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PŘÍMÉ SKENOVÁNÍ S VYUŽITÍM 
LASER TRACKERU
Systém Leica Absolute Tracker ATS600 je špičkový systém pro rychlou kontrolu velkých dílů a povrchů. Představuje novou úroveň 

3D inspekce a spojuje funkci tradičního měření pomocí reflektoru laser trackeru s průkopnickou technologií bezkontaktního 

měření přímo z laser trackeru, která nabízí metrologickou přesnost.

Pro zprostředkování měření není nutné žádné příslušenství, jako jsou reflektory, ruční sondy nebo skenery. Jedná se o vůbec 
první laser tracker na světě pro přímé skenování.

Díky inteligentní kombinaci této převratné technologie s tradičním měřením pomocí reflektoru je možné dosáhnout výrazného 

snížení doby zpracování během inspekce. Otevírají se tak zcela nové možnosti uplatnění ve světě metrologické kontroly kvality v 

oblastech, které dříve nikdy nebyly proveditelné. Jedná se o sběr a analýzu dat ve vysoké přesnosti na zcela nové úrovni.

ÚVOD
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VELKOOBJEMOVÉ
MĚŘENÍ
JEDNODUŠE
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FUNKCE A VÝHODY

ÚČINNOST PŘI  
VELKOOBJEMOVÉM 
MĚŘENÍ
Rozsah ATS600 se zásadně liší od jakéhokoli srovnatelného 

metrologického systému. Přímé skenování je garantováno 

až do vzdálenosti 60 metrů s metrologickou přesností až 

na 300 mikronů. Díly, které je náročné, nepraktické nebo 

neekonomické digitalizovat pomocí tradičních skenovacích 

nástrojů, jsou nyní pro přesné měření snadnou kořistí.

JEDNODUCHÝ PROVOZ
Měření pomocí ATS600 je proces, který snadno zvládne jeden 

uživatel. Cíle se snadno identifikují, a to buď na trackeru, 

nebo v softwaru, a výsledky se doručují a zpracovávají 

efektivně pomocí zavedených pracovních postupů. Minimální 

školení, minimální chyby, minimální úsilí.

AUTOMATICKÁ KONTROLA
Zařízení ATS600 je ideální pro automatizované instalace. S 

minimálním zásahem ze strany uživatele jej lze nastavit tak, 

aby nezávisle provádělo mnoho opakovaných měření bez 

nutnosti přemístění stanice.

METROLOGICKÉ POSTUPY
Zásadní výhodou zařízení ATS600 je schopnost integrovat 

přímé skenování do kompletně metrologicky orientovaného 

pracovního postupu. Všechna získaná naměřená data, ať už 

bezkontaktně, nebo pomocí reflektoru, se přímo odesílají 

do metrologického softwaru datovou rychlostí až 1 000 Hz, 

díky čemuž se inspekce kvality může dostat do zcela nových 

částí světa výroby.

KOMBINOVANÉ ÚČINKY
Se zařízením ATS600 lze inteligentně kombinovat 

reflektorové a bezreflektorové měření, přičemž jednoduché 

vyrovnání reflektorem a přímé skenování spolupracují na 

rychlém vyhotovení kompletního obrazu měřené části.

RYCHLÉ MĚŘENÍ
Jedinečnou vlastností zařízení ATS600 je rychlost v průběhu 

měření. Hustota datových bodů je plně konfigurovatelná, 

uživatelé si tak mohou přizpůsobit úroveň přesnosti a 

rychlosti měřicího procesu podle své aplikace. Od rychlé 

kontroly při rychlosti 10 sekund na čtvereční metr až po 

vysoce přesné skenování při rychlosti 135 sekund na 

čtvereční metr.

Vůbec první laser tracker pro přímé skenování překoná mezeru mezi měřením pomocí bodového reflektoru a sondy a funkcí 

pokročilého skenování ručního 3D laserového skeneru. Zařízení Leica Absolute Tracker ATS600 s jedinečnou funkcí přímého 

skenování nabízí několik bezkonkurenčních výhod v oblasti velkoobjemových aplikací.
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ZALOŽENO NA 
PLATFORMĚ
ŠPIČKOVÉ                             
TECHNOLOGIE 
ABSOLUTE 
Systém Leica Absolute Tracker ATS600 nabízí průkopnickou podobu 

měření pomocí přímého skenování. Má tak potenciál úplně proměnit 

oblast inspekcí velkých dílů a povrchů. Tato změna je založena 

na podobě technologie, kterou dříve specializované metrologické 

systémy nevyužívaly – Wave Form Digitisation (digitalizace pomocí 

tvaru vlny laserového paprsku).
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TECHNOLOGIE

SCANNING ABSOLUTE DISTANCE METER

Wave Form Digitiser (WFD) je zavedená technologie, kterou využívají 

geodetické nástroje s vysokým rozlišením. Kombinací technologie 

měření na bázi doby průletu a fázového posunu zajišťuje rychlé měření 

na dlouhé vzdálenosti bez nutnosti použít v bodě měření cíl.

