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360° SIMS BIW HÜCRE İÇİNE 
DAHİL OLAN TİPİK BİLEŞENLER

1  Beyaz Işık Sensörleri  
(White Light Sensors)

 Hexagon Manufacturing Intelligence Beyaz 
Işık Sensörleri (White Light Sensors) atölye 
ortamında çalışmak üzere tasarlanmıştır 
ve hem yüzey hew de yüzey üzerindeki 
özel geometrilerin tüm boyutsal verilerine 
ulaşabilir. Hızlı görüntü alması sayesinde 
önemli ölçüde boyutsal veri gerçek zamanlı 
olarak toplanır ve analiz edilir.

2  Sabit Sensörler (Fixed Sensors)
 Araç gövdesindeki gizli veya izole kritik 

noktaları ölçmek için ilave sabit  
sensörler eklenebilir.

3  Endüstriyel Robotlar  
(Industrial Robots) 

 Hexagon Akıllı Üretim Hattı Ölçüm 
Çözümleri üretimde yaygın olarak kullanılan 
endüstriyel robotlarla uyumludur. Robotlar, 
hareket esnekliği ve yüksek hız sağlamanın 
yanı sıra güvenli bir platform da 
oluştururlar. Çok sayıda robot ve sensör, 
özel uygulamanın gerekliliklerine bağlı 
olarak tek bir hücre oluşturacak şekilde 
entegre edilebilirler.  

4   RPS Measuring Device  
(RPS Ölçüm Cihazı)

 Hexagon patentli bu yeniliği, karmaşık 
parçaların ölçüm için hassas ve 
tekrarlanabilir biçimde hizalanmasını 
sağlar. BiW’i konumuna sabitler ve aynı 
zamanda entegre RPS sensörleri kullanarak 
direkt ulaşılamayan geometrilerin 
ölçümünü olanaklı kılar.

5   Skid
 Skid, karoseri hattı boyunca BiW’nin 

taşıyıcısıdır. Müşteriye ve uygulamaya bağlı 
olarak kullanılan farklı tipte taşıyıcılar vardır. 

Yeni 360° SIMS animasyonumuzu  
http://360sims.hexagonmetrology.com adresinde görebilirsiniz.

6  Lift
 Kalibrasyon standı gövdenin her iki  

tarafında bulunan iki yapıyı barındırır.  
Bu, optik sensörlerin kalibrasyonunu ve 
robotlar için sıcaklık dengelemesini sağlar. 
Ölçüm sırasında, öncesinde veya  
sonrasında gerçekleştirilebilen yenilikçi 
kalibrasyon  teknolojisi sayesinde ölçüme 
ayrılan süre azalmaz.

7  System Calibration Stand  
(Sistem Kalibrasyon Standı)

 İzleme istasyonu, hat operatörü için ölçüm 
sonuçlarının izlenmesi amacıyla dokunmatik 
ekrana sahip temel bir arayüz olarak işlev görür. 
Sonuçları hesaplamak için gereken bütün 
elektronikleri içerir ve bakım gerektiğinde bütün 
bileşenlere kolay erişimi sağlar. Kabinde, zorlu 
üretim bölümü koşulları altında sürekli işletimi 
sağlayan klima tesisatı bulunur.

8  Monitoring Station / Electronics  
(İzleme İstasyonu / Elektronikler)

 Lift, gelen kızağı ve BiW’yi RPS cihazının 
üzerine indirir ve ölçüm tamamlandığında 
onları tekrar konveyör hattına kaldırır.

9  Güvenlik ve Otomasyon
 Hücre, hat üzerindeki bütün diğer robot 

istasyonları gibi korkuluklar, güvenlik 
kapıları, fotoselli alan koruma sistemi ve 
kapılar ile iyi bir biçimde korunmaktadır.

10  Entegre Yazılım Araçları
 Hexagon 360° SIMS Software Suite paketi, 

güçlü bir sunucu ve nokta bulutu tabanlı 
bir yazılım uygulaması içerir. Hat üzerinde 
çalışan işçiler gibi metroloji konusunda temel 
deneyime sahip kullanıcılar bir dokunmatik 
arayüzle hücreyi kolaylıkla kontrol edebilir 
ve rapor oluşturabilirler. Ölçüm ve işlem renk 
haritaları, trend grafiklerive günün videosu 
raporları hat üzerindeki trendlerin anında 
görüntülenmesini sağlar.
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KOLAY VE HER ZAMAN KONTROLDE
Yüzey Alanı Ölçüm Teknolojisi
Yüzey alanı ölçüm teknolojimiz, 360° SIMS yazılımıyla 
birleştiğinde zengin renkli haritalar, görsel SPC’ler, 
karşılaştırmalar, büyük veri setleri için trend grafikleri ve 
patent başvurusu yapılmış günün videosu raporlarını da 
içeren bir dizi güçlü analiz aracı sunar. Yüzey geometrileri, 
kenar çizgileri, karakter hatları ve enine kesitler gibi 
ölçüm sonuçlarının analizi, üretim personelinin kalite 
sorunlarının ana nedenini anlamasını ve bunları hızla 
çözmesini mümkün kılar. Hexagon tarafından sunulan 
Otomasyon Çözümleri, üretimden lansmana, üretim 
arttırmadan sabit haldeki üretim izlemeye kadar boyutsal 
süreç kontrolü için katma değer sağlar.

