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Od autora

WKatedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej zainicjowano badania

związane z inżynierią odwrotną, będącą stosunkowo nową oraz stale rozwijającą się

dziedziną nauki i techniki.

Jednym z podstawowych działań realizowanych w ramach inżynierii odwrotnej

jest transformacja powierzchni obiektu do postaci cyfrowej. Jego realizacja możliwa

jest wyłącznie z użyciem specjalistycznego urządzenia – digitalizatora (skanera 3D)

oraz stosownego oprogramowania.

Dlatego też, korzystając m.in. ze środków finansowych UE w ramach Zintegro-

wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), zakupiono digi-

talizator optoelektroniczny Skaner3DTM wraz z oprogramowaniem Mesh3DTM.

Głównym celem autora przy opracowaniu niniejszej publikacji było zawarcie w

niej wiedzy o charakterze praktycznym, której zakres wychodzi znacznie poza treść

oficjalnych instrukcji dotyczących posługiwania się digitalizatorem oraz związanym

z nim oprogramowaniem.

Treść niniejszego Zeszytu KPKM kierowana jest głównie do studentów uczelni

wyższych, których program nauczania obejmuje zagadnienia związane z digitaliza-

cją, stanowiącą podstawy inżynierii odwrotnej. Poza tym, opracowanie to może być

użyteczną pomocą dla wszystkich innych użytkowników wspomnianego digitaliza-

tora optoelektronicznego.

Gliwice, czerwiec 2008 Marek Wyleżoł
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Rozdział 1

Wstęp

Jedną z cech charakteryzujących współczesne wytwory jest atrakcyjna forma ze-

wnętrzna (stylizacja). Forma ta powinna spowodować wzrost zainteresowania klienta

danym produktem. Ogromna konkurencja pomiędzy wytwórcami powoduje współ-

cześnie potrzebę nie tylko zwrócenia uwagi klientów na swoje wytwory poprzez ich

ciekawą stylizację, ale również na umożliwienie szybkiego ich dostarczenia na rynek.

Szybkość działań wytwórcy dotyczy również możliwości szybkiego zareagowania na

ewentualne niepowodzenie zaproponowanej formy wytworu lub też na zmienne gusty

klientów.

Dlatego też duży udział w rozwoju wytworu mają współcześnie tzw. styliści.

Ich warsztat pracy obejmuje środki konwencjonalne oraz systemy komputerowe. Po-

mimo znacznego udziału w ich pracy systemów komputerowych nadal jednym z

ważniejszych środków nadawania fizycznej formy ich pomysłom są materiały łatwo

formowalne (modelina, gips, pasta modelarska itp.) z użyciem konwencjonalnych

technik „ręcznych” (rys. 1.1). W ten sposób powstają modele fizyczne stanowiące

wzorce przyszłych wytworów. Wzorce te zwykle dotyczą postaci zewnętrznej całych

wytworów lub tylko ich elementów składowych.

Tak wykonane modele należy jednak przekształcić do postaci użytecznej dla

wytwórców. Najlepszą obecnie formą takiej postaci jest postać cyfrowa, głów-

nie ze względu na powszechność stosowania komputerowych systemów klasy CAx

(Computer Aided: Design,Manufacturing, Engineering i inne). Aby to jednak mo-

gło nastąpić, model wzorcowy należy przekształcić do postaci cyfrowej.

Proces zamiany postaci powierzchni modelu fizycznego do postaci cyfrowej na-

zywany jest digitalizacją (patrz rozdz. 2). Proces digitalizacji realizowany jest za

pomocą urządzeń zwanych digitalizatorami, skanerami przestrzennymi lub skrótowo

skanerami 3D (patrz rozdz. 3).
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Rys. 1.1: Przykład kształtowania postaci zewnętrznej modelu wzorcowego samo-

chodu [2]

Efektem procesu digitalizacji jest chmura punktów . Na jej podstawie można zbu-

dować model powierzchniowy [23], a następnie bryłowy [22]. Taki sposób postępowa-

nia – od modelu fizycznego do modelu cyfrowego – nazywany jest ogólnie inżynierią

odwrotną lub wsteczną (patrz rozdz. 2).

Model powierzchniowy lub bryłowy podlega dalszemu kształtowaniu – wzbogaca-

niu i udoskonalaniu postaci. Powodem tego jest zwykle brak wszystkich szczegółów

postaci konstrukcyjnej modelu wzorcowego, na bazie którego powstał (stylista zaj-

muje się głównie formą zewnętrzną, a inżynier-konstruktor skupia się nad cechami

konstrukcyjnymi, wytrzymałościowymi czy też technologicznością wytworu).

Niniejsze opracowanie dotyczy wybranych zagadnień digitalizacji powierzchni

obiektów z zastosowaniem bezstykowego skanera optoelektronicznego Skaner3DTM.

Całość opracowania powstała na podstawie prac, doświadczeń i badań własnych

autora.

Tworząc niniejsze opracowanie, autor skupił się głównie na przedstawieniu prak-

tycznych zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją procesu digitalizacji.

Szczególna uwaga została zwrócona na dostarczenie Czytelnikowi licznych przykła-

dów wraz z uwagami natury praktycznej i technicznej. Dla lepszego zrozumienia

zamieszczonych przykładów tekst został wzbogacony licznymi ilustracjami.
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Całość opracowania została podzielona na następujące główne rozdziały:

• Rozdz. 2. – „Inżynieria odwrotna”: rozdział ten stanowi przybliżenie inżynierii
odwrotnej jako nowoczesnej dziedziny techniki, której powstanie nie byłoby

możliwe bez rozwoju metod i technik digitalizacji;

• Rozdz. 3. – „Przegląd technik digitalizacji oraz digitalizatorów’ ’: rozdział ten
stanowi krótki i niepełny (głównie ze względu na bardzo szybki rozwój tej

dziedziny) przegląd współczesnych technik digitalizacji, z uwzględnieniem ist-

niejących podziałów dotyczących budowy digitalizatorów oraz realizacji digi-

talizacji;

• Rozdz. 4. – „Digitalizacja powierzchni obiektów z zastosowaniem strukturalnego
światła białego”: rozdział ten stanowi główną część publikacji. Zamieszczono w

nim podstawowy opis i zasady stosowania użytego przez autora digitalizatora

oraz zamieszczono szczegółowy opis poszczególnych etapów digitalizacji;

• Rozdz. 5. – „Tworzenie i edycja siatki trójkątów”: zawartość tego rozdziału
stanowi rozwinięcie opisu procesu digitalizacji, a dotyczy grupy działań związa-

nych z transformacją chmury punktów do postaci siatki trójkątów oraz edycją

siatki trójkątów;

• Rozdz. 6. – „Edycja chmury punktów – wybrane algorytmy”: zawartość tego
rozdziału dotyczy omówienia głównych algorytmów związanych z edycją chmur

punktów. Rozdział ten należy traktować jako dodatek do głównej treści. Jego

lektura powinna umożliwić lepsze zrozumienie działania poszczególnych funkcji

systemu Mesh3DTM.





Rozdział 2

Inżynieria odwrotna

Powstanie wytworu zawsze poprzedza jego konstrukcja [6]. Konstrukcja będąca

utworem, a więc istniejąca w sferze abstrakcji, musi zostać zapisana. Konieczność ta

istnieje m.in. ze względu na: potrzebę zaistnienia relacji wzrokowej pomiędzy kon-

struktorem a jego dziełem (relacja ta ma zwykle charakter sprzężenia zwrotnego),

jak również pomiędzy konstruktorem, a np. wytwórcą.

Współcześnie stosuje się do tego celu zwykle rysunek techniczny oraz – coraz czę-

ściej – wirtualne modele 3D. Te sposoby zapisu konstrukcji umożliwiają dokładne

określenie cech konstrukcyjnych co do ich postaci oraz układu wymiarów (i ich to-

lerancji). Tak zapisana konstrukcja jest podstawą wytworzenia przyszłego wytworu.

Natomiast taki sposób postępowania nazywamy klasycznym (lub tradycyjnym, rys.

2.1).

Rys. 2.1: Klasyczna kolejność działań w procesie konstrukcyjno-wytwórczym

Istnieje jednak sfera działań inżynierskich, gdzie postać konstrukcyjna przyszłego

wytworu lub jego części jest trudna lub niemożliwa do jednoznacznego geometrycz-

nego określenia w środowisku inżynierskich lub graficznych systemów komputero-

wych. Dotyczy to wytworów, które muszą się charakteryzować walorami m.in. natury

„estetycznej” (np. elementy karoserii samochodowych, opakowania, obudowy), na-

tury artystycznej (np. postaci pomników, płaskorzeźb) czy też natury ergonomicznej

(uchwyty, siedziska, kabiny operatorskie itp.).
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W takich przypadkach rozwiązaniem problemu odwzorowania postaci (przynaj-

mniej zewnętrznej) przyszłego wytworu jest wykonywanie modeli fizycznych (wzor-

cowych [5]) za pomocą ręcznego kształtowania materiałów plastycznych.

Tego typu podejście często stosują styliści, posiadający zmysł artystyczny, sto-

sowne umiejętności manualne oraz – przede wszystkim – wiedzę na temat oczeki-

wań potencjalnych nabywców produktu co do jego postaci. Na szczególną uwagę

zasługuje tu sfera konstruowania wytworów charakteryzujących się ergonomiczno-

ścią postaci. W tym przypadku interakcja pomiędzy człowiekiem (użytkownikiem

wytworu) a kształtowaną postacią modelu fizycznego jest wręcz wskazana (np. pod-

czas kształtowania ergonomicznych uchwytów).

Modele fizyczne powstałe w wyniku ręcznego kształtowania są zwykle nieokre-

ślone geometrycznie co do swojej postaci. Poza tym ich postaci nie zawsze są do-

skonałe (w kontekście możliwości ręcznego kształtowania) oraz najczęściej nie są

kompletnymi modelami (zwykle stanowią odwzorowania jedynie postaci zewnętrz-

nej).

Tak więc, w sytuacji gdy nie istnieje jednoznaczny zapis konstrukcji wytworu

(w postaci rysunku technicznego lub modelu wirtualnego), a jedynym nośnikiem

informacji o jego postaci geometrycznej (i to zwykle postaci zewnętrznej) jest ręcznie

wykonany model, realizacja klasycznego procesu projektowo-konstrukcyjnego jest

niemożliwa.

Rozwiązaniem tego problemu jest realizacja procesu projektowo-konstrukcyjnego

zgodnie z zasadami inżynierii odwrotnej (ang. reverse engineering [4]). Charakte-

rystyczną cechą tego procesu jest stosowanie modelu fizycznego jako elementu wej-

ściowego do realizacji procesu konstrukcyjno-wytwórczego (rys. 2.2).

Rys. 2.2: Kolejność działań w procesie konstrukcyjno-wytwórczym realizowanym

zgodnie z zasadami inżynierii odwrotnej

Należy tu wspomnieć, że nie jest to jedyne możliwe zastosowanie inżynierii od-

wrotnej (nazywanej też wsteczną [5]). Jej metody i techniki często są stosowane w

celu odtwarzania funkcji działania danego środka technicznego (w przypadku braku

jego dokumentacji konstrukcyjnej czy też techniczno-ruchowej). Często też jest stoso-
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wana w celach – niegodnych polecenia – skonstruowania odpowiednika istniejącego

wytworu, na podstawie istniejącego egzemplarza. Należy tu jednak zaznaczyć, że

całkowite odtworzenie konstrukcji wytworu na podstawie dokonania pomiarów (róż-

nymi technikami: skanowanie stykowe, skanowanie bezstykowe, ręczne pomiary) ist-

niejącego egzemplarza jest praktycznie niemożliwe. Pojawia się tu problem np. usta-

lenia zakresów wartości tolerancji i pasowań. Powróćmy jednak do „naszej”dziedziny

zastosowania inżynierii odwrotnej . . .

W jaki więc sposób można wykorzystać postać modelu fizycznego do uzyska-

nia dokładnego i jednoznacznego zapisu postaci geometrycznej przyszłego wytworu?

Przyjmijmy wpierw pewne założenie:

Proces konstruowania wytworu będzie całkowicie realizowany z użyciem

komputerowego wspomagania.

A jeśli tak, to musimy dokonać transformacji modelu fizycznego na – wymaganą

przez systemy komputerowe – postać cyfrową.

Rozwiązaniem tego zadania jest zastosowanie digitalizacji (dyskretyzacji nume-

rycznej) powierzchni modelu fizycznego (patrz rozdz. 3. i 4.). W wyniku tego pro-

cesu otrzymujemy cyfrową reprezentację powierzchni modelu fizycznego w postaci

chmury punktów (rys. 2.3).

Rys. 2.3: Przykład zdigitalizowanej powierzchni – chmura punktów [20]
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Każdy punkt takiej chmury jest odpowiednikiem danego punktu powierzchni

modelu fizycznego (relacja taka nie zachodzi w stronę odwrotną – głównie z po-

wodu stosowanych cyfrowych technik digitalizacji). Dlatego też można założyć, że

powierzchnia modelu fizycznego stanowi swego rodzaju wzorzec, będący punktem

odniesienia do oceny jakości chmury punktów. Punkty poprawnie uzyskanej chmury

powinny więc znajdować się dokładnie na tzw. powierzchni pozornej, będącej odpo-

wiednikiem powierzchni fizycznej modelu (rys. 2.4).

Rys. 2.4: a) postać modelu wzorcowego, b) fragment powierzchni modelu wzorco-

wego, c) punkty tworzące chmurę znajdujące się na powierzchni pozornej (widok od

„przodu” modelu)

Ze względu na istniejące odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, odwzo-

rowanie powierzchni ma charakter dyskretny. A jeśli tak, to część informacji o po-

staci modelu fizycznego ulega zatraceniu. Pojawia się tu wtedy problem jakości

odwzorowania powierzchni. Jakość ta jest wprost proporcjonalna do gęstości otrzy-

manych punktów dyskretyzacji. Oczywiście, pojawia się tu problem optymalizacji

gęstości próbkowania powierzchni. Stanowi to jednak osobne zagadnienie, rozwiązy-

wane zwykle programowo (patrz rozdz. 4.4.7).

Chmura punktów, jako cyfrowe odwzorowanie powierzchni obiektu fizycznego,

nie jest postacią modelu, nadającą się do bezpośredniego zastosowania w systemach

komputerowego wspomagania konstruowania CAD (ang. Computer Aided Design),

bazujących zwykle na modelach bryłowych [22], powierzchniowych lub hybrydowych

[23]. Dlatego też chmura punktów podlega kolejnym transformacjom, których celem

jest otrzymanie modelu możliwego do zastosowania w systemach CAD.

Pierwsza z niezbędnych transformacji polega na połączeniu odcinkami poszcze-

gólnych punktów w taki sposób, aby każdy punkt stał się wierzchołkiem trójkąta.

Proces taki nazywany jest triangularyzacją (patrz rozdz. 5). Powstała w ten sposób
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powierzchnia zwana jest poligonalną lub – po prostu – siatką trójkątów (rys. 2.5).

Rys. 2.5: Chmura punktów i utworzona z niej siatka trójkątów (bez cieniowania)

[20]

Każdy z powstałych trójkątów jest figurą płaską i stanowi zamknięty osobny

obszar powierzchni. Każdy trójkąt podlega oświetleniu (emulacja oświetlenia jest

realizowana programowo, w zależnosci od zastosowanego systemu). Dzięki symulacji

oświetlenia powierzchni poligonalnej uzyskujemy dodatkowe informacje (nieistnie-

jące w przypadku chmury punktów) o postaci zdigitalizowanej powierzchni (rys.

2.6).

Stosuje się zwykle trzy rodzaje cieniowania [17]: płaskie (ang. Flat Shading),

Gourauda (ang. Gouraud Shading) oraz Phonga (ang. Phong Shading).

Sposób cieniowania siatki trójkątów ma znaczenie przede wszystkim prezenta-

cyjne. Poza tym stanowi również podstawę do optymalizacji sposobu utworzenia

siatki trójkątów. Należy tu wspomnieć, że dysponując jedną chmurą punktów, można

uzyskać różne siatki trójkątów. Przykładami działań optymalizujących postać siatki

trójkątów są: minimalizacja gradientów, usuwanie stopni czy też wygładzanie po-

wierzchni [18]. Przykład zastosowania wspomnianych działań widoczny jest na rys.

2.7.

Optymalizacja postaci powierzchni poligonalnej – w kontekście inżynierii od-

wrotnej – ma za zadanie otrzymanie docelowo modelu powierzchniowego o postaci

powierzchni (zwykle typu NURBS – ang. Non-Uniform Rational B-Spline) [9]

możliwie dokładnie odzwierciedlającej powierzchnię poligonalną.
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Rys. 2.6: Powierzchnia poligonalna z cieniowaniem płaskim [20]

Rys. 2.7: Powierzchnia poligonalna: po lewej przed optymalizacją, po prawej po

optymalizacji

Istnieje wiele metod generowania płatów powierzchni oraz ich łączenia w po-

wierzchnię ciągłą. Można wśród nich wyróżnić metody, które można nazwać auto-

matycznymi oraz metody, które dla odmiany należy nazywać półautomatycznymi.

Automatyzm jest tu rozumiany jako brak ingerencji użytkownika w proces tworzenia

modelu powierzchniowego.

Większość metod półautomatycznych bazuje na generowaniu interpolacyjnych
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lub aproksymacyjnych krzywych splajnowych w danych płaszczyznach przekroju

chmury punktów (rys. 2.8). Liczba wygenerowanych płaszczyzn przekroju chmury

punktów, odległości pomiędzy nimi oraz ich wzajemna orientacja – są zależne od

decyzji użytkownika danego systemu.

Rys. 2.8: Przykład generowania równoległych płaszczyzn przekroju chmury punktów

Natomiast wspomniane krzywe splajnowe są generowane w sposób automatyczny,

chociaż użytkownik może zwykle ingerować w wartości parametrów ich generowania

(np. stopień wygładzenia krzywej aproksymacyjnej, rys. 2.9).

Wygenerowane krzywe splajnowe służą jako krawędzie, pomiędzy którymi rozpi-

nane zostają płaty powierzchni, tworząc w ten sposób model powierzchniowy (rys.

