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Všestranný, a přesto kompaktní kamerový 
systém

Tento kamerový systém je určen pro všechny typy úkonů kontroly objektů, polohy/orientace a měření a je možné ho 
integrovat prakticky do jakéhokoliv stroje či robota. Systém jedinečně dokáže poskytovat rychlejší a přesnější pracovní 
výkon, aby vám nabídl větší efektivitu, nižší náklady a větší konkurenční výhodu.

Klíčovou funkcí systému je jeho nový pokročilý algoritmus snímání: Shape Search III. Tento pokročilý a intuitivní program vám 
poskytuje rychlejší a přesnější měření i v obtížných snímacích podmínkách, například při slabém osvětlení, rozostření a 
pootočených, náhodně rozmístěných či překrývajících se cílových objektech.

Kamerový systém FH, speciálně určený pro jednoduchou integraci s PLC jednotkami, jednotkami pro řízení pohybu a 
robotiku, splňuje rozličné potřeby výrobců vysokorychlostních výrobních strojů. Systém také nabízí flexibilitu kamerového 
systému vycházejícího z počítačů PC, umožňujícího snadné přizpůsobení a integraci rozhraní HMI.

Řada FH

Kompletní řada kamer pro různé aplikace

Kamery pro každou aplikaci
Díky naší nabídce kamer s rychlostmi od 70 ms po 10 ms a rozlišením od 0,3 Mpx do 12 Mpx je řada FH vhodná pro účely aplikací od automobilového, přes 
farmaceutický průmysl, až po segment rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG).

Rychlejší provoz strojů
Díky kratší době přenosu obrazu ve vysokém rozlišení od kamer k řídicím jednotkám a vysokorychlostnímu hledání. 
A díky naší nové technologii vyhledávání s novými algoritmy je funkce vyhledávání až devětkrát rychlejší než dřív.

Snadná integrace se softwarem
Naše řada FH se dodává se softwarem předinstalovaným v řídicí jednotce FH. Software je možné kompletně přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim potřebám i 
vaší aplikaci. 

Řídicí jednotky umožňující rychlou a přesnou kontrolu a měření



Kamery pro každou aplikaci

Pro aplikace vyžadující vysokou rychlost a 
vysoké rozlišení

Řada FH

Rychlost zpracování (CPU)

Můžete si vybrat tu nejlepší jednotku tak, 
aby vyhovovala vašim požadavkům. Všechny 
řídicí jednotky sdílejí stejné nastavení a do 
konstrukce strojů vnášejí flexibilitu.

Portfolio bylo rozšířeno o kameru s roletovou závěrkou
Rozhodli jsme se do naší řady FH přidat funkci kamer s roletovou závěrkou. 
Roletová závěrka umožňuje snímat pohyblivé objekty. Kromě toho poskytuje 
obraz ve vyšší kvalitě, který vám umožní činit informativní rozhodnutí.

Snadná instalace do strojů
Kamera se zabudovaným světlem 
Kameru „vše v jednom“, včetně světla a objektivu, 
lze snadno integrovat téměř do libovolného stroje.
* Dostupné jsou i chytré kamery FQ2. 

Velmi výkonné osvětlení
Senzor má zabudované světlo s vysokým výkonem, 
které dokáže 
stejnoměrně osvětlit celé širokoúhlé zorné pole.
To poskytuje dostatečné osvětlení i při použití 
polarizačního filtru.

Nastavitelný objektiv
Zaostření objektivu je možné nastavit tak, aby se 
pořizovaly jasné snímky pro takové konkrétní zorné 
pole a vzdálenost instalace, které potřebujete.

Pro úzký prostor
Malá kamera
Ultrakompaktní objektiv je možné nainstalovat do libovolného omezeného 
prostoru ve stroji. Podle místa si vyberte plochý nebo tužkový typ.

Inteligentní kompaktní 
kamera FZ-SQ□□□F(N)

Nastavovací ostřicí šroub

Plochý typ 
FZ-SF(C)

Tužkový typ 
FZ-SP(C)

Nepohyblivý 
objekt

Pohyblivý
objekt

Roletová závěrka Globální závěrka

Řada FH-3050 Řada FH-1050 Řada FH-L550

Počet připojitelných kamer

Víceřádkové zpracování

Připojitelná kamera Všechny kamery FH a FZ

2 až 8 2 až 42 až 8

S výkonnými řídicími jednotkami



Rychlejší provoz strojů

Řada FH

Vysokorychlostní vstup obrazu
Rozlišení kamer se i nadále zvyšuje. Kvůli tomu jsme výrazně omezili dobu 
vstupu a přenosu obrazu ve vysokém rozlišení – aby umožnil vysokou 
rychlost zpracování odpovídající rychlosti vašeho stroje. I při větším počtu 
kamer a vyšším rozlišení pomůže vysokorychlostní vstup obrazu zvýšit 
propustnost.

Nejrychlejší: 330 µs

Ča
s (

m
s)

Čtyřjádrový procesor* splňující 
požadavky na vysokou rychlost u 

Vyhledávání tvaru 

Vyhledávání v mimořádně vysoké rychlosti
Díky nové technologii jsou vyhledávací algoritmy až devětkrát rychlejší než 
dřív. I za nestabilních podmínek snímání (včetně světelného rušení, 
překrývajících se tvarů, lesku a neúplného obrazu) je nyní možné stabilní 
vyhledávání, aniž by se omezila rychlost. 

