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SKANERY AICON 
DOKŁADNOŚĆ OPTYCZNA
W przypadku pozyskiwania trójwymiarowych powierzchni, sprawdzoną i wiarygodną metodę stanowi 

zasada rzutowania prążków referencyjnych, zwana również skanowaniem w technologii światła białego. 

Zastosowanie tej bezkontaktowej technologii skanowania umożliwia prosty pomiar nawet złożonych 

struktur z zachowaniem najwyższej dokładności.

Dzięki wyjątkowej stabilności termicznej i mechanicznej, technologia skanera AICON może znaleźć 

zastosowanie podczas realizacji wielu różnorodnych zadań pomiarowych. Charakteryzujący się 

wyjątkowo wytrzymałą konstrukcją dwu-kamerowy system zyskał renomę dzięki wyjątkowemu 

połączeniu dokładności i wytrzymałości, dzięki czemu może sprostać wyzwaniom nowoczesnej 

metrologii - od najbardziej sterylnych laboratoriów jakości po najbardziej zapylone hale produkcyjne.

Technologia skanera AICON współdziała z platformą oprogramowania AICON OptoCat, przemieniając 

wysokiej jakości informacje metrologiczne dostarczane przez urządzenie w bardzo dokładne dane 

cyfrowe oparte na siatce trójkątów.

WSTĘP
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ZASADA RZUTOWANIA PRĄŻKÓW 
REFERENCYJNYCH: PODSTAWY 
Technologia skanera AICON opiera się na zasadzie rzutowania prążków referencyjnych, w której projektor emituje wzory 

prążkowe na mierzoną powierzchnię. Kamery wysokiej rozdzielczości  wykorzystywane są do pozyskiwania projekcji tego 

wzoru pod zdefiniowanym wcześniej kątem widzenia. Następnie uzyskane obrazy są analizowane i wykorzystywane do 

pozyskania bardzo dokładnych informacji wymiarowych o mierzonej powierzchni.

Oznacza to, że system oparty na zasadzie rzutowania prążków referencyjnych mierzy całą powierzchnię badanego 

elementu, otrzymując wyjątkowo wysoką gęstość punktów pomiarowych. Dzięki temu otrzymywane są nie tylko wyjątkowo 

dokładne dane pomiarowe, ale również zyskuje się wysoką rozdzielczość.

Systemy oparte na zasadzie rzutowania prążków referencyjnych najlepiej sprawdzają się podczas przeprowadzania 

pomiarów w zamkniętych pomieszczeniach, w których warunki otoczenia, takie jak temperatura lub oświetlenie, mogą być 

kontrolowane. Jednak dzięki najwyższej jakości zaawansowanemu urządzeniu i strategiom pomiarowym odpowiednim dla 

panujących warunków otoczenia, te systemy skanujące 3D również działają niezawodnie na otwartym powietrzu.

Opierając się na tej roboczej koncepcji działania, skanery AICON zapewniają efektywne i ekonomiczne pomiary, które 

idealnie sprawdzają się od kontroli jakości po inżynierię odwrotną, obejmując jednocześnie technologię medyczną lub 

takie dziedziny jak sztuka i dziedzictwo kulturowe.

PŁYNNA METROLOGIA
Wykorzystując metodę opartą na zasadzie rzutowania prążków referencyjnych, poszczególne sekwencje pomiarowe 

realizowane są zaledwie w czasie od jednej do kilku sekund, w zależności od współczynnika odbicia mierzonej części. 

Cały proces pomiarowy trwa od kilku sekund do kilku minut. Proces kończy się wraz z pozyskaniem zdjęć wszystkich stron 

mierzonej części.

W zaledwie kilka sekund komputer oblicza dane 3D mierzonego elementu. Na tym etapie powierzchnie są wygładzane, 

szum pomiaru jest redukowany, a rozmiar danych zmniejszany. Jednak, co bardzo ważne, nie ma to wpływu na ogólną 

jakość danych.

Pojedyncze skany są dopasowywane na podstawie odniesienia do odpowiedniej geometrii części lub za pomocą markerów 

referencyjnych umieszczonych na części przed rozpoczęciem pomiarów. Następnie wszystkie pojedyncze skany są łączone 

w jedną siatkę trójkątów. Ta dokładna trójwymiarowa replika części dostępna jest jako zbiór danych w różnych formatach, 

kompatybilnych z każdym rodzajem wykorzystywanych dalej programów przetwarzania (danych).
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ZASADA RZUTOWANIA PRĄŻKÓW REFERENCYJNYCH

DEFINING ACCURACY 
Mieć podstawę aby zaufać podanej dokładności naszych systemów skanowania AICON ma kluczowe znaczenie. Właśnie 

dlatego porównujemy każdy skaner AICON z testem akceptacji AICON. W oparciu o wytyczną VDI / VDE 2634 część 3, test 

akceptacji skanera AICON wykorzystuje cztery jasno zdefiniowane parametry dokładności.

Probing Error Form [PF]
Test dokładności lokalnej. Odchyłka od 

powierzchni do sfery.

