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Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na coraz bardziej wydajną 
produkcję, niezbędne jest wykorzystanie bardzo elastycznych i 
mobilnych rozwiązań pomiarowych gwarantujących absolutną 
dokładność. Leica T-Scan 5 to urządzenie pomiarowe, które ułatwia 
naszą pracę i i zapewnia maksymalną precyzję.”

Dieter Hildesheim,
Volkswagen Sachsen, Niemcy

WYOBRAŹ SOBIE SKANER 3D,  
ALE LEPSZY 
Wyjątkowe pomiary o sześciu stopniach swobody (6DoF) trackera Leica Absolute Tracker AT960 

otwierają nowe możliwości bardzo szybkiego trójwymiarowego bezstykowego pozyskiwania danych.  

Hexagon Manufacturing Intelligence oferuje asortyment ultra przenośnych skanerów laserowych, które 

oznaczają szybsze pozyskiwanie większej ilości danych z zachowaniem wręcz niewiarygodnego poziomu 

dokładności. Zaawansowane narzędzia zapewniają pozyskiwanie szczegółowych danych niemal 

na każdego rodzaju powierzchni, bez jakichkolwiek zaburzeń fizycznych części oraz z minimalnym 

wpływem różnorodnych warunków środowiskowych.

Łatwe w użyciu,   wszechstronne, płynnie wymienne oraz zapewniające użyteczne wyniki od pierwszego 

skanowania systemy skanerów laserowych Hexagon stanowią idealne rozwiązanie do realizacji licznych 

zadań pomiarowych.
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WPROWADZENIE DO SKANOWANIA 
LASEROWEGO 3D 
Skanery laserowe współdziałają z   systemem referencyjnym którym jest tracker laserowy lub przenośne ramię pomiarowe, 

aby stworzyć trójwymiarowy model powierzchni lub całej części.  Z powodu wysokiej gęstości danych - często składającej 

się z miliona poszczególnych punktów danych - modele te zazwyczaj zwane są “chmurami punktów”.

Skanery laserowe działają poprzez projekcję wiązki lasera na powierzchnię, a następnie wykrycie i analizę własności tej 

wiązki, gdy jest odbijana do skanera. To pozwala na określenie precyzyjnego umieszczenia każdego punktu powierzchni, 

z którego wiązka została odbita. Czynność ta powtarzana jest milion razy, gdy wiązka przesuwa się po powierzchni, aby 

wytworzyć punkty danych, które tworzą chmurę punktów.

Ta chmura punktów będzie przedstawiać geometrię skanowanej powierzchni. Po pozyskaniu danych mogą one zostać 

przetworzone w celu utworzenia pierwszego modelu opartego na wielokątach, a następnie pełnej digitalizacji CAD 

powierzchni bądź części.

TECHNOLOGIA SKANOWANIA LASEROWEGO 
KLUCZOWE FAKTY

• Ogółem dla szybkości skanowania duże znacznie ma również ilość zbieranych punktów na sekundę oraz szerokość ścieżki 

skanowania i gęstość punktów w linii skanowania. 

• Złożone powierzchnie z wieloma krzywiznami, cechami lub teksturami czerpią korzyści ze skanowania z większą 

gęstością danych punktu, które może zapisać wiele drobnych detali, jednak może trwać to dłużej.

• W przypadku większych, bardziej jednorodnych powierzchni z mniejszą ilością drobnych detali skaner z szerszą linią 

skanowania, a tym samym szybszy proces pomiarowy, może stanowić lepszy wybór. 

• Technologie takie jak filtry optyczne pozwalają skanerom zniwelować efekt oświetlenia otoczenia, ignorując fale światła, z 

wyjątkiem tych, które znajdują się w pobliżu używanego lasera.

• Natomiast technologia taka jak automatyczna kontrola narażenia (ekspozycja) na światło automatycznie i w czasie 

rzeczywistym dopasowuje się do zmian koloru materiału i współczynnika odbicia, bez czego powierzchnia byłaby trudna 

do digitalizacji. 



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 5

KLUCZOWE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII 
SKANOWANIA LASEROWEGO 3D 
Skanowanie laserowe w kontekście metrologii przemysłowej może być stosowne do realizacji wielu 

różnorodnych celów, które dzielą się na dwie szerokie kategorie.

