
Skanowanie 3D 

organizmów żywych

Zobacz jak skanery 3D

wykorzystywane są 

przy niestandardowych

tematach!



Spis treści

Wprowadzenie          3

Zastosowania          4

Wyzwania          5

Cechy skanerów 3D do skanowania organizmów  żywych 6

Wspomaganie ze strony oprogramowania     8

Podsumowanie         13

www.3dmaster.pl
2



3

 Skanowanie 3D i technologie addytywne (w tym druk 3D) stały się 

nie tylko powszechną dziedziną przemysłu, ale także życia codziennego. 

Prawie wszyscy słyszeli o digitalizacji, skanowaniu obiektów, wydrukach 

3D i szybkim prototypowaniu. 

 Wiele osób ma w domu wydrukowane z tworzywa sztucznego 

detale, nie zdając sobie z tego sprawy. Rozwój techniki (w tym elektroni-

ki, mechatroniki) oraz dynamiczna ewolucja metod wytwarzania dają 

nam nowe możliwości i otwierają nowe szanse. 

Wprowadzenie
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 Skanowanie 3D żywych organizmów, choć będące wyzwaniem z 

punktu widzenia technicznego, jest najczęściej promowanym rozwiąza-

niem i chyba najbardziej widowiskowym. Poza tym któż z nas by nie chciał 

wiernej kopii cyfrowej swojej ukochanej osoby, z wizją wykonania popiersia, 

odlewu czy druku 3D.

 Skanowanie organizmów żywych można jednak wykonywać w innych 

(również naukowych i medialnych) celach:

• analiz statystycznych populacji, 

• rozważań efektu końcowego operacji plastycznych,

• projektowania i odtwarzania uszkodzonych części ciała (medialne 

przykłady to dziób tukana  - rys. 1 - czy ogon krokodyla),

• projektowania dopasowanych protez, gorsetów i implantów,

• animacji, filmów i efektów specjalnych.

2. Zastosowania
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Rysunek 1. Skanowanie fragmentu dziobu żywego tukana  skanerem 

3D Artec Space Spider  w celu rekonstrukcji

 Dlaczego warto się skupić się na tym obszarze zagadnień i zastanowić, 

dlaczego z jednej strony jest on często przytaczany a z drugiej dlaczego sta-

nowi tak duże wyzwanie.



 Skanowanie 3D zapewniają dużą szybkość i dokładność w odniesie-

niu do obiektów nieruchomych, gry wzajemne położenie skanera i przed-

miotu nie zmienia się w trakcie skanowania. Szczególnie duże dokładności 

można osiągnąć, jeśli jest możliwe wykonanie skanu w jednym ujęciu (bez 

zmiany położenia elementu na stole obrotowym lub zmiany położenia ska-

nera). Najlepiej jeszcze, żeby obiekt nie był odbłyskliwy, nie był czarny ani 

przezroczysty, gdyż wszystkie te cechy zaburzają zjawiska fizyczne, na któ-

rych bazuje technika skanowania 3D (w przypadku skanerów światła struk-

turalnego jest to analiza wzoru wyświetlonego na danej powierzchni).

 W przypadku zmian położenia skanera lub przedmiotu skanowane-

go, a tym bardziej żywych organizmów, może okazać się, że poszczególne 

skany w pewnym stopniu różnią się między sobą. Wraz z rozwojem techno-

logii sekwencje skanowania są coraz krótsze, jednak nawet to może okazać 

się wyzwaniem w przypadku skanowania np. dziecka, szczególnie jeśli 

chcemy wykonać skan całej głowy i nie możemy bazować na jednym ujęciu. 

W większości przypadków procedurę pomiaru należałoby powtarzać i liczyć 

na szczęście, że uda się uchwyć identyczne pozycje i ustawienia. A do tego 

dużej ilości wyników nie dałoby się do niczego wykorzystać. Patrząc na to z 

drugiej strony – jak zmusić człowieka czy zwierzę, żeby przez kilka minut 

stało nieruchomo, nawet bez drgania mięśni i mrugania powiekami, szcze-

gólnie w przypadku świecenia lampą błyskową „po oczach”. Niektórzy pro-

ducenci idą w kierunku zwielokrotnienia ilości kamer/skanerów, które jed-

nocześnie zbierają obraz. Jest to częściowe obejście i rozwiązanie problemu: 

skraca się czas skanowania, jednak rośnie koszt systemu (krotność ilości 

skanerów) a i tak nie mamy gwarancji, że w jednej sekwencji skanowania 

nie będzie minimalnego ruchu. Jeszcze trudniej jest, gdy mamy zeskano-

wać całą postać lub inny organizm żywy. Nie zawsze jednak musimy się tym 

przejmować – wszystko zależy od rodzaju skanera i możliwości oprogramo-

wania.

