery se strukturovaným světlem lze použít ke 

konstrukci digitálních 3D modelů bez destruktivního testování (Pannett, 2019). 

Shromážděná 3D data jsou užitečná pro širokou škálu aplikací. Tato zařízení jsou široce 

používána zábavním průmyslem při výrobě filmů a videoher, včetně virtuální reality. Mezi další 

běžné aplikace této technologie patří rozšířená realita, snímání pohybu,  rozpoznávání 

gest, robotické mapování, průmyslový design, ortotika a protetika,  reverzní inženýrství 

a prototypování, kvalita, kontrola/inspekce a digitalizace kulturních artefaktů (Daly, 2016).   

Účelem 3D skeneru je obvykle vytvořit 3D model. Tento 3D model se skládá z mračna bodů 

geometrických vzorků na povrchu předmětu. Tyto body lze poté použít k extrapolaci tvaru 

předmětu (proces zvaný rekonstrukce). Pokud jsou v každém bodě shromažďovány informace 

o barvách, lze také určit barvy na povrchu předmětu (Fink, 2019). 

3D skenery sdílejí několik vlastností s kamerami. Jako většina kamer mají zorné pole podobné 

kuželu a jako kamery mohou shromažďovat informace pouze o površích, které nejsou zakryty. 

Zatímco kamera sbírá barevné informace o površích ve svém zorném poli, 3D skener sbírá 

informace o vzdálenosti povrchů ve svém zorném poli. „Obrázek“ vytvořený 3D skenerem 

popisuje vzdálenost k povrchu v každém bodě obrázku. To umožňuje identifikovat 

trojrozměrnou polohu každého bodu na obrázku. (Andre, 2018)  

Ve většině situací jedno skenování nevytvoří úplný model objektu. K získání informací o všech 

stranách předmětu je obvykle zapotřebí více skenů, dokonce i stovky, z mnoha různých 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/3D_modelling?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Digitization?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Industrial_computed_tomography_scanning?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Industrial_computed_tomography_scanning?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Structured-light_3D_scanner?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Structured-light_3D_scanner?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/3D_modeling?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Non-destructive_testing?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Virtual_reality?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Augmented_reality?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Motion_capture?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Gesture_recognition?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Gesture_recognition?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Robotic_mapping?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Industrial_design?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Orthotics?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Prosthetics?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Reverse_engineering?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Prototyping?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Quality_control?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Digitization?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/3D_modelling?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc#Models
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Point_cloud?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/3D_reconstruction?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Field_of_view?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Field_of_view?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
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směrů. Tyto skeny musí být přeneseny do společného referenčního systému, což je proces, který 

se obvykle nazývá zarovnání nebo rekonstrukce, a poté sloučeny, aby se vytvořil kompletní 3D 

model. Celý tento proces, který vede od mapy jednoho rozsahu k celému modelu, se obvykle 

nazývá 3D skenovací „potrubí“ (pipeline) (Bitonti, 2019).   

Technologie 

Existuje celá řada technologií pro digitální získávání tvaru 3D objektu. Tyto techniky pracují s 

většinou nebo se všemi typy senzorů včetně optických, akustických, radarových, tepelných, 

seismických, nebo laserového skenování. Dobře zavedená klasifikace je rozděluje na dva typy: 

kontaktní a bezkontaktní. Bezkontaktní řešení lze dále rozdělit do dvou hlavních kategorií: 

aktivní a pasivní. Existuje celá řada technologií, které spadají do každé z těchto kategorií 

(Kloski, 2017). 

Kontakt 

Kontaktní 3D skenery snímají objekt fyzickým dotykem, zatímco jej postupně přejíždí 

kuličková nebo bodová sonda a shromažďuje potřebná data pro další počítačové zpracování. 

Pokud snímaný objekt není plochý nebo nemůže stabilně spočívat na rovném povrchu, je 

podepřen a pevně držen na místě pomocí přípravku (Bitonti, 2019). 

Mechanismus skeneru může mít různé podoby: 

Jedním z nich je vozíkový systém s pevnými rameny drženými pevně v kolmém úhlu, kde každá 

osa klouže po dráze. Takové systémy nejlépe fungují s plochými tvary profilů nebo 

jednoduchými konvexně zakřivenými plochami. 

Dalším je kloubové rameno s tuhou konstrukcí a vysoce přesnými úhlovými senzory. Umístění 

konce paže vyžaduje složitou matematiku pro výpočet úhlu natočení zápěstí a úhlu kloubu v 

každém bodu dotyku. To je ideální pro sondování do trhlin a vnitřních prostor s malým otvorem 

(Kloski, 2017). 

Pro mapování velkých objektů s vnitřními dutinami nebo překrývajícími se povrchy lze použít 

kombinaci obou metod. CMM (souřadnicový měřicí stroj) je příkladem kontaktu 3D skeneru. 

