
 

 
 
 

نورد، ممکن است  ندیفرا نیدر ح
 یدهدوار شکل زاتیها و تجهغلتک

 میتنظ ایو  یدگید بیآس لیبدل
 عیوبی مثل جادینادرست موجب ا

Ovality ،Roll Cross ،Under Fill ،
Over Fill وOver Lap   در محصول
 جادیموجب ا وبیع جادیگردند. ا

با  نهایی عدم انطباق محصول
در  زیمورد انتظار شده و ن تیفیک

و کشش  یفرم ده یبعد مراحل
ایجاد اخالل در فرایند تولید  موجب

رساندن به  بیآس و همچنین
با  EddyWiseدد. گریم زاتیتجه

های بازرسی و تولید سیستم طراحی
به روش کنترل ابعادی با استفاده از 

پردازش تصویر به شما کمک  یشیوه
کند تا این عیوب را شناسایی می

کرده و اطالعات بازرسی را برای 
 بااستفاده در آینده ذخیره کند. 
 یاستفاده از دستگاه کنترل ابعاد

نورد به  تیفیک ،E-VISION یزر یل
و هر  گرددیم توریانم نیصورت آنال

خارج از محدوده مجاز  رییگونه تغ
 .گرددیگزارش داده شده و ثبت م

 مشخصات کنترل ابعادی

 قابلیت استفاده برای نورد گرم 

 ساده و کم حجم یکیمکان ستمیس 

 سطح مقطع و قطر صیتشخ تیقابل 

 قطر یر یاندازه گ یمحورها 

 هیبر ثان نمونه 011 یر یگ سرعت اندازه 

 و نرم افزار  درتمندبه همراه کامپیوتر صنعتی قE-VISION 

  بآبا  یخنک ساز 

 نسبت گرد و غبار و آب زولهیکامال ا ستمیس  IP64 

  نییپا ریو تعم ینگهدار  نهیهز 

 بدون هیچ گونه قطعه متحرک 

 

:  دستگاه کنترل ابعادی2شکل  

 :  دستگاه کنترل ابعادی بر روی خط تست مقاطع نورد گرم0شکل 

 



 

 
 
 

E-VISION دستگاه کنترل ابعادینرم افزاری مشخصات 

 قطر 4 یهااندازه آنالین شینما تیقابل 

 زانیم شینما تیقابل Ovality مفتول 

 نیشده به صورت آنال یر یسطح مقطع لوله اندازه گ شینما 

 یافتیدر  یهاگنالیثبت س ستمیس  

 فمختل هایبرای پیکربندی برهیکال ماتیتنظ یساز رهیذخ 

 رشیپذ یهامحدوده نییتع 

 متفاوت یدسترس سطوح  
 E-VISIONنرم افزار دستگاه : 3شکل 

 
خطاهای قطری :4شکل 

 
خطاهای طولی: 5شکل 

 

مجموعه کامل دستگاه  :6شکل 
 دیکنترل ابعا

  دستگاه کنترل ابعادیE-VISION 

  واحد کنترلی به همراه چراغ
 سیگنال

 ونیت کنترلیی 

 واحد کنترل پردازشی 

 واحد نمایش 

 واحد ارتباط با شبکه داخلی

 
 