2.10). Tego rodzaju działania zwykle pozwalają na otrzymanie dość dobrze dopa-

sowanej powierzchni. Natomiast ich głównymi wadami są: duża czasochłonność i

pracochłonność.

Jeśli chodzi o metody automatycznego generowania powierzchni parametrycz-

nych (w szczególności typu NURBS), to działania użytkownika systemu oferującego

takie funkcje zwykle sprowadzają się do nadzoru nad dokładnością wygenerowanej

powierzchni. W praktyce powierzchnia utworzona metodami automatycznymi składa

się z dużej liczby osobnych płatów powierzchni, pomiędzy którymi zachodzi jednak
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Rys. 2.9: Przykład automatycznie wygenerowanych aproksymacyjnych krzywych

splajnowych w równoległych płaszczyznach przekroju chmury punktów

Rys. 2.10: Przykład kilku płatów powierzchni rozpiętych pomiędzy splajnowymi

krzywymi aproksymacyjnymi
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ciągłość powierzchni (rys. 2.11). Współczesne systemy modelowania powierzchnio-

wego zwykle umożliwiają zachowanie ciągłości powierzchni rzędu G2 (ciągłość krzy-

wizny), a nawet G3 (ciągłość gradientu zmian krzywizny) [9], [21].

Uzyskanie modelu o powierzchni ciągłej jest warunkiem koniecznym dokonania

jego transformacji do postaci modelu bryłowego [22]. Model bryłowy jest końcową

postacią, jaką możemy otrzymać w realizowanym procesie ogólnie pojętej inżynierii

odwrotnej (oczywiście – ani modele powierzchniowe ani bryłowe nie są charaktery-

styczne tylko dla inżynierii odwrotnej). Ze względu na stosunkowo duże możliwości

modelowania bryłowego, na tym etapie zwykle dokonuje się wzbogacenia i uszczegó-

łowienia postaci modelu o wszystkie niezbędne elementy jego postaci. W ten sposób

otrzymujemy finalną postać modelu.

Rys. 2.11: Przykład automatycznie wygenerowanej powierzchni (widoczny podział

na składowe płaty powierzchni) [11]





Rozdział 3

Przegląd technik digitalizacji

oraz digitalizatorów

Proces digitalizacji obiektów fizycznych jest realizowany z użyciem specjalnych urzą-

dzeń, ogólnie nazywanych digitalizatorami lub też skanerami 3D (przez analogię do

skanerów płaskich). Nazwy te są używane zamiennie. Rozdział ten stanowi krótki

przegląd istniejących technik skanowania oraz stosowanych w tym celu urządzeń

(digitalizatorów, skanerów 3D).

Ogólnie, techniki digitalizacji dzielimy na:

1. stykowe,

2. bezstykowe.

Wśród technik stykowych można wyróżnić następujące rodzaje digitalizatorów:

1. ramieniowe,

2. montowane na frezarkach klasy CNC (jako głowica skanująca),

3. maszyny współrzędnościowe.

Natomiast wśród technik bezstykowych wyróżniamy:

1. laserowe,

2. emitujące światło białe.

Należy wspomnieć również o rozwiązaniu hybrydowym, którym są digitalizatory

ramieniowe zaopatrzone w głowice laserowe (a więc bezstykowe, np. [8]).
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3.1 Digitalizatory stykowe

Cechą charakterystyczną digitalizatorów stykowych jest potrzeba kontaktu końcówki

pomiarowej digitalizatora z wybranymi punktami powierzchni przedmiotu, którego

cyfrową postać chcemy uzyskać. Ze względu na różne rozwiązania techniczne reali-

zacji przemieszczania końcówki pomiarowej oraz jej zasięg, digitalizatory stykowe

dzielimy na: ramieniowe, montowane na frezarkach klasy CNC oraz maszyny współ-

rzędnościowe.

Należy tu zaznaczyć, że głównym celem maszyn współrzędnościowych wprawdzie

nie jest zastosowanie w inżynierii odwrotnej, ale ze względu na ich możliwości pomia-

rowe oraz możliwość komputerowego sterowania – znalazły również w tej dziedzinie

swoje zastosowanie (patrz rozdz. 3.1.3).

3.1.1 Digitalizatory ramieniowe

Cechą charakterystyczną digitalizatorów ramieniowych jest ich budowa oraz spo-

sób działania. Działanie to oparte jest na mechanicznym przesuwaniu końcówki po-

miarowej po powierzchni skanowanego przedmiotu z wykonywaniem punktowych

dotknięć. Współrzędne punktu dotkniętego za pomocą końcówki pomiarowej są za-

pamiętywane w postaci współrzędnych trójwymiarowego układu współrzędnych (x,

y, z).

Skanery ramieniowe składają się zawsze z podstawy (stanowiącej punkt odnie-

sienia dla końcówki pomiarowej), kilku ramion połączonych przegubowo oraz po-

miarowej końcówki stykowej (rys. 3.1). Przegubowe połączenia ramion zapewniają

dostateczną liczbę stopni swobody, aby zapewnić możliwość dotknięcia końcówką po-

miarową powierzchni elementu skanowanego. Ze względu na ograniczone wymiary

długości poszczególnych ramion, wielkość przedmiotu skanowanego zawsze jest ściśle

określona dla danego modelu skanera (zwykle podaje się rozmiar sfery wyznaczają-

cej objętość przestrzeni skanowania). Skanery te zwykle zapewniają dużą dokładność

pomiarową (zwykle od kilku dziesiątych, do kilku setnych części milimetra).

Proces skanowania z użyciem skanerów ramieniowych jest zwykle dość czaso-

chłonny. Wymaga bowiem wykonania kilku tysięcy dotknięć powierzchni elementu

skanowanego za pomocą końcówki pomiarowej1.

1Stosując kompatybilne ze sterownikiem skanera oprogramowanie, można proces ten znacznie

przyspieszyć, pozyskując punkty powierzchni automatycznie – poprzez przesuwanie końcówki po-

miarowej po powierzchni digitalizowanego obiektu.
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Rys. 3.1: Digitalizator ramieniowy MicroScribe r© MX firmy Immersion [8]

Pewnym problemem jest digitalizacja obiektów bardzo miękkich. Wtedy to sty-

kowa końcówka pomiarowa zastępowana jest głowicą rezonansową lub laserową (rys.

3.2). Szczególnie wygodne jest używanie głowicy laserowej, głównie ze względu na

zwykle szerokie pasmo pomiarowe, dzięki czemu użytkownik nie musi dokładnie

określać punktów pomiarowych. Wystarczy wtedy prowadzenie głowicy skanującej w

odpowiedniej odległości od powierzchni, a odpowiedni system przetwarzania danych

zapisuje w pamięci komputera współrzędne punktów powierzchniowych. Szybkość

próbkowania powierzchni jest wtedy nieporównywalnie duża w stosunku do szybko-

ści ręcznego skanowania z użyciem końcówek stykowych (np. 28.000 punktów/s w

przypadku modeli MiscoScribe r© G2 lub MX [8]).
Stosowanie skanerów ramieniowych nie byłoby możliwe bez stosownego opro-

gramowania, dlatego też producenci zwracają dużą uwagę na możliwości systemów

sterujących pracą skanerów (podczas digitalizacji) oraz przetwarzaniem uzyskanej

chmury punktów.

Należy tu wspomnieć głównie o możliwościach automatycznej konwersji chmury

punktów do postaci:

• powierzchni poligonalnych (siatek trójkątów),

• powierzchni parametrycznych (zwykle klasy NURBS),

• siatek elementów skończonych, np. typu tetrahedra (do bezpośredniego zasto-
sowania w systemach stosujących metodę elementów skończonych),

• formatów ogólnych, charakterystycznych dla systemów CAx (np. IGES, STEP,
STL, VRML),
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Rys. 3.2: Digitalizator ramieniowy MicroScribe r© MX z głowicą laserową

Microscan r© firmy Immersion [8]

• formatów charakterystycznych dla popularnych systemów klasy CAx (CATIA,
AutoCAD, Rhinoceros, Pro/E, SolidWorks, UniGraphics itp.).

3.1.2 Digitalizatory montowane na frezarkach klasy CNC

Następny rodzaj digitalizatorów stykowych stanowi wyposażenie uniwersalnych fre-

zarek klasy CNC. Konstrukcja takich frezarek umożliwia zamienne montowanie gło-

wicy narzędziowej oraz głowicy skanującej (rys. 3.4). Natomiast stosowne oprogra-

mowanie zapewnia realizację procesu skanowania. W tej klasie skanerów stosuje się

zwykle czujniki piezoelektryczne zaopatrzone w sondę stykową (rys. 3.3).

Rys. 3.3: Sonda czujnika piezoelektrycznego maszyny MODELA MDX-20 firmy Ro-

land [13]

Cechą charakterystyczną tej klasy skanerów jest możliwość wykonywania ruchów

roboczych (podczas skanowania) podobnych do ruchów głowicy zaopatrzonej w na-
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Rys. 3.4: Maszyna frezująca i skanująca MODELA MDX-20 firmy Roland [13]

rzędzie skrawające. Nie są to jednak ruchy ciągłe, ale dyskretne. Wartość pojedyn-

czego kroku sondy skanującej w kierunku osi x oraz y jest regulowana programowo

(od kilku setnych części milimetra do kilku milimetrów), w zależności od potrzeb

użytkownika (wpływa to w sposób oczywisty na dokładność digitalizacji). Natomiast

dokładność samego pomiaru zwykle jest bardzo duża i może wynosić nawet 0,01mm.

Dokładność pomiarowa tego typu skanerów jest ich niewątpliwą zaletą. Niestety,

są one obarczone dość poważnymi wadami, wpływającymi na efektywność ich sto-

sowania. Należą do nich: długi czas skanowania (często kilkadziesiąt godzin) oraz

możliwość skanowania przedmiotu tylko z jednego kierunku, zwykle pionowego (rys.

3.5).

Rys. 3.5: Ograniczenie skanowania z jednego kierunku – widoczny fragment nieze-

skanowanej powierzchni
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3.1.3 Maszyny współrzędnościowe

Zastosowanie w digitalizacji powierzchni obiektów fizycznych znalazły również ma-

szyny współrzędnościowe. Ich głównym przeznaczeniem jest wprawdzie dokonywanie

pomiarów cech geometrycznych obiektów fizycznych (głównie podczas kontroli ja-

kości podczas realizacji procesu technologicznego lub po jego zakończeniu) z bardzo

dużą dokładnością (rzędu kilku tysięcznych części milimetra), ale dzięki możliwo-

ści ich komputerowego sterowania – również mogą – w ograniczonym zakresie być

stosowane do wspomnianego celu.

Głównym elementem maszyny współrzędnościowej (rys. 3.6) jest stabilny stół,

będący powierzchnią odniesienia (bazą) dla mierzonych elementów. Suport wraz z

sondą pomiarową (tzw. próbnikiem) są zamocowane na poziomej belce, wspartej na

pionowych kolumnach, zamocowanych na stole. Dzięki takiej konstrukcji próbnik

może przemieszczać się w trzech podstawowych kierunkach (podobnie jak sonda

pomiarowa zamocowana w głowicy frezarki klasy CNC).

Rys. 3.6: Maszyna pomiarowa AXIOM too firmy ABERLINK Ltd [1]
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Digitalizacja powierzchni obiektu z użyciem maszyny współrzędnościowej prze-

biega następująco [4]:

• w pierwszej fazie orientuje się obiekt na stole, dobiera próbnik i wzorcuje
maszynę,

• ustala się płaszczyznę odniesienia,

• na badanej powierzchni wskazuje się punkty charakterystyczne (zwykle za po-
mocą manipulatorów maszyny) będące podstawą do rozpięcia siatki pomiaro-

wej,

• definiuje się krok pomiaru, czyli odległość między dwoma kolejnymi, mierzo-
nymi punktami (im mniejszy krok tym większa dokładność),

• uruchamia się procedurę digitalizacji ręcznej lub automatycznej.

W zależności od oprogramowania sterującego procesem pomiarowym, dane wy-

nikowe są przetwarzane na komputerze sterującym maszyną lub eksportowane do

zewnętrznego komputera.

Niezależnie od tego, maszyny współrzędnościowe mogą być sterowane:

• ręcznie (przy użyciu manipulatora),

• automatycznie (przy pomocy programu komputerowego, sterującego realizacją
procesu).

W kontekście zastosowania maszyn współrzędnościowych do digitalizacji należy

brać pod uwagę praktycznie tylko sterowanie automatyczne, głównie ze względu na

efektywność procesu. O ile podczas punktowego sprawdzania cech geometrycznych

elementu sterowanie ręczne jest wystarczająco efektywne – głównie ze względu na

niewielką liczbę punktów pomiarowych, o tyle podczas digitalizacji zależy nam zwy-

kle na otrzymaniu cyfrowej kopii całej powierzchni elementu. A taki proces związany

jest z wykonaniem dużej liczby pojedynczych pomiarów (do kilkuset tysięcy punk-

tów).

Podobnie jak w przypadku skanerów zamontowanych na frezarkach klasy CNC,

wadą maszyn współrzędnościowych jest ograniczony dostęp próbnika do powierzchni

elementu (zwykle ruch roboczy próbnika odbywa się w kierunku pionowym).
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3.2 Digitalizatory bezstykowe

Cechą charakterystyczną digitalizatorów bezstykowych jest wykorzystanie – do po-

zyskiwania informacji o cechach geometrycznych powierzchni obiektu skanowanego

– fal: świetlnej (skanery laserowe i emitujące światło białe), dźwiękowej (ultrasono-

grafy) lub elektromagnetycznej (tomografy). Jedną z użytecznych konsekwencji ska-

nowania bezstykowego jest możliwość digitalizacji powierzchni obiektów bez względu

na jej miękkość (w odróżnieniu od skanerów stykowych). Natomiast główną ich wadą

jest niemożność bezpośredniego skanowania powierzchni refleksyjnych (powierzchnia

taka wymaga odpowiedniego przygotowania, patrz rozdz. 4.2.4). Inne zalety skano-

wania bezstykowego, to:

• zwykle duża szybkość pomiaru,

• możliwość przenoszenia skanerów (dotyczy niektórych typów),

• możliwość rejestracji nie tylko kształtu powierzchni, ale również jej barwy
(dotyczy niektórych typów),

• duża dokładność pomiaru,

• możliwość skanowania w skali mikro (z dokładnością do setnych części mili-
metra w małej przestrzeni pomiarowej) oraz makro(z dokładnością rzędu mi-

limetrów w przestrzeni pomiarowej o promieniu kilkuset metrów).

Ze względu na użyteczność w dziedzinie techniki, w dalszej części rozdziału zo-

stały przedstawione tylko digitalizatory, w których budowie wykorzystano zjawisko

emisji fal świetlnych: skanery laserowe oraz emitujące światło białe.

3.2.1 Digitalizatory laserowe

Zasada działania skanera laserowego polega na analizie wiązki promieniowania la-

serowego wyemitowanej w kierunku powierzchni obiektu mierzonego, a następnie

od niej odbitej. Na podstawie zarejestrowanego przez czujnik sygnału pomiarowego

określane są współrzędne punktów leżących na powierzchni skanowanego obiektu.

Zbiór takich punktów (chmura) odwzorowuje postać powierzchni obiektu fizycznego.

Realizacja digitalizacji z zastosowaniem promienia laserowego skutkuje dużą do-

kładnością odwzorowania powierzchni. Dokładność ta dochodzi do setnych części

milimetra.
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Podział skanerów laserowych może być dokonany ze względu na:

• zastosowaną metodę skanowania: skanowanie obrotowe i płaszczyznowe,

• sposób sterowania: ręczne (rys. 3.9) i automatyczne,

• konstrukcję: ramieniowe, wyposażone w stolik obrotowy (rys. 3.7), skanujące
statycznie – ani głowica lasera ani obiekt skanowany nie wykonują żadnych

ruchów (rys. 3.8),

• mobilność: stacjonarne i przenośne,

• zasięg skanowania: przestrzeń skanowania „mikro” – wielkości rzędu setek mi-
limetrów oraz „makro” – wielkości setek metrów (rys. 3.10).

Przykładem skanera, w którym wykorzystano dwie metody skanowania: płasz-

czyznową i obrotową, jest skaner Picza LPX-600 firmy Roland [13] (rys. 3.7). Ze

względu na zastosowane w nim obie możliwe metody pomiarowe, w jego budowie

wykorzystano stolik obrotowy. Jego przestrzeń skanowania można zaliczyć do skali

„mikro” (maksymalna średnica przedmiotu to 254mm, a maksymalna wysokość wy-

nosi 406,4mm).

Rys. 3.7: Skaner laserowy Picza LPX-600 firmy Roland [13]

Przykładem skanera mobilnego dokonującego pomiaru w warunkach statycznych

jest model VI-910 firmy Konica Minolta [10] (rys. 3.8). Wyróżniającą go cechą jest
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możliwość stosowania obiektywów o różnych ogniskowych w celu lepszego śledzenia

śladu wiązki promienia lasera na powierzchni elementu.

Rys. 3.8: Skaner laserowy VI-910 firmy Konica Minolta [10]

Zupełnie inne możliwości daje użytkownikowi urządzenie ZScannerTM 700 firmy

Z Corporation [26] (rys. 3.9). Ten rodzaj skanera umożliwia ręczne sterowanie po-

łożeniem głowicy pomiarowej (zaopatrzonej w uchwyt „pistoletowy”). Daje to moż-

liwość bezpośredniego dotarcia do wielu – niedostępnych dla skanerów innych kon-

strukcji – miejsc pomiarowych.

Rys. 3.9: Skaner laserowy ZScannerTM 700 firmy Z Corporation [26]

Natomiast produkt firmy Trimble [19] – GX 3D (rys. 3.10) stanowi przykład

lasera działającego w przestrzeni „makro”.
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Rys. 3.10: Skaner przenośny o dużym zasięgu GX 3D firmy Trimble [19]

Jego zasięg (dochodzący do 350 m) umożliwia wykonywanie cyfrowych kopii

budowli, a nawet fragmentów terenu (przykład cyfrowej kopii pałacu widoczny jest

na rys. 3.11).