Používá se většinou ve výrobě a může být velmi přesný. Nevýhodou CMM však je, že vyžaduje 

kontakt se snímaným objektem. Skenování tedy může objekt pozměnit nebo poškodit. Tato 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Coordinate_system?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/3D_scanning?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc#cite_note-17
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Fixture_(tool)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Coordinate_measuring_machine?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
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skutečnost je velmi významná při skenování choulostivých nebo cenných předmětů, jako jsou 

historické artefakty. Další nevýhodou CMM je, že jsou relativně pomalé ve srovnání s jinými 

metodami skenování. Fyzický pohyb ramene, na kterém je sonda namontována, může být velmi 

pomalý a nejrychlejší souřadnicové měřicí stroje mohou pracovat pouze při několika stovkách 

hertzů. Naproti tomu optický systém, jako je laserový skener, může pracovat od 10 do 500 kHz 

(Daly, 2016).  

Dalšími příklady jsou ručně řízené dotykové sondy používané k digitalizaci hliněných modelů 

v průmyslu počítačové animace (Bitonti, 2019). 

4.2. Bezkontaktně aktivní 

Aktivní skenery emitují určitý druh záření nebo světla a detekují jeho odraz nebo záření 

procházející objektem, aby prozkoumaly objekt nebo prostředí. Mezi možné typy používaných 

emisí patří světlo, ultrazvuk nebo rentgen (Torta, 2019). 

4.3. Čas letu 

3D laserový skener doby letu je aktivní skener, který využívá laserové světlo k sondování 

předmětu. Základem tohoto typu skeneru je laserový dálkoměr s časem letu. Laserový dálkoměr 

zjišťuje vzdálenost povrchu načasováním doby oběhu světelného pulsu. Laser se používá k 

vyzařování pulzu světla a měří se doba, po kterou je odražené světlo vidět detektorem.  Přesnost 

3D laserového skeneru s dobou letu závisí na tom, jak přesně dokážeme měřit čas: 

3,3 pikosekundy (přibližně) je doba, za kterou světlo urazí 1 milimetr (Andre, 2018). 

Laserový dálkoměr detekuje pouze vzdálenost jednoho bodu ve směru pohledu. Skener tedy 

skenuje celé své zorné pole jeden bod po druhém změnou směru pohledu dálkoměru, aby 

skenoval různé body. Směr pohledu laserového dálkoměru lze měnit buď otáčením samotného 

dálkoměru nebo pomocí systému otočných zrcadel. Druhá metoda se běžně používá, protože 

zrcadla jsou mnohem lehčí a lze je tak otáčet mnohem rychleji a s větší přesností. Typické 3D 

laserové skenery s dobou letu mohou každou sekundu měřit vzdálenost 10 000 až 100 000 bodů 

(Daly, 2016). 

Zařízení pro měření doby letu jsou k dispozici také ve 2D konfiguraci. Toto je označováno 

jako kamera s časem letu.   

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Non-Contact_Ultrasound?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Laser_range_finder?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Picosecond?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Time-of-flight_camera?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Time-of-flight_camera?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
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3D laserové skenery založené na bázi triangulace jsou také aktivní skenery, které využívají 

laserové světlo k sondování prostředí. S ohledem na 3D laserový skener s dobou letu 

triangulační laser svítí laserem na předmět a využívá kameru k hledání umístění laserového 

bodu. V závislosti na tom, jak daleko laser dopadá na povrch, se laserový bod objeví na různých 

místech v zorném poli kamery. Tato technika se nazývá triangulace, protože laserový bod, 

kamera a laserový emitor tvoří trojúhelník. Délka jedné strany trojúhelníku, vzdálenost mezi 

kamerou a laserovým emitorem, je známá. Známý je také úhel rohu laserového emitoru. Úhel 

rohu kamery lze určit pohledem na umístění laserového bodu v zorném poli kamery. Tyto tři 

informace plně určují tvar a velikost trojúhelníku a dávají umístění rohu trojúhelníku laserové 

tečky. Ve většině případů se místo jednoho laserového bodu přenese přes objekt laserový 

proužek, aby se urychlil proces akvizice. National Research Council of Canada byl v roce 1978 

jedním z prvních ústavů začínající rozvoj v oblasti technologie laserového skenování na 

triangulační bázi (Andre, 2018). 

4.4. Silné a slabé stránky 

Každé z měřidel doby letu a triangulačních dálkoměrů má své silné a slabé stránky, díky nimž 

jsou vhodné pro použití v různorodých situacích. Výhodou letových dálkoměrů je, že jsou 

schopny provozu na velmi dlouhé vzdálenosti, v řádu kilometrů. Tyto skenery jsou tedy vhodné 

pro skenování velkých struktur, jako jsou budovy nebo geografické prvky. Nevýhodou 

dálkoměrů s časem letu je jejich přesnost. Kvůli vysoké rychlosti světla je načasování zpáteční 

doby obtížné a přesnost měření vzdálenosti je relativně nízká, v řádu metrů (Fink, 2019). 

Triangulační dálkoměry jsou přesně opačné. Mají omezený dosah na několik metrů, ale jejich 

přesnost je poměrně vysoká. Přesnost triangulačních dálkoměrů se pohybuje v řádu 

desítek mikrometrů. 

