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Zmiany technologiczne zachodzące w  ostatnich latach w  zakładach produkcyjnych - 
w tym daleko idąca robotyzacja - stały się podstawą do ukucia określenia Przemysł 4.0.

Technologią, która coraz częściej znajduje zastosowa-
nie w przemyśle jest skanowanie 3D. Jedną z  jej od-
mian jest skanowanie za pomocą światła struktural-
nego. Polega ono na oświetlaniu skanowanego obiek-
tu przez projektor serią geometrycznych wzorców 
i wykonaniu serii zdjęć za pomocą pary kamer o ści-
śle określonym ułożeniu względem siebie i projekto-
ra. Na podstawie tych danych złożone algorytmy ob-
liczeniowe są w  stanie wyliczyć współrzędne punk-
tów rozłożonych na  powierzchni skanowanego obiek-
tu w przestrzeni trójwymiarowej. Taki zbiór danych na-
zywany jest chmurą punktów. Po dalszym przetworze-
niu tych danych i połączeniu ze sobą skanów pozyska-
nych z różnych kierunków możliwe jest uzyskanie dla 
skanowanego obiektu jego cyfrowego trójwymiarowe-
go modelu. 
Technologię skanowania 3D wykorzystuje się w proce-
sie kontroli jakości, coraz częściej wprost na liniach 
produkcyjnych, w inżynierii odwrotnej oraz - w powią-
zaniu z drukiem 3D - w  tzw. szybkim prototypowaniu. Firm produkujących skanery 3D jest na świa-
towym rynku niemało, a jedna z nich znajduje się w Bielsku-Białej. Jest nią  Evatronix SA rozwijają-
cy i produkujący skanery 3D pod marką eviXscan3D, które znajdują swoje zastosowanie w przed-
siębiorstwach motoryzacyjnych, w przemyśle maszynowym, tworzyw sztucznych a nawet medycy-
nie i farmaceutyce.
- Inżynieria odwrotna to  proces, w którym od chmury punktów przechodzimy do siatki trójkątów 
odwzorowujących powierzchnię obiektu i w oparciu o nią tworzymy jego model CAD. Dzięki temu 
można odtworzyć dokumentację techniczną skanowanego przedmiotu - mówi Kamil Góra, Mena-
dżer Produktu w Evatronix SA. - Zeskanowany model najczęściej wykorzystuje się w celu projekto-
wania nowych produktów lub odtwarzania zużytych części, do których dokumentacja nie jest do-
stępna.
Skanery 3D pozwalają na względnie szybkie wykonanie precyzyjnych pomiarów obiektów  
o skomplikowanych kształtach czy niejednolitej strukturze. Stąd bierze się pewna przewaga tych 
urządzeń nad tradycyjnymi metodami pomiarowymi a nawet nad ramionami pomiarowymi, mimo 
wyższej dokładności tych ostatnich - mówi dr inż. Wojciech Sakowski, prezes Evatronix SA. - Znacz-
ne nakłady niezbędne dla rozwoju tej technologii wymagają obecności na   rynku globalnym, co 
mamy na uwadze.
Obok technologii skanowania 3D w dziale rozwojowym Evatronix SA istnieje grupa inżynierów re-
alizująca usługi projektowania urządzeń elektronicznych - w tym głównie systemów  Internetu Rze-
czy (IoT). Ta technologia także znajduje zastosowanie w Przemyśle 4.0 umożliwiając zbieranie da-
nych o procesach przemysłowych z wielu czujników połączonych z siecią, a także sterowanie tymi 
procesami w oparciu o obliczenia przeprowadzane na lokalnych serwerach danej firmy lub wręcz 
w chmurze. Dostęp do zbieranych danych umożliwia zdalne monitorowanie procesów. 
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