
EVIXSCAN 3D SUITE 2.7 

eviXscan 3D  Wersja 1.0 

Wiktora Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIXSCAN 3D SUITE 2.8 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Wersja 1.0 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie 

©1991-2022. Evatronix SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszego dokumentu jest dostarczana 

wyłącznie do celów informacyjnych, może ulec zmianie bez powiadomienia i nie powinna być 

interpretowana jako zobowiązanie firmy Evatronix SA. Wszelkie nazwy, miejsca i wydarzenia 

przedstawione w niniejszej publikacji nie odnoszą się w żaden sposób do osoby, żyjącej lub zmarłej, miejsca, 

wydarzenia, a wzmianka o jakiejkolwiek grupie lub stowarzyszeniu jest czysto poufna i niezamierzona. 

 

  



SPIS TREŚCI 

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Wersja 1.0  
 

 

Spis treści 
1 WSTĘP ........................................................................................................................................................................................... 11 

2 INSTALACJA ................................................................................................................................................................................ 12 

2.1 Wymagania systemowe .............................................................................................................................................. 12 

2.2 Proces instalacji .............................................................................................................................................................. 13 

2.3 Powiadomienia o dostępności nowej wersji oprogramowania............................................................... 16 

3 AKTYWACJA LICENCJI ........................................................................................................................................................... 17 

3.1 Aktywacja licencji do pełnej wersji ....................................................................................................................... 17 

3.2 Aktywacja licencji on-line do wersji testowej .................................................................................................. 19 

3.2.1 Rejestracja ............................................................................................................................................................... 20 

3.2.2 Logowanie ............................................................................................................................................................... 22 

3.2.3 Instalacja wersji testowej ................................................................................................................................. 24 

3.2.4 Aktywacja wersji testowej ............................................................................................................................... 25 

4 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA ................................................................................................................................................ 27 

4.1 Weryfikacja wymagań ................................................................................................................................................. 27 

4.2 Zmiana wersji oprogramowania............................................................................................................................. 28 

4.3 Okno startowe ................................................................................................................................................................. 28 

4.3.1 Menu kontekstowe okna startowego ......................................................................................................... 29 

4.4 Opis zawartości menu Start ...................................................................................................................................... 29 

4.5 Pasek szybkiego dostępu (Quick Access Bar) .................................................................................................... 30 

4.6 Główny pasek narzędziowy (Main Tools Ribbon) ........................................................................................... 31 

4.7 Drzewko.............................................................................................................................................................................. 31 

4.8 Prawy boczy (dynamiczny) panel akcji ............................................................................................................... 33 

4.8.1 Tryby bocznego (dynamicznego) panelu akcji ...................................................................................... 35 

4.8.2 Tryb kreatora ......................................................................................................................................................... 35 

4.9 Okno główne ..................................................................................................................................................................... 37 

4.9.1 Podgląd z kamer ................................................................................................................................................... 37 

4.9.2 Widok 3D (Viewer) .............................................................................................................................................. 38 

4.9.3 Podgląd zdjęć ......................................................................................................................................................... 42 

4.10 Pasek informacyjny ....................................................................................................................................................... 45 

5 USTAWIENIA GLOBALNE..................................................................................................................................................... 46 

5.1 Opcje (Options) ................................................................................................................................................................ 46 

5.1.1 Ustawienia ogólne (General options) .......................................................................................................... 46 

5.1.1.1 Kamery (Cameras) .......................................................................................................................................... 46 

5.1.1.2 Parametry akwizycji (Acquisition parameters)................................................................................. 47 

5.1.1.3 Generator chmury punktów (Scan generator) .................................................................................. 48 

5.1.1.4 Dane (Data) ........................................................................................................................................................ 50 

5.1.1.5 Opisy funkcjonalności (Description) ...................................................................................................... 50 



SPIS TREŚCI 

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Wersja 1.0  
 

 

5.1.2 Ustawienia widoku (View) ............................................................................................................................... 51 

5.1.2.1 Rodzaje wyświetlanej siatki (Mesh display method) ...................................................................... 51 

5.1.2.2 Reprezentacja danych w drzewku (Model tree) ............................................................................... 54 

5.1.2.3 Język (Language) ............................................................................................................................................. 55 

5.1.2.4 Kolory (Colors) ................................................................................................................................................. 55 

5.1.3 Ustawienia sprzętowe (Hardware) ............................................................................................................. 55 

5.1.3.1 Sterowniki kamer i projektorów (Cameras drivers, Projectors drivers)............................. 56 

5.2 Konfiguracja (Configuration) .................................................................................................................................... 56 

5.2.1 Ustawienia skanera (Scanner) ....................................................................................................................... 56 

5.2.1.1 Konfiguracja skanera (3D scanner) ........................................................................................................ 57 

5.2.1.2 Opisy funkcjonalności (Description) ...................................................................................................... 58 

5.2.2 Ustawienia dodatkowe (Equipment) .......................................................................................................... 58 

5.2.2.1 Pliki kalibracyjne (Calibration chart) .................................................................................................... 59 

5.2.2.2 Pliki artefaktów (Artefacts set) ................................................................................................................. 60 

5.2.3 Ustawienia automatycznej kalibracji (Auto-calibration) .................................................................. 62 

6 KLAWISZE AKCJI ...................................................................................................................................................................... 64 

6.1 Sterowanie widokiem 3D ........................................................................................................................................... 64 

6.2 Sterowanie drzewkiem ............................................................................................................................................... 64 

6.3 Skróty klawiszowe ......................................................................................................................................................... 65 

7 DRZEWKO .................................................................................................................................................................................... 66 

7.1 Menu kontekstowe ........................................................................................................................................................ 67 

7.1.1 Menu kontekstowe skanów i meshy drzewka ....................................................................................... 67 

7.1.2 Menu kontekstowe grupy domyślnej ......................................................................................................... 68 

7.1.3 Menu kontekstowe grup ................................................................................................................................... 68 

7.2 Zarządzanie drzewkiem .............................................................................................................................................. 69 

7.2.1 Domyślne grupy skanów .................................................................................................................................. 69 

7.2.2 Tworzenie grup ..................................................................................................................................................... 69 

7.2.3 Zmiana nazwy grupy .......................................................................................................................................... 70 

7.2.4 Przenoszenie skanów między grupami ..................................................................................................... 71 

7.2.5 Odłączenie skanów od projektu .................................................................................................................... 72 

7.2.6 Usuwanie skanów ................................................................................................................................................ 73 

7.2.7 Odłączanie grupy ze skanami od projektu ............................................................................................... 74 

7.2.8 Usuwanie grupy .................................................................................................................................................... 74 

8 PROCES KONFIGURACJI URZĄDZENIA ......................................................................................................................... 75 

8.1 Wybór projektora .......................................................................................................................................................... 75 

8.2 Tworzenie nowej konfiguracji skanera ............................................................................................................... 75 

8.3 Kalibracja skanera ......................................................................................................................................................... 77 

8.3.1 Zwykła kalibracja ................................................................................................................................................. 78 



SPIS TREŚCI 

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Wersja 1.0  
 

 

8.3.2 Kalibracja z użyciem kreatora........................................................................................................................ 80 

8.3.2.1 Wybór projektora ........................................................................................................................................... 81 

8.3.2.2 Ustawianie odległości skanera od tablicy kalibracyjnej .............................................................. 81 

8.3.2.3 Ustawianie wysokości skanera względem tablicy kalibracyjnej ............................................. 82 

8.3.2.4 Wykonywanie zdjęć tablicy kalibracyjnej ........................................................................................... 82 

8.3.2.5 Kalibracja ............................................................................................................................................................ 85 

8.3.3 Usuwanie zdjęć kalibracyjnych ..................................................................................................................... 86 

8.3.3.1 Dekalibracja (Decalibration)...................................................................................................................... 86 

8.3.3.2 Usuwanie zdjęć z drzewka .......................................................................................................................... 87 

8.3.4 Wybór pliku kalibracyjnego tablicy kalibracyjnej ............................................................................... 87 

8.4 Weryfikacja poprawności kalibracji ..................................................................................................................... 88 

8.4.1 Rodzaje komunikatów po wykonanej weryfikacji ............................................................................... 91 

8.5 Wybór innej istniejącej konfiguracji skanera (wybór skanera) .............................................................. 91 

8.6 Usuwanie konfiguracji skanera ............................................................................................................................... 92 

8.7 Re-kalibracja istniejącej konfiguracji skanera ................................................................................................. 93 

9 EKSPOZYCJA ............................................................................................................................................................................... 94 

9.1 Tryby ekspozycji............................................................................................................................................................. 94 

9.1.1 Ekspozycja manualna ......................................................................................................................................... 94 

9.1.2 Ekspozycja automatyczna (półautomatyczna) ...................................................................................... 96 

9.2 Prawidłowy dobór ekspozycji ................................................................................................................................. 99 

9.2.1 Prześwietlenie .................................................................................................................................................... 100 

9.2.2 Niedoświetlenie ................................................................................................................................................. 101 

10 PROJEKTOR .............................................................................................................................................................................. 102 

10.1 Jasność projektora ...................................................................................................................................................... 102 

10.1.1 Prawidłowy dobór jasności projektora .................................................................................................. 102 

10.2 Wzorce projektora ...................................................................................................................................................... 102 

11 GAIN ............................................................................................................................................................................................. 104 

11.1 Prawidłowy dobór cyfrowego wzmocnienia sygnału ............................................................................... 104 

12 PROJEKT .................................................................................................................................................................................... 105 

12.1 Tworzenie nowego projektu.................................................................................................................................. 105 

12.1.1 Inny rodzaj okna tworzenia nowego projektu .................................................................................... 106 

12.2 Otwieranie istniejącego projektu ........................................................................................................................ 107 

12.3 Import plików ............................................................................................................................................................... 109 

12.4 Otwieranie lub import za pomocą metody przeciągnij  i upuść (Drag and Drop) ....................... 110 

12.5 Eksport plików ............................................................................................................................................................. 110 

12.6 Zapis zmian w projekcie .......................................................................................................................................... 112 

13 MARKERY I ARTEFAKTY ................................................................................................................................................... 114 

13.1 Rodzaje markerów ..................................................................................................................................................... 114 



SPIS TREŚCI 

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Wersja 1.0  
 

 

13.2 Tryb wykrywania markerów ................................................................................................................................ 115 

13.2.1 Reprezentacja wykrytych markerów w eviXscan 3D ...................................................................... 117 

13.3 Łączenie po markerach/artefaktach.................................................................................................................. 118 

13.3.1 Dopasowanie z użyciem Markers alignment ........................................................................................ 118 

13.3.2 Automatyczne łączenie grupy po wykonanej serii skanów.......................................................... 118 

14 STOLIK OBROTOWY ............................................................................................................................................................ 120 

14.1 Wybór stolika obrotowego ..................................................................................................................................... 120 

14.2 Pozycjonowanie stolika obrotowego................................................................................................................. 120 

14.2.1 Pozycjonowanie w trybie manualnym.................................................................................................... 121 

14.2.2 Pozycjonowanie w trybie automatycznym ........................................................................................... 123 

14.3 Obsługa stolika obrotowego .................................................................................................................................. 124 

14.3.1 Sposoby ustawiania kątów ........................................................................................................................... 125 

15 SKANOWANIE ......................................................................................................................................................................... 127 

15.1 Tryby skanowania ...................................................................................................................................................... 127 

15.1.1 Wykonywanie pojedynczych skanów – tryb kreatora .................................................................... 127 

15.1.1.1 Wybór projektora ................................................................................................................................... 128 

15.1.1.2 Wybór wzorca projektora ................................................................................................................... 128 

15.1.1.3 Obrót skanera do obiektu ................................................................................................................... 129 

15.1.1.4 Ustawianie odległości skanera od obiektu ................................................................................. 130 

15.1.1.5 Ustawianie wysokości skanera względem obiektu ................................................................ 131 

15.1.1.6 Ustawienie ekspozycji kamer i jasności projektora ............................................................... 131 

15.1.1.7 Zmiana ustawień generatora chmury punktów ....................................................................... 133 

15.1.1.8 Wywołanie skanowania ....................................................................................................................... 133 

15.1.2 Wykonywanie pojedynczych skanów – tryb zwykły ....................................................................... 133 

15.1.3 Skanowanie z użyciem stolika – tryb kreatora ................................................................................... 136 

15.1.3.1 Wybór projektora, ustawienie pozycji skanera ........................................................................ 137 

15.1.3.2 Ustawienie wzorca do pozycjonowania ....................................................................................... 138 

15.1.3.3 Pozycjonowanie stolika – pierwsze zdjęcie................................................................................ 139 

15.1.3.4 Pozycjonowanie stolika – drugie zdjęcie ..................................................................................... 140 

15.1.3.5 Pozycjonowanie stolika – trzecie zdjęcie .................................................................................... 140 

15.1.3.6 Ustawienia ekspozycji kamer i jasności projektora ............................................................... 141 

15.1.3.7 Wywołanie procesu skanowania ..................................................................................................... 143 

15.1.4 Skanowanie z użyciem stolika – tryb zwykły ...................................................................................... 143 

15.1.5 Skanowanie z użyciem markerów – tryb kreatora ........................................................................... 148 

15.1.5.1 Wybór projektora, wzorca projektora, ustawianie odpowiedniej pozycji skanera 148 

15.1.5.2 Wykrywanie markerów ....................................................................................................................... 150 

15.1.5.3 Dobór ekspozycji i jasności projektora ........................................................................................ 151 

15.1.5.4 Skanowanie obiektu............................................................................................................................... 152 



SPIS TREŚCI 

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Wersja 1.0  
 

 

15.1.6 Skanowanie z użyciem markerów – tryb zwykły .............................................................................. 153 

15.1.7 Tryb HDR............................................................................................................................................................... 156 

15.2 Wykrywanie i odcinanie płaszczyzny ............................................................................................................... 157 

15.2.1 Wykrywanie płaszczyzny pokrytej markerami – tryb kreatora ................................................ 157 

15.2.1.1 Przygotowanie płaszczyzny do skanowania – tryb automatyczny ................................. 158 

15.2.1.2 Przygotowanie płaszczyzny do skanowania – tryb manualny.......................................... 158 

15.2.1.3 Wykrywanie markerów na płaszczyźnie ..................................................................................... 159 

15.2.2 Skanowanie z odcięciem płaszczyzny ..................................................................................................... 159 

16 AUTOMATION ......................................................................................................................................................................... 161 

16.1 Konfiguracja urządzenia .......................................................................................................................................... 161 

16.2 Panel kalibracji ............................................................................................................................................................. 162 

16.2.1 Wybór pliku do kalibracji urządzenia ..................................................................................................... 164 

16.3 Synchronizacja suwnic i zarządzanie połączeniem USB .......................................................................... 165 

16.3.1 Resetowanie osi ................................................................................................................................................. 165 

16.3.2 Resetowanie połączenia ................................................................................................................................ 165 

16.4 Kalibracja urządzenia................................................................................................................................................ 166 

16.5 Tryby skanowania ...................................................................................................................................................... 167 

16.5.1 Tryb manualny ................................................................................................................................................... 167 

16.5.2 Tryb automatyczny .......................................................................................................................................... 170 

16.5.2.1 Import ścieżki ........................................................................................................................................... 171 

16.5.2.2 Eksport ścieżki ......................................................................................................................................... 172 

16.5.2.3 Menu kontekstowe listy ścieżek ...................................................................................................... 173 

16.5.2.4 Uruchomienie zawartości ścieżki .................................................................................................... 174 

16.5.2.5 Błąd wykonania ścieżki ........................................................................................................................ 175 

16.6 Tryb nauki (tworzenia szablonów ścieżek) ................................................................................................... 175 

16.6.1 Tworzenie nowej ścieżki ............................................................................................................................... 177 

16.6.2 Usuwanie ścieżki ............................................................................................................................................... 177 

16.6.3 Edytor ścieżek (proces „uczenia”) ............................................................................................................ 178 

16.6.3.1 Menu kontekstowe edytora ścieżek ............................................................................................... 179 

16.6.3.2 Zmiana kolejności kroków .................................................................................................................. 180 

16.6.4 Menu kontekstowe listy ścieżek ................................................................................................................ 180 

16.7 Edytor ścieżek – dostępne szablony kroków................................................................................................. 180 

16.7.1 Podstawowe szablony (Tools) .................................................................................................................... 181 

16.7.1.1 Create new project ................................................................................................................................. 181 

16.7.1.2 Plane detect ................................................................................................................................................ 181 

16.7.1.3 Move and scan .......................................................................................................................................... 182 

16.7.1.4 Table series ................................................................................................................................................ 185 

16.7.1.5 Pause ............................................................................................................................................................. 186 



SPIS TREŚCI 

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Wersja 1.0  
 

 

16.7.1.6 Rotary table................................................................................................................................................ 186 

16.7.1.7 Remove markers ..................................................................................................................................... 187 

16.7.1.8 Global alignment...................................................................................................................................... 187 

16.7.1.9 Merging ........................................................................................................................................................ 188 

16.7.1.10 Export ........................................................................................................................................................... 188 

16.7.1.11 Best fit ........................................................................................................................................................... 189 

16.7.1.12 Fill holes waterproof ............................................................................................................................. 190 

16.7.1.13 Fill holes densely ..................................................................................................................................... 190 

16.7.2 Szablony kroków robota (Robot) .............................................................................................................. 191 

16.7.2.1 Move robot ................................................................................................................................................. 191 

16.7.2.1.1 Panel ustawiania pozycji (SET POSITION) ............................................................................. 193 

16.7.2.2 Robot scan .................................................................................................................................................. 194 

16.7.2.3 Autocalibration ........................................................................................................................................ 195 

16.7.2.4 Panel ustawiania pozycji startowej (SET POSITION) ............................................................. 197 

16.8 Konfiguracja TCP ......................................................................................................................................................... 197 

16.9 Konfiguracja robotów ............................................................................................................................................... 200 

16.9.1 Edycja konfiguracji ........................................................................................................................................... 201 

17 POST-PROCESSING ............................................................................................................................................................... 203 

17.1 Przegenerowywanie chmury punktów (Point cloud generator) .......................................................... 203 

17.1.1 Wczytywanie ustawień chmury punktów............................................................................................. 204 

17.1.1.1 Ustawienia z zaznaczonego skanu .................................................................................................. 205 

17.1.1.2 Ustawienia ze wskazanego pliku ..................................................................................................... 205 

17.2 Usuwanie markerów ................................................................................................................................................. 206 

17.2.1 Automatyczne usuwanie markerów ........................................................................................................ 206 

17.2.2 Usuwanie markerów z użyciem panelu Remove markers ............................................................. 206 

17.3 Sposoby dopasowywania skanów ...................................................................................................................... 209 

17.3.1 Dopasowywanie po markerach (Markers alignment) ..................................................................... 209 

17.3.2 Ręczne dopasowanie (Manual alignment) ............................................................................................ 211 

17.3.2.1 Proces ręcznego dopasowanie skanów ........................................................................................ 212 

17.3.3 Globalne dopasowanie (Global alignment) ........................................................................................... 215 

17.3.3.1 Tryby ICP ..................................................................................................................................................... 216 

17.3.3.2 Dopasowywanie skanów ..................................................................................................................... 217 

17.3.3.3 Błędy dopasowania ................................................................................................................................ 219 

17.3.4 Dopasowanie na postawie analizy kształtu (Best Fit) ..................................................................... 219 

17.3.5 Resetowanie dopasowania (Reset alignment) .................................................................................... 221 

17.4 Łączenie skanów (Merge)........................................................................................................................................ 222 

17.5 Oczyszczenie i naprawianie siatki (Clean mesh) .......................................................................................... 224 

17.6 Rozrzedzanie skanów (Decimate) ....................................................................................................................... 228 



SPIS TREŚCI 

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Wersja 1.0  
 

 

17.7 Zagęszczanie siatki (Subdivide) ............................................................................................................................ 229 

17.8 Wypełnianie otworów metodą zaznaczania (Fill holes selection) ....................................................... 231 

17.9 Wypełnianie otworów (jednocześnie) na podstawie chmury punktów (Fill holes waterproof)

 233 

17.10 Wypełnianie otworów (osobno) na podstawie otoczenia wokół otworu (Fill holes densely)

 234 

17.11 Wygładzanie powierzchni siatki metodą Laplaciana (Laplacian smoothing) ........................... 235 

17.12 Wygładzanie powierzchni siatki metodą Taubina (Taubin smoothing) ...................................... 237 

18 SHOW & SELECT .................................................................................................................................................................... 239 

19 DODATKOWE FUNKCJE ..................................................................................................................................................... 240 

19.1 Wersja oprogramowania ......................................................................................................................................... 240 

19.2 Zapis pliku z logiem (Save log) ............................................................................................................................. 241 

19.3 Wsparcie techniczne (Quick support) ................................................................................................................ 241 

 



 

   
 

 

 

 

 



  WSTĘP 

   

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 11 z 244 

 

1 WSTĘP 

eviXscan 3D Suite 2.8 to kolejna wersja oprogramowania, którego debiut w wersji 2.0 miał miejsce w 2018 

roku. Oprogramowanie z wersji na wersję prężnie się rozwija, dając użytkownikom coraz to nowsze 

funkcjonalności ułatwiające proces skanowania i przetwarzania trójwymiarowych modeli cyfrowych. Całość 

opakowana jest w intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs wspierający pracę nawet początkujących 

użytkowników. Dodatkowym źródłem informacji zarówno dla osób początkujących, jak i tych 

zaawansowanych jest niniejsza instrukcja obsługi. 
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2 INSTALACJA 

2.1 Wymagania systemowe 

OS - Windows 8 

- Windows 10 

-  Rekomendowane: Windows 10 (64 bit) 

CPU  - Intel® and AMD® procesor z minimalnym zegarem 2,5 GHz 

 - Rekomendowane: Wielowątkowy procesor, Hyperthreading, zegar procesora 

powyżej 3 GHz  

RAM  - Minimum: 8 GB 

 -  Rekomendowane: 32+ GB (w zależności od systemu) 

Hard 

Disk 

 - 30 GB lub więcej 

 -  Rekomendowane: SSD 256GB lub więcej 

Display  - DirectX 11 

 - Minimalna rozdzielczość: 1280 x 960 

 -  Rekomendowana rozdzielczość: 1920 x 1080 

GPU  - nVidia® GTX 970 or higher 

 - Rekomendowane: nVidia® Quadro P1000 lub GTX 1060Ti 
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2.2 Proces instalacji 

W celu zainstalowania oprogramowania eviXscan 3D Suite należy uruchomić otrzymany plik instalacyjny 

(eviXscan_3D_Suite_2.8.x.x.msi). Wyświetli się kreator instalacji, który przeprowadzi użytkownika przez cały 

proces instalacji. W celu przejścia do następnego kroku należy kliknąć przycisk Dalej. 

 

Rysunek 1. Kreator instalacyjny – okno powitalne 

Przejście do kolejnego etapu wymaga akceptacji umowy licencyjnej oprogramowania. Po wykonaniu tej 

czynności można przejść do kolejnego kroku przyciskiem Dalej. 

 

Rysunek 2. Kreator instalacyjny – umowa licencyjna 
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Na tym etapie należy wskazać lokalizację, w której zostanie zainstalowane oprogramowanie. Można również 

zostawić domyślną ścieżkę sugerowaną przez oprogramowanie. 

 

 

Rysunek 3. Kreator instalacyjny – folder docelowy 

Po kliknięciu w przycisk Zainstaluj rozpocznie się instalacja oprogramowania. 

 

Rysunek 4. Kreator instalacyjny – instalacja produktu 
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Po zakończeniu procesu instalacji wyświetli się okno pożegnalne informujące o przebiegu instalacji (jej 

poprawnym ukończeniu bądź też niepowodzeniu). Przycisk Zakończ kończy pracę kreatora instalacji. 

 

Rysunek 5. Kreator instalacyjny – okno pożegnalne  
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2.3 Powiadomienia o dostępności nowej wersji 

oprogramowania 

Jeżeli na serwerze znajduje się nowsza wersja niż ta zainstalowana lokalnie, przy uruchomieniu 

oprogramowania pojawi się okno informujące o dostępnej aktualizacji. W oknie widnieje informacja  

o rozwiązanych problemach i wprowadzonych usprawnieniach (1), informacja o obecnej i najnowszej wersji 

(2) oraz możliwość pobrania najnowszej wersji ze strony przyciskiem Download (3) lub zamknięcie okna 

przyciskiem Close (4). Zaznaczenie opcji Don’t show this window again for this version (5) spowoduje,  

że komunikaty o nowej wersji nie pojawią się aż do momentu pojawienia się kolejnej wersji – w tym 

przypadku będzie to wersja 2.8.12.1 lub wyższa. 

 

UWAGA 
Przycisk Download (3) przekierowuje na stronę w celu zalogowania się na własne konto i pobranie 
nowej wersji. 
 

 

Więcej informacji o pobieraniu wersji w podrozdziale 3.2.2.  
 

 

Rysunek 6. Okno informujące o dostępnej nowej wersji do pobrania
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3 AKTYWACJA LICENCJI 

3.1 Aktywacja licencji do pełnej wersji 

Do prawidłowego działania oprogramowania eviXscan 3D Suite wymagana jest aktywacja licencji 

z wykorzystaniem otrzymanego klucza sprzętowego. Przed rozpoczęciem aktywacji należy umieścić klucz 

sprzętowy w porcie USB komputera. Następnie należy uruchomić oprogramowanie eviXscan 3D Suite i z menu 

Start wybrać przycisk License Manager. License Manager można również uruchomić z paska startu w systemie 

Windows wyszukując folder eviXscan 3D Suite (oprócz skrótu oprogramowania eviXscan 3D Suite znajdują się 

tam skróty do License Managera i Quick Support). Na ekranie wyświetli się okno managera zarządzającego 

licencją. 

 

Rysunek 7. eviXscan 3D Suite License Manager 

Za pomocą uruchomionego programu należy wygenerować plik z rozszerzeniem .efp, klikając w przycisk 

GENERATE FINGERPRINT. 
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Rysunek 8. eviXscan 3D Suite License Manager – GENERATE FINGERPRINT 

Wygenerowany w ten sposób plik należy przesłać na adres support@evatronix.com i czekać na maila 

zwrotnego. Po otrzymaniu pliku z rozszerzeniem .lic należy go zaimportować do oprogramowania, klikając  

w  przycisk IMPORT w License Managerze. W polu Import license znajduje się informacja o zaimportowanej 

licencji. 

 

Rysunek 9. eviXscan 3D Suite License Manager – rodzaj zaimportowanej licencji 

Po poprawnym zaimportowaniu pliku licencyjnego należy zatwierdzić wgrywanie licencji za pomocą 

przycisku APPLY. Prawidłowe wgranie licencji wyświetli komunikat informujący o poprawnym załadowaniu 

licencji. 

mailto:support@evatronix.com
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Rysunek 10. eviXscan 3D Suite License Manager – komunikat poprawnie wgranej licencji 

Na końcu całego procesu poprzedni status licencji w polu Key license powinien posiadać tę samą informację 

co pole Imported license (Rysunek 11). 

 

Rysunek 11. eviXscan 3D Suite License Manager – widok okna po poprawnym załadowaniu licencji 

Po wykonaniu powyższych czynności można zamknąć okno License Managera. 

3.2 Aktywacja licencji on-line do wersji testowej 

Aby uzyskać dostęp do 30-dniowej wersji testowej należy wejść na stronę0F

1 i dokonać rejestracji (Registration) 

(1). Jeżeli posiadamy już konto można przejść do logowania (Login) (2). 

 

Rysunek 12. Przyciski nawigacji na stronie (rejestracja i logowanie) 

 

 

1 https://evixscan3d-support.azurewebsites.net/userregistration 

https://evixscan3d-support.azurewebsites.net/userregistration
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3.2.1 Rejestracja 

Wchodząc na stronę rejestracji (1) w formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane: 

 

Rysunek 13. Formularz rejestracyjny konta 
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(3) – imię, 

(4) – nazwisko, 

(5) – nazwisko dystrybutora lub ewentualnie nazwę źródła z jakiego uzyskaliśmy informację o możliwości 

otrzymania wersji testowej, 

(6) – numer telefonu, 

(7) – adres e-mail, 

(8) – firma, 

(9) – kraj, 

(10) – hasło i powtórzenia hasła, 

(11) – zaakceptować regulamin. 

Po wypełnieniu powyższych danych i sprawdzeniu ich poprawności należy użyć przycisku Register (12) 

(Rysunek 13) w celu dokonania rejestracji. Jeżeli wszystko przebiegnie poprawnie, system prześle maila (13) 

(Rysunek 14) informującego o poprawnej rejestracji. Informuje również, że należy poczekać na weryfikację 

przez wsparcie techniczne. Konta z nieprawdziwymi danymi nie będą zatwierdzane. 

© Evixscan 3D Sp. z o.o.

 

Rysunek 14. Potwierdzenie rejestracji 
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3.2.2 Logowanie 

Aby przejść do panelu logowania należy otworzyć stronę1F

2 lub jeżeli dokonywaliśmy rejestracji przełączyć się 

na zakładkę Login (2) (Rysunek 12). W oknie logowania (Rysunek 15) należy wprowadzić dane użyte podczas 

rejestracji. Jeżeli nasze konto zostało aktywowane wprowadzając adres e-mail (14) i hasło (15), na które 

założone zostało konto, a następnie klikając na Submit (16), logujemy się na swoje konto.  

 

Rysunek 15. Okno logowania do konta 

Zakładka My Account (17) (Rysunek 16) służy do zarządzania kontem obecnie zalogowanego użytkownika. 

 

                                          Rysunek 16. Zakładki w zalogowanym panelu 

 

       Rysunek 17. Pasek powitalny  
      i przycisk wylogowania z konta 

 

Można w nim znaleźć kategorię Download eviXscan 3D Suite (Rysunek 18) zawierającą przycisk Download 

demo version (21) do pobrania licencji testowej i przycisk Download full version (22) widoczny tylko w 

przypadku posiadania aktywnej subskrypcji na oprogramowanie – informuje o tym status (Maintenance) (24). 

 

Rysunek 18. Kategoria Download Trial eviXscan z przyciskiem do pobrania wersji testowej 

  

 

 

2 https://evixscan3d-support.azurewebsites.net/userlogin 

https://evixscan3d-support.azurewebsites.net/userlogin
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W kategorii My account widnieją dane podane podczas rejestracji (3-9). Dodatkowym parametrem jest 

informacja o włączonych powiadomieniach e-mail (Email notifications) (23), status subskrypcji na 

oprogramowanie (Maintenance) (24) i przycisk otwierający stronę z informacjami na temat polityki 

prywatności (Check our privacy policy) (25). 

 

Rysunek 19. Kategoria My account z danymi konta podanymi podczas rejestracji 

Wprowadzone dane można edytować w kategorii ustawienia (Settings). Dane personalne, czyli imię (First 

name) (3), nazwisko (Surname) (4), firma (Company) (8) można zmienić, dokonując zmian w Edit personal 

data i wysyłając zapytanie do wsparcia technicznego za pomocą przycisku Send request (26). Zmianę danych 

użytkownika takich jak e-mail (7), numer telefonu (Phone number) (6), nazwisko dystrybutora (Reseller 

name) (5), kraj (Country) (9) oraz włączenie lub wyłączenie powiadomień e-mail (Receive email 

notifications) (23) można dokonać w Edit user data, zmieniając konkretne pola i klikając na przycisk Change 

(27). 

 

 

Rysunek 20. Kategoria Settings do zmiany danych konta 

Dalej w kategorii Settings znajdują się pola do zmiany hasła (Change password), które można poprawić, 

wprowadzając obecne hasło w pole Password (28) a następnie nowe hasło w pole New password i Repeat new 

password (29) i klikając na przycisk Change password (30). Część Delete Account służy do usuwania konta. 

Przed jego usunięciem trzeba wprowadzić obecne hasło w pole Password (31), a następnie przycisk Delete 

account (32). 
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Rysunek 21. Kategoria Settings do zmiany hasła i usuwania konta 

Zakładka do zarządzania posiadanymi licencjami Licences (Rysunek 16) (18) zawiera wszystkie informacje 

na temat posiadanych licencji (Rysunek 22). 

 

 

Rysunek 22. Informacje o posiadanych licencjach 

Do wylogowania z konta służy przycisk (20) (Rysunek 17)  znajdujący się w prawym górnym rogu obok tekstu 

powitalnego (19). 

3.2.3 Instalacja wersji testowej 

Instalacja pobranego ze strony oprogramowania za pomocą przycisku Download demo (21) lub Download full 

version (22) (Rysunek 18) została opisana we wcześniejszym podrozdziale. 

 Więcej informacji o pobieraniu wersji testowej w podrozdziale 3.2.2.  

 Więcej informacji o instalacji pobranej wersji w podrozdziale 2.2.  
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3.2.4 Aktywacja wersji testowej 

 

Rysunek 23. Otwieranie zakładki do aktywacji licencji online 

W celu dokonania aktywacji licencji online należy otworzyć menu Start (1) i wybrać zakładkę  

Online License (2). 

 

Rysunek 24. Logowanie do konta 

W grupie LOGIN w celu zalogowania się do konta należy wpisać adres e-mail (Email Address) (3), na który 

dokonano rejestracji oraz hasło (Password) (4), a następnie kliknąć na Login (5). 

 

Rysunek 25. Komunikat o zalogowaniu 

W przypadku poprawnego zalogowania pojawi się komunikat o zalogowaniu You are logged in (6). W celu 

wylogowania wystarczy kliknąć na Log out (7). 
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Rysunek 26. Informacje o licencji 

Informacje o licencji pojawiają się w grupie LICENSE INFORMATION. Wyświetlane są wyłącznie w przypadku 

zalogowania do konta. Jeżeli posiadana licencja jest licencją testową i nie była jeszcze aktywowana, można ją 

aktywować przyciskiem REQUEST LICENSE (8). W grupie tej pojawią się bardziej szczegółowe informacje 

odnośnie do licencji.  

 

Rysunek 27. Informacja o licencji 

W informacjach pojawi się data wygaśnięcia licencji (Expiry Date), pozostały czas do wygaśnięcia licencji (Time 

left) (10), informacja czy licencja jest aktywna czy też z jakiegoś powodu została zawieszona przez wydawcę 

– na przykład na skutek łamania praw licencji (Is active) (11) oraz typ posiadanej licencji (License type) (12).
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4 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

4.1 Weryfikacja wymagań 

W przypadku, gdy komputer na którym zainstalowano oprogramowanie nie spełnia minimalnych wymagań 

sprzętowych, wyświetli się okno informacyjne wskazujące, które parametry nie zostały spełnione (1). 

Oczywiście okno pełni tylko rolę informacyjną i można je ukryć zaznaczając pole Don’t show this window again 

(2). 

 

Rysunek 28. Okno informujące o niespełnianych wymaganiach sprzętowych 

 

UWAGA 
Czasem komunikat może się pojawić nawet na nowszych kartach, gdy dany model nie zostanie 
rozpoznany przez oprogramowanie. W takim wypadku wystarczy zignorować komunikat 
zaznaczając Don’t show this window again (2).  
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4.2 Zmiana wersji oprogramowania 

Zainstalowanie oprogramowania po raz pierwszy lub jego aktualizacja wyświetli informacje o zresetowaniu 

ustawień oprogramowania do ustawień domyślnych. Zabieg ten ma na celu wyeliminowanie potencjalnych 

błędów mogących wynikać ze zmian wprowadzonych między wersjami. 

 

Rysunek 29. Okno informujące o zresetowaniu ustawień do domyślnych 

4.3 Okno startowe 

Okno startowe programu eviXscan 3D Suite (Rysunek 30) posiada następujące elementy:  

(1) – listę ostatnio otwartych modeli, 

(2) – wyszukiwarkę modeli (z listy ostatnio otwartych modeli)  

(3) – informacje o lokalizacji projektu, na którym obecnie znajduje się kursor, 

(4) – informację o zainstalowanej wersji oprogramowania, 

(5) – przycisk Create new otwierający zakładkę tworzenia nowego projektu, 

(6) – przycisk Open wywołujący okienko do wskazania projektu do otwarcia. 

 

Rysunek 30. Okno startowe 
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Menu kontekstowe okna startowego 

Klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym elemencie z listy, można wybrać jedną z dostępnych akcji: 

(1) – (Show in file explorer) otwiera folder z lokalizacją projektu, o ile zaznaczono istniejący projekt 

(w przypadku nieistniejącego pliku opcja będzie niedostępna), 

(2) – (Clean recent list) czyści całą listę ostatnio otwartych projektów, 

(3) – (Clear all not exist paths) czyści listę nieistniejących projektów (nazwy nieistniejących projektów 

są przekreślone). 

 

Rysunek 31. Menu kontekstowe listy ostatnio otwartych modeli 

4.4 Opis zawartości menu Start 

Menu oprogramowania eviXscan Suite 3D składa się z następujących opcji: 

 

Rysunek 32. Menu Start 

(1) – New – zawiera widok tworzenia nowego projektu,  

 Więcej informacji o tworzeniu nowego projektu w podrozdziale 12.1.  

(2) – Open – zawiera widok służący do otwierania istniejących już projektów z dysku,  

 Więcej informacji o otwieraniu projektów w podrozdziale 12.2.  

(3) – Import – służy do importu plików o określonych rozszerzeniach do otwartego projektu, 

 Więcej informacji o imporcie w podrozdziale 12.3.  

(4) – Export – służy do eksportu zaznaczonych elementów do wskazanej lokalizacji o wybranych 

rozszerzeniach, 

 Więcej informacji o eksporcie plików w podrozdziale 12.5.  

(5) – Export all – służy do tego samego co Export, ale nie wymaga wcześniejszego zaznaczenia elementów, 

gdyż eksportuje wszystkie pliki projektu, 
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(6) – Save – służy do zapisu wprowadzonych zmian w projekcie, 

 Więcej informacji o zapisie w podrozdziale 12.6.  

(7) – Options – zawiera ustawienia programu zarówno te dotyczące ustawień poszczególnych 

parametrów, jak i ustawienia elementów widoku, 

 Więcej informacji o opcjach w podrozdziale 5.1.  

(8) – Configuration – zawiera ustawienia dotyczące skanera, plików kalibracyjnych czy artefaktów, 

 Więcej informacji o konfiguracji w podrozdziale 5.2.  

(9) – Save log – zapis pliku przydatnego dla programistów w przypadku zgłaszania błędów 

oprogramowania, 

 Więcej informacji o zapisie logów w podrozdziale 19.2.  

(10) – About – wyświetla okno informacji o oprogramowaniu, 

(11) – License manager – aplikacja służąca do aktywacji licencji, 

 Więcej informacji na temat aplikacji do aktywacji licencji w podrozdziale 3.1.  

(12) – Quick suport – aplikacja służąca do pomocy technicznej, 

 Więcej informacji na temat aplikacji do pomocy technicznej w podrozdziale 19.3.  

(13) – Close project – zamyka otwarty projekt. 

4.5 Pasek szybkiego dostępu (Quick Access Bar) 

Interfejs użytkownika składa się z kilku podstawowych części. Na samej górze znajduje się pasek szybkiego 

dostępu (Quick Access Bar) posiadający następujące elementy: 

(1) – szybkie tworzenie nowego projektu – New,  

(2) – otwieranie istniejącego projektu – Open,  

(3) – zapis plików w otworzonym projekcie lub zapis nowego projektu – Save,  

(4) – import pliku (np. wcześniej zeskanowanego modelu) – Import,  

(5) – eksport pliku – Export (5),  

(6) – metody cofnij – Undo i ponów – Redo ostatnią operację (6), 

(7) – pozwala na własne dostosowanie paska – Customize the toolbar. 

 

Rysunek 33. Pasek szybkiego dostępu 

Na środku paska szybkiego dostępu znajduje się nazwa oprogramowania wraz z tytułem otwartego projektu 

(jeżeli takowy został otwarty). 

 

Rysunek 34. Pasek szybkiego dostępu – nazwa projektu 
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4.6 Główny pasek narzędziowy (Main Tools Ribbon) 

Pod paskiem szybkiego dostępu znajdują się zakładki wraz z odpowiednio skategoryzowanymi narzędziami 

będącymi częścią danej zakładki – główny pasek narzędziowy (Main Tools Ribbon). Podział 

na zakładki i grupy został przemyślany w taki sposób, by wskazać użytkownikowi poszczególne etapy pracy 

z oprogramowaniem. Użytkownik powinien rozpocząć pracę od menu bocznego Start, w którym 

to skonfiguruje urządzenie sukcesywnie przechodząc do dalszych etapów tj. kalibracji skanera i jego 

weryfikacji aż po skanowanie obiektu (zakładka 3D scanning), przetwarzanie otrzymanych skanów (Post-

processing) i w ostateczności kończąc na zapisie projektu i eksporcie danych. 

 

Rysunek 35. Wstążka z narzędziami – główny pasek narzędziowy 

4.7 Drzewko 

Po lewej stronie znajduje się panel z drzewkiem zawierającym wszystkie skany bądź grupy skanów otrzymane 

podczas skanowania (A) lub zaimportowane z zewnątrz (B). Skany znajdujące się w kategorii (A) można 

przegenerowywać, ale tylko wtedy, gdy wszystkie dane potrzebne do przegenerowania zostały zapisane 

na dysku. Skanów z drugiej kategorii (B) nie można przegenerować, gdyż nie posiadają one odpowiednich 

danych (między innymi zdjęć), potrzebnych do ich powtórnego przetworzenia. Jak można zauważyć drzewko 

posiada dwa sposoby wyświetlania informacji: tryb standardowy – STANDARD (1) (Rysunek 36), w którym 

są widoczne wszystkie dane i tryb kompaktowy – COMPACT (2) (Rysunek 37), w którym część informacji nie 

jest widoczna  ze względu na zaoszczędzenia miejsca. 
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Rysunek 36. Drzewko – widok standardowy 

 

                   Rysunek 37. Drzewko – widok kompaktowy 

Poszczególny skan/mesh w trybie STANDARD posiada następujące informacje: 

 

                    Rysunek 38. Elementy składowe skanu 

 

                         Rysunek 39. Elementy składowe mesha 
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(A) – przycisk do pokazywania/schowania skanu na widoku 3D,  

(B) – przycisk do zmiany koloru skanu, 

(C) – miniaturka z lewej kamery – w przypadku skanu, mesh posiada domyślną grafikę,  

(D) – nazwa skanu/mesha,  

(E) – liczba trójkątów w skanie/meshu,  

(F) – liczba punktów w skanie/meshu, 

W trybie COMPACT każdy skan/mesh zawiera tylko informacje (A), (B), (C), (D). 

