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Automação avançada 
simplificada 
A fabricação moderna exige alta velocidade na transferência de informações do 
mundo físico para o digital. Projetada para desempenhar um papel central nesse 
processo, a plataforma de automação PartInspect combina técnicas de automação 
diretas com tecnologia de scanner de luz estruturada de alta definição para eliminar 
gargalos do processo de controle de qualidade.  

Com o emparelhamento de um scanner leve estruturado premium com um braço 
robótico poderoso para inspeção automatizada off-line, near-line ou at-line, o 
PartInspect oferece células de medição simples com uma interface kiosk fácil de usar 
que simplifica e acelera tarefas de inspeção repetitivas. Além disso, a combinação 
única de planejamento de digitalização automatizado e ajuste fino manual oferece 
flexibilidade incomparável ao usuário. 

Com o PartInspect, o planejamento e a execução do projeto não exigem conhecimento 
especializado de ensino de robô, permitindo uma automação simples que pode 
ser operada com o mínimo de treinamento. Isso tudo se soma a uma variedade 
de sistemas de medição automatizados de última geração que levam processos 
essenciais de inspeção para o mundo da manufatura inteligente com um mínimo  
de experiência e esforço.
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Solução completa
As células do PartInspect são baseadas em um design de hardware modular que se traduz 
em maior flexibilidade e custos reduzidos para o usuário. Os componentes do robô e a mesa 
giratória montados na plataforma simplificam a instalação, criando um nível de funcionalidade 
"plug and play". Isso significa que uma célula do PartInspect pode ser configurada no local do 
cliente e preparada para operação em menos de dois dias úteis de atividades de instalação.

Versátil
A entrada e a abertura superior amplas de uma célula do PartInspect permitem a 
entrega de peças por transportador de paletes, empilhadeira ou mesmo guindaste. Essa 
característica é especificamente útil com peças de até 1,5 metros de altura e diâmetro e 
com 2000 kg de peso acomodadas. Com a instalação de uma cobertura opcional, a célula 
se torna a solução perfeita para medição em ambientes empoeirados ou com muita luz 
ambiente. O pouco tempo de preparação para uma nova medição também proporciona 
uma flexibilidade considerável no ajuste rápido para a análise de diferentes tipos e 
tamanhos de peças, ideal para prestadores de serviços e fabricantes.

O módulo Manual Teaching no software de controle do sistema oferece um nível adicional de 
flexibilidade. Isso permite o ajuste fino de planos de medição produzidos automaticamente, 
bem como que usuários avançados que trabalham com integradores criem configurações 
de automação totalmente personalizadas com base na plataforma PartInspect.

Simples
A operação simples é um conceito-chave por trás do software personalizado que aciona 
cada célula do PartInspect. Uma ferramenta de software de programação off-line 
orienta o usuário no estágio de planejamento da medição antes que os programas sejam 
carregados na célula para execução. O sistema pode então ser controlado por meio da 
ferramenta off-line ou diretamente por meio de uma interface kiosk na tela de toque 
integrada da célula, permitindo o controle direto das tarefas de medição no chão de 
fábrica, inclusive o ajuste manual fino dos planos de medição criados automaticamente.

Alta velocidade
O PartInspect L simplifica e acelera o processo de medição de superfícies de objetos e 
recursos com software e solução de controle personalizados que automatizam  
o planejamento e a execução da digitalização. Com a adição da manipulação do scanner 
e do objeto de inspeção baseada em robô e em mesa giratória, a medição de peças  
3D nunca foi tão rápida e simples.

As funções de posicionamento rápido e planejamento de caminho podem até 
mesmo ser realizadas sem acesso à célula ou enquanto a célula está funcionando, 
reduzindo o tempo de inatividade entre os processos de medição. Juntamente com 
o processamento automático de relatórios e arquivamento, tudo isso se soma a 
uma solução para medição rápida, precisa e reproduzível que requer interação ou 
conhecimento especializado mínimos do operador.
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Planejamento e controle simplificados
O PartInspect é baseado em uma plataforma de software inovadora que preenche a lacuna entre o planejamento pré-medição 
e o controle da execução da medição, seja diretamente no chão de fábrica ou off-line em uma estação de trabalho dedicada.

Planejamento off-line

A ferramenta de software OfflineProgramming do PartInspect possibilita uma ampla gama de funcionalidades de preparação 
de medição em uma interface de usuário fácil de aprender. O sistema remove a complexidade do ensino do robô das mãos do 
usuário do chão de fábrica, enquanto auxilia os usuários avançados por meio de um processo de orientação inteligente.

