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Juridische en veiligheidsartikelen
Deze instructies bevatten belangrijke informatie betreffende
de juiste werking van het product. Alleen gebruiken dit
product na het zorgvuldig lezen van de instructies bij het
product en alle waarschuwingen en labels op de
productverpakking, inclusief de handleiding en afzonderlijk
opgenomen bladen. Gebruik dit product alleen met de
meegeleverde accessoires en de meegeleverde
voedingsadapter. Gebruik dit product of enige andere
kwestie niet met online diensten voor doeleinden die
inbreuk kunnen maken op het intellectuele eigendom van
een derde. Matter and Form Inc. neemt geen enkele
verantwoordelijkheid dan ook met betrekking tot de inbreuk
op intellectueel eigendom door gebruik van de Matter and
Form 3D Online services van de scanner van Matter and Form
Inc. De Matter and Form 3D Scanner wordt geleverd met een
beperkte garantie, in aanvulling op eventuele garanties
opgelegd door de lokale wetgeving. Details van de garantie
zijn te vinden op https://matterandform.net/legal
Matter and Form Inc.
243 College St., Suite 401
Toronto, Ontario
Canada, M5T 1R5
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Let op de volgende belangrijke veiligheidsinstructies:
● Gebruik dit product niet als het beschadigd is, of als
de stroomkabel of USB-kabel beschadigd is of als een
van de interne functies zichtbaar is.
● Gebruik alleen de kabels en voedingsadapters die bij
de scanner zijn geleverd. Als u vervanging nodig heeft,
neem dan contact op met Matter en Form Inc. via
support@matterandform.net
● Gebruik het product niet als het nat is. Schakel het
apparaat niet in als het nat wordt. Koppel het los van
de stroombron en gebruik het pas als het volledig
droog is.
● Raak de cameralens, laserlenzen of laserbehuizing
niet aan.
● Als uw product onderhoud of reparatie vereist, neemt
u contact op met Matter en Form Inc. via
support@matterandform.net. Probeer het product
niet zelf te openen of te repareren, omdat dit
gevaarlijk kan zijn en uw garantie ongeldig maakt.

FCC Class B Notice
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik
is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie
veroorzaken.
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie
accepteren, inclusief interferentie die een
ongewenste werking kan veroorzaken.
Opmerking: deze apparatuur is getest en voldoet aan de
limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel
15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een
redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke
interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur
genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen
en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de instructies, schadelijke
interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is
echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in
een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke
interferentie voor radio- of televisieontvangst veroorzaakt,
wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te
schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te
proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van
de volgende maatregelen:
● Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
● Vergroot de afstand tussen het apparaat en
ontvanger.
● Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een
ander circuit dan de ontvanger.
● Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- /
televisietechnicus voor hulp.
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Mogelijk vindt u ook het volgende boekje, opgesteld door de
FCC, nuttig: "Hoe problemen met radio-tv-storingen te
identificeren en op te lossen." Dit boekje is verkrijgbaar bij
het Amerikaanse Government Printing Office, Washington
D.C. 20402.

Modificaties: modificaties aan dit apparaat die niet zijn
goedgekeurd door Matter and Form Inc. kunnen de door de
FCC aan de gebruiker verleende toestemming om deze
apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Laser

“Voldoet aan de FDA-prestatienormen voor laserproducten
behalve afwijkingen van Laser Notice NO-50 van 24 juni 2007.
Klasse 1 laserproduct geclassificeerd onder IEC60825-1:
2007.”

In de doos
Bedankt voor het aanschaffen van de Matter and Form 3D
Scanner.
Inbegrepen in uw doos vindt u:
1. Eén (1) 3D-scanner van Matter and Form
2. Eén (1) wisselstroomadapter
3. Vier (4) verwisselbare voedingsadapterstekkers (set
van 4 internationale)
4. Eén (1) USB B-kabel
5. Eén (1) plastic speelgoed voor eerste scans
6. Eén (1) kalibratiebox of kaart en standaard
7. Installatiehandleiding
8. Elektronicadocumentatie

