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Pokročilé skenování  
se strukturovaným 
světlem 
 
Skenování se strukturovaným světlem je osvědčená a vysoce spolehlivá technologie pro 
trojrozměrné snímání povrchu. Díky této pokročilé bezkontaktní optické 3D technologii 
skenování lze i složité geometrie povrchu zachytit rychle a s vysokou úrovní rozlišení a 
přesnosti.

Skenovací systémy se strukturovaným světlem od společnosti Hexagon je možné 
díky výjimečné mechanické a tepelné stabilitě využívat v celé řadě aplikací. Tyto 
dvoukamerové systémy s mimořádně odolnou konstrukcí jsou známé svou mimořádnou 
kombinací robustnosti a přesnosti, díky kterým splňují nároky moderní metrologie od 
nejsterilnějších laboratoří kontroly kvality po nejnáročnější dílenská prostředí.

Technologie skenerů se strukturovaným světlem od společnosti Hexagon funguje na 
specializované softwarové platformě OptoCat, která rychle přeměňuje vysoce kvalitní 
informace z měření na přesná digitální data ve formě trojúhelníkové sítě. Pracuje i se 
softwary třetích stran prostřednictvím pluginů založených na sadě SDK SLS.
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Technologie skenerů  
se strukturovaným světlem
Měření s vysokou rychlostí, rozlišením a přesností 
 
Skenování se strukturovaným světlem, někdy označované jako skenování s bílým nebo modrým světlem, je metoda 
měření povrchů ve třech rozměrech, při které se na měřenou plochu promítají světelné vzory. Kamery s vysokým 
rozlišením poté tuto projekci zachytí v předefinovaných úhlech a výsledné obrázky jsou analyzovány a použity k odvození 
vysoce přesných rozměrových informací o měřeném povrchu.

Skenovací systém se strukturovaným světlem tak změří celý viditelný povrch měřeného objektu najednou. Výsledkem 
je mimořádně vysoká hustota měřených bodů. Poskytuje tedy nejen mimořádně přesná, reálná data měření, ale také 
velmi vysokou úroveň rozlišení. Proces je velmi rychlý, protože jednotlivá sekvence měření se provede během jedné až 
několika sekund.

Celý proces měření trvá od několika sekund do několika minut a je dokončen, jakmile jsou zachyceny snímky ze všech 
stran objektu. Jednotlivé skeny měřeného objektu se poté vyrovnají podle geometrie nebo pomocí značek umístěných 
kolem objektu před měřením. Následně se sloučí do jedné trojúhelníkové sítě.



Technologie skenování se strukturovaným světlem

 Hlavní vlastnosti

• Skenery se strukturovaným světlem sbírají z povrchu data o vysoké hustotě a s extrémně vysokou úrovní přesnosti. Jsou tak 
ideální pro kompletní digitalizaci objektů a také pro vysoce přesnou kontrolu prvků.

• Řada skenerů se strukturovaným světlem od společnosti Hexagon využívá princip proužkové projekce, v rámci které 
projektor vysílá na měřený povrch sekvenci proužkových vzorů.

• Díky pokrokům v technologii proužkové projekce lze i lesklé a tmavé povrchy obvykle skenovat bez předúpravy, například bez 
nastříkání sprejem.

• Vysoce kvalitní hardware a přizpůsobené měřicí postupy umožňují skenovacím systémům se strukturovaným světlem měřit 
spolehlivě i v náročných průmyslových prostředích.

• Výstup skeneru v podobě 3D trojúhelníkové sítě je okamžitě k dispozici jako datová sada v různých formátech, které jsou 
kompatibilní s libovolným typem programu pro další zpracování.

Hlavní aplikace

Skenování se strukturovaným světlem v kontextu průmyslové výroby má několik klíčových použití, která spadají do dvou 
širokých kategorií.

Kontrola kvality
3D data vytvořená skenovacím systémem se 
strukturovaným světlem jsou ideální pro procesy 
kontroly kvality ve výrobě. Od rozměrové kontroly prvků 
až po GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing) 
– data s vysokým rozlišením, která vysokou rychlostí 
poskytuje skener se strukturovaným světlem, jsou 
ideální pro kontrolu a ověřování malých až středně 
velkých komponent s mnoha prvky, a s nainstalovanými 
fotogrammetrickými doplňky dokonce i velkých dílů.

Reverzní inženýrství
Možnost změření existujícího dílu pro určení jeho 
charakteristik a vytvoření přesného CAD modelu může být 
v různých výrobních kontextech velice užitečná. To platí 
zejména v případě, kdy proces návrhu produktu zahrnuje 
významný manuální aspekt. Případně pro restaurátorské 
práce může být důležité mít možnost vytvářet přesné 
digitální modely dílů, pro které již neexistuje původní 
projektová dokumentace nebo nebyla nikdy vytvořena, 
např. u artefaktů v oblasti umění a kulturního dědictví.



Hlavní vlastnosti

• Krátké doby skenování díky rychlé 
digitální projekci.

• Technologie Smart Phase Projection 
pro skenování lesklých i tmavých 
povrchů bez předúpravy.

• Technologie Smart Data Capture 
umožňuje rychlé snímání a variabilní 
rozlišení.

• Barevná zpětná projekce výsledků 
měření.

• Rychlá a snadná změna zorného pole.

• Maximální stupeň přesnosti prvků 
díky snímačům kamery s vysokým 
rozlišením.

• Vysoce stabilní skenování.

