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Abstrakt
Práce se zabývá soudobými metodami převodu 3D geoinformačního modelu do
analogové/vytisknuté podoby pomocí různých typů tiskáren. Práce dokumentuje přehled
současných prací a užívaných metod. Přínos práce spočívá v přehledu metod, softwarů a
dostupných možností pro 3D tisk. Na základě vybraných dvou typů tiskáren pak práce
demonstruje kvalitu výstupů. Taktéž práce přináší obecný předpis k postupu při zpracování
dat geoinformačního 3D modelu k jeho vytisknutí, který je pak aplikován na přípravu tisku
konkrétního modelu. Konkrétně je celá práce v empirické části aplikována na případovou
studii historické modelace Ostrovského kláštera. Nedílnou součástí práce je i porovnání
výstupů dvou vybraných tiskáren - práškového a strunového typu.

Klíčová slova: 3D tisk, technologie, metodika tisku, 3D model, GIS

Abstract
The thesis deals with contemporary methods of converting 3D geoinformation model
into analog/printed form using various types of printers. The thesis documents an overview of
current works and methods used. The benefit of the thesis is the overview of methods,
software and available options for 3D printing. Based two types of printers the thesis
demonstrates outputs quality. Also, the thesis introduces a general prescription for the process
of processing the geoinformation data of a 3D model to print it. This process is applied in
course of preparation cpecific model. In the empirical part, the thesis is applied on the
concrete case study of the historical modeling of the Ostrov monastery. An integral part of the
thesis is also a comparison of outputs of two selected printers - powder and string type.

Keywords: 3D print, technologies, methods of 3D print, 3D model, GIS
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1 Ú vo d

1 ÚVOD
1.1 Možnosti soudobých 3D technologií
Rozvoj informačních technologií a vývoj jeho jednotlivých odvětví zapříčinil po
kvantitativní revoluci rozšíření informačních technologií do téměř všech oborů lidské
činnosti. S vývojem počítačových technologií a kvalitativní stránkou počítačových
komponent můžeme hovořit o další informační revoluci. Dnes již každá domácnost, každý
člověk této planety vlastní počítač, smartphone, notebook či jiné zařízení. Velkou výhodou je
i propojení pomocí celosvětové internetové sítě. Dostáváme se tedy do vývojového období,
které by naši předci mohli považovat za nepředvídatelné.
S vývojem technologií dochází i k inovacím v oblasti softwarů, jejich aplikací či v
oblasti jejich primárních výstupů. Velký posun zaznamenává i oblast 3D technologií, které
člověku umožňují pohlédnout na daný zkoumaný problém v jiném měřítku, případně v jiném
úhlu pohledu. Do nedávna možnosti 3D technologií neměly takové uplatnění, zejména kvůli
ceně a také kvůli absenci kvalitních grafických komponent. Dnes se obyčejný člověk každý
den setkává s těmito technologiemi, aniž by si jejich existenci uvědomoval. Bere je totiž jako
samozřejmost. Svět 3D přináší celou řadu výhod, např. v oblasti vizualizace či v oblasti
rozhodování a analýzách daného území.

1.2 Možnosti 3D v geoinformatice
Jedním z nejvíce rozvíjejících se vědeckých oborů je právě geoinformatika, která
implementuje 3D technologie na mnoha úrovních. V minulosti byly především používány
v oblasti stereofotogrammetrie. Tyto metody jsou stále aktuální a stále využívané, avšak nyní
se setkáváme i s jejich alternativami, které kdysi nebylo možné využívat. Zejména pak
mluvíme o automatickém modelování pomocí VRML, případně o ručních modelacích. Avšak
v praxi se setkáváme zejména s jejich kombinacemi, které závisejí převážně na dostupnosti
(datové, časové, cenové i technologické).
Spolu s 3D technologiemi, jejich analýzami v GIS (např. slope, aspect, tvorba DMT
atp.), souvisejí i jejich možnosti vizualizace. Ty lze dělit na digitální a analogové. Do
digitálních lze zařadit vytváření pohledů a animací, případně pak vytváření dnes velmi
oblíbených aplikací pro stolní počítače, notebooky a chytrá zařízení (např. Google Earth Pro).
Z pohledu analogových výstupů se jeví tématika 3D GIS jako velmi neprozkoumaná. Právě
této oblasti analogových 3D vizualizací je věnována značná část této bakalářské práce.
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Problematika 3D tisku (převodu digitálního vymodelovaného 3D obrazu do
analogového výstupu) totiž přináší celou řadu úskalí, kterou je nutné řešit při zpracování
modelu. Práce je tedy zaměřena zejména na představení technologií a softwarů. Vlastní část
výzkumu je zaměřena na zpracování obecné metodiky postupu u 3D tisku geografických dat.
V mém případě je práce demonstrována na vybraném detailním modelu území (LOD 3.3).

1.3 Cíle práce
Práce si klade vypracovat následující cíle:
1.

Příprava geografických dat – DMT včetně 3D modelace budov (exteriérů a interiérů) pro
3D tisk a následná aplikace na případovou studii

2.

Porovnat dostupné softwary a jejich možnosti pro přípravu dat k 3D tisku a jejich
kompatibilitu s geoinformačními systémy

3.

Sestavení obecné metodiky pro převod/přípravu geoinformačního 3D modelu území 3D
tisk

4.

Porovnání dvou různých typů tiskáren pro 3D tisk a kvalitativní vyhodnocení finálních
výstupů vytištěného modelu

Práce bude aplikována na konkrétní studii 3D modelu území Ostrovského kláštera,
která byla vytvořena předními odborníky na 3D technologie na Přírodovědecké fakultě během
minulých let.
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2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 3D
V minulosti existovali různé metody jak znázornit povrch na mapách. Ranou metodou
na vizualizaci povrchu byly pohledové mapy (např. veduty, které pohlížely na předměstí
přístavů atp.). Tyto mapy velmi dobře odpovídaly přirozenému pohledu na území, ale byly
bez matematického základu (Brůha 2017). Později se setkáváme i s mapami, na kterých byl
terén znázorněn alternativními způsoby, např. kopečkovou metodou. Tato metoda je nepřesná
a navíc graficky brání vizualizaci dalších objektů na stejném místě. S kopečkovou metodou se
můžeme seznámit u mapy Čech Jana Kryštofa Mullera z roku 1720 nebo u Helwigovy mapy
Slezska z roku 1685 (obr. 1). V tehdejší době nebylo možné detailně zaměřovat nadmořské
výšky pomocí přístrojů. S klasickou hypsometrií se setkáváme až o mnoho let později,
například ve III. Vojenském mapování. Zde bylo prováděno měření nadmořské výšky a
zakreslování během vojenských cvičení, kde již byla využívána tlaková zařízení, která
umožňovala přibližné stanovení nadmořských výšek a jejich následnou interpolaci a
zakreslení (Chrást, Novotná, Sejtková 2016).

