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KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE 
DO BARDZO SZYBKIEJ KONTROLI 
JAKOŚCI
 
Nowoczesna produkcja wymaga bardzo szybkiego przekazywania informacji ze świata fizycznego do świata 
cyfrowego.  System PartInspect L odgrywa istotną rolę w tym procesie  – połączenie wszechstronnych technik 
automatyzacji ze skanerami AICON o wysokiej rozdzielczości umożliwia usunięcie przestojów w pracy z 
procesu kontroli jakości.  

Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii światła strukturalnego ze wszechstronnym ramieniem 
pomiarowym w celu przeprowadzania automatycznych pomiarów w trybie offline, blisko lub na linii 
produkcyjnej, PartInspect L stanowi prostą w obsłudze celę pomiarową z łatwym w użytkowaniu 
interfejsem Kiosk, co usprawnia i przyspiesza realizację powtarzalnych zadań pomiarowych. Automatyczne 
programowanie w trybie offline maksymalnie upraszcza proces kontroli, natomiast możliwość 
przeprowadzania pomiarów równolegle z tworzeniem nowych projektów metrologicznych zarówno w celi 
pomiarowej, jak i na innym stanowisku pracy, znacznie zwiększa wydajność.

Dzięki PartInspect L planowanie i przeprowadzanie pomiarów nie wymaga  
specjalistycznej wiedzy dotyczącej «uczenia» robota, co pozwala na prostą  
automatyzację procesu kontroli zaledwie po krótkim przeszkoleniu.  
Te wszystkie zalety sprawiają, że bardzo ważne procesy kontroli mogą  
zostać przeniesione do świata inteligentnej produkcji.

WSTĘP



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE POD 
KLUCZ
PartInspect L posiada modułową konstrukcję, która dla użytkownika oznacza większą elastyczność i mniejsze 
koszty. Zamocowany na platformie stół obrotowy oraz komponenty robota ułatwiają instalację, oferując funkcję 

«Plug and Play» (Podłącz i Używaj ), która pozwala na zakończenie ustawień i uruchomienie PartInspect L w 
siedzibie klienta w okresie nie przekraczającym dwóch dni roboczych. 

PROSTA OBSŁUGA
Z myślą o prostej obsłudze stworzyliśmy dostosowane do potrzeb klienta oprogramowanie, które współdziała 
z systemem PartInspect L - funkcja programowania w trybie offline prowadzi użytkownika przez etap 
planowania pomiarów zanim programy zostaną przesłane do celi pomiarowej w celu uruchomienia. Sterowanie 
systemem możliwe jest zarówno bezpośrednio za pomocą narzędzi w trybie offline, jak i interfejsu Kiosk 

na ekranie dotykowym celi pomiarowej - to pozwala na bezpośrednią kontrolę zadań pomiarowych na hali 
produkcyjnej.

ELASTYCZNOŚĆ
Szerokie wejście i otwarta górna część celi pomiarowej PartInspect L umożliwia załadowanie części za pomocą 
transportera palet, wózka widłowego a nawet dźwigu – jest to szczególnie użyteczne w przypadku części 
o wysokości i średnicy do 1,5 metrów oraz masie 2000 kilogramów. Dzięki opcjonalnemu zadaszeniu cela 
pomiarowa staje się idealnym rozwiązaniem do przeprowadzania pomiarów w zapylonym środowisku lub przy 
jaskrawym świetle otoczenia. Krótki czas przygotowania przed rozpoczęciem nowych pomiarów również zapewnia 
elastyczność, umożliwiając szybkie dostosowanie systemu do analizy różnych rodzajów i wielkości części, co 
stanowi idealne rozwiązanie dla producentów i dostawców usług.
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SZYBKOŚĆ
Dostosowany do potrzeb klienta program i sterownikPartInspect L upraszczają i przyspieszają proces kontroli 
powierzchni oraz cech części, dokonując automatyzacji procesu planowania i realizacji zadań. Natomiast 
dzięki manipulowaniu skanerem i mierzonym elementem za pomocą robota i stołu obrotowego pomiary 3D 
części nigdy nie były tak szybkie i proste.

Funkcje szybkiego pozycjonowania i planowania ścieżki mogą zostać uruchomione nawet bez dostępu do 
celi pomiarowej lub gdy cela pomiarowa jest w trakcie pracy -w ten sposób czas przestoju między pomiarami 
znacznie się skraca. Dodatkowo automatyczne raportowanie i archiwizacja stanowią idealne uzupełnienie 
systemu, zapewniając szybkie, dokładne i powtarzalne pomiary, które wymagają jedynie niewielkiego nakładu 
pracy operatora lub specjalistycznej wiedzy.
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PROSTSZE PLANOWANIE I 
KONTROLA
System PartInspect L jest napędzany przez innowacyjną platformę oprogramowania, która łączy etap 
planowania przed pomiarami z etapem kontroli procesu pomiarowego, zarówno bezpośrednio na hali 
produkcyjnej, jak i w trybie offline na specjalnym stanowisku roboczym. 