De scanner heeft ook een verwijderbare plug in het midden
van het draaiplateau. Het verwijderen van de stekker onthult
een standaard camera-schroefdraad aansluiting waarmee
gebruikers een statiefbevestiging kunnen bevestigen om
objecten op hun plaats te houden.
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Voor U Begint
Het Belang van Verlichting
Scannen moet worden gedaan in goed verlichte
omstandigheden. Diffuus, wit licht van fluorescentielampen,
gloeilampen of halogeenlampen of een natuurlijke lichtbron
is het beste. Houd er rekening mee dat gloeilampen een
gelige tint kunnen toevoegen aan uw uiteindelijke
scantextuur.
Te vermijden situaties zijn onder meer:
● Direct licht op het object kunnen in sommige
gebieden hotspots of schaduwen kan veroorzaken,
waardoor uw scanner de lasers moeilijk kan zien.
● Ongelijke belichting kan ongelijke structuren
veroorzaken, vooral wanneer scans op elkaar worden
uitgelijnd.
● Helder direct zonlicht kan de scanlasers
overmeesteren en vervagen, waardoor minder
punten door de scanner worden vastgelegd.
● Helemaal geen licht zal ontbrekende en
onnauwkeurige gegevens veroorzaken en texturen
zullen zwart lijken.
● Variabele belichting (belichting die tijdens de scan
tussen helder en donker fluctueert) heeft invloed op
de verzamelde kleurinformatie, waardoor de
structuren gestreept lijken.
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Voor meer up-to-date tips, bezoekt u onze website.
www.matterandform.net/help

Problematische Materialen en
Oppervlakken
Er zijn bepaalde materialen die met laserscanners moeite
hebben met scannen. Omdat de scanner werkt door de
gegevens vast te leggen die zijn gemaakt door de laser die
het oppervlak van het object raakt, wordt materiaal dat de
lasers moeilijk te zien maakt, niet goed gescand.
Hier zijn enkele materialen die u niet kunt scannen zonder
eerst te preppen:
● Voorwerpen met te glanzende oppervlakken (d.w.z.
metaal, juwelen, spiegels enz.) Zullen de laser
reflecteren of van het voorwerp af stuiteren. Dit kan
lawaaierige scans veroorzaken.
● Voorwerpen die helder of doorschijnend zijn (d.w.z.
glas, doorzichtig plastic, bloembladen, enz.) laten het
laserlicht recht door het oppervlak van het voorwerp
gaan. Dit kan scans veroorzaken die twee lagen lijken
te hebben.
● Voorwerpen die te donker zijn en te veel licht
absorberen (d.w.z. zwart fluweel, bont) zullen ook het
laserlicht absorberen en een onnauwkeurige scan
veroorzaken. Hierdoor kan uw scan leeg lijken.

Je Object Voorbereiden voor Scannen
Sommige objecten (zoals hierboven vermeld) vereisen een
beetje voorbereidend werk om ze goed of helemaal niet te
laten scannen. Het voorbehandelen van uw objecten met
matte verf, scansprays of babypoeder geeft het beste
resultaat. Als u verf gebruikt, is een lichtgrijze kleur het
beste.
Als u kleurgegevens wilt vastleggen, moet u er rekening mee
houden dat elke behandeling de kleur kan wijzigen zoals
deze wordt weergegeven in de definitieve scan.

Download en Installeer
Download de MFStudio software van
www.matterandform.net/download.
Als u nog geen account hebt, wordt u gevraagd uw
e-mailadres te registreren.
Zorg ervoor dat u de juiste software voor uw computer
download!
Volg de installatiewizard en voltooi het installatieproces.

Taal Opties
Om MFStudio te lokaliseren in het Italiaans, Frans, Spaans,
Portugees, Duits, Chinees (traditioneel of vereenvoudigd) of
Arabisch:
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Klik op Opties in het menu Extra in de Windows-software of
selecteer Voorkeuren in het menu MFStudio in de
Mac-software.
Kies een taal uit de vervolgkeuzelijst Taal.
Sluit en open MFStudio opnieuw om de nieuwe taal te
kiezen.

Instellen van de Scanner
Kies een locatie dicht bij uw computer met gelijkmatig
omgevingslicht en een stabiel, horizontaal oppervlak. De
eerste stap is om de scanner aan te sluiten:
1. Sluit het uiteinde van de USB Type A-connector aan
op de computer;
2. Steek het uiteinde van de USB Type B-connector in de
scanner;
3. Sluit de voedingskabel aan op de scanner en steek de
voedingskabel in een overspanningsbeveiliging;
4. Open de scanner door zachtjes op de ontgrendelknop
bovenop de scanner te drukken en deze open te
zwaaien, waardoor de scannerkop en de draaitafel
zichtbaar worden. Draai de hendel 90 ° totdat deze
vastklikt als de scannerpoot.
5. Schakel de scanner in. Duw hiervoor op het MF-logo
aan de onderkant van de scanner totdat het oplicht;
6. Open de software. De software zal de scanner zoeken
en detecteren. Zodra dit het geval is, bent u klaar om
te beginnen

Voordat u uw eerste
scan uitvoert, moet u
uw scanner kalibreren.
Ga naar ‘Calibrating
the Scanner’ voor
stapsgewijze
instructies.

