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Nagy pontosságú optikai 3D szkennelési technológia
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Fejlett, strukturált fényű 
szkennelés 
 
A strukturált fényű szkennelés jól bevált és nagyon megbízható technológia, 
amelyet háromdimenziós felületek digitalizálásához használnak. Komplex felületi 
geometriákat is könnyedén és nagy felbontással, nagy pontosság mellett lehet 
digitalizálni ezzel a fejlett érintés nélküli 3D szkennelési módszerrel.

Kivételes mechanikai és hőtani stabilizálásuknak köszönhetően a Hexagon strukturált 
fényű szkennerei a legkülönbözőbb alkalmazási területeken használhatók. A különösen 
masszív kialakítású kétkamerás rendszerek az ellenálló képességük és a pontosságuk 
különleges kombinációja révén ismertek, aminek köszönhetően a modern méréstechnika 
valamennyi kihívásának megfelelnek, a legsterilebb laboratóriumoktól kezdve a legporosabb 
gyártócsarnokokig.

A Hexagon strukturált fényű szkennertechnológia egyrészt a kiváló minőségű mérési 
információkat gyorsan, pontos digitális térhálóadatokká alakító dedikált OptoCat 
szoftver platformon, illetve (az SLS SDK plugin-ekre támaszkodva) közvetlenül a 
harmadik felek által készített mérési szoftverekkel működik.
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A strukturált fényről röviden
Nagy sebességű, nagy felbontású, nagy pontosságú 
mérés 
 
A strukturált fényű szkennelés (néha fehér- vagy kék fényű szkennelésnek is nevezik) a felületek méréséhez alkalmazott 
módszer, amely során a megmérendő háromdimenziós felületekre fénymintákat vetítenek ki. A nagyfelbontású kamerák 
ezt követően előre meghatározott látószögekből felveszik a vetített képet, majd az eredményül kapott képeket elemzik 
és felhasználják a mért felületre vonatkozó nagy pontosságú méretinformációk származtatásához.

Ez azt jelenti, hogy a strukturált fényű szkennelési rendszerrel a mért objektum teljes látható felületét egyszerre lehet 
mérni, ami rendkívül nagy pontsűrűséget eredményez. Ez nem csak különlegesen pontos mérési adatokat szolgáltat, 
hanem nagyon magas felbontási szintet is. A folyamat emellett nagyon gyorsan lezajlik, az egyes mérések mindössze 
egy, vagy néhány másodpercnyi időt vesznek igénybe.

A teljes mérési folyamat pár másodperctől néhány percig tarthat, és be is fejeződik, amint a vizsgált tárgy minden 
oldaláról rögzítik a képeket. A vizsgált tárgy egyes oldalainak beszkenneléséből származó képeket a geometria vagy a 
tárgy környezetében még a mérés előtt elhelyezett segédcélpontok segítségével egymáshoz igazítják. A rendszer az 
egyes szkennelési lépéseket ezt követően egyetlen háromszöghálóvá egyesíti.



Strukturált fényű szkennelési technológia

 A legfontosabb adatok

• A strukturált fényű szkennerek rendkívül nagy pontossággal gyűjtik be a nagy sűrűségű felületi adatokat, ezért egész tárgyak 
digitalizálásakor, illetve felületek nagy pontossággal végzett vizsgálatakor ideális megoldásnak számítanak.

• A Hexagon strukturált fényű szkennerei a szegélyvetítési elvet alkalmazzák, amely során a projektor szegélyminták sorozatát 
vetíti ki a mérendő felületre.

• A szegélyvetítési technológia fejlődésével a módszert már a fényes és sötét felületek esetében is lehet használni, és nincs 
szükség spray-bevonat vagy hasonló előkezelési technika alkalmazására.

• A kiváló minőségű hardvereszközöknek és az adaptált mérési stratégiáknak köszönhetően a Hexagon strukturált fényű 
szkennerrendszerek még kihívásokat jelentő ipari környezetben is megbízhatóan működnek.

• A szkenner által előállított 3D háromszögháló a további feldolgozási lépés során használt programokkal kompatibilis, 
különféle formátumú adatkészletként azonnal elérhetővé válik.

Főbb alkalmazások

A gyártóiparban a strukturált fényű szkennelést számos kulcsfontosságú területen alkalmazzák, ezeket két tágabb 
kategóriába lehet sorolni.

Minőségbiztosítás
A strukturált fényű szkennelőrendszer által előállított 
3D adatokat kiválóan fel lehet használni a gyártás során 
a minőségbiztosítási folyamatokban. Ha részletgazdag 
kis- és közepes méretű alkatrészek vizsgálatára és 
hitelesítésére van szükség, akkor a strukturált fényű 
szkennerek által előállított nagy sebességű és nagy 
felbontású adatok ideális megoldást jelentenek az 
alakzatok méretvizsgálatától kezdve a geometriai 
méretezés- és tűrésezésig, de fotogrammetriai 
kiegészítőkkel egy ilyen rendszer még a nagy méretű 
alkatrészekhez is alkalmazható.

Visszamodellezés
Ha meg lehet mérni egy meglévő alkatrészt és meg lehet 
határozni annak tulajdonságait, majd létre lehet hozni 
annak CAD modelljét, akkor ez rendkívül hasznos lehet 
egy sor különböző gyártási alkalmazásban. Különösen igaz 
ez olyankor, ha a termék megtervezése jelentős mértékű 
manuális jellegű feladatot igényel, az autóiparban például 
ez gyakran előfordul. Fontos lehet ez helyreállítási 
munkálatokhoz is, amikor olyan munkadarabok pontos 
digitális képét kell elkészíteni, amelyekhez már nem 
érhető el az eredeti tervezési dokumentáció, vagy ilyen 
dokumentáció nem is létezett, például műtárgyak vagy a 
kulturális örökség részét képező leletek esetén.



Fő előnyök

• Rövid szkennelési idők a gyors digitális 
kivetítésnek köszönhetően.

• Smart Phase Projection (intelligens 
fáziskivetítés) a fényes vagy 
sötét felületek előkezelés nélküli 
szkenneléséhez.

• Gyors adatfelvételt és változtatható 
felbontást lehetővé tevő Smart Data 
Capture (intelligens adatfelvétel) 
technológia.

