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Najważniejsze właściwości skanerów 
z serii scanCONTROL:

– Kompaktowa obudowa skanera (seria 
27x0 z kontrolerem zamkniętym 
w obudowie głowicy laserowej; seria 
28x0 z zewnętrznym kontrolerem).

– Zakres pomiarowy – szerokość (oś X): do 
148 mm (zależnie od wersji skanera).

– Zakres pomiarowy – wysokość (oś Z): do 
300 mm (zależnie od wersji skanera).

– Częstotliwość pomiaru: od 100 Hz do 
4000 Hz (zależnie od wersji skanera).

– Oprogramowanie do konfigurowania 
skanera (w wersji Smart).

– Oprogramowanie do wizualizacji 3D 
(opcja dodatkowa).

– Interfejs cyfrowy: FireWire/Ethernet/
RS422/RS232 (zależnie od wersji 
skanera).

– Wyjścia analogowe (zależnie od wersji 
skanera).

Wygląd skanera scanCONTROL pokaza-
no na fotografii 1. Zasada działania skanera 
opiera się o triangulację laserową. Na bada-
nym detalu czujnik wyświetla linię laserową 
(nie plamkę laserową, jak to jest w wypadku 
punktowych czujników triangulacyjnych). 
Odbite światło trafia po przejściu przez od-
powiedni układ optyczny na matrycę CCD 
skanera. Na podstawie zarejestrowanego 
obrazu wbudowany wewnątrz czujnika kon-
troler oblicza współrzędne (x, z) punktów 
badanego profilu. Zasadę działania tego typu 
skanera serii scanCONTROL przedstawiono 
na rysunku 2.

Skanery laserowe 
do zrobotyzowanych 
systemów spawania

Skanery laserowe z  serii 
scanCONTROL firmy Micro-
Epsilon dostępne w  ofercie 

WObit znajdują coraz częściej 
zastosowanie w  zrobotyzowanych 

systemach spawania. Są 
używane w  aplikacjach, 

w  których jest konieczny 
bezkontaktowy pomiar położenia 

połączenia spawalniczego oraz 
przy kontroli jakości spoiny, od 

razu po spawaniu.

Fotografia 1. Skaner scanCONTROL firmy Micro-Epsilon

Skanery z  serii scanCONTROL są do-
stępne także w  specjalnej wersji z  zaim-
plementowanymi algorytmami do analizy 
badanego profilu. Jest to rodzina czujników 
określona jako SMART (czujniki o oznacze-
niu 2x10; więcej informacji na stronie www.
micro-epsilon.pl). Algorytmy te pozwalają 
na pomiar konkretnych, wymaganych w da-
nej aplikacji wielkości, a  nie wszystkich 
punktów badanego profilu. Dla przykładu 
czujnik z  tą analizą profilu może mierzyć 
położenie połączenia spawalniczego, sze-
rokość i/lub wysokość spoiny w zrobotyzo-
wanych systemach spawania. Rysunek  3 
przedstawia przykładowe typy algorytmów 

Rysunek 2. Zasada działania skanera 
scanCONTROL
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Fotografia 5. Przykładowe aplikacje

Rysunek 3. Przykładowe algorytmy analizy profilu zaimplementowane w skanerach 
scanCONTROL2x10

Rysunek 4. Okno programu do konfiguracji skanera z serii LLT2x10

analizy profilu, w które są wyposażone ska-
nery typu SMART.

Przy skanerach z tą funkcją analizy profi-
lu do konfiguracji wykorzystuje się specjalne 
oprogramowanie dla komputera PC, które 
jest dostarczane w komplecie z czujnikiem. 
Okno główne tego programu pokazano na 
rysunku 4. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że skaner musi być połączony z komputerem 
tylko i wyłącznie na czas konfiguracji. Po za-
programowaniu i  odłączeniu od komputera 
taki czujnik zaczyna pracować samodzielnie, 
od razu po dołączeniu do zasilania, wysyła-
jąc (w  postaci cyfrowej lub analogowej, za-
leży od opcji skanera) informację na temat 
kontrolowanych wielkości. Jest to zaletą 
proponowanego rozwiązania, ponieważ do 
poprawnego działania systemu nie wymaga 
się żadnego specjalnego komputera przemy-
słowego.

Przykłady aplikacji, w  których skanery 
tej serii znalazły zastosowanie, przedstawio-
no na fotografii 5.
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