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AICON TARAYICILAR  
OPTİK KESİNLİK 
Üç boyutlu yüzey verisi elde etmek için beyaz ışıklı tarama olarak da bilinen fringe projeksiyon iyi 

yapılandırılmış ve güvenilir bir teknoloji ilkesidir. Bu temassız optik tarama teknolojisi kullanılarak 

kompleks yüzeyli yapılar bile hızlı bir şekilde ve yüksek doğruluk oranıyla elde edilir.

Sıradışı mekanik ve termal kararlılığı sayesinde AICON Tarayıcı teknolojisi çok yönlü bir dizi uygulamada 

kullanılabilir. Olağanüstü sağlam bir tasarıma sahip olan bu çift kameralı sistem, en steril kalite 

odasından en tozlu üretim ortamına kadar modern metrolojinin gereklerini karşılamasına olanak veren 

dayanıklılık ve doğruluğun fevkalade bileşimiyle tanınır.

AICON Tarayıcı teknolojisi, AICON OptoCat yazılım platformuyla birlikte çalışır ve donanımdan elde ettiği 

yüksek kalitedeki ölçüm bilgisini doğruluk oranı yüksek dijital ağ verisine dönüştürür.

GİRİŞ



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com4

FRINGE PROJEKSİYON: 
TEMEL PRENSİPLER 
AICON Scanner teknolojisi, projektörün fringe model düzenini ölçülecek yüzeye yansıttığı, fringe projeksiyon çalışma 

prensibine dayanır. Bu model, farklı açılarda konumlandırılmış yüksek çözünürlüklü kameralarla yakalanır,, ortaya çıkan 

görseller analiz edilerek ölçüm yüzeyi hakkında yüksek doğruluklu boyutsal bilgiler elde edilir.

Bu demek oluyor ki fringe projeksiyon sistemi, ölçüm nesnesinin yüzeyinin tamamını ölçer ve son derece yüksek ölçüm 

noktası yoğunluğu sağlar. Böylece, yalnızca olağanüstü hassas gerçek ölçüm verisi değil, aynı zamanda çok yüksek 

seviyede çözünürlük sağlanır.

Fringe projeksiyon sistemleri en çok, sıcaklık ya da ışık gibi ortam koşullarının kontrol edilebildiği, kapalı odalarda 

yapılan ölçümler için uygundur. Ancak komplike, yüksek kaliteli donanımlar ve ortam koşullarına uygun ölçüm stratejileri 

sayesinde, bu 3B tarama sistemleri açık havada da güvenilir bir şekilde çalışır.

Bu çalışma konseptine dayanarak geliştirilen AICON Tarayıcıları, kalite kontrolden tersine mühendisliğe uzanan 

yelpazedeki uygulamalar için uygun, etkin ve makul fiyatlı ölçüm performansı sağlarken medikal teknoloji veya sanat ve 

kültürel miras uygulamalarını da kapsar.
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SORUNSUZ METROLOJİ
Fringe projeksiyona dayalı sistemde tek bir ölçüm dizisi, ölçüm aracının yansıtabilirliğine bağlı 

olarak bir ila birkaç saniye içinde tamamlanır. Nesnenin her açısından görüntüler yakalandığında 

süreç tamamlanır.

Bilgisayar, saniyeler içinde, ölçüm nesnesinin 3B verisini hesaplar. Bu adımda yüzeyler 

pürüzsüzleştirilir, ölçüm gürültüsü azaltılır ve veri hacmi azalır. Yine de, toplam veri kalitesinden 

ödün verilmez.

Tekil taramalar ilgili nesnenin geometrisine göre ya da ölçümden önce nesneye yapıştırılan 

hedeflerin yardımıyla hizalanır. Daha sonra, tüm tekil taramalar tek bir üçgen kafeste birleştirilir. 

Nesnenin bu üç boyutlu tam kopyası artık, her tür işleme programına uygun olacak şekilde, çeşitli 

formatlarda veri seti olarak kullanılabilir.

FRINGE PROJEKSİYON



Kilit avantajlar

• Renk ve yoğunluk kontrolüyle uyarlanabilir tam renkli projeksiyon

• Ölçüm sonuçlarının parça yüzeyine renkli olarak yansıtılması

• Hızlı dijital projeksiyon sayesinde kısa tarama süreleri

• Ölçüm alanlarının hızlı ve kolay değişimi

• Parlak ve koyu renkli yüzeylerin ön işlem gerektirmeden taranması

• Yüksek çözünürlüklü kamera sensörleri sayesinde maksimum 
hassasiyet

• Elde kullanılan prob seçeneği

• Yüksek tutarlılıkla tarama

• Fotogrametri sistemleriyle birleştirilebilme
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STEREOSCAN NEO

AICON STEREOSCAN NEO 
ÖLÇÜM, GÖRSELLEŞTİRİLDİ
En yüksek kalitedeki rakipsiz fringe projeksiyon sistemi olarak AICON StereoScan neo, görsel taramayı 

her zamankinden daha kapsamlı hale getiren bir dizi yenilikçi özelliğinin yanı sıra üstün çözünürlük ve 

doğruluk sunar.