Položky zpracování předchozího 

Shape Search III v Normálním režimu Shape Search III v Režimu rychlého 
zarovnání

Velikost vstupního obrazu

0,3Mpx 5 Mpx2 Mpx

AŽ 
DEVĚTKRÁT 
RYCHLEJŠÍ

Přenos obrazu v reálném čase

Řada FH

SEDMKRÁT 
RYCHLEJŠÍ

60 ms

50 ms

40 ms

30 ms

20 ms

10 ms

5 ms

Přenos obrazu v reálném čase
Kamery s vysokým rozlišením zachycují velké objemy dat, což může 
způsobovat slabá místa v přenosu a vstupu. Kvůli tomu řídicí jednotky řady 
FH poskytují rychlejší vícelinkovou obrazovou sběrnici, která umožňuje 
přenos velkých objemů obrazových dat v reálném čase, a to i u více kamer. 
Nyní už nemusíte obětovat přesnost, abyste dosáhli vyšší rychlosti stroje.

Předchozí 
kamera

Vysoká rychlost 0,3Mpx 1 Mpx 2 Mpx 3 Mpx 4 Mpx 5 Mpx

Doba přenosu obrazu

U řady FH platí, že i když se 
zvýší počet 
připojených kamer, zůstává 
přesto 
možný přenos obrazů kamer 

Počet kamer

Poznámka: Není zahrnuta doba zpracování převodu obrazu.

Předchozí řídicí 
jednotka s 5 milióny 
pixelů 
Normální kamery

Řídicí jednotka FH 
s 5 milióny pixelů 
Normální 
kamery

Řídicí jednotka FH se 
4 milióny pixelů
Vysokorychlostní 
kamera 
(Vysokorychlostní režim 
pomocí jednoho 

Poznámka: Není zahrnuta doba zpracování převodu obrazu.

Čas cyklu stroje zkrácený o 75 %**

Spouště s čtyřjádrovým procesorem, takže interval spouště může být 1/4 oproti 
předchozím modelům (interní porovnání).

Standardní 
kamerové 
senzory

Zpracování více linek bez čekání 

Čtyři řídicí jednotky jsou komprimovány do jedné, aniž by se zvýšil čas cyklu 
linky. Můžete výrazně snížit náklady u procesů, které zahrnují více linek.

Proces 1 Řada FH

*pouze pro vysokorychlostní řídicí jednotky

Funkce s více vstupy 
Nepřetržité vysokorychlostní snímaní obrazu 

Proces 1Proces 1Proces 1 Proces 1

Proces 1

Proces 1

Proces 3 Proces 4

Proces 2

Proces 1 Proces 2

Proces 3 Proces 4

Proces 1

Proces 3

Proces 2

Proces 4

Linka 0

Zpracování
měření Výstup

Linka 1

Linka 2

Linka 3

Zpracování
měření

Zpracování
měření

Zpracování
měření

Výstup

Výstup

Výstup

Vyšší rychlost díky pokročilému snímání obrazu a paralelnímu
měření
Každá kamera má vlastní obrazovou mezipaměť uchovávající obrazová data. Ta 
je oddělená od hlavní paměti, která se používá pro zpracování měření. To 
umožňuje nepřetržité vysokorychlostní snímání obrazu rychlostí až 256 snímků i 
tehdy, když hlavní paměť zpracovává data měření. 

Zpracování 
měření

Pohyb obrobku1. 2. 4.3.

1. 2. 3. 4.
**Počet obrazů, které je možné zachytit, závisí na řídicí jednotce a kameře, která je k ní připojená. 
Další podrobnosti najdete v uživatelské příručce.

FH



Snadná integrace se softwarem

Optimální provoz online i offline
Připojení k síťovému pevnému disku nebo síťovému počítači umožňují širokou řadu provozních možností. Můžete dlouhodobě 
protokolovat obrazy měření nebo můžete provádět ověření a úpravy na počítači bez zastavení jednotky řady FH.

Řada FH

Nová provozní schémata 
prostřednictvím síťových aplikací

Každodenní monitorování

Online Obsluha na místě

Protokolování 
obrazů 
prostřednictvím 
sítě Ethernet

HUB

Vzdálené ovládání

Kontrola obrazů NG na 
počítači kdykoliv

Offline Návrhář

Offline změny nastavení 
a simulace

PC

Pokud chcete simulační software, obraťte se na svého zástupce společnosti 
OMRON.

PC

Ideální pro správu historie nastavení

Obraz NG je možné ukládat na síťový pevný disk a každý den tak na počítači 
kontrolovat obrazy NG bez snížení měřicího výkonu. Nebo můžete spustit na počítači 
simulační software a obrazy NG přeměřit a analyzovat.

Periodická nastavení a nastavení kontroly
Funkce úprav nonstop umožňuje měnit nastavení řídicí jednotky bez zastavení výrobní 
linky. Díky vzdálenému přístupu můžete provádět operace aniž byste byli na místě.

Zpracování nestabilních kontrol nebo selhání měření
Uživatel odesílá programátorovi data obrazu, data nastavení a nastavení parametrů. 
Programátor může použít simulační software na počítači ke kontrole procesu a změnit 
nastavení v simulačním softwaru. Upravená data scény je možné vrátit uživateli, nahrát 
do systému a úpravy tak dokončit. To umožňuje změny, aniž by musel být programátor 
na místě.

