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FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ PRO
POKROČILOU KONTROLU 
KOMPOZITŮ
Systémy pro kontrolu kompozitů APODIUS jsou prvním metrologickým řešením speciálně určeným pro 

aplikace zahrnující díly z uhlíkových vláken. Tyto systémy, které lze nainstalovat na přenosná zařízení, 

roboty nebo přímo do výrobního stroje, mají potenciál revolučním způsobem změnit kontrolu při výrobě 

dílů z kompozitních materiálů.

Systémy mají specializovaný software APODIUS Explorer zkombinovaný s hardwarem APODIUS 

Vision Sensor. Tyto pokročilé balíky hardwaru a softwaru umožňují systémům APODIUS poskytovat 

bezkonkurenční analýzu kompozitních materiálů, od orientace vláken po detekci vad.

ÚVOD
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VÝHODY

• Díky rychlému měření a analýze jsou výrobní chyby 

rychle identifikovány a opraveny.

• Vysoká spolehlivost a opakovatelnost výrobní 

analýzy znamenají menší spotřebu drahých 

materiálů.

• Prachotěsný a vodotěsný snímač s krytím IP65 

umožňuje spolehlivé měření v dílenském prostředí. 

• Možnost vybrat nejúčinnější proces měření v dané 

situaci nastavením snímače pro ruční, statickou a 

plně automatizovanou kontrolu.

• Vhodný pro složité konstrukce, neboť umožňuje 

detekovat až tři oddělené orientace vláken.

• Flexibilní využití pro suché, mokré, vytvrzené a 

rozpracované díly.
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APODIUS VISION SYSTEM 2D
JEDNODUCHÁ ANALÝZA  
UHLÍKOVÝCH VLÁKEN
APODIUS Vision System 2D je nejlepší samostatné řešení optického měření na trhu speciálně vyvinuté pro lokální měření 

dvourozměrné orientace uhlíkových vláken. Zahrnuje snímač HP-C-V2D APODIUS Vision Sensor a specializovaný software 

APODIUS Explorer 2D.

Díky optickému snímači s vysokým rozlišením je textura povrchu zachycena v mimořádně jemných detailech. To umožňuje 

spolehlivě stanovit orientaci vláken s rozlišením měření na pouhou desetinu stupně. Tyto obrázky jsou okamžitě zpracovány v 

softwaru a celý proces je vizualizován v reálném čase. Automatický výstup dat a vygenerování zpráv usnadňují další analýzu a 

zdokumentování.

Vygenerování zprávy po 
dokončení

Shromáždění obrazových 
dat povrchu

Provedení prvního 
měření

Kontrola výsledků
(Provedení dalšího měření)

Kontrola výsledků 
a pokračování

PROCES

APODIUS VISION SYSTEM 2D
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APODIUS VISION SYSTEM 3D
POKROČILÁ ANALÝZA KOMPOZITŮ 
APODIUS Vision System 3D je specializovaný nástroj pro analýzu dílů z uhlíkových vláken, který kombinuje pokročilé 3D 

modelování dílů ramen Absolute Arm s analýzou vláken s vysokým rozlišením technologie APODIUS Vision.

Promítnutím zaznamenaných lokálních úhlů vláken a fotografickým zachycením skutečné textury povrchu poskytuje systém 

3D orientace vláken, kterou lze porovnat s daty ze simulace nebo návrhu. Odchylky geometrie a orientace vláken lze potom 

specifikovat a díky tomu je možné zdokumentovat a klasifikovat dříve obtížně definovatelné výrobní vady, například sklady, 

mezery, zvlnění a záhyby.

PROCES
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Uložení nebo 
export dat pro další 
zpracování

Výsledek měření ve 
zvoleném formátu 
zobrazení

Analýza 
nepravidelností tvaru 

a orientace vláken

Registrace  
geometrie dílu

Vygenerování mraku  
bodů a sítě

Shromáždění 
obrazových dat 
povrchu

Okamžité 
namapování 

shromážděných 
obrazových dat na 

model
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APODIUS VISION SYSTEM 3D

VÝHODY

• Ergonomický design usnadňuje a urychluje kontrolu kvality 

vysoce přesných dílů z uhlíkových vláken.