• Připraveno na automatizovanou 
kontrolu robotem díky pevné 
konstrukci a dvojitému karbonovému 
rámu.

• Příslušenství jako rotační a 
rotačně-náklopné stoly umožňují 
poloautomatické skenování.

• Možnost použití příruční sondy.

• Možnost kombinování s 
fotogrammetrickými systémy.



StereoScan neo
Nová úroveň skenování se strukturovaným světlem

StereoScan neo je vlajkovou lodí řady skenerů se strukturovaným světlem od společnosti Hexagon. Kombinuje vynikající 
rozlišení a přesnost s mnoha inovativními funkcemi, které proces skenování zásadně zlepšují.

StereoScan neo je všestranný systém pro optické 3D skenování. Inovativní technologie Smart Data Capture umožňuje 
pořizovat data extrémně vysokou rychlostí bez snížení jejich kvality a současně dovoluje variabilní rozlišení podle 
požadavků dané aplikace.

StereoScan neo je vybaven pokročilým digitálním projektorem, který využívá průkopnickou projekci vzorů a plně 
barevnou zpětnou projekci. S 8- nebo 16 Mpx dvojicí digitálních kamer, které se starají o sběr dat, a zorným polem o 
rozsahu od 75 do 1100 mm, které lze podle potřeby rychle a snadno změnit, je StereoScan neo nejuniverzálnějším a 
nejvýkonnějším skenerem se strukturovaným světlem na trhu.

Smart Phase Projection
Technologie Smart Phase Projection využívá špičkový vzor 
proužkové projekce navržený pro zajištění dat nejvyšší 
kvality, a to i při měření těch nejnáročnějších povrchů. 
Tato technologie představuje odklon od klasických 
technik proužkové projekce. Výsledkem je, že StereoScan 
neo při měření lesklých a tmavých povrchů skutečně 
vyniká a není třeba žádná předúprava.

Variable Light Projection
StereoScan neo disponuje inovativní technologií Variable 
Light Projection (VLP), adaptivní, plně barevnou projekční 
technikou, která skeneru umožňuje dělat více než jen 
promítat vzory nezbytné pro proces skenování. Díky VLP 
lze generované výsledky měření okamžitě promítat zpět na 
měřený povrch, což umožňuje snadnou, barevně odlišenou 
vizualizaci odchylek od CAD přímo na měřeném dílu.



Hlavní vlastnosti

• Ideální vstup do špičkové 3D 
metrologie.

• Technologie Smart Data Capture 
umožňuje rychlé snímání a 
variabilní rozlišení.

• Rychlá a snadná změna oblasti 
měření.

• Rozšiřitelná modulární konfigurace 
systému.

• Skenování lesklých i tmavých 
povrchů bez předúpravy.

• Mechanická a tepelná stabilita.

• Kompaktní design a nízká hmotnost.

• Možnost použití příruční sondy.

• Možnost kombinování s 
fotogrammetrickými systémy.

• Příslušenství jako rotační a 
rotačně-náklopné stoly umožňují 
poloautomatické skenování.



SmartScan
Výkonné a kompaktní 3D skenování

Objevte vysokorychlostní získávání dat při extrémně vysoké úrovni detailů s bezkontaktní technologií optického 3D 
skenování, kterou nabízí systém SmartScan. Objekty jsou digitalizovány během několika sekund bez ohledu na jejich 
velikost a složitost a jsou přímo k dispozici v podobě vysoce přesných 3D dat v mnoha standardních formátech pro další 
zpracování.

Díky svému kompaktnímu provedení a nízké hmotnosti jde o plně mobilní systém, který je připravený na práci v 
nejnáročnějších dílenských podmínkách. Díky špičkové konstrukci z uhlíkových vláken udržuje extrémně stabilní a 
spolehlivý výkon i pod tlakem teplotních výkyvů. 

SmartScan, který je k dispozici v různých systémových konfiguracích a díky modulární architektuře je plně 
rozšiřitelný, je ideální volbou pro efektivní a cenově dostupné měření v celé řadě aplikací a průmyslových odvětví. Lze 
si vybrat mezi standardní variantou s dvojicí 5 Mpx kamer a špičkovou variantou s dvojicí 12 Mpx kamer.

Smart Data Capture
Technologie Smart Data Capture vyvinutá pro všechny 
skenery se strukturovaným světlem od společnosti 
Hexagon se stará o získávání dat extrémně vysokou 
rychlostí při zachování jejich vysoké kvality. Umožňuje 
také měnit rozlišení měření podle požadavků konkrétní 
aplikace.

Fotogrammetrie DPA
Díky kombinaci s moderním fotogrammetrickým 
systémem lze SmartScan použít k digitalizaci podstatně 
větších dílů až do nejmenších detailů, a to při zachování 
vysoké přesnosti u celého většího objemu měření.



Hlavní vlastnosti

• Ideální vstup do 3D metrologie.

• Technologie Smart Data Capture 
umožňuje rychlé snímání a variabilní 
rozlišení.

• Kompaktní design a nízká hmotnost.

• Krátká pracovní vzdálenost, ideální 
pro použití v úzkém prostoru.

• Různé pevné konfigurace pro ty 
nejrozmanitější měřicí úkoly.

• Snímací technologie s vysokým 
rozlišením pro maximální úroveň 
detailů.

• Skenování lesklých i tmavých 
povrchů bez předúpravy.

• Možnost použití příruční sondy.

• Možnost kombinování s 
fotogrammetrickými systémy.

