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Jellemzők 
 
Átfogó jellegű: 
Komplett funkcionalitás a ponthalmaztól 
egészen a CAD modellig. 
 

Adatkezelés: 
Nagy projekteknél szükséges 
adatfeldolgozáshoz optimalizálva. 
 

Interfészek: 
A mért pontok importálása/exportálása 
Tárgyak importálása/exportálása CAD 
rendszerekbe 

 

 

A FARO Scene a profi 

felhasználó számára 

kifejlesztett nagy teljesítményű 

és praktikus 3D ponthalmaz 

szoftver. 

A szoftvert nagy felbontású 

lézer szkennerek, például a 

FARO LS 880 által beszkennelt 

nagy 3D ponthalmazok 

megjelenítésére, 

feldolgozására és kezelésére 

fejlesztettük ki. E szoftver 

segítségével a felhasználó 

nyers 3D scan-pontokat 

manipulálhat és a szoftver 

analízis-funkcióival a 

ponthalmazon kiindulási adat-

összehasonlításokat végezhet. 

Az adatelemzéssel és 

adatkezeléssel a beszkennelt 

pontok előkészíthetők a 

felhasználó CAD-rendszerébe 

történő exportálásra. 
 

 

3D scan pontok és tárgyak 

megjelenítése 
Akár ponthalmazok, akár tárgyak 
megjeleníthetők háromdimenziós 
nézetben. A nézőpont tetszőlegesen 
választható meg, a felhasználó 
szabadon mozoghat a területen. A 
VRML modellek importálása lehetővé 
teszi CAD-modellek analizálását és 
ütközések vagy eltérések 
felismerését. Ez az analízis gyorsan 
és intuitiven játszódik le közvetlenül 
a 3D ponthalmazban. 

 

3D analízis a ponthalmazban 
A FARO Scene közvetlenül a 3D 
scan pontokból történő 
információszerzést tesz lehetővé.  
A felhasználó a tárgyak közötti 
mérési távolságokon túlmenően 
felületeket és térfogatokat is 
meghatározhat. Speciális funkciók 
segítségével a felhasználó 
megvizsgálhatja a padlók vagy falak 
síkfelületűségét is és az 
eredményeket egy színes 
grafikonban jelenítheti meg. 
 

Hatékony modellezés 
A FARO Scene hatékonyan és 
gyorsan támogatja a nagy projektek 
adminisztrálását és az ezekhez 
tartozó adatkészleteket. A modellek 
létrehozása és a szkennek 
regisztrálása automatikusan történik. 
A FARO Scene műveletek az 
adathalmazból származó 
alapinformációkat őriznek meg. 
Ezeket az alapinformációkat 
numerikus kijelzéssé alakítják át a 
választási minőség értékeléséhez. A 
ponthalmaz adatok csökkentése és 
egyszerűsítése érdekében a 
felhasználó szken alapú tárgyakat 
generálhat. A különböző tárgyak, 
például padló- és falsíkok 
megkönnyítik az adatok exportálását 
a felhasználó CAD rendszerébe. 
Közvetlen pont-választás és szelet-
választás egészíti ki a CAD-ban 
történő modellezéshez szükséges 
funkcionalitást.  
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A FARO Scene áttekintése* 
 

Funkcionalitás 

 

Munkaterek létrehozása: 

 Szkennek 

 Survey pontok 

 CAD tárgyak 

 Vizuális értékeléssel illesztett 
tárgyak 
Hálók / gömbök / hengerek / síkok 
(automatikus határ-érzékeléssel) 

 Távolságmérések 

 Intuitív felhasználói interfész, 
szerkezetmegjelenítéssel, és drag-
and-drop funkcionalitás 
támogatása a Windows Explorer 
és a FARO Scene között 

 

Nézetek: 

 Sík nézet 

 3D nézet 

 Gyorsnézet 

 CAD tárgyak megjelenítése 

 Koordináták megjelenítése akár 
egy lokális, akár globális 
koordináta-rendszerben 

 Távolságok megjelenítése az 
intenzitás vagy a szín kódolásával 

 Szürke skálájú vagy színes szken 
pontok 

 

Navigálás 

 Szken pozíciók kijelzése nézőpont 
megválasztáshoz 

 Fly-through, Examine, Pan 

 

Analízis 

 Távolságmérés 

 Padlók vagy falak síkfelületűsége 

 

Importálás és exportálás 

 Targetek (.cor) 

 Scan pontok (FAROscan, 
FAROcloud, .dxf, VRML, .igs, .pts, 
.ptx) 

 CAD tárgyak (.igs, VRML) 

 Scan képek (.jpg) 

 

Adatkezelés nagy projekteknél 

 Hierarchikus struktúra 

 Sokezer szken kezelése 

 Hatékony tárolás, például: 
Szken a fő memóriában = 400 MB 
Szken harddiszken = 60 MB 

 

 

 

 

Előnyök 

 

Gyors start 
Jól strukturált menük intuitív 
interakcióhoz. 
Drag-and-drop munkaterek 
létrehozásához. 
Súgó program. 

 

Megkönnyíti a minőségbiztosítást 

a CAD modelleknél 
CAD modelleknek VRML-en 
keresztül a FARO Scene szoftverbe 
történő importálása egyszerűsíti a 
CAD-ponthalmaz átfedéseket és 
azonnali grafikus megjelenítést 
eredményez, mely könnyen 
értelmezhető.  

 

Tervezés és ütemezés 

optimalizálása 
A ponthalmaz adatokon a mérések 
kényelmesen, bármikor 
elvégezhetők, minden az Ön 
rendelkezésére áll. 
 

Pontos 3D adatok valós idejű 

tervezéshez, egyetlen 

gombnyomással 
Megoldások felméréshez, 
tervezéshez és karbantartáshoz az 
alábbi területeken: 

 Digital  Factory / Virtual Reality 

 Építészet / építés 

 Régészet és kulturális örökség 

 Létesítmény tervezés 

 Automatikus rendszerek 

 stb. 
 

Rendszer követelmények 

 Microsoft Windows XP 
(Professional vagy Home Edition, 
SP1 vagy későbbi) vagy Windows 
2000 (SP2 vagy későbbi) vagy 
Windows NT4.0 (SP6) 

 1 Ghz processzor (2,5 Ghz 
ajánlott) 

 512 MB RAM, 1 GB ajánlott 

 2 nyomógombos és kerekes egér 

 Grafikus kártya, OpenGL hardver 
gyorsítóval 

 Ethernet kártya az 
engedélyezéshez 

 

www.faro.com 

 
 
 
 
 

Mérés és analízis 
 
 
 
 
 
 

3D szken pontok feldolgozása 
 
 
 
 
 

VRML-importálás ponthalmazokba 
 
 
 
A változtatás joga fenntartva. 
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