AICON StereoScan neo ile Hexagon Manufacturing Intelligence yenilikçi yeni bir özelliği getirdi: 

Değişken Işık Projeksiyon (VLP) teknolojisi ile ilk defa bir ölçüm sonuçlarını doğrudan nesnenin 

üzerinde görselleştirmek mümkün oluyor.

Bu uyarlanabilen tam renkli projeksiyon tekniği, sadece tarama işlemi için uygun olan ışık rengini 

değil, aynı zamanda oluşturulan ölçüm sonuçlarının yansıtılmasına da olanak tanır. Böylece, ölçümün 

hemen ardından, CAD’deki sapmalar taranan nesnenin yüzeyi üzerinde görselleştirilebilir.

Bu yenilikçi teknoloji kullanıcıya iş akışı sırasında tamamen yeni olasılıklar sunar. İşleme ve kalıp 

sektöründe ya da maket yapımı bağlamında, komponent yüzeyindeki sapmalar hızlı ve doğru olarak 

ölçülebilir ve görselleştirilebilir. Yansıtılan sapma görsellerine dayanarak, nesne üzerinde derhal ve 

yerinde düzeltmeler yapılabilir. Benzer şekilde, incelemeler sırasında tespit edilen sapmalar anında 

görselleştirilerek düzeltilebilir.

AICON StereoScan neo, kompleks basılı modelleri çok 
kısa süre içinde incelememize olanak veriyor, ki bu 
daha önce mümkün değildi. Kullanıcı yeniden işlemesi 
gerekip gerekmediğini ve nereyi işlemesi gerektiğini 
anında biliyor. Önemli oranda zaman tasarrufu.” 

Gert Pistol
Genel Müdür, Pistol, Almanya
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STEREOSCAN NEO 
TAM KONTROL
8 veya 16 megapiksel dijital kamerayla donatılmış olan AICON StereoScan neo, maksimum seviyede detay veren en iyi 

konfigürasyonu sunar. Kamera lenslerini ve taban uzunluğunu değiştirerek 75 ila 1100 milimetre arasında değişen ölçüm 

alanları yakalanabilir. Bu yenilikçi sensör teknolojisi, AICON StereoScan neo’yu mevcut en güçlü ve çok yönlü beyaz ışıklı 

tarayıcı kılar.

Renk ve yoğunluk kontrolü ile de, AICON StereoScan neo bir başka önemli avantaj sağlar. Daha önce, fringe projeksiyon 

teknolojisinin performansı büyük ölçüde taranmakta olan nesnenin yüzey özelliklerine bağlıydı; nesne yüzeyinin rengi ve 

yansıtma özellikleri, ölçüm sonuçlarının kalitesi üzerinde önemli etkiye sahipti.

SİSTEM
R8

8.0 MEGAPİKSEL 
R16

16.0 MEGAPİKSEL 

Kamera sensörü Monokrom, CCD kademeli tarama 4/3” Monokrom, CDD kademeli tarama, tam format  1.7

Kamera çözünürlüğü 2 x 8 147 712 piksel (3296 x 2472) 2 x 15 720 448 piksel (4864 x 3232)

Projeksiyon birimi Dijital projektör

Işık kaynağı 3 x 100 W yüksek güçlü LED’ler (kırmızı + yeşil + mavi)

Sonucu parça üzerine yansıtma doğruluğu ekran boyutunun 1/10 000’i

Minimum ölçüm süresi 1 s

Sensör ağırlığı 12 kg (1)

Güç kaynağı AC 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W

Kontrol ünitesi Entegre, USB 3.0

İşletim sistemi  Windows 7 ya da Windows 10, 64 Bit

Prob AICON MI.Probe mini ile uyumlu
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STEREOSCAN NEO

TEKNİK ÖZELLİKLER 
GÖRÜŞ ALANLARI  R8

Geniş görüş alanı  
Kamera açısı: 30°
Taban uzunluğu: 450 mm
Çalışma mesafesi: 840 mm

Görüş alanı  (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm

Görüş alanı boyut (3) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm 850 x 700 mm

Ölçme derinliği  (4) 176 mm 270 mm 430 mm 550 mm

X, Y çözünürlüğü  (5) 86 μm 128 μm 211 μm 256 μm

Hassasiyet (6) 14 μm 25 μm 36 μm 47 μm

Dar görüş alanı
Kamera açısı: 30°
Taban uzunluğu: 150 mm
Çalışma mesafesi: 350 mm