Přesnost snímačů doby letu se může ztratit, když laser narazí na okraj objektu, protože 

informace, které jsou odeslány zpět do skeneru, pocházejí ze dvou různých míst pro jeden 

laserový pulz. Souřadnice vzhledem k poloze skeneru pro bod, který zasáhl okraj objektu, bude 

vypočítána na základě průměru, a proto bude bod umístěn na špatné místo. Při použití skenování 

s vysokým rozlišením na objekt se zvyšuje šance, že paprsek dopadne na okraj a výsledná data 

budou ukazovat šum těsně za okraji objektu. Skenery s menší šířkou paprsku pomohou vyřešit 

tento problém, ale budou omezeny dosahem, protože šířka paprsku se bude se vzdáleností 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/National_Research_Council_of_Canada?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Micrometers?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
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zvětšovat. Software může také pomoci tím, že určí, že první objekt, který bude zasažen 

laserovým paprskem, by měl zrušit druhý (Bitonti, 2019). 

Při rychlosti 10 000 vzorových bodů za sekundu mohou skenování s nízkým rozlišením trvat 

méně než sekundu, ale skenování s vysokým rozlišením, které vyžaduje miliony vzorků, může 

některým skenerům s dobou letu trvat minuty. Problém, který to vytváří, je zkreslení způsobené 

pohybem. Vzhledem k tomu, že každý bod je vzorkován v jinou dobu, jakýkoliv pohyb objektu 

nebo skeneru zkreslí shromážděná data. Obvykle je tedy nutné upevnit objekt i skener na 

stabilní plošiny a minimalizovat vibrace. Použití těchto skenerů ke skenování objektů v pohybu 

je velmi obtížné (Fink, 2019). 

Nedávno byl proveden výzkum kompenzace zkreslení způsobeného malým množstvím 

vibrací a zkreslení způsobených pohybem a/nebo rotací. Laserové skenery krátkého dosahu 

obvykle nedokážou pokrýt hloubku ostrosti větší než 1 metr.  Při skenování v jedné poloze po 

libovolně dlouhou dobu může dojít v poloze skeneru k mírnému pohybu v důsledku změn 

teploty. Pokud je skener umístěn na stativu a na jedné straně skeneru je silné sluneční světlo, 

tato strana stativu se roztáhne a pomalu deformuje skenovaná data z jedné strany na 

druhou. Některé laserové skenery mají v sobě zabudované kompenzátory úrovně, které působí 

proti pohybu skeneru během procesu skenování (Bitonti, 2019). 

4.5. Konoskopická holografie 

V konoskopickém systému se laserový paprsek promítá na povrch a poté se okamžitý odraz 

podél stejné dráhy paprsku vede přes konoskopický krystal a promítá na CCD. Výsledkem 

je difrakční obrazec, který lze frekvenčně analyzovat a určit vzdálenost k měřenému 

povrchu. Hlavní výhodou konoskopické holografie je to, že pro měření je potřeba pouze jedna 

dráha paprsku, což dává příležitost měřit například hloubku jemně vyvrtané díry (Bitonti, 

2019).  

4.6. Ruční laserové skenery 

Ruční laserové skenery vytvářejí 3D obraz pomocí triangulačního mechanismu popsaného 

výše: laserový bod nebo čára se promítá na objekt z ručního zařízení a senzor (typicky zařízení 

s nábojovou vazbou nebo zařízení citlivé na polohu) měří vzdálenost na povrch. Data jsou 

shromažďována ve vztahu k vnitřnímu souřadnicovému systému, a proto pro sběr dat, kde je 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Conoscopy?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Diffraction_pattern?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Frequency_analysis?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Charge-coupled_device?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Position_sensitive_device?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
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skener v pohybu, musí být určena poloha skeneru. Polohu lze určit skenerem pomocí 

referenčních prvků na snímaném povrchu (typicky lepicí reflexní štítky, ale přirozené prvky 

byly také použity ve výzkumných pracích) nebo pomocí metody externího sledování. Externí 

sledování má často formu laserového trackeru (pro zajištění polohy senzoru) s integrovanou 

kamerou (pro určení orientace skeneru) nebo fotogrammetrické řešení využívající 3 a více 

kamer poskytující kompletních šest stupňů volnosti skeneru. Obě techniky mají tendenci 

používat diody vyzařující infračervené světlo připojené ke skeneru, které kamera (kamery) vidí 

přes filtry zajišťující odolnost vůči okolnímu osvětlení (Kloski, 2017). 

Data jsou shromažďována počítačem a zaznamenávána jako datové body v trojrozměrném 

prostoru, po zpracování je lze převést na triangulovanou síť a poté na počítačově podporovaný 

návrhový model, často jako nejednotné racionální B-spline plochy. Ruční laserové skenery 

mohou tato data kombinovat s pasivními senzory viditelného světla, které zachycují povrchové 

textury a barvy a sestavit (nebo „ reverzně analyzovat “) úplný 3D model (Bitonti, 2019). 

4.7. Strukturované světlo 

3D skenery se strukturovaným světlem promítají vzorek světla na předmět a sledují deformaci 

vzoru na předmětu. Vzor je promítán na objekt pomocí LCD projektoru nebo jiného stabilního 

zdroje světla. Kamera, mírně posunutá od projektoru vzoru, sleduje tvar vzoru a vypočítává 

vzdálenost každého bodu v zorném poli (Fink, 2019). 

