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DOĞRUDAN TARAYAN 
LAZER TAKİP CİHAZI
Leica Absolute Tracker ATS600, büyük parçalar ve yüzeylerin yüksek hızlı denetiminde son noktadır. 3B denetimde bir sonraki 

seviyeyi temsil eden ürün, geleneksel lazer takip cihazının reflektörlü ölçüm işlevselliğini, yine doğrudan lazer takip cihazından 

gelen metroloji sınıfı temassız ölçümün öncü teknolojisiyle birleştirmektedir.

Ölçüme yardımcı olması için reflektörler, hedefler ya da elde kullanılan tarayıcılar gibi aksesuarlar gerekmez. Bu, dünyanın ilk 
doğrudan tarayan lazer takip cihazıdır.

Bu çığır açan teknolojinin geleneksel reflektör ölçümü ile akıllıca bir araya getirilmesi, denetim sürelerinde kayda değer azalma 

sağlamakta ve daha önce ölçüm için elverişli olmayan alanlarda, tamamen yeni uygulamaları metrolojik kalite kontrol dünyasına 

açmaktadır. Bu, tamamen yeni bir ölçekte yüksek hassasiyetli ölçüm, hizalama ve analizdir.

GİRİŞ
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GENİŞ ÖLÇEKLİ
ÖLÇÜM
BASİTLEŞTİRİLDİ
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ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

GENİŞ ÖLÇEKTE GÜÇ
ATS600’nin kapsamı, 300 mikron metrolojik hassasiyetle 

60 metreye kadar mesafelerde doğrudan tarama garantisi 

ile , kıyaslanabilir herhangi bir metroloji sisteminden 

temel olarak farklıdır. Geleneksel tarama araçlarıyla 

sayısallaştırılması zorlu, elverişsiz olan veya ekonomik 

olmayan parçalar artık hassas ölçüm için kolay bir hedeftir.

BASİT ÇALIŞMA
Ölçüm, ATS600 ile tek kullanıcılı kolay bir süreçtir. Gerek 

takip cihazında gerek yazılımda hedefler kolayca belirlenir 

ve sonuçlar oturmuş iş akışları üzerinden verimli bir şekilde 

sunularak işlenir. Asgari eğitim, asgari hatalar, asgari çaba.

OTOMATİK KONTROL
ATS600 otomatik kurulumlar için idealdir; otomasyon 

düşünülerek tasarlanmıştır. Kullanıcının asgari seviyede 

müdahalesiyle, çok sayıda tekrarlayan ölçümü bağımsız 

olarak ve istasyonların yeri değiştirilmeden gerçekleştirecek 

şekilde kurulabilir.

METROLOJİ İŞ AKIŞLARI
ATS600’ün başlıca avantajlarından biri, doğrudan taramayı 

tamamen metroloji odaklı bir iş akışına dahil edebilme 

yeteneğidir. Gerek temassız olarak gerek reflektör ile 

toplanan tüm ölçüm verileri, 1000 Hertz’e kadar bir veri 

hızıyla doğrudan metroloji yazılımına gönderilir, böylece 

kalite konrolün  imalat dünyasındaki en yeni parçalara 

kadar genişletilmesi mümkün hale gelir.

BİRLEŞİK ETKİLER
ATS600 ile, reflektörlü ve reflektörsüz ölçüm akıllıca bir 

araya getirilebilir; basit reflektör hizalaması ve doğrudan 

taramanın birlikte çalışmasıyla hedef parçanın eksiksiz bir 

resmi hızlıca sunulur.

HIZLI ÖLÇÜM
ATS600, ölçüm süreci boyunca benzersiz şekilde hızlıdır. Veri 

noktası yoğunluğu tam olarak yapılandırılabilir, kullanıcıların 

ölçüm süreci hızını ve doğruluk seviyesini uygulamalarına 

göre uyarlamasına izin verir (metrekare başına 10 saniyede 

bir hızlı kontrolden metrekare başına 135 saniyede yüksek 

hassasiyetli taramaya kadar).

