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Wstęp 

 

Celem laboratorium jest zapoznanie się ze schematem postępowania 

 w procesach inżynierii odwrotnej. 

Laboratorium jest podzielone na dwie części: 

 Skanowanie detalu ramieniem pomiarowym z przystawką laserową, w celu 

odwzorowania i zapisania kształtu skanowanego detalu w przestrzeni 

wirtualnej komputera w postaci chmury punktów, 

 Obróbka otrzymanej chmury punktów za pomocą programu GeoMagic 

 Studio 11 w celu naprawy uzyskanej geometrii oraz przygotowania 

poprawnego pliku w formacie STL. 
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I. Skanowanie detalu ramieniem pomiarowym 

Wstęp 

Laserowe skanery cyfrowe stosowane są jako narzędzia do zbierania chmury 

punktów ze skanowanego obiektu fizycznego. Taka chmura punktów może posłużyć 

do przeprowadzenia kontroli digitalizowanego obiektu, przeprowadzenia procesu 

inżynierii odwrotnej oraz do wielu innych zastosowań wymagających zbierania 

danych w przestrzeni 3D. 

 

   

 

Szybkość i dokładność przeprowadzenia kontroli elementu oraz odwzorowania 

rzeczywistej powierzchni zależy przede wszystkim od dokładności  i jakości 

uzyskanej chmury punktów. Dane uzyskane w wyniku digitalizacji  za pomocą 

skanera mają wysoką jakość i idealnie nadają się do łatwej i szybkiej analizy. 

Uzyskana chmura punktów jest przetwarzana w programie GeoMagic Studio 11, za 

którego pomocą możemy zamodelować cechy geometryczne modelu rzeczywistego 

tj. płaszczyzny, powierzchnie, bryły, które w dalszym etapie obróbki uzyskanych 

danych mogą posłużyć do utworzenia matematycznie idealnego modelu CAD 

(Computer-Aided-Manufacturing). 

 

Skaner pozwala na skanowanie obiektów w szerokiej gamie kolorystycznej 

oraz gabarytowej. Pewnym ograniczeniem są przedmioty z materiałów 

przezroczystych, które wymagają wstępnego przygotowania, np. pomalowania, 

naniesienie cienkiej warstwy kredy w aerozolu lub podobnej substancji. Ponadto 

cechy geometryczne tj. głębokie wnęki, głębokie otwory, generują błędy w 
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uzyskiwanej chmurze punktów co wiąże się z koniecznością naprawy za pomocą 

specjalistycznego oprogramowania np. Geomagic Studio. 

 

 

 

Rysunek 1. Ramię pomiarowe. 

Dane techniczne przenośnego 

ramienia pomiarowego: 

 Zakres pomiarowy 2,4m; 

 Dokładność wg testu A [mm]: 

Test pojedynczego punktu na 

kilce kalibracyjnej ±0,013; 

 Dokładność wg testu B [mm]: 

Test powtarzalności punktu 

±0,020; 

 Dokładność wg testu C [mm]: 

Test przestrzennej dokładności 

liniowej ±0,029; 

 Głowica laserowa, która jest na 

wyposażeniu stanowiska, 

zbiera 32000 punktów na 

sekundę. 

Na wyposażeniu ramienia pomiarowego znajduje się kilka rodzajów końcówek 

pomiarowych, służących do pomiarów dotykowych, które przedstawione są na Rys.2. 
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Rysunek 2. Koocówki pomiarowe do pomiarów dotykowych.
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 Na wyposażeniu ramienia pomiarowego znajduje się także system pomiarowy 

z przystawką laserową przedstawiony na Rys. 3 i 4. Posłuży on nam do skanowania 

detalu znajdującego się na stanowisku pomiarowym ( Rys. 5). 

 

 

Rysunek 3. Głowica laserowa podłączona do ramienia 
pomiarowego ROMER. 

 

Rysunek 4. Wiązka lasera. 

 
 
 
 
 

 

Rysunek 5. Detal wykorzystywany na laboratorium. 
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Należy zwrócić szczególną ostrożność podczas użytkowania lasera. Zabrania 

się kierowania wiązki lasera w kierunku drugiej osoby, zwłaszcza w okolicach oczu. 

Z drugiej strony pamiętajmy, że laser jest bardzo drogim urządzeniem. Po 

skończeniu skanowania należy zablokować ramię pomiarowe za pomocą 

pokazanego poniżej przycisku (Rys.6). 

