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Klikni a kontroluj

Kompletní řešení pro 3D
souřadnicové měřící přístroje

metrologic gorup

®

pokroková řešení

Standardní řešení pro Vaše
souřadnicové měřicí přístroje
Pro vyřešení rozmanitosti softwarů různých měřicích přístrojů
existuje dnes standardní přizpůsobivý software pro každý typ 3D
souřadnicových měřicích přístrojů: Metrolog II®

Software pro 3D souřadnicové měřicí přístroje
Řešení, které je přispůsobivé každému oboru, kompletní, perspektivní a
schopné dalšího vývoje

Měření geometrie
Metrolog II® dovoluje měření a konstrukci veškerých geometrických typů
jednotlivých elementů. Geometrický toleranční modul doplňuje kontrolní
možnosti v souladu s normami ISO.

Měření ploch libovolných tvarů
Ideální nástroj pro kontrolu různých tvarových obrobků pomocí digitální
definice (databáze CAD). Metrolog II® zahrnuje kontrolní řešení pro všechny
obory.

Programování
K dispozici jsou výkonné, grafické nástroje pro 3D programování, od zápisu
jednotlivých bodů po Offline-programování.

Měřicí protokol – editor
Plně integrovaný editor v Metrologu II® pro bezprostřední vyhodnocení
výsledků měření.

... vlastnosti

Přizpůsobí se na všechny 3D souřadnicové měřicí přístroje,
nehledě na značku a typ, zda se jedná o přístroj ručně ovládaný
nebo vybavený řízením CNC.

Funguje na bázi 32-bitového počítače s operačním systémem
Windows.

Normalizování Vašich souřadnicových měřicích přístrojů:
Metrolog II® Vám umožní používat stejný software pro všechny
stroje.

Mezi jednotlivými uživateli je pak zajištěna metrologická
návaznost, protože měří s homogenním softwarem a svá měření
mohou programovat.

Průmysloví partneři používají Metrolog II® jako referenční
software.

Celosvětové rozšíření s mnoha tisíci uživateli.

Software pro 3D souřadnicový měřicí přístroj

Metrolog II® se přizpůsobí všem typům měřicích přístrojů, nehledě na to, zda se jedná o
přístroj ručně ovládaný nebo vybavený řízením CNC, nový nebo již používaný. Homogenizace přístrojového parku
s Metrologem II® poskytuje vysokou flexibilitu
a důležitou úsporu času.

Stejné uspořádání na obrazovce pro všechny funkce:
Metrolog II® obsahuje požadavky veškerých povolání:
mechaniku
zpracování plechu
stavbu modelů
zpracování plastických hmot
konstrukci nářadí
atd.

všeobecné
Silné uživatelské rozhraní:
Protože silné uživatelské rozhraní využívá stoprocentně
aktuální grafickou kartu, může Metrolog II® používat velmi
rozsáhlou databanku CAD. (rozsáhlý soubor dat v CADu).
Toto rozhraní umožňuje, aby se mohly zobrazovat grafické
zprávy tzv. ušité na míru uživatele, které ulehčují výklad
výsledků.

Data/webový server

Soubor dat CAD

PROGRAMY

- IGES
- SET
- VDAFS
- UNISURF
- Natif CATIA
- Natif Unigraphics
- Natif Parasolid

- Natif Metrolog II®
- DMIS
- On line
- Off line

PROTOKOLY
- HTML
- ASCII
- DMIS
- Grafika
- Statistika

INTERNET
Metrolog@Web
umožňuje pořádat pracovní porady
na internetu nebo pomocí Intraner
Browseru, aniž byste vlastnili licenci
Metrolog II®

Metrolog@Web je bezplatná aplikace,
kterou si můžete stáhnout z naší webové stránky: www.metrologic.fr

řešení
Pro lepší integraci Metrologu II®
do 3D souřadnicových měřicích přístrojů, nabízí metrologic group®
– (metrologická skupina®) více
řešení: digitální displej, kompletní
řízení CNC, ovládací panel, atd.
Tyto prvky byly vyvinuty, aby mohly
být řízeny různé 3D souřadnicové
měřicí přístroje (jako např. portálové, horizontální, ramenové, měřicí
robot a různé specifičnosti jako
otáčivá deska a přístroje s pohonem ve dvou osách. Tato integrace
zajištuje perfektní spolupráci se
softwarem Metrolog II®.