Length Measuring Error [E]
Test dokładności całkowitej. Odchyłka 
najbliższych punktów wzdłuż osi 
centralnej.

Probing Error Size [PS]
Test dokładności lokalnej. Odchyłka 
promienia sfery od promienia sfery 
kalibracyjnej.

Sphere Spacing Error [SD]
Test dokładności całkowitej. Odchyłka 
odległości sfery od sfery kalibrowanej.



Główne Zalety 

• Krótki czas skanowania dzięki szybkiej 
cyfrowej projekcji

• Kolorowa projekcja wsteczna wyników 
pomiarowych

• Błyskawiczna i prosta zmiana pola 
widzenia (pomiarowego)

• Skanowanie błyszczących bądź 
ciemnych powierzchni bez 
konieczności wcześniejszego 
przygotowania powierzchni

• Maksymalny stopień dokładności 
pomiaru cech dzięki wysokiej 
rozdzielczości Kamery

• Opcja sondy ręcznej

• Wysoka stabilność skanowania

• Możliwość połączenia z systemami 
fotometrycznymi

• Akcesoria, takie jak stół obrotowy i 
jednostki obrotowo-uchylne, umożliwiają 
półautomatyczne skanowanie
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STEREOSCAN NEO

AICON STEREOSCAN NEO 
POMIARY I WIZUALIZACJA
AICON StereoScan neo -niezrównany najnowocześniejszy system oparty na zasadzie rzutowania 

prążków referencyjnych - zapewnia najwyższą rozdzielczość i dokładność wraz z wieloma 

innowacyjnymi funkcjami, dzięki czemu wizualne skanowanie jest znacznie bardziej kompleksowe niż 

kiedykolwiek wcześniej.

W skanerze AICON StereoScan neo firma Hexagon Manufacturing Intelligence wprowadziła całkowicie 

nową i innowacyjną funkcję: technologię Variable Light Projection (VLP) (Projekcji Zmiennego 

Oświetlenia). Adaptacyjna w pełni kolorowa technika projekcji umożliwia nie tylko rzutowanie 

kolorowych wzorów niezbędnych do procesu skanowania na mierzonej części, ale również projekcję 

wygenerowanych wyników pomiarowych. Dzięki temu możliwa jest wizualizacja w kolorze odchyłek od 

modelu CAD na powierzchni skanowanego elementu bezpośrednio po kontroli pomiarowej. 

Ta innowacyjna technologia otwiera przed użytkownikami całkowicie nowe możliwości pracy. W branży 

narzędziowej i formowania lub podczas tworzenia modeli, odchyłki powierzchni elementu mogą być 

szybko oraz dokładnie mierzone i wizualizowane. W oparciu o wyświetlone obrazy odchyłek szybko i na 

miejscu można wprowadzić korekty na mierzonej części. W podobny sposób odchyłki wykryte podczas 

kontroli natychmiast są identyfikowane i naprawiane.

AICON StereoScan neo umożliwia bardzo szybką 
kontrolę skomplikowanych drukowanych modeli. To 
wcześniej po prostu nie było możliwe. Użytkownicy 
natychmiast dowiadują się, czy niezbędne jest 
powtórzenie pomiarów, a jeśli tak, to gdzie. To oznacza 
znaczną oszczędność czasu. 

Gert Pistol
Dyrektor Generalny, Pistol, Niemcy
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STEREOSCAN NEO 
PEŁNA KONTROLA
Wyposażony w 8- lub 16-megapikselowe kamery cyfrowe skaner AICON StereoScan neo oferuje najlepszą konfigurację 

umożliwiającą dostarczenie maksymalnego stopnia szczegółowości.   Poprzez zmianę obiektywu kamery i długości bazy 

można uzyskać pole widzenia wielkości od 75 do 1100 milimetrów. Dzięki tej innowacyjnej technologii, AICON StereoScan neo 

jest najbardziej wszechstronnym i wydajnym skanerem opartym na technologii światła białego  dostępnym obecnie na rynku.

Kontrola koloru i intensywności to kolejna ogromna zaleta AICON StereoScan neo.  Wcześniej wydajność technologii 

rzutowania prążków referencyjnych w dużym stopniu zależała od właściwości powierzchni mierzonej części, przy czym 

należy pamiętać, że kolor i współczynnik odbicia powierzchni części mają ogromny wpływ na jakość wyników pomiarowych. 

Cyfrowa, w pełni kolorowa technologia rzutowania AICON StereoScan neo oferuje: kolor i funkcję kontroli intensywności, która 

umożliwia optymalne dostosowanie do zasady rzutowania prążków referencyjnych względem właściwości danej powierzchni 

pomiarowej.