Skenování strukturovaným světlem je stále velmi aktivní oblastí výzkumu s mnoha každoročně 

publikovanými výzkumnými články. Výhodou 3D skenerů se strukturovaným světlem je 

rychlost a přesnost. Místo skenování jednoho bodu po druhém skenují strukturované světelné 

skenery více bodů nebo celé zorné pole najednou. Skenování celého zorného pole ve zlomku 

sekundy snižuje nebo odstraňuje problém zkreslení z pohybu. Některé stávající systémy jsou 

schopny skenovat pohybující se objekty v reálném čase. Společnost VisionMaster vytváří 3D 

skenovací systém s 5megapixelovým fotoaparátem – v každém snímku je získáno 5 milionů 

datových bodů (Bitonti, 2019). 

Byl vyvinut skener, který v reálném čase využívá digitální okrajovou projekci a techniku 

fázového posunu (určité druhy metod strukturovaného světla), aby zachytil, rekonstruoval a 

vykreslil detaily dynamicky deformovatelných objektů (jako jsou výrazy obličeje) s vysokou 

hustotou při 40 snímcích za sekundu. Nedávno byl vyvinut další skener. Na tento systém lze 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Laser_tracker?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Photogrammetric?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Six_degrees_of_freedom?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Light-emitting_diode?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Light-emitting_diode?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Light-emitting_diode?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Three-dimensional_space?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Three-dimensional_space?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Computer-aided_design?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Computer-aided_design?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Non-uniform_rational_B-spline?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Reverse_engineer?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/LCD_projector?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
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aplikovat různé vzory a snímková frekvence pro zachycování a zpracování dat dosahuje 120 

snímků za sekundu. Dokáže také skenovat izolované povrchy, například dvě pohybující se ruce. 

Využitím techniky binárního rozostření byly učiněny průlomové rychlosti, které mohly 

dosáhnout stovek až tisíců snímků za sekundu (Bitonti, 2019).   

4.8. Modulované světlo 

Modulované světelné 3D skenery svítí na objekt neustále se měnícím světlem. Obvykle 

světelný zdroj jednoduše mění svou amplitudu v sinusovém vzoru. Kamera detekuje odražené 

světlo a velikost posunu vzoru určuje vzdálenost, kterou světlo urazilo. Modulované světlo také 

umožňuje skeneru ignorovat světlo z jiných zdrojů než laser, takže nedochází k žádnému rušení 

(Horne, 2017). 

Počítačová tomografie (CT) je lékařská zobrazovací metoda, která generuje trojrozměrný obraz 

vnitřku předmětu z velké série dvourozměrných rentgenových snímků, podobně jako 

magnetická rezonance, ta je další lékařskou zobrazovací technikou, která však poskytuje 

mnohem větší kontrast mezi různými měkkými tkáněmi těla než počítačová tomografie (CT), 

takže je zvláště užitečná při neurologickém (mozkovém), muskuloskeletálním, 

kardiovaskulárním a onkologickém (rakovinném) zobrazování. Tyto techniky 

vytvářejí diskrétní 3D objemovou reprezentaci, kterou lze přímo vizualizovat, manipulovat 

nebo převádět na tradiční 3D povrch pomocí algoritmů pro extrakci izopovrchu (Horne, 2017). 

4.9. Bezkontaktní pasivní 

Pasivní 3D zobrazovací řešení sama o sobě nevyzařují žádný druh záření, ale spoléhají se na 

detekci odraženého okolního záření. Většina řešení tohoto typu detekuje viditelné světlo, 

protože jde o snadno zaznamenatelné okolní záření. Lze použít i jiné typy záření, jako je 

infračervené. Pasivní metody mohou být velmi levné, protože ve většině případů nepotřebují 

speciální hardware, ale jednoduché digitální fotoaparáty (Bitonti, 2019). 

Stereoskopické systémy obvykle využívají dvě videokamery, které jsou mírně od sebe a dívají 

se na stejnou scénu. Analýzou nepatrných rozdílů mezi snímky viděnými každou kamerou je 

možné určit vzdálenost v každém bodě snímků. Tato metoda je založena na stejných principech, 

které řídí lidské stereoskopické vidění. Fotometrické systémy obvykle používají jednu kameru, 

ale pořizují více snímků za různých světelných podmínek. Tyto techniky se pokoušejí 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sinusoidal?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Computed_tomography?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Magnetic_resonance_imaging?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Voxel?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Volume_rendering?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Marching_cubes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Stereoscopic_vision?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Photometric_Stereo?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
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invertovat model tvorby obrazu, aby se obnovila povrchová orientace v každém pixelu. 

Techniky siluety využívají obrysy vytvořené ze sekvence fotografií kolem trojrozměrného 

objektu na dobře kontrastním pozadí. Tyto siluety jsou vysunuty a protnuty, aby 

vytvořily vizuální přiblížení trupu objektu. S těmito přístupy nelze některé konkávnosti 

předmětu (jako vnitřek mísy) detekovat (Horne, 2017). 