 

4.8 Prawy boczny (dynamiczny) panel akcji 

Po prawej stronie w zależności od wybranego narzędzia z poszczególnych zakładek i kategorii pojawi się 

dynamiczny panel służący do wywoływania i zmiany ustawień algorytmów (1). Ustawieniom poszczególnych 

algorytmów poświęcimy osobny rozdział w dalszej części instrukcji. Dodatkowo w zakładce Post-processing 

w prawej części okna głównego znajduje się przycisk Properties (2), służący do podglądu informacji  

o zaznaczonym skanie w drzewku.  

 

 

 

Rysunek 40. Panel zmiany parametrów i właściwości 
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Wyświetlane informacje w zakładce Properties zależą od rodzaju skanu i dzielą się na następujące kategorie: 

 

                         Rysunek 41. Właściwości skanu 

 

                        Rysunek 42. Właściwości mesha 
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(3) – informacje ogólne (General info) – ta kategoria zawiera: 

(A) – nazwę skanu (Name) – tylko we właściwościach meshy,  

(B) – informacje o ścieżce do pliku (Path), 

(C) – informacje o ilości wierzchołków (Poly-vertices count), 

(D) – informacje o ilości trójkątów (Poly-faces count), 

(4) – lista zdjęć (Photos) zawiera nazwy wykonanych zdjęć. Ta kategoria występuje tylko w skanach 

posiadających informacje wygenerowane przez program eviXscan, 

(5) – informacje o chmurze (Cloud info) zawierają informacje o przypuszczalnej objętości i wielkości 

powierzchni skanu – wartość pojawia się po przeliczeniu: 

(A) – informacja o przypuszczalnej objętości siatki (Mesh volume), 

(B) – informacja o przypuszczalnej powierzchni siatki (Mesh surface), 

Informacje ustawień parametrów użytych przy wygenerowaniu chmury – tylko w skanie:  

(C) – promień erozji (Erosion radius), 

(D) – minimalny kontrast (Minimal contrast), 

(E) – poziom cienia (Shadow level), 

(F) – promień wygładzania (Smoothing radius), 

(G) – zachowanie krawędzi (Edge preserve), 

(H) – jakość trójkątów (Triangle quality), 

(I) – rozrzedzanie inteligentne (Decimate), 

(J) – rozrzedzanie proste (Point omitting), 

(6) – kategoria różne (Other) zawiera informacje o: 

(A) – kolorze skanu (FrontColor/Color), 

(B) - poziomie wibracji (Vibration) w przypadku skanów. 

4.8.1 Tryby bocznego (dynamicznego) panelu akcji 

Czasem zdarza się, że panel zawiera na dole dwie zakładki: 

(1) prostą SIMPLE - posiada mniej złożone opcje, często bardziej uproszczone dla przeciętnego 

użytkownika, 

(2) zaawansowaną ADVANCED - zawierającą często więcej rozbudowanych opcji w przeciwieństwie 

do zakładki SIMPLE. 

 

Rysunek 43. Tryby panelu 

4.8.2 Tryb kreatora 

Tryb kreatora składa się z kilku elementów, które są stałe dla każdego panelu z samouczkiem. Do 

standardowych elementów należą: 

 

Rysunek 44. Przyciski rozpoczęcia zakończenia pracy z kreatorem 
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(1) – przycisk rozpoczęcia kreatora zaczynający się od słowa START (w tym przypadku przycisk START 

CALIBRATION uruchamiający proces kalibracji), 

(2) – przycisk zakończenia kreatora i zamknięcie panelu (Rysunek 44), 

 
Rysunek 45. Przyciski nawigacji po kreatorze 

(3) – poprzedni krok kreatora (PREV). Dostępny, jeżeli możliwe jest cofnięcie się w kreatorze, 

(4) – następny krok kreatora (NEXT). Dostępny, jeżeli możliwe jest przejście do dalszej części kreatora. 

 

UWAGA 
Przyciski nawigacji PREV (3), NEXT (4) są widoczne przez cały kreator z wyjątkiem widoku 

rozpoczęcia kreatora. Czasem przyciski te nie są również widoczne przy widoku kończącym pracę 

z kreatorem. Przycisk CLOSE (2) widoczny jest cały czas. 

 

Rysunek 46. Zawartość kroku 

 

Nad przyciskami nawigacji znajduje się zawartość kroku (5). Zawiera parametry i opcje, które można 
modyfikować w obrębie danego kroku. Często zdarza się, że na samej górze widnieje zapętlona animacja 
pokazująca w uproszony sposób, jak korzystać z poniższych parametrów lub jakie czynności należy wykonać, 
by przejść do dalszej części kreatora. 
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4.9 Okno główne 

Na samym środku znajduje się okno, które posiada kilka trybów zależnych od wybranej zakładki bądź 

wybranej opcji (w danej zakładce). 

4.9.1 Podgląd z kamer 

Tryb podglądu z kamer jest dostępny między innymi w zakładce 3D scanning. Pozwala sprawdzić co „widzi” 

skaner, dzięki czemu łatwiej dobrać parametry skanowania do otoczenia w jakim obiekt się znajduje. 

 

Rysunek 47. Podgląd z kamer 

W trybie podglądu z kamer znajduje się pasek posiadający następujące opcje: 

 

Rysunek 48. Pasek widoczny w trybie podglądu z kamer 

(1) – lewa kamera (Left camera) – włącza podgląd tylko z lewej kamery, 

(2) – prawa kamera (Right camera) – włącza podgląd tylko z prawej kamery, 

(3) – obie kamery (Multi cameras) – włącza podgląd z obu kamer – tryb domyślny, 

(4) – powiększenie (Zoom) – włącza/wyłącza możliwość powiększania/zmniejszania wyświetlanego 

obrazu, 

(5) – prześwietlone piksele (Overexposed pixels) – włącza/wyłącza wykrywanie i wyświetlanie 

prześwietlonych obszarów (zaznaczanych na kolor czerwony), 
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(6) – niedoświetlone piksele (Underexposed pixels) – włącza/wyłącza wykrywanie niedoświetlonych 

obszarów (obszar niedoświetlony w podglądzie staje się przeźroczysty), 

(7) – podgląd markerów (Show markers) – włącza/wyłącza algorytm wykrywania i zaznaczania 

markerów na podglądzie z kamer, 

(8) – region zainteresowania (Select scanning area) – włącza/wyłącza możliwość zaznaczenia obszaru 

skanowania (ROI – Region Of Interest). 

Włączenie opcji (5) i (6) ułatwia dobór parametrów ekspozycji i jasności projektora. 

4.9.2 Widok 3D (Viewer) 

Tryb widoku 3D – Viewera widoczny jest głównie po wybraniu zakładki Post-processing. Tryb ten jest 

odpowiedzialny za podgląd wszystkich istniejących skanów (siatek) oraz wykonywanie podstawowych 

operacji np. usuwaniu fragmentów zeskanowanych bądź zaimportowanych modeli.  

 

Rysunek 49. Widok 3D (Viewer) – Środkowe okno aplikacji 

Wirtualna kostka znajdująca się w prawym dolnym rogu informuje o reprezentacji obiektu w układzie 

współrzędnych 3D. 

 

Rysunek 50. Wirtualna kostka rerezentująca położenie w układzie współrzędnych 3D 
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Skany obracane są wokół celownika reprezentującego środek widoku. 

 

Rysunek 51. Celownik – środek obrotu skanów 

 Poruszanie się w przestrzeni 3D opisano w podrozdziale 6.1.  

 

Środkowe okno widoku posiada osobny pasek narzędziowy. 

 

Rysunek 52. Pasek narzędziowy środkowego okna podglądu skanów 

Pasek ten służy do:  

zmiany widoku modelu według zdefiniowanych rzutów: 

(1) – przód (Front),  

(2) – tył (Back),  

(3) – lewo (Left), 

(4) – prawo (Right),  

(5) – góra (Top),  

(6) – dół (Bottom), 

(7)  – izometryczny (Isometric),  

sposobów reprezentacji siatki (8): 

(A) – widok reprezentowany za pomocą pikseli (Show pixels), 

(B) – widok reprezentowany za pomocą grubej siatki – bez wypełnienia (Show thick wires),  

(C) – widok reprezentujący powierzchnię (siatka z wypełnieniem) (Show surfaces),  

(D) – widok reprezentujący gładką powierzchnię (Show triangles smooth),  

(E) – widok reprezentujący powierzchnię z pogrubionymi krawędziami – siatka z wypełnieniem (Show 

surface with edges), 
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sposobu zaznaczania: 

(9) – za pomocą koła (Circle selection mode), 

 

Rysunek 53. Zaznaczanie za pomocą koła 

(10) – za pomocą prostokąta/kwadratu (Rectangle selection mode), 

 

Rysunek 54. Zaznaczanie za pomocą prostokąta/kwadratu 

(11) – za pomocą lassa – odręcznie narysowanej krzywej (Lasso selection mode), 

 

Rysunek 55. Zaznaczanie za pomocą lassa - odręcznie rysowanej krzywej 
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(12) – wszystkich sąsiadujących powierzchni tworzących całość z małych klastrów (Cluster selection), 

  

 

     Rysunek 56.Przed zaznaczeniem klastrów 

 

           Rysunek 57. Po zaznaczeniu klastrów 

trybu zaznaczania: 

(13) – zaznaczanie na przestrzał (Select trough) widoczne i niewidoczne części skanów – opcja wybrana 

domyślnie, 

(14) – zaznaczanie tylko części zewnętrznej – przedniej (Select only visible), pomijając niewidoczne części 

skanów, 

(15) – zaznaczanie tylko części wewnętrznej – tylnej (Select backfaces) i innych, 

(16) – tryb wielokolorowy/mieszania kolorów (zarówno w drzewku jak i na widoku) w celu zwiększenia 

widoczności poszczególnych skanów (Multicolor mode). Automatycznie zmienia kolory w całym 

projekcie na losowe kolory z dostępnej palety barw. 

 

Rysunek 58. Wyłączony tryb             
wielokolorowy/mieszania kolorów 

 

Rysunek 59. Włączony tryb 
wielokolorowy/mieszania kolorów 
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4.9.3 Podgląd zdjęć 

Podgląd zdjęć służy do podejrzenia obrazu przechwyconego przez kamery – zarówno przez prawą, jak i lewą 

kamerę. W celu podejrzenia zdjęć wykonanego skanu należy zaznaczyć w drzewku (panel po lewej stronie) 

niebieskawy kolor. 

 

 

Rysunek 60. Zaznaczony skan 

 

 

UWAGA 
Podgląd zdjęć działa tylko dla skanów (posiadających zdjęcia) znajdujących się w grupie Scans. Skany 
(meshe) znajdujące się w grupie Meshes nie mają zdjęć, dlatego też nie ma możliwości wywołania 
okna podglądu. Podgląd zdjęć widoczny jest również dla zdjęć kalibracyjnych (o tym w dalszej części 
instrukcji).(Rysunek 64), (Rysunek 65).  

 

 

Następnie w zakładce Post-processing z prawej strony w głównym oknie eviXscana, należy otworzyć 

zakładkę Properties posiadającą podstawowe informacje o skanach/meshach.  

 

 

Rysunek 61. Przycisk otwierający zakładkę z właściwościami 
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W przypadku, gdy zaznaczony skan posiada zdjęcia w oknie właściwości pojawi się lista zdjęć Photos: 

 

Rysunek 62. Właściwości skanu – lista zdjęć 

 

Wybierając którąś z dostępnych nazw w panelu poprzez kliknięcie w daną pozycję jej nazwa się podświetli, 

 

 

Rysunek 63. Zaznaczone zdjęcie w panelu właściwości 

 

a w oknie środkowym wyświetli się podgląd zdjęć dla prawej i lewej kamery jednocześnie. 
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Rysunek 64. Podgląd zdjęć skanu 

Mając otworzoną zakładkę właściwości można się poruszać po nazwach zdjęć za pomocą strzałek  

na klawiaturze (w górę i w dół). Na podglądzie ze zdjęć działają dokładnie te same opcje, co na podglądzie  

z kamer. Nawet w środkowym oknie można zauważyć ten sam pasek z narzędziami co opisany w podrozdziale 

wyżej. 

 Więcej informacji o pasku narzędziowym w podrozdziale 4.9.1. 

Okno podglądu zdjęć widoczne jest również podczas wywołania podglądu zdjęć kalibracyjnych z zakładki 

Scanning, Calibrate w kategorii Calibration, wybierając zdjęcie z drzewka (więcej o drzewku zawierającym 

zdjęcia kalibracyjne w dalszej części instrukcji). 

 

Rysunek 65. Podgląd zdjęć kalibracyjnych 
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4.10 Pasek informacyjny 

Na samym dole znajduje się pasek informacyjny informujący między innymi o wpiętym kluczu sprzętowym 

z aktywną licencją (1). 

 

 

Rysunek 66. Pasek informacyjny – status klucza sprzętowego 

Dodatkowo na pasku pojawiają się informacje na temat wykonywanych operacji lub błędów. Domyślny kolor 

to niebieski. Oprócz niebieskiego występuje jeszcze kolor żółty (neutralny) – informacyjny np. o wykonywaniu 

jakiegoś procesu (2), zielony (pozytywny) – informujący o poprawnym ukończeniu procesu (3) i czerwony 

(negatywny) – informujący o błędzie (4). 

 

 

Rysunek 67. Pasek informacyjny – rodzaje i typy informacji
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5 USTAWIENIA GLOBALNE 

5.1  Opcje (Options) 

Zakładka opcji (Options) znajduje się w menu Start. Posiada zakładki dzielące poszczególne opcje na kategorie. 

5.1.1 Ustawienia ogólne (General options) 

 

Rysunek 68. Zakładka ustawień ogólnych 

W zakładce ustawień ogólnych (General options) (1) można znaleźć cztery grupy. 

 

5.1.1.1 Kamery (Cameras) 

Pierwszą z nich jest grupa CAMERAS (2). Jak sama nazwa wskazuje dotyczy ona ustawień związanych 

z kamerami. 

 

Rysunek 69. Ustawienia kamer 
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Grupy posiadają swoje nagłówki informujące o kategorii. Wyróżniamy następujące kategorie (Rysunek 69): 

(3) – PIXEL CLOCK - widnieje suwak służący do ustawiania pixel clocka (4), czyli parametru 

odpowiedzialnego za maksymalną prędkość odczytu danych z czujnika kamer. Im większa wartość 

parametru, tym szybsze przechwytywanie obrazu. Skutkiem jest jednak większe obciążenie 

komunikacyjne pomiędzy portami kamer a portami komputera, 

 

UWAGA 

Większe wartości pixel clocka (4) wymagają stabilnego i szybszego połączenia między kamerami 

a portami USB komputera. 
 

(5) – ekspozycja kamer (CAMERA EXPOSURE) zawiera kafelki (6) służące do wyboru zdefiniowanych 

wartości ekspozycji (więcej informacji na temat ekspozycji w rozdziale 9.), 

(7) – dodatkowe ustawienia skanowania (ADDITIONAL SCANNING FEATURES) posiada tryb HDR (HDR 

mode) (8), służący do wprowadzenia kilku ekspozycji w celu uzyskania jak największej liczby detali 

ze skanowanego obiektu. Innym dostępnym trybem jest usuwanie punktów poniżej płaszczyzny 

(Remove points under the table) (9). Tryb ten jest przeznaczony do skanowania z użyciem stolika 

obrotowego i jak sama nazwa wskazuje określa pozycję poniżej, której punkty mają zostać usunięte. 

Po zaznaczeniu tej opcji aktywuje się suwak Plane offset (10) służący do ustawiania pozycji odcinania. 

Domyślną wartością jest 0, minimalną -3 a maksymalną 10. Na suwaku można ustawić wartość  

z dokładnością co do 0,01 wartości. Przedostatnią opcją jest Marker auto exposure (11) – opcja służąca 

do automatycznego doboru ekspozycji dla zdjęć markerów. Zaznaczenie tej opcji automatycznie 

ukrywa i deaktywuje Marker photo enabled – opcję znajdującą się w podrozdziale 5.1.1.2 punkt (16). 

Pole Auto table positioning (12) służy do uruchamiania automatycznego pozycjonowania stolika 

obrotowego w panelach posiadających opcję START POSITIONING – kliknięcie na ten przycisk wywoła 

automatyczny proces pozycjonowania. 

 Więcej informacji o trybie HDR w podrozdziale 15.1.7. 

 Więcej informacji o trybie pozycjonowania w podrozdziale 14.2. 

5.1.1.2 Parametry akwizycji (Acquisition parameters) 

Kolejną grupę w tej zakładce stanowią parametry akwizycji (ACQUISITION PARAMETERS) (13). 

 

Rysunek 70. Ustawienia parametrów akwizycji 

Suwak (Capturing delay) (14) jest odpowiedzialny za opóźnienie przechwytywania (wykonywania) zdjęć. 

Wartość tego parametru podawana jest w milisekundach i przyjmuje wartości od 60 do 2000 ms. Opóźnienie 

przechwytywania zdjęć jest niezbędne w celu zyskania czasu na zmianę wzorca przez projektor. Jeżeli 

zostanie ustawiony zbyt niski czas opóźnienia może się zdarzyć, że któreś ze zdjęć będzie miało ten sam 

wzorzec co zdjęcie poprzednie.  
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UWAGA 
Przyjmując, że wykonywane jest 25 zdjęć na skan z opóźnieniem 120 ms trzeba założyć, że czas 

skanowania nie będzie krótszy niż 3 sekundy. 

Opóźnienie skanowania (Scanning delay) (15) (Rysunek 70) to parametr niezbędny w przypadku używania 

stolika obrotowego. Dzięki niemu możliwe jest odczekanie (ustalonej wartości czasowej) na ustabilizowanie 

się obiektu po wykonaniu obrotu przez stolik obrotowy w celu wykonania stabilniejszego skanu. Parametr ten 

przyjmuje wartości od 0 do 5000 ms. 

 

UWAGA 
Im mniejsze opóźnienie skanowania, tym większe prawdopodobieństwo, że wykonany skan będzie 

mniej dokładny na skutek poruszenia, zwłaszcza jeżeli obiekt jest mało stabilny. 

Pole wyboru Marker photo enabled (16) (Rysunek 70) służy do zapisu dodatkowego zdjęcia markerów 

z ustawioną za pomocą suwaka wartością czasu naświetlania (więcej o ekspozycji w rozdziale 9). Suwak 

Marker photo enabled przyjmuje wartości od 1 do 300 ms. Opcja ta jest niewidoczna, gdy Marker auto exposure 

z ustawień parametrów kamery (CAMERAS) jest aktywne. Tym samym opcja zapisu dodatkowych zdjęć będzie 

aktywna a ekspozycja zdjęć markerów będzie dobierana automatycznie. 

 Więcej informacji o parametrach kamer w podrozdziale 5.1.1.1. 

5.1.1.3 Generator chmury punktów (Scan generator) 

Zakładka General options (Rysunek 71) posiada również grupę z ustawieniami generatora skanów (SCAN 

GENERATOR) (17). Grupa zawiera następujące parametry: 

(18) – poziom cienia (Shadow level) odpowiada za pomijanie (podczas generowania chmury) wszystkich 

pikseli (znajdujących się na zdjęciu A0) poniżej wskazanej wartości. Jego minimalna wartość 

na suwaku zależy od ustawionej wartości minimalnego kontrastu (20). Maksymalną wartością suwaka 

jest 200, 

(19)  – minimalny kontrast (Minimal contrast) definiuje minimalną różnicę rozpiętości pomiędzy 

najmniejszą i największą wartością piksela na zdjęciach fazowych 2F

3 (wszystkie zdjęcia w skanie oprócz 

oznaczenia A0). Wartości różnic poniżej wartości zdefiniowanej przez ten parametr nie będą brane 

pod uwagę podczas generowania chmury punktów. Suwak tego parametru przyjmuje wartości 

od 0 do 100, 

(20)  – jakość trójkątów (Triangles quality) to parametr odpowiadający za rodzaj generowanych trójkątów. 

Im wyższa wartość parametru, tym więcej zostanie wygenerowanych trójkątów podobnych 

do równobocznego, a mniej nieregularnych. Zakres tego suwaka to wartości od 0,00 do 0,99, 

(21)  – erozja (Erosion) to parametr odpowiedzialny za likwidację szumów, poszarpanych wąskich 

krawędzi („gałęzi”) w konsekwencji powoduje zmniejszenie obiektu i poszerzanie „dziur” 

w niespójnym obszarze. Im większa wartość parametru, tym więcej brzegu siatki jest usuwane. Suwak 

parametru przyjmuje wartości od 1 do 7, 

(22)  – zachowanie krawędzi (Edge preserve) – jak sama nazwa wskazuje, parametr ten zapobiega 

niszczeniu krawędzi, usuwając nieprawidłowo wygenerowane punkty na krawędziach. Zwiększenie 

tego parametru zwiększa ilość generowanych punktów, także tych niepoprawnych. Należy zmniejszyć 

ten parametr tylko wtedy, gdy punkty na krawędziach nie są generowane poprawnie. Zbyt niska 

wartość spowoduje usunięcie prawidłowo wygenerowanych punktów. Gdy parametr jest aktywny 

jego wartość na suwaku przyjmuje wartości od 0,5 do 3,0, 

 

 

3 Zdjęciami fazowymi nazywamy wzorce wyświetlane przez projektor przed wykonaniem skanu są to paski o różnym 
rozstawie i różnej grubości. 
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(23)  – rozrzedzanie (Decimate) to parametr odpowiedzialny za inteligentne zmniejszanie ilości punktów 

siatki. Na płaskich powierzchniach powoduje tworzenie się dużych trójkątów, 

(24) – usuwanie markerów (Remove markers) – zaznaczenie tego parametru spowoduje automatyczne 

usunięcie markerów po wygenerowaniu chmury. 

 

Rysunek 71. Ustawienia generatora skanów 

Wszelkie zmiany ustawień generatora skanów zaleca się doświadczonym użytkownikom, gdyż 

nieodpowiednie dobranie parametrów spowoduje problemy z generowaniem siatek skanów. 
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5.1.1.4 Dane (Data) 

Ostatnią grupą parametrów w zakładce General options jest DATA (25), która dotyczy sposobu zapisu danych. 

Parametr File type (26) odpowiada za rozszerzenie zapisanego pliku skanu (może on być mniej ważącym 

plikiem o rozszerzeniu .ply lub starym rozszerzeniem .evx – nierekomendowane).  

 

Rysunek 72. Ustawienia dotyczące zarządzania danymi 

Parametr Save raw scan files (27) służy do zapisu zdjęć skanu. Zaleca się pozostawienie włączonej opcji 

zapisu. 

 

UWAGA 
W celu zmniejszenia objętości skanów można odznaczyć ten parametr, ale wyłączenie go wiąże się 

z wyłączeniem możliwości przegenerowania skanu w późniejszym czasie. 

Włączenie lub wyłączenie automatycznego odświeżania modeli na widoku definiuje opcja Update scan on 

viewer (28). Odznaczenie tej opcji spowoduje, że wykonanie operacji na skanach, bądź meshach nie 

zaktualizuje widoku modeli.  

Log device information (29) (Rysunek 72) jest opcjonalnym parametrem istotnym w przypadku, gdy 

występują konkretne problemy na danym komputerze. Zaznaczenie tej opcji, a następnie zapis pliku z logiem 

(więcej o zapisie plików logowych w podrozdziale 19.2) pozwoli na szybsze rozwiązanie problemu przez 

programistów, gdyż dzięki niemu technicy otrzymają pełną specyfikację urządzenia, na którym zainstalowano 

oprogramowanie. 

5.1.1.5 Opisy funkcjonalności (Description) 

Oprócz opisanych wyżej grup istnieje panel DESCRIPTION (30), który znajduje się po prawej stronie zakładki 

i zawiera opisy parametrów po najechaniu na daną grupę.  

 

Rysunek 73. Panel zawierający opisy poszczególnych parametrów 
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Poniżej panelu z opisami znajduje się przycisk RESET OPTIONS (31) służący do resetu wszystkich 

wprowadzonych zmian do wartości domyślnych. 

  

Rysunek 74. Przycisk resetujący wszystkie wprowadzone ustawienia do wartości domyślnych 

5.1.2 Ustawienia widoku (View) 

 

Rysunek 75. Zakładka ustawień widoku 

5.1.2.1 Rodzaje wyświetlanej siatki (Mesh display method) 

W zakładce ustawień widoku (View) (1) (Rysunek 75) znajdują się trzy grupy. Pierwszą z nich jest grupa MESH 

DISPLAY METHOD (2) (Rysunek 76) służąca między innymi do zmiany reprezentacji widoku skanu na:  

(3)  – drobne punkty/piksele (Pixels), 

 Odpowiednikiem tej opcji jest Show thin wires podpunkt (A) z podrozdziału 4.9.2. 

(4)  – siatkę o pogrubionych krawędziach (Thick wires), 

 Odpowiednikiem tej opcji jest Show thick wires podpunkt (B) z podrozdziału 4.9.2. 

(5)  – wypełnioną powierzchnię (Surface), 

 Odpowiednikiem tej opcji jest Show surfaces podpunkt (C) z podrozdziału 4.9.2. 

(6)  – gładką powierzchnię (Triangles smooth), 

 Odpowiednikiem tej opcji jest Show triangles smooth podpunkt (D) z podrozdziału 4.9.2. 

(7) – powierzchnię z pogrubionymi krawędziami (Surface with edges). 

 Odpowiednikiem tej opcji jest Show Surface with edges podpunkt (E) z podrozdziału 4.9.2. 

Kliknięcie na jeden z pięciu opisanych wyżej przycisków powoduje jego podświetlenie na kolor granatowy. 
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Rysunek 76. Ustawienia metody wyświetlania siatek 

Poniżej wygląd zaznaczonej opcji reprezentującej siatkę na widoku. 

 

 

Rysunek 77. Wybrany widok reprezentowany 
za pomocą drobnych punktów (pikseli) 

 

Rysunek 78. Wybrany widok reprezentowany 
za pomocą siatki  

z pogrubionymi krawędziami 

 

Rysunek 79. Wybrany widok reprezentowany 
za pomocą powierzchni 

 

Rysunek 80. Wybrany widok reprezentowany 
za pomocą wygładzonej powierzchni  

 

Rysunek 81. Wybrany widok reprezentowany 
za pomocą powierzchni z siatką krawędziami 
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Rysunek 82. Widok reprezentowany za 
drobnych punktów (pikseli) 

 

Rysunek 83. Widok reprezentowany za 
pomocą siatki z pogrubionymi 

  

Rysunek 84. Widok reprezentowany  
za pomocą powierzchni 

 

Rysunek 85. Widok reprezentowany  
za pomocą wygładzonej powierzchni 

 

Rysunek 86. Widok reprezentowany  
za pomocą powierzchni z siatką 

 

 

 

Parametr Point display percentage (8) służy do zmiany ilości punktów wyświetlanych. Jest to opcja przydatna 

w przypadku projektów zawierających dużą ilość skanów, gdzie parametry podzespołów nie są już 

wystarczające do płynnego poruszania po widoku. Suwak tego parametru przyjmuje wartości od 1 do 100%. 

Zmiana wartości tego parametru jest najlepiej widoczna na punktowej reprezentacji skanu. 

Zasadę działania suwaka Point display percentage (8) można zauważyć na poniższych ilustracjach: 

 

Rysunek 87. Widok 100% punktów 

 

Rysunek 88. Widok 1% punktów 

 

Opcja Navigation cross (9) służy do wyświetlania graficznej reprezentacji środka, wokół której będzie 

obracany skan na widoku. Jeżeli opcja jest zaznaczona, graficzna reprezentacja środka jest widoczna, 

natomiast jeżeli jest wyłączona – nie jest widoczna, ale zasada obrotu skanem nie ulega zmianie. Graficzna 

reprezentacja w kształcie plusa jest przedstawiona na poniższych ilustracjach. 



  USTAWIENIA GLOBALNE 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 54 z 244 

 

 

Rysunek 89. Włączona opcja Navigation cross 

 

Rysunek 90. Wyłączona opcja Navigation cross 

  

Podobnie do Navigation cross działa opcja pokazująca i ukrywająca siatkę Navigation Grid (10). Gdy opcja 

jest zaznaczona, na widoku wyświetla się siatka. Jeżeli jest wyłączona, siatka zostaje ukryta. 

 

Rysunek 91. Włączona opcja Navigation Grid 

 

Rysunek 92. Wyłączona opcja Navigation Grid 

Ostatnia opcja w tej grupie to Model Optimizer Enabled (11) (Rysunek 76). Gdy jest zaznaczona przybliżanie 

do skanu, oddalanie od skanu czy wykonywanie rotacji powoduje krótkotrwałą zmianę sposobu wyświetlania 

na zmniejszoną ilość punktów, co przyspiesza wykonywaną akcję. Po wykonaniu przybliżenia, oddalenia 

lub rotacji pierwotny widok wraca w mgnieniu oka. Wyłączając wspomnianą opcję efekt „rozrzedzania 

punktów” jest niewidoczny, ale wymaga więcej zasobów komputera do wykonania konkretnej akcji. 

5.1.2.2 Reprezentacja danych w drzewku (Model tree) 

Kolejna grupa to MODEL TREE (11), pozwalająca na zmianę sposobu reprezentacji informacji w drzewku 

pomiędzy Standard a Compact (12). 

 Więcej informacji na temat reprezentacji informacji w drzewku w podrozdziale 4.7. 

 

Rysunek 93. Ustawienie sposobu reprezentacji informacji w drzewku 
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5.1.2.3 Język (Language) 

W grupie (LANGUAGE) (13) znajduje się możliwość wyboru języka oprogramowania (14). Obecnie możliwy 

jest wybór języka angielskiego (domyślny) lub francuskiego. 

 

Rysunek 94. Wybór języka oprogramowania 

 

5.1.2.4 Kolory (Colors) 

Ostatnią grupą jest grupa COLORS (15) odpowiedzialna za reprezentacje domyślnych siatek skanów oraz tła 

widoku.

 

Rysunek 95. Ustawienia kolorów na widoku 

Tło (Background) (16) to kolor wyświetlany w widoku stanowiący kolor drugoplanowy. Mesh (17) 

to domyślny kolor przodu skanu (w przypadku, gdy grupa nie posiada innego koloru). Mesh backface (18) 

to kolor tylnej części skanu. Kolory znajdujące się w pozycji (19) to kolory wybrane. Dostępna paleta kolorów 

znajduje się w pozycji (20). Klikając na kolor w danym rzędzie, przyporządkowuje się on do konkretnego 

parametru. 

Oprócz powyższych grup zakładka (tak samo jak zakładka ustawień ogólnych) posiada opis poszczególnych 

parametrów DESCRIPTION i przycisk RESET OPTIONS do przywrócenia ustawień domyślnych. 

 Więcej informacji o opisie poszczególnych parametrów DESCRIPTION w podrozdziale 5.1.1. 

5.1.3 Ustawienia sprzętowe (Hardware) 

 

Rysunek 96. Zakładka ustawień sprzętowych  
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5.1.3.1 Sterowniki kamer i projektorów  (Cameras drivers, Projectors drivers) 

 

W zakładce ustawień sprzętu (Hardware) (1) (Rysunek 96) znajduje się grupa z możliwością 

włączenia/wyłączenia obsługi sterowników do kamer CAMERAS DRIVERS (2). 

 

 

Rysunek 97. Ustawienia obsługi sterowników kamer 

 

UWAGA 
Jakakolwiek zmiana powyższych ustawień może zaburzyć poprawną pracę skanera. Należy dokonać 

restartu oprogramowania po zmianie stanu (włączeniu/wyłączeniu) dostępnych sterowników  

w grupie. 

5.2 Konfiguracja (Configuration) 

 

Zakładka konfiguracji (Configuration), tak jak zakładka opcji, znajduje się w menu Start i posiada zakładki 

zawierające poszczególne opcje w odpowiednich kategoriach. 

 

5.2.1 Ustawienia skanera (Scanner) 

 

Rysunek 98. Zakładka ustawień skanera 
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5.2.1.1 Konfiguracja skanera (3D scanner) 

 

W zakładce Scanner (1) (Rysunek 98), jak sama nazwa wskazuje, znajdują się ustawienia skanera. Znajdująca 

się tam grupa 3D SCANNER (2) (Rysunek 99) posiada następujące elementy: 

 

Rysunek 99. Wybór skanera 

(3) – źródło światła (LIGHT SOURCE), czyli innymi słowy lista dostępnych projektorów (w tym 

monitorów), 

(4) – konfigurację Ethernetu (CONFIGURATION ETHERNET) stosowaną w starych modelach skanerów. 

Klikając na przycisk uruchamiany jest program ETH Projectors manager odpowiedzialny 

za konfigurację połączenia Ethernet pomiędzy komputerem a skanerem służącym do obsługi 

projektorów. 

 

Rysunek 100. Okno konfiguracji projektora po Ethernet 
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(5) –  listę dostępnych konfiguracji skanerów zawierającą następujące elementy (Rysunek 99): 

(A) – nazwę konfiguracji skanera (Name), 

(B) – aktywną konfigurację skanera (zaznaczoną niebieskim kwadratem), 

 UWAGA 

Występuje tylko jedna aktywna konfiguracja skanera. W przypadku wybrania innej 

poprzednia zostanie odznaczona. 

(C) – datę utworzenia konfiguracji (Created), 

(D) – datę ostatniej kalibracji (Last scanner calibration). W przypadku, gdy skaner nie został 

skalibrowany pojawia się napis none, 

(E) – rozdzielczość kamer (Camera resolution) znajdujących się w skanerze. W przypadku, 

gdy skaner nie został skalibrowany, pojawia się napis none, 

 Więcej informacji o konfiguracji skanera w rozdziale 8. 

(6) – przycisk wyboru aktywnej kalibracji (USE SELECTED). Kalibrację należy zaznaczyć w liście tak, 

by pojawiła się niebieskawa poświata, a następnie kliknąć na przycisk wyboru USE SELECTED, 

 Więcej informacji o wyborze istniejącej konfiguracji skanera w podrozdziale 8.5. 

(7) – przycisk usuwania zaznaczonej konfiguracji w liście (REMOVE), 

 Więcej informacji o usuwaniu konfiguracji skanera w podrozdziale 8.6. 

(8) – przycisk kalibracji/re-kalibracji (CALIBRATE/RE-CALIBRATE) otwiera panel kalibracji skanera, 

 Więcej informacji o re-kalibracji istniejącej konfiguracji skanera w podrozdziale 8.7. 

(9) – przycisk tworzenia nowej konfiguracji (ADD NEW). 

 Więcej informacji o tworzeniu nowej konfiguracji w podrozdziale 8.2. 

5.2.1.2 Opisy funkcjonalności (Description) 

Po prawej stronie znajduje się panel z opisem DESCRIPTION (10) funkcjonalności znajdującej się w zakładce. 

 

Rysunek 101. Panel zawierający opisy poszczególnych funkcjonalności 

5.2.2 Ustawienia dodatkowe (Equipment) 

 

Rysunek 102. Zakładka ustawień dodatkowych 

W zakładce ustawień dodatkowych (Equipment) (11) znajdują się dwie grupy. 
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5.2.2.1 Pliki kalibracyjne (Calibration chart) 

Pierwszą z nich jest grupa wyboru tablicy kalibracyjnej (CALIBRATION CHART) (12). Posiada ona 

następujące elementy:  

 

Rysunek 103. Wybór tablicy kalibracyjnej 

(F) – numer seryjny pliku kalibracyjnego tablicy kalibracyjnej (Id), 

(G) – aktywny plik kalibracyjny tablicy kalibracyjnej (zaznaczony niebieskim kwadratem), 

 

UWAGA 

Może być tylko jeden aktywny plik kalibracyjny tablicy kalibracyjnej. W przypadku 

wybrania innego pliku kalibracyjnego poprzedni zostanie odznaczony. 

(H) – pole do wyszukiwania pliku kalibracyjnego tablicy po nazwie, 

(I) – data kalibracji pliku kalibracyjnego (Calibration date), 

(13) – przycisk wyboru tablicy kalibracyjnej (USE SELECTED). Plik kalibracyjny należy zaznaczyć w liście 

tak, by pojawiła się niebieskawa poświata, a następnie kliknąć na przycisk wyboru USE SELECTED, 

 Więcej informacji o wyborze pliku kalibracyjnego w podrozdziale 8.3.4. 

(14) – przycisk importu pliku kalibracyjnego (IMPORT) otwierający okno, w którym należy wybrać plik 

kalibracyjny tablicy o rozszerzeniu .md (15) i kliknąć na przycisk Otwórz (16) w celu dodania pliku 

kalibracyjnego tablicy do listy (Rysunek 104). 
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Rysunek 104. Import pliku kalibracyjnego tablicy kalibracyjnej 

5.2.2.2 Pliki artefaktów (Artefacts set)  

Druga grupa znajdującą się w zakładce Equipment służy do obsługi plików z artefaktami3F

4 (ARTEFACTS SET) 

(17). Posiada ona następujące elementy: 

 

Rysunek 105. Wybór plików z artefaktami 

(J) – numer seryjny plików z artefaktami (Serial number),  

(K) – aktywne pliki z artefaktami (zaznaczone niebieskim kwadratem), 

 

UWAGA W przypadku plików artefaktów aktywnych może być wiele.  

(L) – pole do wyszukiwania plików artefaktów po numerze seryjnym, 

 

 

4 Artefaktami nazywa się minimum jeden czarny obiekt (gdyż może ich być kilka) posiadający markery na swoich 
ściankach. 
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(18) – przycisk USE SELECTED służący do aktywowania zaznaczonego w liście pliku z artefaktami, 

(19) – przycisk DESELECT służący do dezaktywowania zaznaczonego w liście pliku z artefaktami, 

(20) – przycisk REMOVE służący do usuwania zaznaczonego z listy pliku z artefaktami, 

(21) – przycisk IMPORT otwierający okno służące do importu plików z artefaktami. Pliki artefaktów 

posiadają rozszerzenie .xml. Należy taki plik (22) zaznaczyć w oknie i kliknąć na Otwórz (23) w celu 

dodania pliku artefaktu do listy (Rysunek 106). 

 

Rysunek 106. Import pliku z artefaktem 

 

UWAGA 
Może się zdarzyć, że po imporcie lub aktywowaniu pliku z artefaktami pojawi się czerwony 

wykrzyknik (24). Po najechaniu na taki element pojawi się lista zawierająca czerwone oznaczenia 

wszystkich artefaktów powtarzających się w innych plikach zaimportowanych zestawów.  

 

Rysunek 107. Wykrzyknik i czerwone oznaczenie wskazujące na powtarzające się artefakty w plikach 

Tak samo jak w zakładce Scanner, również i w zakładce Equipment (Rysunek 102) po prawej stronie znajduje 

się panel opisujący w krótki sposób funkcjonalność danej grupy.  
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5.2.3 Ustawienia automatycznej kalibracji (Auto-calibration) 

 

Rysunek 108. Zakładka automatycznej kalibracji 

W zakładce automatycznej kalibracji znajduje się grupa (CALIBRATION PATH) (26) zawierająca listę plików 

kalibracyjnych do urządzenia eviXmatic. W liście kolumna Name (A) zawiera nazwy zaimportowanych plików. 

Obok nazwy zaimportowanego pliku (C) widnieje kwadrat (B) informujący o aktualnie wybranej ścieżce 

kalibracyjnej (jeżeli jest granatowy). Do wyboru lub zmiany ścieżki kalibracyjnej służy przycisk USE 

SELECTED (27) – należy zaznaczyć ścieżkę w liście i nacisnąć na przycisk.  Każdą zaimportowaną ścieżkę 

można usunąć zaznaczając ją w liście i klikając na przycisk REMOVE (28). Do zaimportowania ścieżek służy 

przycisk IMPORT (29). 

 

Więcej informacji o eviXmaticu w rozdziale 16. 

 

UWAGA 
W przypadku pierwszego uruchomienia oprogramowania lista będzie pusta – należy zaimportować 

dostarczone pliki do programu za pomocą przycisku IMPORT (29).  

 

Rysunek 109. Wybór plików kalibracyjnych do automatycznej kalibracji eviXmatica 

 

UWAGA 
Może być wybranym tylko jeden plik kalibracyjny. Zaznaczenie innej ścieżki kalibracyjnej w liście 

automatycznie odznaczy poprzednią aktywną ścieżkę.  

Po kliknięciu na przycisk IMPORT (29) pojawi się okno pozwalające na wskazanie lokalizacji pliku do importu 

o rozszerzeniu .xml (30). Po wybraniu pliku należy kliknąć na Open (31) w celu zaimportowania.   

 

UWAGA 
Możliwe jest zaimportowanie jednocześnie tylko jednego pliku ze ścieżką kalibracyjną – nie da się 

zaznaczyć więcej niż w oknie importu. 
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Rysunek 110. Import pliku ze ścieżką kalibracyjną 

Jeżeli na liście znajduje się plik o nazwie takiej samej jak nazwa nowo importowanego pliku pojawi się 

komunikat pytający użytkownika czy chce nadpisać istniejący plik.  