• Příslušenství jako rotační a 
rotačně-náklopné stoly umožňují 
poloautomatické skenování.



PrimeScan
Jednoduché skenování

PrimeScan je atraktivní řešení základní úrovně pro přesnou 3D digitalizaci průmyslových komponent. Stojí na 
základech inovativní technologie proužkové projekce, která mu umožňuje poskytovat vysoký světelný výkon a 
vynikající kvalitu projekce.

Díky kompaktně navržené jednotce s plochou základny o velikosti listu papíru A4 a celkové hmotnosti systému pod  
4 kg je PrimeScan připravený přesunout se kamkoliv, kde je potřeba měření ve vysokém rozlišení. V kombinaci s krátkou 
pracovní vzdáleností je díky svému provedení ideální pro skenování ve speciálních aplikačních oblastech, například na 
ploše nebo v obtížně přístupných částech výrobních prostorů.

O skenování lesklých a tmavých povrchů bez předúpravy se stará výkonný projektor, zatímco počáteční polohování 
měřeného objektu zjednodušují integrovaná laserová ukazovátka. Vybrané roboty a příslušenství umožňují jak 
provádění automatizovaných měření, tak snadné pořizování dat u malých i velkých objektů.

Smart Data Capture
Technologie Smart Data Capture vyvinutá pro všechny 
skenery se strukturovaným světlem od společnosti 
Hexagon se stará o získávání dat extrémně vysokou 
rychlostí při zachování jejich vysoké kvality. Umožňuje 
také měnit rozlišení měření podle požadavků konkrétní 
aplikace.

Možnosti konfigurace
V závislosti na požadovaném rozlišení a přesnosti jsou 
pro systém PrimeScan různá rozlišení kamery a oblasti 
měření. K dispozici je osm pevných konfigurací, uživatelé 
si tak mohou vybrat dokonalý nástroj pro svůj konkrétní 
měřicí úkol.



Hlavní vlastnosti

• Speciální jednotlačítkové rozhraní 
pro jednoduché spouštění 
připravených měřicích programů.

• Systém povede uživatele 
nastavením polohy robota a 
plánováním dráhy skenování 
pomocí chytré automatizace 
procesu.

• Plánování v rámci procesu výrazně 
snižuje prostoje. Měřicí programy 
lze vytvořit až 16× rychleji než 
u plně ručně programovaných 
systémů.

• Interaktivní režim dovoluje přidávat 
polohy do stávajících programů 
nebo je upravovat.

• Funkce maker kontroly umožňuje 
integraci měření povrchu a prvků do 
jednoho programu.

• Modul Manual Teaching pro 
pokročilé uživatele.

• Přímá kontrola výsledků měření  
v dílenském prostředí.

• Ukládání měření a reportů do 
sdíleného adresáře prostřednictvím 
sítě LAN.

• K dispozici v konfiguracích HiRes, 
HiEnd nebo Efficient na základě 
StereoScan neo R8/R16 nebo 
PrimeScan.



PartInspect
Jednoduchá pokročilá automatizace

Systém PartInspect, tvořený kombinací špičkového skeneru se strukturovaným světlem a výkonným robotickým 
ramenem pro automatizovanou kontrolu mimo výrobní linku, u výrobní linky nebo přímo na ní, nabízí měřicí buňky, 
které zjednodušují a zrychlují opakované úkoly při kontrole kvality. Jedinečná kombinace automatizovaného plánování 
skenování a ručního doladění přináší uživateli nevídanou flexibilitu podporovanou snadno použitelným terminálovým 
rozhraním, které umožňuje jednoduché ovládání buňky přímo ve výrobních prostorech.

Jednoduchý automatizační systém lze ovládat s minimálním zaškolením. Plánování ani spouštění projektů 
nevyžaduje odborné znalosti programování robotů. Celý princip se řadí mezi vyspělé systémy automatizovaného 
měření, které přesouvají důležité procesy kontroly do světa chytré výroby s minimálními znalostmi a úsilím. 

OfflineProgramming

Softwarový nástroj PartInspect OfflineProgramming 
poskytuje řadu funkcí pro přípravu měření v rámci 
snadného uživatelského rozhraní. Systém snímá z obsluhy 
v dílenském prostředí nutnost složitého programování 
robota a současně pomáhá pokročilým uživatelům 
inteligentním procesem navádění.

ScanControl

V dílenském prostředí je měření řízeno prostřednictvím 
dotykového displeje terminálového rozhraní ovládaného 
softwarem PartInspect ScanControl. Uživatel tak může 
vybírat a spouštět předdefinované měřicí programy a 
standardní uživatel nemusí vůbec používat programovací 
panel robota.

Pokročilí uživatelé mohou pomocí modulu Manual 
Teaching softwaru ScanControl přímo zasahovat do 
předdefinovaných plánů měření. Je tedy velmi snadné 
doladit programy, a zajistit tak přesné a kompletní měření 
hned na poprvé.



Konfigurace PartInspect
Jednoduchá pokročilá automatizace

Buňka PartInspect se dodává ve třech konfiguracích na klíč. Každá se zakládá na jiném modelu z řady skenerů 
se strukturovaným světlem od společnosti Hexagon. Každá buňka je standardně vybavena dotykovým displejem 
terminálového rozhraní a celou řadou snímačů pro monitorování klimatu.

