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Automaticky vytvářejte CAD síť ve vaší 3D síti za 
účelem tvorby pravých NURBS povrchů pomocí 
pár kliknutí a exportujte váš model do IGES nebo 
STEP souborů.

CAD Rekonstrukce

Snadno spočítejte řezy 
a získejte vrstevnice 
do Vašeho DMT (také je 
možné spočítat profi-
ly v libovolném směru, 
kolem osy nebo podél 
křivky).

Automaticky extrahujte všechny zlomové linie v 
síti a zjednodušte si tak kreslení komunikací nebo 
fasád.

3DReshaper obsahuje také mnoho nástrojů na 
editaci a zlepšení křivek: můžou být redukovány, 
rozšířeny, vyhlazeny, zřetězeny, protaženy, atd.

Křivky

Vymodelujte geometrické tvary 
(roviny, válce, hranice, atd.) pří-
mo z mračna bodů nebo ze sítě: 
užitečné pro extrakci oken na 
fasádě, kontrolu válcovitosti 
nádrže, rovinnosti podlahy, svislo-
sti stěn, atd.

Provádějte kompletní analýzu 
povrchu (sklon, vodorovnost a 
rovinnost) a exportujte příslušné 
reporty na jedno kliknutí.

Rychle provádějte různá měření (objemy, délky, 
úhly, atd.) a počítejte 3D nebo 2D porovnání mezi 
dvěma objekty (mračna, sítě, CAD, lomené čáry, 
atd.) pomocí nastavitelných barevných map a pak 
tvořte kompletní a přizpůsobivé reporty.

Provádějte kontroly tunelu pomocí specializo-
vaných nástrojů:
• výpočet osy
• příčné řezy podél osy
• porovnání příčných řezů
• chybějící a přesahující objemy
• 2D inspekční mapa

Také je možné počítat klasické geodetické úlohy 
jako je násep, výkop, objemy pod hladinou atd.

Sledování, Kontrola & Objemy

Snadno namapujte jakékoli obrázky na 3D síť:
• s prvky vnitřní orientace kamery (ohnisková vzdále-

nost, velikost čipu, atd.) a vnější orientace (pozice, 
orientace) pro automatické natažení textur na síť.

• a/nebo pomocí identických bodů naklikaných na 
síti a na obrázku.

Vylepšete a automatizujte postup namapování textur 
díky Kalibraci Kamery.

Vytvořte si atlas obrázků pro optimalizaci velikosti 
textur.

Exportujte 3D 
texturované 
sítě nebo 
přizpůsobené 
ortofoto-snímky.

V případě obarvených mračen bodů můžete také snad-
no použít barvy mračna na 3D síť.

Provádějte virtuální prohlídky pomocí tras a cílů 
kamer a exportujte videa připravená k použití.

Kamera & Textury

Síťovací proces v 
3DReshaperu je 
jeden z nejlepších na 
trhu, protože byl celý 
navržen ve 3D.

Zpracujte rozsáhlá 
mračna bodů snad-
no a rychle a získejte 
lehké, přesné a es-
tetické modely.

Navíc je k dispozici mnoho nástrojů pro 
zlepšení již existujících sítí:
• velmi chytré vyhlazování, které zachová 

detaily a zlepší celkový vzhled
• nastavitelné vyplňování děr
• efektivní decimace s kontrolou odchylky
• užitečná rekonstrukce ostrých hran
• jednoduchá extruzní funkce
• atd.

Ve světě geodézie může být modelování vel-
mi složité kvůli množství nepatřičných bodů 
na skenech (vegetace, auta, značky, atd.). 
V 3DReshaperu je speciální příkaz pro au-
tomatickou extrakci země z mračna bodů, 
takže můžete vytvořit přesný DMT jedním 
kliknutím.

Snadno vytvářejte sítě z mračen bodů, která 
pochází ze statických pozemních skenerů 
díky nové funkci Spherical Mesh (Sférická 
síť). 

3D sítě

3DReshaper obsahuje prostředí JavaScript, takže můžete 
psát své vlastní funkce a automatizovat opakující se 
úkoly.

