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stroje OPTIV
Flexibilní multisenzorové měřicí systémy, které se přizpůsobí 
specifickým potřebám produktivity

Brožura
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Flexibilita jako motor 
produktivity 
Souřadnicový měřicí stroj, který dokáže zajistit požadavky na kvalitu složitých nebo choulostivých 
dílů nebo volných ploch a současně maximalizuje výkon, poskytuje výrobcům klíčovou konkurenční 
výhodu. Zvláště pokud je stroj navržen s ohledem na flexibilitu a snadno se konfiguruje podle 
individuálních hnacích prvků produktivity výrobce. 

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon vyvinula řadu multisenzorových 
souřadnicových měřicích strojů OPTIV, aby výrobcům poskytla flexibilitu potřebnou k překonání 
specifických problémů spojených s produktivitou a zároveň jim pomohla s rozvojem směrem 
k chytré výrobě budoucnosti.

• Flexibilita. Díky kombinaci různých dotekových a bezkontaktních snímacích technologií 
v jednom stroji se dokáže multisenzorový systém OPTIV přizpůsobit řadě složitých měřicích úloh. 
Realizuje měřicí procesy během jednoho cyklu a redukuje potřebu použít v prostoru kontroly 
více strojů.

• Možnosti upgradu. Stroje řady OPTIV, navržené s ohledem na škálovatelnost, umožňují snadno 
přizpůsobit a přidávat hardware a software v souladu s jejich vyvíjejícími se potřebami.

Všechny systémy jsou vyrobeny z robustní žuly a poskytují tak maximální výkon v těch 
nejnáročnějších podmínkách. Pokud výrobci hledají základní stroj nebo systém schopný provádět 
komplexní programy rychle a přesně, v řadě víceúčelových multisenzorových souřadnicových 
měřicích strojů OPTIV najdou odpověď.
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Maximální modularita pro 
lepší přizpůsobení
Pokud kontrolujete choulostivé, citlivé materiály, povrchy volných tvarů nebo velké či malé díly, vždy najdete systém 
OPTIV, který je ideálním řešením pro každou konkrétní sadu geometrií, materiálů a požadavků na přesnost.

Klíčovým zdrojem jejich flexibility je snadné přizpůsobení softwaru, senzorů a výpočetního výkonu. Modulární systém 
znamená, že splňují nové požadavky, např. pokud se jedná o rozšiřování aplikačních možností. S pomocí systémů 
OPTIV je snadné kombinovat kontaktní a bezkontaktní snímače, implementovat nový měřicí software a upgradovat 
řídicí jednotku.

Stroje jsou postaveny na třech základních platformách s různým stupněm nejistoty měření a úrovněmi flexibility.

Přehled systémů OPTIV
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OPTIV Lite

3.2.2 300 200 200 20 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡

OPTIV M

3.2.2 300 200 200 20 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

4.4.3 400 400 300 ¡ 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

6.6.3/ 
6.6.4 610 610    305 /  

405 ¡ 50 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1) ¡

OPTIV Reference

5.4.3 530 400 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2) ¡

7.6.3 730 600 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2) ¡

10.10.3 890/ 
9302) 980 300 ¡ 300 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2) ¡

ü Standardní	
¡ Možnost
1) Pouze pro model OPTIV M 6.6.4 Dual Z.
2) Pouze pro modely Dual Z.
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OPTIV Lite 
Bezchybné optické měření 
Souřadnicový měřící stroj OPTIV Lite 3.2.2 je stolní systém s prémiovým výkonem, avšak se základní cenou. 
Stroj kombinuje širokou škálu funkcí a prvků pro efektivní automatizaci měřicích pracovních postupů v rámci 
výrobního procesu.

Kvalitní konstrukce stroje je založena na osvědčených konceptech systémů vyšších úrovní z řady OPTIV. Výsledkem 
je optimalizované a spolehlivé měření v širokém teplotním rozsahu. Díky tomu je OPTIV Lite 3.2.2 vhodný jak pro finální 
kontrolu hotových výrobků, tak pro rychlé řízení procesů v náročném průmyslovém prostředí.

