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Streszczenie. Prezentowana praca zwi¹zana jest z wykorzystania laserowych skanerów pomia-

rowych w odniesieniu do struktur kompozytowych. W pracy omówiono dzia³anie skanerów

i techniki skanowania oraz przedstawiono podstawowe zastosowania skaningu w analizie defor-

macji struktur kompozytowych tj. szybkie prototypowanie, naprawa uszkodzeñ, modelowanie

MES oraz pomiar geometrii. Analiza deformacji struktur kompozytowych przy u¿yciu skanowa-

nia w odniesieniu do szybkiego prototypowania umo¿liwia optymalizacjê i przeprojektowanie

konstrukcji. Ponadto pozwala na wydajniejsze przeprowadzenie naprawy uszkodzeñ i recyklin-

gu. Daje tak¿e mo¿liwoœæ tworzenia i walidacji modeli MES poprzez porównanie deformacji uzy-

skanych z badañ eksperymentalnych i obliczeñ numerycznych. Jednak¿e najwiêksze mo¿liwoœci

skaningu laserowego w analizie deformacji zwi¹zane s¹ z pomiarem wielkoœci geometrycznych.

W pracy dokonano wstêpnej analizy deformacji kompozytowej pow³oki cylindrycznej przy u¿y-

ciu skaningu laserowego celem zobrazowania mo¿liwoœci wykorzystania danych pomiarowych.

PROSPECTS OF LASER MEASURING SCANNER APPLICATIONS FOR THE ANALY-

SIS OF THE DEFORMATION OF COMPOSITE STRUCTURES

Summary. The presented paper is dedicated to the application of laser measuring scanners with

reference to composite structures. The scanners and scanning techniques are discussed and their

applications in composite structures deformation analysis i.e. rapid prototyping, damage repair,

FEM modeling and the measurement of geometry are presented. The deformation analysis of

composite structures using scanning with reference to the rapid prototyping provides the oppor-

tunities for optimization and reconstruction. Moreover, it allows for more efficient reparation of

damage and recycling. It also offers a possibility for both the creation and validation of FE models

by comparing the deformation from experiments with numerical calculations. However, the most

important abilities of the laser scanners in the analysis of the deformation are connected with the

measurement of geometry. In the presented work, the preliminary analysis of the deformation of

the cylindrical composite panel with the help of the laser measuring scanner is presented in order

to validate the possibility of using the measured data.

1. WSTÊP

Optyczne skanery pomiarowe rejestruj¹
dane geometryczne z istniej¹cego fizycznie
obiektu. Pomiary te s¹ nastêpnie u¿ywane do
konstrukcji wirtualnego modelu 3D w postaci
chmury punktów lub bezpoœrednio siatki trój-
k¹tów. Rejestracja pomiarów wykonanych ska-
nerem odbywa siê najczêœciej w formacie STL
(stereolitografia). Dzia³anie optycznych skane-

rów pomiarowych 3D opiera siê na krokowym
odczycie/zapisie pomiarów analizowanych
przebiegów. Mo¿na wyró¿niæ dwa sposoby
przeprowadzania procesu skanowania: aktyw-
ne (sekwencyjna rejestracja pewnego obiektu
albo jego obrazu wytworzonego w wyniku
detekcji sygna³u emitowanego przez obiekt)
i pasywne (skanowanie na podstawie sygna³u
wtórnego powsta³ego w wyniku interakcji
z obiektem). Dane pomiarowe w procesie ska-
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nowania uzyskiwane s¹ na podstawie promie-
niowania elektromagnetycznego (laser, radar),
fal ultradŸwiêkowych (sonar) lub sygna³ów,
które powsta³y w wyniku bezpoœredniego
pomiaru dotykowego (maszyny wspó³rzêd-
noœciowe). Sekwencyjnoœæ pomiarów w formie
stopniowej rejestracji obrazu wizyjnego, obra-
zu widmowego, gabarytów obiektu w drodze
cyklicznych pomiarów pozwala na uzyskanie
du¿ej liczby danych pomiarowych. Obecnie
najczêœciej wykorzystywane skanery pomiaro-
we 3D wykorzystuj¹ œwiat³o strukturalne: bia-
³e lub niebieskie albo technologiê laserow¹.
Taksonomiê pomiarów skaningowych z umiej-
scowieniem w niej laserowych skanerów po-
miarowych 3D, które stanowi¹ grupê najbar-
dziej zaawansowan¹ technologicznie skane-
rów przedstawiono na rysunku 1 [1].

