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ก�รควบคมุคณุภ�พ 3D ขั้ ้�นำสง้สำ�หรบ้ย�งและย�งรถยนำต์
LMI Technologies อุอุกแบบและจััดห�ก�รัแกปั้ัญห�ก�รัสำแกน 3D แบบ all-in-one ที่่�มป่ัรัะสำทิี่ธิภิ�พสำงูสำำ�หรัับก�รัตรัวจัสำอุบย�งและก�รัตรัวจั
สำอุบย�งรัถยนตท์ี่่�สำำ�คัญัเช่น่ ก�รัอุดัขึ้้�นรัปูัย�ง strip guidance , splice และ ก�รัคัวบคัมุรัอุยตอุ่ ช่ั �นก�รันูนและบุ�มด�้นขึ้�้ง ก�รัที่ำ�เคัรั่�อุงหม�ย
ย�งและก�รัรัะบรุัหสัำ DOT

Gocator มช่่ดุเคัรั่�อุงมอุ่วดัก�รัอุดัขึ้้�น
รัปูัแบบคัรับวงจัรัในตวัที่่�มฟั่ังกช์่ั�นเช่น่
คัว�มย�วคัว�มกว�้งคัว�มสำงูคัว�มลก้
มมุตำ�แหน่งจัดุสำงูยอุดและขึ้น�ดรัอุ่ง

เซ็น็เซ็อุรั ์Gocator ใหข้ึ้อุ้มลูพ่�นผิวิ 
3 มติแิบบเต็มรัปูัแบบเพ่�อุตรัวจัห�
รัอุยนูนขึ้น�ดเล็กและรัอุยบบุบนพ่�น
ผิวิแกม้ย�ง

เน่�อุงจั�กแถบย�ง (หรัอุ่ plies) ถกู
พันรัอุบดรััมขึ้อุงย�ง Gocator จัะ
สำแกนขึ้อุบแถบเพ่�อุใหแ้น่ใจัว�่พวก
มนัถกูป้ัอุนเขึ้�้ตำ�แหน่งที่่�ถกูตอุ้ง

Gocator ตรัวจัสำอุบรััศมเ่รัเดย่ล 
(RRO) และคั�่รัพูรันุด�้นขึ้�้ง (LRO) 
โดยก�รัวดัโปัรัไฟัลท์ี่่�ศนูยก์ล�งและ
ไหลข่ึ้อุงย�ง ก�รัวดัเหล�่น่�บง่บอุก
ถง้คัว�มเบ่�ยงเบนขึ้อุงคัว�มกลมขึ้อุง
ย�งจั�กวงกลมที่่�สำมบรูัณ์แ์ละรัะบุ
ปััญห�ก�รัหมนุวนที่่�อุ�จัเกดิขึ้้�นเช่น่ 
"hop" และ "wobble"

ในรัะหว�่งก�รัปัรัะกอุบย�ง Gocator 
จัะใช่ใ้นก�รัตรัวจัสำอุบปััญห�ที่่�เกดิ
ขึ้้�นกบัตวัเช่่�อุมตอุ่ในก�รัตอุ่รัอุยและ
ก�รัเย็บเช่น่ช่อุ่งว�่งที่บัซ็อุ้นหสูำนัุขึ้
และวสัำดพัุบ

Gocator สำแกนเคัรั่�อุงหม�ยย�งที่่�
ที่�สำห่รัอุ่เลเซ็อุรับ์นผินังย�งรัวมถง้
คั�่ต�่งๆเช่น่ขึ้น�ดย�งและคัว�มดนั
ลมย�งสำงูสำดุ Gocator สำรั�้งภ�พ
คัว�มเขึ้ม้ขึ้อุงก�รัที่ำ�เคัรั่�อุงหม�ยที่่�
ถกูปัรัะมวลผิลแลว้โดยใช่ ้HexSight 
หรัอุ่ Gocator SDK

Gocator สำแกนห�เพ่�อุห� คัว�ม
กว�้งและตำ�แหน่งที่่�ที่บัซ็อุ้นกนัขึ้อุง
สำว่นปัรัะกอุบสำำ�คัญัมอุงห�ช่อุ่งว�่ง
รัะหว�่งแถบย�งที่่�อุยูก่บัช่ั �นและแผิน่
ย�งแบนที่่�ปัรัะกอุบกนัเป็ันเน่�อุย�ง

Gocator สำรั�้งภ�พแผินที่่�คัว�มสำงู
ขึ้อุงตวัอุกัษรัช่ดินูนสำด่ำ�บนดำ�สำำ�หรัับ
ก�รัวเิคัรั�ะหแ์ละก�รัแปัลงเป็ันขึ้อุ้มลู
ตวัเลขึ้และตวัอุกัษรั
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คว�มท้��ท้�ยขั้อง 
ก�รตรวจสอบย�งและย�งรถยนำต์

ก�รัผิลติย�งและย�งรัถยนต ์มค่ัว�มที่�้ที่�ยพเิศษเน่�อุงจั�กลกัษณ์ะขึ้อุงวสัำดทุี่่�เก่�ยวขึ้อุ้ง