Metrolog II® zahrnuje kompenzační modul, aby mohl korigovat
geometrické chyby 3D souřadnicových měřicích přístrojů. Podle typu
přístroje je možné podle následujících hledisek vyrovnat chyby:
délku, přesnost, přímost, natočení
osy, pravoúhlost. Pro určité přístroje může Metrolog II® nabídnout
také kompenzaci při sklápění.

Při uvedení Vašeho měřiciho přístroje do provozu Vám
nabídneme kompletní služby. Školení uspořádáme
buďto v našem školicím středisku nebo v sídle firmy.
Po tomto školení je Vám náš tým specialistů k dispozici
a může Vám kdykoli poskytnout podporu pro zvláštní
měřicí případy nebo zodpovědět otázky týkající se
používání Metrologu II® .

Geometrické měření
Metrolog II® umožňuje grafické zobrazení veškerých měření a konstrukcí. Toto rozhraní poskytuje uživateli účinný nástroj k zobrazení
a analýze výsledků měření.

Geometrické prvky
S Metrologem II®se mohou generovat a měřit všechny geometrické prvky. Tento silný modul umožňuje
kontrolu všech mechanických dílů nebo stavebnicových skupin, interpretaci ISO měření a vytisknutí
grafického nebo numerického protokolu.
Kalkulační algoritmy jsou povoleny PTB (Physikalisch – Technische – Bundesanstalt t.j. Fyzikálně
technickým spolkovým úřadem Německo) a NIST (National Institute of Standards and Technology t.j.
Národním institutem normalizace a technologie USA).
Metrolog II® se neomezuje jen na algoritmus nejmenších čtverců. Podle požadovaného výsledku
(odchylka tvaru, duté součásti, izolované elementy atd.) je možno použít i jiné algoritmy (Čebyšev,
Zwänge atd.) což pro uživatele znamená jistý a konzistentní výsledek, v souladu s aktuálními ISO
normami.

Geometrické tolerance
Funkční měření podle norem ISO je jednou z hlavních funkcí geometrického modulu. Metrolog II®
integruje vcelku klauzule geometrických tolerancí normy ISO 1101 (lokalizace, paralelismus, souosost,
vůle, atd.)
Tento modul používá výpočetní algoritmy, které jsou specifické pro tolerance. Kromě toho obsahuje
spolehlivého pomocníka pro interpretaci ISO měření. Použité výpočtové metody vyvinuli specialisté a
byly uznány za právoplatné národními a mezinárodními experty.
Metrolog II® je dnes nejvýkonnější software v oblasti geometrických tolerancí.

Soustavy souřadnic
Menu obsahuje různé metody k určení jednotlivého souřadnicového systému, vycházející z geometrických
prvků, pomocí optimalizace, se zohledněním specifických požadavků, atd.
Konstruovaný vztažný bod je zobrazen v reálném čase , čímž jsou podpořeny potřeby uživatele a
eliminována rizika chyb této podstatné etapy při kontrolním procesu obrobku.
Metrolog II® může používat různé vztažné body v rámci jednoho a téhož měření, editovat výsledky v jiných
souřadnicových soustavách, atd.
Při používání na duplexových přístrojích (měření ze dvou stran zároveň) je k dispozici funkce TWIN, aby
se mohly vyměňovat informace o vztažných bodech a měřeních mezi dvěma rameny.
U CNC přístrojů může uživatel pro větší pohodlí seřídit osy přístroje k jednomu souřadnicovému systému.

