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Elektromobilita
Elektromobilita je největším zlomem automobilového průmyslu za poslední desetiletí, 
která určuje zcela novou etapu dopravy. Od elektromobilů s mild-hybridním pohonem 
(MHEV) až po elektromobily s plně elektrickým motorem (BEV) nabízí elektrifikace nový 
potenciál pro udržitelnou dopravu s nízkými emisemi. Společnost Hexagon v této nové 
etapě vývoje podporuje automobilový průmysl prostřednictvím výrobních technologií 
připravených na rostoucí komercializaci elektromobility.
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Elektromotory
Řídíme budoucnost elektromobility 
pomocí technologií podporujících 
návrh, výrobu a kvalitu elektromotorů 
pro elektrické a hybridní pohonné 
jednotky vozidel

Kompaktní lehké elektromotory, které jsou schopné 
vytvářet obrovský točivý moment, známé také jako 
eMotory, již dlouho slibují revoluci v komerční a soukromé 
dopravě. Elektromotory jsou rozhodující nezaměnitelnou 
složkou na rostoucích trzích mild-hybridních vozidel 
(MHEV), plug-in hybridních vozidel (PHEV), bateriových 
elektrických vozidel (BEV) a elektrických vozidel 
s vodíkovými palivovými články (FCEV).

Elektromotory používají magnetický rotor a stator 
s integrovanými vlásenkami k vytváření tahu z elektrické 
energie poskytované bateriemi. Rotor přenáší rotační 
pohyb do hnacího ústrojí. Rotor se obvykle skládá 
z tenkých ocelových plechů, které se stohují do skupin 
a tvoří rotorový svazek. Svazek obsahuje lisované 
permanentní magnety, které jsou uváděny do pohybu 
rotujícím magnetickým polem vytvořeným ve statoru. 

Principy fungování elektromotorů jsou relativně 
jednoduché, jejich navrhování a výroba však pro výrobce 
představuje novou výzvu. Elektromotory mají méně 
mechanických součástí než motory spalovací, stále 
však obsahují řadu složitých dílů, jako jsou statory, 
rotory a vlásenky, které vyžadují velmi přísné výrobní 
tolerance. Tyto součásti musí být po celou dobu své 
životnosti odolné vůči značnému tepelnému namáhání. 
Konstruktéři motorů elektrických vozidel musí také zvážit 
novou problematiku, jako jsou hlukové emise vozidla a to, 
jak bude jízda působit na řidiče a spolujezdce.

Společnost Hexagon má rozsáhlé zkušenosti 
s automobilovým průmyslem. OEM výrobcům a celému 
dodavatelskému řetězci poskytuje technologie pro CAE 
simulace, výrobu a zabezpečování kvality. Naše chápání 
dynamiky vývoje a výroby nových vozidel nás staví na 
stranu těch, kteří podporují průmysl při vývoji plného 
potenciálu elektromotoru.
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Měření tvaru 
vlásenek 
elektromotoru
Vlásenky elektromotorů 
vyžadují přesnou rozměrovou 
kontrolu vnějšího povrchu 
pro zajištění jejich 
správného tvaru
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Přesná kontrola rozměrů vnějšího 
povrchu vlásenek elektromotoru zajišťuje 
správný tvar pro napájení motorů 
elektrických vozidel.
Vinutí elektromotoru je tradičně vyrobeno z tenkých 
měděných drátů, které tvoří elektromagnetickou cívku 
motoru. Ve většině současných motorů elektrických 
vozidel je však tato cívka nahrazena vinutím z měděných 
vlásenek. Vlásenkové vinutí zvládá vyšší tepelnou námahu 
a zajišťuje těsné krytí drážky, čímž se v automobilových 
aplikacích zvyšuje účinnost. Automatizace procesu 
ohýbání je také jednodušší, což podporuje masovou 
výrobu. Materiál z měkkého kovu se však snadno 
zdeformuje, měření je tak pro oddělení kvality náročné.

Výzvy 
Křehká a elektricky izolovaná konstrukce volného tvaru 

Kontrola vlásenek elektromotoru spočívá v zachycení 
kompletního povrchu ohnutých vlásenek. Vlásenky mají 
přísnou toleranci tvaru a při upínání nebo ohýbání do 
požadovaného tvaru se snadno deformují. Čím menší je 
poloměr ohybu, tím větší je deformace drátu a dopad na 
tloušťku izolační vrstvy. 

Vzhledem k jejich křehké povaze a volnému tvaru se 
vlásenky elektromotorů nejlépe kontrolují pomocí 
vysoce přesných bezkontaktních snímačů. Použití takové 
technologie předchází chybám měření a poškození 
dílů způsobených silami při snímání, které by vlásenky 
mohly během měření deformovat. Bezkontaktní metoda 
měření také umožňuje vysokou propustnost vyžadovanou 
automobilovým průmyslem a zároveň sběr relevantních 
dat pro konstrukční a výrobní procesy.

Řešení 
Vytvoření digitálního modelu vzorové vlásenky 
pro ověření sériové výroby

S objemem vyrobených vlásenek je dobrým přístupem 
k ověření vytvořit digitální model vzorové vlásenky, 
který se poté používá k ověření sériové výroby. Díky vysoké 
hustotě dat a bezkontaktnímu skenování je zpětná analýza 
vzorových vlásenek snadná. Výrobci statorů obvykle 
používají vzorovou vlásenku jako šablonu pro vyhodnocení 
deformace a korekci vyrobené vlásenky a také 
pro vyhodnocení vzdáleností mezi nožičkami vlásenky 
a úhlu ohybu. 

Výhody  
Rychlé, přesné a celoplošné snímání 
náročných materiálů 

Souřadnicový měřicí stroj s indexovatelnou snímací hlavou 
a laserovým skenerem zajišťuje sběr velkého objemu dat 
vyžadovaného touto aplikací a poskytuje mračno bodů, 
které lze exportovat do CAD. Použití laserového skeneru 
s malým odstupem zajišťuje vhodnou šířku skenovacího 
řádku a dobrou adaptaci na lesklé povrchy vlásenek. 
Dynamika souřadnicového měřicího stroje spolu s otočnou 
hlavou, která automaticky otáčí senzor do požadovaného 
úhlu, přispívají k dalšímu zrychlení měření.  