Rys. 3.11: Przykład zastosowania skanera o dużym zasięgu GX 3D (rzeczywisty

pałac i jego cyfrowy model) [19]

Podobnie jak w przypadku skanerów stykowych, programy sterujące procesem

digitalizacji zwykle umożliwiają wykonywanie operacji związanych z:
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• edycją chmur punktów (np. automatyczne łączenie chmur pochodzących z
kilku sesji pomiarowych),

• wykonywaniem operacji generowania powierzchni poligonalnych,

• konwersją efektów skanowania do postaci formatów ogólnych (np. IGES, STEP,
VRML, STL), jak również formatów charakterystycznych dla różnych syste-

mów CAx.

3.2.2 Digitalizatory emitujące strukturalne światło białe

W większości digitalizatorów bezstykowych (zarówno laserowych jak i operujących

światłem białym) pomiar opiera się na analizie odgięcia prążków na powierzchni

obiektu. Podobna sytuacja występuje również w przypadku skanerów emitujących

strukturalne światło białe [18] (rys. 3.12). Dzięki strukturalizacji światła białego

otrzymuje się widzialne prążki. Sekwencja takich prążków jest emitowana na po-

wierzchnię obiektu, a ich uginanie się jest widziane przez moduł detektora. W obra-

zach prążków zniekształconych na powierzchni obiektu zakodowana jest informacja

o kształcie powierzchni obiektu.

Rys. 3.12: Skaner emitujący strukturalne światło białe firmy SMARTTECH –

Skaner3DTM [18]

W wyniku analizy odczytanych obrazów prążkowych, wyznacza się chmurę punk-

tów położonych na powierzchni obiektu. Każdy punkt zostaje opisany za pomocą

trzech współrzędnych (x, y, z ). Dodatkowo, zwykle dla każdego punktu zapisywana

zostaje również informacja o jego barwie (tekstura). Tekstura jest opisywana w stan-

dardzie RGB (ang. Red Green Blue).
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Jeden pomiar, a więc z jednego kierunku, dostarcza informacji o kształcie obiektu

w 2,5 wymiarach. W celu otrzymania w pełni trójwymiarowej reprezentacji po-

wierzchni obiektu, należy wykonać n pojedynczych pomiarów, a następnie połączyć

poszczególne chmury punktów w całość.

W zależności od wyposażenia skanera proces łączenia chmur może odbywać się

ręcznie (oczywiście z użyciem stosownego oprogramowania) lub automatycznie (wy-

magane jest wyposażenie skanera w obrotowy stolik – sprzężony z oprogramowaniem

sterującym procesem digitalizacji).





Rozdział 4

Digitalizacja powierzchni obiektów

z zastosowaniem strukturalnego

światła białego

Rozdział ten dotyczy praktycznych aspektów realizacji procesu digitalizacji z uży-

ciem skanera Skaner3DTM emitującego strukturalne światło białe. Na wstępie omó-

wiono skrótowo zasadę działania i budowę skanera. W dalszej części przedstawiono

system Mesh3DTM sterujący procesem digitalizacji oraz będącym głównym narzę-

dziem programowym do edycji chmur punktów i siatki trójkątów. Następne pod-

rozdziały dotyczą opisu poszczególnych działań związanych z pozyskiwaniem chmur

punktów, ich edycją oraz ich transformacją do postaci siatki trójkątów.

4.1 Skaner3DTM

Działanie Skanera3DTM opiera się na emisji prążków światła białego i analizie ich od-

gięcia na powierzchni obiektu. Pomiar należy do kategorii powierzchniowych bezdo-

tykowych (bezstykowych). Oznacza to, że mierzone są powierzchnie, które są oświe-

tlone światłem białym i jednocześnie widziane przez moduł detektora [18].

4.1.1 Zasada działania

Digitalizacja powierzchni obiektu z użyciem Skanera3DTM realizowana jest w nastę-

pujących kolejnych krokach [18]:

1. Na powierzchnię obiektu umieszczonego w przestrzeni pomiarowej emitowane

są sekwencje obrazów prążkowych: pięć obrazów prążków sinusoidalnych oraz
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dziewięć obrazów binarnych o zmieniającej się częstości.

2. Moduł detektora pobiera obrazy prążków zniekształconych na powierzchni

obiektu, w których zakodowana jest informacja o kształcie powierzchni

obiektu.

3. W wyniku analizy pobranych obrazów prążkowych wyznaczana zostaje chmura

punktów położonych na powierzchni obiektu (x,y,z) i tekstura (R,G,B), two-

rząc zbiór (x,y,z,R,G,B). W wyniku pomiaru z jednego kierunku uzyskuje się

informację o kształcie obiektu w 2,5 wymiarach.

4. Dla uzyskania w pełni trójwymiarowej reprezentacji powierzchni obiektu łą-

czonych jest n-chmur punktów pobranych z n kierunków. Liczba kierunków

zależy od stopnia skomplikowania obiektów. W zależności od dodatkowego wy-

posażenia systemu pomiarowego łączenie chmur punktów realizowane jest na

drodze doświadczalnej (z obrotowym stolikiem) lub numerycznej (algorytmy

systemu Mesh3DTM).

Działania opisane w krokach 1–4 realizuje się z użyciem systemu Mesh3DTM [16].

4.1.2 Budowa i parametry działania

Główne elementy konstrukcyjne Skanera3DTM to:

• obudowa (rys. 4.1),

• projektor strukturalnego światła białego,

• detektor,

• uchwyt ułatwiający transport ręczny (rys. 4.1),

• układ wentylacji (wentylator nawiewny i wywiewny),

• panel przyłączeniowy (rys. 4.2).



4.2. Proces digitalizacji – etap przygotowania 31

Najważniejsze parametry robocze Skanera3DTM 1:

• rozdzielczość: 13 punktów/mm2 (jest to wartość maksymalna dla powierzchni
normalnych do osi optycznej detektora),

• maksymalny obszar oświetlenia obiektu: 810mm×500mm×200mm,

• dokładność pomiaru: 0,5mm.

Rys. 4.1: Widok ogólny Skanera3DTM

4.2 Proces digitalizacji – etap przygotowania

W rozdziale tym zamieszczono opis niezbędnej konfiguracji sprzętowej, warunków

pomiaru oraz czynności o charakterze przygotowawczym które należy wykonać, aby

poprawnie zrealizować proces digitalizacji.

1wartości przytoczonych parametrów są charakterystyczne dla egzemplarza Skanera3DTM w

wersji Standard, będącego na wyposażeniu Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki

Śląskiej
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Rys. 4.2: Widok fragmentu tylnej części Skanera3DTM (widoczny panel przyłącze-

niowy)

4.2.1 Konfiguracja sprzętowa i programowa zestawu do

digitalizacji

Stosowanie Skanera3DTM wymaga podłączenia go do centralnej jednostki sterującej

w postaci komputera klasy PC. Podłączenie to następuje z zastosowaniem dwóch

przewodów: USB oraz VGA. Reszta elementów zestawu jest klasyczna (klawiatura,

myszka, monitor). W przypadku stosowania komputera stacjonarnego wyposażonego

w kartę graficzną z jednym gniazdem VGA, należy zastosować rozdzielacz sygnału

VGA (ang. video splitter). Schemat połączeniowy omawianego zestawu widoczny

jest na rys. 4.3.

Rys. 4.3: Zestaw pomiarowy – elementy składowe (pominięto podłączenia komputera

i monitora do sieci 230 V/50Hz)
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� Uwaga!

W razie podłączenia skanera do komputera przenośnego stosowanie roz-

dzielacza sygnału VGA nie jest wymagane.

�

W komputerze sterującym pracą skanera należy zainstalować system Mesh3DTM

[16] sterujący programowo pracą skanera oraz służący do przetwarzania chmury

punktów pomiarowych i – utworzonej z niej – siatki trójkątów.

Wydajność procesu digitalizacji, programowej „obróbki” chmur punktów i sia-

tek trójkątów w dużej mierze zależy od wydajności obliczeniowej jednostki central-

nej. Dlatego też producent Skanera3DTM zaleca stosowanie następującej konfiguracji

sprzętowej (za [18]):

• procesor: Pentium r© 4 1 GHz lub lepszy,

• pamięć RAM: minimum 1 GB (rekomendowane 2GB),

• miejsce na dysku: 100 MB lub więcej,

• ekran monitora: rozdzielczość min. 800 x 600, kolory 16-bit (lub więcej), obsługa
Open GL 1.1.

4.2.2 Umieszczenie obiektu w przestrzeni skanowania

Dla każdego egzemplarza Skanera3DTM jest wyznaczana geometrycznie określona

przestrzeń skanowania (rys. 4.4, 4.5). Postać tej przestrzeni w przybliżeniu przypo-

mina ostrosłup ścięty o podstawie prostokąta. W przestrzeni tej powinien znajdować

się obiekt podczas procesu digitalizacji.

Ważną wielkością określającą postać przestrzeni skanowania jest jej głębokość. W

porównaniu do pozostałych wymiarów jest ona znacznie mniejsza. Tę dysproporcję

nie należy jednak traktować jako wadę.

Duża głębokość skanowania – teoretycznie – powinna być wskazana przy digi-

talizacji obiektów o dużych wymiarach poprzecznych. Chcąc osiągnąć maksimum

punktów pomiarowych z jednego kierunku skanowania, narażamy się na otrzymanie

chmury punktów o malejącej gęstości w kierunku skanowania. Jak widać na rys. 4.6,

wraz ze wzrostem głębokości skanowania przy stałej rozdzielczości rośnie odległość
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Rys. 4.4: Wizualizacja przestrzeni pomiarowej Skanera3DTM – rzut „z boku” (wi-

doczne wymiary maksymalne „głębokości” i „wysokości” przestrzeni skanowania)

Rys. 4.5: Wizualizacja przestrzeni pomiarowej Skanera3DTM – rzut „z góry” (wi-

doczny wymiar maksymalny „szerokości” przestrzeni skanowania)

pomiędzy kolejnymi pomiarowymi – od 3,94mm do 50,63mm. Nie należy więc dą-

żyć do osiągnięcia dużej głębokości skanowania, tylko do odpowiedniego ustawienia

obiektu względem płaszczyzny matrycy detektora.
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Rys. 4.6: Malejąca dokładność odwzorowania powierzchni wraz ze wzrostem głębo-

kości

Wielkość przestrzeni skanowania nie implikuje wielkości obiektu podlegającego

digitalizacji. W przypadku, gdy wymiary obiektu są większe od wymiarów prze-

strzeni pomiarowej wystarczy, by jedynie skanowany fragment obiektu znalazł się w

przestrzeni pomiarowej (rys. 4.7).

Rys. 4.7: Wizualizacja przestrzeni pomiarowej Skanera3DTM (obiekt umieszczony

częściowo poza przestrzenią pomiarową)



36 Rozdział 4. Digitalizacja powierzchni obiektów. . .

4.2.3 Warunki wykonania pomiaru

Podczas procesu digitalizacji należy pamiętać o zachowaniu następujących warun-

ków (na podst. [16]):

• skaner oraz przedmiot mierzony powinny być całkowicie unieruchomione,

• fragment skanowanej powierzchni obiektu należy umieścić w przestrzeni po-
miarowej (patrz rozdz. 4.2.2),

• powinny panować niezmienne warunki środowiskowe (wilgotność powietrza,
temperatura, fluktuacje ośrodka itp.),

• pomiar powinien być wykonywany w pomieszczeniu suchym, najlepiej zaciem-
nionym (duży kontrast prążków światła na powierzchni obiektu) oraz pozba-

wionym innych źródeł światła,

• należy unikać jakiegokolwiek zapylenia (światło skanera oświetla cząsteczki
pyłu, powodując pojawianie się punktów pomiarowych nie należących do po-

wierzchni obiektu – powstaje szum pomiarowy),

• powierzchnia obiektu skanowanego powinna być względnie matowa i najlepiej
w jasnym kolorze (najlepsze efekty daje skanowanie obiektów o barwie białej

i matowej powierzchni); powierzchnie refleksyjne mogą powodować miejscowe

prześwietlenia matrycy detektora.

Spełnienie powyższych warunków przyczyni się do otrzymania chmur punktów

pozbawionych błędnych punktów, umieszczonych poza powierzchnią skanowanego

obiektu.

4.2.4 Przygotowanie powierzchni obiektu do digitalizacji

Jak już wspomniano w rozdz. 4.2.3, powierzchnia obiektu przeznaczonego do digita-

lizacji powinna być matowa. Powierzchnie refleksyjne mogą powodować miejscowe

prześwietlenia matrycy detektora. Natomiast jeśli chodzi o barwę, to najlepsze efekty

digitalizacji powstają przy powierzchniach białych. Jeśli niemożliwe jest uzyskanie

barwy białej, powinno się dążyć do uzyskania barw możliwie jasnych. Barwy ciemne

(w skrajnym przypadku barwa czarna) powodują absorpcję światła. Pochłanianie

promieni świetlnych przez powierzchnię powoduje niemożność powstania obrazu na

matrycy detektora (brak zarejestrowanych punktów pomiarowych).
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Dla zobrazowania powyższych zasad wykonano skanowania powierzchni obiektu

wykonanego z porcelany. Powierzchnia była wprawdzie barwy białej (z wyjątkiem

czarnego znaku graficznego), ale posiadała dużą refleksyjność. Efekty jej digitalizacji

widoczne są na rys. 4.8. Widoczne są błędy digitalizacji, których źródłem była duża

refleksyjność powierzchni. Widzimy miejsca zupełnie pozbawione punktów (zazna-

czenia 2 i 4) oraz punkty nadmiarowe powstałe jako efekt odbijania się promieni

światła (zaznaczenia 1 i 3).

Rys. 4.8: Widoczne błędy powstałe podczas digitalizacji powierzchni refleksyjnej –

brak punktów (2, 4) oraz punkty nadmiarowe (1, 3)

W celu pozbycia się błędów, jakie powstają z powodu refleksyjności powierzchni,

dokonano jej zmatowienia. Zastosowano w tym celu biały pigment do barwienia farb

emulsyjnych.

� Uwaga!

Wówczas gdy zmatowienie powierzchni jest niezbędne do poprawnego

wykonania digitalizacji, a jednocześnie wymagana jest duża dokładność

wymiarowa – powierzchnię obiektu należy zmatowić z użyciem specjal-

nych środków, jak np. 3-D Laserscanning Anti-Glare-Spray [7].

�

W wyniku zmatowienia powierzchni uzyskana chmura punktów jest pozba-

wiona wcześniej wskazanych błędów (rys. 4.9). Ponadto w miejscu czarnego znaku

graficznego również pojawiły się punkty pomiarowe.
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Rys. 4.9: Efekt poprawnie wykonanej digitalizacji (zastosowano zmatowienie po-

wierzchni)
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4.3 Proces digitalizacji – etap realizacji

Skaner w procesie digitalizacji służy wyłącznie do fizycznego pozyskiwania (akwi-

zycji) punktów pomiarowych, tworzących charakterystyczną chmurę. Natomiast

jego działanie jest sterowane programowo. Wszystkie operacje związane z edy-

cją pozyskanej chmury punktów są realizowane również programowo. W przy-

padku Skanera3DTM programem spełniającym obie wspomniane „role” jest system

Mesh3DTM [16]. Program Mesh3DTM wraz ze Skanerem3DTM tworzą spójny system

działania.

Dalsza część rozdziału dotyczy programowych aspektów realizacji procesu di-

gitalizacji z zastosowaniem systemu Mesh3DTM. Przed zaprezentowaniem operacji

związanych z edycją chmur punktów oraz tworzeniem powierzchni triangularnych i

ich edycją, zostaną skrótowo omówione podstawy stosowania systemu Mesh3DTM,

z opisaniem jego interfejsu, głównych narzędzi programowych oraz zagadnień jego

konfiguracji.

4.3.1 Podstawy stosowania systemu Mesh3D

Mesh3DTM jest aplikacją działającą w środowisku systemu operacyjnego MS Win-

dows. W związku z tym posiada cechy interfejsu charakterystyczne dla typowych

programów działających w tym środowisku.

Okno główne systemu (rys. 4.10) podzielone jest na następujące elementy (za

[18]):

• menu tekstowe,

• górny pasek narzędzi (funkcje podstawowe, edycja i obliczanie chmur punktów,
historia, pomiar),

• boczny pasek narzędzi (właściwości chmur punktów i siatki trójkątów, trans-
formacje układu współrzędnych),

• dolny pasek narzędzi (tworzenie i edycja siatki trójkątów),

• pasek stanu (informacje o bieżącym stanie, np. liczność chmury punktów w
pliku itp.),

• obszar roboczy (obszar, w którym widoczne są: chmura punktów i/lub siatka
trójkątów).
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Rys. 4.10: Okno główne systemu Mesh3DTM (widoczna chmura punktów w obszarze

roboczym)

Warto zwrócić uwagę na obszar roboczy okna głównego. Stanowi go trójwy-

miarowa wirtualna przestrzeń. Przestrzeń ta wymiarowo praktycznie jest nieograni-

czona, ale ma swój początek. Stanowi go punkt przecięcia trzech osi kartezjańskiego

układu współrzędnych. Osie te nie są oznaczone standardowo jako (x, y ,z ), ale są

oznaczone osobnymi kolorami.

Tak więc: odpowiednik osi x ma barwę czerwoną, odpowiednik osi y barwę zie-

loną, a odpowiednik osi z jest barwy niebieskiej. Zastosowanie takich kolorów jest

nawiązaniem do przestrzeni barw RGB.

Każdy umieszczony w przestrzeni roboczej punkt posiada współrzędne (x, y ,z ),

których wartości obliczane są względem początku układu współrzędnych.