3. Wyzwania
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Cechy skanerów 3D do skanowania 
organizmów żywych

 

 Najlepszym rozwiązaniem w przypadku organizmów żywych są 

ręczne skanery 3D, które w samej zasadzie działania zakładają względne 

przemieszczanie się obiektu i modelu docelowego, więc poruszenie się 

obiektu nie jest w tym przypadku niczym problematycznym czy nietypo-

wym. Wystarczy wziąć do ręki skaner i ze wszystkich stron szybkim ruchem 

zebrać dane o kształcie, nawet gdy mamy do czynienia ze zwierzęciem pły-

wającym (rys. 2) – oczywiście nad wodą.
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Rysunek 2. Skanowanie płetwy żywego delfina skanerem 3D Artec EVA
 [źródło: www.artec3d.com]
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 W przypadku skanowania organizmów żywych dodatkowo korzystnie 

wpływają inne unikalne cechy skanerów Artec 3D:

• bardzo krótki czas ekspozycji (w przypadku skanera Artec EVA jest to 

zaledwie 0.0002 s),  zatem minimalizujemy czas w którym zalecane jest 

unieruchomienie

• bardzo szybkie zbieranie danych (krótki czas potrzebny na skanowanie 

całości):

  • dla Artec EVA do 16 klatek (ujęć skanowania) na sekundę

  • dla Artec LEO aż 22 klatki na sekundę

• możliwość skanowania bez lampy błyskowej (wystarczy zewnętrzne 

źródło światła), dzięki czemu unikamy np. błyskania w oczy czy silnego na-

świetlania powierzchni wrażliwych

• automatyczne łączenie skanów po geometrii i teksturze, co w przypadku 

np. skanowania delfina miało duże znaczenie (chwilami kształt był bardzo 

podobny, jednak różniący się teksturą)

• brak znaczników – oklejenie człowieka czy zwierzęcia znacznikami mogło-

by być trudne

 Praktycznym przykładem połączenia zalet skanowania organizmów 

żywych za pomocą ręcznego skanera jest skanowanie łapy charta  rosyjskie-

go w celu zaprojektowania dedykowanej ortezy (rys. 3).

Sprzęt daje duże możliwości, jednak bez odpowiedniego wsparcia ze strony 

oprogramowania sam proces zbierania danych i ich późniejszej obróbki 

mógłby być także niezbyt efektywny.
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Rysunek 3. Skanowanie tylnej  łapy psa w celu zaprojektowania ortezy



Wspomaganie ze strony 
    oprogramowania 

 Do skanowania żywych organizmów unikalne możliwości zapewnia 

oprogramowanie Artec Studio. Pozwala ono na dopasowanie skanów, które 

różnią się między sobą – wystarczy, że zostaną znalezione min. 3 punkty 

wspólne (które nie zmieniły swojego położenia) oraz model w pewnym 

zakresie pokrywa się.  Niesztywne wyrównanie (funkcja oprogramowania) 

znacznie przyspiesza pracę, a uzupełnione o funkcje pomiarów umożliwia 

np. opracowanie dokładnie dopasowanych wkładek ortopedycznych do 

butów (skanowanie kształtu stopy przez szkło, pod obciążeniem – rys. 4) lub 

stabilizatorów.  
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Rysunek 4. Skanowanie stóp za pomocą skanera Artec EVA: stolik ze szklanym dnem (po lewej) 
i efekt skanowania (po prawej).
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 W większej skali może to być skanowanie całych postaci łącznie z tek-

sturą – np. w celu odwzorowania postaci aktora przebranego w mundur i  

stworzenia rzeźby odpowiedniej określoną epokę. Istnieje wiele sposobów 

na zrealizowanie takiego zagadnienia. Można by zatrudnić artystę, który wy-

konałby to zadanie ręcznie. Innym pomysłem, wykorzystującym technolo-

gię 3D byłoby zaprojektowanie takich sylwetek w programie graficznym. 

Można by też próbować przygotować formę. Jednak wykorzystanie skane-

rów 3D umożliwia niezwykle dokładne odwzorowanie detali i jednocześnie 

idealne zachowanie proporcji. Nie można tu mówić o żadnym błędzie osoby 

tworzącej wizerunek, gdyż powstaje on na podstawie rzeczywistego 

„żywego obiektu”.
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Rysunek 5. Skanowanie postaci ręcznym skanerem Artec LEO
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 Jak już wspomniano, do efektywnego skanowania ludzi niezbędne 

