
DPA Series
Páratlan felső kategóriás fotogrammetria rendszerek

Termékismertető
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A csúcsminőségű 
fotogrammetriáról 
röviden
 
A gyártóműhelyben történő mérések esetében fontos, hogy a mérési folyamat egyszerű 
legyen, és amennyire lehetséges, kizárja a felhasználói hibák lehetőségét és az ipari 
környezet veszélyeit. 
 
Az DPA Series fotogrammetria rendszereket ezért úgy tervezték, hogy minden helyzetben 
tudják biztosítani a felhasználóbarát mérést és adatfeldolgozást. Az  DPA Series rendszer 
egyetlen kézi kamerából, és az azt célzottan támogató szoftver platformból áll, ezért ez 
a világ egyik legjobban hordozható mérési rendszere, miközben kompromisszumok nélkül 
metrológiai pontosságú méréseket képes elvégezni olyan nagy sebességgel, ami által 
javítja a termelékenységet. 
 
Az DPA Series rendszer három különböző konfigurációban érhető el, ami által a 
felhasználó a saját alkalmazási igényeihez igazíthatja a felhasználást. Mindegyik rendszer 
ugyanazt a fejlett DPA Pilot szoftver platformot használja – ezen alapul az DPA Series 
piacvezető mérési funkcionalitása.



KijelölésShooting

Teljesen 
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DPA series
Hogyan működik a digitális fotogrammetrikus elemzés 

  
Az DPA Series rendszer hordozható 3D mérési eszközökből áll, amelyek egy nagyfelbontású digitális kamerát 
használnak az adatgyűjtéshez. Az eszközök a digitális fotogrammetrikus elemzés elvén alapulnak. 
 
Egy munkadarab mérése úgy kezdődik, hogy kijelölnek rajta célpontokat. A rejtett pontok vagy alakzatok, pl. lyukak vagy 
élek lefedettségét a megfelelő célpont adapterek biztosítják. A munkadarabot ezután lefényképezik számos különböző 
nézőpontból. 
 
Az elkészült képeket az adatgyűjtéssel egyidejűleg (online feldolgozás), vagy az után (offline feldolgozás) dolgozzák 
fel egy olyan fotogrammetriai célszoftverrel, mint amilyen például a DPA Pilot. A szoftver automatikusan kiszámítja az 
összes célzott pont háromdimenziós koordinátáját. 
 
A számítás a térbeli képi háromszögelés elvén alapul, és teljesen automatizált. Az integrált egyidejű kalibrációs eljárást 
alkalmazó szoftverrel a legmagasabb szintű pontosság érhető el a telephelyen végzett mérési folyamat során. 
 
A 3D koordinátákon túlmenően a DPA Pilot-hoz hasonló minőségi fotogrammetria szoftverek az eredmények statisztikai 
elemzését is képesek elvégezni, adott pontossági információt kötve minden egyes koordinátához. Így azonnal ki lehet 
értékelni a mérés minőségét. A DPA Pilot nagyon mélyen integrálható a legjobb vizsgálati szoftvercsomagokba, és 
lehetővé teszi a számítási lépések és a fejlett elemzések teljes automatizálását.
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DPA series
Hatótávolság és alkalmazások
Három, egyedi jellemzőkkel és előnyökkel rendelkező AICON DPA Series rendszer létezik, 
ami által az DPA Series képes egy sor különböző iparág és alkalmazás felhasználói igényeit 
kielégíteni.

DPA Entry

Belépő szintű 
fotogrammetria  

DPA Professional

Csúcsminőségű 
fotogrammetria

DPA Industrial

Csúcsminőségű ipari 
fotogrammetria
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Görbület ellenőrzés

Fémlemezek ellenőrzése

Tartozék ellenőrzés

3D folyamatelemzés

CAD összehasonlítás

Alkatrész igazítás

Deformáció elemzés

Tolerancia elemzés

Forgácsolt alkatrészek 
mérése

Összehasonlító  
adatok más mérési  

rendszerek számára
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DPA Industrial 
Gyártóhelyi körülményekhez tervezett csúcsminőségű 
fotogrammetria
 
A DPA Industrial a felső kategóriás fotogrammetriai rendszerünk. A rendszer alapját egy különlegesen strapabíró 
kialakítású, a méréstechnikai eszközöket növekvő mértékben alkalmazó, kihívást jelentő ipari környezetek 
szükségleteihez célzottan tervezett tokozással ellátott digitális kamera egység – a C1 Camera – alkotja.