 

 

Rysunek 6 Blokada ramienia pomiarowego. 

 



8 
 

 

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy wykonać kilka czynności 

przygotowawczych. Wymagane zadania zostaną wyszczególnione poniżej. 

 

1. Włączyć listwę zasilającą, o ile znajduje się na stanowisku. 

2. Włączyć jednostkę sterującą poprzez naciśnięcie przycisku (1),  

zaprezentowanego na Rys.7. 

3. Po zapaleniu się zielonej diody Ready włączyć Sensor Power (2), 

 

 

 

 

Rysunek 7. Jednostka sterująca- widok z tyłu. 
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4. Włączyć zasilanie ramienia pomiarowego, co ilustruje Rys. 8. 

 

 

Rysunek 8. Ramię pomiarowe- widok włącznika zasilania. 
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5. Włączyć komputer i podłączyć USB z kluczem sprzętowym, który jest 

nam potrzebny do korzystania z programu GeoMagic Studio 11 ( druga 

część laboratorium). Klucz USB jest zaprezentowany na poniższym 

rysunku ( Rys. 9). 

 

Rysunek 9. Klucz sprzętowy do programu GeoMagic Studio 11. 

 

Po włączeniu się komputera otworzy się okno dialogowe, gdzie należy kliknąć 

ikonę „Start ScanWorks” (Rys. 10). Otworzy się program do skanowania pokazany 

poniżej. Przed rozpoczęciem skanowania należy kliknąć Start (Rys.11). 

 

 

 
Rysunek 10. Okno dialogowe ScanWorks 

Console 

 

Rysunek 11. Widok okna dialogowego- skanowanie obiektu. 
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Pierwsze operacje w programie to skonfigurowanie go, by właściwie 

przeprowadził skanowanie na zadanym detalu. W tym celu należy kliknąć  

„Auto Exposure”, skierować wiązkę lasera na detal (Rys. 12) i nacisnąć środkowy 

przycisk na głowicy pomiarowej (Rys. 13). W celu zaakceptowania nowych ustawień 

konfiguracyjnych ponownie klikamy środkowy przycisk na głowicy laserowej  

( Rys. 13). 

 

 

Rysunek 12. Skanowany detal- dostosowanie parametrów 
skanowania. 

 

Rysunek 13. Widok przycisków do obsługi głowicy 
laserowej. 

 

 Po prawidłowym zeskalowaniu detalu i naciśnięciu przycisku na monitorze 

pojawi się obraz przedstawiony poniżej: 

 

Rysunek 14. Widok ogólny interfejsu graficznego programu podczas ustawiania nowej wartości autoekspozycji.
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Bardzo ważne jest, by skanowany przez nas detal leżał nieruchomo na stole 

pomiarowym. W razie potrzeby możemy zamocować detal na stole wspomagając się 

np. plasteliną. Co więcej, należy zwrócić szczególną uwagę, czy w danej pozycji 

mamy możliwość zeskanowania najdrobniejszych szczegółów, czy za pomocą 

głowicy laserowej zeskanujemy wszystkie krawędzie, zwracając uwagę na 

ograniczenia ruchów ramienia pomiarowego oraz zakresu pomiarowego, który 

wynosi 2,4m. 

W zależności od tego, jak skomplikowany mamy detal i jak dokładne jego 

odwzorowanie jest nam potrzebne dobieramy częstotliwość skanowania Scan Rate.  

Umożliwia nam to przycisk zamieszczony na rysunku obok. 

Dodatkowo możemy zmienić gęstość skanowania tzw. liczbę 

punktów w linii, w zależności od tego, jaki procent punktów 

chcemy zeskanować. Warto zaznaczyć, że im większa ilość 

punktów tym dokładniejsze odwzorowanie, ale jednocześnie 

ilość zebranych punktów decyduje o czasie ich opracowania 

w późniejszym etapie obróbki zeskanowanego detalu. 

 

 

 

 

 

Skanujemy detal prędkością jednostajną, ze stałą odległością głowicy 

od detalu. Zielony wskaźnik znajdujący się po prawej stronie na dole 

sygnalizuje, w jakiej odległości od detalu się znajdujemy. Na Rys. 16 

widzimy, że odległość głowicy laserowej znajduje się na 1/3 wysokości 

paska, co sugeruje, że znajdujemy się za daleko od detalu. Gdy znajdujemy 

się w połowie wysokości jest to optymalna odległość skanowania. Ocena 

odległości jest głowicy od detalu odbywa się na dwa sposoby: za pomocą 

zaprezentowanego na rysunku obok paska, jak również z wykorzystaniem 

sygnału dźwiękowego, którego natężenia wzrasta wraz ze zbliżaniem się do 

detalu. 

