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No Eurocopter Deutschland, o teste 
de componentes sob carga dos painéis 
solares é parte de uma vasta rotina de 
testes. Neste contexto, também os 
parâmetros de rigidez e nivelamento 
do painel são determinados. Para estas 
medições, o Eurocopter agora conta com o 
DPA do sistema de medição 3D da Hexagon

Ao testar painéis solares, tanto rigidez, bem como o 
nivelamento são determinadas através da medição em 
condição sobrecarregada e sem carga. Para fazer isso, 
o objeto precisa ser transportado para uma máquina 
de medição de coordenadas (KMG). Nesta KMG, o teste 
e a medição precisam ser realizados. As dimensões 
do objeto de aproximadamente. 2 x 2,5 metros ou 4 
x 2,3 metros tornam um sistema de medição móvel 
altamente desejável.

Medição rápida com o DPA do sistema de medição 3D 

Quando se utiliza o DPA do sistema de medição 3D 
móvel, as medições 3D podem agora ser realizadas 
no local de teste. Para determinar a rigidez, o painel é 
colocado sobre o solo e fixado em cada um dos seus 
quatro cantos. Em seguida, a quantidade necessária de 
pontos retrorreflexivos é fixada seguido pela medição 
em condição se carga.
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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.

Para verificar a rigidez, um peso de aproximadamente 5 
kg é colocado no centro do painel, e uma nova medição 
3D é feito para gravar a deformação que varia entre 10 
a 20 mm.

Num terceiro teste, o achatamento do painel é medido. 
Ele é colocado nos dois cantos do lado mais comprido, 
uma condição mais próxima a essa no espaço. Depois 
que estiver estacionário, a medição pode ser iniciada. 
Com uma câmera digital de alta resolução as fotos são 
tiradas em minutos sem o uso de um tripé. O arco do anel 
que é fixado na câmera garante a iluminação uniforme 
das marcas de alvo retrorreflexivas.

Calculando as coordenadas 3D, saída gráfica dos 
resultados

A avaliação das imagens de medição 3D e o cálculo das 
coordenadas 3D é um processo automático no AICON 
3D Studio com DPA. Para o usuário, não é necessário 
interagir durante o processo de cálculo fotogramétrico. 
Os resultados são combinados em um sistema 
coordenado padronizado.

Dentro do AICON 3D Studio, os vetores de transformação 
entre a condição com carga e sem carga são 
calculados. A saída gráfica do AICON 3D Studio facilita a 
interpretação dos resultados e produz os protocolos de 
medição necessários.