• Plně digitalizované 3D modely umožňují porovnání 

aktuálního stavu s cílovou hodnotou prostřednictvím řady 

režimů výstupu, včetně barevně kódovaného simultánního 

modelu a zobrazení naměřených dat v reálném čase.

• Vysoká spolehlivost a opakovatelnost výrobní analýzy 

znamenají menší plýtvání drahými surovinami.

• Zobrazená data je možné exportovat do různých 

simulačních softwarů pro podrobnou analýzu a úplnou 

sledovatelnost.

• Díky certifikaci kompletního skenovacího systému, která 

doprovází každé rameno Absolute Arm, je garantována 

přesnost zachycených dat.

• Pokročilé možnosti měření pomocí ramena Absolute Arm 

s laserovým skenerem RS5 nabízí řešení také pro široké 

spektrum dalších aplikací.
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ABSOLUTE ARM  
S LASEROVÝM SKENEREM
Bezkonkurenční výhody snímače HP-C-V3D APODIUS Vision Sensor dokonale ladí 

se 7osým ramenem Absolute Arm s laserovým skenerem.

Rameno Absolute Arm, referenční systém pro data shromážděná snímačem, je 

důležitou komponentou procesu digitalizace a analýzy celého dílu v systému 

APODIUS Vision System 3D. Ten poskytuje digitální strukturu, na kterou se mapují 

data orientace vláken a detekce vad.

Snímač APODIUS 3D lze demontovat bez nutnosti opakované kalibrace. Tím je 

usnadněna integrace měření dotekovou sondou či laserovým skenerem.
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APODIUS EXPLORER
SPECIALIZOVANÝ ANALYZAČNÍ SOFTWARE 
APODIUS Explorer je inovativní a intuitivní softwarové řešení pracující v reálném čase, speciálně určené pro skenování 

kompozitních materiálů.

Software kombinuje okamžité zpracování obrazu, zpracování výstupu měření a automatické generování zpráv. Celý proces 

měření je vizualizován v reálném čase, aby bylo zajištěno přesné měření, přičemž řada formátů výstupu a exportu dat 

usnadňuje další analýzu a zdokumentování.

Platforma APODIUS Explorer je k dispozici ve čtyřech různých verzích přizpůsobených jednotlivým řešením APODIUS 

Composite Inspection. Každá verze obsahuje funkce, které co nejlépe podporují konkrétní procesy měření a analýzy.

APODIUS EXPLORER



APODIUS CONTINSPECT
NEPŘETRŽITÁ KONTROLA 
INTEGROVANÁ VE VÝROBĚ
APODIUS ContInspect je modulární kontrolní systém integrovaný do výroby, 

určený pro textilní výrobu z uhlíkových a skleněných vláken.

Systém zahrnuje platformu APODIUS Explorer ContInspect zkombinovanou s 

hardwarem APODIUS Vision Sensor, které jsou integrovány do stroje, například 

Karl Mayer NCF. Systém byl navržen tak, aby splňoval náročné požadavky na 

online měření a poskytoval během kontroly bezkonkurenční detekci vad.

Plně automatizovaný systém APODIUS ContInspect umožňuje kompletní kontrolu 

horního i dolního povrchu kompozitních surovin včetně spolehlivé detekce vad.



KONTROLNÍ SYSTÉM APODIUS AFP
ONLINE KONTROLA PRO AUTOMATIZOVANÉ 
SPŘÁDÁNÍ VLÁKEN
Kontrolní systém APODIUS AFP je online kontrolní systém jednotlivých vrstev, který je určen pro kontrolu složitých 

geometrií u procesů spřádání vláken s omezeným prostorem mezi zapřádací hlavicí a formou.

Systém lze plně integrovat do výrobního procesu. Během celého procesu spřádání se provádí nepřetržitá, vysoce přesná 

kontrola po vrstvách. To umožňuje detekovat vady, například mezery, zkroucení, jemná vlákna, počáteční a koncové pozice 

předení, a také porovnání aktuálního stavu s cílovou hodnotou ve vztahu ke jmenovité kontuře vrstvy.

