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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací výroby dílu použitím technik reverzního 

inženýrství.  

Úvodní část se zabývá principy technologií, využívaných v reverzním inženýrství. 

Konkrétně možností digitalizace, zpracování mraku bodů a 3D tisku. 

Praktická část se zabývá aplikací těchto technologií na optimalizaci dvou dílů vzduchové 

pušky, úpravou pažbičky, její digitalizací, zpracováním mraku bodů a výrobou pomocí 3D tisku. 

Druhým dílem je lícnice, pro kterou je vytvořen počítačový model a následně je vyrobena také 

pomocí technologie 3D tisku. 

V závěru je provedeno zhodnocení cílů této práce a jsou uvedeny možnosti další 

optimalizace. 

Klíčová slova: reverzní inženýrství, digitalizace, mrak bodů, 3D tisk 

Annotation: 

Bachelor work is dealing with an optimization of production of parts using techniques of 

reverse engineering. 

Introductory part is dealing with a technology principles, which are used in reverse 

engineering. Specifically, with a possibility of digitalization, processing of point cloud and 3D 

printing. 

Practical part is dealing with an application of these technologies for optimization of two 

parts of air gun, at first, with a handle modification, its digitalization, its point cloud processing 

and creation using 3D printing. Second part is a cheekpiece, for which is created digital model 

and which is later on created using 3D printing technology. 

In the Conclusion are executed results of goals of this work and stated possibilites of 

next optimization. 

Keywords: reverse engineering, digitalization, point cloud, 3D printing  
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1 ÚVOD 

Již od samotných počátků civilizace je u lidí pozorována snaha přinášet světu nové 

a nové vynálezy, nebo optimalizovat a vést k dokonalosti již ty stávající. Spousta vynálezů 

však vychází z něčeho, co už zde bylo dávno před námi, a to právě z přírody. Čili vychází 

z pozorování, zkoumání a pochopení funkce daného předmětu. Pro příklad takovéto 

inspirace přírodou, je možné se zpětně podívat do období renesance, kdy Leonardo 

da Vinci načrtl první návrhy létajících strojů. Leonardo u tohoto vynálezu vycházel 

ze studií letu ptáků.  

Úkolem této práce je optimalizovat pažbičku a lícnici pro závodní vzduchovou 

pušku. Pažbička musí sedět uživateli přesně a pevně v ruce, proto musí být dokonale 

tvarována podle jeho potřebného úchopu. Vycházel jsem z již funkčního dílu, na kterém 

byl proveden otisk úchopu. Dále následovala digitalizace pomocí 3D skeneru 

a zpracování mraku bodů v příslušném programu. Lícnice se původně skládala ze dvou 

dílů, a to z přípojné a opěrné části. Optimalizace spočívala ve spojení těchto dvou dílů 

do jednoho. Bylo tak dostačující vytvoření 3D počítačového modelu. V závěru byli oba 

díly vyrobeny pomocí technologie 3D tisku a připraveny k použití. 

Důvodem optimalizace těchto dílů byla výroba nové závodní vzduchové pušky 

kromě hlavně a mechanizmu spouště. Jednotlivé díly této zbraně byly vyrobeny ze slitiny 

hliníku. Pažbička a lícnice byli vyrobeny z materiálu ABS kvůli jeho nízké hmotnosti 

a relativně dobrým mechanickým vlastnostem v oblasti plastových materiálů v 3D tisku. 

Běžné vzduchové pušky jsou vyrobeny obvykle ze dřeva, celá pažba je jednodílná 

a rozměrově univerzální. Sportovní zbraně jsou ale daleko složitější a složeny z  více 

polohovatelných dílů, což je pro střelce velice důležité, viz obrázek 1. Nejčastěji 

používaným materiálem jsou slitiny hliníku díky tomu, že mají vyšší pevnost než dřevo. 

Další výhodou je, že není potřeba tolik materiálu a lépe se připojují další díly. Důležitá je 

také snadná a rychlá nastavitelnost především lícnice a háku do ramene při změně 

střelecké polohy v leže a v kleče. 
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Cílem této práce je vytvořit plně funkční součásti s originálním designem pro 

závodní vzduchovou pušku. Hlavními důležitými parametry jsou tvarová přesnost pro 

dokonalý úchop, rozměrová přesnost pro přesnou montáž, určitá pevnost, která bude 

zajištěna materiálem a polohou při 3D tisku a v neposlední řadě je také důležitým 

parametrem nižší hmotnost oproti původním součástem vyrobeným ze dřeva.  

Obrázek 1: Závodní vzduchová puška s původní pažbičkou a lícnicí 

 

Obrázek 2: Závodní vzduchová puška s originální pažbičkou a lícnicí 

Zdroj: [vlastní] 

 

Obrázek 3: Závodní vzduchová puška s originální pažbičkou a lícnicí 

Zdroj: [vlastní] 

 

Obrázek 4: Závodní vzduchová puška s originální pažbičkou a lícnicí 

Zdroj: [vlastní] 

 

Obrázek 2: Range Rover Evoque vs LandWind X7 

Zdroj: [2]Obrázek 5: Závodní vzduchová puška s originální pažbičkou a lícnicí 

 

Obrázek 6: Závodní vzduchová puška s originální pažbičkou a lícnicí 

Zdroj: [vlastní] 

 

Obrázek 7: Závodní vzduchová puška s originální pažbičkou a lícnicí 

Zdroj: [vlastní] 

 

Obrázek 8: Závodní vzduchová puška s originální pažbičkou a lícnicí 

Zdroj: [vlastní] 
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2 REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ 

Pojem reverzní inženýrství je chápán jako opačný proces k běžnému inženýrskému 

procesu. To znamená, že veškerá data jsou získávána z již hotového a funkčního 

předmětu, nejčastěji pomocí digitalizace. Nejlépe vystihujícím příkladem reverzního 

inženýrství může být např. výroba protézy lidské končetiny. 

Tímto procesem může projít prakticky cokoliv nás napadne, od automobilového 

průmyslu, stavitelství, zbrojní průmysl, až po nehmotný software. [1] 

Cílem reverzního inženýrství je použít již existující data a pomocí nich vytvořit 

stejně či podobně fungující předmět. 

2.1 Válečné období 

V průběhu válečných konfliktů se stává reverzní inženýrství velmi cenným 

prostředkem, jak udržet krok s nepřítelem, co se technické stránky týče. Pokud byla 

ukořistěna vyspělejší zbraň druhou stranou, byla okamžitě rozebrána, prozkoumána 

a zjištěné poznatky využity k vylepšení vlastního arzenálu. Nemuselo se však jednat 

nutně pouze o zbraně, ale také o tanky či letadla. [1] 

2.2 Automobilový průmysl 

V automobilovém průmyslu jsou velmi často pozorovány čínské, velmi okaté kopie 

evropských či amerických značek. Jsou známy případy, kdy jsou na autosalonech 

fotografovány všemožné konstrukční prvky i detaily a porovnávány s měrkami pro 

pozdější analýzu. Dalším extrémním příkladem může být nákup automobilu, jeho 

rozebrání a podrobení testů, následné složení a jeho reprodukce pod jinou značkou. [1] 

Obrázek 2: Range Rover Evoque vs LandWind X7 [2] 

 

Obrázek 9: Range Rover Evoque vs LandWind X7 

Zdroj: [2] 
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2.3 Architektura 

Reverzní inženýrství v architektuře je důležité zejména pro zachování historických 

památek. 3D modely získané pomocí naskenování budovy, sochy nebo jiné památky 

se dále využívají pro tvorbu technické dokumentace. Ta se dále může využít právě 

při provádění rekonstrukcí a restaurování objektů. [1] 

2.4 Informatika 

V této oblasti se reverzní inženýrství používá pro získání softwarové dokumentace, 

která umožní například odstranění ochrany proti kopírování různých aplikací 

či operačních systému (tzv. cracking) nebo vyhledávání bezpečnostních chyb. 