będzie urządzenie, które pozwala na wykonanie całej procedury pomiaro-

wej w bardzo krótkim czasie. Gdyby skanowanie zajęło dużo czasu, aktor nie 

byłby w stanie utrzymać nieruchomej pozycji. Do tego typu zadań świetnie 

sprawdzają się skanery ręczne, a na wyróżnienie zasługuje skaner Artec Leo, 

który nie wymaga podłączenia do komputera. Cały proces skanowania, 

który odbywa się z błyskawiczną prędkością 22 klatek na sekundę, proces 

skanowania można śledzić na ekranie skanera, a dane zapisują się bezpo-

średnio na wbudowanym dysku SSD. Oczywiście w przypadku skanu czło-

wieka i tak pojawią się pewne drobne ruchy, jednak połączenie programów 

takich jak Artec Studio i Geomagic Wrap (rys. 6) pozwala na zniwelowanie 

niekorzystnego efektu, oraz na pozbycie się ewentualnych podpór (rys. 5), 

które ułatwią utrzymanie statycznej postawy.
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Rysunek 6. Docelowy skan z usuniętymi podporami
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 Po przygotowaniu modeli, należy jeszcze je wytworzyć. W tym przy-

padku postawiono na technologię przyrostową. Pliki zostały podzielone na 

części i wydrukowane w rozmiarze rzeczywistym, a następnie połączone i 

pomalowane. Efekt końcowy można zobaczyć na zdjęciu (rys. 7).
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Rysunek 7. Wydruk 3D na podstawie skanu (w skali rzeczywistej)

Równie popularne zastosowanie to świat animacji komputerowych, efek-

tów specjalnych i gier. Aby osiągnąć tak niesamowity poziom szczegółowo-

ści postaci i jednocześnie skrócić czas realizacji oraz zmniejszyć koszty,  pro-

ducenci coraz częściej sięgają po ręczne skanery 3D, które zapewniają wy-

magany balans między szybkością skanowania, wysoką rozdzielczością i 

łatwą obsługą (rys. 8).
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Rysunek 9. Modyfikacje postaci w programie ZBrush po skanowaniu za pomocą 
Artec Leo i Artec Space Spider

Rysunek 8. Podgląd wczesnego etapu digitalizacji postaci z Artec Leo przez zespół digitalizacji 
The Farm 51  przy projektowaniu gry World War 3
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W tym przypadku wymagane są często różne przekształcenia geometrii, 

morficzne modyfikacje czy łączenie skanów (np. z dwóch różnych skanerów 

– rys. 9.) oraz bardzo zaawansowane „rzeźbienie 3D”. Do tego celu należy wy-

korzystać narzędzie do modelowania, rzeźbienia i malowania, które pozwala 

pracować zarówno w trybie nieliniowym jak i swobodnym (mode-free).



Podsumowanie

 Choć skanowanie żywych organizmów stanowi duże wyzwanie, odpo-

wiedni dobór sprzętu i oprogramowania może nie tylko ten proces uczynić 

realnym i wykonalnym, ale także zagwarantować przyjemną i efektywną 

pracę. Ręczne skanery 3D światła strukturalnego pozwalają na szybkie i 

bezpieczne skanowanie organizmów żywych, a dedykowane do nich opro-

gramowanie uwzględnia trudności i niedoskonałości obiektu: różnorodne 

oświetlenie, poruszanie się obiektu, drgania mięśni czy tez po prostu szyb-

kie znudzenie skanowanego obiektu.

 Uzyskane efekty skanowania, w postaci chmury punktów czy koloro-

wej siatki trójkątów, można zamienić na film, teledysk, reklamę, czy też wy-

korzystać do celów badawczych, medycznych, historycznych lub archeolo-

gicznych. Rozwiązaniami 3D zajmujemy się zawodowo od ponad 10 lat – a i 

tak niektóre pomysły i zastosowania nas zaskakują, gdyż elastyczność i uni-

wersalność omawianego rozwiązania pozwala na wykorzystanie niemal w 

każdej dziedzinie życia.
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Daleki zasięg (powyżej 100m)

Jeżeli natomiast na podstawie otrzymanych wyników, czy bazując na bez-

pośrednich skanach czy też wynikach inżynierii odwrotnej, chcesz wypro-

dukować określone detale, nieoceniony okaże się program ZW3D i jego 

moduł CAM. 

Frezowanie robotem ścieżek zaprojektowanych w ZW3D CAD/CAM

 Do publikacji Twoich wyników online istnieje wiele bezpłatnych inter-

netowych programów. Jednym z nich jest program POLY stworzony przez 

Google. Chcesz dowiedzieć się jak szybko podzielić się swoimi wynikami ze 

światem? Przeczytaj nasz poradnik (link poniżej). 

https://skanery3d.eu/baza-wiedzy/model-3d-na-stronie-internetowej/
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Skanowanie 3D nie ma 
dla nas tajemnic!

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Skontakuj się z nami! 

Nasi doradcy pomogą Ci w doborze 
odpowiedniego sprzętu do 

Twoich potrzeb! 
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Kontakt 3D MASTER: 

 telefon: 22 846 21 50

e-mail: info@3dmaster.pl

www.skanery3d.eu