SYSTEM
R8

8.0 MEGAPIKSELI
R16

16.0 MEGAPIKSELI

Kamera Monochromatyczna, CCD skanowanie 
progresywne 4/3” 

Monochromatyczna, CDD skanowanie progresywne, 
pełen format 1.7

Rozdzielczość kamery 2 x 8 147 712 pikseli (3296 x 2472) 2 x 15 720 448 pikseli (4864 x 3232)

Jednostka rzutowania Projektor cyfrowy

Źródło światła 3 x 100 W wysokiej mocy oświetlenie LED (czerwony + zielony + niebieski)

Dokładność projekcji 
wstecznej 1/10 000 wielkości ekranu

Minimalny czas pomiaru 1 s

Ciężar sensora 12 kg (1)

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

Sterownik Zintegrowany, USB 3.0

System operacyjny Windows 10, 64-Bitowy

Sondowanie Kompatybilne z AICON MI.Probe mini
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STEREOSCAN NEO

SPECIFKACJE
POLE WIDZENIA R8

Pozycja zewnętrznej kamery
Kąt triangulacji: 30°
Długość bazy: 450 mm
Odległość robocza: 840 mm

Pole widzenia (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm

Pole widzenia  - wielkość (3) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm 850 x 700 mm

Głębokość pomiaru (4) 176 mm 270 mm 430 mm 550 mm

Rozdzielczość X, Y (5) 86 μm 128 μm 211 μm 256 μm

Błąd odstępu sfery 10 μm 16 μm 30 μm 42 μm

Błąd pomiaru długości 20 μm 28 μm 60 μm 84 μm

Błąd próbkowania 6 μm 12 μm 16 μm 21 μm

Błąd kształtu 7 μm 12 μm 16 μm 18 μm

Pozycja wewnętrznej kamery
Kąt triangulacji: 30°
Długość bazy: 150 mm
Odległość robocza: 350 mm

Pole widzenia (2) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm

Pole widzenia  - wielkość (3) 65 x 50 mm 100 x 75 mm 160 x 125 mm

Głębokość pomiaru (4) 36 mm 60 mm 100 mm

Rozdzielczość X, Y (5) 20 μm 30 μm 49 μm

Błąd odstępu sfery 5 μm 6 μm 8 μm

Błąd pomiaru długości 10 μm 15 μm 18 μm

Błąd próbkowania 4 μm 6 μm 6 μm

Błąd kształtu 5 μm 6 μm 6 μm

POLE WIDZENIA R16

Pozycja zewnętrznej kamery
Kąt triangulacji: 30°
Długość bazy: 450 mm
Odległość robocza: 840 mm

Pole widzenia (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm

Pole widzenia  - wielkość (3) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm 940 x 700 mm

Głębokość pomiaru (4) 176 mm 280 mm 430 mm 550 mm

Rozdzielczość X, Y (5) 58 μm 94 μm 146 μm 193 μm

Błąd odstępu sfery 10 μm 16 μm 30 μm 32 μm

Błąd pomiaru długości 20 μm 28 μm 60 μm 64 μm

Błąd próbkowania 6 μm 12 μm 16 μm 18 μm

Błąd kształtu 7 μm 12 μm 16 μm 18 μm

Pozycja wewnętrznej kamery
Kąt triangulacji: 30°
Długość bazy: 150 mm
Odległość robocza: 350 mm

Pole widzenia (2) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm

Pole widzenia  - wielkość (3) 70 x 50 mm 90  x 60 mm 160 x 110 mm

Głębokość pomiaru (4) 20 mm 54 mm 100 mm

Rozdzielczość X, Y (5) 15 μm 19μm 33 μm

Błąd odstępu sfery 5 μm 6 μm 8 μm

Błąd pomiaru długości 8 μm 15 μm 18 μm

Błąd próbkowania 4 μm 6 μm 6 μm

Błąd kształtu 5 μm 6 μm 6 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 ze wcześniej zdefiniowanymi ustawieniami dla apertury i ogniskowej, które są w taki sposób 
zoptymalizowane, aby odpowiadać polom widzenia, bez konieczności wprowadzania zmian przez użytkownika.

(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).
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Główne Zalety

• Idealne wprowadzenie do 
metrologii 3D  

• Dostępne kolorowe kamery z 
białym światłem LED dla tekstury 

• Rozbudowywana konfiguracja 
systemu modularnego  

• Skanowanie błyszczących bądź 
ciemnych powierzchni bez 
konieczności wcześniejszego 
przygotowania powierzchni 

• Stabilność termiczna i mechaniczna 

• Kompaktowa, lekka konstrukcja 
(4 kg), idealna do przenośnego 
zastosowania 

• Opcjonalnie sonda ręczna

• Możliwość łączenia z systemami 
fotometrycznymi 

• Akcesoria, takie jak stół obrotowy 
i jednostki obrotowo-uchylne, 
umożliwiają półautomatyczne 
skanowanie
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SMARTSCAN

AICON SMARTSCAN 
WSZECHSTRONNY I 
KOMPAKTOWY SKANER 3D
Szybki i bardzo dokładny skaner AICON SmartScan jednym z wiodących rozwiązań pomiarowych do 

kontroli  złożonych geometrii powierzchni oraz delikatnych bądź deformowalnych części, w przypadku 

których mobilność stanowi konieczność.