 

Rysunek 111. Okno z zapytaniem o nadpisanie istniejącego pliku
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6 KLAWISZE AKCJI 

6.1 Sterowanie widokiem 3D 

Za pomocą myszy można zmienić położenie skanów w przestrzeni 3D. Silnik graficzny umożliwia 

następujące czynności: 

PRZYCISK AKCJA OPIS 

Lewy klawisz 

myszy 

kliknięcie z przytrzymaniem 

i poruszanie myszą 

zaznaczanie fragmentów za pomocą wybranego 

narzędzia zaznaczania (narzędzia zaznaczania 

opisano w podrozdziale 4.9.2) 

dwuklik oddalenie i środkowanie widoku 

Prawy klawisz 

myszy 

kliknięcie z przytrzymaniem 

i poruszanie myszą 
obrót skanów 

Środkowy 

klawisz myszy 

(kółko myszy) 

kliknięcie z przytrzymaniem 

i poruszanie myszą 
przemieszczanie się w przestrzeni 3D 

skrolowanie (góra/dół) 
przybliżanie/oddalanie względem obiektu 

(zoomowanie) 

6.2 Sterowanie drzewkiem 

Za pomocą poniższych klawiszów akcji można dokonywać operacje w panelu z drzewkiem: 

PRZYCISK AKCJA OPIS 

Lewy klawisz 

myszy 

kliknięcie na skan 

zaznacza element, aktywuje możliwość 

poruszania się po elementach za pomocą strzałek 

góra/dół 

dwuklik ustawia widok izometryczny na wskazany skan 

kliknięcie z przytrzymaniem 

i poruszanie myszą 

pozwala przenieść wybrany element do istniejącej 

grupy 

SHIFT + kliknięcie 

zaznacza skany w drzewku od pierwszego 

zaznaczonego elementu do elementu 

zaznaczonego po wciśniętym klawiszu SHIFT 

CTRL + kliknięcie 
zaznacza wybrany skan (pozwala zaznaczyć wiele 

skanów w losowej kolejności)  

Prawy klawisz 

myszy 
kliknięcie otwiera menu kontekstowe 

SHIFT 
przytrzymanie i naciśniecie 

strzałki w górę/dół 

umożliwia zaznaczenie/odznaczeni kilku 

elementów (jedne po drugim) 

CTRL 
przytrzymanie i naciśniecie 

strzałki w górę/dół 

uruchamia tryb zaznaczania za pomocą 

klawiatury 

SPACJA naciśnięcie 

umożliwia zaznaczanie/odznaczanie elementów 

będących w trybie zaznaczania za pomocą 

klawiatury (wymaga wciśniętego klawisza CTRL 

podczas poruszania się za pomocą klawiszy 

góra/dół inaczej ostatni element zostanie 

odznaczony) 
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6.3 Skróty klawiszowe 

SKRÓT OPIS 

CTRL 

S zapisuje projekt 

N otwiera okno tworzenia i zapisu nowego projektu 

O otwiera okno do otwarcia istniejącego projektu 

I otwiera okno importu skanu (mesha) 

E otwiera okno eksportu skanu 

A zaznacza wszystkie elementy drzewka 

G grupuje zaznaczone elementy w drzewku 

U rozgrupowuje zaznaczone skany, ignoruje zaznaczenie samej grupy 

F otwiera katalog pierwszego zaznaczonego elementu (skanu) 

H ukrywa zaznaczone skany/grupy 

W pokazuje zaznaczone skany/grupy 

Z cofa akcję (np. usunięcia punktów na widoku) 

M włącza/wyłącza tryb wielokolorowy (mieszania kolorów) 

D duplikuje zaznaczony skan 

SHIFT I odwraca zaznaczenie zaznaczenia na widoku 

~ przełącza pomiędzy zakładką SCANNING a POST-PROCESSING 

F2 zmiana nazwy grupy w drzewku 

F5 wywołuje okno tworzenia nowego skanera 

F6 wywołuje okno stanu kalibracji skanera 

F7 wywołuje okno konfiguracji skanera 

F8 rozpoczyna skanowanie (1 skan) z okna Single scan 

F9 rozpoczyna serię po stoliku z okna Scan with rotary table 

ESC usuwa zaznaczenie z wszystkich elementów 

DEL usuwa fragment zaznaczonego skanu 
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7 DRZEWKO 

Drzewko może przyjąć jedną z dwóch reprezentacji:  

 

Rysunek 112. Drzewko zdjęć kalibracyjnych 

 

Rysunek 113. Drzewko skanów i meshy 

(1) – zdjęć kalibracyjnych (Calibration images) – zawiera zdjęcia otrzymane w procesie kalibracji skanera. 

W celu podglądu zdjęć kalibracyjnych należy przejść do zakładki Scanning i wybrać opcję Calibrate 

z kategorii Calibration. Kliknięcie na zdjęcie wywoła podgląd wykonanego zdjęcia kalibracyjnego, 

 Więcej informacji o podglądzie zdjęć w podrozdziale 4.9.1. 
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(2) – skanów i meshy (Scans, Meshes) (Rysunek 113) – w przypadku skanów również można wywołać 

podgląd zdjęć, z których został wygenerowany skan. 

 Więcej informacji o podglądzie zdjęć w podrozdziale 4.9.1. 

7.1 Menu kontekstowe 

Menu kontekstowe to panel wywoływany po użyciu prawego przycisku myszy. Dzięki niemu można wykonać 

dodatkowe akcje niedostępne w innej formie w oprogramowaniu. 

7.1.1 Menu kontekstowe skanów i meshy drzewka 

Menu kontekstowe zarówno skanów, jak i meshy składa się z następujących opcji: 

 

Rysunek 114. Menu kontekstowe skanów/meshy 

(1) – (Group element) grupuje wszystkie elementy w obrębie danej grupy domyślnej, 

 Więcej informacji o grupowaniu w podrozdziale 7.2.2. 

(2) – (Add to group) przenosi zaznaczone elementy do wybranej grupy, 

 Więcej informacji o grupowaniu w podrozdziale 7.2.2. 

(3) – (Show) pokazuje skan na widoku i ikonkę oczka w elemencie skanu w drzewku. Opcja niedostępna , 

jeśli skan jest już widoczny, 

(4) – (Hide) ukrywa skan na widoku i ikonkę oczka w elemencie skanu w drzewku. Opcja niedostępna, 

jeżeli skan jest już ukryty, 

(5) – (Exclude from project) usuwa wyłącznie referencję skanu z projektu. Nie usuwa plików skanu 

z dysku, 

 Więcej informacji o usuwaniu referencji skanów w podrozdziale 7.2.5. 

(6) – (Delete) usuwa skan z projektu i z dysku, 

 Więcej informacji o usuwaniu skanów w podrozdziale 7.2.6. 

(7) – (Eksport) wywołuje okno eksportu wybranych skanów do plików o wybranym rozszerzeniu  

(8) – (Duplicate) duplikuje element, zamieniając go w mesha (zarówno skany, jak i meshe) i dodaje 

do grupy domyślnej Meshes 

(9) – (Show in file explorer) otwiera folder z zawartością skanu 
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7.1.2 Menu kontekstowe grupy domyślnej 

Czym jest grupa domyślana można przeczytać w podrozdziale 7.2.1. 

Klikając prawym przyciskiem myszy na grupę domyślną, można wybrać następujące opcje: 

 

Rysunek 115. Menu kontekstowe grupy domyślniej 

(1) – (Add group) tworzy nową grupę, 

 Więcej informacji o tworzeniu grup w podrozdziale 7.2.2. 

(2) – (Export) eksportuje wszystkie elementy grupy do wskazanej lokalizacji z wybranym przez 

użytkownika rozszerzeniem, 

(3) – (Duplicate) duplikuje wszystkie elementy grupy i umieszcza w domyślnej grupie Meshes (jeśli 

istnieją grupy również zostaną zduplikowane). 

7.1.3 Menu kontekstowe grup 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na grupie użytkownik będzie mógł wybrać jedną z poniższych 

opcji: 

 

Rysunek 116. Menu kontekstowe grupy 

(1) – (Rename) służy do zmiany nazwy grupy, 

 Więcej informacji o zmianie nazwy grup w podrozdziale 7.2.3. 

(2) – (Exclude from project) usuwa referencje wszystkich skanów/meshy z projektu (nie usuwa plików 

z dysku) i usuwa grupę, 

 Więcej informacji o usuwaniu grup w podrozdziale 7.2.8. 

(3) – (Delete) usuwa całą zawartość grupy (wraz z grupą) zarówno z projektu, jak i z dysku, 

 Więcej informacji o usuwaniu grup w podrozdziale 7.2.8. 

(4) – (Export) eksportuje całą zawartość grupy do wskazanej lokalizacji i zdefiniowanym rozszerzeniu, 

(5) – (Duplicate) duplikuje grupę (wraz z zawartością) i umieszcza w grupie domyślnej Meshes 
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7.2 Zarządzanie drzewkiem 

7.2.1 Domyślne grupy skanów 

W eviXscan Suite 3D istnieją dwie domyślne grupy, w których umieszczane są skany. Tych grup nie da się 

usunąć – są zawsze widoczne w projekcie. Wszystkie skany wykonane przez oprogramowanie eviXscan Suite 

3D umieszczane są w grupie Scans (1), natomiast w grupie Meshes (2) umieszczane są skany nieposiadające 

zdjęć (będące jednym plikiem).  

 
Rysunek 117. Domyślne grupy skanów 

7.2.2 Tworzenie grup 

W celu uporządkowania skanów możliwe jest umieszczanie ich wewnątrz grup – zarówno w grupie Scans, jak 

i Meshes. Istnieją dwa sposoby tworzenia grup. Można je stworzyć z menu kontekstowego, klikając prawym 

przyciskiem myszy (Rysunek 118) na domyślną grupę i wybierając Add group. 

 

Rysunek 118. Tworzenie grupy 

Drugim sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na skan i z menu kontekstowego wybranie opcji 

Group elements (Rysunek 119). Metoda ta grupuje wszystkie zaznaczone elementy, ale tylko w obrębie swojej 

grupy domyślnej. Nie jest możliwe grupowanie skanów z domyślnej grupy Scans ze skanami z domyślnej grupy 

Meshes. Tę samą akcję grupowania elementów można wykonać za pomocą skrótu klawiszowego, zaznaczając 

elementy, które mają zostać zgrupowane i wciskając kombinację CTRL+G. 
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Rysunek 119. Tworzenie grupy - grupowanie elementów 

7.2.3 Zmiana nazwy grupy 

Nazwę grupy można zmienić, klikając na grupie prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego 

i wybierając opcję Rename. Domyślne nazwy grup to „New group” z kolejną najwyższą cyfrą porządkową 

(począwszy od 0) nie występującą w drzewku.  

 

Rysunek 120. Zmiana nazwy grupy 

Po wejściu w tryb edycji nazwy grupy kolor nazwy zmieni się na niebieski, a w polu zacznie pulsować kursor. 

Wtedy nazwa jest edytowalna. 

 

Rysunek 121. Zmiana nazwy grupy – tryb edycji 
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Po wprowadzaniu nazwy tryb edycji można zamknąć, zatwierdzając nową nazwę za pomocą klawisza ENTER 

lub rezygnując ze zmiany wciskając ESC. Kolor nazwy grupy zmienia się na czarny. 

 

Rysunek 122. Zatwierdzona nowa nazwa grupy 

Akcję zmiany nazwy grup (Rename) można również wywołać, zaznaczając grupę i wciskając klawisz F2. 

7.2.4 Przenoszenie skanów między grupami 

Skany w oprogramowaniu eviXscan Suite 3D można przenosić między grupami z wykorzystaniem akcji 

„Zaznacz i przenieś” (ang. „Drag and drop”) zaznaczając skany do przeniesienia, a następnie z wciśniętym 

lewym klawiszem myszy przenosząc do nowej grupy. Wtedy kursor myszy zmieni się na taki jak 

na poniższym screenie, a po zwolnieniu klawisza myszy skan lub grupa skanów zostanie przeniesiona 

do wskazanej grupy. Również w tym przypadku nie można przenosić skanów pomiędzy grupami domyślnymi. 

 

Rysunek 123. Przenoszenie skanu między grupami 

 

Skany można również przenosić, klikając prawym przyciskiem myszy na Scans i wybrać z menu 

kontekstowego Add to group, a następnie grupę docelową, do której ma zostać przeniesiony zaznaczony skan 

(Rysunek 124). 
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Rysunek 124. Przenoszenie skanu między grupami z użyciem menu kontekstowego 

7.2.5 Odłączenie skanów od projektu 

W oprogramowaniu eviXscan Suite 3D istnieje możliwość odpięcia skanów/meshy od projektu. Służy do tego 

opcja Exclude from project. Nie usuwa ona fizycznych plików z dysku – jedynie informacje w projekcie.  

 

Rysunek 125 .Usuwanie referencji skanów/meshy 
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7.2.6 Usuwanie skanów 

Do całkowitego usunięcia skanu/mesha z dysku i z projektu służy opcja Delete. 

 

Rysunek 126. Całkowite usuwanie stanów/meshy 

Po wybraniu opcji Delete pojawi się komunikat żądający potwierdzenia wykonania akcji. 

 

Rysunek 127. Pytanie o potwierdzenie usunięcia skanów/meshy z dysku 

 

UWAGA  
Skanów usuniętych w ten sposób nie da się już odzyskać. 
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7.2.7 Odłączanie grupy ze skanami od projektu 

W eviXscan Suite 3D możliwe jest również usunięcie referencji grupy wraz ze skanami/meshami. Żeby tego 

dokonać należy z menu kontekstowego wybrać opcję Exclude from project. Wywołanie tej akcji spowoduje 

usunięcie skanów i grupy tylko z projektu – wszystkie dane pozostaną na dysku twardym w lokalizacji 

projektu. 

 

Rysunek 128. Usuwanie referencji całej grupy (w tym skanów/meshy w niej zawartych) 

7.2.8 Usuwanie grupy 

Do usunięcia grupy wraz z jej całą zawartością służy (tak samo jak w przypadku usuwania skanów) opcja 

Delete. Jeśli grupa zawiera skany, pojawi się dokładnie ten sam komunikat (co podczas usuwania skanów 

7.2.6) wymagający potwierdzenia usunięcia grupy z całą zawartością. 

 

Rysunek 129. Całkowite usunięcie grupy wraz ze skanami/meshami 

 

UWAGA  
Skanów usuniętych w ten sposób nie da się już odzyskać. 
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8 PROCES KONFIGURACJI URZĄDZENIA 

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem wymagana jest jego konfiguracja, by otrzymane wyniki były 

dokładne i miarodajne.  Ze względu na sporą podatność układów optycznych na drgania – zwłaszcza podczas 

transportu jest to proces, którego ciężko uniknąć. Z tego powodu zalecana jest częsta kalibracja urządzenia – 

zwłaszcza, gdy skaner jest dość często przemieszczany. 

8.1 Wybór projektora 

W oprogramowaniu eviXscan 3D Suite, oprócz projektora znajdującego się fizycznie w urządzeniu używanym 

do skanowania, wykrywane są również monitory. Może się zdarzyć, że algorytm odpowiedzialny 

za automatyczny wybór projektora zamiast fizycznego projektora skanera wybierze monitor. W takim 

przypadku konieczna będzie ręczna zamiana wybranego projektora. Żeby wybrać projektor należy otworzyć 

menu Start (1), przejść do zakładki Configuration (2), Scanner (3), a następnie z rozwijanej listy LIGHT SOURCE 

(4) wybrać właściwy projektor. 

 

Rysunek 130. Wybór projektora 

Poprawnie wybrany projektor po przejściu na jakikolwiek panel posiadający opcję wyboru wzorców 

projektora PROJECTOR PATTERN, jak również suwaka od jasności światła projektora PROJECTOR 

BRIGHTNESS, będzie reagował na zmiany wywołane w panelach. 

8.2 Tworzenie nowej konfiguracji skanera 

Każdy skaner może mieć wiele konfiguracji (kalibracji) wykonanych przez użytkownika, ale jednocześnie 

może korzystać tylko z jednej. W celu wykonania kalibracji należy przejść do okna tworzenia nowego skanera. 

Czynność tę można wykonać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest otworzenie menu bocznego Start (1), 

wybranie zakładki Configuration (2), Scanner (3), a następnie kliknięcie na przycisk ADD NEW (4). Wywołanie 

tego samego okna można uzyskać, wchodząc na zakładkę 3D scanning, a następnie klikając w opcję Add new 

scanner (5) z kategorii Start.  

 

Rysunek 131. Tworzenie nowej konfiguracji (nowego skanera) 

Po wyświetleniu okna należy wybrać z rozwijalnej listy typ skanera SELECT SACANNER TYPE (6)  

(Rysunek 132). Następnie należy się upewnić czy na liście SELECT CAMERAS (7) widoczne są wszystkie 

kamery wbudowane w urządzenie (powinny być minimum dwie) oraz czy obraz wyświetlany z lewej strony 

okna należy do lewej kamery (A), a z prawej do prawej kamery (B). Sprawdzenia można dokonać starą metodą 

zasłaniania ręką jednej z kamer i obserwowania poglądu. Jeżeli automat dokonał złego doboru kamer, należy 
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kliknąć w pole z przeciwną kamerą w celu dokonania ręcznej korekty. Obraz z podglądu kamer powinien się 

zmienić. Następnie należy wprowadzić nazwę tworzonej konfiguracji w pole NAME (8) lub zostawić domyślną 

wprowadzoną na skutek zmiany typu skanera. Gdy już wszystko jest ustawione jak należy, można kliknąć 

w przycisk CREATE AND CALIBRATE (9), by przejść do kalibracji urządzenia. 

 

UWAGA  

Przycisk CREATE AND CALIBRATE automatycznie ustawia konfiguracje nowo tworzonego skanera 

jako aktywną, mimo iż będzie jej można użyć do skanowania dopiero po wykonaniu kalibracji. 

 

 

Rysunek 132. Okno tworzenia nowego skanera 

Lista dostępnych typów skanerów SELECTED SCANNER TYPE (5) zawiera cztery podstawowe: HD Optima, 

Basic, HD Quadro Inner i HD Quadro Outer. Dodatkowo lista została poszerzona o dwa nowe typy skanerów: 

Fine Precision – pozwalający na skanowanie drobnych obiektów i Optima+ M posiadającą nowszą technologię 

przyspieszającą proces skanowania. Niewykluczone, że wraz z rozwojem technologii i wersji oprogramowania 

ich liczba się zwiększy.   
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Rysunek 133. Typy dostępnych skanerów 

8.3 Kalibracja skanera 

Stworzenie nowego skanera (dokładnie jego konfiguracji) za pomocą przycisku CREATE AND CALIBRATE 

zamknie okno tworzenia skanera i przełączy oprogramowanie w tryb kalibracji. Otworzona 

w ten sposób kalibracja z zakładki 3D scanning opcja Calibrate (1) w kategorii Calibration przeznaczona jest 

dla użytkowników, którzy mieli już kontakt z kalibracją urządzenia. Użytkownikom początkującym zaleca się 

skorzystanie z uproszczonego trybu kreatora Calibration wizard (2), który zawiera animacje pokazujące krok 

po kroku, jak ustawić tablice kalibracyjne w procesie robienia zdjęć. 

 

Rysunek 134. Tryby kalibracji 
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8.3.1 Zwykła kalibracja 

W procesie zwykłej kalibracji dynamiczny panel znajdujący się po prawej stronie oprogramowania posiada 

następujące opcje (w trybie uproszczonym SIMPLE (A)): 

 

Rysunek 135. Panel kalibracji – przed wykonaniem kalibracji 

(3) wzorce rzucane przez projektor PROJECTOR PATTERN – istotnym elementem podczas kalibracji 

skanera jest odpowiednie ustawienie skanera względem tablicy. Za pomocą wzorca Distance należy 

dobrać odpowiednią wysokość oraz odległość skanera od tablicy, 

(4) ekspozycja kamer CAMERAS EXPOSURE – służy do wyboru ekspozycji na kamerach skanera, 

(5)  

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9. 

  

 

UWAGA  

Dla ułatwienia w panelu SIMPLE znajduje się wybór ekspozycji z użyciem półautomatu – 

użytkownik musi jedynie wskazać miejsce, w którym będzie automatycznie wykrywana 

ekspozycja. 

 
  

(6) tablica kalibracyjna CALIBRATION CHART – do wykonania kalibracji należy wybrać fabryczny plik 

kalibracyjny otrzymany wraz z tablicą kalibracyjną za pomocą przycisku CHANGE CHART. Każda 

tablica ma swój indywidualny plik kalibracyjny generowany podczas jej tworzenia, 

 Więcej informacji o wyborze tablicy kalibracyjnej w podrozdziale 8.3.4. 

 

(7) przycisk CAPTURE służy do zbierania zdjęć poszczególnych układów tablicy względem skanera. 

Wszystkie kroki ustawiania tablicy zostały wyrysowane na specjalnie przygotowanej podkładce 

kalibracyjnej dołączanej w zakupionym zestawie.  Poprawnie wykonane zdjęcia tablicy kalibracyjnej 

posiadają zielony symbol, źle wykonane zdjęcia tablicy posiadają symbol koloru czerwonego, 

(8) przycisk CALIBRATE służy to uruchomienia algorytmu odpowiedzialnego za kalibracje urządzenia na 

podstawie zebranych zdjęć kalibracyjnych. 
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UWAGA 
Proces kalibracji może trochę potrwać w zależności od mocy obliczeniowej posiadanego sprzętu. 

Wywołanie tego procesu nie da się zatrzymać.  
 

Przed rozpoczęciem zbierania zdjęć kalibracyjnych należy ustawić skaner na odpowiedniej wysokości 

i odległości od tablicy kalibracyjnej, dobrać odpowiednią ekspozycję i jasność projektora, a następnie wykonać 

zdjęcia tablicy kalibracyjnej na wszystkich pozycjach zaznaczonych na dołączonej podkładce kalibracyjnej. 

Kolejność wykonywania zdjęć kalibracyjnych nie ma znaczenia ważne jest jedynie, by ich ilość nie była 

mniejsza od ilości zaznaczonych pozycji na kartce kalibracyjnej.  

Po wykonanej kalibracji przycisk CHANGE CHART znajdujący się w CALIBRATION CHART (5) (Rysunek 136), 

tak samo jak przycisk CAPTURE (6), staną się nieaktywne, a sam przycisk CALIBRATE zmieni nazwę na 

DECALIBRATE (7). Klikając DECALIBRATE kalibracja dla danego skanera zostaje usunięta, lecz nie usunie 

wykonanych wcześniej zdjęć, dzięki czemu możliwe jest zrobienie tych brakujących i ponowienie kalibracji 

przyciskiem CALIBRATE (7). 

 

Rysunek 136. Panel kalibracji – po wykonaniu kalibracji 

Zakładka ADVANCED (B), w porównaniu do zakładki SIMPLE (A), zawiera w kategorii PROJECTOR listę 

wszystkich wzorców projektora (8) (Rysunek 137). 

 Więcej informacji o wzorcach projektora w podrozdziale 10.2. 

Zakładka CAMERAS (9) posiada suwak Pixel clock i kontrolkę do ręcznej zmiany ekspozycji Cameras exposure.  

 Więcej informacji o parametrze Pixel clock w podrozdziale 5.1.1.1 punkt (3). 

 Więcej informacji o ustawianiu ekspozycji w rozdziale 9 podrozdziale 9.1.1. 
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Zakładka ADVANCED posiada również suwak jasności projektora PROJECTOR BRIGHTNESS (10) jest on 

widoczny jedynie w trybie manualnego ustawienia ekspozycji. 

 

Rysunek 137. Panel kalibracji – ustawienia zaawansowane 

 

 

UWAGA 
Wybierając ręczne ustawianie ekspozycji w zakładce ADVANCED (B) CAMERAS (10) Manual dla nowszych 

skanerów wybór eskpozycji z gotowych „kafelek” nie będzie widoczny. W tym przypadku należy skorzystać 

z suwaka. 
 

8.3.2 Kalibracja z użyciem kreatora 

Kalibrację z kreatorem (ang. Wizard) należy uruchomić, wybierając zakładkę 3D scanning, a następnie opcję 

Calibration Wizard z kategorii Wizards. 

Po prawej stronie pojawi się panel, którego zadaniem jest przeprowadzenie użytkownika przez cały proces 

kalibracyjny. Rozpoczęcie pracy z kreatorem wywoływane jest za pomocą przycisku START CALIBRATION. 

 Więcej informacji na temat budowy kreatora w podrozdziale 4.8.2. 

 

Rysunek 138. Rozpoczęcie procesu kalibracji 
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8.3.2.1 Wybór projektora 

 

UWAGA 
W przypadku skanerów z wbudowanym triggerem ten krok jest niewidoczny. W jego miejscu będzie 

widoczny krok opisany poniżej. 
 

W pierwszym kroku SELECTED PROJECTOR STEP należy wybrać odpowiedni projektor (1), jeżeli wybrany 

automatycznie jest błędny i przejść do kolejnego etapu za pomocą przycisku NEXT. 

 

Rysunek 139. Wybór projektora 

 

8.3.2.2 Ustawianie odległości skanera od tablicy kalibracyjnej 

W drugim kroku SET DISTANCE pojawia się animacja (2) pokazująca, jak ustawić odległość skanera względem 

tablicy kalibracyjnej. Po wykonaniu tego kroku należy przejść dalej przyciskiem NEXT. 

 

Rysunek 140. Ustawianie odległości skanera od tablicy 

  



  PROCES KONFIGURACJI URZĄDZENIA 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 82 z 244 

 

8.3.2.3 Ustawianie wysokości skanera względem tablicy kalibracyjnej  

W trzecim kroku SET HEIGHT animacja (3) prezentuje poprawiane ustawienie wysokości skanera. Po 

wykonaniu zaleceń widocznych na animacji można przejść dalej przyciskiem NEXT. 

 

Rysunek 141. Ustawianie wysokości skanera 

8.3.2.4 Wykonywanie zdjęć tablicy kalibracyjnej   

W czwartym kroku POSITION 0 – PHOTO należy ustawić tablicę w pozycji 0 (4) i wskazać miejsce w którym 

ma zostać wykryta ekspozycja (dla tablicy kalibracyjnej biała powierzchnia z czarnymi kropkami widoczna na 

podglądzie kamer) za pomocą przycisku Area spot w CAMERAS EXPOSURE (5) w trybie automatycznym 

(Rysunek 143) lub dobrać odpowiednie ustawienia ekspozycji kamer w trybie manualnym (Rysunek 142)– 

CAMERAS EXPOSURE (5) i jasności projektora PROJECTOR BRIGHTNESS (6). (Więcej o ustawieniach ekspozycji 

można przeczytać w rozdziale 9). Dodatkowo należy wybrać otrzymany plik kalibracyjny przeznaczony do 

posiadanej tablicy kalibracyjnej za pomocą przycisku CHANGE CHART w CALIBRATION CHART (7). Przycisk 

NEXT wywoła wykonanie pierwszego zdjęcia kalibracyjnego. 

 

UWAGA 
Grupa PROJECTOR BRIGHTNESS zawierająca suwak służący do zmiany jasności projektora jest widoczna 

tylko w trybie Manual. Domyślnym trybem kreatorów jest tryb automatyczny. 
 

 Więcej informacji o wyborze tablicy kalibracyjnej w podrozdziale 8.3.4. 
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Rysunek 142. Wykonanie pierwszego zdjęcia kalibracyjnego w trybie Manual 

 

 

Rysunek 143. Wykonanie pierwszego zdjęcia kalibracyjnego w trybie Auto 

Kolejne kroki służą do zbierania zdjęć z pozycji przedstawionych na animacjach – mogą to być np. pozycje  

tablicy ustawionej pionowo przesuwanej w przód: F1, F2, F3:  
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Rysunek 144. Pozycja tablicy F1, F2, F3 

tablicy ustawionej pionowo przesuwanej w tył: B1, B2, B3, B4, B5, B6: 

 

Rysunek 145. Pozycja tablicy B1, B2, B3, B4, B5, B6 

tablicy ustawionej pionowo na skosy: D1, D2, D3, D4: 

 

Rysunek 146. Pozycja tablicy D1, D2, D3, D4 
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tablicy pochylonej w przód: 0 (LEAN FORWARD), B6 (LEAN FORWARD): 

 

Rysunek 147. Pozycja tablicy 0 (LEAN FORWARD), B6 (LEAN FORWARD) 

tablicy pochylonej w tył: 0 (LEAN BACK), F3 (LEAN BACK): 

 

Rysunek 148. Pozycja tablicy 0 (LEAN BACK), F3 (LEAN BACK) 

Do kolejnego kroku zawsze prowadzi widniejący przycisk NEXT. W przypadku kroków, w których wymagana 

jest ustawienie tablicy kalibracyjnej według animacji naciśnięcie przycisku NEXT wywołuje również 

wykonanie zdjęcia kalibracyjnego. Jeżeli wykonane zdjęcie nie zostanie zatwierdzone podczas weryfikacji, 

przejście do kolejnego kroku nie będzie możliwe.  

 

UWAGA 
Animacje układów tablicy kalibracyjnej do poszczególnych zdjęć mogą się różnić od wyżej 

zaprezentowanych – wszystko zależy od kalibrowanego skanera. 
 

8.3.2.5 Kalibracja 

Ostatnim krokiem kreatora kalibracji jest wygenerowanie plików kalibracyjnych na postawie wykonanych 

zdjęć kalibracyjnych – do tego służy przycisk CALIBRATE (8). Po poprawnie utworzonym pliku kalibracyjnym 

skanera nazwa przycisku CALIBRATE (8) zamieni się na DECALIBRATE, a na dole pojawi się tylko jeden 

przycisk CLOSE zamykający panel kreatora. 
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Rysunek 149. Kalibracja/dekalibracja skanera w kreatorze 

 

UWAGA 
Proces kalibracji może trochę potrwać w zależności od mocy obliczeniowej posiadanego sprzętu. 

Wywołania tego procesu nie da się zatrzymać. 

 

UWAGA 
Naciśnięcie przycisku DECALIBRATE (8) (Rysunek 149) w kreatorze (po wykonanej kalibracji) 

zrestartuje kreator i konieczne będzie ponowne przejście wszystkich kroków, by dokonać ponownej 

kalibracji. Żeby tego uniknąć można zamknąć kreator i przejść do trybu zwykłej kalibracji w zakładce 

3D scanning opcja Calibrate (kategoria Calibration) a następnie kliknąć na przycisk CALIBRATE. 
 

8.3.3 Usuwanie zdjęć kalibracyjnych 

8.3.3.1 Dekalibracja (Decalibration) 

Po kliknięciu na przycisk DECALIBRATE znajdujący się w panelach kalibracji po wykonaniu dekalibracji 

skanera wyświetli się pytanie czy znajdujące się w drzewku zdjęcia kalibracyjne mają zostać usunięte czy 

pozostawione. 

 

Rysunek 150. Okno z pytaniem o usunięcie wszystkich wykonanych zdjęć kalibracyjnych 
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8.3.3.2 Usuwanie zdjęć z drzewka 

Niepoprawnie wykonane zdjęcie kalibracyjne lub wielokrotnie wykonane w tej samej pozycji tablicy 

kalibracyjnej można usunąć z drzewka tylko w momencie, gdy proces kalibracji nie został zakończony lub gdy 

kalibracja została usunięta (użyto przycisku DECALIBRATE) i pozostawiono zdjęcia w drzewku. Należy wtedy 

kliknąć lewym przyciskiem myszy a następnie wybrać jedyną dostępną opcję Delete. 

 

Rysunek 151. Usuwanie zdjęcia kalibracyjnego 

 

UWAGA 
Źle wykonane zdjęcia kalibracyjne (posiadające symbol czerwonego „x”) nie są brane pod uwagę  

w procesie kalibracyjnym więc nie jest konieczne ich usuwanie 
 

8.3.4 Wybór pliku kalibracyjnego tablicy kalibracyjnej 

Plik tablicy kalibracyjnej można wybrać, otwierając menu Start (1), następnie wybierając zakładkę 

Configuration (2), Equipment (3). W przypadku, gdy lista plików z tablicami jest pusta lub nie ma na niej pliku 

kalibracyjnego tablicy kalibracyjnej wymaganej do kalibracji skanera należy go zaimportować 

za pomocą przycisku IMPORT (4), wskazując lokalizację pliku o rozszerzeniu .md. Przycisk USE SELECTED (5) 

służy do wyboru zaznaczonego pliku kalibracyjnego tablicy. Panel wyboru pliku kalibracyjnego tablicy można 

również otworzyć za pomocą opcji Choose chart (6) znajdującej się w zakładce 3D scanning w kategorii 

Calibration. 

 

Rysunek 152. Otwieranie okna wyboru tablicy kalibracyjnej 

Wybrany plik tablicy kalibracyjnej posiada zaznaczone pole (niebieski kwadrat po lewej stronie od nazwy) 

(7).  

Każdy plik kalibracyjny posiada: 

(9) – identyfikator (Id), którego numer znajduje się również na naklejce z tyłu tablicy kalibracyjnej, 

(10) – datę wygenerowania pliku kalibracyjnego (Calibration date).  

Proces przeszukiwania długiej listy tablic ułatwia wyszukiwarka znajdująca się w dolnej części CALIBRATION 

CHART. 
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Rysunek 153. Okna wyboru tablicy kalibracyjnej 

8.4 Weryfikacja poprawności kalibracji 

Przed rozpoczęciem weryfikacji kalibracji należy posiadać wybraną konfigurację skanera odpowiednią dla 

podłączonego skanera. Opcja Check calibration (1) otwierająca panel weryfikacyjny (po lewej stronie) 

znajduje się w zakładce 3D scanning w kategorii Calibration. 

 Więcej informacji o wyborze kalibracji w podrozdziale 8.5. 

 

 

Rysunek 154. Otwieranie panelu weryfikacji kalibracji 

W panelu zakładki SIMPLE (A) znajdują się następujące ustawienia: 
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Rysunek 155. Panel weryfikacji kalibracji - zakładka SIMPLE 

(2) – zmiany wzorca rzucanego przez projektor (PROJECTOR PATTERN), wzorzec celownika Distance 

pozwoli na ustawienie odpowiedniej odległości i wysokości skanera od tablicy kalibracyjnej, 

(3) – panel ekspozycji (CAMERAS EXPOSURE) odpowiedzialny za dobór odpowiedniego czasu 

naświetlania, 

 Więcej informacji o doborze ekspozycji w podrozdziale 9.2. 

(4) – plik tablicy kalibracyjnej CALIBRATION CHART – należy wybrać poprawny plik pasujący 

do posiadanej tablicy kalibracyjnej, 

 Więcej informacji o wyborze tablicy kalibracyjnej w podrozdziale 8.3.4. 

(5) – wyniki otrzymane w procesie sprawdzania kalibracji. Internal error jest błędem początkowym, 

natomiast Current error błędem otrzymanym w wyniku weryfikacji, 

(6) –przycisk CHECK wywołuje sprawdzanie jakości kalibracji.  
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Zakładka ADVANCED (B) rozbudowane o: 

(7) – wybór wzorców projektora (PROJECTOR), 

 Więcej informacji o dodatkowych wzorcach w podrozdziale 10.2. 

(8) – suwak odpowiedzialny za ustawianie Pixel clock na kamerach (CAMERAS), 

 Więcej informacji o Pixel clocku w podrozdziale 5.1.1.1 punkt (3). 

(9) – tryb doboru ekspozycji (CAMERAS), 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9. 

(10) – suwak pozwalający na ustawienie jasności projektora (PROJECTOR BRIGHTNESS) 

 Więcej informacji o jasności projektora w podrozdziale 10.1. 

Przed rozpoczęciem weryfikacji należy ustawić tablicę kalibracyjną na pozycji 0 według podkładki 

kalibracyjnej.   

 

UWAGA  
Proces weryfikacji wykonanej kalibracji najlepiej przeprowadzić od razu po wykonaniu kalibracji, 

gdyż wtedy otrzymany zostanie najbardziej miarodajny wynik wynikający z faktu, iż jedynym 

elementem przemieszczanym w przestrzeni będzie tablica kalibracyjna. 
 

 

 

Rysunek 156. Panel weryfikacji kalibracji - zakładka ADVANCED 
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8.4.1 Rodzaje komunikatów po wykonanej weryfikacji 

Jeżeli wykonana kalibracja będzie akceptowalna, ale wykonane na niej skany mogą posiadać odstępstwa od 

rzeczywistości wartość Current error zmieni kolor na żółty (A), wyświetlając przy tym odpowiedni komunikat 

w kolorze czerwonym (A). W przypadku poprawnej kalibracji zarówno Current error, jak i wyświetlany 

komunikat będą zielone (B).  

 

Rysunek 157. Kalibracja akceptowalna, ale nie nadająca  
się do wykonywania dokładnych skanów 

 

Rysunek 158. Kalibracja poprawna i nadająca  
się do skanowania 

Niewykrycie tablicy kalibracyjnej przed skanerem (C) lub brak skalibrowanej konfiguracji skanera zmieni 

kolor Current error i komunikat na czerwony,  

 

Rysunek 159. Błąd weryfikacji kalibracji – niewykryta tablica kalibracyjna 

8.5 Wybór innej istniejącej konfiguracji skanera (wybór 

skanera) 

Wyboru stworzonej już kiedyś konfiguracji skanera można dokonać na dwojaki sposób (Rysunek 160). 

Standardowym podejściem jest otworzenie menu Start (1), następnie zakładki Configuration (2), Scanner (3). 

Przycisk USE SELECTED (4) służy do ustawienia zaznaczonej konfiguracji skanera jako aktywnej. Drugim 

sposobem otwarcia tego okna jest opcja Select scanner (5) znajdująca się w zakładce 3D scanning w kategorii 

Start.  

 

Rysunek 160. Otwieranie okna wyboru konfiguracji skanera 
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Lista wszystkich dostępnych konfiguracji urządzeń znajduje się poniżej nagłówka 3D SCANNERS (6). Aktywna 

konfiguracja posiada zaznaczone pole (niebieski kwadrat znajdujący się po lewej stronie od nazwy) (7). 

Jednocześnie może być wybrana tylko jedna konfiguracja. Każda konfiguracja skanera zawiera: 

(8) – nazwę skanera (Name) – przeważnie z datą, chyba że użytkownik zmodyfikuje domyślną nazwę,  

(9) – datę utworzenia konfiguracji (Created),  

(10) – datę ostatniej kalibracji z użyciem danej konfiguracji (Last scanner calibration), 

(11) – rozdzielczość kamer urządzenia, którego konfiguracja dotyczy (Cameras resolution). 

 

Rysunek 161. Okno wyboru konfiguracji skanera 

 

8.6 Usuwanie konfiguracji skanera 

Każdą stworzoną konfigurację skanera można usunąć. Przycisk usunięcia konfiguracji znajduje się w oknie 

wyboru i tworzenia nowej konfiguracji (w zakładce Configuration, Scanner w menu Start). Żeby usunąć 

konfigurację wystarczy zaznaczyć ją w liście, a następnie wybrać przycisk REMOVE (1). 

 

Rysunek 162. Okno wyboru konfiguracji skanera – przycisk REMOVE 
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8.7 Re-kalibracja istniejącej konfiguracji skanera 

Re-kalibracja jest niczym innym jak dekalibracją i wykonaniem ponownej kalibracji skanera. Odpowiednikiem 

przycisku RE-CALIBRATE jest przycisk DECALIBRATE. Proces re-kalibracji nie usuwa zdjęć kalibracyjnych, 

jedynie plik stworzony w trakcie procesu kalibracji. Pozwala na ręczne usunięcie zbędnych zdjęć 

kalibracyjnych lub zrobienie nowych, a następnie ponowną kalibracje urządzenia. Lista konfiguracji urządzeń 

(znajdująca się w zakładce Configuration, Scanner w menu Start) w przypadku zaznaczenia konfiguracji, bez 

wykonanej kalibracji (lub rozkalibrowanej) wyświetli przycisk CALIBRATE (1) (Rysunek 163), którego 

kliknięcie automatycznie ustawia konfigurację na aktywną i przenosi do panelu kalibracji zwykłej. 

 Więcej informacji o kalibracji zwykłej w podrozdziale 8.3.1. 

 

Rysunek 163. Okno wyboru konfiguracji skanera – przycisk CALIBRATE 

Na podobnej zasadzie działa przycisk RE-CALIBRATE (1) (Rysunek 164). Występuje on tylko dla konfiguracji 

skalibrowanych, a po jego kliknięciu wywołuje ustawienie zaznaczonej konfiguracji (na aktywną) oraz jej 

dekalibrację, a następnie przenosi do panelu kalibracji zwykłej. 

 

Rysunek 164. Okno wyboru konfiguracji skanera – przycisk RE-CALIBRATE 

Podobny efekt można uzyskać przechodząc do panelu kalibracyjnego i po dokonanej kalibracji wywołać 

akcję przyciskiem DECALIBRATE.
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9 EKSPOZYCJA  

Ekspozycja to termin stosowany w branży fotograficznej i filmowej. Określa ilość światła padającego 

na matrycę światłoczułą. Ekspozycję uzyskuje się poprzez ustalenie odpowiednich wartości przysłony i czasu 

naświetlania. W naszym przypadku ustawiany jest czas naświetlania sama wartość przysłony ustawiana jest 

na stałe fabrycznie. 

9.1 Tryby ekspozycji 

W oprogramowaniu eviXscan Suite 3D wyróżnia się dwa tryby ustawiania ekspozycji. Domyślnym trybem 

jest tryb półautomatyczny ustawiający się po przejściu do panelu SIMPLE lub po uruchomieniu wizardów.  