Právě proti těmto případům musí být software chráněn pomocí kódů, šifrováním, 

hardwarovým klíčem a dalšími prostředky. [1] 

2.5 Právní aspekty 

Velkým a také častým problémem spojeným s reverzním inženýrstvím jsou soudní 

spory. Z příkladu automobilového průmyslu je již možné hovořit o průmyslové špionáži.  

V české republice tuto problematiku uvádí na pravou míru zákon č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským. Ze znění vyplývá, 

že reverzní inženýrství je legální pro použití za účelem porozumění funkci a principům 

zkoumaného předmětu, a je nelegální v případech kopírování, nebo přeprogramování. 

[1]  

Obrázek 3: Socha Sedící ženy, rekonstruovaný model a vytištěná verze [3] 

 

Obrázek 15: Socha Sedící ženy od Václava Bejčka z roku 1967, rekonstruovaný model, a vytištěná verze 

Zdroj: [3] 

 

Obrázek 16: Socha Sedící ženy od Václava Bejčka z roku 1967, rekonstruovaný model, a vytištěná verze 

Zdroj: [3] 

 

Obrázek 17: Socha Sedící ženy od Václava Bejčka z roku 1967, rekonstruovaný model, a vytištěná verze 

Zdroj: [3] 
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3 DIGITALIZACE HMOTNÉHO OBJEKTU 

Digitalizace se stala nepostradatelnou součástí dnešní doby. Jejím obrovským 

přínosem, a to nejen do světa průmyslu, je značný nárůst efektivity práce. 

Na vytvořených 3D modelech je nyní možné provádět různé zkoušky, ještě před 

vytvořením hmotného prototypu a rychleji tak reagovat na případné nedostatky 

odhalené počítačovým programem. Zároveň umožňuje kooperaci více pracovníků 

najednou, díky možnosti sdílení. 

Digitalizace se využívá například při kontrole rozměrů výrobku. Na něm se naměří 

potřebné body, které jsou přeneseny do počítače, porovnávány s 3D modelem této 

součásti a odhaleny tak odchylky od požadovaných rozměrů. Digitalizace se využívá i ke 

zpětnému vytvoření technické dokumentace dílu, u kterého není k dispozici a je potřeba 

jeho úprava.  

Převedení objektu do digitální podoby se dosáhne zpracováním mraku bodů, který 

je výstupem ze zařízení, měřícím v souřadném systému. Souřadnicové měřicí stroje je 

možné rozdělit na dotykové a bezdotykové. Dotykové snímání v porovnání 

s bezdotykovým má několik výhod i nevýhod. Hlavní výhodou je přesnost měření, 

protože díky kontaktu s povrchem je jisté, že měřený bod leží na hraně součásti. Další 

výhodou je skutečnost, že povrh součásti nemusí být stoprocentně očištěn. Drobná 

smítka je totiž snímací senzor schopen odsunout, což by mohlo u výstupu 

z bezkontaktního měření způsobit různé anomálie. Dalším problémem pro některé 

bezkontaktní technologie jsou průhledné materiály. Na druhou stranu je snímání bez 

dotyku rychlejší a poskytuje větší počet naměřených hodnot. 

3.1 Souřadnicové měřicí stroje 

3.1.1 Dotykové souřadnicové měřicí stroje 

Souřadnicové měřicí stroje, anglicky coordinate measuring machine (CMM), 

se převážně používají pro měření součástí, dají se ale také využít pro digitalizaci. 

V současné době nachází CMM uplatnění v každém větším průmyslovém podniku, a to 

díky své přesnosti a univerzálnosti měření. 
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Konstrukce CMM se liší v závislosti na jeho typu. CMM musí být dostatečně tuhé 

a tlumit vibrace, což například u portálového CMM nejčastěji zajišťuje žulová základová 

deska. Různé kryty bývají vyráběny ze slitin hliníku, nebo plastu, pro menší hmotnost. 

Využití zde najde i keramika, která je pevná a vyznačuje se dobrou teplotní stabilitou. 

Nevýhodou však může být její vyšší cena. Dále nelze opomenout kompozitní materiály 

a samozřejmě nejdostupnější, ale poměrně těžký materiál, ocel. [5] 

Měření na CMM obvykle probíhá v kartézském souřadnicovém systému, tedy 

v osách x, y a z. Takovéto stroje mají několik konstrukčních provedení v závislosti 

na jejich využití. Přesnost měření těchto strojů se obecně pohybuje v tisícinách 

milimetru, např. portálový CMM Zeiss Accura měří s přesností 1,2 + L/350 μm. [7] 

a) Výložníkový 

Výložníkový CMM v porovnání s mostovým a portálovým je opatřen podstatně 

menším pracovním prostorem, který je přístupný ze třech stran. Své uplatnění nachází 

přímo ve výrobě nebo v laboratořích, kde na něm lze rychle proměřit potřebné rozměry 

dané součásti. [7] 

 

Obrázek 4: Zeiss DuraMax [6] 

b) Mostový 

Mostový typ CMM je díky své masivní a tuhé konstrukci oblíben zejména 

v automobilovém průmyslu, konkrétně při měření karoserií. Obrovský pracovní prostor 

umožňuje bezproblémové přistavení měřeného vozu a volný pohyb obsluhy v měřicím 

prostoru souřadnicového stroje. [7] 
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Obrázek 5: Zeiss MMZ E [6] 

c) Portálový 

Tento typ konstrukce vyniká především svou vysokou pevností. Je možné setkat 

se se dvěma variantami. První variantou je CMM s pohyblivým portálem. Zde je pohyb 

realizován pomocí vzduchových ložisek po krajích stolu a řemenovým převodem. 

Druhou variantou je CMM s pevným portálem, kde pohyb vykonává pracovní stůl. 

To přináší vyšší tuhost celé konstrukce. Pohyb ve zbylých dvou osách je realizován 

pomocí servomotorů a třecími převody. [7] 

 

Obrázek 6: Zeiss Accura [6] 

d) Stojanový 

Konstrukce stojanového CMM se skládá ze stojanu, na kterém se pohybuje 

horizontální rameno ve svislé a vodorovné ose. Na konci horizontálního ramena 

je umístěna snímací hlava. Celé zařízení se pak většinou pohybuje ve zbylé ose. Výhodou 

stojanové konstrukce je dobrý přístup do pracovního prostoru. Nevýhodou může být to, 

že pokud je potřeba součást měřit z obou stran, je za potřebí stojanový CMM i na druhé 

straně. [7] 
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Obrázek 7: Zeiss Carmet [6] 

Snímací hlavy se vyrábí buď jako pevné, nebo otočné. Při použití pevné snímací 

hlavy je potřeba sestavit měřicí konfiguraci ze snímačů tak, aby bylo možné dostat se do 

všech míst. U otočného systému se pak používá jeden snímač a celá hlava se natočí do 

příslušné polohy. Snímací hlava může být dále aktivní, nebo pasivní. Aktivní snímací 

hlava se snímačem dotkne, a pak s konstantní přítlačnou silou jede po povrchu součásti 

a snímá jednotlivé body s přednastaveným krokem, nebo frekvencí. Pasivní snímací 

hlava snímá jen jednotlivé body tzn., že se snímačem dotkne součásti, nasnímá bod 

a odjede do jiných míst, kde snímá další bod. 

Snímač při kontaktu se součástí způsobí sepnutí mechanismu, to způsobí 

generovaní signálu a zapsání souřadnice tohoto bodu. Snímač musí být odolný proti 

otěru a být dostatečně pevný. Tyto vlastnosti nejlépe při běžných použití zajišťují 

materiály, jako jsou rubín a nitrid křemíku, který se častěji používá při měření dílů 

z hliníku a jeho slitin. Při použití rubínového snímače v kombinaci s hliníkem dochází 

k adheznímu otěru a usazování hliníku na snímači, což vede k nepřesnému měření. 

