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Technologia Rhopoint TAMS™

Aktualizacja Denso e-Videns

Volkswagen AG zastosował nową technologię pomiaru do oceny powierzchni
lakierowanych karoserii samochodowych. Technologia Rhopoint TAMS™ (Total
Appearance Measurement System) została opracowana w ramach innowacyjnego
projektu i jest obecnie wprowadzana do produkcji seryjnej. Rhopoint TAMS™ jest
dystrybuowany na całym świecie przez firmę Konica Minolta Sensing
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Ulepszony moduł kontroli wizualnej spra
wia, że narzędzie stało się wszechstron
ne i łatwe w użyciu. Nie ma potrzeby
przełączania się na oprogramowanie OE
w celu kasowania błędów po zakończe
niu kontroli. E-Videns zapewnia także
dobrą komunikację z klientem, generując
łatwy do odczytania raport dostępny za
pośrednictwem chmury.
Najnowsza wersja oprogramowania
do urządzenia e-Videns nie tylko zwięk
sza szybkość działania i liczbę pojazdów,
w których można je stosować, ale także
zapewnia mechanikom całkowitą swobo
dę w doborze poszczególnych modułów.
Umożliwia również dostosowanie listy
kontrolnej do konkretnego pojazdu.
Głównym elementem aktualizacji jest
gruntowna przebudowa modułu „Kontro
la wizualna”. W porównaniu z poprzedną
wersją funkcjonalność ta została znacz
nie rozszerzona – obecnie mechanicy
mają do dyspozycji szczegółową listę
kontrolną, zawierającą ponad 100 pozy
cji i obejmującą różne kategorie: serwis
ogólny, OEM, kontrolę prac serwisowych

Fot. Denso

Rhopoint TAMS™ mierzy to,
co widzi oko
W obecnie stosowanej metodologii po
miaru i kontroli wyglądu malowanych
powierzchni największym wyzwaniem
jest skorelowanie mierzonych wyników
z oceną wzrokową inspektorów jakości,
ponieważ to, co mierzą instrumenty, nie
zawsze jest tym, co widzi ludzkie oko.

Malowanie elektroforetyczne katodowe
/ E-Coat (KTL)
Przy zastosowaniu obecnych metod kon
trola jakości matowych powłok elektro
foretycznych na linii produkcyjnej była
możliwa tylko poprzez wykonanie czaso
chłonnych i kosztownych analiz.
Dzięki
zastosowanej
koncepcji
i metod optycznych, urządzenie Rhopoint
TAMS™ umożliwia pomiary wszystkich
rodzajów powierzchni, od powierzchni

o wysokim połysku do powierzchni ma
towych. Użytkownik może teraz mierzyć
również jakość powłok elektroforetycz
nych na linii produkcyjnej. Jest to tym
ważniejsze, że jakość powłoki elektro
foretycznej wpływa na postrzeganą i mie
rzoną jakość lakieru bezbarwnego, a tym
samym – na ostateczny wygląd powłoki.
Wygląd lakierowanej powierzchni ka
roserii samochodu zależy w dużej mierze
od falistości i chropowatości stalowych,
aluminiowych lub plastikowych elemen
tów formowanych przed lakierowaniem.
Rhopoint TAMS™ może być używany
do pomiaru i mapowania powierzchni
na każdym pośrednim etapie produkcji
samochodu. Można określić charakte
rystykę powłoki elektroforetycznej, wy
pełniacza, powłoki gruntującej i powło
ki nawierzchniowej przed operacjami
polerowania i po nich w celu uzyskania
szczegółowego obrazu całego procesu
powlekania. Ten unikalny zestaw danych
daje producentowi samochodów nowe
możliwości oceny przydatności surow
ców lub optymalizacji poszczególnych
elementów procesu, co przekłada się na
redukcję kosztów i poprawę jakości.
Rhopoint TAMS™ jest dostępny jako
przenośne urządzenie ręczne lub jako
wdrożony system automatyczny. Urzą
dzenie RoboTAMS zostało zoptymalizo
wane do szybkiej automatycznej oceny
jakości lakieru pojazdu i przetestowane
pod kątem przydatności koncepcji. Do
datkowo, wykrywanie i charakteryzacja
błędów to kolejne opcje, które mogą być
wyświetlane dzięki rozwiniętej technolo
gii pomiarowej.
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Wprowadzony na rynek w 2018 roku e-Videns jest kompleksowym oprogramowaniem
do kontroli pojazdów dla niezależnego rynku części zamiennych. Narzędzie umożliwia zarządzanie każdym aspektem procesu i obejmuje kwestionariusz dla kierowcy,
skanowanie systemów, kontrolę wizualną, kontrolę stanu silnika i raportowanie.
E-Videns łączy się bezpośrednio z systemami pojazdu i wychwytuje kody błędów,
monitoruje w czasie rzeczywistym dane pobierane z silnika w różnych warunkach
pracy i zapewnia technikom te same funkcje kasowania, co sprzęt OE

