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ZScan 
Τρισδιάστατη σάρωση χωρίς σαρωτή laser 

 

 
 
 
Τι είναι το ZScan 
 
Το ZScan είναι ένα σύστηµα τρισδιάστατης σάρωσης (3D scanning) για τη συλλογή νέφους σηµείων 
(pointcloud) µέσω ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής, µιας βαθµονοµηµένης ράβδου και ειδικού λογισµικού. 
Το λογισµικό βασίζεται σε ένα πρωτοποριακό αλγόριθµο ανάλυσης πολυεστιακών εικόνων.  
 
Το σύστηµα χαρακτηρίζεται από υψηλή γεωµετρική ακρίβεια και πιστότητα στην χρωµατική απόδοση, καθώς 
και από εξαιρετική φιλικότητα και ευκολία στη χρήση.  
 
Μέρη του συστήµατος  
 
Το ZScan αποτελείται από: 
 

    
 

• Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή DSLR µε σταθερό φακό (προτείνεται µηχανή των 10 MPixel µε 
φακό 24mm). Το σετ µηχανής και φακού πρέπει να είναι καλιµπραρισµένο στο εργαστήριο της Menci 
Software. 

• Βαθµονοµηµένη ράβδο υψηλής ακρίβειας (µήκους 500 ή 900 mm) µε κεφαλή στήριξης της 
φωτογραφικής µηχανής. 

• Επαγγελµατικό τρίποδα Manfrotto. 
• Το λογισµικό ZScan. 
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Ροή εργασιών της τρισδιάστατης σάρωσης µε το Zscan 
 
Η διαδικασία λήψης περιλαµβάνει: 

                    
 
1) Τοποθέτηση της ράβδου επί του τρίποδα και της φωτογραφικής µηχανής επί της κεφαλής της ράβδου. 
2) Λήψη τριών φωτογραφιών από τρεις βαθµονοµηµένες θέσεις της ράβδου χωρίς µετακίνηση του τρίποδα. 
3) Επανάληψη της διαδικασίας λήψης τριάδας φωτογραφιών από διαφορετικές θέσεις (αν χρειάζεται), 
προκειµένου να καλυφθεί πλήρως το προς µοντελοποίηση αντικείµενο. 
 
Ο χρόνος της διαδικασίας για κάθε θέση δεν ξεπερνά το χρόνο λήψης τριών φωτογραφιών (10-15 
δευτερόλεπτα). 
 
Η επεξεργασία µέσω του λογισµικού ZScan αποτελείται από: 
 
1) Την εισαγωγή των εικόνων στο λογισµικό. 
 

 
 
2) Την εισαγωγή του µήκους βάσης που χρησιµοποιήθηκε κατά τη λήψη. 
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3) Τον καθορισµό επί των εικόνων της περιοχής ενδιαφέροντος για τη δηµιουργία τρισδιάστατου νέφους / 
µοντέλου και την επιλογή της επιθυµητής ανάλυσης (πυκνότητας) του νέφους σηµείων. 
 

 
 
4) Την εκτέλεση της λειτουργίας δηµιουργίας του τρισδιάστατου νέφους / µοντέλου (που µπορεί να γίνει και 
µαζικά σε batch process). 
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Ο χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από τις διαστάσεις της περιοχής ενδιαφέροντος και την ανάλυση. Ένα 
απλό PC µπορεί να δηµιουργήσει περίπου 800 τρισδιάστατα σηµεία ανά δευτερόλεπτο. 
 
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 
 

• Η εµβέλεια λειτουργίας κυµαίνεται από λίγα εκατοστά έως 6 µέτρα (µε τη ράβδο των 500 mm) ή 
έως 10 µέτρα (µε τη ράβδο των 900 mm). 