Snímače lze sestavit do různých konfigurací, například do hvězdy. Samotné snímače pak 

mohou být přímé, diskové, válcové, doteky se špičkou, nebo ve tvaru polokoule, viz 

obrázek 8 na další straně. [8] 
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3.1.2 Měřicí ramena 

Měřicí ramena jsou alternativou k měřicím strojům. Rameno se skládá z kloubů 

a trubek. Trubky bývají vyrobeny např. z uhlíkových vláken nebo jiných kompozitních 

materiálů zajišťující nízkou hmotnost. Kloubové spoje poskytují 7° volnosti, což je 

nezbytně nutné pro bezdotykové snímání. Klouby obsahují enkodéry úhlu, díky nimž má 

software v každém okamžiku informaci o poloze měřicí sondy v prostoru. Měření 

probíhá ve sférických souřadnicích. Výhodou je možnost automatizace v podobě 

zavedení robotizovaného ramene. To se může realizovat například v provozu pro 

kontrolu kvality. [4, 29] 

Obrázek 8: Tvarové možnosti snímačů [8] 

Obrázek 9: Nikon MCAx 7 os [29] 
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3.2 Bezkontaktní skenery 

Bezkontaktní skenery nabízí vysokou produktivitu a možnost zaznamenat i ty 

detaily, ke kterým by se mechanická sonda obtížněji dostávala, například do různých 

záhybů. Výstupem je velmi objemné mračno bodů v řádu desítek až stovek milionů 

bodů. [10] 

3.2.1 Destruktivní skenování 

Destruktivní skenování zařazuji mezi bezkontaktní skenery z toho důvodu, protože 

ke kontaktu s předmětem dochází pouze při odebírání třísky a následné snímání je 

bezkontaktní. Této možnosti digitalizace lze využít u dílů s velmi členitou vnitřní 

strukturou. Nevýhodou je, že při této technologii je digitalizovaný předmět zničen. [10] 

Před samotným skenováním je nutno předmět pokrýt speciálním materiálem 

a zajistit, aby se dostal do všech mezer. Tento materiál zajišťuje dostatečný kontrast při 

následném zpracovávání snímaného objektu. Samotné skenování probíhá v zařízení, 

které odfrézuje tenkou vrstvu materiálu a následně oskenuje každou takto nově 

vytvořenou plochu. Z jednotlivých snímku se pomocí softwaru sestaví model součásti. 

[10] 

3.2.2 Optické skenery 

Principem snímání optickou metodou je nasnímání součásti z každé strany 

a z každého úhlu, následuje automatické odeslání snímků do počítače, kde se výsledný 

mrak bodů vytvoří metodou aproximace. Před samotným snímáním je nutno těleso 

opatřit určitým počtem orientačních bodů nebo je povrch nasvícen pomocí pruhového 

projektoru. Povrch je tedy rozpoznáván pomocí těchto bodů nebo nasvícených pruhů. 

[10] 

Obrázek 10: Pruhové nasvícení [28] 
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3.2.3 Laserové skenery 

Laserové skenery odměřují jednotlivé body pomocí metody triangulace. Tato 

metoda vychází z úhlu odrazu a dopadu paprsku laseru na CCD snímač. Přesnost celého 

měření se pohybuje v setinám milimetru a závisí především na schopnosti optického 

přijímače zaznamenat dopad odraženého paprsku. [12] 

Při této metodě se emituje paprsek laseru a vytváří na snímané ploše bod nebo 

linii. Odražené světlo z tohoto bodu dopadá pod určitým úhlem na čočku optického 

přijímače. Úhel, pod kterým světlo dopadá na čočku, je závislý na vzdálenosti snímané 

plochy od čela snímače. Světlo dále prostupuje za čočku, kde dopadá na CCD snímač, 

na kterém se vyhodnocuje vzdálenost od světelného bodu, viz obrázek 11. [12] 

Zástupcem této metody je například senzorika Line Scan 2-50 od firmy Carl Zeiss, 

která je schopna zaznamenat více než 250 tisíc bodů za sekundu s přesností až 25 µm. 

[7] 

3.2.4 Ultrazvukové skenery 

Tento způsob je finančně nejméně náročný, ale jeho přesnost se pohybuje 

v rozsahu 0,3 až 0,5 mm. Skenování se provádí pomocí ultrazvukové sondy ve tvaru 

pistole s kovovým hrotem. Hrot se položí kolmo k měřené součásti a stisknutím spouště 

se vygeneruje ultrazvukový signál. Pomocí speciální konstrukce s ultrazvukovými čidly 

se tento signál dekóduje jako prostorová souřadnice tohoto bodu. [10] 

Obrázek 11: Triangulační metoda [12] 
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Ultrazvuk se však častěji používá při kontrolách vnitřních vad materiálu nebo při 

kontrolách svarů. Při těchto měřeních se zaznamenává doba, za kterou se tento signál 

vrátí zpět do sondy po odrazu od druhé strany materiálu. 

3.2.5 Počítačová tomografie 

Počítačová tomografie využívá, obdobně jako v lékařství, rentgenového záření. 

Toto záření je však několikanásobně silnější, aby dokázalo proniknout materiálem. [10] 

Princip získávání dat je podobný jako u lékařských tomografů s tím rozdílem, 

že nerotuje snímací systém tzv. rentgenka, ale otáčí se snímaná součást tak, aby její 

obraz zabral co největší pole v oblasti detektoru. V jednotlivých krocích, např. 1000 

kroků na jednu otáčku jsou zaznamenávány 2D snímky tzv. rentgenogramy. Tyto obrazy 

následně zpracovává výkonný výpočetní systém. Výstupem měření a následné 

rekonstrukce provedené systémem, je mračno bodů. [11] 

Touto metodou jsou v metrologii měřeny díly s velmi složitou vnitřní strukturou, 

kterou není možno změřit žádnou z výše uvedených metod. Rentgenové snímání nám 

poskytuje informace o celém objemu tělesa. Díky tomu je tato metoda často používána 

i pro zjištění vnitřní struktury a možných materiálových vad, tzv. defektoskopii. 

Limitujícími parametry této metody může být rozměr součásti, který je např. u zařízení 

od firmy Carl Zeiss Metronom 1500 obvykle postačujících 300 x 300 x 300 mm. Chyba 

měření toho stroje je 9+L/50 µm, kde L je měřená délka. Vhodným snímaným 

materiálem jsou plastové nebo hliníkové součásti, které mají menší hustotu oproti 

ocelovým. Čím má materiál větší hustotu, tím se úměrně zmenšuje tloušťka, kterou 

rentgenové záření projde. To znamená, že je možné skenovat díly z oceli, mědi 

nebo jiných slitin, ale s omezenou tloušťkou. [11]   

Obrázek 12: Automatická detekce vzduchových bublin 

uvnitř materiálu [11] 

Obrázek 13: Separace a zprůhlednění 

materiálů protézy [11] 
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4 REKONSTRUKCE MRAKU BODŮ 

Nejčastějším výstupem z 3D skenování je mrak bodů, který se skládá z množiny 

bodů, jejichž souřadnice jsou vypočteny triangulační metodou a umístěny v kartézském 

souřadnicovém systému. Tato množina obsahuje statisíce až desítky milionů bodů 

v závislosti na velikosti předmětu a použité technologii. Samotné body však nejsou 

dostatečnou reprezentací povrchu, proto se převádí na polygonální síť, jejíž jednotlivé 

segmenty se následně automaticky převedou na tzv. NURBS plochy. Další možností je 

vytvoření NURBS ploch manuálně přímo z mraku bodů prokládáním základními 

geometrickými tvary. 

Před samotným zpracováním je nutné odstranit body, které nijak nesouvisí 

se skenovaným předmětem (např. přípravek, díky němuž byl předmět připevněn), 

případně odstranit šum a zredukovat počet bodů pomocí filtru. Počet bodů je obzvláště 

nutné snížit, pokud je jejich počet v řádech desítek milionů, a to z toho důvodu, že čím 

více bodů je použito, tím výkonnější je potřeba počítačový systém pro následné 

zpracovávání. 