I když se technologie WFD již nějakou dobu využívá v geoprostorových 

měřicích přístrojích, až nyní se vůbec poprvé podařilo přesnost této 

technologie vylepšit na metrologickou úroveň. Průlomový Scanning 

Absolute Distance Meter v zařízení Leica Absolute Tracker ATS600 

může provádět bezkontaktní měření s šumem do 100 mikronů (1 σ) – 

což je o řád přesnější než předchozí měřicí systémy na bázi WFD.

SELEKTIVNÍ MŘÍŽKA PRO MĚŘENÍ

Pro účely digitalizace části nebo povrchu zařízení ATS600 sekvenčně 

měří mřížku bodů v rámci uživatelem definované oblasti. Toto 

„selektivní skenování“ umožňuje mnohem účinnější procesy měření 

a analýzy dat než úplné hemisférické měření typické pro geodetické 

systémy s vysokým rozlišením. Oblast zájmu skenování se jednoduše 

definuje buď prostřednictvím integrované přehledové kamery, nebo 

výběrem nominálních nebo CAD dat v aplikačním softwaru.

Větší počet regionů skenování s individuálními parametry mřížky 

v rámci zorného pole systému ATS600 lze kombinovat do jednoho 

běhu a minimalizovat tak nutnost zásahu ze strany uživatele. 

I charakter vzniklé mřížky skenování lze upravit podle potřeb 

uživatele – hustotu bodů měření lze vybrat od 0,5 až po 1000 

milimetrů u vzdálenosti předmětu měření. Díky tomu má uživatel 

vždy plnou kontrolu nad dosažením vyváženosti mezi podrobností 

skenování a rychlostí měřicího procesu.
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Integrovaná konstrukce typu vše v 
jednom
Do zařízení je integrováno vše potřebné. 
Od možnosti bezdrátového připojení, 
monitorování okolního prostředí a 
celodenního provozu na baterie, po 
přehledovou kameru a ergonomickou rukojeť.

MeteoStation
Integrovaná jednotka pro detekci okolního 
prostředí monitoruje podmínky včetně 
teploty, tlaku a vlhkosti. Změny kompenzuje 
a zajišťuje tak přesné měření

bez ohledu na vnější vlivy.

Datový výstup 1 kHz
Architektura pracující v reálném čase a s 
dynamickým výkonem poskytuje rychlost 
měření až 1000 bodů za sekundu.

PowerLock
Automaticky bez zásahu uživatele obnoví 
přerušený laserový paprsek v širokém 
zorném poli trackeru.

Přehledová kamera 
Barevná kamera OVC s vysokým rozlišením 
nabízí vzdálené sledování celého zorného 
pole trackeru pro rychlé a přesné zacílení.

Přenosnost
Jako u každého trackeru Absolute je 
přenosnost naprosto klíčová. ATS600 
váží necelých 15 kg a vejde se do jednoho 
snadno přenosného přepravního kufru.

Napájení na baterie
Nezávislý akumulátor, který je možné 
připojit za provozu, poskytuje rychlé a 
snadné nastavení bez použití kabelů a 
celodenní bezdrátový provoz.

Orientace podle gravitace
Umožňuje měření s osou Z vyrovnanou 
pomocí gravitace, což je ideální pro úkoly 
nivelace a vyrovnání. 

Měřicí dosah
Velký měřicí objem 360˚ o dosahu až 160 
metrů (ø) s reflektorem nebo až 120 metrů 
(ø) s přímým skenováním.

Chytré připojení
Integrovaná funkce WiFi umožňuje 
jednomu uživateli ovládat přístroj pomocí 
jednoduchého nastavení v počítači a 
možnosti dálkového ovládání prostřednictvím 
přenosných počítačů, tabletů nebo chytrých 
telefonů.

Certifikace IP54 
Uzavřená jednotka s certifikací IEC zaručuje 
odolnost vůči vniknutí prachu a dalších 
kontaminantů. Systém tak lze použít při 
měření i v těch nejnáročnějších prostředích.

Záruka Hexagon
Záruka 24 měsíců a garantovaná životnost 
10 let.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
Vedle jedinečných možností zařízení Leica Absolute Tracker ATS600 spojených s přímým skenováním jsou k dispozici 

pokročilé funkce, které uživatelé očekávají od naší špičkové řady systémů Absolute Tracker.
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APLIKACE

    LETECTVÍ

    ENERGETIKA

VELKÉ OCELOVÉ  
KONSTRUKCE

VELKOOBJEMOVÉ APLIKACE
Díky kombinaci zavedené technologie a jedinečných nových prvků nabízí systém Leica Absolute Tracker ATS600 řešení 

klíčových aplikací v celé řadě průmyslových oborů.

