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buforem 2MB dla skanowanych obrazÛw
oraz 16MB pamiÍci Flash dla programÛw
wynikowych. Dodatkowym wyposaøeniem
kamery s¹ narzÍdzia programowe oraz ze-
staw obiektywÛw, dziÍki ktÛrym moøna
przystosowaÊ parametry optyczne kamery
do wymagaÒ procesu sterowania i†kont-
roli. Do wykonania konkretnej aplikacji
wykorzystuje siÍ oprogramowanie Provi-
sion, ktÛre sk³ada siÍ z†dwÛch podstawo-
wych czÍúci:
Provision System Projektowy, ktÛry jest

instalowany pod Windows 95/98 (rys. 1).
Umoøliwia on przechwytywanie obrazu
z†kamery oraz jego pÛüniejsze przetwarza-
nie i†parametryzowanie. Moøna tworzyÊ lis-
ty obrazÛw i nowy projekt oraz wytworzyÊ
program testowy ³aduj¹cy dane do kamery.
Provision System Czasu Bieø¹cego,

w†ktÛrym znajduj¹ siÍ biblioteki goto-
wych funkcji z†zakresu przetwarzania ob-
razu. Tworzenie programu polega na wy-
wo³ywaniu, parametryzowaniu i†³¹czeniu
ze sob¹ funkcji z†biblioteki. Po skompi-
lowaniu takiego opisu uzyskujemy pro-
gram wynikowy gotowy do wgrania i†uru-
chomienia w†kamerze VS710. DziÍki wy-
korzystaniu gotowych funkcji bibliotecz-
nych, programy wynikowe s¹ krÛtkie
i†opisuj¹ najwaøniejsze parametry obiek-
tu, np. odleg³oúci, k¹ty pomiÍdzy po-
wierzchniami itp., nie dokonuj¹ wiÍc
analizy pikselowej ca³ego obiektu, dziÍki
temu kamera VS710 posiada moøliwoúÊ
analizy obiektÛw w†czasie rzeczywistym.
Programowanie w†Provision odbywa siÍ

poprzez standardowe z³¹cze RS232
(z†maksymaln¹ szybkoúci¹ do 115kbd). Do-
stÍpne s¹ rÛønego rodzaju funkcje u³atwia-
j¹ce obs³ugÍ kamery i†usuwanie b³ÍdÛw:

³aduj - ³adowanie programu testowego do
kamery,

start - uruchomienie programu testowego,
reset - ponowne uruchomienie programu
testowego,

breakpoint - ustawianie tzw. punktÛw kon-
trolnych u³atwiaj¹cych analizÍ programu,

test - test programÛw wynikowych w†ka-
merze oraz wielu innych.
Programy wynikowe przesy³ane s¹

przez Profibus DP (maks. 12Mbd) lub
RS232. Oprogramowanie znajduj¹ce siÍ
w†kamerze VS710 automatycznie rozpoz-
naje typ interfejsu wykorzystywanego do
przesy³ania danych.
Poza Provision dostÍpne jest rÛwnieø op-

rogramowanie specjalistyczne do rozpozna-
wania pisma VS710 OCR (Optical Charac-
ter Recognition) oraz oprogramowanie do
porÛwnywania znakÛw OCV ( Optical Cha-
racter Verification). Parametryzacja progra-
mu VS710OCR/OCV nastÍpuje z†poúrednic-
twem pod³¹czonego zewnÍtrznego kompu-
tera PC lub opcjonalnej klawiatury (tzw.
ìKeypadî). Parametryzacja odbywa siÍ po-
przez z³¹cze szeregowe komputera PC.

Siemens wprowadzi³ do produkcji specjalizowan¹

kamerÍ wyposaøon¹ w†zaawansowany

funkcjonalnie sterownik mikroprocesorowy, za

pomoc¹ ktÛrej moøna analizowaÊ i†rozpoznawaÊ

oznakowanie na opakowaniach, sprawdzaÊ jakoúÊ

nalewanych do butelek p³ynÛw, zliczaÊ na taúmie

produkcyjnej obiekty o†okreúlonych kszta³tach itp.