W przypadku, gdy podczas digitalizacji pozyskiwana jest również informacja

o teksturze powierzchni obiektu, każdy punkt oprócz wartości trzech współrzęd-

nych geometrycznych ma przypisane mu wartości barw z przestrzeni RGB. A więc

pełna informacja o pojedynczym punkcie składa się z sześciu wartości liczbowych:

trzech współrzędnych geometrycznych oraz trzech wartości składowych koloru w

przestrzeni barw RGB.
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Charakterystyka systemu – główne operacje (za [18]):

• Przetwarzanie punktów:

– usuwanie stałego elementu sceny pomiarowej (tła),

– automatyczne czyszczenie (punktów oddalonych, krawędzi, szumu),

– upraszczanie jednorodne, adaptacyjne (oparte na krzywiźnie),

– redukcja szumów pomiarowych bez usuwania punktów (wygładzanie),

– automatyczne dopasowanie chmur punktów.

• Łączenie danych kierunkowych:

– przetwarzanie nieuporządkowanych danych,

– trójpunktowe dopasowanie ręczne,

– automatyczne dopasowanie dokładne.

• Tworzenie i naprawa siatki trójkątów:

– tworzenie siatki trójkątów,

– wypełnianie dziur w siatce trójkątów,

– relaksacja siatki.

• Ułatwienia kolorystyczne:

– edycja i korekcja koloru punktów,

– tworzenie i edycja tekstury.

• Analiza:

– obliczanie odległości między punktami,

– wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu płaszczyzny/sfery.

� Uwaga!

Poszczególne operacje związane z pozyskiwaniem i edycją chmury punk-

tów oraz siatki trójkątów zostały szczegółowo opisane w rozdz. 4.4 oraz

5.

�
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4.3.2 Skanowanie i zapisywanie chmur punktów

Proces pomiarowy

Przed rozpoczęciem procesu digitalizacji należy przeprowadzić inicjalizację systemu

pomiarowego. W pierwszej kolejności należy więc uruchomić skaner (przycisk na

panelu przyłączeniowym, rys. 4.2). Uruchomienie skanera nie jest jednoznaczne z

uruchomieniem jego projektora. A więc w następnej kolejności należy uruchomić

projektor (wciskając i przytrzymując przez ok. 3s kolejny przycisk na panelu przy-

łączeniowym, rys. 4.2).

� Uwaga!

Zastosowanie dwustopniowego uruchomienia skanera jest związane z

dwoma możliwymi trybami jego działania: trybem czuwania i trybem

pracy. Przełączenie skanera z trybu pracy w tryb czuwania konieczne

jest np. podczas przerwy pomiędzy pomiarami albo też po zakończeniu

sesji pomiarowej. Wyłączenie projektora, bez wyłączania układu chło-

dzącego, pozwala na powolne jego wychłodzenie. Dlatego też nie odłącza

się całego urządzenia od sieci zasilającej.

�

Po uruchomieniu skanera oraz po umieszczeniu obiektu mierzonego w przestrzeni

pomiarowej (rys. 4.4, 4.5) można rozpocząć właściwy proces digitalizacji. W tym

celu uruchamiamy system Mesh3DTM. Po jego aktywacji należy wybrać z menu tek-

stowego polecenie Pomiar\Włącz/Wyłącz system. Identyczny efekt powoduje naci-
śnięcie klawisza F12 lub też wybranie ikony polecenia (rys. 4.11) z górnego paska

narzędziowego.

Rys. 4.11: Widok ikony polecenia Pomiar\Włącz/Wyłącz system w programie
Mesh3DTM (szary kolor tła: system wyłączony, kolor tła niebieski: system włączony)
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Wybranie polecenia Włącz system powoduje uaktywnienie się okna dialogowego

(rys. 4.12), za pomocą którego należy wybrać plik zawierający macierz kalibracji.

Rys. 4.12: Widok pliku macierzy kalibracji w oknie dialogowym

� Uwaga!

Każdy egzemplarz Skanera3DTM posiada jedyną i unikalną macierz ka-

libracji. Macierz ta zawiera wszystkie niezbędne do działania skanera

parametry, wyznaczone podczas jego kalibracji. Wczytanie pliku z nie-

właściwą macierzą spowoduje niepoprawne wykonywanie pomiarów lub

też uniemożliwi ich wykonanie.

�

Efektem wczytania pliku zawierającego macierz kalibracji jest uaktywnienie się

okna Parametry pobierania obrazów (rys. 4.13). Okno to umożliwia nam dostęp do

ustalenia wartości najważniejszych parametrów procesu pomiaru (obszar Parame-

try akwizycji) oraz do podglądu detektora (czyli wzrokowej oceny tego, co skaner

może zarejestrować w przestrzeni pomiarowej). W przypadku, gdy digitalizacja nie

obejmuje pozyskania danych o teksturze powierzchni obiektu, wartości domyślne

Parametrów akwizycji powinny pozostać bez zmian.
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Natomiast, korzystając z możliwości podglądu detektora, można eksperymen-

talnie dobrać wartość ekspozycji. Należy przy tym pamiętać, że skutkiem wyboru

większej liczby jest wzrost głębokości ostrości „widzenia” detektora. Jest to zwykle

skutek pożądany.

Po ustaleniu parametrów pomiaru oraz dokonaniu podglądu detektora, należy

zamknąć okno Parametry pobierania obrazów, wybierając przycisk Zamknij.

Rys. 4.13: Widok podglądu detektora w oknie Parametry pobierania obrazów

System jest gotowy do wykonania pomiaru. Pomiar aktywujemy za pomocą po-

lecenia Pomiar z menu tekstowego o tej samej nazwie. Identyczny efekt daje wybór

ikony polecenia w górnym pasku narzędziowym (rys. 4.14) lub też naciśnięcie kla-

wisza F9.

Rys. 4.14: Widok ikony polecenia Pomiar
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Deinicjalizacja systemu

Po zakończeniu sesji pomiarowej należy przeprowadzić proces deinicjalizacji sys-

temu. W tym celu należy wykonać czynności analogiczne, jak podczas inicjalizacji

systemu, czyli wybieramy z menu polecenie Pomiar\Włącz/Wyłącz system albo też
wskazujemy ikonę tego polecenia na górnym pasku narzędziowym.

Po wykonaniu tej czynności można wyłączyć skaner, pamiętając o procedurze

opisanej w rozdz. 4.3.2.

Zapis chmur punktów i siatek trójkątów

Po zakończeniu procesu pomiarowego dane dotyczące pozyskanych punktów pomia-

rowych przechowywane są w postaci określonej struktury w pamięci RAM jednostki

centralnej. Dane te w postaci identycznej struktury mogą zostać zapisane na trwa-

łym nośniku (dysk twardy, pamięć typu flash itd.). Charakterystycznym formatem

zapisu danych dla systemu Mesh3DTM jest format o nazwie meshProject. Zapis w

tym formacie jest najszybszy. W tym formacie można zapisywać zarówno chmury

punktów, jak i siatki trójkątów. Możliwy jest również eksport danych (osobno dla

chmury punktów i osobno dla siatki trójkątów, rys. 4.15) do postaci formatów ogól-

nych. Należy jednak pamiętać, że zapis taki wymaga dokonania stosownej konwersji

danych, co z kolei powoduje zwiększenie czasu zapisu.

Rys. 4.15: Przykład siatki trójkątów zapisanej w formacie STL i edytowanej w śro-

dowisku systemu CATIA v5 (widoczna na powiększeniu postać siatki trójkątów bez

cieniowania)
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Eksport chmury punktów możliwy jest w następujących formatach:

• TXT,

• STEP,

• BMP.

Natomiast eksport siatki trójkątów może być wykonany w formatach:

• DXF (wersja 14),

• VRML (wersja 2.0),

• STL,

• OBJ,

• IGES,

• txtMesh (format tekstowy).
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4.4 Proces digitalizacji – etap edycji chmur

punktów

Celem etapu edycji chmur punktów jest uzyskanie jednej całościowej chmury punk-

tów, będącej cyfrowym odpowiednikiem powierzchni obiektu rzeczywistego. Reali-

zacja tego celu jest związana z szeregiem działań, dotyczących głównie polepszenia

jakości chmur składowych (stanowiących „wejście” do procesu ich łączenia) oraz

zapewnienia maksymalnej jakości ich złożenia.

Osobnym zagadnieniem jest optymalizacja docelowej chmury punktów z uwagi

na kryterium minimalnej liczności punktów ją tworzących.

Przebieg działań dotyczących edycji chmur punktów ma charakter sekwencyjny

z możliwymi pętlami zwrotnymi. Schemat poszczególnych działań widoczny jest na

rys. 4.16.

Rys. 4.16: Schemat działań w ramach etapu edycji chmur punktów
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� Uwaga!

Operacje związane z usuwaniem punktów szumowych wykonywane są

osobno dla każdej chmury punktów (w większości przypadków proces

digitalizacji wymaga wykonania wielu osobnych chmur) przed ich po-

łączeniem. Natomiast operacje związane z wygładzaniem oraz redukcją

liczby punktów wykonywane są zwykle na wielu chmurach, ale mogą być

również wykonane dla jednej chmury. Warunkiem jest połączenie chmur

składowych w jedną chmurę całościową.

�

4.4.1 Usuwanie szumów pomiarowych

Pierwszy etap edycji chmur punktów związany jest z usuwaniem punktów szumo-

wych. Punkty takie powodują znaczne zniekształcenia wyniku digitalizacji. Prowa-

dzą one do otrzymania nieprawidłowej postaci powierzchni chmury, odchylając po-

wierzchnię pozorną od wzorcowej. Do kategorii tej zaliczamy trzy rodzaje szumów

(punktów) pomiarowych:

1. grupy punktów o zbyt małej liczności,

2. punkty szumowe,

3. nieciągłości w chmurach punktów.

Detekcja, lokalizacja oraz usuwanie wcześniej wymienionych punktów szumowych

realizowana jest z użyciem trzech osobnych narzędzi programowych systemu

Mesh3DTM.

� Uwaga!

Kolejność usuwania poszczególnych kategorii punktów szumowych jest

dowolna. Natomiast zaleca się, aby kolejność ta była zgodna z zamiesz-

czoną w rozdz. 4.4.1. Pozwala to na usuwanie punktów szumowych we-

dług stopnia ich „szkodliwości” dla poprawności danej chmury. Taki spo-

sób postępowania ułatwia nam m.in. rozmieszczenie w górnym pasku

narzędziowym ikon poszczególnych narzędzi programowych (według za-

sady: „od lewej, do prawej” – rys. 4.17).

�
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Rys. 4.17: Postaci ikon narzędzi systemu Mesh3DTM służących do usuwania punktów

szumowych (od lewej: Zaznacz grupy w chmurach, Zaznacz szum w chmurach oraz

Zaznacz nieciągłości w chmurach)

Usuwanie grup punktów o zbyt małej liczności

Celem tej operacji jest usuwanie z właściwej chmury punktów takich grup punk-

tów, których liczność jest względnie mała oraz których wzajemne oddalenie pozwala

wnioskować o przynależności do chmury szumowej lub do chmury zasadniczej. Obec-

ność takich grup punktów zwykle utrudnia operacje łączenia chmur składowych, a

przynajmniej zwiększa ryzyko wzrostu niedokładności ich wzajemnego dopasowania.

Użytkownik ma więc do dyspozycji dwa parametry (rys. 4.18):

• odległość między grupami (maksymalny dystans) – parametr ten określa mak-
symalną odległość pomiędzy punktami, aby dany punkt mógł zostać uznany

za przynależny do danej grupy,

• zaznacz grupy mniejsze niż (liczność grupy) – parametr określający czy dana
grupa punktów będzie uważana za grupę o zbyt małej liczności (a więc grupę

szumową).

Rys. 4.18: Widok zawartości okna Grupuj i zaznaczaj punkty
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Działanie algorytmu2 usuwania grup punktów jest więc zależne od użytkownika

(głównie od jego doświadczenia). Dlatego też niemożliwe jest podanie ścisłych wy-

tycznych (czyli podania uniwersalnych wartości obu wspomnianych parametrów),

według których zawsze usunięte zostaną właściwe chmury punktów.

Sprawdźmy więc działanie polecenia Grupuj i zaznaczaj punkty w praktyce. W

celu pokazania efektów działania algorytmu oczyszczania właściwej chmury punktów

z grup punktów o zbyt małej liczności posłużymy się chmurą punktów otrzymaną

w wyniku pomiaru z jednego kierunku modelu butelki (rys. 4.19). Wykonajmy więc

kilka przykładów o charakterze dydaktycznym.

Rys. 4.19: Widok modelu butelki użytej do digitalizacji

B Przykład nr 1

Po uaktywnieniu polecenia Grupuj i zaznaczaj punkty ustalamy następujące wartości

parametrów:

• Odległość pomiędzy grupami : 2mm,

• Zaznacz grupy mniejsze niż : 500 punktów.

Aby uaktywnić działanie algorytmu, wskazujemy przycisk OK (rys. 4.20).

Wynikiem działania algorytmu wyszukiwania grup chmur punktów (według

przyjętych wartości jego parametrów) są wykryte i zaznaczone grupy punktów, jak

na rys. 4.21. Widzimy, że zostały wykryte grupy punktów szumowych.
2Szczegółowy opis algorytm przedstawiono w rozdz.6.1.
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Rys. 4.20: Widok właściwej chmury punktów oraz zawartości okna Grupuj i zazna-

czaj punkty

� Uwaga!

Dla zwiększenia czytelności rysunków zaznaczone grupy punktów o zbyt

małej liczności zostały „podświetlone”.

�

Pierwszą cechą charakterystyczną punktów należących do zaznaczonych grup

szumowych jest to, że ich wzajemne odległości są na pewno mniejsze niż 2mm,

ale na obrzeżach takich chmur znajdują się punkty, których odległości od punktów

chmury zasadniczej przekraczają ustalone 2mm.

Natomiast drugą z cech charakteryzujących oznaczone grupy szumowe jest ich

liczność. W każdym przypadku jest ona mniejsza niż ustalone 500 punktów.

Jak widzimy na rys. 4.21, warunki brzegowe parametrów omawianego algorytmu

spełniają nie tylko punkty tworzące małe grupki, ale również punkty pojedyncze.

Analizując rys. 4.21, należy jeszcze wspomnieć, że możliwe są tu dwie przyczyny

powstania grup szumowych (grup o małej liczności):

• naturalne zakłócenia pomiaru,
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Rys. 4.21: Widok właściwej chmury punktów wraz z zaznaczonymi „grupami”

• postać geometryczna obiektu skanowanego; należy zauważyć, że punkty leżące
w okolicach brzegu chmury spełniają warunek, jaki został graficznie pokazany

na rys. 4.6 (przykładem jest dość liczna grupa widoczna w górnej części rys.

4.21 oraz punkty leżące w okolicach szyjki).

B Przykład nr 2

W kolejnym przykładzie ustalmy następujące wartości parametrów algorytmu po-

szukiwania grup o zbyt małej liczności:

• Odległość pomiędzy grupami : 1mm,

• Zaznacz grupy mniejsze niż : 200 punktów.

Efekt działania algorytmu wyszukiwania grup chmur punktów o zbyt małej liczności

widoczny jest na rys. 4.22.

Tym razem wartości obu parametrów zostały zmniejszone. Skutkiem tego po-

winno być odnalezienie mniejszej liczby grup punktów szumowych. Głównym tego

powodem jest ograniczenie liczności poszukiwanych chmur szumowych. Analizując

rys. 4.22 widzimy wyraźnie, że liczba zaznaczeń zmalała (w stosunku do zaznaczeń

widocznych na rys. 4.21).
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Rys. 4.22: Widok właściwej chmury punktów wraz z zaznaczonymi „grupami”

B Przykład nr 3

W trzecim przykładzie ustalmy następujące wartości parametrów algorytmu poszu-

kiwania grup o zbyt małej liczności:

• Odległość pomiędzy grupami : 0,5mm,

• Zaznacz grupy mniejsze niż : 500 punktów.

Efekt działania algorytmu wyszukiwania grup chmur punktów o zbyt małej liczności

widoczny jest na rys. 4.23.

Tym razem zostały zaznaczone wszystkie punkty, jakie zostały zarejestrowane

podczas pomiaru. Dlaczego wszystkie?

Odpowiedź wynika z analizy rys. 4.24. Widzimy tam, że odległość pomiędzy

przykładowymi dwoma punktami (0,891mm) jest większa niż ustalona jako para-

metr działania algorytmu – 0,5mm (należy tu zaznaczyć, że pomiar został dokonany

w miejscu o największym zagęszczeniu chmury). Dlatego też każdy punkt zarejestro-

wany podczas pomiaru został uznany (w efekcie realizacji algorytmu poszukiwania

grup o zbyt małej liczności) za jednopunktową grupę o zbyt małej liczności (warunek

liczności jest spełniony: 1 < 500 punktów).
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Rys. 4.23: Widok właściwej chmury punktów wraz z zaznaczonymi „grupami”

Rys. 4.24: Pomiar odległości pomiędzy dwoma przykładowymi punktami

Usuwanie punktów szumowych

Po usunięciu grup punktów o małej liczności i oddalonych od grupy głównej należy

dokonać analizy jakości chmury punktów pod kątem istnienia punktów szumowych.

Punkty szumowe należy tu rozumieć jako znajdujące się w zbyt dużej odległości od
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powierzchni (płaszczyzny) wyznaczonej na podstawie otoczenia danego punktu [16].

Obecność punktów szumowych ma negatywny wpływ głównie na miejscowe znie-

kształcenia głównej chmury punktów. Podobnie jak grupy punktów o małej liczności

również punkty szumowe mogą negatywnie wpływać na przebieg oraz efekt łącze-

nia poszczególnych chmur składowych. Dlatego też ważne jest oczyszczenie głównej

chmury punktów z wszelkich szumów.

Do wykrywania punktów szumowych służy polecenie Zaznacz szum. Działanie

algorytmu3 wykrywania punktów szumowych uzależnione jest od wartości dwóch

parametrów (rys. 4.25):

• Obszar analizy (promień sfery ograniczającej obszar analizy) – określa wielkość
promienia sfery otoczenia bieżącego punktu, z którego brane są do analizy

punkty podczas obliczeń. Do punktów należących do otoczenia dopasowywana

jest powierzchnia (płaszczyzna).

• Zaznacz punkty dalsze niż (maksymalny dystans) – określenie granicznej odle-
głości pomiędzy analizowanym punktem, a powierzchnią (płaszczyzną) dopa-

sowaną do otoczenia danego punktu ([16]).

