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Lazer takip cihazı ölçüm sistemi, BMW 
Group'un proses güvenilirliği ve ürün 
kalitesinde tam bir güven sağlarken 
maliyetleri dengelemesine yardımcı olur.

BMW Group gibi bir şirket için proses güvenilirliği ve 
ürün kalitesinde tam bir güven sağlayıp maliyetleri 
dengelerken yüksek hızda çalışmak önemlidir. Leica 
Absolute Tracker AT960 mükemmellikten yoksun olan 
hiçbir şeyin kabul edilemeyeceği bir ortamda işte 
bunu sağlamıştır.

Otomotiv üretiminin en üst seviyedeki karmaşık ve çok 
yönlü yapısında en küçük detaylar bile hayati bir önem 
taşır. BMW Group'un Hexagon Manufacturing Intelligence 
ile çalışmaya karar vermesinde öncelikli olan verimliliği, 
üretkenliği ve kullanım kolaylığını iyileştirecek yeni ve 
tamamıyla taşınabilir bir ölçüm sistemi bulmaktı.
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Herhangi bir yeni sistemin temel amacı üretim kusurlarını 
doğru olarak belirlemek için gerekli olan hassasiyet ve 
kesinlikten ödün vermeden çalışma süresi azaltmaktı. 
Bir aracın gövdesini monte ederken sapmalar meydana 
gelebilir, bu nedenle gövdenin tamamı montajdan sonra 
ölçülmelidir. Tespit edilen herhangi bir sorun daha sonra 
üretim ekibine aktarılır ve sorunun nedeni çözümlenip 
sapma bir sonraki üretim ile derhal giderilebilir.

Tesiste her gün yapılan işlerin gidişatı sırasında bu gibi 
ölçümler birçok lokasyonda gerçekleştirilmelidir. Bunlar, 
parçaların fabrikasyonunun doğru olması için robot, alet  
ve kılavuzların ayarının çok önemli olduğu çeşitli üretim 
alanlarını içerir. Bu, hassasiyet ve kesinlikten ödün 
vermeyen taşınabilirliğin kaygı duyulacak başka önemli bir 
sorun olduğu anlamına gelmektedir.

Regensburg BMW Group tesisindeki ölçme bilimi 
uzmanlarının ihtiyacı olan mevcut olandan daha hızlı 
ve daha rahat taşınabilir olan ancak üretim hatlarının 
gerektirdiği hassasiyet ve kesinliği sunma kapasitesine 
yine de sahip olan bir sistemdi. Genel kullanıcı 
deneyimi ve ölçüm sonuçları yeni bir teknolojik yeniliğin 
eklenmesini gerektiriyordu.

İşletmenin mevcut ölçüm bilimi çözümlerine yönelik önceki 
araştırmalarının odağı bu sistemlerin işlevselliğini bir dizi 
münferit otomotiv komponentleri üzerinde, özellikle de 
montaj sürecindeki en önemli noktalardaki kullanımıyla 
ilgili olarak karşılaştırmaktır. Kesin ölçümler sunma 
kabiliyeti bu analizde önde gelmekteydi.

Bu odak, Leica Absolute Tracker AT960 ile eşleşen Leica  
T-Scan 5 ve Leica T-Prob'u onların ihtiyaçlarını en iyi 
karşılayan kapsamlı çözüm olarak tercih edilmesini 
sağlamıştır. Çok dar üretim toleransları ile, AT960'ın 
çevresinde oluşturulan bir sistem BMW Group'un sıkı 

hassasiyet gereksinimlerini karşılama kabiliyeti ile öne 
çıkmıştır.

AT960'ın hassasiyeti bu kararda temel etmen iken, Leica  
T-Scan 5 ve Leica T-Prob ile birlikte kullanarak sunulan 
verim kazancı da önemli olmuştur.

AT960 ve Leica T-Scan 5, tarayıcının hassasiyeti 
kaybetmeden kullanıcının zamandan kazanmasını sağlayan 
hafif, elde taşınır ve kolayca hareket ettirilebilen tasarımı 
sayesinde hızla uyum içinde çalışmaktadır. Montajı ve 
kullanımı basit olan Leica  
T-Scan 5, çalışma ve sonuçları geliştirmek üzere 
tasarlanmış bir takım özelliklere sahiptir. Geliştirilmiş çift 
renkli pilot ışını ve akustik geri bildirimli yeni kullanıcı geri 
bildirimi özelliği,  
en güvenilir veriyi elde etme olanağı ile üstün bir kullanıcı 
deneyimini bir araya getiriyor. 

Leica T-Scan 5 o kadar verimli ki istenilen verileri elde etmek 
için alanın üzerinden sadece bir kez geçirilmesi yetiyor. Bir 
aracın gövdesinin tamamının taranması söz konusu olunca, 
bunlar bir zamanlar çetin ve zorlu olan bir işlemi sorunsuz, 
verimli, stres içermeyen ve hala dikkat çekecek ölçüde 
hassas bir işleme dönüştüren özelliklerden bazılarıdır.

