
Rozwiązania dla przemysłu samochodowego

Rozwiązania w zakresie zarządzania barwami i światłem 
dla kontroli jakości w przemyśle samochodowym
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Kompetentne rozwiązania do pomiaru barwy, wyglądu 
powierzchni, światła i wyświetlaczy do powierzchni 
wewnętrznych i zewnętrznych w przemyśle samochodowym.

Stopy metali

Powłoki Szkło Połysk i wygląd

Wyświetlacz Tworzywa sztuczne Oświetlenie 
wewnętrzne

CMS

Lampy tylne

Wyświetlacz przezierny (HUD)Reflektory Tkaniny/skóra

Firma Konica Minolta wraz z należącą do jej grupy firmą Radiant Vision Systems oraz partnerem Rhopoint 
Instruments oferuje najlepszą technologię i kompleksowe rozwiązania na potrzeby badań i rozwoju oraz kontroli 
jakości na linii produkcyjnej. Nasze doświadczone zespoły pomagają klientom we wdrażaniu rozwiązań do 
pomiarów i kontroli powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w przemyśle samochodowym w ramach prac 
rozwojowych, produkcji oraz kontroli jakości, z wykorzystaniem naszej sieci sprzedaży oraz wsparcia.
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Rozwiązania do pomiaru barwy i wyglądu

Spektrofotometr CM-25cG 

We wnętrzach pojazdów wykorzystywane są różne materiały o różnych 
fakturach i poziomach połysku; ma to na celu stworzenie dla klientów 
środowiska o wysokiej jakości. Każdy element należy traktować jako część 
całego układu widzianego pod różnymi kontami w rzeczywistych warunkach 
oświetlenia. Geometria 45°:0° spektrofotometru CM-25cG (jak i jego po-
przednika, modelu CM-2500c/CT) wyróżnia się tym, że pozwala na określenie 
wartości dla barw o doskonałej korelacji z postrzeganiem wzrokowym.

Spektrofotometr CM-25cG posiada także wbudowany czujnik połysku o geo-
metrii 60° i zgodny z normą ISO, co prowadzi do poszerzenia danych o bar-
dzo istotny parametr dotyczący wyglądu. Urządzenie to mierzy barwę i połysk 
jednocześnie, co pozwala na zaoszczędzenie czasu w procesie oceny jakości.

Spektrofotometr CM-25cG to nowoczesne rozwiązanie służące do pomiaru barw wykończeń 
wewnętrznych w przemyśle samochodowym, charakteryzujący się doskonałą korelacją z oceną 
wzrokową oraz wyróżniający się wbudowanym czujnikiem połysku.

Spektrofotometr CM-25cG zapewnia pełną kompatybilność danych z jego poprzednikiem: Wysoka zgodność pomiędzy modelami 
CM-2500c/CT i CM-25cG umożliwia użytkownikom zachowanie danych historycznych w komunikacji w ramach kontroli jakości 
i łańcucha dostaw. Umożliwia to bezproble- mowe wykorzystywanie modelu CM-25cG w procesach realizowanych w ramach 
istniejącego łańcucha dostaw, co eliminuje przerwy w komunikacji oraz konieczność ponownego pomiaru wzorców.

Model CM-25cG uzyskuje jeszcze wyższy poziom dokładności i powtarzalności, dzięki wyższej stabilności. Umożliwia to operatorom 
wykonywanie pomiarów w całym wnętrzu, przy znacznie mniejszym wpływie pochylenia urządzenia, co podnosi spójność i dokładność 
oraz skraca czas pomiaru.
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Spektrofotometr CM-26dG  

W globalnych łańcuchach dostaw, producenci i dostawcy muszą ściśle ze sobą współpracować w zakresie Całkowitego Za-
pewnienia Jakości. Wiarygodne dane dotyczące barw są niezbędne do płynnej komunikacji dotyczącej barw w całym procesie 
produkcji, od prac badawczo-rozwojowych do produkcji i zapewnienia jakości. Szczególnie wtedy, gdy komponenty mają po-
wierzchnie o różnych właściwościach, niezbędne jest urządzenie, które jest w stanie oceniać lub ignorować połysk.

Najwyższa użyteczność do pomiaru wszelkiego rodzaju materiałów, od błyszczących do matowych, 
o powierzchniach zarówno zaokrąglonych, jak i płaskich.

