
•  Mevcut en doğru hacim ölçümü
•  Tipik test süresi 60 saniyeden az
•  Numunenin kolay konumlandırılması
•  Numuneyi otomatik olarak tartar
•  Mevcut en kapsamlı boyutsal analiz
•  Tam ürün veya "dilim" analizine imkan sağlar
•  Basit kalibrasyon
•  E-tablo arşivleme
•  2D ve 3D örnek gösterimleri
•  Farklı dil seçenekleri
•  Barkod tarayıcı uyumlu
•  Ölçümler operatörden bağımsızdır
•  Hacim doğrulama

Volscan Profiler; Ekmek ve unlu mamüllerde hacim, 
yoğunluk ve boyut profillerini ölçen masaüstü lazer 
tabanlı bir tarayıcıdır.

Bu temassız ölçüm sistemi, yalnızca hacim ölçen temas ve 
yer değiştirme tekniklerine göre önemli avantajlar sunar. 
Ürünlerin hızlıca 3 boyutlu sayısallaştırılması, sonuçları 
çeşitli veri formatlarında anında kullanım veya gelecekteki 
erişim için matematiksel olarak değiştirilebilen, boyutla 
ilgili birkaç ayrıntılı parametrenin otomatik olarak 
hesaplanmasını sağlar.

Volscan Profiler ile üreticiler, ürünleri imal etme koşullarını 
ve içerik performansını kontrol edebilmek, izleyebilmek 
için hacim ve yoğunluğunun ölçümünde kesin ve hızlı bir 
yönteme sahip olur.

HACİM VE YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜNDE DEVRİM 

AACC ONAYLI
YÖNTEM 10.16.01 

stablemicrosystems.com



VOLSCAN PROFILER
Volscan Profiler testi nasıl çalışır?
Ürün, konumlandırıldığı yerde alt ve üst noktalardan iğnelenir veya belirli ürüne göre uyarlanmış 
uygun bir aparat ile yerleştirlir. Test edilen her parti için operatör tarafından yazılıma girilen 
parametreler şunları içerir: numune kimliği adı, tarih, un ağırlığı, ekmek tipi ve parti kodu [1].

Bu değerlendirme hızla yapılabilir, sonuçlar seçilen aralığa (0,5 mm ila 50 mm) ve tercih edilen 
hassasiyete bağlı olarak birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişen bir sürede elde edilir [1].
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Parametreler ve hesaplamalar kullanıcı tarafından 
tanımlanabilir, Bu da veri raporlama gereksinimlerinde 
maksimum esneklik sağlar [2/3].

Ürün daha sonra otomatik olarak tartılır ve göze zarar 
vermeyen bir lazer ışını, ürün dönerken seçilebilir 
aralıklarla ürünün dış hatlarını ölçmek için dikey olarak 
tarar. Her aralık, ürünün ayrıntılı bir profilini sağlayan 
400 veri noktasından oluşur [4/5].

Rehber
Testlerin kurulmasına ve gerçekleştirilmesine yardımcı 
olmak, hesaplamaları açıklamak ve ürününüze [7] en 
uygun test ayarları hakkında tavsiyelerde bulunmak için 
Yardım dosyası biçiminde [6] eksiksiz bir kılavuz 
mevcuttur.



Veri Analizi, yönlendirme ve 
görüntüleme seçenekleri
Test tamamlandıktan sonra, taranan veriler, önceki arşivlenmiş 
ölçümlerle karşılaştırmalara izin vermek için hem 2D hem de 3D 
temsillerde görüntülenebilir [8]. Aşağıdakiler gibi tipik ölçümler hızlı 
bir şekilde belirlenebilir: kullanılan unun ağırlığına bağlı olarak hacim, 
spesifik hacim (Hacim/Ürün Ağırlığı) uzunluk, maksimum genişlik, 
maksimum yükseklik, çevre, yüzey alanı ve Ürünün Hacim Verimi 
(Hacim) /100g un). Kolaylık sağlamak için, geniş bir seçenek 
yelpazesinden yalnızca seçilen parametreler görüntülenir [9]. 
2D kesit görünümünde, seçilen aralıklarda veya test verilerinin 
'dilimlerinde' ek otomatik ve manuel ölçümler yapılabilir [10]. 
Ürünün 3D görünümleri, görsel karşılaştırma ve sunum için 
görüntüleme esnekliği sağlayan tüm düzlemlerde döndürülebilir.

Tüm veriler, kolay erişim ve analiz için elektronik tablo dosyalarına 
kaydedilir [11]. Bu veriler Microsoft Excel'de görüntülenebilir veya 
dışa aktarılabilir.

Veriler herhangi bir sütun başlığına göre sıralanabilir ve yeni veri 
seçimine göre istatistikler ayarlanabilir.