 

4.10. Stavba 3D skeneru 

Myšlenka spočívá v tom, že uživatel umístí svůj mobilní telefon nebo digitální zrcadlový 

fotoaparát do určeného bodu v konstrukci 3D podstavce, čímž vznikne systém bezkontaktně 

pasivního 3D skenování zvaný fotogrammetrie.  

Uživatel položí předmět určený ke skenování doprostřed otočné podstavy a za pomoci 

mechanického ovladače otáčí podstavou, přičemž pořizuje sekvenci snímků.  

Velikost sekvence snímků si uživatel určí před zahájením samotného procesu skenování, a to z 

důvodu požadované kvality výsledného výstupu. Je nutné rovnoměrně otáčet podstavou a 

dodržet vzdálenost posunu objektu mezi jednotlivými snímky, aby se zamezilo pořízení snímků 

z nevhodných úhlů. Pomocí tohoto přístupu uživatel zamezí deformaci rekonstruovaného 3D 

modelu. 

Pro stavbu 3D skeneru bude konstrukčně nakreslen a vytisknut otočný podstavec s úchytem pro 

uložení digitálního zařízení určeného pro pořizování snímků. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Silhouette?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Visual_hull?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Visual_hull?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui,sc
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Obrázek 13: Spojka otočné podstavy a kovové konstrukce 

Zdroj: Vlastní 

 

Obrázek 14: Ozubené kolo 

Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 15: Podstava, na které se bude objekt skenovat 

Zdroj: Vlastní 

 

Obrázek 16: Pojistka ozubeného kola 

Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 17: Tyčka pro spojení převodového kola a ovládání 

Zdroj: Vlastní 

 

Obrázek 18: Sestava zařízení určeného ke 3D skenování 

Zdroj: Vlastní 
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Sestava se skládá z několika mechanických částí, které je nutné tisknout zvlášť z důvodu 

složitých, ostrých tvarů, které by vyžadovaly pro úspěšný tisk značně frekventované podpěry, 

ty bohužel nejsou v tomto případě možné, protože při očišťování by došlo k deformaci 

některých křehčích částí objektu. 

Na obrázku 18 může čtenář vidět kompletní mechanickou podstavu. Zleva je možno vidět 

červené kolečko, které slouží jako ovládací mechanismus. Spojovací tyč (obrázek 17) vedoucí 

od červeného kolečka do ozubeného kola (obrázek 14) je komponentem, který zajišťuje přenos 

pohybu skrze převod až do otočné podstavy (obrázek 15).  

Dále je možné v sestavě vidět díly jako je pojistka ozubeného kola (obrázek 16), která zajišťuje, 

aby ozubené kolo zůstalo ve své ose a nevychýlilo se, to by zapříčinilo nefunkčnost 

mechanismu. Pokud by tento jev nastal při procesu skenování, nemohl by uživatel pořízené 

snímky využít a musel by opakovat celý proces od začátku.  

Na obrázku 13 je možné vidět spojku otočné podstavy a kovové konstrukce. Tato spojka je 

v podstatě jádrem celé konstrukce. V kompletní sestavě na obrázku 18 může čtenář vidět dvě 

spojovací tyče, které nebyly vytvořeny 3D tiskem, avšak jedná se o závitové tyče vyrobené 

z oceli. Ty byly pořízeny v lokálním hobby marketu spolu s matkami pro uchycení a zpevnění 

celé konstrukce. Cena zakoupených komponent byla 18 Kč.  

Sestavu se bohužel nepodařilo zkompletovat napoprvé kvůli chybným tolerancím ozubených 

kol a spojovacích dílů, které autor nezohlednil. Díly bylo nutné několikrát softwarově překreslit 

a zohlednit chybějící tolerance. Cena materiálu PLA a PETG vynaloženého na výsledný projekt 

byla 156 Kč, avšak celkové náklady byly navýšeny o materiál spotřebovaný chybami v modelu, 

to bylo zapříčiněno chybami při tisku a chybami v modelu. Z toho důvodu přesahovaly celkové 

náklady 1500 Kč.  
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Obrázek 19: Podstava se skenovanou figurkou 

Zdroj: Vlastní  
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Obrázek 20: Pohled na ovládací kolečko 

Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 21: Sken 3D objektu za použití svého 3D skeneru 

Zdroj: Vlastní 

Na obrázku 21 může čtenář vidět výsledný lehce začištěný model pořízený za pomoci autorovy 

sestavy určené pro 3D skenování. Je nutno si povšimnout, že model není z mnoha úhlů nikterak 

ostrý a některé polygony jsou vytaženy nahodile po celé ploše objektu. Tento model vznikl 

ze sekvence 80 snímků a bohužel je nutno podotknout, že rotující objekt nebyl zachycen dle 

očekávání.  

Model byl vytvořen metodou známou jako rekonstrukce, se kterou bude čtenář seznámen níže. 
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4.11. Freeware DIY podstava pro 3D skenování 

 

Obrázek 22: Freeware verze podstavce 

Zdroj: Vlastní 
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Pro úplné zhodnocení funkčnosti či nefunkčnosti 3D skenování rotujícího objektu bylo nutné 

vytisknout další podstavu (obrázek 22), která umožní jemnější otáčení skenovaného objektu, a 

tím zachycení více detailů, které by mohly napomoci kvalitnější rekonstrukci.  

