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POSOUZENÍ VYUŽITÍ NÍZKO 

NÁKLADOVÉHO 3D SKENOVÁNÍ 
 

ASSESSMENT OF USE OF LOW-END 3D SCANNING 

 

Lukáš Kopřiva1 

 

Autor působí jako student na konstrukcích staveb Vysoké školy technické a ekonomické 

v Českých Budějovicích. Ve své rešerši se věnuje problematice 3D skenování. 

 

The author is a student of construction engineering at Technical and economical university in 

České Budějovice. In his research, he considers 3D scanning. 

  

Abstract 

The article focuses on low-cost 3D senating objects. Firstly, general procedures and 

technologies are described. Also included are forms of use of this technology. Tthese 

technologies are very expensive. Every company can not afford them, therefore the article 

focuses on low cost 3D printing technologies and their potential for use in business practice. 

This technologies are evaluateted by techno-economic assessment. 

Key words: 3D scan, technology, prices, techno-economic assessment 

 

Abstrakt 

Článek se zabývá využitím nízko nákladového 3D senování objektů. Nejdříve jsou popsány 

obecné postupy a technologie. Rovněž jsou zahrnuty i formy využití této technologie. Jelikož 

jsou tyto technologie velmi drahé a ne každá firma si je může dovolit, tak se článek zabývá 

nízkonákladovými technologiemi 3D tisku a jejich potenciálem využití v podnikové praxi. 

K tomuto provádí techno-ekonomické posouzení. 

Klíčová slova: 3D scan, skenování, technologie, rentabilita, techno-ekonomické posouzení 

 

Úvod 

V pokročilé technologické době 21. století se rozvíjí možnost skenování a při práci architektů 

a konstruktérů se přechází se z druhého do třetího rozměru. Přístroje pro 3D sken byly 

vyvinuty za účelem zachycení existujících prostorových objektů a jejich převod do digitální 

podoby. Díky tomu je možné provádět reverzní inženýrství, tedy na základě objektu vytvořit 

zpětný návrh, který umožní následně jeho zpětnou výrobu. Toto je příležitost pro celou řadu 

firem, stejně jako ohrožení. 

 

Vývoj technologie 
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V oblasti zachycení 3D obrazu se setkáme s několika variantami. Původní přístroje, 

designované pro skenování jsou klasické scannery. Představit si je můžeme jako „krabice“, 

které jsou stacionárně umístěny a snímají obraz. (Boehler, 2002) Jak postupovala doba, měly 

tyto scannery tendenci zmenšovat své rozměry, zabírat méně a méně prostoru, při nezměněné 

kvalitě výstupů. Jejich škála sahá od scannerů, které jsou větší, než dospělý člověk, přes stolní 

scannery, až po mobilní příruční scanner. Velký rozdíl je však v jejich ceně a kvalitě. První 

dva zmiňované typy provádí sken směrem dovnitř svých vlastních prostor, příruční scanner 

vně. Tyto instrumenty se podle typu sejmutí obrazu dělí na laserové a optické. Optické 

scannery jsou zpravidla levnější variantou, což je vykoupeno svými nároky na práci. Snímače 

pracují s objektem, na který je kladen nárok z hlediska množství a intenzity světla. (Straub, 

2015) Proto není tato varianta vhodná pro každý případ, zejména u ručních scannerů, protože 

ne vždy dokáže obsluha scanneru, či okolnosti zajistit vhodné světelné podmínky. Scannery, 

které jsou na základě laserů, pracují s paprsky laseru, a proto nejsou podmínkou vhodného 

osvětlení limitovány. (Rocchini, 2001) 

Využití 3D scanerů nemusí probíhat jen v strojním nebo stavebním průmyslu. Zejména 

v oblasti zábavy došlo k revoluci 3D snímání obrazu, a to hlavně v případě člověka, pomocí 

přístroje zvaného Kinect. Přístroj, který nejen skenuje trojrozměrné objekty (osoby), ale 

zachycuje i jejich prostorový pohyb. Klíčovým prvkem je hloubkový senzor, který vnímá 

vzdálenost od Kinectu a napomáhá při tvorbě digitálního obrazu. Kinect je schopen vytvořit 

3D mapu příslušných objektů měřením deformací na referenční čtvercované rovině – 

pomyslné šachovnici. Přístroj je kalibrován pro danou lokalitu, což odstraňuje rozmazání 