SMART INLINE MEASUREMENT SOLUTIONS  360° SIMS



ANAHTAR ÇÖZÜMLER

 Doğrudan hat üzerinde yapılan güvenilir ve 
hassas ölçüm sonuçları

 Azalan lojistik süreleri ve proses gecikmeleri 

 Yüzey renk haritaları, kenar çizgileri ve enine 
kesitleri de içeren daha kapsamlı öölçüm 
sonuçları

 Montaj problemlerinin daha kısa sürelerde 
çözülme olanağı

 Üretim sırasında temel ölçüm sistemi işlevi

 Çoklu ürünleri ölçmek için sabit sensörlere göre 
daha fazla esneklik

 Kullanıcılar için daha bağımsız ve temel 
analizleri yapma yeteneği

 Molalar ve çalışılmayan zamanlarda detaylı 
çalışmalar ve uyarlanabilir ölçümler

 Sonuçların merkezi bir veri sunucusunda 
saklanabilme ve buradan yönetilebilme olanağı

 Esnek yapılandırmaların, her zaman sorunların 
kaynaklarını net olarak belirleyebilmek için 
bütün hat boyunca uygulanabilmesi

 Global Hexagon ağının yerel ofislerinden yerel 
destek



HIZLI, ZENGİN VE 
UYGULANABILIR 
SÜREÇ KONTROLÜ  

Hexagon 360° SIMS.
Akıllı Üretim Hattı Ölçüm Çözümleri.
Hexagon, tam otomatik boyutlandırma işlemi ve kalite kontrolü için kapsamlı bir çözüm 
sunar. Bu çözümler, bir dizi otomotiv parça ve gruplarını ölçmek için dünya çapında 
ölçüm sistemlerini geliştirme ve uygulama konusunda uzun bir performans geçmişine 
dayanır. 360° SIMS sunumları, otomotiv tesislerinde robotik 3D Ölçüm ve proses 
kontrol için çok çeşitli hücre konfigürasyonu içerir.

Bu çözümler aşağıdaki temel bileşenlere dayanır:

• Esnek bir sensör konumlandırma platformu olarak endüstriyel robotlar

• Alan ölçümü beyaz ışık sensörleri 

• Tesis çapında farklı kullanıcı topluluklarına işlenebilir ölçüm sonuçları sunmak için 
360° SIMS Yazılım Paketi  

• Hat otomasyonu, otomasyon cihazları ve tesis kontrolüne entegrasyon  

• Büyük veri seti ve renk haritası görselleştirme ve raporlama için patent başvurusu 
yapılmış araçlar 

Zorlu geometriler ve montaj özellikleri sağlam ölçüm yetenekleri gerektirir.

Hat sonu trim öncesi beyaz gövde ölçüm hücremiz gövdenin dış ve iç alanlarının 
ölçülebilmesini sağlar. Hexagon 360° SIMS aynı zamanda alt gövde ölçümü ve kapama 
ölçümü gibi üretim hattı üzerindeki diğer ölçüm görevlerine de uyarlanabilir. 

Hexagon 360° Akıllı Üretim Hattı Ölçüm Çözümleri çok yönlüdür ve ilgili hedef 
uygulama ve çevre için özel olarak oluşturulur. 

 Hatta güvenilir metroloji ve süreç kontrolü  

 Araç gövdesi montajları, kapatmalar, kızaklar, sac metal 
parçaları ve bitirilmiş araçların %100’e varan denetimi

 7/24 çalışma  

 Üretim çevrim zamanı içinde ölçüm

 Yüzey alanı ve kritik özellikler denetimi  

 Yenilikçi boyutsal kontrol stratejileri     

 Üretim sırasında temel ölçüm sistemi işlevi

 Sorunları daha hızlı çözmek için işlenebilir bilgi 
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Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir 
şekilde alan teknolojileri ve geleceğin çığır açan ürünlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı olarak 
algılama, düşünme ve harekete geçme, yani ölçüm 
verisinin toplanması, analizi ve aktif kullanımı konusundaki 
uzmanlığımız, ürün kalitesini geliştirirken üretim hızını ve 
verimliliği artırma konusunda güven veriyor.

Yerel servis merkezleri ağımız, üretim tesislerimiz ve beş 
kıtadaki ticari faaliyetlerimiz ile, kalitenin üretkenliğe yön 
verdiği bir dünya kurmak için üretimde akıllı bir değişimi 
şekillendiriyoruz. Daha fazla bilgi için HexagonMI.com; 
www.hexagonmetrology.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Hexagon Manufacturing Intelligence, coğrafi ve 
endüstriyel kurumsal uygulamalarda verimlilik ve kalite 
sağlayan bilgi teknolojilerinin lider küresel tedarikçisi 
Hexagon’un (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com) 
bir parçasıdır.

KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZLARI

3B LAZER TARAMA

SENSÖRLER

TAŞINABİLİR ÖLÇÜM KOLLARI

UYGULAMALAR/ HİZMETLER

LAZER TAKİP CİHAZ VE İSTASYONLARI

ÇOKLU SENSÖRLÜ & OPTİK SİSTEMLER

BEYAZ IŞIK TARAYICILARI

METROLOJİ YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

CAD / CAM

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ

ROBOTLU UYGULAMALAR

MİKROMETRE, KUMPAS VE MASTARLAR
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