Hem Leica T-Scan 5 hem de Leica T-Prob'un kasalarının 
etrafında yer alan birçok LED, sadece üç yerine alto 
serbestlik derecesi elde ederek AT960'ın onların 
hareketlerini bir reflektör gibi kolayca takip etmesine 
olanak sağlar. Ayrıca, PowerLock - Hexagon'un patentli 
aktif görüş teknolojisi - yeniden konumlandırma nedeniyle 
takip cihazı bağlantısı anında kaybolmuş ise kesik ışını 
otomatik olarak yeniden kuran akıllı hedefleme sağlayarak 
kullanımla ilgili kayda değer zaman tasarrufu sunar.



Kişiselleştirilebilmesi Hexagon'un BMW Group için sunduğu 
düzeneğin başka bir önemli özelliğidir. Şirket, çıkartılabilir 
halka, sertleştirilmiş çelik yüzey ve +/- 3 µm (0,00012”) 
optik merkezleme hassasiyetine sahip köşe-küp reflektör 
olan red-ring reflektör kullanan bir düzenek kullanmaya 
karar verdi. Bu reflektörler bir aracın gövdesinin altında 
bulunanlar gibi elle ulaşılması zor olan özelliklerin statik 
ölçümlerini yapmak için konumlandırılabilir. Bu tür bir 
işlevsellik BMW Group ölçüm odalarındaki platformlardaki 
sabit montajlar için pratikliğin yanı sıra mükemmel başka 
bir artan verimlilik etmeni olmuştur.

Leica T-Scan 5'ten Leica Absolute Tracker AT960'a ve daha 
sonra takip cihazından yazılıma hızlı veri aktarımı BMW 
Group'un kullanım gereklilikleri için çok daha faydalıdır. Bu 
hız ve esneklik tarayıcının kullanıcı tarafından belirlenen bir 
hızda çalıştırılabileceği anlamına gelmektedir.

AT960'ın başka bir faydası da, IP54 standardı sertifikasına 
sahip tamamıyla sızdırmaz bir üniteye ve hassasiyeti 
sağlamanın temel zorluklarından birini çözümleyen  
entegre çevre izlemesine sahip olmasıdır. Regensburg'da 
BMW Group için ölçüm işlemindeki önemli bir etmen de 
sıcaklıktır. Bir aracın gövdesi çok sıcak iken gövde genişler  
ve çok soğuk olduğunda ise daralır ve bu değişimler 
okumaların hassasiyetini etkileyebilir. AT960'da gömülü 
olan MeteoStation, ölçüm odası sıcaklığında bir değişim 
olduğunda kullanıcıları uyarmak üzere kolaylıkla 
programlanabileceği gibi ölçüm ortamının sıcaklığını 
kontrol etmeye yardımcı olur.

Taşınabilirlik söz konusu olunca AT960 bunu 
sağlamaktadır. Batarya ile çalışmayı opsiyonel ve 
WiFi'yi standart olarak sunarak, 14 kg'den daha düşük 
bir sistem ağırlığına sahip olan AT960 neredeyse her 
yere taşınabilir. AT960'ın bir başka esnek işlevsellik 
özelliği tabanının ayrılabilir olması ve dikey, yatay olarak 
konumlandırılabilmesi ve hatta kullanıcı isterse baş aşağı 
olarak asılabilmesidir.

AT960, Leica T-Scan 5, Leica T-Prob ve red-ring 
reflektörler ile eşleştirildiğinde piyasadaki en rahat 
taşınabilir sistem olduğundan, araç gövdelerinin, 
komponentlerin ve diğer büyük üretim aletlerinin ayarının 
yanı sıra açıklıkların, yüzeylerin, matkap deliklerinin 
taşınabilir, hassas ve hızlı ölçümünü sağlamak için BMW 
Group'un tam olarak ihtiyacını karşılamaktadır.

Regensburg'da başarılı bir şekilde çalıştığı bir yılın 
ardından, Hexagon'un sunmuş olduğu kapsamlı ölçüm 
bilim sistemi BMW Group'ın ölçüm ve muayene ekibinin 
gündelik hayatının önemli bir kısmı haline gelmiştir.



© 2021 Hexagon AB ve/veya bağlı kuruluşları ve iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

Hexagon; sensör, yazılım ve otonom çözümler alanında küresel bir liderdir. 
Endüstriyel uygulamalarda, üretim, alt yapı, güvenlik uygulamaları 
ve mobil uygulamalarda verimliliği, üretkenliği ve kaliteyi artırmak 
için verileri kullanıyoruz.

Geleceğe ışık tutan teknolojilerimiz, ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilir 
bir gelecek için şehir ve üretim ekosistemlerini şekillendiriyor.

Hexagon’un Manufacturing Intelligence bölümü tasarım ve mühendislik, 
üretim ve ölçüm verilerini kullanarak üretimi daha akıllı hale getiren 
çözümler sunar. Daha fazla bilgi için hexagonmi.com.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) hakkında bilgi edinmek 
için hexagon.com sitesini ziyaret edin ve bizi takip edin: @HexagonAB.