Pro vytvoření polygonální sítě bylo vyvinuto mnoho algoritmů, např. Delaunayova 

triangulace, Voroného diagram, Marching cubes nebo α-shapes. [13] 

4.1 Základní triangulační algoritmy a pojmy 

Základní algoritmy jsou založeny na triangulaci mračna bodů. To znamená, že se 

z množiny bodů vytvoří trojúhelníková síť, která aproximuje povrch objektu. S využitím 

složitějších algoritmů lze takto vytvořený povrch dále rekonstruovat. Aplikace triangulací 

se objevuje např. v počítačové grafice, či kartografii. 

4.1.1 Konvexní obálka 

Konvexní obálka je tvořena množinou bodů v prostoru M a nazývá se konvexní, 

jestliže úsečka spojující libovolné dva body náleží do této množiny. Konvexní obal takové 

množiny je tvořen mnohoúhelníkem, jehož vrcholy jsou hraniční body množiny M 

a zároveň obsahuje všechny body dané množiny. Konvexní obálka je nejčastěji 

pomocnou geometrickou strukturou. [15] 
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4.1.2 Delaunayova triangulace 

Delaunayova triangulace se využívá jako předzpracování ploch před použitím 

dalších algoritmů, nebo se využívá pro aproximaci ploch.  Množina bodů je převedena 

na optimalizovanou trojúhelníkovou síť. [16] 

Definice Delaunayovy triangulace říká, že každý trojúhelník leží uvnitř opsané 

kružnice a zároveň uvnitř tohoto trojúhelníku neleží žádné další body. Tato podmínka je 

vždy jednoznačně splněna, pokud na opsané kružnici leží tři vrcholy onoho trojúhelníku. 

Existují zde určité nejednoznačnosti, a to takové, že pokud na kružnici leží více než tři 

body, nebo pokud jsou body na přímce, nelze triangulaci sestrojit. [16] 

Nejvýznamnější vlastnosti: 

• Hranice tvořena konvexní obálkou. 

• Maximalizace minimálního úhlu, tedy snaha v ideálním případě sestrojit 

rovnostranný trojúhelník. 

• Rozšiřitelnost do vyšších dimenzí. 

Obrázek 14: Konvexní obálka [14] 

Obrázek 15: Modelová triangulace s opsanými kružnicemi [17] 
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4.1.3 Voroného diagram 

Voroného diagram dělí množinu bodů M do n buněk, přičemž každé buňce n náleží 

jeden bod m. Pokud je bod P vrcholem mezi buňkami pi, pj a pk, potom body Pi, Pj a Pk 

leží na kružnici, jejímž středem je vrchol P. Díky tomu je možné z Delaunayovi triangulace 

nepřímo sestrojit Voroného diagram. [18] 

Nejvýznamnější vlastnosti: 

• Každá buňka je konvexní. 

• Každá buňka obsahuje vždy jeden bod. 

• Buňky ležící na konvexní obálce mohou být neuzavřené 

4.1.4 Algoritmus Marching cubes 

Algoritmus Marching cubes využívá krychli tvořenou osmi pixely. Ta dělí prostor 

za účelem lokalizace povrchu. Algoritmus určuje, jak povrch protíná určitou krychli. 

Pro určení povrchu protínajícího krychli se musí k jejím vrcholům přiřadit funkční 

hodnoty. Pomocí těchto hodnot je možné určit, zda je daný vrchol vnitřním či vnějším 

bodem plochy. Vzhledem k tomu, že krychle může nabývat pouze těchto dvou stavů, 

existuje 28 možností, jak povrch protne krychli. Těchto 256 možností se s využitím 

symetrie zredukuje na 15 vzorů. V posledním kroku algoritmu probíhá výpočet normál 

pro každý vrchol trojúhelníku. To je důležité pro možnost použití renderovacích 

algoritmů využívajících tyto normály k výpočtu stínování. [19] 

Obrázek 16: Voroného diagram [18] 
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4.1.5 Algoritmus α-shapes 

Algoritmus α-shapes je založen na dělení prostoru a jeho vlastností je, že prostor 

dělí nepravidelně. Základní dělení prostoru je uskutečněno pomocí Delaunayovy 

tetrahedronizace (triangulace ve 3D). [21]  

V dalším kroku se smažou vzniklé tetrahedrony, trojúhleníky a hrany, za použití 

tzv. α-ballu. Poloměr α této koule je vstupním parametrem do algoritmu. Smazání 

těchto elementů je realizováno na základě pravidla, které říká, že je smazán každý 

element, jehož vrcholy jsou součástí nejmenší možné koule mající poloměr větší než α-

ball. Výstupem jsou tetrahedrony, trojúhelníky a hrany, které se označují jako α-shapes.  

Z tohoto pravidla vyplývá, že při zadání parametru α rovno nule je výsledkem α-

shapes vstupní množina bodů. V opačném případě, pokud je α větší než hranice množiny 

bodů, pak je výsledkem celá Delaunayova tetrahedronizace. [21] 

Obrázek 17: Algoritmus Marching cubes [20] 

Obrázek 18: Vliv parametru α na výslednou podobu α-shapes [21] 
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4.2 NURBS plochy 

Označení NURBS pochází z anglického NonUniform Rational B-Spline, v češtině 

neuniformní (vzdálenost uzlů nemusí být konstantní) racionální (reprezentace bodů 

jejich homogenními souřadnicemi) B-spline. Jedná se o matematickou reprezentaci 

umožňující popsat jakýkoliv tvar od obyčejné čáry po tvary organických těles. [22] 

Existuje-li m+1 kontrolních bodů Pi, m+1 kladných reálných čísel nazývaných váhy 

wi, bázová funkce Ni
n, stupeň křivky n a uzlový vektor t, potom je možné NURBS křivku 

definovat jako: [22] 

𝑄(𝑡) =
∑ 𝑤𝑖 ∙
𝑛
𝑖=0 𝑃𝑖 ∙ 𝑁𝑖

𝑛(𝑡)

∑ 𝑤𝑖 ∙
𝑛
𝑖=0 𝑁𝑖

𝑛(𝑡)
 

Samotné NURBS plochy vznikají jako tenzorový součin dvou NURBS křivek. 

Při spojování těchto ploch se lze setkat se třemi základními typy geometrických 

návazností. Návaznost G0 známá jako poziční návaznost je spojení, při kterém je 

umístění ploch náhodné a přechod mezi nimi je skokový, s viditelně ostrou hranou. 

Tečná návaznost G1 vyžaduje, aby tečny ploch ve spojujících bodech byli v jedné přímce. 

Tyto dvě plochy vypadají, jako by ve spoji měli stejný směr, ale míra změny zakřivení je 

velká. U křivkové návaznosti G2 jsou plochy v koncových bodech shodné, tečné a ve spoji 

mají totožnou křivost. Na následujících obrázcích jsou znázorněny přechody mezi 

plochami pomocí pruhového rastru. [23] 

Obrázek 19: NURBS křivka [22] 
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Obrázek 21: Tečná návaznost G1 [23] 

Obrázek 20: Poziční návaznost G0 [23] 

Obrázek 22: Křivková návaznost G2 [23] 
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5 3D TISK 

Za zrodem trojrozměrného tisku stojí Charles Hull. Roku 1984 zkoumal vlastnosti 

fotopolymerů využívaný v inkoustech u běžných tiskáren. Zjistil, že pokud tekutý 

polymer vystaví UV záření, tak se přemění na tenkou vrstvu pevného materiálu. Tento 

poznatek odstartoval vývoj technologie, která je považována za největší posun od 

vynalezení internetu. Dnes se již 3D tisk používá téměř ve všech průmyslech a jeho vývoj 

jde neustále kupředu. [24] 

5.1 Technologie 3D tisku 

5.1.1 SLA (Stereolithography) 

SLA je první a nejstarší metodou 3D tisku. Základní materiál je v tekuté podobě. 