Kontrola i Weryfikacja
Chmura punktów 3D stworzona za pomocą laserowego systemu skanującego może być wykorzystywana 

do kontroli wymiarowej bądź GD&T (tolerancji kształtu i położenia), a wyniki porównywane względem 

nominalnych wartości CAD. Dzięki porównaniu chmury punktów z CAD (Cloud-to-CAD), duże chmury 

punktów mogą zostać nałożone na model CAD, co umożliwia szybką wizualną kontrolę odchyłek. Skaner 

laserowy może być również wykorzystywany do tradycyjnych (nie przeprowadzanych za pomocą CAD) 

pomiarów konstrukcji cech oraz wymiarowania.

Inżynieria Odwrotna 
Inżynieria odwrotna to proces, w którym na podstawie obiektu faktycznego, poprzez jego pomiar mający 

na celu określenie jego właściwości technicznych, otrzymujemy model CAD. Metoda ta często jest 

przeprowadzana, gdy proces projektowania produktu wymaga czynności manualnych, tak jak podczas 

konstrukcji pojazdu. Niektóre zastosowania w tej dziedzinie mogą być realizowane bezpośrednio z chmury 

punktów danych skanowania lub modelu siatkowego, bez potrzeby tworzenia pełnego modelu CAD.

WSTĘP



LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS 
ABSOLUTNA PROSTOTA
Lekki, ergonomiczny i zapewniający pełną funkcjonalność w trudnych warunkach hal produkcyjnych 

skaner laserowy Leica Absolute Scanner LAS rozszerza asortyment metrologicznych narzędzi 

pomiarowych o przyjazny dla użytkownika i nowoczesny skaner laserowy.

Dzięki unikalnej technologii “flying-dot”, LAS oferuje doskonałą wydajność podczas kontroli 

powierzchni o dowolnych kształtach, automatycznie, bez interwencji użytkownika regulując moc 

lasera, aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki podczas jednego przebiegu skanowania.

Skaner LAS automatycznie rozpoznawany jest przez tracker laserowy, umożliwiając płynną wymianę 

między pomiarami z zastosowaniem reflektora, sondy lub skanera. Za pomocą głównego przycisku 

użytkownik może również wybrać wstępnie zaprogramowany tryb skanowania umożliwiający 

wykorzystanie optymalnych ustawień dla każdego fragmentu części. Skaner, oprócz wskaźników LED 

i audio, posiada również światło prowadzące oraz trzy wskaźniki pola widzenia, dzięki którym nawet 

najmniej doświadczony operator może w pełni zaufać swoim umiejętnościom związanym z obsługą 

urządzenia. LAS to ręczny skaner laserowy oznaczony certyfikatem ochrony IP50 z opcją zasilania 

bateryjnego, który może przeprowadzać pomiary w każdym miejscu.



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 7

W SKRÓCIE
Całkowita Przenośność 
Dzięki opcjonalnemu zasilaniu bateriami, skaner LAS wymaga tylko 

jednego kabla sieciowego do podłączenia z trackerem laserowym, 

umożliwiając prawdziwie przenośną nowoczesną digitalizację 3D

Absolutna Dokładność 
Skaner LAS może zdefiniować punkty danych z niepewnością rzędu 50 mikronów, 

co oznacza dokładność najwyższej klasy dla bezkontaktowej przenośnej metrologii.

Natychmiastowe Wyniki
Wymagając  jedynie niewielkiego procesu przetwarzania skaner LAS dostarcza danych 

pomiarowych, które są gotowe do użytku od momentu ich pozyskania.  

Pomiar Wielu Rodzajów Powierzchni
Sprawdzone zalety unikatowej technologii skanowania “flying-dot” firmy Hexagon oznaczają, 

że każda powierzchnia jest mierzona, nawet w przypadku wielu materiałów i wykończeń, podczas 

jednego skanowania omiatającego” (sweep scan).

Ogromna Funkcjonalność 
Dzięki światłu naprowadzającemu, wskaźnikom linii widzenia, reakcji w postawi dźwięku i wibracji 

(technologia haptic feedback) oraz wyborowi trybów skanowania na skanerze, LAS stanowi łatwe w 

użytkowaniu narzędzie metrologiczne

Solidność 
Stopień ochrony IP50 konstrukcji zapewnia jej trwałość i wytrzymałość w trudnych 

warunkach, bez zmniejszania wydajności pomiarowej. 
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LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-XL 
SKALA ABSOLUTNA
Nadając całkowicie nowe znaczenie skali oraz wydajności w świecie pomiarów bezkontaktowych, Leica Absolute Scanner 

LAS-XL niweluje przepaść między bardzo dokładną metrologią a naziemnymi systemami skanującymi.

