
Jak zeskanować 
budynek lub 

pomieszczenie?

Poznaj skanery 3D i dowiedz 
się, który idealnie sprawdzi 

się podczas skanowania 
budynków. 
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 Jak można zeskanować cały budynek? O czym należy pamiętać podczas 

skanowania 3D pomieszczenia? Po pierwsze, ważne jest, aby upewnić się, że do 

skanowania 3D jest używany odpowiedni do tego zadania skaner. Po drugie 

należy odpowiednio podejść do zadania skanowania w zależności od założonego 

celu i przeznaczenia wyników skanowania. W tym opracowaniu przyjrzymy się, do 

czego może być przydatny skan 3D budynku lub pomieszczenia, jak to zrobić, jaki 

jest najlepszy skaner 3D do skanowania pomieszczeń i co jeszcze powinieneś wie-

dzieć.

Skanowanie budynków

Skaner 

Artec Ray
Artec Leo
Artec Eva

Dokładność Rozdzielczość

Submilimetrowa Do 0,2mm

www.3dmaster.pl

https://skanery3d.eu/skanery-3d/artec-ray/
https://skanery3d.eu/skanery-3d/artec-leo/
https://skanery3d.eu/skanery-3d/artec-eva/
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Spojrzenie na skanowanie

 Jeśli chodzi o skanowanie, dobrze jest najpierw pomyśleć o skanowanych 

obiektach i zrobić dokładne rozeznanie, wszystko dokładnie rozplanować. Zada-

nia skanowania 3D mogą bowiem być niezwykle różne: mogą oznaczać skanowa-

nie niestandardowych części samochodowych w celu inżynierii odwrotnej lub 

sprawdzanie jakości fabrycznej linii produkcyjnej, wyodrębnianie danych do 

szczegółowych pomiarów w przemyśle ortopedycznym lub skanowanie własnego 

ciała w celu uzyskania dokładnych pomiarów i projektowania ubrań, które idealnie 

do Ciebie.

www.3dmaster.pl

 Jak można zeskanować cały budynek? O czym należy pamiętać podczas 

skanowania 3D pomieszczenia? Po pierwsze, ważne jest, aby upewnić się, że do 

skanowania 3D jest używany odpowiedni do tego zadania skaner. Po drugie 

należy odpowiednio podejść do zadania skanowania w zależności od założonego 

celu i przeznaczenia wyników skanowania. W tym opracowaniu przyjrzymy się, do 

czego może być przydatny skan 3D budynku lub pomieszczenia, jak to zrobić, jaki 

jest najlepszy skaner 3D do skanowania pomieszczeń i co jeszcze powinieneś wie-

dzieć.

Rysunek 1. Skanowanie 3D całego pomieszczenia zapewnia dokładne wymiary 
każdego elementu.
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 Technologia skanowania 3D umożliwia skanowanie obiektów o róż-

nych wielkościach: od małych (takich jak zęby, biżuteria czy monety), po 

olbrzymie – takie jak statki, samoloty czy budynki.

 Wybierając rozwiązanie do skanowania dużych gabarytów należy zwró-

cić uwagę na czas skanowania, obróbkę danych po skanowaniu (ilość zakłó-

ceń) oraz dokładność uzyskanych wyników. Najlepiej, aby cały proces był zau-

tomatyzowany, pamiętając jednocześnie o ograniczeniach wynikających z 

samej technologii skanowania 3D (jeśli coś jest zasłonięte i nie jest widoczne 

dla skanera – nie będzie widoczne na skanie). 

 Dlatego najlepiej do tego celu  użyć laserowego skanera dalekiego 

zasięgu, a przed skanowaniem dokładnie rozplanować cały proces (w tym 

poszczególne pozycje skanera). Jeśli geometrie są jednorodne i trudne do 

rozróżnienia, konieczne może się również okazać wykorzystanie znaczników 

(2D lub 3D). Zmiana pozycji skanera sugeruje jednocześnie pracę bezprze-

wodową (bez zewnętrznego zasilania – na własnej baterii) oraz proste zdalne 

sterowanie procesem (np. za pomocą telefonu czy tabletu).