 

 

UWAGA 
Ekspozycja kamer może być dobierana manualnie za pomocą suwaka/zdefiniowanych przycisków z 

ekspozycją (o ile są wspierane dla danego skanera) lub automatycznie po wskazaniu miejsca, w którym ma 

zostać wykryta. Tryb ekspozycji jest zależny od ostatniego ustawienia zakładki panelu – każdorazowe 

wybranie zakładki SIMPLE automatycznie ustawia tryb ekspozycji na Auto. W zakładce ADVANCED można 

ręcznie zmieniać sposób dobierania ekspozycji na Manual.  
 

9.1.1 Ekspozycja manualna 

Kontrolki do zarządzania ekspozycją w trybie manualnym można znaleźć w większości paneli dynamicznych. 

Dodatkowo kontrolka ekspozycji manualnej znajduje się w ustawieniach programu. Aby przejść do ustawień 

należy otworzyć menu Start (1), przejść do zakładki Options (2), a następnie General options (3). 

 

 

Rysunek 165. Ustawienia ogólne 

 

Tam znajduje się część poświęcona kamerom CAMERAS (4) (Rysunek 166).  

(5) – kafelki reprezentują najczęściej używane wartości ekspozycji. Pomarańczowa obwoluta wokół kafelka 

oznacza, iż dana ekspozycja jest obecnie aktywna. Wszystkie wartości liczbowe znajdujące się pod 

kafelkami są podawane w milisekundach, 

(6) – suwak z polem tekstowym po prawej stronie reprezentuje wartość wybranej ekspozycji 

(odpowiadającą wartością kafelek lub inną) 
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Rysunek 166. Kontrolka ekspozycji manualnej w opcjach ogólnych 

 

Kontrolka znajdująca się w panelach zawiera dokładnie te same elementy co kontrolka ustawień.  Wszystkie 

ustawienia wprowadzone na którejkolwiek kontrolce są ustawieniami globalnymi – oznacza to, że zmiany 

dokonywane są w obrębie całego oprogramowania, a co za tym idzie zmiana w jednej kontrolce dokonuje 

zmian we wszystkich kontrolkach reprezentujących tę samą funkcjonalność. W przypadku kafelek ekspozycji 

(5) znajdujących się w panelach ich ilość jest zależna od szerokości panelu. Dodatkowym elementem jest 

suwak Gain (7) służący do cyfrowego wzmocnienia sygnału z czujnika kamery w celu rozjaśnienia zdjęć.  

 Więcej informacji o Gainie w rozdziale 11. 

 

 

Rysunek 167. Kontrolka ekspozycji manualnej w panelach 
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9.1.2 Ekspozycja automatyczna (półautomatyczna) 

Ekspozycja automatyczna (Rysunek 168) służy do automatycznego doboru ekspozycji do panujących 

warunków otoczenia z niewielką pomocą użytkownika. Wyróżniamy trzy metody automatycznego doboru 

ekspozycji niemniej nie zawsze te trzy metody występują jednocześnie. 

 

Rysunek 168. Kontrolka ekspozycji automatycznej w panelach 

(1) – Single spot to tryb, w którym dobór ekspozycji wykonuje się na podstawie zaznaczenia jednego 

punktu (znacznika) (A) na podglądzie z kamer (podgląd z lewej kamery). Na podglądzie z prawej 

kamery (B) pojawi się podgląd, jak zeskanuje się obiekt po dobranej ekspozycji na podstawie 

zaznaczonego punktu, 

 

Rysunek 169. Dobór automatycznej ekspozycji metodą single spot 
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(2) – Multi spot to tryb, w którym dobór ekspozycji wykonywany jest na podstawie zaznaczenia kilku 

punktów (C) (maksymalnie 5) na podglądzie z lewej kamery. Na podglądzie z prawej kamery tak samo 

jak w przypadku Single spot pojawi się podgląd automatycznie dobranej ekspozycji (D) dla 

skanowanego obiektu na podstawie zaznaczonych punktów, 

 

Rysunek 170. Dobór automatycznej ekspozycji metodą multi spot 

(3) – Area spot to tryb, w którym punkty doboru ekspozycji wybierane są na podstawie zaznaczonego 

prostokąta na podglądzie z lewej kamery (E). Na podglądzie z prawej kamery widoczny będzie podgląd 

skanowanego obiektu (F) dla zaznaczonego prostokąta, 

 

Rysunek 171. Dobór automatycznej ekspozycji metodą Area spot 



  EKSPOZYCJA 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 98 z 244 

 

(4) – lista zaznaczonych punktów na podglądzie lewej kamery. Posiada ona następujące informacje: 

(G) – numer porządkowy (No.),   

(H) – ustawiona ekspozycja (Exposure),  

(I) – jasność projektora (Brightness),  

(J) – cyfrowe wzmocnienie sygnału (Gain), 

(K) – status informujący o procesie przetwarzania lub jego zakończeniu (Status) 

 

Rysunek 172. Lista punktów automatycznej ekspozycji 

(5) – przycisk usuwający wprowadzone ustawienia w auto ekspozycji (RESET) 

Zaznaczenie punktu na liście (M) spowoduje jego podświetlenie (L) (zmianę koloru na niebieski) na 

podglądzie lewej kamery. 

 

Rysunek 173. Punkt niezaznaczony na liście ekspozycji 
automatycznej 

 

Rysunek 174. Punkt zaznaczony na liście ekspozycji 
automatycznej 
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Klikając na punkt i przytrzymując lewy klawisza myszki możliwa jest zmiana pozycji punku. Po tej czynności 

automatycznie wykonywane jest przeliczenie punktu. 

W panelu kalibracji występuje automatyczny dobór ekspozycji w uproszczonej formie. Widnieje tam tylko 

możliwość zaznaczania prostokątem Area spot (3) oraz przycisk usuwający zaznaczenie REMOVE SPOT (5). 

 

Rysunek 175. Kontrolka ekspozycji automatycznej w panelu zwykłej kalibracji 

9.2 Prawidłowy dobór ekspozycji 

 

Prawidłowy dobór ekspozycji polega na odpowiednim doborze czasu naświetlania, doprowadzając 

do kompromisu pomiędzy prześwietleniem a niedoświetleniem zdjęcia. Ważnym elementem jest taki dobór 

ekspozycji, by w wykonanym zdjęciu występowało jak najmniej prześwietlonych pikseli. W przypadku, gdy 

prześwietleń nie można już uniknąć poprzez zmianę ekspozycji, można posłużyć się zmienną jasności 

projektora, ale tylko gdy nie ma innego sposobu na redukcję prześwietleń. 

 Więcej informacji o zmianie jasności projektora w podrozdziale 10.1.1. 
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9.2.1 Prześwietlenie 

Prześwietlenie (w fotografii nazywane również przepaleniem) to utrata jasnych części zdjęcia na skutek zbyt 

długiego czasu padania światła na matrycę światłoczułą. Zdjęcie uzyskane w ten sposób posiada zbyt duże 

nagromadzenie pikseli jasnych (w grafice oznaczanych jako 255). W oprogramowaniu eviXscan 3D Suite 

prześwietlone części obrazu na podglądzie z kamer oznaczane są na czerwono po włączeniu opcji Overexposed 

pixels (1). 

 

Rysunek 176. Włączona opcja oznaczania prześwietlonych pikseli (Overexposed pixels) 

 

Rysunek 177. Widok prześwietlonych pikseli na podglądzie z lewej i prawej kamery 
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9.2.2 Niedoświetlenie 

Niedoświetlenie to podobnie jak prześwietlenie utrata danych niemniej jednak w tym przypadku na skutek 

braku światła spowodowanego zbyt krótkim czasem naświetlania. Zdjęcia uzyskane w ten sposób posiadają 

zbyt duże nagromadzenie pikseli ciemnych (w grafice oznaczanych jako 0). W oprogramowaniu eviXscan 3D 

Suite za wyświetlanie niedoświetlonych pikseli w podglądzie kamer odpowiada opcja Underexposed pixels 

(1). 

 

Rysunek 178. Włączona opcja oznaczania niedoświetlonych pikseli (Underexposed pixels) 

 

Rysunek 179. Widok prześwietlonych pikseli na podglądzie z lewej i prawej kamery  
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10 PROJEKTOR 

Projektor odpowiada za wyświetlanie wiązki światła i jest niezbędną częścią każdego skanera. 

10.1 Jasność projektora 

Parametr jasności projektora jest parametrem globalnym dla całego oprogramowania (jego zmiana w jednej 

kontrolce aktualizuje wartości w pozostałych). Można go spotkać w większości paneli znajdujących się po 

prawej stronie, jednak wyłącznie przy manualnym trybie ekspozycji (Manual). W trybie Auto dobierana jest 

automatycznie. Suwak PROJECTOR BRIGHTNESS przyjmuje wartości od 0% do 100% i odpowiada za 

emitowane światło przez projektor. 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9. 

 

Rysunek 180. Suwak jasności projektora 

10.1.1 Prawidłowy dobór jasności projektora 

Wartości suwaka projektora nie powinno się zmieniać do momentu, w którym prześwietlone piksele można 

zredukować za pomocą parametrów ekspozycji. Jeżeli ze względów technicznych jest to już niemożliwe, 

bo np. widać zbyt duże klatkowanie kamer, z pomocą przychodzi suwak jasności projektora. Przyjęło się, 

że wartość suwaka projektora powinna znajdować się w granicach od 40% do 100% i nie powinna schodzić 

poniżej dolnej granicy. Jak w każdej zasadzie tak i tutaj mogą się zdarzyć odstępstwa od reguły niemniej jednak 

powinny być kontrolowane, by zmiany jasności wprowadzone poniżej dolnej granicy nie wpłynęły na jakość 

otrzymanych skanów. 

10.2 Wzorce projektora 

W oprogramowaniu znajdują się dwa podstawowe wzorce wyświetlane przez projektor. Pierwszym z nich 

jest Brightness (1), a drugim Distance (2).  

 

Rysunek 181. Wybór wzorca projektora 

Przycisk Brightness wyświetla jasne światło, natomiast przycisk Distance to celownik ułatwiający dobranie 

odpowiedniej odległości skanera od obiektu.  
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Poniżej zaprezentowano działanie obydwu wzorców. 

 

Rysunek 182. Podgląd jasnego wzorca na kamerach 

 

Rysunek 183. Podgląd wzorca celownika na kamerach 

Oprócz dwóch głównych wzorców (1) (2) w oprogramowaniu można znaleźć listę dodatkowych, które można 

zobaczyć poniżej:  

 

Rysunek 184. Lista dodatkowych wzorców. 

Wzorzec Distance (Viewfinder) to inna wersja (bardziej zaawansowana) wzorca celownika. Contrast (Stripes) 

to wzorzec wyświetlający pionowo paski, aż do zapełnienia całego wyświetlanego obszaru. Disable przestaje 

wyświetlać wzorzec – tłumi światło projektora. 



   GAIN 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 104 z 244 

 

11 GAIN 

 

Rysunek 185. Parametr Gain na panelu 

Parametr Gain (1) znajdujący się na większości paneli z ustawieniami ekspozycji w trybie Manual służy do 

cyfrowego wzmocnienia sygnału z czujnika kamery w celu rozjaśnienia zdjęć. Parametr ten przyjmuje 

wartości od 0 (gdzie nie występuje wzmocnienie sygnału) aż do wartości maksymalnej równej 15. Wartość tą 

można zmieniać z dokładnością co do 0,01. 

 

UWAGA  
Należy pamiętać, że wzmocnienie sygnału sensora kamery powoduje również w zwiększenie szumów. 

 

11.1 Prawidłowy dobór cyfrowego wzmocnienia sygnału 

W przypadku bardzo ciemnych obiektów, gdy nie jest możliwe zwiększenie ekspozycji na kamerach a jasność 

projektora wynosi 100% zostaje ostatni parametr odpowiedzialny za podbicie czułości sensora w kamerze w 

celu „sztucznego” rozjaśnienia zdjęcia. Tym parametrem jest Gain. Wraz z przyrostem wartości parametru 

podgląd z kamer powinien się rozjaśniać, ale tym samym zaczną występować większe szumy i zakłócenia 

będące przyczyną większej czułości ustawionej na sensorze matrycy. 
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12 PROJEKT 

W eviXscan 3D Suite projektem nazywamy zbiór skanów (wykonanych za pomocą oprogramowania, 

jak i tych zaimportowanych z zewnątrz – meshy) znajdujących się w jednej lokalizacji wraz z plikiem 

o rozszerzeniu .mdl.  

12.1 Tworzenie nowego projektu 

Nowy projekt można stworzyć w dwojaki sposób. Pierwszym ze sposobów jest otworzenie menu Start (1), a 

następnie zakładki New (2).  

 

Rysunek 186. Tworzenie nowego projektu 

W zakładce New należy wybrać lokalizację Directory (4) za pomocą przycisku Browse (6) lub wprowadzić 

ręcznie. Dodatkowo należy podać nazwę projektu w pole Name (5), a następnie kliknąć na przycisk OK (7). 

Jeżeli wprowadzona ścieżka i nazwa projektu są poprawne, projekt zostanie utworzony 

we wskazanej lokalizacji. 

 

Rysunek 187. Tworzenie nowego projektu – zakładka New 

Drugim sposobem utworzenia projektu jest przycisk New (3) (Rysunek 186) z ikoną kartki z paska szybkiego 

dostępu. Przycisk ten otwiera okno, w którym należy wybrać ścieżkę nowo tworzonego projektu (8) (Rysunek 

188), wprowadzić nazwę projektu (9), a następnie kliknąć na przycisk Zapisz (10) tworzący nowy projekt. 

Rozszerzeniem projektu jest plik .mdl 
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Rysunek 188. Tworzenie nowego projektu – szybki dostępu New 

12.1.1 Inny rodzaj okna tworzenia nowego projektu 

W eviXscan Suite 3D występuje też inny rodzaj okna pozwalający na szybkie utworzenie projektu. W eviXscan 

3D Suite występuje też inny rodzaj okna pozwalający na szybkie utworzenie projektu. Okno to pojawia się 

wtedy, gdy użytkownik wczytuje plik o innym rozszerzeniu niż .mdl np. .evx, .ply, .glb, .stl lub rozpoczyna 

skanowanie, nie posiadając otworzonego projektu. 

 Więcej informacji o otwieraniu projektu w podrozdziale 12.2. 

  

W oknie tym występuje pole. Należy wprowadzić do niego nazwę projektu (1) i lokalizację, w której zostanie 

stworzony projekt (2), wpisując ją ręcznie lub wybierając za pomocą przycisku BROWSE (2).  

 

Rysunek 189. Okno szybkiego tworzenia projektu 

W wywołanym oknie (za pomocą przycisku BROWSE (2)) należy wskazać folder (5) w którym zostanie 

stworzony projekt a następnie kliknąć na Wybierz folder (6) (Rysunek 190). Lokalizacja wybranego folderu 

pojawi się w polu (2) (Rysunek 189). 
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Rysunek 190. Okno szybkiego tworzenia projektu – wybór folderu 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól za pomocą przycisku CREATE (3) można utworzyć projekt. 

Przycisk CANCEL (4) służy do zamknięcia okna, tworząc tym samym tymczasowy projekt z datą i godziną 

(dnia, w którym jest tworzony) w nazwie we wskazanej ścieżki (jeżeli nie została zmieniona to domyślnej) (2) 

(Rysunek 189). 

12.2 Otwieranie istniejącego projektu 

Utworzony wcześniej projekt można otworzyć na trzy różne sposoby. Pierwszym z nich jest otworzenie menu 

Start (1) i wybranie zakładki Open (2), a następnie użycie przycisku Open (3). 

 

Rysunek 191. Otwieranie istniejącego projektu 

W oknie należy odnaleźć ścieżkę do projektu (6) i wskazać plik z rozszerzeniem .mdl (7), a następnie kliknąć 

na przycisk Otwórz (8) (Rysunek 192). Wybranie pliku o rozszerzeniu .evx, .ply, .glb, .stl wywoła okno służące 

do tworzenia nowego projektu. 

 Więcej informacji o oknie tworzenia projektu w podrozdziale 12.1.1. 



  PROJEKT 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 108 z 244 

 

 

Rysunek 192. Otwieranie istniejącego projektu – okno wyboru projektu 

Drugim sposobem otworzenia projektu jest przycisk Open (4) z ikoną folderu z paska szybkiego dostępu. 

Wywołuje on takie samo okno z wyborem projektu jak opisany wcześniej przycisk Open (3) (Rysunek 191). 

Trzecim sposobem otwarcia projektu jest wybranie go z listy ostatnio otwartych projektów (9) (Rysunek 193) 

znajdującej się w zakładce Open (2) (Rysunek 191). Widok tej zakładki jest dokładnie taki sam jak opisany 

wcześniej widok okna startowego.  

 Widok okna startowego został opisany w podrozdziale 4.2. 

Przycisk Create new (5) wywołuje okno tworzenia nowego projektu (przycisk New z ikoną kartki z paska 

szybkiego dostępu). 

 Widok okna tworzenia nowego projektu opisano w podrozdziale 12.1. 

 

Rysunek 193. Otwieranie istniejącego projektu – lista ostatnio otwartych projektów 
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12.3 Import plików 

Import plików obsługuje następujące formaty: .evx, .glb, .stl, .ply, .wrl. Istnieją dwa sposoby zaimportowania 

skanów. Pierwszym sposobem jest otworzenie menu Start (1), a następnie kliknięcie na przycisk Import (2). 

 

Rysunek 194. Importowanie plików 

W wywołanym oknie należy wybrać folder (4), w którym znajdują się skany, a następnie zaznaczyć wszystkie 

pliki, które mają zostać zaimportowane do projektu. W celu wyświetlenia konkretnego formatu można 

zmienić filtr (6). Po wybraniu plików należy kliknąć na przycisk Otwórz (7). W ten sposób zaimportowane 

pliki znajdą się w drzewku w domyślnej grupie Meshes. 

 

Rysunek 195. Okno wyboru skanów do importu 

 

UWAGA 
Ze względu na to, że importowane są zawsze pojedyncze pliki (bez zdjęć) po imporcie zawsze będą się 
pojawiać w grupie domyślnej Meshes o ile zostaną zaimportowane poprawnie. W wyniku importu plik 
jest dodawany do projektu i znajduje się w jego folderze.  
  

Drugim sposobem importu plików jest przycisk Import (3) (Rysunek 194) z ikoną kartki ze strzałką do środka. 

Klikając ten przycisk otwiera się dokładnie to samo okno, co w przypadku przycisku Import (2) z menu Start.  
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12.4 Otwieranie lub import za pomocą metody przeciągnij  

i upuść (Drag and Drop) 

Program eviXscan obsługuje otwieranie i importowanie plików za pomocą metody przeciągnij  

i upuść (ang. Drag and Drop). Żeby skorzystać z tej metody wystarczy przeciągnąć plik o odpowiednim 

obsługiwanym formacie na okno programu. Obsługiwane formaty meshy to: .evx, .glb, .stl, .ply, .wrl oraz sam 

plik projektu o rozszerzeniu .mdl. W przypadku gdy jest już otwarty projekt przeciągnięcie plików mesha 

spowoduje zaimportowanie plików do projektu. Przeciągnięcie pliku innego projektu (.mdl) do okna, gdy 

otwarty jest już jakiś projekt spowoduje zamknięcie dotychczas otwartego projektu i otworzy nowy projekt. 

Przeciągnięcie meshy, gdy nie ma otwartego projektu wyświetli okno do jego utworzenia tak jak w przypadku 

zwykłego importu. 

 

UWAGA 
Nie jest możliwy import meshy i projektu w tym samym czasie tak samo jak nie ma możliwości 
otworzenia tym sposobem (jednocześnie) dwóch projektów o rozszerzeniu .mdl 

 

 

Rysunek 196. Otwieranie/import z użyciem metody przeciągnij i upuść 

12.5 Eksport plików 

Eksport skanów (w tym skanów i meshy) można wykonać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wybranie 

menu Start i kliknięcie na przycisk Export (2). Opcja ta zadziała tylko dla zaznaczonych skanów. 

 

Rysunek 197. Eksport skanów 
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Następnie otworzy się okno eksportu, w którym występują trzy możliwości wprowadzenia nazwy plików 

do eksportu. Opcją pierwszą jest wprowadzenie nazwy (5) (Rysunek 198) bez zaznaczania Use scan name (6) 

i Use model name (7) – wtedy pliki będą się zaczynać od podanej nazwy, uwzględniając kolejne liczby 

porządkowe rozpoczynające się od 1 (np. dla wprowadzonej nazwy „model” zostaną wyeksportowane pliki 

„model_1”, „model_2” i tak dla wszystkich skanów). Kolejną możliwością jest zaznaczenie Use scan name (6) – 

wtedy pod uwagę brane są nazwy występujące w projekcie, ignorując wcześniej wprowadzoną nazwę w pole 

(5).  

 

UWAGA 
Pola wyboru Use scan name (6) i Use model name (7) się wykluczają – jednocześnie może być wybrane 
tylko jedna z opcji (druga automatycznie zostanie odznaczona).  

 

Opcją trzecią jest zaznaczenie Use model name (7) wtedy wszystkie eksportowane pliki zaczynają się od nazwy 

projektu, uwzględniając kolejne liczby porządkowe rozpoczynające się od 1 (np. dla projektu o nazwie „Nowy” 

zostaną wyeksportowane pliki „Nowy_1”, „Nowy_2” i tak dla wszystkich skanów).  

 

Rysunek 198. Okno ustawień eksportu 

Przy eksporcie do wyboru są następujące rozszerzenia (8): .asc, .bin, .evx, .glb, .obj, .ply, .stl, .wrl.  Przycisk 

BROWSE (9) służy do wybrania ścieżki do eksportu (można ją również wprowadzić ręcznie w pole tekstowe 

(9)). Po kliknięciu na BROWSE (9) wyświetli się okno, w którym należy wskazać folder (11) (Rysunek 199) 

i kliknąć na Wybierz folder (12). 

 

Rysunek 199. Wybór folderu (miejsce docelowego) do eksportu 
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Drugim sposobem eksportu skanów jest opcja Export all (3) (Rysunek 197) nie wymaga ona zaznaczenia 

skanów, gdyż eksportuje całą zawartość projektu do wskazanej lokalizacji. Po kliknięciu na Export all (3) 

otwiera się dokładnie takie samo okno jak w przypadku przycisku Export (2). 

Trzecim sposobem jest kliknięcie na przycisk Export (4) (Rysunek 197) z ikonką kartki ze strzałką do zewnątrz 

z paska szybkiego dostępu. Przycisk ten działa dokładnie tak samo jak przycisk Export (2) z menu Start. 

Czwartym sposobem eksportu jest eksport z użyciem menu kontekstowego. 

 Więcej informacji na temat eksportu skanów za pomocą menu kontekstowego można przeczytać w podrozdziałach 7.1.1, 7.1.2 

i 7.1.3. 

12.6 Zapis zmian w projekcie 

Aby zapisać zmiany w projekcie należy wejść do menu Start (1) i kliknąć na przycisk Save (2). Wywoła 

on zapis projektu, po którym opcja stanie się nieaktywna. To samo stanie się po naciśnięciu przycisku Save (3) 

z ikonką dyskietki w pasku szybkiego dostępu. 

 

Rysunek 200. Zapis projektu 

Większość zmian dokonywanych w trakcie pracy z projektem zapisuje się automatycznie. Są jednak opcje, 

które nie wykonują automatycznego zapisu. Dobrym przykładem jest zaznaczenie kawałka skanu na widoku 

(1) i wciśnięcie klawisza DELETE na klawiaturze (2). Spowoduje to usunięcie zaznaczonej części. 
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Rysunek 201. Zaznaczenie fragmentu skanu 

 

Rysunek 202. Zaznaczenie fragmentu skanu 

 

Rysunek 203. Usunięcie fragmentu skanu 

 

Można zauważyć różnicę w drzewku między skanem zaznaczonym (1) a skanem z usuniętym fragmentem (2). 

Po usunięciu fragmentu przy nazwie skanu (w podanym przykładzie mesha) pojawiła się czerwona kropka 

(3) sygnalizująca niezapisane zmiany. Po wykonanym zapisie kropka zniknie. Plik sprzed zapisu będzie się 

różnił zmienioną ilością trójkątów (4) i punktów (5), ale jest to normalne w przypadku usuwania fragmentów 

skanu.   

 

Rysunek 204. Mesh po zaznaczeniu fragmentu na widoku 

 

Rysunek 205. Mesh po usunięciu zaznaczonego fragmentu 
na widoku 
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13 MARKERY I ARTEFAKTY 

Markerami nazywamy specjalnie przygotowane znaczniki, dzięki którym możliwe jest dopasowanie 

wykonywanych skanów w jednym układzie odniesienia w przestrzeni trójwymiarowej. Grupa markerów 

przytwierdzona do obiektu (np. kostki) w sposób trwały tworzy artefakt. 

 

Rysunek 206. Artefakt (kostka) z markerami unikalnymi 

 

13.1 Rodzaje markerów 

Wyróżniane są dwa rodzaje markerów nieunikalne (1) i unikalne (2). 

 

Rysunek 207. Markery 

Markery nieunikalne (1) są stosowane np. we wzorcach do pozycjonowania stolika obrotowego. Możliwe jest 

ich wykorzystanie jedynie w przypadku, gdy chcemy wyznaczyć oś obrotu w przestrzeni trójwymiarowej. 

W tym przypadku zmiana pozycji wzorca pozycjonującego (pewnego rodzaju artefaktu) powinna być 

dokonywana w sposób w pełni kontrolowany i powtarzalny – tak, jak to ma miejsce w przypadku stolika 

obrotowego. Na podstawie jednego markera nieunikalnego nie ma możliwości wyznaczenia dokładnego kąta 

obrotu obiektu, gdyż posiada on jedynie informacje o jego środku. Z tego też powodu powstały markery 

unikalne (2) posiadające zakodowane numery identyfikacyjne, dzięki którym algorytm bez problemu potrafi 

rozpoznać o jaki kąt wykonany został obrót. Niemniej jednak w celu większej dokładności zaleca się użycie 

więcej niż jednego markera. 

  UWAGA 
Płytka do pozycjonowania stolika może posiadać również markery unikalne. W tym przypadku nie ma 

znaczenia typ użytych markerów. 
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13.2 Tryb wykrywania markerów 

Tryb wykrywania markerów można włączyć/wyłączyć w oknie podglądu z kamer (2) (Rysunek 209) i oknie 

podglądu zdjęć skanów wybierając opcje Show markers (1) (Rysunek 208). 

 Więcej informacji o oknie podglądu z kamer w podrozdziale 4.9.1. 

 

Rysunek 208. Opcja włączająca/wyłączająca algorytm wykrywania markerów 

 

Rysunek 209. Podgląd markerów dla prawej i lewej kamery 

 

Po zaznaczeniu opcji Show markers algorytm, w czasie rzeczywistym będzie zaznaczał wykryte markery (3) 

(Rysunek 210) dla prawej, jak i lewej kamery (A)(B), wypisując przy nich numer identyfikacyjny wykryty na 

podglądzie.  

  UWAGA 
Cyfra w nawiasie znajdująca się obok numeru markera wskazuje liczbę markerów wykrytych w całym 

projekcie na wszystkich skanach. 
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Poprawnie wykryty marker ma zaznaczony środek zielonym plusem i poszczególne okręgi wokół środka 

kropki (zielonymi dla czarnych okręgów i czerwonymi dla białych) (Rysunek 210). 

 

 

 

 

Rysunek 210. Podgląd wykrytych markerów dla prawej i lewej kamery 
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13.2.1 Reprezentacja wykrytych markerów w eviXscan 3D 

W oprogramowaniu występują dwa sposoby reprezentacji markerów. Każdy marker wykryty na zdjęciu 

(z lewej i prawej kamery) otrzymanym w momencie wykonywania skanu posiada swoją pozycję w przestrzeni 

2D. Jeżeli taki marker 2D jest widoczny na zdjęciu z prawej i lewej kamery może zostać przeliczony 

w oprogramowaniu na marker 3D i umiejscowiony w przestrzeni trójwymiarowej. 

Poniżej przykład podglądu wykrytego markera 2D tylko na lewym zdjęciu z kamery. 

  UWAGA 
Z jednego markera nie ma możliwości wyliczenia markera 3D. 

 

Rysunek 211. Podgląd wykrytego markera 2D 

Przykład dwóch markerów wykrytych na zdjęciu lewej i prawej kamery można zobaczyć na podglądzie 

ze zdjęć przedstawionych poniżej:  

  UWAGA 
Z takich markerów 2D oprogramowanie może wyliczyć markery 3D. 
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Rysunek 212. Podgląd wykrytych markerów 2D 

 

13.3 Łączenie po markerach/artefaktach 

13.3.1 Dopasowanie z użyciem Markers alignment 

Opcja Markers alignment znajdująca się w zakładce Post-processing otwiera panel służący do dopasowania 

skanów bądź grupy skanów, wykorzystując do tego wykryte markery.  

 Proces dopasowania z użyciem panelu Markers alignment został opisany w podrozdziale 17.3.1. 

13.3.2 Automatyczne łączenie grupy po wykonanej serii skanów 

W panelu skanowania po stoliku obrotowym znajduje się opcja Include markers/artefacts służąca 

do automatycznego dopasowania grupy skanów po wykonanej serii.  

  UWAGA 
Sposób dopasowania dwóch grup działa tylko w przypadku wspólnych markerów pomiędzy powierzchnią 

jednej i drugiej grupy. 
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Rysunek 213. Seria skanów dołu umywalki 

 

Rysunek 214. Seria skanów góry umywalki 

 

Jeżeli zostanie wykonana seria (A) po stoliku po czym obiekt zostanie obrócony i wykonana zostanie seria (B) 

na podstawie wspólnych markerów widocznych dla obydwóch serii, grupy zostaną połączone w jeden obiekt 

(C). 

 

 

Rysunek 215. Dopasowane serie tworzące obiekt 
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14 STOLIK OBROTOWY 

Stolik obrotowy jest urządzeniem ułatwiającym proces skanowania obiektów. Umożliwia on dokładne 

zeskanowanie obiektu bez konieczności przyklejania markerów i przemieszczania skanera.  

14.1 Wybór stolika obrotowego 

Stolik obrotowy można wybrać z rozwijanej listy dostępnych urządzeń znajdującej się w panelu obsługi 

stolika. Gdy w liście widnieje więcej niż jeden stolik automatycznie wybrany zostanie pierwszy z listy. 

 

Rysunek 216. Wybór stolika obrotowego 

14.2 Pozycjonowanie stolika obrotowego 

 

Rysunek 217. Wzorzec pozycjonujący 

Proces pozycjonowania stolika obrotowego polega na wykonaniu serii trzech zdjęć z wzorcem 

pozycjonującym pod różnym kątem w celu wyznaczenia osi środka stolika. Czynność tę można wykonać z 

poziomu kreatora skanowania po stoliku obrotowym lub panelu do skanowania za pomocą stolika. 

 Więcej informacji kreatorze skanowania po stoliku w podrozdziale 15.1.3. 

 Panel skanowania po stoliku opisano w podrozdziale 15.1.4. 
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Rysunek 218. Proces pozycjonowania stolika obrotowego 

 

Nieskalibrowany stolik obrotowy w panelu TABLE w pozycji Last positioned (1) posiada napis Table not 

positioned. 

  UWAGA 
Może się również zdarzyć, że pozycja ta będzie pusta. Oznacza to również brak spozycjonowanego stolika.  

14.2.1 Pozycjonowanie w trybie manualnym 

W celu wykonania pozycjonowania należy ustawić wzorzec pozycjonujący na stoliku, dobrać odpowiednie 

parametry ekspozycji i jasności projektora, a następnie kliknąć w przycisk START POSITIONING (2).  

 Więcej informacji na temat dobierania ekspozycji, prześwietleń i niedoświetleń w rozdziale 9.  

 Informacje na temat doboru jasności projektora można znaleźć w podrozdziale 10.1. 
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W celu wykonania zdjęcia należy kliknąć na przycisk TAKE PHOTO (4). Pierwsze zdjęcie może być wykonane 

w pozycji 0° (lub jakiejkolwiek innej). Po wykonanym zdjęciu można zauważyć, że liczba zarejestrowanych 

zdjęć (Captured photo) (3) wzrośnie z 0 do 1. 

 

Rysunek 219. Proces pozycjonowania stolika obrotowego - pierwsze zdjęcie 

Drugie i trzecie zdjęcie powinno być wykonane po obrocie stolika o minimum 15° w prawo (kąt na stoliku 

15°) i lewo (kąt na stoliku 345°) od pozycji pierwszego zdjęcia. Przestawienie stolika o 15° i wykonanie zdjęcia 

TAKE PHOTO (4) zmieni liczbę wykonanych zdjęć (3). 

  UWAGA 
Kolejność wykonywania zdjęć pozycjonujących nie ma znaczenia. Istotnym elementem jest wykonanie 

3 zdjęć w odstępie o minimum 15°. Tym samym można wykonać na początku zdjęcie w pozycji 345°, później 

na 0°, a na końcu na 15°. 

Po poprawnym wykonaniu trzech zdjęć oś stolika zostanie wyliczona a sam przycisk TAKE PHOTO (4) zmieni 

się w RESET & TAKE PHOTO (6) usuwający pliki spozycjonowania stolika i automatycznie wykonujący zdjęcie 

w pozycji ustawionej na kole obrotowym interfejsu stolika. Na każdym etapie wykonywania zdjęć 

pozycjonujących można usunąć wykonane zdjęcia przyciskiem RESET (5) i rozpocząć pozycjonowanie 

od początku. 

  UWAGA 
Kliknięcie na przycisk RESET (5) usuwa tylko wykonane zdjęcia nie zmienia pozycji stolika do pozycji 

początkowej. Zmianę pozycji stolika należy wykonać ręcznie. Przycisk ten jest dość istotny w momencie, 

gdyby z jakiegoś powodu przejście do kolejnego wykonywanego zdjęcia nie było możliwe – problem ten może 

się pojawić w przypadku utraty zasilania stolika. Odłączenie stolika od źródła prądu resetuje jego informacje 

o obecnej pozycji (kącie). 
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Spozycjonowany stolik obrotowy w polu Last positioned (1) posiada informacje (tj. miesiąc dzień i godzinę) 

o ostatniej operacji pozycjonowania stolika. Przycisk CLOSE (7) (Rysunek 220) chowa przyciski 

do pozycjonowania, zostawiając tylko jeden początkowy START POSITIONING (2) (Rysunek 218). 

 

Rysunek 220. Proces pozycjonowania stolika obrotowego – drugie i trzecie zdjęcie 

  UWAGA 
Skanowanie bez spozycjonowanego stolika obrotowego spowoduje, że skany będą miały błędną pozycję 

w przestrzeni trójwymiarowej (nie będą tworzyć złożonego obiektu). 

14.2.2 Pozycjonowanie w trybie automatycznym 

 

Rysunek 221. Opcja Auto table positioning aktywująca automatyczne pozycjonowanie 

  UWAGA 
Automatyczne pozycjonowanie stolika obrotowego jest dostępne jedynie przy zaznaczonej opcji Auto table 

positioning (3) w menu Start (1), zakładce Options (2), kategorii CAMERAS. 
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Pozycjonowanie stolika w trybie automatycznym nie wymaga ustawienia odpowiednich parametrów 

ekspozycji i jasności projektora, ponieważ algorytm auto ekspozycji do markerów dobierze poprawne 

wartości przed wykonaniem procesu pozycjonowania. W trybie automatycznym wystarczy nacisnąć przycisk 

START POSITIONING (5) i zaczekać, aż wykonane zostaną wszystkie zdjęcia z pozycjonowania.  

Po wykonaniu zdjęć pojawi się komunikat na dolnym pasku, o pomyślnym lub niepomyślnym pozycjonowaniu 

stolika w trybie automatycznym. W przypadku, gdy pozycjonowanie się nie powiodło należy ustawić jeszcze 

raz wzorzec pozycjonujący przodem do skanera i powtórzyć proces przyciskiem START POSITIONING (5). W 

przypadku, gdy pozycjonowanie się powiedzie, wówczas spozycjonowany stolik obrotowy w polu Last 

positioned (4) posiada informacje (tj. miesiąc dzień i godzinę) o ostatniej operacji pozycjonowania stolika. Za 

pomocą przycisku START POSITIONING (5) można ponowić kalibracje osi stolika obrotowego. 

 

Rysunek 222. Widok panelu stolika obrotowego przed 
spozycjonowaniem 

 

Rysunek 223. Widok panelu stolika obrotowego po 
spozycjonowaniu 

14.3 Obsługa stolika obrotowego 

 

Rysunek 224. Kontrolka stolika obrotowego (tarcza stolika ze strzałkami) 

Kontrolka stolika obrotowego posiada pole (1) służące do ustawiania kąta obrotu stolika. Domyślną wartością 

jest 15°. O ten kąt można obracać stolik obrotowy, klikając strzałki (2) w prawo lub lewo. Dodatkowo możliwy 

jest obrót stolika w prawo o kąt wpisany w pole (1) po kliknięciu prawym klawiszem myszki na tarczy stolika 

(w interfejsie). Kliknięcie lewym klawiszem myszki na tarczę stolika obróci stolik obrotowy do wskazanej 

pozycji na stoliku. Szary trójkąt (3) na górze tarczy symbolizuje pozycję 0°. 

Aktualną pozycję stolika wskazuje strzałka (4) i znajdująca się na środku kontrolki informacja o kącie (4). 

Wskazywany przez kursor myszy kąt na stoliku prezentuje strzałka (5) i kąt znajdujący się pod aktualnym 

kątem (5). Kąt (6) informuje o najmniejszej odległości (w stopniach) między aktualną pozycją stolika (4) 

a pozycją wskazywaną (5). 
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14.3.1 Sposoby ustawiania kątów 

Oprócz możliwości ustawiania kątów za pomocą strzałek (lewo, prawo) i myszki istnieją dwa sposoby 

na definiowanie kątów obrotu podczas wykonywania serii po stoliku obrotowym. Pierwszym ze sposobów 

jest zmiana parametru Number of scans in series (1) (Rysunek 225) dostępny zarówno w zakładce SIMPLE (A), 

jak i ADVANCED (B) w panelu ze stolikiem obrotowym. Na podstawie Number of scans in series definiowany 

jest kąt obrotu Angle increment (2). 

  UWAGA 
Domyślny kąt obrotu Angle increment to wartość ilorazu 360° i ustawionej ilości skanów (Number of scans 

in series). Dla przykładu dla 8 skanów wartość Angle increment będzie wynosiła 45°. 

Wartość kąta Angle increment (2) można dobrać według indywidualnych potrzeb z zakresu od 1° do 180°. 

  UWAGA 
Należy pamiętać, że każdorazowa zmiana ilości skanów automatycznie ustawia domyślną wartość kąta 

Angle increment. 

 

Rysunek 225. Dobór kąta dla wszystkich skanów. 

 Więcej informacji o panelu skanowania po stoliku w podrozdziale 15.1.4. 

Powyżej opisana metoda ustawiania kąta wymusza, by odstęp pomiędzy skanami był taki sam. Nie jest w tym 

przypadku możliwe ustawienie kilku wartości kątowych.  

Do ustawiania indywidualnych kątów służy druga metoda definiowania linii w interfejsie stolika (Rysunek 

226). Pod tarczą stolika w kontrolce ustawień znajdują się przyciski. Przycisk plusa Add line (3) służy do 

dodania aktualnej pozycji stolika na wirtualnej tarczy (4). Jeżeli na tarczy widnieje chociaż jedna linia 

reprezentująca pozycję stolika, suwaki z ilością skanów i definiowaniem kąta (7) stają się nieaktywne aż do 

momentu usunięcia wszystkich linii. 

 

  UWAGA 
Aby dodać kolejną linię w okolicy linii (4) należy zmienić pozycję stolika i kliknąć na przycisk Add line (3). 

Minimalny odstęp pomiędzy linią (4) a nową linią to 6°. 

Przycisk minusa Remove line (5) służy do usuwania linii z pozycji, w której znajduje się stolik.  
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  UWAGA 
Nie da się usunąć linii (4) będąc w innej pozycji niż 84-85°. Żeby usunąć linię wymagany jest ten sam kąt 

lub kąt o 1° mniejszy. 

Przycisk iksa Clear all line (6) służy do usunięcia wszystkich zdefiniowanych pozycji stolika. 

 

Rysunek 226. Ustawianie indywidualnych kątów stolika do serii 

Kolejność dodawania linii z kątami stolika nie jest istotna. Rozpoczęcie skanowania zawsze ustawia stolik 

w pozycjach od najmniejszego do największego kąta. Poniższa ilustracja obrazuje opisaną sytuacje – stolik 

ustawi się w pozycji 1 i rozpocznie skanowanie aż do pozycji 3. 

 

Rysunek 227. Kierunek skanowania serią po stoliku przy ręcznie zdefiniowanych kątach stolika 

  UWAGA 
Podczas skanowania linie definiujące kąty stolika nie zmieniają swojej pozycji. 
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15 SKANOWANIE 

Skanowanie jest procesem zbierania zdjęć skanowanego obiektu wraz z wyświetlanymi przez projektor 

wzorcami za pomocą kamer. 

 

UWAGA  
Proces skanowania należy wykonywać w miejscu, w którym warunki oświetleniowe nie ulegają 
drastycznym zmianom z minuty na minutę. 
 

15.1 Tryby skanowania 

W eviXscan 3D Suite znajdują się następujące tryby stosowane do skanowania obiektów: 

 

Rysunek 228. Tryby stosowane do skanowania 

(1) – otwiera panel z kreatorem do wykonywania pojedynczego skanu (Single scan wizard), 

(2) – otwiera panel z kreatorem do wykonywania skanów z wykorzystaniem stolika obrotowego (Rotary 

table wizard), 

(3) – otwiera panel z kreatorem do wykonywania skanów z wykorzystaniem markerów (Markers scan 

wizard), 

(4) – otwiera panel z kreatorem do wykrywania płaszczyzny (Detect markers on plane) (opcja przydatna 

przy skanowaniu po stoliku – pozwala na odcięcie wszystkich niezbędnych części skanów 

znajdujących się poniżej stolika), 

(5) – otwiera panel do wykonywania skanu (Single scan), 

(6) – otwiera panel do wykonywania skanów z użyciem stolika obrotowego (Scan with rotary table), 

(7) – otwiera panel do wykonywania skanu z wykorzystaniem markerów (Scan with markers). 