Sonuçlar, Outlook'ta otomatik olarak bir mesaj penceresi açan ve 
etkin pencereyi [13] ekleyen Posta Gönder düğmesine [12] 
tıklanarak hızlı bir şekilde e-postayla gönderilebilir.

Verilerinizin içine bırakılabileceği ve test veri 
alanları ile otomatik olarak konumlandırılabileceği 
veya tam Rapor Düzenleme araçları kullanılarak 
değiştirilebileceği ve .pdf dosyası olarak kaydedi-
lebileceği bir Rapor şablonu mevcuttur [14].

Alternatif olarak, görüntüler ve veriler kopyalanıp 
diğer uygulamalara yapıştırılabilir [15].
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UYGULAMA ALANLARI
• ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
• KALİTE GÜVENCE
• SÜREÇ KONTROLÜ
• AKADEMİK ARAŞTIRMA

VOLSCAN

Tipik Bilgisayar 
Gereksinimleri
• 2,5 GHz CPU

4 Gb bellek
2 Gb boş sabit disk alanı
OpenGL veya DirectX 9.0c uyumlu grafik kartı
Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 

• 
• 
• 
• 

Evrensel Ürün Desteği Platformu
Bu aksesuar (sol altta), başarılı bir şekilde test 
edilmek üzere cihaz içinde tutulabilecek ürün 
yelpazesini büyük ölçüde genişletmektedir. 
Farklı kalınlık ve uzunluklarda bir dizi pim ile 
100 mm çapında bir taban sunarak sayısız 
destek çözümü sunar.

Tek Kullanımlık Ekler için Ürün Desteği
Bu ürün desteği, numuneleri tek kullanımlık 
eklere (sağ üstte) yapıştırmak için imkan 
sağlar ve testler arasında hızlı çıkarma ve 
değiştirmeye olanak tanır. Ekler bir mıknatıs 
aracılığıyla yerleştirilir ve seçilen yapıştırıcıya 
göre yeniden kullanılabilen 50'lik partiler 
halinde sağlanır.

Denge
PC COM portu 
üzerinden harici 
hassas terazi 
(görüntülenen 
değerleri bir ASCII 
dizisi olarak 
iletebilen) ile iletişim 
seçeneği.
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Örnek Boyutlar
Maksimum çap:
Maksimum yükseklik:
Maksimum numune ağırlığı:

VSP600C
380 mm 
600 mm 
3 kg

VSP300C
190 mm
300 mm
3 kg

41 kg 
939 mm 
690 mm 
480 mm

25 kg
639 mm
490 mm
355 mm

±1% 
22 saniye** 
0.5 / 1.0 / 1.5rps 
400 (her dönüşte 
hesaplanan veri noktası) 
0.05 mm – 50 mm 
<1% 

±1%
22 saniye**
0.5 / 1.0 / 1.5rps
400 (her dönüşte 
hesaplanan veri noktası)
0.05 mm – 50 mm
<1%

Hareket ve Ölçüm
Değişken tarama çözünürlüğü
Hacim doğruluğu:
150 mm yüksekliğindeki ürün için min. test süresi:
Dönme hızı seçenekleri:
Veri toplama:

Dikey adım boyutu seçenekleri:
Örnek ağırlık doğruluğu:
Boyutlar
Enstrüman ağırlığı:
Toplam yükseklik:
Toplam genişlik: 
Toplam derinlik:
Mekanik
Basit kalibrasyon
Ek güvenlik için kapı kilitleme mekanizması – kapı kapatılmadan testler başlatılamaz
Evrensel Ürün Desteği Platformu– kullanıcı tarafından seçilen pin dizisi ile alternatif destek çözümleri
Tek Kullanımlık Ekler için Ürün Desteği
Elektriksel
Çalışma sıcaklığı: 10°– 40°C (Yoğuşmasız)
Otomatik olarak kaydedilen ortam sıcaklığı ölçümü
Evrensel şebeke giriş voltajı: 100-240V AC 50/60Hz
Bağlantı: USB

İsteğe Bağlı Eklemeler
Hacim Doğrulama Topu
Harici hassas terazi En son yazılım sürümleri, stablemicrosystems.com adresinden

ücretsiz olarak indirilebilir.

Volscan Profiler, Stable Micro Systems'ın kendi bünyesinde geliştirilen, 
üretilen, nitelikli bir teknik uygulama ekibi ve uluslararası dağıtım ağı 
tarafından desteklenen çok çeşitli tekstür analizi çözümlerini 
tamamlayıcı niteliktedir.

*Stable Micro Systems Ltd, önceden haber vermeksizin herhangi bir 
noktada ürün teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
**10 mm'lik adım boyutuna ve %99 doğruluk oranına göre.
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