Jak skanować cały budynek w 3D?

www.3dmaster.pl
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Rysunek 2. „Omiatanie” wiązką lasera przez skaner dalekiego zasięgu (po lewej) oraz planowanie 
pozycji skanera w celu uchwycenia zasłoniętych części obiektu (po prawej).



 Każda pozycja skanera dalekiego zasięgu dostarcza dużej ilości danych 

– z jednego skanu, oprócz interesującego nas budynku, możemy uzyskać 

cały szereg dodatkowych obiektów, stanowiących jego otoczenie (rys. 3), np. 

drzewa, trawniki, samochody, itp. Niektóre z nich mogą pomóc w późniejszej 

identyfikacji pozycji i obiektu, inne (np. ruchome drzewa lub przejeżdżający 

samochód)  tylko przeszkadzać. Z tego względu podczas skanowania istotna 

jest odległość skanera od budynku oraz możliwość ograniczenia obszaru 

skanowania do interesującego nas zakresu.

 Przybliżanie się do obiektu powoduje zwiększenie dokładności szcze-

gółów, jednak zmniejszenie zakresu, dlatego ważne jest określenie dokład-

nego celu i założeń procesu skanowania.
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Rysunek 3. Przykłady pojedynczych surowych skanów wykonanych skanerem dalekiego zasięgu: 
skaner oddalony od budynku – zeskanowany podjazd, stojący przed budynkiem samochód, 

klatka dla psów, krzewy ozdobne i cały szereg innych obiektów (na górze) oraz skan wykonany z 
mniejszej odległości – dokładniejszy skan fragmentów budynku (na dole).
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...tym większa 
dokładność 

i rodzielczość
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 Z punktu widzenia użytkownika idealnie jest, jeśli oprogramowanie po-

trafi połączyć poszczególne skany (uzyskane po przestawieniu skanera) na 

podstawie samej geometrii – bez stosowania dodatkowych znaczników: co 

zwalnia użytkownika od myślenia, które znaczniki można przenieść a które 

trzeba zostawić, ile znaczników i w których miejscach należy umieścić. 

Rysunek 4. Skan fragmentu budynku bez znaczników, złożony automatycznie przez program 
Artec Studio z dwóch pozycji skanowania.

 Skanowanie często jest wykonywane nie tylko w celu wizualizacji, ale 

również inwentaryzacji czy też wprowadzaniu zmian i modyfikacji (np. zabu-

dowa tarasu). Wtedy niezbędne jest uzyskanie charakterystycznych obiek-

tów (płaszczyzn, walców czy przekrojów) na podstawie chmury punktów – 

dlatego warto zwrócić uwagę, czy oprogramowanie skanera od razu zapew-

ni nam taką funkcjonalność bez korzystania z dodatkowych (najczęściej 

bardzo drogich) programów do inżynierii odwrotnej. Takie funkcje posiada 

na przykład Artec Studio, w którym można nie tylko wykonywać pomiary, ale 

również dopasowywać prymitywy i zapisywać je w formatach neutralnych 

(step, iges, parasolid) rozpoznawalnych w większości systemów CAD lub 

krzywe przekrojów do formatu dxf.
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Układ laserowy Światło strukturalne

Droższe 
rozwiązanie
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Rysunek 5. Skanowanie tarasu skanerem Artec Ray z aplikacją mobilną (na górze) oraz wyniki 
dopasowania płaszczyzn do  charakterystycznych powierzchni konstrukcyjnych (na dole).

 Teraz już wiesz znacznie więcej o skanowaniu całych budynków i elewa-

cji - możesz skanować budynek z zewnątrz. Ale co ze skanowaniem 3D wnę-

trza budynku – cztery ściany, sufit, podłoga, okna, meble i wszystko inne, co 

można znaleźć wewnątrz?