Görüş alanı  (2) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm

Görüş alanı boyut (3) 65 x 50 mm 100 x 75 mm 160 x 125 mm

Ölçme derinliği  (4) 36 mm 60 mm 100 mm

X, Y çözünürlüğü  (5) 20 μm 30 μm 49 μm

Hassasiyet (6) 8 μm 9 μm 11 μm

GÖRÜŞ ALANLARI  R16

Geniş görüş alanı  
Kamera açısı: 30°
Taban uzunluğu: 450 mm
Çalışma mesafesi: 840 mm

Görüş alanı  (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm

Görüş alanı boyut (3) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm 940 x 700 mm

Ölçme derinliği  (4) 176 mm 280 mm 430 mm 550 mm

X, Y çözünürlüğü  (5) 58 μm 94 μm 146 μm 193 μm

Hassasiyet (6) 14 μm 25 μm 36 μm 47 μm

Dar görüş alanı
Kamera açısı: 30°
Taban uzunluğu: 150 mm
Çalışma mesafesi: 350 mm

Görüş alanı  (2) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm

Görüş alanı boyut (3) 70 x 50 mm 90  x 60 mm 160 x 110 mm

Ölçme derinliği  (4) 20 mm 54 mm 100 mm

X, Y çözünürlüğü  (5) 15 μm 19μm 33 μm

Hassasiyet (6) 8 μm 9 μm 11 μm

Tüm görüş alanları (FOV), aynı temel komponentleri yani sistem tabanı, kameralar ve projeksiyon ünitesi kullanılarak, objektiflerin (ve gerekirse CRP tabanının) basit bir değişikliğiyle 
gerçekleştirilebilir. Standart ölçüm aralıklarının kurulumu ve kalibrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla, her FOV için ayrı olarak hazırlanmış ve test edilmiş bir dizi lensle birlikte temin edilir. 
Lensler, ışık açıklığı ve odak derinliği için önceden tanımlanmış fabrika ayarıyla gelir; bunlar kendilerine karşılık gelen FOV’e göre optimize edilir ve kullanıcı tarafından değiştirilmeleri 
gerekmez.

(1) Ağırlık, ölçüm alanlarına bağlı olarak değişebilir.
(2) Tarayıcı tabanlarının (S, L) ve ölçüm hacminin merkezindeki köşegenin tayin edilmesi.
(3) Ölçüm hacminin merkezindeki yanal yayılma (X x Y).
(4) Ölçüm hacminin derinliği (Z).
(5) Yanal çözünürlüğün değerleri teorik olarak hesaplanmıştır (FOV’nin boyutu ile kamera çipinin piksel sayısının oranı).
(6) Tip serilerinin karakteristik hassasiyeti. Hassasiyet VDI Kılavuzu 2634 sayfa 2 uyarınca belirlenir.
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Kilit avantajlar

• 3B metrolojiye ideal giriş 

• Yüzey dokusunu da 
yakalayabilmek için beyaz 
LED’li renkli kameralar 

• Güncellenebilir modüler 
sistem konfigürasyonu 

• Parlak ve koyu renkli 
yüzeylerin ön işlem 
gerektirmeden taranması 

• Mekanik ve termal kararlılık

• Mobil kullanım için ideal 
kompakt, hafif tasarım (4 kg) 

• Ölçüm alanlarının hızlı ve 
kolay değişimi 

• Fotogrametri sistemleriyle 
birleştirilebilme 

• Elde kullanılan prob seçeneği
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SMARTSCAN

AICON SMARTSCAN 
GÜÇLÜ VE KOMPAKT 3B 
TARAMA
Hızlı ve son derece yüksek hassasiyetli AICON SmartScan, taşınabilirliğin gerekli olduğu, kompleks 

yüzey geometrileri ve kırılgan ya da deforme olabilen parçalar için önde gelen ölçüm çözümlerinden 

biridir.

AICON SmartScan’ın temassız optik teknolojisi çok yüksek detay seviyesinde çok hızlı veri edinimi 

sağlar. Tarayıcının kompakt tasarımı ve düşük ağırlığı, zorlu atölye koşulları da dahil, tamamen mobil 

kullanıma olanak verir. Sıcaklık dalgalanmasına sahip koşullarda bile tarayıcı, olağanüstü istikrarlı ve 

güvenilir performans sunar.

Çeşitli sistem konfigürasyonlarında mevcut olan AICON SmartScan kalite kontrol, tersine mühendislik 

ve hızlı prototipleme dahil olmak üzere pek çok uygulamada etkili ve uygun fiyatlı ölçüm performansını 

garantiler.

AICON SmartScan’in birkaç milimetre ile bir metre arasında değişen elverişli ölçüm hacmiyle , yüksek 

kalitede fotogrametri ile birleştiğinde son derece büyük nesneler bile yakalanarak en küçük ayrıntısına 

kadar dijitalleştirilebilir.

