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Moderná elektronika a poèítaèová techni-
ka u� mnoho rokov u¾ahèuje ¾uïom �ivot,
zvy�uje produktivitu práce a kvalitu výrob-
kov. Dnes u� je samozrejmou súèas�ou vý-
robných liniek a zariadení. Spolu s rastú-
cim výkonom priemyselných poèítaèov sa
otvárajú aj nové mo�nosti nasadenia auto-
matizovaných systémov tam, kde to pred-
tým nebolo myslite¾né. Poèítaèe a ich sní-
maèe postupne nahrádzajú vo výrobných
procesoch ¾udské zmysly a umo�òujú tak
dosiahnu� vy��iu presnos� a spo¾ahlivos�.
Jeden z posledných trendov doby je nasa-
dzovanie automatických systémov vizuál-
nej kontroly výrobkov, ich poèítanie, mera-
nie rozmerov, orientácia a mnoho ïal�ích
úkonov, ktoré predtým musel robi� èlovek
a spolieha� sa iba na svoj zrak. Takáto prá-
ca bola väè�inou únavná, nároèná na èas
a na sústredenos� pracovníkov, a napriek
tomu v mnohých prípadoch ani nebolo
mo�né dosiahnu� úplne bezchybné výsled-
ky. Do takýchto procesov sa teraz ponúka
mo�nos� nain�talova� systém so snímajúci-
mi kamerami, ktorý po pripojení na riadia-
ci poèítaè a adekvátne programové vybave-
nie, mô�e riadi� manipulátory, obrábacie
systémy a podobne, alebo v tom najjedno-
duch�om prípade aspoò privola� pracovní-
ka, aby pri oznaèenom kuse urobil nápra-
vu. Aj v tomto elementárnom prípade je
výhoda jasná � jeden pracovník mô�e ob-
sluhova� viacero liniek, prièom nie je núte-
ný neustále a monotónne sledova� neko-
neèný tok výrobkov. Pri dokonalej�ích

systémoch je mo�né ¾udskú obsluhu vylú-
èi� úplne. Potenciálnych miest uplatnenia
týchto technológií je ve¾a. Ako najdôle�itej-
�ie uveïme zatia¾ aspoò medzioperaèné
a výstupné kontroly výrobkov.

Pri konkrétnom nasadzovaní je potrebné
vybra� zodpovedajúci typ a vyhotovenie
kamier, ktoré sa mô�e dos� odli�ova�. Poèí-
taèový systém a prevodník obrazového sig-
nálu bude v�ak vo väè�ine prípadov podob-
ný. V nasledujúcich riadkoch sa budeme
zaobera� práve týmto prevodníkom.

Na rozdiel od be�ných prevodníkov obrazu
do digitálnej podoby, ktoré sú urèené pre-
va�ne na spracovanie videosekvencií a naj-
rôznej�ích multimediálnych úkonov, sú od-
li�né nároky na spracovanie obrazu
v priemyselných aplikáciách rozpoznáva-
nia, merania alebo kontroly výrobkov.
Dôle�itým faktorom je ostros� snímaného
obrazu, jeho farebná presnos� a minimálne
rozmerové skreslenie. V záujme synchro-
nizácie snímania s prevádzkou výrobnej
linky je dôle�ité, aby bola snímacia elektro-
nika vybavená synchronizaèným vstupom.
Ak je potrebné sníma� viac obrazov v jed-
nom systéme, je ve¾mi ekonomické, keï je
aparatúra vybavená viacerými rýchlo pre-
pínate¾nými vstupmi. Programové ovláda-
èe musia by� rie�ené inak ne� je to pri mul-
timediálnych systémoch a ponúkané
funkcie by mali podporova� potreby prie-
myselného nasadenia.

Vzh¾adom na uvedené po�iadavky boli vy-
vinuté karty série DOMINO, PICOLO a PI-
COLO PRO spoloènos�ou AdLink, ku kto-
rým sa tie� ponúka programový balík
eVision na analýzu obrazových dát. V�etky
uvedené karty sú urèené do PCI zbernice
a sú vybavené obvodmi a konektormi na
priame pripojenie priemyselných kamier.
Karta s oznaèením DOMINO je urèená na
vysoko kvalitné snímanie èiernobieleho
obrazu, typ PICOLO u� umo�òuje sníma-
nie farebného obrazu a má ve¾mi priaznivú

cenu. Roz�írené mo�nosti poskytuje karta
typu PICOLO PRO, prièom v�etky uvede-
né karty umo�òujú sníma� obraz a� zo �ty-
roch kamier.

Príklady pou�itia kariet na snímanie
obrazu
� automatizované systémy kontroly akosti

výrobkov (porovnanie s predlohou, kon-
trola prítomnosti urèitých súèastí a po-
dobne),

� automatické rozpoznávanie a poèítanie
výrobkov (vyh¾adávanie obrazu v kataló-
gu, poèítanie výrobkov s viacerými kus-
mi v zábere),

� automatická orientácia výrobkov pod¾a
potreby technológie (ovládanie manipu-
látorov pod¾a polohy predmetu),

� meranie rozmerov (vyhodnocovanie po-
lohy, kontrola rozmerového umiestnenia
a ve¾kosti),

� rozpoznávanie nápisov a kontrola èitate¾-
nosti (kontrola etikiet a kódov, nápisov
a popisov na výrobkoch),

� zis�ovanie farebných odtieòov (porovná-
vanie s predpísaným vzorom, vyh¾adáva-
nie farieb v katalógu),

� snímanie a kontrola kódov (èiarové, ma-
ticové�).

V prípade záujmu o bli��ie informácie pro-
síme kontaktova� spoloènos� ACP AUTO-
COMP, a. s.

�peciálne karty do PC a SV
pre priemyselné snímanie obrazu

ACP-Autocomp, a. s.

Chalupkova 7
811 09 Bratislava
Tel.: 02/52 92 22 54, -55
Fax: 02/52 92 22 48
mobil: 0903/25 55 36, 0903/25 54 36
e-mail: info@acp-autocomp.sk
http://www.acp-autocomp.sk
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