
En üst düzey kalite kontrol cihazı:

Ham Madde

E-Coat

C-Coat

Rhopoint TAMS™
 Total Appearance Measurement System



2



Otomotiv boyama işleminde yüzey görünümü, 
pürüzlülük ve dalgalılığın enstrümantal analizi

Güzel bir pürüzsüz yüzey, bir aracı boyarken önemli bir amaçtır. Bu durum kaplamanın kalitesi, boyanacak hammaddenin yüzey 
pürüzlülüğü ve dalgalılığı ve sonraki her kaplama işleminin yanı sıra herhangi bir cilalama veya zımparalama işleminin etkinliği 
ile belirlenir..

Son boya birçok katmandan oluşur – uygulanan her katman malzemeyi düzleştirme eğilimindedir. Her aşamada yüzeyin 
ölçülmesi, genel boyama sürecini optimize etmek ve son görünümü en çok etkileyen faktörleri anlamak için fırsatlar sunar.

Rhopoint TAMS™, hammaddeden son son kata kadar boya işlemlerinin tüm aşamalarında yüzeyleri ölçebilir ve haritalayabilir. 
Bu yenilikçi cihaz, elde tutulan bir cihazın taşınabilirliği ve erişilebilirliği ile birlikte yüksek çözünürlüklü analitik araçların birçok 
avantajına sahiptir.

Volkswagen AG ve AUDI AG ile işbirliği içinde geliştirildi
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Doğruyu kaynağından al

Hammaddelerin uygunluğunu değerlendirmek, bireysel süreçleri optimize etmek ve son ürünün kalitesinin her boyama aşamasında 
nasıl etkilendiğine dair eksiksiz bir resim oluşturmak için; her bir boyama işleminin temelini nasıl doldurduğunu, pürüzsüzleştirdiğini 
ve maskelediğini anlamak için analitik verilere ihtiyaç vardır.

Mikron altı doğruluk ve çözünürlükle 3 boyutlu topografik haritalar üreten yaygın olarak kullanılan laboratuvar cihazları yalnızca 
çevrimdışı olarak kullanılabilir ve bir yüzeydeki temsili bir alanı yakalamak dakikalar hatta saatler sürebileceğinden ölçüm süresi de 
sınırlayıcı bir faktördür. Ekipmanın yüksek maliyetleri ve kullanım karmaşıklığı, genellikle analitik araçların OEM‘deki merkezi 
geliştirme işlevlerine dağıtımını sınırlar.

Görüntü elde eden Rhopoint TAMS™, ölçüm teknolojilerinden biri olarak Faz Ölçümü Deflektometrisini (PMD) kullanır ve ISO 16610 
uyumlu, yüksek çözünürlüklü, hammaddelerin ve boyama sürecindeki tüm yüzeylerin 3 boyutlu haritalarını beş saniyeden daha kısa 
sürede sağlar.

Ölçümler, alansal topografik bilgiler için (Sa gibi) DIN EN ISO 4287 (optik Ra gibi) veya DIN EN ISO 25178‘e göre alınır, ancak tüm 
topografik bilgiler ticari topografik analiz yazılımı ile daha derin analiz için açık * .res formatında dışa aktarılabilir. Elbette, tüm 
ölçümler Rhopoint’in kendi ücretsiz görüntü analiz yazılımı “Optimap Reader” ile de uyumludur.
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Dahili Optimap Reader Yazılımı 
ile iki bant filtreli yüzeylerin analizi.
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Her şey kontrol altında - tüm ara adımlarda

E-coat ara üretim aşaması (Elektroforetik Boyama, Elektro kaplama, Elektro-boyama vb. Olarak da bilinir), nihai kalite üzerinde 
büyük bir etkiye sahip olan ve bu nedenle diğer herhangi bir üretim aşaması kadar çok kontrol gerektiren yüksek teknolojili bir 
işlemdir.