Tento tekutý fotopolymer se nanáší na pracovní plochu po velmi tenkých vrstvách 

o maximální tloušťce 0,25mm. Tisková hlava se pohybuje přes tiskovou plochu a ozařuje 

materiál na potřebných místech UV zářením, díky čemuž fotopolymer zpolymerizuje. 

Tento proces se opakuje až do vytvoření daného modelu. Po dokončení tisku stačí model 

vyjmout, očistit a případně odstranit podpory, což může být náročnějším úkolem 

vzhledem k tomu, že materiál podpor je stejný jako materiál modelu. U této technologie 

je velmi důležité dbát na bezpečnost, vzhledem k vysoké toxicitě tekuté pryskyřice. [24] 

Obrázek 23: Technologie SLA [25] 
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5.1.2 LOM (Laminated Object Manufacturing) 

Principem této metody je vyřezávání a následné slepování jednotlivých vrstev 

modelu. Vrstvy se vyřezávají z fólie tenké 0,2mm. Mezi jednotlivé vrstvy se nanáší 

laminovací lepidlo. Je patrné, že velkou nevýhodou u této technologie, je velký podíl 

odpadu v podobě nevyužitých odstřižků fólie. Na druhou stranu se jedná o poměrně 

rychlou a levnou metodu výroby. [24] 

5.1.3 SLS (Selective Laser Sintering) 

SLS je velmi přesnou, ekonomicky výhodnou a nejvyužitelnější technologií 3D 

tisku. Postup výroby je podobný SLA technologii s tím rozdílem, že základní materiál je 

ve formě prášku. Prášek se nanáší v tenkých vrstvách a spéká pomocí laseru. Po vyjmutí 

modelu lze prášek opětovně používat a je do něj možné přidávat pigmentové příměsi 

za účelem plnobarevného tisku. Lze tisknout různé druhy materiálů od plastů po 

keramiku a kovy. Výhodou oproti SLA je, že materiál v podobě prášku, zároveň do 

určitého úkosu výtisku, slouží jako podpora. [24] 

5.1.4 FDM (Fused Deposition Modeling) 

Jedná se o jednoduchou a díky tomu také levnou technologii. Právě díky této 

technologii měl možnost 3D tisk proniknout mezi domácí uživatele. Základní materiál je 

nejčastěji v podobě filamentu (tiskové struny), ale může být také v podobě granulátu 

Obrázek 24: Technologie SLS [25] 
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nebo prášku. Materiál se přivádí do extruderu (tiskové hlavy), kde se pomocí cívky 

nebo laseru nataví do polotekutého skupenství. V závislosti na konstrukčním provedení 

se tisková hlava pohybuje buď ve dvou nebo třech osách. V případě dvou os se v té třetí 

pohybuje pracovní základna (nahoru a dolu). Tisková hlava tak doslova kreslí jednotlivé 

vrstvy modelu. U této technologie je u některých tiskáren možné tisknout z několika 

materiálů najednou. To přináší nespornou výhodu při používání rozpustných podpor, 

například do těžce přístupných míst tisknutého předmětu. [24] 

5.2 Materiály 3D tisku 

Jak již bylo řečeno, 3D tisk je technologií využívanou téměř v každém průmyslu, 

s čímž jsou samozřejmě spojeny i velmi odlišné materiály. Například v potravinářském 

průmyslu tisk čokolády, ve stavebním průmyslu betonový tisk budov. Dále pak 

v textilním průmyslu tisk oblečení a samozřejmě ve strojním průmyslu tisk kovů a plastů. 

S ohledem na zadání této práce se budu věnovat pouze vybraným plastovým 

materiálům tisknutelným na tiskárně od firmy Stratasys F370. Mezi nejpoužívanější 

plastové materiály patří např. PLA, ABS, PET nebo PA. Dále existují plastové materiály 

s různými příměsmi. Nejčastěji je to PLA s přísadami dřeva či bambusu pro organický 

vzhled. PLA s příměsemi kovů, jako jsou mosaz, bronz nebo měď, tvoří kovově vypadající 

Obrázek 25: Technologie FDM [26] 
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modely, které lze ještě po vytisknutí brousit a leštit. Při nutnosti podpor je vhodné použít 

chemicky rozpustitelné polymery např. BVOH, PVA nebo QSR od firmy Stratasys. [27] 

5.2.1 PLA 

PLA, nebo-li kyselina polymléčná, je plně odbouratelný materiál. Vyrábí 

se z kukuřičného nebo bramborového škrobu či cukrové třtiny. Je rozpustný v hydroxidu 

sodném a při použití podpůrných prvků je velmi těžké je odstranit. [27] 

Mezi jeho nevýhody patří pohlcování vzdušné vlhkosti, proto je důležité ho 

skladovat v suchém prostředí. Výhodou je nepatrný sklon ke kroucení. I při použití 

nižších teplot je výtisk pevný a jeho vrstvy jsou dobře spojené. Při finálním opracování 

výtisku je nutné dbát na nízký tavný bod 180°C, proto je vhodné, např. při strojním 

broušení, použít chlazení. [27] 

5.2.2 ABS 

Akrylonitrilbutadienstyren je amorfní termoplastický průmyslový kopolymer 

odolný vůči mechanickému poškození. Jedná se o houževnatý, odolný a dobře 

opracovatelný materiál, který lze běžně používat v teplotním rozsahu -20 až 80°C a je 

zdravotně nezávadný. ABS je náchylný na změnu teploty, projevující se při samotném 

tisku smršťováním materiálu, proto je vhodné využít vyhřívanou podložku. Své uplatnění 

nachází při výrobě funkčních dílů. Je však nutné dbát na jeho degradaci vlivem 

povětrnostních vlivů. Cena ABS se pohybuje okolo 0,6 Kč/g [27] 

Výbornou alternativou k ABS je materiál ASA (akrylonitril-styren-akryl). 

Ten odolává povětrnostním vlivům a má vyšší tuhost. Tyto vlastnosti ho činí vhodným 

pro tisk venkovních dílů, strojírenských nástrojů a výrobků pro běžné použití. Cena ASA 

je 1 Kč/g. [27] 

5.2.3 PET 

Polyetyléntereftalát je termoplastický polyester, známý především díky plastovým 

lahvím. Vlákno PET je v původním stavu čiré, ale když se zahřeje nebo ochladí, změní 

svou transparentnost. Je to tvrdý a odolný materiál proti otřesům, ideální pro použití 

lehkých předmětů. [27] 
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Další variantou toho materiálu je PET-G (polyetyléntereftalát-glykol). Ten je 

odolnější vůči kyselinám a rozpouštědlům něž ostatní materiály. Je možné jej tepelně 

tvarovat či leštit ohněm. [27] 

5.2.4 PA 

Nylon je velice silný a odolný materiál s vysokou adhezí mezi jednotlivými vrstvami. 

V tenkých vrstvách je flexibilní, má vysoký součinitel tření a vysokou teplotu tání. Díky 

těmto vlastnostem se stává výbornou volbou pro výrobu funkčních a technických dílů. 

Výtisk je hladký s lesklým povrchem. [27] 

Při práci a skladování tohoto materiálu, stejně jako u ostatních je nutné dbát, 

aby vlákno nepřišlo do kontaktu s vodou a bylo v suchém prostředí. Pokud by vlákno 

nebylo suché, mohou na materiálu vzniknout bublinky. [27] 

5.2.5 TPE-U 

Tento materiál je v běžné praxi označován jako TPU a jedná se o termoplastický 

polyuretan. Vyznačuje se především svou velkou pružností, což znamená, že za působení 

síly je možné ho značně deformovat, a po odlehčení se vrátí do původního tvaru. Je 

jemný, měkký, elastický a zároveň silný a odolný. V závislosti na příměsích odolává 

olejům a tukům. Není dobré ho vystavovat působení rozpouštědel a kyselin. Jeho cena 

se pohybuje okolo 1,8 Kč/g [27] 

Své uplatnění nachází např. v automobilovém průmyslu i ve zdravotnictví, 

při výrobě elektrického nářadí a různých ochranných pouzder, např. na mobilní telefony. 