Grafická analýza
Tvarová odchylka geometrického elementu je důležitou analýzou pro interpretaci měření geometrického
elementu. Proto Metrolog II® obsahuje pro analýzy detailní nástroj, který dovoluje grafické znázornění
tvarové odchylky, zobrazení seznamu všech dotykových bodů, je vybaven možnostmi simulace ( výpočtové
algoritmy). Specifická statistická analýza umožňuje interpretovat výsledky.

Ukládání dat
Banka dat uložená v Metrologu II® umožňuje uchovávat všechna měřění, konstrukce a výsledky. Její
pohotovost dovoluje shromažďovat a měnit výsledky bezprostředním interaktivním způsobem. Informace,
které jsou v této databance uloženy,se mohou exportovat v různých formátech pro externí potřebu.

Pomoc online
Pomoc online představuje cennou pomoc pro uživatele. Tato nápověda zachycuje všechny případy měření,
konstrukcí a obecných možností Metrologu II®.

Měření ploch libovolného tvaru
Metrolog II® je ideálním nástrojem pro kontrolu dílů definovaných
v CADu. Měření se zjednodušuje a zrychluje, programování se
ulehčuje.

CAD rozhraní
Metrolog II® může importovat všechny typy dat Cad pod různými formáty. Hlavní neutrální formáty, které
jsou k dispozici, jsou IGES, VDAFS, SET a UNISURF. Natif formáty mohou být bezprostředně transformovány (CATIA, UG....). Opětné získání geometrie daného kusu (obrobku), je poskytnuto pomocí
interpretace všech zobrazení, která jsou popsána v CAD modelu (Bézier, NURBS, jednotný B-Spline,
dvojrozměrné a třírozměrné křivky, dvojrozměrné a třírozměrné útvary ).
Digitální definice obrobku poskytuje cennou pomoc pro uživatele: předepsané hodnoty elementů, automatické výpočty odchylek, podpora při měření, automatické programování, podpora pro měřicí protokol atd.
Digitální definice se stává pravým nosičem – během měření geometrie daného kusu až po vydání protokolu (zápisu) o provedené zkoušce.

Měření vycházející z digitálního modelu
Tento modul zahrnuje všechny možnosti kontroly tvaru na základě digitální definice: výpočty odchylek se
zřetelem na teoretický povrch, okrajové měření atd. jsou nejčastější případy.
Výkonný sofrware Metrolog II® dovoluje kontroly, které jsou specifické pro určitá povolání jako měření
vůlí, vyvážení, přehnutí nebo měření drážek. Všechny požadavky vycházející z praxe jsou zahrnuty v
tomto modulu a dovolují tak použití Metrolog II® u modelářů odlitků, konstruktérů nářadí, specialistů v
technice s umělými hmotami nebo specialistů na stavební dílce, a to na různých úrovních výroby – od
jednotlivého kusu až po kompletní smontování.

Ukládání digitálních definicí
Metrolog II® sdružuje více nástrojů pro zpracování Cad – modelů. Model Cad umožní vytvořit pootočený
nebo zrcadlově obrácený obraz a tento dále upravovat. Jestliže určitá zvláštní měření požadují vytvoření
nových plošných jednotek, dovoluje vytvoření povrchových ploch pomocí prodloužení. Povrchy, které leží
kolmo k okraji, šikmé plochy atd. Kromě toho Metrolog II® dovoluje vytvoření bodů na ploše, které vycházejí z definovaných, změřených nebo skládaných geometrických prvků. Nově vzniklé nákresy mohou
být exportovány v IGES formátu pro vytvoření referenčního modelu nebo v Cad formátu pro další použití.

