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Jednoduchá pokročilá 
automatizace 
Moderní výroba vyžaduje vysokorychlostní přenos informací z fyzického světa do 
digitálního. Automatizační buňka PartInspect L v tomto procesu hraje ústřední roli. 
Kombinuje metody přímé automatizace s technologií skenování strukturovaným 
světlem s vysokým rozlišením, aby odstranila kritická místa z procesu kontroly kvality.  

Systém PartInspect, tvořený kombinací špičkového skeneru se strukturovaným 
světlem a výkonným robotickým ramenem pro automatizovanou kontrolu off-line, u 
výrobní linky nebo přímo na ní, nabízí přímé měření se snadno použitelným rozhraním 
veřejného terminálu, které zjednodušuje a zrychluje opakované úkoly při kontrole 
kvality. Jedinečná kombinace automatizovaného plánování skenování a ručního 
doladění přináší uživateli nevídanou flexibilitu. 

Při použití buňky PartInspect již plánování a spouštění projektů nevyžaduje odborné 
znalosti programování robotů. Jednoduchý automatizační systém tak lze ovládat s 
minimálním zaškolením. Celý princip se řadí mezi vyspělé systémy automatizovaného 
měření a představuje přesun důležitých procesů kontroly do světa chytré výroby s 
minimálními znalostmi a úsilím.
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Řešení na klíč
Buňky PartInspect jsou založeny na modulárním návrhu hardwaru, který přináší vyšší 
flexibilitu a snižuje náklady pro uživatele. Otočný stůl a komponenty robota namontované 
na plošině zjednodušují instalaci a vytváří takovou úroveň fungování typu „plug and play“, 
že buňku PartInspect lze nainstalovat u zákazníka a zprovoznit během necelých dvou dnů.

Flexibilita
Široký vstup a otevřená horní strana umožňují podávání dílů paletovým dopravníkem, 
vysokozdvižným vozíkem nebo dokonce jeřábem, což je užitečné zejména u dílů o výšce a 
průměru až 1,5 m a hmotnosti až 2000 kg. Buňka může být uzavřená volitelnou střechou, 
ideálně v prašném prostředí nebo v prostředí s intenzivním okolním osvětlením. Krátká 
doba přípravy před novým měřením rovněž přináší značnou flexibilitu z hlediska rychlé 
úpravy na analýzu různých typů a velikostí dílů. To je ideální jak pro poskytovatele služeb, 
tak výrobce.

Další úroveň flexibility zajišťuje modul Manual Teaching v rámci systémového ovládacího 
softwaru. S jeho pomocí je možné doladit automaticky vytvořené plány a pokročilí 
uživatelé mohou pracovat s integrátory, se kterými vytvoří zcela vlastní nastavení 
automatizované kontroly vycházející z platformy PartInspect.

Jednoduchost
Jednoduchá obsluha je klíčovým aspektem personalizovaného softwaru, který tento 
systém řídí. Softwarový nástroj pro offline programování provede uživatele fází plánování 
měření předtím, než se programy nahrají do buňky. Systém lze poté ovládat buď přímo 
prostřednictvím off-line nástroje, nebo prostřednictvím terminálového rozhraní na 
integrovaném dotykovém displeji buňky, který slouží k přímému řízení úkolů měření v 
dílenském prostředí, včetně ručního doladění automaticky vytvořených plánů měření.

Vysoká rychlost
PartInspect L zjednodušuje a urychluje proces měření objektů a prvků pomocí vlastního 
softwaru a řídicího řešení, které automatizuje plánování a spouštění skenování. 
Přidání manipulace se skenerem i měřeným objektem pomocí robota a otočného stolu 
znamená, že 3D měření dílů ještě nikdy nebylo tak rychlé a jednoduché.

Rychlé nastavení polohy a plánování dráhy lze provádět dokonce bez vstupu do buňky 
nebo během spuštění buňky, čímž se zkracuje přestávka mezi procesy měření. Spolu s 
automatickým zpracováním zpráv a archivace to vše vytváří řešení rychlého, přesného a 
opakovatelného měření, které vyžaduje minimální zásahy obsluhy či odborné znalosti.





Manufacturing Intelligence hexagonmi.com6

Zjednodušené plánování a kontrola
Buňka PartInspect je postavena na inovativní softwarové platformě, která překlenuje mezeru mezi plánováním před 
měřením a řízením spuštění měření. Buď přímo v dílenském prostředí, nebo off-line ve vyhrazené pracovní stanici.

Plánování offline

Softwarový nástroj PartInspect OfflineProgramming poskytuje řadu funkcí pro přípravu měření v rámci snadného 
uživatelského rozhraní. Systém snímá z obsluhy v dílenském prostředí nutnost složitého programování robota a 
současně pomáhá pokročilým uživatelům inteligentním procesem navádění.

