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IZVLEČEK
Skokovit razmah trga 3D-skenerjev v preteklem desetletju še vedno traja. Če se je v začetku tehnologija 3D-skeniranja
uporabljala predvsem kot prvi korak pri vzvratnem inženirstvu, se v zadnjih letih vedno bolj uporablja za industrijske
meritve. 3D-skenerji na strukturirano svetlobo vodilnih proizvajalcev so že integrirani v montažne linije v serijski
proizvodnji, postopek izvajanja meritev in kontrole pa postaja vedno bolj avtomatiziran in hkrati standardiziran. Ker pa je
področje merjenja precej konzervativno, se večkrat spregledajo nove možnosti, ki jih omenjeni skenerji omogočajo.
Predstavljen članek obravnava nove možnosti kontrole geometrije izdelka, ki jih odpira uporaba 3D-skenerjev na
strukturirano svetlobo, in se jih morda v poplavi vsakdanje tekoče problematike sploh ne zavedamo. Z uporabo zelo
zmogljivih programov za izvajanje meritev, pregledov in kontrole, ki jih nekateri vodilni proizvajalci opreme ponujajo
brezplačno, lahko pomenljiv naslov članka dejansko drži.

1 UVOD
Koncept »meritve iz naslonjača«, zapisan v
naslovu članka, pomeni eksternalizacijo funkcije
3D-skeniranja merjencev in izvedbo meritev pri
naročniku v namenskih programskih orodjih.
Postopek je shematsko ponazorjen na sliki 1.

Sodobna orodja za 3D-skeniranje omogočajo
obdelavo podatkov v brezplačnih programskih
orodjih proizvajalcev opreme za skeniranje
(primer je naveden na sliki 1), ki so zelo
zmogljiva in tudi certificirana po mednarodnih
standardih, omogočajo pa tudi arhiviranje
podatkov. S tem se lahko podjetja izognejo
strošku nakupa vodilnih 3D-skenerjev na
strukturirano svetlobo. Slednji skenerji so
trenutno v svetovnem vrhu glede točnosti in so
tudi zelo fleksibilni iz vidika skeniranja kosov
različnih dimenzij.
2 OPTIČNI 3D-SKENERJI NA
STRUKTURIRANO SVETLOBO
3D-skenerji na strukturirano svetlobo so
naprave, ki trirazsežno zajemajo podatke fizičnih
objektov s pomočjo projekcije urejenega vzorca
na skenirani kos in zajemanja digitalnih slik z eno
ali več kamerami (slika 2). Zajete slike se
matematično obdelajo, podatki pa se pretvorijo v
3D-koordinate površine skeniranca in zapišejo v
urejeni digitalni obliki.
Poznamo več vrst teh naprav, za najbolj
fleksibilne, robustne in natančne pa so se izkazali
optični 3D sistemi na belo oziroma modro
svetlobo.

Slika 1: Koncept »meritev iz naslonjača«
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2.1 Rezultat 3D optičnega skeniranja

Slika 2: Ponazoritev 3D-skeniranja s
strukturirano svetlobo – prikazan je
sistem z eno kamero [1]

Neposreden rezultat 3D-skeniranja je oblak
točk oz. STL-datoteka. STL je poseben zapis, ki
trirazsežen objekt ponazarja z množico majhnih
trikotnih ploskev postavljenih nanj. Globalna
natančnost zajetih podatkov je odvisna od
robustnosti in tipa sistema, zajetje drobnih
detajlov pa od resolucije kamer in uporabljenega
merilnega volumna. Deklarirana natančnost
vrhunskih optičnih skenerjev za majhne objekte
je lahko tudi do 0,002 mm, v praksi 0,01 mm za
objekte velikosti med 100-300 mm.