Obecnie laserowa technologia pomiarowa
znajduje ca³y szereg zastosowañ zarówno
w bezstykowych dynamicznych pomiarach
elementów maszynowych (œwiat³owody,
wa³ki, druty, kable, w³ókna, taœmy), jak i do
kontroli wzorców w pomiarach laboratoryj-
nych. Pomiary dynamiczne wykorzystuj¹ fakt,

¿e czêstotliwoœæ skanowania pozwala na uzy-
skanie do kilku tysiêcy skanów na sekundê, co
przek³ada siê na bezwzglêdn¹ niedok³adnoœæ
pomiaru w granicach 1-5 µm. W pomiarach
laboratoryjnych wykorzystuje siê dodatkowo
wzorce odniesienia [1]. Mo¿liwoœci analizy da-
nych z pomiarów skanerem 3D pozwalaj¹ na
wykorzystywanie ich do ca³ego szeregu zasto-
sowañ, pocz¹wszy od prostego odwzorowania
geometrii przedmiotu po u¿ycie skonstruowa-
niu na ich bazie modeli geometrycznych do
analiz numerycznych jak np. w [2].

2. PROCES SKANOWANIA LASEROWYMI

SKANERAMI POMIAROWYMI

Skanery pomiarowe realizuj¹ dwie podsta-
wowe funkcje urz¹dzeñ do skaningu laserowe-
go tj. pisania (projekcja wi¹zki laserowej w ob-
szarze skanowania) i czytania (rejestrowanie
i detekcja promieniowana rozproszonego
w obszarze skanowania). Bior¹c pod uwagê
sposób, w jaki prowadzona jest wi¹zka skane-
ry dzieli siê je na poosiowe (skanowanie w wy-
niku przemieszczania ca³ego skanera lub g³o-
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Rys. 1. Taksonomia pomiarów skaningowych [1].



wicy z laserem i detektorem, kierunek propa-
gacji wi¹zki jest wspó³osiowy lub równoleg³y
do osi optycznej skanera) i poprzeczne (po³o-
¿enie skanera jest ustalone, wi¹zka odchyla siê
od osi optycznej skanera w zale¿noœci od spo-
sobu sterowania, rodzaju zastosowanego de-
flektora i uk³adu optycznego) [1].

Zasada dzia³ania skanera pomiarowego
zosta³a przedstawiona na Rys. 2. Obiekt O jest
umieszczony w obszarze skanowania.

Na obiekcie wyœwietlane s¹ przez urz¹dze-
nie pomiarowe pr¹¿ki laserowe w wyniku
tego, ¿e zachodzi projekcja wi¹zki laserowej
przy pomocy uk³adu skanera z deflektorem
poligonalnym P. �ród³o promieniowania znaj-
duje siê w diodzie laserowej D. Soczewka sku-
piaj¹ca S i soczewka cylindryczna W formuj¹ je
nastêpnie w kszta³t pod³u¿ny. Kamera CCD
rejestruje obraz pr¹¿ków na badanym obiekcie
O. Nastêpnie w wyniku analizy tego obrazu
nastêpuje generowanie przestrzennej chmury
punktów odpowiadaj¹cej kszta³towi obiektu
skanowanego O [1].

Analizuj¹c sposób prowadzenia wi¹zki la-
serowej (skokowo lub wektorowo) skanowanie
mo¿na podzieliæ na skanowanie rastrowe
(powtarzaj¹ce siê przemiatanie wi¹zka lasero-
w¹ obszaru skanowania na skanowanym
obiekcie ze sta³a czêstotliwoœci¹ przy sta³ym
zakresie skanowania) i skanowanie wektorowe
(ruch wi¹zki laserowej jest realizowany w pos-

taci serii jednokierunkowych przemieszczeñ
k¹towych lub translacji) [1].

Po³o¿enie deflektora wzglêdem soczewki
skanuj¹cej pozwala na konfiguracjê typu
„pre-objective” (deflektor znajduje siê przed
soczewk¹ skanuj¹ca, a w wyniku transformacji
ruch k¹towy promienia jest przekszta³cany na
translacyjny) lub post-objective (deflektor,
umieszczony za soczewk¹, realizuje odchyle-
nie) [1].

Wa¿nym elementem samego poprawnego
przeprowadzenia pomiarów skanerem 3D jest
kalibracja i konfiguracja urz¹dzenia pomiaro-
wego, poniewa¿ pozwala ona na prawid³owe
odwzorowanie geometrii badanego obiektu
niezale¿nie od tego, z jakiego materia³u jest
wykonany. Przeprowadzenie ich przed samym
skanowaniem pozwala na uwzglêdnienie
w technice dokonywania pomiaru zarówno
w³aœciwoœci powierzchni materia³u jak i tem-
peratury, w której pomiar jest dokonywany.
Ponadto daje mo¿liwoœæ najlepszego dostoso-
wania sposobu umieszczenia markerów na
mierzonym obiekcie, pozwalaj¹c zarówno na
samopozycjonowanie siê skanera, jak i ³¹czenie
wykonanych skanów w finalny model przy
analizie danych pomiarowych.

