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         روش هايي که براي اســكن ســه  بعدي سطوح خارجي استفاده مي شود 
بر پايه اصل مثلث بندي اســتوار بوده که در آن به دانســتن موقعیت دقیق منبع 
لیزر، تجهیزات دقیق و کالیبراســیون پیچیده دوربین نیاز مي باشد. روش ديگری 
نیز به نام روش اســتريو در حاالت ويژه براي اسكن ســه بعدي مانند آن چه در 
چشــم انســان رخ مي دهد در دست پژوهش و مطالعه اســت. چالش اصلي اين 
روش نیز حل مســئله تطابق براي دو تصوير از يک شــي تحــت زواياي مختلف 
اســت. در اين طرح، روشي ترکیبي ارائه شــده که مزاياي روش های فوق را دارا 
بوده و مســئله تطابق با اســتفاده از پیدا کردن باريكه لیزر در دو تصويري که از 
طريق سامانه اوپتیک و دوربین فراهم مي شود با ابتكاری رياضي حل شده است. 
همچنین به خاطر ترکیب روش استريو نیاز به تجهیزات بسیار دقیق مرتفع گشته 
و کالیبراســیون دوربین با اســتفاده از يک قطعه کالیبراسیون استاندارد ساخته 
شــده، ســاده تر از قبل انجام مي گیرد. اين طرح، يک روش اپتیكالی اســت که 
در آن برای تصويربرداري از ســطوح خارجي اجسام، بدون توجه به صلب بودن 
آن ها، تصويري ســه بعدي را بدون تماس فیزيكي ايجاد مي کند که به طور ويژه 
براي صنعت دندانپزشــكي ساخته شده است. در بخش ديجیتايزينگ طرح از يک 
دوربین، يک ســامانه اوپتیكال، يک پروژکتور لیزري و يک میز متحرک استفاده  
شــده که از طريق اســكن يک باريكه لیزر که روي ســطح جسم را جاروب کرده 
و موقعیت ســه  بعدي نقاط واقع بر سطح جســم را به صورت ابر نقاط استخراج 
و خروجي اســتانداردی را براي اســتفاده و پردازش هاي بعدي در نرم افزارهاي 

CAD/CAM فراهم مي کند.
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