Model 26dG to najnowszy przyjazny dla użytkownika spektrofotometr 
sferyczny o geometrii d:8° posiadający wbudowany czujnik połysku 
zgodny z normą ISO. Na jego dużym wyświetlaczu przedstawiane są 
wszystkie wymagane informacje, od pełnych graficznych i numery-
cznych informacji o barwie po prosty komunikat ZALICZONO/NIE 
ZALICZONO. Ergonomiczna konstrukcja oraz funkcje koncentrujące 
się na procesie, takie jak Kontrola Zlecenia (graficzna prezentacja 
cyklu produkcji), zostały opracowane do wykorzystania we wszystkich 
zastosowaniach związanych z kontrolą jakości wnętrza pojazdów sa-
mochodowych. 

Precyzyjna kontrola wyboru próbek jest możliwa w modelu CM-26dG 
przy użyciu otworu do oglądania próbek, co skraca czas pomiaru i 
podnosi jego dokładność.
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Wielokątowy spektrofotometr CM-M6
Przenośne urządzenie do wiarygodnego pomiaru części i powierzchni malowanych farbą 
metaliczną lub z efektami specjalnymi.

Model CM-M6, zaprojektowany do niezawodnych i powtarzalnych pomiarów 
barw powierzchni metalicznych lub z efektami specjalnymi, jest szczególnie przy-
datny do pomiaru niewielkich części o powierzchni zaokrąglonej lub złożonej. 
Innowacyjny, opatentowany, wielokątowy system pomiaru optycznego w modelu 
CM-M6 jest zoptymalizowany tak, aby zapewniać dokładne i stabilne wyniki dla 
wszystkich części zewnętrznych, nawet obudów lusterek i klamek. 
Opatentowany dwuścieżkowy system podświetlania o kierowanym podświetleniu 
pod kątem 45° wykorzystuje białe diody LED o wysokim współczynniku oddawania 
barw oraz 6-kątową obserwację (45°:asp. -15°/ asp. 15°/ asp. 25°/ asp. 45°/ asp. 
75°/ asp. 110°) z dwóch stron do dokładnego pomiaru powierzchni pokrytych 
farbą z efektem specjalnym na zewnątrz pojazdów samochodowych (możliwy jest 
także pomiar jednostronny). 

Użytkownik może kontrolować jakość części malowanych farbą metaliczną lub ze 
specjalnym efektem z wysoką dokładnością i w pełnej zgodności ze specyfikacjami 
geometrycznymi odpowiednich norm, takich jak DIN 6175, ASTM E2194, czy 
DIN 5033-7. Dzięki dwuścieżkowej technologii modelu CM-M6, operatorzy mają 
pewność, że różnice barwy wynikają ze sposobu nakładania lub materiału, a nie z 
niezgodności pomiarów.
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Połyskomierz o wąskim polu tolerancji Rhopoint IQ-S
Zaprojektowany w sposób zapewniający przekraczanie standardów pomiaru połysku powierzchni 
wewnętrznych i zewnętrznych w przemyśle samochodowym. 

Rhopoint IQ-S mierzy nie tylko połysk, ale także dodatkowe wartości związane z połyskiem mające wpływ na wygląd powierzchni.
Standardowe połyskomierze mierzą wyłącznie połysk, przez co uzyskane wartości nie zawsze są zgodne z wynikami oceny 
wzrokowej, co pozostawia miejsce na subiektywność i niepewność.

Podczas gdy standardowe połyskomierze mierzą jedynie to ile światła odbija 
się od powierzchni w wąskim zakresie kątów, model IQ-S określa to, jak światło 
odbija się od powierzchni i charakteryzuje efekty, które dramatycznie obniżają 
jakość wyglądu, na przykład zmętnienie.

Ponieważ jakość wyglądu to nie tylko połysk i zmętnienie odbicia, połyskomierz 
Rhopoint IQ-S określa także parametry jakości obrazu (DOI) oraz odbicie 
szczytowe (Rspec) powierzchni - a wszystko to w ramach jednego pomiaru.

