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 گیري  در تنظیم و خطا فتوگرامتري برداري سه بعدي هاي اندازه استفاده از سیستم
 گري پیوسته ریخته ماشین

 
 1محسن رجبی

 شرکت ابعاد دقت مرکزي
 
 

 چکیده
گیري  گري پیوسته که باید با دقت باال تنظیم گردد، قرار هاي ماشین ریخته یکی از مهمترین بخش

ثیر مستقیم أها در کیفیت تختال تولیدي، ت باشد. تنظیم دقیق این غلتک یهاي طول متالوژیکی م غلتک
برداري و براساس کدهاي ارتفاعی مشخص شده در  هاي نقشه در حال حاضر با استفاده از دوربین دارد.
کنترل و بازرسی محل دقیق  گري، هاي قوس ریخته و همچنین استفاده از شابلون ماشین نصب نقشه

گري موجب افزایش  استفاده از تکنولوژي فتوگرامتري در تنظیم ماشین ریخته گیرد. میها انجام  غلتک
توان از این روش جهت  همچنین می راندمان تولید و کاهش ضایعات و هزینه تعمیرات خواهد شد.

 گري و یا هر تجهیز با ابعاد و وزن باال استفاده نمود. بازرسی ابعادي دیگر قطعات ماشین ریخته
 

 .گري پیوسته ، ماشین ریختهفتوگرامتري، تختال، آنالیز کانتوره رنگی، طول متالوژیکی: کلیدي کلمات
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 مقدمه
همچنین  سازي این قطعات و انبوه هاي مختلف ساخت قطعات و هامروزه با پیشرفت صنعت در زمین

ات دیگر صنعتی این اهمیت استاندارد ساخته شدن آن براي استفاده درکنار قطع حساسیت هر قطعه صنعتی و
مقایسه آن با  شده و  شود که روشی براي بررسی اندازه هر قطعه صنعتی ساخته نیاز روز به روز بیشتر احساس می

. یکی مدل طراحی شده آن اتخاذ شود به نحوي که بتواند با دقتی مناسب آن قطعه را با طرح اولیه مقایسه نماید
باشد. واژه فتوگرامتري از سه واژه  هاي فتوگرامتري می اري، سیستمبرد  زه اندازهواز ابزارهاي جدید در ح

photo   به معنی عکس وgrama  به معنی ثبت شده وmetery گیري، تشکیل شده است و به  به معنی اندازه
براساس تصاویر ثبت شده حاصل از بازتابش پرتوهاي نوري از  گیري اندازهشود که در آن  عملی گفته می

علم  هاست. بر روي عکس پردازش بنابراین اصول فتوگرامتري گیرد. مورد نظر صورت میسطح اجسام 
د. گرد فتوگرامتري متریک و فتوگرامتري تفسیري تقسیم می هه دو شاخببعنوان علم تحلیل عکس فتوگرامتري 

تفسیري  گیرد و در فتوگرامتري هاي کمی انجام می  گیري عات بر روي اندازهالدر فتوگرامتري متریک مط
در این مقاله ابتدا به معرفی تکتولوژي اندازه برداري  گیرد. هاي کیفی انجام می گیري مطالعات بر روي اندازه

سه بعدي فتوگرامتري پرداخته و پس از آن شرح مختصري از تولید تختال و برخی از معایبی که ممکن است 
ایان نیز به بررسی نحوه استفاده از تکنولوژي گردد را معرفی خواهیم نمود. در پ در تختال تولیدي ایجاد

گري پیوسته و تجهیزات با ابعاد و وزن بزرگ، خواهیم  فتوگرامتري متریک در بازرسی ابعادي ماشین ریخته
 پرداخت.

 

 آلمان) GOM (شرکت  Tritopآشنایی با سیستم فتوگرامتري 
چگونگی عملکرد، کارایی و نحوه  دهنده، ، اجزا تشکیلTritopدر این قسمت با سیستم فتوگرامتري 

گیري سه بعدي با استفاده از دوربین دیجیتال با قابلیت  سیستم اندازه Tritopشوید. استفاده از آن آشنا می
  Gom inspect professionalافزار خاصبرداري باالست که بمنظور پردازش و محاسبات خود از نرم تصویر

 .باشد میآن بر مبناي اصول فتوگرامتري و محاسبات و ارزیابی  بهره مند است
 

 )1(شکل Tritopاجزا تشکیل دهنده سیستم فتوگرامتري 
مجهـز بـه سیسـتم     صنعتی نوت بوك ،High Resolution CCD 24Mpixel Full frameدوربین دیجیتال 

