
  

THIẾT BỊ CFOC – 3D SCANNER 

 

1. Mô tả công nghệ 

                     Thiết bị sử dụng công nghệ ánh sáng trắng, có chức năng quét 

không tiếp xúc các mẫu chi tiết để thu đƣợc mô hình 3D phục vụ cho 

quá trình đo đạc, kiểm tra, thiết kế ngƣợc... 

          CFOC-3DScanner bao gồm 01 thiết bị quét, chân đế và phần mềm xử lý  

-      Thiết bị quét: có cấu tạo 01 projector (độ phân giải 1280x800) và 01 

camera (độ phân giải 1920x1080) cho độ phân giải chung của cả hệ là 

1280x800 điểm 3D. 

-       Phần mềm xử  lý có chức năng điều khiển  thiết bị quét qua đƣờng  

truyền USB, VGA (hoặc HDMI), xử lý tính toán đƣa ra đám mây điểm 

3D của mẫu vật, có các chức năng chỉnh  sửa: Xóa,  loại bỏ nhiễu,  làm 

mịn,  tách nền,  ...  chức năng đăng nhập tự động hoặc bằng tay cho 

phép ghép các đám mây điểm có độ chính xác tốt nhất. Tạo lƣới bề mặt 

để xuất  ra mô hình hoàn chỉnh, ngoài  ra dữ  liệu 3D đƣợc ghép texture 

cho các mẫu vật yêu cầu có thông tin đầy đủ về hình học và màu sắc 

-        Độ chính xác 0,1 mm~0,6 mm ; Khoảng cách quét tới camera: 210 mm 

÷ 320 mm; Vùng quét: 150x80 mm; Thời gian quét: 3 giây/lần quét; 

Định dạng file:.obj, .stl, .pcd, .ply, .txt;  Kết nối: 1 x USB 2.0; Kích 

thƣớc:        250x50x60 mm; Trọng lƣợng: 1.6 Kg 

2. Tính ƣu việt 

-  Thiết bị CFOC-3DScanner đƣợc nghiên cứu, chế tạo bằng công nghệ 

ánh sáng, cấu trúc theo phƣơng pháp Graycode kết hợp với phƣơng 

pháp xử lý LineShift[1] làm tăng độ chính xác điểm ảnh tới subpixel. 

So với các phƣơng pháp cùng nhóm khác, phƣơng pháp [1] đƣợc nhiều 

phòng nghiên cứu trên thế giới đánh giá chất lƣợng mẫu 3D thu đƣợc là 

tốt nhất khi thực hiện với phần cứng tƣơng tự. 

-  Phần mềm xử lý có tính năng tự động đăng nhập các đám mây điểm, 

tạo lƣới để  xuất  ra mô  hình  hoàn  chỉnh  của  vật  thể  quét. Hỗ  trợ  



  

các  chức  năng  chỉnh  sửa trong mô hình 3D ngay  trong quá  trình 

quét. Xuất các file 3D chuẩn dữ liệu  tƣơng thích với tất cả các phần 

mềm CAD 3D.. 

3. Hình thức chuyển giao 

- Chìa khóa trao tay.  

- Cung cấp thiết bị 

4. Liên hệ chuyển giao 

Trung Tâm Quang Điện Tử - Viện Ứng Dụng Công Nghệ 

-   Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

-  Điện thoại:+84-4-38549064- Website: http://www.Nacenlas.com 
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