Doplnění kontrol nebo provedení změn u nových modelů
Na základě obrazů, které mají projít kontrolou, se v simulačním softwaru na počítači se 
simulačním softwarem provedou nastavení. Data scény se odešlou uživateli, aby mohl 
snadno doplnit nová nastavení.

Porovnání
Jestliže uložíte základní nastavení, můžete snadno extrahovat všechny rozdíly 
v nastaveních způsobené nesprávně provedenými změnami.

Každodenní monitorování
K e-mailu je možné připojit soubory CSV a nastavení nahrát do kamerového systému 
řady FH, aby bylo v případě problémů možné snadno provést úpravy vzdáleně.

PC

Provozování několika jednotek FH z jednoho místa 1

2Zobrazení obrazů z mnoha jednotek FH na jednom 
monitoru

Aplikační
příklad

Aplikační
příkladSoubory CSV umožňují snadno porozumět nastavení parametrů. Libovolné 

nastavení také můžete snadno změnit.

Optimální provoz online i offline
Připojení k síťovému pevnému disku nebo síťovému počítači umožňují širokou řadu provozních možností. Můžete dlouhodobě 
protokolovat obrazy měření nebo můžete provádět ověření a úpravy na počítači bez zastavení jednotky řady FH.

HUB

A
B

C

D

A

B

C
D

Při zapojování linky můžete upravovat z jednoho místa obrazy kamer ze všech jednotek FH rozmístěných 
kolem linky. Není nutné chodit sem tam od vzdálených jednotek, můžete porovnávat obrazy z kamer za 
různých podmínek a nastavovat je.

Jestliže jsou k přidání nového modelu potřeba změny nastavení, je možné udělat veškerou potřebnou práci 
zároveň bez nutnosti chodit ke všem řídicím jednotkám.

Při zvyšování stability kontroly prostřednictvím testování u výrobní linky můžete snadno vyrovnávat prahové 
hodnoty mezi řídicími jednotkami.

Úspory místa díky instalaci jediného monitoru.

Programování více řídicích jednotek z jednoho místa  usnadňuje nastavení a snižuje pohyb programátora.

Poznámka: Pokud chcete simulační software, obraťte se na svého zástupce společnosti Omron.



Rychlý výstup výsledků měření zkracuje 
čas cyklu stroje

Řada FH

Shape Search III

U stroje, který vyžaduje mikronovou přesnost, nestačí 
k dosažení požadované přesnosti vždy jen jedno zarovnání 
– často je nutné víc zarovnání. To ale prodlužuje dobu 
zpracování. Kvůli tomu poskytujeme řídicí metody, které 
eliminují náběh obrobku, který je hlavní příčinou delší doby 
zpracování. Naše automatizační platforma Sysmac 
dosahuje řízení vysoké přesnosti ve vysoké rychlosti, které 
nepřetržitě detekuje polohy obrobků a následně aktualizuje 
délku dráhy k rychlému dosažení cílové polohy.

Síť pro řízení strojů EtherCAT

EtherCAT je vysokorychlostní otevřená síť, ideální pro řízení strojů. Můžete ji 
použít k připojení řídicích jednotek automatizace strojů řady NJ a servomotorů a 
servopohonů řízení pohybu řady G5 a zvýšit tak rychlost řízení každodenních 
komunikačních protokolů od detekce obrobku po zahájení pohybu osy.

Měře-
ní

Konvenční standard 
komunikace

Čárkované pole označuje 
cílový rozsah přesnosti.

Komunikační cyklus 

EtherCAT Sníženo na 1/8

Funkce

• Komunikační cyklus krátký až 500 μs

• Ovládání pohybu, které je synchronizované 
s komunikačním cyklem

Čas od vstupu spouště do zhotovení výsledků měření

Konvenční 
standard 
komunikace

EtherCAT Zkráceno přibl. o 6 ms.

Poznámky: Výše uvedené časy jsou typické. Záleží na nastavení parametrů.

Řešení polohování, které eliminují náběh obrobku: Zažádáno o patent

Předchozí kamerové senzory

Sysmac

Pohyb scény Pohyb scény Pohyb scényPohyb scény
Měře-
ní

Měře-
ní

Měře-
ní

Pohyb scényMěře-
ní Měře-

ní
Měře-
ní

Měře-
ní

Rychlost pohybu scény

Rychlost pohybu scény

Tento graf popisuje změny rychlosti v jedné konkrétní ose (osa X).

Tento graf popisuje změny rychlosti v jedné konkrétní ose (osa X).
Zarovnání

Obrobek se bez zastavení rychle blíží k cílové poloze.

Čárkované pole označuje 
cílový rozsah přesnosti.

Poznámka: O podrobnosti požádejte svého zástupce společnosti 
OMRON.

Servomotory a servopohony 
řady G5

Řídicí jednotka pro automatizaci 
strojů řady NJ

Detekce polohy s nízkou chybovostí i u 
rozmazaných obrazů

Po mnohaletých zkušenostech jsme přivedli techniky vyhledávání a přiřazování 
šablon při vysoké rychlosti k dokonalosti. Tato zkušenost a praxe nám umožňuje 
vyvíjet kamerový algoritmus Shape Search III, který poskytuje pokročilou 
robustnost a je na pracovištích FA zásadní. Při měření štípání skla nebo jiných 
procesů, kde se liší vzdálenost obrobku od kamery, může docházet k rozdílům 
velikosti a posunům zaostření. I v takovýchto případech detekuje nový algoritmus 
Shape Search III polohy s omezenou chybou.