• A mérési eredmények színes 
visszavetítése.

• Mérési mezők gyors és egyszerű cseréje.

• Maximális alakzati pontosság nagy 
felbontású kamerákkal.

• Kiváló stabilitású szkennelés.

• Merev felépítésének és a kettős karbon 
váznak köszönhetően készen áll az 
automatizált robotikus vizsgálatokhoz.

• Forgóasztallal és forgó-dönthető 
kiegészítő egységekkel félautomatikus 
szkennelésre is alkalmas.

• Opcionális kézi mérőfej.

• Fotogrammetriai rendszerekkel 
kombinálható.



StereoScan neo
Irányadó mérce a strukturált fényű szkennelésben

A Hexagon strukturált fényű szkennerei között zászlóshajónak számító StereoScan neo a kiemelkedő felbontást és 
pontosságot ötvözi rengeteg, a szkennelési élményt javító innovatív funkcióval.

A StereoScan neo egy hihetetlenül sokoldalú optikai 3D szkennelőrendszer. Az innovatív Smart Data Capture 
technológiának köszönhetően a rendszer minőségromlás nélkül, rendkívül nagy sebességgel képes begyűjteni az 
adatokat, és az aktuális alkalmazásnak megfelelően a felbontást is lehet változtatni.

A forradalmian új vetítési mintázatot és teljesen színes visszavetítést alkalmazó fejlett digitális projektorral ellátott 
StereoScan neo a valaha gyártott egyik legfejlettebb strukturált fényű szkennernek számít. A 8 vagy 16 megapixeles 
ikerkamerának és a 75 és 1100 milliméter között gyorsan és könnyedén állítható mérési mezőnek köszönhetően a 
StereoScan neo egyértelműen a legsokoldalúbb és leghatékonyabb strukturált fényű szkenner a piacon.

Smart Phase Projection 
(intelligens fázisvetítés)
A Hexagon Smart Phase Projection csúcstechnológiát 
képviselő szegélyvetítési mintázatát úgy alakítottak ki, 
hogy még a legnagyobb kihívást jelentő felületek esetén 
is a lehető legjobb minőségű mérési adatokat állítsa 
elő. A technológia úttörő módon szakít a hagyományos 
szegélyvetítési technikákkal, így a StereoScan neo igazán 
kiemelkedően teljesít fényes és sötét felületek esetén is, 
és nincs szükség előzetes kezelésre.

Változtatható fényű vetítés 
(Variable Light Projection)
A StereoScan neo által alkalmazott innovatív változtatható 
fényű vetítés (VLP) egy olyan adaptív színes vetítési 
technológia, amely révén a szkenner a szkennelési 
folyamathoz szükséges mintázatok vetítésén túlmenően 
többre is képes. A VLP segítségével az előállított mérési 
eredményeket azonnal vissza lehet vetíteni a mért felületre, 
a CAD modelltől való eltérések pedig egy jól áttekinthető 
színkódrendszerű megjelenítési formában közvetlenül a 
mért felületen láthatók.



Fő előnyök

• Ideális belépés a csúcstechnológiájú 3D 
metrológiába.

• Gyors adatfelvételt és változtatható 
felbontást lehetővé tevő Smart Data 
Capture (intelligens adatfelvétel) 
technológia.

• Mérési mezők gyors és egyszerű módosítása.

• Továbbfejleszthető moduláris 
rendszerkonfiguráció.

• Fényes és sötét felületek előkészítés 
nélküli szkennelése.

• Mechanikai és hőtani stabilitás.

• Kompakt és könnyű kialakítás.

• Opcionális kézi mérőfej.

• Fotogrammetriai rendszerekkel 
kombinálható.

• Forgóasztallal és forgó-dönthető 
kiegészítő egységekkel félautomatikus 
szkennelésre is alkalmas.



SmartScan
Hatékony és kompakt 3D szkennelés

Fedezze fel a nagy sebességű és rendkívül magas felbontású adatbegyűjtést a SmartScan érintés nélküli 3D optikai 
szkennelési technológiájával. Az objektumok méretüktől és összetettségüktől függetlenül másodperceken belül 
digitalizálhatók, és nagy pontosságú háromdimenziós adatként számos szabványos formátumban közvetlenül 
rendelkezésre állnak a további feldolgozásra.

Kompakt kialakítása és kis súlya miatt ez egy teljesen mobil rendszer, amelyet még a legnagyobb kihívásokat jelentő 
üzemi körülmények között is lehet használni. Csúcstechnológiát képviselő szénszálas szerkezeti kialakításának 
köszönhetően a SmartScan még nyomás- és hőmérséklet-ingadozás esetén is rendkívül stabil és megbízható 
teljesítményt nyújt. 

A sokféle rendszerkonfigurációban megvásárolható és teljes mértékben továbbfejleszthető SmartScan a hatékony és 
kedvező árú mérési teljesítménye révén alkalmazások és iparágak széles köre számára ideális választás. Választhatja 
a standard 5 megapixeles kamerával, vagy a csúcskategóriát képviselő 12 megapixeles ikerkamerákkal felszerelt 
változatot.

Smart Data Capture 
(intelligens adatfelvétel)
A Hexagon összes strukturált fényű szkennere a Smart 
Data Capture technológia segítségével rendkívül nagy 
sebességgel hajtja végre az adatgyűjtést, miközben 
megőrzi az adatminőséget. A mérési felbontás is 
módosítható az adott alkalmazással kapcsolatos 
igényeknek megfelelően.

DPA fotogrammetria
Felső kategóriájú fotogrammetriai rendszerrel 
kombinálva a SmartScan lényegesen nagyobb 
alkatrészek digitalizálásához is használható, a legkisebb 
részleteket is nagy pontossággal rögzíti a nagyméretű 
mérési térfogat teljes egészében.



Fő előnyök

• Ideális belépés a háromdimenziós 
metrológiába.

• Gyors adatfelvételt és változtatható 
felbontást lehetővé tevő Smart Data 
Capture (intelligens adatfelvétel) 
technológia.

• Kompakt és könnyű kialakítás.

• Szűk környezetekben való alkalmazásokhoz 
ideális rövid munkatávolság.