Při sériové výrobě lze stejné měřicí řešení použít k ověření 
vyrobených vlásenek. Na základě naskenovaných dat se 
provádí srovnání nominálních hodnot digitálního vzoru 
a skutečných hodnot každé vyrobené vlásenky.

Global S
Řada GLOBAL S  
poskytuje různá flexibilní řešení 
s dobrou přesností a dynamikou, 
kterou lze přizpůsobit 
potřebám sestav statoru 
s vlásenkovým vinutím.

HP-L-5.8 / 10.6
Laserové skenery HP-L-5.8 / 
10.6 nabízejí možnosti přesného 
bezkontaktního měření pro kontrolu 
choulostivých povrchů, jako jsou 
měděné vlásenky.

Leitz  
Reference Xi
Leitz Reference Xi nabízí vysoce 
přesné měření různými senzory 
a volitelným otočným stolem, což je 
ideální pro měření sestav statoru 
s vlásenkovým vinutím.
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Měření statorových 
a rotorových plechů
Řešení pro optické měření 
střihaných plechových 
dílů pro rotory a statory 
elektromotorů
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K přesné kontrole velkých objemů plechů 
rotorů a statorů jsou třeba speciální 
měřicí řešení.

S přicházející elektromobilitou se mění požadavky 
na pohony elektrických vozidel. Cílem výrobců 
je optimalizovat elektromotor z hlediska účinnosti, 
kvality a nákladů. Jsou zapotřebí nové koncepce 
motorů a obzvláště důležité jsou svazky plechů rotoru 
a statoru. Ty mají rozhodující vliv na účinnost, které může 
elektromotor dosáhnout. Rotorové a statorové svazky 
se obvykle skládají z jednotlivých plechů. Nové postupy 
výrobního inženýrství, jako jsou segmentované svazky 
plechů, ze kterých se následně sestavuje kompletní rotor 
nebo stator, vyžadují ke splnění měnících se požadavků 
skloubit výrobní proces s optickou měřicí technologií.

Výzvy 
Přesné optické skenování obrysů tenkých 
plechových dílů 

Během výroby jednotlivých plechů je třeba dodržovat 
přísné tolerance s vysokou opakovatelností tak, aby byly 
zajištěny požadované elektrické, magnetické a mechanické 
vlastnosti a optimální připojení ke svazku plechů. 
Určení polohy plechového dílu, jako je plech rotoru nebo 
statoru, v pracovním prostoru měřicího stroje může 
probíhat buď ručně, nebo automaticky na principu Best-
Fit vyrovnání. Rozměrové, tvarové a poziční tolerance 
otvorů v plechu je potřeba zkontrolovat pomocí 2D 
vizuální kontroly, zatímco režim skenování obrysů dokáže 
vyhodnotit střihané plechové díly jako tvar křivky. 

Řešení 
Automatizovaná kontrola velkých dávek pomocí 
multisenzorových souřadnicových měřicích strojů

Pro měření plechů rotoru a statoru nabízí měřicí zařízení, 
které dokáže v rámci automatizovaného měřicího 
programu zpracovat co nejvíce dílů, značný potenciál 
pro úsporu času. Multisenzorové souřadnicové měřicí 
stroje proto představují nejpraktičtější řešení pro kontrolu 
kvality během výroby. Paletizací velkých dávek plechových 
dílů lze dosáhnout rychlých, automatizovaných kontrolních 
programů, které zachytí všechny nezbytné rozměry. 

Výhody  
Krátká doba měření a komplexní softwarové řešení 
pro zajištění vysoce efektivního ověření kvality

S podporou správného softwarového řešení lze 
dosáhnout vysoké propustnosti s přesnými a spolehlivými 
výsledky paletového měření. Metrologický software, 
který podporuje CAD, umožňuje při vytváření 
měřicího programu automaticky extrahovat příslušné 
rozměry a tolerance z importovaného výkresu, 
čímž se minimalizuje možnost chyb při zadávání 
a interpretaci. Obrysy střihaných plechových dílů 
zachycené optickým senzorem v režimu skenování lze 
poté porovnat s 2D CAD daty a vyhodnotit odchylky tvaru 
a pozice. Software, který podporuje paletové měření, 
může být také užitečný pro kontrolu velkých dávek plechů 
rotoru a statoru.

Software pro 
optická měření
Speciální schopnosti optického měření v PC-DMIS 
zajišťují snadné programování při kontrole složitých 
elektrických komponent.

Multisenzorové souřadnicové 
měřicí stroje  
Kombinace dotekových a bezkontaktních snímačů 
s jedinečným designem pro usnadnění přístupu k dílům je 
řada strojů OPTIV M ideální pro výrobce elektroniky. 
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Rozměrová kontrola 
sestav statoru 
s vlásenkovým 
vinutím cívek
Sestavy statoru s vlásenkovým 
vinutím cívek vyžadují řadu 
složitých měření, které lze nejlépe 
provést pomocí kombinace 
dotekových a optických snímačů
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K zajištění efektivního fungování motoru 
elektrického vozidla je třeba u sestavy 
statoru s vlásenkovým vinutím cívek 
zkontrolovat řadu různých prvků.
Stator je statická část elektromotoru s permanentním 
magnetem, která obsahuje vodič. Jde o kritickou 
součást hnacího ústrojí hybridních, elektrických vozidel. 
K zajištění účinnosti procesu je při výrobě potřeba zvláštní 
pozornost. Výroba statoru jako pevné součásti trakčního 
motoru vyžaduje při výrobě a kontrole značné úsilí.

Výzvy 
Požadavky na přesné sestavení a elektrickou izolaci 

Vodič nejnovější generace motorů pro elektrická vozidla 
se vyrábí z ohnutých měděných drátů zvaných vlásenky, 
které se vkládají do statoru. Vlásenkové vinutí zvládá 
vyšší tepelnou námahu a zajišťuje těsné krytí drážky, 
čímž se v automobilových aplikacích zvyšuje účinnost 
motoru ve srovnání se standardními vinutými měděnými 
dráty, které jsou tenčí. Samotný stator se skládá z tenkých 
ocelových plechů, které se stohují do skupin a tvoří 
statorový svazek. Vlásenky se uloží do statorového svazku, 
ohnou a poté svaří laserem, aby se vytvořil vzájemně 
propojený měděný drát, který prochází celou sestavou.