Fot. Konica Minolta

Technologia ta jest wynikiem sześcio
letniego wspólnego projektu rozwojowego
firm Rhopoint Instruments Ltd., Audi AG
oraz Volkswagen AG i oferuje producen
towi samochodów ulepszone parametry
kontroli jakości wyglądu lakierowanych
karoserii i części samochodowych.
W wyniku pomyślnie zakończonej
fazy testów na liniach produkcyjnych
Rhopoint TAMS™ stała się nową techno
logią firmy Volkswagen i została włączo
na do warunków technicznych dostawy
oraz specyfikacji testów jakości.

Nowe urządzenie wyko
rzystuje technologię projekcji
i analizy obrazu do naślado
wania percepcji wzrokowej.
Obrazy pasmowe wyświetla
ne na powierzchni rejestro
wane są za pomocą podwój
nej kamery, a zastosowane
techniki analizy optycznej
(np. funkcji transferu optycz
nego) pozwalają obliczyć
wskaźniki opisujące właści
wości powierzchni.
Wartość parametru „Ja
kość” (Q) urządzenia Rho
point TAMS™ sygnalizuje
pozytywny lub negatywny wynik, a war
tość parametru „Harmonia” (H) określa,
czy przylegające do siebie części nadwo
zia mogą być postrzegane jako optycznie
równoważne. W ten sposób zobiekty
zowane zostaje subiektywne dotąd po
strzeganie przez różnych indywidualnych
obserwatorów. W przypadku odchylenia
jakościowego metodologia prezentacji
wyników pozwala na szybką reakcję i in
terwencję.
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oraz przeglądy sezonowe, w tym kon
trole opon. Użytkownicy mogą wybrać
odpowiedni przegląd z oznaczonego
kolorami menu, w którym znajdują się
cztery główne opcje: przegląd serwisowy,
przegląd letni, przegląd zimowy i kontrola
prac serwisowych.
Żaden z modułów nie jest obowiąz
kowy – użytkownik ma pełną swobodę
wyboru rodzaju przeglądu oraz ich ko
lejność. W rezultacie kontrola wizualna
jest niezwykle elastycznym narzędziem,
odpowiednim do dowolnej formy oceny
pojazdu – czy to przeprowadzanej przez
mechaników, czy przez dealerów aut,
którzy chcą sprawdzić stan pojazdów.
Dodatkowo, zwiększyło się pokrycie
e-Vidensa – narzędzie można już stoso
wać w około 98% europejskiego parku
pojazdów (samochody benzynowe wy
produkowane w 2003 r. lub nowsze, sa
mochody z silnikiem Diesla wyproduko
wane w 2006 r. lub nowsze). Urządzenie
wyposażono w opcję wyszukiwania po

jazdu po numerze VIN, numerze rejestra
cyjnym lub marce/modelu, dzięki czemu
użytkownicy łatwo znajdą właściwy mo
del. Mimo rozbudowanej funkcjonalności
e-Videns jest szybki i łatwy w użyciu: po
szczególne przeglądy mogą zająć zaled
wie 12 minut, a pełny przegląd pojazdu,
obejmujący całą listę kontrolną, można
przeprowadzić w ciągu godziny.
Innowacyjny charakter e-Vidensa
znajduje odzwierciedlenie w regular
nych aktualizacjach systemu. Od czasu
rynkowej premiery rozszerzono liczbę
obsługiwanych języków do 15, doda
no także funkcje kasowania interwałów
serwisowych – w tym terminów serwi
su, inspekcji olejowej, inspekcji hamul
ców i przebiegu oraz kasowanie kodów
błędów diagnostycznych. Rozwijane są
kolejne, nowe funkcje, co oznacza, że
użytkownicy e-Videns mogą oczekiwać
dodatkowych korzyści w przyszłości.
Więcej informacji o e-Videns można
znaleźć na stronie www.densoevidens.pl.n
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