Rys. 4.25: Widok okna dialogowego polecenia Zaznacz szum

Sprawdźmy więc działanie polecenia Zaznacz szum w praktyce. W celu pokazania

efektów działania algorytmu oczyszczania właściwej chmury punktów z punktów

szumowych posłużymy się ponownie chmurą punktów otrzymaną w wyniku pomiaru

modelu butelki (rys. 4.19). Wykonajmy kilka przykładów ćwiczeniowych.

3Szczegółowy opis algorytm przedstawiono w rozdz.6.4.
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B Przykład nr 1

Po uaktywnieniu polecenia Zaznacz szum ustalamy następujące wartości parame-

trów:

• Obszar analizy : 5mm,

• Zaznacz punkty dalsze niż : 1mm.

Aby uaktywnić działanie algorytmu, wskazujemy przycisk OK (rys. 4.26).

Rys. 4.26: Widok okna dialogowego polecenia Zaznacz szum w oknie obszaru robo-

czego systemu Mesh3DTM

Wynikiem działania algorytmu wyszukiwania punktów szumowych (według przy-

jętych wartości jego parametrów) są wykryte i zaznaczone punkty szumowe, jak na

rys. 4.27. Liczba odnalezionych punktów szumowych wynosi 222.

� Uwaga!

Dla zwiększenia czytelności rysunków zaznaczone punkty szumowe zo-

stały „podświetlone”.

�
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Rys. 4.27: Widok zaznaczonych punktów szumowych

Zauważmy, że wykryte punkty szumowe zostały zlokalizowane w okolicach szyjki

modelu butelki (znajduje się tam m.in. gwint zakrętki). Miejsce to charakteryzuje

się dużymi wartościami krzywizn (zarys gwintu). Takie miejsca zwykle stanowią

problem dla poprawnej realizacji procesu digitalizacji i często dochodzi w nich do

powstania szumów.

B Przykład nr 2

Po uaktywnieniu polecenia Zaznacz szum ustalamy następujące wartości parame-

trów:

• Obszar analizy : 6mm,

• Zaznacz punkty dalsze niż : 2mm.

Efekt działania algorytmu wykrywania punktów szumowych widoczny jest na

rys. 4.28), liczba odnalezionych punktów szumowych wynosi 19.

Tym razem widzimy, że „czułość” algorytmu wyszukiwania punktów szumowych

znacznie zmalała (na rys. 4.28 widzimy tylko jedno miejscowe „podświetlenie” dzie-

więtnastu punktów). Jest to spowodowane zwiększeniem wartości parametru Za-
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Rys. 4.28: Widok właściwej chmury punktów wraz z zaznaczonymi punktami szu-

mowymi

znacz punkty dalsze niż. Zwiększenie promienia obszaru wyszukiwania nie ma w

tym przypadku tak istotnego wpływu.

A więc podczas doboru parametrów wyszukiwania punktów szumowych należy

kierować się „zdrowym rozsądkiem”. Przyjęcie zbyt rygorystycznych wartości algo-

rytmu może spowodować wyszukanie zbyt dużej liczby punktów szumowych (czyli

takich, które takimi nie są). Natomiast przyjęcie zbyt „łagodnych” wartości spowo-

duje niewykrycie żadnych punktów szumowych.

Usuwanie nieciągłości w chmurach punktów

Ostatnim rodzajem „szumów” w chmurze punktów, jakie należy wykryć i usunąć, są

nieciągłości w chmurach punktów. Ten rodzaj szumu podobny jest do wcześniej opi-

sanego z tą różnicą, że tym razem analizie podlegają wyłącznie punkty znajdujące

się wprawdzie na „powierzchni pozornej” (w odróżnieniu od punktów szumowych),

ale powodujące znaczne rozrzedzenie chmury. Efekt rozrzedzenia najczęściej obser-

wowany jest na brzegach chmur punktów. Obecność tego rodzaju nieprawidłowości

w głównej chmurze punktów (a szczególnie na jej brzegach) utrudnia proces łączenia

poszczególnych chmur i znacząco wpływa na jakość otrzymanego połączenia chmur.
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W przypadku podjęcia próby połączenia chmur punktów, dla których nie za-

stosowano tego rodzaju usuwania punktów szumowych, obserwuje się często lokalne

zakłócenia w okolicach styku lub zachodzenia na siebie chmur składowych (przykład

widoczny na rys. 4.29).

Rys. 4.29: Widoczny efekt połączenia dwóch chmur punktów, dla których wcześniej

nie wykonano operacji usuwania nieciągłości na brzegach

Działanie algorytmu znajdowania nieciągłości w chmurach polega na wyznacza-

niu odległości pomiędzy danym (aktualnie analizowanym) punktem a „środkiem

ciężkości” obliczonym na podstawie punktów znajdujących się w jego sferycznym

(kulistym - przyp. aut.) otoczeniu ([16]).

Do wykrywania nieciągłości w chmurach służy polecenie Zaznacz nieciągłości w

chmurach. Działanie algorytmu uzależnione jest od ustalenia wartości dwóch para-

metrów (rys. 4.30):

• Obszar analizy (promień sfery ograniczającej obszar analizy) – określa wiel-
kość promienia sfery otoczenia bieżącego punktu, dla którego wyznaczany jest

„środek ciężkości”,

• Zaznacz punkty dalsze niż (maksymalny dystans) – określenie maksymalnej
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odległości pomiędzy analizowanym punktem, a powierzchnią „środkiem cięż-

kości” otoczenia ([16]).

Rys. 4.30: Widok okna dialogowego polecenia Zaznacz nieciągłości w chmurach

Sprawdźmy efekty działania polecenia Zaznacz nieciągłości w chmurach w prak-

tyce. W celu pokazania efektów działania algorytmu oczyszczania właściwej chmury

punktów z nieciągłości posłużymy się ponownie chmurą punktów otrzymaną w wy-

niku pomiaru modelu butelki (rys. 4.19). Wykonajmy kilka przykładów ćwiczenio-

wych.

B Przykład nr 1

Po uaktywnieniu polecenia Zaznacz nieciągłości w chmurach ustalamy następujące

wartości parametrów:

• Obszar analizy : 5mm,

• Zaznacz punkty dalsze niż : 1mm.

Aby uaktywnić działanie algorytmu, wskazujemy przycisk OK (rys. 4.31).

Wynikiem działania algorytmu wyszukiwania punktów nieciągłych (według przy-

jętych wartości jego parametrów) są wykryte i zaznaczone punkty, jak na rys. 4.31.

Liczba odnalezionych punktów nieciągłych wynosi 313.

Widzimy, że odnalezione punkty powodujące nieciągłości w głównej chmurze

znajdują się głównie na jej brzegu. Nie zawsze jednak tak musi być. Zmieńmy

więc wartości parametrów algorytmu i sprawdźmy efekt jego działania. w tym celu

przejdźmy do realizacji następnego ćwiczenia.
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Rys. 4.31: Efekt zastosowania polecenia Zaznacz nieciągłości w chmurach (widoczne

„podświetlone” punkty nieciągłe)

B Przykład nr 2

Po uaktywnieniu polecenia Zaznacz nieciągłości w chmurach ustalamy następujące

wartości parametrów:

• Obszar analizy : 5mm,

• Zaznacz punkty dalsze niż : 0,3mm.

Liczba odnalezionych punktów nieciągłych wynosi 688 (rys. 4.32). A więc zmniej-

szenie wartości parametru Zaznacz punkty dalsze niż o 0,7mm spowodowało, że

wskutek działania algorytmu wyszukiwania nieciągłości w chmurze zostało znalezio-

nych ponad dwukrotnie więcej punktów.

Podczas usuwania z chmury punktów nieciągłości należy więc również zachować

„zdrowy rozsądek” tak, aby usunąć jedynie punkty znacząco wpływające na jakość

chmury.
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Rys. 4.32: Widok właściwej chmury punktów wraz z zaznaczonymi punktami nie-

ciągłymi

4.4.2 Łączenie chmur punktów

Otrzymanie chmury punktów, będącej cyfrowym odwzorowaniem powierzchni

obiektu, zwykle wymaga połączenia kilku chmur składowych (kierunkowych). Każda

chmura składowa jest wynikiem wykonania pojedynczego pomiaru z danego kie-

runku (stąd nazwa: chmura kierunkowa) i – zwykle – reprezentuje jedynie fragment

postaci obiektu. Z tego też powodu jest ona nośnikiem informacji 2,5-wymiarowej.

Dopiero proces połączenia wszystkich chmur składowych daje nam informację 3-

wymiarową.

Proces łączenia chmur składowych jest operacją mającą zasadnicze znaczenie dla

otrzymania pożądanego efektu końcowego – uzyskania całościowej chmury punktów

reprezentującej powierzchnię całego obiektu. Dlatego też jakość jej wykonania jest

bardzo ważna.

Proces łączenia chmur składowych z użyciem systemu Mesh3DTM jest realizo-

wany z użyciem stosownych narzędzi programowych, będących implemantacjami

danych algorytmów. Użytkownik ma więc możliwość skorzystania z następujących

metod dopasowania chmur:

• ręczne dopasowanie chmur (metoda ręczna) – metoda ta pozwala na zgrubne
dopasowanie (wręcz przybliżenie) chmur punktów za pomocą prostych trans-
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formacji (przesunięcia i obroty),

• dopasowanie zgrubne (metoda automatyczna) – w metodzie tej zastosowano
algorytm, na podstawie którego dwie chmury sa do siebie dopasowywane na

podstawie 3 par punktów wskazanych na obu chmurach,

• dopasowanie dokładne (metoda automatyczna) – jest to metoda najefektyw-
niejsza i najdokładniejsza; stanowi implementację algorytmu działającego na

zasadzie minimalizacji błędu średniokwadratowego dopasowania chmur [16].

Dysponując powyżej wymienionymi metodami dopasowywania chmur, nie zawsze

musimy korzystać z nich wszystkich. Sposób postępowania podczas dopasowywania

chmur najczęściej jest uzależniony od czynników takich jak:

• względna odległość pomiędzy dopasowywanymi chmurami,

• brak możliwości wskazania punktów charakterystycznych w chmurach łączo-
nych,

• liczność chmur.

4.4.3 Dopasowanie ręczne

Ręczne dopasowywania chmur ma charakter pomocniczy. Stanowi zwykle etap po-

przedzający dopasowywanie dokładne. Niemniej jednak jego użycie ma zwykle duży

wpływ na jakość realizacji dopasowywania dokładnego. Niedokładne ręczne przybli-

żenie chmur zwykle powoduje przekłamania w otrzymywanych rezultatach dopaso-

wania dokładnego.

� Uwaga!

Przed rozpoczęciem dopasowywania chmur, zawsze należy ustalić, która

z nich będzie Chmurą stabilną, a która Chmurą do dopasowania. Podczas

procesu dopasowywania punkty tworzące pierwszą z chmur zawsze ozna-

czane są kolorem niebieskim, natomiast punkty chmury drugiej ozna-

czane są kolorem czerwonym.

�

W celu zgrubnego dopasowania dwóch chmur można posłużyć się następującymi

transformacjami:
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• przesunięcia względem osi X, Y, Z,

• obroty względem osi X, Y, Z.

� Uwaga!

Należy przypomnieć, że w środowisku systemu Mesh3DTM osie karte-

zjańskiego układu współrzędnych znajdującego się w centrum przestrzeni

roboczej nie są oznakowane jako X, Y, Z, ale są oznaczone kolorami. I

tak: oś X oznaczona jest kolorem czerwonym, oś Y kolorem zielonym,

natomiast do oznaczenia osi Z zastosowano kolor niebieski.

�

Do realizacji ręcznego dopasowywania chmur punktów w środowisku systemu

Mesh3DTM służy polecenie Dopasowanie chmur/Ręczne (rys. 4.33)

Rys. 4.33: Widok zawartości okna dialogowego polecenia Dopasowanie chmur z wi-

doczną aktywną zakładką Ręczne
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B Przykład nr 1

W celu praktycznego sprawdzenia przydatności dopasowania ręcznego posłużmy się

znanym z poprzednich ćwiczeń przykładem zeskanowanego modelu butelki (rys.

4.19).

Dopasujmy do siebie dwie kierunkowe chmury punktów (o przykładowych na-

zwach: lewy przód oraz lewy bok – rys. 4.34). Chmury te otrzymano w wyniku wy-

konania pomiarów z dwóch kierunków. Poszczególne pomiary zostały wykonane po

uprzednim obróceniu obiektu o kąt ok. 20◦. Należy przy tym zauważyć, że chmury te

w znacznym stopniu zachodzą na siebie (w sensie pokrywania obszaru powierzchni

obiektu).

� Uwaga!

Częściowe nakładanie się na siebie kolejnych chmur kierunkowych jest

warunkiem koniecznym, aby możliwe było dopasowanie chmur (niezależ-

nie od zastosowanej metody).

�

Rys. 4.34: Widok okna dialogowego polecenia Dopasowanie chmur oraz dwóch do-

pasowywanych chmur
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Na rys. 4.35 widzimy wstępne położenie obu dopasowywanych chmur (widoczne

są rzuty chmur na kolejne płaszczyzny). Chmury te są względem siebie obrócone o

kąt ok. 20◦ oraz nieznacznie przesunięte w płaszczyźnie XZ.

Aby dopasować obie chmury do siebie, należy posłużyć się narzędziami: prze-

sunięcie oraz obrót. Wykonując sekwencyjnie kolejne transformacje, przybliżamy

chmurę lewy bok do chmury lewy przód. Efekt możliwego zakończenia tego procesu

jest widoczny na rys. 4.36.

Rys. 4.35: Widok dopasowywanych chmur w położeniu początkowym (widoczne

rzuty chmur na płaszczyzny XY, XZ oraz YZ )

Rys. 4.36: Widok dopasowanych zgrubnie chmur (widoczne rzuty chmur na płasz-

czyzny XY, XZ oraz YZ )
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4.4.4 Dopasowanie zgrubne

Efekt dopasowania ręcznego (opisanego w poprzednim rozdziale) w pełni zależy od

umiejętności użytkownika.

Metoda przedstawiona w niniejszym rozdziale należy do metod automatycznych.

Automatyzację należy tu rozumieć jako realizację transformacji przesunięć i obrotów

przybliżających chmurę do dopasowania do chmury stabilnej bez udziału użytkow-

nika. Zastosowano w niej algorytm dopasowania trójpunktowego tzn., aby umożliwić

dopasowanie dwóch chmur do siebie, należy w nich wskazać 3 pary punktów charak-

terystycznych.

� Uwaga!

Wskazując pary punktów charakterystycznych, należy wybierać punkty

o dużej informatywności. Wskazanie takich punktów umożliwia automa-

tyczne wykonanie stosownych transformacji przez system, doprowadza-

jąc w ten sposób do zgrubnego dopasowania chmur. Należy więc wybie-

rać punkty znajdujące się w miejscach charakterystycznych (wgłębienia,

załamania, wypustki itp.)

�

Do realizacji zgrubnego dopasowywania chmur punktów w środowisku systemu

Mesh3DTM służy polecenie Dopasowanie chmur/Trzy punkty (rys. 4.37)

Procedura wskazywania par punktów charakterystycznych jest następująca [16]:

• wybieramy pierwszy, drugi i trzeci punkt stabilny w chmurze bazowej (wska-
zane punkty zostają oznaczone kolorowymi znacznikami, odpowiednio: czer-

wonym, zielonym i niebieskim),

• wybieramy pierwszy, drugi i trzeci punkt w chmurze dopasowywanej (punkty te
również zostają oznaczone kolorowymi znacznikami, odpowiednio: czerwonym,

zielonym i niebieskim),

• dokonujemy transformacji, wybierając przycisk Zastosuj w sekcji Transforma-
cja okna Dopasowanie chmur.
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Rys. 4.37: Widok zawartości okna dialogowego polecenia Dopasowanie chmur z wi-

doczną aktywną zakładką Trzy punkty

B Przykład nr 1

W celu praktycznego sprawdzenia przydatności dopasowania zgrubnego z użyciem

metody trzech punktów posłużmy się przykładem zeskanowanej obudowy gniazda

natynkowego (rys. 4.38).

Rys. 4.38: Widok obudowy gniazda natynkowego
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Do złożenia użyjemy dwóch chmur punktów. Ich wzajemne położenie widoczne

jest na rys. 4.39. Postać obu chmur bardzo dobrze nadaje się do zgrubnego do-

pasowania z użyciem metody trzech punktów z powodu występowania wielu miejsc

charakterystycznych. W miejscach tych możliwe jest wskazanie par punktów tak,

aby uzyskać pożądany efekt dopasowania.

Rys. 4.39: Widok dwóch chmur punktów, które zostaną zgrubnie dopasowane z uży-

ciem metody trzech punktów

Wskażmy więc pierwszą trójkę punktów na chmurze stabilnej . Wybierzmy w

tym celu miejsca charakterystyczne, a jednocześnie oddalone od siebie (wybrano

dwa naroża oraz okolice otworu na wtyczkę, rys. 4.40).

Podobną trójkę punktów wskażmy teraz na chmurze do dopasowania, starając

się wybrać punkty w możliwie najbliższej okolicy punktów wskazanych na chmurze

stabilnej (rys. 4.41).

Po wskazaniu odpowiadających sobie trzech par punktów uruchamiamy algorytm

dopasowania (przycisk Zastosuj ). Efekt otrzymanego dopasowania widoczny jest na

rys. 4.42.
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Rys. 4.40: Widok trzech punktów wskazanych na chmurze stabilnej

Rys. 4.41: Widok trzech punktów wskazanych na chmurze do dopasowania

Rys. 4.42: Widok dopasowanych zgrubnie chmur punktów
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4.4.5 Dopasowanie dokładne

Bardzo precyzyjne dopasowanie chmur punktów umożliwia metoda dopasowania do-

kładnego. W metodzie tej zastosowano algorytm iteracji najbliższych punktów. Dzia-

łanie algorytmu polega na iteracyjnym przemieszczaniu chmury do dopasowania

względem chmury stabilnej w zadanym obszarze. W sposób automatyczny chmura

dopasowywana podlega transformacjom kolejnych przesunięć i obrotów tak, aby zmi-

nimalizować błąd dopasowania.

