A U T O M A T Y K A
Elektroniczne czujniki
umoøliwiaj¹ce
rozpoznawanie obrazÛw
naleø¹ do jednych
z†najbardziej
zaawansowanych
technologicznie
elementÛw stosowanych
we wspÛ³czesnych
systemach sterowania
i†automatyki.
Zastosowane w†nich
rozwi¹zania mog¹
fascynowaÊ
wane s¹ w†trzech wersjach o†rÛønych wymiarach pola pomiarowego oraz rÛønych kolorach
úwiat³a emitowanego przez
oúwietlacze LED. Kolor oúwietlacza zaleøy od przeznaczenia
czujnika, np. do rozpoznawania
czarnych lub bia³ych nadrukÛw
na czerwonych opakowaniach
doskonale nadaje siÍ
oúwietlacz z†zielonymi
diodami LED, a†do analizy obrazÛw czarno- lub
czerwono-bia³ych lepiej
nadaje siÍ oúwietlacz
z†czerwonymi diodami
LED.
W†zaleønoúci od typu g³owicy optycznej
rÛøne s¹ wymiary analizo-

moc¹ moøna rozpoznawaÊ
kszta³ty lub fakt zadrukowania
powierzchni jakimkolwiek wzorem, ³¹cznie z†kolorami (rys.
2). DziÍki tak duøej uniwersalnoúci, czujniki moøna wykorzystaÊ m.in. do pozycjonowania obiektÛw, badania poprawnoúci nadrukÛw i†oznaczeÒ na
opakowaniach, selekcji produktÛw poruszaj¹cych siÍ na taúmie produkcyjnej, automatycznego sortowania itp.

£atwoúÊ obs³ugi
Czujniki optyczne rodziny
F10-Sxx wspÛ³pracuj¹ z†modu³ami inteligentnych, programowanych wzmacniaczy, ktÛre odpowiadaj¹ za rozpoznawanie obra-

elektronikÛw, poniewaø
w†niepozornej
obudowie czujnika
kryje siÍ niezwykle
zaawansowany system
mikroprocesorowy.
zÛw i†porÛwnywanie ich z†zadanym wzorcem. Najprostszy ze
wzmacniaczy F10-C10/15 wyposaøono tylko w†jedn¹ pamiÍÊ
obrazu, ktÛry stanowi odniesienie dla wszystkich prowadzonych pomiarÛw. Wzmacniacz
F10-C20/25, takøe z†jedn¹ pamiÍci¹ obrazu, pozwala dodatkowo badaÊ kolor powierzchni

Fot. 1.
Czujniki umoøliwiaj¹ce rozpoznawanie obrazÛw naleø¹ do
grupy czujnikÛw specjalnych,
w†ktÛrej bez w¹tpienia (ze
wzglÍdu na techniczne i†technologiczne zaawansowanie) wiod¹
prym. Omron jest jednym z†pierwszych na úwiecie producentÛw,
ktÛry wprowadzi³ na rynek samoucz¹ce siÍ czujniki umoøliwiaj¹ce rozpoznawanie obrazÛw.
Ze wzglÍdu na charakteryzuj¹ce
je niezwyk³e moøliwoúci poúwiÍcamy im osobny artyku³.

Jak dzia³a i†co
moøe?
Jednym z czujnikÛw znajduj¹cych siÍ w†ofercie Omrona,
umoøliwiaj¹cych rozpoznawanie
obrazÛw. Sk³ada siÍ on z†g³owicy optycznej (fot. 1), w†ktÛr¹
wbudowano kamerÍ z†czujnikiem
CCD oraz modu³u wzmacniacza
(fot. 2), ktÛry jednoczeúnie spe³nia rolÍ inteligentnego detektora
obrazu. G³owice optyczne ofero-
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Rys. 1.
wanych obszarÛw. Na rys. 1
pokazano kszta³t pola widzenia
i†jego przybliøone wymiary dla
g³owicy czujnikowej F10-S15R.
Jest to ìúrodkowyî pod wzglÍdem rozmiarÛw pola widzenia
model wúrÛd trzech oferowanych przez Omrona g³owic.
Niezaleønie od rozmiaru
pola widzenia i†koloru zastosowanego podúwietlacza, zasada
dzia³ania czujnikÛw z†rodziny
F10 jest taka sama. Za ich po-