Stabilní vyhledávání s omezenou chybou i za nepříznivých podmínek
Stabilní vyhledávání je možné i za následujících nepříznivých podmínek, ke kterým dochází ve skutečných měřicích aplikacích až příliš často.

Kamera

Sklo 1

Sklo 2

Předchozí vyhledávání Vyhledávání tvaru 

Ch
yb

a 
(v

pi
xe

le
ch

)

Zúžení a rozšířeníPřekrývající seSkrytéŠponyKontrastPosun 
ohniska

Posun ohniska Kontrast Špony

Zúžení a rozšířeníPřekrývající seSkryté

Vizualizace porovnání umožňuje snadné nastavení vyhledávání s vysokou 
přesností
Pokročilé vyhledávání doprovází mnoho parametrů, které je potřeba vyladit tak, 
aby vyhovovaly aplikaci. Pro osobu provádějící nastavení je ale obtížné vidět 
interní proces. Většinou je k maximalizaci výkonu nástroje potřeba hodně času a 
úsilí. S algoritmem Shape Search III můžete vizualizovat porovnání mezi daty 
modelu a dílu objektu měření a snadno tak zjistit, když porovnání nejsou 
optimálně shodná. Vizualizace úrovně porovnání umožňuje úpravu parametrů a 

rychlé dosažení nejlepšího výkonu.

Zažádáno o patent

Registrovaný model Obraz měření

Na první pohled vidíte rozdíl mezi registrovaným modelem a obrazem 
měření

Je možné nastavit parametr zvaný 
Přijatelná úroveň zkreslení a umožnit 
tak měření bez snížení korelace, i když 
dochází ke zkreslení. Tento parametr je 
možné snadno upravit i při 
monitorování porovnání.

Deformace

Zvýšení 
korelace

Špona

Bez redukce

Zpracování obrazu s vysokou přesností 
je požadováno polohováním



Snadné nastavení díky přizpůsobení 
programu

Přizpůsobení původního provozního 
rozhraní

Řada FH

Flexibilní uspořádání prvků rozhraní

Volné rozvržení obsahu dialogového 
okna

Můžete pružně měnit rozložení 
zobrazení obrazu tak, že si zobrazíte celý 
obraz, zvětšíte část obrazu nebo  
zobrazíte obrazy z různých kamer.

Rozvržení s osmi obrazovkami

Lze uložit až 8 obrazovek dle aplikace 
nebo uživatelské klasifikace.

Zobrazte pouze tlačítka, která potřebujete

Volný pohyb oken

Větvení

Vývojový diagram

Složky

Výstup vývojového diagramu

Vyberte si tlačítka z naší knihovny a rozmístěte je na obrazovce tak, abyste jimi co 
nejlépe zajistili svůj každodenní provoz, a aniž byste „zahltili“ obrazovku. 

Přetáhněte okna, kam chcete. Můžete 
také změnit velikost okna anebo ho 
zavřít.

Skrýt zbytečné příkazy úprav

Zobrazení nastavení v dialogových oknech můžete při zpracování položek 
přizpůsobit na řídicí jednotce pouze pomocí úkonů nabídek. Například 
můžete nastavit rozhraní tak, aby byl před uživatelem skrytý libovolný 
parametr.

Zcela odlišná prováděcí rozhraní pro 
návrháře a obsluhu

K zachování zcela odlišných prováděcích rozhraní pro návrháře a pro obsluhu 
je možné použít účty. Můžete nastavit až osm úrovní zabezpečení až pro 50 
položek u každého účtu. Pro každý účet můžete nahrát provozní protokoly a 
umožnit tak snadnou izolaci problémů při jejich odstraňování.

Tvorba procesu měření pomocí programování vývojových diagramů

Při tvorbě základního programu zpracování obrazu stačí k toku měření přidat kteroukoliv z široké nabídky položek zpracování. Všechny položky zpracování mají nabídky 
umožňující snadné nastavení a úpravy. To vám umožňuje snadno vytvořit to nejlepší zpracování obrazu pro každou aplikaci a plynule provádět testování a úpravy bez 
programování. 

Snadná podpora více jazyků: 
Vyberte si některý z devíti jazyků

Zobrazte uživateli ten nejlepší jazyk u aplikací v jiných zemích. 
Zobrazování zpráv je možné měnit mezi devíti různými jazyky: 
angličtina, čínština (tradiční nebo zjednodušená), němčina, 
francouzština, italština, španělština, korejština a japonština. 

Dokončeno

Zobrazit je možné pouze parametr 
pro každodenní provoz.

Provozní doba Ovládající 
uživatel

Provoz

Seznam položek zpracování

Angličtina

Zjednodušená čínština

Tradiční čínština

Korejština
Němčina
Francouzština
Italština
Španělština
Japonština

Při vizuální úpravě toku stačí přidat položky zpracování ze seznamu položek zpracování.

Jednotky zpracování je možné seskupit do 
pojmenovaných složek. 
Společnou správou souvisejícího zpracování a skrytím 
nižších úrovní je možné zobrazit i dlouhé toky měření 
způsobem, který snadno zobrazuje celkový tok.

Vývojový diagram je možné uložit jako grafický soubor.

K větvení mezi výsledky provedení předcházejících jednotek zpracování je možné 
použít podmíněné větvení nebo ovládací prvky větvení pomocí externích příkazů přes 
paralelní I/O, propojení PLC Link nebo bezprotokolovou komunikaci.