MFStudio
Een Nieuw Project Starten
Klik op de startpagina van MFStudio om een nieuw project te
starten. Voer een bestandsnaam in, selecteer een Save to:
location en klik vervolgens op Continue.

Kalibratie

Om een project te openen, klikt u op de miniatuur van een
recent project op de startpagina van MFStudio of navigeert u
naar Openen vanuit het menu Bestand.

De Scanner Kalibreren
Kalibratie is erg belangrijk om het beste uit uw scanner te
halen. Van tijd tot tijd of met gloednieuwe scanners,
herinnert MFStudio u eraan wanneer het tijd is om te
kalibreren, maar u kunt kalibreren wanneer u maar wilt door
Kalibreren te selecteren in het menu Bestand.
Kalibreer uw scanner wanneer deze wordt
verplaatst of uw verlichting drastisch verandert!
De draaitafel kan verschuiven wanneer deze
wordt verplaatst, waardoor de scanner onjuist
kan scannen.
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Klik om het kalibratieapparaat, de kaart of het doosje te
selecteren dat bij uw scanner is geleverd. Volg indien nodig
de instructies om de kaart te monteren.

Stap 2 duurt iets langer dan stap 1 omdat de software de
gegevens tussen stap 1 en stap 2 vergelijkt.

Als uw kalibratie wordt onderbroken of mislukt,
zou er een foutmelding moeten verschijnen. Zorg
ervoor dat uw verlichtingsomgeving ideaal is en
dat de scanner correct is ingesteld voordat u
opnieuw probeert te kalibreren.
Als een kalibratiestap langer dan 30 minuten duurt, stop dan
de kalibratie en probeer het opnieuw of neem contact op
met support@matterandform.net voor tips en hulp.
Volg de instructies voor Kalibratie Stappen 1 en 2 in de
software om de scanner te kalibreren.

De draaitafel van de scanner draait naar links en rechts,
waardoor de lasers worden geactiveerd en een reeks
gegevens wordt verzameld. Wees geduldig en verplaats de
kalibratiekaart of scanner niet.
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Scannen
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Een Nieuwe Scan Starten

Regular Scan
Regular Scan (10-15 minuten per keer) gebruikt twee lasers
om geometrie vast te leggen met optionele texturen.
Regular scan maakt gebruik van een proces genaamd
"Adaptive Scanning", waarbij het bed naar voren draait,
maar ook terug. Dit is om extra gegevens vast te leggen
wanneer wordt vastgesteld dat de afstand tussen nieuwe en
eerder vastgelegde punten te groot is.

+Quickscan

Klik op +new scan om een nieuwe scan te starten. Als u op
de tabbladen boven aan de zijbalk op de pagina
Scaninstellingen klikt, kunt u kiezen tussen scanmodi:

+Quickscan (1-2 min per keer) gebruikt één laser om
geometrie vast te leggen. Klik op de knoppen Laser 1 en
Laser 2 onder Geometrie-instellingen om te kiezen met welke
laser u wilt scannen.

Laser 1 staat verder van de camera dan Laser 2. Als u Laser 1
kiest, kan dit een grotere nauwkeurigheid opleveren, maar
minder van het object vastleggen (vanwege de schaduw die
de laser zal werpen), terwijl het kiezen van Laser 2 kan
resulteren in minder nauwkeurigheid, maar meer dekking .
Zie de volgende secties voor informatie over Geometry
Settings en Texture Settings.
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+Quickscan is alleen beschikbaar voor aankoop via MFStudio
of op het moment dat u uw scanner kocht. Zie +Q
 uickscan
Purchasing and Activation voor meer info.

Geometrie Instellingen

Als uw laserlijndetectie bij elke belichting slecht is, past u uw
lichtomgeving aan.
Donkere gebieden hebben een heldere
camera-belichting nodig en lichtkleurige gebieden
hebben een donkere camera-belichting nodig
voor de beste laserlijndetectie.

De Beste Laserbelichting Kiezen

De geometrie-instellingen vindt u boven aan de zijbalk
Scaninstellingen. De schuifregelaar regelt de belichting van
de camera, waardoor de laserlijnen zichtbaar worden voor
het vastleggen van een object. Laserlijnen zullen
verschillende kleuren en materialen anders laten
beïnvloeden. Als u de belichting van de camera wijzigt,
kunnen de lasers meer of minder zichtbaar worden.
Een of twee rode lasers zijn zichtbaar in het camerabeeld. De
extra groene overlay geeft aan hoe de scanner de lasers ziet.
Door de schuifregelaar Geometrie-instellingen aan te passen,
verandert de scanner hoe goed de scanner de lasers kan
zien.
Om de beste belichting voor uw object te vinden, kiest u
een belichting waarbij de groene overlay een scherpe lijn is,
wat betekent dat deze niet veel ruis heeft. Ruis verschijnt als
vage statische in plaats van een rechte ononderbroken of
bijna ononderbroken lijn. Hoe meer gedefinieerd en ingevuld
de laserlijn, hoe beter de resultaten.
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Hier is een
voorbeeld van
lawaaierige
laserlijnen met
openingen.