A DPA Industrial még egy gyáripari műhelyben is tökéletes megoldást kínál a mérési feladatok gyors és könnyű 
elvégzéséhez. A leegyszerűsített teljes folyamatban a felhasználónak csak a látómező beállításával és a felvételek 
elkészítésével kell törődnie, az összes egyéb beállítási és feldolgozási feladatot a háttérben a DPA Pilot szoftver 
platform végzi el.

Ha kivisszük a mérést a minőségbiztosítási helységből, akkor olyan speciális eszközökre van szükség, amelyek képesek 
minimálisra csökkenteni a mérési eredmények lehetséges hibáit. A DPA Industrial és a C1 Camera pontosan erre képes – 
könnyen kezelhető, csúcskategóriájú ipari méréstechnika.



• Csúcskategóriájú ipari szenzor – 50,6 megapixel.

• 10 mikronon belüli pontosság.

• Strapabíró burkolat kellően erős védelem.

• Kivetített lézeres minta jelzi a látómezőt a könnyű befogáshoz.

• Beépített nagy sebességű WiFi kapcsolat.

• Nagy kapacitású akkumulátor – több, mint 5 000 felvételhez.

• Távvezérlés funkció.

• Az egyszerűsített vezérlési minta minimálisra csökkenti a mérési feladatok 
közben esetlegesen bekövetkező kezelési hibák előfordulását.

• Mérési célpontok, adapterek és mérték sávok teljes skálája.

• Modern, egyszerűen használható felület a főbb méréstechnikai 
szoftvercsomagokhoz.
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DPA Professional 
A mértékadó csúcsminőségű fotogrammetria

A DPA Professional csúcsminőségű fotogrammetria rendszert olyan méréstechnikai szakemberek számára fejlesztettük 
ki, akik alaposan ismerik a fotogrammetriával kapcsolatos technikákat, és képesek a mérés minden aspektusát önállóan 
elvégezni. 
 
A DPA Professional az ideális megoldás a méréseket tiszta és biztonságos környezetben végző gyakorlott, magas szintű 
felhasználók számára, akik ezáltal a kategóriáján belül a legjobb mérési eredményeket nyújtó DPA Pilot eszközt tudják 
használni.

• Csúcskategóriájú szenzor –30,3 megapixel.

• 10 mikronon belüli pontosság.

• Valamennyi kamerabeállítás teljes irányítása közvetlenül a végfelhasználó kezében.

• Opcionális távvezérlési funkció.

• Opcionális beépített nagy sebességű WiFi kapcsolat.

• Mérési célpontok, adapterek és mérték sávok kiterjedt skálája.

• Modern, egyszerűen használható felület a főbb méréstechnikai szoftvercsomagokhoz.



DPA Entry
Belépő szintű fotogrammetria

A DPA Entry olyan felhasználók számára készült, akik valamilyen kihívást jelentő ipari környezetben dolgoznak, de ott 
inkább egy szokásos digitális kamera beszerzése számít racionálisabb beruházásnak.

A szintén a DPA Pilot szoftver platformon alapuló DPA Entry kiváló mérési eredményeket biztosít a kamera funkcióinak 
kezelésében alaposan jártas felhasználók számára. 

• Középkategóriájú szenzor egység

• 15 mikronon belüli pontosság.

• Valamennyi kamerabeállítás teljes irányítása közvetlenül a végfelhasználó kezében.

• Mérési célpontok és mérték sávok alapvető lehetőségei.

• Modern, egyszerűen használható felület a főbb méréstechnikai szoftvercsomagokhoz.