Ocena ilościowa jakości dopasowania oparta jest na obliczaniu wartości błędu

średniokwadratowego (RMS) dopasowania chmur. Celem kolejnych iteracji jest takie

dopasowanie chmur, aby zminimalizować wartość tego błędu (wartość ta jest „na

bieżąco” wyświetlana podczas procesu dopasowywania chmur, rys. 4.43).

System automatycznie kończy iteracyjny proces dopasowywania chmur po usta-

bilizowaniu się osiągniętej minimalnej wartości błędu RMS.

Rys. 4.43: Widok wartości błędu średniokwadratowego RMS w zakładce Dokładne

okna dialogowego Dopasowanie chmur

Obliczenia wykonywane w ramach realizacji algorytmu prowadzone są na sta-

tystycznie wyznaczanej reprezentacji każdej z chmur. Reprezentacja ta wyznaczana

jest z obszaru pokrycia chmur, a jej liczność określana jest przez użytkownika.

Zastosowanie statystycznej reprezentacji chmur w czasie obliczeń znacznie skraca

czas trwania procesu, a jednocześnie nie wpływa na pogorszenie jakości uzyskiwa-

nego dopasowania.

B Przykład nr 1

W celu praktycznego sprawdzenia przydatności dopasowania dokładnego posłużmy

się przykładem zeskanowanej powierzchni lejka do napełniania żelazka (rys. 4.44).

Do realizacji procesu dopasowania dokładnego zostały wykorzystane dwie chmury

(chmura nr 3 i chmura nr 4 ).
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Rys. 4.44: Widok lejka żelazkowego

Położenie obu chmur punktów względem siebie przed rozpoczęciem dopasowywa-

nia uniemożliwiało bezpośrednie zastosowanie algorytmu dopasowania dokładnego

(rys. 4.45), dlatego też chmury zostały zbliżone do siebie z użyciem dopasowania

ręcznego (rozdz. 4.4.3).

Proces dopasowania dokładnego zwykle realizuje się w kilku kolejnych iteracjach.

Podczas realizacji kolejnych dopasowań należy zmieniać wartości parametrów algo-

rytmu. A są nimi ([16]):

• liczba punktów biorących udział w obliczeniach – od tej wielkości zależy szyb-
kość obliczeń, ale i precyzja ich wykonywania,

• obszar dopasowania – określa lokalny promień otoczenia (sfery), w którym
poszukiwane są punkty sąsiadujące z bieżącym punktem „wziętym” do obliczeń

iteracyjnych,

• próg ilościowy – to niezbędna liczba punktów w otoczeniu punktu branego
pod uwagę podczas obliczeń, aby dla danego punktu mogły być prowadzone

obliczenia.

Podczas realizacji kolejnych iteracji dopasowania dokładnego należy zmieniać

wartości parametrów tego procesu według następujących zaleceń:

• liczbę punktów biorących udział w obliczeniach należy stopniowo zwiększać,

• obszar dopasowania należy stopniowo zmniejszać
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Rys. 4.45: Położenie chmur punktów nr 3 i 4 przed rozpoczęciem procesu dopaso-

wania

• próg ilościowy można pozostawić bez zmian lub nieznacznie zmniejszać.

Przestrzeganie powyższych zaleceń powoduje, że w kolejnych krokach realizacji

procesu dopasowania chmura dopasowywana podlega transformacjom w coraz to

mniejszym obszarze (maleją wartości przesunięć i obrotów) a jednocześnie wzrasta

liczba punktów branych pod uwagę podczas obliczeń. W ten sposób uzyskujemy

efekt stopniowego zmniejszania swobody ruchów chmury do dopasowania.

Zakładając, że każde kolejne dopasowanie odbywa się w podzbiorze przestrzeni

dopasowania poprzedniego – możemy spodziewać się wzrostu dokładności dopaso-

wania kolejnego (a więc minimalizacji wartości błędu średniokwadratowego dopaso-

wania chmur).

Efekty tak realizowanego procesu dopasowania dokładnego widoczne są na rys.

4.46 (dopasowanie chmur po wykonaniu pierwszej iteracji) oraz na rys. 4.47, gdzie

widzimy, że wartości RMS w kolejnych iteracjach dopasowania maleją wraz ze wzro-

stem liczby punktów biorących udział w obliczeniach.
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Rys. 4.46: Wzajemne położenie chmur po zakończeniu pierwszego etapu dopasowa-

nia (RMS = 0,15158)

Rys. 4.47: Wartości RMS z kolejnych etapów dopasowania

4.4.6 Wygładzanie chmury punktów

Jednym z często występujących ubocznych skutków procesu dopasowywania chmur

punktów jest częściowa deformacja chmury całościowej (w stosunku do postaci ocze-
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kiwanej). Główne miejsca występowania deformacji to:

• obszary wzajemnego pokrywania się chmur składowych – punkty należące do
poszczególnych chmur często przenikają się wzajemnie (znajdują się wtedy z

obu stron powierzchni pozornej),

• brzegi chmur składowych – punkty znajdujące się w tych obszarach często
odstają od powierzchni pozornej (patrz: rys. 2.4); szczególnie wtedy, gdy w

procesie dopasowania dokładnego zostały użyte losowo wybrane punkty znaj-

dujące się głównie w centralnej części chmury,

• wszystkie możliwe miejsca całościowej chmury punktów, jeśli proces „odszu-
miania” został nieprawidłowo wykonany (np. zostały dopasowane do siebie

dwie chmury, z których jedna nie została pozbawiona punktów szumowych).

W celu wyeliminowania możliwych deformacji chmury całościowej należy doko-

nać wygładzenia chmury całościowej.

W środowisku systemu Mesh3DTM do realizacji tego zadania służy polecenie

Wygładź chmury (rys. 4.48).

Rys. 4.48: Ikona polecenia Wygładź chmury

System Mesh3DTM umożliwia przeprowadzenie wygładzania chmur za pomocą

dwóch metod [16]:

1. metoda dopasowania płaszczyzny – do otoczenia bieżącego punktu dopasowy-

wana jest powierzchnia, a następnie analizowany punkt zmienia swoje położe-

nie poprzez rzutowanie na dopasowaną płaszczyznę,4

2. metoda Laplace – do uzyskania zmiany położenia danego punktu została za-

stosowana transformacja Laplace’a.

Niezależnie od wybranej metody wygładzania użytkownik musi ustalić wartość

jedynego parametru realizacji tego procesu. Parametrem tym jest Promień uśred-

niania (rys. 4.49). Za jego pomocą użytkownik decyduje o wielkości otoczenia (w

postaci kuli), z którego punkty są brane pod uwagę podczas obliczeń.

4Szczegółowy opis algorytmu przedstawiono w rozdz. 6.2
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Rys. 4.49: Widok okna dialogowego polecenia Wygładź chmury

� Uwaga!

Niewłaściwe użycie polecenia Wygładź chmury może powodować niepo-

żądane zmiany postaci chmury całościowej lub zatarcie drobnych szcze-

gółów geometrii (patrz: Przykład nr 2 ). Należy mieć na uwadze zasadę:

im większe wygładzenie chmury punktów – tym mniejsze odwzorowanie

szczegółów powierzchni obiektu rzeczywistego.

�

B Przykład nr 1

W celu praktycznego sprawdzenia przydatności wygładzania chmury punktów po-

służmy się przykładem zeskanowanej powierzchni modelu obudowy lusterka samo-

chodowego (rys. 4.50).

Rys. 4.50: Widok postaci modelu lusterka samochodowego
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Chmura całościowa powstała z połączenia kilku chmur składowych. Efekt do-

pasowania chmur składowych nie jest zadowalający – niektóre chmury zostały do-

pasowane z dużą wartością błędu (RMS). Przykład tej niedokładności dopasowania

widoczny jest na rys. 4.51. Można tam zaobserwować wyraźne miejscowe odchylenie

chmury nr 2 od położenia chmury nr 1. Inaczej mówiąc: punkty należące do chmury

nr 2 znajdują się w większości po zewnętrznej stronie powierzchni pozornej.

Rys. 4.51: Przykład niedokładnie dopasowanych chmur

Chmura całościowa widoczna na rys. 4.51 posiada wprawdzie – wspomniane już

– wady związane z dokładnością jej złożenia, ale wcale nie oznacza to, że proces

dopasowywania należy powtórzyć.

Głównym problemem, z jakim należy się uporać przy „naprawieniu” tej chmury,

są punkty znajdujące się na brzegach chmur składowych, wystające nad powierzch-

nię pozorną. Punkty te należałoby usunąć lub „spłaszczyć” (rzutując je na po-

wierzchnię pozorną). W naszym przypadku dokonamy „spłaszczenia” tych punktów

z użyciem polecenia Wygładź chmury. Efekt zastosowania tego polecenia widoczny

jest na rys. 4.52.

� Uwaga!

Użycie polecenia Wygładź chmury powoduje trwałą zmianę współrzęd-

nych punktów wystających poza powierzchnię pozorną.

�
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Rys. 4.52: Efekt zastosowania polecenia Wygładź chmury (fragment powiększenia z

rys. 4.51)

B Przykład nr 2

Jako uzupełnienie oraz ilustracja uwagi dotyczącej potrzeby zachowania rozwagi

podczas stosowania polecenia Wygładź chmury posłużmy się przykładem. Dla ilu-

stracji wykorzystamy częściową chmurę punktów uzyskaną poprzez digitalizację

obiektu – butelki wykonanej z tworzywa sztucznego (rys. 4.53).

Rys. 4.53: Widok postaci butelki wykonanej z tworzywa sztucznego
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Na rys. 4.54 widoczna jest chmura punktów przedstawiająca fragment po-

wierzchni butelki. Uwagę zwracają tu charakterystyczne zaoblenia w części górnej

oraz dolnej (wskazane strzałkami).

Rys. 4.54: Widok chmury punktów reprezentującej fragment powierzchni butelki

Przy poprawnym zastosowaniu wygładzania powierzchni ogólna postać chmury

nie powinna ulec zmianie (rys. 4.55).

Rys. 4.55: Widoczny efekt poprawnego zastosowania polecenia Wygładź chmury
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Natomiast nadmierne wygładzenie chmury punktów poprzez wybór zbyt dużej

wartości Promienia uśredniania powoduje zanik charakterystycznych cech postaci

chmury. Efekt nadmiernego wygładzenia chmury widoczny jest na rys. 4.56 (war-

tość Promienia uśredniania ustalono jako 10mm). Widzimy, że charakterystyczne

załamania na powierzchni bocznej butelki zostały prawie całkowicie „spłaszczone”.

Rys. 4.56: Widoczny efekt niepoprawnego zastosowania polecenia Wygładź chmury

(brak zaobleń wskazanych na rys. 4.54)

4.4.7 Redukcja liczby punktów w chmurze

Chmura całościowa powstaje poprzez dopasowanie do siebie wielu chmur cząstko-

wych (kierunkowych). Chmury dopasowywane muszą częściowo nachodzić na siebie

(tzn. pokrywać wspólny obszar powierzchni obiektu), aby algorytm dopasowywania

dokładnego mógł być poprawnie realizowany. Ubocznym skutkiem takiego postępo-

wania jest nadmiarowość (redundantność) liczby punktów w chmurze całościowej,

co nie powoduje wzrostu informacji o odwzorowaniu postaci powierzchni obiektu

fizycznego. W znacznej większości zastosowań liczba punktów w chmurze wyniko-

wej może być znacznie mniejsza.

Z sytuacją taką mamy do czynienia szczególnie wtedy, gdy chmura punktów re-

prezentuje powierzchnie o nieskomplikowanej postaci (wiele płaszczyzn, powierzch-

nie o małych krzywiznach profilu, powierzchnie o nieskomplikowanych zmianach
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krzywizny profili itp.). Punkty nadmiarowe w takich przypadkach nie wnoszą żad-

nych istotnych informacji o postaci powierzchni obiektu.

Poza tym nadmierna liczba punktów zawsze powoduje wzrost obciążenia układów

obliczeniowych jednostki centralnej. Dlatego też warto zredukować liczbę punktów w

chmurze wynikowej. W środowisku systemu Mesh3DTM do tego celu służy polecenie

Uprość chmury, dostępne z pozycji Chmura w menu systemu. Z „poziomu” belki

narzędziowej polecenie to uruchamiane jest za pomocą stosownej ikony (rys. 4.57)

Rys. 4.57: Ikona polecenia Uprość chmury

Algorytm powoduje zaznaczenie punktów w chmurze uznanych w trakcie obliczeń

za punkty nadmiarowe [16]. Proces znajdowania punktów nadmiarowych może być

realizowany z użyciem dwóch metod (za [16])5:

• upraszczanie jednorodne – powoduje, że w chmurze pozostają tylko punkty
znajdujące się w równych odległościach wynikających z kryterium minimalnej

odległości pomiędzy punktami istotnymi (wartość tej odległości jest parame-

trem algorytmu, ustalanym przez użytkownika). W efekcie w chmurze punktów

pozostaną punkty wyłącznie równoodległe;

• upraszczanie adaptacyjne – w chmurze pozostawiane są punkty w taki sposób,
aby w obszarach o większym promieniu krzywizny pozostało więcej punktów

i odwrotnie – w obszarach o mniejszym promieniu krzywizny mniej punktów

(tzn. dla obszarów płaskich zostanie usunięta duża liczba punktów, natomiast

na krawędziach i drobnych detalach pozostanie punktów znacznie więcej).

Parametrem decydującym o kryterium usuwania lub pozostawianie punktów

w chmurze jest wartość uproszczenia. Określa ona maksymalny błąd lokalny

powstały przez usunięcie danego punktu z chmury. W wyniku działania algo-

rytmu zaznaczane są (a więc zakwalifikowane do usunięcia) punkty z błędem

usunięcia nie większym niż ustalona wartość parametru.

5Szczegółowy opis obu algorytmów zamieszczono w rozdz. 6.3
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� Uwaga!

Wprocesie upraszczania, podobnie jak w przypadku oczyszczania chmur,

punkty zakwalifikowane do usunięcia (jako wynik działania stosownych

algorytmów) zostają tylko zaznaczone, natomiast o ich usunięciu zawsze

decyduje użytkownik.

�

Wybór stosownej metody upraszczania chmury punktów oraz ustalenie wartości

upraszczania (jako parametru procesu) realizowane jest z użyciem okna dialogowego,

jak na rys. 4.58.

Rys. 4.58: Widok okna dialogowego polecenia Uprość chmury

B Przykład nr 1

W celu praktycznej realizacji procesu upraszczania chmur punktów posłużmy się

ponownie przykładem zdigitalizowanej powierzchni butelki wykonanej z tworzywa

sztucznego (rys. 4.53). Przykład niniejszy dotyczy zastosowania metody upraszcza-

nia jednorodnego.

Skutkiem poprawnie wykonanego procesu upraszczania chmur punktów powinno

być wyłącznie usunięcie punktów, których istnienie nie powoduje wzrostu ilości in-

formacji o powierzchni obiektu. Na rys. 4.59 widoczna jest chmura punktów (repre-

zentująca fragment powierzchni wspomnianej butelki), będąca wynikiem poprawnie

wykonanego upraszczania jednorodnego.
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Widzimy, że liczba szczegółów odwzorowanych przez chmurę punktów nie uległa

istotnej zmianie. Natomiast liczba punktów została znacznie zredukowana (liczność

chmury przed uproszczeniem to 90844 punktów, natomiast po uproszczeniu liczba

ta zmalała do 25368 punktów). Wartość uproszczenia przyjęto tu jako 1mm.

Rys. 4.59: Widoczny efekt poprawnego zastosowania upraszczania jednorodnego

Proces upraszczania może również spowodować znaczne zniekształcenia chmury

punktów. Przykładem może być chmura widoczna na rys. 4.60. Widzimy tu, że liczba

odwzorowanych szczegółów znacznie zmalała, powodując istotne zmniejszenie ilości

informacji o rzeczywistej powierzchni obiektu.

B Przykład nr 2

Drugi przykład upraszczania chmury punktów dotyczy metody adaptacyjnej. Taki

rodzaj upraszczania chmury punktów zaleca się stosować w przypadku chmur repre-

zentujących powierzchnie o dużej liczbie szczegółów i dużej liczbie zróżnicowanych

krzywizn powierzchni. Dla naszych potrzeb posłużymy się jednak chmurą punktów

z poprzedniego przykładu.
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Rys. 4.60: Widoczny efekt niepoprawnego zastosowania upraszczania jednorodnego

� Uwaga!

Niezależnie od optycznej oceny skomplikowania postaci powierzchni

obiektu warto zawsze zastosować obie metody upraszczania, porównu-

jąc efekty ich użycia.

�

Na rys. 4.61 widoczny jest efekt poprawnego zastosowania upraszczania adap-

tacyjnego. Zauważmy, że liczba punktów w miejscach dużych zmian krzywizn po-

wierzchni nie uległa znacznej zmianie. Natomiast w obszarze pozbawionym zmian

postaci powierzchni liczba punktów została znacznie zredukowana.

Warto przy tym dokonać porównania liczby pozostawionych punktów w chmurze.

Liczba pozostawionych punktów w tym przypadku wynosi zaledwie 4602 (w meto-

dzie upraszczania jednorodnego pozostało 25368 punktów z wyjściowych 90844).

Metoda upraszczania adaptacyjnego wykazuje bardzo dużą podatność na przy-

jęcie (przez użytkownika) odpowiedniej wartości parametru upraszczania. Wybór

źle dobranej wartości uproszczenia powoduje często całkowitą utratę informacji o

rzeczywistej postaci obiektu.
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Rys. 4.61: Widoczny efekt poprawnego zastosowania upraszczania adaptacyjnego

Przykładem jest tu chmura widoczna na rys. 4.62. W wyniku przyjęcia przez

użytkownika zbyt dużej wartości upraszczania (tylko 1mm !) zostało usuniętych zbyt

wiele punktów. I to również w miejscach występowania dużych wartości krzywizn

powierzchni. Chmura taka jest bezużyteczna.

Rys. 4.62: Widoczny efekt niepoprawnego zastosowania upraszczania adaptacyjnego
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� Uwaga!