Systém APODIUS AFP, zahrnující specializovaný snímač APODIUS Vision Sensor AFP a softwarovou platformu APODIUS 

Explorer AFP, je výkonný nástroj, který vnáší kontrolu kvality přímo do výrobního procesu.



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com12

LEICA ABSOLUTE 
SCANNER LAS

LEICA T-PROBE

LEICA ABSOLUTE 
TRACKER AT960

JINÁ ŘEŠENÍ PRO KONTROLU 
KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
Společnost Hexagon nabízí široké portfolio pokročilých metrologických nástrojů, které zahrnují jak hardwarová, tak 

softwarová řešení. Zatímco systémy pro kontrolu kompozitních materiálů APODIUS jsou speciálně určeny pro kontrolu dílů 

z uhlíkových vláken, kompletní řada řešení od společnosti Hexagon má potenciál poskytnout výsledky pro vysoce kvalitní 

výrobu kompozitních povrchů, od definice a analýzy fyzického dílu po predikci a simulaci virtuálního dílu.

SKENERY AICON
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JINÁ ŘEŠENÍ

ABSOLUTE ARM S 
LASEROVÝM 
SKENEREM

SOFTWARE PRO  

PREDIKCI KVALITY  

DÍLŮ A SIMULACI

ŘADA AICON DPA

SOUŘADNICOVÉ  

MĚŘICÍ SYSTÉMY
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APODIUS VISION SYSTEMS 
SPECIFIKACE

2D 3D

Rozlišení 1280 x 960 px 2048 x 1596 px

Rozlišení měření  Úhel vláken 0,1° Úhel vláken 0,1°

Zorné pole (střední dosah) 40 x 35 mm 78 x 58 mm

Ohnisková vzdálenost 9,6 mm 12 mm

Pracovní vzdálenost 0-30 mm 110 mm

Frekvence měření 30 snímků/s 2 Hz

Režimy provozu Spínací | Kontinuální | Automatický Spínací | Kontinuální 

Zdroj napájení 24 V 15 V

Provozní teplota 5-35°C 5-40°C

Velikost D 165 x Š 139 x V 97 mm D 155 x Š 180 x V 152 mm

Třída ochrany IP IP65 -

Hmotnost 950 g 460 g

Požadavky na software

Systém Windows 7 nebo 10 (64bitový)

32 GB paměti RAM

Procesor Intel i7

Nvidia GeForce GTX760

2x USB3.0

Systém Windows 7 nebo 10 (64bitový)

32 GB paměti RAM

Procesor Intel i7

Nvidia GeForce GTX760

2x USB3.0

Třída laseru - 1 (IEC 60825-1:2014)

Laser -
Laser s nitkovým křížem, viditelný 
červený, 
650 nm, 3,5 mW

Štěrbina - F/8

Frekvence blikání - 6/s
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KVALITA A SERVIS

KVALITA PO CELÉM SVĚTĚ 
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE S NEJLEPŠÍ PODPOROU
Mezinárodní působení společnosti Hexagon garantuje komplexní podporu a servis po celém světě. Měřicí systémy tak mají 

podporu špičkové servisní sítě.

ASIE 
Bangkok, TH 
Manila, PH 
Melbourne, AU 
Nagoja, JP 
Noida, IN 
Qingdao, CN 
Soul, KR 
Šen-čen, CN 
Singapur, SIN 
Su-čou, CN 
Tambun Bekasi, ID

EMEA
Ankara, TK 
Barcelona, ES 
Budapešť, HU 
Crissier, CH 
Eskilstuna, SE 
Johannesburg, ZA 
Krakov, PL 
Milton Keynes, UK 
Montoire, FR 
Orbassano, IT 
Praha, CZ 
Petrohrad, RU 
Wetzlar, DE 
Wiener Neudorf, AT

AMERIKA
Apodaca, MX 
Mississauga, CA
Oceanside, US 
São Paulo, BR
Wixom, US



Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie a 
produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby a 
zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými a 
průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII

CAD / CAM

STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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