AICON SmartScan’i döner tabla ile birlikte kullanarak, 
otomatik ölçümler de gerçekleştirebilir; böylece 
zaman tasarrufu sağlayıp çok karmaşık parçaların yarı 
otomatik denetimlerini yürütebiliriz.”

Adam Dubowski 
Kalite Denetmeni, KarT, Polonya
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SMARTSCAN 
HIZLI VE KOLAY SAYISALLAŞTIRMA
AICON SmartScan ile nesneler, boyutlarından ve karmaşıklıklarından bağımsız olarak, saniyeler içinde dijitalleştirilir ve daha 

ileri işlemler için çok sayıda standart formatta yüksek hassasiyetli 3B veri olarak doğrudan kullanılabilirler.

SİSTEM
R5|C5

5.0 MEGAPİKSEL
R8|C8

8.0 MEGAPİKSEL

Kamera sensörü Monokrom veya renkli, 
CDD kademeli tarama, 2/3”

Monokrom veya renkli, 
CDD kademeli tarama, 4/3”

Kamera çözünürlüğü 2 x 5 041 312 piksel (2452 x 2056) 2 x 8 147 712 piksel (3296 x 2472)

Projeksiyon ünitesi Küçültülmüş projeksiyon tekniği

Kamera çözünürlüğü 28 723 200 piksel (6144 x 4675) 28 723 200 piksel (6144 x 4675)

Işık kaynağı 100 W çok güçlü LED (mavi ya da beyaz)

Minimum ölçüm süresi 1 s

Sensör ağırlığı 4 kg

Güç kaynağı AC 110/230 V, 50-60 Hz, harici, 150 W

Kontrol ünitesi Harici, USB 2.0

İşletim sistemi Windows 7 ya da Windows 10, 64 Bit

Prob AICON MI.Probe mini ile uyumlu
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SMARTSCAN

TEKNİK ÖZELLİKLER 

GÖRÜŞ ALANLARI  R5|C5
Kamera açısı: 30°
Taban uzunluğu: 470 mm
Çalışma mesafesi: 1000 mm

Görüş alanı  (2) M - 125 mm M - 200 mm M - 500 mm M - 850 mm

Görüş alanı boyut (3) 105 x 85 mm 160 x 130 mm 380 x 310 mm 650 x 565 mm

Ölçme derinliği  (4) 66 mm 100 mm 244 mm 420 mm

X, Y çözünürlüğü  (5) 43 μm 64 μm 153 μm 266 μm

Hassasiyet (6) 7 μm 11 μm 22 μm 61 μm

Kamera açısı: 30°
Taban uzunluğu: 240 mm
Çalışma mesafesi: 370 mm

Kamera açısı: 20°
Taban uzunluğu: 470 mm
Çalışma mesafesi: 1500 mm

Görüş alanı  (2) S - 60 mm S - 125 mm L - 750 mm L - 1550 mm

Görüş alanı boyut (3) 50 x 40 mm 100 x 80 mm 560 x 470 mm 1200 x 750 mm

Ölçme derinliği  (4) 30 mm 60 mm 360 mm 750 mm

X, Y çözünürlüğü  (5) 20 μm 40 μm 230 μm 485 μm

Hassasiyet (6) 4 μm 7 μm 55 μm 220 μm

GÖRÜŞ ALANLARI  R8|C8
Kamera açısı: 27°
Taban uzunluğu: 470 mm
Çalışma mesafesi: 1000 mm

Görüş alanı  (2) M - 300 mm M - 450 mm M - 650 mm M - 950 mm M - 1300 mm

Görüş alanı boyut (3) 235 x 175 mm 355 x 265 mm 525 x 400 mm 760 x 585 mm 1065 x 870 mm

Ölçme derinliği  (4) 150 mm 220 mm 330 mm 480 mm 660 mm

X, Y çözünürlüğü  (5) 71 μm 108 μm 159 μm 230 μm 324 μm

Hassasiyet (6) 20 μm 28 μm 42 μm 60 μm 85 μm

Kamera açısı: 32.5°
Taban uzunluğu: 240 mm
Çalışma mesafesi: 370 mm

Görüş alanı  (2) S - 75 mm S - 150 mm S - 250 mm S - 350 mm

Görüş alanı boyut (3) 65 x 50 mm 110 x 80 mm 210 x 160 mm 260 x 205 mm

Ölçme derinliği  (4) 40 mm 70 mm 130 mm 160 mm

X, Y çözünürlüğü  (5) 20 μm 33 μm 64 μm 79 μm

Hassasiyet (6) 8 μm 10 μm 14 μm 18 μm

Tüm görüş alanları (FOV) aynı temel komponentleri, yani sistem tabanı, kameralar ve projeksiyon birimi kullanılarak, objektiflerin (ve gerekirse CRP tabanının) basit bir değişikliğiyle 
gerçekleştirilebilir. Standart ölçüm aralıklarının kurulumunu ve kalibrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla, her FOV için ayrı olarak hazırlanmış ve test edilmiş bir dizi lensle birlikte temin 
edilir. Lensler ışık açıklığı ve odak derinliği için önceden tanımlanmış fabrika ayarıyla gelir -; bunlar kendilerine karşılık gelen FOV’e göre optimize edilir ve kullanıcı tarafından değiştirilmeleri 
gerekmez. 