Bugüne kadarki ilk doğrudan tarayan lazer takip cihazı, noktadan noktaya reflektör ve prob ölçümleri ile elde kullanılan 3B 

lazer takip cihazının gelişmiş tarama işlevselliği arasındaki boşluğu kapatacaktır. Kendine özgü doğrudan tarama işlevselliği 

ile Leica Absolute Tracker ATS600, çok çeşitli geniş ölçekli uygulamalarda birden fazla benzersiz avantaj sunmaktadır.
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ÖNDE GELEN
ABSOLUTE 
TEKNOLOJİSİ                            
TEMEL ALINARAK 
ÜRETİLDİ 
Doğrudan tarama ölçümünde öncü model olan Leica Absolute Tracker 

ATS600, geniş parçaların ve yüzeylerin incelenmesinde ezber bozan 

değişiklikler getiren bir üründür. Bu değişiklikler, özel metrolojik 

sistemler tarafından daha önce kullanılmayan bir teknoloji biçimine 

dayanır: Dalga Formu Sayısallaştırma.
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TEKNOLOJİ

TARAYICI MUTLAK MESAFE ÖLÇER

Dalga Formu Sayısallaştırıcı (Wave Form Digitiser, WFD) yüksek 

çözünürlüklü arazi ölçüm araçlarında kullanılan, bilinen bir teknolojidir. 

Ölçüm noktasında hedefe ihtiyaç duymadan uzun mesafelerde hızlı 

ölçüm yapmak için uçuş zamanı ile evre kayması ölçüm teknolojisini bir 

araya getirir.

WFD teknolojisi bir süredir jeo-uzamsal ölçüm ekipmanlarında 

kullanılmakla birlikte, bu teknolojinin hassasiyeti bugüne kadar ilk kez 

metrolojik seviyelere yükseltilmiştir. Leica Absolute Tracker ATS600’ün 

sahip olduğu çığır açan Tarayıcı Mutlak Mesafe Ölçer, 100 mikron (1 σ) 

belirsizliklerdeki mesafelerden temassız ölçümler alabilir; bu değer 

önceki WFD temelli ölçüm sistemlerinden daha hassas bir büyüklük 

kertesidir.

SEÇİCİ ÖLÇÜM AĞI

Bir parçayı ya da yüzeyi sayısallaştırmak için ATS600, kullanıcı-

tanımlı bir alandaki nokta örgüsünü sıralı olarak ölçer. Bu “seçici 

tarama”, yüksek çözünürlüklü arazi ölçümü sistemlerindeki tipik 

tam yarıküre ölçümünden çok daha verimli bir ölçüme ve veri analizi 

süreçlerine olanak sağlar. İlgili tarama bölgesi ya yerleşik Genel 

Görüş Kamerası üzerinden ya da uygulama yazılımı içinden nominal 

veya CAD verilerinin seçilmesiyle basitçe tanımlanır.

ATS600’ün görüş alanı içindeki bağımsız ağ parametrelerine 

sahip birden fazla tarama bölgesi, kullanıcı etkileşimlerini en aza 

indirgemek için tek bir çalıştırmada bir araya getirilebilir. Ölçüm 

nesnesi mesafesinde 0,5 ila 1000 milimetre arasında seçilebilir 

olan ölçüm noktası yoğunluğuyla, üretilen tarama ağının niteliği 

de kullanıcı tarafından özelleştirilebilir. Böylece kullanıcı, 

tarama ayrıntısı ile ölçüm sürecinin hızı arasında uygun dengeye 

ulaşmada tam kontrol sahibi olur.
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Hepsi Bir Arada Tasarım
Entegre kablosuz bağlantı, çevresel izleme ve 
tüm gün pille çalışma özelliklerinden genel 
görüş kamerası ve ergonomik taşıma koluna 
kadar her şey sisteme dahildir.

MeteoStation
Entegre çevre birimi, ortaya çıkan 
değişiklikleri dengelemek ve dış ortam 
şartlarından bağımsız olarak doğru ölçümü 
garantilemek için sıcaklık, basınç ve nem 
gibi ortam şartlarını izler.

1 kHz Veri Aktarım Hızı
Dinamik performansı ile gerçek zamanlı 
mimarisi, saniyede 1000 noktaya kadar 
ölçme hızını mümkün kılar.

PowerLock
Görüş hattındaki bir kesinti kullanıcı 
müdahalesine gerek kalmadan reflektörle 
otomatik olarak yeniden kurulur.

