
Considerando a crescente demanda na indústria de 
manufatura por automação de medição de peças, a 
API, com seu grau de precisão, desenvolveu o 
Sistema de Inspeção de Fábrica Inteligente com 
medição robótica 3D em tempo real  em 6DoF  
acrescentando sua tecnologia de metrologia e 
componentes de calibração.

O SFIS pode ser oO SFIS pode ser oferecido como uma solução integrada 
personalizada ou como uma célula padrão de inspeção de 
produção.

O CheckBO CheckBox  SFIS é uma solução de medição óptica 3D, 
desenvolvida para a inspeção de peças de produção e 
instalação integral com operações de fabricação. Com design 
modular e dimensionável em escala,  o CheckBox utiliza um 
robô industrial de 6 eixos com posição de robô codificada em 
tempo real usando como referência o Laser Tracker API 
RADIAN. A precisão aprimorada do robô em tempo real elimina 
completamente qualquer completamente qualquer requisito para aderências 
problemáticas usadas por sistemas de medição 
robóticos fotogramétricos e fornece uma 
precisão de CMM de braço horizontal 
comparável. Para inspeção de peças maiores, 
o robô é montado em um trilho linear.

- Smart Factory Inspection System (SFIS)
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Uma solução pronta para uso que 
unifica os pontos fortes do Laser 
tracker e do Scanner de Área 3D para 
uma precisão global inigualável

Software de execução inteligente do 
tempo é a base do sistema

Radian e RapidScan da API são Radian e RapidScan da API são 
ferramentas de metrologia

Braço robótico é usado para 
manipular medição em larga escala



Imagens: Exemplo de pinos de varredura
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A faixa dinâmica ultra-alta RapidScan da API, de 3.2 mega-pixels, imagem estéreo, sensor ótico híbrido captura uma nuvem de pontos 3D da 
peça dentro de seu amplo campo de visão. Capaz de medir superfícies altamente refletivas e compostas, o RapidScan elimina 
completamente a necessidade de fragmentação de peça de produção. Com a detecção de borda sub pixel, a projeção óptica (padrão 
híbrido) gera uma nuvem de ponto denso altamente precisa. 

O softwaO software de avaliação de metrologia de sistemas fornece extração de geometria de nuvem de pontos e criação de topologia de superfície, 
fornecendo comparação direta com o modelo digital de peça. A qualidade da nuvem de pontos gerada, torna o RapidScan a solução ideal 
para recursos complexos como inspeção de porcas e parafusos em peças automotivas de chapas metálicas.

O design do gabinete modular CheckBO design do gabinete modular CheckBox permite que o tamanho do sistema seja configurado para atender à tarefa de medição específica 
de cada cliente, fornecendo uma solução padronizada. A mesa rotativa opcional para posicionamento de peças pode ser incorporada junto 
com a esteira linear de 7 eixos e carregamento automático de peças, conforme a necessidade da aplicação de medição.

O SFIS padronizado é a solução de medição automatizada ideal para controle de qualidade de produção, combinando hardware confiável 
com software conceituado, permitindo análise de tendências, monitoramento de processos de produção, análise de causa base e entrega 
no aumento de produtividade e melhorias de processo.

O softwaO software SFIS suporta o robô, laser tracker, sensor óptico e 
função de medição em um ambiente de simulação. Os caminhos 
de inspeção são gerados automaticamente a partir dos dados 
CAD da peça com a definição do caminho de medição do robô 
interativo com base no ângulo de varredura e no espaçamento 
ideal do sensor. A verificação automática da SMR visa a 
visibilidade no caminho de inspeção planejada, carregamento e a 
aplicação contínuos do caminho simulado paaplicação contínuos do caminho simulado para o processo de 
medição on-line.
A rede de parceiros de integração de projetos SFIS da API 
personalizará a solução de medição final utilizando componentes 
de tecnologia de metrologia SFIS fornecidos pela API, incluindo 
sensor de medição, laser tracker, SFIS e software de avaliação de 
metrologia e kit de ferramentas de aplicação.

Componentes Fornecidos API SFIS

• Caixa de verificação
• Laser Tracker Radian Pro da API
• Sistema de Rastreamento 6DoF
  - Sistema Smart Tract
  - Tubo de Extensão SMR
   - Placa SMR
• Aparelho de Calibração
• Sensor Ótico Híbrido RapidScan
• Software SFIS
  - Programação Robótico e Simulação
  - Módulo de tempo de execução
  - Software de análise de nuvem de pontos
    -- Polyworks
   -- Metrologic

• Não precisa de alvos ou fotogrametria
• Não necessita de spray nas partes refletoras
• Nenhuma condição de iluminação especial
    (funciona com pouca luz)
• Todos os materiais incluindo compostos de carbono
• Todo o acabamento de superfície e textura
•• Geração de Nuvem de Pontos de Alta Densidade

• Precisão Global
• Capaz de Medições Discretas on-the-fly
• Extração exclusiva de recursos de chapa metálica
• Faixa de medição modular até 25m
• Não há tempo de configuração (apenas em segundos)
• Adequado para inspeções em linha, near line e off-line

VANTAGENS X OUTROS SISTEMAS ÓPTICOS