ก�รตรวจสอบวส้ดุสุเีขั้�มท้ี�คว�มเร็วสง้
ก�รัตรัวจัสำอุบย�งและย�งรัถยนต ์R&T เก่�ยวขึ้อุ้งกบัก�รัสำแกนวสัำดทุี่่�
มค่ัว�มคัมช่ดัตำ��และสำเ่ขึ้ม้พรัอุ้มรัปูัที่รังเรัขึ้�คัณ์ติที่่�ซ็บัซ็อุ้นที่่�คัว�มเร็ัว
สำงูม�ก จั�กพ่�นผิวิย�งสำเ่ขึ้ย่วเป็ันปัรัะก�ยไปัจันถง้รัหสัำ DOT สำด่ำ�บนสำ่
ดำ�ที่่�ย�กตอุ่ก�รัสำแกนจัง้มั�นใจัไดว้�่ก�รัคัวบคัมุคัณุ์ภ�พ 100% ตอุ้งใช่ ้
โซ็ลชู่นัก�รัสำแกน 3 มติิ

ขั้�อ จำ�กดุ้ ขั้อง 2D
ก�รัมอุงเห็นขึ้อุงเคัรั่�อุง 2D อุ�ศยัคัว�มเปัรัย่บต�่งเพ่�อุตรัวจัจัับ
คัณุ์สำมบตั ิ3D ขึ้้�นอุยูก่บัรัปูัรั�่ง ก�รัสำแกนคัณุ์สำมบตัสิำด่ำ�บนย�งสำ่
ดำ�เป็ันแอุพพลเิคัช่ั�นที่ั�วไปัสำำ�หรัับ 3D ดว้ยรัปูัรั�่ง 3D สำ�ม�รัถวดั
คัณุ์สำมบตัทิี่่�สำำ�คัญัเช่น่คัว�มเรัย่บขึ้อุงวตัถแุละเรัขึ้�คัณ์ติพ่�นผิวิ
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บรรลเุป้� �หม�ยก�รผู้ลติขั้องคณุ

น่�คัอุ่เป้ั�หม�ยที่่�คัณุ์ตอุ้งก�รัเพ่�อุปัรัับปัรังุก�รัผิลติขึ้อุงโรังง�น

 » เรัง่คัว�มเร็ัวรัอุบก�รัตรัวจัสำอุบ

 » มั�นใจัในก�รัผิลติย�งรัถยนตท์ี่่�มค่ัณุ์ภ�พ

 » สำรั�้งขึ้อุงเสำย่นอุ้ยลง / นำ�กลบัม�ใช่ใ้หมข่ึ้อุงวสัำดุ

 » ลดคัว�มเสำ่�ยงในก�รัเรัย่กคัน่ผิลติภณั์ฑ์์

 » เพิ�มคัว�มยด่หยุน่ในก�รัผิลติ  
(เช่น่ย�งหล�ยรัุน่ / ขึ้น�ด)
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Built-In ก�รตรวจสอบ 3D แบบสมบร้ณ์
ก�รัตรัวจัสำอุบเป็ันก�รัที่ำ�ง�นที่่�มห่ล�ยขึ้ั �นตอุน เรัิ�มจั�กก�รัแปัลง
ช่ิ�นสำว่นใหเ้ป็ันขึ้อุ้มลูดจิัติอุลจั�กนั�นวดัคั�่ต�่งๆที่่�ตอุ้งก�รั สำดุที่�้ย
คัอุ่ก�รัสำง่คั�่ไปัสำ่�อุสำ�รักบัอุปุักรัณ์อ์ุ่�นไมว่�่จัะเป็ัน หุน่ยนต ์PLC หรัอุ่
กรัะบวนก�รัในก�รั Monitoring ต�่งๆซ็้�งที่ั �งหมดน่�สำ�ม�รัถที่ำ�ไดด้ว้ย
อุปุักรัณ์ช์่ิ�นเดย่วช่ว่ยลดตน้ที่นุและลดคัว�มซ็ำ��ซ็อุ้นขึ้อุงก�รัผิลติที่ำ�ให ้
ก�รัคัวบคัมุคัณุ์ภ�พที่ำ�ได ้100%

Quality Control Decision-Making
Gocator  สำง่ขึ้อุ้มลู Pass/Fail ไปัยงัอุปุักรัณ์ต์�่งๆเพ่�อุช่ว่ยในก�รั
ตดัสำนิใจัดว้ยอุปุักรัณ์ช์่ิ�นเดย่วและที่่�คัว�มเร็ัวสำงูได ้

ออกแบบม�สำ�หรบ้แอพพลเิคชั่ ้�นำ R&T คว�มเร็วสง้
เคัรั่�อุงมอุ่สำรั�้งโปัรัไฟัลข์ึ้อุง Gocator มอุ่มิเมจัคัว�มละเอุย่ด 2 ล�้น
พกิเซ็ลที่่�ใหโ้พรัไฟัลค์ัว�มละเอุย่ดสำงูที่่� 5 kHz ที่ำ�ใหเ้หม�ะสำำ�หรัับ
ง�นสำแกนคัว�มเร็ัวสำงูรัวมถง้ดอุกย�ง / แกม้ย�งและอุ่�น ๆ ก�รัสำแกน
เร็ัวขึ้้�นช่ว่ยใหผ้ิูใ้ช่ส้ำ�ม�รัถเรัง่กรัะบวนก�รัอุนิไลนแ์ละบรัรัลคุัว�ม
ละเอุย่ดสำงูสำดุ