Kvalita sestavy statoru a vlásenkového vinutí je velmi 
důležitá pro hlavní funkci elektromotoru, kterou je 
přeměna elektřiny na pohyb, a to generováním rotační 
síly při definovaném chování rychlosti a točivého 
momentu. Pro zajištění optimální účinnosti a prevenci 
poruch způsobených elektrickým zkratem musí výrobci 
zkontrolovat několik klíčových charakteristik, například:

• Elektrickou izolaci vlásenek uvnitř drážek statoru
• Přesné umístění každé vlásenky vzhledem 

k základně statoru
• Přesnou aplikaci izolačního laku kolem konců 

svařených vlásenek
• Geometrii a vzdálenost svařovacích bodů
• Celkovou geometrii statoru a vlásenkového vinutí 

Tyto kritické prvky zvyšují složitost kontroly celé sestavy, 
zejména vzhledem k vysokému počtu svařovacích 

bodů a izolačních prvků, které musí být na každém 
statoru zkontrolovány.

Řešení 
Kontrola multisenzorovým snímáním ve 4 osách 
s otočným stolem

Proces kontroly vyžaduje měření velikosti, tvaru a polohy 
sestavy statoru a vlásenkového vinutí, která se 
skládá z 3D obecných tvarů i standardních geometrií. 
Ke klíčovým prvkům, které je potřeba změřit, patří tvar 
profilu ohnutých konců vlásenek, poloha konců vlásenek 
ve vztahu k základně statoru, geometrie svařovacích bodů, 
minimální radiální a axiální vzdálenost mezi svařovacími 
body a maximální výška svařovacích bodů ve vztahu 
k základně statoru. Je třeba zachytit také výšku a tloušťku 
izolace kolem vlásenek a velikost a soustřednost 
samotného statoru.

Počet a typ prvků, které se nacházejí na typické sestavy 
statoru s vlásenkovým vinutím, vyžaduje komplexní 
a flexibilní řešení pro dosažení požadované přesnosti 
bez kompromisů. Souřadnicový měřicí stroj s možnostmi 
multisenzorového snímání ve 4 osách a s otočným stolem 
je ideální pro komplexní kontrolu složitých sestav, jako jsou 
statory s vlásenkovým vinutím pro elektromotory. 

Výhody  
Rychlé a všestranné měřicí řešení poskytující data 
s vysokou hustotou

Když se využije kombinace měřicích schopností přesné 
pevné dotekové skenovací hlavy, laserového skeneru 
a optického senzoru s bílým světlem (vše na jednom stroji), 
lze přesně, rychle a plně automaticky změřit všechny 
důležité prvky sestavy statoru s vlásenkovým vinutím.

Global S
Řada GLOBAL S poskytuje 
různá flexibilní řešení s dobrou 
přesností a dynamikou, kterou lze 
přizpůsobit potřebám sestav statoru 
s vlásenkovým vinutím.

HP-L-5.8 / 10.6
Laserové skenery HP-L-5.8 / 
10.6 nabízejí možnosti přesného 
bezkontaktního měření 
pro kontrolu choulostivých 
povrchů, jako jsou měděné 
vlásenky.

Leitz  
Reference Xi
Leitz Reference Xi nabízí vysoce 
přesné měření různými senzory 
a volitelným otočným stolem, 
což je ideální pro měření sestav 
statoru s vlásenkovým vinutím.
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Kontrola kvality rotorů 
elektromotorů 
Měřicí řešení pro 
vysokorychlostní kontrolu rotorů 
elektromotorů bez kompromisů 
v přesnosti
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Vysoce přesné měření rotorů 
elektromotorů vyžaduje kontrolu 
s přísnými tolerancemi, která není 
ovlivněna magnetickým polem rotoru.
Elektromotory pracují na principu síly mezi magnetickými 
poli, která vytváří točivý moment. Hřídel rotoru, která je v 
motoru elektromobilu ústředním prvkem, přenáší rotační 
pohyb na převodovku nápravy. Rotor se obvykle skládá 
z tenkých ocelových plechů, které se stohují do skupin 
a tvoří rotorový svazek. Synchronní motory, typické pro 
nejnovější generaci elektromobilů, obsahují permanentní 
magnety, které jsou nalisovány do rotorového svazku a 
rozpohybovány rotujícím magnetickým polem vytvářeným 
ve statoru.

Výzvy 
Magnetický díl s vysoce přesnými rozměry

Vysoké otáčky a silný točivý moment elektromotorů kladou 
vysoké nároky na přesnost tvaru, polohy a rozměrů rotoru. 
Když se rotor otáčí vysokou rychlostí uvnitř statoru, je 
důležité, aby jeho poloha odpovídala stanovené radiální 
vzdálenosti sestavy rotoru a statoru, protože tak bude 
zajištěn vysoký výkon a účinnost motoru. Je zejména 
náročné dodržet tyto těsné tolerance po vytvrzení hřídele 
rotoru ve výrobním procesu. 

Hladký a tichý chod elektromotoru závisí na přesných 
rozměrech nosných bodů rotoru a také na drážkách na 
hřídeli pro tvarově přesné a stabilní spojení s převodovkou. 
Tyto prvky je třeba velmi přesně zkontrolovat, 
přičemž další výzvou je nakonfigurovat proces měření 
tak, aby se během měření zmírnily účinky silného 
magnetického pole rotoru. 

Řešení 
Kontrola klíčových prvků rotoru  
s mimořádně vysokou přesností 

Typická aplikace měření rotoru zahrnuje měření rozměrů 
tvaru, velikosti a polohy, přičemž jde hlavně o standardní 
geometrie a profilové prvky. Mezi klíčové prvky, které 
jsou měřeny, patří průměr, kruhovitost a soustřednost 
rotorového svazku a hřídele a také profil, boční čára, vrchol 
a házení drážek na hřídeli.

Vzhledem k jedinečným výzvám spojeným s kontrolou 
rotorů elektromotorů je nezbytným základem měřicího 
řešení souřadnicový měřicí stroj s mimořádně vysokou 
přesností a přesná snímací hlava. 