PLANOWANIE W TRYBIE OFFLINE 
Narzędzie oprogramowania PartInspect L OfflineProgramming oferuje wiele funkcji umożliwiających 
przygotowanie do pomiarów - do tego celu wystarczy jeden, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. System 
zdejmuje z operatora działającego na hali produkcyjnej trudny obowiązek uczenia robota, a jednocześnie oferuje 
inteligentne wsparcie zaawansowanym użytkownikom.

• Wsparcie użytkownika poprzez planowanie pozycji robota i ścieżki skanowania - automatyzacja procesu

• Planowanie podczas trwania procesu produkcyjnego znacznie skraca czas przestoju w pracy

• Tryb interaktywny umożliwia dodanie lub edycję pozycji w istniejących programach

• Funkcja makro umożliwia połączenie pomiaru powierzchni i cechy w jednym programie pomiarowym

• Możliwość przesłania programu i planu kontroli do wielu połączonych celi pomiarowych za pomocą 
jednego interfejsu
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KONTROLA SKANOWANIA
Na hali produkcyjnej system PartInspect L sterowany jest za pomocą interfejsu Kiosk na ekranie dotykowym. 
Dzięki temu użytkownik może wybrać i uruchomić wcześniej zdefiniowane programy pomiarowe - oznacza to, że 
standardowy użytkownik nie musi mieć kontaktu z panelem do nauki robota.

Po zakończeniu pomiarów na ekranie może zostać wyświetlony raport z kontroli jakości, co pozwala na 
natychmiastowy przegląd wyników . Wystarczy kabel LAN, aby uzyskać dostęp do wszystkich wyników i 
pomiarów w celu ich dalszego przetwarzania i bardziej szczegółowej analizy.

• Specjalny interfejs z jednym przyciskiem na hali produkcyjnej

• Szybka realizacja przygotowanych programów pomiarowych

• Bezpośredni przegląd raportów z kontroli pomiarowej na hali produkcyjnej

• Przesłanie pomiarów i raportów do udostępnionego katalogu z wykorzystaniem kabla LAN. W ten sposób 
dostęp do tych danych jest łatwy i prosty

• Wymagane jedynie krótkie szkolenie
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KONFIGURACJA  
WEDLE POTRZEB
PartInspect L dostępny jest w dwóch głównych konfiguracjach - każda z nich wykorzystuje 
inną technologię skanowania AICON.

PARTINSPECT L HiEND
PartInspect L HiEnd wykorzystuje sondę o dużej rozdzielczości oraz  technologię rzutowania (projekcji) skanera 
AICON StereoScan neo. Posiada również wszystkie funkcje oprogramowania niezbędne do przyprowadzania 
automatycznych pomiarów 3D powierzchni i cech części z ultra wysoką dokładnością.   System oferuje trzy 
opcje pola widzenia, które użytkownik może wybrać wedle własnych potrzeb - dzięki temu możliwy jest pomiar 
zarówno małych, jak i wielkogabarytowych części za pomocą jednego systemu.

• Krótki czas pomiarów dzięki bardzo szybkiej cyfrowej projekcji (rzutowaniu)  

• Maksymalny stopień dokładności cechy dzięki kamerze o dużej rozdzielczości

• Możliwość zmiany pola widzenia (zgodnie z potrzebami użytkownika) za pomocą interfejsu oprogramowania 
PartInspect L

• Wysoce stabilny proces skanowania

• Pomiar błyszczących i ciemnych powierzchni

• Kompatybilność z DPA Online -wspomagającym fotogrametrycznym systemem 
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KONFIGURACJE

PARTINSPECT L EFFICIENT
W składPartInspect L Efficient wchodzi  skaner klasy podstawowej AICON PrimeScan - rozwiązanie to 
posiada wszystkie funkcje oprogramowania niezbędne do przeprowadzenia automatycznych pomiarów 3D 
powierzchni i cech części ze standardową dokładnością. Dwie opcje pola widzenia do pomiaru małych lub 
wielkogabarytowych części.