Stroj, který je vybaven multisenzorovou konfigurací s optickými, dotekovými a laserovými snímači, se flexibilně 
přizpůsobí široké škále měřicích aplikací. Souřadnicové měřicí systémy v kombinaci se špičkovým metrologickým 
softwarem PC-DMIS umožňují rychlou implementaci jednoduchých i složitých měřicích programů.

OPTIV Lite 3.2.2 vyniká nad běžnými stroji základní úrovně pro automatizovanou kontrolu rozměrů tím, že ho lze propojit 
s inovativními komplexními výrobními řešeními společnosti Hexagon pro usnadnění obsluhy, vzdálené monitorování 
systému a prostředí, automatizované řízení dat o kvalitě a integraci automatizace. Plná dostupnost těchto chytrých 
technologií zákazníkům dovoluje držet krok s rychlým vývojem směrem k chytré továrně. Pomáhá jim také optimalizovat 
jejich výrobní cyklus odstraněním úzkých míst a neefektivních kroků v procesu kontroly kvality.



OPTIV M 
Vize produktivity
Systémy z řady OPTIV M s technologií Hexagon Enhanced 
Productivity Series (EPS) nabízejí výběr prvků posilujících 
produktivitu založenou na konkrétní aplikaci a potřebě 
flexibility, průchodnosti, přesnosti nebo využitelnosti 
ve výrobním prostředí. Předkonfigurované balíčky 
EPS s možnostmi dalšího vývoje usnadňují vývojářům 
a operátorům souřadnicových měřicích strojů vytváření, 
provádění a analýzu měřicích postupů, které zvyšují 
produktivitu. OPTIV M jsou k dispozici ve třech 
úrovních výkonu, Green, Blue a Chrome. Díky tomu jsou 
ideálními systémy pro širokou škálu aplikací a rozdílnou 
výši rozpočtu.

Díky flexibilní a snadno rozšiřitelné konfiguraci jsou 
připravené na budoucí rozšíření a jsou kompatibilní 
s celou řadu bezkontaktních a dotekových snímačů, 
softwaru a spolupracujících technologií.



OPTIV Reference  
Optimální řešení pro 
měření složitých, vysoce 
přesných 3D dílů

Optiv Reference je špičkový model 
řady, nejpřesnější multisenzorový stroj 
se vzduchovými ložisky na všech osách, 
s přesností měření na submikronové úrovni. 
Stroj lze vybavit revoluční konstrukcí 
OPTIV Dual Z, která zkrátí dobu nastavení 
a kontroly, jelikož používá montáž dotekového 
a optického senzoru na dvě nezávislé 
vertikální osy.
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Správný senzor ve 
správnou dobu
Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj OPTIV je především určen pro spouštění 
měřicích programů s různým stupněm složitosti a představuje tak optimální volbu pro 
řadu aplikací. V závislosti na svých potřebách z hlediska kontroly mohou uživatelé těžit 
z možné kombinace následujících senzorů:

Optický senzor

Bezkontaktní optické senzory umožňující rychlé, automatizované měření bodů 
se dokonale hodí pro měření přísných tolerancí u velmi malých a choulostivých 
dílů. Optický senzor nabízí výkonné zpracování obrazu s automatickou detekcí 
prvků, přesným automatickým zaostřováním, výkonnými filtry obrazu a prvků, 
režimem skenování tvarů a programy typu Best-Fit (nejvhodnější).

V závislosti na měřicí úloze jsou k dispozici dvě optiky s malým zkreslením. 
Optika s motorickým CNC zoomem zajišťuje maximální flexibilitu optického měření 
prostřednictvím nepřetržité úpravy rozlišení a zorného pole. OPTIV Dual Camera 
elektronicky přepíná mezi dvěma režimy zvětšení bez snížení přesnosti: Režimem Detail 
s vysokou přesností měření a režimem Overview, který umožňuje jednoduchou navigaci 
a rychlé měření.

