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SPATIALANALYZER®

SPATIALANALYZER® FACILITEAZĂ SARCINILE DE 
METROLOGIE.

SA OFERĂ UN NUMĂR MARE DE BENEFICII, PRINTRE CARE:
• Mediu grafic intuitiv și modern
• Interfețe pentru toate CMM-urile portabile 

Hexagon
• Toate formatele comune de CAD, native și 

adiacente
• Analiză și procesare avansată și tehnici unice 

de aliniere
• Grupare facilă a stațiilor cu instrumente multiple
• Rezultate reale după GD&T
• Numeroase opțiuni de raportare

• Calculul incertitudinii de măsurare
• USMN pentru a realiza rețeaua ideală de 

instrumente
• Limbaj actual de criptare integrat pentru a 

automatiza fluxurile de lucru complete
• Suport pentru multiple limbi
• Viewer SA gratuit pentru a distribui fișierele de 

activități SA mai ușor

SPATIALANALYZER®

SpatialAnalyzer® (SA) reprezintă un pachet software de 
analiză și metrologie, puternic, intuitiv și ușor de utilizat, 
conceput special pentru instrumentele de măsură portabile 
(CMM) ale brandului Hexagon Manufacturing Intelligence.
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Construire și asamblare în mod virtual
Opțiunile de asamblare digitală din SA permit utilizatorilor să vadă 
modul în care piesele se vor potrivi practic la asamblarea finală reală. 
Este prevăzută o întreagă gamă de instrumente pentru construirea în 
timp real. Contribuie la construirea de piese complexe bazate pe date 
nominale provenite din liste numerice, desene sau CAD.

Evaluare și analiză
SA permite atât vizualizarea grafică, cât și numerică a incertitudinii 
de măsurare, îmbunătățind perspectiva utilizatorului asupra calității 
măsurătorilor. GD&T vă permite să importați CAD cu adnotări GD&T, 
să adăugați adnotări manual și să verificați standardele GD&T cu 
rapoarte în timp real. Verificarea geometriei vă permite să definiți 
rutine de inspecție bazate pe design dintr-un model CAD sau din 
geometria primitivă.

Relația de aliniere este o funcție avansată și unică de Transformare 
Spațială. Relațiile sunt legături dinamice între entități și monitorizează 
abaterile 3-DOF sau 6-DOF și le recalculează în timp real. Acestea 
pot fi optimizate pentru alinieri pe fiecare caracteristică cu greutăți și/
sau constrângeri unice.

Aliniere
Puteți alinia instrumentele la sisteme de coordonate cunoscute 
folosind o varietate de tehnici, de la cele 3-2-1 și de ajustare perfectă 
până la ajustarea interactivă, cum ar fi Quick-Align și ajustajele 
clasice de suprafață.

Unique Relationship Fitting (alinierea legăturii unice) permite 
ajustarea simultană pe bază de trăsături pe suprafețe organice pe 
lângă ajustarea iterativă tradițională.

Măsurare
SA este compatibil cu toate instrumentele portabile Hexagon, cum 
ar fi Dispozitive de monitorizare cu laser, Stații cu laser, Teodolite și 
accesoriile aferente, chiar și simultan, dacă este necesar. Un istoric 
clar al tuturor datelor de la început până la sfârșit este înregistrat, 
oferind trasabilitate 100%.

CARACTERISTICI PRINCIPALE
SpatialAnalyzer® este soluția software principală de metrologie portabilă pentru producătorii la scară largă 
care au nevoie de măsurători precise pentru a fi mai productivi.
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Nor de puncte
Puteți combina interfețele scanerului laser cu instrumente avansate 
pentru ajustare și extragerea automată a sferelor. Puteți extrage 
automat caracteristicile din datele de scanare pentru o simplificare a 
comparației cu CAD sau pentru o analiză cu GD&T.

Validare CAD SA
Aplicația SA Validation CAD este o funcție separată care vă permite 
să definiți fișiere de referință de testare independente care conțin liste 
de fișiere CAD și puncte de referință pentru verificare.

Simulare și optimizare
SA suportă simularea măsurătorilor, inclusiv a erorilor lor din moment 
ce se pot aplica în condiții reale, pe baza modelului (modelelor) de 
incertitudine a priori pentru instrumentul(ele) selectat(e).