• Orientação do usuário por meio de pose de robô e planejamento de caminho de digitalização usando automação 
de processos inteligente

• O planejamento durante o processo reduz significativamente o tempo de inatividade, permitindo a criação de planos 
de digitalização até 16 vezes mais rápida do que em sistemas totalmente programados manualmente

• O modo interativo permite que posições sejam adicionadas ou editadas em programas existentes

• A funcionalidade de macro de inspeção permite a integração da medição de superfície e de recursos 
em um único programa

• A distribuição do programa e do plano de inspeção é possível em várias células vinculadas a partir de  
uma única instância da interface
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Controle de automação

No chão de fábrica, a medição é controlada por meio de uma interface kiosk com tela de toque alimentada pelo 
software ScanControl do PartInspect. Isso permite que o usuário selecione e inicie programas de medição predefinidos, 
e significa que o usuário padrão nunca precisa interagir com o painel de ensino do robô.

Após cada medição, um relatório de inspeção de qualidade pode ser exibido na tela para análise imediata dos resultados, 
enquanto todos os resultados e as medições podem ser acessados por meio da LAN para processamento e análise adicionais.

Para usuários avançados, o módulo Manual Teaching do ScanControl permite alterações diretas em planos de medição 
predefinidos, facilitando o ajuste fino dos programas para garantir medições precisas e completas na primeira varredura.

• Interface especializada de "um botão" no chão de fábrica

• Execução simples de programas de medição preparados

• Análise direta dos relatórios de inspeção no chão de fábrica

• Carregamento de medições e relatórios pela LAN no diretório compartilhado para fácil acesso

• Exige treinamento mínimo do usuário

• Módulo Manual Teaching para usuários avançados
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Configuração conforme necessário 
 
O PartInspect L está disponível em três configurações principais, com cada uma construída com base em um modelo 
diferente da gama de tecnologia de scanners de luz estruturada da Hexagon. Cada célula completa é equipada, por 
padrão, com uma interface kiosk com tela sensível ao toque e uma variedade de sensores de controle de temperatura.

PartInspect L HiEnd

O PartInspect L HiEnd é equipado com um scanner de luz estruturada StereoScan neo 8MP que permite resolução 
X, Y de até 86 mícrons e precisão de medição extremamente alta de até 10 mícrons. Semelhante ao sistema HiRes, 
o PartInspect HiEnd tem três opções de campo de visão que podem ser selecionadas pelo usuário e que possibilitam 
que um único sistema abranja uma ampla gama de tamanhos de peças.

• Tempo de digitalização curto por meio de projeção digital de alta velocidade

• Alto grau de precisão de recursos por meio de sensores de câmera de alta resolução

• Campos de visão intercambiáveis pelo usuário, controláveis na interface do software do PartInspect

• Processo de digitalização altamente estável

• O recurso Smart Data Capture possibilita uma digitalização ainda mais rápida com resolução reduzida

• A tecnologia Smart Phase Projection otimiza a projeção digital para obter melhores resultados em 
superfícies escuras e brilhantes 

• Compatível com o sistema complementar de fotogrametria DPA Online

PartInspect L HiRes

A célula completa de modelo mais sofisticado do PartInspect é o PartInspect L HiRes, alimentado pelo sensor de 
alta resolução e tecnologia de projeção digital do StereoScan neo 16MP. Com resolução X, Y de apenas 58 mícrons 
e precisão de digitalização de 10 mícrons, o sistema HiRes é o que há de melhor em soluções automatizadas de 
digitalização de luz estruturada. O sistema tem três opções de campo de visão, que podem ser selecionadas conforme 
a necessidade do usuário, permitindo o uso de um único sistema para medir de peças pequenas a grandes.

• Tempo de digitalização curto por meio de projeção digital de alta velocidade

• Grau máximo de precisão de recursos por meio de sensores de câmera de alta resolução

• Campos de visão intercambiáveis pelo usuário, controláveis na interface do software do PartInspect L

• Processo de digitalização altamente estável

• O recurso Smart Data Capture possibilita uma digitalização ainda mais rápida com resolução reduzida

• A tecnologia Smart Phase Projection otimiza a projeção digital para obter melhores resultados em  
superfícies escuras e brilhantes

• Compatível com o sistema complementar de fotogrametria DPA Online
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PartInspect custom

O módulo Manual Teaching no software ScanControl do PartInspect permite que usuários avançados com necessidades 
de automação específicas definam uma configuração de medição automatizada do PartInspect totalmente personalizada. 

