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T-SCAN Hawk

Proiect demonstrativ

Măsurarea prin scanare 3D a unui capac de protecție pentru 
cureaua de distribuție
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· Optimizarea timpului pentru controlul dimensional 3D complet

· Ușurarea activităților de Proiectare și Reverse Engineering

· Îmbunătățirea timpilor de reacție și controlului asupra modificărilor tehnologice din proces
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· Scanner 3D cu rezoluție foarte bună

· Senzor robust, construit pentru uz industrial 
 
· Sistem de măsurare ulra-portabil, totul poate fi transportat intr-un
 bagaj de mână de o singură persoană

· Sunt disponibile trei moduri de scanare:
     · Laser roșu multi-franjă în X: 
       Pentru Colectare de date rapidă  - Volum de măsură extins
     · Laser albastru multi-franjă paralele: 
       Pentru detalii fine - Calitate ridicată a detaliilor
     · Laser roșu o singura franjă: 
       Pentru zone greu accesibile - Cavități adânci

· Fotogrammetrie integrată
     · Permite scanarea de piese mari fără a pierde din acuratețe

· Rezoluție de scanare până la 0,01 mm

· Precizie volumetrică de până la 0,02 mm + 0,035 mm / m

· Calibrare rapidă, în mai puțin de 30 de secunde

· Software GOM Inspect integrat

Soluția propusă: T-SCAN hawk
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· T-SCAN Hawk este ușor de utilizat deoarece:
     · Dispune de monitoziare live a poziționării senzorului față de piesă
     · Senzor mic și ușor - manevrabil cu o singură mână pentru perioade îndelungate
     · Comutare de la distanță între modurile de scanare 
     · Controlul de la distanță este asigurat prin butoanele integrate în senzor - la "îndemână"
     · Utilizarea nu este influențată de factorii de mediu

Scanare
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· Măsurătorile sunt aliniate stabil și precis prin 
intermediul punctelor de referință

· Prin utilizarea punctelor de referință comune de pe 
piesă, aceasta poate fi scanată complet - Față-Verso

Scanare
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· Calitate ridicată a Mesh-ului (Nor de puncte)

Scanare
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· Rezoluție crescută în zonele predefinite

· Rezoluția poate fi crescută până la 10 µm

Scanarea în modul pentru detalii fine
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detail
Actual

L    +1.10

Actual
∠   +21.99

Scanarea în modul pentru detalii fine

· Rezoluție crescută în zonele predefinite

· Rezoluția poate fi crescută până la 10 µm
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· Este utilizat modul cu o singura franja laser roșie cu o intensitate ridicată pentru vizibilitate și 

contrast în zonele mai adânci și întunecate.

Scanarea în modul pentru zonele greu accesibil
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Fotogrammetrie integrată în același senzor

· Opțiunea de fotogrammetrie poate fi utilizată pentru a măsura piese mai mari, 
atunci când dorim sa păstrăm precizia de 0,02mm (fără, pentru fiecare 1m² măsurat 
în plus, se vor pierde 0,035mm din precizie) 

· Permite doar scanarea 3D a  zonelor de interes, nu este nevoie să scanați întreaga piesă

· Procedură de achiziție asistată și monitorizată 
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· Piesa este suprapusă față de modelul CAD utilizând principiul Best-fit - deobicei utilzat 
ca formă intermediară de aliniament

Control dimensional
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· Alte tipuri de aliniamente sunt posibile:
     · Plan, linie, punct
     · RPS
     · Best-fit local
     · ...
  

RPS X
Nominal Actual Dev. Check

X  +104.50  +104.50  -0.00

RPS Y (2)
Nominal Actual Dev. Check

Y    -5.00    -5.00  -0.00

RPS Z (2)
Nominal Actual Dev. Check

Z  +235.71  +235.71  -0.00

RPS Z (1)
Nominal Actual Dev. Check

Z  +244.08  +244.08  -0.00

RPS Y (1)
Nominal Actual Dev. Check

Y   -25.00   -25.00  +0.00

RPS Y (3)
Nominal Actual Dev. Check

Y    +0.00    +0.00  +0.00

Analiză
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· Evaluare rapidă - compararea suprafețelor cu modelul CAD - hartă de culori
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Control dimensional
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· Evaluare rapidă - compararea suprafețelor cu modelul CAD - hartă de culori
     · Vedere conform toleranțelor impuse

Surface comparison 1

Tolerances Area Percentage

More than 100% 172.44 0.1%
75% to 100% 1230.48 0.5%
Within 75% 222679.32 99.4%
Total 224082.24 100.0%
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Analiză



                15/29

P realiniere (Bes t-Fit) RP S

· Compariație cu modelul CAD – Aliniamente diferite 
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Control dimensional 
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· Inspecție în secțiune: deviații față de CAD pe întreaga secțiune
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· Control dimensional 2D sau 3D în relație cu modelul de referință nominal CAD
     · Distanțe, unghiuri, poziții, ...