Pomocí digitálního zrcadlového fotoaparátu a mobilního telefonu Apple iPhone 12 byla 

zachycena série 132 fotografií celého objektu dokola při postupním otáčení ve dvou různých 

výškách.  

 

Obrázek 23 : DIY podstavec s texturou 

Zdroj: Vlastní 
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Po zprocesování již zachycených 132 snímků byl vytvořen výsledný render. Výsledek však 

nebyl nikterak optimální zejména kvůli jednolitému bílému podkladu. Kvůli tomu program 

nedokázal analyzovat všechny zachycené snímky, a tak výrazně zdeformoval výsledný mesh, 

nebolí síť vzájemně propojených mikroobjektů.  

Z toho důvodu autor na podklad vyznačil jednoduchou strukturu (obrázek 23) pomocí 

permanentního značkovače tak, aby software meshroom dokázal lépe zachytit podstatné body 

v pozici modelu, avšak ani v této fázi nebyl výstup „použitelný“.  

4.12. Zhodnocení sestav a technologie 

Po dvou zkompletovaných projektech je nutné zhodnotit efektivitu 3D skenování za využití 

fotogrammetrie a rotujícího objektu a také porovnat vlastní návrh vůči návrhu dostupnému na 

online tržišti Thingiverse. 

Fotogrammetrie s rotujícím objektem 

Toto řešení se bohužel neukázalo jako nikterak efektivní a po více jak šestnácti pokusech o 

rekonstrukci se většina ukázala jako chybná a nerealizovatelná. Rekonstrukce, které proběhly 

úspěšně se dají samozřejmě využít, avšak bylo by nutné je podrobit detailní úpravě v jednom 

z některých 3D softwarů jako je například Blender, což autor nepovažuje za efektivní pro řešení 

této problematiky. 

Vlastní návrh 3D skeneru vs. veřejně dostupná verze 3D skeneru 

Po provedení velkého množství úspěšných i neúspěšných rekonstrukcí za použití obou 

sestavených podstav byly zaznamenány důležité rozdíly, které mají zásadní vliv na výsledný 

výstup. Podstava na obrázku 19 se v první řadě ukázala jako cenově mnohem dostupnější, 

pevnější a stabilnější. Při použití fotogrammetrie s rotujícím objektem je nutno dodržet základní 

a nejdůležitější pravidlo, které zní: Nikdy nehýbat, či neměnit polohu skenovaného objektu. 

Tento jev je stěžejní pro úspěšnou rekonstrukci. U běžně dostupného podstavce na obrázku 23 

je celý mechanismus řešen tištěnými díly a pevnost konstrukce nedosahuje potřebné kvality. 

Při otáčení ovládacího kolečka na sebe zuby ozubených kol nedosedají s takovou přesností, aby 

zamezily bezchybnému otáčení. Velmi často se tedy stává, že zuby drhnou o sebe, a to 

vychyluje podložku ze své osy. Objekt se pohne a uživatel může začít znovu od začátku, protože 
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není možné provést úspěšnou rekonstrukci. Pořizovací cena podstavce na obrázku 23 dosahuje 

až 700 Kč, tudíž je téměř třikrát dražší než autorův návrh.  

Ačkoliv se nepodařila prokázat funkčnost jdoucí ruku v ruce s kvalitou výsledného skenu, 

autorův návrh dosahuje lepších kvalit za nižší pořizovací náklady než běžně dostupný projekt 

z online tržiště Thingiverse.  

4.13. AliceVision Meshroom 

Meshroom je grafické uživatelské rozhraní od společnosti AliceVision. Jeho funkcionalitou 

softwaru je nodální systém umožňující rekonstrukci snímků do sítě uzlů. Každý z jednotlivých 

uzlů koresponduje s krokem v celém procesu rekonstrukce a jeho výsledek lze využít jako vstup 

do dalšího uzlu. Tento fakt je uživatelsky přívětivý, protože umožňuje například distanční 

spuštění některých uzlů v renderovací farmě. Jedná se o freeware. 

 

Obrázek 24: AliceVision Meshroom 

Zdroj: Vlastní 

V meshroom je možné využít dvě různé cesty pro komprimaci snímků.  

První je standardní rekonstrukce, ve které uživatel pomocí jednoduchého kroku „drag and drop“ 

importuje do levé části okna. Po úspěšném importu stiskne tlačítko start v horní části. Běžnou 
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uživatelskou chybou je absence informací o použitém fotoaparátu, kvůli které ve většině 

případů selže proces rekonstrukce. Avšak díky jednoduchému UI najde uživatel velmi rychle 

nastavení software a doplní chybějící informace.  

Druhým a zajímavějším způsobem je metoda Live Reconstruction, která funguje na podobném 

principu, přičemž má uživatel možnost přidávat snímky postupně při renderu. To znamená, že 

pokud jsou snímky z některých úhlů špatně zaostřené nebo je software není schopen rozpoznat 

a zařadit, může uživatel nafotit snímky z chybějících úhlů a přidat je do již běžícího procesu.  

