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TRÓJWYMIAROWA DOKUMENTACJA KONSTRUKCJI  

DLA POTRZEB EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PROCESEM  

PRODUKCJI I EKSPLOATACJI POJAZDÓW 

 

Niniejszy artykuł opisuje wykorzystanie techniki światła strukturalnego w procesie odtwarzania i produkcji elementów 

konstrukcyjnych pojazdów mechanicznych. Główną zaletą tej techniki jest możliwość uzyskania bardzo dużej rozdzielczości 

przestrzennej, co umożliwia szybkie modelowanie elementu. Opisano proces cyfrowej inwentaryzacji geometrycznej z wykorzy-

staniem trójwymiarowej kamery video uwzględniając czas skanowania oraz opracowania danych. W celu weryfikacji dokład-

ności wykorzystywanego narzędzia opracowano tablicę testową do porównania z wartościami referencyjnymi. Pozytywny 

wynik testu pozwolił na testowe wykorzystanie techniki światła strukturalnego w procesie inżynierii odwrotnej w zakresie cy-

frowego modelowania elementów konstrukcji pojazdów. Uzyskane wyniki mogą być przetwarzane na potrzeby prototypowania 

znacząco skracając czas projektowania i wytworzenia elementów konstrukcji pojazdów mechanicznych.  

 

WSTĘP 

Do odtworzenia kształtu geometrycznego obiektów mechanicz-
nych wykorzystywane są coraz to nowsze technologie [1]. Ich roz-
wój stwarza większe możliwości dokładniejszego odwzorowania 
konstrukcji, minimalizacji liczby błędów, czasu wykonywania pomia-
rów [5]. Ostatecznie prowadzi to do wiarygodnej oceny stanu tech-
nicznego diagnozowanych pojazdów. Na cele niniejszego artykułu w 
procesie odtworzenia kształtu elementów mechanicznych wykorzy-
stano skaner działający w oparciu o technikę światła strukturalnego 
[2,6] . Jest to metoda wykorzystywana w różnego typu aplikacjach, 
od co najmniej dekady. Jednakże dopiero po opracowaniu przeno-
śnych urządzeń oraz algorytmów automatyzujących proces gene-
rowania modelu 3d, technika ta może być efektywnie wykorzystana. 
Po przeniesieniu danych do komputera, po odpowiednim procesie 
przetwarzania dane z poszczególnych stanowisk pomiarowych 
tworzą model przestrzenny w formie trójwymiarowej chmury punk-
tów. W ramach realizowanego przez Wojskową Akademię Tech-
niczną (będącą członkiem konsorcjum w składzie: Centralne Labo-
ratorium Kryminalistyczne Policji – Lider projektu, Uniwersytet War-
szawski, Politechnika Warszawska, Cyborg Idea Sp. Z o.o.) projektu 
na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr: NCBiR BiO 
4/2013 „Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania 
przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykryw-
czym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsc zdarzenia i okoliczności 
zdarzenia” przeprowadzono serię prac mających na celu weryfikację 
możliwości wdrożenia tego typu rozwiązań nie tylko w działalności 
operacyjnej Służb ale również na innych polach. Jednym z takich 
obszarów jest modelowanie elementów mechanicznych pojazdów. 
Ręczne skanery działające w oparciu o technikę światła struktural-
nego uzupełniają proces zarządzania i eksploatacji na poziomie 
pozyskania cyfrowego modelu przestrzennego elementu konstruk-
cyjnego pojazdu.  

1. RĘCZNA KAMERA 3D 

Podstawą działania urządzenia jest projekcja znanej struktury 
światła w zakresie bliskiej podczerwieni i użycie sensorów do ze-
brania obrazu obiektu z liniami struktury rzutowanej na niego. Do 
zbierania informacji 3D wykorzystywana jest struktura światła ulega-
jąca deformacji w zależności od krzywizny mierzonej powierzchni. 
Stopień deformacji znanej struktury uzależniony jest od geometrii 
powierzchni obrazu. Wyznaczenie położenia odbywa się na zasa-
dzie triangulacji, tzn. obliczeniu miejsca przecięcia się w przestrzeni 
płaszczyzny utworzonej przez prążek światła strukturalnego i pół-
prostej wychodzącej ze środka piksela matrycy kamery (Rys.2). 
Pozyskiwany w ten sposób obraz oświetlonego przedmiotu, reje-
strowany jest przez matrycę CCD z częstotliwością 10 Hz. 

 
Rys.1. Skaner Mantis Vision F5 SR. 
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Rys. 2 Wyznaczanie położenia punktu w przestrzeni przez skaner 
światła strukturalnego. 
 