Výhody 
Kombinace rychlosti a přesnosti pomocí  
optického 4osého skenování

Přidání interferometrického optického snímače a 
otočného stolu pro souřadnicové měřicí stroje může 
proces urychlit zajištěním rychlého a přesného měření 
rotačních prvků na vertikálně vyrovnaném rotoru. Využití 
dotekové skenovací hlavy s dlouhými konfiguracemi 
doteků zajistí, že budou splněny přísné tolerance klíčových 
prvků bez vlivu magnetického pole rotoru, zatímco 
optický senzor v režimu otočného skenování zajišťuje 
vysokorychlostní sběr dat, který odpovídá požadavkům na 
propustnost automobilového průmyslu.

SMS s mimořádně vysokou přesností  
Systém Leitz Reference HP se  
snímací hlavou HP-S-X5-HD je ideální  
pro přesné měření pomocí  
dlouhých konfigurací doteků bez  
negativních vlivů magnetického pole rotoru. 

Bezkontaktní  
optická kontrola
Unikátní snímací řešení HP-O založené na frekvenčně 
modulovaném, interferometrickém optickém měření 
poskytuje vysokorychlostní bezkontaktní měření bez 
kompromisů v přesnosti. 
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Výkonová 
elektronika 
pro elektrická 
vozidla
Řešení pro výrobu a zajištění kvality, 
která zaručí, že elektronika elektrických 
vozidel účinně zvládne zapojení 
rozhodujících systémů, jako jsou baterie 
a elektromotor

Používání elektronických systémů v automobilovém 
průmyslu se za poslední dvě desetiletí významně rozšířilo. 
Soukromá a komerční vozidla se stále více spoléhají 
na elektronické řídicí systémy a elektrická vozidla se 
od nich nijak neliší. Výkonová elektronika je však pro 
výrobce automobilů relativně novým oborem a očekává 
se, že se jedná o oblast s masivním nárůstem, protože 
průmysl přechází na nové architektury automobilových 
napájecích systémů.

Jednotlivé součásti výkonové elektroniky, včetně střídačů/
měničů, senzorů a řídicích systémů, mají zásadní úlohu v 
rozhodujících funkcích, jako je tok energie mezi baterií a 
elektromotorem, převod ze stejnosměrného proudu na 
střídavý a regulace rychlosti elektromotoru.

Přidání výkonových elektronických systémů do vozidel 
přináší nové výzvy v oblasti návrhu, výroby a kontroly. 
Chladicí systémy musí být optimalizovány tak, aby bylo 
zajištěno účinné řízení teploty. Pro ještě efektivnější 
a spolehlivější elektronické součástky je důležité 
kontrolovat kvalitu polovodičů, desek plošných spojů 
(PCB) a hotových modulů. Potřeba spolehlivých zařízení 
schopných zvládnout vysoký výkon při vysoké účinnosti 
vedla k vývoji nových polovodičových materiálů, které by 
nahradily tradiční křemíkovou elektroniku. 

Inteligentní výrobní technologie společnosti Hexagon 
je široce používána v automobilovém i elektronickém 
průmyslu. Naše simulační nástroje podporují výrobce 
elektronických součástek během fáze návrhu od výběru 
materiálu až po tepelný výkon, zatímco naše inspekční 
řešení podporují vysokou vzorkovací frekvenci u složitých 
komponentů hromadné výroby, jako jsou PCB.
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Bezkontaktní kontrola 
polovodičových čipů 
a vodicích rámečků 
Řešení pro kontrolu zaměřené 
na rychlé a přesné zajištění 
kvality polovodičových 
čipů a vodicích rámečků 
pro výkonovou elektroniku 
elektrických vozidel
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Zajištění kvality polovodičových čipů 
a vodicích rámečků vyžaduje speciální 
vybavení, ať jde o výkonovou elektroniku 
elektrických vozidel nebo jiné aplikace.
Rychlý vývoj elektroniky v posledních několika 
desetiletích znamenal, že se polovodiče a vodicí rámečky 
staly základními komponenty prakticky v každém 
průmyslovém odvětví, zejména v automobilovém průmyslu. 
Výkonová elektronika požadovaná u elektrických 
a hybridních vozidel je pouze jedním příkladem toho, jak se 
všudypřítomné elektronické systémy staly vyráběnými 
produkty v různých průmyslových odvětvích.

Výzvy 
Kontrola velkého počtu vzorků s jemnými strukturami

Vzhledem k požadovanému množství elektronických 
součástek jsou výrobci stále více závislí na automatizované 
montáži polovodičů a jiných podobných dílů. To přináší 
jedinečné výzvy v zajišťování kvality, protože výrobci 
obecně musí zkontrolovat extrémně velké množství těchto 
jemných struktur z hlediska rozměrové přesnosti. Pokročilá 
miniaturizace však znamená, že mikroskopicky malé 
dráhy vodičů a elektronické kontakty nelze ověřit běžným 

testovacím zařízením nebo mikroskopy. Přesto je pro 
kontrolu většího množství vzorků z ekonomického hlediska 
nezbytné, aby mohly být automaticky a komplexně 
zaznamenány všechny relevantní obrysy.

Řešení 
Spojení multisenzorového souřadnicového měřicího 
stroje a specializovaného softwaru

Multisenzorové měřicí systémy od společnosti Hexagon 
poskytují jak technologii bezkontaktního měření, 
tak možnosti hromadného zpracování tak, aby vyhovovaly 
požadavkům kontroly elektronických součástek 
a zajištění kvality. Ve spojení se specializovaným 
optickým metrologickým softwarem zajišťují jednoduché 
programování dílů a komplexní výsledky měření.

Výhody  
Zajištění jednoduchého programování dílů a komplexních 
výsledků měření 

Multisenzorové souřadnicové  
měřicí stroje  
Kombinací dotekových a bezkontaktních  
snímačů s jedinečným designem  
pro usnadnění přístupu k dílům je řada strojů  
OPTIV M ideální pro výrobce elektroniky. 