• Különböző fix konfigurációk sokféle mérési 
feladathoz.

• A maximális részletgazdagságot szolgáló 
nagy felbontású szenzortechnológia.

• Fényes és sötét felületek előkészítés 
nélküli szkennelése.

• Opcionális kézi mérőfej.

• Fotogrammetriai rendszerekkel 
kombinálható.

• Forgóasztallal és forgó-dönthető kiegészítő 
egységekkel félautomatikus szkennelésre 
is alkalmas.



PrimeScan
Szkennelés egyszerűen

Az ipari alkatrészek pontos 3D digitalizálásához vonzó belépő szintű megoldást kínáló PrimeScan egy nagy fényerőt 
és kiváló vetítési minőséget biztosító innovatív szegélyvetítési technológián alapul.

A kompakt felépítésű egység alapterülete egy A4-es méretű papírlap méretének felel meg, a rendszer teljes súlya 
pedig kevesebb mint négy kilogramm, így a PrimeScan bárhol bevethető, ahol nagy felbontású mérésekre van szükség. 
Rövid munkatávolságának és kis méretének köszönhetően a PrimeScan tökéletes megoldást kínál speciális alkalmazási 
területeken, például egy munkaasztalon vagy a gyártóüzem nehezen hozzáférhető részein végzett szkenneléshez.

A PrimeScan nagy teljesítményű projektora lehetővé teszi fényes és sötét felületek előkészítés nélküli 
szkennelését, a mért munkadarab kezdeti beállítását pedig a szkenner beépített lézermutatói segítik. A 
kompatibilis robotok és tartozékok a kis- és nagy méretű térfogatokban is lehetővé teszik az automatizált mérést 
és a könnyed adatgyűjtést.

Smart Data Capture 
(intelligens adatfelvétel)
A Hexagon összes strukturált fényű szkennere a Smart 
Data Capture technológia segítségével rendkívül nagy 
sebességgel hajtja végre az adatgyűjtést, miközben 
megőrzi az adatminőséget. A mérési felbontás is 
módosítható az adott alkalmazással kapcsolatos 
igényeknek megfelelően.

Konfigurációs lehetőségek
A PrimeScan rendszerben a szükséges felbontás és 
pontosság függvényében különböző kamerafelbontások 
és mérőmezők állnak rendelkezésre. Nyolc fix 
konfiguráció rendelhető, a felhasználók ki tudják 
választani az adott mérési feladatnak megfelelő 
tökéletes eszközt.



Fő előnyök

• Speciális „egygombos” felület az 
előre elkészített mérési programok 
futtatásához.

• A robotpozíció és a szkennelési útvonal 
felhasználó által történő vezetése az 
intelligens folyamatautomatizáció 
segítségével.

• A folyamat közben végrehajtott tervezés 
jelentősen lecsökkenti az állásidőt – a 
szkennelési tervek létrehozása akár 
16-szor gyorsabb, mint a manuális 
programozású rendszereknél.

• Az interaktív mód segítségével már 
létező programokhoz is hozzá lehet 
adni pozíciókat, illetve módosítani lehet 
azokat.

• A vizsgálati makró funkció segítségével 
a felületi és alakzati méréseket egyetlen 
programba lehet integrálni.

• Manuális tanítómodul haladó 
felhasználók számára

• Vizsgálati jelentések áttekintése 
közvetlenül a gyártóüzemben.

• Mérések és jelentések feltöltése 
LAN hálózaton keresztül a könnyen 
hozzáférhető, megosztott könyvtárakba.

• A StereoScan neo R8/R16 vagy a 
PrimeScan termékekre épülő HiRes, 
HiEnd vagy Efficient konfigurációk.



PartInspect
Fejlett automatizáció, egyszerűen

A gyártósorhoz közel vagy közvetlenül a gyártósornál végzett automatizált vizsgálatok céljából egy felső kategóriájú 
strukturált fényű szkennert és egy hatékony robotkart egyesítő PartInspect segítségével olyan mérési cellák hozhatók 
létre, amelyek leegyszerűsítik és felgyorsítják az ismétlődő mérési feladatok végrehajtását. A szkennelési folyamat 
automatizált tervezése és a manuális finomhangolás egyedi kombinációja páratlan rugalmasságot kínál a felhasználók 
számára, és mindezt egy könnyen használható kioszkinterfész támogatja, amellyel a cellát egyszerűen, közvetlenül a 
gyártócsarnokból lehet vezérelni.

A PartInspect révén a projektek tervezése és végrehajtása nem igényli a robotok betanításával kapcsolatos 
magasabb szintű szakértelmet, ezáltal egyszerűbbé válik az automatizálás, és ehhez csak minimális szintű 
képzésre van szükség. Mindez hozzájárul ahhoz a számos felső kategóriájú automatizált mérési rendszerhez, 
amelyek minimális szakértelem és ráfordított energia mellett hozzák el a létfontosságú vizsgálati folyamatokat az 
intelligens gyártás világába. 

OfflineProgramming

A PartInspect OfflineProgramming szoftver révén a 
mérések előkészítésével kapcsolatos funkciók széles köre 
válik elérhetővé egy könnyen elsajátítható kezelői felület 
segítségével. A rendszer tehermentesíti a gyártóüzemi 
felhasználókat a robotok betanításához szükséges 
összetett feladatoktól, ugyanakkor a haladó felhasználók 
számára felkínál egy intelligens vezetési folyamatot.

ScanControl

A gyártócsarnokban végzett méréseket a kioszkrendszerű 
érintőképernyős interfészen keresztül elérhető 
PartInspect ScanControl szoftver vezérli. A felhasználó 
így kiválaszthatja és futtathatja az előre meghatározott 
mérési programokat, ami azt jelenti, hogy egy átlagos 
felhasználónak egyáltalán nem kell kezelnie a robotok 
betanítását végző panelt.

A haladó felhasználók a ScanControl manuális betanító 
modulja segítségével közvetlenül módosíthatják az 
előre meghatározott mérési terveket, egyszerűvé válik a 
programok finomhangolása, ezáltal a mérés már elsőre is 
pontos és hiánytalan eredményekkel tud szolgálni.