Snadné připojení komponent pro 
konfiguraci stroje

FH series

Vlastní ovládání pro FH měření obrazu a výsledky měření jsou zobrazeny v 
Microsoft Visual Studio®.

Výstup na HMI nebo 
monitor s vysokým rozlišením

Snadná integrace do monitoru stroje 
podpora řízení uživatelského rozhraní .NET

Vlastní ovládací prvky .NET jsou podporovány, takže můžete snadno zobrazovat 
obrázky a výsledky měření z řídicí jednotky FH na PC. Pohyb jednoho bodu

Pohyb osy, který je vyžadován, aby odpovídal 
měřený úhel polohy vypočítanému referenčnímu 
úhlu polohy.

Vložení vlastního 
ovládání

Microsoft® Visual Studio® je registrovaná  obchodní značka of Microsoft Corporation.

Výpočty zarovnání

Pohyb  jednoho 
bodu

Položka zpracování výpočtu dat polohy se 
používá pro výpočet polohy a úhlu pro 
použití při posunu os na základě výsledků 
měření (znázorněno zeleně).

K dispozici jsou čtyři specializované typy výpočtů zarovnání.  Můžete kombinovat snadné provádění  výpočtů 
zarovnání na kamerovém systému řady FH, které vyžadovali složité výpočty na předchozích modelech senzorů 
nebo počítačů.

Jednoduché přizpůsobení

Namísto psaní kódu programu od nuly po vybudování rozhraní,  můžete 
snadno vytvářet rozhraní jednoduchým vložením vlastních ovládacích prvků.

Integrovaný monitor stroje

Knihovna pro velmi přesné zarovnání

Pohyb více  bodů

Výpočet dat 
polohy

Převod dat polohy

Rotační pohyb v ose θ je vypočtený jako  
referenční úhel mínus měřený úhel.

Měřená poloha je otočena rotačním 
pohybem v  ose θ (šedá).

Referenční poloha X a Y mínus měřená 
poloha X a Y po rotaci jsou použity jako 
pohyb v ose X a Y.

Pohyb více bodů

Vypočtené pohyby os, které jsou vyžadovány, aby 
odpovídal měřený úhel polohy odpovídajícímu 
referenčnímu úhlu polohy.

Převod dat polohy

Úhel polohy vypočtený po určeném posunu osy. 

Výpočet dat polohy

Určený úhel polohy je vypočtený z  měřené polohy.

Dostupné metody zarovnání

Sladění posunů úhlů polohy je vhodné pro vyrovnání 
poloh produktů různých velikostí. Zarovnání úhlů polohy 
umožňuje použití kompenzace k dosažení flexibilního 
polohování.

Odpovídající bod zarovnání

Posuny os od měřených poloh k referenčním polohám  jsou vypočteny na 
základě relačních informací o poloze. Tato metoda je vhodná  pro vyrovnání 
všech bodů v určité vzdálenosti tak, že malé odchylky ve vzdálenosti, nemají za 
následek selhání kontinuity, jako tomu je při zarovnávání polovodičových 
materiálů.

Referenční 
poloha

Měřená 
poloha

Maximální 
rozsah chyby

Opraveno



Knihovna filtrů obrazu

Řada FH

Nastavujete až 16 ze 24 různých 
filtrů.

Pokročilý filtr 
Knihovna filtrů obrazu byla kondenzována do jedné položky zpracování. To 
vám umožňuje snadno nastavit komplexní filtrování podle potřeb externích 
kontrol.

Výpočty mezi obrazy
Mezi dvěma obrazy je možné provádět aritmetické operace, bitové 
operace, průměrování nebo určování maxima či minima.

Filtr 
ColourGrey

Stínění proti 
barvě

Filtr 
ExtractColour

Filtrování Filtr 
odstranění 

pruhů II

Potlačení 
pozadí

Filtr opravy 
jasu

Kompenzace 
polohy

Transformace 
 polárních
souřadnic

Panorama Pokročilý filtr

Filtr štítků 
Tento filtr používá zpracování štítků do výstupu extrahovaného obrazu, který 
obsahuje pouze stanovené charakteristické štítky.

Vlastní filtr
Pro tyto filtry je možné nastavit koeficienty masky podle potřeby. Velikost masky 
může být až 21 × 21. Je možné pružněji nastavovat vyhlazení obrazu, extrakci hran, 
dilataci a úbytek.

Externí vzhled elektronických součástí

Předchozí kamerové senzory Obraz štítkovacího filtru

Extrakce je možná jen u informací o barvě či 
jasu.

Možná je extrakce štítků se stanovenými 
oblastmi či tvary.

Příklad: Dilatace/úbytek v jednom směru Koeficienty filtru

Před filtrováním Po filtrování Filtrové koeficienty je možné nastavit podle 
potřeby.

Předchozí kamerové 
senzory

Pokročilý filtr

Pro každý filtr byly 
doplněny jednotky.

Mnoho různých funkcí filtrů je 
možné nastavit pouze pomocí 
jedné jednotky zpracování.

Průměrný obsah se 
získává z více obrazů.

Příklad toku aplikace

Vstup obrazu z kamery

Přesná závada

Vstup obrazu z kamery

Přesná závada

Pokročilý filtr

Výpočet mezi obrazy:
Průměrování

Přesná závada

Vstup obrazu z kamery

Pokročilý filtr
Obraz měření

Přesná závada

Obraz 
masky

Štítkovací filtr

Úbytek x 2

Filtrovaný obrázek se použije jako 
maska.