Software pro optická  
měření
Speciální schopnosti optického měření v PC-DMIS zajišťují 
snadné programování při kontrole složitých elektrických 
komponent.
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Hnací ústrojí 
elektrických 
vozidel
Zajištění efektivního přenosu energie 
při vysokém točivém momentu díky 
metrologickým řešením navrženým pro 
požadavky systémů hnacích ústrojí 
elektrických vozidel

Ve srovnání s procesem vývoje tradičních vozidel se 
spalovacími motory přináší elektromobilita zásadní změnu 
ve způsobu, jakým výrobci přistupují k návrhu hnacího ústrojí. 
Nejmodernější elektrická vozidla používají různé druhy 
automatických převodovek, jako jsou dvoustupňové čelní 
převodovky, integrované stupňovité planetové převody nebo 
variátory (CVT), aby fungovaly s optimální účinností.

Elektromotory, výkonová elektronika a hnací ústrojí mají 
často jednu skříň, což snižuje celkový počet komponent a 
snižuje celkovou hmotnost systému. U plně elektrických 
vozidel (BEV) může tato integrovaná jednotka přímo pohánět 
kombinovaný elektrický pohon nápravy. U hybridních vozidel 
jsou možné různé konfigurace převodovek v závislosti na 
tom, jak výrobce zamýšlí vzájemnou interakci elektromotoru 
a spalovacího motoru.

I když se mnoho provozních principů pro hnací ústrojí 
elektrických vozidel liší od vozidel se spalovacími 
motory, na úrovni komponent je ve skutečnosti 
v konstrukčních a výrobních procesech mnoho podobností. 
Klíčové komponenty, jako jsou přímá ozubená kola, 
šikmé ozubení a skříně, jsou společné pro oba typy hnacího 
ústrojí. Hlavní problematikou při specializaci těchto 
komponent je vypořádat se s vyšším točivým momentem 
a rychlostí otáček, jaké lze u elektromotorů dosáhnout. 
Tolerance spojené s přesnou výrobou komponentů 
převodovky, jako jsou přímé a šnekové převodovky 
nebo systémy planetové převodovky, jsou pro součásti 
elektrických vozidel obvykle přísnější.

Společnost Hexagon má široké zkušenosti s vývojem dílů 
pro hnací ústrojí v automobilovém a leteckém průmyslu 
a má dobré předpoklady pro podporu výrobců při vývoji 
hnacích ústrojí elektrických vozidel. Naše měřicí systémy 
s mimořádně vysokou přesností jsou určené pro kontrolu 
a zajištění kvality kritických dílů, jako jsou ozubená kola, 
hřídele a skříně.
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Vysoce přesné 
měření ozubených 
kol elektropohonu
Měření a vyhodnocení 
parametrů vysoce kvalitních 
ozubených kol 
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Vysoce přesné měření je nutností k 
ověření rozhodujících charakteristik 
převodovky a k informacím o akustických 
vlastnostech systému hnacího ústrojí.
Přestože hnací ústrojí elektrických vozidel obvykle 
používají odlišné pohonné principy než vozidla 
se spalovacími motory, v konstrukci a výrobě klíčových 
komponent, jako jsou přímá ozubená kola a šnekové 
převody, zůstává mnoho podobností. S vyšším točivým 
momentem a otáčkami, které elektromotory umožňují, 
jsou však tolerance vyžadované u komponent hnacího 
ústrojí elektrických vozidel obvykle přísnější. Díky nízké 
hladině hluku elektromotoru získává povrchová úprava 
ozubených kol nový význam.

Výzvy 
Přísnější tolerance a vyšší požadavky 
na povrchové úpravy

S tolerancemi přesných ozubených kol pro hnací ústrojí 
elektrických vozidel obvykle v rozsahu mikronů je pro 
splnění požadavků na přesnost nezbytné řešení přesného 
měření, jako je souřadnicový měřicí stroj s velmi vysokou 
přesností. Rovněž je vyžadován metrologický software 
určený pro měření ozubených kol. Přístupnost dílů je 
dalším rozhodujícím faktorem ve specifikaci měřicího 
systému, protože tvar zubů ozubeného kola může bránit 
přístupu, zejména u paty ozubení. Měření, která pomáhají 
rozpoznat emise hluku při velmi vysokých rychlostech 
otáčení, jsou navíc pro výrobce elektrických vozidel stále 
důležitější. To může zahrnovat měření drsnosti na bocích 
zubů a dokonce i simulaci výkonu založenou na měření 
celého povrchu fyzické části, jak je vyrobena.

Pro ověření menších ozubení elektrických pohonů 
ve výrobě je zapotřebí několik kritických měření zubů 
ozubeného kola. Skenovány jsou linie profilu a šroubovice 
a vyhodnoceny na odchylky tvaru a polohy. Další důležité 
vyhodnocení zahrnuje rozestup a házení. K tomu je třeba 

měřit jednotlivé body na každém boku. Bok zubu je také 
třeba podrobně zachytit tak, aby se vyhodnotily všechny 
úpravy, které byly na bok zubu použity.

Řešení 
Využití souřadnicového měřicího stroje s mimořádně 
vysokou přesností a vysokou flexibilitou snímačů

Pro dosažení komplexní sady měření se ozubené kolo 
obvykle umisťuje na otočný stůl souřadnicového měřicího 
stroje. Je však také možné provádět kontrolu bez použití 
otočného stolu, přičemž souřadnicový měřicí stroj místo 
toho snímací hlavu vyrovná vůči ozubenému kolu. Lze při 
tom využít také automatizovaného měření více ozubených 
kol na paletách, čímž se zvyšuje kapacita měření. 
Pokud je souřadnicový měřicí stroj schopen dodatečně 
používat snímač drsnosti, lze měření drsnosti integrovat 
do stejného kontrolního programu. To může zkrátit dobu 
kontroly, protože ozubené kolo se nemusí přenášet a znovu 
upínat v jiném měřicím systému. K zachycení celého 
povrchu ozubeného kola lze použít laserové skenery. 
Využití přesných naměřených dat k akustickým simulacím 
je při hodnocení hluku také užitečné.

Výhody 
Kombinace klasického vyhodnocení ozubených 
kol a skenování pro simulaci hluku 

S přesností v rámci mikrometrů a vysokým výkonem 
skenování je řada velmi přesných souřadnicových 
měřicích strojů od společnosti Hexagon ideální pro měření 
ozubených kol elektrických vozidel. Souřadnicové měřicí 
stroje mohou být vybaveny otočnými stoly a podporují 
širokou škálu snímačů a softwarů navržených 
a osvědčených při aplikacích automobilových pohonů.