Fot. 2.
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analizowanego obiektu. Modele F10-C30/35 wyposaøono aø
w†osiem pamiÍci obrazu, potrafi¹ one takøe analizowaÊ kolor
powierzchni. Najbardziej zaawansowany model, oznaczony
symbolem F10-C50/55, dodatkowo wyposaøono w†port szeregowy RS232.
Wszystkie wymienione
wzmacniacze wyposaøono
w†zbliøone wygl¹dem panele
operatorskie, ktÛre s¹ jednakowo obs³ugiwane. Klawiatura
operatorska sk³ada siÍ z†trzech
przyciskÛw, spoúrÛd ktÛrych
jeden umoøliwia wyzwolenie
trybu uczenia i†wyúwietlanie
ustalonych wartoúci parametrÛw, dwa pozosta³e pozwalaj¹
zadaÊ wartoúci poszczegÛlnych
parametrÛw rozpoznawania.
Wzmacniacze wyposaøono
w†dwa liniowe wskaüniki wykonane z†diod LED, na ktÛrych wskazywane s¹: zadany
przez operatora poziom dok³adnoúci
porÛwnywania
wzorca z†widocznym obiektem
oraz aktualna wartoúÊ wspÛ³czynnika korelacji. Prze³¹cza-

nie pomiÍdzy normaln¹ prac¹,
monitorowaniem i†uczeniem
umoøliwia trzypozycyjny prze³¹cznik przesuwny. Panel operatorski wzmacniaczy, z†wbudowanym detektorem koloru, wyposaøono ponadto w†jednocyfrowy wyúwietlacz LED, ktÛry
s³uøy jako wskaünik parametrÛw pomiaru tego typu, ale jest
takøe wykorzystywany do wskazywania numeru aktywnej pamiÍci obrazu referencyjnego.
Poniewaø panel operatorski
czujnikÛw jest stosunkowo
prosty i†dobrze opisany w†instrukcji, obs³uga czujnika jest
nad wyraz ³atwa. Oúwietlacz
pola pomiarowego u³atwia kalibracjÍ przyrz¹du na linii produkcyjnej, a†przedstawione dalej dodatkowe moøliwoúci zestawu powoduj¹, øe opracowane przez firmÍ Omron czujniki
moøna stosowaÊ w†niezwykle
szerokiej gamie aplikacji.

Inne moøliwoúci
WydawaÊ by siÍ mog³o, øe
konstruktorzy czujnikÛw F10
wyczerpali moøliwoúci u³atwie-
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Rys. 3.
nia øycia ich uøytkownikom.
Okazuje siÍ jednak, øe kolejne
interesuj¹ce moøliwoúci ukryto
na panelu operatora pod niepozornym DIP-switchem, ktÛry
pozwala operatorowi na:
- samoczynne wybieranie fragmentu wzorca o†najlepszej jakoúci obrazu,
- poszerzenie pola detekcyjnego, dziÍki czemu czujniki
moøna dostosowaÊ do analizy kodÛw paskowych,
- wykorzystanie wewnÍtrznego
timera do opÛünienia wy³¹czenia sygna³u wyjúciowego
czujnika,
- ustalenie ø¹danej polaryzacji
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wyjúcia czujnika (emulacja
NO/NC),
- wykorzystanie wejúcia RS232/422
do sterowania prac¹ czujnika.
Wzmacniacze F10 mog¹ ponadto uczyÊ siÍ wzorcÛw obrazu na obiektach znajduj¹cych
siÍ w†ruchu. Do tego celu niezbÍdne jest kilkukrotne powtÛrzenie procesu uczenia czujnika, za pomoc¹ sygna³u wyzwalaj¹cego TRIG, jak to pokazano
na rys. 3. Zalecana przez producenta liczba powtÛrzeÒ impulsÛw ucz¹cych wynosi 6,
a†poprawne zakoÒczenie konfiguracji jest sygnalizowane przez
czujnik zmian¹ poziomu logicz-

nego sygna³u na ì1î na wyjúciu OUTPUT. Cyfry przy fragmentach przebiegÛw z†rys.
3†oznaczaj¹ kolejnoúÊ ich wystÍpowania. Nieco prostsze
przebiegi charakteryzuj¹ proces
uczenia czujnika obrazu wzorcowego na obiekcie statycznym,
co ilustruje rys. 4.
Projektanci czujnika F10 zatroszczyli siÍ takøe o†rozbudowan¹ procedurÍ diagnostyki
b³ÍdÛw, ktÛre mog¹ wyst¹piÊ
podczas pracy urz¹dzenia. Wyst¹pienie b³Ídu jest sygnalizowane akustycznie, a†jego ürÛd³o wskazuje wyúwietlacz LED,
standardowo wykorzystywany
do wyúwietlania zadanego
przez uøytkownika poziomu od-

niesienia dla uk³adu porÛwnuj¹cego obrazy.

Podsumowanie
Konstrukcja czujnikÛw F10
ilustruje wzajemne ìwspieranie
siÍî rÛønych dziedzin techniki
traktowanych do niedawna bardzo rozdzielnie. Tylko dziÍki
niezwykle zaawansowanej elektronice by³o moøliwe stworzenie
urz¹dzenia tak prostego w†obs³udze, niewielkich rozmiarÛw,
a†przy tym bardzo efektywnego
w†praktycznych aplikacjach.
Tomasz Paszkiewicz
Artyku³ powsta³ w†oparciu
o†materia³y firmy Omron, tel. (022) 645-78-60, www.omron.com.pl.
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