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snímače, převodníky, měřicí technika

Kamerový senzor s vestavěným 
dotykovým displejem

Tři pokročilé senzory 
v jednom kompaktním 
balení

Kamerový senzor iVu se-
ries TG je používán pro de-
tekci typu, velikosti, orientace 
a tvaru ve třech aplikačních re-
žimech. Pattern Match porov-
nává obraz s referenčním obra-
zem a zjišťuje, zda se shodují. 
V režimu Area je ověřová-
na přítomnost a počet objek-
tů, které jsou vytvořeny obra-
zovými prvky (pixely) rozdíl-
ného kontrastu. V režimu Area 

with motion lze ověřit přítomnost a počet ob-
jektů tvořených pixely rozdílného kontrastu, 
přičemž se objekty mohou pohybovat.

Jednoduchá montáž a nastavení

Pro uvedení senzoru do provozu stačí pou-
ze čtyři jednoduché kroky: namontovat sen-
zor a připojit ho, zvolit typ senzoru, pořídit 
správný obraz a nastavit inspekční paramet-
ry. To vše pomocí integrovaného dotykové-
ho displeje.

Pokročilé schopnosti, intuitivní ovládání, 
výkonné vyhodnocení

Prostřednictvím jednoduchého menu lze 
používat nástroje umožňující senzor rych-
le nastavit, určit oblast zájmu, nastavit para-
metry příslušného nástroje a zvolit minimální 

a maximální počet správných vzorů. Intuitivní 
rozhraní výrazně zjednodušuje nastavení po-
kročilých inspekční vlastností.

Obrazová kontrola s výstupem dobře/špatně 

Bez složitého hardwaru a zdlouhavého na-
stavování poskytuje kamerový senzor iVu se-
ries TG výjimečný inspekční výkon ve velmi 
krátké době. Mezi hlavní součásti senzoru patří: 
dotykový displej, obrazový čip s velkým rozli-
šením, vysoce výkonný procesor, integrované 
osvětlení, čočka s možností zaostření nebo vý-
měny, propojovací kabely a montážní úchytky 
vhodné pro typické použití. 

Pro jeho používání není třeba zvláštní ško-
lení ani odborné znalosti zpracování obrazu. 
Senzor iVu series TG detekuje přítomnost či 
nepřítomnost. Úlohy jsou založeny na systé-
mu, kdy je uložen referenční obraz nebo jeho 
velikost a systém provádí výpočty a rozhodu-
je s výsledkem dobře/špatně. Uplatní se např. 
v těchto úlohách:
– detekce štítků,
– přítomnost dílů a jejich orientace,
– detekce údajů a výrobních kódů,
– inspekce uzávěrů,
– kontrola lisovaných výrobků,
– kontrola kompletnosti balení,
– kontrola přítomnosti otvorů,
– inspekce balení blistrů,
– kontrola matic po svařování.

Softwarový emulátor

Použitím softwarového emulátoru iVu je 
možné v režimu off-line nastavovat, vyhodno-
covat, upravovat inspekční úlohu a zpětně na-
hrávat konfiguraci do senzoru prostřednictvím 
disku USB, a tím zajistit maximální dobu pro-
vozu stroje a zredukovat na minimum dobu 
nutnou na školení a podporu.
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–  tři pokročilé senzory v jednom kompakt-
ním provedení

– emulátor
–  displej LCD velikosti úhlopříčky 68,5 mm 

(320 × 240 pixelů)
–  dotykový displej
–  obrazový čip CMOS 752 × 480
–  integrované osvětlení (červené, modré, 

zelené nebo infračervené)
–  integrované funkce nápovědy (help)
–  funkce autoexpozice
–  externí režim teachin
–  nastavitelné zaostření
–  integrovaný port USB pro nahrávání 

a ukládání nastavení na disk USB
–  robustní pouzdro IP67
–  záznamový (log) soubor
–  možnost ochrany heslem
–  dobře viditelné stavové LED
–  provedení PNP nebo NPN

Tab. 1. Vlastnosti kamerového senzoru iVu 
series TG

Obr. 1. Inspekce pomocí kamerového senzoru

Společnost Banner, přední světový výrobce kamerových systémů, představila zcela nový 
kamerový senzor řady iVu series TG. Tento senzor kombinuje jednoduchost optických 
senzorů s inteligencí kamerových systémů. Díky tomu dovoluje elegantně řešit úlohy, kde 
standardní senzory již nestačí a kamerový systém je příliš nákladným řešením. Jde o první 
kamerový senzor s integrovaným dotykovým displejem. Díky intuitivnímu rozhraní mo-
hou být inspekční parametry snadno nastaveny nebo upraveny, aniž je třeba použít PC. 
Uživatel zvládne senzor nastavit v průběhu několika minut i bez složitého zaškolování. 
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y   Systém sledování tavby 
ve slévárně Buzuluk

Systémový integrátor S&T CZ uvedl 
ve slévárně společnosti Buzuluk a. s. do pro-
vozu komplexní systém pro sledování proce-
su tavby s centralizovaným systémem sběru 
dat. Strojírenský podnik Buzuluk se sídlem 

v Komárově vyvíjí, konstruuje a vyrábí stro-
je a zařízení pro gumárenský průmysl a vy-
rábí také pístní a těsnicí kroužky pro spalo-
vací motory a kompresory. Cílem zavedení 
systému sledování tavby bylo sloučit několik 
samostatných systémů ve slévárně a umož-
nit přenos dat do podnikového systému ERP 
typu MAX. Dalším úkolem bylo odstranit 
ruční přepisování dat a získat detailní in-

formace o výrobě, které mohou pomoci 
např. při snižování zmetkovosti. Nový in-
formační systém snižuje zmetkovost od-
litků tím, že pomáhá identifikovat vlivy 
a příčiny změn v procesu tavení a formo-
vání pístních kroužků. Slévárna nyní uva-
žuje o rozšíření vizualizace procesu výro-
by a o možnosti zavést plně automatizova-
né plánování výroby.  (ed)


