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A VILÁG ELSŐ KÖZVETLENÜL 
SZKENNELŐ LÉZERTRACKERE
A Leica Absolute Tracker ATS600 a legkiválóbb megoldás nagy alkatrészek és felületek nagysebességű ellenőrzésére. A 

háromdimenziós ellenőrzések következő generációját képviselő berendezés a hagyományos lézertrackeres reflektoros mérési 

funkciót ötvözi a méréstechnikai szintű, közvetlenül lézertracker általi érintés nélküli mérések úttörő technológiájával.

A mérés végrehajtásához nincs szükség olyan tartozékokra, mint a reflektorok, célpontok vagy kézi szkennerek – ez a világ első 
közvetlenül szkennelő lézertrackere.

Ezen úttörő technológia és a hagyományos reflektoros mérések intelligens kombinációja lényegesen csökkenti az ellenőrzési 

folyamatok időtartamát és teljesen új alkalmazási területeket nyit meg a méréstechnikai minőségirányítás világában, olyan 

területeket, amelyekre korábban gondolni sem mertünk. Teljesen új szintre került a nagypontosságú mérés, illesztés és elemzés.

BEVEZETÉS
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NAGY LÉPTÉKŰ
MÉRÉSEK
EGYSZERŰEN
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JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

NAGY LÉPTÉK, NAGY  
TELJESÍTMÉNY
A ATS600 mérési tartománya alapvetően eltér bármely 

más, összehasonlítható méréstechnikai rendszerétől. 

Közvetlen szkenneléssel akár 60 méter távolságból is 

garantált a mindössze 300 mikronos méréstechnikai szintű 

pontosság. A hagyományos szkennelő eszközökkel nehezen, 

körülményesen vagy gazdaságtalanul digitalizálható 

alkatrészek immár könnyedén mérhetők pontosan.

EGYSZERŰ ÜZEMELTETÉS
A mérés mindössze egyetlen felhasználót igénylő folyamat 

az ATS600 esetén. A célpontok könnyen azonosíthatók a 

trackeren vagy a szoftverben, és az eredmények bevált 

munkafolyamatokon át hatékonyan kerülnek továbbításra és 

feldolgozásra. Minimális oktatás, minimális hibák, minimális 

ráfordítás.

AUTOMATIKUS IRÁNYÍTÁS
Az ATS600 ideális automatizált konfigurációkhoz – az 

automatizálást szem előtt tartva terveztük. Minimális 

felhasználói beavatkozási igénnyel úgy állítható be, hogy 

függetlenül és állomás-áthelyezés nélkül hajtson végre sok 

ismétlődő mérést.

MÉRÉSTECHNIKAI 
MUNKAFOLYAMATOK
Az ATS600 egyik fő előnye az a képessége, hogy a közvetlen 

szkennelés egy teljesen méréstechnikai központú 

munkafolyamatba integrálható. Valamennyi, érintés 

nélküli vagy reflektoros eljárással begyűjtött mérési adat 

akár 1000 Hertz értékű adatsebességgel közvetlenül a 

méréstechnikai szoftverbe kerül, melynek köszönhetően a 

minőségellenőrzés a termelési világ teljesen új területeit is 

meghódítja.

KOMBINÁLT HATÁSOK
Az ATS600 segítségével intelligensen kombinálhatók a 

reflektor-alapú és a reflektor nélküli mérések. A reflektorok 

egyszerű beállítása és a közvetlen szkennelés együtt gyorsan 

teljes képet ad a céltárgyról.

GYORS MÉRÉS
Az ATS600 egyedülállóan gyorsan hajtja végre a mérési 

folyamatot. Az adatpontsűrűség teljesen konfigurálható, 

melynek köszönhetően a felhasználók az alkalmazásukhoz 

testre szabhatják a mérési folyamat sebességét és 

pontossági szintjét – négyzetméterenként 10 másodpercet 

igénybe vevő gyors ellenőrzéstől nagy pontosságú 

szkennelésig, négyzetméterenként 135 másodperc alatt.