LAS-XL re-definiuje znaczenie wydajności w przypadku skanowania ultra dużych powierzchni. Szerokość linii skanowania do 

600 milimetrów oraz odstęp od mierzonej części wynoszący nawet 1000 milimetrów sprawiają, że skaner został stworzony 

z myślą o rozmiarze części i szybkości pomiarów. Wystarczy pozwolić skanerowi wykonywać swoją pracę, dokonując jedynie 

niewielkich zmian stanowiska z dokładnością skanowania w zakresie 150 mikronów.

Dzięki wykorzystaniu unikalnej zasady “flying dot” (“pływającej kropki”), ręczne skanowanie wielu powierzchni jest 

bezproblemowe.  Kontrola wgłębień oraz trudno dostępnych obszarów nie jest już przykrym obowiązkiem.  Po raz pierwszy 

skaner Leica Absolute Scanner LAS-XL wprowadza kontrolę na bardzo dużą skalę oraz ekstra szybką dygitalizację 3D do 

świata bardzo dokładnej metrologii.
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W SKRÓCIE
Odstęp od Mierzonej Części i Skanowanie 
Szerokość linii skanowania do 600 milimetrów oraz odstęp od mierzonej części wynoszący nawet 1000 

milimetrów są kluczowe dla wydajności LAS-XL..

Większa Wydajność 
Skaner LAS-XL pozwala na długie,”omiatające” skanowanie mierzonych obiektów i zbieranie danych 

znacznie szybciej niż tradycyjne skanery metrologiczne.

Dokładność Wedle Potrzeb
 Z ogromną dokładnością skanowania  rzędu150 mikronów, skaner LAS-XL sprawa, że pomiary naprawdę 

warto przeprowadzać.

Pomiar Trudno Dostępnych Miejsc 
Dzięki dużemu odstępowi od mierzonego obiektu nawet pomiar trudno dostępnych cech nie stanowi już 

problemu, tak jak w przypadku tradycyjnej metrologii oraz skanerów naziemnych. 

Pomiar Wielu Rodzajów Powierzchni 
Sprawdzone zalety unikatowej technologii skanowania “flying-dot” firmy Hexagon oznaczają, że każda 

powierzchnia jest mierzona, nawet w przypadku wielu materiałów i wykończeń, podczas jednego 

skanowania omiatającego” (sweep scan).

LAS-XL
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LEICA T-SCAN 5 
ABSOLUTNIE DYNAMICZNY
Dzięki nie mającej sobie równych bardzo dużej dynamice pomiarowej i szybkiemu pozyskiwaniu wysokiej gęstości punktów, 

Leica T-Scan 5 stanowi najlepsze rozwiązanie skanujące do przeprowadzania zautomatyzowanych kontroli. W przypadku 

pomiarów ręcznych spełnia wymagania użytkowników oczekujących od skanera laserowego zaawansowanej funkcjonalności.

W sposób niezawodny wykorzystując technologię laserową do pozyskiwania setek milionów dokładnych punktów na praktycznie 

wszystkich powierzchniach, Leica T-Scan 5 stanowi najlepsze rozwiązanie skanujące do przeprowadzania pomiarów, w których 

priorytet stanowi lokalizacja cechy i analiza drobnych szczegółów. Dzięki udogodnieniom dla użytkownika w postaci dźwięku 

i wibracji oraz światła naprowadzającego na optymalną pozycję skanowania, skaner jest łatwy w obsłudze i prowadzeniu. 

Szeroki wybór profili pomiarowych dostosowanych do potrzeb klienta i opcji dostępnych poprzez zastosowanie oprogramowania 

operacyjnego sprawia, że skaner ten jest narzędziem wybieranym przez doświadczonych operatorów trackerów laserowych.

Leica T-Scan 5 w pełni wykorzystuje możliwości dynamicznego śledzenia trackera Leica Absolute Tracker AT960, szybko 

dostarczając wyniki, dzięki czemu idealnie sprawdza się w całkowicie zautomatyzowanych instalacjach, zwiększając szybkość 

zrobotyzowanych systemów pomiarowych. 

.
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W SKRÓCIE
Dynamiczność
Drobne cechy są wykrywane i dygitalizowane z łatwością dzięki bardzo wysokiej dynamiczności, która 

stanowi główną zaletę technologii Leica T-Scan 5.