PartInspect konfigurációk
Fejlett automatizáció, egyszerűen

A PartInspect három különféle Hexagon strukturált fényű szkenner típusra épülő kulcsrakész cella konfigurációban 
áll rendelkezésre. Alapkiszerelésben mindegyik cella kioszkrendszerű érintőképernyős kezelői felülettel, és több, 
klímaszabályozást szolgáló szenzorral rendelkezik.

PartInspect L HiRes

A kulcsrakész PartInspect cellák zászlóshajója a 
StereoScan neo R16 nagy felbontású szenzorával és 
digitáliskivetítő-technológiájával rendelkező PartInspect 
L HiRes. A felhasználó az adott igényeknek megfelelően 
kiválaszthatja a három látómező opció valamelyikét, 
így a kis- és nagyméretű alkatrészek mérését egyetlen 
rendszerrel lehet elvégezni. Az X,Y tengely 58 mikronos 
felbontása és 10 mikron alatti szkennelési pontossága azt 
jelenti, hogy a HiRes rendszer az automatizált strukturált 
fényű szkennelési megoldások csúcsán helyezkedik el.

PartInspect L HiEnd

A PartInspect L HiEnd egy StereoScan neo R8 strukturált 
fényű szkennerrel van felszerelve, amely 86 mikronon 
belüli X,Y felbontással és rendkívüli, akár 10 mikronos 
mérési pontossággal rendelkezik. A HiRes rendszerhez 
hasonlóan a PartInspect HiEnd is három, a felhasználó által 
kiválasztható látómező opcióval rendelkezik, így egyetlen 
rendszerrel is meg lehet oldani sok különféle méretű 
alkatrész mérését.

PartInspect L Efficient

A PartInspect L Efficient rendszert a PrimeScan kedvező árú 
szenzortechnológiájával látták el, és tartalmazza az  
összes olyan szoftver funkciót, ami a munkadarabok 
felületének nagy pontosságú automatizált 3D méréséhez 
szükséges, és a rendszer akár 20 mikron mérési pontosságot 
is el tud érni. A rendszert két látómező opcióval lehet 
megvásárolni (kis- vagy nagy méretű alkatrészekhez).

PartInspect beállítás

Egyedi automatizálási igények esetén a haladó 
felhasználók a PartInspect ScanControl szoftver manuális 
tanítómoduljával testreszabott PartInspect beállítást 
hozhatnak létre. Egy tapasztalt integrátor segítségével 
a felhasználók az adott igényekhez szabott automatizált 
strukturált fényű vizsgálati rendszert alakíthatnak ki.



Egyszerű automatizálás
Forgóasztalok és forgó-dönthető egységek a teljes 
mérési hatékonysághoz

A komplex, teljesen robotikus alapú automatizált megoldások alternatívájaként egy strukturált fényű szkennert 
forgóasztallal vagy forgó-dönthető egységgel lehet kombinálni. Ezek a termelékenységet fokozó kiegészítők lehetővé 
teszik a szkenner számára, hogy újrapozicionálás nélkül is minden oldalról hozzáférjen a mért munkadarabhoz – így a 
munkadarab összes releváns területét a lehető legkevesebb egyedi felvétellel fel lehet térképezni.

• Kis- és közepes méretű alkatrészek félautomatikus, rendkívül pontos vizsgálata és digitalizálása.

• A nagyfokú ismétlési pontosságnak köszönhetően hasznosan reprodukálható folyamatot lehet létrehozni.

• A robotizált automatikus rendszerek költséghatékony és rugalmas alternatívája.

• Minimális képzési igényű, hordozható rendszer.

• A teljesen automatizált rendszerekhez képest jelentősen alacsonyabb karbantartási költségek.



DPA sorozat
A fotogrammetria és a strukturált fény találkozása

A vezető szkennelési és fotogrammetriai technológia kombinációja olyan egyedülálló megoldást alkot, amellyel meg 
lehet valósítani a nagy méretű munkadarabok nagy pontosságú háromdimenziós digitalizálását.

A Hexagon strukturált fényű szkenner által egyetlen szkenneléssel beolvasott mérési térfogat néhány millimétertől kb. 
egy méter átmérőig terjed. E technológia és a fotogrammetriai rendszer kombinációja lényegesen nagyobb szabálytalan 
felületek felvételét is lehetővé teszi, a lehető legnagyobb részletgazdagság mellett. A technológiák kombinációja sokkal 
megbízhatóbb és pontosabb globális koordinátákat állít elő a munkadarab koordináta-rendszerében, és nagyobb mérési 
térfogat esetén is lehetővé teszi a pontos méréseket.

• Célpontokat használnak az objektumon lévő referenciapontok jelölésére.

• Ezt követően egy digitális kamera fényképeket készít különböző irányokból és szögekből.

• Ezekből az adatokból egy pontfelhő hozható létre, amely referenciarendszerként használható.

• A strukturált fényű szkenner hajtja végre az egyes felületi szkenneléseket.

• Az adatokat ezután a referenciarendszerbe igazítják.
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DPA Online
Automatizált fotogrammetria-integráció

A DPA fotogrammetriai sorozat részét képező DPA Online egy kiegészítő fotogrammetriai modul a PartInspect L cellák 
számára. Egy nagy felbontású kamerát szerelnek a szkennerre vagy az alá, hogy a kamera a nagy és/vagy komplex 
alkatrészek globális beállítási pontosságát szolgáló referenciakeretet hozzon létre.

• Ez megerősíti a mérési geometriát és szavatolja, hogy a mérések szabványos mértékű pontosság mellett történjenek.

• A megoldás 50 mikronon beüli pontosságot biztosít az egész mérési tartományban.

• Nehezen mérhető lapos, vékony vagy nagyon nagy méretű alkatrészek méréséhez lett kifejlesztve.

• A fotogrammetriát teljesen a PartInspect mérési projektek munkamenetébe integrálták.

• Tartalmazza a fotogrammetriához optimalizált robotprogramokat mindegyik PartInspect L konfigurációhoz.

• Elérhető az összes PartInspect L konfigurációhoz, akár a kezdeti installációkor, akár későbbi bővítményként.