PartInspect L HiRes

Vlajkovou lodí buňky PartInspect je model PartInspect 
L HiRes. Je vybaven snímačem s vysokým rozlišením a 
technologií digitální projekce StereoScan neo R16. Systém 
nabízí tři velikosti zorného pole, které může uživatel vybrat 
podle potřeby, což umožňuje měření malých i velkých 
dílů v jediném systému. S rozlišením X, Y do 58 µm spolu 
s přesností do pouhých 10 µm je systém HiRes vrcholem 
řešení pro automatizované skenování strukturovaným 
světlem.

PartInspect L HiEnd

Model PartInspect L HiEnd je vybaven skenerem se 
strukturovaným světlem StereoScan neo R8, který 
umožňuje rozlišení X, Y do 86 µm spolu s mimořádně 
vysokou úrovní přesnosti měření do 10 µm. Podobně jako u 
systému HiRes, model PartInspect HiEnd disponuje třemi 
volitelnými možnostmi zorného pole, což umožňuje měření 
široké škály rozměrů dílů v jediném systému.

PartInspect L Efficient

Model PartInspect L Efficient je vybaven cenově dostupnou 
snímací technologií PrimeScan a je dodáván  
se všemi nezbytnými softwarovými nástroji pro 
automatizované 3D měření povrchů objektů s vysokou úrovní 
přesnosti do pouhých 20 µm. U systému lze zvolit ze dvou 
možností zorného pole pro měření malých nebo velkých dílů.

PartInspect na míru

Modul Manual Teaching softwaru PartInspect ScanControl 
umožňuje pokročilým uživatelům se specifickými potřebami 
automatizace nakonfigurovat si dle svých požadavků vlastní 
nastavení systému PartInspect. S pomocí zkušeného 
integrátora mohou uživatelé nadefinovat automatizovaný 
systém pro kontrolu strukturovaným světlem přizpůsobený 
jejich přesným požadavkům.



Jednoduchá automatizace
Rotační a rotačně-náklopné stoly pro maximální 
produktivitu měření

Alternativy ke komplexním automatizačním řešením založeným na robotech lze dosáhnout zkombinováním technologie 
skenování se strukturovaným světlem s rotačními nebo rotačně-náklopnými stoly. Toto příslušenství zvyšující 
produktivitu umožňuje skeneru přistupovat ke každé straně měřeného objektu bez jeho přemístění – lze zachytit 
všechny relevantní oblasti objektu při minimalizaci počtu jednotlivých expozic.

• Poloautomatizovaná, vysoce přesná kontrola a digitalizace malých až středně velkých komponent.

• Vysoce opakovatelná přesnost umožňuje užitečně reprodukovatelný proces.

• Cenově výhodná a flexibilní alternativa k automatizačnímu systému s roboty.

• Přenosný systém s minimálními požadavky na školení.

• Významně nižší náklady na údržbu ve srovnání s plně automatizovanými systémy.



DPA řešení
Fotogrammetrická řešení, která jsou kombinována se 
strukturovaným světlem

Kombinace špičkového skenování se strukturovaným světlem a fotogrammetrické technologie představuje 
bezkonkurenční způsob, jak dosáhnout vysoce přesné 3D digitalizace u velkých objektů.

Měřený objem zachycený v jediném skenu se pohybuje od několika milimetrů do zhruba jednoho metru. Díky kombinaci 
této technologie s fotogrammetrickým systémem z řady DPA je možné rovněž zachytit značně velké volné tvary s 
maximální úrovní detailů.

• Na objekt se umístí značky sloužící jako referenční body.

• Digitální kamera pořídí fotografie z různých směrů a pod různými úhly.

• Z těchto dat se vytvoří mračno bodů, které se použije jako referenční systém.

• Jednotlivé skeny povrchu se pořídí skenerem se strukturovaným světlem.

• Data skenů se poté porovnají s referenčním systémem.
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DPA Online
Automatická integrace fotogrammetrie

DPA Online, součást řady fotogrammetrické technologie DPA, je doplňkový fotogrammetrický modul pro buňky 
PartInspect L. Kamera s vysokým rozlišením je nainstalována na skeneru nebo pod ním a používá se pro měření 
referenčního rámu k řízení globální přesnosti vyrovnání u velkých nebo složitých dílů.

• Posiluje geometrii měření a zajišťuje standardní úroveň přesnosti.

• Garantuje přesnost až 50 µm v celém měřicím objemu buňky.

• Používá se pro obtížně měřitelné díly, například ploché, tenké nebo velmi velké objekty.

• Fotogrammetrie je plně integrována do pracovního postupu projektů měření v buňce PartInspect.

• Zahrnuje programy pro roboty přizpůsobené fotogrammetrii pro jednotlivé konfigurace buňky PartInspect L.

• Je k dispozici pro všechny konfigurace buňky PartInspect L v okamžiku počáteční instalace nebo později jako upgrade.



Další funkce

• Import dat: STL, PLY, CTR, IGES | IGS, STEP | STP, PRT, MODEL, VDA, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Export dat: STL, PLY, CTR, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Funkce kontroly, škálovatelné barevné vykreslení odchylek chybnou barvou pro srovnání dat, slícování a porovnání s různými 

základními tvary (např. rovina, válec, koule)
• Konstrukce: vícenásobné řezy, vzdálenosti, úhly
• Různé uživatelské úrovně
• Rozhraní pro PC-DMIS, Inspire, PolyWorks® a Geomagic Control X pro automatickou kontrolu
• Rozhraní pro VISI Reverse a Geomagic Design X pro zpětnou analýzu

OptoCat
Moduly

Standardní moduly

Kalibrace Kalibrace skeneru pomocí certifikovaného referenčního zařízení.