GOCATOR® FOR  
SMART R&T INSPECTION

Gocator เฟิิรม์แวรแ์ละ HexSight 

Gocator ที่กุตวัม�พรัอุ้มกบัเคัรั่�อุงมอุ่วดัในตวัที่่�เป็ันกรัรัมสำทิี่ธิิ� 
นอุกจั�กน่�คัณุ์ยงัสำ�ม�รัถขึ้ย�ยรัะบบตรัวจัสำอุบบรัรัจัภุณั์ฑ์ ์
Gocator ขึ้อุงคัณุ์ดว้ยไลบรั�รั่�วชิ่นัซ็สิำเต็ม 2D ที่่�มป่ัรัะสำทิี่ธิภิ�พ
และสำมบรูัณ์แ์บบขึ้อุง HexSight สำำ�หรัับ Optical Character 
Recognition (OCR) 

เซ็น็เซ็อุรัอ์ุจััฉรัยิะ Gocator 3D ปัรัับปัรังุก�รัผิลติจั�กโรังง�นโดยนำ�เสำนอุโซ็ลชู่ั�นที่่�สำมบรูัณ์์
สำำ�หรัับก�รัสำแกน 3D ก�รัวดัและก�รัคัวบคัมุในแอุปัพลเิคัช่นั R & T คัว�มเร็ัวสำงูและคัว�ม
เปัรัย่บต�่งตำ��
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ตระหนำก้ถงึป้ระโยชั่นำข์ั้อง  
SMART 3D

Web browser based interface
Gocator นำ�เสำนอุสำว่นตอุ่ปัรัะสำ�นกบัผิูใ้ช่บ้นเว็บที่่�ใช่ง้�นง�่ยซ็้�งไม่
จัำ�เป็ันตอุ้งฝ้ึกอุบรัมพเิศษ เพย่งเปิัดเว็บเบรั�วเ์ซ็อุรัท์ี่่�คัณุ์ช่่�นช่อุบเพ่�อุ
เขึ้�้ถง้และคัวบคัมุ Gocator ใช่ป้ัรัะโยช่นจ์ั�กก�รัอุอุกแบบจัดุและคัลกิ
ดว้ยก�รัสำรั�้งภ�พ 3 มติทิี่่�มป่ัรัะสำทิี่ธิภิ�พโดยใช่ ้Pan ,Zoom  และ
หมนุก�รันำ�ที่�ง

ก�รออกแบบท้ี�ยดืุหยุ�นำสำ�หรบ้ก�รผู้ลติหล�ยรุ�นำ
เซ็น็เซ็อุรัอ์ุจััฉรัยิะ Gocator 3D สำ�ม�รัถ“ reprogrammed” ไดท้ี่นัที่่
โดยโหลดไฟัล ์"ง�น" ที่่�แตกต�่งกนัซ็้�งสำอุดคัลอุ้งกบัแตล่ะรัุน่ใน
สำ�ยก�รัผิลติหล�ยรัุน่ ไฟัลง์�นมก่�รัตั �งคั�่เฉพ�ะสำำ�หรัับก�รัวดั คั�่ 
Exposure  และเกณ์ฑ์ก์�รัผิ�่น / ไมผ่ิ�่น

Network Connected
Gocator สำ�ม�รัถปัรัับใหเ้ขึ้�้กบัขึ้อุ้กำ�หนดก�รัตรัวจัสำอุบที่่�
เปัล่�ยนแปัลงได ้เน่�อุงจั�กเช่่�อุมตอุ่กบัเคัรัอุ่ขึ้�่ยโรังง�นและสำ�ม�รัถ
อุปััเดตไดง้�่ยดว้ยเฟิัรัม์แวรัใ์หม ่เฟิัรัม์แวรัใ์หมส่ำ�ม�รัถแนะนำ�เคัรั่�อุง
มอุ่ก�รัวดัแบบกำ�หนดเอุงที่่�พัฒน�โดยกลุม่วศิวกรัรัมกรัะบวนก�รัดแูล
สำภ�พแวดลอุ้มขึ้อุงโรังง�นเพ่�อุใหก้รัะบวนก�รัหรัอุ่ช่ิ�นสำว่นใหมไ่ดรั้ับ
ก�รัตรัวจัสำอุบที่่�เหม�ะสำม

Gocator ที่ำ�ใหก้�รัผิลติFactorySmart®

WHY YOU NEED SMART 3D:

 » ก�รัวดัปัรัมิ�ตรั (แกน X, Y และ Z) ให ้
พ�รั�มเิตอุรัร์ัปูัรั�่งและตำ�แหน่งที่่�จัำ�เป็ัน
สำำ�หรัับก�รัจััดก�รัหุน่ยนต์