Hardverkonfigurációk

Szoftver előírások

Specifikációk

Pontossági előírások

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Hossz mérés pontossága | MPE1 15 µm + 15 µm * HosszDiagonälis [m] 15 µm + 15 µm * HosszDiagonälis [m] 25 µm + 25 µm * HosszDiagonälis [m]

Point-based measurement  
accuracy

2 μm + 5 μm/m (RMS)
3 μm + 7 μm/m (3 Sigma)

2 μm + 5 μm/m (RMS)
3 μm + 7 μm/m (3 Sigma)

4 μm + 6 μm/m (RMS)
5 μm + 9 μm/m (3 Sigma)

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Fotogrammetrikus feldolgozás DPA/DPA Pilot DPA/DPA Pilot DPA/DPA Pilot

Utófeldolgozást és jelentést végző 
vezérlő szoftver AICON 3D Studio, PolyWorks, SpatialAnalyzer,  Metrolog X4

Terepen végzett automatikus 
kalibráció Igen Igen Igen

Automatikus referencia Igen Opcionális Nem támogatott

Deformáció és mozgás elemzés Igen Opcionális Opcionális

Adapter korrekció Igen Opcionális Opcionális

Alakzatok mérése Igen Opcionális Opcionális

1 Maximális engedélyezett hiba hosszúság mérésekor, a VDI/VDE 2634 1. fejezete szerint: a mérési tárgy teljes mérési térfogatában két fotogrammetrikus célpont által jelölt mérési pont 
közötti hosszúságtól való maximális engedélyezett eltérésként meghatározva, pozíciótól és orientációtól függetlenül.
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Müszaki adatok
Kamera specifikációk

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Szenzor egység C1 Camera Canon EOS R Canon EOS 6D

Lencse 28mm AICON metrikus széles 
látószögű lencse

28 mm AICON metrikus széles 
látószögű lencse

28 mm AICON metrikus széles 
látószögű lencse

Kamera felbontása 50.6 megapixels (8688 x 5792) 30,3 megapixels (6720 x 4480) 20.2 megapixels (5472 x 3648)

Látómező 65 x 46° 65 x 46° 65 x 46°

Illumination Fehér fényvillantás Fehér fényvillantás Fehér fényvillantás

Sebesség Akár 5 képkocka másodpercenként Akár 8 képkocka másodpercenként Akár 4 képkocka másodpercenként

Kereső Lézeres minta, 1M lézer biztonsági 
osztály; Dioptria Dioptria Dioptria

Vezeték nélküli adatátvitel Beépített:  WiFi 802.11n /  
2.4 GHz / WPA2/PSK Opcionális Nem támogatott

Áramellátás Beépített Li-ion akkumulátor  
(akár 5 000 felvétel) Li-ion akkumulátor Li-ion akkumulátor

Kapcsolatok és csatlakoztatás

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Feldolgozó egység Csúcskategóriájú notebook Csúcskategóriájú notebook Notebook

Operációs rendszer Microsoft Windows 10 
és Windows 7

Microsoft Windows 10 
és Windows 7

Microsoft Windows 10 
és Windows 7

Interfészek
Vezeték nélküli / opcionális Ethernet 

RJ45 csatlakozáson keresztül, 
opcionális kivehető SD kártya

Kivehető adattároló egység, USB 
kábel vagy opcionális WiFi

Kivehető adattároló egység, 
USB kábel

Üzemmódok Manuális kioldás,
 távirányítású kioldás

Manuális kioldás,
 távirányítású kioldás Manuális kioldás

Geometrikai specifikációk

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Feldolgozó egység 300 x 100 x 170 mm 215 x 120 x 140 mm 245 x 110 x 150 mm

Operációs rendszer 570 x 460 x 265 mm 520 x 430 x 250 mm 870 x 230 x 170 mm

Interfészek 2.8 kg 1.7 kg 1.4 kg

Üzemmódok kb. 14.5 kg kb. 12 kg kb. 7.7 kg

Storage Robusztus láda kézikocsival Robusztus láda kézikocsival Robusztus láda

Műszaki szabályok

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Üzemi hőmérséklet Ajánlott +5°C és +45°C között Ajánlott +5°C és +45°C között Ajánlott +5°C és +45°C között