Přiřazení obrysů Vyrovnání jednotlivých skenů prostřednictvím geometrie objektu.

Přiřazení cílů Vyrovnání jednotlivých skenů prostřednictvím terčů, s použitím fotogrammetrie nebo bez ní.

Poloautomatizované skenování S rotačním nebo rotačně-náklopným stolem.

Zpracování dat Vyplnění, komprese, filtrace mezer.

Základní kontrolní funkce
Základní funkce pro analýzu a porovnání dat. Různé strategie vyrovnání: automatické a ruční předběžné 
vyrovnání; tvarové vyrovnání pomocí Best-Fit; Best-Fit prostřednictvím referenčních bodů; 3-2-1; rovina-
čára-bod.

Přídavné moduly

Ext. ref. přiřazení (doplněk DPA) Fotogrammetrie pro přesné rozpoznání značek a vyrovnání  
s předdefinovanými referenčními mraky bodů.

Snímaní sondou MI.Probe Pro dotykové měření pomocí sondy MI.Probe mini, s příslušenstvím MI.Probe.

Import CAD dat Import různých formátů CAD: STEP, IGES, Catia V4, V5, V6.

Zpětná projekce Barevná zpětná projekce výsledků měření a informací na měřený objekt se StereoScan neo.

Mapování textury Zachycení a přenos textury (barvy a vzoru) objektu do naskenovaných trojrozměrných dat.
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OptoCat
Speciální softwarové řešení pro skenování

Od kalibrace 3D skeneru a pořizování dat až po následné zpracování a vyhodnocení – OptoCat je software potřebný pro 
trojrozměrné měření povrchu. OptoCat umožňuje uživatelům vyvinout vlastní nakonfigurované nastavení, které bude 
nejlépe vyhovovat jejich konkrétním potřebám při měření.

Software provádí automatické vyrovnání a sloučení jednotlivých skenů, s fotogrammetrickými terči nebo bez nich. 
Program používá inteligentní algoritmy k vyhodnocení geometrických a radiometrických vlastností skenovaného 
objektu, není tak potřeba vzájemně vyrovnávat jednotlivé skeny ručně.

Integrované funkce softwaru OptoCat, mezi něž patří například vyhlazení, komprimace a optimalizace sítí, tvarování a 
export dat, usnadňují následné zpracování pořízených 3D dat. Kromě provádění vlastní kontroly je možné program spojit 
přímo s různými předními metrologickými softwarovými platformami třetích stran pro optimalizované, interaktivní a/
nebo automatické vyhodnocení.

Výsledky měření lze poté porovnat přímo nebo oproti importovaným datům z CADu. Software nabízí různé funkce pro 
analýzu dat, extrahování hran a další kroky následného zpracování. Naskenovaná data lze pro další zpracování rovněž 
exportovat do různých formátů.

Sada SDK SLS
Integrace třetích stran

Naše sada pro vývoj softwaru (SDK) pro skenery se strukturovaným světlem byla vyvinuta, aby umožnila hlubokou 
integraci klíčových funkcí skenerů se strukturovaným světlem od společnosti Hexagon do předních metrologických 
softwarových platforem třetích stran.

Prvním výsledkem vydání této sady SDK je plugin SLS-PW, doplněk pro PolyWorks vyvinutý ve spolupráci s vydavatelem 
Innovmetric. 

Plugin SLS-PW a jakékoli následně vyvinuté pluginy umožní uživatelům zjednodušit pracovní postupy pro skenování a 
kontrolu do jediného softwarového prostředí. Pracovní postup na jediné platformě zvyšuje efektivitu, která vede ke 
zkrácení dob kontrol. Odpadá potřeba exportovat a importovat data měření v různých programech a také se snižuje 
potřeba zaškolení. 



Definice přesnosti
Mít spolehlivý základ pro uvedenou přesnost našich skenerů se strukturovaným světlem je zásadní. Právě z toho důvodu 
každý skener prochází naší definovanou přejímací zkouškou pro skenery. Podle normy VDI/VDE Guideline 2634, část 3 
používá tato zkouška čtyři parametry kvality, aby mohli uživatelé přesnosti svého skeneru plně důvěřovat.

Chyba snímání tvaru [PF]
Lokální parametr kvality. Odchylka  
od povrchu k napasované kouli.

Chyba měření délky [E]
Globální parametr kvality. Odchylka 
nejbližších bodů podél středové osy.

Chyba snímání velikosti [PS]
Lokální parametr kvality. Odchylka 
poloměru napasované koule od 
nominálního poloměru kalibrované koule.

Chyba rozteče koulí [SD]
Globální parametr kvality. Odchylka 
vzdálenosti středů napasovaných koulí od 
kalibrované nominální vzdálenosti. 



