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SOFTWARE SPATIALANALYZER® USNADŇUJE MĚŘENÍ.

SOFTWARE SA NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU VÝHOD, MEZI NĚŽ NÁLEŽÍ:

• Intuitivní a špičkově provedené grafické prostředí

• Rozhraní přizpůsobená pro všechny přenosné 

souřadnicové měřicí stroje společnosti 

Hexagon

• Podpora všech obecných a nativních formátů 

systému CAD

• Pokročilá analýza, zpracování a jedinečné 

techniky vyrovnávání

• Snadné sdružování několika diagnostických 

stanic

• Skutečné kontroly GD&T (Geometric 

Dimensioning & Tolerancing)

• Různorodé možnosti reportování výsledků

• Výpočty nejistoty měření

• Síť USMN k zajištění ideálního prostředí pro 

přístrojové vybavení

• Integrovaný moderní skriptovací jazyk pro 

automatizaci kompletních pracovních postupů

• Vícejazyčná podpora

• Bezplatný prohlížeč SA pro snadné sdílení 

souborů úloh 

SPATIALANALYZER®

SpatialAnalyzer® (SA) je výkonný, sledovatelný a snadno 
použitelný softwarový balík pro metrologii a analýzu 
vytvořený na míru pro skupinu přenosných souřadnicových 
měřicích strojů od společnosti Hexagon Manufacturing 
Intelligence.
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Virtuální sestavování a napasování

Možnosti digitálního sestavování softwaru SA umožňují zobrazit 
virtuální slícování dílů před provedením skutečné montáže. K 
dispozici je celá řada nástrojů pro konstruování v reálném čase. 
Virtuální sestavování dílů pomáhá sestavit složité součásti s 
odkazem na nominální charakteristiky pocházející z číselných 
seznamů, výkresů nebo CAD systémů. 

Vyhodnocení a analýza

Jednoduché uživatelské rozhraní softwaru SA umožňuje grafické 
i číselné znázornění nejistoty měření, což představuje rozšíření 
nadhledů uživatelů v oblasti kvality měření. Funkce GD&T umožňuje 
import dat systému CAD s anotacemi GD&T, manuální vytváření 
anotací a kontrolu dle standardů GD&T spolu s protokolováním v 
reálném čase. Kontrola geometrie na základě konstrukčních dat 
umožní definovat kontrolní postupy vycházející z modelu systému 
CAD či původní geometrie.

Vyrovnání na Relationship je moderní a jedinečná schopnost 
prostorové transformace. Relationships jsou dynamická propojení 
mezi entitami udržující přehled o odchylkách ve 3 či 6 stupních 
volnosti (DOF), které pak v reálném čase přepočítávají. Mohou být 
optimalizovány pro specifické napasování s jedinečnými váhami a 
omezeními.

Vyrovnání

Vyrovnání stroje podle známých souřadnicových systémů využíváním 
nejrůznějších technik, od metody 3-2-1 a nejlepší shody, až po 
interaktivní slícování, jako je například funkce Quick-Align či klasické 
plošné napasování.

Jedinečná funkce vyrovnání na Relationship umožňuje kromě 
tradičního interaktivního vyrovnávání i vyrovnání na prvky vzhledem 
k plochám.

Měření

Rozhraní softwaru SA podporuje všechny přenosné měřicí přístroje 
společnosti Hexagon, například laserové trackery, laserové stanice 
a theodolity včetně příslušenství – v případě potřeby i souběžně. 
Přehledný záznam historie všech naměřených dat zajišťuje 100% 
sledovatelnost.

VYBRANÉ FUNKCE
SpatialAnalyzer® je špičkové softwarové řešení pro přenosná měření u velkoobjemových výrobců, 

kteří potřebují přesné měření pro zvýšení produktivity.
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Mraky bodů

Kombinuje rozhraní laserového skeneru s pokročilými nástroji 
pro napasování prvků a automatickou extrakci koulí. Automaticky 
extrahuje vlastnosti z naskenovaných dat a umožňuje snadné 
porovnání s CADem nebo analýzu pomocí GD&T.

SA CAD Validation

Aplikace SA CAD Validation je nástroj, který umožňuje definovat 
samostatné testovací referenční soubory obsahující seznamy 
souborů CAD a referenčních bodů pro ověření.

Simulace a optimalizace

Software SA podporuje simulaci měření včetně souvisejících chyb, 
která lze aplikovat v reálných podmínkách na základě modelů 
apriorní nejistoty zvolených přístrojů.

Síť USMN (Unified Spatial Metrology Network) sdružuje všechny 
použité přístroje do jediné společné sítě a vytváří skupinu bodů 
představující síť jako celek. Tento přístup v porovnání s tradičními 
metodami eliminuje kupení chyb poloh přístrojů. Síť USMN využívá 
nejistotu měřicího přístroje a pokročilé optimalizační algoritmy k 
souběžnému řešení všech poloh přístrojů. Může být také využita ke 
stanovení aposteriorní nejistoty přístrojů.

Automatizace

Integrovaný Measurement Plan a funkce SDK softwaru SA doplňují 
výraznou úroveň automatizace procesů pro opakující se úlohy. 
Generování jednoduchých i složitých skriptů může významným 
způsobem zlepšovat pracovní postupy a produktivitu při současném 
zkrácení doby potřebné k analýze z řádu dnů na pouhé minuty, 
což zároveň přináší i eliminaci chyb. Programování může probíhat 
nezávisle na přístrojích. K dispozici je také funkčnost ve vlastním 
prostředí uživatele, například v jazycích C++, Visual Basic atd.

Protokoly

Software SA nabízí špičkové možnosti snadno použitelného 
protokolování s využitím přetažení pomocí myši včetně protokolování 
GD&T, rychlých protokolů (grafické, tabulky a výsledky), popisků, 
přímého exportu do aplikací Microsoft Excel a Word, grafů SPC, 
HTML, videoklipů ve formátu AVI, rychlých protokolů ve formátu PDF 
nebo dokonce zcela přizpůsobených protokolů.

Rychlé pracovní postupy s SA Toolkit

Interaktivní panel sady nástrojů softwaru SA zajišťuje rychlý 
přístup k funkcím GD&T, Relationships kontroly, analýzy a hlášení. 
Uživatelům dává snadný přístup k nejpotřebnějším funkcím 
využívaným v průběhu obvyklých měřicích postupů.

CAD

K dispozici je značné množství nejrůznějších přenosových i nativních 
formátů systému CAD. Mezi podporované formáty patří CATIA, Solid 
Works, Pro/ENGINEER, Inventor, VDA-FS, IGES, STEP, STL a řada 
dalších. Připravena je vždy i kompletní sada převodníků bez ohledu 
na používanou verzi softwaru SA.

http://www.hexagonMI.com
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FUNKCE PROFESSIONAL ULTIMATE
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SPATIALANALYZER®

DOSTUPNÉ BALÍČKY
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MINIMÁLNÍ 
POŽADAVKY

• Microsoft Windows 7 nebo 

novější verze.

• 4 GB systémové paměti RAM

• 500 MB volného místa na disku



Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie a 
produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby a 
zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými a 
průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII

CAD / CAM

STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ

© 2018 Hexagon AB a / nebo její pobočky a sesterské společnosti. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument byl ke dni vydání uveden v přesném znění. 
Informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

http://HexagonMI.com
http://hexagon.com
http://www.hexagonMI.com