(1) ANSI Lumen, kamera hassasiyetine adapte edilmiş olan ışık kaynağının parlaklık çıkış değerini tanımlar.
(2) Tarayıcı tabanlarının (S, M, L) ve ölçüm hacminin merkezindeki köşegenin tayin edilmesi. Farklı CRP (karbon elyaf takviyeli plastik) tabanlar kullanılarak belirlenmiş olan kamera 
konumlarına tarayıcı tabanları denir.
(3) Ölçüm hacminin merkezindeki yanal yayılma (X x Y).
(4) Ölçüm hacminin derinliği (Z).
(5) Yanal çözünürlüğün değerleri teorik olarak hesaplanmıştır (FOV’nin boyutu ile kamera çipinin piksel sayısının oranı).
(6) Hassasiyetler VDI Kılavuzu 2634 sayfa 3 uyarınca belirlenir.
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Kilit avantajlar

• Kompakt ve hafif tasarım 

• Kısa çalışma mesafesi dar ortamlardaki uygulamalar için ideal 

• Farklı boyuttaki ölçüm işleri için muhtelif sabit konfigürasyonlar 

• Maksimum detay için yüksek çözünürlüklü sensör teknolojisi 

• Parlak ve koyu renkli yüzeylerin ön işlem gerekmeden taranması 

• Fotogrametri sistemleriyle birleştirilebilme
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PRIMESCAN

AICON PRIMESCAN 
TARAMA BASİTLEŞTİ
Hexagon Manufacturing Intelligence’ın AICON PrimeScan tarayıcı serisi, endüstriyel komponentlerin 

yüksek hassasiyetle 3B dijitalleştirilmesi için cazip bir giriş seviye çözümdür. 

Klasik son teknoloji AICON tarayıcı serisi gibi, AICON PrimeScan de en yüksek parlaklık gücünü ve en 

ileri projeksiyon kalitesini sunan fringe projeksiyon teknolojisine dayanır. 

Tarayıcı, ünitenin A4 kağıt büyüklüğündeki taban alanı ve dört kilogramdan az ağırlığıyla olağanüstü 

kompakt tasarımıyla öne çıkmaktadır. Bu yoğunlaştırılmış tasarım, kısa çalışma mesafesiyle birlikte 

AICON PrimeScan’i masaüstü gibi özel uygulama alanlarında ya da endüstriyel ortamın dar ve erişilmesi 

güç kısımlarında kolay ve kompleks olmayan tarama için ideal kılar. AICON PrimeScan’in özellikle güçlü 

olan projektörü parlak ve karanlık yüzeylerin ön işleme gerek olmadan taranmasına izin verirken tarayıcının 

entegre lazer işaretçileri ölçüm aracının kolaylıkla konumlandırılmasını destekler. Seçilen robotlar ve 

aksesuarlar, daha geniş hacimlerde hem otomatik ölçüme hem de kolay veri edinimine olanak verir.

AICON PrimeScan’in fringe projeksiyon teknolojisinin sunduğu 
yüksek parlaklık gücü ve en iyi projeksiyon kalitesi, kalite 
denetimlerimizi tamamlamamızı ve tüm parçalarımızın 
komple denetimini sağlıyor.” 

Mr. Kawata, 
Kalite Müdürü, Zeno Tech, Japonya
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PRIMESCAN 
HER UYGULAMA İÇİN 
KONFİGÜRE
İstenen çözünürlük ve hassasiyete bağlı olarak, AICON PrimeScan için farklı kamera çözünürlükleri ve 

ölçüm alanları mevcuttur. Tarayıcı, kullanıcıların kendi özel sayısallaştırma görevleri için mükemmel aracı 

seçmelerine izin veren sekiz sabit konfigürasyonda mevcuttur.