3. ZASTOSOWANIA SKANINGU

LASEROWEGO W ANALIZIE DEFOR-

MACJI STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH

Materia³y kompozytowe charakteryzuje
du¿e zró¿nicowanie, jeœli chodzi o ich w³aœci-
woœci, co skutkuje koniecznoœci¹ stosowania
do ich pomiarów urz¹dzeñ pozwalaj¹cych na
uzyskanie mo¿liwie dok³adnych wyników
przy jednoczesnym uwzglêdnieniu zró¿nico-
wania charakterystycznego dla tego typu ma-
teria³ów. Zastosowanie kontroli metrologicznej
do pomiarów struktur wykonanych z materia-
³ów o ma³ej sztywnoœci [4] przy u¿yciu metod
stykowych rodzi mo¿liwoœci pope³nia b³êdów
wynik³ych z odkszta³cenia badanych detali.
Powoduje to wzrost mo¿liwoœci zastosowañ
optycznych technik pomiarowych do analiz
tak¿e tego typu struktur.

Przetwórstwo Tworzyw 1 (styczeñ – luty) 2014

6 Agnieszka BONDYRA, Ma³gorzata CHWA£, Przemys³aw D. PASTUSZAK

Kamera CCD

Pr¹¿ki

Obiekt O
Deflektor

poligonalny P

Uk³ad

soczewek W i S

Dioda laserowa D

Sygna³ steruj¹cy
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Wp³yw b³êdów w pomiarach skaningo-
wych, w tym przy dokonywaniu pomiarów
obiektów cylindrycznych, w zale¿noœci od pla-
nowanych zastosowañ danych pomiarowych
powinien zostaæ zminimalizowany dziêki u¿y-
ciu rozwijanych obecnie algorytmów [1].

3.1. In¿ynieria odwrotna i szybkie

prototypowanie

W projektowaniu konwencjonalnym myœli
in¿ynierska przybiera³a najpierw formê mode-
lu a nastêpnie postaæ rzeczywistego obiektu.
W in¿ynierii odwrotnej to rzeczywiste obiekty
s¹ przetwarzane na modele i koncepcje. In¿y-
nieriê odwrotn¹ mo¿na zdefiniowaæ, jako me-
todê tworzenia numerycznej geometrii modeli
na podstawie rzeczywistych obiektów. Proces
tworzenia modeli w in¿ynierii odwrotnej obej-
muje akwizycjê danych, ich przetwarzanie,
segmentacjê i dopasowanie powierzchni oraz
tworzenia modeli CAD (Rys. 3).

Odwzorowanie obiektu odbywa siê po-
przez zebranie punktów z powierzchni, np.
poprzez wykorzystanie skanerów laserowych.
W in¿ynierii odwrotnej istniej¹cy obiekt jest
mierzony za pomoc¹ skanera laserowego,
a nastêpnie zebrane dane s¹ wykorzystywane
do stworzenia powierzchni modelu lub mode-
lu bry³owego. Stworzenie modelu numerycz-
nego CAD/CAM obiektu jest dogodne z punk-
tu widzenia wytwarzania i analizy oraz wpro-
wadzenia poprawek od strony jakoœci i wydaj-
noœci.

Ze wzglêdu na coraz to bardziej skompliko-
wane kszta³ty obiektów wykonanych z mate-
ria³ów kompozytowych technologie zwi¹zane

z in¿ynieri¹ odwrotn¹ odgrywaj¹ rosn¹ce zna-
czenie w odwzorowywaniu powierzchni
zw³aszcza w lotnictwie, lotach kosmicznych,
motoryzacji czy w produktach powszechnego
u¿ytku [5]. Podstawowe zastosowania in¿ynie-
rii odwrotnej obejmuj¹ [6]:
— tworzenie kopii obiektu, do którego brak

dokumentacji technicznej;
— przeprojektowanie istniej¹cego obiektu w

celu polepszenia funkcjonalnoœci i estetyki;
— tworzenie elementów dopasowanych do

danego kszta³tu (np. protezy, kombinezony,
opakowania).