Špičkové variabilní osvětlení poskytující zlepšenou viditelnost zahrnuje spodní LED 
osvětlení, koaxiální horní LED osvětlení a vícesegmentové kruhové LED osvětlení.

Senzor laserové triangulace OPTIV LTS

OPTIV LTS je snímač vzdálenosti bodů, který umožňuje snímání jednotlivých měřicích 
bodů i skenování profilů povrchu u nejmenších komponent s vysokým rozlišením a 
rychlostí měření. Díky technologii kompenzace povrchu v reálném čase měří snímač 
téměř bez ohledu na barvu vůči široké škále povrchů materiálu.

Snímač chromatického bílého světla (CWS)

Snímač CWS dosahující rychlosti snímání až 500 bodů/s je vynikající volba pro digitalizaci 
průhledných materiálů včetně měření tloušťky, dokáže zachytit topologii mikrostruktur 
a měřit vysoce reflexní objekty jako jsou zrcadla. Je ideální pro měření integrovaných 
obvodů, lékařských implantátů a aplikací mikročoček.

Dotekové snímače

Všechny typy systémů OPTIV lze vybavit dotekovými snímači, které umožňují měřit body 
na površích dílů v libovolném směru. Díky možnosti měření prvků na boku nebo na spodní 
straně dílu ve stejné upínací pozici jako při měření horní strany dílu optickým senzorem se 
zvyšuje kapacita měření .

Doteková spínací sonda, která měří jednotlivé body na dílu, je optimální pro měření 
3D objektů jako jsou koule, kužele nebo válce a vyhodnocování odchylek trojrozměrných 
poloh. Analogová skenovací sonda umožňuje využití měřicích metod jako je například 
měření jednotlivých bodů a kontinuální vysokorychlostní skenování známých i neznámých 
povrchů. Protože je k dispozici celá řada délek doteků, univerzální skenovací sonda 
umožňuje pořizovat vysokou hustotu měřicích bodů a dokonale se hodí pro rychlé a velmi 
přesné kontroly tvarů a obrysů – s podporou CADu nebo bez ní.
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OPTIV Dual Z
Klíčová technologie pro efektivní multisenzorová měření
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PC-DMIS software pro  
multisenzorové měření
Do multisenzorových souřadnicových měřicích systémů OPTIV je standardně instalován víceúčelový 
software PC-DMIS.

Prostřednictvím optimalizovaných pracovních postupů v celé řadě operací měření, včetně vývoje 
programů, měření dílů, analýzy výsledků a generování výkazů software odstraňuje složitost z přirozeně 
komplexních úloh měření.

PC-DMIS jako vysoce komfortní uživatelský nástroj nabízí řadu funkcí ideálních pro multisenzorové 
měření. Pomáhá tak uživatelům maximálně využít potenciál souřadnicového měřicího stroje.

Zvýšení produktivity ve virtuálním prostředí 

souřadnicového měřicího stroje

Čas je cenná komodita. PC-DMIS nabízí offline licence, které umožňují použít systém primárně 
pro měření dílů a nikoliv pro vytváření měřicích programů. Offline licence umožňuje vyvíjet, 
testovat a odlaďovat kontrolní programy mimo stroj pomocí CAD modelů, včetně simulovaného 
spuštění programu s 3D simulovanou kontrolou kolizí a optimalizací dráhy senzoru.

Měření na bázi CADu

PC-DMIS bezproblémově překládá data GD&T z 2D výkresů do nejsložitějších 3D objemových modelů 
pomocí GD&T Selection from Capture. Výkonné nástroje na bázi CADu pomáhají vyvíjet kontrolní 
programy, čímž se doba jejich vytváření zkracuje až o 90 %.