• Systém povede uživatele nastavením polohy robota a plánováním dráhy skenování pomocí chytré automatizace 
procesu.

• Plánování v rámci procesu výrazně snižuje prostoje. Měřicí programy lze vytvořit až 16x rychleji než u plně ručně 
programovaných systémů.

• Interaktivní režim umožňuje přidávat polohy do stávajících programů nebo je upravovat.

• Funkce maker kontroly umožňuje integraci měření povrchu a prvků do jednoho programu.

• Jedna instance rozhraní umožňuje distribuovat program a plán kontroly do více propojených buněk.
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Řízení automatizace

V dílenském prostředí je měření řízeno prostřednictvím dotykového displeje terminálového rozhraní ovládaného 
softwarem PartInspect ScanControl. Uživatel tak může vybírat a spouštět předdefinované měřicí programy a standardní 
uživatel nemusí vůbec používat programovací panel robota.

Po každém měření je možné na displeji zobrazit protokol o kontrole kvality a okamžitě si prohlédnout výsledky kontroly, 
přičemž všechny výsledky a měření jsou dostupné prostřednictvím sítě LAN pro další zpracování a analýzu.

Pokročilí uživatelé mohou pomocí modulu Manual Teaching softwaru ScanControl přímo zasahovat do 
předdefinovaných plánů měření. Je tedy velmi snadné doladit programy, a zajistit tak přesné a kompletní měření hned na 
poprvé.

• Speciální jednotlačítkové rozhraní určené pro dílenské prostředí

• Jednoduché spuštění připravených měřicích programů

• Přímá kontrola výsledků měření v dílenském prostředí

• Ukládání měření a reportu prostřednictvím sítě LAN do sdíleného adresáře

• Minimální proškolení uživatelů

• Modul Manual Teaching pro pokročilé uživatele
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Konfigurace podle potřeby 
 
Buňka PartInspect L se dodává ve třech hlavních konfiguracích. Každá se zakládá na jiném modelu z řady řešení 
Hexagon s technologií skenování strukturovaným světlem. Každá buňka na klíč je ve standardu vybavena dotykovým 
displejem terminálového rozhraní s celou řadou snímačů pro řízení.

PartInspect L HiEnd

Model PartInspect L HiEnd je vybaven skenerem se strukturovaným světlem StereoScan neo 8MP, který umožňuje 
rozlišení X, Y do 86 µm spolu s mimořádně vysokou úrovní přesnosti měření do 10 µm. Podobně jako u systému HiRes, 
model PartInspect HiEnd disponuje třemi volitelnými možnostmi zorného pole, což umožňuje měření široké škály 
rozměrů dílů v jediném systému.

• Krátká doba skenování navzdory vysokorychlostní digitální projekci

• Vysoký stupeň přesnosti prvků díky snímačům kamery s vysokým rozlišením

• Zorná pole nastavitelná uživatelem, řízená pomocí softwarového rozhraní buňky PartInspect

• Vysoce stabilní proces skenování

• Smart Data Capture umožňující rychlejší skenování se sníženým rozlišením

• Technologie Smart Phase Projection k optimalizaci digitální projekce pro co nejlepší výsledky v případě tmavých a 
lesklých povrchů 

• Kompatibilní s doplňkovým fotogrammetrickým systémem DPA Online

PartInspect L HiRes

Vlajkovou lodí buňky PartInspect je model PartInspect L HiRes. Je vybaven snímačem s vysokým rozlišením a 
technologií digitální projekce StereoScan neo 16MP. S rozlišením X, Y do 58 µm spolu s přesností do pouhých 10 µm 
je systém HiRes vrcholem řešení pro automatizované skenování strukturovaným světlem. Systém nabízí tři velikosti 
zorného pole, které může uživatel vybrat podle potřeby, což umožňuje měření malých i velkých dílů v jediném systému.

• Krátká doba skenování navzdory vysokorychlostní digitální projekci

• Maximální stupeň přesnosti prvků díky snímačům kamery s vysokým rozlišením

• Zorná pole nastavitelná uživatelem, řízená pomocí softwarového rozhraní buňky PartInspect L

• Vysoce stabilní proces skenování

• Smart Data Capture umožňující rychlejší skenování se sníženým rozlišením

• Technologie Smart Phase Projection optimalizující digitální projekci pro co nejlepší výsledky v případě tmavých a 
lesklých povrchů

• Kompatibilní s fotogrammetrickým systémem DPA Online
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PartInspect na míru

Modul Manual Teaching softwaru PartInspect ScanControl umožňuje pokročilým uživatelům se specifickými potřebami 
automatizace nakonfigurovat si zcela dle svých požadavků vlastní automatizované měření PartInspect. 