čoček jak u hloubkového senzoru, tak u barevné kamery. Zároveň usnadňuje překrytí snímku 

z barevné kamery a hloubkového senzoru. Výrobce (firma Microsoft) udává pro rozmezí 

hloubkového senzoru 1,2 m až 3,5 m. Testy ovšem ukázaly, že Kinect je schopen detekovat 

objekty v blízkosti až 0,477 m. Dále zorné pole Kinectu je 61.8° v horizontální rovině a 47,4° 

v rovině vertikální. Hloubkový senzor má menší rozsah, než barevná kamera, a je proto 

určujícím prvkem systému, s 58.6° v horizontální rovině a 43,6°v rovině vertikální. Pilotní 

testy také ukázaly, že přesnost detekovaných objektů byla přímo závislá na jejich odrazivosti. 

Tmavé povrchy jsou hůře zachytitelné. Pravděpodobnost zachycení objektu Kinectem klesá, 

čím dále je objekt od senzoru. Lépe Kinect zachytává předměty s výraznými plochami, oproti 

špičatým a velmi členitým povrchům. Co se např. oblečení týče, je vhodné vymezit jakési 

body. Ideální by bylo rozmístit člověku po těle cca 10cm kolečka z jasných barev, umístěná 

zhruba v těžišti člověka. Barvy musí být odlišné od pozadí. Tyto body by měly být zakončené 

matnou barvou, aby vymezily hranice pro senzory, a ty nezachytávaly slepá místa. 

Mimoděková motorika těla může způsobit odchylky velké až 0,0161 m (Dutta, 2012), 

přesnost byla u tohoto přístroje obětována pro jeho přenositelnost. Konkurentem Kinectu je 

Vicon system. 

V dnešních dnech jsou chytré telefony, neboli „Smartphony“ v originále, hojně rozšířené. 

Z mobilních telefonů, které byly určeny zejména k telefonování a psaní zpráv se vyvinuly 

přístroje, které dokáží plno dalších funkcí. Kupříkladu mohou číst otisky prstů, uchovávat 

digitální podoby knih nebo skenovat čárové kódy. Poslední aplikace a rozšíření umožňují tyto 

telefony rozřířit natolik, že dokáží funkci 3D scanneru. Je ovšem otázkou, zda kvalita 

výsledku vyrovná úsilí snažit se něco pomocí telefonu oskenovat. Kolev a kol., 2014, provedli 

zkoušky, kde překvapivě na různých modelech 3D scanner v telefonu obstál. Nutno ovšem 
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dodat, že obdobných výsledků lze dosáhnout jen s velmi dobrými komponenty telefonu kvůli 

náročnosti na zpracování značného množství dat. 

Využití 3D scanerů 

Hlavní využití 3D scanerů je v oblasti reverzního inženýringu a výstupní kontroly. Reverzní 

inženýring může být zneužívám konkurencí pro výrobu obdobných prototypů. Zároveň ale 

může být využit pro zpětné vytvoření starších komponent, které již nejsou na trhu. Toto je 

možné například využít při rekonstrukci veteránů apod. 

Velmi důležité je využití v oblasti rozsáhlejších návrhů, kde musí nově vytvořené zařízení 

přesně navazovat na objekt, který je prostorový a jehož rozměry lze velmi obtížně změřit. 3D 

scaner umí návazné objekty přesně změřit (v závislosti na kvalitě scaneru) a tyto modely 

mohou být pak podkladem pro další návrhy ze strany konstruktérů. 

Samozřejmě nalezneme ještě celou řadu dalších aplikací. Lze nalézt uplatnění v lékařství – 

skenováním a náhradou kostí, končetin a pod. Rovněž je skenování možné využít v geografii, 

jako to dělají například Google maps nebo Seznam.cz. V neposlední řadě je možné 

digitalizovat podobu památek pro jejich budoucí reprodukci v případě odcizení. Rovněž je 

možné nahrady soch umístit na veřejná prostranství, aby se minimalizovalo riziko odcizení 

velmi ceného originálu. Replika přitom může být běžným okem nerozpoznatelná. 

Cena scannerů 

V roce 2004 byly 3D scannery opravdu jen pro specializované firmy, se svou cenou 

pohybující se od $40 000 – $410 000 (Ashdown, 2004), což je v přepočtu od necelého 

milionu korun českých, až řádově k desítkám milionů. Dnes je nejlevnější 3D scanner 

dostupný i běžným uživatelům, se svou cenou srovnatelnou s kancelářským počítačem, tj 

okolo méně než 20 000,-Kč. V případě zmiňovaných zařízení, jako mobilní telefony, cena se 

odvíjí od schopnosti vměstnat náročnou techniku do menších rozměrů. Pro zmiňovaný Kinect 

je cena asi nejnižší, a to jen pro uživatelovu nenáročnost a zaměření se na sken pohybu, nikoli 

striktně na tvar. Pro náročnější uživatele jsou na trhu dostupné výkonnější přístroje, které se 

mohou pohybovat v řádech milionů. 