Obr. 1 Helwigova mapa Slezska
(Zdroj: Wikipedia 2019)
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Později na základě geodetických měření (pomocí teodolitů a dnes i totálních stanic)
bylo prováděno velmi přesné měření, které je užíváno dodnes. Velkým přínosem od 50. let
minulého století je možnost skenovat terén povrchu vzdáleně, a to dokonce v pravidelných
temporálních cyklech. K tomu nám slouží dnešní možnosti výpočetní techniky a zároveň
kosmický i letecký (z letadel i UAV) segment DPZ, který umožňuje snímání povrchu Země a
přesné stanovení jeho podoby (tvaru, výšek terénu), případně i studium jeho změn v čase
(Kolář, Halounová, Pavelka 1997).
DPZ nám nabízí dvě možnosti pořízení dat o terénu Země, konkrétně metodou
laserového snímání (např. data DMR 5G), či pomocí radarových dat (např. SRTM, ASTER
nebo Sentinel-1). Případně lze digitální model vytvořit i ze dvou stereografických snímků
(metody letecké fotogrammetrie, kde je využit stereoskopický vjem). DPZ metody se liší ve
své fyzikální podstatě měření (typ zařízení, vlnová délka snímání), avšak všechny metody
mají soudobé uplatnění v praxi (Kolář, Halounová, Pavelka 1997). Lidarové (laserové)
snímky se používají zejména u lokálních (či v krajním případě regionálních) měřítek,
vyznačují se leteckým měřením a mají vyšší prostorovou přesnost než ostatní zmíněné
metody. Naopak radarové snímky jsou nejčastěji pořizovány kosmickým segmentem (polární
družice, případně i raketa) a dosahují nižšího prostorového rozlišení, avšak pomocí více
snímků jsme u některých typů družic schopni provádět detailní analýzy povrchu v čase i
v jednotkách milimetrů (to lze využívat například při katastrofických událostech). Společná
výhoda lidarového a radarového měření je možnost snímat i v noci, protože se jedná o druh
aktivního snímání, kde zdrojem paprsku je zařízení umístěné na nosiči segmentu DPZ. U
radarových dat můžeme snímat i skrze oblačnost a skrze jemný déšť (u některých vlnových
délek). Této možnosti bylo využito při mapování střední Ameriky v druhé polovině minulého
století k pozorování skrze oblačnost v tropických a subtropických oblastech.
Vizualizace povrchu na dvojrozměrné mapě řeší velmi náročnou úlohu – je potřeba
geometricky přesně a zároveň plasticky vyjádřit třetí rozměr. K praktické reprezentaci
povrchu se v novodobé historii používala různá grafická znázornění. Například tyto
kartografické vyjadřovací prostředky: výškové body, vrstevnice, barevná hypsometrie,
stínování a šrafy (Čapek 1992).
V posledních letech je díky rozvoji počítačových technologií k dispozici možnost 3D
modelování území a vytváření 3D podoby fyzických objektů, též i map. Tyto metody mají za
cíl zobrazit zjednodušený popis reality, který je snadno pochopitelný. Znázornění
v trojrozměrném prostoru je velmi užitečné a důležité pro další rozvoj GIS.
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3D modely mohou být ukládány v různých formátech. Specifickým formátem je SKP,
přípona .skp se používá u souborů vytvořených programem SketchUp. Ten umožňuje
vytváření koncepčních návrhů a modelů, které mohou být snadno prohlíženy a rychle sdíleny.
Modely vytvořené pomocí softwaru SketchUp můžete umístit v aplikaci Google Earth nebo
sdílet pomocí funkce 3D Warehouse. Tyto 3D modely jsou nejvíce používané v architektuře
a designu, ale i v GIS (Superia.cz 2019).
Využití pro 3D modely nalezneme téměř v každém oboru, například v oblasti
územního plánování, dopravy, lékařství, biologie, chemie, geologie, stavebního inženýrství či
navigace. Dále nám trojrozměrné modely pomáhají s analýzami, které na nich můžeme
provádět, například viditelnost, proudění vzduchu nebo přenos rádiového signálu. Na základě
3D modelů lze vytvořit zajímavou 3D grafiku (animace, fotografie), která je z pohledu
vzdělávání a propagace velmi atraktivní. Tyto modely jsou často využívány k rekonstrukci
poškozených či zaniklých památek (zde bývá často využito laserového skenování)
(Brůha 2017).
V GIS mají 3D modely také široké využití, jedním z příkladů je 3D modelování měst
ve Finsku. Tyto modely jsou veřejně dostupné a mají pomoci občanům podílet se na
urbanistickém plánování. Prostřednictvím webové platformy si občané zobrazí 3D model
města, ve kterém mohou být zobrazeny i nové plánované stavby a občané se k nim mohou
vyjádřit. Díky tomu získá město zpětnou vazbu, na kterou může dál reagovat (Julin et al.
2018).
Další příkladem je možnost simulace nouzové evakuace. 3D model může být pro
evakuaci velmi důležitý. Dvourozměrný model totiž nebere v úvahu vertikální strukturu,
kterou mohou být schodiště či členitý terén. 3D model je schopen zahrnout nejen statické
informace, ale i ty dynamické – například šíření ohně či vody a předpokládané chování
personálu. Díky tomu můžeme provádět na trojrozměrných modelech různé prostorové
výpočty a zjišťovat jaké situace mohou nastat (Xiong et al. 2017).
Soudobé možnosti techniky a propojení počítačové infrastruktury pomocí internetu
napomáhají distribuci a vizualizaci 3D modelací v různých odborných i neodborných
sektorech. Mluvíme pak zejména o aplikacích na desktopová nebo mobilní zařízení, které
v poslední době dokonce expandují i v podobě virtuální a augmentované reality (Werner
2019). Než však přistoupíme k jednotlivým možnostem 3D modelování. Je nutné definovat
některé základní termíny, se kterými se setkáváme u 3D modelací v GIS.
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Prvním z nich je DMT (Digitální Model Terénu), případně DMR (Digitální Model
Reliéfu) či angl. DTM (Digital Terrain Model), který se definuje dle Terminologické komise
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (2019) jako digitální reprezentace zemského
povrchu v paměti počítače, složená z dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje mj.
odvozovat výšky mezilehlých bodů.
DMR 5G České republiky – Model vznikl metodou leteckého laserového skenování
výškopisu na území ČR v letech 2009 – 2013. Formát dat je formou bodů o souřadnicích X, Y
a H, kde H je nadmořská výška ve výškovém referenčním sytému Balt po vyrovnání se
střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Data byla
zakoupena na stránkách ČÚZK (Geoportál ČÚZK 2018).
DVM (Digitální Výškový Model) – angl. DEM (Digital Elevation Model) – je
rastrový model, který obsahuje výškové body ve vztahu k referenčnímu povrchu, často bez
omezení toho, co objekty vztahu k referenčnímu povrchu reprezentují. Tento termín tak
charakterizuje spíše modelovací techniku, než data, která DEM popisuje (Štych et al. 2008).
DMP (Digitální Model Povrchu) – angl. DSM (Digital Surface Model) – vyjadřuje
nejen zemský povrch, ale i povrch všech objektů na něm (střech, korun stromů apod.). Vzniká
při automatizovaném vyhodnocení leteckých snímků na principu obrazové korelace
(Šíma 2002).
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) – digitální model terénu, který byl
vytvořen organizacemi NASA, NGA, německé a italské kosmické agentury. Data byla
pořízena radarem, který umožnil snímat Zemi ve dne, v noci bez ohledu na meteorologické
podmínky. Za 11 dní vznikl celosvětový digitální model terénu s vysokým prostorovým
rozlišením. Polohová přesnost je 20 m a výšková 16 m. Data SRTM jsou dostupná zdarma
(Gisat s.r.o. 2019).
DMÚ (Digitální Model Území) – angl. DLM (Digital Landscape Model) – Základní
báze geografických dat a soubor programových prostředků ke sběru, zpracování, aktualizaci a
distribuci geografické informace o území (v ČR např. ZABAGED a DMÚ25) (Šíma 2002).
DMK (Digitální Model Krajiny) – angl. DLM (Digital Landscape Model) – je
trojrozměrné, počítačem generované schéma určitého území krajiny reprezentující její
základní strukturní vlastnosti v generalizované podobě. DMK se skládá z digitálního modelu
reliéfu, atributů krajiny zobrazených v podobě mapy přírodní krajiny a multiparametrické
integrované vrstvy antropogenních vlivů na krajinu (Kolejka 2002).
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Dle Malcové (2007, s. 9) se v geoinformatice nezabýváme reálnými objekty jako
takovými, ale jejich zjednodušenou reprezentací – tedy modelem reality. Model je abstraktní
konstrukce, ve které jsou části jedné domény – zdrojové, reprezentovány v jiné doméně –
cílové. Účelem modelu je zjednodušit a zobecnit zdrojovou doménu. Model je tedy
zjednodušené zobrazení skutečnosti nebo její části. Cílem modelování může být nejen snaha o
poznání chování předlohy reálné povahy, ale může se jednat i o vytváření logických
konstrukcí úplně abstraktního typu.
Současným problémem modelování ve 3D jsou výrazně vyšší nároky na výpočetní
techniku oproti 2D řešením. V praxi je volba mezi jednotlivými druhy reprezentace dána
vhodností pro konkrétní účel, díky tomu je často upřednostňováno řešení ve 2D (Brůha 2017).
Pro 3D modely map je důležité se nejprve rozhodnout, zda použijeme DMR nebo
DMP. Při výzkumných činnostech je určitě lepší použít DMR, jelikož se nám odkrývá holý
povrch bez vegetace, která mohla některé stopy zakrýt. Pokud budeme chtít použít DMP,
použijeme jej spíše na 3D mapy, které nám pomáhají orientovat se v prostoru. Tuto
problematiku řešil i Kete (2016, s. 5–6), který vytvářel 3D mapu Planica Nordic Center na
Slovinsku. Zde šlo o model lyžařského centra se skokanskými můstky. Důležitá zde byla
vizualizace stromů, která by s DMP nebyla problém. Kete bohužel tato data neměl, tak
výsledkem bylo, že oblasti lesa zvedl o průměrnou výšku 25 m.
Data DMT existují v různém prostorovém rozlišení, čím detailnější data, tím
náročnější zpracování a zároveň vyšší pořizovací cena dat. Jsou však i online aplikace, ve
kterých si zvolíme oblast, kterou chceme tisknout, nastavíme potřebné parametry a
automaticky se nám exportuje 3D model povrchu ve formátu STL. Například aplikace
TouchTerrain má velké možnosti nastavení parametrů a kombinuje více dat povrchu s různým
rozlišením (viz tab. 3). Tato aplikace dokáže také překrýt terén mapovým podkladem, díky
tomu můžeme studovat vztahy mezi terénem a rozmístěním obyvatelstva či jinými údaji
(Hasiuk et al. 2017).
Jedním ze zásadních kroků ve vývoji 3D objektů (nejen v oblasti GIS) bylo vynalezení
3D tiskárny. Tyto tiskárny dokáží rychle, levně a efektivně vytvářet trojrozměrné objekty.
Vytisknout lze téměř vše, např. prototypy, náhradní díly, výrobky na míru nebo lékařské
komponenty. Omezení jsou u těchto tiskáren materiál, barva, povrchová úprava, ale také nižší
přesnost oproti jiným technologiím (Berman 2012). Robotické rameno 3D tiskárny bude
muset být 10x přesnější, aby mohlo konkurovat průmyslovým prototypovým strojům (Rudd
2011).
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Úspěch 3D tiskáren stojí za jejich jednoduchostí. Bez problémů se integrují s běžně
dostupnými počítačovými programy, nejlépe však s CAD programy. Pokud je model dobře
sestrojen, je jeho příprava pro tisk velmi jednoduchá. Stačí nám tento model převést
do formátu, který vyžaduje 3D tiskárna, na které se bude tisknout.
Například u strunových tiskáren (tiskárna vytlačující materiál) se používá formát STL.
V tomto souboru se nacházejí detailní informace o tom, jak má tiskárna postupovat při tisku.
Je to jeden z mnoha formátů, které se používají v oblasti 3D tisku. Dalším formátem je
VRML – angl. Virtual Reality Modelling Language. Dle Žáry (2001) se jedná o efektivní
grafický formát pro popis 3D scény v prostředí WWW. Data jsou zapsána v textové formě
podobně jako program napsaný v programovacím jazyce. S pomocí VRML lze popsat
libovolné těleso v prostoru, včetně vlastností povrchu tělesa i okolí (např. světla, zvuky).
Při 3D tvorbě je využíván i formát OBJ. Dle ReviverSoft (2019) je přípona souboru
OBJ známá jako 3D Wavefront Object File, který byl vyvinut firmou/institucí Wavefront
Technologies. Jedná se o formát souborů používaný pro popis trojrozměrného objektu, který
obsahuje 3D souřadnice (polygonů, linií a bodů), textury a další informace o objektu.
Obsahuje standardní 3D formát obrazu, který lze exportovat a otevřít v několika programech
pro úpravu 3D obrazů.
Popis scény je jakýmsi stromem s hierarchickou strukturou a samotné definice
objektů jsou v uzlech a listech tohoto stromu (všem se říká uzly – angl. nodes). Některé uzly
tvoří rodiče pro jiné uzly, jiné uzly zase mohou být pouze potomky těchto uzlů. Model je
v podstatě rozřezán na vodorovné plochy, ty pak tiskárna postupně tiskne a vrství na sebe
(Berman 2012).
Dle Bermana (2012) prochází 3D tiskárny a technologie třemi fázemi vývoje. V první
fázi 3D technologie využívají převážně architekti, umělci a výrobci prototypů a nových
designů. Ve druhé fázi se 3D tiskárny používají pro tisk hotových výrobků, dále určených pro
přímý prodej. Třetí fáze bude typická tím, že 3D tiskárny budou běžnou součástí domácností.
V Česku jsou 3D tiskárny stále více populární, a zájem o ně mají hlavně studenti.
Využití však nalézají nejen ve vědě a průmyslu, ale mnohdy také u nadšenců vědy a techniky.
Zásluhu na popularizaci 3D tisku v Česku má bezpochyby Josef Průša, kterého můžeme
považovat za průkopníka 3D tisku na našem území. Podílel se na projektu RepRap
(Replicating Rapid Prototyper), což je mezinárodní projekt replikování 3D tiskáren a jejich
zdokonalování na základě otevřeného hardwaru. Otevřený hardware je vytvářen na základě
open-source kultury, to znamená, že kdokoli si může model stáhnout a upravit jej. Josef Průša
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takto začal a zjednodušil model 3D tiskárny. Díky této jednoduchosti byl o jeho model velký
zájem, a tak došlo k založení firmy Prusa Research, která modely tiskáren a softwarů k nim
vyrábí a zdokonaluje. Všechny její plány na výrobu 3D tiskáren jsou navíc open-source.
Open-source je software s otevřeným dostupným zdrojovým kódem, který je přístupný
široké veřejnosti i pro komerční účely. U takového softwaru se tedy očekává, že program
může použít kdokoli za jakýmkoli účelem. Může ho studovat a přizpůsobovat svým potřebám.
Povoleno je i vytváření kopií programu a v neposlední řadě jeho vylepšování. Daná vylepšená
verze by měla, avšak nemusí, být zveřejněna, aby z ní mohla mít prospěch celá komunita
(Popov 2010).
Ekonomická politika firmy Průša má zásadní vliv na rozvoj 3D tiskáren ve světovém
měřítku, což u českých firem není zcela běžné. Pořízení tiskárny či tisk již zdaleka není tak
drahá investice jako dříve. Úspěšné jsou tyto 3D tiskárny na zahraničním trhu – 70 % tiskáren
se prodá do zahraničí a měsíčně se vyrobí přibližně 6 000 tiskáren. Právě díky tomu je Prusa
Research jedna z největších firem v oblasti 3D tisku (Prusa Research 2018). Prusa Research
se donedávna zabývala 3D tiskárnami s technologií FDM. Princip FDM spočívá v tavení
plastového vlákna (může být i jiný materiál). Tento materiál tryska tiskárny vytlačuje na
podložku a zároveň se pohybuje v 3D prostoru.
Nyní se Josef Průša rozhodl zabývat i tiskárnami s technologií SLA. Ta funguje na
základě působení ultrafialového laserového paprsku na tekutou fotopolymerickou pryskyřici,
která při tomto procesu tvrdne ve vrstvách. Vždy se nanese celistvá vrstva pryskyřice, části na
ní se vytvrdí a přes tuto vrstvu se nanese další vrstva tekuté pryskyřice, v níž působením
laseru ztuhnou další části. Tyto tiskárny jsou bohužel velmi drahé a jsou používány hlavně
profesionály a velkými firmami. A to chce Josef Průša změnit, tedy dostat SLA tisk blíže
k domácnostem a kutilům (Prusa Research 2018).
Na podobném principu fungují i práškové tiskárny, kde je místo pryskyřice využit
prášek. Jejich využití je obdobné jako u strunových 3D tiskáren (technologie FDM). Práškové
tiskárny mají mnoho výhod – rychlejší tisk, nepotřebují vytvářet opory modelu atd. Tiskárny
s technologií ColorJet mohou vytisknout dokonce i barevný model včetně fototextur a povrch
modelu je hladký bez známek tištění.