SİSTEM
R5

5.0 MEGAPİKSEL
R8

8.0 MEGAPİKSEL

Kamera sensörü Monokrom, CMOS 2/3” Monokrom, CMOS 1”

Kamera çözünürlüğü 2 x 5 013 504 piksel (2448 x 2048) 2 x 7 990 272 piksel(3264 x 2448)

Projeksiyon ünitesi Küçültülmüş projeksiyon tekniği

Projeksiyon çözünürlüğü 28.723.200 pixel (6.144 x 4.675)

Işık kaynağı 100 W çok güçlü LED (mavi)

Minimum ölçüm süresi 1 s

Sensör ağırlığı 3.8 kg (1)

Güç kaynağı AC 110/230 V, 50-60 Hz, harici, 150 W

Kontrol ünitesi Entegre, USB 3.0

İşletim sistemi Windows 7 ya da Windows 10, 64 Bit
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PRIMESCAN

GÖRÜŞ ALANLARI  R5
Dar Çalışma Mesafesi 
Kamera açısı: 26°  
Çalışma mesafesi: 370 mm

Geniş Çalışma Mesafesi
Kamera açısı: 18°
Çalışma mesafesi: 540 mm

Görüş alanı  (2) 50 mm 125 mm 200 mm 400 mm 700 mm

Görüş alanı boyut (3) 40 x 30 mm 100 x 80 mm 150 x 125 mm 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Ölçme derinliği  (4) 24 mm 64 mm 100 mm 200 mm 350 mm

X, Y çözünürlüğü  (5) 16 μm 40 μm 63 μm 125 μm 208 μm

Hassasiyet (6) 4 μm 7 μm 12 μm 20 μm 56 μm

GÖRÜŞ ALANLARI  R8
Dar Çalışma Mesafesi 
Kamera açısı: 26° 
Çalışma mesafesi: 370 mm

Geniş Çalışma Mesafesi
Kamera açısı: 18° 
Çalışma mesafesi: 540 mm 

Görüş alanı  (2) 100 mm 450 mm 650 mm

Görüş alanı boyut (3) 80 x 60 mm 350 x 290 mm 500 x 400 mm

Ölçme derinliği  (4) 50 mm 222 mm 320 mm

X, Y çözünürlüğü  (5) 27 μm 109 μm 155 μm

Hassasiyet (6) 6 μm 25 μm 52 μm

Tüm görüş alanları (FOV) sistemin bütünleyici parçasıdır: konfigürasyonları değiştirilemez. Her görüş alanı ayrı bir cihaz olarak teslim edilir. 

(1) Ağırlık, ölçüm alanlarına bağlı olarak değişebilir. 
(2) Her görüş alanı (FOV) farklı bir tarayıcıyı simgeler. 
(3) Ölçüm hacminin merkezindeki yanal yayılma (X x Y). 
(4) Ölçüm hacminin derinliği (Z). 
(5) Yanal çözünürlüğün değerleri teorik olarak hesaplanmıştır (FOV’nin boyutu ile kamera çipinin piksel sayısının oranı). 
(6) Tip serilerinin karakteristik hassasiyeti. Hassasiyet, VDI Kılavuzu 2634 sayfa 3 uyarınca belirlenir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
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AICON MOVEINSPECT DPA 
TAKIM OYUNCULARI
Lider AICON Tarayıcı ile fotogrametri teknolojisini birleştirmek, büyük hacimli ölçüm nesnelerinde yüksek hassasiyetli 3B 

dijitalleştirme sonuçları elde etmek için eşsiz bir yoldur.

Fotogrametri Fringe Projeksiyonla Tanışıyor

AICON Tarayıcının sahip olduğu ölçüm hacmi birkaç milimetre ile yaklaşık bir metre arasında değişir. Bu teknolojiyi 

fotogrametri sistemiyle birleştirerek, oldukça büyük serbest formlu alanlar da en yüksek seviyede detayla yakalanabilir. 

AICON MoveInspect DPA fotogrametri sistemi, AICON Tarayıcı teknolojisi ile birlikte kullanıldığında son derece hassas 

ölçüm sonuçları için temel teşkil edebilir.

Nasıl Çalışır

İlk olarak, nesne üzerindeki referans noktalarını işaretlemek için hedefler kullanılır. Sonra dijital bir kamera farklı 

yönlerden ve açılardan fotoğraflar çeker. Bu veriden, referans sistemi olarak kullanılabilecek bir nokta bulutu oluşturulur. 

AICON Tarayıcı ile yapılmış olan her bir yüzey taraması daha sonra bu referans sistemi ile eşleştirilir. Özellikle büyük 

nesnelerin ölçümlerinde bu entegre teknoloji, daha güvenilir ve çok daha hassas küresel koordinatlar sunar. 