Tyto uživatelské příkazy mohou běžet potichu, pokud není 
požadován vstup uživatele, jinak je možné zobrazit dia-
logové okno pro nastavení potřebných parametrů.

Skriptování & Automatizace

Použijte 3DReshaper k registraci vašich modelů s 
pomocí několika specializovaných nástrojů:

• automatická extrakce identických bodů 
(koule, štítky, atd.)

• mocný příkaz “best fit“ (registrace s 
počátečními podmínkami i bez nich)

• snadno použitelný proces tvorby souřadni-
cového systému podle Vašich dat

• řada nástrojů pro registraci měřených dat na 
model objektu

Nástroje pro registraci

S 3DReshaperem můžete importovat mračna bodů 
nezávisle na jejich původu a velikosti. Je podporováno 
mnoho formátů, takže Váš projekt bude kompatibilní s 
Vaším skenerem a dalším softwarem.

V nabídce je několik filtrů, kterými můžete rychle a efek-
tivně vylepšit Vaše mračna bodů:
• silné odstranění šumu
• chytrá redukce
• efektivní převzorkování a homogenizace hustoty
• automatická segmentace

Také můžete Vaše mračna bodů rozdělit nebo odstranit 
nepotřebné body na základě geometrických vlastností, 
sítí nebo hranice.

Ušetřete čas a zdroje importováním pouze části bodů z 
velkých skenovacích projektů bez ztráty informací a de-
tailů.

Zpracování mračna bodů



 

Technodigit, 
the Reshaper Technology
part of Hexagon

Více informací a demoverzi zdarma 
naleznete na:

www.3dreshaper.com
contact@3dreshaper.com

Sledujte nás

   O nás   

Technodigit je francouzská 
společnost se sídlem poblíž Lyonu. 
Je součástí Hexagon Group (světový 
leader v návrhářských, měřických a 
vizualizačních technologiích).

3DReshaper je snadno ovladatelný a 
cenově dostupný software určený pro 
zpracování mračen bodů. Standardní 
verze zahrnuje širokou škálu nástrojů:
• Zpracování mračna bodů
• 3D sítě
• Inspekce a extrakce dat
• Registrace
• Skriptování
• Atd.

3DReshaper může být také doplněn o 
rozšiřující moduly:
• Modelování CAD povrchů
• Textury a kamery
• Geodetický modul

    Demo verze zdarma   

Navštivte naše stránky a stáhněte si zdarma demo verzi 3DReshaperu. 
Demo Vám umožní používat všechny funkce po dobu jednoho měsíce. 
Ke stažení zde:  www.3dreshaper.com!

  Prohlížeč 3DReshaper zdarma  

Odevzdávejte a sdílejte výsledky vašich projektů s prohlížečem 
3DReshaper, který je k dispozici zdarma na www.3dreshaper.com!

  Zpracování velkých objemů dat libovolných formátů  

3DReshaper může být bez problémů začleněn do jakéhokoli 
zpracovatelského procesu, protože umí pracovat s mnoha formáty. 
Hlavní formáty, které můžete importovat a exportovat jsou DXF, DWG, 
STL, OBJ, IGES, STEP, VRML, LandXML, PTS, FLS, PTX, E57, LAS, atd.
 

   Dedicated Surveying Plugin  

Doplňkový geodetický modul obsahuje některé velmi užitečné funkce:
• Extrakce terénu: pro nalezení bodů na zemi v mračnu 
• Extraktor budov: pro snadné vytváření jednoduchých modelů 

budov přímo na mračně bodů
• Extrakce lomových linií: automaticky nalezne všechny lomové 

linie v síti
• Analýza povrchů: nástroje pro kontrolu rovinnosti, vodorovnosti a 

sklonu povrchů (např. podlah)
• Vrstevnice: pro rychlou tvorbu vrstevnic z 3D sítí
• Analýza tunelů: pro kompletní report příčných řezů tunelu
• Virtuální prohlídka: tvorba a export videa pro prezentaci projektu