 SIMATIC VS710 jest komputerem
i†kamer¹ wykorzystywan¹ do kontroli
procesu produkcyjnego. Znajduje zastoso-
wanie wszÍdzie tam, gdzie waøna jest
precyzja i†w³aúciwe przygotowanie pro-
duktu przy produkcji wielkoseryjnej.
Kamera moøe byÊ z†powodzeniem sto-

sowana m.in. w†przemyúle spoøywczym
do kontroli etykiet, kszta³tu butelek, sta-
nu nape³nienia czy przejrzystoúci. Natu-
ralnie, kontrola p³ynÛw moøe odbywaÊ
siÍ dynamicznie w†trakcie produkcji
(z†czÍstotliwoúci¹ do 25 szt./s) lub sta-
tycznie. Moøe byÊ wykorzystywana rÛw-
nieø w†innych dzia³ach przemys³u, np.
samochodowym, do sprawdzania popra-
wnoúci instalacji z³oøonych czÍúci, w†me-
dycynie przy kontroli rÛønego rodzaju
opakowaÒ, w†przemyúle elektronicznym
do kontroli poprawnoúci rozmieszczenia
elementÛw elektronicznych oraz dowol-
nych innych aplikacjach wykorzystuj¹-
cych przetwarzanie obrazu w†czasie
rzeczywistym. Dzia³anie identyfikacyjne
kamery opiera siÍ na kontroli badanego
obiektu poprzez porÛwnanie go ze wzor-
cem, w†ktÛrym sami definiujemy wymia-
ry oraz zadane granice tolerancji. VS710
jest kamer¹ cyfrow¹ (o†rozdzielczoúci
768x512 pixeli) z†pamiÍci¹ z†wymiennym

Typowe zastosowania kamery VS710:
✦ Ogólne sprawdzenie produkowanych

elementów,
✦ Sprawdzenie poprawności montażu,
✦ Sprawdzenie wymiarów,
✦ Sprawdzenie położenia określonych

elementów w odniesieniu do innych,
✦ Identyfikacja różnych części lub wykonań

tego samego elementu. Rys. 1.
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Moøliwoúci oprogramowania zestawiono
poniøej:
- kontrola nadrukÛw na obiektach, np.
ustalanie terminÛw waønoúci, spraw-
dzanie ceny, numeru identyfikacyjnego,

- sterowanie ci¹g³oúci¹ procesu produk-
cyjnego poprzez rozpoznawanie typu
obiektu i†odpowiednie sterowanie jego
dalsz¹ obrÛbk¹,

- sortowanie obiektÛw oznaczonych nu-
merem identyfikacyjnym.

- mog¹ byÊ rozpoznawane pojedyncze
znaki, jak rÛwnieø s³owa,

- moøliwe jest rozpoznawanie jasnego
pisma na ciemnym tle i†odwrotnie,

- rozpoznawane s¹ znaki alfanumeryczne,
- moøliwe jest definiowanie trzech dodatko-
wych znakÛw do rozpoznawania (np.
kropka, podkreúlnik lub pojedyncze litery
nie wystÍpuj¹ce normalnie w†zestawie),

- istnieje moøliwoúÊ odczytu i†analizy
zestawu znakÛw w†jednym rzÍdzie, jak
i†w†dwÛch rzÍdach (do 20 znakÛw
w†dwÛch rzÍdach),

- pismo moøe byÊ odchylone od swojej
standardowej pozycji o†k¹t ±6o,

- przy jednoczesnym rozpoznawaniu
4†znakÛw, wspÛ³czynnik odczytu wyno-
si typowo 5†obiektÛw/sekundÍ; w†zaleø-
noúci od wielkoúci zeskanowanego ob-
razu moøna sparametryzowaÊ odczyt do
30 znakÛw/sekundÍ,

- istnieje moøliwoúÊ uczenia kamery na
zasadzie porÛwnania ze wzorcem,

- istnieje moøliwoúÊ deklarowania b³ys-
kÛw oúwietlenia obiektu,

- poprzez binarne wyjúcia system infor-
muje o†aktualnym trybie pracy,

- poprzez binarne wyjúcia moøe zostaÊ
skonfigurowany watchdog,

- binarne wyjúcie moøna skonfigurowaÊ
do okreúlonego odmierzania czasu, tzw.
funkcja stopera,

- istnieje moøliwoúÊ ustalania czasu od-
czytu obiektu w†celu stwierdzenia po-
prawnoúci odczytu (wielokrotny od-
czyt), znakÛw z†obiektu (ustawiane s¹
dowolnie czasy opÛünieÒ odczytu
i†moøna w†zwi¹zku z†tym dowolnie ste-
rowaÊ obiektami z†niepoprawnie lub
nieczytelnie wykonanym napisem),

- kamera VS710 moøe komunikowaÊ siÍ
za pomoc¹ protoko³u 3964R lub Profi-
bus-DP z†masterem - istnieje wiÍc moø-
liwoúÊ przekazywania odczytanych ze-
stawÛw znakÛw do mastera lub urz¹-
dzeÒ wspÛ³pracuj¹cych z†kamer¹,

- oprogramowanie jest zabezpieczone
przed niepowo³anym dostÍpem za po-
moc¹ has³a,

- oprogramowanie moøna zamawiaÊ
w†wersji niemieckiej lub angielskiej.
Oprogramowanie VS710 OCR/OCY po-

siada cztery tryby pracy:
- odczyt/weryfikacja lub stop - w³aúciwy
odczyt, analiza i†weryfikacja zeskano-
wanych znakÛw; stop zatrzymuje pro-
ces odczytu znakÛw,