Hoe identificeer ik objecten met een hoog contrast?
Hier zijn de gaten
gesloten. Dit is een
goede set
laserlijnen.

Gebruik hoog contrast als uw
object kleuren heeft uit beide
categorieën:
1) Blauw, paars, donkergroen,
zwart
2) Geel, oranje, rood, grijs, wit (en
pastelkleuren)
Probeer Hoog-contrast als de groene visualisatie-overlay
voor de lasers in de Geometry-camerafeed geen volledige lijn
bereikt bij het aanpassen van de schuifregelaar
Geometrie-instellingen.

Wanneer meer dan één belichting goede
resultaten oplevert, kiest u de laagste waarde,
omdat dit de totale scantijd en het vastleggen van
ruispunten van het scanbed vermindert.

Scannen Met Hoog Contrast
Scannen met hoog contrast is een methode voor het
vastleggen van de best mogelijke gegevens bij het scannen
van objecten met meer dan één kleur, met name
contrasterende kleuren, zoals zwart en wit. Scannen met
hoog contrast zorgt voor verbeterde laserdetectie door twee
verschillende belichtingen af te stemmen, één voor elke
contrasterende kleur.
Schakel het selectievakje Hoog-contrast in de werkset
Geometrie-instellingen in om scannen met hoog contrast in
te schakelen.
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Laserbelichtingen met Hoog Contrast Instellen
Sommige modellen kunnen
niet worden gescand met
slechts één laserbelichting
vanwege hun hoge
contrastkleuren: grijs en wit
contrasteren beide met
zwart.

Hier kunt u de laserlijnen
zien wanneer een
donkerdere belichting is
geselecteerd. De ene kleur
toont goed, maar de andere
niet.

Hier kunt u de laserlijn goed
zien op het zwart, maar is
vlekkerig op het wit.

Om een andere belichting voor elke kleur in te stellen, past u
eerst de bovenste schuifregelaar Geometrie-instellingen voor
Exposure 1 aan om schone laserlijnen op de lichte delen van
het object vast te leggen.

Schakel het selectievakje Hoog-contrast in, waarmee de
tweede schuifregelaar voor belichting wordt ingeschakeld.
Pas vervolgens de onderste schuifregelaar aan voor
Exposure 2 totdat de donkere delen van het model opvullen
met een schone laserlijn.

15

Hier kunt u de twee
laserlijnen duidelijk zien op
beide kleuren.

Het wijzigen van de belichting kan enige tijd duren
om te reflecteren in de Geometry-camerafeed, dus
u moet misschien even wachten om de resultaten
te zien.

Texture Instellingen
Texturing legt kleurinformatie vast van foto's die tijdens het
scannen zijn genomen en past deze toe op de gegenereerde
puntenwolk. Texturen kunnen worden ingeschakeld voor
gescande scanprojecten en kunnen worden opgenomen bij
exporteren / opslaan naar MFPROJ- of
OBJ-bestandsindelingen.
Als u texturen wilt vastleggen, schakelt u Capture in de
werkset Textuurinstellingen in. De Texture camera feed (in
kleur weergegeven als een miniatuur in de Geometry camera
feed) toont de belichting die zal worden gebruikt voor
texturing. Bekijk deze feed bij het aanpassen van de
schuifregelaar Textuurinstellingen.

Pas de schuifregelaar aan totdat u een belichting vindt
waarbij de kleuren van een object realistisch worden
weergegeven. U wilt een belichting die de kleuren op het
object op een heldere maar niet overbelichte manier laat
zien.
Texturen voor een normale scan worden vastgelegd tijdens
dezelfde bedrotaties als de scanbewerking.
Texturen voor een +Quickscan worden vastgelegd tijdens
een extra rotatie van het bed nadat de geometrie is
vastgelegd.
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De beste belichting kiezen voor kleur

Hier zijn drie voorbeelden voor blootstellingen aan
textuurinstellingen:
Dit is onderbelicht. Het
vastleggen van texturen met
deze belichting resulteert in
een vrij donker object.

Dit is een goede keuze voor
het vastleggen van kleur
omdat het object
gelijkmatig wordt verlicht
met minimale schaduwen
en hotspots.

Dit is overbelicht. Het
vastleggen van texturen met
deze belichting resulteert in
hotspots en ongelijke
kleuren.