E-coat’u Rhopoint TAMSTM ve gelişmiş kalite parametreleri ile kontrol etme, örn. Sa gibi ISO GPS doku analizi uyumlu topografik 
pürüzlülük endeksleri, boyama işleminize ilişkin eksiksiz bir belgesel genel bakış sağlar. Bu, sadece daha iyi bir bitmiş ürün 
kalitesiyle değil, aynı zamanda daha düşük birim maliyetlerle de sonuçlanacaktır. 

Ancak yalnızca ilgili topografik endeksler analiz edilmez. Basit tutmak istiyorsanız, RhopointTM, bir E-coat’un genel kalitesini 
değerlendirmek için Rhopoint Kalite endekslerini kullanarak kolay dokümantasyon ve raporlama sağlar.

Hammadde moduna benzer şekilde, alınan tüm topografik ölçümler Rhopoint‘in Optimap Reader yazılımı veya herhangi bir ticari 
topografik analiz yazılımı ile uyumludur.
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Her şey kontrol altında - tüm ara adımlarda
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Clear Coat ölçümü - algılanan Kaliteyi müşterinizin 
yaptığı gibi değerlendirin

Maksimum görsel etki için, otomotiv boyası, müşteri için anında çekici bir görsel his yaratmalıdır. Görsel algı ile geliştirilmiş korelasyon 
ve kolayca iletilen parametreleri Rhopoint TAMS™ ‚a şu anda kullanımda olan ve karmaşık sonuçlar üreten yöntemlere göre büyük bir 
avantaj sağlar.

Tüketici tarafından değerlendirilen görünüm kalitesi, görsel etkisini azaltan belirlenmiş yüzey dokusudur. 

Rhopoint Instruments ve Volkswagen AG tarafından birkaç yıldır ortaklaşa geliştirilen Volkswagen şimdi boyalı araba gövdelerinin 
görünüm ölçümü için TAMS‘ı global olarak tanıtmaya hazırlanıyor.

Clear Coat ölçümleri, Rhopoint TAMS™ tarafından, sabit bir ölçüm konumundan yüzeyin 2B alanı ölçülerek yapılır. Ana yüzey parame-
treleri Kontrast, Keskinlik, Dalgalılık ve Baskın Yapı Boyutu sağlamanın yanı sıra, müşterinin görsel tercihleri benzersiz ‘’Quality’’ ve 
‘’Harmony’’ indeksleri ile değerlendirilebilir.
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Clear Coat ölçümü - algılanan Kaliteyi müşterinizin 
yaptığı gibi değerlendirin

9



Görsel algı ile eşleşen ölçümler

KALİTE
Bir yüzeyin toplam görünüm kalitesinin görsel derecelendirmesini tahmin eden tek bir değer; % 100 ile mükemmel görüntü 
oluşturma özelliklerine sahip pürüzsüz bir bitişi belirtir. 

HARMONİ
Volkswagen AG ve AUDI AG tarafından yapılan kapsamlı insan algısı araştırmasına dayanan bu değer, bitişik parçaların kabul edile-
bilirliğini gösterir. > 1.0 değeri, parçaların benzer olmadığını ve birlikte bakıldığında (örneğin kapıdan kapıya) gözü genel görsel 
kaliteden düşüreceğini gösterir.
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KESKİNLİK “S”  (SHARPNESS)
Keskinlik, yüzeyde yansıtılan görüntülerin doğruluğunu ölçer, % 100 mükemmel bir yansımayı gösterir. Yakın mesafelerde (<0,5 m) 
Keskinlik, yüzeyin ince ayrıntıları ne kadar iyi yansıttığını ölçer. Showroom izleme mesafesinde (1,5 m) Keskinlik, bulanıklığı ve netliği 
ölçer.