 Skanowanie wnętrza, podobnie jak budynków z zewnątrz, może mieć 

różne przeczenia. Możesz być projektantem wnętrz, który próbuje cyfrowo 

zademonstrować swoją nową koncepcję, albo historykiem, który musi udo-

kumentować rozpadające się mury starej twierdzy. Niezależnie od przyczyny, 

od czasu do czasu może być konieczne skanowanie całych budynków we-

wnątrz lub skanowanie 3D pojedynczych pomieszczeń. Dlatego opisaliśmy, 

jak podejść do tego zagadnienia.
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Czy można zeskanować w 3D całe 
pomieszczenie?

 Oczywiście, że tak! Po pierwsze, ważne jest, aby upewnić się, że skan, który 

można uzyskać, będzie użyteczny i kompletny.

 Aby zeskanować pomieszczenie z dużą szczegółowością, warto rozważyć roz-

wiązanie skanujące z dużym zasięgiem i wyjątkową dokładnością. Artec Ray pozwa-

la na szybkie skanowanie dużych obszarów i płaskich powierzchni bez żadnych pro-

blemów na etapie wyrównania skanów/klatek, śledzenia lub rejestracji, a minimal-

ny poziom szumów rejestrowanych przez skaner Artec Ray przyspiesza przetwarza-

nie danych i sprawia, że Twoje zadanie jest znacznie prostsze. 

Rysunek 6. Pojedynczy skan ściany z płaskorzeźbami i kanapy wykonany za pomocą skanera 
Artec Ray. 

 Skanowanie całych pomieszczeń, jego rozkładu ścian i całej kubatury jest uła-

twione za pomocą skanera dalekiego zasięgu, gdyż wystarczy kilka pozycji skanera, 

aby uzyskać kompletny układ pomieszczeń (rys. 7). Sam proces skanowania jest 

szybki i przyjemny – nie wymagający dużej ingerencji i aktywności użytkownika.
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Rysunek 7. Surowy skan wnętrza domu (salonu i kuchni oraz przedpokoju) uzyskany z dwóch 
pozycji skanera Artec Ray.

 Tymczasem trudne zakamarki i złożone powierzchnie mogą również wyma-

gać uchwycenia - w tym celu proponujemy skaner Artec Leo lub Artec Eva, profesjo-

nalne skanery ręczne znane w wielu branżach. Oprócz szybkości i łatwości obsługi, 

Artec Leo pozwala zobaczyć jak Twój model 3D jest budowany od razu podczas ska-

nowania na ekranie skanera, podczas gdy ze skanerem Artec EVA możesz przetwa-

rzać skany natychmiast po zeskanowaniu, dzięki czemu te dwa skanery są kompa-

tybilnymi dodatkami do założonego skanowania pomieszczeń i wnętrz. 

Jak działa technologia skanowania 3D? 

Udaj się tutaj, aby się dowiedzieć.

https://www.artec3d.com/learning-center/3d-scanning-technology
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Rysunek 8. Ręczny skaner Artec Leo pozwala szybkie bezprzewodowe skanowanie trudno dostęp-
nych miejsc i zakamarków.

 Podobnie jest w przypadku skanowania zewnętrznych szczegółów budynków 

(rys. 9), szczególnie, że skaner Artec LEO pozwala na uzyskanie bardzo dobrych 

wyników przy intensywnym natężeniu oświetlenia (w tym światła słonecznego) a 

tryb HD ze sztuczną inteligencją w Artec Studio zmniejsza wrażliwość skanera na 

odbłyski (np. generowane przez elementy metalowe) oraz pochłanianie światła 

przez obiekty w czarnym kolorze.

Rysunek 9. Skanowanie mocowań barierek tarasu za pomocą skanera Artec LEO.
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W jakim celu możesz zeskanować w 3D 
całe pomieszczenie?

 Spróbujmy się zastanowić, do czego i dlaczego może się przydać skan 3D 

pomieszczenia? Podobnie jak w przypadku większości sytuacji skupionych na ska-

nowaniu, możliwości są nieograniczone. Oto kilka przypadków, gdzie skanowanie 

3D może okazać się bardzo pomocne.