Funkce PC-DMIS Quick Feature umožňuje rychle vytvářet automatické prvky pomocí jednoho kliknutí 
na CAD model bez použití menu nebo dialogových oken. Uživatelé mohou vytvářet různé prvky stejného 
typu současně v zobrazeních Live View a CAD View. PC-DMIS automaticky použije počáteční parametry 
prvku z výchozích parametrů definovaných v editoru Measurement Strategy. Funkce Feature-Sensor 
Mapping umožňuje zlepšenou kontrolu prvků Quick Feature v multisenzorových měřicích programech 
a poskytuje jedno rozhraní pro rychlé přidružení Quick Features, senzorů a strategií měření.

Extrahování informací z modelu CAD eliminuje chyby interpretace dat a zadání. Modul Product 
Manufacturing Information (PMI) automaticky překládá zahrnuté informace GD&T do měřicích programů, 
čímž zvyšuje spolehlivost, zatímco analýza dílu vůči CAD a GD&T v reálném čase umožňuje rychlá 
potvrzení shody.

Flexibilita a škálovatelnost

Modulární design umožňuje snadno přizpůsobit software různým požadavkům rozmanitého spektra 
zákazníků. Pokročilí uživatelé mohou zvýšit výkon a přizpůsobitelnost u komplexních úloh měření 
využitím celé řady sofistikovaných možností.





Rozšíření 
možností 
měřicího 
systému
Rozmanité výrobní požadavky mají vliv na faktory 
podporující produktivitu. Někteří výrobci například 
potřebují optimalizovat proces kontroly z hlediska 
maximální rychlosti výstupu, jiní vyžadují vysokou 
úroveň přesnosti. Aby se tak mohli zaměřit na svůj 
primární faktor ovlivňující produktivitu, je možné 
stroj nakonfigurovat pomocí dalších technologií, 
hardwaru a softwaru a podpořit výkonnost, 
flexibilitu a přesnost.
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Propustnost

• Zrychlení procesu kontroly. Otočné stoly a 2osé otočné stoly (OPTIV Dual Rotary) 
zjednodušují dostupnost ke všem měřicím pozicím prostřednictvím otáčení dílu. 
Nejsou tak zapotřebí vícenásobná nastavení a upínání dílu. Počet výměn sondy 
je snížen, neboť i složité geometrie se stávají snadno dostupnými jen pomocí několika 
jednoduchých konfigurací doteků.

• Zkrácení dob cyklu oprav. Uživatelé softwaru PC-DMIS mají zdarma k dispozici 
rozhraní INSPECT, které jim umožňuje spouštět i složitá měření bez nutnosti spuštění 
softwaru PC-DMIS a v reálném čase nabízí grafické výkazy k monitorování potenciálních 
výrobních vad a jejich rychlému odstranění. Operátoři také mohou rychle spouštět 
předdefinované programy pro díly s minimálním zaškolením.

• Řízení výrobního procesu v reálném čase. Statistický software Q-DAS pomáhá 
automatizovat analýzu výsledků měření, údaje o kvalitě jsou tak plně využitelné 
v celém výrobním procesu.

• Zdokonalení procesů. S cloudovou platformou HxGN SFx | Asset Management mají 
výrobci okamžitý přístup ke souhrnným údajům o stavu a výkonu metrologických 
systémů prostřednictvím centralizovaného, uživatelsky přívětivého ovládacího 
panelu. Ať se jedná o zařízení na jednom místě nebo ve více závodech po celém světě. 
Vzdálené monitorování souřadnicových měřicích strojů a přizpůsobitelná upozornění 
v reálném čase pomáhají výrobcům zvyšovat celkovou efektivitu, ale i efektivitu 
kontrolních procesů prostřednictvím prevence prostojů, zdokonalováním alokace 
zdrojů a optimalizací využití strojů.

Přesnost

• Snížení nejistoty měření. Doplněk OPTIV Dual Rotary umožňuje referenční měření 
mezi jednotlivými prvky z různých pozic natočení beze změny vyrovnání dílu.

• Zvýšení přesnosti. Geometrické chyby pozice os v celém rozsahu měření jsou 
kompenzovány. Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj OPTIV splňuje požadavky 
ISO 10360, mezinárodní normy pro testování přesnosti a ověření výkonu stroje.