مـراه  جعبـه تـولز بـه ه   ، )Scale bars( با دقت یک میکـرون  گیري کش اندازه خط،  Windowsو  Linuxعامل 
 Gom inspect proffesionalافزار نرم، )2(شکل  گذاري نشده نقاط کدگذاري شده و کد

 

 Triropمشخصات سیستم فتوگرامتري 
دقیقـه (بسـته بـه     60تا  5برداري بین  زمان ابعاد، خاصیت خود کالیبره سیستمتماسی،  سیستم ابعاد برداري غیر

ماکزیمم خطاي ابعاد بـرداري در  ، ) …,IGES,VDA,STEP,CATIAهاي ( ایجاد خروجی با فرمت، موضوع)
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وضـعیت  ، درجـه سـانتیگراد   120تـا   - 40رنج دماي کاري دستگاه بـا دوربـین:   ، میکرون 20متر، برابر  20طول 
 کیلوگرم 23وزن کل: ، کاري دستگاه: مستقل از محیط و جنس قطعه کار

نماید.  گیري می قت و سرعت زیاد اندازهمختصات سه بعدي اجسام را با د Tritop cmmسیستم قابل حمل 
گرفته امروزه به  هاي ابعاد برداري تماسی صورت میگیري ابعادي که به صورت سنتی توسط ماشیناندازه

افزارهاي  است. این سیستم نیازي به سخت گشته پذیر انجام Tritop cmmسهولت و سادگی توسط یک سیستم 
 نماید. برداري می گرفته و ابعاد رد و به راحتی در کنار قطعه قرارپیچیده و تجهیزات نگهداري تخصصی ندا

Tritop cmm تواند مختصات فضایی هر یک از موارد زیر را که مورد  برداري تماسی می هاي ابعاد مانند ماشین
 دست آورده و ذخیره نماید.ه توجه کاربر باشد ب

هـاي پـانچ   حفره و حفـره ، مخروط، استوانه و ...) هاي هندسی (کره،پیش تعریفنقاط بر روي سطوح و مقاطع، 
   غیره ها و زوایا وفواصل، طول، هاو لبه

 

 )3(شکل  Triropروش اندازه برداري سیستم فتوگرامتري 
 چیدمانبرداري را  زهادر این روش ابتدا توسط نقاط رفرنس کدگذاري شده و کدگذاري نشده فضاي اند

گردد کلیه تصاویر برداشت   برداري انجام میاه از جهات مختلف عکسنماییم. سپس توسط دوربین دستگ می
صورت سه ه شده و نرم افزار طی پردازش خود، تمامی نقاط رفرنس را ب افزار دستگاه انتقال داده شده به نرم

باشد  ها و ایجاد فضاي سه بعدي می وظیفه نقاط رفرنس کدگذاري شده، اتصال عکس نماید. بعدي ایجاد می
نقاط رفرنس  نماید. هریک از آنها را شناسایی می افزار دستگاه فتوگرامترينقاط مثل هم نبوده و نرم این

تواند از طریق این  ها، می باشد. اپراتور پس از پردازش عکس همان نقاط اندازه برداري میکدگذاري نشده 
 گیري هرد نماید و اقدام به اندازهرا ایجاغیره ه، استوانه، دایره و حنقاط فیچرهاي مختلف هندسی مانند صف

گیرد  افزار بر مبناي واحد پیکسل انجام مییک از اجزا موجود نماید. الزم به ذکر است که کلیه محاسبات نرم
برداري شده است تغییر واحد به گیري که از آنها در کنار پروژه عکس هاي اندازه کش و در انتها توسط خط

به ازاي  VDI 2634/1برداري به روش فتوگرامتري مطابق با استانداري  ت اندازهپذیرد. دق متر صورت می میلی
  میکرون خواهد بود. 15مکعب برابر هر متر

 

 )4(شکل  گري پیوسته به روش ریخته تختال شرح مختصري از تولید
قالب، حتی  ، فوالد کافی را براي ایجاد یک جریان پیوسته تا1تاندیشگري پیوسته فوالد،  یند ریختهآدر فر

 دارد.  شوند، نگه می یند فوالدسازي پر و آورده میآاي و متناوب از فرکه بطور دوره 2در حین تعویض پاتیلها