Scan Route
Als u de schuifregelaars in de toolbox Scan Path aanpast,
wordt het scannen beperkt tot een deel van het object.

Klik op Scan als u tevreden bent met uw instellingen.

Bed Step Override

De Bed Step Overridefunctie regelt de vastlegfrequentie van
3D-punten tijdens de rotatie van het scanbed. Als u de
schuifregelaar naar links of naar rechts verplaatst, neemt de
graadgrootte tussen de opnamen af of toe. Hoe lager de
graadgrootte, hoe meer punten worden vastgelegd. Hoe
hoger de graadgrootte, hoe minder punten worden
vastgelegd. Als u de schuifregelaar naar links verplaatst,
worden dus de meeste punten vastgelegd en naar rechts
verplaatst de minste punten.

● Hoogte: de verticale schuifregelaar bepaalt hoe hoog
de camerakop wordt verplaatst - elk blok van de
schuifregelaar vertegenwoordigt een andere hoogte
waarop de camerakop stopt om een bedrotatie (of
doorgang) te voltooien om punten vast te leggen.
Als u niet zeker bent van de juiste scanpadhoogte
voor uw object, laat u de schuifregelaar vol en
annuleert u de voortgang van de scan wanneer uw
object volledig is gescand. Het wordt in de
Project-editor geladen zoals het is.
● Graden: de horizontale schuifregelaar bepaalt de
mate van rotatie voor elke doorgang (minimaal 45°).
Als u deze schuifregelaar verplaatst, wordt de rotatie
van het scanbed beperkt om slechts een deel van een
object te scannen.
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Om deze functie in de Windows MFStudio-software in te
schakelen:
1. Klik op Opties in het menu Extra om het venster
Voorkeuren te openen.

2. Vink 'Geavanceerde opties inschakelen' aan.
3. Sluit het venster Opties.
Voor Mac-gebruikers, opent u het venster Voorkeuren door
het te selecteren in het menu MFStudio en vinkt u
‘Geavanceerde opties inschakelen’ aan.

Scan Voortgang
In het venster Scanvoortgang worden punten weergegeven
tijdens het scannen.

Klik op het X-pictogram bij de voortgangsbalk om het
scannen te voltooien. De scan wordt als zodanig geladen.
U kunt tijdens het scannen communiceren met de
puntenwolk:
DRAAIEN: klik en sleep ergens in het viewvenster.
ZOOMEN: gebruik het muiswiel of blader om in en uit te
zoomen.
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Naar PAN: klik met de rechtermuisknop en sleep.
DE VIEW RESETTEN: Nadat u op het viewvenster hebt geklikt,
drukt u op de "c" op uw toetsenbord.

Editing
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Project Editor

Uitlijnen van Scans

De Project Editor is ontworpen om tegelijkertijd aan
meerdere scans van hetzelfde object te werken (hoewel het
hetzelfde functioneert met een enkele scan).

De meest effectieve manier om een volledige geometrie van
een object te krijgen, is door het vanuit verschillende hoeken
te scannen en de resulterende puntenwolken in de
Project-editor samen te brengen.

Soms kan een enkele scan een kenmerk van een object
missen, zoals de onderkant of bovenkant, dat kan worden
vastgelegd door een andere scan uit te voeren onder een
andere hoek (d.w.z. met het object op zijn zijkant).
Klik op +nieuwe scan om een extra scan aan uw project toe
te voegen.
Vanuit de Point Cloud Control-toolbox kunt u:
Klik om de zichtbaarheid in of uit te schakelen.
Scans moeten zichtbaar zijn om ze schoon te maken
of uit te lijnen.
Klik om een scan uit het project te verwijderen.
Klik om de uitlijning in of uit te schakelen. Scans
worden uitgelijnd met de eerste geselecteerde scan.
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Het is een goed idee om uw puntenwolken schoon te maken
voordat u ze uitlijnt.
Kies de puntenwolk in de gewenste richting.
Klik op A op een puntenwolk in de gewenste richting om het
uitlijningsproces te starten. Deze scan wordt gebruikt als
referentie voor de uitlijning van de volgende scan. Volgende
scans die zijn gekozen voor uitlijning zullen alle eerder
uitgelijnde scans gebruiken als referentie.
De uitlijning kan enkele minuten duren, afhankelijk van de
grootte en complexiteit van de puntenwolken.
Af en toe identificeert het uitlijningsalgoritme de
verkeerde sleutelpunten voor het op elkaar
afstemmen van scans, vooral met symmetrische
objecten. Wanneer uitlijning op deze manier
mislukt, probeert u uw scans in een andere
volgorde uit te lijnen.