DOPRAVA

STAVEBNÍ STROJE

KONTROLA KVALITY
Přímé skenování pro velké povrchy, reflektor pro vyrovnání a 

měření prvků, a to vše ze vzdálenosti až 80 metrů. Zařízení 

ATS600 je ideální pro zajištění kvality u velkoobjemových dílů a 

procesů, které byly dříve nepraktické nebo příliš časově náročné.

VÝROBA A NASTAVOVÁNÍ
Díky přímému skenování je proces vyrovnání a nastavování 

jednodušší než kdy dříve.  Jednoduché vyrovnání reflektorem 

a přímé měření části bez nutnosti instalovat velkou skupinu 

jednotlivých reflektorů, bez ohledu na to, jak velký je příslušný 

díl.
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Přesnost
• Měření pomocí reflektoru  

Absolutní měření úhlů1  ± 15 µm + 6 µm/m

Měření vzdálenosti (EUni:0:LT,MPE)2 ± 100 µm 

Všechny přesnosti jsou specifikovány jako maximální povolená chyba (MPE). Typické hodnoty jsou polovina MPE.

• Bezkontaktní měření 

Rozsah šumu3   < 80 µm

Absolutní přesnost4   < ± 300 µm 

Rozsah          
Měření pomocí reflektoru  0.8 až 80 m

Bezkontaktní měření  1.5 až 60 m

Rychlost 
Frekvence skenování  1 kHz

Rychlost skenování5  < 10 sec/m2 v rychlém režimu

    < 135 sec/m2 ve standardním režimu

1 Příčné měření úhlu eT podle normy to ISO 10360-10:2016, s ohledem na maximální povolenou chybu (MPE) pro chybu umístění (LDia.2x1:P&R:LT,MPE)  
v souladu s kapitolou 6.3 normy ISO 10360-10:2016: ± 30 µm + 12 µm/m

2 V souladu s normou ISO 10360-10:2016, kapitola 6.4, tabulka 4

3 Rozsah šumu 1σ pri 78% Albedo, 1.5 až 30 metrů

4 Maximální odchylka (MPE) od roviny vytvořené využitím metody Best-Fit (78% Albedo), 1.5 až 30 metrů, 0 až ± 45° úhel dopadu

5 Při výchozí hustotě bodů a vzdálenosti čar

Prostředí
Prach/voda   IP54 (IEC 60529)

Provozní teplota   0˚C až 40˚C

Relativní vlhkost   Max. 95% (bez kondenzace)

Monitorování okolního prostředí Teplota, tlak vzduchu a vlhkost

Rozhraní
Kabelové             TCP/IP (Cat5)

Bezdrátové   WLAN (IEEE 802.11n)

Obecné informace
Přehledová kamera    4:3 IR  vylepšený obraz

    ≈ 10˚ FOV

Napájení               AC napájecí zdroj

    Li-ion baterie s obvyklou dobou provozu 8 hodin

Laser    Laserový produkt třídy 2 v souladu s IEC 60825-1 

    Druhé vydání (2014-05)

SPECIFIKACE
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14.2 kg

±145˚
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1.65 kg

59 mm

360˚
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SERVIS A KVALITA

EUROPE
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Paris, FR
Barcelona, ES 
Orbassano, IT 
Aarau, CH 
Gothenburg, SE 
St. Petersburg, RU 
Wetzlar, DE 
Prague, CZ 
Ankara, TR 
Krakow, PL

AMERICA
São Paulo, BR 
Lake Forest, US 
Miamisburg, US

ASIA
Bangalore, IN
Bangkok, TH
Qingdao, CN 
Seoul, KR 
Atsugi, JP

ŠPIČKOVÉ SYSTÉMY S NEJLEPŠÍ 
PODPOROU
Na základě zkušeností s více než 25 lety výzkumu a vývoje je Leica Absolute Tracker ATS600 nejnovějším systémem z celé 

řady špičkových technologických inovací. Kvalita, která pohání produktivitu práce, je to, co udržuje společnost Hexagon v čele 

a umožňuje jí dodávat řešení pro různá průmyslová odvětví po celém světě. Mezinárodní působení společnosti Hexagon navíc 

garantuje komplexní podporu a servis po celém světě.



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

© 2019 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.

KONTAKTY

ČESKÁ REPUBLIKA 
Hexagon Metrology s.r.o. 
Litvínovská 609/3 
190 00 Praha 9 - Prosek 

T: +420 272 680 830

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Hexagon Metrology s.r.o.
Tuhovská 10722/29
831 06 Bratislava - Vajnory

T: +421 232 600 026