1 Tundish 
2 Laddle 
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الیه فوالدي نرم بین خروجی  ،گري مقاطع بزرگ مانند تختال، باید یک سري غلتک نورد در هنگام ریخته
هاي  اثر فشار مذاب درونی به حداقل برسد. غلتک در قالب و طول متالورژیکی را پشتیبانی کند تا باد کردن یا

کردن الیه به راست شدن (از طریق انتقال از بخش انحنادار به بخش مستقیم و  اضافی دیگري نیز براي وادار
راست مسیر) الزم است. اگر پشتیبانی و تنظیم غلتک نورد کافی نباشد، منجر به بروز ترکهاي داخلی و جدایی 

هاي دیگر، در محصول نهایی باقی خواهد ماند،  در عملیات د از چندین نوردیوب حتی بعشود. این ع می
 گري از اهمیت زیادي برخوردار است. یند ریختهآبنابراین کنترل فر

 

 گري پیوستهعیوب در ریخته
 ،هاي درونی ترك :عبارتند ازشود  گري پیوسته مشاهده می هاي ریخته در شمشی که به کرات عیوب

 ،همگننا ساختار ،زاویه انحراف ،ابعادي انحراف ،هاي انقباضی کم ،هاي گازي مک ،هاي سطحی ترك
سرعت انجماد و  دامنه انجماد،، چگونگی تهیه ذوبتواند  می منشاء بروز عیوب فوقکه ناهموار سطح و آخال

همی که در بهبود موارد م باشد. سطح داخلی قالب و ها تنظیم نبودن کشنده ،سرعت بارریزي ،جهت انجماد
انتخاب ، تگاه وتجهیزات با کارآرایی باالانتخاب دس ثرند عبارتند از:ؤراندمان تولید شمش و کاهش عیوب م

 تن در 10 گري پیوسته با تولیدماشین ریختهتوضیح اینکه اگر وتجهیزاتی که متناسب هم باشند ( دستگاه
قطعات و  جانمایی صحیح، )ساعت انتخاب شودتن بر  10اي با توانایی تولید ساعت انتخاب شد کوره

گري و یا در  در زمان نصب ماشین ریختهنگهداري و تعمیرات صحیح ، دستگاه نسبت به همهاي زیرمجموعه
زمان تعمیرات اساسی آن، تنظیم قطعات مختلف ماشین نسبت به هم از اهمیت باالیی برخوردار است. در حال 

 باشد. باالیی در حال انجام می در ایران این مهم با خطاي حاضر
 

 )5(شکل  گري پیوسته نواحی ذوب در طول خط ریخته
باشد. ناحیه اول که قرمز رنگ  نمایید. مقطع ذوب شامل سه ناحیه می مشاهده می 4همانگونه که در شکل 

شویم، تر  گردد. هرچه به انتهاي خط نزدیک باشد، فوالد منجمد شده است. که از سطح تختال شروع میمی
گردد. تا در نهایت کل مقطع تبدیل به فوالد جامد  تر شده و این ناحیه نیز بیشتر می فرآیند انجماد نیز کامل

باشد.  باشد، فوالد خمیري بوده و در فرآیند انجماد فوالد بسیار مهم می ناحیه دوم که نارنجی رنگ می گردد.
 تختالوجود آمده در ه باشد. عیوب ب بدون بازگشت می پذیر وزیرا در این ناحیه ساختار ملکولی فوالد ضربه

باشد. این ناحیه که در  باشد، فوالد مذاب می ناحیه سوم که زرد رنگ می افتد. نیز عمدتاً در این ناحیه اتفاق می
گردد. نکته مهم  مرکز مقطع تختال قرار گرفته است، رفته رفته به حالت خمیري در آمده و در نهایت جامد می

وص این ناحیه این است که همواره فشار ذوب ناشی از وجود ذوب پاتیل بر روي آن وجود داشته، خصدر
مناسب به تختال  هرگونه اعمال فشار محیطی نا گردد. ایجاد تختالگردد تا تراکم ملکولی مناسبی در  موجب می
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تال ترك داخلی ایجاد تواند در تخ در حال تولید که موجب اختالل در مرز ناحیه خمیري و ذوب شود، می
توان آن را براي تولید انواع ورق بعنوان مواد اولیه  که تختال با این عیب تولید گردد، نمی صورتی نماید. در می

شوند. و این امر موجب  ها بعنوان ضایعات دوباره به بخش تولید ذوب فرستاده می استفاده نمود. اینگونه تختال
 ي تولید زیادتر خواهد شد.ها کاهش تولید مفید و صرف هزینه