Schoonmaken van Scans

Noise Tool

De scanner kan onbedoelde punten oppikken die worden
veroorzaakt door reflecties van het oppervlak van het object
of vastgelegde achtergrondbewegingen. De draaitafel kan
ook worden vastgelegd, vooral als de kleur van het object
vergelijkbaar is met die van het bed.

De Noise Selection tool markeert automatisch punten voor
reiniging. Verplaats de schuifregelaar om te kiezen hoe
agressief de selectie zal zijn.De tool markeert automatisch
punten voor reiniging. Verplaats de schuifregelaar om te
kiezen hoe agressief de selectie zal zijn.

Er zijn drie opties voor het opschonen van gereedschappen
in de zijbalk van de Project-editor: ruis, penseel en bijsnijden.
Punten die met een van deze methoden zijn geselecteerd,
worden rood gemarkeerd. Klik op Clean om de gemarkeerde
punten te verwijderen of Deselecteer om ze te behouden.
Ongedaan maken herstelt in het menu Bewerken punten die
zijn opgeschoond.
Alle punten kunnen worden verwijderd, inclusief
goede punten. Draai het model om ervoor te
zorgen dat alleen ongewenste punten worden
gemarkeerd. U kunt het muiswiel gebruiken of
scrollen om in te zoomen voor een kijkje.
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Punten
geselecteerd met
de schuifregelaar
Noise Selection in
het midden.

Brush Tool

Uitsnijden Tool

Met de Brush tool selecteert u handmatig (+) of deselecteert
u (-) punten. Regel de penseelgrootte met de vierkante
haakjes] en [. De handknop geeft de normale muis
functionaliteit terug.

De tool Uitsnijden verwijdert alle punten buiten een gebied
dat u opgeeft. Gebruik de schuifregelaars om punten van
boven naar beneden, van onder naar boven of naar het
midden te kiezen.

Voor: ongewenste
punten
afzonderlijk
gemarkeerd

Te verwijderen
punten zijn rood
gemarkeerd.

Na: ongewenste
punten verwijderd
Resultaat na klikken
op 'Opschonen'
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Meshing
Als u een project wilt meshen voor export, gaat u naar het
tabblad Mesh in de Project-editor. De schuifregelaar
Mesh-opties regelt het detailniveau in de mesh: naar rechts
voor veel detail, naar links voor weinig detail.
Als er texturen zijn vastgelegd voor het project, vink dan
Enable Texture aan om uw mesh te textureren. Texturen
worden standaard verwerkt met behulp van de GPU. Op
computers zonder GPU's of met incompatibele GPU's
schakelt de textuurverwerking automatisch over naar het
gebruik van de CPU. U kunt ook Force CPU Texturing in het
menu Preferences inschakelen om altijd de CPU te
gebruiken.
Klik op Mesh.
Het ideale detailniveau voor meshing kan
variëren per object en project. Verdere
wijzigingen in puntwolken worden niet
doorgevoerd totdat opnieuw op Mesh wordt
geklikt.
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Detail level 6
Meshen met een
laag detailniveau
resulteert in
minder, grotere
polygonen en
creëert een zeer
glad oppervlak.

Detail level 8
Oppervlak is glad
en detail is
nauwkeurig.

Detail level 9
Weven met een
hoog detailniveau
resulteert in een
dichte
veelhoektelling
waardoor
oppervlakken ruw
kunnen lijken,
afhankelijk van
uw object.

Mesh Info Panel

Het deelvenster Mesh info geeft
informatie over de maatvoering
weer: volume, oppervlakte en
face count, evenals
grensbreedte, hoogte en
diepte-afmetingen.

Opslaan en Exporteren
Uw Project Opslaan
Selecteer Opslaan in het menu Bestand om het
projectbestand op te slaan. Bestanden worden opgeslagen
met de extensie .mfproj. Deze bestanden kunnen alleen
worden geopend met MFStudio. Het .mfproj
bestandsformaat is eigendom van Matter and Form en is het
snelste en gemakkelijkste bestandsformaat voor de software
om te gebruiken.

Exporterening
Selecteer Exporteren in het menu Bestand om uw project in
een andere bestandsindeling te exporteren.
● Exporteren met het tabblad Point Cloud geopend in
de Project-editor maakt het exporteren van point
cloud-bestandsindelingen, zoals PLY of XYZ, mogelijk.
● Exporteren met het tabblad Mesh geopend, kan
worden geëxporteerd naar andere
bestandsindelingen waarvoor mesh-modellen zijn
vereist, zoals OBJ of STL.
Alle bestandsindelingseenheden zijn in millimeters.
Geëxporteerde bestanden kunnen niet opnieuw worden
geïmporteerd.
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Exportbestandsindelingen omvatten:
BESTAN
D TYPE
XYZ
(point
cloud)

PLY
(point
cloud)

OBJ
(meshed)

STL
(meshed)
GLTF
(point
cloud of
mesh)
DAE
(meshed)
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bestandsindelingen, omdat mazen (zonder texturen)
als XML-bestanden worden opgeslagen.