A világ első közvetlenül szkennelő lézertrackere áthidalja a pontonkénti reflektoros és mérőfejes mérések és a 

háromdimenziós kézi lézerszkennerek fejlett szkennelési funkciója közötti szakadékot. A Leica Absolute Tracker ATS600 az 

egyedi közvetlen szkennelési funkciójával páratlan előnyöket nyújt számos nagy léptékű alkalmazás esetén.
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A PIACVEZETŐ 
ABSZOLÚT                             
TECHNOLÓGIA
PLATFORMJÁRA 
ÉPÜLT 
A közvetlen szkennelés mérések úttörő eljárását megvalósító Leica 

Absolute Tracker ATS600 teljesen átformálja a nagy alkatrészek 

és felületek ellenőrzéséről alkotott elképzeléseinket. E változás 

alapja a speciális méréstechnikai rendszereknél mindezidáig nem 

hasznosított technológia - a hullámforma-digitalizálás.
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TECHNOLÓGIA

AZ ABSZOLÚT TÁVOLSÁGMÉRÉSES 

SZKENNELÉS

A hullámforma-digitalizáló (Wave Form Digitiser - WFD) bevált 

technológia a nagypontosságú térinformatikai eszközöknél. Az eljárás 

a repülési időt és a fázislépéses mérési technológiát ötvözi, melynek 

eredményeként gyors mérést biztosít nagy távolságok esetén, és a 

mérési pontba célpontot sem kell elhelyezni.

Jóllehet a WFD technológiát már használják egy ideje a térinformatikai 

berendezéseknél, mégis ez az első alkalom, hogy e technológia 

pontossága újradefiniálásra került méréstechnikai szinteken. A 

Leica Absolute Tracker ATS600 úttörő Abszolút távolságméréses 

szkennelési technológiája az érintés nélküli mérések esetén a 

tartományon belüli pontosságot 100 mikron (1 σ) alatt tartja - 

ami a korábbi WFD-alapú mérőrendszerekhez viszonyítva egy 

nagyságrenddel pontosabb.

SZELEKTÍV MÉRÉSI HÁLÓ

Az ATS600 a felületek digitalizálása érdekében szekvenciálisan méri 

meg pontok hálózatát a felhasználó által meghatározott területen 

belül. E „szelektív szkennelés” sokkal hatékonyabb mérési és 

adatelemzési folyamatokat tesz lehetővé, mint a nagyfelbontású 

térinformatikai rendszereknél jellemző teljes félgömb-

mérés. A szkennelés szempontjából érdekes régió a fedélzeti 

Áttekintő kamera segítségével, vagy az alkalmazott szoftveren 

belüli névleges vagy CAD-adatok kiválasztásával egyszerűen 

meghatározható.

Az ATS600 látómezőjén belül egyedi hálóparaméterekkel több 

szkennelési régió egyetlen futtatásba összeválogatható, ami 

csökkenti a felhasználói beavatkozás szükségességét. Az 

elkészült szkennelési háló természete szinté felhasználó által 

testreszabható, a mérési pontsűrűség 0,5 és 1000 milliméter 

között választható a mért objektum távolságánál. A felhasználó 

így optimális egyensúlyt találhat a szkennelés részletessége és a 

mérési folyamat sebessége között.
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Minden egyben kialakítás
Az integrált vezeték nélküli 
csatlakoztathatóságtól, környezet-
felügyelettől és egész napos akkumulátoros 
üzemeltetéstől az áttekintő kameráig és az 
ergonomikus hordfülig minden beépített.

MeteoStation
Az integrált környezeti egység a 
körülményeket felügyeli, mint például 
a hőmérsékletet, a légnyomást és a 
páratartalmat a változások kompenzálása 
érdekében, ami pontos méréseket biztosít a 
külső tényezőktől függetlenül.