Egyéb funkciók

• Adatimportálás: STL, PLY, CTR, IGES | IGS, STEP | STP, PRT, MODEL, VDA, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Adatexportálás: STL, PLY, CTR, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Vizsgálati funkciók, az egyéb adatoktól való eltérések léptékezhető hibaszínes megjelenítése, illesztés és összehasonlítás 

különböző alapvető alakzatokkal (például sík, henger, gömb)
• Szerkesztés: többszörös metszések, távolságok, szögek
• Különböző felhasználói szintek választhatók
• PC-DMIS, Inspire, PolyWorks® és Geomagic Control X interfész az automatikus vizsgálatokhoz
• VISI Reverse és Geomagic Design X interfész visszamodellezéshez

OptoCat
Modulok

Standard modulok

Kalibrálás A szkenner kalibrálása hitelesített referencia segítségével.

Kontúrigazítás (Contour Matching) Az egyes szkennelési lépések egymáshoz igazítása az objektum geometriája alapján.

Célpontigazítás (Target Matching) Az egyes szkennelési lépések egymáshoz igazítása célponttal, fotogrammetriával vagy anélkül.

Félautomatikus szkennelés Forgóasztallal vagy forgó és dönthető egységgel.

Adatfeldolgozás Rések kitöltése, tömörítés, szűrés.

Alapvető vizsgálati funkciók
Alapvető adatelemzési és adat-összehasonlítási funkciók. Különböző igazítási stratégiák: automatikus és 
kézi előzetes igazítás; alakigazítás legjobb illesztéssel; legjobb illesztés referenciapontokkal; 3-2-1;  
sík-egyenes-pont.

Kiegészítő modulok

Külső referenciához igazítás (DPA 
kiegészítő)

Fotogrammetriai eljárás a célpontok pontos felismeréséhez és  
előre meghatározott referencia-pontfelhők segítségével történő beigazításhoz.

MI.Probing (letapogatás) MI.Probe mini mérőfejjel végzett tapintásos mérésekhez, MI.Probe kiegészítőkkel.

Adatok importálása CAD fájlokból Támogatott CAD import formátumok: STEP, IGES, Catia V4, V5, V6.

Visszavetítés A vizsgálati eredmények és információk színes visszavetítése a mért objektumra a StereoScan neo-val.

Textúratérképezés Az objektum textúrájának (szín és minta) felvétele és átvitele annak szkennelt háromdimenziós adataira.
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OptoCat
Dedikált szkennelési szoftvermegoldás

Kezdve a háromdimenziós szkennerkalibrálástól és az adatfelvételtől a mérési adatok utófeldolgozásáig és 
kiértékeléséig, az OptoCat szoftver mindenről gondoskodik, amire a háromdimenziós felületdigitalizáláshoz szükség 
lehet. A különféle méréstechnikai funkciókat felvonultató, innovatív OptoCat moduláris szoftvercsomag segítségével a 
felhasználók kialakíthatják az adott mérési feladatok igényeinek legjobban megfelelő saját konfigurációs beállítást.

A rendszer az egyes szkennelési lépéseket a szoftverben automatikusan beigazítja és egyesíti, fotogrammetriai célpontokkal 
vagy azok nélkül. A program intelligens algoritmusokat használ a szkennelt objektum geometriai és radiometriai jellemzőinek 
kiértékelésére, ami szükségtelenné teszi az egyes szkennelési lépések manuális egymáshoz igazítását.

A beépített OptoCat funkciók egyszerűbbé teszik a beolvasott háromdimenziós adatok utófeldolgozását, beleértve 
az olyan funkciókat, mint a hálók simítása, tömörítése és optimalizálása, a textúraképzés és az adatexportálás. Az 
optimalizált, interaktív és/vagy automatizált kiértékelés érdekében a program a saját ellenőrzés-végrehajtásán túlmenően 
opcionálisan összeköthető számos, harmadik fél által készített vezető mérésiszoftver-platformmal rendelkezik.

A mérési eredmények közvetlenül, vagy importált CAD-adatokkal összehasonlíthatók. A szoftver különböző funkciókat 
kínál adatelemzési, élkivonatolási és egyéb utófeldolgozási lépésekhez. A szkennelési adatok számos formátumban 
exportálhatók további feldolgozáshoz.

SLS SDK
Mély integráció harmadik felek által készített 
platformokba

Strukturált fényű szkenner szoftverfejlesztő csomagot (SDK) dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a Hexagon 
strukturált fényű szkennerek kulcsfontosságú funkcionalitását mélyen lehessen integrálni a harmadik felek vezető 
mérésiszoftver-platformjaiba.

Az SDK kiadásának első eredményeként megjelent az SLS-PW Plug-in, az Innovmetric kiadó vállalattal 
együttműködésben a PolyWorks szoftver számára készült bővítmény. 

Az SLS-PW és a továbbiakban kifejlesztésre kerülő bővítmények segítségével a felhasználók egyetlen 
szoftverkörnyezetben optimalizálhatják szkennelési és vizsgálati munkafolyamataikat, ami egyértelműen javítja a 
termelékenységet. Az egyetlen platformról történő használat hatékonyabb munkafolyamatot eredményez, nem kell a 
mérési adatokat különböző programok között exportálni és importálni, ezáltal lecsökken a vizsgálathoz szükséges idő és 
a képzésre is kevesebb erőforrást kell biztosítani. 



A pontosság meghatározása
Alapvetően fontos, hogy a strukturált fényű szkennerek tekintetében megállapított pontosság megbízható alapokon 
nyugodjon. Ezért ellenőrizzük mindegyik szkennerünket az általunk kidolgozott szkenneralkalmassági vizsgálat 
(Scanner Acceptance Test) alapján. A VDI/VDE 2634. iránymutatás 3. része alapján kidolgozott alkalmassági vizsgálat 
négy egyértelmű minőségi paramétert alkalmaz annak érdekében, hogy a felhasználók teljesen biztosak lehessenek a 
Hexagon strukturált fényű szkennereiben.

Alakzat tapintási hiba [PF]
Lokális minőségi paraméter. A felület és 
az illesztett gömbök közötti eltérés.

Térbeli hosszmérési hiba [E]
Globális minőségi paraméter. A 
legközelebbi pontok eltérése a 
középtengely mentén.