Z vidika kakovosti dobljenih rezultatov so
tovrstni sistemi vodilni na področju 3Dskeniranja. Razlogi za to so predvsem naslednji:
 robustnost - niso odvisni od gibljivih
mehanskih delov,
 možna je sprotna kontrola kalibracije
sistema in s tem natančnosti, o čemer
imamo tudi povratno informacijo,
 kakovost podatkov je velika- površinski
zajem podatkov zagotavlja zelo dobro
kvaliteto v primerjavi z dotičnimi in
laserskimi skenerji (slednji ponujajo zgolj
točkovni ali linijski zajem).
Slika 4: Primer STL-modela; vidne so trikotniške
površine, ki natančno popisujejo
geometrijo izdelka – na mestih detajlov
je mreža trikotnikov zgoščena zaradi
boljšega popisa
2.2 Primerjava z ostalimi tehnologijami 3Dskeniranja

Slika 3: Optični 3D-skener ATOS CS 5M na
modro svetlobo med procesom
skeniranja
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Konkurenca 3D-skenerjem na strukturirano
svetlobo so predvsem linijski laserski 3D-skenerji
in CT-skenerji. Dotičnih sistemov namenoma ne
omenjamo, ker je frekvenca zajema podatkov
zelo nizka in s tem njihova namembnost povsem
drugačna, torej bi bili za predstavljen koncept
meritev preko prve faze izdelave STL-modela
povsem neprimerni.
Linijski laserski 3D-skenerji zajemajo podatke
v linijah. S tem je kakovost podatkov v eni smeri
INDUSTRIJSKI FORUM IRT 2013

»MERITVE IZ NASLONJAČA« - RESNIČNE PREDNOSTI MERITEV Z OPTIČNIMI 3D-SKENERJI
PO METODI STRUKTURIRANE SVETLOBE
Luka BOTOLIN, Samo GAZVODA
TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije

odlična, težave pa so v drugi smeri. Dobljene
STL-datoteke so v splošnem slabše kvalitete in z
več šuma, zaradi negotovosti pozicije sonde v
prostoru pa so tudi manj točni (dosegljivo 0,10,05 mm). Z manjšimi laserskimi skenerji je
možno doseči tudi boljše točnosti, a so potem
neprimerni za skeniranje objektov večjih
dimenzij.
V zadnjem času se na trgu zelo uveljavljajo
CT-skenerji,
ki
omogočajo
popolno
avtomatizacijo 3D-skeniranja. Velika prednost je
zagotovo neodvisnost od geometrije, saj lahko
skeniramo tudi votle predmete, globoke luknje in
utore itd. Tudi točnost je velika, a v splošnem
zelo odvisna od velikosti merjenca. Doseže lahko
enak razred točnosti kot skenerji na strukturirano
svetlobo. Slabost je odvisnost od materialov
merjenca, saj materialov z večjo gostoto od
Aluminija praktično ne moremo skenirati.
Omejitev predstavlja tudi zaprta komora, ki
onemogoča skeniranje večjih merjencev (npr. z
gabariti nad 800 mm).

pripravi merskega poročila lahko povsem
prilagodimo posamezne gradnike, tolerance ipd.
Nominalne vrednosti lahko preberemo iz
izvornega CAD-modela, ki ga lahko vnaprej
pripravimo (npr. z obarvanjem površin glede na
vrednosti dopustnih odstopkov) in s tem delno
avtomatiziramo postopek meritve. Primer takega
merskega poročila prikazuje slika 5.
Kontrola toleranc oblike in lege (npr. soosnost,
vzporednost, profil proste površine, planost,
položaj...) je zelo preprosta in hitra, hkrati ustreza
standardoma EN ISO 1101 in ASME Y14.5.