1 kHz adatkimenet
A dinamikus teljesítményű valósidejű 
architektúra akár másodpercenként 1000 
pont értékű mérési sebességet is lehetővé 
tesz.

PowerLock
Népszerű szolgáltatásunk a reflektorral 
való kapcsolat automatikus, felhasználói 
beavatkozást nem igénylő visszaállítása azt 
követően, hogy megszakadt a rálátás.

Áttekintő kamera 
A nagyfelbontású színes OVC távolról is 
rálátást nyújt a tracker teljes látómezejére 
a gyors és pontos célzás érdekében.

Hordozhatóság
Mint minden Absolute Tracker esetén, 
itt is kulcsfontosságú a hordozhatóság. 
Az ATS600 tömege nem éri el a 15 
kilogrammot, és elfér mindössze egyetlen 
könnyen hordozható repülőgépes 
hordtáskában.

Akkumulátoros üzem
A független, azonnal cserélhető 
akkumulátoros tápegység gyors és egyszerű 
vezeték nélküli felállítást és egész napos 
vezeték nélküli üzemeltetést tesz lehetővé.

Gravitációhoz igazítás
Lehetővé teszi a mérések gravitációhoz 
igazított Z-tengellyel történő elvégzését, 
ami ideális szintezéshez és beigazítási 
feladatokhoz. 

Mérési térfogat
Nagy, 360˚-os mérési térfogat, reflektorral 
akár 160 méter átmérővel (ø), vagy akár 120 
méter átmérővel (ø) közvetlen szkennelés 
esetén.

Okos csatlakoztathatóság
A beépített WiFi funkció egyetlen felhasználó 
általi üzemeltetést biztosít egyetlen személyi 
számítógéppel, valamint távirányítási 
lehetőségekkel notebookok, tabletek vagy 
okostelefonok segítségével.

IP54 
Az IEC-tanúsított szigetelt egység 
behatolással szembeni védelmet nyújt, ami 
hatékony mérést biztosít a legkeményebb 
körülmények között is.

Hexagon garancia
Teljeskörű 24 hónapos gyári garancia és 
garantált szervizelhetőség 10 éven át.

MEGHATÁROZÓ FUNKCIÓK
A Leica Absolute Tracker ATS600 egyedi közvetlen szkennelési képességei a felhasználók által az Absolute Tracker 

rendszerek piacvezető termékcsaládjától elvárt fejlett funkcionalitást egészítik ki.
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ALKALMAZÁSOK

    ŰRHAJÓZÁSI  
    ÉS REPÜLŐGÉPIPAR

    ENERGETIKA

NAGY 
ACÉLSZERKEZETEK

NAGY LÉPTÉKŰ ALKALMAZÁSOK
A bevált technológia és az egyedülálló új szolgáltatások révén a Leica Absolute Tracker ATS600 számos iparágban a 

legkülönbözőbb alkalmazásokhoz kínál megoldást.

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

MUNKAGÉPEK

MINŐSÉGELLENŐRZÉS
Nagy felületek közvetlen szkennelése, reflektoros beállítás 

és alakzatmérés, és mindez akár 80 méteres távolságból 

– az ATS600 tökéletes nagy léptékű alkalmazások 

minőségbiztosításához és olyan folyamatokhoz, amelyek 

korábban kivitelezhetetlenek vagy túl időigényesek voltak.

ÉPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
A közvetlen szkennelés minden eddiginél egyszerűbbé teszi a 

beállítási és beigazítási folyamatokat – egyszerű reflektoros 

beigazítás és az alkatrész közvetlen mérése, bonyolult egyedi 

reflektor-elrendezések nélkül, függetlenül attól, hogy mekkora 

maga az alkatrész.
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Pontosság
• Reflektoros mérés  

Abszolút szögteljesítmény1  ± 15 µm + 6 µm/m

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

Minden pontossági adat mint Legnagyobb Megengedett Hiba  (MPE) van megadva.  A tipikus értékek az MPE felét jelentik.