• Samostatná verze softwaru ScanControl pro integraci odborníky na automatizaci

• Nutné kompletně ruční programování poloh a drah skenování na základě odborných znalostí a zacházení s roboty a 
programovacími panely 

• Podpora všech systémů StereoScan neo a PrimeScan s FOV 200 mm nebo větších

• Podpora menších a větších robotů/cobotů a otočných stolů s ovladačem Fanuc R-30iB Plus nebo R-30iB Mate Plus

• Smart Data Capture umožňující rychlejší skenování se sníženým rozlišením

• Buňky založené na systémech StereoScan neo s technologií Smart Phase Projection pro co nejlepší výsledky u 
tmavých a lesklých povrchů

• Kompatibilní s dopňkovým fotogrammetrickým systémem DPA Online
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DPA Online

DPA Online, součást řady fotogrammetrické technologie DPA, je doplňkový fotogrammetrický modul pro buňky PartInspect 
L. Kamera s vysokým rozlišením je namontována na skeneru nebo pod ním a používá se pro měření referenčního rámu k 
řízení globální přesnosti vyrovnání u velkých nebo složitých dílů.

• Posiluje geometrii měření a zajišťuje standardní úroveň přesnosti.

• Garantuje přesnost referenčního rámu až 60 µm nebo vyšší v celém měřicím objemu buňky.

• Používá se pro obtížně měřitelné díly, například ploché, tenké nebo velmi velké objekty.

• Fotogrammetrie je plně integrována do pracovního postupu projektů měření v buňce PartInspect.

• Zahrnuje programy pro roboty přizpůsobené pro fotogrammetrii pro jednotlivé konfigurace buňky PartInspect L.

• Je k dispozici pro všechny konfigurace buňky PartInspect L v okamžiku počáteční instalace nebo později jako 
upgrade.

PartInspect L Efficient

Model PartInspect L Efficient je vybaven cenově dostupnou snímací technologií PrimeScan a je dodáván se všemi 
nezbytnými softwarovými nástroji pro automatizované 3D měření povrchů objektů se standardní úrovní přesnosti – do 
pouhých 20 µm. U systému lze zvolit ze dvou možností zorného pole pro měření malých nebo velkých dílů.

• Kompaktní design a nízká hmotnost

• Krátká pracovní vzdálenost zajišťující maximální univerzálnost v rámci robotické buňky

• Projekce s modrým světlem pro lepší pokrytí lesklých a tmavých povrchů

• Smart Data Capture umožňující rychlejší skenování se sníženým rozlišením 

• Kompatibilní s doplňkovým fotogrammetrickým systémem DPA Online
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Specifikace 

Specifikace systému skenování
PartInspect L HiRes

StereoScan neo 
16 MPx

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo 

8 MPx

PartInspect L Efficient 
PrimeScan

5 MPx

Snímač kamery
Monochromatický , CDD s 

progresivním skenováním, plný 
formát 1,74

Monochromatický , CDD s pro-
gresivním skenováním 4/3" Monochromatický, CMOS 2/3”

Rozlišení kamery 2 x 15 720 448 px (4864 x 3232) 2 x 8 147 712 px (3296 x 2472) 2 x 5 013 504 px (2448 x 2048)

Projekční jednotka Digitální projektor Digitální projektor Miniaturní projekční jednotka

Zdroj světla 3 x 100 W výkonné LED osvětlení  
(červená + zelená + modrá)

3 x 100 W výkonné LED osvětlení  
(červená + zelená + modrá)

100 W vysoce výkonné LED 
osvětlení  
(modrá)

Minimální doba měření 1 s 1 s 1 s

Hmotnost snímače 12 kg (1) 12 kg (1) 3,8 kg

Napájení AC 110/230 V, 50–60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50–60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50–60 Hz, externí, 
150 W

Řídicí jednotka Integrovaná, GigE Integrovaná, GigE Integrovaná, USB 3.0

Operační systém Windows 10, 64bitový Windows 10, 64bitový Windows 10, 64bitový

Specifikace buňky PartInspect L

Maximální výška dílu 1500 mm

Maximální průměr dílu 1500 mm

Maximální zatížení otočného stolu 2000 kg

Průmyslový robot  Max. užitečné zatížení 
  Dosah

25 kg 
1853 mm

Rozsah napětí (různé regiony) 400 Y/230 V AC (+/-5%), 16 A 50/60 Hz nebo
US/C 480 Y/277 V AC, 120 V AC 60 Hz

Příkon 5 kVA

Průměrná spotřeba energie 1,5 kW

Rozměry skříně Š 3050 x H 2480 x V 2500 mm

Max. šířka otevření dveří 1670 mm

Hmotnost buňky 2500 kg 

Minimální výška stropu 3500 mm

Minimální nosnost podlahy 400 kg/m²

(1)Hmotnost se může lišit v závislosti na oblasti měření.
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Definice přesnosti
Mít spolehlivý základ pro uvedenou přesnost našich skenerů se strukturovaným světlem je zásadní. Proto každý skener 
měříme proti testu přijatelnosti jiného přizpůsobeného skeneru. Na základě směrnice VDI / VDE 2634 část 3, přijetí skeneru 
AICON. Test využívá čtyři jasné parametry kvality k zajištění plné důvěry uživatelů v přesnost skenerů AICON.