 » Contrast invariant เหม�ะสำำ�หรัับก�รัตรัวจั
สำอุบวตัถทุี่่�มค่ัว�มคัมช่ดัตำ��

 » ก�รัเปัล่�ยนแปัลงขึ้อุงแสำง และแสำงโดยรัอุบ
ไมม่ผ่ิลตอุ่ก�รัตรัวจัจัับ

 » คัว�มสำ�ม�รัถในก�รัที่ำ�ซ็ำ��ไดส้ำงูขึ้้�น
เน่�อุงจั�กมร่ัะบบแสำงในตวัและก�รัสำอุบ
เที่ย่บลว่งหน�้

 » ง�่ยในก�รัตั �งคั�่หล�ยเซ็น็เซ็อุรัส์ำำ�หรัับก�รั
ตรัวจัสำอุบวตัถขุึ้น�ดใหญ่

ส�ม�รถป้รบ้ขั้นำ�ดุไดุ�
Gocator laser profilers มร่ัะบบรัอุงรัับก�รัตอุ่ sensor แบบหล�ยจัดุ 
ใช่ส้ำำ�หรัับก�รัสำแกนวตัถทุี่่�มข่ึ้น�ดใหญห่รัอุ่ซ็บัซ็อุ้น (เช่น่มพ่่�นผิวิที่่�ผิดิ
ปักตแิละมห่ล�ยจัดุในก�รัตรัวจั) รัะบบ Network ขึ้ว่ยเซ็น็เซ็อุรัเ์หล�่น่�
เช่่�อุมตอุ่กนัโดยคัอุนโที่รัลเลอุรัห์ลกัขึ้อุง LMI.
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สำ�หรบ้ก�รวดุ้ย�งอดุ้ขั้ึ�นำรป้้
ก�รัวดัรัปูัแบบรัอุ่งอุดัขึ้้�นรัปูัย�งรัปูัที่รังและตำ�แหน่งขึ้อุงย�งเป็ันสำิ�งที่่�
ที่�้ที่�ยอุย�่งยิ�งที่่�จัะบรัรัลถุง้คัว�มเร็ัวก�รัผิลติ ง�นวดัก�รัอุดัขึ้้�นรัปูัม่
คัว�มซ็บัซ็อุ้นม�กขึ้้�นจั�กก�รัเปัล่�ยนผิลติภณั์ฑ์บ์อุ่ยคัรัั �ง ซ็้�งหม�ยคัว�ม
ว�่โซ็ลชู่นัก�รัสำแกนและก�รัตรัวจัสำอุบแบบอุนิไลนท์ี่่�มป่ัรัะสำทิี่ธิภิ�พ
จัะตอุ้งใหค้ัว�มเร็ัวในก�รัสำแกนสำงูและคัว�มยด่หยุน่ในก�รัวดัที่่�จัำ�เป็ัน
เพ่�อุใหไ้ดย้�งรัถยนตท์ี่่�มค่ัณุ์ภ�พสำงูสำดุและลดเศษวสัำดุ

The Smart 3D Solution 
เซ็น็เซ็อุรัอ์ุจััฉรัยิะ Gocator 3D สำ�ม�รัถวดัขึ้น�ดที่่�คัว�มเร็ัวสำงูแม ้
จั�กพ่�นผิวิสำด่ำ� มนัว�วสำะที่อุ้นแสำงสำงู ขึ้อุงย�ง“ สำเ่ขึ้ย่ว” ยิ�งไปักว�่
นั�น Gocator ยงัมเ่คัรั่�อุงมอุ่ก�รัวดั Groove ที่่�ที่รังพลงัซ็้�งอุอุกแบบ
ม�โดยเฉพ�ะสำำ�หรัับก�รัใช่ง้�นก�รัวดัย�งแบบอุดัขึ้้�นรัปูั เคัรั่�อุงมอุ่ที่่�
ผิูใ้ช่ส้ำ�ม�รัถกำ�หนดคั�่เอุงไดใ้นตวัน่�  รัวมถง้ฟัังกช์่ั�นก�รัวดัเช่น่คัว�ม
ย�วคัว�มกว�้งคัว�มสำงู คัว�มลก้ มมุตำ�แหน่งสำดุยอุด มติริัอุ่ง และขึ้อุ้
กำ�หนดที่�ง ม�ตรัวทิี่ย�ย�งอุ่�น ๆ อุก่ม�กม�ย

GOCATOR LASER PROFILERS
สำ�หรบ้ก�รวดุ้ย�งอดุ้ขั้ึ�นำรป้้

โปัรัไฟัลก์�รัวดัรัปูัรั�่งที่่�รัวดเร็ัวและมค่ัว�มหน�แน่นสำงู

GOCATOR® IS FLEXIBLE:

 » รัอุงรัับก�รัตรัวจัสำอุบรัอุ่งที่่�หล�กหล�ยในก�รัตั �งคั�่เดย่ว
 » ก�รัวดัรัอุ่งไมไ่ดรั้ับผิลกรัะที่บจั�กก�รัเปัล่�ยนแปัลงขึ้อุงมมุผิวิสำมัพันธิก์บัเซ็น็เซ็อุรั์
 » สำำ�หรัับก�รัอุดัขึ้้�นรัปูัที่่�กว�้งขึ้้�นเซ็น็เซ็อุรัห์ล�ยตวัสำ�ม�รัถเช่่�อุมตอุ่กบัเคัรัอุ่ขึ้�่ยเพ่�อุใหไ้ดม้มุมอุงที่่�

กว�้งขึ้้�น



Peaks and valleysGrooves Strips

Blisters Holes

Faulty overlaps Folds

WrinklesBelt plies

Gaps Dog ears
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Strip Guidance
เน่�อุงจั�กแถบย�งช่นดิต�่ง ๆ (เช่น่ body plies, gum strips, band 
bead filler strips) มแ่ผิลรัอุบดรััมขึ้อุงย�ง  Gocator สำแกนขึ้อุบเพ่�อุ
ใหแ้น่ใจัว�่อุยูใ่นตำ�แหน่งที่่�ถกูตอุ้ง มเ่คัรั่�อุงมอุ่วดัในตวัสำำ�หรัับก�รัวดั
ตำ�แหน่งแถบรัวมถง้ตำ�แหน่งรัอุ่งหล�ยตวั ก�รัตรัวจัวดัคัว�มลก้และ
ก�รัจััดตำ�แหน่งอุตัโนมตั ิช่ว่ยใหผ้ิูใ้ช่ส้ำ�ม�รัถกำ�หนดคั�่พ�รั�มเิตอุรั์
ก�รัตั �งคั�่ไดโ้ดยไมต่อุ้งมก่�รัพัฒน�ซ็อุฟัตแ์วรัก์�รัวดัเพิ�มเตมิใด ๆ 

Splice Control
ในรัะหว�่งก�รัปัรัะกอุบย�ง เซ็น็เซ็อุรัอ์ุจััฉรัยิะ Gocator 3D ถกูใช่เ้พ่�อุ
ตรัวจัจัับรัอุยตอุ่และก�รัเช่่�อุม เช่น่ช่อุ่งว�่งก�รัซ็อุ้นที่บัผิดิปักต ิdog 
ears และวสัำดทุี่่�พับกลบัเขึ้�้ไปัเอุง

GOCATOR LASER PROFILERS
for Strip Guidance and Splice Control

3D Tread Length, Width, Depth, Profile, and Splice

GOCATOR® IS SPECIALIZED:

 » เคัรั่�อุงมอุ่ในตวัสำำ�หรัับก�รัวดัแถบและรัอุ่ง
 » คัว�มสำ�ม�รัถในก�รัจััดเกบ็ก�รักำ�หนดคั�่หล�ยรัปูัที่รังเรัขึ้�คัณ์ติ
 » ไมจ่ัำ�เป็ันตอุ้งพัฒน�ซ็อุฟัตแ์วรัเ์พิ�มเตมิ
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Layer Control
Gocator 3D smart sensors สำแกนห�
ตำ�แหน่งคัว�มกว�้งและตำ�แหน่งที่่�ที่บัซ็อุ้น
กนัขึ้อุงสำว่นปัรัะกอุบสำำ�คัญัเช่น่ gum rubber 
strips and layered flat rubber sheets ที่่�
ปัรัะกอุบขึ้้�นเป็ันเน่�อุย�ง เพ่�อุที่ำ�ก�รัวดัช่ั �น
ขึ้อุงย�ง Gocator จัะสำแกนเสำน้ที่่�ยกขึ้้�นที่่�
อุดัเขึ้�้ไปัในย�งซ็้�งที่ำ�หน�้ที่่�เป็ันจัดุอุ�้งอุงิ
สำำ�หรัับ กำ�หนดตำ�แหน่งช่ั �นขึ้อุงวสัำดยุ�งเพิ�ม
เตมิ ก�รัสำแกนขึ้อุบที่่�ย่�นอุอุกม�น่�ตอุ้งใช่ก้�รั
วดัคัว�มลก้ 3 มติขิึ้อุง Gocator

GOCATOR LASER PROFILERS
for Layer Control

Fast, High-Density Profile Measurement

SDK for Smarter Tire 
Inspection
SDK (ช่ดุพัฒน�ซ็อุฟัตแ์วรั)์ มอุบก�รัคัวบคัมุ
และก�รัจััดก�รัเซ็น็เซ็อุรั ์Gocator ขึ้อุงคัณุ์
อุย�่งคัรับถว้นเพ่�อุใหเ้หม�ะกบัคัว�มตอุ้งก�รั
ใช่ง้�นเฉพ�ะขึ้อุงคัณุ์ คัณุ์สำ�ม�รัถใช่ ้
Gocator SDK เพ่�อุสำรั�้งก�รัเช่่�อุมตอุ่ TCP / 
IP เคัรัอุ่ขึ้�่ยสำตรัม่ขึ้อุ้มลูไปัยงับฟััเฟัอุรัแ์บบ 
circular buffers ก�รัแยกวเิคัรั�ะหก์�รัตั �งคั�่ 
XML และจััดก�รั multiple threads ดว้ยรัหสัำ
ที่่�ม�กบั open source C-based ที่ำ�ใหง้�่ย
ตอุ่ก�รัตั �งโปัรัแกรัม Gocator รัับและปัรัะมวล
ผิลขึ้อุ้มลูบนคัอุมพวิเตอุรัห์รัอุ่อุปุักรัณ์ม์อุ่ถอุ่
ที่่�คัณุ์เลอุ่ก