Technologia bezdotykowego skanowania AICON SmartScan umożliwia bardzo szybkie pozyskiwanie 

danych z zachowaniem dużego stopnia szczegółowości. Kompaktowa i lekka konstrukcja skanera 

pozwala na w pełni mobilne zastosowanie, nawet w bardzo wymagających warunkach na halach 

produkcyjnych. Również w przypadku wahań temperatury skaner zachowuje wyjątkową stabilność i 

wiarygodność pomiarową. 

Dostępny w wielu konfiguracjach systemowych skaner AICON SmartScan zapewnia efektywną i nie 

wymagającą dużych nakładów finansowych wydajność pomiarową w przypadku realizacji wielu zadań, 

w tym kontroli jakości, inżynierii odwrotnej oraz szybkiego prototypownia.

Dzięki połączeniu skanera AICON SmartScan ze stołem 
obrotowym możemy również przeprowadzić pomiary 
automatyczne, co pozwala na oszczędność czasu i 
półautomatyczną kontrolę bardzo złożonych części.”

Adam Dubowski 
Kontroler Jakości, KarT, Polska
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SMARTSCAN 
SZYBKA I PROSTA DIGITALIZACJA
AICON SmartScan umożliwia digitalizację części zaledwie w kilka sekund, niezależnie od ich wielkości i złożoności - wyniki są 

bezpośrednio dostępne w wielu standardowych formatach do dalszego przetwarzania  jako bardzo dokładne dane 3D.

SYSTEM
R5

5.0 MEGAPIXEL
R12 

12.0 MEGAPIXEL

Kamera Monochromatyczna
CDD skanowanie progresywne, 2/3”

Monochromatyczna
CMOS, 1.1”

Rozdzielczość kamery 2 x 5 041 312 pikseli (2452 x 2056) 2 x 12 368 896 pikseli (4112  x 3008)

Rzutnik Zminiaturyzowana technika rzutowania

Rozdzielczość rzutowania 28 723 200 pikseli (6144 x 4675) 28 723 200 pikseli (6144 x 4675)

Źródło światła 100 W mocne światło LED

Min. czas pomiarowy 1 s

Ciężar sensora 4 kg

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

Sterownik Zewnętrzny, USB 2.0

System operacyjny Windows 10, 64-Bitowy

Sondowanie Kompatybilność z AICON MI.Probe mini

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.

(1) ANSI Lumen (jasność obrazu rzucanego przez projektor) określa wartość jasności (jaskrawości) źródła światła przystosowanego do czułości kamery.
(2) Oznaczenie baz skanera (S, M, L) i przekątnej w środku przestrzeni pomiarowej. Pozycje kamery, które są określane poprzez zastosowanie różnych baz CPR (tworzywa sztucznego  
    wzmacnianego włóknem węglowym) zwane są bazami skanera.
(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).



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 13

SMARTSCAN

SPECYFIKACJE

POLE WIDZENIA R5
Kąt triangulacji: 30°
Długość bazy: 470 mm
Odległość robocza: 1000 mm

Pole widzenia (2) M - 125 mm M - 200 mm M - 500 mm M - 850 mm

Pole widzenia  - wielkość (3) 105 x 85 mm 160 x 130 mm 380 x 310 mm 650 x 565 mm

Głębokość pomiaru (4) 66 mm 100 mm 244 mm 420 mm

Rozdzielczość X, Y (5) 43 μm 64 μm 153 μm 266 μm

Błąd odstępu sfery 10 μm 11 μm 22 μm 44 μm

Błąd pomiaru długości 20 μm 22 μm 44 μm 88 μm

Błąd próbkowania 7 μm 9 μm 11 μm 22 μm

Błąd kształtu 7 μm 8 μm 11 μm 22 μm

Kąt triangulacji: 30°
Długość bazy: 240 mm
Odległość robocza: 370 mm

Kąt triangulacji: 20°
Długość bazy: 470 mm
Odległość robocza: 1500 mm

Pole widzenia (2) S - 60 mm S - 125 mm L - 750 mm L - 1550 mm

Pole widzenia  - wielkość (3) 50 x 40 mm 100 x 80 mm 560 x 470 mm 1200 x 750 mm

Głębokość pomiaru (4) 30 mm 60 mm 360 mm 750 mm

Rozdzielczość X, Y (5) 20 μm 40 μm 230 μm 485 μm

Błąd odstępu sfery 5 μm 7 μm 61 μm 220 μm

Błąd pomiaru długości 10 μm 14 μm 122 μm 440 μm

Błąd próbkowania 6 μm 7 μm 31 μm 110 μm

Błąd kształtu 5 μm 7 μm 31 μm 110 μm

POLE WIDZENIA R12
Kąt triangulacji: 27°
Długość bazy: 470 mm
Odległość robocza: 1000 mm

Pole widzenia (2) M - 350 mm M - 450 mm M - 750 mm M - 1000 mm

Pole widzenia  - wielkość (3) 285 x 205 mm 380 x 275 mm 590 x 435 mm 825 x 630 mm