4.14. Fotogrammetrie se stacionárním objektem 

 

Obrázek 25: Rozpracovaný Meshroom projekt 

Zdroj: Vlastní 

Dle návodů a zkušeností nalezených na fórech věnujících se 3D tisku a skenování bylo zjištěno, 

že je zásadně lepším přístupem nechat objekt ve stacionární poloze a pořizovat snímky kolem 

dokola v různých výškách a vzdálenostech. Bylo zachyceno 59 fotografií digitálním 

zrcadlovým fotoaparátem, ze kterých program některé vyřadil jako nevhodné pro použití, avšak 

v této fázi už výsledek alespoň připomínal skenovaný objekt.  
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Obrázek 26: Bodové zachycení snímaného objektu 

Zdroj: Vlastní 

Na obrázku 26 je možné vidět zachycené body, které software vyhodnotil jako správné a 

zároveň úhly a pozice odkud byly snímky použity. Některé detaily se bohužel nevyhodnotily 

dle očekávání, tudíž bylo nutné zachytit vícero snímků z chybějících úhlů.  
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Obrázek 27: Síť mikroobjektů neboli mesh 

Zdroj: Vlastní 

Po dosazení 80 snímků do původního adresáře bylo možné exportovat výsledný mesh, jak je 

možné vidět na obrázku výše. Mesh však není dostačující pro další využití (3D tisk) kvůli 

spoustě rušících objektů okolo skenovaného objektu neboli kvůli kvalitě RAW. Je nutné model 

ořezat o tyto rušící objekty, aby bylo možné v práci pokračovat. V tomto případě je zcela 

dostačující freeware 3D builder od společnosti Microsoft. (viz. obrázek 27) 
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4.15. Windows 3D builder  

3D builder je základní aplikace pro úpravu 3D modelu zahrnuta v každém operačním systému 

Windows a její používání je zcela zdarma. Umožňuje vytváření, prohlížení, úpravu a tisk 3D 

modelů. Je vyvinut společností Microsoft a lze ho stáhnout ve Windows store na všech 

platformách včetně desktop, mobilní verze a Xbox verze. Aplikace je velmi přívětivá pro 

začátečníky, ale obsahuje i složité nástroje zahrnuté ve většině pokročilých CAD softwarů. 

Přestože aplikace podporuje široké spektrum běžně používaných 3D formátů, uživatelé 

primárně využívají formáty 3MF, STL a OBJ. Aplikaci je automaticky zahrnuta v operačním 

systému Windows 10 a je celosvětově považována za jednu z nejvíce používaných 3D aplikací.  

 

Obrázek 28: Raw model s texturou 

Zdroj: Vlastní 
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4.16. Blender  

Pro další fázi úpravy modelu byl využit software Blender, který spadá také pod freeware licenci. 

UI není natolik přívětivé jako v již zmíněném 3D builderu, navzdory tomu obsahuje složitější 

nástroje, které jsou vhodnější pro úpravu nebo samotné modelování 3D objektů. Je zdarma i 

pro komerční využití a spadá pod licenci GNU GPL.  

Čtenář může na obrázku zaznamenat, že je model bez textury ne příliš kvalitní a je nutné ho 

v blenderu vyhladit a dodat mu finální podobu.  

 

Obrázek 29: Raw model bez textury 

Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 30: Začištěný model v Blenderu 

Zdroj: Vlastní 
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4.17. PrusaSlicer 

Posledním využitým software byl PrusaSlicer od společnosti Prusa. Jedná se o free slicing 

software. Slicing neboli rozsekání objektu na vrstvy je běžným přístupem v odvětví FDM 

tiskáren.  

 

Obrázek 31: Model v PrusaSliceru 

Zdroj: Vlastní 

V posledním kroku na obrázku 31 byl model připraven pro tisk na příslušnou 3D tiskárnu Prusa 

MK3S+. V celé podstatě jde o umístění modelu na určité místo na tiskové podložce. Následně 

uživatel zadá další parametry důležité pro tisk, zejména teplotu. Je nutné zdůraznit, že teplota 

přímo koresponduje s tisknutým materiálem.  

Pro tisk byl použit materiál PLA, nejpoužívanější z plastů. V tomto případě byla zvolena teplota 

tiskové trysky 215 stupňů Celsia. Vyniká tiskovou jednoduchostí a výslednou kvalitou tisku. 

Zvolený materiál není příliš náchylný na změny teplot okolo tiskárny, tudíž se při tisku nekroutí 

a není nutné mít tiskárnu umístěnou v uzavřeném boxu. Nevýhodou je, že příliš nevyniká svou 

tvrdostí, takže není vhodným řešením pro funkční díly, například ozubená kola. 

Dalším důležitým aspektem je výška vrstvy, běžně 0,1-0,4mm. Uživatel si zvolí výšku dle 

požadované kvality výstupu, zde platí čím menší, tím kvalitnější. Avšak kvalita jde ruku v ruce 
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přímo úměrou s tiskovou dobou. To znamená, že při výšce vrstvy 0,4mm bude model vytisknut 

čtyřikrát rychleji než při výšce vrstvy 0,1mm.  