15.1.1 Wykonywanie pojedynczych skanów – tryb kreatora 

Aby wejść w tryb kreatora pojedynczych skanów należy przejść do zakładki 3D scanning (1) i wybrać Single 

scan wizard (2).  

 Więcej informacji o budowie kreatorów w podrozdziale 4.8.2. 
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Rysunek 229. Otwieranie panelu kreatora skanowania 

Po prawej stronie otworzy się panel kreatora. Żeby rozpocząć skanowanie należy kliknąć na przycisk START 

WIZARD.  

 

Rysunek 230. Przycisk do rozpoczęcia kreatora skanowania 

15.1.1.1 Wybór projektora 

 

UWAGA 
W przypadku skanerów z wbudowanym triggerem ten krok jest niewidoczny. W jego miejscu będzie 

widoczny krok opisany poniżej. 
 

Pierwszy krok polega na wyborze projektora (3) z SELECTED PROJECTOR STEP. Wybrany projektor z listy 

należy zmienić, jeżeli ten wybrany automatycznie nie jest prawidłowy. Sprawdzanie 

czy wybrany projektor jest poprawny zostanie przedstawione w opisie następnego kroku. Aby przejść 

do kolejnego kroku należy kliknąć na przycisk NEXT. 

 

Rysunek 231. Wybór projektora 

15.1.1.2 Wybór wzorca projektora 

Krok SET PATTERN STEP służy do zmiany wzorca z jasnego światła (Brightness) (5) na wzorzec celownika 

Distance (6) (Rysunek 232).  

 

UWAGA 
Aby sprawdzić czy wybrany w poprzednim kroku projektor działa poprawnie należy przełączyć się 
kilkukrotnie pomiędzy wzorcem Brightness a wzorcem Distance. Jeżeli wybrany projektor jest 
poprawny będzie można zauważyć zmieniające się wzorce wyświetlane przez projektor. 
W przeciwnym wypadku należy wrócić się do kroku poprzedniego za pomocą przycisku PREV, zmienić 
wybrany projektor i ponowić próbę aż do ustawienia poprawnego projektora. 
 

Przed przejściem do następnego kroku za pomocą przycisku NEXT należy wybrać wzorzec Distance z kategorii 

PROJECTOR PATTERN, co sugeruje animacja (4) w SET PATTERN STEP znajdująca się w panelu kreatora. 
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UWAGA  
W przypadku, gdy użytkownik nie wybierze wzorca Distance (6) zostanie on wybrany automatycznie 
niemniej jednak oprogramowanie w trybie kreatora ma za zadanie wyrobić w użytkowniku dobre 
nawyki pomagające mu w dalszej samodzielnej pracy. 

 

 

Rysunek 232. Wybór wzorca projektora 

15.1.1.3 Obrót skanera do obiektu 

Następny krok polega na zmianie kąta nachylenia skanera w taki sposób, by światło padające z projektora 

było nakierowane na skanowany obiekt. Sposób zmiany kąta przedstawia animacja (7) w ROTATE SCANNER 

STEP. Po wykonaniu instrukcji z animacji można przejść do następnego kroku przyciskiem NEXT. 

 

Rysunek 233. Ustawienie skanera w odpowiedniej pozycji – nakierowanie skanera na obiekt 
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15.1.1.4 Ustawianie odległości skanera od obiektu  

Gdy światło projektora zostało skierowane na obiekt należy dobrać odpowiednią odległość pomiędzy 

skanerem a obiektem. Ten proces przedstawia animacja w DISTANCE TO OBJECT STEP (8) (Rysunek 235). 

Można zauważyć, że od momentu włączenia wzorca celownika (Distance) (6) (Rysunek 232) w podglądzie 

lewej kamery widnieje zielona linia. Służy ona do ustawienia odpowiedniej odległości. Prawidłowa odległość 

pomiędzy skanerem a obiektem jest wtedy, gdy zielona linia na lewej kamerze pokrywa się ze środkiem 

wzorca celownika wyświetlanego przez projektor.  

Poniższa ilustracja obrazuje położenie zielonej linii względem wyświetlanego wzorca celownika. 

 

Rysunek 234. Dobrze ustawiona odległość skanera od obiektu (celownik i zielona linia pokrywają się) 

 

Rysunek 235. Ustawianie odpowiedniej odległości skanera od obiektu 
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15.1.1.5 Ustawianie wysokości skanera względem obiektu  

Po przejściu do następnego kroku za pomocą przycisku NEXT należy ustawić odpowiednią wysokość skanera 

– proces ten przedstawia animacja (9) w HEIGH TO OBJECT STEP. 

 

UWAGA  
Czynności pokazane w dwóch poprzednich krokach i w obecnym są niezależne od kreatora i można 

je wykonywać aż do momentu uzyskania najlepszego ustawienia skanera względem obiektu. 
 

Po uzyskaniu odpowiedniej wysokości skanera względem obiektu należy kontynuować pracę z kreatorem 

przechodząc dalej za pomocą przycisku NEXT. 

  

Rysunek 236. Ustawienie odpowiedniej wysokości skanera względem obiektu 

 

15.1.1.6 Ustawienie ekspozycji kamer i jasności projektora 

Kolejnym krokiem jest dobór ekspozycji na kamerach (CAMERAS EXPOSURE) (11). Domyślnym trybem jest 

Auto (B) (Rysunek 237). Użytkownik może również zmienić tryb na Manual (A) (Rysunek 238) w celu 

ręcznego doboru ekspozycji oraz jasności projektora (PROJECTOR BRIGHTNESS) (12). Cały proces używania 

kontrolek prezentuje animacja (10) w BRIGHTNESS AND EXPOSURE zależna od wybranego trybu.  

 Proces doboru ekspozycji został opisany w rozdziale 9, a proces doboru jasności projektora w rozdziale 10.  

 

UWAGA 
W trybie manualnym nie należy zmieniać poziomu jasności projektora, jeżeli nie jest to konieczne.  
 



  SKANOWANIE 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 132 z 244 

 

W trybie automatycznej ekspozycji (B) zawartość panelu prezentuje się następująco:  

 

Rysunek 237. Półautomatyczny dobór ekspozycji i jasności projektora 

 

W przypadku trybu manualnego (A) kontrolki w panelu wyglądają następująco: 

 

Rysunek 238. Dobór właściwej ekspozycji i jasności projektora w trybie manualnym 

Po dobraniu odpowiedniej ekspozycji i jasności projektora należy przejść dalej za pomocą przycisku NEXT.  
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15.1.1.7 Zmiana ustawień generatora chmury punktów 

Następny krok zawiera dwa proste ustawienia parametrów chmury punktów (CLOUD PARAMETERS STEP) 

(13) do skanowania obiektów jasnych – White object (A) oraz ciemnych – Black object (B) (Rysunek 239). 

Domyślnie zawsze zaznaczana jest opcja White object. 

 

Rysunek 239. Ustawienie parametrów generatora chmury punktów 

Po naciśnięciu przycisku NEXT wyświetli się ostatni krok kreatora. 

15.1.1.8 Wywołanie skanowania 

W kroku SCAN przycisk (14) służy do wywołania procesu skanowania. 

 

UWAGA  
Po wykonaniu skanu, jeżeli użytkownik chce zeskanować inny obiekt powinien skorzystać z przycisku 

CLOSE w celu zakończenia kreatora i rozpoczęcia całego procesu od początku. Żeby jednak zapobiec 

przechodzeniu wszystkich kroków na nowo można wrócić kreator do momentu ustawiania pozycji 

skanera i wykonać cały proces od tego momentu lub skorzystać z panelu skanowania zwykłego. 

 

 

Rysunek 240. Wywołanie procesu skanowania 

15.1.2 Wykonywanie pojedynczych skanów – tryb zwykły 

Tryb skanowania można włączyć, wchodząc w zakładkę 3D scanning (1) i wybierając Single scan (2). 

 

Rysunek 241. Otwieranie panelu zwykłego skanowania 
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Po prawej stronie pojawi się panel zawierający następujące ustawienia w trybie SIMPLE (A) dla osób mniej 

zaawansowanych: 

 

Rysunek 242. Panel skanowania (widok SIMPLE) 

(3) – wzorce projektora (PROJECTOR PATTERN), 

 Więcej informacji o wzorcach w podrozdziale 10.2. 

(4) – ekspozycja kamer (CAMERAS EXPOSURE) – tryb automatyczny (domyślny w tej zakładce), 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9 podrozdziale 9.1.2. 

(5) – tryb HDR (HDR mode) – nieaktywny w panelu SIMPLE ze względu na automatyczną ekspozycję, 

 Więcej informacji o trybie HDR w podrozdziale 15.1.7. 

(6) – zaznaczenie opcji aktywuje ustawienia do skanowania jasnych obiektów (White object) zmienia 

obecne ustawienia na domyślne ustawienia generatora chmury, 

(7) – zaznaczenie opcji aktywuje ustawienia do skanowania ciemnych obiektów (Black object) zmienia 

obecne ustawienia generatora chmury punktów na zdefiniowane wewnątrz oprogramowania 

ustawienia przeznaczone do skanowania ciemnych obiektów, 

 Więcej informacji o ustawieniach chmury punktów w podrozdziale 5.1.1.3. 

(8) – przycisk SCAN (39) wywołuje proces skanowania. 

 

UWAGA 
Jeżeli nie są zaznaczone pola White object (7) i Black object (8) do generowania chmury punktów 
brane są bezpośrednio ustawienia z znajdujące się w menu Start (SCAN GENERATOR). 

 

Więcej informacji o ustawieniach chmury punktów w podrozdziale 5.1.1.3. 

 

Żeby zeskanować obiekt należy go umieścić przed skanerem oraz dobrać odpowiednią odległość skanera 

od obiektu. Dodatkowo biorąc pod uwagę panujące warunki oświetleniowe należy ustawić ekspozycję 

i jasność projektora, a następnie kliknąć na przycisk SCAN (8) w celu zeskanowania obiektu. 

Dla użytkowników bardziej zaawansowanych istnieje zakładka ADVANCED (B) łącząca funkcjonalność 

zakładki SIMPLE oraz dodatkowo posiadająca następujące opcje: 
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Rysunek 243. Panel skanowania (widok ADVANCED) 

(9)  – rozbudowany wybór wzorców projektora (PROJECTOR), 

 Więcej informacji o dodatkowych wzorcach w podrozdziale 10.2. 

(10)  – ustawienia Pixel clock na kamerach (CAMERAS), 

 Więcej informacji o Pixel clocku w podrozdziale 5.1.1.1 punkt (3). 

(11) – wybór trybu ustawiania ekspozycji na kamerach (CAMERAS) pomiędzy domyślną automatyczną 

(Auto) a ręczną (Manual) 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9 podrozdziale 9.1.1. 

(12) – ustawienia parametru Gain na kamerach (CAMERAS) – dostępne w trybie Manual - służy do 

cyfrowego wzmocnienia sygnału z czujnika kamery w celu rozjaśnienia zdjęć, 

 Więcej informacji o Gainie w rozdziale 11. 

(13) – jasność projektora (PROJECTOR BRIGHTNESS) dostępna w trybie Manual, 

 Więcej informacji o jasności projektora w podrozdziale 10.1. 

(14) – włączenia/wyłączenia trybu HDR (ta sama opcja, co w SIMPLE) – dostępna w trybie manualnej 

ekspozycji, 

 Więcej informacji o trybie HDR w podrozdziale 15.1.7. 
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(15) – dodatkowe ustawienia skanowania (ADDITIONAL SCANNING FEATURES) zawierają parametr 

przesunięcia płaszczyzny do usunięcia Remove points under the table, 

 Więcej informacji o parametrze usuwania płaszczyzny w podrozdziale 5.1.1.1 (punkt 9). 

(16) – ustawienia generatora chmury punktów (SCAN GENERATOR) – wersja rozbudowana, 

 Więcej informacji o parametrach generatora chmury punktów w podrozdziale 5.1.1.3. 

 

15.1.3 Skanowanie z użyciem stolika – tryb kreatora 

 

Rysunek 244. Otwieranie panelu kreatora skanowania po stoliku 

Tryb kreatora skanowania z użyciem stolika obrotowego można uruchomić, wchodząc w zakładkę 3D 

scanning (1), a następnie klikając w przycisk Rotary table wizard (2) (Rysunek 244). Otworzy on panel 

kreatora skanowania po stoliku. 

 Więcej informacji o budowie kreatorów w podrozdziale 4.8.2. 

Kreator skanowania po stoliku uruchamia się przez naciśnięcie przycisku START WIZARD.  

 

Rysunek 245. Przycisk do rozpoczęcia kreatora skanowania ze stolikiem 

  UWAGA 
Wiele kroków w kreatorze skanowania z użyciem stolika obrotowego będzie się powtarzać z etapami w 

kreatorze skanowania, dlatego zostaną one przedstawione w skróconej formie wraz z odnośnikami do 

pełniejszego opisu. 
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15.1.3.1 Wybór projektora, ustawienie pozycji skanera  

Opis kroku: 

(3) – wyboru projektora, 

 Podrozdział 15.1.1.1. 

 

UWAGA 
W przypadku skanerów z wbudowanym triggerem ten krok jest niewidoczny. W jego miejscu będzie 

widoczny krok opisany poniżej. 
 

 

Rysunek 246. Wybór projektora 

(4) – obrotu skanera do obiektu, 

 Podrozdział 15.1.1.3. 

 

Rysunek 247. Ustawienie skanera w odpowiedniej pozycji – nakierowanie skanera na obiekt 

(5) – ustawiania odległości skanera od obiektu, 

 Podrozdział 15.1.1.4. 

 

Rysunek 248. Ustawianie odpowiedniej odległości skanera od obiektu 
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(6) – ustawiania wysokości skanera względem obiektu, 

 Podrozdział 15.1.1.5. 

 

Rysunek 249. Ustawienie odpowiedniej wysokości skanera względem obiektu 

 

Po dobraniu odpowiedniej wysokości i odległości skanera względem obiektu należy przejść do dalszej części 

kreatora przyciskiem NEXT. 

15.1.3.2 Ustawienie wzorca do pozycjonowania  

Kolejny krok przygotowuje do procesu pozycjonowania stolika obrotowego w celu poprawnego składania 

skanów względem osi stolika. Proces ten zostanie przestawiony w kolejnych krokach kreatora. W obecnym 

kroku należy zdjąć obiekt znajdujący się na stoliku a na jego miejsce postawić wzorzec z markerami 

(nieunikalnymi lub unikalnymi – oba typy są obsługiwane) w sposób zaprezentowany w animacji (7) w SET 

PATTERN STEP (Rysunek 250). Cały proces doboru ekspozycji i jasności projektora wykonywany jest w 

sposób automatyczny. 

 Więcej informacji na temat markerów w rozdziale 13. 

Na samym końcu należy upewnić się, czy markery są wykrywane poprawnie, a następnie przejść do kolejnego 

kroku kreatora przyciskiem NEXT. 

 Więcej informacji o procesie wykrywania markerów w podrozdziale 13.2. 

 

Rysunek 250. Pozycjonowanie stolika (wzorzec do pozycjonowania) 
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Kliknięcie w przycisk NEXT wywoła automatyczne ustawienie stolika w pozycji 0°. 

  UWAGA 
Jeżeli w poprzednim kroku wzorzec był w innej pozycji niż 0° należy po obrocie stolika ustawić 
wzorzec w takiej samej pozycji jak był ustawiony w kroku poprzednim. 

15.1.3.3 Pozycjonowanie stolika – pierwsze zdjęcie 

W tym kroku należy upewnić się, czy wzorzec pozycjonujący znajduje się w pozycji pokazenej przez animację 

(8). Zakładka TABLE (9) widoczna w panelu służy do zmiany ustawieć kąta na stoliku obrotowym oraz 

wskazuje aktualnie wybrany kąt. 

 Więcej informacji na temat stolika obrotowego i pozycjonowania w rozdziale 14. 

Przejście do następnego kroku przyciskiem NEXT wywoła wykonanie pierwszego zdjęcia pozycyjnego, 

ustawiając stolik obrotowy w pozycji 15°. 

 

Rysunek 251. Pozycjonowanie stolika (pierwsze zdjęcie pozycyjne) 
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15.1.3.4 Pozycjonowanie stolika – drugie zdjęcie 

Ten krok jest identyczny do poprzedniego z małym wyjątkiem – zmieniła się pozycja stolika (11) w kategorii 

TABLE, a co za tym idzie pozycja wzorca powinna wyglądać tak jak na animacji (10). Jeżeli wzorzec posiada 

pozycję zgodną z pozycją animacji można przejść do kolejnego kroku kreatora przyciskiem NEXT. Zostanie 

wykonane drugie zdjęcie pozycyjne, a stolik zmieni pozycję na 345° (obróci się o 30° w lewo). 

 

Rysunek 252. Pozycjonowanie stolika (drugie zdjęcie pozycyjne) 

15.1.3.5 Pozycjonowanie stolika – trzecie zdjęcie 

Tak jak w przypadku drugiego zdjęcia tak i w tym kroku kreatora zmianie ulega jedynie kąt stolika (13) 

w zakładce TABLE. Wzorzec do pozycjonowania powinien znajdować się w pozycji przedstawionej przez 

animację (12). Kliknięcie na przycisk NEXT wywoła algorytm pozycjonujący stolik. Jeżeli zdjęcia zostały 

wykonane poprawnie stolik obróci się do początkowej pozycji (tj. 0°) a w kreatorze wyświetli się kolejny krok.   
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Rysunek 253. Pozycjonowanie stolika (trzecie zdjęcie pozycyjne) 

 

15.1.3.6 Ustawienia ekspozycji kamer i jasności projektora 

Krok BRIGHTNESS AND EXPOSURE (Rysunek 254) wymaga podmiany wzorca pozycyjnego na obiekt, który 

ma zostać zeskanowany. Po umieszczeniu obiektu na stoliku należy zaznaczyć obszar tak jak prezentuje 

animacja (14), na podstawie którego ma zostać automatycznie dobrana ekspozycja i jasność projektora – tryb 

domyślny Auto (B) kategoria CAMERAS EXPOSURE (15) lub po zmianie na tryb Manual (A) należy dobrać 

parametry ekspozycji kategoria CAMERAS EXPOSURE (17) i jasności projektora w kategorii PROJECTOR 

BRIGHTNESS (18) – widocznej tylko w trybie Manual – tak, by zniwelować prześwietlenia i niedoświetlenia 

obiektu. Proces ten w uproszczony sposób pokazuje animacja (16). 

 Więcej informacji na temat ekspozycji, prześwietleń i niedoświetleń w rozdziale 9.  

 Informacje na temat doboru jasności projektora można znaleźć w podrozdziale 10.1. 

Gdy wszystkie parametry zostaną dobrane poprawnie można kontynuować pracę z kreatorem, klikając 

na przycisk NEXT. 

  



  SKANOWANIE 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 142 z 244 

 

Panel z automatyczną ekspozycją prezentuje się w następujący sposób: 

 

Rysunek 254. Dobór ekspozycji i jasności projektora w trybie automatycznym 

Tryb manualny ekspozycji wygląda następująco: 

 

Rysunek 255. Dobór prawidłowych parametrów ekspozycji i jasności projektora dla skanowanego obiektu w trybie manualnej 
ekspozycji 
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15.1.3.7 Wywołanie procesu skanowania  

Ostatnim krokiem kreatora jest wybór liczby skanów za pomocą suwaka (19). Daje on wybór w zakresie od 

2 do 16 skanów. Proces skanowania uruchamia przycisk SCAN (20). 

 

Rysunek 256. Wybór ilości skanów i wywołanie procesu skanowania 

  UWAGA 
Skanowanie po stoliku bez ponownego uruchomienia kreatora jest możliwe do momentu, w którym 
ani stolik obrotowy, ani skaner nie zmienią swojej pozycji. Najdrobniejsze przesunięcie bądź zmiana 
kąta nachylenia (w skanerze) wymaga ponownego procesu ustawiania odległości skanera od obiektu 
i pozycjonowania stolika. 

 
 

15.1.4 Skanowanie z użyciem stolika – tryb zwykły 

Żeby otworzyć panel ze skanowaniem po stoliku należy przejść do zakładki 3D scanning (1), a następnie 

z kategorii 3D scanning wybrać Scan with rotary table (2). 

 

Rysunek 257. Otwieranie panelu skanowania po stoliku 
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Otworzony panel skanowania po stoliku w trybie SIMPLE (A) zawiera następujące opcje:  

 

Rysunek 258. Tryb SIMPLE w skanowaniu po stoliku 
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(3) – wybór wyświetlanego wzorca (PROJECTOR PATTERN), 

 Więcej informacji na temat wzorców projektora w podrozdziale 10.2. 

(4) – ustawienia ekspozycji kamer (CAMERAS EXPOSURE) – domyślny tryb automatyczny (Auto), 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9 podrozdział 9.1.2. 

(5) – dodatkowe ustawienia skanowania (ADD. SCANNING FEATURES) posiadają tryb skanowania w HDR 

(HDR mode) – nieaktywny w trybie Auto (automatycznego doboru ekspozycji) oraz opcję łączenia 

po markerach i artefaktach (Include markers/artifacts). Zaznaczenie opcji (Include markers/artifacts) 

połączy dwie grupy uzyskane po wykonaniu serii po stoliku na podstawie wspólnych 

markerów/artefaktów zamieszczonych na obiekcie, 

 Więcej informacji na temat trybu HDR w podrozdziale 15.1.7.  

 Dokładniejszy opis działania opcji Include markers/artifacts można znaleźć w podrozdziale 13.3.2. 

(6) – ustawienia generatora skanów (SCAN GENERATOR) pozwala na wprowadzenie zdefiniowanych 

domyślnych ustawień do skanowania ciemnych obiektów (Black object) lub przywrócenie ustawień 

generowania chmury punktów do domyślnych ustawień (White object), 

 Temat opcji Black object i White object został już poruszony w trybie skanowania w podrozdziale 15.1.2: punkt (6) 

– White object i punkt (7) – Black object. 

(7) – ustawienia stolika obrotowego, w tym proces pozycjonowania, zawiera zakładka TABLE, 

 Więcej informacji o ustawieniach stolika w tym o pozycjonowaniu można znaleźć w rozdziale 14. 

(8) – suwak Number of scans in series służy do ustawiania liczby skanów do wykonania. Przedział suwaka 

plasuje się od 2 do 16 skanów, 

(9) – przycisk rozpoczynający serię skanowania po stoliku (START SERIES) wykonuje liczbę skanów 

ustawionych na suwaku Number of scans in series, 

(10) – przycisk (ADD SCAN) wykonuje jeden skan i dodaje go do ostatniej skanowanej grupy. 

  UWAGA 
W przypadku, gdy nie wykonywano skanowania po serii, skan doda się do grupy głównej Scans. 

Żeby wykonać skan po stoliku należy ustawić obiekt (lub wzorzec do pozycjonowania stolika) a następnie 

ustawić odpowiednią odległość skanera od obiektu, posiłkując się wzorcem celownika (Distance). Gdy skaner 

zostanie ustawiony należy dobrać ekspozycję i jasność projektora do panujących warunków oświetleniowych 

oraz sprawdzić czy markery nieunikalne na wzorcu są wykrywane. Następnie należy wykonać 

pozycjonowanie stolika. Po spozycjonowaniu wzorzec do pozycjonowania stolika należy podmienić na obiekt 

do skanowania, skorygować ekspozycję i jasność projektora, ustawić liczbę skanów po stoliku Number of scans 

in series (9) lub zdefiniować indywidualne kąty obrotu stolika i kliknąć na START SERIES (10) (Rysunek 258) 

w celu wykonania serii po stoliku. 

 Informacje na temat pozycjonowania stolika obrotowego można znaleźć w podrozdziale 14.2. 

 Więcej informacji na temat ustawiania indywidualnych kątów stolika można znaleźć w podrozdziale 14.3.1. 

 

Oprócz podstawowych ustawień w trybie SIMPLE (A) w panelu skanowania z użyciem stolika obrotowego 

można przejść do zakładki ADVANCED (B) (Rysunek 259) dla bardziej zaawansowanych użytkowników. 

W zakładce tej można znaleźć następujące opcje dodatkowe: 
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Rysunek 259. Tryb ADVANCED w skanowaniu po stoliku 

(11) – lista dodatkowych wzorców projektora, 

 Więcej informacji o dodatkowych wzorcach można znaleźć w podrozdziale 10.2. 

(12) – ustawianie Pixel clock na kamerach, 

 Więcej informacji o Pixel clocku w podrozdziale 5.1.1.1 punkt (3). 

(13) – ustawienia ekspozycji kamer (CAMERAS EXPOSURE) w trybie manualnym (Manual), 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9 podrozdział 9.1.1. 

(14) – ustawienia parametru Gain na kamerach (CAMERAS) służy do cyfrowego wzmocnienia sygnału z 

czujnika kamery w celu rozjaśnienia zdjęć, 

 Więcej informacji o Gainie w rozdziale 11. 

(15) – ustawienia jasności projektora (PROJECTOR BRIGHTNESS) – dostępne tylko w trybie manualnej 

ekspozycji, 

 Więcej informacji o jasności projektora w podrozdziale 10.1. 

(16) – opcja włączająca/wyłączająca tryb HDR (HDR mode) – dostępny tylko w trybie manualnej ekspozycji 

– stosowany do obiektów z powierzchnią trudną do skanowania, 

 Więcej informacji o trybie HDR w podrozdziale 15.1.7. 

(17) – ustawienia generatora chmury punktów (SCAN GENERATOR), 

 Więcej informacji o parametrach generatora chmury punktów w podrozdziale 5.1.1.3. 

(18) – ustawienia stolika (TABLE OPTIONS), takie jak suwak z opóźnieniem skanowania (Scanning delay), 

włączenie/wyłączenie usuwania punktów poniżej płaszczyzny (Remove points under the table) 
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i włączenie/wyłączenie opcji Use only markers służącej do składania tylko po markerach (ignoruje 

wtedy oś stolika), 

 Więcej informacji o opóźnieniu skanowania (Scanning delay) w podrozdziale 5.1.1.2. 

 Więcej informacji o usuwaniu punktów poniżej płaszczyzny w skanowaniu po stoliku (Remove points under the table) 

w podrozdziale 5.1.1.1 w części z dodatkowymi parametrami skanowania (7). 

(19) – ustawienia stolika obrotowego (TABLE), oprócz suwaka liczby skanów w serii (Number of scans in 

series), posiadają dodatkowo suwak Angle increment do ustawienia kąta obrotu po wykonanym skanie. 

Przy ustawieniu Number of scans in series kąt dobierany jest automatycznie. Suwak Angle increment 

pozwala na wprowadzenie własnych ustawień kąta. 

 

Rysunek 260. Tryb ADVANCED w skanowaniu po stoliku  
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15.1.5 Skanowanie z użyciem markerów – tryb kreatora 

 

Rysunek 261. Otwieranie panelu kreatora skanowania z użyciem markerów 

Aby otworzyć panel kreatora skanowania po stoliku należy przejść do zakładki 3D scanning (1), a następnie 

z kategorii Wizards wybrać Markers scan wizard (2). 

 Więcej informacji o budowie kreatorów w podrozdziale 4.8.2. 

W panelu po prawej stronie należy kliknąć na przycisk START WIZARD w celu rozpoczęcia pracy 

z kreatorem. 

  

Rysunek 262. Przycisk do rozpoczęcia kreatora skanowania z użyciem markerów 

  UWAGA 
Wiele kroków w kreatorze skanowania z użyciem markerów będzie się powtarzać z etapami w kreatorze 

skanowania, dlatego zostaną one przedstawione w skróconej formie wraz z odnośnikami do pełniejszego 

opisu. 
 

  

15.1.5.1 Wybór projektora, wzorca projektora, ustawianie odpowiedniej 

pozycji skanera 

(3) – wybór projektora, 

 Podrozdział 15.1.1.1. 

 

UWAGA 
W przypadku skanerów z wbudowanym triggerem ten krok jest niewidoczny. W jego miejscu 

będzie widoczny krok opisany poniżej. 
 

 

Rysunek 263. Wybór projektora 
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– wybór wzorca projektora, 

 Podrozdział 15.1.1.2. 

 

Rysunek 264. Wybór wzorca projektora 

(4) – obrót skanera do obiektu, 

 Podrozdział 15.1.1.3. 

 

Rysunek 265. Ustawienie skanera w odpowiedniej pozycji - nakierowanie skanera na obiekt 
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(5) – ustawianie odpowiedniej odległości skanera od obiektu, 

 Podrozdział 15.1.1.4. 

 

Rysunek 266. Ustawianie odległości skanera od obiektu 

(6) – ustawianie odpowiedniej wysokości skanera względem obiektu, 

 Podrozdział 15.1.1.5. 

 

Rysunek 267. Ustawianie wysokości skanera względem obiektu 

 

15.1.5.2 Wykrywanie markerów 

W tym kroku animacja (8) (Rysunek 268) informuje o konieczności włączenia opcji wykrywania markerów. 

  UWAGA 
Użytkownik nie musi włączać żadnej opcji wykrywania markerów. Opcja ta aktywuje się automatycznie. 

Krok ten ma jedynie za zadanie utrwalić użytkownikowi informacje o konieczności sprawdzenia, czy 

w procesie skanowania po markerach markery są wykrywane i na ile proces wykrywania markerów jest 

dokładny. W przypadku wybrania błędnej kalibracji markery mogą być źle wykrywane lub niewykrywane 

wcale.  
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Rysunek 268. Wykrywanie markerów 

 Więcej informacji o włączaniu/wyłączaniu algorytmu wykrywania markerów w podrozdziale 4.9.1 punkt (7) oraz podrozdziale 

13.2. 

15.1.5.3 Dobór ekspozycji i jasności projektora 

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie obszaru, w którym będzie wyszukiwana automatyczna ekspozycja – tryb 

Auto (B) lub tryb Manual (A) pozwalający na ręczne dobranie odpowiednich parametrów ekspozycji kamer  

i jasności projektora (PROJECTOR BRIGHTNESS) (11) do panujących warunków oświetleniowych tak,  

by wyeliminować prześwietlenia i niedoświetlenia. Proces ten przedstawia na animacja (9) – tryb Auto  

i animacja (10) – tryb Manual. 

 Więcej na temat ekspozycji w rozdziale 9. 

 Więcej na temat jasności projektora w podrozdziale 10.1. 

 

Rysunek 269. Dobór ekspozycji i jasności projektora – tryb Auto 
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Rysunek 270.Dobór ekspozycji i jasności projektora – tryb Manual 

 

15.1.5.4 Skanowanie obiektu 

Ostatnim krokiem kreatora skanowania z użyciem markerów jest przycisk SCAN (13) (Rysunek 271) służący 

do skanowania obiektów. Po zeskanowaniu jednej części obiektu można przemieścić obiekt lub skaner w celu 

zeskanowania całej powierzchni obiektu z naklejonymi markerami. 

  UWAGA 
Podczas skanowania z markerami można poruszać skanerem lub obiektem należy jednak pamiętać 

o zachowaniu „zakładki” markerów pomiędzy skanami tak, by algorytm mógł dopasować skany 

na podstawie wspólnych markerów. Wspomnianą „zakładkę” markerów w uproszczony sposób prezentuje 

animacja (12). 

 

 

Rysunek 271. Skanowanie z użyciem markerów 
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15.1.6 Skanowanie z użyciem markerów – tryb zwykły 

Proces skanowania z użyciem markerów stosowany jest do skanowania obiektów o dużej powierzchni. Aby 

otworzyć panel do skanowania z użyciem markerów, należy przejść do zakładki 3D scanning (1) i wybrać 

Scan with markers z kategorii 3D scanning. 

 

Rysunek 272. Otwieranie panelu skanowania z markerami 

Zakładka SIMPLE (A) (Rysunek 273) znajdująca się w panelu po prawej stronie posiada następujące opcje: 

(3) – wzorce projektora (PROJECTOR PATTERN), 

 Więcej informacji o wzorcach w podrozdziale 10.2. 

(4) – ekspozycja kamer (CAMERAS EXPOSURE) – tryb automatyczny (domyślny w tej zakładce), 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9 podrozdziale 9.1.2. 

(5) – dodatkowe ustawienia skanowania (ADD. SCANNING FEATURES) zawierają tryb HDR (HDR mode) – 

opcja nieaktywna w panelu SIMPLE ze względu na tryb automatycznego doboru ekspozycji i jasności 

projektora, 

 Więcej informacji o trybie HDR w podrozdziale 15.1.7. 

(6) – uproszczone ustawienia generatora chmury punktów (SCAN GENERATOR), 

 Temat opcji Black object i White object został już poruszony w trybie skanowania w podrozdziale 15.1.2: punkt (6) 

– White object i punkt (7) – Black object. 

(7) – przycisk (SCAN) uruchamiający proces skanowania z użyciem markerów. 

 

Rysunek 273. Tryb SIMPLE w skanowaniu z markerami 
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Proces skanowania obiektu nie różni się niczym szczególnym od zwykłego skanowania oprócz konieczności 

naklejenia markerów lub przymocowaniu artefaktów w miejscach najmniej znaczących, które później łatwo 

można usunąć w procesie post-processingu podczas obróbki zeskanowanej powierzchni. Wykonanie skanu 

w tym trybie (po wykryciu wspólnych markerów między istniejącymi już skanami w drzewku a wykonanym 

skanem) automatycznie dopasowuje skany na podstawie wspólnych markerów. 

 Więcej informacji o zwykłym skanowaniu w podrozdziale 15.1.2. 

 Więcej informacji o procesie post-processingu w rozdziale 17. 

W trybie ADVANCED (B) (Rysunek 274) dla zaawansowanych użytkowników można znaleźć następujące 

parametry: 

(8) – rozbudowany wybór wzorców projektora (PROJECTOR), 

 Więcej informacji o dodatkowych wzorcach w podrozdziale 10.2. 

(9)  – ustawienia Pixel clock na kamerach (CAMERAS), 

 Więcej informacji o Pixel clocku w podrozdziale 5.1.1.1 punkt (3). 

(10)  – wybór trybu ustawiania ekspozycji na kamerach (CAMERAS) pomiędzy domyślną automatyczną 

(Auto) a ręczną (Manual) 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9 podrozdziale 9.1.1. 

(11) – ustawienia parametru Gain na kamerach (CAMERAS) służy do cyfrowego wzmocnienia sygnału z 

czujnika kamery w celu rozjaśnienia zdjęć, 

 Więcej informacji o Gainie w rozdziale 11. 

(12) – jasność projektora (PROJECTOR BRIGHTNESS) dostępna w trybie Manual, 

 Więcej informacji o jasności projektora w podrozdziale 10.1. 

(13) – dodatkowo, oprócz włączenia/wyłączenia trybu HDR (ta sama opcja, co w SIMPLE) – opcji dostępnej 

w trybie manualnej ekspozycji – ustawienia skanowania (ADDITIONAL SCANNING FEATURES) 

zawierają parametr przesunięcia płaszczyzny do usunięcia, 

 Więcej informacji o trybie HDR w podrozdziale 15.1.7. 

 Więcej informacji o parametrze przesunięcia płaszczyzny w podrozdziale 5.1.1.1. 

(14) – ustawienia generatora chmury punktów (SCAN GENERATOR), 

 Więcej informacji o parametrach generatora chmury punktów w podrozdziale 5.1.1.3. 
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Rysunek 274. Tryb ADVANCED w skanowaniu z markerami 

Dodatkową równicą pomiędzy panelem zwykłego skanowania a skanowania z markerami jest wygląd okna 

środkowego programu. W trybie skanowania widoczny jest tylko podgląd z kamer, natomiast w trybie 

skanowania z markerami widoczny jest podgląd widoku (Viewer) (15) z wygenerowanymi chmurami 

punktów (skanami), jak i podgląd z kamer (16). 

(3) – wybór trybu ustawiania ekspozycji na kamerach (CAMERAS) pomiędzy domyślną automatyczną 

(Auto) a ręczną (Manual) 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9 podrozdziale 9.1.1. 
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Rysunek 275. Wygląd środkowego okna podczas skanowania z markerami 

15.1.7 Tryb HDR 

Tryb HDR służy do wykonywania skanów obiektów o trudnej do zeskanowania powierzchni na jednej 

ekspozycji kamer. Opcja ta wydłuża czas skanowania w zależności od ilości ekspozycji z jaką 

ma zostać wykonany skan, gdyż wymaga zrobienia dodatkowych zdjęć o ustalonych ekspozycjach. 

W następnej kolejności zdjęcia ekspozycji z listy są przetwarzane – algorytm wybiera najlepsze piksele 

(najjaśniejsze, ale nie prześwietlone) w celu uzyskania największej ilości detali. 

 

Rysunek 276. Kontrolka trybu HDR 

Po włączeniu opcji HDR mode (1) pojawia się lista (2) (Rysunek 276), w której znajdują się ekspozycje dla 

kamer (Exposure) oraz jasność projektora (Brightness) i Gain ustawiony na kamerach. Każdą pozycję z listy 

można usunąć, zaznaczając ją w liście i klikając na przycisk REMOVE (4). Dodanie ekspozycji z jasnością 

projektora i gainem polega na ustawieniu ekspozycji w kontrolce z ekspozycją, gaina i jasności projektora w 

kontrolce z jasnością, a następnie kliknięcie na przycisk ADD (3). Lista HDR mode tak samo jak sama opcja 

włączenia/wyłączenia trybu jest globalna, a co za tym idzie zmiany są wspólne między panelami. 



  SKANOWANIE 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 157 z 244 

 

  UWAGA 
Tryb HDR jest dostępny wyłącznie przy manualnej ekspozycji. W trybie automatycznej ekspozycji jest 

niedostępny w związku z czym nie można go użyć w żadnym panelu w zakładce SIMPLE, gdyż tam 

domyślnym trybem ustawiania ekspozycji jest Auto. 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9 

 Więcej informacji o jasności projektora w podrozdziale 10.1 

 Więcej informacji o gainie w rozdziale 11 

15.2 Wykrywanie i odcinanie płaszczyzny 

15.2.1 Wykrywanie płaszczyzny pokrytej markerami – tryb kreatora 

W celu wykrycia płaszczyzny z markerami należy otworzyć zakładkę 3D scanning (1), a następnie kliknąć 

na Detect markers on plane (2). 

 

Rysunek 277. Otwieranie panelu kreatora wykrywania płaszczyzny 

Po kliknięciu na przycisk START WIZARD (3), rozpoczyna się proces działania kreatora. Przycisk CLOSE (4) 

zamyka panel kończąc pracę z kreatorem. 

 

Rysunek 278. Rozpoczęcie pracy kreatora 

Pierwszy krok PREPARE PLANE STEP wykrywania płaszczyzny polega na przygotowaniu płaszczyzny 

do skanowania. Wszystkie kontrolki w nim zawarte zależą od wybranego trybu doboru ekspozycji markerów 

(opcja Markers auto exposure znajduje się w menu Start w zakładce Options, General options – zaznaczenie tej 

opcji uruchamia tryb automatyczny). W kroku tym należy zdjąć obiekty z jej powierzchni – proces ten 

przedstawia animacja (A) (Rysunek 279) – w kroku z trybem automatycznym w korku z trybem manualnym. 

Gdy płaszczyzna nie posiada naklejonych markerów należy je nakleić. 

 Więcej informacji o opcji trybu ustawiania ekspozycji markerów w rozdziale 5 podrozdziale 5.1.1.1  
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15.2.1.1 Przygotowanie płaszczyzny do skanowania – tryb automatyczny 

W trybie automatycznym nie trzeba dobierać parametrów ekspozycji i jasności projektora. Wystarczy tylko 

ustawić skaner w odpowiedniej pozycji do płaszczyzny z markerami. Następnie można przejść do dalszego 

kroku przyciskiem NEXT (B). 

 

Rysunek 279. Przygotowanie płaszczyzny do skanowania 

15.2.1.2 Przygotowanie płaszczyzny do skanowania – tryb manualny 

W przypadku trybu manualnego, należy ręcznie ustawić parametry skanera. Na początku należy wybrać 

wzorzec celownika (5), nakierowując skaner na powierzchnię płaszczyzny tak, by jego pozycja pozwalała na 

wykrycie jak największej ilości markerów. Dodatkowo należy dobrać ekspozycję (6) i jasność projektora (7). 

Następnie, gdy wszystkie czynności przygotowawcze zostały wykonane, można przejść do dalszego kroku 

przyciskiem NEXT (B). 

 Więcej informacji o wzorcach projektora w podrozdziale 10.2. 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9. 

 Więcej informacji o jasności projektora w podrozdziale 10.1. 

 

Rysunek 280. Przygotowywanie płaszczyzny do skanowania 
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15.2.1.3 Wykrywanie markerów na płaszczyźnie  

Kolejny krok to ustawienie parametru przesunięcia płaszczyzny Plane offset (8) (Rysunek 281). Przycisk 

DETECT MARKERS ON PLANE (9) służy do wywołania procesu wykrywania markerów na płaszczyźnie. 

 Więcej informacji o parametrze Plane offset w podrozdziale 5.1.1.1 w punkcie (7). 

Wszystkie zmiany w ekspozycji czy jasności projektora można wprowadzić w poprzednim kroku, wracając się 

za pomocą przycisku PREV (10), jedynie w manualnym trybie dobierania ekspozycji markerów (patrz wyżej 

15.2.1 – jak włączyć tryb manualny). Po wykonanym procesie wykrycia markerów na płaszczyźnie można 

zamknąć okno kreatora za pomocą przycisku CLOSE (11). 