• Zajištění přesného měření a integrity dat. Systém kompenzace teploty upravuje 
působení teploty okolí. Integrované nástroje mohou zahrnovat měření teploty 
dílu na různých místech během měřicího cyklu a kompenzaci vypočítané 
změny, nebo vytvoření referenční teplotní stupnice materiálu měřeného dílu. 
Monitorovací systém PULSE pomáhá zajistit integritu upozorňováním na působení 
okolního prostředí včetně vibrací, vlhkosti, tlaku vzduchu a řady dalších událostí 
ovlivňujících činnost stroje.

Flexibilita

• Zvládnutí složitějších geometrií. V rámci funkce OPTIV Dual Rotary jsou dva otočné 
stoly zkombinovány tak, že nabízejí otáčení ve dvou osách, čímž se optimalizuje měřicí 
rozsah stroje.

• Zlepšení viditelnosti a měření dílů. Doplněk OPTIV Dual Camera nabízí vysoce 
přesné měření se dvěma zornými poli a rozlišeními prostřednictvím optiky 
s pevnou ohniskovou vzdáleností se dvěma stupni zvětšení. V závislosti na 
použité optice je k dispozici řady typů kamer včetně kamer s CMOS čipem, 
černobílých nebo barevných.

• Rozšíření možností kontroly. Funkce OPTIV Dual Z přiřazuje optický a dotekový 
senzor dvěma nezávislým vertikálním osám. Senzory tak dosáhnou do více 
měřicích pozic v celém rozsahu měření a současně se minimalizuje riziko kolize. 
Prostřednictvím optimálního využití měřicího rozsahu rozšiřuje doplněk OPTIV Dual Z 
aplikační záběr stroje i na nejsložitější 3D díly a navíc umožňuje použití motorizovaných 
indexovatelných snímacích hlav.
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Univerzálnost v řadě 
průmyslových odvětví
Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj je ideální pro celou řadu aplikací, zejména tam, 
kde je vyžadováno vysokorychlostní měření s rychlou přímou zpětnou vazbou od výsledků. 
Rovněž je vhodný pro měření příliš malých nebo choulostivých dílů. Nelze je tak měřit 
pomocí dotekové sondy. Zde jsou čtyři příklady použití, které demonstrují flexibilitu této řady 
souřadnicových měřicích systémů.

Přesné strojírenské komponenty

Malé díly a přísné tolerance vyžadují rychlé měření bodů s vysokou hustotou. Rychlý, 
bezkontaktní optický senzor umožňuje pořídit ostrý obraz dílu s množstvím detailů, s velkým 
zvětšením a optickým rozlišením na submikronové úrovni. Optické měření v automatizované 
smyčce zvyšuje efektivitu a kapacitu měření. Početná řada senzorů dostupných pro 
multisenzorový stroj umožňuje zachycení celé 3D geometrie složitých dílů a skenování v rámci 
jednoho nastavení a měřicího cyklu, čímž se zkracují doby kontroly a zvyšuje se kapacita měření.
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Povrchy volných tvarů

Kombinace dotekových a bezkontaktních snímačů 
dokáže poskytnout nejpřesnější a nejefektivnější 
měření povrchů volných tvarů. Dotekový skener, 
například HP‑S‑X1, dosahuje vysoké hustoty měřicích 
bodů pro účely stanovení geometrické přesnosti dílu, 
zatímco snímač chromatického bílého světla (CWS) 
je optimální pro zachycení povrchů volných tvarů 
a měření těch nejjemnějších struktur dílu.
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Rotačně symetrické díly

Volitelný otočný CNC stůl nabízí optimální dostupnost 
a měření různých prvků rozmístěných po dílu během 
jediného cyklu měření. Software PC‑DMIS zachovává 
původní vyrovnání dílu a umožňuje referenční měření 
mezi jednotlivými prvky z různých pozic natočení bez 
opětovného vyrovnání dílu. Omezením požadovaného 
rozsahu pohybu během měření zajišťuje stroj kratší 
doby kontroly se současným zvýšením kapacity měření.
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Plastové tvarované díly