Tworzenie modeli w procesie in¿ynierii od-
wrotnej nie jest procesem zautomatyzowa-
nym, chocia¿ prowadzone prace w tej dziedzi-
nie zmierzaj¹ do zautomatyzowania niektó-
rych etapów procesu [7]. Rozwój in¿ynierii od-
wrotnej jest ukierunkowany na opracowanie
inteligentnych skanerów 3D, które to bazuj¹c
na zebranych punktach ze skanowanego
obiektu umo¿liwi¹ generowanie modeli CAD

nie tylko w sposób przybli¿ony, ale tak¿e
przedstawia ca³¹ strukturê obiektu. Prowadzo-
ne prace skupiaj¹ siê na udoskonaleniu metod
odwzorowania krawêdzi oraz odwzorowania
powierzchni w celu stworzenia takiego skane-
ra 3D, który pozwala na tworzenie popraw-
nych kopii obiektów 3D.

Szybkie prototypowanie zwi¹zane jest
z rozwojem in¿ynierii odwrotnej i mo¿e obej-
mowaæ skanowanie 3D oraz drukowanie 3D.
W odró¿nieniu od kopiarek 3D, skaner 3D
tworzy nie tylko kopiê obiektu, ale tak¿e zbiera
informacje, które mog¹ byæ wykorzystane do
tworzenia modeli numerycznych podlega-
j¹cych modyfikacji. Technologia szybkiego
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Rys. 3. Podstawowe etapy in¿ynierii odwrotnej.



prototypowania polega na generowaniu rze-
czywistych obiektów poprzez trójwymiarowe
drukowanie. Powstanie prototypu rozpoczyna
siê na etapie tworzenia rysunku CAD, który
jest przesy³any do komputera drukarki 3D.
Komputer powi¹zany z drukark¹ druku prze-
strzennego dzieli obiekt numeryczny na war-
stwy, które nastêpnie s¹ pobierane przez opro-
gramowanie maszyny modeluj¹cej i rozpoczy-
na siê proces powstawania fizycznego obiektu
warstwa po warstwie, tzw. metoda addytywna
(Rys. 4).

Wykorzystanie druku przestrzennego w
szybkim prototypowaniu pozwala na szybk¹,
precyzyjn¹ i powtarzaln¹ produkcjê elemen-
tów. Szybkie prototypowanie obejmuje nie tyl-
ko tworzenie prototypów, ale tak¿e narzêdzi
i finalnych wyrobów [8].

3.2. Budowa modeli numerycznych

Wykorzystanie pomiarów geometrii, jako
bazy do analiz numerycznych np. metoda ele-
mentów skoñczonych (MES) staje siê coraz
powszechniejsz¹ tendencj¹ [2, 9�11]. W wyni-
ku skanowania i przetwarzania wyników
z chmury punktów otrzymuje siê tzw. model
fasetkowy (po triangulacji), który nastêpnie po
redukcji liczby trójk¹tów oraz uzyskaniu jed-
norodnego modelu CAD stanowi bazê do
wykonania modelu geometrycznego. G³ówna
zalet¹ takiego sposobu budowania modeli jest
zgodnoœæ z geometri¹ rzeczywist¹ na za³o¿o-
nym poziomie dok³adnoœci, co stanowi spore
udogodnienie w przypadku z³o¿onej geome-
trii [11].

Sposób rejestracji danych pozwala po odpo-
wiednich przekszta³ceniach w oprogramowa-

niu dedykowanym do skanerów 3D, na wyko-
rzystanie ich do utworzenia modelu geome-
trycznego lub siatki, które bêd¹ stanowi³y fi-
nalnie bazê do analiz numerycznych i symula-
cji. Wykorzystane oprogramowanie pozwala
na uzyskanie dok³adnych wymiarów modelu
CAD oraz transformacjê powierzchni w bry³y.

Dodatkow¹ mo¿liwoœci¹ zwi¹zan¹ z budo-
w¹ modeli numerycznych jest wykorzystanie
pomiarów skanerem do walidacji modelu, np.
w formie porównania deformacji przed i po
zniszczeniu [12].

3.3. Pomiary geometrii

W pracy [13] zosta³a przedstawiona analiza
zniszczenia czêœci maszyny o skomplikowanej
geometrii przy u¿yciu skanera pomiarowego
3D. Pokazano, tam mo¿liwoœci porównania
geometrii mierzonego obiektu przed i po
zniszczeniu. Dane otrzymane z pomiarów
w formie chmury punktów lub pliku STL po-
zwalaj¹ na ich porównanie albo z geometri¹
referencyjn¹ w formie pliku CAD albo porów-
nanie geometrii przed i po zniszczeniu w celu
okreœlenia deformacji. Ponadto kolejn¹ mo¿li-
woœci¹ uzyskan¹ przez obróbkê danych ze ska-
nowania 3D jest porównanie zmian przekro-
jów analizowanej struktury. Prezentacja po-
miarów w postaci mapy odchy³ek daje mo¿li-
woœæ zobrazowania deformacji, które zasz³y
w strukturze, ale tak¿e pozwala na kontrolê
dok³adnoœci wykonania na ro¿nych etapach
obróbki powierzchni.