Chyba snímání [PF] 
Lokální parametr kvality. 
Odchylka od povrchu k 
osazené kouli.

Chyba mezery ve sféře [SD] 
Globální parametr kvality. 
Odchylka ze vzdálenosti 
osazených koulí do 
kalibrované vzdálenosti. 
Koule mají volný poloměr.

Velikost chyby snímání [PS]  
Lokální parametr kvality. 
Odchylka poloměru 
standardizované koule s 
napasovaným poloměrem.

Chyba měření délky [E]
Globální parametr kvality. 
Součet SD a 2 odchylek. 
Používají se nejbližší body 
podél středové osy. Použije 
se odchylka vzdálenosti 
konkrétního bodu od středu 
koule s napasovaným 
poloměrem.
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StereoScan neo R8 – zorné pole a přesnost
Úhel triangulace: 30°
Základní délka: 450 mm
Pracovní vzdálenost: 840 mm

Zorné pole (2) L – 350 mm L – 550 mm L – 850 mm

Velikost zorného pole (3) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm

Hloubka měření (4) 176 mm 270 mm 430 mm

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

Roztečná chyba 10 µm 16 µm 30 µm

Chyba měření délky 20 µm 28 µm 60 µm

Chyba snímání velikosti 6 µm 12 µm 16 µm

Chyba snímání tvaru 7 µm 12 µm 16 µm

StereoScan neo R16 – zorné pole a přesnost
Úhel triangulace: 30°
Základní délka: 450 mm
Pracovní vzdálenost: 840 mm

Zorné pole (2) L – 350 mm L – 550 mm L – 850 mm

Velikost zorného pole (3) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm

Hloubka měření (4) 176 mm 280 mm 430 mm

Rozlišení X, Y (5) 58 µm 94 µm 146 µm

Roztečná chyba 10 µm 16 µm 30 µm

Chyba měření délky 20 µm 28 µm 60 µm

Chyba snímání velikosti 6 µm 12 µm 16 µm

Chyba snímání tvaru 7 µm 12 µm 16 µm

PrimeScan – zorné pole a přesnost
Malá pracovní vzdálenost
Úhel triangulace: 26°
Pracovní vzdálenost: 370 mm

Velká pracovní vzdálenost
Úhel triangulace: 18°
Pracovní vzdálenost: 540 mm

Zorné pole (2) 400 mm 700 mm

Velikost zorného pole (3) 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Hloubka měření (4) 200 mm 350 mm

Rozlišení X, Y (5) 125 µm 208 µm

Roztečná chyba 20 µm 56 µm

Chyba měření délky 40 µm 112 µm

Chyba snímání velikosti 10 µm 28 µm

Chyba snímání tvaru 10 µm 28 µm

* Maximální povolená chyba měření délky, založená na normě VDI/VDE 2634 část 1: definována jako maximální povolená odchylka naměřené délky, tvořené 
vzdáleností mezi dvěma body měření, signalizovanými fotogrammetrickými cíli, v celém měřicím objemu buňky PartInspect L, bez ohledu na pozici a 
orientaci.

(2) Označení základny skeneru (S, L) a úhlopříčky uprostřed měřeného objemu.
(3) Boční rozšíření (X x Y) uprostřed měřeného objemu.
(4) Hloubka měřeného objemu (Z).
(5) Hodnoty bočního rozlišení byly vypočítány teoreticky (poměr velikosti zorného pole a počtu pixelů čipu kamery).

Přesnost DPA  
 
Přesnost měření délky: MPE* 20 µm + 20 µm/m (diagonální délka měřeného objemu)



© 2020 Hexagon AB a/nebo její pobočky a sesterské společnosti. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Hexagon je světovým lídrem v oblasti snímačů, softwaru 
a autonomních řešení. Zavádíme praktické využívání dat, abychom zvýšili 
efektivitu, produktivitu a kvalitu průmyslových, výrobních, infrastrukturních, 
bezpečnostních a mobilních aplikací.

Naše technologie utvářejí městské i výrobní ekosystémy, které 
se stávají stále propojenější a autonomnější – k zajištění škálovatelné 
a udržitelné budoucnosti.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon poskytuje 
řešení využívající data z procesů designu, inženýrství, výroby a metrologie 
k dosažení inteligentnější výroby. Další informace naleznete na 
hexagonmi.com.

Více informací o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) získáte 
na webu hexagon.com, sledujte nás na sociálních sítích @HexagonAB.