Méret tapintási hiba [PS]
Lokális minőségi paraméter. Az illesztett 
gömb sugara és a kalibrált sugár közötti 
eltérés.

Gömb távolság hiba [SD]
Globális minőségi paraméter. A kalibrált 
távolság és az illesztett gömbök 
távolságának eltérése. 



StereoScan neo  
R8

StereoScan neo 
R16

SmartScan  
R5

SmartScan  
R12

PrimeScan  
R5

PrimeScan  
R8

Kameraszenzor
Monokróm,  

CCD progresszív 
szkennelés 4/3”

Monokróm,  
CCD progresszív 

szkennelés, teljes 
formátum 1,7”

Monokróm
CMOS, 2/3”

Monokróm
CMOS, 1,1”

Monokróm,  
CMOS 2/3”

Monokróm,  
CCD 1”

Kamera felbontása

8,0 MP
2 x 8 147 712 

képpont
3296 x 2472

16,0 MP
2 x 15 720 448 

képpont
4864 x 3232

5,0 MP
2 x 5 013 504 

képpont
2448 x 2048

12,0 MP
2 x 12 368 896 

képpont
4112 x 3008

5,0 MP
2 x 5 013 504 

képpont
2448 x 2048

8,0 MP
2 x 7 990 272 

képpont
3264 x 2448

Vetítőegység Digitális projektor Miniatűr projekciós technika

Fényforrás 3 x 100 W nagy fényerejű LED  
(vörös + zöld + kék)

100 W nagy fényerejű LED  
(kék)

Legrövidebb mérési 
idő 1 s

Szenzor tömege 12 kg* 4 kg 3,8 kg

Áramellátás AC 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50- 60 Hz, külső, 150 W

Vezérlőegység Integrált, USB 3.0 Külső, USB 2.0 Integrált, USB 3.0

Operációs rendszer Windows 10, 64 bites

Érintéses mérés Kompatibilis a MI.Probe mini-vel

 
*A súly a mérési mezők függvényében változhat.

Műszaki specifikációk
Szkenner konfigurációk
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R8 modellek 

Külső kamera helyzete
Háromszögelési szög: 30°
Alaphossz: 450 mm
Munkatávolság: 840 mm

Látómező (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm
Látómező mérete (1) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm 850 x 700 mm
Mérési mélység (3) 176 mm 270 mm 430 mm 550 mm
X, Y felbontás (4) 86 µm 128 µm 211 µm 256 µm
Gömb távolság hiba 10 µm 16 µm 30 µm 42 µm
Térbeli hosszmérési hiba 20 µm 28 µm 60 µm 84 µm
Méret tapintási hiba 6 µm 12 µm 16 µm 21 µm
Alakzat tapintási hiba 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

Belső kamera helyzete
Háromszögelési szög: 30°
Alaphossz: 150 mm
Munkatávolság: 350 mm

Látómező (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Látómező mérete (2) 65 x 50 mm 100 x 75 mm 160 x 125 mm
Mérési mélység (3) 36 mm 60 mm 100 mm
X, Y felbontás (4) 20 µm 30 µm 49 µm
Gömb távolság hiba 5 µm 6 µm 8 µm
Térbeli hosszmérési hiba 10 µm 15 µm 18 µm
Méret tapintási hiba 4 µm 6 µm 6 µm
Alakzat tapintási hiba 5 µm 6 µm 6 µm

 
R16 modellek 

Külső kamera helyzete
Háromszögelési szög: 30°
Alaphossz: 450 mm
Munkatávolság: 840 mm

Látómező (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm
Látómező mérete (2) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm 940 x 700 mm
Mérési mélység (3) 176 mm 280 mm 430 mm 550 mm
X, Y felbontás (4) 58 µm 94 µm 146 µm 193 µm
Gömb távolság hiba 10 µm 16 µm 30 µm 32 µm
Térbeli hosszmérési hiba 20 µm 28 µm 60 µm 64 µm
Méret tapintási hiba 6 µm 12 µm 16 µm 18 µm
Alakzat tapintási hiba 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

Belső kamera helyzete
Háromszögelési szög: 30°
Alaphossz: 150 mm
Munkatávolság: 350 mm

Látómező (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Látómező mérete (2) 70 x 50 mm 90 x 60 mm 160 x 110 mm
Mérési mélység (3) 20 mm 54 mm 100 mm
X, Y felbontás (4) 15 µm 19µm 33 µm
Gömb távolság hiba 5 µm 6 µm 8 µm
Térbeli hosszmérési hiba 8 µm 15 µm 18 µm
Méret tapintási hiba 4 µm 6 µm 6 µm
Alakzat tapintási hiba 5 µm 6 µm 6 µm

 
Valamennyi StereoScan neo és SmartScan látómező (FOV) ugyanazon alapvető részegységekkel valósítható meg, vagyis ugyanazon rendszeralappal, kamerákkal és kivetítő egységgel; 
mindössze az objektívek (és szükség szerint a CRP alapzat) cseréjével. A szabványos mérési tartományok beállításának és kalibrálásának egyszerűbbé tétele érdekében csak az 
egyes látómezőkhöz egyedileg előkészített és ellenőrzött lencsekészletekkel kerülnek leszállításra. A lencsék az apertúra és a fókuszmélység tekintetében előre meghatározott gyári 
beállítással kerülnek leszállításra, amelyek az adott látómezőhöz optimalizáltak, és nem igényelnek felhasználói módosítást.