• Η ακρίβεια του νέφους σηµείων εξαρτάται από την απόσταση φωτογραφικής µηχανής και 
αντικειµένου, από τη βάση λήψης και το φακό που χρησιµοποιείται. Παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας 
των θεωρητικώς αναµενοµένων ακριβειών (σε mm) για τυπική διαµόρφωση του συστήµατος ανάλογα 
µε την απόσταση του αντικειµένου και τη βάση λήψης: 

 

 
 
• Όλα τα σηµεία του νέφους φέρουν χρώµα φωτογραφικής πιστότητας. Μετά τη δηµιουργία τους, 

τα τρισδιάστατα µοντέλα µπορούν να απεικονισθούν φωτορεαλιστικά µε την υφή τους (texture).  
• Ευκολία στη µετακίνηση και διαχείριση. Το σύστηµα είναι ιδιαίτερα ελαφρύ, ενώ η φωτογραφική 

µηχανή τοποθετείται και αφαιρείται χωρίς επιπλοκές ή απώλειες της βαθµονόµησης. 
• Εξαιρετική φιλικότητα και ευκολία στη χρήση. Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 

οποιονδήποτε χωρίς ειδικές γνώσεις και χρονοβόρο προετοιµασία. 
• Η µέτρηση κάθε τρισδιάστατου νέφους / µοντέλου πραγµατοποιείται µόνο µε τη λήψη τριών 

φωτογραφιών, χωρίς να απαιτείται καµµία άλλη εργασία. 
• Η δηµιουργία τρισδιάστατου νέφους / µοντέλου δεν απαιτεί σηµεία ελέγχου ή προκαταρκτικές 

µετρήσεις. Είναι, όµως, δυνατή η χρήση σηµείων ελέγχου κατά τη διαδικασία παραγωγής προκειµένου 
να µειωθεί ο χρόνος συνένωσης των µοντέλων και γεωαναφοράς. 
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• Εργασίες µετα-επεξεργασίας (post-processing) των νεφών σηµείων µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν µε το λογισµικό Z-Map της Menci Software, καθώς και µε οποιοδήποτε άλλο 
εξειδικευµένο λογισµικό της αγοράς. 

 

                        
 
Απαιτήσεις συστήµατος 
 
Το λογισµικό ZScan λειτουργεί σε πλατφόρµα Windows. ∆εν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις από πλευράς 
hardware για τη διαµόρφωση του υπολογιστή. H φωτογραφική µηχανή πρέπει να είναι ψηφιακή reflex και η 
καταλληλότητά της µπορεί να αξιολογηθεί από το εργαστήριο της Menci Software. 
 
Πεδία εφαρµογών 
 
Η καταγραφή και µοντελοποίηση αντικειµένων πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι η κύρια εφαρµογή της 
τεχνολογίας του ZScan, λόγω της µεγάλης πολυπλοκότητας των µοντέλων και της ακρίβειας που απαιτείται 
στον τοµέα αυτό.  
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Όµως η χρήση του συστήµατος δεν περιορίζεται εκεί, αλλά επεκτείνεται σε πολλά άλλα 
πεδία ενδιαφέροντος, όπως: 

 
• Αρχιτεκτονική 
• Αποκαταστάσεις 
• Αρχαιολογία 
• Μοντελοποιήσεις µικρής κλίµακας (micro modeling)  
• Εφαρµογές εγκληµατολογίας (forensic) 
• Αποτυπώσεις µέσω κινούµενων συστηµάτων (mobile mapping) 
• Βιοµηχανικές εφαρµογές 
• Αντίστροφη µηχανολογία (reverse engineering) 
• Φυσικές επιστήµες 
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Άλλες εκδόσεις του συστήµατος ZScan για ειδικές 
εφαρµογές 

 
ZScan Micro: µετρητική και ραδιοµετρική τρισδιάστατη αποτύπωση αντικειµένων 

 
Βασισµένη στην τεχνολογία του ZScan, η έκδοση ZScan Micro επιτρέπει τη δηµιουργία τρισδιάστατων 
νεφών σηµείων µικρών αντικειµένων (επιφάνειας έως 6 τετραγωνικών εκατοστών) µε πολύ υψηλή ακρίβεια. 
Η µέση ανάλυση των τρισδιάστατων νεφών / µοντέλων είναι της τάξης των 10-20 µικρών. 
 