Rysunek 15. Zmiana częstotliwości oraz gęstości skanowania. 

 

Rysunek 16. Odległośd koocówki pomiarowej od detalu. 
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Rysunek 17. Przebieg skanowania. 

 

Jeśli zależy nam na 

poprawnym przeprowadzeniu 

skanowania musimy zachować 

spokój, nie wykonywać 

gwałtownych ruchów. Zależy 

nam, by cały detal został 

zeskanowany, dlatego też 

ważne jest, by przeprowadzić to 

dokładnie, kierując wiązkę 

lasera w tym samym kierunku, 

a także żeby skany się 

częściowo pokrywały. Należy 

jednak unikać powtarzania się 

skanów, by nie zwiększać 

niepotrzebnie ilości zbieranych 

punktów. Gdy chcemy nagle 

przerwać proces skanowania 

naciskamy środkowy przycisk 

na głowicy lasera. Wznowienie 

procesu: skierowanie wiązki 

lasera w przerwanym miejscu 

 i naciśnięcie środkowego 

przycisku. W ten sposób 

skanujemy cały detal. 

Przedmiot skanujemy aż do 

momentu, gdy chmura punktów 

będzie wystarczająco dokładna. 

Gotowy skan zapisujemy jako 

plik *.swl. Po wykonaniu tych 

operacji należy zamknąć 

program. 
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II. Obróbka uzyskanej chmury punktów za 

pomocą programu GeoMagic Studio 11 

 

Obróbka otrzymanego detalu odbywa się w programie GeoMagic Studio 11.  

W tym celu należy otworzyć program- skrót na pulpicie komputera. Następnie 

otworzyć plik klikając na ikonę File, następnie Open i znaleźć nasz plik. 

 

 

Rysunek 18. Plik *.swl otworzony w programie GeoMagic Studio 11. 

 

  Liczby przedstawione na rysunku obok 

pokazują, z ilu punktów składa się 

wygenerowany obraz oraz ile z nich 

zaznaczyliśmy. 

 Rysunek 19.Ilośd punktów obrazu. 
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 GLOBAL REGISTRATION 

 

 Skanowanie przedmiotu przebiegało w kilku etapach (przejściach), dlatego 

program traktuje nasz obraz jako osobne chmury punktów. W celu ujednolicenia 

obrazu należy użyć opcji Global Regristration. Opcja ta ustawia chmury punktów  

z poszczególnych etapów skanowania względem siebie tak, by odchylenie 

standardowe było jak najmniejsze. 

 W tym celu należy wybrać ikonę Global Registration, co ilustruje Rys. 20. 

 

 

Rysunek 20. Włącznie opcji Global Registration. 

 

Efekt uzyskany za pomocą Global Registration prezentuje Rys. 21. 
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Rysunek 21. Global Registration.
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  W opcji Global Registration mamy 

możliwość określenia tolerancji, ilości 

iteracji oraz rozmiaru próbki, co pokazane 

jest na Rys. 22. 

Jeżeli wpisane dane są poprawne 

 i chcemy, aby program wykonał operację 

należy kliknąć ikonę Apply ( Rys.22). 

Po wykonaniu operacji możemy zobaczyć 

wyniki, zaprezentowane na rysunku 

poniżej: 

 

Rysunek 23. Wyniki. 

 Rysunek 22. Opcje Global Registration. 
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Po kliknięciu Apply widzimy efekty procesu Global Registration, 

zaprezentowane są na Rys. 24. 

 

 

Rysunek 24. Obraz powstały w wyniku operacji Global Registration. 

 

Jeśli akceptujemy uzyskane wyniki klikamy ikonę OK. 

 

Niemożliwym jest, by wszystkie zeskanowane punkty satysfakcjonowały nas. 

Wielokrotnie zeskanujemy także elementy niezwiązane, jak np. kawałek stołu, czy 

elementu mocującego detal. Istnieje możliwość wycięcia niechcianych elementów. 

Najłatwiej jest użyć tzw. metody lassa. W tym celu klikamy Backfaces Mode,  

a następnie Lasso Tools. Przy użyciu tej funkcji zaznaczamy elementy niepotrzebne 

i klikamy Delete: 
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Rysunek 25. Zaznaczanie oddalonych punktów.
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Kolejny etap obróbki to zmiana chmury punktów w jednolitą strukturę. W tym 

celu wchodzimy w Points > Combine > Complete Points Objects (Rys.26). 