Wszystkie urządzenia IQ-S charakteryzują się wąskim polem tolerancji dobie-
ranym dla uzyskania maksymalnej dokładności i porównywalności we wszystkich 
zastosowaniach związanych z połyskiem i zmętnieniem odbicia w celu spełnienia 
wymagań przemysłu samochodowego oraz norm dotyczących “normalnych” 
zastosowań w zakresie połysku. Dane pomiarowe generowane przez model 
IQ-S są kompatybilne z danymi historycznymi, dzięki czemu operatorzy mogą z 
łatwością oceniać wykończenie powierzchni i analizować skuteczność procesu 
polerowania.
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Rhopoint IQ-FLEX 20-S 

Rhopoint IQ Flex 20-S umożliwia operatorom pomiar połysku części, w przypadku których było to wcześniej niemożliwe, co ułatwia 
kontrolę jakości części małych i o złożonych kształtach, takich jak klamki czy anodowane symbole marki, w celu upewnienia się, że 
spełniają one wymagania producenta.  

Połyskomierz z oddzielną głowicą do pomiarów połysku i wyglądu części i powierzchni o złożonym 
kształcie na elementach zewnętrznych w przemyśle samochodowym.

Z tej samej technologii co połyskomierz Rhopoint IQ-S korzysta 
połyskomierz IQ FLEX 20-S, którego głowica jest zaprojektowana do 
pomiaru trudnych powierzchni lub niewielkich części.

Dla uzyskania wyższej wydajności i powtarzalności dla nawet najmniej-
szych części, połyskomierz Rhopoint IQ FLEX 20-S można modyfikować 
dzięki mocowanym magnetycznie płytkom złączy, które można 
dostosować do prawie każdego kształtu i zastosowania. Pomiary wyko-
nane przy użyciu połyskomierza IQ FLEX 20-S są w pełni kompatybilne z 
parametrami połysku i wyglądu dla połyskomierza IQ-S. 
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Rhopoint TAMS™

Rhopoint TAMS™ to nowy sposób kwantyfikacji jakości wyglądu powierzchni opracowany we współpracy firmy Rhopoint Instruments
z firmami Volkswagen AG i AUDI AG.  Ta innowacyjna nowa technologia odwzorowuje ludzkie postrzeganie jakości wyglądu 
powierzchni, analizując zakres pomiarów (kontrast, ostrość, falistość oraz wielkość struktury dominującej) w celu określenia 
“JAKOŚCI” i “HARMONII”. TAMS™ rewolucjonizuje zrozumienie i komunikację informacji o wyglądzie dotyczących powłok mal-
arskich w przemyśle samochodowym. 

Rhopoint TAMS™ (Total Appearance Measurement System) to pierwsze urządzenie do kwantyfikacji 
wzrokowego postrzegania jakości całego wykończenia pojazdu “widzianego ludzkim okiem”.

Dla osiągnięcia maksymalnego efektu, powłoka malarska na pojeździe samo-
chodowym musi natychmiast zapewniać atrakcyjny wygląd postrzegany przez 
klienta. Osiągnięcie tego jest możliwe jedynie wówczas, gdy całe wykończenie 
powierzchni charakteryzować się będzie zarówno wysoką “JAKOŚCIĄ”, jak i 
wysoką “HARMONIĄ” (ocenianą dla wszystkich paneli, płaszczyzn i materiałów).  
Wartość JAKOŚCI wynosząca 100% oznacza gładką powierzchnię z idealny-
mi cechami tworzącymi obraz, na podstawie szeroko zakrojonych badań pos-
trzegania ludzkiego przeprowadzonych przez firmy AUDI AG stwierdzono, że 
wartość HARMONII określa akceptowalność sąsiednich części samochodu. 

Rhopoint TAMS™ pobiera dane dotyczące powierzchni dla powierzchni o 
średnim i wysokim połysku. Operatorzy mogą mierzyć i analizować dane dla 
wszystkich powierzchni w całym procesie produkcji pojazdu - dla surowców, 
takich jak stal i aluminium, powierzchni malowanych elektroforetycznie, jak 
również dla wypełniaczy, gruntów i warstw nawierzchniowych.
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Rozwiązania do oświetlenia i wyświetlaczy

Nowe technologie oświetlenia i wyświetlaczy stawiają nowe wyzwania przed pro-
ducentami samochodów i dostawcami, którzy muszą szybko dostosować je do 
zastosowania w samochodach. Firma Radiant oferuje wiodące automatyczne sys-
temy kontroli wzrokowej do oświetlenia samochodowego, wyświetlaczy, a także 
podświetlanych elementów sterowania i wskaźników, w tym gotowe rozwiązania do 
prowadzenia testów, pomagające producentom w przyspieszeniu prac rozwojowych, 
kontroli kosztów oraz zapewnieniu utrzymaniu markowej jakości przez te newralgiczne 
komponenty. 