20

3 So uč as ný st a v pr o bl em a t i ky 3D v i z ual i za ce

3 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 3D VIZUALIZACE
3.1 Rozdělení 3D vizualizace v GIS (digitální a analogová)
Vizualizace trojrozměrných prostorových dat má v dnešní době mnoho podob.
Můžeme je rozdělit do dvou skupin: digitální a analogová. Digitální vizualizace je především
nehmatatelná a dá se zobrazit na různých zobrazovacích zařízeních. Synonymem vizualizace
digitální by mohlo být slovo virtuální. Příkladem virtuální vizualizace je zobrazení 3D
modelu na obrazovkách, televizích, ve VR brýlích nebo projekcích na stěnu.
Digitální vizualizace má mnoho výhod, jako je například aktuálnost. Lze tedy na
takovém modelu provádět různé analýzy, například výpočet ploch, které by byly zatopené při
určité výšce hladiny řeky, jezera či moře. Nesporná výhoda je také v tom, že nezabírá žádný
fyzický prostor. A tak jsme v počtech modelů omezeni jen velikostí harddisků či jiného
úložiště.
Nicméně nedávný vývoj ukázal, že tato zobrazení (ať už VR, tak i dlouhodobé
pozorování jiných digitálních obrazů) mají negativní vliv a dopady na člověka (zejména pak
vliv na psychiku a na celkový zdravotní stav). Zobrazení modelu ve 3D pomocí
stereoskopických brýlí může způsobovat například nevolnost a bolesti hlavy, protože
každému oku je zobrazen jiný obraz a na to naše oči nejsou uzpůsobené. Navíc uživatel
pozorující tuto vizualizaci dává podnět mozku, že se nachází v jiné realitě, případně že se
pohybuje atp. To má značný vliv na motoriku a činnost mozku. Nejčastěji bývá ze
stereoskopických technik využíván anaglyf, u kterého potřebujete k zobrazení speciální brýle
s barevnými průzory (nejčastěji modročervenými) (Ostnes, Abbott, Lavender 2004). Další
technikou 3D zobrazení je rozdílná polarizace světla nebo aktivní metoda 3D zobrazení. Ta je
však velmi nákladná (Brus, Barvíř 2016).
Druhou skupinu 3D vizualizací představují analogové výstupy. U 3D analogové
vizualizace se setkáme s fyzickými modely, na které si tedy můžeme sáhnout. Tyto fyzické
modely jsou velmi přínosné pro nejrůznější vědní oblasti. Jsou vhodné pro vzdělávání, kdy
některým lidem dělá problém představit si povrch na mapě pomocí vrstevnic. Dalším
příkladem jsou tyflomapy, které jsou určeny nevidomým. Široké využití mají modely při
vizualizaci různých stavebních projektů. Také je lze snadno využít při různých analýzách,
které se mohou prakticky ověřit, například zjištění zatopených ploch při povodni (Brus,
Barvíř 2016; Institute of Cartography and Geoinformation 2018).
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Historie analogových (fyzických) geografických modelů sahá až do 16. století. Tehdy
sloužily pouze pro vojenské účely. Maxmilián I. Habsburský si tehdy nechal vyrobit první
fyzické reliéfy terénu. Byly to čtyři jednoduché modely jižních Alp, kde na počátku 16. století
probíhaly italské a švýcarské války. Korkový 3D model si nechal vyrobit i papež
Klement VII. při obléhání Florencie. Benátky se staly prvním významnějším centrem na
výrobu modelů reliéfů, se skoro 200 vyrobenými kusy modelů. O století později se jako
významné centrum přidala k Benátkám i Paříž. Na konci 19. století započal významný rozvoj
kartografie, alpinismu a fotografie, díky kterému je centrem tvorby modelů reliéfů Švýcarsko.
Práci při výrobě modelů začali ulehčovat i stroje, konkrétně například pantograf (vyrývá terén
do bloku sádry), nebo metoda ocelotisku. V průběhu 2. světové války bylo vyrobeno mnoho
modelů reliéfů zachycující oblasti Normandie a severní Afriky. Po válce byla v USA
vynalezena metoda vakuem tvarovaných plastových desek, díky které bylo rychlé, levné a
snadné rozšíření reliéfních map i do domácností (Brus, Barvíř 2016; Institute of Cartography
and Geoinformation 2018).
V dnešní době nahrazuje historické metody modelací terénu 3D tisk, který je pro
tvorbu analogových modelů reliéfu vhodný vzhledem k soudobým digitálním vstupním
datům. Navíc můžeme kromě terénu snadno přidat do modelu další složité prvky.

