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Příště si přečtete
Moduly COM-HPC urychlují strojové vidění
Trojrozměrné strojové vidění není nejjednodušší metoda pro 
rozpoznávání předmětů. Protože je však nejblíže lidskému zraku, 
má 3D vidění širokou škálu aplikací a stále více se používá spolu se 
strojovým učením. Velké možnosti využití v průmyslové výrobě má 
v oblastech automaticky naváděných robotů a vozidel. Nové moduly 
COM-HPC mohou vést k výraznému zvýšení výkonu a zároveň mohou 
posílit trend konsolidace hardwaru v oblastech strojového vidění 
a umělé inteligence.

3D snímače pro kontrolu geometrie, tvarů a povrchů 
matných předmětů
Snímače surfaceControl od firmy Microepsilon jsou určeny pro 3D 
měření a ke kontrole povrchu. Senzory pracují na principu projekce 
sekvence různých vzorů a snímání jejich difuzních odrazů pro vytvoření 
3D mračna bodů. Toto mračno bodů je následně vyhodnocováno 
z pohledu rozpoznání geometrie a vyhledání extrémně malých defektů 
a nespojitostí na povrchu. K dispozici jsou snímače s různým měřicím 
rozsahem. To umožňuje kontrolu nejjemnějších struktur součástek 
a stejně tak měření odchylek tvaru objektů větších ploch.

Měření tloušťky průmyslové polymerní vrstvy 
při vysoké rychlosti
Fraunhoferův ústav ITWM a firma TOPTICA Photonics vyvinuly 
průmyslové zařízení pro nedestruktivní měření tloušťky vrstvy 
polymeru radiofrekvenční metodou v terahertzovém pásmu. Zařízení 
umožňuje 1 600 měření tloušťky za sekundu, a je proto vhodné pro 
použití na rychle se pohybujících vzorcích během probíhající výroby.

Optimální využití komerční dezinfekční jednotky UV-C
Mezi metody, jimiž lze zabránit šíření různých infekčních nemocí, patří 
dezinfekce ultrafialovým zářením. Jeho výhodou, na rozdíl od chemické 
dezinfekce, je to, že nezanechává žádné stopy nebo zápach. Běžné 
stacionární zdroje záření však vyžadují dlouhou dobu expozice, aby 
i na vzdálené povrchy působily dostatečnou dávkou záření. U blízkých 
povrchů to ale způsobuje přeexpozici, na niž některé materiály reagují 
změnou barvy (zežloutnutí) nebo mechanických vlastností (zkřehnutí 
plastů). Zařízení UVHammer dokáže tento problém vyřešit a navíc 
zajistit, aby UV záření působilo na povrch pod optimálním úhlem.

Energeticky adaptabilní výrobní systémy
Evropská unie si klade ambiciózní cíle: snižovat emise oxidu uhličitého 
a využívat jako zdroj energie vítr a slunce. Jenže proměnlivý výkon 
solárních a větrných elektráren představuje pro energetické společnosti 
velký problém. Distributor musí zajistit stabilní dodávku energie 
po celou dobu, přestože takové zdroje vyrábějí málo nebo vůbec. 
Součástí řešení tohoto problému je také adaptivní přizpůsobení 
spotřeby energie výrobních závodů kolísavému výkonu větrných 
a solárních elektráren. Vědci z Fraunhoferovy společnosti proto testují 
pilotní projekt v průmyslovém okolí města Ausburgu. A výsledky jsou 
povzbudivé: distribuované řízení spotřeby průmyslových zdrojů dokáže 
podstatně zvýšit stabilitu sítě s obnovitelnými zdroji.


