3D scanner HandySCAN 700TM

Pro skenování používáme přenosný bezkontaktní skener HandySCAN 700TM.
Skenovací zařízení je dodáváno současně s programem VXelements, který zajišťuje přenos
dat mezi skenerem a počítačem. Software zároveň přepočítává nasnímaná data a v reálném
čase generuje výsledné tělo objektu.
Program disponuje základními nástroji pro úpravu nasnímaných dat jako: decimace
polygonové sítě, vyhlazení hranic, záplatování děr, odstranění šumu a další možnosti.
Software také umožňuje na naskenovaných datech vytvářet geometrické prvky, které lze
následně přenášet do CAD systému.
Další výhody programu jsou:
•

kvalitnější povrch zajišťuje algoritmus povrchové optimalizace. Program také
zaručuje, že na datech nevznikají místa s překrývajícími se plochami.,

•

výstupem ze skenování jsou data, která mohou být exportována ve standardních
formátech (STL, OBJ, WRL, atd.),

•

v průběhu nebo po skenování lze změnit nastavení rozlišení nasnímaných dat (za
cenu práce s větším objemem dat a pomalejších výpočtů),

•

program vykresluje skenovaný předmět v reálném čase a umožňuje tak obsluze
vědět, která místa jsou již naskenována a která ne.

K širokému spektru využití skeneru HandySCAN v oblasti reverzního inženýrství
(návrh, design a analýza) a dalších patří:
•

3D skenování do CAD softwaru,

•

úprava návrhu designu,

•

podklady pro CAD úpravy modelů,

•

návrh a design vozidel, konečný a tvářecí design,

•

digitální modely a makety, digitalizace hliněných modelů,

•

rapid prototyping / 3D tisk,

•

analýza metodou konečných prvků,

•

údržba, opravy a repasování dílů,

•

kontrola odlitků, výstupních dílů, prvního kusu výroby,

•

ochrana, obnova a digitální archivace,

•

3D skenování pro výzkum a publikování,
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•

virtuální a rozšířená realita, počítačová grafiky, speciální efekty.

Tabulka 1- Technické parametry skeneru HandySCAN 700TM

HandySCAN 700TM
Váha
Rozměry

0,85 kg
122 x 77 x 294 mm

Rychlost měření

480000 měření.s-1

Oblast skenování

275 x 250 mm
7 laserových křížů

Zdroj světla
Třída laseru

(+1 extra linie)
II (bezpečný pro zrak)

Rozlišení

0.050 mm

Přesnost

až do 0.030 mm

Objemová přesnost
Objemová přesnost
(s MaxSHOT 3D)

0.020 mm + 0.060 mm.m-1
0.020 mm + 0.025 mm.m-1

Vzdálenost skeneru

300 mm

od objektu
Hloubka ostrosti

250 mm

Velikost skenovaného

0.1–4 m

objektu (doporučená)
Software
Výstupní formáty
Kompatibilní
software

VXelements
.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr
3D Systémy (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software
(PolyWorks), Dassault (CATIA V5 a SolidWorks), PTC
(Pro/ENGINEER), Siemens (NX a Solid Edge), Autodesk
(Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage)

Připojení k PC

1 X USB 3.0

Provozní okolní

15–40 °C

teplota
Provozní okolní
vlhkost

10–90 %

(bez kondenzace)
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Kontrola přesnosti plošných tištěných dílů
Cílem experimentu bylo zjistit rozměrovou a geometrickou přesnost větších plošných
dílů vyrobených 3D tiskem metodou SLS z materiálu PA12. Při tisku dochází k zahřívání
materiálu v komoře a po tisku následně ke zchlazování na pokojovou teplotu. Úkolem bylo
zjistit, jak materiál snáší tyto teplotní změny, jestli a k jak velkému smrštění materiálu
dochází a jak se liší výsledný tvar výtisku od vstupních CAD dat.
Předmětem, který sloužil jako podklad ke 3D skenování a porovnání skenu s CAD
modelem, byla část přilby Ironmana, vytištěná ze sedmi hlavních celků na 3D tiskárně EOS
P396. Přilba slouží jako propagační předmět laboratoře ProtoLab pro veletrhy a výstavy, a
k demonstraci možností tisku velkých skořepinových dílů na 3D tiskárně. Po sestavení a
slepení předních dílů byla helma nalakována a vypolstrována tak, aby se dala nosit. Přední
část přilby je uchycena otočně na kloubech a je možno je otevřít. Zadní část je možno
zasunout dovnitř pro snadnější nasazení.
Na obrázku 1 jsou vytištěné jednotlivé části přilby rozestavené vedle sebe. Na obrázku
2 je už zkompletovaná a na obrázku 3 nalakovaná přilba.