[27] 

5.3 Příprava FDM tisku 

Před samotným tiskem je nutné vytvořený model převést na kód, který bude řídit 

3D tiskárnu. K tomuto účelu slouží program tzv. slicer, který model rozdělí na jednotlivé 

vrstvy. Program může být součástí tiskárny, anebo jsou k dispozici různé open source 

varianty. 
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Prvním krokem je importování modelu do sliceru. Po importu je velmi důležitým 

krokem umístění objektu do tiskového prostoru. Při tom je jednak nutné dbát 

na umístění podpor v případě složitějších objektů a snažit se je z ekonomických důvodů 

minimalizovat. To znamená, polohovat model tak, aby v ideálním případě podpory 

nebyly potřeba, viz obrázek 46 a 49. Avšak zároveň u mechanicky namáhaných výtisků 

je nutné dbát na to, aby měli co nejlepší mechanické vlastnosti při zvolené poloze tisku.  

Dalšími faktory, které ovlivňují kvalitu a vzhled výtisku, jsou tloušťka jednotlivých 

vrstev, tisková teplota, rychlost tisku a volba výplně mohutnějších plných těles. 

Optimální parametry rychlosti a teploty závisí na použitém materiálu. 

Tloušťka vrstvy ovlivňuje kvalitu povrchu, zejména pak u šikmých ploch, 

viz obrázek 26 a 27. Je doporučené použít tloušťku vrstvy maximálně jako 80% 

z průměru trysky. Z toho plyne, že pokud je prioritou vzhled a kvalita povrchu, měla by 

být tloušťka vrstvy co nejmenší. [30]  

Volba výplně a její hustota závisí na konkrétním modelu a použitém materiálu. 

Některé materiály, jako třeba flexibilní, tisknou hůře určité typy výplňových mřížek. 

Obrázek 26: Tloušťka vrstvy vs průměr trysky [30] 

Obrázek 27: Vliv tloušťky vrstvy na výtisk 
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Od výběru mřížky se odvíjí celková pevnost výtisku, proto by výplň měla být zvolena 

jednak s ohledem na potřebnou pevnost, ale také z ekonomického hlediska na spotřebu 

materiálu.  

Nastavení všech těchto parametrů je možné např. u open source slicerů, jako je 

Slic3r. Výrobci tiskáren však vydávají své vlastní slicery, ve kterých mohou být parametry 

teploty a rychlosti nanášení pevně přednastaveny pro daný materiál. Ostatní parametry, 

jako např. výška vrstvy nebo tvar a množství výplně, bývají nastavitelné u všech tiskáren. 

5.4 Postprocessing materiálu ABS 

5.4.1 Odstranění podpor 

Po oddělení výtisku od podložky je nutné odstranit podpory. Ty se v závislosti na 

použitém materiálu dají odstranit mechanicky, nebo rozpustit chemicky. Rozpouštění lze 

urychlit použitím ultrazvukové vibrační vany. Díky ultrazvuku a zvýšené teplotě 

se podpory rychleji uvolní a rozpustí. 

Obrázek 28: Typy výplňových mřížek [31] 

Obrázek 29: Odstranění podpor [9] 



 

26 

5.4.2 Broušení 

ABS se může brousit brusným papírem, pilníkem nebo strojně. U strojního 

broušení je třeba dbát na teplotu vyvolanou třením, proto je lepší při broušení plastů 

používat chlazení. Zabrušují se ostré hrany, nebo se opracovává povrch, např. před 

barvením. 

5.4.3 Vyhlazení pomocí acetonu 

Tato metoda je velice oblíbená především u výtisků sošek a ozdobných předmětů. 

Dosahuje se při ní lesklého povrchu v důsledku naleptání celého povrchu výtisku. 

Naleptání lze provést ponořením, ale to je poměrně neekonomické řešení. Při 

ponoření se používá velké množství acetonu a po jeho použití je toto množství 

degradováno a není možné jej znovu použít. Proto je oblíbenější variantou naleptávání 

pomocí par. Jednoduše stačí nalít trochu acetonu do uzavřené nádoby, ve které je 

umístěn díl. Vypařování je možné urychlit zahřátím nádoby. Proces naleptání 

vypařováním trvá déle, ale je spotřebováno minimální množství acetonu, které pokud 

není spotřebováno, lze opětovně použít. 

Obrázek 31: Před a po vyhlazení [9] 

Obrázek 30: Broušení výtisku [9] 
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5.4.4 Barvení 

Nejprve je výtisk nutno obrousit brusným papírem a nanést dvě vrstvy základního 

nátěru, který připraví povrch pro požadovanou barvu. Po zaschnutí základové vrstvy je 

možno začít nanášet barvu. Barva je nanášena štětcem nebo sprejem. 

5.4.5 Galvanizace 

Galvanické pokovení výrazně zlepšuje nejen celkový vzhled dílu, ale také jeho 

povrchové vlastnosti. Díky tomu se rozšiřují možnosti použití takto upravené součásti. 

ABS je možné elektrolyticky pokovovat, např. zlatem, stříbrem, niklem, chromem a 

mědí. 

  

Obrázek 32: Před a po barvení [9] 

Obrázek 33: Pokovené výtisky [9] 
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6 OPTIMALIZACE PAŽBIČKY 

6.1 Příprava před skenováním 

Pažbička musí jejímu uživateli co nejlépe sedět do ruky. Z toho důvodu bylo 

rozhodnuto o využití již stávající dřevěné pažbičky jako modelu, který bude upraven dle 

potřeb uživatele. 

Úprava spočívala v nanesení vrstvy plastického materiálu na pažbičku. Tento 

materiál byl nanesen ve větší tloušťce do oblasti umístění prstů. Po nanesení byl 

proveden otisk s pažbičkou připevněnou ke vzduchové pušce, to kvůli přesnosti umístění 

prstů a vytvoření otisku přesně podle potřeby, viz obrázek 34. 

Z ekonomických důvodů nemělo smysl se zabývat speciálními materiály pro 

výrobu otisků, ani keramickými či jinak vytvrditelnými hmotami. Proto byla použita 

obyčejná školní plastelína, která maximálně vyhovovala cílům této práce. Po zahřátí byla 

dokonale nanesena a vytvarována podle potřeby. Jejím zchlazením bylo možné docílit 

jejího znatelného ztuhnutí a zároveň tak minimalizace zdeformování otisku 

při manipulaci. Výhodný byl také její matný povrch a snadné odstranění z pažbičky. 

Obrázek 34: Původní pažbička s nanesenou plastelínou a vytvořeným otiskem 
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Pokud by nebyl k dispozici dřevěný model pažbičky, bylo by vhodné využít některý 

z vytvrditelných materiálů. Zároveň pokud by se jednalo o časté vytváření otisků, jistě by 

byly výhodnější materiály k tomu uzpůsobené. 

6.2 Skenování 

Pažbička s otiskem úchopu byla digitalizována ve spolupráci s firmou Carl Zeiss AG. 

Digitalizace byla provedena pomocí portálového CMM Zeiss Accura se senzorikou 

LineScan, viz obrázek 36. Mrak bodů byl vytvořen triangulační měřicí metodou. 

I když se jedná o bezkontaktní skenování povrchu, v prvním kroku bylo nutné 

pažbičku připevnit k přípravku. Důvodem bylo vytvoření základní roviny a nulového 

bodu kontaktním měřením. Byly odměřeny tři body z připojovací rovné části a proloženy 

rovinou, viz obrázek 35. Takto vytvořený počátek systému a roviny se využil 

při pozdějším modelování v programu Autodesk Inventor Professional. 