OMSCHRIJVING

Uploaden naar bevelPix

Gebruik XYZ bij het werken met
CAD-modelleringsprogramma's. XYZ is het meest
elementaire puntenwolkformaat en slaat punten op
in een Cartesiaans coördinatensysteem met X-, Y- en
Z-assen. XYZ slaat geen kleurinformatie op.

Op het tabblad Mesh vindt u de toolbox Uploaden naar
bevelPix. bevelPix is het cloudservice platform van Matter
and Form voor het bekijken en delen van 3D-inhoud.
bevelPix is een geweldige manier om je creaties te delen als
links of insluitingen op sociale mediasites.

Gebruik PLY bij het werken met programma's zoals
Meshlab. Net als XYZ exporteert PLY de puntenwolk
als afzonderlijke punten. In tegenstelling tot XYZ slaat
PLY de puntkleuren op die werden vastgelegd bij het
scannen met reguliere scan.
Gebruik OBJ bij het werken met animatie- of
3D-printprogramma. OBJ slaat alleen uw laatste
mesh op. OBJ-export bevat meerdere bestanden, dus
zorg dat u naar een lege map exporteert. OBJ en
GLTF zijn de enige indelingen die texturen
exporteren.
Gebruik STL bij het werken met CAM- of
3D-afdrukprogramma's. STL-export is in de meeste
gevallen waterdicht en kan worden geprint.
Gebruik GLTF als je een klein, snel ladend bestand
nodig hebt voor game-ontwikkeling of digitale
weergave. GLTF is een nieuw formaat dat realistische
structuren ondersteunt.
Gebruik DAE bij het verplaatsen van 3D-modellen
tussen softwareprogramma's met incompatibele

binnenkant. Net als een fotocamera kan de scanner alleen
vastleggen wat zich in het gezichtsveld bevindt.
Organische vormen: curven, oppervlaktedetail, buitenste
geometrie is gemakkelijker vast te leggen. Diepe
indrukkingen en overlappende functies zijn echter moeilijk
voor de scanner om nauwkeurig vast te leggen.
Gebruik de geometrie-instellingen camerafeed op de Scan
Setup-pagina om een voorbeeld te bekijken hoe de
laserlijnen uw object raken - dit zal veranderen afhankelijk
van waar het zich op het bed bevindt (in het midden of uit
het midden) en hoe het hoekig is. Kantel, pan of draai uw
object op het scanbed met uw hand terwijl u naar de
camerafeed kijkt om te controleren waar uw object door de
laser wordt gezien.
Gebruik wat plasticine of tack om je object onder de hoek en
positie te stabiliseren met de beste laserdekking (voor
langere, dunnere objecten probeer je ze rechtop te zetten
met plasticine). U kunt de gescande plasticine reinigen met
het penseel.

Pro Tips
De laser positioneren
Laserscannen werkt volgens een vizier: wat de lasers niet
kunnen raken en de camera niet kan zien, de scanner kan
niet vastleggen. Het zou bijvoorbeeld in staat zijn om de
buitenkant van een rietje te scannen, maar niet de
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Symmetrische Objecten
Sommige objecten zijn te symmetrisch voor de software om
ze correct uit te lijnen.
Een oplossing is om blu-tack, plasticine of iets anders te
gebruiken dat een geometrische marker op uw object kan
maken, waardoor de software de scans gemakkelijker
correct kan uitlijnen. Gebruik vervolgens na het uitlijnen het
penseel om die punten te verwijderen.

+Quickscan, daarna Regular Scan
Probeer uw object uit het midden of op een diagonaal over
het scannerbed te plaatsen voor langere objecten. De lasers
zullen over uw object vegen en meer dekking toevoegen.
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Een efficiënte workflow die het proberen waard is, is om in
eerste instantie te scannen met +Quickscan om
puntenwolken van de basisgeometrie van een object te
genereren en vervolgens, met de kennis die u heeft
opgedaan bij uw recente scanervaring met dat object, een
normale scan in de optimale positie in te stellen om extra te
genereren details en gaten vullen die nodig zijn.

Andere software gebruiken met uw
scanner
Voor sommige doeleinden kunnen scanprojecten wat extra
opruiming of geometrisch beeldhouwen vereisen naast wat
MFStudio kan bieden. MFStudio exporteert puntenwolken en
meshes in verschillende bestandsindelingen die compatibel
zijn met andere softwareprogramma's (zie Uw project
Opslaan).
Controleer de importinstellingen in het softwareprogramma
dat u wilt gebruiken en kies een compatibel exportformaat.
U kunt de grootte en het aantal vlakken van uw mesh
bepalen door het detailniveau te verlagen en te verhogen
met de schuifregelaar in de Mesh-gereedschapskist.