Metoda mapowania 3d na bazie oświetlenia strukturalnego jest 
techniką pomiarów geometrycznych 3D opracowaną stosunkowo 
niedawno [ ] . Rozpowszechniła się wraz z pojawieniem się techno-
logii cyfrowej projekcji. Umożliwia równomierne próbkowanie bada-
nej powierzchni. Technika z oświetleniem strukturalnym jest obecnie 
stosowana do pomiarów geometrii 3D obiektów przestrzennych o 
niewielkich wymiarach, ze względu na prostotę budowy oraz brak 
elementów ruchomych w konstrukcji urządzenia. Czynnikiem ogra-
niczającym stosowanie tej metody na większą skalę jest koniecz-
ność oświetlenia przez cyfrowy projektor całej skanowanej po-
wierzchni jednocześnie. Projektor bazuje na laserach typu VCSEL - 
o emisji powierzchniowej w zakresie spektralnym 808 nm.  

2. POMIARY TESTOWE 

W ramach realizowanego przez Wojskową Akademię Tech-
niczną (będącą członkiem konsorcjum w składzie: Centralne Labo-
ratorium Kryminalistyczne Policji – Lider projektu, Uniwersytet War-
szawski, Politechnika Warszawska, Cyborg Idea Sp. Z o.o.) projektu 
na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr: NCBiR BiO 
4/2013 „Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania 
przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykryw-
czym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsc zdarzenia i okoliczności 
zdarzenia”, czas realizacji: 02.2014 -:- 02.2016) przeprowadzono 
testy ręcznych kamer 3d działających w oparciu o technikę światłą 
strukturalnego. Rozwiązanie to wywodzi się z technologii wojsko-
wych [6]. Od 2012 roku, znajduje również zastosowanie wśród 
użytkowników cywilnych. Niniejszy artykuł ocenia możliwość wyko-
rzystania tego urządzenia w odtwarzaniu geometrii elementów 
mechanicznych. 

Zanim przystąpiono do mapowania elementów konstrukcyj-
nych, przeprowadzono pomiary na tablicy testowej, którego celem 
było określenie dokładności danych na osiemnastu próbkach o 
zróżnicowanych kształtach, wykonanych z aluminium, drewna, 
pomalowanych farbą z połyskiem oraz matem, w barwie: białej, 
szarej, czarnej, (Rys. 3). Zakres liniowy wykorzystanych próbek to: 
0,30-41,41 [cm]. Wybrano 89 odcinków znajdujących się na tablicy, 
każdy mierzono dziesięciokrotnie. W ocenie dokładności wyznaczo-
no wartość odchylenia standardowego oraz błąd pozorny, który nie 
przekroczył wartości 3,3 [mm]. 

 
Rys. 3 Tablica testowa 

 
Przetworzenie danych do postaci trójwymiarowej chmury punk-

tów to proces czasochłonny, choć w dużym stopniu zautomatyzo-
wany. Po zakończonym etapie skanowania dane należy zgrać z 
pamięci rejestratora do komputera. W dedykowanym oprogramo-
waniu obraz jest przetwarzany do postaci trójwymiarowej chmury 
punktów.  W pierwszej kolejności poddane zostały rekonstrukcji, 
czyli przeliczeniu dwuwymiarowego filmu do postaci trójwymiarowej 
chmury punktów. Proces ten realizowany jest automatycznie, po-
przez dekodowanie informacji pochodzących z projekcji na po-
wierzchnię mapowanego  obiektu. W kolejnym kroku następuje 
łączenie pojedynczych chmur punktów z poszczególnych klatek w 
grupy. Następnym krokiem jest łączenie poszczególnych grup 
chmur punktów w całość na podstawie ich charakterystycznych 
właściwości geometrycznych. Dzięki tego typu algorytmowi nie ma 
konieczności wykorzystywania dodatkowych punktów referencyj-
nych w obrębie mapowanej sceny. Wynikiem skanowania jest dys-
kretny model geometryczny o wysokiej rozdzielczości przestrzennej.  

Pierwszym elementem, którego kształt zdecydowano się 
odtworzyć w sposób dyskretny to obręcz koła motocyklowego wraz 
z tarczą hamulcową i oponą 19’’(Rys.4). Łączny czas opracowania 
danych uzyskanych w wyniku skanowania (2 nagrania) to 20minut, 
natomiast czas pozyskiwania danych nie przekroczył 10minut. W 
sumie otrzymano około 2 milionów punktów, co pozowliło wiernie 
odtworzyc kształt obiektu. Ze względu na specyfikę techniki światła 
strukturalnego nie było potrzeby wcześniejszego przygotowywania 
sceny. 