Skenování probíhalo manuálně s různým nastavením úhlu skenovací hlavy. 

Důležité bylo naskenovat zejména tvarové plochy. Zbytek pažbičky, to je přípojná část 

a zadní strana, byly vytvořeny v příslušném programu. Skenováním se získal velmi hustý 

mrak bodů s počtem 15 848 845 bodů a byl zapsán do formátu TXT a PSL. 

Obrázek 35: Počátek souřadného systému a roviny 
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6.3 Zpracování mraku bodů 

Zpracování mraku bodů je velice individuální operací v reverzním inženýrství. 

Závisí například na objemu samotné množiny bodů, skenovaném objektu, ale také 

na dostupnosti samotného softwaru a jeho zásuvných modulů. 

Při výběru softwaru jsem se soustředil na vlastnosti, jako je jednoduchost práce 

s ním a vlastní dostupnost. Možnými variantami se tak staly programy, jako jsou 

MeshLab, GOM Inspect a Rhinoceros. MeshLab je šikovný open source software určený 

přímo pro zpracování množiny bodů. Pro můj případ se však stal nepoužitelným z toho 

důvodu, že nejlépe zpracovává body v množství statisíců a můj mrak jich obsahuje 

necelých 16 milionů. Program Rhinoceros je velice užitečný 3D modelář, využívaný 

především v oblasti designu. Zpracování mraku bodů pomocí tohoto programu je 

možné, avšak s použitím zpoplatněných zásuvných modulů určených přímo 

pro problematiku reverzního inženýrství se stává daleko jednodušším než v základní 

verzi. Nejlépe pro můj účel vyšel software GOM Inspect, který je zdarma a práce s ním 

je poměrně snadná. GOM Inspect je určen pro kontrolu měření na CMM, kde se 

odměřené body porovnávají s 3D modelem dílu. Další funkcí je automatické vytvoření 

polygonální sítě, její opravy a převod na NURBS plochu. 

Obrázek 36: Průběh skenování 
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Prvním krokem zpracování je import samotného výstupu skenování a odstranění 

nepotřebných bodů a šumu, které by mohly způsobovat problémy při zpracovávání. 

Tak jsem zachoval pouze otisknutou plochu a zbytek pažbičky byl odstraněn. 

Tato operace způsobila zredukování počtu bodů z původních 15 848 845 na 12 842 942, 

viz obrázek 37 a 38. 

Druhým krokem bylo vytvoření polygonální sítě. GOM Inspect obsahuje funkci, 

která po vybrání množiny bodů a nastavení určitých parametrů vytvoří polygonální síť. 

Těmito parametry jsou maximální šum, maximální délka nově vytvořených hran sítě 

a minimální vzdálenost použitých bodů, což značně zredukuje množství použitých bodů. 

Šumem se rozumí body, které jsou mimo běžné rozložení sítě. Po několika pokusech 

s různými hodnotami bylo dosaženo nejlepšího výsledku s nastavením hodnot 

pro maximální šum 1mm, maximální délku nových hran 2mm a minimální vzdálenost 

použitých bodů 0,1mm, viz obrázek 39.  

Obrázek 38: Ořezaný mrak bodů 

Obrázek 37: Původní mrak bodů 
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Není však možné se vyhnout drobným chybám ve formě drobných děr v síti 

nebo vytvoření polygonů mimo síť. Drobné díry umí program spolehlivě vyhledat 

a opravit po zadání parametrů maximální velikosti díry a maximálního počtu hran. 

Nahodile vytvořené polygony lze snadno odstranit a síť ještě začistit. Takto vytvořená síť 

obsahuje 898 988 bodů, viz obrázek 40.  

Pro další zpracování je ještě nutné síť uzavřít. Uzavření jsem provedl pomocí 

automatického vytvoření tzv. mostů za účelem dosažení požadovaného tvaru. Most 

se vytvoří po označení dvou bodů, které mají být spojeny a nastavení křivosti mostu. 

Takto rozdělenou síť je již možné záplatovat a plně uzavřít. Záplatování jsem provedl 

manuálně z důvodu možnosti nastavení záplaty jako roviny a normální nebo vyhlazené 

sítě. V místech, jako je spodní a horní přípojná část, je nutné mít rovinu kvůli pozdější 

tvorbě připojovací části. Zbytek sítě jsem vyplnil vyhlazenou sítí, protože s ní bylo 

dosaženo lepších výsledků, něž s normální. Po uzavření sítě jsem ji ještě pomocí funkce 

Obrázek 40: Polygonální síť 

Obrázek 39: Nastavení parametrů pro vytvoření sítě 
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vyhladit síť vyhladil, což způsobilo rozklad původních polygonů na menší a vytvoření 

hladších přechodů. Takto záplatovaná a kompletně vyhlazená síť obsahuje 1 482 149 

bodů, viz obrázek 41.  

S takto stále hrubě vypadající sítí není vhodné dále pracovat. Proto v posledním 

kroku je proložena polygonální síť NURBS plochou, viz obrázek 42. Proložení probíhá 

automaticky po zadání dvou parametrů. Prvním je stupeň vyhlazení v rozsahu nízký, 

střední a vysoký. Druhým je průměr filtru, ze kterého jsou vybírány polygony prokládané 

NURBS plochou. Nejlepšího výsledku jsem dosáhl s nastavením vysokého stupně 

vyhlazení a průměru filtru 2mm. 

6.4 Úprava modelu pro tisk 

Vytvořené NURBS plochy je nutné převést na hmotný objekt. To znamená vyplnit 

vytvořený uzavřený model. Tato funkce je automatická a disponuje jí většina 3D 

modelovacích programů. Já veškeré úpravy provádím v aplikaci Autodesk Inventor 

Professional. 

Obrázek 42: NURBS plocha 

Obrázek 41: Uzavřená a vyhlazená polygonální síť 
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Hlavním úkolem bylo vymodelovat připojení k pažbě, viz obrázek 43 a 44. Toho 

bylo poměrně přesně dosaženo díky tomu, že jsem měl k dispozici model pažby, 

na kterou jsem si mohl v reálném čase a při každé úpravě pažbičku nasadit a doladit 

tak nedostatky. Připojení bylo vytvořeno pomocí vysunutí kvádru, ve kterém byl 

vytvořen prostor pro nasunutí a zajištění polohy pažbičky vůči pažbě. Toto zajištění bylo 

realizováno pomocí šroubu velikosti M6 s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem. 

Vedlejším úkolem bylo vytvoření jazýčku pro ochranu spouště proti poškození 

způsobenému například pádem zbraně nebo nešikovnou manipulací, viz obrázek 44 

a 45. Jazýček má tloušťku 3mm, délku měřenou od připojovacího kvádru 49mm a šířku 

14mm. Vzhledem k použitému materiálu (ABS), rozměrům a účelu této části, bude 

zajištěna její dostatečná pevnost. 

Nezbytným krokem se také stává odlehčení součásti. Model pažbičky byl zkrácen 

na minimální možnou délku. Její vnitřní strana byla vybrána a v místě připojení byl 

vytvořen dostatečně velký prostor pro montáž. 

Obrázek 43: Spojení pažbičky s pažbou 

Obrázek 44: Spojení pažbičky s pažbou 
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V závěru byli provedeny estetické úpravy, jako jsou zaoblení hran a vytvoření 

reliéfu jména uživatele. 

6.5 Tisk 

Pro tisk této součásti byla použita FDM tiskárna F370 od společnosti Stratasys. 

Tato tiskárna umožňuje tisk dvou materiálů najednou. Díky tomu je možné tisknout 

podpory z rozpustného materiálu QSR a samotnou součást z ABS. Materiál ABS je použit 

z důvodu jeho vysoké pevnosti a odolnosti. Dále je tato tiskárna opatřena uzavřeným 

a vyhřívaným pracovním prostorem, což je zejména při práci s ABS nezbytné z důvodu 

jeho náchylnosti na změnu teploty a s tím spojené smršťování. Udržování přednastavené 

konstantní teploty v průběhu tisku zvyšuje kvalitu tisku. 