3.2 Digitální 3D modely v GIS
Rozlišujeme dva základní druhy dat, které využíváme při tvorbě digitálního 3D
modelu v GIS, na data rastrová a vektorová (polyedrické modely terénu). Rastrová data
zahrnují UAV, letecké či družicové snímky. Tyto snímky jsou tvořeny pixely, přičemž každý
pixel obsahuje hodnoty zkoumané veličiny, v našem případě hodnotu nadmořské výšky.
Pixely mají stejnou velikost (prostorové rozlišení), což zjednodušuje práci v počítačovém
prostředí. Rozlišení (prostorové a radiometrické) rastrového modelu nám určuje jeho kvalitu
(Hulín 2017).
Druhou skupinou digitálních 3D modelů v GIS jsou vektorové modely terénu,
například TIN (Triangulated Irregular Network). TIN reprezentuje povrch jako soubor
trojúhelníků (odtud trojúhelníková), které jsou definovány třemi body umístěnými kdekoliv
v prostoru (odtud nepravidelná), a pro tyto trojúhelníky uchovává topologické vztahy (odtud
síť). Vlastní proces vytvoření sítě se nazývá triangulace, která je poměrně náročná na
výpočetní výkon (Břehovský, Jedlička 2000, s. 31).
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Rastrové DMT lze získat přímým měřením nebo odvozením od jiné, již vytvořené,
formy DMT. Pro převod existujícího vektorového DMT se používají interpolační techniky,
které dopočítávají výšku podle metody, která byla zvolena pro aproximaci terénu.
Metoda IDW (Inverse Distance Weighted) je metoda inverzních vzdáleností, která
odvozuje hodnotu ve zkoumaném bodě jako vážený průměr ze známých hodnot sousedů tak,
že jejich váha je nepřímo úměrná jejich vzdálenosti od počítaného bodu.
Metoda Natural Neighbor (přirozených sousedů) je také založena na váženém
průměru. Váhy sousedních bodů jsou dány poměrem délek odpovídajících sousedních hran
Thiessenova polygonu zkoumaného bodu.
Další metodou je Kriging. Tato metoda hledá nejlepší lineárně nestranný odhad na
předpokladu kovariance. Vážený průměr zohledňuje prostorové uspořádání vstupní množiny
dat okolo interpolovaného místa. Proto je zapotřebí vypočítat prostorovou závislost
naměřených bodů – jejich prostorovou autokorelaci (Štych et al. 2008).

3.3 Odstranění chyb 3D modelů
Chyby vznikají u modelů, které nemají jasně definovanou a celistvou vnější hranici.
Odstranění chyb je poměrně složitý proces a je lepší, když je model od začátku bez chyb
vytvořený. Nejčastější chyby, které se v 3D modelu mohou objevit:


otočené normály trojúhelníků



linie a plochy volně v prostoru



děravý model

Otočené normály trojúhelníků – Každý trojúhelník v 3D modelu má svou
normálu, která určuje orientaci trojúhelníku v modelu. Plocha trojúhelníku je z jedné strany
vnější a z druhé vnitřní. Pro úspěšný 3D tisk je třeba, aby model měl všechny normály
směrem ven, tedy všechny plochy trojúhelníků s vnější stranou budou směrem ven. V každém
softwaru je zobrazení převrácených ploch různé, v Netfabbu jsou vnější plochy světle modré a
vnitřní červené, viz obrázek 2.
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Obr. 2 ukázka převrácených trojúhelníků
(Zdroj: Netfabb 2019)

Linie a plochy volně v prostoru – Tyto geometrické objekty nelze tisknout,
protože by při tisku mohly způsobit vady na modelu. Pokud nejsou součástí výsledného
modelu je lepší je odstranit. Volné linie a plochy v prostoru můžete vidět na obrázku 3.

Obr. 3 Ukázka volné plochy v objektu
(Zdroj: Netfabb 2019)

Děravý model – Model může obsahovat nespojené hrany, viz obrázek 4, u kterých
to nemusí být na první pohled zřejmé. Je potřeba model zkontrolovat, zda je spojitý neboli
vodotěsný. Díry vznikají např. porušením trojúhelníkové sítě či konstrukční chybou při
tvoření 3D modelu. Je nutné je zacelit, protože software 3D tiskárny by pak nemohl správně
určit dráhu tisku.
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Obr. 4 Ukázka děr v modelu
(Zdroj: Netfabb 2019)

3.4 Převod 3D modelu do formátu k tisku
Při tisku technologií FDM se nejvíce používá formát STL. Tento formát obsahuje
pouze dráhu tisku, nelze s ním tisknout barevný model jinou technologií. U barevného 3D
tisku se používá více formátů: 3DS, OBJ, VRML a PLY. Tyto formáty zachovávají informaci
o textuře na daných plochách.
Export do těchto formátů není složitý, většinou je možné exportovat model do jednoho
z těchto formátů už přímo v softwaru, ve kterém byl model vytvořen. Jestli software
umožňuje export modelu do vámi potřebného formátu, zjistíte z tabulek 1 a 2.
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4 SOUDOBÉ TISKÁRNY A METODY 3D TISKU A JEJICH
VÝHODY A NEVÝHODY
3D tiskem je označován proces, při kterém se z digitální předlohy trojrozměrného
modelu vytváří fyzický model. Dříve se 3D tisk nazýval Rapid Prototyping (rychlá výroba
prototypů), protože se primárně používal pro výrobu prototypů. V roce 1984 byla patentována
první technologie 3D tisku – stereolitografie (SLA), pozdějším spoluzakladatelem společnosti
3D Systems Charlesem W. Hullem. V novodobé historii 3D tisku byl zásadním milníkem rok
2005, kdy Dr. Adrian Bowyer, z Univerzity v Bathu, založil projekt RepRap. Hlavní
myšlenkou tohoto projektu bylo navrhnout 3D tiskárnu, která bude moci vytisknout co
nejvíce součástek na sestavení další tiskárny. Projekt byl open-source, což umožnilo podílet
se na projektu nadšencům z celého světa. A díky tomu je projekt úspěšný a RepRap tiskárny
nejrozšířenějším druhem 3D tiskárny (Průša, Průša 2014).
Technologie 3D tisku (zde jsou zmíněné pouze základní druhy 3D tiskáren):
 DMLS – Spékání kovového prachu – Technologie je podobná SLS, rozdíl je jen
v použitém materiálu (kovový prach) (Průša, Průša 2014).
 FFF (nebo FDM) – Tisk funkčních modelů roztaveným plastem – Rozepsáno níže
v kapitole věnující se této technologii.
 Mcor – Tisk křehkých plnobarevných modelů z papíru – Metoda tisku této tiskárny
spočívá ve vrstvení barevně potištěných listů papíru pomocí lepidla (Průša, Průša 2014).
 ProJet – Tisk křehkých plnobarevných modelů z prášku – rozepsáno níže v kapitole
věnující se této technologii.
 SLA – Vytvrzování fotocitlivé pryskyřice – Tato technologie funguje na principu
vytvrzování roztoku fotocitlivé pryskyřice laserovým UV paprskem. Paprsek laseru se
pohybuje po tiskové ploše pomocí zrcadel řízených počítačem. Pohyblivý podstavec se
pohybuje směrem dolů a tím vytváří vrstvy roztoku na podstavci či samotném modelu.
Výška vrstvy se pohybuje v rozmezí od 0,05 do 0,2 mm (Průša, Průša 2014; Brus,
Barvíř 2015).


SLS – Laserové spékání plastového prachu – Principem této technologie je nanášení
práškového polotovaru a jeho následné natavování (spékání) pomocí výkonného laseru.
Tento tisk má dvě varianty. U první varianty se tiskárna skládá ze dvou kádí. Jedna káď
obsahuje zásobu práškového polotovaru a z té se pomocí válce rozprostře prášek po
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tiskové ploše v druhé kádi. Ve druhé variantě nanáší prášek přímo na potřebná místa
tisková hlava (Průša, Průša 2014; Brus, Barvíř 2015).
 Solidscape – Tisk voskových modelů – Vytváří modely pomocí tiskové hlavy, která
vytlačuje vosk na podložku. Tisková hlava je doplněna hlavou s podpůrným
materiálem. Tento způsob tisku využívají převážně zlatníci a šperkaři (Průša, Průša
2014).

4.1 Fused Deposit Modelling (FDM nebo FFF)
V roce 1988 Scott Crump, spoluzakladatel společnosti Stratasys Inc., získal patent na
FDM (Fused Deposition Modeling, nebo jinak FFF - Fused Filament Fabrication)
3D tiskárnu. V roce 2004 založil Dr. Adrian Bowyer výše zmíněný open-source projekt
RepRap na výrobu sebe replikujících 3D tiskáren. Právě komunita tohoto nezávislého
projektu zavedla označení FFF (Fused Fillament Fabrication), aby zabránila střetům
s ochrannou známkou FDM firmy Stratasys. Díky tomuto projektu došlo k většímu nárůstu
zájmu o 3D tisk, hlavně mezi domácími kutily. První sebe replikující 3D tiskárna byla
vyrobena v roce 2008. V roce 2009 vypršely patenty na tuto technologii a o 3D tisk byl
následně větší zájem, zejména díky většímu počtu výrobců tiskáren (Cotu.cz 2019; 3d-tisk.cz
2013).
Princip FDM tisku není nijak složitý. Filament, nejčastěji termoplast, v podobě struny
je navinutý na cívce, ze které je zaveden do tiskové hlavy. Tisková hlava materiál nataví a
postupně ho vytlačuje na podložku. 3D model je v příslušném softwaru „rozřezán“ na
horizontální vrstvy, podle modelu se v těchto vrstvách pohybuje i tisková hlava a současně
vytlačuje materiál. Po dokončení jedné vrstvy se hlava zvedne o vrstvu výše, kde tisk modelu
pokračuje. Při složitějším tvaru modelu je třeba do modelu zahrnout i podpory, které brání
zhroucení modelu v průběhu tisku. Tyto podpory se musí následně odstranit (Průša, Průša
2014; Barvíř 2015).
Tato metoda 3D tisku je celosvětově nejrozšířenější. Na obrázku 5 můžete vidět 3D
model vytištěný technologií FDM. Nyní je na trhu velký počet výrobců FDM 3D tiskáren,
kteří vyrábějí tiskárny v různých velikostech a na různé materiály. Nejběžnější jsou
ABS a PLA filamenty.
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Obr. 5 3D mapa Sydney
(Zdroj: I.pinimg 2019)
Výhody
 Široký sortiment
materiálů
 Nejlevnější technologie
3D tisku
 Relativně jednoduchá
obsluha