Leitz PMM-C
Mimořádně přesný stroj  
a systém pro měření ozubených kol

Profiler R
Dotekový snímač  
pro měření  
drsnosti pomocí souřadnicového 
měřicího stroje

QUINDOS  
Gear
Jednoduché a rychlé měření 
ozubených kol
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Bezkontaktní 
měření spojkových 
komponentů
Analýza vysoce výkonných 
komponent motoru bez snížení 
výrobní propustnosti
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Optimalizace doby měření spojkových 
košů pomocí optického snímače 
HP-O Hybrid

Spojkové koše se běžně používají u automatických 
nebo manuálních převodovek pro automobily, nákladní 
vozidla a motocykly a také pro hybridní elektrická 
vozidla, a dokonce i některá plně elektrická vozidla. 
Přísné tolerance vyžadované u těchto moderních systémů 
spojkového koše vyžadují precizní metrologické možnosti, 
což zpravidla vytváří úzké místo ve výrobě.

Výzvy 
Rychlá výroba a přísné tolerance

Jelikož jsou spojkové koše navrženy pro provoz při 
otáčkách přes 15 000 ot./min., jakákoli nevyváženost nebo 
mimostřednost by způsobila vibrace, zvýšila opotřebení 
a snížila životnost hnacího ústrojí.

Jakákoli kuželovitost nebo oválnost koše snižuje 
množství přenášeného výkonu a může způsobit poruchu 
spojky. Kritickými prvky spojkového koše jsou průměry, 
tloušťky stěn a házení, přičemž pro zajištění spolehlivosti 
spojky musí být všechny vyrobeny s velkou přesností.

Proto je kontrola kvality v rámci výrobního procesu spojky 
klíčovým krokem v produkci moderního hnacího ústrojí – 
vysoce přesné kontrolní procesy jsou nezbytné.

Řešení 
Kombinace vysoce přesného měření a rychlého 
snímání dat

Doteková kontrola spojkových košů je v této oblasti 
vyspělou metodou, ale u dílů vyráběných rychlým 
děrovacím a tvářecím procesem je doba cyklu výroby 
ve srovnání s dobou kontroly zanedbatelná. V ideálním 
případě by byl kontrolní proces stejně rychlý jako výroba, 
šetřil by tak čas a zajišťoval lepší řízení výroby.

Zavedení interferometrických optických snímačů přineslo 
v metrologii zásadní změnu. Zatímco dříve hardware 

zaměřoval jednotlivé prvky dílu, nyní optický snímač 
zachytí vše do detailů a software zaměřuje tyto jednotlivé 
prvky. A to přichází spolu s možností zachytit až 1 000 
datových bodů za sekundu, ve srovnání s pouhým jedním 
bodem za sekundu při dotekovém snímání. Výsledkem je 
výrazné zvýšení propustnosti a možnost značného 
zkrácení doby kontroly.

Vyšší přesnost měření dotekovým snímáním však 
znamená, že je tuto zavedenou techniku nutné 
zvážit alespoň pro část kontrolního procesu. 
Jednoznačně nejlepší bude jediné řešení, které nabízí 
vysokorychlostní optické měření a vysoce přesné 
dotekové měření.

Optický snímač HP-O Hybrid od společnosti Hexagon 
je řešení, které umožňuje okamžité přepínání dotekového 
a optického měření v rámci jednoho měřicího programu. 
HP-O Hybrid s interferometrickým snímačem vzdálenosti 
s rozlišením 0,003 µm a průměrem ohniska 0,010 mm 
si bez problému poradí s lesklými povrchy a není citlivý 
na změny okolního světla. Je tak ideální pro snímání dat 
s vysokou hustotou ve výrobním prostředí.

Předpokladem pro plné využití potenciálu snímače 
HP-O Hybrid je souřadnicový měřicí stroj s odpovídající 
přesností, dynamikou a měřením ve 4 osách. Nabízí režim 
bodového měření, režim nepřetržitého skenování 
a specifický režim otočného skenování (spin-scan) 
pro zachycení rotačně symetrických prvků. Snímač je tedy 
vysoce flexibilní.

Výhody  
Zkrácené doby cyklu a spolehlivé výsledky

Dohromady se jedná o řešení s vysokou propustností 
a přesností (HTA - high throughput and accuracy), 
které může zkrátit dobu měření až o 80 %. Taková skoková 
změna v procesu kontroly otevírá dveře k získání přesnější 
metrologie právě včas a lze ji zkombinovat s dalšími 
inovacemi, jako je vícepolohové upínání, paletové měření 
a automatizační systémy.

Optické  
snímače HP-O
Rychlé a  
vysoce přesné  
optické měření

Leitz  
Reference Xi
Vysoce flexibilní, vysoce přesný 
souřadnicový měřicí stroj

Otočné stoly
Otočné stoly zvyšují propustnost a 
přístupnost
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Kontrola 
rozměrů skříní 
elektropohonu
Komplexní kontrola skříní 
elektrických vozidel, 
včetně přísných tolerančních 
charakteristik a obtížně 
přístupných prvků
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Stále integrovanější konstrukce 
elektromotorů, elektroniky a hnacích 
ústrojí klade nové požadavky 
na kontrolu kvality skříní.
Mnoho návrhů elektrických vozidel dnes integruje 
komponenty elektromotoru, výkonové elektroniky 
a hnacího ústrojí do jedné skříňové jednotky. 
Tento nový druh kombinovaného elektrického 
pohonu nápravy, někdy označovaný jako „eAxle“, 
snižuje hmotnost a prostor pro axiální instalaci – 
ideální pro umístění sady akumulátorů bateriových 
elektrických vozidel (BEV) nebo druhého motoru 
a převodovky pro hybridní elektrická vozidla (HEV). 
Tyto návrhy přinášejí v procesu zajišťování kvality 
těchto skříní nové výzvy.

Výzvy 
Malé velikosti a vysoká složitost

Vedle kvality hřídele a ložiska se důležitým bodem, 
který je třeba ověřit, stává i tepelná správa systému. 
Skříně elektropohonů vyžadují vyspělou koncepci 
chlazení pro řízení tepla vytvářeného v cívkách 
a vlásenkách elektromotoru i ve výkonové elektronice. 
Integrovaná převodovka a diferenciál jsou klíčové 
komponenty pro přizpůsobení točivého momentu 
a vektorování točivého momentu a vyžadují vysoce 
kvalitní uspořádání ložisek ve skříni. 