StereoScan neo  
R8

StereoScan neo 
R16

SmartScan  
R5

SmartScan  
R12

PrimeScan  
R5

PrimeScan  
R8

Snímač kamery
Monochromatický,  
CDD s progresivním 

skenováním 4/3”

Monochromatický,  
CDD s progresivním 

skenováním, plný 
formát 1,7

Monochromatický
CMOS, 2/3”

Monochromatický
CMOS, 1,1” Monochromatický,  

CMOS 2/3”
Monochromatický,  

CCD 1”

Rozlišení kamery
8,0 MP

2 x 8 147 712 px
3296 x 2472

16,0 MP
2 x 15 720 448 px

4864 x 3232

5,0 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

12,0 MP
2 x 12 368 896 px

4112 x 3008

5,0 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

8,0 MP
2 x 7 990 272 px

3264 x 2448

Projekční jednotka Digitální projektor Miniaturní projekční jednotka

Zdroj světla 3 x 100 W výkonné LED osvětlení  
(červená + zelená + modrá)

100 W vysoce výkonné LED osvětlení  
(modrá)

Min. doba měření 1 s

Hmotnost snímače 12 kg* 4 kg 3,8 kg

Napájení AC 110/230 V, 50–60 Hz,  600 W AC 110/230 V, 50–60 Hz, externí, 150 W

Řídicí jednotka Integrovaná, USB 3.0 Externí, USB 2.0 Integrovaná, USB 3.0

Operační systém Windows 10, 64bitový

Bodové měření Kompatibilní s MI.Probe mini

 
*Hmotnost se může lišit v závislosti na oblasti měření.

Technické specifikace
Konfigurace skeneru
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Modely R8 

Vnější pozice kamer
Triangulační úhel: 30°
Základní délka: 450 mm
Pracovní vzdálenost: 840 mm

Zorné pole (1) L – 350 mm L – 550 mm L – 850 mm L – 1100 mm
Velikost zorného pole (1) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm 850 x 700 mm
Hloubka měření (3) 176 mm 270 mm 430 mm 550 mm
Rozlišení X, Y (4) 86 µm 128 µm 211 µm 256 µm
Chyba rozteče koulí 10 µm 16 µm 30 µm 42 µm
Chyba měření délky 20 µm 28 µm 60 µm 84 µm
Chyba snímání velikosti 6 µm 12 µm 16 µm 21 µm
Chyba snímání tvaru 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

Vnitřní pozice kamer
Triangulační úhel: 30°
Základní délka: 150 mm
Pracovní vzdálenost: 350 mm

Zorné pole (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Velikost zorného pole (2) 65 x 50 mm 100 x 75 mm 160 x 125 mm
Hloubka měření (3) 36 mm 60 mm 100 mm
Rozlišení X, Y (4) 20 µm 30 µm 49 µm
Chyba rozteče koulí 5 µm 6 µm 8 µm
Chyba měření délky 10 µm 15 µm 18 µm
Chyba snímání velikosti 4 µm 6 µm 6 µm
Chyba snímání tvaru 5 µm 6 µm 6 µm

 
Modely R16 

Vnější pozice kamer
Triangulační úhel: 30°
Základní délka: 450 mm
Pracovní vzdálenost: 840 mm

Zorné pole (1) L – 350 mm L – 550 mm L – 850 mm L – 1100 mm
Velikost zorného pole (2) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm 940 x 700 mm
Hloubka měření (3) 176 mm 280 mm 430 mm 550 mm
Rozlišení X, Y (4) 58 µm 94 µm 146 µm 193 µm
Chyba rozteče koulí 10 µm 16 µm 30 µm 32 µm
Chyba měření délky 20 µm 28 µm 60 µm 64 µm
Chyba snímání velikosti 6 µm 12 µm 16 µm 18 µm
Chyba snímání tvaru 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

Vnitřní pozice kamer
Triangulační úhel: 30°
Základní délka: 150 mm
Pracovní vzdálenost: 350 mm

Zorné pole (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Velikost zorného pole (2) 70 x 50 mm 90 x 60 mm 160 x 110 mm
Hloubka měření (3) 20 mm 54 mm 100 mm
Rozlišení X, Y (4) 15 µm 19 µm 33 µm
Chyba rozteče koulí 5 µm 6 µm 8 µm
Chyba měření délky 8 µm 15 µm 18 µm
Chyba snímání velikosti 4 µm 6 µm 6 µm
Chyba snímání tvaru 5 µm 6 µm 6 µm

 
Veškerá zorná pole (FOV) skenerů StereoScan neo a SmartScan lze nakonfigurovat pomocí stejných základních komponent, tj. základny systému, kamer a projekční jednotky, prostou 
výměnou objektivů (a v případě potřeby základny CRP). Aby se zjednodušilo nastavení a kalibrace standardních měřicích rozsahů, budou dodávány pouze s individuálně připravenými 
a testovaným sadami objektivů pro jednotlivá zorná pole. Objektivy jsou dodávány s předdefinovaným továrním nastavením clony a ohniskové vzdálenosti, které je optimalizováno pro 
odpovídající zorné pole a uživatel ho nemusí měnit.

Specifikace měření
StereoScan neo
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Modely R5 
Triangulační úhel: 27°
Základní délka: 470 mm
Pracovní vzdálenost: 1000 mm

Zorné pole (1) M - 125 mm M - 200 mm M - 500 mm M - 850 mm
Velikost zorného pole (2) 105 x 85 mm 160 x 130 mm 380 x 310 mm 650 x 565 mm
Hloubka měření (3) 66 mm 100 mm 244 mm 420 mm
Rozlišení X, Y (4) 43 µm 64 µm 153 µm 266 µm
Chyba rozteče koulí 10 µm 11 µm 22 µm 44 µm
Chyba měření délky 20 µm 22 µm 44 µm 88 µm
Chyba snímání velikosti 7 µm 9 µm 11 µm 22 µm
Chyba snímání tvaru 7 µm 8 µm 11 µm 22 µm

