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Bezkonkurenční špičkové fotogrammetrické systémy 
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Snadné použití 
vysoce kvalitní 
fotogrammetrie
 
V případě měřicích procesů v dílenském prostředí je důležité používat jednoduchý 
proces, který je maximálně imunní vůči lidským chybám a rizikům hrozícím v 
průmyslovém prostředí. 
 
Proto byly fotogrammetrické systémy DPA Series navrženy takovým způsobem, aby v 
každé situaci umožňovaly uživatelsky komfortní měření a zpracování dat. Systémy DPA 
Series, spoléhající jen na jednu příruční kameru a specializovanou softwarovou platformu, 
patří k nejpřenosnějším měřicím systémům na světě. 
 
Systémy DPA Series jsou k dispozici ve třech konfiguracích, lze je tedy přizpůsobit 
potřebám aplikací. Všechny systémy se spouští na stejné moderní softwarové platformě 
DPA Pilot, která je základem hlavních měřicích funkcí systémů DPA Series.



Označení

plně  
automatizovaný  
pracovní postup

Fotografování

Výpočet

Tvorba protokolů
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DPA series
Jak funguje digitální fotogrammetrická analýza 
 
Systémy AICON DPA Series jsou přenosné nástroje pro 3D měření, které používají pro sběr dat digitální kameru s 
vysokým rozlišením. Jsou založeny na principech digitální fotogrammetrické analýzy. 
 
Měřený díl je na začátku označen referenčními značkami. Pokrytí skrytých bodů nebo prvků, jako jsou otvory nebo 
hrany, je zajištěno použitím vhodných adaptérů s referenčními značkami. Díl se potom vyfotografuje z několika směrů. 
 
Pořízené obrázky se zpracovávají buď simultánně se sběrem dat (online zpracování), nebo po sběru dat (offline 
zpracování) prostřednictvím specializovaného fotogrammetrického softwarového nástroje, například DPA Pilot. 
Software automaticky vypočítá 3D souřadnice všech cílových bodů. 
 
Výpočet je založen na principu triangulace geometrického modelu a je plně automatizován. S pomocí softwaru 
využívajícího integrovaný postup simultánní kalibrace lze dosáhnout během procesu měření nejvyšších úrovní přesnosti. 
 
Kromě samotných 3D souřadnic poskytuje kvalitní fotogrammetrický software jako DPA Pilot statistickou analýzu 
výsledků se specifickými informacemi o přesnosti u každé souřadnice. To umožňuje okamžité vyhodnocení kvality 
měření. DPA Pilot je také velmi hluboce integrován do nejlepších inspekčních softwarových balíčků a umožňuje 
kompletní automatizaci výpočetních kroků a pokročilých analýz.
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DPA series
Rozsah a aplikace
Dodávají se celkem tři systémy DPA Series, každý s jedinečnou sadou funkcí a výhod. 
Pokryjí tak potřeby uživatelů v celé řadě průmyslových odvětví a aplikací.

DPA Entry

Základní  
fotogrammetrie

DPA Professional

Špičková  
fotogrammetrie

DPA Industrial

Špičková průmyslová 
fotogrammetrie
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Kontrola kruhovitosti

Kontrola plechových dílů

Kontrola upínacích  
přípravků

3D analýza procesů

Porovnání s cad

Vyrovnání dílů

Analýza deformace

Analýza tolerancí

Měření obráběných 
dílů

Reference pro ostatní  
měřicí systémy
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DPA Industrial 
Špičková fotogrammetrie určená pro dílenské prostředí

DPA Industrial je náš nejlepší fotogrammetrický systém. Je postavený na speciálně odolné digitální kameře, C1 Camera, 
která disponuje účelovým průmyslovým pouzdrem určeným speciálně pro potřeby náročných průmyslových prostředí, 
ve kterých se metrologické nástroje používají stále častěji. 
 
DPA Industrial představuje dokonalé měřicí řešení pro rychlé a snadné měření. Celý proces je zjednodušen tím, že 
uživatel pouze definuje zorné pole a pořízení obrazu, přičemž veškeré nastavení a zpracování probíhá za scénou a 
zajišťuje ho softwarová platforma DPA Pilot. 
 
Pokud měření neprobíhá v laboratoři kontroly kvality, jsou zapotřebí speciální nástroje, které minimalizují potenciál 
zhoršení výsledků. A přesně tím jsou DPA Industrial a C1 Camera, špičkové nástroje průmyslové metrologie s 
jednoduchým ovládáním.