 
 
Το ZScan Micro πραγµατοποιεί µια «έµµεση» αποτύπωση, χωρίς επαφή µε το αντικείµενο και χωρίς την 
ανάγκη για σηµεία ελέγχου. Έτσι, δεν απαιτείται κανένα άλλο όργανο για την ολοκλήρωση της αποτύπωσης. 
Το ZScan Micro είναι σχεδιασµένο για µετρήσεις υψηλής ακρίβειας και αξιολόγηση φθορών (ατελειών, 
ρωγµών, κλπ) σε αντικείµενα πολιτιστικής κληρονοµιάς. Άλλες χρήσεις σχετίζονται µε την υψηλής 
πιστότητας τρισδιάστατη καταγραφή αντικειµένων. 
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Το σύστηµα αποτελείται από: 
• Μια µηχανοκίνητη, ελεγχόµενη µέσω λογισµικού ράβδο, µε πολύ υψηλή ανάλυση βήµατος. 
• Μια ψηφιακή reflex φωτογραφική µηχανή, καλιµπραρισµένη στο εργαστήριο της Menci Software (η 

προτεινόµενη διαµόρφωση περιλαµβάνει µια Canon EOS µε φακό macro 60mm). 
• Το λογισµικό ZScan για τη διαχείριση της σύλληψης, δηµιουργίας και ανάλυσης των τρισδιάστατων 

µοντέλων. 
 
ZScan Ter 
 
To ZScan Ter είναι µια εξέλιξη του ZScan, σχεδιασµένη να πραγµατοποιεί ταυτόχρονη λήψη τριών εικόνων 
του αντικειµένου µέσω τριών όµοιων φωτογραφικών µηχανών. Η συγχρονισµένη λήψη µέσω των τριών 
φωτογραφικών µηχανών ελέγχεται µέσω ενός τηλεχειριστηρίου. Κάθε τριάδα που λαµβάνεται µέσω του 
ZScan Ter µετατρέπεται σε τρισδιάστατο µοντέλο µέσω του λογισµικού ZScan. 
 

   
 
Το ZScan Ter είναι η ιδανική λύση όταν η λήψη των φωτογραφιών γίνεται κάτω από ασταθείς µηχανικώς 
συνθήκες όπως ικριώµατα, µηχανικούς βραχίονες, κλπ, ή όταν το αντικείµενο ευρίσκεται σε κίνηση. 
 
Το ZScan Ter αποτελείται από: 

- Τρείς ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές. 
- Τηλεχειριστήριο. 
- Ράβδο αλουµινίου µε µεγάλη (1200mm) και µικρή (600mm) βάση. 
- Το λογισµικό ZScan. 

 
FlyScan 
 
To FlyScan είναι µια εξέλιξη της τεχνολογίας ZScan για αρχαιολογικές (κυρίως) αποτυπώσεις από αέρος. 
Επιτρέπει τη σύλληψη τρισδιάστατων µοντέλων µε τη χρήση τριών συγχρονισµένων φωτογραφικών 
µηχανών. 
 
 
 
 
 
Μια ελαφρά και άκαµπτη κατασκευή από αλουµίνιο σταθεροποιεί την κάθε φωτογραφική µηχανή σε γνωστή 
θέση. Η κατασκευή ανυψώνεται µε αερόστατο και κατευθύνεται από το έδαφος µε σχοινιά πάνω από την 
περιοχή ενδιαφέροντος. Ένα ραδιο-τηλεχειριστήριο επιτρέπει στο χρήστη τη λήψη τριάδων φωτογραφιών εξ 
αποστάσεως. To λογισµικό Z-Scan στη συνέχεια παράγει νέφος σηµείων για κάθε τριάδα φωτογραφιών. 
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ScubaScan 
 
Το ScubaScan είναι η υποβρύχια εκδοχή του ZScan που δηµιουργήθηκε για την πραγµατοποίηση 
τρισδιάστατων υποβρυχίων αποτυπώσεων του βυθού. 
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Αποτελούµενο από τρεις καλιµπραρισµένες φωτογραφικές µηχανές µε αδιάβροχο κάλυµµα, τοποθετηµένες 
σε µια σταθερή και εύκολη στη χρήση αλουµινένια κατασκευή, το ScubaScan επιτρέπει τη λήψη 
συγχρονισµένων εικόνων και τη δηµιουργία τρισδιάστατων µοντέλων µέσω του λογισµικού ZScan. Η 
εµβέλεια λειτουργίας του κυµαίνεται από 1.5 έως 10 µέτρα, ανάλογα µε τις συνθήκες του νερού και του 
φωτισµού. 
 
 