 

Rysunek 281. Wykrywanie markerów na płaszczyźnie 

15.2.2 Skanowanie z odcięciem płaszczyzny 

Skanowanie z odcinaniem płaszczyzny wymaga wykrycia markerów na płaszczyźnie i posiadania zaznaczonej 

opcji Remove points under the table dostępnej w zakładce Options w menu Start (CAMERAS/ ADDITIONAL 

SCANNING FEATURES) lub w panelu Scan with rotary table w zakładce ADVANCED (TABLE OPTIONS) lub Single 

scan/Scan with markers w zakładce ADVANCED (ADDITIONAL SCANNING FEATURES).  

 Proces wykrywania płaszczyzny opisano w poprzednim podrozdziale 15.2.1. 

 Więcej informacji o opcji Remove points under the table w podrozdziale 5.1.1.1 w punkcie (7), w podrozdziale 15.1.2 w punkcie 

(15) lub podrozdziale 15.1.4 w punkcie (18). 

  UWAGA 
Sposób skanowania z odcinaniem płaszczyzny przeznaczony jest dla procesu skanowania po stoliku, 

niemniej jednak działa również przy zwykłym skanowaniu. 

Skanowanie w tym przypadku wygląda dokładnie tak samo jak skanowanie z użyciem stolika. Jedyną różnicą 

w tym procesie jest wymagane wykrycie płaszczyzny i zaznaczenie opcji usuwania punktów poniżej 

płaszczyzny. 

 Więcej informacji o skanowaniu z użyciem stolika obrotowego (tryb kreatora) w podrozdziale 15.1.3 lub (tryb zwykły) 

w podrozdziale 15.1.4. 

Poniższe ilustracje przedstawiają różnicę pomiędzy skanowaniem bez włączonej opcji odcinania płaszczyzny 

(Rysunek 282) a skanowaniem z włączoną opcją odcinania płaszczyzny (Rysunek 283). 
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Rysunek 282. Skanowanie bez włączonej opcji odcinania płaszczyzny 

 

 

Rysunek 283. Skanowanie z włączoną opcją odcinania płaszczyzny
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16 AUTOMATION 

Jak sama nazwa wskazuje zawarte w zakładce opcje służą do automatyzacji procesu skanowania (wiąże się to 

również z automatyzacją kalibracji samego urządzenia).  Do tego trybu zalecane są urządzenia takie jak 

dedykowany eviXmatic czy współpracujące z oprogramowaniem roboty UR Robot i Han*s Robot. 

 

Rysunek 284. eviXmatic 

 

Rysunek 285. UR robot 

 

Rysunek 286. Han*s robot 

16.1 Konfiguracja urządzenia 

 

Rysunek 287. Zakładka Automation 

Podobnie jak w zakładce skanowania 3D Scanning tak i w Automation (1) znajdują się opcje służące do 

tworzenia nowej konfiguracji urządzenia Add new scanner (2) oraz wyboru istniejącej Select scanner (3). 

 Proces tworzenia nowej konfiguracji został opisany w podrozdziale 8.2. 

 Więcej informacji o wyborze istniejącej konfiguracji skanera w podrozdziale 8.5. 



  AUTOMATION 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 162 z 244 

 

16.2 Panel kalibracji 

 

Rysunek 288. Otwieranie panelu kalibracji 

Aby skalibrować dedykowane urządzenie eviXmatic należy przejść do zakładki Automation (1) a następnie 

kliknąć na przycisk Auto calibration (2). Po prawej stronie w oknie programu pojawi się panel do 

automatycznej kalibracji posiadający następujące opcje w trybie automatycznej ekspozycji (B): 

 

Rysunek 289. Panel kalibracji urządzenia w zakładce Automation – tryb automatycznego doboru ekspozycji 

(3) – kontrolkę do ustawienia pozycji stolika obrotowego wbudowanego w urządzenie eviXmatic 

(TABLE), 

 Więcej o poruszaniu stolikiem można przeczytać w podrozdziale 14.3. 

(4) – wzorce projektora (PROJECTOR PATTERN), 

 Więcej informacji o wzorcach w podrozdziale 10.2. 

(5) – ekspozycje kamer (CAMERAS EXPOSURE), 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9. 

(6) – przycisk CHANGE CHART służący do wyboru lub zmiany aktualnie wybranego pliku tablicy 

kalibracyjnej (CALIBRATION CHART), 
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 Więcej informacji o wyborze tablicy kalibracyjnej w podrozdziale 8.3.4. 

(7) – przycisk SET BASE POSITION służący do ustawienia eviXmatic’a w pozycji początkowej znajdującej 

się w pliku kalibracyjnym urządzenia (jest to odpowiednik pozycji F3 znajdującej się na podkładce 

kalibracyjnej), 

(8) – przycisk START AUTO CALIBRATION wywołujący proces automatycznej kalibracji. 

  UWAGA 
Kliknięcie na przycisk SET BASE POSITION lub START AUTO CALIBRATION w momencie, gdy plik do 

kalibracji urządzenia nie został wybrany zakończy się wyświetleniem komunikatu o niewybranej ścieżce 

kalibracyjnej. 

 

Rysunek 290. Komunikat informujący o braku pliku do kalibracji urządzania 

W trybie manualnej ekspozycji (A) dodatkowo pojawia się kategoria: 

 

Rysunek 291. Panel kalibracji urządzenia w zakładce Automation – tryb manualnego doboru ekspozycji 

(9) – jasność projektora (PROJECTOR BRIGHTNESS), 

 Więcej informacji o jasności projektora w podrozdziale 10.1. 
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16.2.1 Wybór pliku do kalibracji urządzenia 

 

Rysunek 292. Wybór pliku kalibracyjnego 

Żeby wybrać plik kalibracyjny należy z menu Start (1) należy przejść do zakładki Configuration (2), a następnie 

Auto calibration (3). W grupie CALIBRATION PATH (4) znajduje się lista zaimportowanych plików 

kalibracyjnych o rozszerzeniu .xml.  

 

Rysunek 293. Lista plików kalibracyjnych do automatycznej kalibracji urządzenia 

 

Elementy w liście posiadają nazwę będącą nazwą zaimportowanego pliku (6). Jeżeli na liście nie znajduje się 

potrzebny plik kalibracyjny należy go zaimportować za pomocą przycisku IMPORT (9). Każdy plik z listy może 

zostać usunięty za pomocą przycisku REMOVE (8). Żeby ustawić plik kalibracyjny na aktywny należy 

zaznaczyć go w liście a następnie kliknąć na przycisk USE SELECTED (7) – aktywny plik będzie posiadał 

zaznaczony niebieski kwadrat obok swojej nazwy (5). 
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16.3 Synchronizacja suwnic i zarządzanie połączeniem USB 

 

Rysunek 294. Przyciski resetowania położenia osi eviXmatic'a i połączenia z urządzeniem 

16.3.1 Resetowanie osi 

Istotnym elementem przed rozpoczęciem kalibracji oraz późniejszym każdorazowym użytkowaniem 

urządzenia po ponownym uruchomieniu oprogramowania eviXscan 3D Suite lub odłączeniem urządzenia od 

komputera w trakcje jego pracy jest proces resetowania pozycji suwnic urządzenia. Proces ten pozwala na 

ustalenie aktualnej pozycji skanera i stolika obrotowego oraz sprawdzenia maksymalnego wysięgu suwnicy 

stolika od pozycji minimalnej.  

  UWAGA 
Niewykonanie procesu resetowania suwnic przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem może skutkować 

gwałtownym zatrzymaniem suwnicy w krańcowych jej pozycjach. Mechanizm hamulców ma za zadanie 

zapobiec uszkodzeniu urządzenia. Dodatkowo zakres suwaków reprezentowanych przez interfejs graficzny 

oprogramowania może odbiegać od rzeczywistego zakresu urządzenia bez wcześniejszego resetu. 
 

Przycisk resetowania pozycji suwnic Reset axes (2) znajduje się w zakładce Automation (1). Po jego kliknięciu 

urządzenie automatycznie rozpocznie zmianę pozycji suwnic w celu rozpoznania maksymalnego ich zakresu. 

16.3.2 Resetowanie połączenia 

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia oprogramowania prawdopodobnie połączenie między urządzeniem 

zostało zerwane. W celu ponownego połączenia wystarczy kliknąć na przycisk Reset connection (3) znajdujący 

się w zakładce Automation (1). 
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16.4 Kalibracja urządzenia 

 

Rysunek 295. Przygotowanie tablicy kalibracyjnej do kalibracji urządzenia 

Do kalibracji urządzenia służy wspominany już wcześniej panel kalibracyjny otwierany za pomocą przycisku 

Auto calibration. 

 Więcej informacji o panelu Auto calibration w podrozdziale 16.2. 

Żeby kalibracja przebiegła pomyślnie należy przed jej rozpoczęciem zresetować osie urządzenia za pomocą 

przycisku Reset axes.  

 Więcej informacji o resetowaniu osi stolika w podrozdziale 16.3.1. 

Po zakończeniu tego procesu należy umieścić na stoliku obrotowym otrzymaną w zestawie tablicę 

kalibracyjną przodem do skanera (1). Jeżeli plik kalibracyjny nie został jeszcze wybrany należy go wybrać w 

oknie panelu kalibracyjnego za pomocą przycisku CHANGE CHART. 

 Więcej informacji o wyborze pliku tablicy kalibracyjnej w podrozdziale 16.2 punkt (6). 

Po wykonaniu wszystkich powyżej opisanych czynności można ustawić urządzenie w pozycji początkowej za 

pomocą przycisku SET BASE POSITION a następnie START AUTO CALIBRATION. 

 Więcej informacji o ustawianiu pozycji początkowej i rozpoczynania automatycznej kalibracji w podrozdziale 16.2 punkt (7) 

i (8). 

  UWAGA 
Należy dopilnować, by przed rozpoczęciem procesu kalibracyjnego tablica znajdowała się przednim 

nadrukiem w kierunku do skanera. 
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16.5 Tryby skanowania 

 

Rysunek 296. Zakładka Automation - tryby skanowania 

W panelu Automation (1) istnieją tryby skanowania z użyciem pełnej lub częściowej automatyzacji wiąże się 

to jednak z koniecznością poświęcenia czasu na przygotowanie odpowiednich szablonów, które 

oprogramowanie będzie wykorzystywać do swojego działania. Oprócz trybu automatycznego (3) znajduje się 

tu również tryb manualny (2). 

16.5.1 Tryb manualny 

 

Rysunek 297. Otwieranie okna trybu manualnego 

Żeby przejść do trybu manualnego należy z zakładki Automation (1) kliknąć na przycisk Manual scan (2). 

Ukaże się panel po prawej stronie posiadający tryb SIMPLE i ADVANCED. 

W trybie SIMPLE (A) znajdują się następujące opcje: 

(3) – MOTION CONTROLLER zawiera opcje służące do poruszania dedykowanym urządzeniem i zawiera 

następujące elementy: 

(C) – suwak pionowy – służy do poruszania skanerem w górę i w dół, 

(D) – suwak poziomy – służy do poruszania stolikiem w kierunku skanera lub w kierunku przeciwnym, 

(E) – suwak służący do zmiany kąta nachylenia skanera, 

(F) – tarcza służąca do zmiany kąta obrotu na boki 

(G) – tarcza stolika służąca do jego obrotu poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazana 

pozycję 

(H) – suwak służący do ustawienia prędkości poruszania suwnic – przyjmuje wartości od 0 do 4, 

(I) – suwak opóźnienia skanowania (Scanning delay) przyjmujące wartości od 1 do 5000 ms. Służy do 

ustabilizowania się pozycji obiektu umieszczonego na powierzchni stolika, który mógł zostać 

wprawionego w drgania na skutek przemieszczania się suwnic bądź stolika,  

(4) – wzorce projektora (PROJECTOR PATTERN), 

 Więcej informacji o wzorcach w podrozdziale 10.2. 

(5) – ekspozycja kamer (CAMERAS EXPOSURE), 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9. 
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(6) – tryb HDR (HDR mode) – nieaktywny w panelu SIMPLE ze względu na automatyczną ekspozycję, 

 Więcej informacji o trybie HDR w podrozdziale 15.1.7. 

(7) – przycisk SCAN rozpoczynający wykonanie pojedynczego skanu 

 

Rysunek 298. Panel skanowania w trybie manualnym (widok SIMPLE) 

Tryb ADVANCED jest rozbudowany w porównaniu do SIMPLE o następujące opcje: 

(8) – przyciski służące do ustawiania kątów stolika używanych do skanowania,  

 Więcej informacji o ustawianiu kątów stolika w podrozdziale 14.3.1. 

(9) – rozbudowany wybór wzorców projektora (PROJECTOR), 

 Więcej informacji o dodatkowych wzorcach w podrozdziale 10.2. 

(10) – wybór trybu ustawiania ekspozycji na kamerach (CAMERAS) pomiędzy domyślną automatyczną 

(Auto) a ręczną (Manual) 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9 podrozdziale 9.1.1. 

(11) – jasność projektora (PROJECTOR BRIGHTNESS) dostępna w trybie Manual, 

 Więcej informacji o jasności projektora w podrozdziale 10.1. 

(12) –  włącza/wyłącza tryb HDR (HDR exposure) – tryb dostępny tylko w manualnym trybie ekspozycji 

kamer, 

 Więcej informacji o trybie HDR w podrozdziale 15.1.7. 

(13) – ustawienia parametrów akwizycji (ACQUISITION), 

 Więcej informacji o parametrach akwizycji w podrozdziale 5.1.1.2. 

(14) – ustawienia generatora chmury punktów (SCAN GENERATOR), 
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 Więcej informacji o parametrach generatora chmury punktów w podrozdziale 5.1.1.3. 

 

Rysunek 299. Panel skanowania w trybie manualnym (widok ADVANCED) 
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Rysunek 300. Układ środkowego okna w trybie manualnym 

W trybie manualnym środkowe okno zawiera widok zeskanowanego modelu (I) oraz podgląd z kamer (J). 

16.5.2 Tryb automatyczny 

 

Rysunek 301. Otwieranie okna trybu automatycznego 

W celu otworzenia trybu automatycznego należy z zakładki Automation (1) kliknąć na przycisk Auto scan 

(2). 

W panelu znajdują się następujące elementy: 
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Rysunek 302. Panel trybu automatycznego 

(3) – lista dostępnych ścieżek (Available paths) zawierająca:  

(A) – nazwę ścieżki (Name), 

(B) – ilość kroków w ścieżkach (No. of steps), 

(4) – pole służące do wyszukiwania ścieżki/ścieżek po nazwie, 

  UWAGA 
Jeżeli w liście znajduje się dużo ścieżek można w łatwy sposób znaleźć te istotne wpisując w pole 

wyszukiwarki fragment nazwy – wtedy w liście wyświetlą się tylko ścieżki, których nazwa 

zawiera podaną frazę. Dodatkowo wszystkie wyszukane elementy uporządkowane zostaną w 

kolejności alfabetycznej.  
 

(5) – przycisk IMPORT pozwalający na zaimportowanie ścieżki z pliku .xml, 

(6) – przycisk EXPORT pozwala na wyeksportowanie zaznaczonej ścieżki do pliku o rozszerzeniu .xml, 

(7) – przycisk SELECT PATH otwiera panel podglądu dostępnych kroków z możliwością ich wykonania 

16.5.2.1 Import ścieżki 

 

Rysunek 303. Okno importu ścieżek  
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Kliknięcie na przycisk IMPORT znajdujący się w panelu Auto scan spowoduje pojawienie się okna, w którym 

należy wybrać pliki do importu (8) a następnie kliknąć na przycisk Otwórz (9) w celu zaimportowania plików 

do listy.  

  UWAGA 
Każdy importowany plik to osobny krok, którego nazwą w liście jest nazwa zaimportowanego pliku. 
 

Zaimportowane elementy pojawią się w liście: 

 

Rysunek 304. Zaimportowane ścieżki 

 

16.5.2.2 Eksport ścieżki 

 

 

Rysunek 305.Eksport ścieżki do pliku 

Za pomocą przycisku EXPORT znajdującego się w panelu Auto scan możliwy jest eksport kroku do pliku o 

rozszerzeniu .xml do wskazanej przez użytkownika lokalizacji i nazwie pliku (10). W tym celu należy 

zaznaczyć ścieżkę do eksportu i kliknąć na EXPORT a następnie w wyświetlonym oknie na Zapisz (11).  

  UWAGA 
Możliwy jest tylko eksport pojedynczych plików. 
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16.5.2.3 Menu kontekstowe listy ścieżek  

 

 

Rysunek 306. Menu kontekstowe w ścieżkach skanowania automatycznego 

 

W celu otworzenia menu kontekstowego należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ścieżce w liście. Menu 

kontekstowe pozwala na wykonanie następujących czynności: 

(12) – Edit path otwiera panel edycji kroków w ścieżce (Teaching mode), 

 Więcej informacji o edycji kroków (trybie uczenia) w podrozdziale 16.6. 

(13) – Rename pozwala na zmianę nazwy ścieżki, 

(14) – Delete path usuwa ścieżkę. W tym przypadku pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia 

wykonywanej akcji, 

 

Rysunek 307. Komunikat wyświetlany przy wybraniu opcji Delete path z menu kontekstowego 

(15) – Duplicate path pozwala na powielenie ścieżki, na której wykonywana jest operacja.  

  UWAGA 
Przy tworzeniu duplikatów ścieżek do nazwy dodawane jest słowo „copy”.  
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16.5.2.4 Uruchomienie zawartości ścieżki 

Aby uruchomić zawartość ścieżki należy zaznaczyć ścieżkę i kliknąć na SELECT PATH lub używając dwukliku 

lewym klawiszem na konkretnej ścieżce. Otworzy się podgląd zawartości ścieżki z pełną listą kroków. Panel 

ten posiada następujące elementy: 

(16) – rozwijaną listę wszystkich ścieżek umożliwiający łatwy sposób przełączania się między ścieżkami, 

(17) – przycisk powrotu (Back to path selection) do poprzedniego widoku wyboru ścieżki, 

(18) – lista dostępnych kroków (Path steps) zawierająca numer porządkowy korku (No.), nazwę kroku 

(Name) i przyciski akcji (Action),  

(19) – przycisk akcji Execute uruchamiający wykonanie tylko wskazanego kroku, 

(20) – przycisk akcji Execute from uruchamiający sekwencję kroków od wskazanego do końca listy 

kroków (w tym przypadku od 2 do 13), 

(21) – przycisk START uruchamiający pełną sekwencję zawartą w ścieżce (od numeru porządkowego 1 do 

13). 

 

Rysunek 308. Uruchamianie sekwencji (kroków) ścieżki 
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16.5.2.5 Błąd wykonania ścieżki 

 

Jeśli w ścieżce wystąpi błąd podczas wykonywania kroku, cały proces zostanie wstrzymany, a na pasku 

powiadomień pojawi się komunikat (22) informujący o zaistniałym problemie. Dodatkowo pasek postępu 

(23) zostanie „zamrożony” aż do momentu podjęcia czynności przez użytkownika. 

 

Rysunek 309. Przykład komunikatu po wystąpieniu błędu w wykonywanym kroku 

 

Rysunek 310. Pasek informujący o postępie wykonywanych kroków 

Użytkownik do wyboru ma dwie opcje: 

(25) – przycisk CANCEL kończący pracę ścieżki na etapie wystąpienia błędu, 

(26) – przycisk continue kontynuujący pracę ścieżki pomijając obecny krok w momencie, w którym 

wystąpił błąd 

 

Rysunek 311. Zatrzymanie ścieżki w trybie automatycznym 

Aktualnie wykonywany krok (24) jest w liście podświetlony na niebieskawy kolor.  

  UWAGA 
Kliknięcie w listę zmieni pozycję zaznaczenia, ale nie zmieni aktualnie wykonywanego kroku. Po 

zakończeniu kroku i przejściu do następnego pozycja automatycznie zostanie zaktualizowana. 
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16.6 Tryb nauki (tworzenia szablonów ścieżek) 

 

Rysunek 312.Otwieranie panelu tworzenia i modyfikacji ścieżek 

Tryb tworzenia i edycji szablonów znajduje się w zakładce Automation (1). Kliknięcie na przycisk Teaching 

mode (2) otwiera panel zawierający następujące opcje: 

 

Rysunek 313. Panel teaching mode 

(3) – lista dostępnych ścieżek (Available paths) zawierająca:  

(A) – nazwę ścieżki (Name), 

(B) – ilość kroków w ścieżkach (No. of steps), 

(4) – pole służące do wyszukiwania ścieżki/ścieżek po nazwie, 

(5) – przycisk ADD NEW służący do dodawania nowych ścieżek, 

(6) – przycisk EDIT służący do edycji bądź dodawania kroków do ścieżki, 

(7) – przycisk DELETE służący do usuwania zaznaczonej w liście ścieżki, 

(8) – przycisk EXPORT służący do zapisu ścieżki do pliku.  
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16.6.1 Tworzenie nowej ścieżki 

Do stworzenia nowej ścieżki służy przycisk ADD NEW. Po jego kliknięciu pojawia się okno tworzenia ścieżki. 

 

Rysunek 314. Okno tworzenia nowej ścieżki 

Po podaniu nazwy w polu (1) przycisk APPLY (2) stanie się aktywny. W przypadku gdy podana nazwa istnieje 

w liście kliknięcie na przycisk APPLY nie pozwoli na zamknięcie okna a obok nazwy pojawi się komunikat 

informujący o istniejącej nazwie. 

 

Rysunek 315. Komunikat o istniejącej nazwie ścieżki w liście 

Przycisk CANCEL (3) zamyka okno bez utworzenia nowej ścieżki. 

  UWAGA 
Oprogramowanie tak samo jak system operacyjny Windows pozwala na umieszczenie spacji w nazwie. Przez 

to możliwe jest stworzenie ścieżek o nazwach np. „path_1” i „path_1” – ta druga ma spacje po nazwie. 
 

  

16.6.2 Usuwanie ścieżki 

 

Rysunek 316. Usuwanie ścieżki z listy 

Ścieżkę można usunąć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest usunięcie za pomocą przycisku DELETE (1) 

znajdującego się na dole panelu. Żeby przycisk stał się aktywny należy zaznaczyć ścieżkę w liście dostępnych 

ścieżek a następnie nacisnąć na przycisk DELETE. Pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia. Przycisk 

Yes (2) spowoduje usunięcie ścieżki, natomiast No (3) anuluje proces usuwania. 
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Rysunek 317. Komunikat informujący o uruchomieniu procesu usunięcia ścieżki 

  UWAGA 
Potwierdzenie usunięcia ścieżki jest procesem nieodwracalnym. Usuniętej ścieżki nie można już przywrócić. 
 

Drugim sposobem jest otworzenie menu kontekstowego za pomocą prawego klawisza myszy i wybranie opcji 

Delete path. 

 Więcej informacji o usuwaniu ścieżki za pomocą menu kontekstowego w podrozdziale 16.5.2.3 punkt (14). 

16.6.3 Edytor ścieżek (proces „uczenia”) 

 

Rysunek 318. Panel edycji ścieżki 

Do uzupełnienia zawartości ścieżki służy panel edycji.  Zawiera on zakładki np. podstawowe TOOLS (1) za 

pomocą, których w łatwy sposób używając prostej metody „przeciągnij i upuść” (ang. „drag and drop”) można 

dodawać kolejne kroki ścieżki. Lista kroków (Path steps) (3) znajduje się w części nazwanej PATH MANAGER 

(2) i zawiera informacje o numerze kroku (No.) (4) oraz jego nazwie (Name) (5).  Niektóre z kroków zawierają 

informacje o zawartości kroku, które wyświetlają się w skróconej formie w kontrolce Step properties (6).  

Do zmiany ustawień w kroku służy przycisk EDIT (7). Przycisk DELETE (8) pozwala usunąć krok z listy. Panel 

edycji można zamknąć za pomocą przycisku CLOSE EDITOR (9). 
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16.6.3.1 Menu kontekstowe edytora ścieżek  

Edytor ścieżek dla każdego kroku zawiera akcje ukryte w menu kontekstowym pod prawym klawiszem 

myszki.  

  UWAGA 
W przypadku zaznaczenia kilku kroków w liście jednocześnie akcja wykonywana jest dla ostatnio 

zaznaczonego elementu. 

 

 

Rysunek 319. Menu kontekstowe edytora ścieżek 

(10) – Edit step służy do otwierania edytora kroku dla zaznaczonego elementu w liście lub dla elementu na 

wtórym wykonano akcję otwarcia menu. Jeżeli kliknięto w pole nie będące elementem listy (pustą 

przestrzeń listy), edytor zostanie otworzony dla zaznaczonego elementu, 

 Więcej informacji o edycji kroków w podrozdziale 16.7.  

  UWAGA 
Opcja Edit step jest dostępna tylko dla kroków, które pozwalają na edycję wewnętrznych 

parametrów. Opcja ta nie jest dostępna np. dla kroku Create new project. 

 

Rysunek 320. Niedostępna opcja Edit step 

 
(11) – Delete step usuwa zaznaczony krok w liście – jeżeli kliknięto prawym klawiszem myszki w obrębie 

listy, ale nie na jej elemencie – lub krok, na którym wykonano akcję prawym klawiszem myszki, 

(12) – Duplicate step tworzy duplikat ścieżki (uwzględniając wszystkie zmienione parametry wewnątrz 

ścieżki) wskazanego elementu z dopiskiem „_copy”,  

 

Rysunek 321. Duplikowanie kroków w ścieżce 
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(13) – opcja Rename służy do zmiany nazwy kroku. Wybranie tej opcji zmienia wyświetlany tekst w pole 

tekstowe, które może zostać zamknięte za pomocą klawisza Enter – akceptującego wprowadzone 

zmiany oraz Escape – anulującego wszystkie wprowadzone zmiany tekście.  Kliknięcie na inny element 

listy w trakcie zmiany nazwy zadziała tak samo jak wciśnięcie klawisza Enter. 

 

Rysunek 322. Zmiana nazwy kroku 

(14) – Close editor zamyka widok edytora kroków i wraca do panelu z listą wszystkich ścieżek. 

16.6.3.2 Zmiana kolejności kroków  

 

Rysunek 323. Zmiana kolejności kroków w liście 

Pozycję każdego kroku w liście można zmienić chwytając za element lewym klawiszem myszki a następnie 

przesuwając kursor myszki w górę lub w dół listy. Każda pozycja, w której krok może zostać wstawiony 

zostanie zasygnalizowana za pomocą czerwonej linii. 

16.6.4 Menu kontekstowe listy ścieżek 

Pod prawym klawiszem myszki kryje się dokładnie takie samo menu kontekstowe jak opisane we 

wcześniejszym podrozdziale trybu automatycznego. 

 Więcej informacji o usuwaniu ścieżki za pomocą menu kontekstowego w podrozdziale 16.5.2.3. 

 

16.7 Edytor ścieżek – dostępne szablony kroków 

W procesie tworzenia ścieżek wykorzystywane są specjalnie przygotowane szablony kroków. Większość 

kroków posiada możliwość zmiany wartości parametrów wymaganych w wykonaniu czynności, za którą 

dany krok odpowiada. 
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16.7.1 Podstawowe szablony (Tools) 

 

Rysunek 324. Szablony kroków z zakładki TOOLS 

16.7.1.1 Create new project 

Create new project (1) to szablon kroku odpowiedzialnego za utworzenie nowego projektu. Jest to 

półautomatyczny krok, gdyż wymaga interwencji użytkownika. Wywołanie tego kroku wyświetla okno, które 

do momentu jego zakończenia wstrzymuje proces automatyzacji, 

 Więcej informacji o oknie tworzenia nowego projektu w podrozdziale 12.1.1. 

16.7.1.2 Plane detect 

Plane detect (2) to szablon służący do wykrycia płaszczyzny, która będzie pomijana podczas generowania 

skanów. W edytorze parametrów kroku znajdują się następujące elementy: 

 

Rysunek 325. Panel edycji parametrów kroku Plane detect 

(A) – Plane offset parametr definiujący przesunięcie pozycji płaszczyzny w górę lub dół, 

 Więcej informacji o parametrze Plane offset w podrozdziale 5.1.1.1 w punkcie (7). 

(B) – przycisk DETECT PLANE służy do wykrycia markerów na płaszczyźnie. Wykryte markery pojawią 

się w liście zawierającej markery zdefiniowane jako płaszczyzna (C), 

(C) – listę markerów wykrytych jako płaszczyzna, 

(D) – przycisk ADD służy do ręcznego wprowadzenia numerów ID markerów. Okno zawiera: 
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Rysunek 326. Okno ręcznego dodawania numerów ID markerów 

(a) – pole tekstowe, 

(b) – przycisk ADD dodający numer ID markera do listy, 

  UWAGA 
Kliknięcie na przycisk nie zamyka okna jedynie czyści pole testowe (a) 
 

(c) – przycisk ADD AND CLOSE, który dodaje numer ID do listy i zamyka okno, 

(d) – przycisk CLOSE zamykający okno bez wprowadzania zmian, 

(E) – przycisk DELETE usuwający wszystkie zaznaczonych numery ID markerów w liście, 

(F) – przycisk SAVE STEP zapisujący wprowadzone zmiany w parametrach kroku, 

(G) – CLOSE EDITOR przycisk zamykający edycję kroku 

  UWAGA 
Kliknięcie na przycisk CLOSE EDITOR bez wcześniejszego zapisu wprowadzonych zmian 

przyciskiem SAVE STEP spowoduje, że wprowadzone ustawienia parametrów zostaną 

odrzucone. 

  

16.7.1.3 Move and scan 

Move and scan (3) to krok ustawiający urządzenie eviXmatic w pozycji zdefiniowanej przez parametry oraz 

wykonujący pojedynczy skan w tej pozycji. W szablonie tym można ustawić następujące parametry: 
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Rysunek 327. Panel edycji parametrów kroku Move and scan 

(A) – zakładka SYSTEM STEERING zawierającą panel służący do sterowania suwnicami, kątem obrotu 

skanera (przód, tył, prawo, lewo) i stolikiem dedykowanego urządzenia eviXmatic, 

 Więcej informacji o kontrolce SYSTEM STEERING w podrozdziale 16.5.1 w punkcie (3) nazwanym MOTION 

CONTROLLER. 

(B) –  zakładka PROJECTOR zawiera wzorce wyświetlane przez projektor, 

 Więcej informacji o wzorcach projektora w podrozdziale 10.2. 

  UWAGA 
Ustawienia tej zakładki nie zapisują się w ustawieniach kroku. 

(C) – zakładka CAMERAS zawierająca ustawienia parametru Pixel clock, ekspozycji kamer i trybu HDR, 

 Więcej informacji o Pixel clocku w podrozdziale 5.1.1.1 punkt (3). 
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 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9. 

 Więcej informacji o trybie HDR w podrozdziale 15.1.7. 

  UWAGA 
Ustawienia parametru Pixel clock czy sposobu doboru ekspozycji nie są zapisywane. Zapisywana 

jest jedynie informacja o ustawionych ekspozycjach i trybie HDR.  
 

(D) – zakładka PROJECTOR BRIGHTNESS zawierająca ustawienia jasności projektora, 

 Więcej informacji o jasności projektora w podrozdziale 10.1. 

(E) – zakładka ADDITIONAL SCANNING FEATURES zawiera opcję włączania/wyłączania trybu HDR (HDR 

exposure) – tryb dostępny tylko w manualnym trybie ekspozycji kamer, 

 Więcej informacji o trybie HDR w podrozdziale 15.1.7. 

(F) – zakładka ACQUISITION zawiera ustawienia parametru odpowiedzialnego za wykonywanie zdjęcia 

markerów o określonej ekspozycji (jeżeli opcja jest zaznaczona), 

 Więcej informacji o parametrach akwizycji w podrozdziale 5.1.1.2 punkt  (16). 

  UWAGA 
W przypadku, gdy w menu Start zakładce Options, General Options grupie CAMERAS jest 

zaznaczona opcja Marker auto exposure to w zakładce ACQUISITION pojawia się przycisk 

wywołujący automatyczne wyszukanie ekspozycji markerów: 

 

Rysunek 328. Przycisk aktywujący automatyczne wyszukiwanie markerów 

 
 Więcej informacji o Marker auto exposure w podrozdziale 5.1.1.1 punkt (11). 

(G) – zakładka SCAN GENERATOR zawiera ustawienia generatora chmury punktów – wartości 

parametrów są brane w momencie generowania skanów, 

 Więcej informacji o parametrach generatora chmury punktów w podrozdziale 5.1.1.3. 

(H) – przycisk SCAN pozwalający na przetestowanie wprowadzonych ustawień podczas skanowania – 

wykonuje zwykły skan, na którym można sprawdzić czy ustawione wartości algorytmu generują 

poprawny model, 

(I) – przycisk SAVE STEP zapisuje ustawione wartości parametrów, 

(J) – przycisk CLOSE EDITOR zamyka panel edycji 

  UWAGA 
Kliknięcie na przycisk CLOSE EDITOR bez wcześniejszego zapisu wprowadzonych zmian 

przyciskiem SAVE STEP spowoduje, że wprowadzone ustawienia parametrów zostaną 

odrzucone. 
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16.7.1.4 Table series 

Krok Table series (4) jest niemalże identyczny w budowie jak krok Move and scan (5). Służy do wykonywania 

serii skanów po stoliku za pomocą dedykowanego urządzenia eviXmatic. 

 Więcej informacji o kroku Move and scan w podrozdziale 16.7.1.3. 

Krok ten od kroku Move and scan (5) różni się jedynie dwoma szczegółami w zakładce SYSTEM STEERING (A): 

 

Rysunek 329.Panel edycji parametrów kroku Table series 
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(a) – przyciski służące do ustawiania pozycji stolika w jakich mają zostać wykonane skany, 

 Więcej informacji o ustawianiu kątów stolika w podrozdziale 14.3.1 punkty (3), (5) i (6). 

(b) – suwak odpowiadający za ilość skanów po stoliku 

 Więcej informacji o ustawianiu kątów stolika w podrozdziale 14.3.1 punkty (1). 

 

16.7.1.5 Pause 

Krok Pause (5) nie posiada panelu edycji. Służy do wstrzymania całego procesu automatyzacji aż do 

zamknięcia okna z napisem PAUSE przez użytkownika za pomocą przycisku CONTINUE. 

 

Rysunek 330. Widok okna wstrzymującego proces automatyzacji 

16.7.1.6 Rotary table 

Rotary table (6) to krok służący do ustawiania stolika w konkretnej ustawionej za pomocą suwaka pozycji. 

Panel edycji kroku posiada następujące parametry: 

 

Rysunek 331. Panel edycji parametrów kroku Rotary table 

(A) – jeżeli opcja Angle jest zaznaczona suwak pozwala na ustawienie kąta stolika w pozycji od 0° do 

360°. Jest to kąt, do którego obróci się stolik,  

(B) – jeżeli opcja Increment jest aktywna suwak pozwala na ustawienie kąta od -180° do 180°. Jest to 

wartość o jaką obróci się stolik od aktualnego kąta w prawo lub lewo w zależności od wprowadzonej 

wartości, 

(C) – przycisk SAVE STEP zapisujący wprowadzone ustawienia, 

(D) – przycisk CLOSE EDITOR zamykający panel edycji kroku 

 
 

UWAGA 
Kliknięcie na przycisk CLOSE EDITOR bez wcześniejszego zapisu wprowadzonych zmian 

przyciskiem SAVE STEP spowoduje, że wprowadzone ustawienia parametrów zostaną 

odrzucone. 
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16.7.1.7 Remove markers 

Krok Remove markers (7) służy do usuwania markerów ze skanów. W panelu tym znajdują się następujące 

opcje: 

 

Rysunek 332. Panel edycji parametrów kroku Remove markers 

(A) – suwak Margin size definiuje margines o jaki dodatkowo zostanie powiększony otwór w celu 

usunięcia zniekształceń na krawędziach, 

 Więcej informacji o usuwaniu markerów w podrozdziale 17.2.2. 

(B) – przycisk SAVE STEP zapisuje ustawienia wprowadzone w panelu, 

(C) – przycisk CLOSE EDITOR zamyka panel edycji kroku 

  UWAGA 
Kliknięcie na przycisk CLOSE EDITOR bez wcześniejszego zapisu wprowadzonych zmian 

przyciskiem SAVE STEP spowoduje, że wprowadzone ustawienia parametrów zostaną 

odrzucone. 

16.7.1.8 Global alignment 

Global alignment (8) to krok służący do wywoływania algorytmu globalnego dopasowania (ICP). W nim 

występują następujące opcje: 

 

Rysunek 333. Panel edycji parametrów kroku Global alignment 

(A) – zakładka METHOD służy do wyboru trybu algorytmu globalnego dopasowania. Tryb Simple 

powoduje, że wszystkie ustawienia dobierane są przez algorytm a zakładki (B), (C) i (D) stają nie 

niewidoczne. Jest to tryb przygotowany dla początkujących użytkowników. Opcja Advanced daje 

większą swobodę w ustawianiu parametrów algorytmu, ale jest przeznaczona dla bardziej 

doświadczonych użytkowników, 

 Więcej informacji o ustawianiu kątów stolika w podrozdziale 17.3.3.1. 

(B) – zakładka MESH SELECTION METHODS zawiera metody stosowane podczas doboru siatek przez 

algorytm, 
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 Więcej informacji o ustawianiu kątów stolika w podrozdziale 17.3.3.1 punkt (8). 

(C) – zakładka FITTERS zawiera suwaki odpowiedzialne za sposób wyszukiwania punktów i sposób 

przenikalności siatek, 

 Więcej informacji o ustawianiu kątów stolika w podrozdziale 17.3.3.1 punkt (9). 

(D) – przycisk SAVE STEP służy do zapisania ustawień parametrów, 

(E) – przycisk CLOSE EDITOR służy do zamknięcia panelu edycji parametrów kroku 

  UWAGA 
Kliknięcie na przycisk CLOSE EDITOR bez wcześniejszego zapisu wprowadzonych zmian 

przyciskiem SAVE STEP spowoduje, że wprowadzone ustawienia parametrów zostaną 

odrzucone. 

16.7.1.9 Merging 

Krok Merging (9) służy do łączenia skanów w jedną siatkę. Posiada on następujące opcje: 

 

Rysunek 334. Panel edycji parametrów kroku Merging 

(A) – zakładka MERGING PARAMETERS zawiera ustawienia parametrów łączenia skanów służących do 

określenia z jaką precyzją algorytm dopasowania wykona dopasowanie skanów – suwak Precision 

level, ustawienia wygładzania – suwak Smoothing iterations i przycisk resetujący ustawienia suwaka 

do wartości domyślnych – Set default values, ustawienia algorytmu zapełniania otworów – Max size of 

holes to fill i zmniejszanie ilości punktów i trójkątów – opcja Simple decimation, 

 Więcej informacji o ustawianiu parametrów łączenia skanów w podrozdziale 17.4 punkt (4),(5),(6),(7) i (8). 

(B) – przycisk SAVE STEP zapisujący wprowadzone ustawienia dla algorytmu łączącego skany, 

(C) – przycisk CLOSE EDITOR zamykający edytor   

16.7.1.10 Export 

Krok Export (10) służy jak sama nazwa wskazuje do eksportu skanów. W kroku tym znajdują się: 

 

Rysunek 335. Panel edycji parametrów kroku Export 
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(A) – zakładka EXPORT MANAGER służąca do wprowadzenia ustawień eksportu plików, formatu i 

lokalizacji wyjściowej plików: 

(a) – opcja Use source data names as file name zapisuje pliki z nazwami występującymi w drzewku 

skanów, 

(b) – opcja Use specified name zapisuje pliki z nazwą zdefiniowaną w polu tekstowym, 

  UWAGA 
Po nazwie wprowadzonej w polu tekstowym automatycznie dopisywany jest numer pliku tak 

by pliki nie nadpisywały się, jeżeli któryś z plików we wskazanej lokalizacji już się powtarza. 

(c) – opcja Use model name zapisuje pliki z nazwą projektu, 

  UWAGA 
Jeżeli jest więcej plików do zapisu lub pliki o danej nazwie już istnieją po nazwie projektu 

dodawana jest numeracja tak by żadne z nich nie został nadpisany. 

(d) – lista dostępnych formatów w jakim wyeksportowane zostaną pliki. Do wyboru użytkownik ma 

rozszerzenia: .ply, .stl, .asc, .bin, .obj, .glb, .evx i .wrl, 

(e) – pole ze ścieżką do lokalizacji, w której mają zostać zapisane pliki wyjściowe. Za pomocą trzech 

kropek możliwy jest wybór folderu, 

(f) – gdy opcja Use model name as folder name jest zaznaczona tworzy we wskazanej lokalizacji folder 

o nawie projektu, do którego będą zapisywane pliki, 

(B) – przycisk SAVE STEP służący do zapisu ustawień eksportu plików, 

(C) – przycisk CLOSE EDITOR służący do zamykania panelu edytora. 

 

16.7.1.11 Best fit 

Krok Best fit (11) służy do dopasowania skanów. W kroku tym znajdują się: 

 

Rysunek 336. Panel edycji parametrów kroku Best fit 

(A)  - zakładka BEST FIT PARAMETERS zawiera możliwość ustawienia w jakim stopniu poszczególne 

skany posiadają część wspólną – suwak Target mesh cover,   

 Więcej informacji o ustawianiu parametrów dopasowywania skanów za pomocą algorytmu Best fit w 

podrozdziale 17.3.4. 

(B) - przycisk SAVE STEP zapisujący wprowadzone ustawienia dla algorytmu łączącego skany, 

(C) – przycisk CLOSE EDITOR zamykający edytor. 
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16.7.1.12 Fill holes waterproof 

Krok Fill holes waterproof (12) służy do zapełniania otworów w skanach na podstawie siatki jednocześnie.  