Głębokość pomiaru (4) 180 mm 240 mm 370 mm 500 mm

Rozdzielczość X, Y (5) 69 μm 92 μm 143 μm 201 μm

Błąd odstępu sfery 16 μm 20 μm 30 μm 44 μm

Błąd pomiaru długości 36 μm 40 μm 60 μm 88 μm

Błąd próbkowania 9 μm 10 μm 15 μm 22 μm

Błąd kształtu 9 μm 10 μm 15 μm 22 μm

Kąt triangulacji: 29°
Długość bazy: 260 mm
Odległość robocza: 500 mm

Pole widzenia (2) SL - 90 mm SL - 200 mm SL - 300 mm SL - 500 mm

Pole widzenia  - wielkość (3) 70 x 55 mm 145 x 105 mm 240 x 160 mm 420 x 325 mm

Głębokość pomiaru (4) 44 mm 90 mm 144 mm 250 mm

Rozdzielczość X, Y (5) 17 μm 35 μm 57 μm 102 μm

Błąd odstępu sfery 6 μm 9 μm 12 μm 21 μm

Błąd pomiaru długości 15 μm 18 μm 24 μm 42 μm

Błąd próbkowania 6 μm 6 μm 8 μm 15 μm

Błąd kształtu 6 μm 6 μm 8 μm 15 μm
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Główne Zalety

• Kompaktowa i lekka konstrukcja  

• Niewielka odległość robocza idealna do pomiarów w  wąskich 
miejscach 

• Różnorodne stałe konfiguracje do realizacji różnych zadań pomiarowych  

• Wysokiej rozdzielczości technologia pomiarowa dla pozyskania 
maksymalnych szczegółów  

• Skanowanie błyszczących bądź ciemnych powierzchni bez konieczności 
wcześniejszego przygotowania powierzchni 

• Opcjonalnie sonda ręczna

• Możliwość łączenia z systemami fotometrycznymi

• Akcesoria, takie jak stół obrotowy i jednostki obrotowo-uchylne, 
umożliwiają półautomatyczne skanowanie
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PRIMESCAN

AICON PRIMESCAN 
JESZCZE PROSTSZE 
SKANOWANIE
Linia skanerów AICON PrimeScan firmy Hexagon Manufacturing Intelligence to atrakcyjne, podstawowe 

rozwiązanie do bardzo dokładnej digitalizacji 3D produktów przemysłowych. Podobnie jak w przypadku 

klasycznych bardzo nowoczesnych skanerów AICON, działanie skanera AICON PrimeScan opiera się na 

technologii rzutowania prążków referencyjnych, która zapewnia największą moc oświetlenia i najlepszą 

jakość rzutowania. 

Skaner posiada wyjątkową kompaktową konstrukcję, z podstawowym obszarem urządzenia wielkości 

kartki papieru A4. Natomiast jego ciężar nie przekracza czterech kilogramów. Połączenie kompaktowych 

rozmiarów z niewielką odległością roboczą sprawa, że AICON PrimeScan stanowi idealne urządzenie 

umożliwiające proste i nieskomplikowane skanowanie podczas realizacji specjalnych zadań 

pomiarowych, np. stacjonarnych bądź w wąskim i trudno dostępnym środowisku przemysłowym. 

Szczególnie wszechstronny rzutnik AICON PrimeScan umożliwia skanowanie błyszczących i ciemnych 

powierzchni bez konieczności wcześniejszego przygotowania powierzchni, podczas gdy zintegrowane 

wskaźniki laserowe wspomagają proste pozycjonowanie mierzonej części. Wybrane roboty i akcesoria 

pozwalają na automatyczne pomiary i proste pozyskiwanie danych w większych przestrzeniach 

pomiarowych.

Duża moc oświetlenia i najlepsza jakość rzutowania 
oferowana przez technologię rzutowania prążków  AICON 
PrimeScan umożliwia nam przeprowadzenie kontroli jakości i 
pomiar wszystkich naszych części.”

Mr. Kawata
Dyrektor ds. Jakości, Zeno Tech, Japonia
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PRIMESCAN 
SKONFIGUROWANY DLA KAŻDEGO 
ZADANIA POMIAROWEGO
W zależności od wymaganej rozdzielczości i dokładności, skaner AICON PrimeScan może posiadać kamery o różnorodnej 

rozdzielczości, a także z różnymi polami widzenia. Skaner jest dostępny w ośmiu stałych konfiguracjach, umożliwiających 

użytkownikom wybór idealnego narzędzia do realizacji swojego zadania dotyczącego digitalizacji.