Fotometry obrazujące Prometric Y oraz kolorymetry obrazujące ProMetric I to wysokiej 
rozdzielczości kamery CCD wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie, opra-
cowane jako w pełni zintegrowane rozwiązania usprawniające prace badawczo-
rozwojowe, kontrolę jakości oraz działania produkcyjne.

Fotometry i kolorymetry obrazujące ProMetric®

Fotometry i kolorymetry ProMetric firmy Radiant Vision Systems to najszybsze i najdokładniejsze 
na świecie rozwiązania do obrazowania z dużą rozdzielczością.

Reflektory i oświetlenie zewnętrzne
System ProMetric umożliwia użytkownikom kontrolę reflektorów i lamp tylnych pod kątem luminancji i jednolitości barw, a 
także rozkładu natężenia źródła światła w celu oceny parametrów użytkowych pojedynczych diod LED i identyfikacji awarii. 
System mierzy rozkład oświetlenia w ramach jednego pomiaru, a następnie wykonuje analizę różnych kryteriów z wykorzystaniem 
modułu PM-HL™ opracowanego specjalnie do oceny reflektorów. Funkcje modułu PM-HL obejmują:
        
• Pomiar rozkładu natężenia światła dla źródeł światła
• Ocena punktów testowych zgodnie z przepisami ECE i SAE
• Ocena niestandardowych punktów testowych

• Ocena gradientów granicy światła układu wiązki
• Konwersja na rozkład natężenia źródła światła
• Konwersja na rozkład oświetlenia drogowego
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Wyświetlacze wewnątrz pojazdów
Fotometry i kolorymetry obrazujące firmy Radiant to najbardziej dokładne urządzenia do testów wbudowanych wyświetlaczy LCD 
i OLED oraz najnowszych technologii wyświetlaczy przeziernych w pojazdach. Technologia wyświetlaczy jest w coraz większym 
stopniu wykorzystywana w systemach oprzyrządowania, informacji, nawigacji i rozrywki. Konieczne jest jednocześnie spełnienie 
wysokich oczekiwań konsumentów w zakresie barw i czytelności wyświetlaczy, a także spełnienia rygorystycznych wymagań 
w zakresie parametrów użytkowych. Automatyczna kontrola wzrokowa przy pomocy kolorymetrów obrazujących ProMetric 
z oprogramowaniem TrueTest™ pomaga w wykryciu problemów jakościowych w fazie projektowania lub produkcji, co umożliwia 
producentom określenie potencjalnych usprawnień procesów, poprawę wydajności oraz zapobieganie wprowadzaniu na rynek 
produktów wadliwych. Dzięki wbudowanej bibliotece testów luminancji, chromatyczności, jednorodności, kontrastu, efektu mura, 
wad pikseli, lśnienia wyświetlaczy oraz utrwalania obrazów, program TrueTest można z łatwością konfigurować w sposób spełniający 
szczególne wymagania, jak również wykonywać testy zgodnie z określonymi standardami, np. Standardem Black Mura Niemieckiej 
Branży Samochodowej.

Wyświetlacze przezierne (HUD) są źródłem szczególnych wyzwań dla producentów. 
Urządzenia obrazujące ProMetric posiadają sterowane elektronicznie obiektywy zapewnia-
jące wysoką efektywność identyfikacji oraz skupienia na obrazie rzuconym w nieskończoność. 
Nasz program do analizy zapewnia dokładny pomiar luminancji i chromatyczności w każdej 
odległości roboczej i umożliwia prowadzenie testów w nocy, w oświetleniu normalnym oraz 
w świetle dziennym, co zapewnia spójną czytelność. 

Panel przyrządów, elementy sterowania, urządzenia ostrzegawcze i wskaźniki
ProMetric to rozwiązanie zapewniające proste i dokładne testowanie podświetlonych 
znaków. Nasze oprogramowanie posiada efektywne narzędzie (Auto-POI) umożliwiające 
użytkownikom automatyczny wybór punktów podlegających testowi zależnie od loka-
lizacji lub barwy oraz wartości luminancji (wartości progowe Lv oraz CIE x,y). Możliwe 
jest także wykonanie obliczeń dla pojedynczego znaku albo grupy podobnych znaków, 
w celu zapewnienia jednorodności wewnątrz lub pomiędzy symbolami, niezależnie od 
lokalizacji, kształtu, wielkości i koloru. System Auto-POI zapewnia kompleksowe dane, 
w tym wartość średniej luminancji dla różnych znaków, punkty minimalnej i maksymalnej 
luminancji, wartość barwy oraz dominującą długość fali.
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Obiektyw konoskopowy FPD  