USE GOCATOR FOR:

 » Bank and stop gap 
calender roll inspection

 » Feed bandwidth and 
thickness inspection

 » Groove/embossing depth 
measurement

 » Cap and steel ply 
inspection

 » Rib and shoulder 
inspection



Radial runout

Lateral runout
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GOCATOR LASER PROFILERS
สำ�หรบ้ก�รตรวจสอบย�งสำ�เร็จรป้้

Complete 3D Surface Data

Bulge and Dent
รัะบบเรัขึ้�คัณ์ติขึ้อุงย�งในขึ้ั �นสำดุที่�้ยจัำ�เป็ัน
ตอุ้งตรัวจัจัับ bulges และ dents ที่่�มข่ึ้น�ด
เล็กถง้ 25 μm ซ็้�งบง่ช่่�ขึ้อุ้บกพรัอุ่งภ�ยในที่่�
สำำ�คัญัที่่�อุ�จันำ�ไปัสำูก่�รัเสำย่ห�ยขึ้อุงย�ง ขึ้อุ้
บกพรัอุ่งเหล�่น่�สำ�ม�รัถเกดิขึ้้�นไดท้ี่กุที่่�บน
แกม้ย�งหรัอุ่ดอุกย�ง เพ่�อุเพิ�มคัณุ์ภ�พและ
ปัรัับปัรังุคัว�มปัลอุดภยัขึ้อุงผิลติภณั์ฑ์พ์่�นที่่�
ขึ้น�ดเล็กขึ้อุงก�รัเปัล่�ยนแปัลงมติหิรัอุ่ขึ้อุ้
บกพรัอุ่งจัะตอุ้งถกูตรัวจัจัับดว้ยคัว�มแมน่ยำ�
และคัว�มน่�เช่่�อุถอุ่ รัอุบเวล�ยงัเป็ันสำิ�ง
สำำ�คัญัสำำ�หรัับก�รัตรัวจัสำอุบขึ้ั �นสำดุที่�้ยซ็้�ง
ตอุ้งก�รัก�รัตรัวจัสำอุบพ่�นผิวิแบบเต็มรัปูัแบบ
ในก�รัปัฏิวิตัคิัรัั �งเดย่วเพ่�อุตอุบสำนอุงคัว�ม
ตอุ้งก�รัปัรัมิ�ณ์ง�นที่่�เขึ้ม้งวด

Radial and Lateral Runout
Runout เกดิขึ้้�นเม่�อุรััศมข่ึ้อุงย�งไม่
สำอุดคัลอุ้งกนัจั�กจัดุก้�งกล�งขึ้อุงลอุ้ถง้จัดุ
ใด ๆ บนขึ้อุบ รััศมท่ี่่�ม�กเกนิไปัอุ�จัที่ำ�ให ้
เกดิก�รัสำั�นสำะเที่อุ่นขึ้้�นและลงหรัอุ่ "กรัะโดด" 
เม่�อุย�งหมนุ Lateral runout คัอุ่ปัรัมิ�ณ์
ขึ้อุงก�รัเคัล่�อุนไหวด�้นขึ้�้งหรัอุ่ "โยกเยก" 
ในย�งขึ้ณ์ะที่่�มนัหมนุ

The Smart 3D Solution
ดว้ยคัว�มเร็ัวในก�รัสำแกนที่่�รัวดเร็ัวและก�รั
รัับขึ้อุ้มลูแบบReal time  Gocator สำง่ขึ้อุ้มลู
พ่�นผิวิ 3 มติแิบบเต็มรัปูัแบบเพ่�อุตรัวจัจัับขึ้อุ้
บกพรัอุ่งเล็ก ๆ ที่่�ใดกไ็ดบ้นพ่�นผิวิแกม้ย�ง
และดอุกย�ง รัะบบตรัวจัสำอุบย�ง Gocator 
ที่ั�วไปัปัรัะกอุบดว้ยเซ็น็เซ็อุรัส์ำ�มตวั: หน้�งตวั
สำำ�หรัับก�รัที่ำ�โปัรัไฟัลแ์ตล่ะแกม้และอุก่อุนั
ที่่�สำ�มสำำ�หรัับก�รัตรัวจัสำอุบรััศมแ่ละด�้นนอุก
ขึ้อุงดอุกย�ง