SYSTEM
R5

5.0 MEGAPIKSELI
R8

8.0 MEGAPIKSELI

Kamera Monochromatyczna CMOS 2/3” Monochromatyczna, CMOS 1”

Rozdzielczość kamery 2 x 5 013 504 pikseli (2448 x 2048) 2 x 7 990 272 pikseli (3264 x 2448)

Rzutnik Zminiaturyzowana technika rzutowania

Rozdzielczość rzutnika 28.723.200 pikseli (6.144 x 4.675)

Źródło światła 100 W mocne światło LED (niebieskie)

Min. czas pomiarowy 1 s

Ciężar sensora 3.8 kg (1)

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

Sterownik Zintegrowany, USB 3.0

System operacyjny Windows 10, 64 Bitowy
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PRIMESCAN

POLA WIDZENIA R5
Mała odległość robocza 
Kąt triangulacji: 26°  
Odległość robocza: 370 mm

Duża odległość robocza
Kąt triangulacji: 18°
Odległość robocza: 540 mm

Pole widzenia (2) 50 mm 125 mm 200 mm 400 mm 700 mm

Pole widzenia  - wielkość (3) 40 x 30 mm 100 x 80 mm 150 x 125 mm 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Głębokość pomiaru (4) 24 mm 64 mm 100 mm 200 mm 350 mm

Rozdzielczość X, Y (5) 16 μm 40 μm 63 μm 125 μm 208 μm

Błąd odstępu sfery 4 μm 7 μm 12 μm 20 μm 56 μm

Błąd pomiaru długości 10 μm 16 μm 24 μm 40 μm 112 μm

Błąd próbkowania 6 μm 6 μm 6 μm 10 μm 28 μm

Błąd kształtu 4 μm 6 μm 7 μm 10 μm 28 μm

POLA WIDZENIA R8
Mała odległość robocza 
Kąt triangulacji: 26° 
Odległość robocza: 370 mm

Duża odległość robocza
Kąt triangulacji: 18° 
Odległość robocza: 540 mm 

Pole widzenia (2) 100 mm 450 mm 650 mm

Pole widzenia  - wielkość (3) 80 x 60 mm 350 x 290 mm 500 x 400 mm

Głębokość pomiaru (4) 50 mm 222 mm 320 mm

Rozdzielczość X, Y (5) 27 μm 109 μm 155 μm

Błąd odstępu sfery 6 μm 25 μm 52 μm

Błąd pomiaru długości 14 μm 50 μm 104 μm

Błąd próbkowania 8 μm 13 μm 26 μm

Błąd kształtu 6 μm 13 μm 26 μm

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

(1) Ciężar może się różnić w zależności od pól pomiarowych.
(2) Każde pole widzenia (FOV) oznacza inny skaner.
(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).

SPECYFIKACJE
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AICON DPA SERIES 
GRA ZESPOŁOWA
Połączenie wiodącego skanera AICON i technologii fotometrycznej to niezrównany sposób na osiągnięcie bardzo dużej 

dokładności wyników digitalizacji 3D wielkogabarytowych obiektów pomiarowych.

Fotogrametria Spotyka Rzutowanie Prążków Referencyjnych
Przestrzeń pomiarowa skanerów AICON wynosi od kilku milimetrów do około jednego metra.  Poprzez połączenie tej 

technologii z systemem fotogrametrii można pozyskać znacznie większe obszary dowolnych kształtów z najwyższym 

poziomem szczegółowości.  Systemem fotogrametryczny AICON MoveInspect DPA, współdziałając z technologią skanera 

AICON, może stanowić podstawowe rozwiązanie do pozyskiwania bardzo dokładnych wyników pomiarowych.

Sposób działania
Najpierw targety referencyjne są wykorzystywane do sygnalizowania punktów referencyjnych na części.   Następnie kamera 

cyfrowa robi zdjęcia z różnych kierunków i pod różnymi kątami. Na podstawie tych danych generowana jest chmura punktów, 

która może służyć jako system referencyjny. Pojedyncze skany powierzchni wykonane przez skaner AICON są dopasowywane i 

łączone w systemie referencyjnym. Szczególnie w przypadku kontroli wielkogabarytowych części ta zintegrowana technologia 

oferuje bardziej wiarygodne i dokładne współrzędne globalne w układzie współrzędnych części.
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ZWROT KU 
AUTOMATYZACJI
Oferująca znaczne korzyści automatyzacja pomiarów to często złożony i 

kosztowny proces obejmujący drogie systemy robotów i dostosowane do potrzeb 

klienta oprogramowanie. Alternatywę stanowi połączenie technologii skanera 

AICON ze stołem obrotowym lub stołami uchylno-obrotowymi, dzięki którym 

skaner zyskuje dostęp z każdej strony do mierzonej części bez konieczności 

zmiany pozycji. Dzięki tej technice możliwe jest pozyskanie wszystkich właściwych 

obszarów części, zmniejszając liczbę pojedynczych ekspozycji.

Tym samym prosty stół obrotowy lub stoły obrotowo-uchylne umożliwiają 

skanerowi AICON przeprowadzenie w pełni automatycznych, bardzo dokładnych 

pomiarów oraz digitalizację małej i średniej wielkości części. Wysoka powtarzalna 

dokładność takiego systemu zapewnia użyteczny i powtarzalny proces, który 

stanowi tańszą i bardziej elastyczną alternatywę dla robota. Jest on lżejszy i 

dlatego znacznie bardziej mobilny, a do tego nie wymaga intensywnych szkoleń, 

oferując jednocześnie znaczną redukcję kosztów konserwacji.
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AICON OPTOCAT 
OPROGRAMOWANIE DLA SKANERA
Od kalibracji skanera 3D i pozyskiwania danych do operacji post-processingu i analizy danych pomiarowych - AICON OptoCat 

firmy Hexagon Manufacturing Intelligence jest wszystkim, czego potrzebujemy od oprogramowania do trójwymiarowej 

digitalizacji powierzchni.