Mérési specifikációk
StereoScan neo
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R5 modellek 
Háromszögelési szög: 27°
Alaphossz: 470 mm
Munkatávolság: 1000 mm

Látómező (1) M - 125 mm M - 200 mm M - 500 mm M - 850 mm
Látómező mérete (2) 105 x 85 mm 160 x 130 mm 380 x 310 mm 650 x 565 mm
Mérési mélység (3) 66 mm 100 mm 244 mm 420 mm
X, Y felbontás (4) 43 µm 64 µm 153 µm 266 µm
Gömb távolság hiba 10 µm 11 µm 22 µm 44 µm
Térbeli hosszmérési hiba 20 µm 22 µm 44 µm 88 µm
Méret tapintási hiba 7 µm 9 µm 11 µm 22 µm
Alakzat tapintási hiba 7 µm 8 µm 11 µm 22 µm

 
Háromszögelési szög: 30°
Alaphossz: 240 mm
Munkatávolság: 370 mm

Háromszögelési szög: 20°
Alaphossz: 470 mm
Munkatávolság: 1500 mm

Látómező (1) S - 60 mm S - 125 mm L - 750 mm L - 1550 mm
Látómező mérete (2) 50 x 40 mm 100 x 80 mm 560 x 470 mm 1200 x 750 mm
Mérési mélység (3) 30 mm 60 mm 360 mm 750 mm
X, Y felbontás (4) 20 µm 40 µm 230 µm 485 µm
Gömb távolság hiba 5 µm 7 µm 61 µm 220 µm
Térbeli hosszmérési hiba 10 µm 14 µm 122 µm 440 µm
Méret tapintási hiba 6 µm 7 µm 31 µm 110 µm
Alakzat tapintási hiba 5 µm 7 µm 31 µm 110 µm

 
R12 modellek 

Háromszögelési szög: 27°
Alaphossz: 470 mm
Munkatávolság: 1000 mm

Látómező (1) M - 350 mm M - 450 mm M - 750 mm M - 1000 mm
Látómező mérete (2) 285 x 205 mm 380 x 275 mm 590 x 435 mm 825 x 630 mm
Mérési mélység (3) 180 mm 240 mm 370 mm 500 mm
X, Y felbontás (4) 69 µm 92 µm 143 µm 201 µm
Gömb távolság hiba 16 µm 20 µm 30 µm 44 µm
Térbeli hosszmérési hiba 36 µm 40 µm 60 µm 88 µm
Méret tapintási hiba 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm
Alakzat tapintási hiba 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm

 
Háromszögelési szög: 29°
Alaphossz: 260 mm
Munkatávolság: 500 mm

Látómező (1) SL - 90 mm SL - 200 mm SL - 300 mm SL - 500 mm
Látómező mérete (2) 70 x 55 mm 145 x 105 mm 240 x 160 mm 420 x 325 mm
Mérési mélység (3) 44 mm 90 mm 144 mm 250 mm
X, Y felbontás (4) 17 µm 35 µm 57 µm 102 µm
Gömb távolság hiba 6 µm 9 µm 12 µm 21 µm
Térbeli hosszmérési hiba 15 µm 18 µm 24 µm 42 µm
Méret tapintási hiba 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm
Alakzat tapintási hiba 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm

(1) A szkenneralapok (S, L) megnevezése, és az átló a mérési térfogat középpontjában.
(2) Oldalirányú kinyúlás (X x Y) a mérési térfogat középpontjában.
(3) A mérési térfogat mélysége (Z).
(4) Az oldalirányú felbontási értékek elméleti számítási eredményei (a látómező méretének és a kamera chipjében lévő képpontok darabszámának hányadosa).

Mérési specifikációk
SmartScan



R5 modellek 
Rövid munkatávolság
Háromszögelési szög: 26°
Munkatávolság: 370 mm

Nagy munkatávolság
Háromszögelési szög: 18°
Munkatávolság: 540 mm

Látómező (1) 50 mm 125 mm 200 mm 400 mm 700 mm

Látómező mérete (2) 40 x 30 mm 100 x 80 mm 150 x 125 mm 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Mérési mélység (3) 24 mm 64 mm 100 mm 200 mm 350 mm

X, Y felbontás (4) 16 µm 40 µm 63 µm 125 µm 208 µm

Gömb távolság hiba 4 µm 7 µm 12 µm 20 µm 56 µm

Térbeli hosszmérési hiba 10 µm 16 µm 24 µm 40 µm 112 µm

Méret tapintási hiba 6 µm 6 µm 6 µm 10 µm 28 µm

Alakzat tapintási hiba 4 µm 6 µm 7 µm 10 µm 28 µm

R8 modellek 
Rövid munkatávolság
Háromszögelési szög: 26°
Munkatávolság: 370 mm

Nagy munkatávolság
Háromszögelési szög: 18°
Munkatávolság: 540 mm

Látómező (1) 100 mm 450 mm 650 mm

Látómező mérete (2) 80 x 60 mm 350 x 290 mm 500 x 400 mm

Mérési mélység (3) 50 mm 222 mm 320 mm

X, Y felbontás (4) 27 µm 109 µm 155 µm

Gömb távolság hiba 6 µm 25 µm 52 µm

Térbeli hosszmérési hiba 14 µm 50 µm 104 µm

Méret tapintási hiba 8 µm 13 µm 26 µm

Alakzat tapintási hiba 6 µm 13 µm 26 µm

 
 
Valamennyi PrimeScan látómező (FOV) a rendszer integráns része: a konfigurációjuk nem módosítható. Mindegyik látómező más-más berendezéshez tartozik. 
 
(1) A szkenneralapok (S, L) megnevezése, és az átló a mérési térfogat középpontjában. 
(2) Oldalirányú kinyúlás (X x Y) a mérési térfogat középpontjában. 
(3) A mérési térfogat mélysége (Z). 
(4) Az oldalirányú felbontási értékek elméleti számítási eredményei (a látómező méretének és a kamera chipjében lévő képpontok darabszámának hányadosa).

Mérési specifikációk
PrimeScan
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PartInspect L specifikációk
PartInspect L cella specifikációk

Munkadarab maximális magassága 1500 mm

Munkadarab maximális átmérője 1500 mm

Munkadarab maximális terhelése a forgóasztalon 2000 kg

Ipari robot  Max. terhelés 
Karhossz

25 kg 
1853 mm

Feszültség (különböző régiók)
400 V/230 V AC (+/- 5%), 16 A 50/60 Hz

vagy
US/C 480 V/277 V AC, 120 V AC 60 Hz

Bemeneti teljesítmény 5 KVA

Átlagos áramfogyasztás 1,5 kW

Ház méretei Szél 3050 x Mély 2480 x Mag 2500 mm

Maximális ajtónyitási szélesség 1670 mm

Cella magassága 2500 kg 

Szükséges plafonmagasság 3500 mm

Padló teherbíró képesség 400 kg/m²

PartInspect L konfiguráció specifikációk 

PartInspect L HiRes
StereoScan neo R16

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo R8

PartInspect L Efficient 
PrimeScan R5

Látómező FOV L-350/550/850 FOV 400/700

Kameraszenzor
Monokróm, CCD progresszív 

szkennelés, teljes  
formátum 1,7”