CASE STUDY:
CTI Uses Gocator in Its Tire 
Uniformity Optimization Systems 
คัว�มที่�้ที่�ยในก�รัอุพัเกรัดเซ็น็เซ็อุรั ์เก�่
ขึ้อุงพวกเขึ้� CTI แนะนำ� Gocator เป็ันรัะบบ 
TUO ที่่�เลอุ่ก Gocator ช่ว่ยใหร้ัะบบขึ้อุง 
CTI มป่ัรัมิ�ณ์ขึ้อุ้มลูย�งที่่�ม�กขึ้้�นและฟัังกช์่ั�
นก�รัสำแกนและตรัวจัสำอุบ 3D all-in-one 
ที่่�ไมซ่็ำ��ใคัรัช่ว่ยลดคัว�มซ็บัซ็อุ้นขึ้อุงสำว่น
ปัรัะกอุบและรัะบบช่ว่ยเพิ�มคัว�มน่�เช่่�อุถอุ่ 
เพิ�มคัว�มที่นที่�นและคัว�มสำ�ม�รัถในก�รั
ที่ำ�ซ็ำ�� ดก่ว�่โซ็ลชู่นัก�รัสำแกนและตรัวจัสำอุบ 
3D อุ่�น ๆ ในตล�ด
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Tire Markings
Gocator สำแกนดขูึ้อุ้มลูที่่�แกม้ย�ง ซ็้�งขึ้อุ้มลูนั�นจัะถกูพมิพม์�หรัอุ่ที่ำ�
ดว้ย Laser Mark ขึ้อุ้มลูจัะปัรัะกอุบไปัดว้ยขึ้น�ดขึ้อุงย�ง แรังดนัลม
สำงูสำดุ ที่ำ�ไดแ้มน่ยำ�ดว้ยก�รัสำรั�้งภ�พคัว�มเขึ้ม้แสำงที่่�คัมช่ดั จั�กนั�น
ใช่โ้ปัรัแกรัม image processing จั�ก HexSight  หรัอุ่ Gocator SDK  
ที่ำ�ก�รัอุ�่นคั�่ต�่งๆได ้

DOT-Code Identification
แกม้ย�งมข่ึ้อุ้มลูตวัอุกัษรัและตวัเลขึ้ม�กม�ยในรัปูัแบบขึ้อุงตวัอุกัษรั
นูนหรัอุ่นูนตำ�� เหล�่น่�รัวมถง้รัหสัำรัะบยุ�งสำำ�หรัับก�รัเรัย่งลำ�ดบัและรัหสัำ 
DOT สำำ�หรัับก�รัตดิต�มหม�ยเลขึ้ปัรัะจัำ�ตวัรัถในเวล�ที่่�ปัรัะกอุบ วธิิแ่ก ้
ปััญห�อุตุสำ�หกรัรัมที่ั�วไปัขึ้อุงก�รัอุ�่นตวัอุกัษรัและตวัเลขึ้ที่่�มก่�รัถ�่ย
ภ�พ 2D และซ็อุฟัตแ์วรัจ์ัดจัำ�ตวัอุกัษรัแบบอุอุปัตคิัลันั�นไมเ่พย่งพอุ
สำำ�หรัับแกม้ย�งเน่�อุงจั�กตวัอุกัษรัที่่�นูนขึ้้�นหรัอุ่นูนตำ��เป็ัน“ สำด่ำ�บนดำ�” 
โดยไมม่ค่ัว�มคัมช่ดั

The Smart 3D Solution 
Gocator สำ�ม�รัถแกไ้ขึ้ปััญห�น่�ดว้ยก�รัสำรั�้งภ�พขึ้อุงตวัอุกัษรันูนเป็ัน 
Height map สำง่ขึ้อุ้มลูผิ�่นรัะบบ GenTL ขึ้อุ้มลู Height map จัะสำง่ไปั
ยงัซ็อุฟัตแ์วรั ์image processing เพ่�อุอุ�่น OCR เม่�อุย�งหมนุ เช่น่ใน
รัะบบตรัวจัสำอุบคัว�มสำมำ��เสำมอุ Gocator รัอุงรัับก�รัตรัวจัสำอุบที่่�ละ 1/4 
สำว่นดว้ยก�รัใช่ ้encoder ตอุ่พว่งกำ�หนดตำ�แหน่งขึ้อุง Profiles ดว้ย
คั�่ขึ้อุง Z สำ�ม�รัถเช่่�อุมก�รั scan ดว้ย sensor หล�ยตวัได ้

GOCATOR LASER PROFILERS 
เครื�องหม�ยย�งและก�รอ��นำรหส้ DOT

Height Map Imaging for Automated Code Recognition

ตวัอุย�่งก�รัอุ�่น dot Code ที่่�แสำดงด�้นล�่ง ภ�พด�้นบนเป็ันก�รัแสำดงก�รั
สำแกนแกม้ย�งแบบเรัย่บและภ�พด�้นล�่งแสำดงให ้Height Map 3D สำำ�หรัับ 
DOT code พรัอุ้มกบัก�รัอุ�่นตวัหนังสำอุ่โดยแสำดงอุยูด่�้นล�่งขึ้อุงตวัอุกัษรัอุก่ที่่
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เครื�องมอืวดุ้โป้รไฟิลใ์นำตว้
Gocator มเ่คัรั่�อุงมอุ่ตรัวจัวดัย�งและตรัวจัสำอุบย�งในตวัสำำ�หรัับ
คัณุ์สำมบตัทิี่่�สำำ�คัญัเช่น่คัว�มกว�้ง คัว�มย�วรัะยะที่�งรัะหว�่งจัดุ 
ตำ�แหน่งมมุ มมุโปัรัไฟัล ์C / S โปัรัไฟัลร์ัอุ่ง รัอุ่งหล�ยแถบและอุ่�น ๆ