W tym kroku znajdują się: 

 

Rysunek 337. Panel edycji parametrów kroku Fill holes waterproof 

(A)  – zakładka FILL HOLES PARAMETERS zawiera możliwość ustawienia głębokości analizy, a przez co 

prędkości działania algorytmu wypełniania otworów za pomocą algorytmu Fill holes służącego między 

innymi do tworzenia wypełnień modelu w celu przygotowania STL pod wydruki 3D, 

 Więcej informacji o ustawianiu parametrów zapełniania otworów metodą Fill holes waterproof  

w podrozdziale 17.9. 

(B) – przycisk SAVE STEP zapisujący wprowadzone ustawienia dla algorytmu, 

(C) – przycisk CLOSE EDITOR zamykający edytor 

 

16.7.1.13 Fill holes densely 

Krok Fill holes densely (13) służy do zapełniania w skanach otwór po otworze na podstawie krawędzi wokół 

otworu. W kroku tym znajdują się: 

 

Rysunek 338. Panel edycji parametrów kroku Fill holes densely 

(A)  - zakładka FILL HOLES PARAMETERS zawiera możliwość ustawienia minimalnej wielkości otworu, 

który ma być wypełniony, 

 Więcej informacji o ustawianiu parametrów zapełniania otworów metodą Fill holes densely w podrozdziale 

17.10. 

(B) - przycisk SAVE STEP zapisujący wprowadzone ustawienia dla algorytmu, 

(C) – przycisk CLOSE EDITOR zamykający edytor. 
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16.7.2 Szablony kroków robota (Robot) 

 

Rysunek 339. Szablony kroków z zakładki ROBOT 

16.7.2.1 Move robot 

Krok Move robot (1) zawiera pełną automatyzację procesu skanowania. W panelu edycji tego kroku znajdują 

się następujące opcje: 

 

Rysunek 340. Panel edycji parametrów kroku Move robot 

(A) – zakładka ROBOT CONFIGURATION zawiera: 

(a) – listę dostępnych konfiguracji robota, 

 Więcej informacji o tworzeniu konfiguracji w podrozdziale 16.9. 

  UWAGA 
Poniżej listy znajdują się informacje o ustawieniach połączenia wybranej konfiguracji  

tj. adresie IP i ustawionych portach. 

(b) – przycisk pozwalający na przeładowanie pliku konfiguracyjnego (odświeżanie listy robotów), 

(B) – zakładka ROBOT MOVE zawierająca ustawienia dotyczące poruszania się robota. W zakładce tej 

znajdują się następujące elementy: 
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(c) – lista z możliwością wyboru dwóch typów poruszania się robota: Joints i Line. Joints – to tak zwane 

ruchy złączowe. Jest to najbezpieczniejszy sposób poruszania się robota (wszystkie ruchome 

elementy poruszają się jednocześnie) – za pomocą tej metody tor poruszania się robota jest zawsze 

taki sam (jest w pełni powtarzalny). Line – to ruch w linii. Podczas tego ruchu robot cały czas musi 

trzymać linię prostą przez co nie wszystkie elementy ruchome robota poruszają się w jednakowym 

momencie. Dodatkowo ruch typu Line nie zawsze będzie taki sam jak to ma miejsce w przypadku 

trybu Joints. Ten sposób poruszania jest również podatny na kolizję. Jeżeli wyznaczona linia będzie 

prowadzić przez środek robota to doprowadzi to do zderzenia, 

(d) – podgląd zapisanej pozycji środkowego punktu narzędzia – TCP position (ang. tool center point) – 

reprezentuje trzy osie liniowe X,Y,Z odpowiadające za pozycje i trzy osie obrotu RX,RY,RZ 

odpowiadające za obrót, 

(e) – Joins position to podgląd zapisanej pozycji poszczególnych „stawów” robota. Pozycja ta jest 

odpowiednikiem pozycji TCP, 

(f) – przycisk SET POSITION służy do otwierania panelu do ustawiania pozycji robota. Przed 

otworzeniem panelu sprawdzane jest połączenie z robotem, jeżeli z jakiejś przyczyny wystąpi błąd 

nawiązania połączenia panel się nie otworzy, 

 Więcej o panelu ustawiania pozycji w podrozdziale 16.7.2.1.1.  

(g) – suwak Speed służy do zmiany prędkości poruszania się robota. Wartość parametru plasuje się  

w granicach od 0,1% do 100% i pozwala na zmianę jego wartości o 0,1%, 

(h) – suwak Acceleration służy do zmiany przypieczenia robota. Wartość parametru plasuje się tak 

samo jak w przypadku parametru Speed w granicach od 0,1% do 100% i pozwala na zmianę jego 

wartości o 0,1%, 

(i) – przycisk MOVE pozwala na przetestowanie ruchu do pozycji docelowej. Robot porusza się  

z prędkością testową zdefiniowaną obok suwaka. Suwak ten przyjmuje wartości od 1 do 100%  

a jego wartość można zmieniać o 1%. Ruch robota trwa do momentu trzymania wciśniętego 

przycisku lub dotarcia do pozycji docelowej. Zwolnienie przycisku spowoduje natychmiastowe 

zatrzymanie się robota, 

(C) – zakładka SET DIGITAL OUTPUT pozwala na przetestowanie działania zmapowanych wyjść przed 

ruchem (Output to set before move) lub po wykonanym ruchu (Output to set after move) przez robota.  

Zakładka pozwala na wybranie: 

(j) – wyjścia z listy dostępnych wyjść, 

(k) – statusu wysyłanego na wyjście, 

  UWAGA 
Przykładem może być chwytak, który przed ruchem otrzyma polecenie otwarcia chwytaka 

(false) a po ruchu przycisk zamknięcia/chwycenia obiektu (true). 

(l) – przycisk testujący dane wyjście, 

(D) – zakładka do zarządzania wzorcami projektora (PROJECTOR PATTERN). Pozwala na ustalenie 

odpowiedniej odległości robota od skanowanego obiektu, 

 Więcej informacji o wzorcach projektora w podrozdziale 10.2. 

(E) – zakładka SCAN FROM PROFILE pozwala na skanowanie z użyciem wskazanego kroku w ścieżce. 

Zakładka zawiera: 

(m) – opcję Execute scanning from profile – zaznaczenie tej opcji pozwala na aktywowanie skanowania 

z użyciem profilu. Gdy opcja jest odznaczona skanowanie z użyciem profilu nie jest aktywne, 

(n) – rozwijana lista pozwala na wybór ścieżki znajdującej się w liście ścieżek (Teaching mode, Auto 

scan), 

 Więcej informacji o liście ścieżek w podrozdziale 16.6 punkt (3) lub podrozdziale 16.5.2 punkt (3). 

(o) – rozwijana lista pozwala na wybór kroku będącego krokiem odpowiedzialnym za skanowanie z 

wybranej ścieżki (n), 

(p) – przycisk TEST pozwalający na przetestowanie wybranego profilu, 
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(q) – pozwala na wybór urządzenia do obrotu – stolika obrotowego (Rotary table) lub osi robota 

(Robot J6 Axis), 

(r) – suwak (Number of scans in series) pozwalający na ustawienie ilości skanów w serii po stoliku/osi 

robota, 

(F) – przycisk SAVE STEP służący do zapisu kroku odpowiedzialnego za poruszanie robotem, 

(G) – przycisk CLOSE EDITOR służący do zamykania panelu edytora. 

16.7.2.1.1 Panel ustawiania pozycji (SET POSITION) 

 

Rysunek 341. Panel zmiany pozycji robota 

Panel służący do ustawiania pozycji robota przeznaczony jest np. do poprawy dystansu pomiędzy skanerem 

a detalem. W panelu tym znajdują się następujące opcje: 

(A) – zakładka (ROBOT MOVE) odpowiedzialna za ustawienie pozycji robota: 

(a) – Tool służy do ustawiania pozycji środkowego punktu narzędzia – TCP position (ang. tool center 

point), 

 Więcej informacji o ustawieniach pozycji środkowego punktu narzędzia w podrozdziale 16.7.2.1 punkt (d). 

(b) – Joints służy do ustawiania pozycji poszczególnych „stawów” robota, 

 Więcej informacji o ustawieniach pozycji złącz robota w podrozdziale 16.7.2.1 punkt (e). 

(c) - suwak Move speed służy do zmiany prędkości poruszania się robota. Wartość parametru plasuje 

się w granicach od 0,1% do 100% i pozwala na zmianę jego wartości o 0,1%, 

(d) – przyciski służące do zwiększania (+)/zmniejszania (-) wartości danej osi, 

  UWAGA 
Sterowanie jest krokowe – pojedyncze naciśnięcie klawisza powoduje przesunięcie robota o 

pewien krok – zależny od skali prędkości – i zatrzymanie robota. Im wyższa prędkość tym 

robot porusza się szybciej i o większy krok. Przytrzymanie przycisku powoduje powielanie 

sekwencji ruchu krokowego. 

(B) – zakładka do zarządzania wzorcami projektora (PROJECTOR PATTERN). Pozwala na ustalenie 

odpowiedniej odległości robota od skanowanego obiektu, 

 Więcej informacji o wzorcach projektora w podrozdziale 10.2. 

(C) – zakładka (TABLE) służy do ustawiania pozycji stolika obrotowego, jeżeli opcja Use rotary table jest 

aktywna, 

(D) – przycisk SAVE POSITION zapisujący ustawioną pozycję, 

(E) – przycisk CANCEL zamykający panel 
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16.7.2.2 Robot scan 

Krok Robot scan (2) zawiera pełną automatyzację procesu skanowania z ustawieniami wprowadzonymi przez 

użytkownika. W panelu edycji tego kroku znajdują się następujące opcje: 

 

Rysunek 342. Panel edycji parametrów kroku Robot scan 

(A) – zakładka PROJECTOR zawiera wzorce, które mogą zostać wyświetlane przez projektor, 

 Więcej informacji o wzorcach projektora w podrozdziale 10.2. 

  UWAGA 
Ustawienia tej zakładki nie zapisują się w ustawieniach kroku. 

(B) – zakładka CAMERAS zawierająca ustawienia parametru Pixel clock, ekspozycji kamer oraz suwak 

Gain służący do „sztucznego” podbijania jasności zdjęć, 

 Więcej informacji o Pixel clocku w podrozdziale 5.1.1.1 punkt (3). 

 Więcej informacji o ekspozycji w rozdziale 9. 

 Więcej informacji o parametrze Gain w rozdziale 11. 

  UWAGA 
Ustawienia parametru Pixel clock czy tryb doboru ekspozycji nie są zapisywane. Zapisywana jest 

jedynie informacja o ustawionych ekspozycjach.  
 

(C) – zakładka PROJECTOR BRIGHTNESS zawierająca ustawienia jasności projektora – zakładka dostępna 

tylko w trybie manualnego ustawiania ekspozycji na kamerach (Manual), 

 Więcej informacji o jasności projektora w podrozdziale 10.1. 
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(D) – zakładka ADDITIONAL SCANNING FEATURES zawierająca tryb HDR (HDR mode), ale tylko w 

manualnym trybie doboru ekspozycji (w trybie automatycznym opcja jest wyłączona), 

 Więcej informacji o trybie HDR w podrozdziale 15.1.7. 

 

(E) – zakładka ACQUISITION zawiera ustawienia parametru odpowiedzialnego za wykonywanie zdjęcia 

markerów o określonej ekspozycji (jeżeli opcja jest zaznaczona), 

 Więcej informacji o zakładce w podrozdziale 5.1.1.2 punkt (16). 

(F) – zakładka SCAN GENERATOR zawiera ustawienia generatora chmury punktów – wartości 

parametrów są brane w momencie generowania skanów, 

 Więcej informacji o parametrach generatora chmury punktów w podrozdziale 5.1.1.3. 

(G) – przycisk SCAN pozwalający na przetestowanie wprowadzonych ustawień podczas skanowania, 

(H) – przycisk SAVE STEP zapisuje ustawione wartości parametrów, 

(I) – przycisk CLOSE EDITOR zamyka panel edycji 

  UWAGA 
Kliknięcie na przycisk CLOSE EDITOR bez wcześniejszego zapisu wprowadzonych zmian 

przyciskiem SAVE STEP spowoduje, że wprowadzone ustawienia parametrów zostaną 

odrzucone. 

16.7.2.3 Autocalibration 

Krok Autocalibration (3) zawiera pełną automatyzację procesu kalibracji skanera z użyciem ramienia robota. 

W panelu edycji tego kroku znajdują się następujące opcje: 

 

Rysunek 343. Panel edycji parametrów kroku Autocalibration 
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(A) – kategoria ROBOT CONFIGURATION zawiera: 

(a) – listę dostępnych konfiguracji robota, 

 Więcej informacji na temat konfiguracji robota znajduje się w podrozdziale 16.9. 

(b) – przycisk pozwalający na odświeżenie zawartości listy, 

(B) – kategoria FIRST CALIBRATION POSITION pozwala na ustawienie pozycji startowej robota w układzie 

TCP. Przycisk SET POSITION otwiera panel pozwalający na wprowadzenie ustawień, 

 Więcej informacji na temat TCP robota w podrozdziale 16.7.2.1 podpunkt (d). 

 Więcej informacji panelu ustawiania pozycji startowej w podrozdziale 16.7.2.4 

(C) – kategoria PROJECTOR PATTERN zawiera przyciski służce do zmiany wyświetlanego wzorca, 

 Więcej informacji o wzorcach projektora w podrozdziale 10.2. 

(D) – kategoria CALIBRATION PATH zawiera: 

(c) – listę, w której znajdują się dostępne pliki kalibracyjne skanera za pomocą ramienia robota – 

pozycje w układzie narzędziowym (Tools) opisane względem pierwszej pozycji (startowej), 

(d) – przycisk pozwalający na odświeżenie zawartości listy, 

(e) – suwak Speed służy do zmiany prędkości poruszania się robota i Acceleration służy do zmiany 

przyspieszenia robota, 

 Więcej informacji o suwaku Speed w podrozdziale 16.7.2.1 podpunkt (g). 

 Więcej informacji o suwaku Acceleration w podrozdziale 16.7.2.1 podpunkt (h). 

(f) – suwak Position służący do wyboru pozycji kalibracyjnej z pliku kalibracyjnego (c), 

(g) – przycisk MOVE służący do poruszania robotem po kolejnych pozycjach kalibracyjnych w celu 

przetestowania czy kalibracja przebiegnie bez najmniejszego problemu i robot nie napotka na 

przeszkodę. Przytrzymanie przycisku powoduje osiąganie przez robota kolejnych pozycji oraz 

przesuwanie się suwaka (f) na kolejne pozycje kalibracyjne, 

  UWAGA 
Zakończenie jednego kroku i rozpoczęcie kolejnego poprzedzone jest krótkim zatrzymaniem 

się robota przed przejściem do kolejnego kroku. 

(h) – suwak służący do zmiany prędkości poruszania się robota w fazie testów pozycji kalibracyjnych, 

(E) – kategoria CALIBRATION CHART służy do wyboru lub zmiany tablicy kalibracyjnej za pomocą 

przycisku CHANGE CHART, 

 Więcej informacji o wyborze tablicy kalibracyjnej w podrozdziale 8.3.4. 

(F) – przycisk SAVE STEP zapisuje ustawione wartości parametrów, 

(G) – przycisk CLOSE EDITOR zamyka panel edycji 

  UWAGA 
Kliknięcie na przycisk CLOSE EDITOR bez wcześniejszego zapisu wprowadzonych zmian 

przyciskiem SAVE STEP spowoduje, że wprowadzone ustawienia parametrów zostaną 

odrzucone. 
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16.7.2.4 Panel ustawiania pozycji startowej (SET POSITION) 

Panel służący do zmiany pozycji początkowej robota w procesie kalibracji. Panel zawiera następujące opcje: 

 

Rysunek 344. Panel zmiany pozycji startowej robota 

(A) – kategorię ROBOT MOVE zawierającą pozycji środkowego punktu narzędzia – TCP position oraz 

suwak Move speed służący do zmiany prędkości poruszania się robota, 

 Więcej informacji o ustawieniu pozycji tools w podrozdziale 16.7.2.1.1 podpunkt (a). 

 Więcej informacji o suwaku Move speed w podrozdziale 16.7.2.1.1 podpunkt (c). 

(B) – kategorię służącą do zmiany „rzucanego” przez projektor wzorca, 

 Więcej informacji o wzorcach projektora w podrozdziale 10.2. 

(C) – przycisk SAVE POSITION zapisujący ustawienia pozycji, 

(D) – przycisk CANCEL anulujący wprowadzone zmiany i zamykający okno  

16.8 Konfiguracja TCP 

Panel konfiguracji TCP (TCP configuration) (2) znajduje się w zakładce Automation (1). 

 

Rysunek 345. Otwieranie panelu konfiguracji TCP 

W otworzonym panelu konfiguracji serwera znajdują się następujące opcje: 



  AUTOMATION 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 198 z 244 

 

 

Rysunek 346. Panel TCP configuration 

(1) – Path from list – tryb konfiguracji serwera wymagający przygotowania odpowiedniego pliku .xml  

z numerem portu, który następnie należy wybrać z listy konfiguracji dla serwera, 

 

 

Rysunek 347. Lista z plikiem konfiguracyjnym serwera 

 

Rysunek 348. Przykładowa zawartość pliku konfiguracyjnego .xml 

  UWAGA 
Przed uruchomieniem serwera ścieżka musi zostać zaznaczona w liście. 
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(2) – Custom port – uproszczony tryb konfiguracji serwera. Wymaga jedynie podanie portu (3) na jaki ma 

nasłuchiwać serwer, 

(3) – Numer portu na jakim serwer będzie nasłuchiwać poleceń wysyłanych przez klienta, 

(4) – Pole Status informuje o stanie połączenia między klientem a serwerem. Czerwony napis disconnected 

informuje o braku nawiązania połączenia między klientem a serwerem. Nawiązanie połączenia przez 

klienta zmienia stan na zielony napis connected, 

 

Rysunek 349. Serwer bez nawiązanego połączenia z 
klientem 

 

Rysunek 350. Serwer z nawiązanym połączeniem z 
klientem 

(5) – Remote end point zawiera informacje o adresie IP klienta i porcie, z którego nadaje polecenia, 

(6) – Local end point zawiera informacje o adresie IP i porcie stacji roboczej, na której został uruchomiony 

serwer, 

(7) – lista Network adapters list zawiera informacje o dostępnych kartach sieciowych w danej stacji 

roboczej. Kliknięcie na danej pozycji automatycznie ustawia kartę jako domyślną (kolor domyślnej 

karty zmieni się na granatowy). Wybrana karta sieciowa zawiera adres IPv4, z którym powinien łączyć 

się klient w celu nawiązania połączenia z serwerem, 

  UWAGA 
Nie ma możliwości zmiany domyślnie wybranej karty sieciowej podczas działania serwera. 

Aby tego dokonać należy zatrzymać serwer wybrać kartę sieciową z listy i uruchomić serwer 

ponownie. 

(8) – przycisk REFRESH służy do odświeżania listy dostępnych kart sieciowych, 

(9) – lista Last received commands list zawiera wszystkie poprawne polecenia wysłane do serwera  

w trakcie jego działania, 

(10) – przycisk START SERVER uruchamia serwer z parametrami ustawionymi w tym panelu a sam przycisk 

zamienia się w STOP SERVER służący do zatrzymywania nasłuchiwania serwera. 

 

Rysunek 351. Przycisk aktywny po uruchomieniu serwera 

  UWAGA 
W przypadku problemów z nawiązaniem połączenia należy upewnić się, że dodane są wyjątki na zaporze 

antywirusa, bądź zaporze systemu Windows. Jeżeli dodanie wyjątków nie rozwiąże problemu należy 

sprawdzić, czy połączenie wykona się w przypadku całkowitego tymczasowego wyłączenia zapory. 
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16.9 Konfiguracja robotów 

 

Rysunek 352. Otwieranie panelu konfiguracji robotów 

Aby rozpocząć pracę z robotem musi on najpierw zostać dodany i skonfigurowany. Panel konfiguracyjny 

Configuration manager (2) znajduje się w zakładce Automation (1). 

Domyślnie w panelu znajdują się dwie zdefiniowane konfiguracje dla robota UR i dla Han*s Cobot. W panelu 

konfiguracji robotów znajdują się następujące opcje: 

 

Rysunek 353. Panel konfiguracji robotów 

(3) – lista dostępnych utworzonych konfiguracji robotów zawierająca nazwę konfiguracji (Name) oraz 

adres IP i porty (IP: Port), po których będzie się odbywać komunikacja, 

(4) – przycisk ADD służący do wprowadzenia nowej konfiguracji dla kolejnego robota. Dodana 

konfiguracja (A) ma już wstępnie zdefiniowaną nazwę, adres IP i porty, które można zmienić w panelu 

edycji, 

 

Rysunek 354. Nowo dodana konfiguracja 

  UWAGA 
Nowa konfiguracja zawsze jest tworzona dla pierwszego (domyślnego) kontrolera z listy.  

Na podstawie kontrolera dobierana jest również domyślna nazwa. Ze względu na to,  

że na liście pierwszy jest UR domyślnie zawsze stworzy się konfiguracja pod ten typ robota. 

W celu wprowadzenia modyfikacji należy przejść do panelu edycji. 
 

(5) – przycisk REMOVE służący do usunięcia zaznaczonej konfiguracji (B) z listy (3), 



  AUTOMATION 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 201 z 244 

 

 

Rysunek 355. Usuwanie konfiguracji z listy 

  UWAGA 
Przycisk REMOVE staje się aktywny dopiero po zaznaczeniu elementu w liście. 

(6) – przycisk EDIT otwierający okno edycji konfiguracji zaznaczonego elementu (C), 

 

Rysunek 356. Edycja konfiguracji 

 

Więcej informacji o edycji konfiguracji w podrozdziale 16.9.1. 

  UWAGA 
Przycisk EDIT staje się aktywny dopiero po zaznaczeniu elementu w liście. 

(7) – przycisk RELOAD służący do odświeżenia zawartości listy dostępnych konfiguracji (3).  

16.9.1 Edycja konfiguracji 

Po przejściu w tryb edycji przyciskiem EDIT pojawi się panel posiadający następujące elementy: 

 

Rysunek 357. Panel edycji konfiguracji 
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(1) – kategoria CONFIGURATION SETTINGS zawierająca podstawowe ustawienia konfiguracji: 

(A) – pole do edycji nazwy konfiguracji (Robot name), 

(B) – lista wyboru typu kontrolera robota (Controler – robot type) – obecnie dostępny UR i Hans, 

 

 
Rysunek 358. Lista dostępnych typów kontrolerów robota 

  UWAGA 
Zmiana typu kontrolera powoduje zmianę nazwy konfiguracji robota (Robot name). 

 

(C) – adres IP robota, 

(D) – porty (Port, Port 2) do komunikacji z robotem 

(2) – kategoria zmapowanych cyfrowe wyjść (MAPPED DIGITAL OUTPUTS) zawiera: 

(E) –  listę wszystkich zmapowanych wyjść (może być jedno lub więcej albo może również nie być 

żadnego), 

(F) –  przycisk dodawania wyjścia ADD.  Można dodać jeden z trzech typów wyjść z rozwijalnej listy 

zależnych od wybranego kontrolera robota. Dla kontrolera UR występują typy wyjść: Tool Output, 

Standard Output i Configurable Output. W przypadku Tool Output dostępne są numery wyjść  

od T0 do T1. W kwestii Standard Output dostępne są numery wyjść od S0 do S7. Natomiast  

w Configurable Output od C0 do C7. Dla kontrolera Hans występują typy wyjść: End Output, 

Common Output i Configurable Output. W przypadku End Output dostępne są numery wyjść od E0 

do E3. W przypadku Common Output dostępne są numery wyjść od D0 do D7. Natomiast  

w Configurable Output od C0 do C7, 

 

Rysunek 359. Typy dostępnych wyjść dla kontrolera 
UR 

 

Rysunek 360. Typy dostępnych wyjść dla kontrolera 
Hans 

(G) – przycisk REMOVE służy do usunięcia zaznaczonego mapowania z listy, 

(H) – przycisk TEST ON aktywuje zaznaczone zmapowane wyjście np. od chwytaka, 

(I) – przycisk TEST OFF deaktywuje wyjście dla zaznaczonego elementu z listy zmapowanych wyjść, 

(3) – przycisk SAVE zapisuje wprowadzone ustawienia, 

(4) – przycisk CLOSE zamyka panel edycji bez zapisywania zmian. 
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17 POST-PROCESSING 

Zakładka post-processingu przeznaczona jest do obróbki zebranych skanów. 

17.1 Przegenerowywanie chmury punktów (Point cloud 

generator) 

 

Rysunek 361. Otwieranie panelu przegenerowania chmury punktów 

Żeby otworzyć panel z generatorem chmury punktów należy wybrać zakładkę Post-processing (1), a następnie 

kliknąć na Point cloud generator (2). 

 

Rysunek 362. Panel generatora chmury punktów 

Panel generatora chmury punktów zawiera następujące elementy: 

(3) – kategoria SELECTION zawiera listę zaznaczonych skanów w drzewku, 

(A) – lista zaznaczonych skanów (Selected scans) do przegenerowania, 

(B) – przycisk CLEAR ALL czyści listę zaznaczonych skanów, 

(C) – przycisk DESELECT odznacza z listy i drzewka element wybrany w Selected scans (A) 

(4) – kategoria ustawień parametrów SCAN GENERATOR, którymi są: Shadow level, Minimal Contrast, 

Triangles quality, Erosion, Edge preserve, Decimate, Point omitting, Remove markers, 
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 Standardowe parametry generatora skanów zostały opisane w podrozdziale 5.1.1.3. 

(5) – kategoria LOAD SETTINGS służy do wczytywania ustawień: 

(D) – z zaznaczonego skanu za pomocą przycisku FROM SELECTED SCAN, 

 Więcej informacji o wczytywaniu ustawień ze skanu w dalszej części tego rozdziału – podrozdział 17.1.1.1. 

(E) – z pliku o rozszerzeniu .scn: 

 Więcej informacji o wczytywaniu ustawień z pliku w dalszej części tego rozdziału – podrozdział 17.1.1.2. 

(6) – przycisk GENERATE wywołuje proces generowania/przegenerowania siatki na podstawie ustawień 

parametrów z kategorii SCAN GENERATOR (4) dla zaznaczonych skanów w liście Selected scans (A), 

  UWAGA 
Proces przegenerowania dokonuje zmian w plikach na dysku. W celu przywrócenia skanów przed 

przegenerowaniem należy wyjść z panelu przyciskiem CANCEL (8), a następnie zapisać projekt – 

inaczej w projekcie zostaną zmiany z procesu po przegenerowaniu. 

(7) – przycisk APPLY zatwierdza wykonane przegenerowania skanów, 

(8) – przycisk CANCEL przywraca skany do skanu sprzed przegenerowania. 

  UWAGA 
Po użyciu przycisku CANCEL (8) należy zapisać projekt, jeżeli w drzewku ze skanami pojawi się 

czerwona kropka sygnalizująca zmiany w projekcie. 

 

Rysunek 363. Czerwona kropka symbolizująca zmiany w chmurze punktów (siatce) skanu 

 

17.1.1 Wczytywanie ustawień chmury punktów 

W panelu generatora chmury punktów (w zakładce Post-processing) istnieją dwa sposoby wczytywania 

istniejących ustawień chmury punktów. Jednym z nich jest wczytanie informacji z wygenerowanego skanu, 

drugim zaś wczytanie ustawień na postawie pliku skanu. 

  



  POST-PROCESSING 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 205 z 244 

 

17.1.1.1 Ustawienia z zaznaczonego skanu 

Aby wczytać ustawienia z konkretnego skanu w drzewku projektu należy zaznaczyć skan, a następnie kliknąć 

na przycisk FROM SELECTED SCAN (w kategorii LOAD SETTINGS). Ustawienia zostaną wprowadzone 

do kontrolki w zakładce SCAN GENERATOR z ustawieniami generatora punktów.   

  UWAGA 
W przypadku zaznaczenia więcej niż jednego skanu w drzewku ustawienia sczytywane są z pierwszego 

zaznaczonego elementu. W przypadku, gdy żaden element drzewka nie jest zaznaczony przycisk FROM 

SELECTRED SCAN nie jest aktywny. 

17.1.1.2 Ustawienia ze wskazanego pliku 

Wczytywanie ustawień z pliku nie wymaga zaznaczania skanów w drzewku. Po kliknięciu na przycisk FROM 

FILE (w kategorii LOAD SETTINGS) wyświetli okno wymagające wskazania lokalizacji do pliku (1) 

o rozszerzeniu .scn. Po wybraniu pliku należy kliknąć na Otwórz (2) w celu wczytania ustawień do programu.  

 

Rysunek 364. Wczytywanie ustawień z pliku Scan.scn 
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17.2 Usuwanie markerów 

Algorytm usuwania markerów ma za zadanie usunąć zeskanowane i wygenerowane części markerów z siatki 

skanów pozostawiając w nich otwory, które można później załatać w innych zewnętrznych programach 

do przetwarzania chmur punktów. 

 

Rysunek 365. Zeskanowany obiekt z markerami 

 

Rysunek 366. Skan z usuniętymi markerami 

 

17.2.1 Automatyczne usuwanie markerów 

Markery można usunąć w procesie przegenerowania chmury lub jeszcze przed rozpoczęciem samego procesu 

skanowania. Aby tego dokonać, należy w ustawieniach kategorii SCAN GENERATOR zaznaczyć opcję Remove 

markers. Algorytm na podstawie wykrytego unikalnego markera określa rozmiar, a następnie wydrąża otwór 

w siatce skanu w miejscu, w którym znajduje się naklejony marker. 

 Więcej informacji o opcji Remove markers w podrozdziale 5.1.1.3 punkt (24). 

 Problem z automatycznym usuwaniem markerów może wystąpić w przypadku markerów nieunikalnych. W takim przypadku 

należy użyć markery za pośrednictwem panelu Remove markers opisanego w dalszej części rozdziału – podrozdział 17.2.2. 

 UWAGA 
Aby marker został usunięty wymagane jest jego wykrycie przynajmniej na jednym ze wszystkich 
wykonanych skanów w aktualnym procesie skanowania. Jeżeli podczas skanowania uda się dopasować 
skany po markerach, to usuwane są wszystkie markery rozpoznane na innych skanach. 

17.2.2 Usuwanie markerów z użyciem panelu Remove markers 

Aby otworzyć panel usuwania markerów należy przejść do zakładki Post-processing (1), a następnie 

z kategorii 3D scan editing wybrać Remove markers (2).  

 

Rysunek 367. Otwieranie panelu usuwania markerów 
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W panelu znajdują się następujące elementy (Rysunek 368): 

(3) – lista zaznaczonych skanów (Selected scans) w drzewku. Skany z tej listy będą poddane procesowi 

usuwania markerów. Przycisk CLEAR ALL służy do usuwania wszystkich elementów z listy, usuwając 

przy tym zaznaczenia w drzewku. Przycisk DESELECT służy do usuwania z listy wybranego elementu 

(zostaje on również odznaczony w drzewku), 

(4) – kategoria COMMON MARKER RADIUS zawiera pola, z których należy zaznaczyć wielkość promienia 

(w milimetrach) usuwanego markera, 

  UWAGA 
Ten parametr jest istotny tylko w przypadku markerów nieunikalnych. Przy usuwaniu markerów 

unikalnych nie ma on najmniejszego znaczenia w procesie detekcji i usuwania markerów. 

(5) – suwak Margin size jest wielkością marginesu o jaki zostanie dodatkowo powiększony otwór w celu 

usunięcia zniekształceń na krawędziach. Suwak przyjmuje wartości od 0 do 4 mm co 0.1 mm. 

(6) – przycisk REMOVE wywołuje proces usuwania markerów.  

  UWAGA 
Wywołanie procesu usuwania markerów wymaga zapisu projektu w celu wprowadzenia zmian do 

plików skanów. W przeciwnym wypadku informacje zostaną utracone po zamknięciu projektu. 

(7) – przycisk APPLY zatwierdza wprowadzone zmiany. W celu wprowadzenia zmian (zmodyfikowania 

siatek skanów) plików na dysku wymaga zapisu projektu, 

(8) – przycisk CANCEL anuluje wprowadzone zmiany.  

 

Rysunek 368. Panel do usuwania markerów 

 UWAGA 
Aby marker został usunięty wymagane jest jego wykrycie w trakcie wykonywania skanów. W przeciwnym 
razie nie zostanie on usunięty. Markery wykryte na innych skanach, ale nie wykryte na skanie, który 
podlega procesowi usuwania markerów, nie zostaną usunięte. 
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Poniżej przedstawiono różnicę w marginesach (Margin size) (5) pomiędzy usuniętym markerem, 

a dodatkowym marginesem. Można zauważyć, że przy marginesach 0 mm, 1 mm i 1,3 mm algorytm nie odciął 

całej powierzchni markera i zostały jego obramowania. Przy 2 mm widać jeszcze drobne fragmenty 

pozostałości po markerach. Przy marginesie równym 3 i 4 mm nie widać już różnicy. 

 

 

Rysunek 369. Oryginalny skan z 
markerami 

 

 

Rysunek 370. Usunięte markery - 
margines 0 mm 

 

Rysunek 371. Usunięte markery - 
margines 1 mm 

 

Rysunek 372. Usunięte markery - 
margines 1,3 mm 

 

Rysunek 373. Usunięte markery - 
margines 2 mm 

 

Rysunek 374. Usunięte markery - 
margines 3 mm 

 

Rysunek 375. Usunięte markery - 
margines 4 mm 
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17.3 Sposoby dopasowywania skanów 

W eviXscan 3D Suite istnieją cztery sposoby dopasowania skanów. Wszystkie te metody zostały opisane w 

tym rozdziale. 

17.3.1 Dopasowywanie po markerach (Markers alignment) 

Panel dopasowania po markerach można otworzyć, wybierając zakładkę Post-processing (1), a następnie 

w kategorii Alignment klikając na Markers Alignment (2). 

 

Rysunek 376. Otwieranie panelu dopasowania po markerach 

Panel dopasowania po markerach zawiera listę zaznaczonych skanów (Selected scans w kategorii SELECTION 

(3) (Rysunek 377)) wybranych do dalszego procesu dopasowywania.  

 UWAGA 
Grupy nie akceptują meshy, a jedynie skany. Proces dopasowywania po markerach wymaga informacji 

o wykrytych markerach, których meshe nie posiadają.  

Zaznaczenie parametru Align with group persevere (4) dopasowuje tylko poszczególne grupy między sobą,  

nie ingerując w transformacje pojedynczych skanów. W przypadku, gdy ta opcja nie jest zaznaczona, każdy 

ze skanów dopasowywany jest indywidualnie. Przycisk ALIGN (5) służy do wywołania procesu 

podarowywania skanów z listy znajdującej się w SELECTION (3). Przycisk APPLY (6) akceptuje wprowadzone 

zmiany i zamyka panel. CANCEL (7) służy jedynie do zamknięcia panelu wraz z przywróceniem stanu skanów 

sprzed wejścia do panelu. 

 UWAGA 
Cofnięcie dopasowania przez przycisk CANCEL (7) działa jedynie dla operacji wywołanych przez przycisk 

ALIGN (5) z zaznaczoną opcją Align with group persevere (4). Niezaznaczenie tej opcji jest procesem 

nieodwracalnym, dlatego najlepiej zawsze pozostawiać tę opcję aktywną. 

 

Rysunek 377. Panel dopasowania z użyciem markerów 
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Po wykonanym dopasowaniu w zakładce ALIGNMENT PARAMETERS pojawiają się dwie grupy Aligned 

groups (8) – grupa zawierająca dopasowane skany i Not aligned scans (9) – skany, które nie zostały 

dopasowane. 

 

W Aligned groups (8) pojawiają się skany z elementem pineski (A), która służy do wyboru skanu 

referencyjnego, do którego pozostałe skany (w obrębie grupy, jeżeli zaznaczono Align with group persevere 

(4) będą dopasowywane. Skan referencyjny nie posiada pinezki (B). 

 

Rysunek 378. Informacje podsumowujące proces dopasowania 

 UWAGA 
W obrębie każdej grupy może być zawsze tylko jeden skan referencyjny. 

Poniżej przedstawiono skany przed (C) i po (D) dopasowaniu z użyciem Markers alignment. 

 

Rysunek 379. Skany przed dopasowaniem po markerach 

 

Rysunek 380. Skany po dopasowaniu po markerach 
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17.3.2 Ręczne dopasowanie (Manual alignment) 

Panel ręcznego dopasowania skanów można wywołać wchodząc w zakładkę Post-processing (1), a następnie 

Manual alignment (2). Głównym zastosowaniem dopasowania manualnego jest dopasowanie dwóch grup 

zeskanowanych po stoliku w przypadku, gdy nie można użyć markerów. 

 

Rysunek 381. Otwieranie panelu dopasowania manualnego 

Panel trybu manualnego dopasowania zawiera: 

(A) – listę skanów/meshy referencyjnych (Reference), 

(B) – listę skanów/meshy dopasowywanych (Moving), 

(3) – przycisk rozpoczynający rejestracje (BEGIN REGISTRATION), czyli ręczne dopasowanie skanów, 

 Proces ręcznego dopasowania został opisany w dalszej części tego podrozdziału – podrozdział 17.3.2.1. 

(4) – przycisk kończący rejestrację (END REGISTRATION) – ręczne dopasowanie, 

(5) – Standard deviation to błąd dopasowania wyliczony w procesie dopasowania, 

(6) – przycisk APPLY zatwierdza zmiany i wychodzi z panelu, 

(7) – przycisk CANCEL zamyka okno, przywracając skany do stanu sprzed otworzenia panelu. 

 

Rysunek 382. Panel dopasowania ręcznego 

W trybie manualnego dopasowania w środkowym oknie widoczne są trzy widoki (Rysunek 383):  

(A) widok skanu referencyjnego (Reference),  

(B) widok skanów dopasowywanych (Moving), 

(C) widok wszystkich skanów. 
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Rysunek 383. Widoki w panelu ręcznego dopasowania 

17.3.2.1 Proces ręcznego dopasowanie skanów 

Przed rozpoczęciem procesu dopasowania należy wybrać daną listę, klikając w jej belkę z nagłówkiem. Belka 

nagłówka ze stanu niezaznaczonego (7) (10) przejdzie w stan zaznaczania (8) (9).  

Kliknięcie na nazwę skanu automatycznie przerzuca element z jednej listy do drugiej. 

 

Rysunek 384. Zaznaczona i niezaznaczona lista ze skanami 

 UWAGA 
Zaznaczenie jednej listy np. Reference (8) automatycznie odznacza listę skanów Moving (10). W drugą 

stronę wygląda to dokładnie tak samo. 
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Gdy skany referencyjny (A) i skany do dopasowania (B) zostały wybrane, należy rozpocząć proces 

dopasowania za pomocą przycisku BEGIN REGISTRATION (3) (Rysunek 382). Zablokuje to możliwość 

modyfikacji zawartości list oraz uniemożliwi wyjście z panelu aż do momentu zakończenia całego procesu. 

W miejscu BEGIN REGISTRATION (3) pojawi się przycisk UNDO LAST POINT (Rysunek 385), służący do 

cofania dodanych punktów – więcej o opcji w dalszej części tego podrozdziału. Odblokowuje się również 

przycisk END REGISTRATION (4) kończący proces rejestracji manualnego dopasowania. 

 

Rysunek 385. Widok przycisków po uruchomieniu procesu ręcznego dopasowywania 

 UWAGA 
Po kliknięciu w przycisk END REGISTRATION wywołuje się proces próbujący w szybki sposób poprawić 

dopasowanie ręczne. W zależności od wielkości dopasowywanych skanów proces ten może trochę 

potrwać. 

Dopasowanie manualne polega na wskazaniu minimum po trzy punkty na widoku skanów referencyjnych 

i widoku skanów dopasowywanych.  

 UWAGA 
W przypadku obiektów bez charakterystycznych krawędzi może wystąpić problem ze znalezieniem 

odpowiadających sobie punktów. 

Kolejność dodawania punktów nie ma znaczenia. Istotnym jest, by dany kolor punktu wskazywał tę samą 

powierzchnię na skanach referencyjnych i skanach dopasowywanych. Każdy z dodanych punktów można 

cofnąć, używając przycisku UNDO LAST POINT (3) (Rysunek 385). Przycisk ten usuwa punkty odwrotnie co do 

kolejności w jakiej zostały dodane – od ostatnio dodanego do najstarszego. Nawet gdy skany już zostaną 

dopasowane nic nie stoi na przeszkodzie, by cofnąć wszystkie punkty i zaznaczyć je jeszcze raz. 

  

 

Rysunek 386. Zaznaczone punkty na skanie referencyjnym 

 

Rysunek 387. Zaznaczone punkty na skanie dopasowywanym 
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Po wskazaniu trzech punktów skany dopasowywane zmienią swoje położenie w przestrzeni trójwymiarowej 

tak by punkty zaznaczone na obydwu widokach pokrywały się. Ze względu na to, że punkty zaznaczane 

są ręcznie, proces dopasowania obarczony jest błędem. Błąd ten jest obliczany na podstawie odstępów 

pomiędzy zaznaczonymi punktami na widokach (A) (Rysunek 386), (B) (Rysunek 387). Po dopasowaniu 

wyświetlany jest błąd w polu Standard deviation (5). Zbyt duży odstęp pomiędzy zaznaczonymi punktami 

skutkuje z większym błędem.  

