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W†ten sposÛb moøna porÛwnywaÊ ob-
razy obrÛcone (oraz mierzyÊ k¹t obro-
tu) lub ustawione pod rÛønymi k¹tami,
moøna takøe monitorowaÊ obiekty ulo-
kowane na rÛønorodnych t³ach, zanu-
rzone w†poruszaj¹cej siÍ cieczy lub
znajduj¹ce siÍ w†silnie zakurzonych po-
mieszczeniach. Praktycznie nie ma
wiÍc takich cech úrodowiskowych, ktÛ-
rych negatywnego wp³ywu na jakoúÊ
analizy nie moøna ograniczyÊ. Spekta-
kularnym przyk³adem ilustruj¹cym elas-
tycznoúÊ algorytmÛw analizy i†rozpoz-
nawania obrazÛw we wspÛ³czesnych
systemach nadzoru wizyjnego jest pra-
wid³owe rozpoznanie czterech - jak wi-
daÊ rÛøni¹cych siÍ miÍdzy sob¹ - bied-
ronek pokazanych na fot. 2 jako obiek-
tÛw naleø¹cych do jednej kategorii.

Jednym z†najwiÍkszych producen-
tÛw kompletnych systemÛw analizy ob-
razu, przystosowanych do pracy w†sys-
temach automatyki jest firma Omron.
W†jej ofercie znajduje siÍ kilka wersji
systemÛw analizuj¹cych, spoúrÛd ktÛ-
rych w†artykule przedstawimy dwa cie-
sz¹ce siÍ najwiÍkszym powodzeniem
wúrÛd odbiorcÛw w†naszym kraju.

System na miarÍ: F150
System analizy obrazu F150 sk³ada

siÍ (fot. 3) ze sterownika wspÛ³pracu-
j¹cego z†jedn¹ lub dwiema kamerami,
kamery (kamer) z†opcjonalnymi inteli-
gentnymi oúwietlaczami oraz opcjonal-
nej konsoli umoøliwiaj¹cej m.in. zdal-

Systemy nadzoru wizyjnego
robi¹ we wspÛ³czesnym
przemyúle coraz wiÍksz¹
karierÍ, czego przyk³adem
s¹ m.in. urz¹dzenia do

automatycznej inspekcji jakoúci
montaøu urz¹dzeÒ

elektronicznych, ktÛre
przedstawiamy w†artykule na

str. 135.
Znajduj¹ one zastosowanie
takøe w†wielu innych

aplikacjach, m.in. w†przemyúle
kosmetycznym, samochodowym
czy spoøywczym do identyfikacji
produktÛw, automatycznego
pozycjonowania elementÛw
na taúmie produkcyjnej,
wykrywania miejsc na

opakowaniach przeznaczonych
do nadrukowania daty

waønoúci itp.

Tak naprawdÍ, liczba aplikacji sys-
temÛw nadzoru wizyjnego jest ograni-
czona tylko przez wyobraüniÍ projek-
tanta systemu i†- jak pokazuje prakty-
ka, ten parametr bÍdzie coraz mniej is-
totny - cenÍ zestawu urz¹dzeÒ tworz¹-
cych system akwizycji i†analizy obrazu.
Za pomoc¹ systemÛw wizyjnych kont-
rolowana jest m.in. jakoúÊ nadrukÛw na
opakowaniach, wykrywane s¹ uszkodze-
nia opakowaÒ (poprzez detekcjÍ ich
kszta³tu oraz okreúlenie wymiarÛw),
monitoruje siÍ takøe jakoúÊ wykoÒcze-
nia materia³Ûw (ich fakturÍ lub rÛwno-
miernoúÊ pokrycia farb¹), a†takøe szereg
innych parametrÛw, dotychczas zazwy-
czaj monitorowanych przez ludzi, moø-
liwych do wychwycenia za pomoc¹
urz¹dzeÒ automatycznie analizuj¹cych
obrazy. Dwa przyk³ady aplikacji syste-
mu analizy obrazu (kontrola komplet-
noúci montaøu z³¹czy oraz pozycjono-
wanie PCB) pokazano na rys. 1.