Przyjęcie tej samej wartości uproszczenia dla obu metod powoduje zu-

pełnie inne skutki.

�



Rozdział 5

Tworzenie i edycja siatki

trójkątów

Bezpośrednim efektem procesu digitalizacji powierzchni obiektu fizycznego jest

chmura punktów. Chmura ta – mimo iż jest cyfrowym (dyskretnym) odwzorowa-

niem powierzchni obiektu – nie jest nośnikiem pełni informacji o postaci tej po-

wierzchni. Każdy punkt niesie ze sobą jedynie informację o swym położeniu (ewen-

tualnie też o barwie). Natomiast pomiędzy utworzonymi punktami istnieje wyłącznie

pusta przestrzeń, nie będąca nośnikiem żadnych informacji. Tak więc człowiek, ob-

serwując chmurę punktów, musi (w pewnym stopniu) wyobrażać sobie pełną postać

powierzchni (powoduje to możliwość pomyłek, brak możliwości wizualnego wykrycia

braków itp.).

Dużym ułatwieniem dla człowieka przyjmującego efekty procesu digitalizacji by-

łaby możliwość otrzymania informacji o rozkładzie światła i cieni na cyfrowej po-

staci odwzorowania powierzchni. Z tego względu, że uzyskane podczas digitalizacji

punkty są traktowane jako punkty geometryczne (bezwymiarowe), nie umożliwiają

one otrzymania takiego efektu. Dla zaobserwowania pożądanego efektu rozkładu

światła jest potrzebne nie tylko źródło tego światła (tu: realizowane programowo),

ale również powierzchnia, na którą ono pada. Problem ten został rozwiązany pro-

gramowo.

Chmurę punktów poddaje się procesowi triangulacji (patrz: tekst i rysunki roz-

działu 2). Istotą tego procesu jest generowanie trójkątów rozpiętych na wierzchoł-

kach danej chmury punktów. Wynikiem tego procesu jest powstanie powierzchniowej

siatki trójkątów (siatka trójkątów zwana jest również powierzchnią triangularną czy

powierzchnią poligonalną).

Na powierzchniach otrzymanych trójkątów może być emulowany również efekt
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oświetlenia. Dzięki temu uzyskujemy dodatkową optyczną informację o uzyskanej

cyfrowej postaci odwzorowania powierzchni obiektu.

� Uwaga!

Implementacja ogólnie znanej metody triangularyzacji jest realizowana

w każdym systemie służącym do generowania siatki trójkątów według

„własnego” algorytmu oraz „własnych” parametrów optymalizacji po-

staci siatki.

�

W rozdziale tym przedstawiono sposób postępowania w celu otrzymania popraw-

nej siatki trójkątów z użyciem narzędzi programowych systemu Mesh3DTM. Proces

ten składa się zwykle z następujących etapów:

• tworzenie siatki trójkątów (triangularyzacja),

• likwidacja nieciągłości w utworzonej siatce trójkątów,

• minimalizacja gradientów pomiędzy utworzonymi trójkątami,

• wygładzanie siatki trójkątów,

• usuwanie stopni pomiędzy trójkątami,

• usuwanie szumu w siatce trójkątów.

Działania związane z realizacją tych etapów zostały opisane (wraz z niezbędnymi

przykładami) w kolejnych punktach niniejszego rozdziału (od 5.1 do 5.4). Przykład

efektu doskonalenia postaci siatki trójkątów widoczny jest na rys. 5.1.

� Uwaga!

W przypadku niniejszego opracowania autor zdecydował, że zagadnienia

związane z przyporządkowaniem tekstury do powierzchni triangularnej

(siatki trójkątów) zostały pominięte. Niemniej jednak system Mesh3DTM

umożliwia wykonywanie takich działań [16].

�
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Rys. 5.1: Widoczny efekt doskonalenia postaci siatki trójkątów, a) – siatka trójkątów

przed optymalizacją, b) – siatka po optymalizacji [11]

5.1 Tworzenie siatki trójkątów

Tworzenie siatki trójkątów (triangularyzacja) w środowisku systemu Mesh3DTM re-

alizowane jest z użyciem polecenia Twórz siatkę trójkątów, dostępnego w pozycji

Siatka menu systemu. Ikona polecenia widoczna jest na rys. 5.2.

Rys. 5.2: Ikona polecenia Twórz siatkę trójkątów

Wybranie tego polecenie powoduje uaktywnienie się okna dialogowego (rys. 5.3).

Zadaniem użytkownika jest dobór wartości jedynego parametru generowania siatki,

którym jest Maksymalny bok trójkąta. Wartość ta określa maksymalną odległość po-

między dwoma punktami chmury, umożliwiającą utworzenie jednego boku trójkąta.

Rys. 5.3: Okno dialogowe polecenia Twórz siatkę trójkątów
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� Uwaga!

Przed ustaleniem wartości parametruMaksymalny bok trójkąta warto do-

konać sprawdzenia średniej odległości pomiędzy punktami w chmurze. W

przypadku chmur, gdzie zastosowano upraszczanie jednorodne, wystar-

czy zmierzyć dowolną odległość pomiędzy dwoma punktami. Natomiast

w przypadku chmur, gdzie zastosowano upraszczanie adaptacyjne – na-

leży wykonać pomiar w miejscu o najmniejszym zagęszczeniu punktów.

�

Wybranie zbyt małej wartości długości boku skutkuje powstaniem wielu niecią-

głości w siatce trójkątów. Przykład takiej sytuacji widoczny jest na rys. 5.4 (długość

boku trójkąta została ustalona jako 5mm).

Rys. 5.4: Widoczne nieciągłości w siatce trójkątów (widoczna chmura punktów oraz

pocieniowane trójkąty, bez zaznaczenia widoczności ich boków)

Natomiast przykład poprawnie wygenerowanej siatki trójkątów widoczny jest na

rys. 5.5 (długość boku trójkąta została ustalona jako 8mm).
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Rys. 5.5: Widok poprawnie wygenerowanej siatki trójkątów (widoczne tylko pocie-

niowane trójkąty)

W przypadku systemu Mesh3DTM, powstałe w wyniku triangulacji trójkąty są

cieniowane zgodnie z algorytmem cieniowania płaskiego (np. [17]). Cieniowanie to

polega na przyporządkowywaniu określonego poziomu jasności dla każdego całego

trójkąta. W cieniowaniu bez teksturowania przekłada się to na określenie danego

odcienia szarości dla powierzchni każdego trójkąta.

Efektem takiego sposobu cieniowania jest pewna wizualna „kanciastość” po-

wierzchni triangularnej. Zjawisko to widoczne jest szczególnie w miejscach dużych

krzywizn (brak wizualnej „gładkości” powierzchni). Wynika to z gwałtownych zmian

jasności poszczególnych trójkątów, w zależności od zmian kąta padania oświetlenia.

� Uwaga!

Postać siatki trójkątów bezpośrednio po jej wygenerowaniu nie jest jesz-

cze postacią doskonałą (np. brak optymalizacji minimalizacji gradien-

tów). Dlatego też w celu zoptymalizowania powierzchni triangularnej

należy wykonać kolejne etapy jej doskonalenia.

�
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5.2 Likwidacja nieciągłości w siatce trójkątów

Częstym problemem występującym podczas generowania siatki trójkątów jest po-

wstawanie nieciągłości (tzw. dziur czy otworów). Przyczyną ich powstawania zwykle

jest przyjęcie przez użytkownika pewnego kompromisu pomiędzy średnią odległością

pomiędzy punktami chmury, a maksymalną długością boku trójkąta (przyjęta war-

tość parametru podczas generowania siatki trójkątów).

Powstałe nieciągłości należy uzupełnić. W środowisku systemu Mesh3DTM za-

danie to realizowane jest z użyciem polecenia Wypełnij dziury w siatce, dostępnego

w pozycji Siatka menu systemu. Ikona polecenia widoczna jest na rys. 5.6.

Rys. 5.6: Ikona polecenia Wypełnij dziury w siatce

Wybranie tego polecenie powoduje uaktywnienie się okna dialogowego (rys. 5.7).

Zadaniem użytkownika jest dobór wartości jedynego parametru usuwania nieciągło-

ści, którym jest Maksymalny bok trójkąta. Wartość ta określa maksymalną odległość

pomiędzy punktami chmury, na których mają zostać utworzone trójkąty w celu wy-

pełnienia nieciągłości w siatce trójkątów.

Rys. 5.7: Okno dialogowe polecenia Wypełnij dziury w siatce

Rysunek 5.8 przedstawia wygenerowaną siatkę trójkątów dla cząstkowej chmury

punktów, będącej cyfrowym odpowiednikiem fragmentu powierzchni czajnika elek-

trycznego (rys. 5.9). Wyraźnie widoczne są w niej liczne nieciągłości. Podczas ge-

nerowania siatki trójkątów przyjęto wartość parametru Maksymalny bok trójkąta

równą 4mm.
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Rys. 5.8: Widok utworzonej siatki trójkątów zawierającej nieciągłości

Rys. 5.9: Widok postaci czajnika elektrycznego

Istniejące nieciągłości zostały skutecznie usunięte z użyciem polecenia Wypełnij

dziury w siatce, z przyjętą wartością parametru Maksymalny bok trójkąta równą

10mm (rys. 5.10).

Narzędzie programowe Wypełnij dziury w siatce nie powinno być jednak stoso-

wane bezkrytycznie. Przyjęcie odpowiednio dużej wartości parametru Maksymalny

bok trójkąta zawsze spowoduje wypełnienie „dziur”, ale efekt tego działania może

znacznie odbiegać od naszych oczekiwań. Jak można zaobserwować na rys. 5.11,

usunięcie nieciągłości spowodowało wygenerowanie trójkątów o nieproporcjonalnie



94 Rozdział 5. Tworzenie i edycja siatki trójkątów

Rys. 5.10: Widok „naprawionej” siatki trójkątów – brak nieciągłości

dużych bokach (w stosunku do reszty trójkątów) oraz wygenerowanie trójkątów w

miejscach niepożądanych (zostały połączone wprawdzie najbliższe wierzchołki, ale

nie te, jakich oczekiwał użytkownik).

Rys. 5.11: Widok fragmentu siatki zawierającej nieciągłości oraz nieprawidłowo wy-

generowane trójkąty
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5.3 Minimalizacja gradientów

Kolejną czynnością, jaka sprzyja optymalizacji postaci siatki trójkątów, szczególnie

pod kątem wizualnej gładkości powierzchni, jest minimalizacja gradientów. Funkcja

ta w środowisku systemu Mesh3DTM jest realizowana za pomocą poleceniaMinimali-

zuj gradienty, dostępnego w pozycji Siatka menu systemu. Ikona polecenia widoczna

jest na rys. 5.12.

Rys. 5.12: Ikona polecenia Minimalizuj gradienty

Minimalizacja gradientów w siatce trójkątów polega na zamianie sposobu rozpię-

cia trójkątów na wierzchołkach siatki. Praprzyczyną potrzeby dokonywania takich

zmian jest możliwość rozpięcia na czterech wierzchołkach (zadanie rozpięcia jednego

trójkąta na trzech wierzchołkach jest trywialne) dwóch różnych trójkątów (rys. 5.13).

Rys. 5.13: Wizualizacja dylematu utworzenia pary różnych trójkątów (konfiguracja

„a” i konfiguracja „b”) z użyciem czterech identycznie rozmieszczonych punktów-

wierzchołków

Zamiana rozpięcia trójkątów jest dokonywana zawsze w ramach par trójkątów

przylegających do siebie (rys. 5.14). Zadanie to realizowane jest iteracyjnie, aż do

osiągnięcia stanu minimalnej wartości nieuporządkowania. Każda iteracja wiąże się z

wykonaniem kolejnej analizy położenia trójkątów znajdujących się w otoczeniu trój-
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kątów o największym nieuporządkowaniu, a następnie ustala się czy zmiana sposobu

rozpięcia na wierzchołkach przyniesie poprawę gładkości siatki.

Rys. 5.14: Widoczne trójkąty wybrane do zmiany sposobu ich rozpięcia na istnieją-

cych wierzchołkach (trójkąty ciemniejsze)

Przykładowy efekt minimalizacji gradientów, wykonanej bezpośrednio po wy-

generowaniu siatki trójkątów, widoczny jest na rys. 5.15. Analizując rys. 5.15 (b),

warto zwrócić uwagę na wzrost uporządkowania trójkątów powierzchni głowy ma-

nekina w okolicy występowania dużych krzywizn (np. okolice powierzchni nosa, ust

czy oczodołów manekina).

� Uwaga!

Proces generowania siatki trójkątów, rozpatrywany pod kątem otrzyma-

nia siatki maksymalnie uporządkowanej (optycznie gładkiej), przebiega

bez optymalizacji ze względu na minimalizację gradientów. Operacja

taka na etapie generowania siatki jest niemożliwa, głównie ze względu

na brak skończonej wygenerowanej siatki trójkątów. Proces jednocze-

snego generowania i optymalizowania siatki trójkątów (na podstawie już

wygenerowanych trójkątów) mógłby nie być zbieżny.

�
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Rys. 5.15: Widoczny efekt minimalizacji gradientów (a – stan przed minimalizacją,

b – stan po uporządkowaniu), na podst. [20]

� Uwaga!

Minimalizację gradientów można stosować po każdej operacji zmieniają-

cej stan uporządkowania siatki trójkątów.

�

5.4 Wygładzanie siatki trójkątów

Jednym z głównych kryteriów oceny poprawności utworzonej siatki trójkątów jest

gładkość powierzchni. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na pożądaną gład-

kość powierzchni jest poprawnie utworzona chmura punktów. Niemniej jednak pod-

czas generowania siatki trójkątów może dojść do rozpięcia trójkątów na wierzchoł-

kach (punktach chmury) w taki sposób, że efekt końcowy nie będzie zgodny z ocze-

kiwaniami użytkownika (we wspomnianym kontekście gładkości powierzchni). Po-

wierzchnia triangularna może miejscami być np. nazbyt „kanciasta”. Przykład siatki

trójkątów zawierającej niepożądaną postać widoczny jest na rys. 5.16.

System Mesh3DTM został wyposażony w narzędzie programowe służące do wy-

gładzania siatki trójkątów. Użytkownik może dokonać wyboru pomiędzy dwoma

algorytmami wygładzania: Laplace oraz Dopasowanie płaszczyzny [16].
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Rys. 5.16: Widoczny brak gładkości siatki trójkątów

Działanie drugiego z wymienionych algorytmów wygładzania polega na dopaso-

waniu do otoczenia danego wierzchołka płaszczyzny, a następnie dokonaniu rzutu

punktu tworzącego wierzchołek na tę płaszczyznę.

Funkcja wygładzania jest dostępna za pomocą poleceniaWygładź, umieszczonego

w pozycji Siatka menu systemu. Ikona polecenia widoczna jest na rys. 5.17.

Rys. 5.17: Ikona polecenia Wygładź

Na rys. 5.18 widoczny jest przykładowy efekt zastosowania polecenia Wygładź.

Gładkość powierzchni triangularnej – w porównaniu do stanu widocznego na rys.

5.16 znacznie się poprawiła.

� Uwaga!

Wynikiem działania algorytmu wygładzania jest zmiana postaci geome-

trycznej siatki trójkątów (wierzchołki trójkątów podlegają translacji).

Niewłaściwe (np. wielokrotne) zastosowanie tej funkcji może znacząco

wpłynąć na zatarcie istotnych dla odwzorowania powierzchni obiektu

szczegółów (przykład znacznej utraty szczegółów powierzchni widoczny

jest na rys. 5.19).

�
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Rys. 5.18: Widoczny efekt zastosowania polecenia Wygładź

Rys. 5.19: Widoczny efekt nadmiernego wygładzenia powierzchni a) – postać siatki

trójkątów przed wygładzeniem, b) – postać powierzchni po siedmiokrotnym zasto-

sowaniu polecenia Wygładź, na podst. [20]
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5.5 Usuwanie stopni

Kolejne z możliwych zaburzeń gładkości powierzchni triangularnej jest związane z

postacią poszczególnych trójkątów oraz ich wzajemnym położeniem. Chodzi tu o

trójkąty charakteryzujące się małą wartością jednego z kątów (kąt ostry) oraz o

trójkąty, których powierzchnia tworzy z przyległymi trójkątami kąt mniejszy niż

rozwarty [16].

Do usuwania tego rodzaju zaburzeń gładkości siatki trójkątów w środowisku

system Mesh3DTM służy polecenie Usuń stopnie, do którego uzyskujemy dostęp w

pozycji Siatka menu systemu. Ikona polecenia widoczna jest na rys. 5.20.

Rys. 5.20: Ikona polecenia Usuń stopnie

Po wybraniu polecenia Usuń stopnie zostaje wyświetlone okno dialogowe (rys.

5.21), za pomocą którego użytkownik definiuje następujące parametry, decydujące

o zakwalifikowaniu trójkątów do usunięcia:

• minimalny kąt ostrego wierzchołka,

• maksymalny kąt pomiędzy trójkątami.

Rys. 5.21: Widok okna dialogowego polecenia Usuń stopnie

Przykład zastosowania omawianego polecenia jest widoczny na rys. 5.22. W wy-

niku wykonania algorytmu odnajdywania trójkątów o następujących parametrach:
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• minimalny kąt ostrego wierzchołka = 10◦,

• maksymalny kąt pomiędzy trójkątami = 10◦,

zostały wykryte trójkąty m.in. uwidocznione na powiększeniu rys. 5.22.

Rys. 5.22: Przykład zastosowania polecenia Usuń stopnie – widoczne zaznaczone

trójkąty posiadające kąt ostry o wartości mniejszej od 10◦

� Uwaga!

Zaznaczone trójkąty należy usunąć (polecenie Usuń zaznaczone trój-

kąty), a następnie zastosować polecenie Wypełnij dziury w siatce trój-

kątów.

