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WYKORZYSTANIE TECHNIK INŻYNIERII ODWROTNEJ DO WERYFIKACJI  

NAPRAW ELEMENTÓW NADWOZI AUTOBUSÓW 

 

W artykule przedstawiono sposób wykorzystania skanera 3D oraz oprogramowania do obróbki wyników skanowania w 

kontekście napraw elementów nadwozi autobusów. Technika 3D umożliwia obecnie wykonanie pomiarów współrzędnościo-

wych w relatywnie krótkim czasie z dużą dokładnością. Zastosowanie inżynierii odwrotnej ma wyjątkowe uzasadnienie w przy-

padku takich konstrukcji jak nadwozia pojazdów samochodowych ponieważ ich złożona geometria utrudnia zastosowanie 

innych, klasycznych metod pomiarowych. 

 

WSTĘP 

Inżynieria odwrotna, oparta m.in. na wykorzystaniu skanerów 
3D oraz programów wspomagających projektowanie, stanowi obec-
nie bardzo cenne wsparcie dla projektantów, konstruktorów oraz 
technologów pracujących nie tylko w przemyśle maszynowym. 
Z racji szeregu zalet „Reverse engineering” zdobywa coraz większe 
rzesze zwolenników w takich dziedzinach jak geodezja, archeologia, 
muzealnictwo, architektura, medycyna. Generalnie, wszędzie tam 
gdzie może zaistnieć potrzeba digitalizacji obiektów przestrzennych. 
Cele skanowania 3D mogą być bardzo różnorodne. Poczynając od 
bardzo precyzyjnych pomiarów części maszyn, poprzez archiwiza-
cję (np. artefakty), poprzez wykorzystanie w rozrywce (filmy, gry). 

1. ELEMENT NAPRAWIANY I JEGO DIGITALIZACJA 

W celu zaprezentowania zastosowania inżynierii odwrotnej do 
weryfikacji naprawy elementu nadwozia autobusu wybrano napra-
wiony lewy narożnik przedniego zderzaka autobusu Solaris Urbino 
8.9 LE (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Element nadwozia autobusu Solaris Urbino 8.9 LE wybrany 
do skanowania; na podstawie [6] 

 
Element uległ niewielkiemu uszkodzeniu (pęknięcie z ubytkiem) 

i został naprawiony poprzez szpachlowanie oraz wzmocnienie 

struktury od wewnątrz włóknem szklanym nasączonym żywicą 
epoksydową (rys. 2).  

 

 
Rys. 2. Wewnętrzna strona narożnika zderzaka autobusu Solaris 
Urbino 8.9 LE 

 
Elementy nadwozia muszą spełniać określone wymagania do-

tyczące między innymi jakości powierzchni zewnętrznej wyrażanej 
np. poprzez jej ciągłość czy też gradient krzywizny. W celu precy-
zyjnego pomiaru powierzchni elementu został on zeskanowany przy 
użyciu urządzenia GOM Atos I 2M. Jest to skaner optyczny, którego 
zasada działania oparta jest o zastosowanie białego światła struktu-
ralnego (rys. 3). 

 

 
Rys. 3. Skaner GOM Atos I 2M; na podstawie [5] 
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Aby osiągnąć najlepsze rezultaty skanowania przy użyciu tego 
typu urządzeń (m.in. dokładność, brak niezarejestrowanych płatów 
powierzchni obiektu) należy zadbać, aby obiekt miał barwę jak 
najbardziej zbliżoną do szarej i matową powierzchnię. Ma to zna-
czenie ze względu na pochłanianie światła białego, którym oświe-
tlany jest przedmiot skanowany. Oczywiście najczęściej nie jest 
spełniony żaden z powyższych warunków, więc stosuje się specjal-
ny środek antyrefleksyjny nanoszony na obiekt (rys. 4). 

 
Rys. 4. Fragment zderzaka przygotowany do skanowania poprzez 
naniesienia środka antyrefleksyjnego oraz naklejenie znaczników 

 
System GOM Atos wymaga najczęściej naklejenia na skano-

wany przedmiot znaczników (punktów referencyjnych) o zdefinio-
wanych wymiarach. Znaczniki te system rozpoznaje i nadaje im 
numery śledząc ich wzajemne położenie. Umożliwia to oprogramo-
waniu sterującemu określanie położenia w przestrzeni całego obiek-
tu (rys. 5). 