Prezentowany sposób pomiarów geometrii
daje tak¿e mo¿liwoœci digitalizacji modeli
CAD albo oceny stopnia zu¿ycia w warunkach
pracy [14]. Szczególnie interesuj¹c¹ mo¿liwoœ-
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ci¹ oferowana przez skaning 3D jest forma ana-
lizy danych w postaci tzw. inspekcji zarówno
ca³ej struktury jak i poszczególnych profili, kie-
dy to punkty opisywane s¹ oprócz zmiennych
lokalizuj¹cych je w uk³adzie wspó³rzêdnych,
dodatkow¹ informacj¹ o odchy³ce.

4. PRZYK£AD ANALIZY STRUKTURY

KOMPOZYTOWEJ

Jako przyk³ad perspektyw wykorzystania
danych pomiarowych uzyskanych ze skanin-
gu, w pracy wstêpnie przeanalizowano panel
cylindryczny wykonany z laminatu szklanego.
Pomiarów dokonano przy u¿yciu rêcznego
skanera laserowego 3D Handyscan, model
REVscan firmy Creaform. Zastosowany skaner
pozwala na bezpoœrednie dokonywanie po-
miarów z maksymaln¹ dok³adnoœci¹ 50 µm,

z szybkoœci¹ do 18 000 pomiarów na sekundê.
W wyniku skanowania uzyskano geometriê
kompozytowego panelu cylindrycznego w for-
mie chmury punktów (Rys. 5).

Przy u¿yciu skanera i póŸniejszej obróbce
otrzymanych danych w oprogramowaniu
GeoMagic Qualify porównano geometriê cy-
lindrycznej pow³oki przed i po deformacji.
Dziêki opcjom dostêpnym w œrodowisku Geo-
magic mo¿liwe by³o okreœlenie wspó³rzêdnych
poszczególnych punktów zidentyfikowanych
na panelu (Rys. 6) oraz przeœledzenie zmiany
promienia krzywizny œciskanego obiektu
(Rys. 7).

Przy analizie wielkoœci wzorcowej wyko-
rzystano zaprezentowane w [1,4] wstêpne
równanie pomiaru w formie:

d = dz + � dz + � ds + � dwz (1)
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Rys. 6. Okreœlenie wspó³rzêdnych wybranych punktów na mierzonym obiekcie.

Rys. 5. Pomiar panelu cylindrycznego skanerem 3D.



gdzie: dz – œrednica zmierzona skanerem, � dz –
rozdzielczoœæ pomiaru, � ds – b³¹d systema-
tyczny pomiaru, � dwz – niedok³adnoœæ wzorca
œrednicy.

5. PODSUMOWANIE

Prezentowana praca stanowi przegl¹d pers-
pektyw zastosowania laserowego skaningu 3D
ze szczególnym zaakcentowaniem analizy de-
formacji w konstrukcjach kompozytowych. Ze
wzglêdu na formê uzyskiwanych danych oraz
mo¿liwoœci ich przetwarzania i analizy, ziden-
tyfikowano i opisano cztery podstawowe ob-
szary, w których pomiary deformacji konstruk-
cji kompozytowych przeprowadzone przy
u¿yciu skanerów laserowych 3D bêd¹ w coraz
wiêkszym stopniu decydowa³y o ich rozwoju
i s¹ to: szybkie prototypowanie, in¿ynieria od-
wrotna, budowa modeli do analiz numerycz-
nych metodami siatkowymi oraz rejestracja
deformacji geometrii przed i po zniszczeniu.
Zaprezentowano tak¿e przyk³ad analizy pane-
lu cylindrycznego wykonanego z laminatu

szklanego, gdzie szczególnie interesuj¹cymi
aspektami s¹ mo¿liwoœci obserwacji pomiaru
promienia krzywizny struktury oraz analizy
deformacji w poszczególnych punktach.

W oparciu o zaprezentowane perspektywy
pomiarów wykonywanych laserowym skane-
rem pomiarowym 3D, w ramach dalszych prac
istnieje mo¿liwoœæ przeprowadzenia analizy
danych pomiarowych uzyskanych ze skano-
wania struktur kompozytowych poddanych
ró¿nego typu obci¹¿eniom.
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