Nevýhody
 Nemá tak detailní tisk jako jiné
technologie
 Delší doba tisku
 Vyžaduje podpůrné prvky
 Z modelu je někdy potřeba odstraňovat
části materiálu vznikající při přerušení
vytlačení materiálu
 Nezvládne plnobarevný tisk

4.2 Tiskárny ProJet s technologií ColorJet
Technologie ColorJet vznikla na univerzitě MIT na počátku 90. let minulého století a
byla licencována více společnostmi. Jedna z hlavních firem, která licenci koupila, byla ZCorp.
Právě ZCorp pokračovala ve vývoji technologie a vytvářela první modely dostupné i pro
veřejnost. V roce 2012 koupila společnost ZCorp společnost 3D Systems, která své tiskárny
ProJet zakládá na původních tiskárnách od společnosti ZCorp (3faktur.com 2018).
Technologie ColorJet pracuje na principu inkoustové tiskárny, která místo tisku na
papír tiskne na tenké vrstvy sádry. Na tiskovou plochu se aplikuje vrstva sádry, do které se
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nanáší pojivo různé barvy. Tisková plocha poklesne přibližně o 0,088 až 0,1 mm a nanese se
na ni nová vrstva sádry, na kterou se opět nanáší pojidlo. Tento proces se opakuje až do
úplného vytištění modelu. Na závěr je model pečlivě vyčištěn od přebytečné sádry a napuštěn
akrylovou sloučeninou, která celý model zpevní (Průša, Průša 2014; 3faktur.com 2018).
Výhodou této technologie je skutečnost, že umožnuje plnobarevný tisk (obr. 6), který se hodí
pro modely architektury, modely pro veletrhy a pro modely z oblasti vědy a vzdělávání.

Obr. 6 Prostorový graf vytvořený tiskárnou ProJet 460Plus
(Zdroj: Přírodovědecká fakulta 2019)
Výhody
 Plnobarevný tisk
 Nevyžaduje podpůrné
prvky
 Rychlý efektivní tisk

Nevýhody
 Model nelze funkčně využít, hrozí jeho
zlomení
 Model není voděodolný
 Vyšší pořizovací i provozní cena
tiskárny
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5 PŘEHLED SOUDOBÝCH SOFTWARŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 3D
DAT K JEJICH TISKU A JEJICH POROVNÁNÍ
Základem pro 3D tisk je správně vytvořený 3D model. Ideální je již při tvorbě modelu
vyřešit otázku, jakým způsobem proběhne vizualizace. Pokud model budeme pouze promítat,
či jej budeme tisknout má vliv na postup zpracování modelace a na následně vzniklé chyby.
Je tedy nutné stanovit si odpověď na tuto otázku hned na začátku projektu. V případě tisku je
pak nutné neprovádět přepracování částí modelu. Také je nutné mít model bez děr a ideálně
dutý s přesně stanovenou tloušťkou stěn pro neplýtvání materiálem a také pro ušetření času
při zpracování.

5.1 Rozdělení softwarů pro tvorbu analogových 3D modelů
5.1.1 SW ke zpracování dat
Pro tvorbu 3D modelů je vhodné mít CAD (Computer Aided Design) software. Jsou to
obvykle softwary pracující s vektorovými daty používané v různých oborech. Bohužel
soudobé GIS neumožňují zcela přímý export do formátu pro 3D tisk. Obecně je velký
problém s kompatibilitou 3D dat v GIS softwarech. Nevýhodou CAD je nemožnost pracovat
s geodaty, případně velmi omezená možnost. Taktéž nelze v těchto SW řešit problematiku
kartografických zobrazení, tedy mnohdy dochází k zanedbání různých zkreslení, které
z daných zobrazení vyplývají. Pro převod dat z GIS do CAD a naopak se primárně používá
formát COLLADA, který zachovává i textury a dokáže uložit i informaci o geolokaci,
případně jsou užívány i CAD soubory. V případě, že jsou data upravována skrze CAD
softwary, je mnohdy nutné dodat geolokaci dodatečně. CAD softwary jsou právě rozšířené
zejména v oborech architektury a stavebního inženýrství, kde umožňují rýsování nejen
technických, ale i krajinných prvků. Trh s CAD softwary má širokou nabídku, která obsahuje
i CAD softwary specializované pro určité obory. Nejznámějším CAD softwarem je AutoCAD
od firmy AUTODESK, který má dominantní postavení na trhu již od 80. let minulého století
(Mendelova univerzita v Brně 2019).
V tabulce 1 naleznete softwary, které jsou vhodné pro tvorbu budov i práci s 3D
modelem povrchu Země.
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Název
softwaru

Podporované
platformy

3D Slash

3ds Max

Autodesk
AutoCAD
Autodesk
Inventor

Licence

Cena

Podporované formáty

Obtížnost

Windows, Mac,
Linux, Raspberry
Pi, webový
prohlížeč

Freemium

Zdarma,
Prémiové
funkce za 240 $
na rok

3dslash, obj, stl

Začátečník

Windows

Trial + Různé
formy
placených
licencí

1545 $ na rok

stl, 3ds, ai, abc, ase, asm, catproduct,
catpart, dem, dwg, dxf, dwf, flt, iges, ipt,
jt, nx, obj, prj, prt, rvt, sat, skp, sldprt,
sldasm, stp, vrml, w3d, xml

Profesionál

Windows, Mac

Trial + Různé
formy
placených
licencí

1600 $ na rok

3ds, dwg, dxf, jv, obj, off, pdf, sat, stl,

Profesionál

Windows, Mac

Trial + Různé
formy
placených
licencí

1985 $ na rok

3dm, igs, ipt, nx, obj, prt, rvt, sldprt, stl,
stp, x_b, xgl

Profesionál

Clara.io

Webový prohlížeč

Freemium

Zdarma,
3dm, 3ds, cd, dae, dgn, dwg, emf, fbx, gf,
Prémiové
gdf, gts, igs, kmz, lwo, rws, obj, off, ply,
pm, sat, scn, skp, slc, sldprt, stp, stl,
funkce za 100 $
x3dv, xaml, vda, vrml, x_t, x, xgl, zpr
na rok

DesignSpark

Windows

Freemium

Zdarma,
Prémiové
funkce za 835 $

rsdoc, dxf, ecad, idf, idb, emn, obj,
skp, STL, iges, step

Středně
pokročilí

FreeCAD

Windows, Mac,
Linux

Open-source

Zdarma

step, iges, obj, stl, dxf, svg, dae, ifc,
off, nastran, Fcstd

Středně
pokročilí

Windows, Mac

Trial na 90
dní + Různé
formy
placených
licencí

995 €

3dm, 3ds, cd, dae, dgn, dwg, emf,
fbx, gf, gdf, gts, igs, kmz, lw, rws,
obj, off, ply, pm, sat, scn, skp, slc,
sldprt, stp, skp, slc, sldprt, stp , stl,
x3dv, xaml, vda, vrml, x_t, x, xgl,
zpr

Profesionál

140 $ na rok

stl, mtl, ply, dae, svg

Začátečník

Rhino3D

Středně
pokročilí

SelfCAD

Trial + Různé
formy
Webový prohlížeč
placených
licencí

SketchUp

Windows, Mac

Trial + Různé
formy
placených
licencí

6990 Kč
na rok

dwg, dxf, 3ds, dae, dem, def, ifc,
kmz, stl

Středně
pokročilí

Windows

Trial + Různé
formy
placených
licencí

9950 €

3dxml, 3dm, 3ds, 3mf, amf, dwg,
dxf, idf, ifc, obj, pdf, sldprt, stp, stl,
vrml

Průmysl

Solidworks

Tab. 1 Softwary vhodné pro tvorbu 3D modelů
(Zdroj: vlastní zpracování, All3DP 2019)
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5.1.2 SW k opravě dat
Model, který vytvoříme nebo stáhneme z internetu, je dobré zkontrolovat a případně
opravit v jednom z programů uvedených v tabulce 2. Tyto programy jsou především určeny
pro opravu 3D modelu ve formátu STL. Můžeme v nich opravovat modely i v jiných
formátech, ale pokud nám záleží na texturách a jejich zachování, jsou tyto programy ne zcela
vhodné. Textury se nám sloučí a model nelze použít pro tisk na 3D barevné tiskárně.
Tyto programy umí 3D modely zjednodušovat a opravovat, zejména pak uzavíráním
děr či otáčením normál trojúhelníků. Mají i mnoho automatických algoritmů určených na
opravu (opravy tedy lze vykonat automaticky, avšak ne vždy je tento postup vhodný, zejména
u velmi složitých objektů, či je lze vykonat poloautomaticky nebo ručně). U jednoduchého 3D
modelu je to vynikající pomocník, ale u složitého modelu s velkým počtem malých ploch
nemusejí tyto opravné algoritmy pracovat správně. U složitého modelu, kde použití
automatických oprav nezaručuje dobrý výsledek, je lepší chyby opravit ručně pomocí nástrojů
v uvedených programech. Taktéž existují extenze (pro SketchUp např.: Cadspan, STL –
import/export souborů) přímo pro modelační softwary, které umožňují zjištění, jejich
odstranění chyb a export do požadovaného formátu (např. STL). Modeláři tak usnadní
přípravu bezchybného modelu.
Nejjednodušší je použití online webových serverů na opravu modelů pro 3D tisk.
Název
softwaru