 

Rysunek 388. Akceptowalny błąd dopasowania manualnego 

 

Rysunek 389. Duży błąd dopasowania manualnego 

 

Poniższa ilustracja przedstawia poprawnie wykonane dopasowanie manualne. Można zauważyć, jak skany się 
przenikają, tworząc jedną wspólną całość (skan referencyjny niebieskawy, skan dopasowywany 
pomarańczowy). 

 
Rysunek 390. Dopasowanie skanów metodą manualnego dopasowania 
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17.3.3 Globalne dopasowanie (Global alignment) 

Panel globalnego dopasowania można otworzyć z zakładki Post-processing (1), wybierając przycisk Global 

alignment (2).  

 

Rysunek 391. Otwieranie panelu dopasowania globalnego (ICP) 

Global alignment służy do dopasowywania skanów uwzględniając najbliższe punkty między skanami. Cały 

proces polega na zawężeniu odległości między chmurami punktów w taki sposób, by była ona jak niemniejsza.  

W panelu znajdują się następujące parametry: 

 

Rysunek 392. Panel dopasowania globalnego 

(3) – kategoria SELECTION zawiera dwie listy (jak w przypadku dopasowania manualnego): Reference 

zawierającą skan/mesh referencyjny i Moving zawierającą skany/meshe dopasowywane, 

  UWAGA 

W tym przypadku może być tylko jeden wybrany skan referencyjny. Przy próbie zaznaczeniu wielu 

w liście zawsze pojawi się ostatni zaznaczony. Lista Reference nie akceptuje grup. W przypadku 

zaznaczenia grupy nie zostanie ona dodana do listy. 

(4) – kategoria ICP MODE zawiera tryb dopasowania uproszczony (Simple), w którym nie trzeba wybierać 

żadnych opcji i zaawansowany (Advanced) dla bardziej doświadczonych użytkowników, 

 Tryby dopasowania został opisane w dalszej części tego podrozdziału – podrozdział 17.3.3.1. 

(5) – kategoria RESULT zawiera wyniki dopasowania skanów, 

 Wyniki dopasowania został opisane w podrozdziale 17.3.3.3. 

(6) – przycisk START REGISTRATION rozpoczyna dopasowywanie, 

(7) – przycisk APPLY zatwierdza wprowadzone zmiany i zamykający panel, 

(8) – przycisk CANCEL przywraca zmiany sprzed otworzenia panelu i zamykający panel. 
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17.3.3.1 Tryby ICP 

Tryb podstawowy Simple jest przeznaczony dla początkujących użytkowników i który nie wymaga zmiany 

ustawień. Trybem bardziej zaawansowanym jest tryb Advanced zawierający następujące parametry: 

 

Rysunek 393. Zaawansowane ustawienia ICP 

(8) – kategoria MESH SELECTION METHODS zawiera metody doboru siatek podczas dopasowywania 

skanów. Do metod tych należą: 

(A) – metoda One by one wyszukuje siatki jedną po drugiej. Z listy skanów dopasowywanych wybiera 

taką, która posiada największą ilość krawędzi przecinających się z siatką skanu referencyjnego. 

Po znalezieniu siatka jest dopasowywana do siatki referencyjnej, a następnie przenoszona do listy 

skanów referencyjnych. Następnie wykonywane są kolejne iteracje wykonujące ten sam proces, 

aż do momentu dopasowania wszystkich siatek z listy dopasowywanych skanów, 

  UWAGA 

Należy pamiętać, że każda iteracja powoduje zwiększenie się grupy referencyjnej siatek, a siatki 

te traktowane są jak jedna wielka siatka, do której dopasowywane są kolejne skany. 

(B) – metoda Consider all rozważa najlepszą metodę dopasowania siatek skanów. Przyjmijmy, 

że mamy cztery siatki nazwane pierwszymi literami z greckiego alfabetu: α, β, γ, δ. Siatką 

referencyjną niech będzie α. Podczas przetwarzania może powstać więcej niż jedna grupa 

dopasowań. Algorytm może dopasować β do α (uwzględniając pozycję siatki referencyjnej α) 

i γ do δ. W ten sposób powstałe grupy są traktowane jako dwie całe siatki αβ i γδ, które z kolei 

dopasowywane są wzajemnie (w tym wypadku γδ do αβ, gdyż α jest skanem referencyjnym). Gdy 

błąd dopasowania pomiędzy grupami jest zbyt duży, algorytm rozgrupowuje utworzone grupy, 

a następnie próbuje utworzyć grupę z innym układem siatek, 

(9) – kategoria FITTERS zawiera dwa następujące suwaki: 

(C) – suwak Radious definiuje maksymalną odległość w jakiej wyszukiwane są punkty. Przyjmuje 

wartości od 0,10 do 4, które można ustawiać co 0,05 mm, 

(D) – suwak Intersection preserve in second iteration odpowiada za swobodę przenikalności między 

siatkami skanów. Przy obiektach o małej ilości punktów charakterystycznych – typu kostka – 

zaleca się ustawienie parametru na wysokie wartości (High), co zapobiegnie zmianom, które mogą 

źle wpłynąć na dopasowanie skanów. W przypadku obiektów o zróżnicowanych kształtach zaleca 

się zmniejszenie wartości (w kierunku Low).  
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  DODATKOWE INFORMACJE 

Poniższe ilustracje (w rzucie z boku) prezentują wpływ suwaka Intersection preserve in second 

iteration na przenikalność siatek skanów. Punkty skanu (F) z listy MOVING po wykonaniu 

dopasowania przez algorytm znajdują się w odległości (H) będącej średnią długością boku 

trójkąta od punktów skanu referencyjnego (E). Są to punkty z obydwóch skanów będące najbliżej 

siebie. Granica (G) to odległość (H) od punktów skanu referencyjnego (E). Zniekształcenia (I) 

w skanie (F) powstałe na skutek np. zanieczyszczeń podczas skanowania w ostateczności będą 

miały wpływ na jakość dopasowania w zależności od wartości suwaka Intersection preserve 

in second iteration. Im wartość suwaka jest bliżej Low tym większą swobodę przenikalności 

przyjmuje algorytm. Im bliżej Heigh tym swoboda przenikalności jest mniejsza, bądź nawet 

zerowa. 

 

Rysunek 394. Dopasowanie z mniejszą swobodą na 
przenikalność – suwak Intersection preserve in 
second iteration w maksymalnej pozycji Heigh 

 

Rysunek 395. Dopasowanie z większą swobodą na 
przenikalność – suwak Intersection preserve in 
second iteration w maksymalnej pozycji Low 

 

17.3.3.2 Dopasowywanie skanów 

Przed rozpoczęciem dopasowywania skanów należy wybrać skan referencyjny i skany dopasowywane. Listy 

akceptują również meshe. Kliknięcie na belkę z nazwą aktywuje listę (10), do której dane będą dodawane 

podczas zaznaczania elementów w drzewku, deaktywując przy tym listę poprzednio aktywną (9). 

 

Rysunek 396. Przełączanie pomiędzy listami skanów 
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Kliknięcie na skan wewnątrz listy przerzuca zaznaczany element pomiędzy listami. Po wybraniu skanów 

i odpowiednim ustawieniu trybu algorytmu ICP (ang. Iterative Close Point) należy kliknąć przycisk START 

REGISTRATION (6) (Rysunek 392) uruchamiający proces dopasowania globalnego.  

 UWAGA 
Istotne jest by przetwarzane skany były wcześniej dopasowane za pomocą manualnego dopasowania lub 

zeskanowane z użyciem stolika obrotowego. Zbyt rozrzucone skany w przestrzeni trójwymiarowej 

projektu nie zostaną dopasowane. 

Poniżej można zobaczyć różnice pomiędzy dopasowaniem ręcznym a dopasowaniem z użyciem domyślnych 

ustawień globalnego dopasowania (jaśniejszy skan jest skanem referencyjnym, ciemniejszy skanem 

dopasowywanym). 

 

Rysunek 397. Skany po dopasowaniu manualnym 

 

Rysunek 398. Skany po dopasowaniu globalnym 

Można zauważyć, że po wykonaniu globalnego dopasowania skan referencyjny (jaśniejszy) i skan 

dopasowywany (ciemniejszy) przenikają się bardziej w porównaniu do dopasowania manualnego. 

 UWAGA 
Do wykonania globalnego dopasowania nie jest wymagany skan referencyjny. W takim przypadku 

algorytm wybierze automatycznie pierwszy skan z listy skanów dopasowywanych. 
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17.3.3.3 Błędy dopasowania 

W tabeli RESULT (5) prezentowane są jakości dopasowania po użyciu dopasowania globalnego. Procentowe 

wartości Intersection (J) informują jaka część punktów siatki danego skanu odpowiada punktom skanów 

dopasowywanych w odległości mniejszej od średniej długości krawędzi trójkąta. Average distance (K) 

wskazuje średnią odległość między punktami danej siatki do punktów z siatek innych skanów. Wartości 

są mierzone przed i po dopasowaniu. Wartość błędu Error (L) to średnia z wyników Average distance (K) 

po wykonanym dopasowaniu. 

 

Rysunek 399. Tabela wyników dopasowanych skanów 

17.3.4 Dopasowanie na postawie analizy kształtu (Best Fit) 

Panel dopasowania na podstawie analizy kształtu można otworzyć z zakładki Post-processing (1), wybierając 

przycisk Best fit (2).  

 

Rysunek 400. Otwieranie panelu dopasowania na podstawie analizy kształtu 

Best fit służy do dopasowywania skanów uwzględniając zadeklarowane, przez użytkownika pokrycie 

pomiędzy skanami. Algorytm próbuję na różnych poziomach szczegółowości dopasować grupę 

skanów/meshy dopasowywanych (moving) do skanu/mesha referencyjnego. Zaczyna on dopasowanie od 

najmniejszego do największego poziomu, aż do momentu osiągnięcia pokrycia podanego przez użytkownika 

lub przekroczenia maksymalnego czasu działania algorytmu.  Przez pokrycie rozumiany jest stosunek ilości 

punktów w skanie/meshu, które w promieniu równym 1 mają punkt bliski punktu z innej grupy, do ilości 

wszystkich punktów w meshu. 
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W panelu znajdują się następujące parametry: 

 

Rysunek 401. Panel dopasowania na podstawie analizy kształtu 

(3) – kategoria SELECTION zawiera dwie listy (jak w przypadku dopasowania manualnego): Reference 

zawierającą skan/mesh referencyjny i Moving zawierającą skany/meshe dopasowywane, 

(4) – kategoria BEST FIT PARAMETERS – zawiera suwak, za pomocą którego można określić jaka jest część 

wspólna pomiędzy skanem/meshem referencyjnym oraz skanami/meshami dopasowanymi. Jeżeli 

wartość jest za mała, to istnieje mniejsza szansa na poprawne dopasowanie mesha oraz/lub algorytm 

może źle dopasować grupy. Jeżeli wartość parametru jest za duża to algorytm będzie wykonywał się 

dłużej, 

(5) – przycisk MERGE służy do wywołania procesu dopasowania, 

(6) – przycisk APPLY akceptuje dopasowanie skanów, 

(7) – przycisk CANCEL przywraca projekt do stanu przed otworzeniem panelu. 

 

Rysunek 402. Widok projektu przed dopasowaniem 

 

Rysunek 403. Widok projektu po dopasowaniu 
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17.3.5 Resetowanie dopasowania (Reset alignment) 

Przycisk Reset alignment (2) służący do resetowania transformacji skanu do transformacji początkowej np. 

wyliczonej podczas skanowania ze stolikiem obrotowym znajduje się w zakładce Post-processing (1).  

 

Rysunek 404. Przycisk resetujący dopasowanie skanów do ustawień początkowych 

W celu wykonania resetu należy zaznaczyć skany w drzewku a następnie kliknąć na przycisk Reset alignment 

(2). Wywołanie tego procesu zachowuje podział na grupy uzyskane w trakcie skanowania obiektu z użyciem 

stolika obrotowego. Przykładem może być wykonanie kilku serii po stoliku a następnie dopasowanie ich  

z wykorzystaniem algorytmu globalnego dopasowania skanów (Global alignment (ICP)) lub po markerach 

(Markers alignment). W przypadku, gdy wystąpi jakiś problem np. na skutek braku skanów możliwe jest 

przywrócenie początkowych pozycji każdej z serii przyciskiem Reset alignment, doskanowanie brakującej 

części obiektu i wykonanie ponownego dopasowania.  

 UWAGA 
Wyresetowanie transformacji działa tylko na skany, nie działa na meshe. 

Poniższy przykład przedstawia wykonanie dwóch serii po stoliku połączonych po markerach (A),  

a następnie tych samych serii z użytą opcją Reset alignment (B). 

 

Rysunek 405. Serie po stoliku z dopasowaniem  
po markerach 

 

Rysunek 406. Serie po stoliku po użyciu Reset alignment 
(przywrócenie początkowych transformacji) 
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17.4 Łączenie skanów (Merge) 

Panel łączenia skanów można otworzyć, wchodząc w zakładkę Post-processing (1), a następnie wybierając 

opcję Merge (2) z kategorii Mesh editing. 

 

Rysunek 407. Otwieranie panelu do łączenia skanów 

Jak sama nazwa wskazuje panel służy do łączenia skanów i meshy w jedną siatkę. 

 UWAGA 
Siatka powstała przy użyciu panelu merge zawsze jest meshem, a co za tym idzie nie będzie posiadać 

istotnych informacji typowych dla skanu np. zdjęć wymaganych do ponownego przegenerowania modelu 

czy pliku z informacją o wykrytych markerach. 

Panel łączenia skanów zawiera następujące opcje (Rysunek 408): 

(3) – kategoria SELECTION zawiera listę skanów Selected scans zaznaczonych w drzewku. Przycisk CLEAR 

ALL usuwa wszystkie skany z listy Selected scans i odznacza elementy w drzewku. Przycisk DESELECT 

usuwa zaznaczony element z listy wybranych skanów i usuwa jego zaznaczenie w drzewku. 

Do parametrów kategorii MERGING PARAMETERS definiujących sposób łączenia skanów można zaliczyć: 

(4) – suwak Precision level służy do określenia precyzji przeprowadzenia procesu mergingu skanów. 

Wartość suwaka można ustawić od –5.00 do –0.75. Czym mniejsza wartość parametru, tym precyzja 

mergingu będzie mniejsza, 

(5) – suwak Smoothing iterations służy do wygładzania siatki. Jeżeli skan ma duże szumy zaleca się 

ustawienie tego parametru na wysoki, aby obszary o zróżnicowanych normalnych były traktowane 

jako szum, a nie krawędź. Przez zaszumienie należy rozumieć zniekształcenia (pofalowania) powstałe 

na zeskanowanym modelu nie występujące w oryginale. Jeżeli na skanach nie występuje szum należy 

ustawić parametr na Low pozwalający na utworzenie nowej siatki z zachowanymi krawędziami. 

Zwiększenie parametru w kierunku High spowoduje wygładzenia końcowej siatki, 

(6) – przycisk Set default values do ustawienia domyślnych parametrów suwaków Precision level (4) oraz 

Smoothing iterations (5), 

(7) – suwak Max size of holes to fill służy do ustawiania maksymalnej ilości krawędzi otworu w celu jego 

załatania. Gdy liczba krawędzi otworu jest mniejsza lub równa ustawionej wartości dokonywane jest 

jego zapełnienie przez algorytm. W przeciwnym wypadku jest on pomijany, 

  UWAGA 
Liczba ustawiona na suwaku zwiększana jest o 2. 

(8) – opcja Simple decimation służy do zmniejszania ilości punktów i trójkątów podczas procesu łączenia 

skanów, 

(9) – przycisk MERGE służy do wywołania procesu łączenia zaznaczonych skanów, 

  UWAGA 
Nowo powstała siatka z połączonych skanów automatycznie zmienia widoczność skanów w drzewku 

ukrywając skany, a zostawiając otrzymaną połączoną siatkę.  
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(10) – przycisk APPLY akceptuje otrzymane siatki połączonych skanów, 

(11) – przycisk CANCEL przywraca projekt do stanu przed otworzeniem panelu. 

  UWAGA 
Wszystkie siatki utworzone w procesie łączenia skanów po kliknięciu na przycisk CANCEL zostaną 

usunięte. 

 

Rysunek 408. Panel łączenia skanów 

Poniżej przedstawiono ilustracje przed i po wykonanym łączeniu skanów. 

 

Rysunek 409. Skany przed połączeniem 

 

Rysunek 410. Skany połączone w jedną siatkę 
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17.5 Oczyszczenie i naprawianie siatki (Clean mesh) 

Żeby otworzyć panel Clean mesh (2) służący do oczyszczania i naprawiania skanów należy przejść 

na zakładkę Post-processing (1) i w kategorii Mesh editing kliknąć ikonę z napisem Clean mesh (2).  

 

Rysunek 411. Otwieranie panelu do oczyszczania skanów 

W panelu Clean mesh znajdują się następujące elementy: 

 

Rysunek 412. Panel służący do oczyszczania siatek skanów 

(3) – kategoria SELECTION zawiera listę zaznaczonych skanów (Selected scans) oraz dwa przyciski: CLEAR 

ALL służący do czyszczenia listy i zaznaczonych skanów drzewku i DESELECT służący do usuwania 

zaznaczonego skanu i odznaczania go w drzewku, 

W parametrach panelu (MESH DOCTOR PARAMETERS) można aktywować lub dezaktywować opcje, 

modyfikując ich ustawienia (jeżeli posiadają suwak). W skład tej części zakładki wchodzą: 

(4) – Remove duplicated points and triangles służy do usuwania duplikatów punktów o dokładnie takich 

samych współrzędnych. Usuwane są również zduplikowane trójkąty (posiadające te same punkty 

niekoniecznie w tej samej kolejności), 

(5) –  pole wyboru Remove crossing triangles służy do usuwania przecinających się trójkątów, 

(6) – pole wyboru Minimal numer of neightbours służy do ustawienia minimalnej liczby sąsiednich 

punktów. Wszystkie punkty mające mniejszą ilość sąsiadów, z którymi punkt się łączy za pomocą 

krawędzi są usuwane, 

(7) – pole wyboru Small clusters to parametr odpowiedzialny za usuwanie obszarów mających mniej 

punktów niż wartość ustawiona na suwaku, 

(8) – pole wyboru Erosion służy do ustawiania minimalnej długości krawędzi. Jeżeli długość brzegu jest 

większa niż wartość ustawionego suwaka, jest ona przycinana, 
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(9) – pole wyboru Triangles quality to parametr odpowiadający za minimalny kąt trójkątów. Trójkąty 

o kątach mniejszych niż wartość zdefiniowana przez suwak są usuwane, 

(10) – przycisk HEAL służy do wywołania procesu naprawy siatek skanów, 

(11) – przycisk APPLY akceptuje zmiany w skanach wprowadzone w procesie naprawy, 
(12) – przycisk CANCEL porzuca wprowadzone zmiany i zamyka panel. 

 

Ilustracje dla parametru Minimal numer of neightbours: 

 

Rysunek 413. Przed zmianą parametru 

 

Rysunek 414. Po zmianie parametru na 0 i 1 

 

Rysunek 415. Po zmianie parametru na 2 

 

 

Rysunek 416. Po zmianie parametru na 3 

 

Rysunek 417. Po zmianie parametru na 4 

 

Rysunek 418. Po zmianie parametru na 5 

 

 

Rysunek 419. Po zmianie parametru na 6 
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Można zauważyć, że w tym przypadku ustawienie parametru Minimal number of neightbours na wartość 0, 1, 

2 dokonuje zmian niewidocznych gołym okiem. Przy wartościach 3, 4, 5, 6 zmiany są już widoczne. 

Zmiany parametru Small clusters od wartości 0 do 5000 co 500 dają następujące rezultaty:  

 

Rysunek 420. Przed zmianą parametru 

 

Rysunek 421. Po zmianie parametru na 500 

 

Rysunek 422. Po zmianie parametru na 
1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 

4500, 5000 

 

Na podstawie powyższych ilustracji można zauważyć zmiany jedynie przy ustawieniu parametru Small 

clusters na 500 i na 1000 wzwyż (od 1000 do 5000 zmiany są identyczne). 

 

Zmiany w parametrze Erosion, gdzie wartość Minimal edge length wynosi 10 i od 50 do 300 co 50, prezentuje 

się następująco: 

   

 

Rysunek 423. Przed zmianą parametru 

 

Rysunek 424. Po zmianie parametru na 10 

 

Rysunek 425. Po zmianie parametru na 50 
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Rysunek 426. Po zmianie parametru na 100 

 

Rysunek 427. Po zmianie parametru na 150 

 

Rysunek 428. Po zmianie parametru na 200 

 

 

Rysunek 429. Po zmianie parametru na 250 

 

Rysunek 430. Po zmianie parametru na 300 

 

 

 

Zmiany pomiędzy poszczególnymi parametrami, a siatką przed zmianą są subtelne i słabo dostrzegalne 

na pierwszy rzut oka. Żeby zobaczyć różnicę trzeba się trochę dłużej przypatrzeć. 

Parametry Remove duplicated points and triangles, Remove crossing triangles i Triangles quality trudno 

zaprezentować w instrukcji, by zmiana była widoczna na pierwszy rzut oka. 
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17.6 Rozrzedzanie skanów (Decimate) 

Panel rozrzedzania siatek można otworzyć, wchodząc w zakładkę Post-processing (1) i klikając na przycisk 

Decimate (2). Algorytm służy do zmniejszania w inteligentny sposób liczby punktów i trójkątów, starając się 

zachować kształty i szczegóły na siatkach skanów. 

 

Rysunek 431. Otwieranie panelu rozrzedzania 

Po prawej strony pojawi się panel zawierający następujące opcje: 

 

Rysunek 432. Panel rozrzedzania siatek 

(3) – kategoria SELECTION zawiera listę (Selected scans) zaznaczonych skanów w drzewku. Przycisk 

CLEAR ALL usuwa zaznaczenie z drzewka i elementy z listy. Przycisk DESELECT usuwa zaznaczony 

element w liście Selected scans i odznacza go na drzewku, 

W kategorii DECIMATION PARAMETERS znajdują się trzy następujące suwaki: 

(4) – suwak Reduction percent określa maksymalną procentową ilość redukcji punktów w siatce 

docelowej, 

(5) – wartość suwaka Preserve shape odpowiada za stopień zachowania kształtu. Im bliżej High, znajduje 

się suwak, tym algorytm kładzie większy nacisk na zachowanie kształtu. W tym przypadku – o ile to 

możliwe –usuwane są tylko punkty w małym stopniu wpływające na zachowanie kształtu, a punkty 

charakterystyczne nie są usuwane. Im bliżej Low znajduje się parametr, tym algorytm kładzie mniejszy 

nacisk na zachowanie kształtu, 

(6) – suwak Preserve boundary posiada podobną zasadę działania jak opisany wyżej suwak Preserve shape, 

lecz w tym przypadku nacisk kładziony jest na zachowanie krawędzi. Im bliżej wartości High, tym 

większy nacisk algorytmu na zachowanie krawędzi. Im bliżej Low, tym mniejszy nacisk na zachowanie 

krawędzi 

Poniżej parametrów znajdują się trzy przyciski: 

(7) – DECIMATE wywołuje proces rozrzedzania zaznaczonych skanów, 

(8) – APPLY zatwierdza wprowadzone zmiany i zamyka panel, 
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(9) – CANCEL zamyka panel przywracając siatki do stanu przed wejściem do panelu. 

Fragment siatki przed (niebieski skan po lewej) i po (pomarańczowy skan po prawej) rozrzedzeniu 

przedstawiają poniższe ilustracje. Rozrzedzanie zostało wykonane na domyślnych parametrach algorytmu. 

 

Rysunek 433. Przed rozrzedzeniem siatki 

 

Rysunek 434. Po rozrzedzeniem siatki 

Można zauważyć, że fragment siatki po lewej ma więcej punktów i trójkątów w porównaniu do siatki 

po prawej. Potwierdza to również informacja w drzewku. 

 

Rysunek 435. Ilość trójkątów i punktów przed rozrzedzeniem 

 

Rysunek 436. Ilość trójkątów i punktów po rozrzedzeniu 

17.7 Zagęszczanie siatki (Subdivide) 

 

Rysunek 437. Otwieranie panelu zagęszczania siatki 

Panel zagęszczenia siatki można otworzyć wchodząc do zakładki Post-processing (1) i klikając w kategorii 

Mesh editing opcje Subdivide (2). Algorytm służy do bardziej równomiernego rozłożenia trójkątów na skanie 

kosztem większego rozmiaru samego pliku z siatką. 
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Rysunek 438. Panel zagęszczania siatek 

W panelu znajdują się: 

(3) – kategoria SELECTION zawierająca listę zaznaczonych skanów (Selected scans). Przycisk CLEAR ALL 

czyści zawartość listy, odznaczając przy tym skany w drzewku. Przycisk DESELECT odznacza 

zaznaczony skan, usuwając jednocześnie zaznaczenie skanu w drzewku, 

(4) – suwak Percentage increase w kategorii SUBDIVIDE PARAMETERS służy do ustalenia maksymalnej 

wartości w procentach, o ile ma zwiększyć się liczba trójkątów, 

(5) – przycisk SUBDIVIDE wywołuje proces zagęszczania siatki, 

(6) – przycisk APPLY akceptuje wprowadzone zmiany i zamyka okno, 

(7) – przycisk CANCEL zamyka okno, przywracając zmiany do stanu przed otworzeniem panelu. 

Poniżej przedstawiono przykład fragmentu siatki skanu przed zagęszczeniem (niebieska – po lewej) 

i po zagęszczeniu (pomarańczowa – po prawej) z ustawioną wartością Percentage increase na 100%. 

 

Rysunek 439. Przed zagęszczeniem siatki 

 

Rysunek 440. Po zagęszczeniu siatki 

Na fragmencie siatki po lewej stronie widać, że posiada ona mniej punktów i trójkątów w porównaniu 

do siatki po prawej. Doskonale widać to również w drzewku: 

 

Rysunek 441. Ilość trójkątów i punktów przed zagęszczeniem 

 

Rysunek 442. Ilość trójkątów i punktów po zagęszczeniu 
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17.8 Wypełnianie otworów metodą zaznaczania (Fill holes 

selection) 

Żeby otworzyć panel Fill holes selection (2) służący do wypełniania poszczególnych otworów w skanach, 

należy przejść na zakładkę Post-processing (1) i w kategorii Mesh editing kliknąć ikonę z napisem Fill holes 

selection (2). 

 

Rysunek 443. Otwieranie panelu wypełniania otworów metodą zaznaczania 

W panelu znajdują się:  

 

Rysunek 444. Panel wypełniania otworów metodą zaznaczania 

(3) – kategoria SELECTION zawierająca listę zaznaczonych skanów (Selected scans). Przycisk CLEAR ALL 

czyści zawartość listy, odznaczając przy tym skany w drzewku. Przycisk DESELECT odznacza 

zaznaczony skan, usuwając jednocześnie zaznaczenie skanu w drzewku,  

(4) – przycisk BEGIN FILL HOLES umożliwia rozpoczęcie procesu wypełniania otworów,  

(5) – przycisk APPLY akceptuje wprowadzone zmiany i zamyka okno, 

(6) – przycisk CANCEL zamyka okno, przywracając zmiany do stanu przed otworzeniem panelu. 

Po naciśnięciu przycisku BEGIN FILL HOLES możliwe jest rozpoczęcie wypełniania otworów w skanie/meshu. 

Wówczas na panelu zmieni się widoczny przycisk: 

 

Rysunek 445. Panel po rozpoczęciu procesu wypełniania otworów 

(7) – przycisk END FILL HOLES zatrzymuje możliwość wypełniania otworów, 
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Po naciśnięciu przycisku BEGIN FILL HOLES należy wskazać jeden punkt najbliżej któregoś z otworów,  

a następnie poczekać, aż algorytm wypełni otwór. Wówczas można wskazać kolejny punkt i wypełnić kolejny 

otwór. Algorytm podczas swojego działania stara się jak najlepiej wypełnić otwór, uwzględniając krzywiznę 

siatki. Jego długość działania zależy od tego jak wielki jest otwór oraz jak bardzo skomplikowana jest 

krzywizna siatki. 

 

Rysunek 446. Siatka przed wypełnieniem otworu 

 

Rysunek 447. Siatka po wypełnieniu otworu 

Kiedy wszystkie otwory zostały oznaczone, a następnie wypełnione należy nacisnąć przycisk END FILL HOLES. 

Jeżeli wypełnienie otworów jest satysfakcjonujące to przyciskiem APPLY zmiany zostaną zaakceptowane.  

W przeciwnym wypadku należy skorzystać z przycisku CANCEL i anulować zmiany. 

 

Rysunek 448. Siatka z wypełnionymi otworami na podstawie 
zaznaczeń przed zakończeniem procesu edycji 

 

Rysunek 449. Siatka z wypełnionymi otworami na podstawie 
zaznaczeń po zakończeniu procesu edycji 
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17.9 Wypełnianie otworów (jednocześnie) na podstawie 

chmury punktów (Fill holes waterproof) 

Żeby otworzyć panel Fill holes waterproof (2) służący do wypełnienia wszystkich otworów w skanach, należy 

przejść na zakładkę Post-processing (1) i w kategorii Mesh editing kliknąć ikonę z napisem Fill holes waterproof 

(2). 

 

Rysunek 450. Otwieranie panelu wypełniania otworów (jednocześnie) na podstawie chmury punktów 

W panelu znajdują się: 

(3) – kategoria SELECTION zawierająca listę zaznaczonych skanów (Selected scans). Przycisk CLEAR ALL czyści 

zawartość listy, odznaczając przy tym skany w drzewku. Przycisk DESELECT odznacza zaznaczony skan, 

usuwając jednocześnie zaznaczenie skanu w drzewku,  

(4) – suwak Depth w kategorii FILL HOLES PARAMETERS służy do ustalenia głębokości analizy, a przez co 

prędkości działania algorytmu. Im bardziej ten suwak jest przesunięty w prawo, tym bardziej algorytm 

analizuje krzywiznę siatki wokół otworu i stara się jak najlepiej wypełnić otwór, przy zachowaniu 

pierwotnej krzywizny wokół otworu, 

(5) – przycisk FILL HOLES, który uruchamia działanie algorytmu,  

(6) – przycisk APPLY akceptuje wprowadzone zmiany i zamyka okno,  

(7) – przycisk CANCEL zamyka okno, przywracając zmiany do stanu przed otworzeniem panelu. 

 

Rysunek 451. Panel wypełniania otworów (jednocześnie) na podstawie chmury punktów 

Sam algorytm w swoim działaniu stara się wypełnić wszystkie możliwe otwory, przez co nie jest tak dokładny 

w odwzorowaniu siatki (mesh), jak pozostałe algorytmy do wypełniania otworów. Jednak nadaje się idealnie 

w przypadku, gdy ważne jest otrzymanie pełnego pliku STL, na podstawie którego można wykonać druk 3D. 
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Rysunek 452. Siatka przed użyciem algorytmu zapełniania 
otworów (fill holes waterproof) 

 

Rysunek 453. Siatka po użyciu algorytmu zapełniania 
otworów (fill holes waterproof) 

17.10 Wypełnianie otworów (osobno) na podstawie 

otoczenia wokół otworu (Fill holes densely) 

Żeby otworzyć panel Fill holes densely (2) służący do dokładniejszego wypełniania wszystkich otworów  

w skanach, należy przejść na zakładkę Post-processing (1) i w kategorii Mesh editing kliknąć ikonę z napisem 

Fill holes densely (2). 

 

Rysunek 454. Otwieranie panelu wypełniania otworów (osobno) na podstawie otoczenie wokół otworu 

W panelu znajdują się: 

(3)  – kategoria SELECTION zawierająca listę zaznaczonych skanów (Selected scans). Przycisk CLEAR ALL 

czyści zawartość listy, odznaczając przy tym skany w drzewku. Przycisk DESELECT odznacza zaznaczony 

skan, usuwając jednocześnie zaznaczenie skanu w drzewku,  

(4) – suwak Min size of holes w kategorii FILL HOLES PARAMETERS służy do ustawienia minimalnego otworu,s 

jaki ma być wypełniony przez algorytm, 

(5)  – przycisk FILL HOLES, który uruchamia działanie algorytmu,  

(6)  – przycisk APPLY akceptuje wprowadzone zmiany i zamyka okno,  

(7)  – przycisk CANCEL zamyka okno, przywracając zmiany do stanu przed otworzeniem panelu. 



  POST-PROCESSING 

    

© Evixscan 3D Sp. z o.o.  Strona 235 z 244 

 

 

Rysunek 455. Panel wypełniania otworów (osobno) na podstawie otoczenie wokół otworu 

Algorytm file holes densely wypełnia wszystkie otwory tak samo jak algorytm file hole waterproof ,jednak jest 

od niego znacznie dokładniejszy. W swoim działaniu stara się on jak najbardziej dopasować wypełniany otwór 

do krzywizny siatki wokół tego otworu.   

 

Rysunek 456. Siatka przed użyciem algorytmu zapełniania 
otworów (fill holes densely) 

 

Rysunek 457. Siatka po użyciu algorytmu zapełniania 
otworów (fill holes densely) 

17.11 Wygładzanie powierzchni siatki metodą Laplaciana 

(Laplacian smoothing) 

 

Rysunek 458. Otwieranie panelu wygładzania powierzchni siatki metodą Laplaciana 
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Panel wygładzania siatki można otworzyć wchodząc do zakładki Post-processing (1), klikając na przycisk 

Laplacian smoothing (2). Algorytm odpowiada za proces służący do wygładzania szumu, zostawiając punkty 

charakterystyczne. 

 

Rysunek 459. Panel wygładzania siatek metodą Laplaciana 

W panelu znajdują się poniższe elementy: 

(3) – kategoria SELECTION zawiera listę zaznaczonych skanów (Selected scans) wybranych do dalszego 

przetwarzania. Przycisk CLEAR ALL czyści listę i usuwa znaczenie w drzewku. Przycisk DESELECT 

odznacza zaznaczony element w liście i odznacza wskazany element w drzewku, 

Kategoria SMOOTHING PARAMETRES zawiera suwaki: 

(4) – suwak Preserve shape określa próg pomiędzy wygładzaniem szumów a punktów 

charakterystycznych. Im wartość suwaka bliżej High, tym mniejsze wygładzanie, im bliżej Low tym 

większe wygładzenie, 

  UWAGA 
Ustawienie zbyt wysokiej wartości (High) może spowodować bardzo małe wygładzenie lub jego 

brak. Zbyt niska wartość (Low) może przyczynić się do utraty punktów charakterystycznych.   

(5) – Smooth iteration number to ilość powtórzeń wywołania algorytmu, 

  UWAGA 
Każde kolejne powtórzenie posiada dane uzyskane w wyniku operacji z poprzedniego powtórzenia 

– tak jakby algorytm został uruchomiony kilkukrotnie.    

(6) – suwak Minimum size of edges to minimalna ilość punktów składająca się na krawędź powyżej, 

której obszar traktowany jest jako krawędź. Ilość punktów poniżej tej wartości uznawana jest za 

szum, który algorytm może wygładzić, 

  UWAGA 
Skany na podstawie normalnych siatki są segmentowane, co później w łatwy sposób pozwala 

na wygładzanie szumów.    

(7) – Point weight to suwak służy do ustawienia wartości stosowanej do obliczania wag punktów 

egzekwowanych później w procesie wygładzania skanu, 

(8) – przycisk SMOOTH wywołuje proces wygładzania, 

(9) – przycisk APPLY zatwierdza wprowadzone zmiany i zamykający panel, 
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(10) – przycisk CANCEL zamyka panel z cofnięciem wszystkich wprowadzonych zmian w tym panelu.  

Poniższe ilustracje obrazują fragment siatki przed (niebieska po lewej) i po (pomarańczowa po prawej) 

wykonaniu wygładzania z użyciem domyślnych ustawień parametrów – zmieniono tylko ilość iteracji (Smooth 

iteration numer) z 5 na 25. 

 

Rysunek 460. Siatka przed wygładzeniem metodą Laplaciana 

 

Rysunek 461. Siatka po wygładzeniu metodą Laplaciana 

Można zauważyć, że chropowata powierzchnia z drobnymi wypukłościami stała się gładka przy zachowaniu 

kształtu i krawędzi.  

17.12 Wygładzanie powierzchni siatki metodą Taubina 

(Taubin smoothing) 

Żeby otworzyć panel Taubin smoothing (2) służący do dokładniejszego wypełniania wszystkich otworów  

w skanach, należy przejść na zakładkę Post-processing (1) i w kategorii Mesh editing kliknąć ikonę z napisem 

Taubin smoothing (2). 

 

Rysunek 462. Otwieranie panelu wygładzania powierzchni siatki metodą Taubina 
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W panelu znajdują się: 

(3)  – kategoria SELECTION zawierająca listę zaznaczonych skanów (Selected scans). Przycisk CLEAR ALL 

czyści zawartość listy, odznaczając przy tym skany w drzewku. Przycisk DESELECT odznacza zaznaczony 

skan, usuwając jednocześnie zaznaczenie skanu w drzewku, 

(4) – suwak Smooth iteraction number w kategorii FILL HOLES PARAMETERS służy do ustawienia ilości 

literacji wykonywania algorytmu – im większa liczba iteracji, tym lepsze wygładzanie powierzchni,  

ale także dłuższy czas wykonywania algorytmu, 

(5) – przycisk SMOOTH, który uruchamia działanie algorytmu,  

(6) – przycisk APPLY akceptuje wprowadzone zmiany i zamyka okno,  

(7) – przycisk CANCEL zamyka okno, przywracając zmiany do stanu przed otworzeniem panelu. 

 

Rysunek 463. Panel wygładzania siatek metodą Taubina 

Algorytm Taubin smoothing działa bardziej lokalnie i stara się wygładzić tylko szumy, nie ingerując w kształty 

siatki na krawędziach. Jego działanie jest dosyć szybkie, należy go wybrać, jeżeli nie chcemy zbytnio ingerować 

w kształt krawędzi na skanach/meshach. 

 

Rysunek 464. Siatka przed wygładzeniem metodą Taubina 

 

Rysunek 465. Siatka po wygładzeniu metodą Taubina 
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18 SHOW & SELECT 

 

 

 

Rysunek 466. Opcje zakładki Show & select 

 

Zakładka Show & select zawiera następujące opcje: 

(1) – zaznaczania wszystkich skanów na widoku (Select all), 

(2) – odznaczania wszystkich skanów na widoku (Clear selection), 

(3) – odwracającą zaznaczenie na widoku (Invert selection), 

(4) – tworzenia kopii zaznaczonego w drzewku skanu/mesha jako mesh (Duplicate mesh), 

(5) – usuwania zaznaczonego w drzewku skanu mesha (Delete mesh), 

(6) – ustawiania widoku ze skanami w pozycji izometrycznej (Fit view), 

 Widok izometryczny można również włączyć, klikając na ikonę Isometric w widoku – temat został poruszony 

w podrozdziale 4.9.2, punkcie (7). 

(7) – przybliżania obiektu na widoku (Zoom in), 

(8) – oddalania obiektu na widoku (Zoom out).
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19 DODATKOWE FUNKCJE 

19.1 Wersja oprogramowania 

 

Rysunek 467. Okno widoczne podczas uruchamiania 

 

Rysunek 468. Ekran powitalny 

 

Rysunek 469. Zakładka Open w menu 

 

Rysunek 470. Okno z informacją o programie 

Wersję oprogramowania można sprawdzić w czterech miejscach. Pierwszym z nich jest okno wyświetlane 

podczas uruchamiania się oprogramowania (Splash) (1). Drugim miejscem, w którym można sprawdzić 

numer wersji oprogramowania jest okno powitalne (2). Zakładka Open w menu jest trzecim miejscem (3), 

czwartym i ostatnim jest okno o programie (4), które można wywołać z menu przyciskiem ABOUT. 
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19.2 Zapis pliku z logiem (Save log) 

 

Rysunek 471. Wywołanie okna zapisu pliku loga 

Logi są istotnym elementem przy zgłaszaniu informacji o niepoprawnym działaniu oprogramowania. W celu 

zapisania pliku z logiem należy wejść do menu Start (1), a następnie kliknąć na przycisk Save log (2). 

 

Rysunek 472. Okno zapisu loga 

W oknie należy wskazać lokalizację do zapisu (3), wprowadzić nazwę (4) i kliknąć na przycisk Zapisz (5). 

W ten sposób wygenerowany plik z informacjami należy przesłać na dane kontaktowe. 

 Dane kontaktowe zostały podane w podrozdziale 19.3. 

19.3 Wsparcie techniczne (Quick support) 

W razie wystąpienia problemów wsparcie techniczne można uzyskać, kontaktując się telefonicznie lub 

mailowo. 

  (+48) 33 499 59 32 

 support@evatronix.com 
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Rysunek 473. Włączenie aplikacji Quick support 

W celu ułatwienia procesu weryfikacji problemu u klienta powstała aplikacja Quick support oparta o narzędzie 

TeamViewer, którą można uruchomić, wchodząc w menu Start (1) i wybierając Quick support (2). Aplikację 

można również uruchomić, wchodząc w pasek startu Windows i wyszukując w programach folderu eviXscan 

3D Suite, a w nim skrótu Quick support. Z uruchomionej aplikacji w celu połączenia się techników, należy podać 

numer ID (3) wyświetlany przez aplikację oraz hasło (4).   

 

Rysunek 474. Okno aplikacji Quick support 

 

Każdorazowe uruchomienie aplikacji generuje nowe hasło. Hasło można też zmienić, klikając na ikonkę opcji 

hasła (5) pokazującą się obok hasła po najechaniu myszką. Dostępne są tam dwie opcje: opcja tworząca nowe 

losowe hasło (Utwórz nowe hasło losowe) (A) i opcja kopiująca hasło do schowka (Kopiuj hasło losowe 

do schowka plików) (B). 

 

Rysunek 475. Opcje zarządzania hasłem 
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