• Kompaktowa i lekka konstrukcja

• Niewielka odległość robocza zapewnia maksymalną elastyczność w celi automatycznej

• Projekcja (rzutowanie) w świetle niebieskim dla lepszego pomiaru powierzchni ciemnych i błyszczących 

• Kompatybilność z DPA Online -wspomagającym fotogrametrycznym systemem

DPA ONLINE
Niektóre modele serii  AICON DPA wykorzystują również technologię fotogrametryczną - DPA Online stanowi 
uzupełnienie fotogrametrycznego modułu dla PartInspect L. Kamera o dużej rozdzielczości zamontowana jest 
na lub pod skanerem i wykorzystywana do tworzenia układu odniesienia w celu kontroli globalnej dokładności 
kalibracji (osiowania) na wielkogabarytowych i/lub złożonych częściach.

• Prostsze badanie geometrii części z zachowaniem  dokładności na standardowym poziomie

• Gwarancja dokładności w zakresie 50 mikronów w całej przestrzeni pomiarowej celi

• Pomiar wymagających części, takich jak płaskie, wąskie bądź wielkogabarytowe elementy

• Fotogrametria w pełnym zakresie wykorzystywana przez PartInspect L do realizacji zadań pomiarowych

• Dla każdej konfiguracji PartInspect L programy robotyczne specjalnie dostosowane do technologii 
fotogrametrycznej 

• Technologia dostępna dla wszystkich konfiguracji PartInspect L w momencie pierwszej instalacji lub w 
przyszłości jako aktualizacja
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SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJE SKANERA
AICON STEREOSCAN NEO

8.0 MEGAPIKSELI
AICON PRIMESCAN
5.0 MEGAPIKSELI

Kamera Monochromatyczna , CCD skanowanie 
progresywne 4/3” Monochromatyczna, CMOS 2/3”

Rozdzielczość kamery 2 x 8 147 712 pikseli (3296 x 2472) 2 x 5 013 504 pikseli (2448 x 2048) 

Rzutnik Projektor cyfrowy Zminiaturyzowana technika rzutowania 

Źródło światła 
3 x 100 W wysokiej mocy oświetlenie LED 

(czerwony + zielony + niebieski)
100 W mocne światło LED (niebieskie) 

Minimalny czas pomiaru 1 s 1 s 

Ciężar sensora 12 kg1 3.8 kg 

Zasilanie AC 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50-60 Hz, zewnętrznie, 150 W 

Sterownik Zintegrowany, USB 3.0 Zintegrowany, USB 3.0 

System operacyjny Windows 10, 64-bitowy Windows 10, 64-bitowy 

PARTINSPECT L SPECYFIKACJE CELI POMIAROWEJ

Maksymalna wysokość części 1500 mm

Maksymalna średnica części 1500 mm

Maksymalne obciążenie stołu obrotowego 2000 kg

Robot przemysłowy             Maksymalne  
                                                      obciążenie (ładunek) 
                                                      Zasięg

25 kg
1853 mm

Zakres napięcia (różne regiony) 400Y/230V AC (+/-5%), 16A 50/60Hz lub
US/C 480Y/277V AC, 120V AC 60Hz

Zasilanie wejściowe 5 kVA

Średnie zużycie energii 1.5 kW

Wymiary obudowy Szer. 3050 x Gł. 2480 x Wys. 2500 mm

Maksymalna szerokość otwarci drzwi 1670 mm

Minimalna wysokość stropu (sufitu) 3500 mm

Masa celi pomiarowej 2500 kg

Maksymalne obciążenie podłogi (podłoża) 400 kg/m²
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SPECYFIKACJE

POLE WIDZENIA I DOKŁADNOŚĆ – AICON STEREOSCAN NEO
Kąt triangulacji: 30°
Długość bazy: 450 mm
Odległość robocza: 840 mm

Pole widzenia(2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm

Pole widzenia(3) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm

Głębokość pomiaru(4) 176 mm 270 mm 430 mm

Rozdzielczość X, Y(5) 86 μm 128 μm 211 μm

Błąd odległości 
(odstępu) kuli 10 μm 16 μm 30 μm

Błąd pomiaru długości 20 μm 28 μm 60 μm

Wielkość błędu 
próbkowania 6 μm 12 μm 16 μm

Błąd próbkowania 7 μm 12 μm 16 μm

Wszystkie pola widzenia (FOV) można uzyskać z wykorzystaniem tych samych podstawowych elementów, np. bazy systemu, 
kamer i rzutnika, poprzez prostą wymianę elementów (i bazy CRP, jeśli jest to konieczne). Aby usprawnić ustawianie i 
kalibrację standardowych maszyn pomiarowych, otrzymają one dostosowane do indywidualnych potrzeb i testowane zestawy 
obiektywów (soczewek) dla każdego pola widzenia. Obiektywy te są dostarczane z wcześniej zdefiniowanymi ustawieniami 
dla apertury i ogniskowej, które są w taki sposób zoptymalizowane, aby odpowiadać polom widzenia, bez konieczności 
wprowadzania zmian przez użytkownika.