 

 ایجاد ترك داخلی  ثر درؤم عوامل
باشد. جهت بررسی این مهم بهتر  هاي خط می مهمترین عامل ایجاد ترك داخلی تختال تنظیم نبودن غلتک

 سیستم فتوگرامتري سپس دستورالعمل استفاده ازها به روش قدیمی تحلیل شده و  است ابتدا نحوه تنظیم غلتک
Tritop گري پیوسته: ریخته ماشینهاي  روش تنظیم غلتک ها را تدوین نمود. در تنظیم غلتک 

 نماییم: هاي مهم در مونتاژ خط تولید را بررسی می ابتدا هریک از بخش
باشد. زیرا که تمامی اجزا بر روي آن  سازي فنداسیون خط بخش مهمی از فرآیند مونتاژ می فنداسیون: آماده .1

 پذیرد. برداري انجام میهاي نقشه کنترل فنداسیون توسط دوربین گردد. مونتاژ می
 گذاريها با شیم گردد. تنظیم ساپورت ها نصب می سه عدد ساپورت اصلی بر روي پدستال :1هاي اصلی ساپورت .2

گیري آنها از طریق  ها، تنظیم و خطا دلیل فرم و انحناي ساپورته گردد. ب ها انجام می در محل پدستال
 .)6 (شکل پذیرد ها مشخص گردیده است، صورت میگیري نقاط مبنا که در نقشه ساپورت ازهاند

با  ردیف صورت دوه باشد که ب عدد می 130هاي موجود در خط تولید، بیش از  تعداد غلتک:2ها سگمنت .3
ه دقت باال . جهت دستیابی بشوده میتعیین شده چید طول متالوژیکی) بر روي تختالضخامت فاصله ثابت (

ها در هر سگمنت  (بسته به نوع طراحی و قرارگیري تعداد غلتک غلتک 12ها، هر  در تنظیمات غلتک
گردد. مکان هر غلتک نسبت به صفحه مبناي سگمنت  نصب می سگمنتبر روي یک  باشد) ت میومتفا

. هر یردپذ و بر روي فیکسچر مخصوص آن در کارگاه تعمیرات صورت می گیري دستی توسط اندازه
گردد. تمامی تنظیمات بین غلتک، سگمنت  عدد پایه بر روي ساپورت اصلی نصب می 4سگمنت بر روي 

 .)7(شکل  پذیرد گذاري انجام میو  ساپورت از طریق شیم
نمایند. برخی از آنها محرك بوده و  را در طول خط ایجاد می تختالها امکان حرکت  غلتک: ها غلتک .4

ها ارتباط مستقیم با کیفیت هاي هندسی و انطباقی در ساخت غلتک عایت تلرانسبرخی دیگر متحرك. ر
ها و  ها در پیش مونتاژ نیم سگمنت کنترل محل صحیح غلتک تولیدي و طول عمر خط تولید دارد. تختال

 پذیرد. گري انجام می بازرسی با شابلون مخصوص قوس ریخته
 

1 Support segments 
2 Segments 
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 در تولید  ها گیري غلتک تنظیم نبودن محل قرارمشکالت 
ها و  فشار بیش از حد به غلتک، افزایش عیوب هندسی در اسلب، ایجاد ترك داخلی در اسلب تولیدي

 افزایش ،افزایش تعداد دفعات توقف خط جهت انجام تعمیرات اضطراري، نهایتاً کاهش طول عمر اجزا دوار
 .افزایش ضایعات تولید، کاهش راندمان خط تولید، هاي تولید هزینه

 

 در پروژه فوالد هرمزگان   Tri topفتوگرامتريتوسط دستگاه  گري ماشین ریخته برداري انجام اندازه روش
برداري در این  آلمان بوده و اندازه SMS DEMAGگري فوالد هرمزگان طراحی شرکت  ماشین ریخته

. ارتفاع ماشین: گردند، انجام شد می ها بر روي آن مونتاژ هاي اصلی که سگمنت پروژه پس از نصب ساپورت
صورت سه ه نقطه از خط ب 2000متر می باشد. در این پروژه بالغ بر 4متر و عرض آن  18متر، طول ماشین:  10

 باشد:صورت ذیل میه بعدي برداشت گردید. مراحل انجام پروژه ب
ر کارشناسان شرکت گري که در ابتداي پروژه در اختیاهاي ماشین ریختهایجاد فایل مبنا با استفاده از نقشه .1