Makro Výpočet makra

Makro /
Výpočet makra

Vybrat proces, který se má 
použít

Vložit proces

Nastavit parametry

Seznam referenčních 
proměnných

Návod k funkci

Registrované obrazy

Makra 
Makra vám umožňují snadno dosáhnout takového řízení 
toku, které obvykle vyžaduje komplexní programování na 
uživatelském rozhraní. Vylepšení nastavení z uživatelského 
rozhraní poskytuje jednoduchost výběru a úprav 
programovacího procesu.

Je možné nastavit mnoho různých funkcí filtru 

Například dříve byla změna nastavených parametrů položky zpracování pro každý model produktu komplikovaná a trvala dlouho. Pomocí položky zpracování Výpočet 
makra je tok kratší a nastavení změn se dosáhne snadno.

Předchozí kamerové senzory Makra řady FH Při aktualizaci parametrů stačí zadat 
hodnoty proměnných.

 Větvení pro každý model produktu 

Select INDEX@

Case 0

 ExtCond0@ = 1 ‚ Area

 ExtParam0@ = 0

 ExtParam1@ = 10000

Case 1

 ExtCond0@ = 4 ‚ Elliptic major axis

 ExtParam0@ = 0

 ExtParam1@ = 100

Case 2

 ExtCond0@ = 7 ‚ Rectangle width

 ExtParam0@ = 0

 ExtParam1@ = 200

End Select

Knihovna utilit



Řada FH

Utility, které nezastaví vaše stroje

Provádění potvrzení a úprav bez zastavení výroby
Paralelní zpracování na čtyřjádrovém procesoru nejenže urychluje měření, umožňuje také paralelní zpracování měření a úprav. 
Automatické distribuované zpracování znamená, že měření se nezpozdí ani při uplatňování úprav.

Vývojové prostředí produkce aplikací pro tvorbu a simulaci aplikací
Produkce aplikací poskytuje vývojové prostředí, které umožňuje další přizpůsobení standardních funkcí řídicí jednotky kamerového systému řady FH. 
Obsahuje vlastní řídicí jednotky, které je možné použít k vývoji původních rozhraní pomocí platformy Microsoft® Visual Studio®, referenci příkazů, které pomáhají vytvořit 
původní položky zpracování a další prvky.

Kompletní rozhraní pro všechna připojená zařízenína

Plynulá komunikace s periferními 
zařízeními

Příklad přizpůsobení: Přizpůsobení rozhraní GUI

Hlavní okno výrobce aplikací

Spusťte přidání pandy a vyberte šablonu, která bude sloužit jako základ 
pro přizpůsobení. Výběr šablony rozhraní jako základu na začátku 
výrazně zkracuje potřebnou práci v porovnání programováním 
rozhraní na zelené louce.

Místo abyste při tvorbě rozhraní psali programový kód od samého 
začátku, můžete snadno vytvořit rozhraní jednoduše vložením vlastních 
ovládacích prvků. Fungování objektů rozhraní GUI, které přidáváte, 
můžete okamžitě kontrolovat a ladit.

Produkce aplikací automaticky z vybrané šablony vygeneruje 
projektový soubor, který můžete otevřít v platformě Microsoft® Visual 
Studio®. Rozhraní je možné vyvíjet pouhým přetažením vlastních 
ovládacích prvků řady FH a ovládacích prvků vycházejících ze systému 
Windows.

Propojení PLC Link

(OMRON, Mitsubishi Electric: řada Q, 
Yaskawa Electric: řada MP)

PLC
Karta SD

EtherNet

USB
(4 porty)

RS-232C
• bez protokolu
• propojení PLC Link
(OMRON, Mitsubishi Electric: řada Q)

Výstup monitoru DVI-I

Paralelní I/O

Kamera

Řídicí jednotka pro automatizaci strojů
řady NJ

Vstup n-kodéru 
(s výstupem linkového budiče, podpora 
až pro dva kanály)

PC

Vytvořte pracovní prostory

Spusťte program ve vybraném pracovním prostoru.

Vytvořte a přidejte objekty rozhraní GUI.

Vytvořte a přidejte položky zpracování.

Otevřete projekty Microsoft® Visual Studio®.

Otevřete soubory nastavení.

Vytvořte instalační soubory.

Vyberte pracovní prostory a vyměňujte je.Měře-
ní

Úpravy
Změněná
nastavení

Provedené
testy

Použity výsledky
nastavení.

Nová nastavení 
použitá
pro měření
od příští spouště.

Automatické připojení 
čtyřjádrového procesoru 
umožňuje použití 
nových nastavení bez 
zpoždění měření.

Propojení PLC Link

(OMRON, Mitsubishi Electric: řada Q, 
Yaskawa Electric: řada MP)

PLC
Karta SD

EtherNet

USB
(4 porty)

RS-232C
• bez protokolu
• propojení PLC Link
(OMRON, Mitsubishi Electric: řada Q)

Výstup monitoru DVI-I

Paralelní I/O

Kamera

Řídicí jednotka pro automatizaci strojů
řady NJ

Vstup n-kodéru 
(s výstupem linkového budiče, podpora 
až pro dva kanály)

PC
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Změněná
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Provedené
testy

Použity výsledky
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pro měření
od příští spouště.

