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STANOWISKO SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA 3D  
 
Stanowisko jest wynikiem realizacji praktyk i staży zawodowych przez uczniów ZSP nr 3 w 
Krośnie, w ramach projektu „Mechanik w Europie II”. Materiał odzwierciedla jedynie 
stanowisko jego autorów i jest udostępniany bezpłatnie na licencji Creative Commons Uznanie 
autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0).  
 
 

SPIS TREŚCI: 
1. Cel i przeznaczenie stanowiska 

2. Konfiguracja skanera 3D 
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1. Cel i przeznaczenie stanowiska 

Celem opracowania stanowiska szybkiego prototypowania było przedstawienie koncepcji i 

możliwości tworzenia modeli przedmiotów w bardzo krótkim czasie. Skanowanie i drukowanie 

3D jest technologią coraz powszechniej stosowaną w przemyśle do wykonywania prototypów 

uchwytów, obudów i części konstrukcyjnych małych urządzeń. Wykonane stanowisko będzie 

wykorzystywane do nauczania w zawodzie technik mechatronik w ZSP nr 3 w Krośnie.  

 

W ramach projektu dokonano montażu, konfiguracji i kalibracji elementów skanera. Tak 

przygotowane stanowisko posłużyło do wykonania próbnych skanów przykładowego obiektu 

celem wydruku na drukarce 3D.  

Najważniejsze elementy wyposażenia stanowiska: 

 skaner 3D  

 drukarka 3D 

Podstawową rolą stanowiska jest wykonanie prototypu obiektu, np. : uchwytu rękojeści, która 

wykonana z materiału plastycznego zostanie poddana skanowaniu i po obróbce graficznej 

zebranej chmury punktów, zostanie wydrukowana z materiału PLA lub ABS.  

 

 

Ze względu na powszechne wykorzystywanie technik skanowania i druku 3D w przemyśle, 

stanowisko będzie umożliwiało lepsze przygotowanie uczniów kierunku technik mechatronik 

wyjeżdzających na praktyki i staże zawodowe w ramach programu Erasmus+. 
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Prezentacja stanowiska odbyła się podczas konferencji podsumowującej projekt w 2018 roku.  

Taki rodzaj rezultatów projektu zapewnia duży wpływ na użytkowników oraz długą trwałość 

również po jego zakończeniu, dzięki możliwości wykorzystania i rozszerzania ich możliwości w 

czasie zajęć szkolnych i podczas przygotowywania kolejnych grup uczestników praktyk 

zagranicznych w przyszłości. 

 



 

Treść licencji CC BY-SA 4.0 jest udostępniona na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl 
 

2. Konfiguracja skanera 3D 

Ze względu na dotychczasowe wykorzystanie szkolnej drukarki 3D, konfiguracja stanowiska 

została skupiona wokół przygotowania skanera do pracy. Na rysunku poniżej przedstawiono 

sposób badania obiektu przez skaner.  

 

 

Układ pomiarowy metody triangulacji laserowej składa się ze źródła światła laserowego, 

obiektu pomiarowego oraz odbiornika światłoczułego, którym najczęściej jest kamera. 

Stanowisko prezentuje zasadę skanowania obiektów metodą triangulacji laserowej o układzie 

pomiarowym z ruchem obrotowym badanego obiektu. W wyniku skanowania otrzymuje się 

tzw. chmurę punktów, którą należy poddać 

dalszej obróbce w celu wyodrębnienia 

szumów i utworzenia modelu przestrzennego 

badanego obiektu.  

Pracą skanera zarządza sterownik z rodziny 

Ardiuno Uno, zapewniający komunikację z 

komputerem za pomocą portu szeregowego.  
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W celu przygotowania skanera do pracy należy: 

1. Zainstalować oprogramowanie HORUS i LOGITECH (obsługujące sterownik i kamerę) 

2. Podłączyć sterownik Arduino Uno  

3. Nawiązać komunikację sterownika z komputerem 

4. Uruchomić oprogramowanie Horus i wykonać kalibrację układu 

 

 

 

 

 

 