 
Rys. 5. Widok interfejsu oprogramowania sterującego skanerem; 
widoczne zidentyfikowane i ponumerowane znaczniki, zwizualizo-
wany obiekt, przestrzeń pomiarowa oraz skaner 

 
W trakcie procesu skanowania na powierzchnię przedmiotu 

skanowanego rzutowane są prążki o różnej gęstości (rys. 6). 

 
Rys. 6. Projekcja rastra prążków na powierzchnię skanowanego 
obiektu 

 

W trakcie procesu skanowania oprogramowanie skanera na 
bieżąco łączy w całość poszczególne fragmenty odzwierciedlające 
powierzchnie przedmiotu rejestrowane w trakcie poszczególnych 
skanów. Aplikacja Atos Professional ułatwia użytkownikowi odpo-
wiednie ustawienie samego projektora względem obiektu, zarówno 
w kontekście wzajemnego położenia jak i regulacji oświetlenia. 
Każdy nowy skan wymaga bowiem nowego ustawienia mającego 
na celu zarejestrowanie jak największej powierzchni elementu przy 
minimalizacji liczby pojedynczych skanów. Zbyt duża ich liczba 
skutkuje wydłużonym czasem skanowania nie wpływając jednocze-
śnie na uzyskiwaną dokładność. Na rys. 7 i 8 przedstawiono widok 
interfejsu użytkownika z informacjami o niepoprawnej konfiguracji 
skanera. 

 

 
Rys. 7. Zbyt mała odległość skanera od obiektu 

 

 
Rys. 8. Zbyt duża jasność oświetlenia; prześwietlenie punktów 
referencyjnych (markerów) powodujące błędy w ich identyfikacji 

 
Wynik procesu skanowania najczęściej zawiera niepożądane 

cechy takie jak zarejestrowane elementy niebędące fragmentami 
przedmiotu (rys. 9) oraz braki w jego powierzchni (rys. 10). 

 

 
Rys. 9. Niepożądane elementy zarejestrowane w czasie skanowa-
nia 
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Rys. 10. Braki w powierzchni skanowanego przedmiotu 

 
Tego rodzaju nieprawidłowości usunięte mogą być np. w opro-

gramowaniu GOM Inspect. Na rys. 11 przedstawiono wynik skano-
wania narożnika zderzaka po usunięciu niepożądanych składowych 
oraz po uzupełnieniu braków w powierzchni zewnętrznej. 

 

 
Rys. 11. Zeskanowany narożnik zderzaka autobusu z zaznaczonym 
fragmentem powierzchni poddanej naprawie 

2. WERYFIKACJA GEOMETRII ELEMENTU 

Weryfikacja geometrii elementu nadwozia może zostać oparta 
o model 3D rozpatrywanej części i polegać na porównaniu go z 
wynikiem skanowania w sposób automatyczny lub ręczny, zarówno 
w odniesieniu do całego przedmiotu jak również np. do wybranych 
przekrojów. Niemniej, nie posiadając modelu 3D jako wzorca, moż-
na posłużyć się plikiem wynikowym ze skanowania (*.stl) eksportu-
jąc go do wybranego środowiska CAD, np. CATIA V5. Najprost-
szym, chociaż mało dokładnym narzędziem do analizy jakości 
powierzchni jest oświetlenie elementu i wizualna ocena rozkładu 
refleksów świetlnych o wybranej strukturze. Metoda ta odpowiada 
metodzie stosowanej w lakiernictwie samochodowym z użyciem 
jednej lub kilku świetlówek. W programie CATIA jest kilka tego 
rodzaju narzędzi, a wynik użycia jednego z nich przedstawia rys. 12. 

 

 
Rys. 12. Ocena jakości powierzchni na podstawie rozkładu reflek-
sów świetlnych generowanych przez oprogramowanie 

O wiele szersze możliwości przy ocenie powierzchni skanowa-
nego elementu dają narzędzia oprogramowania GOM Inspect. 
Wymaga to jednak posiadania modelu 3D skanowanej części lub 
też danych o względnym położeniu przestrzennym fragmentów, 
które mają być sprawdzone. W niniejszym artykule posłużono się 
fragmentem powierzchni narożnika zderzaka wygenerowanym 
w programie CATIA V5 przy użyciu polecenia Automatic Surface 
w module Quick Surface Reconstruction. Wynik przedstawiono na 
rys.13. 