قابلیت مقایسه مدل سه بعدي با  Ttitopافزار دستگاه در نرمبا توجه به اینکه  ابعاد دقت مرکزي قرار گرفت.
، بازرسی از طریق گريموجود بر روي قوس ریختههاي فضایی ، و اندازهاشتهابر نقاط ایجاد شده وجود د

ها بر روي ساپورت گیري سگمنتقرار ه بعدي محلمدل سه بعدي انتخاب گردید. به همین منظور فایل س
 )8(شکل  .گردیدهاي صورت پذیرفته گیريمبناي تمامی اندازهایجاد و  Catiaافزار اصلی در نرم

برداري قرار گیرند. تمیز کاري سطوح را با تینر فوري انجام کاري کلیه سطوحی که باید مورد اندازهیزتم .2
انجام این کار جهت چسبیدن هرچه بهتر  چربی بر روي سطوح باقی نماند. گونه آثارداده به نحوي که هیچ

 گیرد.دار به قطعات انجام میهاي برچسبرفرنس

ماشین ریخته گري بر روي گیري نقاط رفرنس اندازهبرداري: در این قسمت سازي پروژه جهت اندازهآماده .3
ذاري باید به نحوي این کار انجام پذیرد که اوالً گالزم به ذکر است که در زمان رفرنس .شودچسبانده می

برداري وجود داشته باشد. بعنوان افزار بتواند تصاویر را به یکدیگر بچسباند، ثانیاً نقاط کافی براي اندازهنرم
همچنین ترك با تصویر قبل وجود داشته باشد و شگذاري شده مرفرنس کد 5مثال در هر تصویر حداقل 

 .)9(شکل  عدد رفرنس کدگذاري نشده نیازمند هستیم 6تا  3ري یک سطح حداقل به برداجهت اندازه
برداري گذاري شده است و قرار است اندازههایی که رفرنسبخش برداري: از زوایاي مختلف ازعکس .4

جهت  گري پیوسته،ابعاد بزرگ ماشین ریخته. در این بخش بدلیل گرددمیبرداري عکس صورت پذیرد،
عکس گرفته شده است.  500در این پروژه از هر خط بالغ بر  ایم.رداري از جرثقیل استفاده نمودهبعکس

ها نسبت به یکدیگر، تنظیم دوربین، دماي محیط و رعایت فاصله کانونی در حد مجاز، زوایاي عکس
 .)10(شکل  باشدها از مهمترین عوامل افزایش کیفیت پروژه میچیدمان درست رفرنس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
                                                                                  ... هاي استفاده از سیستم

 
85 

افزار مربوطه تحلیل تمامی اطالعات برداشت شده توسط نرم :عات برداشتی و ارائه فرم سه بعدياطال پروسه .5
امی نقاط برداشت شده، دقت بخش کیفیت تمدر این  .شده و فرم سه بعدي پروژه استخراج می گردد

 .)12و11 (شکل پروژه و اطالعات بسیار دیگري در این نرم افزار ارائه وجود دارد
مدل سه بعدي با ابرنقاط ایجاد شده و ارائه گزارش بازرسی: با انطباق ابر نقاط ایجاد شده بر روي آنالیز  .6

صورت مجزا اعالم گزارش شده و ه ها، بمدل سه بعدي، کلیه انحرافات مربوط به هر نشیمن سگمنت
 .)15و14و13(شکل  توان نسبت به تنظیمات نهایی اقدام نموداساس آن میبر

 

 برداريهاي نقشهاده از روش فتوگرامتري نسبت به روش استفاده از دوربینمزایاي استف
 برداري گردد. در روش نقشه در روش فتوگرامتري هر نقطه مستقل از اینکه فرم قطعه چگونه باشد، برداشت می

 باشد و روش برداري فتوگرامتري سه بعدي می توان برخی از نقاط مبناي ارتفاعی را برداشت نمود. اندازهتنها می
 گردد. اما در روشدر روش فتوگرامتري خصوصیات هندسه قطعات نیز برداشت می برداري تک بعدي است. نقشه
ه افزار فتوگرامتري باطالعات ارائه شده توسط نرم برداري اطالعات هندسه قطعات موجود نخواهد بود.نقشه

برداري تنها برخی نماید. در روش نقشهایجاد می باالیی را باشد که جهت تنظیم و خطاگیري قابلیتصورتی می
 گردد. متنی ارائه می صورت فایله نقاط فارغ از هرگونه تحلیل ب

