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METROLOGIA



Apresentamos o sistema de medição por coordenadas 

ópticas MaxSHOT 3DTM, um produto complementar que traz 

mais precisão e velocidade à fotometria em uma grande 

variedade de aplicações que são viáveis graças às tecnologias 

da Creaform, principalmente nas medições que envolvem peças 

de grandes proporções.

A Creaform é conhecida por oferecer tecnologias portáteis, 

confiáveis e muito fáceis de usar. Em termos concretos, o 

sistema, que combina a câmera de vídeo fotométrica 

MaxSHOT 3D e o software de processamento VXshotTM, 

destaca-se de outros sistemas devido à sua facilidade de uso. 

Seu design simplificado permite que até mesmo pessoas que 

não conheçam a fotometria gerem rapidamente e facilmente 

um modelo de posicionamento de alta precisão de um objeto 

com base em uma série de fotos.

MEDIDAS DIMENSIONAIS QUE SÃO AINDA MAIS PRECISAS
 –  Maior precisão nas tecnologias da Creaform graças à fotometria

DE OPERAÇÃO EXTREMAMENTE SIMPLIFICADA
 –  Visualização em tempo real e validação dos dados adquiridos
 –  Operação passo a passo totalmente guiada pelo módulo VXshot
 – Design ergonômico

TEMPO DE MEDIÇÃO REDUZIDO NAS PEÇAS DE MAIORES 
PROPORÇÕES

 –  Posicionamento acelerado do scanner Creaform ou CMM   
óptico ao redor da peça

LEVE E PORTÁTIL

Com a câmera MaxSHOT 3D, tudo que você terá de fazer é simples-
mente colocar alguns alvos codificados no objeto a ser medido ou 
em seu ambiente, tirar diversas fotos convergentes e iniciar o 
processo de ajuste do pacote (triangulação da imagem). Por meio 
deste processo, os refletores colocados no objeto podem ser facil-
mente reconstruídos em 3D, e as barras de escala fornecidas no 
volume de medida permitem o escalonamento do modelo. 

Quando os cálculos estiverem completos, o scanner 3D Creaform 
ou o CMM óptico usará automaticamente o modelo de posiciona-
mento de alta precisão gerado em VXelementsTM a fim de determi-
nar sua posição no volume de medição.



3D

VXshot

Ao contrário de outros sistemas no mercado, onde a precisão dos dados é parcialmente contingente em relação à experiência e técnica do 
operador, o VXshot apresenta um processo de aquisição de dados extremamente simples que guia os operadores por cada etapa ao 
longo de todo o processo. Com funcionalidades simples, o software notifica imediatamente e claramente os operadores quando precisarem 
tirar mais fotos para aumentar a precisão de medição.

Por exemplo, as diversas opções de visualização em tempo real e validação do modelo de posicionamento fazem com que seja possível 
ver o volume reconstruído e todos os pontos estimados com uma precisão superior. Além disso, todos os pontos identificados são medidos e 
recomputados sempre que uma foto for tirada.

EXIBIÇÕES AO VIVO EM 2D E 3D
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APLICAÇÕES

Inspeção

 – Análise de «peça para CAD»
 – Inspeção do primeiro artigo e de qualidade do fornecedor
 – Inspeção e ajustes de ferramental em larga escala
 – Inspeção de grandes fundições
 – Inspeção e design de grandes moldes e revestimentos
 –  Avaliação da conformidade dos modelos 3D em comparação   

com peças originais e produção de ferramental
 – Avaliação da conformidade das peças fabricadas em   

 comparação com as originais
 – Alinhamento de peças maiores
 – Inspeções completas com formas livres e geração de mapas   

 de alta densidade em cores

Engenharia reversa

 – Engenharia reversa de entidades geométricas
 (esferas, cilindros, planos)

 – É possível efetuar a engenharia reversa de peças    
 combinadas (formato geométrico e formato livre)

O sistema MaxSHOT 3D gera modelos de posicionamento que podem ser usados com todos os produtos HandySCAN 3DTM, HandyPROBETM 

e MetraSCAN 3DTM a fim de determinar o reposicionamento do objeto para ser digitalizado ou analisado. Dados extremamente precisos, 
principalmente na medição de peças de grandes proporções. 

HandySCAN 300TM HandySCAN 700TM

Precisão 
volumétrica 

(com MaxSHOT 3D)

0,020 mm + 0,025 mm/m 
se L* > 0,8 m

0,020 mm + 0,025 mm/m 
se L* > 0,4 m

Até 0,040 mm Até 0,030 mm 

HandyPROBE 
380

HandyPROBE 
780

HandyPROBE 
1480

Precisão 
volumétrica 

(com MaxSHOT 3D)

0,045 mm + 
0,025 mm/m 
se L* > 1,2 m

0,055 mm + 
0,025 mm/m 
se L* > 1,2 m

0,095 mm + 
0,025 mm/m 
se L* > 3,0 m

0,075 mm se 0,085 mm se 0,170 mm se 

*”L” representa o tamanho do objeto mensurado.

Precisão 
volumétrica 

(com MaxSHOT 3D)

0,055 mm + 0,025 mm/m 
se L* > 1,2 m

*”L” representa o tamanho do objeto mensurado.

SETORES
 – Aeroespacial
 – Educação
 – Processamento de metalurgia e metal
 – Produção de ferramentas para máquina
 – Produção de equipamentos automotivos e de transporte
 – Bens de consumo
 – Criação, modelagem, manufatura, fundição e montagem

INCLUSOS
 – Maleta
 –
 – Adaptador FireWire (HandySCAN 3D)
 – Cabo FireWire
 – Fonte de alimentação com adaptador
 –
 –
 –

Peso 435 g

Dimensões 76x136x153 mm

Precisão 
volumétrica 0,025 mm/m

Sede
5825, rue Saint-Georges

info@creaform3d.com  |  www.creaform3d.com

MaxSHOT 3D, VXshot, HandySCAN 

*”L” representa o tamanho do objeto mensurado.