Podporované
platformy

Licence

Cena

Podporované formáty

Obtížnost

MeshLab

Windows, Mac,
Linux

Open-source

Zdarma

3ds, ply, stl, obj, off, wrl, dxf,
dae, ctm, xyz, json, u3d, idtf, x3d

Středně
pokročilá

Autodesk
Meshmixer

Windows, Mac

Freeware

Zdarma

obj, stl, 3mf, amf, dae, ply, wrl,
smesh

Středně
pokročilá

Autodesk
Netfabb

Windows, Mac

Trial + Různé
formy
placených
licencí

230 $
na rok

stl, gts, amf, x3d, x3db, 3ds, obj,
ply, vrml, slince

Středně
pokročilá

Netfabb
Online
Service

Webový prohlížeč

Potřeba vytvořit
Autodesk účet

Zdarma

stl

Začátečník

Tab. 2 Softwary vhodné pro opravu dat
(Zdroj: vlastní zpracování, All3DP 2019)
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5.2 Online aplikace
Modely povrchů lze také vytvářet v online prostředí internetového prohlížeče.
V tabulce 3 jsou uvedeny tři webové aplikace, které se hodí pro získání dat terénu,
připraveného rovnou k 3D tisku. Použitím těchto aplikací získáme nejsnadněji 3D model
terénu, ale nemusí být nejkvalitnější, zejména z hlediska prostorového rozlišení vstupních dat,
užitých interpolačních technik či z hlediska metod převzorkování dat.
Název
aplikace

Vhodné pro

Data

Rozlišení

Cena

Terrain2STL

Tvorbu
3D povrchu

SRTM3

90 m na rovníku

Zdarma

Tvorbu
3D povrchu

USGS/NED
(pouze na území
USA), SRTM,
GMTED2010,
ETOPO1

USGS/NED – 10 m
(USA)
SRTM – 30 m
GMTED2010 – 90 m
ETOPO1 – 1000 m

Zdarma

–

Zdarma v nízké
kvalitě
Za příplatek 5 $ lze
stáhnout soubor
k tisku s vysokým
rozlišením

TouchTerrain

Embossify

Tvorbu
3D modelu
z formátu
JPEG

Data máme
taková, jaká tam
vložíme.

Tab. 3 Webové aplikace pro tvorbu 3D modelu povrchu
(Zdroj: vlastní zpracování, All3DP 2019)
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6 METODIKA – OBECNÝ A PRAKTICKÝ POSTUP PŘÍPRAVY
GEOINFORMAČNÍCH MODELŮ PRO 3D TISK
Model
• Obsahuje vše, co se bude
tisknout

Tisk
• Připravit 3D tiskárnu - záleží
na typu a modelu tiskárny

Odstranit chyby
• Pokud v modelu nějaké jsou

Export do STL
• Nebo do jiného formátu,
který podporuje Vaše 3D
tiskárna

Obr. 7 Příprava modelu pro 3D tisk
(Zdroj: vlastní zpracování)
V této části bakalářské práce je popsán obecný postup přípravy 3D dat pro 3D tisk
(obr. 7) a dále je popsána příprava konkrétního 3D modelu k tisku.
Níže je stručný popis přípravy dat:
 Sestrojíme či jinak získáme 3D model, který bude obsahovat vše, co chceme vytisknout.
 Model je potřeba zkontrolovat, jestli neobsahuje chyby, a ty případně odstranit.
▫ Pokud model neobsahuje chyby, jedná se o topologicky čistý model, který je
připraven k tisku.
▫ Pokud obsahuje chyby, můžeme je odstranit pomocí programů vypsaných
v tabulce 2.
 Dalším krokem je export modelu do formátu přijímaném vybranou 3D tiskárnou.
▫ Nejčastěji používaný formát je STL, ale pokud tiskneme barevný 3D model, formát
může být 3DS, VRML, OBJ nebo jiný.
 Posledním krokem je předtisková příprava 3D tiskárny, tato příprava je individuální a
závisí na typu tiskárny. Příprava bývá obvykle popsána v manuálu tiskárny.

6.1 Představení modelu
Řešením této bakalářské práce je příprava konkrétního 3D modelu k 3D tisku. Jedná se
o model baziliky Ostrovského klášteru a model terénu zachycující okolí klášteru. Model
klášteru vznikl na základě spolupráce s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy. Tato
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spolupráce měla za cíl vytvořit trojrozměrnou rekonstrukci klášteru a vizualizaci zaniklého
území Ostrovského klášteru, který se nacházel u soutoku Vltavy se Sázavou. Model byl
vytvořen ve dvou historických fázích – románské a gotické fáze. Tyto dvě fáze byly vybrány
na základě důležitosti jak z hlediska historického, tak i z hlediska územního. Pro samotnou
demonstraci obecně sestaveného postupu k tisku byl vybrán model gotické baziliky klášteru a
také část digitálního modelu terénu.

6.2 Data a metody
Pro vytvoření digitálního modelu terénu byla využita data od ČÚZK, konkrétně data
DMR 5G, která představují data laserového leteckého skenování s velmi vysokou přesností
polohovou i výškovou (s odchylkou od 0,18 do 0,3 m dle zalesnění terénu). Tato data byla
využita zejména pro blízké okolí ručně modelovaných objektů. S velmi vysokou přesností
však data přinášejí zátěž pro výpočetní techniku pro další práci s nimi. Proto pro širší okolí
terénu byla využita data SRTM získaná radarovým snímáním s méně přesnou rozlišovací a
vertikální schopností (cca 1-5 m opět v závislosti na typu snímaného povrchu).
Dalším využitým datovým zdrojem byly dostupné staré mapy. Z těch lze získat
představu o tom, jak pozorované území vypadalo před zatopením Vranskou přehradou
vystavěnou mezi roky 1930 a 1936 (zejména pak oblast ostrova a ostrohu, jež je dnes více pod
vodní hladinou), a také umístění budov a dalších významných prvků. Ze starých map bylo
využito děl vojenských mapování (I., II. Vojenské mapování a zejména pak III. Vojenské
mapování s měřítkem 1 : 25000, z roků 1874-1920), Stabilního katastru (v měřítku 1 : 2880,
z roku 1840), Mapa zastupitelských a soudních okresů Kr. Vinohradského a Jílovského
(v měřítku 1 : 25000, z roku 1910) a v neposlední řadě Podrobná mapa okolí Pražského
(v měřítku 1 : 75 000, z roku 1920). Mapové výstupy jsou k dispozici na serveru
www.oldmapsonline.com, z nichž byla data stažena a georeferencována pomocí polynomické
transformace druhého řádu.
Pro vytvoření modelu klášteru byly významným datovým zdrojem geodetické plány
vytvořené teodolity v 60. letech minulého století během archeologického výzkumu vedeného
archeologem doc. Miroslavem Richterem (Richter, 1982). Na těchto plánech je možné nalézt
zakreslené výkopy a další prvky. Pro ověření kvality těchto datových podkladů bylo též
provedeno kontrolní měření pomocí detailního GPS zaměření jednotlivých rohů trosek
původního kláštera a též dochovaných zahloubených základů středověkého města.
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V neposlední řadě je nutné uvést datový zdroj získaný Mgr. Josefem Laštovičkou a
Mgr. Tomášem Palatým společně s archeology z Regionálního muzea Jílové u Prahy. Klášter
byl vymodelován na základě dobově nejpodobnější dochované stavby – klášteru v Milevsku
(s dvouvěžovým průčelím, gotickou bazilikou a okolní kvadraturou), kde proběhlo zaměření
velikostí základny staveb a též zaměření vertikálních velikostí budov.
Pomocí těchto dat byla provedena rekonstrukce podoby jednotlivých staveb. Čerpáno
bylo též z klášterních staveb v Sázavě, Jindřichově Hradci a Strakonicích. Během měření a
průzkumů budov proběhl sběr dalšího typu dat – textur (detailních fotografií fresek, materiálů
a jiných prvků) pro vytvoření finální vizualizace kláštera.

6.3 Příprava 3D modelu k tisku
Příprava 3D modelu k tisku je velmi specifická a individuální pro každý model. Níže
je uveden postup, který byl použit pro přípravu 3D modelu baziliky Ostrovského klášteru
v gotické verzi k tisku.

6.3.1 Rozčlenění modelu kláštera
Model Ostrovského klášteru (obr. 8) a přilehlého okolí byl velmi rozsáhlý, bylo jej
potřeba rozdělit na menší části. Hlavní výhodou rozdělení modelu na menší části je rychlejší
práce s částmi modelu, jelikož počítač nemusí vizualizovat ostatní části modelu, na kterých
zrovna nepracujeme. Konkrétně byly z modelu smazány části, se kterými nebudeme pracovat.
Pokud je daná část dále od baziliky, tak ji stačí označit celou tažením myši a smazat. Pokud
odstraňujeme části modelu, které jsou blíže části, kterou chceme zachovat, je lepší ručně
jednotlivě označovat a mazat plochy a linie, které k bazilice nepatří. Vzhledem k množství
nalezených chyb původně vyexportovaného modelu, který byl určen primárně k digitální
vizualizaci, bylo nutné provést přerýsování původního modelu, zejména se zaměřením na
tloušťku stěn, která byla odhadnuta vůči tisknutelnému měřítku.
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Obr. 8 Model Ostrovského kláštera v programu SketchUp
(Zdroj: SketchUp 2019)

6.3.2 Odstranění chyb u budov
Nejčastějšími chybami v modelu byly:


otočené normály trojúhelníků



linie a plochy volně v prostoru



děravý model

Vše bylo opraveno ručně v programu SketchUp. Kvůli texturám se nedalo použít
automatické opravy na celý model, protože ty celý model ještě více poškodily.

6.3.3 Převod do formátu k tisku
Model se exportoval z programu SketchUp do formátu 3DS. Tento formát byl dále
importován do programu Netfabb, kde se model neupravoval, ale byl zmenšen v měřítku
1 : 333 a poté uložen do formátu WRL, který podporuje 3D tiskárna. Program SketchUp
bohužel špatně exportuje modely do jiných formátů než 3DS, tak se musel použít tento
složitější postup. Je to jediný funkční postup, který zachová textury tak, jak mají být.