Genel Görüş Kamerası 
Yüksek çözünürlüklü renkli OVC, hızlı ve 
doğru hedefleme için takip cihazının görüş 
alanının komple uzaktan görüntülenmesini 
sağlar.

Taşınabilirlik
Her Absolute Tracker’da olduğu gibi, 
taşınabilirlik anahtardır. ATS600’nin ağırlığı 
15 kilogramın altındadır ve kolay taşınabilir 
tek bir taşıma çantasına sığar.

Pil Gücü
Bağımsız, çalışma sırasında değiştirilebilen 
pil güç kaynağı hızlı ve kolay, kablosuz 
kuruluma ve tüm gün kablosuz çalışmaya 
olanak sağlar.

Yerçekimi Hizalaması
Yerçekimine göre hizalanmış Z ekseni 
ile ölçüme olanak sağlar; ayarlama ve 
hizalama görevleri için idealdir. 

Ölçüm Hacmi
Reflektörle 160 metreye (ø) kadar 360˚ 
ölçüm hacmi veya 120 metreye (ø) kadar 
doğrudan tarama.

Akıllı Bağlantı
Dahili WiFi özelliği, basit bilgisayar kurulumu 
ve dizüstü, tablet veya akıllı telefonlar 
üzerinden uzaktan kontrol seçeneğiyle tek 
kullanıcı ile çalışma imkanı sunar.

IP54 
IEC-sertifikalı sızdırmaz kapalı ünite, 
partiküllere karşı koruma sağlayarak en 
zorlu şartlarda bile etkin ölçümü mümkün 
kılar.

Hexagon Garantisi
24 aylık tam fabrika garantisi ve on yıllık 
servis hizmeti güvencesi.

TANIMLAYICI ÖZELLİKLER
Leica Absolute Tracker ATS600’ün benzersiz doğrudan tarama yetenekleri, kullanıcıların lider  Lazer Takip sistemleri ürün 

serimizden beklediği gelişmiş işlevselliklere ek olarak sunulmaktadır.
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UYGULAMALAR

    HAVACILIK-UZAY

         ENERJİ

GENİŞ ÇAPLI ÇELİK 
KONSTRÜKSİYON

BÜYÜK ÖLÇEKLİ UYGULAMALAR
Leica Absolute Tracker ATS600’ün kendini kanıtlamış teknolojisi ile benzersiz yeni özelliklerin birleşimi, çeşitli endüstrilere 

uzanan temel uygulamalara çözümler sunmasını sağlamaktadır.

AĞIR TAŞITLAR

AĞIR SANAYİ

KALİTE KONTROL
Geniş yüzeyler için doğrudan tarama, hizalama ve özellik 

ölçümü için reflektör,üstelik hepsi 80 metreye kadar 

mesafeden... ATS600, önceden elverişsiz ya da çok zaman 

alan parça ve süreçlerin geniş ölçekli kalite kontrolü için 

mükemmeldir. 

KURULUM VE AYARLAMA
Doğrudan tarama, hizalama ve ayarlama süreçlerini her 

zamankinden kolay hale getiriyor; basit reflektör ayarlaması 

ve parça ne kadar büyük olursa olsun, ayrı ayrı reflektörler 

yerleştirmek gerekmeden parçanın doğrudan ölçümü.
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Hassasiyet
• Reflektör Ölçümü  

Mutlak Açısal Performans1  ± 15 µm + 6 µm/m

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

Tüm hassasiyetler, Maksimum İzin Verilen Hata (MPE) cinsinden belirtilir. Tipik değerler MPE değerinin yarısıdır.

• Temassız Ölçüm 

Ölçüm Belirsizliği3   < 80 µm

Mutlak Hassasiyet4   < ± 300 µm 

Aralık          
Reflektör Ölçümü   0.8 to 80 m

Temassız Ölçüm   1.5 to 60 m

Hız 
Tarama Hızı   1 kHz

Tarama Hızı5   < 10 sn/m2 - Hızlı Modda

    < 135 sn/m2 - Standart Modda

1 ± 30 µm + 12 µm/m ISO 10360-10:2016, Bölüm 6.3’e göre Konum Hatası için MPE’ye ilişkin olarak (LDia.2x1:P&R:LT,MPE)  
ISO 10360-10:2016’ya göre Enine Açısal Performans eT.

