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systémy strojového vidění

Kontrola kompletnosti kamerovým 
senzorem Banner

Hlavními součástmi kamero-
vého senzoru iVu series TG jsou 
obrazový čip CMOS s rozliše-
ním 752 × 480, vysoce výkonný 
procesor, integrovaný osvětlovač 
(s červeným, modrým, zeleným 
nebo infračerveným světlem), 
výměnný objektiv s možností za-
ostření, zobrazovací displej LCD 
320 × 240 obrazových bodů (pi-
xelů), dotykový ovládací displej, 
propojovací kabely a montážní 
úchytky pro typické úlohy.

Tři pracovní režimy

Kamerový senzor iVu se-
ries TG je používán pro detek-
ci typu výrobku, jeho velikosti, 
orientace a tvaru ve třech pra-
covních režimech. První, Pat-
tern Match, porovnává snímaný 
obraz s referenčním obrazem 
a zjišťuje jejich shodu; druhý, 
Area, ověřuje přítomnost a po-
čet objektů; a nakonec třetí, Area With Moti-
on, umožňuje ověřovat přítomnost a počet ob-
jektů, přičemž se objekty mohou pohybovat. 

Jednoduché ovládání a rychlé 
vyhodnocení

Ovládání kamerového senzoru je snad-
né. Parametry se nastavují a upravují pomo-
cí integrovaného dotykového displeje, aniž 
je třeba použít PC. Uživatel zvládne senzor 
nastavit za několika minut, a to i bez složité-
ho zaškolování.

Prostřednictvím jednoduchého menu lze 
např. určit oblast zájmu, nastavit parametry 

vyhodnocovacího algoritmu a zvolit minimál-
ní a maximální počet správných vzorů. Intu-
itivní rozhraní výrazně usnadňuje nastavení 
i složitějších inspekčních úloh.

Oblasti použití 

Senzor se uplatní např. v těchto úlohách:
– kontrola kvality výrobku,
– kontrola kompletnosti výrobku/balení,
– kontrola nálepky, štítku nebo viněty,
– kontrola uzávěru,
– kontrola úplnosti balení blistru,
– zjištění přítomnosti komponent a jejich ori-

entace,

– kontrola data a výrobního kódu na výrob-
ku 

– kontrola čárového a maticového kódu.
Kromě těchto typických úloh se kamero-

vý senzor díky svému výkonu a univerzálnos-
ti uplatní i v mnoha dalších úlohách v prů-
myslové praxi.

Softwarový emulátor

Použitím softwarového emulátoru iVu je 
možné inspekční úlohu nastavovat, vyhodno-
covat a upravovat v režimu off-line. Uprave-
nou konfiguraci je možné nahrát do senzoru 
prostřednictvím polovodičového disku s roz-
hraním USB. To umožňuje maximálně zkrátit 
doby odstávek stroje nutných pro jeho uvede-
ní do provozu. Emulátor lze využít i pro ško-
lení a zácvik obsluhy.

Při uvedení do provozu pomáhá také funk-
ce nápovědy (help). Nastavení senzoru je 
možné chránit heslem a změny se zazname-
návají do záznamového souboru (log). 

Další vlastnosti senzoru

Senzor má robustní pouzdro s krytím 
IP67. Dobře viditelné signální LED infor-
mují o činnosti senzoru. Výstup je tranzis-
torový, PNP nebo NPN. Napájecí napětí je 
10 až 30 V DC. Kabel se připojuje konekto-
rem M12 × 1. Kromě vestavěného osvětlova-
če lze k senzoru připojit i externí osvětlení.

Závěr

Společnost Turck, s. r. o., nabízí v rám-
ci svých bezplatných služeb zpracování ná-
vrhu řešení pro danou úlohu, předložení ce-
nové nabídky a vyzkoušení funkce senzoru 
u zákazníka. Po uzavření kontraktu dodává 
zákazníkům kompletní hardware i software, 
včetně uvedení do provozu a napojení na sys-
tém zákazníka.

Martin Fišer, Jan David, 
Turck, s. r. o.

Společnost Banner Enginnering, světový výrobce optoelektronických systémů, před-
stavila zcela nový kamerový senzor řady iVu series TG. Tento senzor kombinuje jed-
noduchost optických senzorů s inteligencí kamerových systémů. Díky tomu dovoluje 
elegantně řešit úlohy, kde standardní senzory již nestačí a kamerový systém je příliš 
nákladným řešením. 

Obr. 1. Kontrola úplnosti balení 

Obr. 2. Kontrola výrobního kódu
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y   Studentská soutěž 
o nejlepší využití Ethernetu 
v průmyslu 

Na podzim roku 2008 vyhlásila firma 
B&R soutěž pro studenty na téma průmys-
lový Ethernet. Hlavními kritérii hodnoce-
ní v této soutěži byly inovativní koncept, 
kreativní řešení a odborný přínos. Celkem 

bylo přihlášeno 27 projektů z osmi evrop-
ských zemí. 

Vítězem se stala skupina studentů z dánské 
univerzity v Odense, vedená profesorem K. H. 
Andersenem, s projektem závodního vozu vy-
užívajícího ke komunikaci mezi jednotlivými 
systémy ethernetovou sběrnici Powerlink. Stu-
dentům náleží za tento projekt cena 10 000 eur. 

Jako druhý se umístil tým z Technické uni-
verzity ve Vídni s projektem nové kinematic-

ké struktury obráběcích strojů X-Cut, který 
tak získal 5 000 eur. Tým Slovenské tech-
nické univerzity z Bratislavy s projektem 
optimalizace přepravy nádob s kapalinou 
na flexibilním pásovém dopravníku, který 
je součástí plnicí linky, se umístil na třetím 
místě. Za svůj projekt obdržel 2 500 eur. 
Prvních deset oceněných týmů bylo pozvá-
no na společný víkendový pobyt v přírodě 
nedaleko Salcburku. (ed)