 
Triangulační úhel: 30°
Základní délka: 240 mm
Pracovní vzdálenost: 370 mm

Triangulační úhel: 20°
Základní délka: 470 mm
Pracovní vzdálenost: 1500 mm

Zorné pole (1) S - 60 mm S - 125 mm L – 750 mm L – 1550 mm
Velikost zorného pole (2) 50 x 40 mm 100 x 80 mm 560 x 470 mm 1200 x 750 mm
Hloubka měření (3) 30 mm 60 mm 360 mm 750 mm
Rozlišení X, Y (4) 20 µm 40 µm 230 µm 485 µm
Chyba rozteče koulí 5 µm 7 µm 61 µm 220 µm
Chyba měření délky 10 µm 14 µm 122 µm 440 µm
Chyba snímání velikosti 6 µm 7 µm 31 µm 110 µm
Chyba snímání tvaru 5 µm 7 µm 31 µm 110 µm

 
Modely R12 

Triangulační úhel: 27°
Základní délka: 470 mm
Pracovní vzdálenost: 1000 mm

Zorné pole (1) M - 350 mm M - 450 mm M - 750 mm M - 1000 mm
Velikost zorného pole (2) 285 x 205 mm 380 x 275 mm 590 x 435 mm 825 x 630 mm
Hloubka měření (3) 180 mm 240 mm 370 mm 500 mm
Rozlišení X, Y (4) 69 µm 92 µm 143 µm 201 µm
Chyba rozteče koulí 16 µm 20 µm 30 µm 44 µm
Chyba měření délky 36 µm 40 µm 60 µm 88 µm
Chyba snímání velikosti 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm
Chyba snímání tvaru 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm

 
Triangulační úhel: 29°
Základní délka: 260 mm
Pracovní vzdálenost: 500 mm

Zorné pole (1) SL - 90 mm SL - 200 mm SL - 300 mm SL - 500 mm
Velikost zorného pole (2) 70 x 55 mm 145 x 105 mm 240 x 160 mm 420 x 325 mm
Hloubka měření (3) 44 mm 90 mm 144 mm 250 mm
Rozlišení X, Y (4) 17 µm 35 µm 57 µm 102 µm
Chyba rozteče koulí 6 µm 9 µm 12 µm 21 µm
Chyba měření délky 15 µm 18 µm 24 µm 42 µm
Chyba snímání velikosti 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm
Chyba snímání tvaru 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm

(1) Označení základny skeneru (S, L) a úhlopříčky uprostřed měřeného objemu.
(2) Boční rozšíření (X x Y) uprostřed měřeného objemu.
(3) Hloubka měřeného objemu (Z).
(4) Hodnoty bočního rozlišení byly vypočítány teoreticky (poměr velikosti zorného pole a počtu pixelů čipu kamery).

Specifikace měření
SmartScan



Modely R5 
Krátká pracovní vzdálenost
Triangulační úhel: 26°
Pracovní vzdálenost: 370 mm

Dlouhá pracovní vzdálenost
Triangulační úhel: 18°
Pracovní vzdálenost: 540 mm

Zorné pole (1) 50 mm 125 mm 200 mm 400 mm 700 mm

Velikost zorného pole (2) 40 x 30 mm 100 x 80 mm 150 x 125 mm 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Hloubka měření (3) 24 mm 64 mm 100 mm 200 mm 350 mm

Rozlišení X, Y (4) 16 µm 40 µm 63 µm 125 µm 208 µm

Chyba rozteče koulí 4 µm 7 µm 12 µm 20 µm 56 µm

Chyba měření délky 10 µm 16 µm 24 µm 40 µm 112 µm

Chyba snímání velikosti 6 µm 6 µm 6 µm 10 µm 28 µm

Chyba snímání tvaru 4 µm 6 µm 7 µm 10 µm 28 µm

Modely R8 
Krátká pracovní vzdálenost
Triangulační úhel: 26°
Pracovní vzdálenost: 370 mm

Dlouhá pracovní vzdálenost
Triangulační úhel: 18°
Pracovní vzdálenost: 540 mm

Zorné pole (1) 100 mm 450 mm 650 mm

Velikost zorného pole (2) 80 x 60 mm 350 x 290 mm 500 x 400 mm

Hloubka měření (3) 50 mm 222 mm 320 mm

Rozlišení X, Y (4) 27 µm 109 µm 155 µm

Chyba rozteče koulí 6 µm 25 µm 52 µm

Chyba měření délky 14 µm 50 µm 104 µm

Chyba snímání velikosti 8 µm 13 µm 26 µm

Chyba snímání tvaru 6 µm 13 µm 26 µm

 
 
Všechna zorná pole (FOV) skeneru PrimeScan jsou nedílnou součástí systému: jejich konfiguraci nelze změnit. Každé zorné pole se dodává jako samostatné zařízení. 
 
(1) Označení základny skeneru (S, L) a úhlopříčky uprostřed měřeného objemu. 
(2) Boční rozšíření (X x Y) uprostřed měřeného objemu. 
(3) Hloubka měřeného objemu (Z). 
(4) Hodnoty bočního rozlišení byly vypočítány teoreticky (poměr velikosti zorného pole a počtu pixelů čipu kamery).