Posiadający wiele różnorodnych funkcji metrologicznych innowacyjny modularny pakiet oprogramowania AICON OptoCat 

pozwala użytkownikom na opracowanie osobiście skonfigurowanych ustawień dostosowanych do własnych potrzeb 

pomiarowych.

PROSTE PRZETWARZANIE DANYCH

AICON OptoCat posiada interfejs użytkownika, który jest zarówno intuicyjny, jak i łatwy w obsłudze. W oprogramowaniu 

poszczególne skany są automatycznie dopasowywane i łączone, z zastosowaniem bądź bez zastosowania markerów 

fotogrametrycznych.  Program wykorzystuje inteligentne algorytmy do oceny cech geometrycznych i radiometrycznych 

mierzonej części, dzięki czemu ręczne dopasowanie skanów nie jest już konieczne.



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 21

OPTOCAT

PROSTY POST-PROCESSING

Wbudowane funkcje OptoCat ułatwiają przetwarzanie pozyskanych danych 3D, włącznie z takimi czynnościami jak 

spłaszczanie, kompresowanie (pakowanie) oraz optymalizacja siatki, tekstura i eksport danych. Oprócz przeprowadzania 

swoich własnych pomiarów, program posiada opcję łączenia z PolyWorks® w celu przeprowadzenia zoptymalizowanej, 

interaktywnej oraz/lub automatycznej analizy.

Wyniki pomiarowe można porównać bezpośrednio lub względem importowanych danych CAD. Oprogramowanie oferuje 

różnorodne funkcje do analizy danych, wyodrębnienia krawędzi i innych etapów post -processingu (przetwarzania danych 

pomiarowych). Dane pomiarowe mogą być również eksportowane do różnych formatów w celu dalszego przetwarzania.

NAKŁADANIE TEKSTUR

Moduł Texture Mapping oprogramowania AICON OptoCat służy do przechwytywania i mapowania tekstur (kolor i wzór) 

ze skanowanego obiektu do cyfrowej reprezentacji 3D. Funkcja ta jest interesująca dla użytkowników, którzy wymagają 

wysokiej rozdzielczości tekstury dla swoich wygenerowanych danych 3D. Nakładanie tekstur może być przeprowadzane z 

wewnętrznymi obrazami skanera 3D lub z obrazami pozyskanymi przez zewnętrzne kamery (włącznie z multispektralnymi 

danymi takimi jak UV lub IR), jak również z danymi z poprzednich projektów pomiarowych.

Nakładanie tekstur to prosty i w dużej mierze zautomatyzowany proces wykorzystujący specjalnie do tego celu stworzone 

algorytmy nakładania wysokiej rozdzielczości kolorowych informacji do każdego trójkąta skanowanego obiektu z 

dokładnością subpikseli. Rozdzielczość tekstury nie jest zależna od rozdzielczości danych części 3D, co pozwala na 

utworzenie zredukowanej siatki trójkątów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rozdzielczości tekstury. Dane 3D mogą 

być otwarte i przetwarzane w wielu standardowych formatach do eksportu danych.

POMIAR I WIZUALIZACJA

W przypadku kontroli przeprowadzanej za pomocą skanera AICON StereoScan neo, oprogramowanie umożliwia projekcję 

wsteczną wyników pomiarowych w pełnym kolorze, bezpośrednio na mierzoną część. Odchyłki od modelu CAD mogą być 

nałożone na powierzchnię części bezpośrednio po zakończeniu skanowania i przedstawione w formie “fałszywych” kolorów. 

Użytkownik może dokonać natychmiastowej identyfikacji, gdzie należy wprowadzić korektę. 

PEŁNA LUB CZĘŚCIOWA AUTOMATYZACJA

AICON OptoCat umożliwia przeprowadzanie procesu skanowania manualnie, a także w pełni lub częściowo automatycznie. 

Nie ma znaczenia czy pomiary są przeprowadzane z wykorzystaniem stołu obrotowego, obrotowo-uchylnego czy też robota - 

wszystkie etapy automatyzacji wspomagane są przez AICON OptoCat.
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MODUŁOWA KONSTRUKCJA OPTOCAT

STANDARDOWE MODUŁY
Kalibracja Kalibracja skanera z wykorzystaniem certyfikowanego odniesienia

Dopasowanie (zestawienie) konturów Dopasowanie poszczególnych skanów za pomocą geometrii części

Dopasowanie markerów 
referencyjnych Dopasowanie poszczególnych skanów za pomocą markera referencyjnego, z lub bez fotogrametrii 

Automatyczne dopasowanie Ze stołem obrotowym lub obrotowo-uchylnym

Przetwarzanie Danych Wypełnianie luk, kompresja, filtrowanie 

Podstawowe Funkcje Kontroli 

Podstawowe funkcje do analizy i porównania danych 
Różne strategie dopasowania: ręczne lub automatyczne wstępne dopasowanie, dopasowanie 
kształtów z zastosowaniem funkcji Best-Fit (najlepszego dopasowania); najlepsze dopasowanie za 
pomocą punktów referencyjnych; 3-2-1; Płaszczyzna -Oś -Punkt.