Określenie miejsca/przestrzeni

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś coś zmierzyć, już wiesz, że jeśli nie masz do czynienia 

z małym obiektem lub prostymi liniami (a dokładność nie jest niezbędna), proces 

może być zarówno czasochłonny, jak i zawodny. Dzięki skanowaniu 3D szanse na 

drżenie rąk i niespójności w wynikach są znacznie zmniejszone, a skanowanie 

można wykonać łatwo, konsekwentnie i szybko.

Pomiary 3D mogą się przydać do renowacji, remontu, sprzedaży lub wynajmu 

domu, a skanowanie 3D pozwala uzyskać dokładne wymiary i powierzchnię oraz 

ilość dostępnego miejsca i wolnej przestrzeni. To zagadnienie jest równie istotne w 

przypadku hal produkcyjnych i warsztatów – jeśli chcemy wstawić nowe maszyny 

lub zapewnić bezkolizyjny transport i wyznaczyć ciągi transportowe.

Ochrona i konserwacja

Jest kilka miejsc, w których możesz się rozejrzeć, ale na pewno nie powinieneś 

niczego dotykać. Wyobraź sobie, że możesz zbadać ukryte zakamarki starożytnej 

świątyni lub stanąć twarzą w twarz z artefaktami muzeum, nie martwiąc się o 

zmianę ustawienia, w których się znajdują, lub że je w jakiś sposób uszkodzisz. Jeśli 

chcesz eksplorować przestrzeń bez zakłócania jej w jakikolwiek sposób, skanowa-

nie 3D jest rozwiązaniem dla Ciebie.
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Animacje

 Bierzesz udział w tworzeniu filmu lub tworzeniu gry wideo? Skanowanie 3D 

wnętrza domu digitalizuje przestrzeń, w której się znajdujesz, co oznacza, że 

będziesz mógł manipulować ustawieniem za pomocą kolorów, kształtów, rozmia-

rów, nowych znaków i efektów specjalnych.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku takich filmów jak science-fiction, film 

animowany lub horror: apokalipsa jest znacznie łatwiejsza do wniesienia na ekran, 

jeśli bazujesz na realistycznej przestrzeni. Masz zeskanowaną przerażającą starą 

piwnicę? Wystarczy dodać zombie.

 Skanowanie pomieszczenia jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia reali-

stycznej rzeczywistości wirtualnej VR. Jeśli środowisko generowane komputerowo 

jest skanem czegoś prawdziwego, tym bardziej realistyczne będzie Twoje wirtualne 

doznanie.

Modele 3D rzeczywistych obiektów

Wyobraź sobie, że jesteś projektantem wnętrz, który musi pokazać klientowi wizu-

alizację planów przyszłego domu. Czy jest lepszy sposób, aby zademonstrować 

swoją wizję, niż nakładając ją na rzeczywiste i istniejące pomieszczenia? Zeskano-

wane w 3D wnętrza zapewniają doskonały model miejsca, z którym pracujesz, zdi-

gitalizowany i gotowy do wprowadzenia zmian i akcentów przez eksperta.

Pomaga to również architektom, konserwatorom i projektantom np. oświetlenia, 

klimatyzacji czy wentylacji. Stwórz własną przestrzeń i sprzedawaj swoje pomysły 

tak realistycznie, jak to tylko możliwe, bez marnowania czasu i pieniędzy na osobi-

ste pokazy lub kosztowne modele fizyczne i makiety
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Odbudowa i rekonstrukcja

 Spojrzenie na zdjęcia przed i po może wystarczyć, aby ocenić efekty renowacji 

lub rekonstrukcji wykonanej w pomieszczeniu, ale skanowanie 3D pomieszczenia 

przenosi to na wyższy poziom, zapewniając interaktywne spojrzenie 360 stopni w 

pomieszczeniu i wokół niego, z praktycznie każdego punktu widzenia.

