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3D skener

 3D skenery jsou zařízení pro přenos 
skutečných prostorových tvarů do 3D 
modelů. 

 Skener při své práci shromažďuje pomocí 
různých technologií údaje o tvaru a vzhledu 
snímaného předmětu. 

 Získaný soubor 3D bodů (mrak bodů) jsou 
základem pro tvorbu digitálního 3D modelu. 



Rozdělení 3D skenerů

Podle způsobu snímání:

 kontaktní systémy
 mechanické 3D skenery  

 bezkontaktní systémy
 optické 3D skenery

 laserové 3D skenery



Mechanické 3D skenery

 Princip toho zařízení spočívá 
v tom, že skenovaný objekt 
fyzicky osaháme hrotem, který 
je zavěšený na mechanickém 
rameni. 

 Rameno má v každém kloubu 
senzor zaznamenávající 
natočení ramene v tomto 
místě. 

 Poloha skenovaného bodu se 
získá vyhodnocením údajů ze 
všech kloubů ramene. 



Optické 3D skenery

 Skenovaný objekt snímají z několika úhlů 
pomocí optického zařízení. 

 Při každém natočení, se objekt vyfotí a data 
se odešlou do počítače.

 Po získání snímků ze všech úhlů pohledu se 
data zpracují a digitalizovaný model se 
vytvoří metodou aproximace.



Laserové 3D skenery

 Skener vyšle kolmo proti předmětu 
laserový paprsek, který se od něho 
odrazí a vrátí se zpět do skeneru.

 Vyhodnocením doby, která uplyne od 
vyslání do vrácení paprsku, získáme 
informaci o rozměru předmětu. 

 Informace o zakřivení povrchu získáme z úhlu 
pod jakým se paprsek vrátí zpět do zařízení. 

 Spojením obou informací skener získá přesnou 
polohu bodu, kterou odešle do počítače. 

 Skener laserovým paprsek obkrouží celé těleso.  
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