GOCATOR FIRMWARE
ม ีtool สำ�หรบ้ก�รวดุ้ขั้นำ�ดุในำตว้สำ�หรบ้ก�รตรวจสอบย�ง
รถยนำตอ์ย��งมปี้ระสทิ้ธิภิ�พ

เคัรั่�อุงมอุ่เฉพ�ะก�รัวดัย�งที่ำ�ใหก้�รัวดัรัวดเร็ัวและง�่ยด�ย

GOCATOR® IS SMART:

 » คัว�มเร็ัวในก�รัสำแกนอุย�่งรัวดเร็ัว 5 kHz
 » ก�รัปัรัะมวลผิล Buffered แบบ Real-time ที่ำ�ใหม้ั�นใจัไดว้�่ไมม่ข่ึ้อุ้มลูสำญูห�ย
 » มก่�รั Calibrate อุปุักรัณ์ล์ว่งหน�้จั�กโรังง�นที่ำ�ใหค้ั�่ในก�รัวดัแมน่ยำ�
 » ใหก้�รัตั �งคั�่แสำงที่่�เหม�ะสำมที่่�สำดุ
 » คัว�มสำ�ม�รัถในก�รักำ�หนดเกณ์ฑ์ก์�รัตดัสำนิใจัไดอุ้ย�่งง�่ยด�ย
 » ก�รัตดิตั �งง�่ย รัวดเร็ัว และลดคั�่ใช่จ้ั�่ยรัะบบลง

Built-In Measurement Tools 
Gocator มเ่คัรั่�อุงมอุ่วดัปัรัมิ�ตรัสำำ�หรัับก�รัปัรัะเมนิรัปูัที่รังเรัขึ้�คัณ์ติ 3 
มติเิช่น่พ่�นที่่�ปัรัมิ�ตรัและ centroids 
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Chip-Level Engineering
เรั�อุอุกแบบและสำง่มอุบเที่คัโนโลย ่3D ที่่�
ม�ตรัฐ�นดว้ยตน้ที่นุที่่�ตำ��ที่่�สำดุ

Simple User Experience
คัณุ์ไมจ่ัำ�เป็ันตอุ้งเป็ันผิูเ้ช่่�ยวช่�ญก็สำ�ม�รัถใช่ ้
ผิลติภณั์ฑ์ข์ึ้อุงเรั� - เพย่งแคัช่่่�และคัลกิ

Smart Technology
Smart Sensor ที่ำ�ง�นแบบ Standalone เพ่�อุแก ้
ปััญห�ก�รัตรัวจัสำอุบช่ิ�นง�น 

Progressive Partnerships
เรั�สำรั�้ง OEM เพ่�อุสำนับสำนุนคัว�มรัว่มมอุ่รัะยะ
ย�วขึ้อุงเรั�

สำ ิ�งที่่�ที่ำ�ให ้LMI ต�่งจั�กบรัษัิที่อุ่�น คัอุ่เรั�เป็ันบรัษัิที่เดย่วที่่�มุง่
เนน้ด�้นเที่คัโนโลย ่3D เป็ันหลกั 4 ปััจัจััยที่่�สำนับสำนุนแนวที่�ง
พเิศษน่� ดว้ยคัว�มมุง่มั�นที่่�จัะคัน่กำ�ไรัใหแ้กล่กูคั�้ โดยก�รัเสำนอุ
สำนิคั�้ที่่�มป่ัรัะสำทิี่ธิภิ�พม�กที่่�สำดุในก�รัสำแกน 3D และก�รัตรัวจั
สำอุบม�กที่่�สำดุ.



LMI ม ่OEMs  platform เที่คัโนโลย ่3D 
ที่่�ม ่คัว�มยด่หยุน่ที่่�สำ�ม�รัถปัรัับแตง่เพ่�อุ
ใหต้อุบสำนอุงคัว�มตอุ้งก�รัที่�งธิรุักจิัที่่�ไม่
ซ็ำ��กนั ซ็้�งแตกต�่งจั�กคัูแ่ขึ้ง่ 3D และก�รั
ตรัวจัสำอุบที่ั �งหมดที่่�เรั�ที่ำ� และมนักเ็ป็ัน
คัว�มรัูแ้ละปัรัะสำบก�รัณ์เ์ฉพ�ะที่่�จัะช่ว่ย
ใหก้�รัที่ำ�กำ�ไรั ลดเวล�ในก�รัที่ำ�ตล�ด
และเปิัดโอุก�สำใหมส่ำำ�หรัับลกูคั�้ขึ้อุงเรั� 

Terry Arden, CEO
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