Czas i dokładność

Pomiar stołu lub pudełka za pomocą taśmy pomiarowej to jedno. Teraz pomyśl o 

konieczności pomiaru całego pomieszczenia: uważając, aby nic się nie wymknęło, 

starasz się również wykonać dokładną, terminową pracę - niestety te dwie rzeczy 

niekoniecznie muszą iść ze sobą w parze.

Szybkie skanowanie 3D całego pomieszczenia zapewnia dokładne wymiary każdej 

powierzchni w pomieszczeniu, z bardzo precyzyjnymi wynikami i bez marnowania 

czasu.
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Jaki jest najlepszy skaner 3D?

 Skaner laserowy dalekiego zasięgu jest jednym ze sposobów na skanowa-

nie. Na przykład w skanerze Artec Ray promienie lasera rozchodzą się po pomiesz-

czeniu, tworząc chmurę punktów. Aby uchwycić pomieszczenie w całości, może 

być konieczne umieszczenie skanera w kilku punktach. Dzięki skanerowi Artec 

Ray wszystko, co skanujesz w odległości 110 metrów (nawet jeśli próbujesz zdigita-

lizować wielką salę średniowiecznego zamku) zostanie uwzględnione na skanie. 

Podgląd trwa zaledwie dwie minuty, podczas gdy rzeczywiste skanowanie zależy 

od różnych czynników, w tym od ilości szczegółów - ale też jest szybkie i dokładne.

 Kolejną zaletą szybkiego skanera laserowego, takiego jak Ray, jest to, że ma 

submilimetrową dokładność (ważną w przypadku precyzyjnych pomiarów) i 

wysoką rozdzielczość 3D, aby uchwycić nie tylko dokładny zarys skanowanego 

obszaru, ale także mniejsze szczegóły.

https://www.youtube.com/watch?v=yWdLLqHbjKM

 Jeśli potrzebujesz zarejestrować część pomieszczenia w wyższej rozdziel-

czości 3D lub w obszarach, do których dostęp jest utrudniony, zalecamy użycie 

więcej niż jednego skanera. Na przykład użycie Artec Leo w połączeniu z Artec Ray 

pozwala na wykorzystanie tego, co najlepsze z obu: tekstury i rozdzielczości skano-

wania Leo w połączeniu ze skanem Raya jako szkieletem, zapewniając kontekst 

dla elementu, który musisz wyróżnić.

 Jeśli jesteś projektantem wnętrz, który demonstruje, jak meble będą wyglą-

dać w pokoju, pełne skanowanie pomieszczenia zapewni możliwość zaplanowa-

nia rozmieszczenia przestrzennego, a działania ukierunkowane na skanowanie 

mebli pozwolą na dopracowanie szczegółów, takich jak kolor i tekstura, które 

dopełniają koncepcję.

https://www.youtube.com/watch?v=yWdLLqHbjKM
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 Skaner dalekiego zasięgu, taki jak Artec Ray, wykonuje wiele pracy za Ciebie 

i możesz w dużej mierze realizować inne zadania, podczas gdy technologia lasero-

wa skanuje pomieszczenie. W przypadku ręcznego skanera, takiego jak Artec Leo 

lub Artec Eva, fizycznie manipulujesz skanerem i zabierasz go ze sobą w różne 

części pomieszczenia lub w wybrane lokalizacje.

 W przypadku każdego skanera skanowanie pustych powierzchni i nieozna-

kowanych ścian może być trudne. Dzięki skanerowi Artec Ray możliwość pokry-

wania dużych obszarów w jednym skanowaniu zmniejsza potrzebę dopasowania 

kilku mniejszych skanów do siebie.

 Jeśli używasz Artec Ray do skanowania pokoju, mamy dobrą wiadomość: 

Artec Studio może wyrównywać skany Ray bez znaczników. Po prostu upewnij się, 

że zachodzenie skanów jest wystarczające, a różne elementy mogą być używane 

jako punkty odniesienia podczas przetwarzania po skanowaniu. Geometryczne 

funkcje, takie jak stół lub zasłona, mogą być odpowiedzią na pomyślne wyrówna-

nie i rejestrację.