• Érintés nélküli mérés 

Tartományon belüli pontosság3 < 80 µm

Abszolút pontosság4  < ± 300 µm 

Mérési tartomány          
Reflektoros mérés   0.8 to 80 m

Érintés nélküli mérés  1.5 to 60 m

Sebesség 
Szkennelési sebesség  1 kHz

Szkennelési sebesség5  < 10 sec/m2 Gyors üzemmódban

    < 135 sec/m2 Normál üzemmódban

1 Szögteljesítmény, átlós eT az ISO 10360-10:2016 szabvány szerint,  ± 30 µm + 12 µm/m értékű MPE helyzethiba figyelembe vételével (LDia.2x1:P&R:LT,MPE) 
az ISO 10360-10:2016 szabvány 6.3 fejezete értelmében.

2 Az ISO 10360-10:2016 szabvány 6.4 fejezetének 4. táblázata értelmében.

3 Tartományon belüli pontosság 1σ 78% Albedo-ig, 1.5 - 30 méter.

4 Legnagyobb eltérés (MPE) a Legjobban illeszkedő síktól (78% Albedo), 1.5 - 30 méter, 0 és ± 45° közötti beesési szögnél.

5 Alapértelmezett két pont közötti és két egyenes közötti távolság.

Környezet
Por/Víz    IP54 (IEC 60529)

Működési hőmérséklet  0 - 40°C

Relatív páratartalom  Max. 95% (nem kicsapódó)

Környezeti tényezők  Hőmérséklet, nyomás és páratartalom

Interface
Kábel    TCP/IP (Cat5)

Kábel nélküli   WLAN (IEEE 802.11n)

Általános információk
Áttekintő kamera    4:3 IR kiterjesztett kép

    ≈ 10˚ FOV

Áramfelvétel   Váltóáramú tápegység

    Litium-ion akkumulátor kb. 8 órás működési idővel

Lézer    IEC 60825-1 (második kiadás) szerinti 2-es osztályú lézer termék (2014-05)

SPECIFIKÁCIÓK

258 mm

47
7 

m
m

14.2 kg

±145˚

148 mm

24
9 

m
m

1.65 kg

59 mm

360˚
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SZERVIZ ÉS TERMÉKTÁMOGATÁS

EURÓPA
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

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

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

MINŐSÉG AZ EGÉSZ VILÁGON 
PIACVEZETŐ ESZKÖZÖK PIACVEZETŐ 
TÁMOGATÁSSAL

A több, mint 25 éves kutatási és fejlesztési tapasztalaton alapuló Leica Absolute Tracker ATS600 a Hexagon Manufacturing 

Intelligence kiváló teljesítményt nyújtó technológiai innovációinak hosszú sorára tekint vissza. A tapasztalatból 

származtatott minőség felhasználása a termelékenység ösztönzésére az, ami a Hexagon vállalatot az élen tartja, és 

alkalmassá teszi arra, hogy első osztályú megoldásokat szállítson valamennyi iparágban, az egész világon.

A Hexagon nemzetközi jelenléte átfogó értékesítés utáni támogatást és szervizelést garantál világszerte. A méréstechnikai 

berendezésgyártók között a legnagyobb specializált szervizcsapat révén és a helyben biztosított megoldások 

hangsúlyozásával a Hexagon egyedülálló a szerviz, javítási, hitelesítési és kalibrálási szolgáltatásoktól a gépkezelők 

oktatásáig és a szoftverek karbantartásáig és frissítéséig.

A szervizelés tíz éves biztosítása mellett, a Leica Absolute Tracker ATS600 tulajdonosai a teljes körű 24 hónapos garancia 

előnyeiben is részesülnek – ez a biztosíték arra, hogy a technológiánk mindig meg fog felelni felhasználók igényeinek.



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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