- instalacja-konfiguracja oraz parametry-
zacja programu,

- nauka - dopasowanie algorytmÛw roz-
poznawania zdjÍÊ do zadanych wzor-
cÛw znakÛw,

- zapamiÍtywanie obrazÛw - moøliwoúÊ
wywo³ania 10 zdjÍÊ oznaczonych jako
z³e i†pokazania ich na ekranie.
Kamera posiada zintegrowane wejúcia

i†wyjúcia cyfrowe s³uø¹ce do sterowania in-
nych urz¹dzeÒ. Moøe wiÍc pracowaÊ samo-
czynnie odczytuj¹c stany obiektu badanego,
np. jego pozycjonowanie, poprzez wejúcia
oraz sterowaÊ przez wyjúcia, np. si³owni-
kiem usuwaj¹cym badany obiekt nie spe³nia-
j¹cy kryteriÛw kontroli. Poniewaø kamera
jest elementem koncepcji Ca³kowicie Zinteg-
rowanej Automatyki, posiada odpowiednie
³¹cza komunikacyjne pozwalaj¹ce jej komu-
nikowaÊ siÍ z†innymi urz¹dzeniami sieci.
Kamera zosta³a wyposaøona w†³¹cze Probibus
slave. DziÍki temu moøe komunikowaÊ siÍ
ze sterownikami swobodnie programowalny-
mi PLC pracuj¹cymi w†trybie master lub
z†procesorami komunikacyjnymi master sieci
Profibus DP, ktÛre z†kolei po³¹czone s¹
z†PLC. DostÍpne s¹ nastÍpuj¹ce sterowniki:
- S7400 - CPU413-DP, CPU414-DP,
CPU416 -DP , CPU417 - 4 , IM467 ,
CP443Extended,

- S7300 - CPU315-2DP, CPU316-2DP,
CPU318-2DP,

- C7 - C7-626DP, C7633DP, C7634DP,
- S5 - CPU946/47, CPU948, CPU941,
CPU942, CPU943, CPU944, CPU945,
CPU922, CPU928, CPU928B.
Moøliwe jest rÛwnieø po³¹czenie kame-

ry z†komputerem PC (pracuj¹cym jako
master DP) poprzez sieÊ Profibus DP za

Rys. 3.

pomoc¹ nastÍpuj¹cych kart: CP5412-A2,
CP5411, CP5511, CP5611.
DziÍki temu, øe kamera moøe byÊ ele-

mentem sieci Profibus oraz moøna zainsta-
lowaÊ na niej do 150 programÛw wyniko-
wych, moøliwa jest zmiana (np. poprzez Pa-
nel Operatorski) przez operatora aktualnie
wykonywanego programu wynikowego, co
oznacza moøliwoúÊ zmiany kontroli na tej
samej linii produkcyjnej np. butelek o†po-
jemnoúci 0,33l na butelki o†pojemnoúci 0,5l
bez koniecznoúci przezbrajania linii i†³ado-
wania nowych programÛw wynikowych.
Pod³¹czenie do sieci Profibus oraz pa-

rametryzacja kamery jest prosta i†typowa
dla oprogramowania STEP7 (rys. 2).
W†przypadku zastosowania sterownikÛw
serii S5, w†celu konfiguracji i†parametry-
zacji kamery naleøy dodatkowo zaopatrzyÊ
siÍ w†oprogramowanie COMProfibus V5.0.
Kamera posiada rÛwnieø z³¹cze do

pod³¹czenia zewnÍtrznego monitora
SVGA o†rozdzielczoúci 800x600 (rys. 3),
na ktÛrym wyúwietlane s¹ zeskanowane
obrazy z†kamery.
Kamera VS710 integruje w†sobie naj-

nowsze rozwi¹zania w†zakresie przetwa-
rzania obrazÛw rzeczywistych w†syste-
mach sterowania. DziÍki opatentowanym
rozwi¹zaniom w†zakresie zarz¹dzania pa-
miÍci¹ oraz technikom analizy obiektÛw
poruszaj¹cych siÍ, moøe znaleüÊ zastoso-
wanie praktycznie w†kaødym przemyúle
do kontroli jakoúci lub jako jeden z†ele-
mentÛw weryfikacji obiektÛw przy pro-
dukcji wieloseryjnej.
Micha³ Bereza, Siemens A&D

Rys. 2.

Przegl¹d zastosowañ oraz dodatkowe materia³y
w tym dokumentacje mo¿na znaleŸæ w Internecie na
stronach:
- http://www.ad.siemens.de/machine-vision/

html_76/02produk/vs710.htm,
- http://www.ad.siemens.de/support,
oraz na p³ycie CD-EP11/2001B.

Dodatkowe informacje