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 19

OTOMASYONA DÖNÜŞ
Önemli avantajlar sunan ölçüm otomasyonu, genel olarak pahalı robot 

sistemleri ve özelleştirilmiş yazılım çözümleri gerektiren komplike ve yüksek 

maliyetli bir süreçtir. Buna bir alternatif, tarayıcının, ölçülecek nesnenin her 

bir yanına yeniden konumlandırma gerekmeden erişimini sağlayan tek veya 

ya da çift eksenli döner platformuyla AICON Tarayıcı teknolojisini birleştirerek 

bulunmuştur. Bu teknik kullanılarak, pozlama sayısı en aza indirgenirken 

nesnenin ilgili tüm alanları yakalanabilir. Bu şekilde, basit tek veya çift döner 

platform, AICON Tarayıcının küçük ila orta ölçekli komponentleri tam otomatik 

ve yüksek doğruluklu denetimine ve dijitalleştirmesine izin verir. Sistemin 

tekrarlanabilir yüksek doğruluk oranı, robota uygun maliyetlive esnek bir 

alternatif olarak yeniden oluşturulabilir, kullanışlı bir süreç teşkil eder. Daha 

hafiftir, dolayısıyla daha kolay taşınabilir ve yoğun eğitim gerektirmez; bakım 

maliyetlerinde de önemli ölçüde tasarruf sağlar. 
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AICON OPTOCAT 
TARAMA YAZILIMI ÇÖZÜMÜ
3B tarayıcı kalibrasyonu ve veri yakalamadan işlem sonrasına ve ölçüm verilerinin değerlendirmesine kadar, Hexagon 

Manufacturing Intelligence’ın AICON OptoCat’i üç boyutlu yüzey dijitalleştirme için gerekli olan yazılımdır.

Geniş çeşitlilikte metroloji işlevine sahip olan yenilikçi AICON OptoCat modüler yazılım paketi, kullanıcıların özel ölçüm 

gereksinimlerine en uygun olan, kendilerine göre yapılandırılmış bir kurulum geliştirmelerine olanak tanır.

BASİT VERİ İŞLEME

AICON OptoCat kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Fotogrametrik hedefler olsun olmasın yazılım içindeki her 

bir tarama,  otomatik olarak hizalanır ve birleştirilir. Program, taranan nesnenin geometrik ve radyometrik özelliklerini 

değerlendirmek için akıllı algoritmalar kullanır; dolayısıyla artık ayrı taramaların birbirine manuel olarak hizalanmasına gerek 

yoktur. 
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OPTOCAT

İŞLEM SONRASI ARTIK KOLAY

Bünyesindeki OptoCat işlevleri yakalanan 3B verinin yumuşatma, sıkıştırma ve ağları optimize etme, dokulandırma ve 

verilerin dışa aktarımı fonksiyonlarını daha kolay hale getirir. Kendi denetimini gerçekleştirmeye ilave olarak program 

optimize edilmiş, interaktif ve/veya otomatik değerlendirme için PolyWorks® ile bağlantı kurma opsiyonuna sahiptir.

Ölçüm sonuçları doğrudan veya CAD verisiyle karşılaştırılabilir. Yazılım; veri analizi, kenar çıkarımı ve diğer işlem sonrası 

adımlar için farklı işlevler sunar. Tarama verisi aynı zamanda daha ileri işleme için çok çeşitli formatlarda dışa aktarılabilir.

DOKU EŞLEME

AICON OptoCat Doku Eşleme modülü, taranan nesnenin dokusunun (renk ve model) yakalanmasını ve kendi dijital 3B 

temsiline eşlenmesini sağlar. Bu özellik, oluşturulan 3B veri için yüksek çözünürlüklü dokuya gerek duyan kullanıcılar için 

caziptir. Doku eşleme, daha önceki tarama projelerinden elde edilen verinin yanı sıra, 3B tarayıcının dahili görüntüleriyle ya 

da harici kameralarla çekilen görüntülerle (UV ya da IR gibi çok bantlı veriler dahil) gerçekleştirilebilir. 

Doku Eşleme iş akışı, yüksek çözünürlüklü renk bilgisini taranan nesnenin her üçgeniyle alt piksel hassasiyetinde eşleyen 

özel üretim algoritma sayesinde kolaydır ve büyük ölçüde otomatikleşmiştir. Doku çözünürlüğü, nesnenin 3B verisinin 

çözünürlüğünden bağımsızdır ve yüksek çözünürlüklü doku sağlarken daha az üçgen kafes oluşturulmasına izin verir. 3B 

veri, bir dizi ortak veri dışa aktarma formatında açılıp işlenebilir.

ÖLÇÜM, GÖRSELLEŞTİRİLDİ

AICON StereoScan neo ile alınan ölçümler için OptoCat, ölçüm sonuçlarının doğrudan, tam renkli olarak ölçüm nesnesi 

üzerine yansıtılması seçeneği sunar. CAD’den sapmalar,  taramadan hemen sonra nesne yüzeyi üzerinde yanlış renk 

haritası olarak yansıtılabilir. Kullanıcı nerelerde düzeltmeler yapılması gerektiğini anında belirle.