IP védelmi osztály IP51 Nincs megadva Nincs megadva

Megfelelőség CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Kalibráció és tanúsítás

DAkkS tanúsítvány a teljes 
mérőrendszerre, beleértve a 

mérőskálákat és az érzékelőt is.  
DAkkS által kalibrált etalonok - 

2 x 1430 mm hosszúság; 
VDI 2634, 1. oldal, minősített rendszer

DAkkS tanúsítvány a teljes 
mérőrendszerre, beleértve a 

mérőskálákat és az érzékelőt is.  
DAkkS által kalibrált etalonok; 

VDI 2634, 1. oldal, 
minősített rendszer

DAkkS tanúsítvány a teljes 
mérőrendszerre, beleértve a 

mérőskálákat és az érzékelőt is.  
Opcionális gyári kalibrálású 

L 800 kereszt etalon, 
VDI 2634, 1. oldal, 

minősített rendszer
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Vásárlói és bemutatóközpont              Gyártóüzem

Szerviz és támogatás
Megbízható, világszínvonalú termékek
A Hexagon Manufacturing Intelligence több évtizedes kutatási és fejlesztési tapasztalatán alapuló strukturált fényű 
fotogrammetrikus technológiája a kiváló teljesítményt nyújtó technológiai innováció hosszú múltjára tekint vissza. A 
termelékenység ösztönzésében szerzett tapasztalatokból származó minőség az, ami a Hexagon vállalatot az élvonalban 
tartja és teszi alkalmassá arra, hogy első osztályú megoldásokat kínáljon valamennyi iparág számára, szerte a világon. 

Ez az oka annak, hogy a jelen prospektusban szereplő főbb fotogrammetriai technológiai termékek mindegyike 
alapértelmezés szerint 24 hónapos gyártói garanciával, valamint a Hexagon szolgáltatási csatornákon keresztül 10 év 
szervizzel rendelkezik.

Helyben is elérhető világszínvonalú terméktámogatás
A Hexagon nemzetközi jelenléte átfogó értékesítés utáni támogatást és szolgáltatásokat garantál az egész világon. 
Az összes mérésiberendezés-gyártó közül a legnagyobb dedikált szervizcsapattal rendelkezve és a helyben szállított 
megoldásokra hangsúlyt helyezve a Hexagon utolérhetetlen a szervizelés, javítás, tanúsítás és kalibrálás szempontjából a 
kezelői képzés, valamint a szoftverek karbantartása és frissítése révén.



© 2022 Hexagon AB és/vagy kapcsolt- ill. leányvállalatai. Minden jog fenntartva.

A Hexagon globális vezető a digitális valósággal kapcsolatos megoldások 
terén szenzorok, szoftverek és autonóm technológiák kombinálásával. 
munkába állítjuk az adatokat a hatékonyság, a termelékenység, 
a minőség és a biztonság fokozása érdekében az iparban, a gyártásban, 
az infrastruktúrában, az állami szektorban és a mobilitási alkalmazásokban.

Technológiáink úgy alakítják a termelést és az emberrel kapcsolatos 
ökoszisztémákat, hogy azok egyre jobban össze legyenek kapcsolva 
és önállóak – amivel méretezhető, fenntartható jövőt biztosítanak.

A Hexagon gyártási intelligenciával foglalkozó részlege olyan megoldásokat 
kínál, amelyek tervezési és műszaki, gyártási és metrológiai adatokat 
használnak fel a gyártás okosabbá tételéhez. További információért kérjük, 
keresse fel weboldalunkat: hexagonmi.com.

Tudjon meg többet a Hexagon vállalatról (Nasdaq Stockholm: HEXA B) 
a hexagon.com weboldalon és kövessen bennünket: @HexagonAB.