Obrázek 1 - Rozložené části přilby
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Obrázek 2 - Zkompletovaná přilba

Obrázek 3 - Složená a nalakovaná přilba
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Skenovanou částí přilby bylo čelo, jehož upravený a zpracovaný sken byl porovnáván
s modelem zhotoveným v CAD softwaru. Čelo přilby s nalepenými reflexními značkami
ustavené na stolku a připravené na skenování je na obrázku 4. Na model jsou nalepeny
referenční terčíky – reflexní body, vůči kterým skener vymezuje svoji fyzickou polohu
v prostou. Body se umísťují ve vzdálenosti 20-100 mm od sebe buď přímo na skenovaný
předmět, nebo do blízkého okolí kolem objektu na podložku. Během skenování potřebuje
mít zařízení neustále 3–4 referenční body v zorném poli.

Obrázek 4 - Skenované čelo přilby

Před každým skenováním se provádí kalibrace skeneru k zajištění přesného měření.
Kalibrace se provádí nad skleněnou kalibrační deskou, která je spárovaná přímo se skenerem
a zaručuje správné nastavení snímání bodů skenerem.
V rámci kalibrace je uskutečněna i kalibrace snímání. Jedná se o konfiguraci času
uzávěrky kamery. Každá plocha má jiné barevné a světelné vlastnosti, jinak odráží světlo a
pohlcuje jej. Proto je důležité pro každý povrch správně upravit nastavení parametrů pro
získání optimálních obrazů laserových čar. Pokud je laser podexponovaný, je obraz
zachytávaný kamerami vidět pouze slabě nebo vůbec a skener nemá dostatečné informace
k výpočtu fyzického povrchu a budování sítě bodů. Naopak když je odraz příliš intenzivní,
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zaslepuje kamery a tvorba povrchu je opět obtížná. Tato situace může vést k žádné, obtížné,
nebo nesprávné rekonstrukci povrchu nebo neobvyklému šumu v získávaných datech.
Kalibrace sytosti paprsků laseru je zachycena na obrázku 5.

Obrázek 5 - Kalibrace skeneru a uzávěrky

Obrázky 6 a 7 ukazují vlastní průběh skenování součásti. Skenerem je postupně snímán
povrch objektu a software VXelements vykresluje nasnímaná data v reálném čase.
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Obrázek 6 - Skenování součásti

Obrázek 7 - Prostředí programu VXelements

Při práci se skenem je v software možno upravit rozlišení bodů, čímž dojde k vyhlazení
hran nasnímaných dat, vetší rozlišení bodů však více zatěžuje hardware počítače a zpomaluje
další práci se skenem. Standardně se používá rozlišení 0,2-1mm. Přesnost skenování zůstává
stejná při libovolném rozlišení, mění se pouze vizuální vzhled modelu a „ostrost“ hran,
přičemž při větším rozlišení se ztrácí jemnost kontur a detaily splývají.
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Součásti je pro získání úplného obrazu celku většinou nutno skenovat ze dvou nebo tří
stran. Po získání dostatečného obrazu jedné strany se součást otočí a nasnímá se obraz druhé
strany.

Obrázek 8 - Skenování součásti z druhé strany

Po naskenování ze všech potřebných stran jsou skeny zpracovány. Jsou odstraněny
přebytečné ořezové roviny (nasnímaná deska, na níž součást ležela), odstraní se šumy a
osamělé body, případně se zacelí trhliny v síti. Takto připravené skeny se pak sloučí v jeden
celek, který dá dohromady výsledný obraz součásti.