DODATKOWE MODUŁY
Dodatkowe Dopasowanie 
Referencyjne (dodatkowy moduł)

Fotogrametria do dokładnego rozpoznawania markerów referencyjnych ze wstępnie zdefiniowanymi 
chmurami punktów referencyjnych 

MI.Probing Do pomiarów dotykowych z AICON MI.Probe mini, dostarczany z akcesoriami MI.Probe

Import Danych CAD Import różnych formatów CAD: STEP, IGES, Catia V4, V5, V6

Projekcja wsteczna Kolorowa projekcja wsteczna wyników testu i informacji na mierzonej części

Automatyczne Sterowanie Sondą Mechaniczny adapter, obiekt odniesienia i oprogramowanie wdrażające sondę AICON do 
zewnętrznego systemu do pozycjonowania (np. współrzędnościowa maszyna pomiarowa, frezarka)

KUKA Robot KR-C4
Oprogramowanie do obsługi AICON StereoScan neo w połączeniu z robotem KUKA (sterownik  
KR-C4), włącznie z obiektem odniesienia do dopasowania układu współrzędnych z modułem  
(płytą umocnienia) skanera

FANUC Robot R-30iB
Oprogramowanie do obsługi AICON StereoScan neo w połączeniu z robotem Fanuc Robot R-30iB, 
włącznie z obiektem odniesienia do dopasowania układu współrzędnych z modułem (płytą 
umocnienia) skanera

Nakładanie tekstury Pozyskiwanie i przekazywanie tekstury (kolor i wzór) części do jej danych pomiarowych 3D

INNE FUNKCJE

• Import danych: STL, PLY, CTR, IGES | IGS, STEP | STP, PRT, MODEL, VDA, OBJ, ASCII | ASC, SDF 

• Eksport danych: STL, PLY, CTR, OBJ, ASCII | ASC, SDF 

• Funkcja kontroli, skalowalne przedstawianie odchyłek od innych danych w postaci “fałszywych” kolorów, dopasowanie i 

porównanie z różnymi podstawowymi kształtami (np. płaszczyzna, walec, koło).

• Budowa: liczne podcięcia, odległości, kąty 

• Różne poziomy dostępu przez Użytkownika

• Interfejs z PC-DMIS, Inspire, PolyWorks® i Geomagic VerifyTM do automatycznej kontroli
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JAKOŚĆ I WSPOMAGANIE

EUROPA
Telford, UK 

Paryż, FR 

Barcelona, ES 

Orbassano, IT 

Aarau, CH 

Göteborg, SE 

Moskwa, RU 

Braunschweig, DE 

Praga, CZ 

Stambuł, TR 

Kraków, PL

AMERYKA  
PÓŁNOCNA I 
POŁUDNIOWA
São Paulo, BR 

Irvine, US 

Detroit, US

AZJA
Bengaluru, IN 

Qingdao, CN 

Seul, KR 

Atsugi, JP

JAKOŚĆ GLOBALNA  
NAJLEPSZE NARZĘDZIA Z WIODĄCYM WSPARCIEM
Czerpiąc garściami ze sprawdzonej technologii będącej rezultatem dziesiątek lat badań i rozwoju, technologia skanowania AICON 

firmy Hexagon Manufacturing Intelligence opiera się na długiej historii wdrażania innowacji technicznych. Zwiększająca wydajność 

jakość oparta na doświadczeniu sprawia, że Hexagon nie tylko jest światowym liderem, ale również dostawcą najwyższej klasy 

rozwiązań dla przemysłu. 

Międzynarodowa obecność firmy Hexagon gwarantuje klientom wszechstronne wsparcie posprzedażowe i serwis w każdym miejscu 

na świecie. Dzięki największemu serwisowi technicznemu ukierunkowanemu na maszyny metrologiczne wszystkich producentów 

oraz naciskowi na rozwiązania dostarczane na szczeblu lokalnym, firma Hexagon nie ma sobie równych pod względem serwisu, 

napraw, certyfikacji oraz kalibracji. Usługi te realizowane są poprzez szkolenia dla operatorów, aktualizację oprogramowania oraz 

sprzętu. 

Wraz z gwarancją dziesięciu lat użyteczności właściciele skanerów AICON firmy Hexagon mogą czerpać korzyści z 12-miesięcznej 

gwarancji fabrycznej, która zapewnia, iż nasza technologia zawsze będzie wychodzić na przeciw potrzebom naszych użytkowników.

Centra Serwisowe Hexagon Manufacturing Intelligence
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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