DPA ONLINE ACCURACY 

Pomiar długości  - dokładność MPE* 20 μm + 20 μm/m  
(długość przekątnej przestrzeni pomiarowej)

*  Maksymalny dopuszczalny błąd, pomiar długości – zgodnie z normą VDI/VDE 2634 Część 1: określony jako maksymalna 
dozwolona odchyłka zmierzonej długości, która znajduje się między dwoma punktami pomiarowymi, sygnalizowany za 
pomocą markerów fotogrametrycznych,w całej przestrzeni pomiarowej PartInspect L, bez względu na położenie i orientację.

POLE WIDZENIA I DOKŁADNOŚĆ – AICON PRIMESCAN
Mała Odległość Robocza

Kąt triangulacji: 26°
Odległość robocza: 370 mm

Duża Odległość Robocza
Kąt triangulacji: 18°

Odległość robocza: 540 mm

Pole widzenia(2) 400 mm 700 mm

Pole widzenia(3) 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Głębokość pomiaru(4) 200 mm 350 mm

Rozdzielczość X, Y(5) 125 μm 208 μm

Błąd odległości 
(odstępu) kuli 20 μm 56 μm

Błąd pomiaru długości 40 μm 112 μm

Wielkość błędu 
próbkowania 10 μm 28 μm

Błąd próbkowania 10 μm 28 μm

Wszystkie pola widzenia (FOV) stanowią integralną część systemu: nie można zmienić ich konfiguracji. Każde pole widzenia 
jest dostarczane jako osobne urządzenie.

OKREŚLENIE DOKŁADNOŚCI
To, czy podana przez nas dokładność skanerów AICON jest właściwa i wiarygodna, stanowi dla nas bardzo istotną kwestię. Dlatego 

każdy skaner AICON przechodzi test akceptacji skanera AICON. W oparciu o normę VDI/VDE 2634 Część 3, test akceptacji skanera AICON 

wykorzystuje cztery parametry dokładności, dzięki czemu użytkownicy zyskują pełne zaufanie co do dokładności skanera AICON.

(1)  Ciężar może się różnić w zależności od pól pomiarowych (widzenia).
(2)  Oznaczenie baz skanera (S, L) i przekątnej w środku przestrzeni pomiarowej.
(3)  Rozszerzenie boczne (X x Y) w środku przestrzeni pomiarowej.
(4)  Głębokość przestrzeni pomiarowej (Z).
(5)  Wartości dla rozdzielczości poprzecznej (lateralnej) zostały obliczone teoretycznie (stosunek wielkości pola widzenia  
       (FOV) i liczby pikseli czipa kamery).

Błąd odległości (odstępu) kuli [SD] 
Globalne parametry jakościowe. Odchyłka od 
odległości dostosowanych kul do skalibrowanej 
odległości. Kule posiadają promień swobodny.

Błąd próbkowania [PF] 
Lokalne parametry jakościowe. Odchyłka od 
powierzchni do dostosowanej kuli.

Wielkość błędu próbkowania [PS] 
Lokalne parametry jakościowe. Odchyłka od 
promienia dostosowanej kuli do skalibrowanego 
promienia.

Błąd pomiaru długości [E] 
Globalne parametry jakościowe. Suma SD i 2 
odchyłek. Zastosowano najbliższe punkty wzdłuż 
środkowej osi. Zastosowano odchyłkę odległości 
od danego punktu do środka kuli względem 
dopasowanego (dostosowanego) promienia.



Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga producentom 
przemysłowym rozwijać przełomowe technologie dzisiaj, a 
jutro – produkty zmieniające życie. Jako wiodący specjalista 
w zakresie metrologii i produkcji, ekspert w sondowaniu, 
myśleniu i działaniu dzięki zbieraniu, analizie i aktywnemu 
wykorzystywaniu danych zapewnia klientom pewność w 
zwiększaniu produkcji i wydajności przy jednoczesnym 
ulepszaniu jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów serwisowych, zakładów 
produkcyjnych i biur sprzedaży na pięciu kontynentach 
kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, 
w którym jakość zwiększa wydajność produkcji. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią Hexagon 
(Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), wiodącego 
globalnego dostawcy technologii informacyjnych 
zwiększających jakość i wydajność w zastosowaniach 
geoprzestrzennych i przemysłowych.

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANOWANIE LASEROWE

SONDY

PRZENOŚNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI SERWISOWE

TRACKERY LASEROWE

SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWE I OPTYCZNE

SKANERY W TECHNOLOGII ŚWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE

CAD / CAM

OPROGRAMOWANIE DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY PROCESU

ROZWIĄZANIA ZROBOTYZOWANE

RĘCZNE INSTRUMENTY POMIAROWE

OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I KOSZTORYSOWANIA
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