Obrázek 45: Model pažbičky 
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Po importování modelu do sliceru GrabCad od firmy Stratasys je jako první 

nastavena poloha tisku. Je důležité, aby jazýček chránící spoušť vzduchové pušky byl 

co nejpevnější. To znamená, že musí být tisknut ve vodorovné poloze. Zároveň je dobré 

vybrat takovou polohu, ve které je použito minimum podpůrného materiálu kvůli 

úspoře. Jedinou vyhovující polohou se tak stala poloha, kdy je pažbička postavena 

na přípojný kvádr, viz obrázek 46.  

Výsledný vzhled a kvalitu povrchu nejvíce ovlivnilo nastavení kroku na jemný 

0,1778mm. Dalšími parametry ovlivňující průběh tisku jsou teplota uvnitř komory 

a teplota natavování materiálu. Tyto teploty zároveň s rychlostí tisku jsou v tomto 

sliceru nastaveny pro materiál ABS. Teploty tisku pro ABS se pohybují v rozmezí 220-

240°C. S takto nastavenými parametry proces tisku probíhal 8 hodin a 46 minut a bylo 

spotřebováno 75,277cm3 materiálu ABS a 22,842cm3 podpor. 

Poslední fází je odstranění podpor. Ty byly do určité míry odstraněny manuálně 

a zbytek byl rozpuštěn v roztoku hydroxidu sodného. Po odstranění podpor byly jemným 

brusným papírem zabroušeny ostré hrany. Takto opracovaná součást je připravena 

k použití, viz obrázek 47.  

Obrázek 46: Pažbička ve sliceru s podporami 

Obrázek 47: Pažbička 
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7 OPTIMALIZACE LÍCNICE 

Tvorba lícnice vyžadovala pouze vytvoření modelu součásti a následný tisk. Nebyl 

zde důvod vytvářet otisk a provádět skenování. Oproti původní dřevěné lícnici je ta nová 

vytvořena jako jeden díl. A to právě díky technologii 3D tisku, pomocí něhož je možné 

vyrobit lícnici i s přípojnou částí jako jeden celek. 

7.1 Tvorba modelu lícnice 

Tvorba modelu opět vycházela z modelu pažby, na které již byly hotové připojovací 

drážky. Tento proces stejně jako u modelu pažbičky probíhal v aplikaci Autodesk 

Inventor Professional.  

Parametry, které bylo nutné dodržet byli maximální šířka nepřesahující šířku 

vzduchové pušky a nastavitelná výška. Délka lícnice pak byla volena pocitově. V prvním 

kroku byl vysunut profil, který měl horní vodorovnou opěrnou plochu kolmou na boční 

svislou. Mezi plochami je dostatečné zaoblení pro pohodlné opření. Tak byl vytvořen 

hlavní profil lícnice. Přípojná část pak byla vytvořena se zesílením ve spojení s lícnicí, 

aby v tomto místě nedošlo k porušení. Připojení je realizováno pomocí vidlice, 

která se zasune do drážek v pažbě a uprostřed pojistí šroubem. Model lícnice je možné 

vidět na obrázku 48. 

Obrázek 48: Model lícnice 
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7.2 Tisk 

Tisk lícnice probíhal se stejným nastavením pro materiál ABS jako při tisku 

pažbičky, a protože zde není potřeba klást důraz na detail, byl nastaven hrubý krok 

0,33mm. Poloha tisku byla zvolena taková, že na podložce byla položena plocha 

rovnoběžná s přípojnou vidlicí, viz obrázek 49. Tato poloha zajistila minimální použití 

materiálu podpor a nejlepší možnou pevnost přípojné části vzhledem ke směru 

pokládání jednotlivých vrstev materiálu. 

Lícnice se tiskla 4 hodiny a 4 minuty a bylo spotřebováno 145,461cm3 ABS 

a 30,904cm3 materiálu podpor. V závěru byly odstraněny podpory a výtisk začištěn, 

viz obrázek 50. 

  

Obrázek 49: Lícnice ve sliceru s podporami 

Obrázek 50: Lícnice 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout a vyrobit pažbičku s lícnicí pomocí metod 

reverzního inženýrství. Hlavní důraz byl kladen na tvar pažbičky. Ta byla vyrobena podle 

otisku úchopu uživatele. Dalšími cíli bylo snížení hmotnosti oproti původním součástem 

a bezproblémová montáž a demontáž. 

V úvodní části této práce se zabývám možnostmi digitalizace, následných možností 

a principů zpracování digitálního výstupu, a nakonec základními metodami 3D tisku 

a materiály. V praktické části je popsáno krok za krokem, jak jsem postupoval v návrhu 

a výrobě těchto dílů. 

Pažbička byla vyrobena z materiálu ABS. Uživateli dobře sedí v ruce a přípojná část 

je též vyhovující, pevná a bez vůle. Oproti původní pažbičce, která vážila 350g, je tato 

s pouhými 100g o 250g lehčí. 

Možné inovace pažbičky mohou spočívat např. v použití materiálu ASA, který lépe 

odolává venkovním vlivům a disponuje větší tuhostí. Z hlediska redukce hmotnosti by 

bylo možné vytvořit děrovaný model, mimo míst otisku prstů a přípojné části. 

K pohodlnějšímu úchopu by mohlo pomoci vytvoření tenké silikonové vrstvy 

na úchopové části. 

Lícnice je též vyrobena z materiálu ABS. Přípojná vidlice je vyhovující a dobře sedí 

v pažbě. Hmotnost lícnice byla zredukována z původních 432g na 147g, tedy je lehčí 

o 285g.  

Další optimalizace by mohla též zahrnovat použití materiálu ASA a za účelem 

redukce hmotnosti, vytvoření děrovaného modelu, aplikaci silikonu na opěrnou plochu 

nebo vytisknutí oddělitelného potahu např. z TPE-U. 

Na obou výtiscích je dobře pozorovatelný již zmíněný vliv velikosti kroku tisku. 

A to v místech, kde je mírný úkos. Tento defekt však nemá vliv na funkčnost dílů a je 

možné jej odstranit broušením či vyhlazením pomocí acetonu. 

Celková cena spotřebovaného materiálu od firmy Stratasys činí cca 745Kč. 

V případě minimalizace nákladů by bylo možné použít tiskárnu, která umožňuje tisk 
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od různých, i necertifikovaných výrobců. V takovém případě by se mohla cena za 

materiál snížit až k cca 150 - 200 Kč. 

Všechny cíle této práce byly splněny. Byly vytvořeny díly na míru s originálním 

vzhledem. Celkově byla hmotnost zredukována o 535g. Další redukce je možná, ale ne 

nutná. Při závodní střelbě je dobré, aby zbraň byla dostatečně těžká z důvodu menší 

citlivosti při míření. Většina zbraní je vyrobena na horní hranici povolené hmotnosti. 

V tomto případě byla redukce důležitá právě kvůli horní hranici hmotnosti. V případě, 

že by byla vzduchová puška příliš lehká, je možné ji doplnit přídavným závažím.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABS  Akrylonitrilbutadienstyren 

ASA  Akrylonitril-styren-akryl 

BVOH  Butenediol vinyl alcohol copolymer 

CCD  Charge-coupled device 

CMM  Coordinate-measuring machine 

FDM  Fused deposition modeling 

LOM  Laminated object manufacturing 

NURBS  Non-uniform rational basis spline 

PA  Polyamid 

PET  Polyetyléntereftalát 

PLA  Polylactic acid 

PVA  Polyvinylalkohol 

SLA  Stereolithography 

SLS  Selective laser sintering 

TPE-U  Termoplastický polyuretan 
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