3 IZVEDBA MERSKE KONTROLE [2, 3]
Brezplačna programska orodja, kot je npr.
GOM Inspect, nam omogočajo hiter in enostaven
uvoz skeniranih podatkov v formatu STL, kar je
osnova za hitro geometrijsko analizo izdelka.
Možen je tudi uvoz drugih formatov oz. tudi
sestavljanje posameznih meritev v celoto ter
manjše korekture na oblaku točk, vendar vse te
dodelave potegnejo za seboj izgubo detajlov, s
tem pa zmanjšujemo natančnost 3D-skeniranja in
verodostojnost meritev.
3.1 Dimenzijske meritve ter kontrola toleranc
oblike in lege
Na skeniranih podatkih lahko v programski
opremi izvajamo dimenzijske meritve ter meritve
toleranc oblike in lege (GD&T). Za razliko od
klasičnih koordinatnih merilnih strojev poravnavo
koordinatnega sistema naredimo kar znotraj
programa (ta je standardizirana po DIN, kar
zagotavlja verodostojne rezultate), ravno tako
tudi vse meritve. Pomagamo si z osnovnimi
gradniki (ravnine, valji, stožci, krogle), ki jih
napenjamo na ustrezne površine, tj. tiste, ki se
uporabljajo za bazo tudi na načrtih [2]. Pri
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Slika 5: Izsek merskega poročila plastične
komponente (BSH Hišni aparati)
3.2 Barvna skala odstopkov površine
S primerjavo skeniranih podatkov z izvornimi
površinami iz CAD-modela izdelka dobimo
barvno skalo odstopkov od idealne oblike. To je
zelo priročna tehnika za hitro oceno o točnosti
vzorca (slika 6). 3D CAD-model izdelka uvozimo
v programski paket in zatem poravnamo
koordinatni sistem merjenca v koordinatni sistem
izvornega modela. Možnih je več načinov
poravnave, tako preko z načrtom definiranih baz
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(izhodišč), kot tudi poravnava po t.i. »bestfit«
metodi najmanjših odstopkov.

Slika 6: Primer odstopanja skeniranih podatkov
od referenčnega CAD modela (BSH
Hišni aparati)
3.3 Pregledovanje rezultatov
Brezplačni programski paketi za merjenje se
lahko uporabljajo tudi zgolj za pregledovanje
rezultatov meritev, ki jih za naročnika opravi
izvajalec. V tem primeru se lahko meritve
analizirajo v 3D-okolju, kar omogoča bolj
intuitiven vpogled v odstopke tudi iz druge
perspektive, po potrebi pa se lahko seveda
izvedejo tudi dodatne meritve.
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4 SKLEP
Z uporabo vodilnih 3D-skenerjev na
strukturirano svetlobo ter programov za izvajanje
meritev, pregledovanje in geometrijsko kontrolo
izdelka, ki jih nekateri vodilni proizvajalci
opreme za skeniranje že ponujajo brezplačno,
sicer pomenljiv naslov članka dejansko drži.
Brezplačne
verzije
programske
opreme
omogočajo praktično polno funkcionalnost, le
avtomatizacije, potrebne za ponavljanje meritev,
ni mogoče izvajati. Možen je seveda nakup
profesionalnih verzij tovrstnih programskih
orodij, ki omogočajo polno funkcionalnost
meritev, torej tudi avtomatizacijo izdelave
merskih protokolov za ponovitve meritev na
novejših vzorcih.
To je manjši del investicije v merilno opremo,
s čimer si stranke lahko same prikrojijo meritve
po svoji meri in tudi ustvarijo digitalni arhiv vseh
meritev. S tem se lahko tudi npr. teden po
opravljenem skeniranju zelo hitro premeri še
kakšna dimenzija, brez potrebe po opravljanju
ponovnega skeniranja. Produktivnost se zveča,
hkrati pa podjetjem ni treba izvesti drage
investicije v hardverski del 3D-skenerja, saj je za
ta del storitve možno najeti zunanje izvajalce.
Ob koncu zaključimo, da je eksternalizacija
funkcije 3D-skeniranja in izvedba meritev
vsekakor smiselna v primeru večjega števila
meritev za znane kupce, saj največji del
investicije v vrhunski 3D-skener znaša prav
hardverski del opreme in softver za krmiljenje
skenerja, podjetja pa s tem ohranijo fleksibilnost
in hiter odzivni čas pri zahtevah po meritvah
dodatnih vzorcev. Koncept »meritev iz
naslonjača« je v praksi povsem izvedljiv.
Viri:
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