 

 

 

 

Rysunek 2626. Zmiana chmury punktów w jednolitą strukturę. 

 

W wyniku tej operacji uzyskaliśmy jednolity obiekt. Wszystkie przejścia zostały 

zastąpione scalonymi punktami, co przedstawia poniższy rysunek. 

 

 

 

   

Rysunek 27 
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W wyniku tej operacji uzyskujemy jednolity obraz przedstawiony na Rys.28. 

Jeśli satysfakcjonują nas zaistniałe zmiany klikamy na ikonę Apply a następnie OK. 

 

 

Rysunek 288. Scalona chmura punktów. 

 

 

Kolejnym etapem naszej obróbki jest naprawianie powstałego obrazu. 

W tym celu wybieramy z pasku zadań opcję Mesh Doctor (Rys. 29, 30), 

która naprawi nam siatkę wielokątów. 

 

 

Rysunek 300. Wybór opcji Mesh Doctor.  

Rysunek 29.Mesh Doctor. 
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Wybór opcji Fill Holes ( Rys. 31) pozwala nam na automatyczne 

wypełnienie ubytków w naszym obrazie.  

 

Rysunek 311. Wybór opcji Fill Holes. 

Jeżeli automatyczne wypełnianie ubytków nie satysfakcjonuje nas, program 

umożliwia ręczne uzupełnianie dziur. Mamy do wyboru różne sposoby wypełniania 

braków, co obrazuje poniższy rysunek. Wszystkie ubytki na naszym obrazku są 

otoczone materiałem dlatego korzystamy z pierwszej opcji. Możemy jednak wybrać 

opcję typu „zatokowego”, „mostowego” bądź „uwypuklającego”. 

 

Rysunek 322. Metody wypełniania ubytków. 
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Efekt ręcznego uzupełnienia dziur za pomocą opcji Fill Holes przedstawione 

jest na Rys. 33. 

   

Rysunek 333. Wyniki operacji Fill Holes. 

 

Jeżeli po wypełnieniu ubytków nadal nie zadowala nas stan 

powierzchni naszego obrazu możemy skorzystać z opcji Sculpt Knife. 

Umożliwia ona w dowolny sposób formować powierzchnię obrabianego 

detalu. W zależności od tego, czy chcemy wygładzić czy wyostrzyć powierzchnię 

wybieramy żądaną opcję: wypukłość (add material), bądź wklęsłość (remove 

material). Ponadto możemy określić parametry noża:  

 Szerokość: określa szerokość rzeźbiącego noża, 

 Offset: określa wysokość albo głębokość rzeźbienia, 

 Gładkość: pozwala dobrać odpowiednią gładkość obrabianej powierzchni: 

o Maximum: tworzy grzbiet lub dolinę o stosunkowo dużych 

nachyleniach- powierzchnia chropowata, 

o Minimum: tworzy grzbiet lub dolinę o stosunkowo strukturze- 

powierzchnia płaska o lepszej gładkości. 
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W ten sposób zakończyliśmy proces obróbki detalu. Kolejnym krokiem jest 

przygotowanie pliku do użycia w programach typu CAD, CAM. W tym celu należy: 

 

 
1. Wybrać opcję Shape Phase 

Możliwość 

przekonwertowania  

do pliku CAD, CAM 

 

2. Wybrać Auto Surface z menu Contours: 

 Zaznaczyć Use Detect Contours, 

 Odznaczyć Detect Extension 

Contours, 

 Ustawić Surface Detail na Max 

 Kliknąć Apply. 

Pozwala na nadanie 

naszemu plikowi nowych 

właściwości  

i przekonwertować siatkę 

poligonów na  bryłę. 

 

 

Wynik tej operacji widoczny jest na schemacie poniżej: 

 

 

 

 

 

Rysunek 344. Shape Phase. 
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Tak przygotowany obraz możemy zapisać w wielu formatach, 

zaprezentowanych na poniższym rysunku ( Rys.35).  

 

 

 

 

 

 

Po zapisaniu pliku w takich formatach mamy możliwość otworzenia ich 

 w programach typu CAD/CAM i poddaniu dalszej obróbce. 

 

 

 

 

Powodzenia! 

Rysunek 35. Zapis pliku. 