USMN (Unified Spatial Metrology Network) (Rețea Unificată de 
Metrologie Spațială) include toate instrumentele utilizate într-o 
singură rețea comună și creează un grup de puncte care reprezintă 
rețeaua ca întreg. În comparație cu metodele tradiționale, această 
abordare elimină erorile apărute la nivelul pozițiilor instrumentelor. 
USMN-ul folosește incertitudinea instrumentului și algoritmi avansați 
de optimizare pentru a rezolva simultan toate pozițiile instrumentului 
și poate fi, de asemenea, utilizat pentru a determina incertitudinea a 
posteriori.

Automatizare
Funcțiile Integrated Plan Measurement și SA SDK pot adăuga un 
nivel semnificativ de automatizare proceselor dumneavoastră pentru 
sarcini repetitive. Generarea de scripturi simple și complexe poate 
îmbunătăți considerabil fluxul de lucru și productivitatea, reducând 
timpul de analiză de la zile la minute, eliminând în același timp erorile 
și salvând resurse semnificative. Programarea poate fi efectuată 
independent de instrument. Funcționalitatea este disponibilă și în 
mediul propriu de dezvoltare al utilizatorului, cum ar fi C++, Visual 
Basic etc.

Raportare
SA oferă rapoarte drag-and-drop de ultimă oră, ușor de utilizat, 
inclusiv rapoarte GD&T, Rapoarte Rapide de Sinteză (Grafică, 
Tabele, Rezultate), Notificări, exportare directă în Microsoft Excel și 
Word, Diagrame SPC, HTML, Video-uri AVI, Rapoarte Rapide PDF și 
rapoarte complet personalizate.

Fluxuri de lucru rapide cu Toolkit-ul SA
Bara interactivă Toolkit SA oferă acces rapid la funcțiile GD&T, Relații, 
Verificare, Analiză și Raportare. Aceasta permite utilizatorilor să 
acceseze cu ușurință funcțiile de care au nevoie cel mai mult în timpul 
fluxurilor de lucru metrologice tipice.

CAD
Se asigură o varietate de formate diverse de schimb și native CAD. 
Printre formatele acceptate, se numără CATIA, Solid Works, 
Pro/ENGINEER, Inventor, VDA-FS, IGES, STEP, STL și multe altele. 
Suita completă de traducători este disponibilă întotdeauna, indiferent 
de versiunea SA utilizată.

http://www.hexagonMI.com


HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com6

FEATURE PROFESSIONAL ULTIMATE
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SPATIALANALYZER®

PACHETE DISPONIBILE
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CERINȚE 
MINIME

• Microsoft Windows versiunea 7 
sau mai recentă

• Sistem cu 4 GB RAM

• 500 MB spațiu liber pe hard disk



Hexagon Manufacturing Intelligence oferă suport 
producătorilor din industrie să dezvolte tehnologiile 
importante din ziua de azi și produsele capabile să schimbe 
ziua de mâine. Ca un specialist în soluții de top de metrologie 
și fabricare, competența noastră în analizare, gândire și 
acționare - colectarea, analiza și utilizarea activă a datelor 
măsurate - oferă clienților noștri încrederea pentru creșterea 
vitezei de producție și acelerarea productivității, îmbunătățind 
calitatea produsului.

Prin intermediul unei rețele de centre locale de service, 
centrelor de producție și comerciale de pe cinci continente, 
realizăm o schimbare inteligentă în industria de fabricație, 
pentru a construi o lume în care calitatea stimulează 
productivitatea. Pentru mai multe informații, consultați 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence este parte a companiei 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), un 
furnizor de top la nivel mondial de tehnologii ale informațiilor 
care impulsionează calitatea și productivitatea în aplicațiile 
industriale și geospațiale ale întreprinderilor.

MAȘINI DE MĂSURAT ÎN COORDONATE

SCANARE CU LASER 3D

SENZORI

BRAȚE DE MĂSURĂ PORTABILE

SERVICII

SISTEME LASER TRACKER ȘI STAȚII

SISITEME MULTISENZOR ȘI OPTICE

SCANERE CU LUMINĂ ALBĂ

SOLUȚII SOFTWARE PENTRU METROLOGIE

CAD / CAM

CONTROL STATISTIC AL PROCESELOR

APLICAȚII AUTOMATE

MICROMETRE, ȘUBLERE ȘI CALIBRE

DESIGN ȘI PLANIFICARE COSTURI SOFTWARE
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