Řešení 
Přesný souřadnicový měřicí stroj 
s vysokou flexibilitou 

Takové návrhy integrovaného systému vedou k 
vývoji menších a složitějších skříní pro elektrická 
vozidla, které se vyznačují specifickou velikostí, 
tvarem a polohou a také menší tloušťkou stěny. 
Výsledkem je, že rozměrové tolerance pro skříně jsou 
stále přísnější a některé funkce jsou během procesů 
kontroly kvality hůř přístupné. Inspekce skříní vyžadují 
měření standardních geometrií a profilových prvků, 
přičemž klíčové jsou těsnící plochy, příruby, vrtání, 
otvory pro chlazení nebo kanály pro průtok chladicí 
kapaliny, tloušťky stěn, uložení hřídele a uspořádání 
ložisek, které také poskytují podporu integrovanému 
pohonu včetně ozubených kol. V některých případech 
může být vyžadována také kontrola povrchu 
a měření drsnosti.

Výhody 
Snímací technologie zaměřená na aplikaci umožňuje 
vysokou adaptabilitu

Vzhledem k počtu a rozsahu prvků, které se nacházejí 
v typické skříni elektropohonu, je pro dosažení 
potřebné přesnosti bez kompromisů v časech 
cyklů nutné komplexní, ale flexibilní řešení 
měření. Takovou flexibilitu nabízejí vysoce přesné 
multisenzorové souřadnicové měřicí stroje od 
společnosti Hexagon. Integrováním dotekové sondy 
a snímače drsnosti do jednoho souřadnicového 
měřicího stroje lze rychle zachytit všechny 
důležité prvky skříně elektropohonu v rámci 
jediného programu.

GLOBAL S
Souřadnicový  
měřicí stroj, který posouvá 
produktivitu kupředu

Leitz  
Reference HP
Souřadnicový měřicí stroj s  
mimořádně vysokou přesností

SENMATION
Inteligentní automatizovaná 

výměna senzorů pro souřadnicové 
měřicí stroje
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Palivové články 
pro elektrická 
vozidla
Podpora vývoje vodíkových automobilů 
pomocí řešení pro návrh a výrobu 
bezpečnějších a efektivnějších palivových 
článků elektrických vozidel
Vozidla s vodíkovými palivovými články (FCEV) nebo 
elektrická vozidla s palivovým článkem vyrábějí 
energii elektrochemickou reakcí vodíku a kyslíku. 
Vedlejším produktem je pouze voda. Běžně zaručují větší 
dojezdovost než elektrická vozidla na baterie a nižší 
hmotnost. Proto jsou již dlouho označována za budoucnost 
udržitelné dopravy. Vývoj technologie palivových článků 
je tak pro výrobce životaschopnou alternativou k benzínovým 
a naftovým spalovacím motorům.

Optimalizace výroby palivových článků pro elektrická 
vozidla s cílem nabídnout efektivní výkon v atraktivní 
cenové relaci bude klíčovým a odlišujícím prvkem v boji 
o zvýšení přijetí FCEV vozidel zákazníkem pro soukromé 
použití. Snížením nákladů na vývoj a výrobu se také tyto 
technologie stanou atraktivnější volbou pro uplatnění 
v komerční dopravě. Výroba a efektivní zajištění kvality jsou 
proto zásadní pro vytvoření fungujícího obchodního modelu 
i pro vytvoření infrastruktury pro vodíkový pohon.

Výroba vodíkových vozidel vyžaduje řadu speciálních 
dílů a výrobních technologií, včetně bipolárních desek, 
membránových elektrod, katalytických elektrod, 
vstřikovačů vodíku a vodíkových nádrží z uhlíkových vláken. 
Výrobci také musí přizpůsobit další automobilové díly tak, 
aby vyhovovaly hnacím ústrojím palivových článků – např. 
chladicí systémy.

Naše řešení pro bezkontaktní optickou kontrolu zajišťují 
ověření kvality složitých a křehkých dílů, jako jsou sestavy 
membránových elektrod.
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Rozměrová 
kontrola sestav 
membrány elektrod 
pro palivové 
články (MEA)
Bezkontaktní optické měření 
sestav membránových 
elektrod (MEA) pro výrobu 
palivových článků 
elektrických vozidel
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Technologie palivových článků 
se spoléhá na přesnou výrobu 
sestav membránových elektrod, 
které vyžadují k zajištění kvality 
speciální kontrolní technologii. 

Palivové články s polymerní elektrolytovou 
membránou jsou aktuálně u aplikací palivových 
článků pro vozidla hlavní oblastí zájmu. 
Kritickou součástí tohoto typu palivového článku 
je sestava membránových elektrod, která pomáhá 
vytvářet elektrochemickou reakci potřebnou k 
oddělení elektronů. MEA je vrstvená a obsahuje celou 
řadu různých typů materiálů, které tvoří samotnou 
membránu, vrstvy katalyzátoru a plynově difuzní 
vrstvy.

Výzvy 
Tenká a citlivá fólie 

Každá MEA vypadá jako tenká, na obou stranách 
potažená fólie, uvnitř které jsou pomocí vnitřního 
těsnění stlačeny anodová a katodová membrána. 
V závislosti na konkrétním použití existují různé 
velikosti fólií, z nichž některé mohou mít rozměry 
až do velikosti 1 000 mm. Tyto křehké a citlivé fólie 
musí být ověřeny rychlým, procesně orientovaným 
měřením 

Řešení 
Vysokorychlostní, automatizovaná optická 
2D kontrola

Membránové elektrody jsou obvykle v různých 
oblastech potaženy a obě strany musí být 
zkontrolovány, aniž by došlo k poškození povrchu 
fólie. Ideálním řešením je multisenzorový 
souřadnicový měřicí stroj s měřicím objemem, 
který pojme velké 2D díly, a specializovaný software 
pro optické měření. Výrobci, kteří ve velkém vyrábí 
MEA, mohou takový stroj do procesu měření 
snadno integrovat, například spuštěním programu 
pomocí čtečky čárových kódů. Proces je tak 
jednoduchý a bezpečný i pro nezkušené pracovníky. 
Také ověřování procesu pomocí statistického 
softwaru pro řízení procesů může efektivní výrobě 
napomáhat.