• Versão autônoma do software ScanControl para integração por especialistas em automação

• Requer ensino manual completo de poses e caminho de digitalização com base em conhecimento especializado e 
familiaridade com robôs e painel de ensino 

• Compatível com todos os sistemas StereoScan neo e PrimeScan com um FOV de 200 milímetros ou mais

• Compatível com robôs/cobots menores e maiores e mesas giratórias com controlador Fanuc R-30iB Plus ou 
R-30iB Mate Plus

• O recurso Smart Data Capture possibilita uma digitalização ainda mais rápida com resolução reduzida

• Células baseadas em sistemas StereoScan neo se beneficiam da Smart Phase Projection para obter 
melhores resultados em superfícies escuras e brilhantes

• Compatível com o sistema complementar de fotogrametria DPA Online
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DPA Online

Parte da DPA Series de tecnologia de fotogrametria, o DPA Online é um módulo complementar de fotogrametria para 
células do PartInspect L. Uma câmera de alta resolução é montada sobre ou abaixo do scanner e usada para gerar um 
quadro de referência para controlar a precisão do alinhamento geral em peças grandes e/ou complexas.

• Reforça a geometria de medição e garante um nível padronizado de precisão

• Garante uma precisão do quadro de referência de 60 mícrons ou melhor em todo o volume de medição da célula

• Destina-se a peças de difícil medição, como objetos planos, finos ou muito grandes

• A fotogrametria é totalmente integrada ao fluxo de trabalho dos projetos de medição do PartInspect

• Inclui programas de robô personalizados para fotogrametria para cada configuração do PartInspect L

• Disponível para todas as configurações do PartInspect L no momento da instalação inicial ou como atualização posterior

PartInspect L Efficient

O PartInspect L Efficient é equipado com a tecnologia de sensor de preço acessível do PrimeScan e fornecida com todos 
os recursos de software necessários para medição 3D automatizada de superfícies de objetos com alta precisão – que 
chega a apenas 20 mícrons. O sistema oferece duas opções de campo de visão para medir peças pequenas ou grandes.

• Design compacto e leve

• Distância de trabalho curta para oferecer o máximo de versatilidade em uma célula robótica

• Projeção de luz azul para melhor cobertura de superfícies brilhantes e escuras

• O recurso Smart Data Capture possibilita uma digitalização ainda mais rápida com resolução reduzida 

• Compatível com o sistema complementar de fotogrametria DPA Online
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Especificações 

Especificações do sistema do scanner
PartInspect L HiRes

StereoScan neo 
16 megapixels

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo 

8 megapixels

PartInspect L Efficient 
PrimeScan

5 megapixels

Sensor da câmera
Monocromático, digitalização 

progressiva CCD, formato 
completo 1.7 4

Monocromático, digitalização 
progressiva 4/3” Monocromático, CMOS 2/3”

Resolução da câmera 2 x 15 720 448 pixel (4864 x 3232) 2 x 8 147 712 pixel (3296 x 2472) 2 x 5 013 504 pixel (2448 x 2048)

Unidade de projeção Projetor digital Projetor digital Técnica de projeção miniaturizada

Fonte de luz 3 LEDs de 100 W de alta intensidade 
(vermelho + verde + azul)

3 LEDs de 100 W de alta intensidade  
(vermelho + verde + azul)

LED de 100 W de alta intensidade  
(azul)

Tempo mínimo de medição 1 s 1 s 1 s

Peso do sensor 12 kg (1) 12 kg (1) 3,8 kg

Fonte de alimentação AC 110/230 V, 
50 a 60 Hz, 600 W

AC 110/230 V, 
50 a 60 Hz, 600 W

AC 110/230 V, 50 a 60 Hz, 
externo, 150 W

Unidade de controle Integrado, GigE Integrado, GigE Integrado, USB 3.0

Sistema operacional Windows 10, 64 bits Windows 10, 64 bits Windows 10, 64 bits

Especificação da célula do PartInspect L

Altura máxima da peça 1500 mm

Diâmetro máximo da peça 1500 mm

Carga de peças máxima na mesa giratória 2000 kg

Robô industrial  Carga máxima 
  Alcance

25 kg 
1853 mm

Faixa de tensão (diferentes regiões) 400 Y/230 V AC (+/-5%), 16 A 50/60 Hz ou
US/C 480 Y/277 V AC, 120 V AC 60 Hz

Potência de entrada 5 kVA

Consumo médio de energia 1,5 kW

Dimensões do compartimento L 3050 x P 2480 x A 2500 mm

Largura máxima de abertura de porta 1670 mm

Peso da célula 2500 kg 

Pé direito necessário 3500 mm

Capacidade necessária de carga do piso 400 kg/m²

(1) Peso pode variar de acordo com os campos de medição.
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Definição da precisão
É essencial ter uma base confiável para a precisão declarada de nossos sistemas de scanner de luz estruturada. Por esse 
motivo, avaliamos cada um de nossos scanners em um teste personalizado de aceitação de scanner baseado na Diretriz 
VDI/VDE 2634 Parte 3. O teste usa quatro parâmetros claros de qualidade para garantir que os usuários tenham confiança 
total na precisão de seu scanner de luz estruturada.