Automatické připojení 
čtyřjádrového procesoru 
umožňuje použití 
nových nastavení bez 
zpoždění měření.
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řady NJ
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(s výstupem linkového budiče, podpora 
až pro dva kanály)
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Provedené
testy

Použity výsledky
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pro měření
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Automatické připojení 
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Propojení PLC Link

(OMRON, Mitsubishi Electric: řada Q, 
Yaskawa Electric: řada MP)

PLC
Karta SD

EtherNet

USB
(4 porty)

RS-232C
• bez protokolu
• propojení PLC Link
(OMRON, Mitsubishi Electric: řada Q)

Výstup monitoru DVI-I

Paralelní I/O

Kamera

Řídicí jednotka pro automatizaci strojů
řady NJ

Vstup n-kodéru 
(s výstupem linkového budiče, podpora 
až pro dva kanály)

PC

Měře-
ní

Úpravy
Změněná
nastavení

Provedené
testy

Použity výsledky
nastavení.

Nová nastavení 
použitá
pro měření  od 
příštího spuštění

Automatické připojení 
čtyřjádrového procesoru 
umožňuje použití 
nových nastavení bez 
zpoždění měření.

Vybrat šablonu objektu rozhraní GUI

Spustit přidání pandy

Vložit vlastní ovládací prvky

Nepřetržitá úpravaNepřetržitá úprava

Možnosti pro výkonnější přizpůsobení
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Rychlý návrh stroje 

Snadná kalibrace na pracovišti
Pokud chcete zjistit polohy obrobků přepravovaných na dopravníku a uchopit je 
robotickou rukou, musí být zarovnány tři různé systémy souřadnic – pro robota, 
dopravník a kameru. Díky řadě FH je možné snadno nakalibrovat celý systém 
pomocí průvodce krok za krokem.

Účinné předběžné ověření pomocí simulací
Je možné provádět integrované simulace propojené s ovládáním pohybu robotů a kontrolou a měřením kamerovým systémem. Virtuální prostředí 
umožňuje vizualizovat pohyb stroje. Díky simulaci synchronizace mezi roboty je komplexní ověření provozu jednoduché.

Připojte se přímo k vašim stávajícím scénám a robotům

Průvodce Kalibrační 
deskou 
Ze softwaru Sysmac Studio si můžete 
vytisknout kalibrační destičku v různých 
velikostech, od 30 mm do 2 000 mm, podle 
velikosti dopravníku a zorného pole 
kamery.

Minimalizace návrhu, zapojení a doby 
seřízení stroje

Vývoj programů řízení stroje 
pomocí jednoho softwaru: Sysmac Studio
Pomocí automatizačního softwaru Sysmac Studio je možné 
nastavit všechny podřízené jednotky připojené prostřednictvím 
sítě EtherCAT. Simulace a ladění řízení, logiky, pohonů a snímání 
pohybu na integrované platformě zkracuje práci potřebnou 
k návrhu stroje

Zažádáno o patent

Odstranění duplicit
Obrobky, které se překrývají v rámci více než jednoho zorného pole, se oddělí a 
vloží do podávací linky pouze jednou. Můžete tak eliminovat potřebu vytvářet 
program pro řídicí jednotku stroje, která by identifikovala shodný obrobek.

Další záběr
Zjištěny jsou obrobky 4 až 8, vyhodnocena 
jsou ale pouze data obrobků 6 až 8. Data 
obrobků 4 a 5 se ignorují, protože už byly 
přidány na linku.

První záběr
U obrobků 1 až 5 je zjištěna 
poloha a orientace a přidají se 
do podávací linky.

Patentováno

Zkontrolujte ideální intervaly 
záběrů na panoramatickém záběru
Nástroj zobrazení panoramatu 
dopravníku umožňuje zobrazit intervaly 
vstupu spouště měření a zaručit tak, že 
budou zjištěny všechny obrobky.

KROK 1
Spusťte ze softwaru Sysmac 
Studio Průvodce kalibrací a 
zaberte obraz kalibrační 
destičky.

KROK 1
Posuňte kalibrační destičku 
do sledovací oblasti a 
nechte robota, ať se dotkne 
cílové značky. Tím 
automaticky získáte 
souřadnice robota. 

KROK 1
Řídicí jednotka FH 
automaticky vypočítává 
pomocí dat zahrnujících 
délku dráhy dopravníku. 
Kalibrace mezi robotem a 
kamerovým systémem řady 
FH je dokončena.

Trasování dat
Vstupy a výstupy kamerových systémů je 
možné trasovat jako časovou řadu.

Simulace kamerového systému
Kontrola a měření kamerovými systémy je 
možné simulovat ze softwaru Sysmac Studio.

Aby umožnil řízení fáze zarovnání, dokáže řídicí jednotka FH vypočítat a provést výstup pohybů os motorů 
ovládajících scénu. Výpočet pohybů os motorů pomocí automatu PLC není nutný.

Pohyb stroje je možné simulovat na základě výsledků měření kamerových systémů

Zažádáno o patent

Kamerový systém řady FH je možné připojit přímo k řídicí jednotce robota. Výstupní protokol se mění podle datového pole přijatého od připojené řídicí 
jednotky robota. To eliminuje potřebu robota programovat. 