 

 
Rys. 13. Powierzchnia użyta do weryfikacji naprawy elementu 

 
Geometria uzyskana w ten sposób została eksportowana jako 

plik *.igs i oprócz powierzchni zawiera trzy walce reprezentujące 
śruby służące do mocowania narożnika zderzaka do nadwozia 
autobusu (rys. 14). Elementy te posłużą w dalszej części do odpo-
wiedniego dopasowania modelu z pliku *.igs do siatki trójkątów 
będących reprezentacją obiektu zeskanowanego. Wyniki porówna-
nia przedstawiono na rys. 15 i 16. 

 

 
Rys. 14. Powierzchnia wzorcowa (kolor niebieski) nałożona na 
siatkę trójkątów uzyskaną po skanowaniu (kolor szary) 

 

 
Rys. 15. Powierzchnia wzorcowa z wizualizacją odchyłek względem 
siatki trójkątów 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

998 AUTOBUSY 12/2016 
 

 
Rys. 16. Odchyłki wygenerowane w wybranej płaszczyźnie (miejsce 
naprawy) 

 
Niezwykle interesującą funkcjonalnością oprogramowania 

GOM Inspect jest m.in. narzędzie lokalnego dopasowania geometrii 
pliku wzorcowego (*.igs) do wybranego fragmentu siatki trójkątów 
(*.stl). W odniesieniu do elementów nadwozi autobusowych będą-
cych niejednokrotnie dużymi gabarytowo panelami z kompozytów, z 
mocowaniami w postaci śrub, trzpieni itp. (rys. 17) umożliwia to 
sprawdzenie odchyłek powierzchni przy bazowaniu pliku *stl na 
wymienionych elementach.  

 

 
Rys. 17. Lokalne dopasowanie geometrii wzorcowej i siatki trójką-
tów; bazowanie na elementach mocujących narożnik zderzaka 

 
Uzyskany rezultat może dać wyobrażenie o dopasowaniu da-

nego elementu nadwozia do pozostałych (rys. 18). Należy tu przyjąć 
jednak założenie, że sąsiednie elementy są poprawnie zamontowa-
ne i nieuszkodzone, a punkty mocowania części naprawionej są 
nienaruszone. 

 
Rys. 18. Odchyłki siatki trójkątów względem geometrii wzorcowej 
przy lokalnym dopasowaniu do elementów mocujących 

PODSUMOWANIE 

Wykorzystanie inżynierii odwrotnej do weryfikacji napraw ele-
mentów nadwozi autobusów niesie ze sobą wiele potencjalnych 
korzyści. Warunkiem jest dysponowanie modelem 3D analizowane-
go elementu. Posiadanie tego typu wzorca umożliwia wszechstron-
ną inspekcję wymiarów, kształtu i położenia całości lub też wybra-
nych fragmentów. Tego typu sposób kontroli jakości naprawy może 
mieć zastosowanie w sytuacji gdy np. naprawy dokonuje wykonaw-
ca oddalony od miejsca postoju autobusu. Dysponując geometrią 
do porównania, może posłużyć się wynikiem skanowania i samo-
dzielnie, de facto bez dostępu do pojazdu, dokonać weryfikacji 
naprawy. W przypadku wykrycia ewentualnych błędów w geometrii 
wykonawca, bez straty czasu i innych środków na dostarczenie 
elementu do użytkownika pojazdu, może przystąpić do stosownej 
korekty. 

Możliwości, funkcjonalność połączona z przyjaznością dla 
użytkownika, czynią narzędzia obróbki wyników skanowania trud-
nymi do przecenienia dla współczesnego inżyniera. 
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Use of reverse engineering to verify parts  
of the buses bodies repair 

This article describes how to use a 3D scanner and soft-

ware for the processing of scan results in the context of the 

buses body parts repair. 3D technology allows coordinate 

measuring in a relatively short time with high accuracy. The 

use of reverse engineering has a special reasons for such 

structures as the body of vehicles because their complex 

geometry makes difficult to use traditional methods of meas-

urement. 
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