Szczegółowe Dane
Zbierając 210 000 punktów na sekundę Leica T-Scan 5 zapewnia szybką kontrolę i jakość w przypadku 

pomiarów skomplikowanych elementów.

Wbudowana Elastyczność
Łatwo wybierane dostosowane do potrzeb klienta profile pomiarowe oraz funkcja automatycznego 

rozpoznawania sprawiają, że Leica T-Scan 5 stanowi idealne uzupełnienie pełnego zestawu narzędzi 

pomiarowych, dzięki którym możliwa jest realizacja szerokiego zakresu zadań.

Automatyzacja dla Ludzi
Optymalny do realizacji całkowicie automatycznych bardzo szybkich pomiarów, zamocowany na robocie 

skaner Leica T-Scan 5 to idealne narzędzie realizujące ideę Industry 4.0 (Przemysł 4.0).
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Tracker Leica Absolute Tracker AT960 firmy Hexagon 
Manufacturing Intelligence nie tylko umożliwia szybsze 
pomiary, ale jest również bardziej mobilny. W rezultacie 
świadczone przez nas usługi stały się jeszcze bardziej 
efektywne”.

Laure Corneille Royer, 
Airbus Helicopters, Francia
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 
PODSTAWA STWORZENIA 
PIERWSZEJ KLASY SKANERA 
LASEROWEGO 
Pierwszy całkowicie przenośny laserowy system pomiarowy o sześciu stopniach swobody  (6DoF) - Leica Absolute Tracker 

AT960 - oferuje niezbędną technologię służącą jako system referencyjny dla bardzo nowoczesnego skanera laserowego 3D.

Funkcja bardzo szybkich dynamicznych pomiarów AT960 umożliwia dokładne usytuowanie skanera laserowego Hexagon w 

promieniu do 30 metrów z maksymalną niepewnością pomiarową wynoszącą zaledwie 10 mikronów.

Niezrównana szybkość, dokładność i mobilność trackera Leica Absolute Tracker AT960 opiera się na innowacyjnych 

technologiach, dzięki którym osiąga szczyt wysoce wydajnej metrologii mobilnej.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

• Konstrukcja typu “wszystko-w-jednym” (All-

in-one) - wysoce mobilna, mieszcząca się w 

jednym pojemniku transportowym

• Niezrównana szybkość i dokładność oparta na 

technologii Interferometru Absolutnego

• Automatyczne rozpoznawanie celu i 

połączenie z PowerLock

• Klasa odporności na warunki środowiskowe IP54

• Zintegrowany mini zoom typu vario dla 360˚ 

pola widzenia w każdym oświetleniu

• Wysokiej rozdzielczości kolorowa kamera 

podglądowa do szybkiego i dokładnego 

namierzania celu

• Wbudowane Wi-Fi  do pomiarów 

przeprowadzanych przez jednego użytkownika 

oraz funkcja zdalnego sterowania

• Łatwe poziomowanie i pozycjonowanie dzięki 

funkcji  Orient-to-Gravity

• Niezależne zasilanie wymiennymi bateriami 

• Monitorowanie środowiska  - Stacja Meteo

• Pomiary o sześciu stopniach swobody (6DoF) w 

przestrzeni pomiarowej do 60m (ø)

• Dodatkowy Real-Time Feature Pack zapewnia 

1000kHz 7DoF dla rozwiązań automatycznych

AT960
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Leica T-Scan 5

LAS

LAS-XL
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Porównanie systemów Leica Absolute Scanner LAS Leica Absolute Scanner LAS-XL Leica T-Scan 5

Rozmiar/waga skanera 300 x 201 x 140 mm / 0.94 kg 300 x 201 x 140 mm / 0.96 kg 380 x 210 x 138 mm / 1.1 kg

Rozmiar/waga sterownika 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 316 x 235 x 142 mm / 6 kg

Odległość „standoff“ (od mierzonego 
elementu) 180 mm 700 mm 150 mm

Zasięg roboczy ± 40 mm ± 300 mm ± 50 mm

Maksymalna szerokość wiązki skanującej 
(w odległości od powierzchni skanowanej) 220 mm 468 mm 100 mm

Maksymalna częstotliwość próbkowania 150 000 pkt/sek* 143 000 pkt/sek* 210 000 pkt/sek*