• Špičkový průmyslový snímač – 50,6 megapixelu

• Přesnost 10 mikronů

• Odolné pouzdro poskytující dostatečnou ochranu

• Laserový paprsek promítá zorné pole umožňující snadné zaměření

• Integrované vysokorychlostní připojení WiFi

• Baterie s dlouhou životností – více než 5000 snímků

• Dálkové ovládání

• Zjednodušené schéma ovládání minimalizuje provozní chyby během úloh 
měření

• Kompletní nabídka referenčních značek, adaptérů a délkových etalonů

• Moderní, snadno použitelné rozhraní se všemi hlavními softwarovými balíky 
pro metrologii
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DPA Professional 
Standard pro špičkovou fotogrammetrii

DPA Professional je špičkový fotogrammetrický systém určený pro odborníky na metrologii, kteří jsou důvěrně 
obeznámeni s fotogrammetrickými metodami a dokážou kompletně ovládat každý aspekt měření. 
 
Jelikož je navržen tak, aby umožnil specializovaným uživatelům pracovat se softwarem DPA Pilot a dosáhnout nejlepších 
výsledků měření v dané třídě, představuje DPA Professional ideální řešení pro zkušené operátory měřící v čistém a 
bezpečném prostředí.

• Špičkový snímač– 30,3 megapixelu

• Přesnost 10 mikronů

• Kompletní ovládání všech nastavení kamery přímo koncovým uživatelem

• Volitelně dálkové ovládání

• Volitelně vysokorychlostní připojení WiFi

• Početná řada referenčních značek, adaptérů a délkových etalonů

• Moderní, snadno použitelné rozhraní se všemi hlavními softwarovými balíky pro metrologii



DPA Entry
Základní fotogrammetrie

DPA Entry je k dispozici uživatelům, pracujícím v náročném průmyslovém prostředí, kde standardní digitální kamera 
představuje praktičtější investici.

Protože je postavený na stejné softwarové platformě DPA Pilot, dokáže systém DPA Entry poskytovat vynikající výsledky 
měření uživatelům, kteří jsou dobře proškoleni ve využívání funkcí kamery. 

• Snímač střední třídy

• Přesnost 15 mikronů

• Kompletní ovládání všech nastavení kamery přímo koncovým uživatelem

• Základní řada referenčních značek a délkových etalonů

• Moderní, snadno použitelné rozhraní se všemi hlavními softwarovými balíky pro metrologii



Konfigurace hardwaru

Specifikace softwaru

Specifikace

Specifikace přesnosti

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Přesnost měření délky | MPE1 15 µm + 15 µm * DélkaDiagonal [m] 15 µm + 15 µm * DélkaDiagonal [m] 25 µm + 25 µm * DélkaDiagonal [m]

Přesnost bodového měření 2 μm + 5 μm/m (RMS)
3 μm + 7 μm/m (3 Sigma)

2 μm + 5 μm/m (RMS)
3 μm + 7 μm/m (3 Sigma)

4 μm + 6 μm/m (RMS)
5 μm + 9 μm/m (3 Sigma)

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Fotogrammetrické zpracování DPA/DPA Pilot DPA/DPA Pilot DPA/DPA Pilot

Sofwarová rozhraní pro zpracování 
dat a reporting AICON 3D Studio, PolyWorks, SpatialAnalyzer,  Metrolog X4

Automatická kalibrace během lohy Ano Ano Ano

Automatické reference Ano Volitelně Není podporováno

Analýza deformace a pohybu Ano Volitelně Volitelně

Korekce adaptéru Ano Volitelně Volitelně

Měření prvků Ano Volitelně Volitelně

1 MPE (Maximální povolená chyba) měření délky, podle VDI/VDE 2634 části 1: definována jako maximální povolená odchylka naměřené délky, tvořené vzdáleností mezi dvěma body 
měření, signalizovanými fotogrammetrickými cíli, v celém objemu měření měřeného objektu, bez ohledu na pozici a orientaci.
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Technické specifikace
Specifikace kamery

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Snímač C1 Camera Canon EOS R Canon EOS 6D

Objektiv 28 mm metrický širokoúhlý  
objektiv AICON

28 mm metrický širokoúhlý  
objektiv AICON

28 mm metrický širokoúhlý  
objektiv AICON

Rozlišení kamery 50.6 megapixelu (8688 x 5792) 30,3 megapixelu (6720 x 4480) 20.2 megapixelu (5472 x 3648)

Zorné pole 65 x 46° 65 x 46° 65 x 46°

Osvětlení / osvětlení Blesk s bílým světlem Blesk s bílým světlem Blesk s bílým světlem