Oprogramowanie producenta posiada szerokie możliwości 
przestrzennej analizy przetworzonych danych, umożliwiając pomiar 
wielkości liniowych i kątów (Rys.5),  tworzenie płaszczyzny i pomiar 
odległości w odniesieniu do niej (Rys.6).  

Dane pozyskane z procesu skanowania wykorzystywane są do 
kontroli 3D opartej na CAD. Otrzymany drogą digitalizacji model 
CAD 3D umożliwia pełne skalowanie, parametryzację, wymiarowa-
nie i współpracę z każdym popularnym formatem zapisu dokumen-
tacji 3D. Metoda ta jest coraz częściej wykorzystywana do kontroli 
jakości urządzeń mechanicznych i inżynierii odwrotnej.. 

Oprogramowanie to umożliwia pełną współpracę pomiędzy pro-
jektantami, inżynierami i wytwórcami, poprzez export danych do 
dogodnych formatów: *.mpc, *.pts, *.xyz, *.asc, *.ptsd, *.ascd. Moż-
liwe jest dalsze przetwarzanie danych i tworzenie modelu. 



I 

Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

1824 AUTOBUSY 6/2016 
 

Dodatkowym elementem, którego kształt postanowiono odtwo-
rzyć to silnik HONDA PCX 125 (Rys. 7, Rys.8). Na przeprowadzo-
nym obiekcie dokonano kontroli wielkości geometrycznych (Rys.9).  

Ze względu na mnogość charakterystycznych, niewielkich ele-
mentów o nieregularnym kształcie czas skanowania obiektu wydłu-
żył się do 15 minut, co w efekcie wpłynęło na proces opracowania 
danych, który wyniósł 30 minut. Wynikowa chmura punktów obej-
mowała około 3 mln punktów. 

W celu prawidłowego odtworzenia kształtu obiektu proces ska-
nowania wykonano z 4 niezależnych kierunków. Aby obiekt przed-
stawiał spójną geometrię dokonano wzajemnej orientacji każdego 
ze skanów. Pozwoliło to na uzyskanie pełnego pokrycia mapowa-
nego obiektu. (Rys.10) 
 

 
Rys.4 Obraz koła pojazdu, efekt skanowania. 
 

 
Rys.5  Analiza elementów liniowych tarczy koła 
 

 
Rys. 6. Analiza geometryczna tarczy koła. 
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Rys. 7 Obraz silnika, efekt skanowania (P). 
 

 
Rys. 8 Fotografia mapowanego elementu (po lewej) oraz wynik skanowania w postaci trójwymiarowej chmury punktów. 
 

 
Rys. 9 Wymiarowanie wybranych elementów konstrukcji na bazie pozyskanego modelu. 
 

 
Rys. 10 Analiza elementów liniowych silnika. 
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PODSUMOWANIE 

Technologia skanowania, dzięki wysokiej precyzji oraz możli-
wości gromadzenia dużej ilości informacji o obiekcie pozwala na 
zwiększenie stopnia szczegółowości i dokładności wykonywanej 
dokumentacji. Pozyskiwane dane stanowią wiarygodny materiał do 
cyfrowej rekonstrukcji obiektów umożliwiając pełniejszą analizę. 

Użytkownik urządzenia ma pełną kontrolę nad mierzonymi 
elementami, świadomie może pominąć pomiar elementów mniej 
znaczących do dalszego opracowywania danych. Poprawnie odtwo-
rzony kształt obiektu jest metryczny.  

Przeprowadzone badania pod względem oceny dokładności w 
pełni pokryły się z pomiarami testowymi, co potwierdza efektywność 
urządzenia w procesie odtwarzania kształtu obiektów, wykonywania 
trójwymiarowej, cyfrowej dokumentacji. Dane niespełniające wymo-
gu dokładności, mogą być wykorzystywane do zastosowań wizuali-
zacyjnych i prezentacyjnych, nie mogą być traktowane, jako doku-
mentacja. Ich wartość jest znikoma.  
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Three-dimensional design documentation for the purpose  
of efficient management of the process  
of production and operation of vehicles. 

This article describes the use of structured light tech-

niques in the production process and production of structural 

components of vehicles. The main advantage of this tech-

nique is possibility of very high a spatial resolution allowing 

fast modeling element. Describes the process of digital geo-

metric inventory using a three-dimensional video camera 

including the time scanning and processing data. In order to 

verify the accuracy of used tools developed test chart for 

comparison with the reference values. A positive test allowed 

for testing the use of structured light technique in the process 

of reverse engineering in the field of digital modeling con-

struction elements of vehicles. The results can be processed 

for the purpose prototyping significantly shortening design 

and manufacturing of structural elements of motor vehicles. 
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