Specifikace měření
PrimeScan
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Specifikace PartInspect L
Specifikace buňky PartInspect L

Maximální výška dílu 1500 mm

Maximální průměr dílu 1500 mm

Maximální zatížení otočného stolu 2000 kg

Průmyslový robot Max. užitečné zatížení 
                             Dosah

25 kg 
1853 mm

Rozsah napětí (různé regiony)
400 Y/230 V AC (+/-5 %), 16 A 50/60 Hz

nebo
US/C 480 Y/277 V AC, 120 V AC 60 Hz

Příkon 5 kVA

Průměrná spotřeba energie 1,5 kW

Rozměry skříně Š 3050 x H 2480 x V 2500 mm

Max. šířka otevření dveří 1670 mm

Hmotnost buňky 2500 kg 

Minimální výška stropu 3500 mm

Minimální nosnost podlahy 400 kg/m²

Specifikace konfigurací PartInspect L 

PartInspect L HiRes
StereoScan neo R16

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo R8

PartInspect L Efficient 
PrimeScan R5

Zorné pole FOV L-350/550/850 FOV 400/700

Snímač kamery
Monochromatický, CDD s 

progresivním skenováním, plný 
formát 1,7”

Monochromatický , CDD s pro-
gresivním skenováním 4/3" Monochromatický, CMOS 2/3”

Rozlišení kamery
16 MP

2 x 15 720 448 px
4864 x 3232

8 MP
2 x 8 147 712 px

3296 x 2472

5 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

Projekční jednotka Digitální projektor Miniaturní projekční jednotka

Zdroj světla 3 x 100 W výkonné LED osvětlení  
(červená + zelená + modrá)

100 W vysoce výkonné LED 
osvětlení  
(modrá)

Minimální doba měření 1 s

Hmotnost snímače 12 kg (1) 3,8 kg

Napájení AC 110/230 V, 50–60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50–60 Hz, externí, 
150 W

Řídicí jednotka Integrovaná, USB 3.0

Operační systém Windows 10, 64bitový

Přesnost DPA Online

Přesnost měření délky   MPE(2) 20 µm + 20 µm/m (diagonální délka měřeného objemu)

 

(1) Hmotnost se může lišit v závislosti na oblasti měření.
(2) Maximální povolená chyba měření délky, založená na normě VDI/VDE 2634 část 1: definována jako maximální povolená odchylka naměřené délky,  
tvořené vzdáleností mezi dvěma body měření, definované fotogrammetrickými značkami, v celém měřicím objemu buňky PartInspect L, bez ohledu na pozici a orientaci.
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Zákaznické a demo centrum              Výrobní zařízení

Služby a podpora
Spolehlivé výrobky světové úrovně
Technologie strukturovaného světla a fotogrammetrická technologie od společnosti Hexagon těží z desetiletí zkušeností 
v oblasti výzkumu a vývoje a je založena na dlouhé historii mimořádných technologických inovací. Kvalita vycházející ze 
zkušeností proto společnosti Hexagon umožňuje celosvětově dodávat prvotřídní řešení pro různá průmyslová odvětví. 

Proto je také na každý systém uvedený v této brožuře poskytována standardně 12měsíční záruka a 10letá garantovaná 
životnost, během které je vám k dispozici oficiální servisní podpora Hexagon.

Špičková podpora na lokální úrovni
Mezinárodní působení společnosti Hexagon navíc garantuje komplexní podporu a servis po celém světě. Disponujeme 
největšími specializovanými servisními středisky ze všech výrobců měřicích zařízení a klademe důraz na lokální zajištění 
servisních služeb.
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Snadno dostupný prvotřídní servis
Hexagon nabízí širokou škálu podpůrných služeb, které sahají daleko za samotný nákup. Poskytují je zkušení technici v 
laboratořích certifikovaných podle ISO, v lokálních střediscích Hexagon, nebo na vašem pracovišti tak, aby se minimalizovaly 
prostoje. Naše portfolio poprodejních služeb je nejkomplexnější na trhu.

• Plány údržby a záruky, které zajišťují dostupnost zařízení.
• Bezproblémové používání a minimální prostoje.
• Přednostní přístup k hotline lince bez dalších nákladů.
• Přístup k odbornému poradenství kdykoliv.

Customer Care
Packages
Uživatelům skenerů se strukturovaným světlem nebo fotogrammetrických systémů nabízíme servisní balíky, které zajistí 
vybavení ve špičkovém stavu. Po celou dobu jeho používání se tak lze spolehnout na přesnost měření. 

Servisní balíky zahrnují výběr následujících výhod v závislosti na zvolené úrovni.

Kompletní informace o výhodách každé úrovně balíku vám poskytne lokální obchodní zastoupení. 

Platinový Zlatý Stříbrný Bronzový

Plánovaný roční servis    

Hardwarová podpora pro zákazníky   

Softwarová podpora a softwarové aktualizace   

Roční údržba a recertifikace  

Podpora přes vzdálený přístup  

Náhradní díly a práce 

Lokální výhody    
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Společnost Hexagon je světovým lídrem v oblasti snímačů, softwaru 
a autonomních řešení. Zavádíme praktické využívání dat, abychom zvýšili 
efektivitu, produktivitu a kvalitu průmyslových, výrobních, infrastrukturních, 
bezpečnostních a mobilních aplikací.

Naše technologie utvářejí městské i výrobní ekosystémy, které 
se stávají stále propojenější a autonomnější – k zajištění škálovatelné 
a udržitelné budoucnosti.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon poskytuje 
řešení využívající data z procesů designu, inženýrství, výroby a metrologie 
k dosažení inteligentnější výroby. Další informace naleznete na 
hexagonmi.com.

Více informací o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) získáte 
na webu hexagon.com, sledujte nás na sociálních sítích @HexagonAB.