Rozhraní
Tento modul je zvláště určen pro zkoušku profilu s nebo bez Cad modelu. Každá etapa tohoto procesu
je v tomto modulu integrována: od definice rozhraní (rovina řezu, směr atd.) az po podporu pro snímání
rozhraní( výchozí bod, směr, počet bodů a předběžný náhled na dráhu dotykového smímače). Grafické
zobrazení výsledku ihned následuje. Vytištění tohoto rozhraní může být provedeno podle měřítka udaného uživatelem.

Skenování
Snímací modul dovoluje snímání neznámého kusu. V přímém spojení s CNC řízením se jedná o skutečný
nástroj pro rozpoznání tvaru a to díky jeho snímacím schopnostem. Volba dráhy a zápis jednotlivých bodů
jsou přímo stanoveny pomocí řízení CNC, podle parametrů, které si uživatel určí ( změna kroku podle
tvaru, počet bodů, automatické vylepšení poloměru snímače atd.). Po naskenování má uživatel k dispozici
určitou množinu nasnímaných bodů, které může použít a může je exportovat v různých formátech. Vyvinuté
algoritmy dovolují v daném případě provést kompenzaci poloměru snímaci kuličky, aby byly skutečně kontaktovány body, které byly spočítány na povrchu daného kusu (obrobku).

Programování
Metrolog II® nabízí několikanásobné možnosti programování.

Protokolový editor
Metrolog II® disponuje plně integrovaným editorem k vydávání zápisů
o uskutečnéné zkoušce. Tento modul je jednoduchý na obsluhu a
umožňuje vytvořit jakýkoli druh zprávy.

Grafický editor
Tento grafický editor, který je plně integrovaný v Metrologu II®, dovoluje vytvoření a vytištění zprávy o
provedené zkoušce podle požadavků uživatele.
Kromě toho tento editor obsahuje všechny nutné funkce jako tvorbu nadpisů, automatické zpětné získání
informací ( uživatel, pracovní schůzka atd.), zavedení loga firmy, odstupňované zobrazení a samozřejmě
přehled měření. Rozmístění popisů je provedeno pomocí jednonásobného kliknutí přímo na obrazovce a
přidání popisu. U téže zprávy je možné vložit více pohledů, aby se dosáhlo lepší čitelnosti a přehlednosti
určitých měření ( část kusu, specifický řez atd.).

Vzor protokolu
Metrolog II® se dodává s více předem
určenými formáty zpráv, které je možné
měnit, a z nich vytvořit nové.
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G\QDPLFN\Y\YtMHQ\DY\UiEČQ\VRXĜDGQLFRYpSĜtVWURMHYODVWQtNRQVWUXNFH
=D VYRX ~VSHãQRX ¿UHPQt NDULpUX VH QHPXVtPH VW\GČW 2G Wp GRE\ MVPH ]DYHGOL GR
YêUREQtKR SURJUDPX PQRKR UĤ]QêFK SĜtVWURMĤ 9ãHFKQD QDLQVWDORYDQi ]DĜt]HQt SUDFXMt
VSROHKOLYČDEH]SRUXFK1DWRMVPH]YOiãWČKUGt3OQČMVPHGRViKOLVYpKRFtOHÄ=YêãHQt
XåLWHþQRVWL]iND]QtNĤPSRPRFtPD[LPiOQtNYDOLW\WHFKQLN\DSĜt]QLYpFHQRYpQDEtGN\³
)LOR]R¿HQDãHKRSRGQLNXÄ.YDOLWDDVOXåED]iND]QtNĤPVHGORXKRGREČYåG\Y\SODWt³VH
RVYČGþLOD9êVOHGNHPMHNDåGRURþQČQČNROLNDQiVREQČ]YêãHQêQiUXVWREUDWXDVSRNRMHQt
]iND]QtFL
3URWRWDNpL9\GĤYČĜXMWHQDãLP]NXãHQêPWHFKQLNĤP9\ĜHãtPHRGERUQČDLQRYDþQČ9iã
WHFKQLFNêSUREOpPVPČĜHQtPDWR]DSĜt]QLYRXFHQX=DWRUXþtPVYêPMPpQHP
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