6.3.4 Interpolace 3D modelu terénu a jeho příprava k tisku
Data historického modelu terénu byla ve formátu TXT, následně byla naimportována
do Excelu a byla rozdělena do sloupců x, y a elevation. V Excelu se data uloží do formátu
DAT, který je vhodný pro import dat do programu Mathematica. Pro vytvoření 3D modelu
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terénu byl použit program Mathematica verze 12. Pomocí příkazu ListPlot3D byl do tohoto
programu naimportován soubor s daty ve formátu DAT a byla provedena lineární interpolace
terénu.
Model terénu byl pak uložen do formátu STL. Tento výsledný soubor byl otevřen
v programu 3D Sprinter, který je určen pro práci s 3D tiskárnou ProJet 460Plus. Model byl
v tomto programu obarven/otexturován a zmenšen v poměru 1 : 33, poté je model připraven k
tisku. Jelikož se model nekreslil ručně, nebyly v něm žádné chyby a byl hned připraven
k tisku.

6.4 Vybrané 3D tiskárny a proces tisku
6.4.1 Prusa i3 MK3S
3D tiskárna Prusa i3 MK3S se skládá z open-source komponentů patřících pod projekt
RepRap. Vyvinul ji Josef Průša, který se věnuje vývoji 3D tiskáren od roku 2009. Tiskárna
pracuje na principu technologie Fused Deposit Modeling (Brus, Barvíř 2015).
Typ 3D tiskárny Prusa i3 MK3S (obr. 9) vychází z modelu Prusa i3 MK3, který se stal
vítězem prestižního testu 3D tiskáren nezávislého časopisu MAKE. Získala 3 ocenění:
samotné vítězství v celkovém testu, cenu za nejlepší poměr ceny/výkon a cenu za nejlepší
open-source řešení. Dle Prusa Research (2016) redaktoři časopisu MAKE ocenili na modelu
MK3 zejména rychlost a kvalitu tisku na pracovní ploše, která je o 31 % větší než u
předchozího modelu. Celkové hodnocení ve výši 36 bodů je nejvyšší v dlouholeté historii
pravidelných testů časopisu a 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3 zvítězila v konkurenci 38
modelů tiskáren z celého světa.
Rozdíl mezi modelem MK3 a MK3S je pouze v drobných vylepšeních hardwaru –
kvalitnější ložiska, nové hladké pojezdové tyče a kvalitnější spojovací a uchycující materiál
(3d-tisk.cz 2017).

38

6 Meto d i ka – o be c ný a pr a kt ic k ý pos tu p př ípr av y ge o i n f or mač n í ch mo d el ů pr o 3D t is k

Obr. 9 3D tiskárna Prusa i3 MK2S
(Zdroj: Shop.prusa3d 2019)
6.4.1.1 Příprava tisku u 3D tiskárny Prusa i3 MK3S
Před tiskem je potřeba odstranit z podložky zbylý materiál z předchozího tisku. Tento
materiál by měl jít dobře odstranit špachtlí. Dalším krokem je zkontrolování trysky, zda není
ucpaná, to zjistíme zkušebním tiskem. Pokud je tryska ucpaná, tak ji musíme vyšroubovat,
vyčistit a po vrácení do tiskárny ji musíme zkalibrovat. Posledním krokem je výměna
filamentu, pokud je potřeba.
6.4.1.2 Tisk
Tisk je poměrně nenáročný a automatizovaný. Je důležité kontrolovat model
v průběhu tisku, protože mohou nastat komplikace (ucpaná tryska, došel filament). Po
skončení tisku se model nechá chvíli vystydnout a pak jej můžeme sundat z podložky.
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6.4.2 ProJet 460Plus
ProJet 460Plus (obr. 10) je automatizovaná a plně barvená tiskárna s integrovanou
čistící stanicí. Tato tiskárna tiskne rychlostí 20 mm výšky modelu za hodinu s rozlišením až
450 dpi. Tiskárnu je nutné zásobovat speciálním materiálem VisiJet PXL, který zaručuje
vysoké rozlišení a syté barvy (3dsystems.com 2019)

Obr. 10 Tiskárna ProJet 460Plus
(Zdroj: 3dsystems 2019)
6.4.2.1 Příprava tisku u 3D tiskárny ProJet 460Plus
Z tiskárny je potřeba vysát přebytečný prášek z předchozího tisku. Další příprava tisku
je automatická. Tiskárna nahrne první vrstvu prášku na tiskovou plochu a vyčistí si tiskovou
trysku.
6.4.2.2 Nastavení tiskárny a použité SW
Pro tisk byl použit software 3D Sprint vytvořený pro tiskárnu Projet 460Plus. Při
importu je model umístěn na tiskovou plochu tak, aby jeho nejkratší část byla v ose Z. Toto
nastavení je z důvodu rychlejšího tisku v horizontální rovině. Jaká byla poloha modelu při
tisku, můžete vidět na obrázku 11.
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Obr. 11 Rozhraní softwaru 3D Sprint
(Zdroj: 3D Sprint 2019)
6.4.2.3 Tisk a potisková úprava
Po vytištění se model nechá hodinu vytvrdit v tiskárně a poté je možné odstraňovat
přebytečný prášek. Ten je vysáván integrovanou sací hubicí, která prášek přefiltruje a vrací
zpět do zásobníku tiskárny. Po vypreparování modelu z prášku se model zavře v tiskárně
v druhé komoře. V té se očistí od dalšího přebytečného prášku za pomoci vysokotlakého
proudu vzduchu. Na závěr model ponoříme do speciální sloučeniny lepidla, model lepidlo
nasákne a ztvrdne. Díky tomuto kroku bude velmi odolný.

6.5 Hodnocení přesnosti
Měření bylo provedeno posuvným měřidlem (tzv. šuplerou) v rozsahu 0 – 150 mm,
rozlišením na 0,1 mm a přesností ± 0,2/100 mm při 22 °C (měřeno při 29 °C). Každý
sledovaný rozměr můžete vidět na obrázku 18 a byl měřen 5x.
Z naměřených hodnot, pro každý sledovaný rozměr, se vypočítá průměr a směrodatná
odchylka, která je definovaná vztahem:
√

∑(𝑥 − 𝑥̅ )2
𝑛

Rozdíl mezi absolutní a naměřenou hodnotou je rozdíl mezi naměřenou hodnotou
v programu Netfabb a průměrnou hodnotou ze všech měření. Relativní chyba je podíl
směrodatné odchylky a rozdílem mezi absolutní a naměřenou hodnotou.
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7 VÝSLEDKY
7.1 Porovnání výstupů práškové a strunové tiskárny
7.1.1 Výstup z tiskárny Prusa i3 MK3S
7.1.1.1 Model Baziliky

Obr. 12 Model vytištěný na tiskárně Prusa i3 MK3S
(Zdroj: vlastní zpracování 2019)
Na obrázku 12 můžeme vidět baziliku, která byla vytištěna na FDM 3D tiskárně Prusa
i3 MK3S bílým filamentem. Čas tisku byl přibližně 12 hodin. Při tisku byly předpokládány
problémy s lomenými oblouky za oltářem, jelikož je tato část velmi úzká a celkově drobná.
Tyto problémy nakonec skutečně nastaly, proto byly vytištěny zvlášť nové oblouky, staré
oblouky byly odříznuty a vteřinovým lepidlem nalepeny nové oblouky. Model je lehký, pevný
a jeho tisk byl mnohem levnější než na druhé 3D tiskárně. Tisk probíhal přibližně 3x déle než
u druhého modelu tiskárny. Vytištěný model má více defektů, konkrétní chyby si můžete
prohlédnout na obrázku 13.
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Obr. 13 Chyby na modelu z Prusa i3 MK3S
(Zdroj: vlastní zpracování 2019)
7.1.1.2 Model terénu – okolí Ostrovského kláštera
Model terénu (obr. 14) vytištěný na Prusa i3 MK3S je velmi zdařilý. Díky postupnému
nanášení vrstev vypadá model přirozeně a můžeme na něm vidět podobnou strukturu, jako
jsou vrstevnice na mapě. Malá nevýhoda modelu jsou časté špičky vyčnívající z modelu, které
pravděpodobně vznikly při zvednutí tiskové hlavy. Model je díky nim ostrý a hrubý. Jistě to
lze odstranit potiskovou úpravou (pilování ostrých částí).

Obr. 14 3D model terénu vytištěný na Prusa i3 MK3S
(Zdroj: vlastní zpracování 2019)
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7.1.2 Výstup z tiskárny ProJet 460Plus
7.1.2.1 Model baziliky

Obr. 15 Model vytištěný na tiskárně ProJet 460Plus
(Zdroj: vlastní zpracování 2019)
Bazilika vytištěná na 3D tiskárně ProJet 460Plus (obr. 15) představuje vizuálně
věrnější reprodukci originální modelace. Čas tisku baziliky byl 4 hodiny a 31 minut. Model je
značně těžší než předchozí FDM model. Bazilika je potištěna texturami, které vychází
z historických pramenů. Díky texturám je bazilika výrazná a dává nám větší představu o tom,
jak pravděpodobně stavba vypadala. Model má jen 2 drobné defekty a 1 závažnější (obr. 16).
Závažnější defekt představoval ulomení vnějších opěrných pilířů v zadní části baziliky. Pilíře
byly přilepeny vteřinovým lepidlem.

Obr. 16 Chyby na modelu z ProJet 460Plus
(Zdroj: vlastní zpracování 2019)
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7.1.2.2 Model terénu – okolí Ostrovského kláštera
Tisk modelu terénu byl úspěšný. Model (obr. 17) má výhodu, že je barevný a jsou na
něm lépe vidět řeky, také je hladký a terén je velmi jemně odstupňován. Nevýhodou modelu
mohou být jeho vyšší hmotnost a cena.