Výhody  
Zajištění jednoduchého programování dílů 
a komplexních výsledků měření pro statistické 
řízení procesů u sestav membránových elektrod 

Multisenzorové  
souřadnicové měřicí stroje  
Řada OPTIV M umožňuje rychlé 
a bezkontaktní měření potřebné 
pro kontrolu sestav membránových 
elektrod pro palivové články 
elektrických vozidel.

Nástroje pro statistickou 
analýzu
Software pro statistické řízení 
procesů nabízí ověřování kvality, 
možnosti vyhodnocení a řízení 
procesů na základě parametrů.

Software pro optické měření
PC-DMIS nabízí specializované 
funkce optického měření, 
které usnadňují vytváření 
programů pro díly, jako jsou sestavy 
membránových elektrod.
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Infrastruktura pro 
elektromobilitu
Pomáháme poskytovatelům navrhovat 
a implementovat budoucí změny 
infrastruktury potřebné k přechodu na 
elektromobilitu pro běžné použití
Zavádění elektromobility do každodenního života vyžaduje 
značnou modernizaci a změny infrastruktury. Většina 
států má zavedenou infrastrukturu čerpacích stanic pro 
vozidla se spalovacími motory a její zásobovací logistiku. 
Vzhledem k tomu, že stále více spotřebitelů a komerčních 
podniků směřuje k hybridním elektrickým vozidlům (HEV), 
plně elektrickým vozidlům (BEV) nebo vozidlům s vodíkovými 
palivovými články (FCEV), se infrastruktura musí vyvíjet tak, 
aby podporovala potřeby elektromobility – od výroby energie 
po nabíjecí stanice.

Pro úspěšné přijetí elektromobility je nezbytná přítomnost 
napájecích a nabíjecích stanic. Malá dostupnost 
vodíkových čerpacích stanic omezí přijetí FCEV vozidel, 
zatímco dostupnost a provoz elektrických nabíjecích stanic 
pro BEV je ještě složitější otázkou, kterou je třeba vyřešit. 
Projektanti infrastruktury musí vzít v úvahu jak geografické 
umístění nabíjecích stanic, tak požadavky na elektrickou síť. 
Výrobci se musí snažit zkrátit doby nabíjení prostřednictvím 
technologických inovací tak, aby splnili očekávání 
spotřebitelů a odpověděli na obavy ohledně poměru 
dojezdovosti a doby nabíjení.

Společnost Hexagon pomocí inteligentních výrobních 
technologií podporuje výrobce dílů pro infrastrukturu 
elektromobility, jako jsou konektory a nabíjecí stanice.
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Rozměrová kontrola 
nabíjecích zásuvek 
a konektorů 
elektromobilů
Ověření kvality pro zajištění 
rychlého a efektivního 
nabíjení elektromobilů doma 
i na cestách
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Vzhledem k rozmanité kombinaci 
komponent, materiálů a typů prvků 
představují pro oddělení kontroly 
kvality součásti nabíjecí stanice, 
jako jsou sestavy zásuvek a konektorů, 
skutečnou výzvu. 
Elektromobily se spoléhají na dostupnost rychlých 
a efektivních dobíjecích míst doma i na cestách. 
Vzhledem k tomu, že vlády a průmysl usilují o větší 
přijetí elektrických vozidel, budování nabíjecí 
infrastruktury je prioritou. Je tak zásadní zajistit, 
aby nabíjecí technologie mohly být vyráběny nákladově 
efektivním způsobem.

Výzvy 
Mnoho rozmanitých dílů a měřicích úkolů

Nabíjecí stanice obsahují řadu velmi rozmanitých 
sestav, od jednoduchých lisovaných a ohýbaných 
kovových dílů až po kovové součásti, které vedou 
proud uvnitř nabíjecích zásuvek, a také řídicí 
jednotky s mnoha plastovými díly a spojovacími 
prvky. Pro výrobce nabíjecích stanic to znamená 
velké množství různých měřicích a testovacích 
úkolů, které je třeba provést pro zajištění bezchybné 
elektronické a mechanické funkce nabíjecí jednotky.

U nabíjecích konektorů se obvykle ověřuje rozměrová 
přesnost pomocí zařízení pro optickou 2D kontrolu. 

Po jejich instalaci do nabíjecích kabelů nebo zdířek 
je důležité potvrdit, že plastová pouzdra mají správný 
tvar a dobře pasují. Bude tak zajištěn správný kontakt 
se zdrojem energie a majitel vozidla může se zařízením 
bezpečně manipulovat. To znamená, že pro dosažení 
požadované kvality je v procesu výroby sestavy 
zásuvky a konektoru potřeba 2D a 3D měření rozměrů.

Řešení 
Kombinace rychlé optické 2D kontroly a dotekové 
3D kontroly v rámci jednoho měřicího programu 

Pro splnění těchto požadavků je ideální řešením 
multisenzorový souřadnicový měřicí stroj. Ať už prvek 
vyžaduje rychlou optickou 2D kontrolu nebo přesnější 
dotekové měření, multisenzorový souřadnicový 
měřicí stroj zajišťuje použití správného snímače 
ve správný čas, a to vše v rámci jediného měřicího 
programu. S pomocí metrologického softwaru 
optimalizovaného pro multisenzorové měření je 
programování jednoduché, zatímco další možnosti 
importu CAD dat prostřednictvím obousměrného 
CAD rozhraní umožňuje programování a porovnání 
s nominálními daty.

Výhody  
Multisenzorové stroje zajišťují rychlé, 
přesné a komplexní výsledky měření u široké škály 
různých nabíjecích zásuvek a konektorů

Software pro optická  
měření
Speciální možnosti optického měření v PC-DMIS zajišťují 
snadné programování komplexních kontrolních programů s 
využitím více snímačů. 

Multisenzorové souřadnicové  
měřicí stroje  
Řada OPTIV M vybavená  
dotekovými a bezkontaktními  
snímači nabízí možnosti kontroly  
ideální pro sestavy nabíjecích  
zásuvek a konektorů.  



Zjistěte více o měřicích 
řešeních pro e-mobilitu 

Podívejte 
se na celé 
video zde
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