 
 اند کنون از این روش استفاده نمودههایی که تاشرکت

  SMS Demagبرداري انجام شده توسط شرکت نتایج اندازه :1388 شرکت فوالد مبارکه اصفهان در سال
شرکت  SMS Demagبه سفارش شرکت  1388شرکت فوالد هرمزگان در سال  است. یید گردیدهأت

Salzgitter   در کشور آلمان که توسط شرکتLinearis3d  .صورت پذیرفته است 
هاي برداري براي تمامی ماشیندر حال حاضر شرکت فوالد مبارکه تصمیم به استفاده از این روش اندازه

دست ه هاي انجام شده توسط شرکت ابعاد دقت مرکزي تمامی نتایج ب پروژهدر  گري خود گرفته است.ریخته
رما مورد ارزیابی بردار کارفهاي نقشهتیم طترازیابی دقیق در چند نقطه توس هايآمده مجدداً توسط دوربین

 در پروژه فوالد هرمزگان،یید قرار گرفته است. أدر روش فتوگرامتري مورد ت دست آمدهه بو نتایج  شده
ال شده بود. با بررسی کامل این موضوع و ؤخطاي زیاد موجود در محل قرارگیري سگمنت اول، موجب س

گاه بطور ناصحیح مونتاژ گردیده بازدید از محل خطاي زیاد اعالم شده مشخص گردید که صفحه نشیمن
 نشان داده شده است. ئلهاین مس 15و  14است. در شکل 

 

 گیرينتیجه
، يسازي قطعات و تجهیزات تولیدیر صنعت فوالد، جهت بازرسی ابعادي و شبیهدر صنایع سنگین نظ

از ابتداي ساخت قطعات، تا انتهاي عملیات نصب و بازرسی  فتوگرامتري بردارياندازه هايتوان از سیستم می
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ل کاهش کاري و توقف پروژه به حداقهاي دوباره استفاده نمود. به نحوي که کیفیت مونتاژ افزایش و هزینه
 گري به این روش موجب افزایش راندمان تولید و الزم به توضیح است که تنظیم دقیق ماشین ریخته یابد.

 کاهش مستقیم ضایعات خواهد بود.
 

 مراجع 
 گري پیوسته فوالد هرمزگاناسناد و مدارك فنی ماشین ریخته ]1[
 ان توسط شرکت ابعاد دقت مرکزيگري فوالد هرمزگگزارشات بازرسی ارائه شده از ماشین ریخته ]2[

[3] http://www.linearis3d.de/en/continuouscaster.html 
[4] http://www.gom.com/industries/transportation/shipbuilding.html 
[5] http://www.gom.com/industries/power-generation-turbines/wind-energy.html 
[6] http://www.gom.com/metrology-systems/large-scale-cmm.html 

 
 
 

 
 

گذاري شده و  تولز، نقاط رفرنس کد .2شکل  .Tritop دستگاه فتوگرامتري .1شکل 
 .گیري کش اندازه کدگذاري نشده و خط

 

 
 

 .Tritopبرداري توسط دستگاه فتوگرامتري . روش اندازه3شکل 
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 نواحی ذوب در طول خط  .5کل ش .گري پیوسته.شماي کلی ماشین ریخته4شکل 
 .گري پیوسته ریخته

 
 
 

  

هاي ماشین گاه سگمنت. نماي کلی نشیمن6شکل 
 .گري فوالد هرمزگانریخته

 

 .ها در هر سگمنتگیري غلتک. نحوه قرار7شکل 

 
 
 

  
 گري بعنوان . مدل سه بعدي خط ریخته 8شکل 

 .برداريمبناي اندازه
زي پروژه و چیدمان نقاط سا. نحوه آماده9شکل 

 .کدگذاري نشده و کدگذاري شده رفرنس
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افزار ها در نرمنهایی عکس . پروسه11شکل  .گريبرداري از ماشین ریخته. عکس10شکل 
 .Tritopدستگاه 

 
 
 
 

 
 

.آنالیز کانتوره رنگی مقایسه اطالعات 13شکل  .افزار. اطالعات پروسس شده توسط نرم12شکل 
 .برداريرداشت شده با مدل سه بعدي مبناي اندازهب

 
 
 

  
 . گزارش بازرسی ایجاد شده براي محل 14 شکل

 .گیري هر سگمنتقرار

گاه سگمنت . عدم مونتاژ صحیح نشیمن15شکل 
 .14نشان داده شده در شکل 
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