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snímače a měřicí technika

tích odhalí v příručních zavazadlech nejen ko-
vové, ale i keramické a skleněné nože nebo 
jiné malé zbraně.

Výsledkem mnohaletého vývoje a miniatu-
rizace obvykle velmi drahé elektroniky a me-
chaniky je nabízený systém, který je lepší než 
běžné rentgenové fluoroskopické přístroje, 
a to i díky atraktivnímu poměru ceny a výko-
nu a také z důvodu využití neionizujícího záře-
ní, protože skener používá velmi krátké rádio-
vé vlny o vlnové délce 
3,33 mm.

Popis skeneru 
SAMMI

Zařízení obsahu-
je dva rotující anténní 
prvky nad prostorem 
pro vzorky a pod ním. 
Když je vzorek, např. 
menší balíček s nezná-
mým obsahem, veden 
mezi oběma anténa-
mi, amplitudy a fázo-
vé polohy elektromag-
netické vlny se zazna-
menávají a zobrazují se 
v reál ném čase na dis-
pleji. Kromě toho jsou 
datové pakety odesílá-
ny do vyhodnocovací 
jednotky prostřednic-
tvím různých dostup-
ných rozhraní. Vy-
hodnocovacími jed-
notkami mohou být monitorovací systémy 
v průmyslovém systému sledování jakosti 
nebo poplašná centra pro zobrazování hrozeb.

Generování signálu je založeno na přímé 
syntéze digitálního signálu základní frek-
vence 1,25 GHz. Tento signál je převeden na 
90 GHz pomocí řetězce multiplikátoru a ze-
silovače. Zobrazené výsledky měření lze prů-
běžně překrývat optickým obrazem měřené-
ho objektu, což usnadňuje lokalizaci případ-
ných vad.

Evoluce a další vývoj skeneru SAMMI

V následující vývojové fázi by SAMMI 
měl být schopen automaticky rozpoznat di-
elektrické vlastnosti látek, na jejichž podkla-
dě bude možné vyvodit závěry o složení mě-

řených vzorků. Tato funkce také umožňuje 
klasifikaci kontaminantů, např. cizích před-
mětů v potravinách, nebo detekci a identifi-
kaci nebezpečných látek a směsí látek. Na zá-
kladě klastrového algoritmu jsou dielektrické 
vlastnosti vzorků zkoumány na podobnost, 
takže lze cizí tělesa jasně detekovat a zobrazit.

Systém založený na milimetrových vl-
nách může doplnit již zavedené rentgenové 
přístroje. Detekuje cizí tělesa, která mohou 

rentgenové techniky snadno přehlédnout – 
např. sklo, třísky, plasty a dřevo. Není však 
schopen proniknout do kovů, takže jím ne-
lze např. detekovat potraviny v plechovkách.

Kontrola probíhá následovně: potraviny 
jsou vloženy na dopravní pás a přepravová-
ny uvnitř zařízení. Vysílací anténa se nad pá-
sem otáčí a vysílá mikrovlny. Pod pásem je 
přijímá přijímací anténa. Milimetrové vlny 
jsou specificky tlumeny každou z různých 
složek v potravinách, které také prodlužují 
dobu průletu. To umožňuje identifikovat ne-
jen strukturu a složení potravin, ale také se-
bemenší odchylky od jejich typické charak-
teristiky, které mohou být způsobeny cizími 
předměty. Kódování změn různými barvami 
vytváří obraz vyšetřovaného objektu, na kte-
rém je cizí předmět okamžitě patrný (obr. 1).

Tímto způsobem lze kontrolovat i zaba-
lené zboží, nedestruktivně a bez jakéhokoliv 
vlivu na jeho biologický obsah.

Další potenciální použití SAMMI v leh-
kém průmyslu je rovněž velmi atraktivní. 
Protože jsou milimetrové vlny schopné pro-
nikat nevodivými, dielektrickými materiály, 
jsou tedy zvláště vhodné pro použití při kont-
role kvality a zajištění kvality plastů (obr. 3). 
Umožňují skenování různých plastových vý-
robků, kontrolu jejich znečištění, vměstků 
vzduchu, vnitřní struktury, tvaru, hustoty, 
homogenity a mnoha dalších charakteristik. 
Pozoruhodným příkladem je kontrola 3D tiš-
těných komponent, protože jejich kontrola 
a zajištění jejich kvality budou v budoucnu 
s ohledem na rychlý rozvoj oblasti 3D tisku 
stále důležitější.

Skener SAMMI je schopen skenovat plas-
ty, které nejsou v optickém spektru průhled-
né. Zároveň jsou zviditelněny i ty nejmenší 
rozdíly ve struktuře materiálu. Jako zobra-
zovací stolní zařízení v laboratoři běží de-
monstrátor s prostorem pro skenování o roz-
měrech 290 × 290 mm. Doba skenování je 
do 60 s, v závislosti na požadované kvalitě, 
zatímco hodnoty kontrastu a barev měření 
amplitudy a fáze lze upravit v reálném čase.

 

Výhody SAMMI pro kontrolu kvality 3D 
výrobků

Fraunhoferův ústav FHR přizpůsobil svůj 
vysokofrekvenční skenovací systém SAMMI 
pro analýzu nekovových prostorových tiště-
ných struktur.

3D tisk je pro vývoj moderních kom-
plexních komponent stále důležitější, pro-
tože otevírá nové možnosti konstruování. 
Vysokofrek venčním zobrazovacím systémem 
SAMMI mohou inženýři od prvních proto-
typů kontrolovat kvalitu komponent vyrábě-
ných pomocí aditivních procesů a např. ověřit 
správné gradienty hustoty materiálu.

Protože jde o využití nové metody, bude 
možné na podkladě získaných zkušeností na-
lézt další a další možnosti využití v mnoha 
odvětvích průmyslu, od potravinářství přes 
zdravotnictví až po speciální úlohy v letec-
kém a kosmickém průmyslu, které stále více 
používají nekovové keramické materiály.
[Tisková zpráva Fraunhofer FHR, listopad 2020.]
(Obrázky: Fraunhofer FHR)
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Obr. 3. Skener SAMMI pro sledování kvality plastových výlisků

  Posunutí termínu veletrhu 
Amper

Společnost Terinvest oznamuje, že 
s ohledem na současnou epidemii covi-
du-19 a průběžná mimořádná opatření vlá-
dy ČR, která omezují pořádání hromad-
ných akcí včetně konání veletrhů, bude 

termín veletrhu Amper posunut na 18. až 
21. 5. 2021.

„Po předchozím pečlivém zvážení, doporu-
čení odborníků a také průzkumu názorů u řady 
vystavovatelů jsme shledali, že posun veletr-
hu na květen je optimální. V tomto ročním ob-
dobí je nižší riziko respiračních onemocnění 
a podle předběžných zpráv by měla být pro-

očkována riziková skupina obyvatel. Věříme, 
že nový, květnový termín zaručí bezpečný prů-
běh veletrhu bez vážnějších omezení a součas-
ně očekávanou návštěvnost,“ uvádí Terinvest.

Redakce časopisu Automa toto rozhodnutí 
vítá. Posunu termínu veletrhu Amper přizpů-
sobujeme také ediční plán časopisu. Aktuální 
verzi najdete na str. 47. (ed) kr
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