Minimalna częstotliwość pomiaru linii 100 Hz* 100 Hz* 330 Hz*

Minimalna gęstość punktów (odległość od 
powierzchni skanowanej) 0.013 mm* 0.045 mm* 0.075 mm

Stopień ochrony skanera/ sterownika IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP40 (IEC 60529) / IP40 (IEC 60529)

 *W zależności od trybu pomiaru   

SPECYFIKACJE

Odległość                      
od przedmiotu 
mierzonego 150mm

Zasięg roboczy 100mm
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Odległość od przedmiotu mierzonego 180mm

Zasięg roboczy 80mm

Odległość od przedmiotu mierzonego 700mm

Zasięg roboczy 600mm

Dokładność systemu Leica Absolute Scanner LAS oraz Leica T-Scan 5 Leica Absolute Scanner LAS-XL

Niepewność pomiarowa odległości 
(na poziomie 2 sigma)

UL = ± 60 μm jeśli poniżej  8.5 m 
UL = ± 26 μm + 4 μm/m jeśli powyżej 8.5 m UL = ± 150 μm

Niepewność pomiarowa promienia 
kuli (na poziomie 2 sigma) 

UR = ± 50 μm jeśli poniżej  8.5 m
UR = ± 16 μm + 4 μm/m jeśli powyżej 8.5 m UR = ± 200 μm

Niepewność pomiarowa płaskiej 
powierzchni (na poziomie 2 sigma) UP = ± 80 μm + 3 μm/m UP = ± 450 μm
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Bengaluru, IN 
Qingdao, CN 
Seul, KR 
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JAKOŚĆ GLOBALNA 
NAJLEPSZE NARZĘDZIA Z WIODĄCYM WSPARCIEM
Czerpiąc garściami ze sprawdzonej technologii będącej rezultatem ponad 25 lat badań i rozwoju, tracker laserowy oraz technologia 

skanowania Hexagon Manufacturing Intelligence opierają się na długiej historii wdrażania innowacji technicznych. Zwiększająca 

wydajność jakość oparta na doświadczeniu sprawia, że Hexagon nie tylko jest światowym liderem, ale również dostawcą najwyższej 

klasy rozwiązań dla przemysłu.

Międzynarodowa obecność firmy Hexagon gwarantuje klientom wszechstronne wsparcie posprzedażowe i serwis w każdym miejscu 

na świecie. Dzięki największemu zespołowi serwisowemu sprzętu metrologicznego każdego producenta oraz koncentracji na 

rozwiązaniach dostarczanych lokalnie, Hexagon pozostaje niekwestionowanym liderem w dziedzinie serwisu, naprawy, certyfikacji 

oraz kalibracji poprzez organizację szkoleń dla operatorów, wsparcie dla oprogramowania i jego aktualizację.

Wraz z gwarancją dziesięciu lat użyteczności właściciele skanerów laserowych Hexagon mogą czerpać korzyści z 12-miesięcznej 

gwarancji fabrycznej, która zapewnia, iż nasza technologia zawsze będzie wychodzić na przeciw potrzebom naszych użytkowników.



Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga producentom 
przemysłowym rozwijać przełomowe technologie dzisiaj, a 
jutro – produkty zmieniające życie. Jako wiodący specjalista 
w zakresie metrologii i produkcji, ekspert w wyczuwaniu, 
myśleniu i działaniu dzięki zbieraniu, analizie i aktywnemu 
wykorzystywaniu danych zapewnia klientom pewność w 
zwiększaniu produkcji i wydajności przy jednoczesnym 
ulepszaniu jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów serwisowych, zakładów 
produkcyjnych i biur sprzedaży na pięciu kontynentach 
kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, 
w którym jakość zwiększa wydajność produkcji. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią Hexagon 
(Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), wiodącego 
globalnego dostawcy technologii informacyjnych 
zwiększających jakość i wydajność w zastosowaniach 
geoprzestrzennych i przemysłowych.

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANOWANIE LASEROWE

SONDY

PRZENOŚNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI SERWISOWE

TRACKERY LASEROWE

SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWE I OPTYCZNE

SKANERY W TECHNOLOGII ŚWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE

CAD / CAM

OPROGRAMOWANIE DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY PROCESU

ROZWIĄZANIA ZROBOTYZOWANE

RĘCZNE INSTRUMENTY POMIAROWE

OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I KOSZTORYSOWANIA
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