�

5.6 Usuwanie szumu

Ostatnią z operacji mających na celu poprawę gładkości powierzchni triangularnej

jest usuwanie szumu. Działanie algorytmu tym razem polega na dopasowaniu do

otoczenia rozpatrywanego wierzchołka trójkąta płaszczyzny. Jeśli bieżący punkt jest

zbyt odległy od dopasowanej płaszczyzny, to zostaje on zaznaczony i przeznaczony

do usunięcia [16].
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Do odnajdywania wierzchołków powodujących szum w siatce trójkątów system

Mesh3DTM został wyposażony w funkcję Zaznasz szum, do której użytkownik otrzy-

muje dostęp w pozycji Siatka menu systemu. Ikona polecenia widoczna jest na rys.

5.23.

Rys. 5.23: Ikona polecenia Zaznasz szum

Po wybraniu polecenia Zaznasz szum zostaje wyświetlone okno dialogowe (rys.

5.24), za pomocą którego użytkownik ustala wartość jedynego parametru. Jest nim

wartość stopniowa progu kąta.

Rys. 5.24: Widok okna dialogowego polecenia Zaznasz szum

Należy zaznaczyć, że przy bardzo małych wartościach progu kąta, zaznaczeniu

(i usunięciu – jak na rys. 5.25) może podlegać bardzo duża liczba wierzchołków (w

tym przypadku 2456 wierzchołków przy wartości progu kąta równej 5◦), a co za tym

idzie – całych trójkątów. Oczywiście, liczba wierzchołków szumowych w znacznej

mierze zależy od jakości chmury punktów (szczególnie jej „wygładzenia”).

� Uwaga!

Zaznaczone wierzchołki należy usunąć (polecenie Usuń zaznaczone wierz-

chołki), a następnie użyć polecenia Wypełnij dziury w siatce trójkątów.

�

Przy zmniejszeniu czułości wykrywania wierzchołków stanowiących szum w

siatce trójkątów (np. do wartości 20◦) liczba wykrytych wierzchołków spadła do

231 (rys. 5.26).
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Rys. 5.25: Efekt zastosowania polecenia Zaznasz szum, próg kąta: 5◦

Rys. 5.26: Efekt zastosowania polecenia Zaznasz szum, próg kąta: 20◦
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� Uwaga!

Narzędzia programowe służące do wygładzania powierzchni triangular-

nej, których efektem zastosowania są zmiany w siatce trójkątów należy

stosować z dużą ostrożnością. Chcąc za wszelką cenę uzyskać wygładzoną

siatkę trójkątów, można utracić informacje o wielu szczegółach odwzo-

rowania powierzchni obiektu digitalizowanego.

�



Rozdział 6

Edycja chmury punktów.

Wybrane algorytmy

W rozdziale tym przedstawiono szczegółowe opisy kilku wybranych algorytmów

związanych z edycją chmury punktów. Opisy poszczególnych algorytmów wzboga-

cono o graficzne ilustracje ich działania. Treść tego rozdziału jest przeznaczona głów-

nie dla osób chcących dogłębniej poznać algorytmy, których działanie w systemie

Mesh3DTMzostało opisane w rozdz. 4.4.

6.1 Usuwanie grup punktów o zbyt małej

liczności – algorytm

Algorytm usuwania grup punktów o zbyt małej liczności1 (traktowanych jako punkty

nieprawidłowe i nieprzydatne w dalszych działaniach związanych z chmurą punktów)

oparty jest na grupowaniu punktów w przestrzeni trójwymiarowej. Kryterium przy-

należności danego punktu do osobnej grupy oparte jest na określeniu tzw. odległości

Hausdorfa [14] (odległość ta dalej oznaczana jest jako dH).

Odległość Hausdorfa to odległość pomiędzy grupami punktów, definiowana jako

minimalna odległość pomiędzy najbliższymi punktami należącymi do rozłącznych

grup (rys. 6.1).

Ogólny schemat działania algorytmu widoczny jest na rys. 6.2. Wielkościami

wejściowymi są:

• przyjęta wartość progowa odległości Hausdorfa (dH),

1Opis algorytmu wraz z rysunkami i schematami został opracowany na podst. [15].
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Rys. 6.1: Przykład grupowania punktów w przestrzeni trójwymiarowej (odległości

pomiędzy grupami lA,B,C są większe od przyjętej odległości Hausdorfa)

• przyjęta minimalna liczność grupy (tpMIN).

Rys. 6.2: Ogólny schemat algorytmu eliminacji grup punktów (wejścia do algorytmu

stanowią wartość progowa odległości Hausdorfa (dH) oraz liczność grupy (tpMIN))

W działaniu algorytmu wyodrębniono dwa główne stadia:

1. W pierwszym stadium następuje utworzenie rozłącznych grup punktów niepra-

widłowych (szczegółowy algorytm grupowania został omówiony dalej – patrz

również rys. 6.3). Grupa punktów nieprawidłowych charakteryzuje się tym, że

odległości pomiędzy punktami wchodzącymi w jej skład są zawsze mniejsze

od odległości (dH) oraz że liczność grupy jest mniejsza niż założona wartość

progowa (tpMIN).
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2. W następnym stadium zostają usunięte wszystkie chmury punktów nieprawi-

dłowych (o zbyt małej liczności). Zostaje pozostawiona tylko chmura zasadni-

cza.

� Uwaga!

Chmura główna spełnia warunek zachowania odległości pomiędzy punk-

tami mniejszej od (dH), ale nie spełnia już warunku minimalnej liczności.

Aby grupa punktów została zakwalifikowana do usunięcia, musi nastąpić

koniunkcja tych warunków.

�

Szczegółowy schemat działania algorytmu grupowania punktów widoczny jest na

rys. 6.3. Wielkością wejściową jest tylko wartość progowa odległości Hausdorfa (dH).

W działaniu algorytmu wyodrębniono następujące stadia:

1. • utworzenie zmiennej (gc) o wartości początkowej = 0,

• przypisanie wszystkich punktów chmury do grupy o numerze zerowym,

• przypisanie wszystkim punktom chmury stanu „brak oceny”;

2. odnalezienie pierwszego punktu (p0) należącego do chmury o numerze 0 (w

przypadku nieodnalezienia takiego punktu algorytm kończy swe działanie);

3. zwiększenie wartości zmiennej (gc) o 1;

4. • przypisanie punktowi (p0) numeru aktualnej wartości zmiennej (gc),

• przypisanie numeru aktualnej wartości zmiennej (gc) wszystkim punk-
tom, których odległość od punktu (p0) jest mniejsza od (dH),

• oznaczenie punktu (p0) jako „oceniony”;

5. odnalezienie pierwszego punktu (pgc) przynależnego do grupy o numerze zgod-

nym z aktualną wartością zmiennej (gc), który nie został jeszcze oceniony (w

przypadku braku takiego punktu, następuje powrót do punktu 2. i tym samym

zostaje utworzona nowa grupa punktów);

6. • przypisanie punktowi (pgc) numeru aktualnej wartości zmiennej (gc),

• przypisanie numeru aktualnej wartości zmiennej (gc) wszystkim punk-
tom, których odległość od punktu (pgc) jest mniejsza od (dH),

• oznaczenie punktu (pgc) jako „oceniony” (działanie to realizowane jest
rekurencyjnie w pętli z punktem poprzednim);
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Rys. 6.3: Szczegółowy schemat działania algorytmu grupowania punktów (wejście

do algorytmu stanowi wartość progowa odległości Hausdorfa – dH)
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6.2 Wygładzanie chmury punktów – algorytm

Algorytm wygładzania chmury punktów2 opiera się na zamianie wartości współrzęd-

nych pomiędzy punktami chmury podlegającymi wygładzaniu (pq), tj. zawartymi w

kuli o danym promieniu (ds) a ich rzutami na płaszczyznę dopasowania (wyznaczoną

jako płaszczyzna aproksymacyjna przebiegająca pomiędzy wszystkimi punktami na-

leżącymi do kuli).

Na rys. 6.4 widoczny jest fragment chmury punktów jeszcze przed wygładzeniem,

ale już po wyznaczeniu płaszczyzny aproksymacyjnej.

Rys. 6.4: Widok płaszczyzny aproksymacyjnej, punktów zawartych w kuli (przezna-

czonych do wygładzenia) oraz pozostających poza tą kulą (punkty: 1 i 2)

Schemat działania algorytmu widoczny jest na rys. 6.5. Wielkościami wejścio-

wymi są:

• przyjęta wartość progowa średnicy kuli wyznaczającej podzbiór punktów prze-
znaczonych do wygładzenia (ds),

• punkty przeznaczone do wygładzenia (pq).

W działaniu algorytmu wyodrębniono następujące stadia:

1. obliczenie wartości współczynników równania płaszczyzny aproksymacyjnej

Ax+By+Cz+d=0,

2. obliczenie wartości współrzędnych rzutów punktów zawartych w kuli ograni-

czającej – na powierzchnię wyznaczonej płaszczyzny,
2Opis algorytmu wraz z rysunkami i schematami został opracowany na podst. [15]
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Rys. 6.5: Schemat działania algorytmu wygładzania chmury punktów

3. zamiana wartości współrzędnych punktów (pq) na wartości współrzędnych ich

rzutów (pq
′).

Wizualizacja efektu wykonania algorytmu wygładzania widoczna jest na rys. 6.6.

Ocenę stopnia dopasowania płaszczyzny aproksymacyjnej wykonano na podsta-

wie obliczenia wartości błędu RMSSMOOTH, wyznaczonego jako pierwiastek z sumy

kwadratów odległości dpp’q pomiędzy punktami (pq) a ich rzutami (pq
′) na płasz-

czyznę dopasowania i jej (sumy) podzielenie przez liczbę rozpatrywanych punktów

(Q).

RMSSMOOTH =

√√√√∑Qq=1 d2pp’q
Q

gdzie:

Q – liczba punktów w chmurze objętej kulą,

dpp’q – odległość pomiędzy punktem (pq) a jego rzutem (pq
′) na płaszczyznę dopa-

sowania.
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Rys. 6.6: Widok położenia punktów zawartych w kuli po ich zrzutowaniu na płasz-

czyznę aproksymacyjną

� Uwaga!

Efektem wykonania algorytmu wygładzania chmury punktów jest trwała

zmiana wartości współrzędnych punktów.

�
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6.3 Redukcja liczby punktów w chmurze

– algorytmy

Proces redukcji liczby punktów w chmurze może być realizowany według dwóch

algorytmów3:

1. algorytmu upraszczania jednorodnego,

2. algorytmu upraszczania adaptacyjnego.

Algorytm upraszczania jednorodnego

Cechą charakterystyczną działania algorytmu upraszczania jednorodnego jest pozo-

stawienie w chmurze punktów, których wzajemne odległości są prawie jednakowe

(rys. 6.7). Wartość tej odległości stanowi parametr wejściowy do algorytmu (dHS).

Schemat działania algorytmu widoczny jest na rys. 6.8.

Rys. 6.7: Uporządkowania odległości pomiędzy punktami chmury po uproszczeniu

jednorodnym – wizualizacja)

W działaniu algorytmu wyodrębniono następujące stadia:

1. przypisanie wszystkim punktom chmury następującego statusu:

• nie zaznaczony,

• nie oceniony,
3Opis obu algorytmów został opracowany na podst. [15].
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• nie zakończony;

2. odnalezienie w chmurze pierwszego punktu posiadającego status określony w

fazie początkowej (nie zaznaczony, nie oceniony, nie zakończony); w przypadku

braku takich punktów następuje usunięcie wszystkich punktów posiadających

status zaznaczony i zakończenie działania algorytmu;

3. • przypisanie odnalezionemu punktowi (pC) statusu oceniony ;

• przypisanie statusu zaznaczony wszystkim punktom posiadającym status
nie oceniony znajdującym się w kuli o promieniu krótszym niż (dHS) o

środku w punkcie (pC);

4. odnalezienie najbliższego punktu (pC) posiadającego status oceniony, ale nie

zakończony ; w przypadku braku punktu o takim statusie następuje zainicjo-

wanie pętli zwrotnej do punktu 2. algorytmu; natomiast w przypadku odna-

lezienia punktu o takim statusie, następuje przejście do realizacji następnego

stadium algorytmu (punkt 5.)

5. odnalezienie w chmurze najbliższego punktu posiadającego status: nie zazna-

czony, nie oceniony i nie zakończony, znajdującego się w kuli o promieniu

krótszym niż (2 ∗ dHS) o środku w punkcie (pC); w przypadku braku punktów
o takim statusie, następuje przejście do następnego stadium algorytmu (punkt

6.); natomiast w przypadku odnalezienia punktów o takim statusie, następuje

zainicjowanie pętli zwrotnej do punktu 3. algorytmu;

6. nadanie punktowi (pC) statusu zakończony (pCF) oraz automatyczne zainicjo-

wanie pętli zwrotnej do punktu 4. algorytmu;
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Rys. 6.8: Schemat algorytmu upraszczania jednorodnego chmury punktów (wejściem

do algorytmu jest odległość (dHS) pomiędzy sąsiednimi punktami w chmurze uprosz-

czonej)
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Algorytm upraszczania adaptacyjnego

Cechą charakterystyczną działania algorytmu upraszczania adaptacyjnego jest po-

zostawianie w chmurze większej liczby punktów w obszarach o większym promieniu

krzywizny, przy jednoczesnym usuwaniu „zbędnych” punktów z obszarów o małych

krzywiznach.

Rys. 6.9: Wizualizacja efektu działania algorytmu upraszczania adaptacyjnego: a)

widok przekroju płaszczyznowego chmury przed uproszczeniem, b) widok przekroju

płaszczyznowego chmury po uproszczeniu

Parametrem wejściowym do algorytmu jest wartość dopuszczalnego maksymal-

nego błędu lokalnego powstałego przez usunięcie danego punktu z chmury (dAS).

Schemat działania algorytmu widoczny jest na rys. 6.10.

� Uwaga!

Efektem wykonania algorytmów upraszczania jednorodnego lub adapta-

cyjnego jest trwałe usunięcie punktów z chmury.

�
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Rys. 6.10: Schemat algorytmu upraszczania adaptacyjnego chmury punktów (wej-

ściem do algorytmu jest wartość maksymalnego błędu lokalnego dAS powstałego

przez usunięcie danego punktu z chmury)
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6.4 Usuwanie punktów szumowych – algorytm

Działanie algorytmu usuwania punktów szumowych z chmury4 polega na usuwa-

niu punktów (psz) zawartych w kuli o danym promieniu (dsz), których odległości

od płaszczyzny dopasowania (pq) (wyznaczonej jako płaszczyzna aproksymacyjna

przebiegająca pomiędzy wszystkimi punktami należącymi do wspomnianej kuli) są

mniejsze od przyjętej wartości progowej (lsz).

Na rys. 6.11 widoczny jest fragment chmury punktów po wyznaczeniu płaszczy-

zny aproksymacyjnej oraz po zaznaczeniu punktu szumowego (psz) przeznaczonego

do usunięcia.

Rys. 6.11: Widok płaszczyzny aproksymacyjnej, punktów zawartych w kuli oraz

punktu przeznaczonego do usunięcia

Schemat działania algorytmu widoczny jest na rys. 6.12. Wielkościami wejścio-

wymi są:

• przyjęta wartość progowa odległości punktów od płaszczyzny aproksymacyjnej
(lsz),

• wartość promienia kuli wyznaczającej punkty przeznaczone do analizy (dsz).

W działaniu algorytmu wyodrębniono następujące stadia:

1. obliczenie wartości współczynników równania płaszczyzny aproksymacyjnej

Ax+By+Cz+d=0,
4Opis algorytmu został opracowany na podst. [16]
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2. obliczenie odległości poszczególnych punktów zawartych w kuli o promieniu

(dsz) od płaszczyzny aproksymacyjnej,

3. zaznaczenie wszystkich punktów, których odległości od płaszczyzny aproksy-

macyjnej są większe od ustalonej wartości progowej (lsz),

4. usunięcie zaznaczonych punktów.

Rys. 6.12: Schemat działania algorytmu usuwania punktów szumowych
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6.5 Łączenie chmur kierunkowych – algorytm

Zagadnienie łączenia chmur składowych (kierunkowych) zostało rozwiązane na wiele

różnych sposobów, znajdując swe implementacje w stosownych algorytmach (np.

[15]).

� Uwaga!

Zadanie łączenia chmur kierunkowych nie posiada jednoznacznego roz-

wiązania. Jest to spowodowane tym, że nie istnieją dwie takie chmury,

których – przynajmniej część – punktów składowych posiadałaby iden-

tyczne współrzędne (x,y,z). Natomiast możliwe jest dopasowanie chmur

kierunkowych z pewnym przybliżeniem. Podczas dopasowania chmur kie-

runkowych można bowiem wydzielić pewne identyczne obszary pokry-

wających się powierzchni pozornych, na których znajdujące się punkty

powinny posiadać bardzo podobne współrzędne (x, y, z).

�

W ramach niniejszego opracowania przedstawiono algorytm iteracyjnego zbliża-

nia chmur punktów (ang. iterative closests points)5.

Algorytm ten bazuje na iteracyjnym zmniejszaniu odległości pomiędzy punktami

znajdującymi się w obszarze pokrywania się chmur kierunkowych. Cechą charakte-

rystyczną tego algorytmu jest to, że w procesie zbliżania chmur nie bierze udziału

cała populacja punktów ze wspomnianego obszaru, ale tylko ich losowo wybrana re-

prezentacyjna próbka. Takie podejście znacznie skraca czas obliczeń numerycznych.

� Uwaga!

Realizacja algorytmu iteracyjnego zbliżania chmur kierunkowych wy-

maga wstępnego dopasowania chmur kierunkowych. Dopasowanie to

może zostać wykonane np. w sposób „manualny”, poprzez wykonanie

stosownych transformacji przesunięć i obrotów chmury „do dopasowa-

nia” względem chmury bazowej.

�

Schemat działania algorytmu widoczny jest na rys. 6.13. Wielkościami wejścio-

wymi są wartości dwóch parametrów:
5Opis algorytmu wraz z rysunkami i schematami został opracowany na podst. [15].
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• reprezentacyjna próbka z populacji punktów przeznaczona do wyznaczenia
wartości macierzy (NICP),

• założona pożądana jakość dopasowania (dRMST).

Rys. 6.13: Schemat działania algorytmu iteracyjnego zbliżania chmur kierunkowych
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