WspÛ³czeúnie oferowane systemy
umoøliwiaj¹ analizÍ obrazÛw statycz-
nych oraz dynamicznych, a†dziÍki za-
awansowanemu oprogramowaniu steru-
j¹cemu prac¹ sterownikÛw wspÛ³pracu-
j¹cych z†kamerami, jest moøliwa anali-
za obiektÛw o†obrazach charakterystycz-
nych rÛøni¹cych siÍ miÍdzy sob¹
w†sposÛb okreúlony przez operatora.

ne modyfikowanie parametrÛw analizy
obrazu.

Za pomoc¹ systemu F150 moøna
nadzorowaÊ statyczne i†ruchome obiek-
ty o†wymiarach od 5x5mm aø do
500x500mm. Oprogramowanie wbudo-
wane w†sterownik wspÛ³pracuj¹cy
z†kamerami u³atwia filtrowanie obrazu
maj¹ce na celu zminimalizowanie
wp³ywu t³a na jakoúÊ analizy, umoøli-
wia wykrywanie krawÍdzi elementÛw,

Rys. 1.
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Fot. 2.

pozwala takøe na wyostrzanie lub ìwy-
g³adzanieî analizowanego obrazu. Nie-
bagateln¹ zalet¹ kamer wchodz¹cych
w†sk³ad systemu F150 jest moøliwoúÊ
regulowania czasu elektronicznej mi-
gawki, a†minimalny czas akwizycji wy-
nosi zaledwie 1/10000s, co umoøliwia
úledzenie ruchu bardzo szybkich
obiektÛw.

Dodatkowym, juø wczeúniej wspo-
mnianym, atutem kamer zastosowa-
nych w†systemie F150 s¹ inteligentne
oúwietlacze, za pomoc¹ ktÛrych moøna
pole widziane przez kamerÍ oúwietlaÊ
z†podzia³em na 1..12 sektorÛw o†nieza-
leønie sterowanym natÍøeniu oúwietle-
nia. DziÍki temu jest moøliwe niemal
kompletne skompensowanie niedosko-
na³oúci oúwietlenia zewnÍtrznego.

Pole obrazu poddawane analizie
moøna podzieliÊ na maksimum 16 ob-
szarÛw o†okreúlonych przez uøytkowni-
ka kszta³tach, z†niezaleønie zdefiniowa-
nymi kryteriami pomiarÛw. WybÛr po-
la aktywnego w†danej chwili moøe od-
bywaÊ siÍ automatycznie lub rÍcznie,
w†zaleønoúci od wyboru operatora.

Sterownik wchodz¹cy w†sk³ad ze-
stawu F150 oferuje uøytkownikowi,
oprÛcz wczeúniej wymienionych funk-
cji, kilka innych moøliwoúci. Naleø¹
do nich: moøliwoúÊ kontroli powierz-

chni wybranej p³aszczyzny monitoro-
wanego obiektu, ustalanie przybliøone-
go po³oøenia úrodka ciÍøkoúci na ob-
serwowanej p³aszczyünie, a†takøe wy-
szukiwanie defektÛw na powierzch-
niach o†rÛønych kszta³tach.

Obs³ugÍ i†programowanie systemu
F150 u³atwia oprogramowanie Vision
Composer, w†ktÛrym za pomoc¹ gra-
ficznego menu moøna okreúliÊ wszyst-
kie parametry monitorowania oraz ana-
lizy obrazu.

Z†tego krÛtkiego opisu wydawaÊ by
siÍ mog³o, øe system F150 realizuje
wszystkie moøliwe do wyobraøenia za-
dania, ale Omron wprowadzi³ do pro-
dukcji kolejny system do analizy obra-
zu, o†nieco wiÍkszych moøliwoúciach.