 

Test skenování na nízkonákladové 3D tskárně / skeneru 

Pro praktickou část byla použita 3D tiskárna / 3D scanner s názvem XYZ Printing, jehož cena 

je do 20 tis. Kč. Byl instalován software XYZ Scan, který vytvořil prostředí pro reprodukci 

snímaného obrazu. Do notebooku byla připojena 3D tiskárna / 3D scanner. Po připojení 

scanneru přes USB kabel došlo k automatické aktivaci scanneru (rozsvícení vnitřního zdroje 

světla. V programu XYZ Scan je vidět pohled kamery, která je rovněž umístěna uvnitř 

scanneru, obraz byl velmi tmavý. Zároveň automaticky vyjela obdélníková plocha, určená pro 

tisk, směrem vzhůru, aby odhalila kulatou rotační plošinku, která je určena pro scan předmětů. 

Byl vložen model lva, který má na svých webových stránkách výrobce tiskárny, a který byl na 

stejné tiskárně vytištěn. Metoda tisku byla stejná, model byl umístěn na střed rotační plochy a 

byl spuštěn sken, předpokládaný čas 5 minut. Výsledek byl pohledově pěkný a věrný předloze 

s drobnými odchylkami, jako neoskenované části figurky v její vrchní poloze. Výsledek byl 

uložen ve formátu .stl a byly pořízeny 4 screenshoty, viz obrázky. Tyto screenshoty byly 

pořízeny před začátkem načítání, aby se předešlo ztrátě dat. 
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 Obr. 1 – pohled z pravého horního rohu Obr. 2 – pohled zprava 
 

Tyto obrázky nejsou kvalitně moc vypovídající, ale zdůrazněná jsou na nich tmavě zelená 

místa. Na obrázku 1 i 2 se tato místa v tomto výstupu zdála „slepá“, jakoby k nim nemohl 

proniknout paprsek laseru, přičemž při vizuální kontrole během skenování paprsek jasně 

dosáhl na všechna viditelná místa. Během otáčení modelu v programu byla tato místa 

průhledná. 

 

  
 Obr. 3 – pohled z pravého horního rohu po uložení Obr. 4 – pohled zprava po uložení 
 

 

Po uložení ve formátu .stl se vytvořil nový obraz, tentokrát žádaný. Na obrázcích 3 a 4, 

focených ze stejných úhlů, je tvar lva (uši, hříva, ocas) lépe vidět a slepá místa tam nejsou. 

 

Techno-ekonomické posouzení 

Výsledky scanování na nízkonákladovém 3D scaneru nejsou z pohledu velmi kvalitní. Na 

druhou stranu takto vytvořené předměty mohou dostačovat pro celou řadu aplikací, kde není 

nutná vysoká kvalita. Příkladem může být replikace památek, kde je nutné stejně provést 

úpravu povrchu a na kvalitě co do přesnosti podkladového materiálu tolik nezáleží. Výsledná 

technologie tedy v konkrétních případech dokáže ušetřit čas pro konstruktéra. Vzhledem 

k nedostatku pracovníků v této oblasti a jejch běžných mzdových nákladech může mít tato 
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úspora pozitivní dopad na hospodření firmy. Výše úspor se však bude odvíjet od konkrétního 

projektu a jeho aplikace. Využití v oblasti desingu, kdy může být předmět replikován, 

kompilován a upravován v řádově nižších časech, než by tomu bylo v situaci, kdy by se 

objekt modeloval od začátku, je rovněž veliké 

 

Závěr 

Vzhledem k rychlému technologickému pokroku se stává 3D skenování běžnějším pro účely 

praktické a v některých případech i zábavné. nízkonákladové 3D tiskárně / 3D scanneru byl 

z reálného předmětu zhotoven esteticky vzhledný digitální obraz. Scanner, který má i funkci 

tisku určitě uvítá každý, ať už si bude chtít zachytit 3D podobu libovolné důležité součástky, 

nebo bude chtít digitalizovat podobu památky, či vytvořit design pro nový produkt. 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: doc. Ing. Roman 

Hrmo, PhD.  
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