 

Obrázek 32: Model v PrusaSliceru se znázorněnými podpěrami 

Zdroj: Vlastní 

Vzhledem k převisům neboli částem objektu, které jsou v podstatě ve vzduchu, jak si mohl 

všimnout čtenář na obrázku, je nutné k tisku přidat podpěry, takzvané lešení, na které může 

tiskárna navázat a nebude tisknout do vzduchu, docílit bez toho úspěšného tisku u takového 

objektu není technologicky možné.  

Podpěry může čtenář vidět jako objekt se zelenou barvou na obrázku 32. 

Po nastavení těchto základních parametrů je dalším krokem export gcodu neboli textového 

souboru s příponou .gcode, který obsahuje všechny potřebné instrukce, ze kterých tiskárna bude 

vycházet. 

U tiskáren Prusa MK3S+ se používá zastaralá metoda přenosu informací z SD karty. Nové 

tiskárny již disponují konektorem USB typu A, který je razantně rychlejší.  
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4.18. 3D tisk modelu 

 

Obrázek 33: Vytištěný 3D model 

Zdroj: Vlastní 
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Na obrázku 33 může čtenář vidět vytištěný 3D model filamentem neboli materiálem Prusament 

PLA Galaxy black od společnosti Prusa. Je možné si povšimnout některých nedokonalostí, jako 

je chybějící část ruky. Meshroom sice ruku zachytil, 3D tiskárna ji bohužel nedokázala kvůli 

sklonu správně vytisknout.  

Je nutné si povšimnout, jakým procesem je možné projít od počátku skenování, kdy byl 

výstupem holý mesh a následně 3D Builderem ořezán o zátiší na obrázku 28, na kterém je po 

celé své ploše deformován nahodilými tvary až do výsledku, kde je celá plocha krásně hladká 

a nic z ní nevyčnívá.  
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Závěr 

3D tisk je mladé a poměrně rychle se rozvíjející odvětví, které stále láká spoustu nových 

nadšenců, ale také společností, a to zejména z důvodu jednoduchého a cenově velmi dostupného 

prototypování.  

Práce byla věnována všem důležitým prvkům pro představení a přiblížení 3D tisku čtenáři. 

Krátká ale rozsáhlá historie poukazuje zejména na neskutečnou rychlost vývoje nových 

technologií.  

3D tisk již není v dnešní době pouze odvětvím, které by se zaměřovalo jen na velké výrobní 

společnosti a zjednodušení jejich výrobních procesů. Protypování v domácím prostředí hraje 

také velmi významnou roli a meziročně se počet uživatelů dramaticky zvyšuje.  

3D skenování je stále i pro spoustu zkušených 3D tiskařů sci-fi. Tento fakt je způsoben zejména 

technologickou složitostí některých na trhu běžně dostupných zařízení, které si však mohou 

dovolit pouze velké společnosti, a to zejména z důvodu astronomicky vysoké pořizovací 

hodnoty.  

Cílem práce bylo tento fakt vyvrátit a ukázat, jak proniknout do tohoto odvětví a jednoduše 

propojit svět 3D skenování a 3D tisku dohromady.  Myšlenka stavby 3D skeneru byla naplněna 

nad předešlá očekávání a je nutno říci, že uživatel nemusí oplývat rozsáhlými zkušenostmi s 3D 

skenováním a fotogrammetrií, jakožto bezkontaktním pasivním typem 3D skenování. V tomto 

případě rotujícího neboli nestacionárního objektu. Podařilo se provést poměrně jednoduchým a 

efektivním procesem 3D sken v dostatečné (domácí) kvalitě.  

Následně byl 3D sken „naslicován“ a exportován do gcode formátu, který byl pomocí 

přenosného úložiště importován do 3D tiskárny Prusa MK3S+ a vytištěn z běžně používaného 

materiálu PLA, čímž byl splněn předem stanovený cíl a bylo prokázáno, že lze toto řešení použít 

bez nutnosti pořízení komerčního 3D skeneru.  

Bleskový vývoj 3D tisku v posledních letech zapříčinil to, že si téměř každý člověk s trochou 

nadšení do 3D tisku a domácího prototypování může dovolit pořídit svou vlastní tiskárnu. 

S dnešní cenovkou klesající pod 200 USD za plnohodnotný stroj, který s trochou šikovnosti 
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umožní vyrovnat se kvalitě výtisků ze strojů za x desítek tisíc, si to může dovolit skutečně 

každý. 

Je nutno si povšimnout, že vývoj 3D skenování nešel v posledních letech stejnou cestou, jako 

tomu bylo u 3D tisku. Profesionální 3D skenování se stále neobejde bez skenerů za stovky tisíc. 

Domácí uživatelé a nadšenci vymýšlejí způsoby, které inovují celé odvětví, avšak velmi 

pomalým tempem a skenování v domácích podmínkách není stále pro komerční použití 

dostačující.  

Zda přijde další genius, jako je Josef Průša, který celosvětově inovoval odvětví 3D tisku 

v domácích podmínkách a znovu připomenul fakt, že Česká Republika má na trhu stále své 

místo, je velikou otázkou. Technologie 3D skenování potřebuje stejný impuls a pokud se má 

někdy v budoucnu stát stejně frekventovanou a dostupnou i pro drobné uživatele, je zapotřebí 

dalších důmyslných vývojářů, jako je Průša.  
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