3D printen
Als u een scan in 3D wilt afdrukken, moet u eerst de
puntenwolk inpassen (zie Meshing) en exporteer het project
als een OBJ- of STL-bestand. Beide bestandsformaten
creëren waterdichte meshes die in 3D kunnen worden
geprint.

3D Lingo
Een puntenwolk is een set gegevenspunten in een
coördinatensysteem. In een driedimensionaal
coördinatensysteem vertegenwoordigen deze punten het
externe oppervlak van een object en worden meestal
gedefinieerd door X-, Y- en Z-coördinaten.
Er zijn vijf essentiële termen die worden gebruikt om
elementen van een bepaalde puntenwolk te beschrijven:
hoekpunten, randen, vlakken, polygonen en oppervlakken.

Hoekpunten

Een hoekpunt is een
positie. Het bevat
aanvullende informatie
zoals kleur, normale
vector en
textuurcoördinaten.

Hoeken

Een verbinding (d.w.z.
een lijn) tussen twee
hoekpunten is een rand.

Vlakken

Een vlak is een gesloten
set randen. Het kan
worden gecategoriseerd
als een driehoekig vlak
(drie randen) of een
vierzijdig vlak (vier
randen).

Controleer de beperkingen van de bestandsindeling van uw
3D-printersoftware. U kunt de ruimtelijke grootte van de
mesh aanpassen zodra deze is geopend in de
3D-printersoftware.
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Als er een verzameling
gezichten bestaat op een
enkel geometrisch vlak,
wordt deze verzameling
gezichten gelabeld als
een polygoon.
Polygonen

Oppervlakken

Opmerking: polygonen en
vlakken zijn equivalent in
softwareplatforms die
meerzijdige vlakken
ondersteunen. De meeste
weergavesystemen
ondersteunen echter alleen 3of 4-zijdige vlakken.
Veelhoeken worden dus
weergegeven als meerdere
vlakken.

Oppervlakken verbinden
aangrenzende polygonen
met elkaar. Wordt ook
wel ‘vloeiende groepen’
genoemd.

+Quickscan
Aanschaffen en
Activatie
+Quickscan Aanschaffen
Klik op het tabblad +Quickscan op de pagina
Scaninstellingen op de knop Upgrade naar + Quickscan.
Vul de gevraagde informatie in het aankoop dialoogvenster
in, inclusief de betalingsoptie.
Zodra de betaling is ontvangen, wordt een dialoogvenster
geopend met een bedankbericht waarin u kunt klikken om te
beginnen met + Quickscan!

Activeer / Deactiveer +Quickscan
Ga naar het tabblad + Quickscan op de pagina Scan Setup en
klik op de knop +Quickscan activeren.
Voer het 12-cijferige serienummer in op de onderkant van uw
scanner, of het 24-cijferige serienummer dat u na aankoop
van de quickscan per e-mail wordt toegestuurd en klik op
Activeren.
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Uw +Quickscan-licentie kan slechts op één computer tegelijk
actief zijn. Om +Quickscan op een andere computer te
gebruiken, moet u eerst de functie op de eerste computer
deactiveren.
Deactiveer +Quickscan door ‘Deactiveren / Activeren +
Quickscan’ te selecteren in het menu van het
MFStudio-programma en klik op Deactiveren in het
dialoogvenster dat verschijnt.

Nadat MFStudio op de nieuwe computer is geïnstalleerd,
activeert u +Quickscan door de activeringsstappen te volgen
zoals hierboven beschreven.
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Onze Roots
Wij zijn ontwerpers en programmeurs uit Toronto die een
3D-scanner met hoge resolutie nodig hadden, maar deze niet
konden betalen, dus hebben we onze eigen scanner
gebouwd. Vastbesloten om anderen te helpen hun creatieve,
professionele en recreatieve leven te verbeteren, hebben we
een recordbrekende Indiegogo-campagne gelanceerd,
ondersteund door ontwerpers, architecten, hobbyisten,
gamers, leraren en creatieve families.
De kern van de technologie van onze scanner is een
high-definition camera die nauwkeurige, gedetailleerde
kleurenscans produceert met kwaliteiten die overeenkomen
met of hoger zijn dan duurdere scanners. Het maakt
bestanden voor elke 3D-printer of online afdrukservice,
ondersteunt Windows en Mac OS en stelt gebruikers in staat
om solide items te scannen om snel en met weinig moeite
basisscans te maken.
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