Düşük kontrast 

Düşük keskinlik 

Düşük dalgalılık 

Küçük dalga mesafesi

Yüksek Kontrast

Yüksek keskinlik

Yüksek dalgalılık

Küçük dalga mesafesi

KONTRAST “C” (CONTRAST)
Kontrast, yüzeyin rengiyle ilgilidir; beyaz ve metalik yüzeyler düşük kontrastlı, derin siyah ise % 100‘dür. Kontrast, her ikisi de 
yüksek kontrastlı koyu renklerde daha görünür olan portakal kabuğu ve pus efektlerinin görsel etkisini nicelendirir.
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DALGALILIK “W”  (WAVINESS)
İnsan algısına bağlı olarak dalgalılık, yüzey dalgalarının sergi salonu mesafesindeki (1,5 m) bir gözlemci üzerindeki görünür etkisini 
ölçüyor. Bir yüzeyin dalgalılığı, görünüm kalitesini belirlemek için kritiktir.

DALGA MESAFESİ “D”  (DOMINANT STRUCTURE SIZE)
Showroom izleme mesafesinde algılanan baskın yapı boyutunu gösterir. Tipik değerler 1–10 mm arasındadır, baskın yapı boyutu bitişik 
parçalar arasındaki uyumu belirlemede önemlidir.



Rhopoint TAMSTM   Teknik Özellikleri

WS-BANDS (C-/E-COAT) Sa_A Sa_B Sa_C Sa_D Sa_E Sa_SW Sa_LW
Bant geçişi filtresi [mm] 0.1 - 0.3 0.3 - 1.0 1.0 - 3.0 3.0 - 10.0 10.0 - 13.5 0.3 - 1.2 1.2 - 12.0

Çözünürlük (ekranda) 0.1

Tekrarlanabilirlik [SD] 0.1

Yeniden üretilebilirlik [SD, maks] 0.3

C-COAT Kontrast Keskinlik Dalgalılık Dalga Mesafesi Kalite Harmoni
Endeks [birimler] C [%] S [%] W [„W“] D [mm] Q [%] H [„H“]

Minimum 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5

Maksimum 100.0 100.0 30.0 6.8 100.0 8.9

Çözünürlük (ekranda) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Tekrarlanabilirlik [SD] 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2

Yeniden üretilebilirlik [SD, maks] 0.5 1.0 0.5 0.5 2.0 0.3

E-COAT / R-MAT (O-ROUGH)
Yüzey alanının aritmetik 
ortalama yüksekliği

X yönündeki ortalama 
pürüzlülük

Y yönündeki ortalama 
pürüzlülük

Profil elemanlarının 
ortalama genişliği

Endeks [birimler] Sa [µm] RaX [µm] RaY [µm] RsM [mm]

Minimum 0 0.3

Maksimum 20 9

Çözünürlük (ekranda) 0.05

Tekrarlanabilirlik [SD] 0.1

Yeniden üretilebilirlik [SD, maks] 0.3

Menü Arayüzü 5 Dokunmatik düğme

Ölçüm Operasyonu
Ananlog düğme
Kapasitif sensör
Bas & Başla otomatik ölçüm sistemi

Ölçüm Zamanı
5 Saniye Görüntü Yakalama
2 Saniye Görüntü İşleme

Renkli Ekrana Tam renkli IPS ekranı

Güç Şarj edilebilir lityum polimer piller

Operasyon Süresi 5,5 saate kadar / tam şarj

Hafıza
>100,000 okuma
32GB Dahili / 32GB SD hafıza kartı

Data Transfer SD Hafıza Kartı (Talep halinde Ethernet)

Optik Sistem Değişken Odaklı Makine Görüşü

Uzaysal Çözünürlük (yüzey) 37μm/piksel

Görüş alanı (yüzey) 27 x 16mm

Üretim Entegrasyonu RFID TAG okuyucu (opsiyonel)

Booyut / Ağırlık 172 x 136 x 56 mm / yaklaşık 1000g

Ek Sensörler
İvmeölçer
Yön sensörü
4 x Tuş sensörü (ölçüm)

Kasa Alüminyum cihaz kasası

Konica Minolta Sensing Europe B.V., Rhopoint Instruments Ltd’nin yetkili bir Distribütörüdür.

Adresler ve telefon numaraları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
Dünya Çapında Ofisler’in en son iletişim bilgileri için lütfen KONICA MINOLTA web sayfasına bakın: www.konicaminolta.com/instruments/networkt
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