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APODIUS VISION SYSTEM 2D
PÁRATLAN MINŐSÉG BIZTOSÍTÁSA SZÉNSZÁLAS ANYAGOK 
GYÁRTÁSÁBAN



SZÉNSZÁLAS ELEMEK 
EGYSZERŰ ELEMZÉSE
A piacvezető önálló optikai mérési megoldás, az APODIUS Vision System 2D kifejezetten helyi 

kétdimenziós szálirány-mérésekhez lett kifejlesztve. Egyesíti a HP-C-V2D APODIUS optikai szenzort és 

a hozzá tartozó egyedi kialakítású APODIUS Explorer 2D szoftver-platformot.

A nagyfelbontású optikai szenzor különösen nagy részletességgel rögzíti a felületi szerkezetet, melynek 

köszönhetően megbízhatóan, tizedfok pontossággal határozható meg a szálirány a mérési felbontáson 

belül. A képek azonnal feldolgozásra kerülnek a szoftverben, a teljes mérési folyamat valós időben 

jelenik meg, ami pontos méréseket biztosít. Az automatizált adatkimenet és jegyzőkönyv-létrehozás 

megkönnyíti a további elemzést és dokumentálást.

AZ APODIUS VISION SYSTEM 2D SPECIFIKÁCIÓI
Felbontás 1280 x 960 képpont

Mérési felbontás  0,1° szénszál-irányszög

Látómező (a mérési tartomány 
közepén) 40 x 35 mm

Fókusztávolság 9,6 mm

Munkatávolság 0-30 mm

Mérési gyakoriság 30 képkocka másodpercenként

Üzemmódok Kapcsolásra | Folyamatos | Automatizált

Áramellátás 24 V

Üzemi hőmérséklet 5-35°C

Méret Ho 165 x Sz 139 x Ma 97 mm

IP védelmi osztály IP65

Tömeg 950g

Szoftver követelmények Windows 7 vagy 10 (64 bites)
32GB RAM
Intel i7 processzor
Nvidia GeForce GTX760
2x USB3.0 port



APODIUS VISION SYSTEM 2D

Pull quote - Nos poribusdam facearit optatibus expelibus 
adit archilibus ipsus et aboreribus et eat et fuga. Namustrum 
remquiam etur alit, te nessime voloresequam expel ma parum 
veribus is aut ad mollum illa esci tem volo iur Pull quote.”

Pull Quote Credit
Pull Quote Title

• Szén- és üvegszálas anyagok nagy sebességű 

szálirány-elemzése.

• Félkész alkatrészekben lévő száraz szálak és 

kikeményített kompozit termékek mérése.

• Akár 3 különböző szálirány észlelése.

• Teljesen integrált és automatizált gyártósoron belüli 

ellenőrzési lehetőség.

• Száraz, nedves, kikeményített és félkész 

alkatrészekhez hitelesített.

• A fő szálirány tengelyének megjelenítése.

• A szálirány-eloszlás színskálás megjelenítése (+/-90°).

FŐ JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

• A szálirány időbeli eloszlását megjelenítő statisztikai 

folyamatirányítás.

• A szálirány-eloszlás kiszámítása.

• Egy rétegre vonatkozó célérték – tényleges érték 

összehasonlítás.

• A kívánt ellenőrzési terület kiválasztása mindössze 

egyetlen kattintással.

• Azonnali képfeldolgozás, mérési adatkimenet-kezelés 

és automatizált jegyzőkönyv-generálás.

ELŐNYÖK

Az APODIUS Vision System 2D egyedi megoldást kínál kompozitanyagok elemzésére, közvetlenül a gyártócsarnokban.

• A gyors mérés és elemzés révén a gyártási hibák gyorsan azonosíthatók és javíthatók.

• A termelési elemzés kiváló megbízhatósága és megismételhetősége kevesebb selejtet eredményez a költséges alapanyagokból.

• A porbiztos és vízálló IP65 védelmi osztályú szenzor megbízható méréseket tesz lehetővé a gyártócsarnokban. 

• A statisztikai folyamatirányítás a termelési minőség és egységesség javításának bevált eszköze, és emellett költségcsökkentő is.

• Válassza ki a feladathoz leghatékonyabb mérési eljárást a szenzor kézi, statikus vagy teljesen automatizált, gyártósoron belüli 

ellenőrzésre való használatával.



A Hexagon Manufacturing Intelligence a különféle gyártó 
cégeket segíti és támogatja a ma forradalmi technológiáinak 
illetve a holnap korszakalkotó termékeinek kifejlesztésében. 
Vezető méréstechnikai és gyártástechnológiai megoldásokat 
szállító cégként az észlelésben, gondolkodásban és 
cselekvésben élen járó szakértelmünk – mérési adatok 
gyűjtése, elemzése és aktív felhasználása – által ügyfeleink 
számára lehetővé válik termelésük felgyorsítása, miközben 
termelékenységük növekszik és termékeik minősége javul.

Öt kontinensen jelen lévő helyi szervizközpontjaink, 
gyártóegységeink és kereskedelmi irodáink hálózatán 
keresztül a gyártástechnológiai intelligenciát formáljuk, 
hogy felépítsünk egy olyan világot, amelyben a minőség a 
termelékenység hajtóereje. További információért kérjük, 
keresse fel weboldalunkat: HexagonMI.com.

A Hexagon Manufacturing Intelligence a Hexagon (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) cégcsoport része, 
vezető globális információtechnológiai szolgáltató, 
melynek tevékenysége fókuszában a gyártási minőség és 
termelékenység javítása áll mind a térinformatikai, mind az 
ipari vállalati alkalmazások terén.

KOORDINÁTA MÉRŐGÉPEK

3D LÉZER SZKENNEREK

SZENZOROK

HORDOZHATÓ MÉRŐKAROK

SZOLGÁLTATÁSOK

LÉZERTRACKEREK ÉS ÁLLOMÁSOK

MULTISZENZOROS ÉS OPTIKAI RENDSZEREK

FEHÉRFÉNY-SZKENNEREK

MÉRÉSTECHNIKAI SZOFTVERMEGOLDÁSOK

CAD / CAM

STATISZTIKAI FOLYAMATIRÁNYÍTÁS

AUTOMATIZÁLT ALKALMAZÁSOK

MIKROMÉTEREK, TOLÓMÉRŐK ÉS IDOMSZEREK

TERVEZŐ ÉS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZOFTVER
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