2 ISO 10360-10:2016, Bölüm 6.4, Tablo 4 uyarınca.

3 Ölçüm Belirsizliği 1σ - % 78 Albedo, 1 - 30 metre.

4 En Uygun Düzlemden (% 78 Albedo) Maksimum Sapma (MPE), 1 - 30 (??) metre, 0 - ± 45° geliş açısı.

5 Varsayılan olarak noktadan noktaya ve hattan hatta mesafe.

Çevresel
Toz/Su    IP54 (IEC 60529)

Çalışma Sıcaklığı   0˚C to 40˚C

Bağıl Nem   maks. 95% (yoğuşmasız)

Çevresel İzleme   Sıcaklık, basınç ve nem

Arayüz
Kablo    TCP/IP (Cat5)

Kablosuz    WLAN (IEEE 802.11n)

Genel Bilgi
Genel Görüş Kamerası  4:3 IR geliştirilmiş görüntü

    ≈ 10˚ FOV

Güç    AC güç kaynağı

    8 saatlik tipik işleyiş süresine sahip Lityum-iyon pil

Lazer    IEC 60825-1 İkinci Baskıya (2014-05) uygun Sınıf 2 

    Lazer Ürün

ÖZELLİKLER

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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SERVİS VE DESTEK

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

DÜNYA ÇAPINDA KALİTE 
LİDER DESTEĞE SAHİP LİDER CİHAZLAR

25 yıllık araştırma ve geliştirmeye dayanan Leica Absolute Tracker ATS600, Hexagon Manufacturing Intelligence’ın üstün 

teknolojik yenilikler listesinin son öğesi. Hexagon’u önde kılan ve dünya çapında sanayilere hizmet sunabilmesini sağlayan, 

üretkenlik için deneyimden kalite türetebilmesidir.

Hexagon’un uluslararası platformdaki varlığı, tüm dünyada kapsamlı satış sonrası destek ve hizmetlerini garanti eder. 

Metroloji ekipmanı üreticileri arasında en geniş uzman servis ekibine sahip olan ve yerel ölçekte sunulan çözümlere önem 

veren Hexagon; servis, onarım, belgelendirme ve kalibrasyon hizmetlerinden operatör eğitimine ve yazılım bakımı ile 

güncellemelerine uzanan alanda rakipsizdir.

Leica Absolute Tracker ATS600 ile müşteriler on yıllık hizmet ömrünün yanı sıra 24 aylık garantiden de yararlanırlar; ki bu, 

teknolojimizin her zaman kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağına dair garantimizdir.



Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir 
şekilde alan teknolojileri ve geleceğin çığır açan ürünlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı olarak 
algılama, düşünme ve harekete geçme, yani ölçüm verisinin 
toplanması, analizi ve aktif kullanımı konusundaki 
uzmanlığımız, ürün kalitesini geliştirirken üretim hızını ve 
verimliliği artırma konusunda güven veriyor.

Yerel servis merkezleri ağımız, üretim tesislerimiz ve beş 
kıtadaki ticari faaliyetlerimiz ile, kalitenin üretkenliğe yön 
verdiği bir dünya kurmak için üretimde akıllı bir değişimi 
şekillendiriyoruz. Daha fazla bilgi için HexagonMI.com; 
www.hexagonmetrology.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Hexagon Manufacturing Intelligence, coğrafi ve endüstriyel 
kurumsal uygulamalarda verimlilik ve kalite sağlayan bilgi 
teknolojilerinin lider küresel tedarikçisi Hexagon’un (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) bir parçasıdır.

KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZLARI

3B LAZER TARAMA

SENSÖRLER

TAŞINABİLİR ÖLÇÜM KOLLARI

UYGULAMALAR/ HİZMETLER

LAZER TAKİP CİHAZ VE İSTASYONLARI

ÇOKLU SENSÖRLÜ & OPTİK SİSTEMLER

BEYAZ IŞIK TARAYICILARI

METROLOJİ YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

CAD / CAM

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ

ROBOTLU UYGULAMALAR

MİKROMETRE, KUMPAS VE MASTARLAR

TASARIM VE MALİYETLENDİRME YAZILIMI
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