Obr. 17 3D model terénu vytištěný na tiskárně ProJet 460Plus
(Zdroj: vlastní zpracování 2019)
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7.2 Dosažené přesnosti vzhledem ke stanovenému poměru

Obr. 18 Velikosti měřených úseček
(Zdroj: vlastní zpracování 2019, Netfabb 2019)
Na obrázku 18 jsou zobrazeny modely s jejich naměřenými stranami. U první tiskárny
vidíme, že hodnoty v Tabulce 4 nejsou v jednotlivých měřeních významně rozdílné od hodnot
ze softwaru Netfabb. Zajímavé je, že model z tiskárny ProJet se tisknul tak, aby jeho nejdelší
strana byla vodorovně, a model z tiskárny Prusa byl vytištěn svisle, ale oba modely mají
v ose Z největší chybu. Tiskárna Prusa vykazuje lepší přesnost modelu než tiskárna ProJet.
Statistické ukazatele jsou graficky znázorněny na grafech 1 a 2. Z grafu 1 můžeme
vyčíst, že směrodatná odchylka je u obou modelů nízká u všech úseček, ale největší odchylku
má úsečka Y u obou modelů. Relativní chyba je relativní chyba odchylky vytištěných modelů
od počítačového modelu. Čím větší relativní chyba, tím větší chyba v rozdílu mezi absolutní a
naměřenou hodnotou. Velká chyba v rozdílu znamená malý rozdíl, hodnoty jsou „blízké“.
Čím menší rozdíly, tím lepší přesnost. Proto čím větší relativní chyba rozdílu, tím lepší
přesnost modelu. Z grafu 2 zjistíme, že nejpřesnější je model z Prusa tiskárny a nejpřesnější
úsečka je úsečka X.
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Prusa i3 MK3S
Měření

Úsečka X v mm

Úsečka Y v mm

Úsečka Z v mm

1.

48,00

77,30

120,10

2.

48,00

77,60

120,10

3.

48,00

77,20

120,00

4.

47,90

77,20

120,00

5.

48,00

77,30

120,10

Průměr

47,98

77,32

120,06

Směrodatná odchylka

0,04

0,15

0,05

Rozdíl mezi absolutní a
naměřenou hodnotou

0,02

0,17

0,69

Relativní chyba

200 %

86 %

7%

ProJet 460Plus
Měření

Úsečka X v mm

Úsečka Y v mm

Úsečka Z v mm

1.

48,60

77,70

119,10

2.

48,50

78,00

119,10

3.

48,40

77,70

119,20

4.

48,40

77,80

119,00

5.

48,40

77,60

119,00

Průměr

48,46

77,76

119,08

Směrodatná odchylka

0,08

0,14

0,07

Rozdíl mezi absolutní a
naměřenou hodnotou

0,46

0,27

1,67

Relativní chyba

17 %

50 %

4%

software Netfabb
Úsečka X v mm
Velikost úsečky

48,0

Úsečka Y v mm
77,49

Úsečka Z v mm
120,75

Tab. 4 Naměřené hodnoty vytištěných modelů
(Zdroj: vlastní zpracování 2019)
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Statistické ukazatele z naměřených hodnot
1,6

Délka úsečky [mm]

1,4
1,2

Úsečka X v Prusa i3 MK3S

1

Úsečka X v ProJet 460Plus

0,8

Úsečka Y v Prusa i3 MK3S

0,6

Úsečka Y v ProJet 460Plus
Úsečka Z v Prusa i3 MK3S

0,4

Úsečka Z v ProJet 460Plus

0,2
0
Směrodatná odchylka

Rozdíl mezi absolutní a
naměřenou hodnotou

Graf 1 Statistické ukazatele z naměřených hodnot obou modelů
(Zdroj: vlastní zpracování 2019)

Relativní chyba z naměřených hodnot

Relativní chyba [%]

200%

150%

Prusa i3 MK3S

100%

ProJet 460Plus
50%

0%
Úsečka X

Úsečka Y

Úsečka Z

Graf 2 Relativní chyba z naměřených hodnot obou modelů
(Zdroj: vlastní zpracování 2019)
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8 ZÁVĚR A DISKUZE
Cílem této bakalářské práce byla příprava geografických dat pro 3D tisk, v rámci které
vznikl postup obecný přípravy dat terénu a budov. Tento postup je primárně cílen na studenty
a pedagogy, případně vědce zabývající se kartografií, ale může být využit i v architektuře
nebo při přípravě jakéhokoliv modelu pro 3D tisk. Během práce se objevilo několik
problémů, které bylo třeba vyřešit.
V současné době existují velké rezervy v propojení geografického informačního
systému s 3D tiskem. Tento fakt byl zjištěn především při přípravě dat, kde bylo potřeba
provést větší počet převodů mezi jednotlivými formáty. Řešením by mohla být možnost
pracovat s 3D modely přímo v GIS a přidáním extenze exportu 3D modelu ve formátech
používaných 3D tiskárnami.
Model terénu byl vymodelován v programu Mathematica, ale způsobů jak vytvořit
model povrchu z bodových dat je vícero. Povrch lze také vytvořit i v jiných programech
např.: Rhinoceros 5, Global Mapper a AccuTrans 3D (Barvíř 2015; Brus, Barvíř 2015).
Mathematika pracuje bez souřadnicového systému a model vytváří pouze lineární interpolací,
což je nevýhoda při tvorbě rozsáhlejšího území. Model území zpracovávaný v této bakalářské
práci je velmi malý, a proto je zde zkreslení zanedbatelné.
U modelu budov bylo nutné vyřešit jejich nedokonalosti způsobené četnými chybami
při samotné tvorbě tohoto modelu, u něhož proběhlo mnoho přepracování. Chyby byly
zjištěny v programu Netfabb, ale dají se odhalit a opravit v programech uvedených
v tabulce 2. Další možností by bylo využití zásuvného modulu Slid Inspector v programu
SketchUp (Belai 2015).
Nejčastější chyby byly zapříčiněny otočenými normálami trojúhelníků a dírami
v modelu. V použitých programech jsou na tyto problémy k dispozici automatické opravy,
které ale ne vždy fungují spolehlivě. U modelů bez textur fungují tyto opravy dobře, avšak
problém nastává při opravě modelu s texturami. Řešením tohoto problému je vytvořit model
bez topologických chyb nebo nalézt jiné vhodnější programy, které zvládnou opravit model se
zachováním původních textur.
Dalším cílem bylo vytvořit seznam programů pro tvorbu a úpravu 3D modelů.
V tomto seznamu naleznete vybrané programy, které se pro tvorbu geografických modelů a
budov (či jiných objektů) hodí nejvíce. Ke každému programu jsou uvedené i konkrétní
specifikace týkající se např.: podporovaných platforem, licencí, výstupních formátů atd. Díky
tomuto seznamu můžete zjistit, že je velký počet programů placených a volně dostupných
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softwarů je velký nedostatek. Pro přípravu modelů zpracovávaných v rámci této práce, byly
použity softwary distribuované pod studentskými nebo trial licencemi, což je velká výhoda
pro studenty a pedagogy. Do budoucna by bylo skvělé, kdyby k přípravě dat mohly být
použity i open-source programy, které však doposud nedosahují takových kvalitativních
úrovní.
Posledním cílem bylo porovnání výstupů, možností a kvalit dvou typů tiskáren. Model
vytvořený FDM metodou má obecně více chyb, tisk trvá déle, ale finanční náklady jsou
mnohem nižší, než u druhé porovnávané práškové 3D tiskárny. Další nevýhodou je tisk pouze
v jedné barvě. Barvy jsou pro kartografii velmi důležité, tvoří totiž součást kartografických
vyjadřovacích prostředků, proto pro tisk 3D modelů terénu se více hodí prášková 3D tiskárna,
která umožňuje barevný tisk. Nevýhoda druhé zkoumané 3D tiskárny (ProJet 460Plus) je pak
zejména vysoká cena, jak pořizovací samotného stroje tak i materiálu pro tisk modelů.
Dalšími potížemi této tiskárny je náročná údržba a technické potíže při delší době nečinnosti.
Můžeme jen doufat, že v budoucnu budou technologie barevných práškových 3D tiskáren
stále dostupnější, jako tomu bylo u tiskáren FDM. Metoda 3D tisku má velký potenciál nejen
v klasické kartografii, ale i tematické. Právě tematické 3D kartografii by se mohly věnovat
další kvalifikační práce či vědecké projekty.
V přesnosti tisku byla lepší tiskárna Prusa, ale odchylky od skutečných hodnot modelu
jsou tak malé, že by to nemělo ovlivnit výběr 3D tiskárny. Obě tiskárny mají jiné výhody a
nevýhody, proto při výběru 3D tiskárny je třeba uvažovat, jaké vlastnosti modelu jsou pro nás
důležité.
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PŘÍLOHY
Průběh tisku u tiskárny ProJet 460Plus
Tiskárna nejprve připraví tiskovou plochu rovnoměrným rozprostřením prášku po
tiskové ploše. Pak vyčistí tiskovou hlavu a začne tisk, který se podobá klasickým
inkoustovým tiskárnám. Tisková hlava nanese na daná místa lepidlo s barvou a poté je plocha
překryta další vrstvou prášku.

Příloha 1 Připravená tisková plocha (vlastní archiv, 2019)

Příloha 2 Průběh tisku (vlastní archiv, 2019)
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Příloha 3 Odsávání přebytečného prášku po dokončení tisku (vlastní archiv, 2019)

Příloha 4 Přemístění modelu do komory pro odsátí zbylého materiálu (vlastní archiv, 2019)
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Příloha 5 Vyfouknutí přebytečného prášku ze zákoutí modelu (vlastní archiv, 2019)

Příloha 6 Namáčení modelu do lepidla (vlastní archiv, 2019)

58

Průběh tisku u tiskárny Prusa i3 MK3S
Tisk u tiskárny Prusa i3 MK3S je více méně automatizovaný. U tisku je potřeba dávat
pozor na to, jestli se model nenaklání, nebo se může filament odlepit od podkladu.

Příloha 7 Průběh tisku u Prusa i3 MK3S (vlastní archiv, 2019)

Příloha 8 Průběh tisku u Prusa i3 MK3S (vlastní archiv, 2019)
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