Cylinder 2
Nominal Actual Dev. Check

Ø   +38.50   +38.42  -0.08

Cylinder 4
Nominal Actual Dev. Check

Ø   +60.50   +60.46  -0.04

Cylinder 1
Nominal Actual Dev. Check

Ø   +20.99   +20.72  -0.28

Cylinder 3
Nominal Actual Dev. Check

Ø   +38.50   +38.44  -0.06

Cylinder 5
Nominal Actual Dev. Check

Ø   +20.50   +20.43  -0.07

Control dimensional 
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Caliper 1.L
Nominal Actual Dev. Check

L   +79.02   +79.09  +0.07

Caliper.L
Nominal Actual Dev. Check

L   +80.44   +80.34  -0.10

Point 3↔Circle 2.LZ
Nominal Actual Dev. Check

LZ  +156.39  +156.59  +0.21

Point 3↔Circle 2.LX
Nominal Actual Dev. Check

LX   +99.11   +99.33  +0.22

Analiză

· Control dimensional 2D sau 3D în relație cu modelul de referință nominal CAD
     · Distanțe, unghiuri, poziții, ...
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· Abaterile geometrice pot fi reprezentate prin culori (planeitate, circularitate,etc.)

Cylinder 6.Roundness
Nominal Actual Dev. Check

{ 0.40   0.21

Surface 1.Surface profile
Nominal Actual Dev. Check

~ 0.40|No datum system   0.22

Plane 3.Flatness
Nominal Actual Dev. Check

[ 0.40   0.33
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Control dimensional - Abateri geometrice și de poziție
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· Vizualizarea valorilor nominale prin culori ale grosimilor pereților piesei
     · Grosimea pereților este calculat pe întreaga suprafața a piesei, nu doar în anumite puncte

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

[mm]

-0.00

1.50

3.00

4.50

6.00

7.50

9.00

10.50

12.00

13.50

15.00

Control dimensional - Vizualizarea valorilor nominale ale
 grosimilor pereților piesei
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· Vizualizarea valorilor reale prin culori ale grosimilor pereților piesei
     · Grosimea pereților este calculat pe întreaga suprafața a piesei, nu doar în anumite puncte

Control dimensional - Vizualizarea valorilor reale ale
 grosimilor pereților piesei
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· Valorile deviațiilor ale grosimilor pereților față de etalonul nominal CAD
     · Inspecția grosimilor pereților, luând ca etalon valoarea nominala a grosimilor perețior
     · Variația grosimilor pereților poate fi reperezentată astfel
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Control dimensional - Vizualizarea valorilor reale ale
 grosimii pereților piesei
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Alte opțiuni și funcții pentru control dimensional posibile cu 
GOM Inspect Professional

· Analiză statistică
     · Pentru mai multe piese scanate, se poate realiza o analiză statistică (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
     · Ascest tip de analiză poate fi aplicată fiecărui element individual măsurat (puncte, cercuri, ...), 
       dar și pe toată suprafața
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Alte opțiuni și funcții pentru control dimensional posibile cu 
GOM Inspect Professional

· Analiză statistică
     · Pentru mai multe piese scanate, se poate realiza o analiză statistică (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
     · Ascest tip de analiză poate fi aplicată fiecărui element individual măsurat (puncte, cercuri, ...), 
       dar și pe toată suprafața

Reprezentare grafică
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Alte opțiuni și funcții pentru control dimensional posibile cu 
GOM Inspect Professional

· Analiză statistică
     · Pentru mai multe piese scanate, se poate realiza o analiză statistică (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
     · Ascest tip de analiză poate fi aplicată fiecărui element individual măsurat (puncte, cercuri, ...), 
       dar și pe toată suprafața

Abaterea medie
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Alte opțiuni și funcții pentru control dimensional posibile cu 
GOM Inspect Professional

· Analiză statistică
    · Este posibilă comparația între etape (piese) măsurate de-a lungul timpului, eventual între piese ce au 
      suferit modificări ale parametrilor de proces (presiune, temperatura, etc.). Astfel poate fi analizată 
      evoluția deviațiilor între diferite etape.

Setarea unei etape (piese) ca etalon și referință 
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· Proiect de tip ansamblu cu mai multe componente (Multi-Part)
     · Mod de lucru adaptat manipularii mai multor componente
     · Se poate simula asamblarea mai multor componente
     · Se poate efectua controlul indivicual al pieselor din ansamblu 
       sau al pieselor în relație una cu cealaltă
     · Este posibil alinaimentul între componente

Alte opțiuni și funcții pentru control dimensional posibile cu 
GOM Inspect Professional
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· Șabloane predefinite
     · Fiecare program de inspecție poate fi salvat ca șablon
     · Șabloanele astfel salvate pot fi utilizate pentru recalcularea automată a următoarelor piese măsurate 
     · În acest fel, programele de inspecție trebuiesc create o singură dată

Alte opțiuni și funcții pentru control dimensional posibile cu 
GOM Inspect Professional
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· Planificarea măsurătorilor și creearea unui program de inspecție preliminar
     · Înainte de a măsura piesa fizică putem începe pregătirea unui program de inspecție prin utilizarea 
       modelului CAD și simularea din acesta a unei piese real măsurate
     · Astfel, putem crea un șablon de inspecție complet înainte ca prima piesă să fie scanată
     · Având disponibil acest șablon, cand prima piesă va fi scanată, avem rezultatele imediat scurtând 
       semnificativ timpii de reacție

Alte opțiuni și funcții pentru control dimensional posibile cu 
GOM Inspect Professional
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