F160: szybciej, bardziej
elastycznie, bardziej
inteligentnie

Budowa systemu F160 jest koncep-
cyjnie zbliøona do budowy wczeúniej
opisanego systemu F150. Jego podsta-
wow¹ zalet¹ jest moøliwoúÊ skrÛcenia
ca³kowitego czasu ìmigawkiî oraz
przetwarzania obrazu nawet 10-krotnie
szybciej, co pozwala na úledzenie nie-
zwykle szybko poruszaj¹cych siÍ
obiektÛw. Producent doda³ takøe kilka

Artyku³ powsta³ na bazie materia³ów udostêp-
nionych przez firmê Omron, tel. (0-22) 645-78-60,
www.omron.com.pl.

Dodatkowe informacje

nowych funkcji, wúrÛd ktÛrych szcze-
gÛlnie interesuj¹ce s¹:
- moøliwoúÊ rozpoznawania pisma,
- klasyfikacja obiektÛw na podstawie
wczeúniej zdefiniowanych modeli,

- zliczanie obiektÛw w†obszarze wi-
dzenia kamery lub obszarze dowol-
nie zdefiniowanym przez operatora,

- moøliwoúÊ nauczenia systemu samo-
czynnego rozpoznawania obiektÛw,
niezaleønie od ich po³oøenia i†mody-
fikacji faktury, ktÛrych wybrane frag-
menty stanowi³y wzÛr referencyjny
dla sterownika,

- weryfikacja parametrÛw optycznych
obiektÛw znajduj¹cych siÍ w†polu
widzenia kamery z†moøliwoúci¹ trak-
towania ich jako wielu prÛbek tego
samego obiektu.
Dodatkowo sterownik systemu F160

pozwala na definiowanie do 1024 in-
dywidualnych scen z†domyúlnie okreú-
lonymi parametrami weryf ikac j i .
ZwiÍkszono takøe liczbÍ obszarÛw de-
finiowanych przez uøytkownika do 32.

Sterownik systemu F160 moøe pra-
cowaÊ z†jedn¹ lub dwiema kamerami,
ktÛre s¹ konstrukcyjnie zbliøone do ka-
mer CCD stosowanych w†systemie
F150. W†przypadku, kiedy duøa szyb-
koúÊ skanowania nie jest istotna, a†do-
datkowe moøliwoúci oferowane przez
sterownik F160 s¹ istotne, jest moøli-
we do³¹czenie taÒszych kamer z†syste-
mu F150 do tego sterownika. Takøe
konsola steruj¹ca prac¹ systemu F150
moøe byÊ wykorzystana do wspÛ³pra-
cy ze sterownikiem z†rodziny F160.

Podsumowanie
Przedstawione w†artykule systemy

nadzoru wizyjnego produkowane przez
firmÍ Omron to tylko skromny, lecz
reprezentatywny przyk³ad moøliwoúci
oferowanych wspÛ³czeúnie przez pro-
ducentÛw i†dostawcÛw sprzÍtu prze-
znaczonego do stosowania w†syste-
mach automatyki. Ogromne moøliwoú-
ci, ³atwoúÊ konfiguracji, a†takøe stosun-
kowo niewysokie ceny urz¹dzeÒ umoø-
liwiaj¹cych wizyjny nadzÛr nad prze-
biegiem produkcji powoduj¹, øe siÍga
po nie coraz wiÍksza liczba uøytkow-
nikÛw. Walory optycznej kontroli prze-
biegu produkcji, a†takøe moøliwoúÊ in-
tuicyjnego i†coraz bardziej inteligentne-
go interweniowania w†jej przebieg,
poszerzy niew¹tpliwie grono uøytkow-
nikÛw urz¹dzeÒ tego typu.

Zapraszamy juø wkrÛtce!
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Fot. 3.


