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Як працює 3D лазерне сканування?



Як працює 3D лазерне сканування?

Захоплення даних

Використання лазерного променю для вимірювань на 

великих відстанях. Примінь відбивається від об’єкту і 

вертається до сканера. Дані знімаються і записуються на 

SD-картку для подальшої обробки і створення 3D образу 

об’єкту.

Вертикальне обертання

Дзеркало відбиває промінь лазеру у вертикальній 

площині і обертаючись напрявляє його на об’єкти 

навколишнього простору.

Горизинтальне обертання
Лазерний сканер обертається навколо осі в 

горизонтальній площині направляючи лазер на 

навколишні об’єкти.



Інтеграція кольорової камери

Кольорова

Камера



Інтеграція кольорової камери



Вбудована кольорова камера з чудовою 

якістю і без зусиль оператора!



Накладення у своїх кращих проявах!



Сенсорний екран

• Простий графічний інтерфейс як на 

iPhone

• резистивний сенсорний екран

• керування пальцями / керування в 

рукавичках

• роздільна здатність 480 x 640

• Flash интерфейсу емулюється на PC, 

Smart Phone, Pads і тд.



Нівелир



Температурний менеджмент
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Охолодження - ПК - Вентилятор

Відведення повітря 

ізольовано від сканера. 

Ні пил, ні волога не 

можуть проникнути 

всередину через 

систему охолодження.
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Передача тепла від ПК

до холодної області

по каналу нагріву

Охолодження - ПК - Підігрів



SD-Card – Менеджмент даних

Піддтримка пам’яти: 32 GB

Носії: SD, SDHC, SDXC

ПК: Підтримка пристроїв считування

Speed = 15 Mbit/sec

SDHC: SD high capacity

Чому SD-Card?

• Великий об’єм пам’яті

• Немає рухомих частин, як у жосткому диску

• SD переносить проекти, оператори, scanner upgrade, log data

• Безпека: всі дані в одному місці – НЕМАЄ ДАНИХ НА СКАНЕРІ!



Живлення

Батарея

• Автономне сканування до 5 годин

▪ 14,4V, 110 Wh, 7,65 Ah

• Зарядка можлива під час проведення 

сканування

• Швидка зарядка за 1 год.

▪ з швидким зарядним пристроєм

• Адаптер для автомобіля

• Окрема батарея

• Набір батарея і зар. пристрій



Кріплення



с. Дернів,

Львівська обл.

Кам’янка-Бузький р-н. 

травень 2011р.

Замовник:

Управління охорони

історичного

середовища

3-D модель церкви

Проводилось сканування дерев'яної церква св. Микити (1606) ,

для сворення 3-D документації поточного стану



Фрагмент 3-D моделі

с. Дернів,

Львівська обл.

Кам’янка-Бузький р-н. 

травень 2011р.

церква св. Микити



Поперечний вертикальний зріз

с. Дернів,

Львівська обл.

Кам’янка-Бузький р-н. 

травень 2011р.

церква св. Микити



Поздовжній вертикальний зріз

с. Дернів,

Львівська обл.

Кам’янка-Бузький р-н. 

травень 2011р.

церква св. Микити



с. Бірки,

Львівська обл.

Яворівський р-н. 

грудень 2011р.

Замовник:

проектна організація

Фрагмент 

3-D моделі котеджу

Проводилось сканування приватного котеджу , для сворення 
робочих креслень і виготовлення проекту завершення будівництва



с. Бірки,

Львівська обл.

Яворівський р-н. 

грудень 2011р.

Котедж

Проекція   вертикальних зрізів



с. Бірки,

Львівська обл.

Яворівський р-н. 

грудень 2011р.

Котедж

Горизонтальні зрізи 1-го і 2-го поверхів



м. Яготин,

Київська обл.,

Яготинський р-н. 

жовтень 2011р.

Замовник:

ВАТ ІК "НТ-пром“

Фрагмент 

3-D моделі цеху

(4 поверхи, велика

кількість металевих

конструкцій)

Проводилось сканування недіючого цеху цукрового заводу, з метою 
використання даних сканування для сворення робочих креслень 
реконструкції і встановлення нового обладнання.



м. Яготин,

Київська обл.,

Яготинський р-н. 

жовтень 2011р.

Цех цукрового заводу

Вертикальний зріз



м. Яготин,

Київська обл.,

Яготинський р-н. 

жовтень 2011р.

Цех цукрового заводу

Горизонтальні зрізи на різних висотах



м. Львів

серпень 2012р.

Замовник:

УГКЦ у Львові

Фрагмент 

3-D моделі костелу

Проводилось сканування Храму святих апостолів Петра й Павла , з 
метою використання даних сканування для сворення робочих креслень 
реконструкції і реставрації.



м. Львів

серпень 2012р.

Храм святих 

апостолів Петра й Павла

Ортофото вхідного фасаду



м. Львів

серпень 2012р.

Храм святих 

апостолів Петра й Павла

Отримані фасадні креслення