Rychlost Až 5 obrázků za sekundu Až 8 obrázků za sekundu Až 4 obrázků za sekundu

Hledáček Laserový paprsek, Laserový přístroj 
třídy 1M; Dioptr Dioptr Dioptr

Bezdrátový přenos dat Integrovaný: WiFi 802.11n / 
2,4 GHz / WPA2/PSK Volitelně Nepodporováno

Zdroj napájení Systémová interní Li-ion baterie  
(až 5000 snímků) Li-ion baterie Li-ion baterie

Rozhraní a připojení

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Základní jednotka Špičkový notebook Špičkový notebook Notebook

Operační systém Microsoft Windows 10 
a Windows 7

Microsoft Windows 10 
a Windows 7

Microsoft Windows 10 
a Windows 7

Rozhraní
Bezdrátové připojení / Ethernet přes 

konektor RJ45 volitelně
Vyjímatelná SD karta volitelně

Vyjímatelné paměťové zařízení,
(SD nebo CF card), kabel USB;

 WiFi volitelně

Vyjímatelné paměťové zařízení, (SD 
nebo CF card), kabel USB

Ovládání Ruční spuštění / 
dálkové ovládání

Ruční spuštění / 
dálkové ovládání Ruční spuštění

Geometrické specifikace

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Rozměry 300 x 100 x 170 mm 215 x 120 x 140 mm 245 x 110 x 150 mm

Vnější rozměry přepravního balení 570 x 460 x 265 mm 520 x 430 x 250 mm 870 x 230 x 170 mm

Hmotnost snímače 2.8 kg 1.7 kg 1.4 kg

Hmotnost přepravního balení 
včetně systému Přibl. 14.5 kg Přibl. 12 kg Přibl. 7.7 kg

Skladování Robustní pouzdro s vozíkem Robustní pouzdro s vozíkem Robustní pouzdro

Technické předpisy

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Provozní teplota Doporučená +5 až +45 °C Doporučená +5 až +45 °C Doporučená +5 až +45 °C

Třída ochrany IP IP51 Not specified Not specified

Shoda s předpisy CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Calibration and certification

Certifikát DAkkS pro celý měřicí 
systém včetně stupnic a snímače. 

Kalibrované stupnice DAkkS - 
2 x délka 1430 mm; 

Certifikovaný systém dle VDI 2634 
strana 1

Certifikát DAkkS pro celý měřicí 
systém včetně stupnic a snímače. 

Kalibrované stupnice DAkkS; 
Certifikovaný systém 
dle VDI 2634 strana 1

Certifikát DAkkS pro celý měřicí 
systém včetně stupnic a snímače. 

Křížová lišta L 800, 
kalibrovaná výrobcem; 

volitelný: Certifikovaný systém podle 
VDI 2634 strana 1
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Zákaznické a demo centrum              Výrobní zařízení

Služby a podpora
Spolehlivé výrobky světové úrovně
Technologie strukturovaného světla a fotogrammetrická technologie od společnosti Hexagon těží z desetiletí zkušeností 
v oblasti výzkumu a vývoje a je založena na dlouhé historii mimořádných technologických inovací. Kvalita vycházející ze 
zkušeností proto společnosti Hexagon umožňuje celosvětově dodávat prvotřídní řešení pro různá průmyslová odvětví. 

Proto je také na každý systém uvedený v této brožuře poskytována standardně 24měsíční záruka a 10letá garantovaná 
životnost, během které je vám k dispozici oficiální servisní podpora Hexagon.

Špičková podpora na lokální úrovni
Mezinárodní působení společnosti Hexagon navíc garantuje komplexní podporu a servis po celém světě. Disponujeme 
největšími specializovanými servisními středisky ze všech výrobců měřicích zařízení a klademe důraz na lokální zajištění 
servisních služeb.



© 2022 Hexagon AB a/nebo její pobočky a sesterské společnosti. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem v oblasti řešení digitální reality, 
která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využíváme data 
ke zvýšení efektivity, produktivity, kvality a bezpečnosti v průmyslu, výrobě, 
infrastruktuře, veřejném sektoru a mobilitě.

Naše technologie formují ekosystémy související s výrobou a lidmi tak, 
aby byly stále více propojené a autonomní a zajistily tak škálovatelnou 
a udržitelnou budoucnost.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon nabízí řešení, 
která využívají data z vývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým 
způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Další informace 
naleznete na hexagonmi.com.

Více informací o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) 
najdete na hexagon.com. Sledujte nás na @HexagonAB.