TAM VE YARI OTOMASYON

AICON OptoCat, tarama işlemlerinin manuel, kısmen otomatik ya da tam otomatik olmasına olanak tanır. İster basit bir 

döner platform, ister çift eksenli döner ünite ya da robot destekli tarama olsun, AICON OptoCat her türlü otomasyon 

adımını destekler.
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OPTOCAT MODÜLER YAPISI 

STANDART MODÜLLER
OptoView Tarama sonuçlarını görüntülemek için ücretsiz 3B program

Kalibrasyon Tarayıcının belgeli referans ile kalibrasyonu

Kontur Eşleştirme Ayrı taramaların nesne geometrisi üzerinden hizalanması

Hedef Eşleştirme Ayrı taramaların, fotogrametri ile ya da fotogrametri olmadan, hedef üzerinden hizalanması

Otomatik Eşleştirme Döner platform ya da çift eksenli döner ünite ile

Veri İşleme Deliklerin doldurulması, sıkıştırma, filtreleme

Temel Denetim İşlevleri 
Veri analizi, veri karşılaştırma için temel işlevler. 
Çeşitli hizalama stratejileri: otomatik ve manuel ön hizalama; Best-Fit; referans noktaları üzerinden 
Best-Fit; 3-2-1; düzlem-doğru-nokta kullanarak şekil hizalama.

İLAVE MODÜLLER

Harici Ref. Eşleştirme (DPA ilave) Hedeflerin kesin olarak tanımlanması ve önceden tanımlanmış referans nokta bulutlarının 
hizalanması için fotogrametri 

MI.Problama Dokunsal ölçümler için AICON MI.Probe mini, MI.Probe aksesuarlarıyla birlikte

CAD Veri İçe Aktarımı  Çeşitli CAD formatlarının içe aktarımı: STEP, IGES, Catia V4, V5, V6

Parça Üzerine Projeksiyon Test sonuçlarının ve bilgilerin ölçüm nesnesi üzerine renkli projeksiyonu

Otomatik Sensör Kontrolü AICON sensörünün harici bir konumlandırma sistemine (örn. koordinat ölçüm cihazı, freze tezgahı) 
entegrasyonu için mekanik adaptör, referans nesnesi ve yazılım

KUKA Robot KR-C4
AICON StereoScan neo’nun, koordinat sisteminin hizalanması için referans obje ve tarayıcının takviye 
paneli de dahil olmak üzere, KUKA Robot (KR-C4 kontrol birimi) ile bağlantılı olarak çalıştırılması için 
yazılım

FANUC Robot R-30iB AICON StereoScan neo’nun, koordinat sisteminin hizalanması için referans obje ve tarayıcının takviye 
paneli de dahil olmak üzere, Fanuc Robot R-30iB ile bağlantılı olarak çalıştırılması için yazılım

Doku Eşleme Nesne dokusunun (renk ve model) yakalanması ve taranan 3B verisine dönüştürme

DİĞER İŞLEVLER

• Veri içe aktarma: STL, PLY, CTR, IGES | IGS, STEP | STP, PRT, MODEL, VDA, OBJ, ASCII | ASC, SDF 

• Veri dışa aktarma: STL, PLY, CTR, OBJ, ASCII | ASC, SDF 

• Denetim işlevleri, diğer verilerden sapmalar için ölçeklenebilir yanlış renk ile gösterme, çeşitli temel şekillerle (örn. 

düzlem, silindir, küre) temsil etme ve bunlarla karşılaştırma

• Yapım: çoklu kesim, mesafeler, açılar 

• Çok çeşitli kullanıcı seviyesinde mevcuttur

• Otomatik denetim için PolyWorks® ve Geomagic VerifyTM ile arayüzz
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DÜNYA ÇAPINDA KALİTE  
LİDER DESTEĞE SAHİP LİDER CİHAZLAR
Hexagon Manufacturing Intelligence’ın onlarca yıllık araştırma ve geliştirme deneyimine dayanan AICON tarayıcı teknolojisi, 

üstün teknolojik yenilik geçmişi üzerine kurulmuştur. Hexagon’u öncü kılan ve dünya çapında endüstrilere birinci sınıf 

çözümler sunabilmesini sağlayan, üretkenlik için deneyimden kalite türetebilmesidir. 

Hexagon’un uluslararası platformdaki varlığı, tüm dünyada kapsamlı satış sonrası destek ve hizmet sunmasını garanti eder. 

Tüm metroloji ekipmanı üreticileri arasında en geniş uzman servis ekibine sahip olan ve yerel olarak geliştirilmiş çözümlere 

önem veren Hexagon servis, tamir, belgelendirme ve kalibrasyondan operatör eğitimine ve yazılım bakım ve güncellemelerine 

uzanan alanda rakipsizdir. 

Hexagon’un AICON Tarayıcı serisine ait sistemlere sahip olanlar, on yıllık hizmete elverişliliğin yanı sıra tam 12 aylık fabrika 

garantisinden de yararlanırlar ki bu, teknolojimizin her zaman kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağına dair garantimizdir.

Hexagon Manufacturing Intelligence Servis Merkezleri



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

TASARIM VE MALİYETLENDİRME YAZILIMI
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