Monokróm, CCD progresszív 
szkennelés 4/3” Monokróm, CMOS 2/3”

Kamera felbontása
16 MP

2 x 15 720 448 képpont
4864 x 3232

8 MP
2 x 8 147 712 képpont

3296 x 2472

5 MP
2 x 5 013 504 képpont

2448 x 2048

Vetítőegység Digitális projektor Miniatűr projekciós technika

Fényforrás 3 x 100 W nagy fényerejű LED  
(vörös + zöld + kék)

100 W nagy fényerejű LED  
(kék)

Legrövidebb mérési idő 1 s

Szenzor tömege 12 kg (1) 3,8 kg

Áramellátás AC 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50- 60 Hz, külső, 
150 W

Vezérlőegység Integrált, USB 3.0

Operációs rendszer Windows 10, 64 bites

DPA Online pontosság

Hosszmérés pontossága   MPE(2) 20 µm + 20 µm/m (a mérési térfogat átlós irányú kiterjedése)

 

(1) A súly a mérési mezők függvényében változhat.
(2) Maximális engedélyezett hosszmérési hiba a VDI/VDE 2634 1. rész alapján: a PartInspect L teljes mérési térfogatában  
két fotogrammetrikus célpont által jelölt mérési pont közötti hosszúságtól való maximális engedélyezett eltérésként meghatározva, pozíciótól és orientációtól függetlenül.
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Vásárlói és bemutatóközpont              Gyártóüzem

Szerviz és támogatás
Megbízható, világszínvonalú termékek
A Hexagon Manufacturing Intelligence több évtizedes kutatási és fejlesztési tapasztalatán alapuló strukturált fényű 
fotogrammetrikus technológiája a kiváló teljesítményt nyújtó technológiai innováció hosszú múltjára tekint vissza. A 
termelékenység ösztönzésében szerzett tapasztalatokból származó minőség az, ami a Hexagon vállalatot az élvonalban 
tartja és teszi alkalmassá arra, hogy első osztályú megoldásokat kínáljon valamennyi iparág számára, szerte a világon. 

Ez az oka annak, hogy a prospektusban szereplő mindegyik főbb strukturált fényű szkennerterméket alapértelmezésben 12 
hónapos gyártói garanciával értékesítjük, és 10 év szervizelhetőséget biztosítunk a Hexagon szervizcsatornáin keresztül.

Helyben is elérhető világszínvonalú terméktámogatás
A Hexagon nemzetközi jelenléte átfogó értékesítés utáni támogatást és szolgáltatásokat garantál az egész világon. 
Az összes mérésiberendezés-gyártó közül a legnagyobb dedikált szervizcsapattal rendelkezve és a helyben szállított 
megoldásokra hangsúlyt helyezve a Hexagon utolérhetetlen a szervizelés, javítás, tanúsítás és kalibrálás szempontjából a 
kezelői képzés, valamint a szoftverek karbantartása és frissítése révén.
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Világszínvonalú szervizszolgáltatás, egyszerűen
A Hexagon a vásárlás helyszínétől függetlenül az egész világra kiterjedő támogatási szolgáltatást kínál. Akár gyakorlott 
mérnökök által egy ISO-minősítéssel rendelkező laboratóriumban, egy helyi Hexagon Precision Center-ben vagy az állásidő 
minimalizálása érdekében a vevő telephelyén nyújtjuk a szolgáltatást, tapasztalt és képzett mérnökeink a piacon elérhető 
legteljesebb terméktámogatást kínálják 
.

• Karbantartási és jótállási csomagjaink szavatolják a berendezések folyamatos rendelkezésre állását.

• Problémamentes használat és minimális állásidő.

• Kiemelt telefonos segítségnyújtási szolgáltatás, további költségek nélkül.

• Szakmai tanácsadáshoz való hozzáférés, amikor csak szükség van rá.

Ügyféltámogatási
Csomagok
A prospektusban szereplő Hexagon strukturált fényű szkennerek és fotogrammetriai termékek tulajdonosai 
beruházhatnak egy ügyféltámogatási csomagba is, ezáltal gondoskodhatnak arról, hogy berendezésük mindig kiváló 
állapotban legyen, megbízható módon működjön, és egész élettartama alatt pontos mérési eredményeket szolgáltasson. 

A különböző ügyféltámogatási csomagok az alábbi előnyöket tartalmazzák.

Az ügyféltámogatási csomagok mindegyik szintjének teljes körű leírásához kérjük, forduljon a Hexagon helyi képviselőjéhez. 

Platina Arany Ezüst Bronz

Tervezett éves szerviz    

Vevői hardvertámogatás   

Szoftvertámogatás és szoftverfrissítések   

Évenkénti karbantartás és újrahitelesítés  

Távoli kapcsolaton keresztül nyújtott támogatás  

Cserealkatrészek és munkaköltség 

Egyedi helyi kedvezmények    
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A Hexagon globális vezető szerepet tölt be a szenzorok , a szoftverek és 
az autonóm megoldások terén. Adatokat viszünk be a munkavégzéshez 
a hatékonyság, a termelékenység és a minőség erőteljes növelése 
érdekében az iparban, a gyártásban, az infrastruktúrában, 
a biztonsági és mobilitási alkalmazások terén.

Technológiáink alakítják a városi és gyártási ökprendszereket úgy, 
hogy egyre inkább kapcsolatvezéreltek és autonómok legyenek – 
lehetővé téve egy mérhető és fenntartható jövő elérését.

A Hexagon Gyártástechnológiai intelligencia részlege olyan megoldásokat 
kínál, amelyek tervezési és műszaki, termelési és metrológiai adatokat 
használ fel a gyártás intelligensebbé tételéhez. További információért kérjük, 
keresse fel weboldalunkat: hexagonmi.com.

Tudjon meg többet a Hexagon cégről (Nasdaq Stockholm: HEXA B) 
a hexagon.com webhelyen és kövessen bennünket itt: @HexagonAB.