Pomiary kąta widzenia mają newralgiczne znaczenie w przypadku wyświetlaczy 
samochodowych, które muszą zapewniać idealny obraz widziany pod 
kątem. Obiektyw konoskopowy FPD (monitor płaski) firmy Radiant zapewnia 
rozdzielczość kątową wynoszącą 0,05 stopnia na pikselę CCD, co umożliwia bard-
zo precyzyjny pomiar luminancji, blasku, kontrastu kątowego, współrzędnych 
chromatyczności CIE oraz skorelowaną temperaturę barwową (CCT) dla 
wszystkich kątów widzenia w zakresie do ±70 stopni. 

Obiektyw ten został zaprojektowany w sposób umożliwiający bezpośredni 
montaż na urządzeniu obrazującym ProMetric (w wersji CCD 16 lub 29 megapik-
seli), z możliwością łącznego zakupu za ułamek ceny innych tego typu rozwiązań. 
Rozwiązanie to charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami i mniejszym 
stopniem skomplikowania w porównaniu z systemami do pomiarów goniome-
trycznych przeznaczonych do zastosowań w ramach prac badawczo-rozwojowych. 
Ze względu na prędkość jego działania, obiektyw konoskopowy FPD jest idealnym 
rozwiązaniem do kontroli wyświetlaczy na linii produkcyjnej. Umożliwia on 
weryfikację zaliczenia bądź niezalicznia kryteriów dopuszczalności produktu w 
czasie rzeczywistym, co pozwala na eliminację komponentów niskiej jakości z 
linii produkcyjnej oraz określanie trendów w jakości, zapobiegając w ten sposób 
znacznym stratom materiałowym. Kamery firmy Radiant mogą być wykorzy-
stywane zarówno w pracach badawczo-rozwojowych, jak i w warunkach pro-
dukcyjnych, do wykonywania identycznych pomiarów danych dotyczących 
kąta widzenia, umożliwiając płynną ocenę wyświetlaczy w całym cyklu życia 
produktów.

Obiektyw konoskopowy FPD firmy Radiant umożliwia pomiar fotopowy w wysokiej rozdzielczości 
rozkładu kątowego barwy, luminancji i kontrastu wyświetlaczy i komponentów wyświetlaczy.
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Spektroradiometr CS-2000

Wiele najnowszych modeli wyświetlaczy płaskich jest zaprojektowanych tak, aby zapewnić lepszą reprezentację poziomu czerni 
lub lepszy kontrast, niezbędny dla lepszej jakości obrazu. Spektroradiometr CS-2000 umożliwia dokładny pomiar luminancji/
chromatyczności nawet czerni (od niskiej wartości luminancji wynoszącej 0,003 cd/m2).

Wysokiej jakości spektroradiometr do źródeł światła i wyświetlaczy, mierzący dane spektralne, 
luminancję i chromatyczność.

CS-2000 można stosować do pomiaru luminancji i chromatyczności 
różnych urządzeń optycznych, takich jak wyświetlacze, np. LCD, PDP, 
OLED oraz FED, jak również źródła światła, takie jak diody LED i lampy. 

Konica Minolta połączyła swoje technologie optyczne oraz nowoczesne 
technologie przetwarzania w spektroradiometrze umożliwiającym pomiaru 
kontrastu na poziomie 100 00:1.

Pomiary niskiej luminancji: Od 0.003 cd/m² (Kąt pomiaru: 1°) 
Dokładność pomiaru: ±2% (Luminancja)

Duża prędkość pomiaru z dobrą powtarzalnością jest możliwa nawet przy 
niskich poziomach luminancji. Czas pomiaru: Ok. 4 sek. (Tryb NORMALNY: 
4 cd/m²; tryb SZYBKI: 0,5 cd/m²). Łatwa obsługa dzięki kolorowemu 
ekranowi LCD i prostemu układowi przycisków.



Adresy i numery telefonów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Najnowsze dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej z danymi biur firmy KONICA MINOLTA na całym świecie:  www.konicaminolta.com/instruments/network
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