Forma de erro da 
sondagem [PF] 
Parâmetro de qualidade 
local. Desvio da superfície 
até uma esfera ajustada.

Erro de espaçamento  
das esferas [SD] 
Parâmetro de qualidade 
global. Desvio da distância 
das esferas ajustadas até 
a distância calibrada. 
As esferas são ajustadas 
com raio livre.

Tamanho de erro  
da sondagem [PS] 
Parâmetro de qualidade 
local. Desvio do raio da 
esfera ajustada até o raio 
calibrado.

Erro de medição de 
comprimento [E] 
Parâmetro de qualidade 
global. Soma de SD e 2 
desvios. Os pontos mais 
próximos ao longo do 
eixo central são usados. 
O desvio da distância 
do ponto específico ao 
centro da esfera até o raio 
ajustado é usado.



hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 15

StereoScan neo R8 – Campos de visão e precisão
Ângulo de triangulação: 30°
Comprimento da base: 450 mm
Distância de trabalho: 840 mm

Campo de visão (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm

Tamanho do campo de visão (3) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm

Profundidade de medição (4) 176 mm 270 mm 430 mm

Resolução X, Y (5) 86 µm 128 µm 211 µm

Erro de espaçamento 
das esferas 10 µm 16 µm 30 µm

Erro de medição de 
comprimento 20 µm 28 µm 60 µm

Tamanho de erro da 
sondagem 6 µm 12 µm 16 µm

Forma de erro da sondagem 7 µm 12 µm 16 µm

StereoScan neo R16 – Campos de visão e precisão
Ângulo de triangulação: 30°
Comprimento da base: 450 mm
Distância de trabalho: 840 mm

Campo de visão (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm

Tamanho do campo de visão (3) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm

Profundidade de medição (4) 176 mm 280 mm 430 mm

Resolução X, Y (5) 58 µm 94 µm 146 µm

Erro de espaçamento  
das esferas 10 µm 16 µm 30 µm

Erro de medição 
de comprimento 20 µm 28 µm 60 µm

Tamanho de erro 
da sondagem 6 µm 12 µm 16 µm

Forma de erro da sondagem 7 µm 12 µm 16 µm

PrimeScan – Campos de visão e precisão
Distância de trabalho pequena
Ângulo de triangulação: 26°
Distância de trabalho: 370 mm

Distância de trabalho grande
Ângulo de triangulação: 18°
Distância de trabalho: 540 mm

Campo de visão (2) 400 mm 700 mm

Tamanho do campo de visão (3) 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Profundidade de medição (4) 200 mm 350 mm

Resolução X, Y (5) 125 µm 208 µm

Erro de espaçamento 
das esferas 20 µm 56 µm

Erro de medição 
de comprimento 40 µm 112 µm

Tamanho de erro da 
sondagem 10 µm 28 µm

Forma de erro da sondagem 10 µm 28 µm

* Erro máximo permitido de precisão de medição de comprimento, com base na VDI/VDE 2634 Parte 1: definido como o desvio máximo permitido de 
um comprimento medido, que está localizado entre dois pontos de medição, sinalizados com alvos fotogramétricos, em todo o volume de medição do 
PartInspect L, independentemente da posição e orientação.

(2) Designação das bases do scanner (S, L) e da diagonal no centro do volume de medição.
(3) Expansão lateral (X x Y) no centro do volume de medição.
(4) Profundidade do volume de medição (Z).
(5) Os valores para a resolução lateral foram calculados teoricamente (razão do tamanho do FOV e o número de pixels do chip da câmera).

Precisão do DPA Online 
 
Precisão de medição de comprimento: MPE* 20 µm + 20 µm/m (comprimento diagonal do volume de medição)
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A Hexagon é líder global em soluções de realidade digital, combinando 
tecnologias de sensor, de software e autônomas. Estamos colocando 
os dados para trabalhar para aumentar a eficiência, a produtividade, 
a qualidade e a segurança nos setores industrial, de fabricação, 
de infraestrutura, no setor público e em aplicativos de mobilidade.

Nossas tecnologias estão moldando a produção e os ecossistemas 
relacionados às pessoas, para se tornarem cada vez mais conectadas 
e autônomas, garantindo um futuro escalável e sustentável.

A divisão de inteligência de fabricação da Hexagon oferece soluções 
que usam dados de design e de engenharia, de produção e de metrologia 
para tornar a fabricação mais inteligente. Para obter mais informações, 
visite hexagonmi.com.

Saiba mais sobre a Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) em hexagon.com 
e siga-nos em @HexagonAB.


