Een gescand beeld omzetten naar STL. In Fusion 360
Ooit liet ik een beeldje van mijzelf scannen, maar dat kon ik niet printen….. Lia vertelt:
klik op  insert  insert mesh.
Dat is het STL of OBJ bestand van de scan. (beeldje)
Hier wordt het OBJ bestand geladen.
He duurt even, want het is een groot
bestand, uiteindelijk: daar sta ik dan!

Er verschijnt een info schermpje.
Let er op dat de maatvoering in mm is!
In de tijdbalk staat een 'cilindertje', een mesh.
Klik op 'move to ground' om mij met beide voeten op aarde te
zetten. Klik op ok en mijn beeldje wordt zwart.
Schakel het origin in door in de browser op het oogje te
klikken. De drie tekenvlakken komen in beeld.
Indien gewenst kan je met M (move) het beeldje 180o
draaien, dan kijk je tegen de voorkant aan.

Je kan het beeldje alle kanten op
draaien.
Klik in de vieuwcube op de
voorzijde, zoom in en zie
dat het voetstuk een beetje
rommelig is.
Trek twee lijnen, de bodem en net
onder de schoenen, meet (D) de
afstand en onthoud de waarde.
Stop de schets. (stop scetch)
Selecteer het beeld. (select)
Met RM krijg je een menu, kies je voor move/copy
Laat het beeld zoveel zakken als de eerder gemeten maat
opgeeft. (bij mij was dat 112 mm (nog steeds full size!)
Zie, ik zak een klein stukje door de 'vloer'.
Hiernaast zie je dat ik een
stukje gezakt ben, rode lijn
is grondvlak
Nu moet die 'rommel' nog
onder mijn voeten vandaan
worden gesneden.

Om plane cut te kunnen toepassen, moet je eerst in
preferences  preview  mesh workspace aanvinken.

Klik met RM op het voorwerp en kies  edit.
Rechts komt een menuutje. Ga naar modify  plane cut.
Naast het eerdere menuutje komt een tweede menu.
Het beeld is verticaal gesplitst, maar dat wil je niet, kies een
ander snijvlak: de bodem! Vergeet niet om op ok te klikken!
Nadat je het vloervlak hebt geselecteerd, (duurt even) zie je dat
de rommel is weggesneden. Klik ook op finish mesh

Nu moet het beeld nog op een voetstuk worden geplaatst.
Bekijk de boel van bovenaf, klik op create scetch en teken rondom
het beeld een cirkel op het grondvlak.
staat de boel niet netjes in de cirkel, kan je het beeld nog verplaatsen.

Wanneer je nu in de browser kijkt, zie je dat er twee sketches zijn, -1- zijn de eerder
getekende twee hulplijnen om de afstand van de 'rommel' onder mijn voeten te meten.
-2- is de zojuist getekende cirkel.
Selecteer sketch -2- en maak hem wat dikker geef er een mooie afschuining aan.
Een voetstuk van 10 cm (100 mm)! Dat komt omdat het beeld nog steeds op ware grootte is.

Voetstuk en beeld moeten nog worden samengevoegd.
Selecteer het beeld en edit klik op het voetstuk  create  brep to mesh

Er komt een nieuw menu, klik op ok en het voetstuk is net als het beeld een mesh geworden.
Klik op modify  selecteer de twee delen  merg bodies  en klik op ok.
Nu zijn de twee delen (beeld en voetstuk) samengevoegd.

Er zitten ook nog gaten in, de delen die de scanner niet kon zien.
Wanneer je het beeld kantelt en draait, zie je afwijkende plekken
Klik op modify  make closed mesh.
Er volgt weer een menuutje, kies accurate  menuutje  density maximaal  ok
Je moet het beeld wel opnieuw selecteren.

Alle gaten zijn nu gesloten.  finish mesh
Je kan het beeld in zijn geheel nog kantelen en keren om de bekijken of het naar je zin is.

Nee, het beeld is niet geheel naar wens, er zit een vreemde bult op mijn buik…..
Zou de scanner defect zijn?
De boel moet nu nog als STL bestand worden opgeslagen.
Daarvoor moet het EERST in de cloud worden opgeslagen.
Dit proces duurt een poosje, maar dan héb je ook wat.

Klik op file export 
Ook dit proces duurt een poosje, maar dan héb je ook wat.
Groeten, Dré