Obrázek 9 - Skeny z obou stran připravené ke sloučení
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Program za pomoci referenčních bodů, které nadefinuje na obou částech obsluha
počítače, předběžně zarovná oba skeny do podobné polohy, tak jak je zobrazeno na obrázku
10.

Obrázek 10 – Předběžné zarovnání

Samotné přesné zarovnání pak provede program na základě společných ploch a spojí
oba skeny v jeden.

Obrázek 11 - Zarovnané a sloučené skeny

Obrázek 3.13 – Zarovnané a sloučené skeny
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Finálním produktem skenování je nasnímaný STL síťový model, který slouží
k porovnání s CAD modelem. Poslední možnou úpravou je zarovnání a orientace modelu
v prostoru a definice souřadného systému pro lepší navazující práci.

Obrázek 12 - Výsledný obraz 1

Obrázek 13 - Výsledný obraz 2
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Porovnání naskenované součásti s CAD daty
Model získaný 3D skenováním a úpravou v prostředí programu VXelements byl
exportován do softwaru Geomagic Control X. Současně byl do prostředí programu nahrán i
CAD model, který sloužil jako předloha ke 3D tisku a nachází se v pravé části obrázku 14.

Obrázek 14 - Sken a CAD model v programu Geomagic control X

Tyto dva obrazy jsou pak na sebe zarovnány. Předběžné zarovnání je prováděno
manuálně, program poté zarovnání sám dokončí. Po zarovnání skenu a modelu přes sebe je
pak možno určit odchylku odpovídajících si bodů skenu (resp. Vytištěného dílu) a nativních
CAD dat.

Obrázek 15 - Sloučení obrazu a CAD modelu
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V programu byla použita funkce ke zvýraznění místních odchylek prototypu od
původního CAD modelu. Software vykreslil barevnou škálu s rozmezím tolerance odchylky
rozměrů, podle které bylo určeno, v jakém místě je jak velká odchylka od původního
rozměru. Na základě barevného rozlišení bylo zjištěno, že prototyp vytisknutý na 3D
tiskárně je v celém svém objemu zploštělý a má odchlíplé krajní oblasti. Zjednodušené
schéma deformace výtisku je uvedeno na obrázku 16.

Obrázek 16 - Schéma deformace výtisku

Na obrázcích 17 a 18 je znázorněno barevné vyznačení odchylek jak ze zadní, tak
z přední strany. Zadaná přípustná tolerance byla stanovena na ±0,3mm. Vytištěný model se
tedy do stanoveného tolerančního rozmezí nevešel. V nejproblematičtějších oblastech
dosahovala odchylka od původního modelu velikosti až 1,2 milimetru. Zploštělá oblast čela
měla hodnotu největší odchylky přibližně 0,5 milimetru.

12

Obrázek 17- Vyhodnocení odchylky rozměrů od základního CAD modelu (zadní strana)

Obrázek 18 - Vyhodnocení odchylky rozměrů od základního CAD modelu (přední strana)

Závěr
Provedením tohoto měření bylo zjištěno, že při tisku větších plošných dílů dochází
k odchylkám výsledných rozměrů výtisků od vstupních CAD dat. Tyto odchylky jsou
způsobeny jednak tepelným namáháním vneseným do materiálu při tisku a při ochlazování,
a také orientací výtisku v komoře. V různých místech tiskové komory se teplota liší a rovněž
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se liší čas, po který tepelné namáhání v určité oblasti působí. Díly ve spodní části komory
jsou exponovány vyšší teplotě mnohem déle, než díly ve vrchních vrstvách stavby. Velmi
také záleží na orientaci dílů v komoře, aby nedocházelo k velké lokální koncentraci
vneseného tepla a aby bylo umožněno co nejlepší odvádění tepla ze součásti do okolí.
Provedením tohoto experimentu bylo možno stanovit, jak tyto faktory ovlivňují
výsledný výtisk a jak se vyvarovat velkým změnám rozměrů, nebo je alespoň co nejvíce
eliminovat. Díky získaným poznatkům je možno součásti lépe pozicovat v komoře a
predikovat jejich chování po vytažení z komory. Výtisky pak při správném rozložení nejsou
tak teplotně namáhány a je možno dodržet stanovenou přesnost.
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