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snímače a převodníky

Strojové vidění je doménou firmy Cognex 
Corporation, která dodává kamery, optické 
snímače a snímače identifikačních kódů do 
průmyslového prostředí. Senzory a kamero-
vé systémy společnosti Cognex se používa-
jí v továrnách po celém světě k automatické-
mu řízení výroby četných produktů a k za-
jištění jejich kvality. Tato 
společnost nyní rozšiřuje 
funkce kamerových sní-
mačů identifikačních kódů 
DataMan™100, které jsou 
určeny k montáži do stroje. 
Jejich konstrukce byla nyní 
upravena tak, aby se rozší-
řily možnosti jejich použi-
tí a usnadnila se jejich im-
plementace.

Nové provedení 
objektivu

Kamerové snímače 
identifikačních kódů řady 
DataMan 100 (obr. 1) jsou 
kompaktní přístroje s odol-
ným pouzdrem, v němž je 
umístěna kamera, osvětlo-
vač, procesor i komunikač-
ní rozhraní. Základem je-
jich funkce je kamerový systém CCD s roz-
lišením 1 280 × 960 bodů. Díky novému 
příslušenství je nyní možné přizpůsobit funk-
ce čtení snímače DataMan 100 tak, aby vy-
hovovaly různorodým úlohám. Objektiv SHD 
(Super High Density) dovoluje číst kódy vel-
mi malých rozměrů. To využijí výrobci plo-
chých panelů a desek plošných spojů, kteří 
potřebují, aby snímače rozeznávaly minia-
turní kódy, jejichž buňky mají velikost pou-
hých 0,05 mm. Snímače jsou vybaveny vy-
měnitelným objektivem, připevněným tzv.  
C-úchytem (C-mount), tedy závitem 1"-32UNF  

(průměr jeden palec, 32 závitů na palec). Toto 
provedení rozšiřuje spektrum objektivů, které 
mohou být ve snímači použity. Vhodnou vol-
bou objektivu lze přizpůsobit pracovní vzdá-
lenost a zorné pole požadavkům dané úlo-
hy v logistice, při manipulaci s materiálem 
a v dalších úlohách.

Uvedená konstrukce snímačů usnadňu-
je jejich integraci do zařízení a v některých 
případech vede ke snížení celkových nákla-
dů na implementaci.

Rozeznávání dalších kódů

Další novinkou snímačů DataMan je rozší-
ření spektra kódů, které dokážou rozeznávat. 
Snímače mohou číst další typy čárových (jed-
nodimenzionálních, 1D) a maticových (dvou-
dimenzionálních, 2D) kódů. Patří mezi ně spe-
ciální kódy PharmaCode, RSS (Reduces Spa-

Snímače DataMan �00 v novém provedení

Obr. 1. Snímač DataMan 100 společnosti Cognex

ce Symbology), CS (Composite Symbology), 
PDF417, MicroPDF a také nejoblíbenější poš-
tovní kódy. Díky tomu je nyní možné používat 
snímače DataMan 100 i v dalších oblastech, 
jako je automobilový nebo farmaceutický prů-
mysl, v balicích linkách, při výrobě elektroni-
ky nebo manipulaci s dokumenty.

Kompaktní provedení

Snímače DataMan 100 
jsou vybaveny vlastním 
osvětlením se zabudova-
ným zaměřovačem a bzu-
čákem. Mají seřiditel-
nou optiku a tlačítkovou 
spoušť. Kompaktní prove-
dení umožňuje použít je 
ve stísněných prostorách, 
např. v tiskárnách nálepek, 
klinických analyzátorech, 
značkovačích a manipulá-
torech s dokumenty.

DataMan 7500

Vedle řady DataMan 100 
dodává společnost Cognex 
pro identifikaci kódů řadu 
snímačů do ruky pod ozna-
čením DataMan 7500. Vel-

mi praktické jsou bezdrátové snímače Data-
Man 7550 s rozhraním Bluetooth. Snímače 
obou typů obsahují patentované osvětlení  
Ultralight. Díky tomu je možné optimálně 
osvítit kód zhotovený na libovolném podkla-
du. Osvětlení pod malým úhlem umožňuje 
čtení kódů zhotovených zejména mikroúde-
rem (dot peen) nebo laserem. Difuzní osvět-
lení je vhodné pro čtení kódů natištěných na 
papír. Pro rozeznávání kódů používají soft-
ware IDMax, který „luští“ i silně znehodno-
cené kódy.
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y   Robot a kamera
Roboty, kamery a jejich vzájemnou součin-

nost prezentovaly na semináři Robot a kame-
ra tři firmy: ABB (divize Robotika), Cognex 
a Applic Liberec. Seminář byl uspořádán 
12. listopadu 2007 ve školicím středisku spo-
lečnosti ABB především pro zákazníky, kteří 
ve svých podnicích využívají kamery pro stro-
jové vidění ve spojení s robotem nebo kteří 
o zavedení této techniky teprve uvažují. 

Firma Cognex zde představila především 
svůj sortiment inteligentních kamer InSight 

pro kontrolu výrobků, jednodušších optických 
senzorů Checker a systémů pro vestavné stro-
jové vidění pro PC. Firma dále dodává čtečky 
Dataman pro čtení všech typů kódů. Nabídku 
robotů prezentovala na semináři firma ABB. 
Jako tradiční výrobce robotů dodává ABB la-
kovací, svařovací i univerzálně použitelné ro-
boty. Pro jejich ovládání je k dispozici modu-
lární řídicí systém IRC5.

Firma Applic, se zkušenostmi se zaváděním 
strojového vidění a řídicí techniky včetně robo-
tů do provozu, představila využití kamer v pra-
xi. Účastníci se seznámili s řešením tří úloh:

– robot předkládá výrobek před kameru ke 
kontrole, 

– robot má kameru na svém rameni a pře-
mísťuje ji tak, aby byla kontrolovaná sou-
část v zorném poli kamery,

– robot navádí kameru na výrobek – robot 
a kameru je tedy nutné vzájemně kalib-
rovat. 
V závěru semináře se účastníci měli mož-

nost seznámit s využitím robotu ABB a ka-
mery Cognex v jedné konkrétní úloze, kte-
rou obě firmy nedávno společně realizovaly 
v České republice.  (ev)