Jeśli musisz użyć znaczników 2D lub 3D (kul) – również odbywa się to automatycz-

nie i nie stanowi problemu.

Tworzenie odpowiednich warunków

 Jest rzeczą oczywistą, że będziesz potrzebować dostępu do pomieszczenia, 

jeśli chcesz je zeskanować. Ale istnieją pewne zagadnienia, o których należy 

pamiętać, zanim uzyskasz dobry i użyteczny skan.

  Po pierwsze, potrzebujesz odpowiedniego oświetlenia. Wystarczające 

oświetlenie i jednolite warunki są kluczem do dobrego skanowania.

Inne możliwe utrudnienie w projekcie skanowania może być w postaci obiektów, 

które są błyszczące, przezroczyste lub odblaskowe. Jak już wiesz, takie elementy 

zazwyczaj nie skanują się dobrze. W takim przypadku najlepiej spryskać je spray-

em (są takie spraye, które same znikają po pewnym czasie i nie ma po nich naj-

mniejszego śladu!) do powlekania lub farbą lub całkowicie usunąć je z pomiesz-

czenia.
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Skanery 3D to nasza 
mocna strona!

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Skontakuj się z nami! 

Nasi doradcy pomogę Ci w doborze 
odpowiedniego sprzętu do 

Twoich potrzeb! 

  

 

 

Rysunek 10. Zbierz tyle skanów, ile jest konieczne, aby odzwierciedlić cały kształt i skanuj pod 
różnymi kątami.

Kąty proste / powierzchnia podłogi 

 Jesteśmy gotowi założyć, że Twój dom nie składa się z symetrycznych 

pomieszczeń z (tylko) płaskimi powierzchniami, bez kątów i krzywizn. W przypad-

ku podziału poziomów lub schodów, należy umieścić skaner w wielu miejscach. 

To samo dzieje się, jeśli próbujesz skanować dookoła naroża lub miejsca za szafką.

W niektórych przypadkach musisz połączyć kilka skanów. Jeśli skanujesz 

pomieszczenie pod różnymi kątami, odległościami lub różne objętości, musisz 

wykonać tyle skanów, ile jest to konieczne, aby uchwycić każdy kawałek pomiesz-

czenia, a następnie poskładać je razem podczas przetwarzania końcowego. Jeśli 

używasz kilku skanerów, ich odpowiednie dane mogą wymagać połączenia – na 

przykład w celu wypełnienia szkieletu pomieszczenia meblami i innymi szczegó-

łami przechwyconymi oddzielnie.

 Artec Studio umożliwia łączenie danych skanowania ze wszystkich skane-

rów serii Artec 3D.
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Jak działa laserowe skanowanie 3D? 
Kiedy należy używać skanera ręcznego?

Aby dowiedzieć się, jak przekształcić świat wokół Ciebie w modele 3D, najpierw 

ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj skanera. Dla małych i średnich obiek-

tów idealnie sprawdzają się skanery ręczne. W przypadku większych obiektów 

zalecane są skanery laserowe.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po skanowaniu 3D, aby dowiedzieć się 

więcej o tym, jak działają skanery 3D.

Ważne informacje do zapamiętania

Gdy masz dostęp do skanowanego pomieszczenia i skaner (lub więcej skanerów) 

do wykonania pracy, powierzchnie odpowiednio przygotowane i skonfigurowa-

nie oprogramowania, jesteś prawie gotowy do rozpoczęcia pracy. Oto kilka ostat-

nich rzeczy do rozważenia.

Rysunek 11. Znaczniki: 2D (po lewej) i 3D (po prawej)



Skanery 3D to nasza 
mocna strona!

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Skontakuj się z nami! 

Nasi doradcy pomogę Ci w doborze 
odpowiedniego sprzętu do 

Twoich potrzeb! 

  

 

 

Kontakt 3D MASTER: 

 telefon: 22 846 21 50

e-mail: info@3dmaster.pl

www.skanery3d.eu/
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https://skanery3d.eu/skanery-3d-kontakt/