Prvky složitých dílů mohou být pro dotekový senzor 
nedostupné a kontrola vyžaduje adaptivní osvětlení 
kvůli zvýšení kontrastu prvků. Funkce MultiCapture 
zajistí krátké doby měření pomocí současného měření 
hustě uspořádaných prvků, které kamera zachytí 
v zorném poli. Funkce SensiLight pomůže uživateli 
vybrat správné nastavení osvětlení a kalibrace 
adaptivního osvětlení zajistí, aby bylo na všech 
úrovních zvětšení dosaženo srovnatelného jasu.



Předváděcí centrumVýrobní závod

Odborná lokální podpora 
po celém světě  

Díky globální síti servisních center a aplikačních techniků je společnost Hexagon k dispozici, aby výrobcům po 
celém světě pomohla dosáhnout jejich cílů v oblasti kvality. Lokální pobočky jsou plně vybaveny pro ukázku 
systémů, pro „živé“ programování dílů a rozsáhlá školení. Společnost Hexagon vám zajistí trvalou podporu po celou 
dobu životnosti souřadnicového měřicího stroje.



Podpora při instalaci

Zajistěte si bezproblémovou instalaci a následné používání díky aplikačním 
technikům, kteří poskytnou školení personálu, podporu při vytváření počátečních 
programů pro měření dílů a podporu v budoucnu.

Školení

Dobrá znalost provozu a údržby souřadnicového měřicího stroje může mít výrazný 
dopad na produktivitu. Školicí kurzy společnosti Hexagon, s úrovněmi od začátečníků 
po pokročilé, poskytnou uživatelům dovednosti potřebné k optimalizaci používání 
měřicích strojů a maximalizaci provozní doby. Školení probíhají ve specializovaném 
centru společnosti Hexagon nebo přímo u zákazníka.

Servisní balíky

Preventivní a plánovaná údržba pomáhá udržet hardware v optimálním stavu. 
K dispozici jsou různé plány údržby. V případě nutných oprav zahrnují náhradní díly, 
práci a dopravu. Služba může rovněž zahrnovat vyhrazeného zástupce společnosti 
Hexagon, technickou podporu a vzdálenou pomoc.

Kalibrační služby

Maximalizujte návratnost investice zachováním přesnosti systému po celou 
dobu jeho životnosti. Servisní technici společnosti Hexagon mají zkušenosti, 
speciální nástroje a akreditaci dle současných globálních norem k řádné kalibraci 
a recertifikaci souřadnicového měřicího stroje.

Aplikační podpora

Aplikační inženýři společnosti Hexagon mohou zákazníkům pomoci s vytvářením 
programů na kontrolu součástí během úvodních školení i později. Služba je ideální 
pro nové uživatele souřadnicových měřicích strojů, podporu uvedení 
nových programů nebo pro zkušené operátory, kteří se zabývají novými 
či složitými geometriemi.

Instalace

Podmínky v dílnách a laboratořích nejsou vždy pro pořizování přesných naměřených 
dat ideální. V takovém případě jsou k dispozici technici společnosti Hexagon pro 
konzultace na místě instalace, kteří stanoví, jaké kroky lze pro zlepšení výsledků 
podniknout. Pomůžou tak vybrat nejvhodnější řešení pro dané prostředí.



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

Společnost Hexagon je světovým lídrem v oblasti senzorových, softwarových 
a autonomních řešení. Zvyšujeme efektivitu, produktivitu a kvalitu v 
průmyslu, výrobě, infrastruktuře, bezpečnosti a aplikacích mobility. 

Naše technologie vytvářejí městský a produkční ekosystém směřující k vyšší 
propojenosti a autonomii.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon poskytuje řešení, 
která využívají data z vývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým 
způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Více informací najdete na 
hexagonmi.com.

Další informace o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) najdete 
na hexagon.com. Sledovat nás můžete na @HexagonAB.