Servomotory 
řady G5 a 
Servopohony

NOVÉ Průvodce kalibrací

N-kodér

Měnič  
řady MX2
 

NX-IO

Řada NJ 
Řídicí jednotka strojní automatizace
Servopohony

Sysmac Studio verze 1.07 nebo novější podporuje řadu FH 

Řada FH
Kamerový systém

Automatizační řídicí 
jednotka stroje řady NJ Servomotory řady G5 

a servopohony

Podporován je pohyb
osy kamery

Jednotka pro řízení strojů/
PLC

Podporován je pohyb
osy kamery

Jednotka pro řízení robota

NOVÉ

NOVÉ 3D simulace
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Vysoká odolnost vůči okolnímu světlu

Optimální nastavení zaostření a clony
Až do dneška se nastavení zaostření a jasu upravovala na základě zkušenosti a intuice. 
Nyní je ale možné je vyhodnotit číselně a vizuálně na grafu. To umožňuje rychlé ověření
optimálního nastavení zaostření a clony v rámci eliminace nekonzistencí nastavení způsobených rozdíly 
mezi pracovníky. Tak je možné dosáhnout ještě vyšších úrovní přesnosti měření.

• Instalace a nastavení kamery jsou snadná.
• Když se změní zaostření nebo clona, 

můžou se vygenerovat chyby.
• Je možné určit číselné hodnoty pro zaostření a 

clonu hlavního obrobku, takže shodné 
podmínky může reprodukovat v zásadě 
kdokoliv.

22

Snadné vytvoření obrazů HDR Patent Pending

Položka zpracování HDR vstupu obrazu kamery může vytvářet optimalizované obrazy HDR i za proměnlivých 
okolních podmínek. Obvykle je k vytvoření obrazu HDR nutné nastavit podmínky snímání u každého záběru. U 
řady FH po stanovení oblasti, která má být na obraze zachycena, kamerový systém při snímání obrazů a 
kombinování obrazů automaticky upraví rychlost závěrky.

Aplikace kontroly lepených spojů a tvarů
Kontrolu je možné spolehlivě provádět i u obrobků s povrchy, u kterých je to obtížné (např. povrch stříhaného kovu).

Extrakce objektů, které se mají kontrolovat
Po kontrole kompletního spojení je možné účinky nestabilních podmínek 
eliminovat aktualizací obrazu, který je zachycen před použitím tmelu a 
zaregistrovaný jako hlavní. Řada FH dokáže hlavní obraz snadno aktualizovat a 
extrahovat rozdíl pouze pomocí položky zpracování Odečtení obrazu. Položka 
zpracování Odečtení obrazu.

Příklad průběhu kontroly

Obraz optimalizovaný pro stanovenou oblast

Optimalizováno pro jasnou část

Obraz kamery 
Vstupní HDR

Duhovka Zaostření Odečtení obrazu
Kontrola 
lepených spojů

Optimalizováno pro celé zorné pole Optimalizováno pro tmavou část

Kontrola drah a šířek Patent Pending

Položka zpracování Kontrola lepených spojů vyhodnotí těsnění číselně pouhou definicí 
počátečních a koncových bodů objektu, který se má kontrolovat. Tím se minimalizují 
nekonzistence v kontrole. Přesně je možné detekovat i komplexní dráhy. 
Na rozdíl od obecné kontroly šířky využívající hrany se ke kontrole používá 
profil objektu. Tato metoda umožňuje přesnou kontrolu komplexních křivek a 
přerušení..
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Řada FH

Všestranný výběr

Kamery
Vyberte si správnou kameru, která vyhovuje vašim požadavkům na rozlišení.
Dostupné jsou také snadno použitelné kamery se zabudovaným světlem.
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Řídicí jednotky FH
Vyberte si řídicí jednotku podle požadované rychlosti zpracování a sítě. 
Všechny řídicí jednotky je možné připojit k libovolné kameře.

Světla
Nabízíme kompletní řadu světel potřebných pro zpracování obrazu. Použití řídicí 
jednotky osvětlení namontované na kameru umožňuje řídit světelné podmínky 
z řady FH, což usnadňuje konfiguraci stroje.

Kabely pro kamery
Do nabídky kabelů patří kabely odolné proti ohýbání a pravoúhlé kabely. 
Na prodloužení kabelů se používá rozšiřovací jednotka kabelů FZ-VSJ.

Výroba aplikací
Tento software umožňuje instalaci aplikací, které jste na řadě FH vytvořili.

Monitor s dotykovým panelem
Monitor s dotykovým panelem je optimalizovaný pro provoz řady FH.

Můžete si pro svou aplikaci vybrat nejlepší kombinaci kamery a řídicí jednotky.
Softwarové položky je možné sdílet mezi řídicími jednotkami. To vám umožní instalovat zařízení se schopnostmi, které potřebujete, kamkoliv, kde je potřebujete.

Popis

Disk DVD na instalaci

Standardní 
kamera

Kamera s 
roletovou 
závěrkou 

Model

0,3 Mpix

Softwarová licence

- FH-S□12 - -

FZ-S□

FH-S□04

-

-

FZ-S□2M FH-S□02 - -

FZ-S□5M

FH-S□

-

FZ-SQ□□□□

Počet připojitelných 
kamer

Víceřádkové 
zpracování Sběrnice

FH-3050-□□ 8 max.Rozlišení EtherNet/
IP, EtherCAT

FH-1050-□□ 8 max.Rozlišení EtherNet/
IP, EtherCAT

FH-L550-□□ 4 max.Rozlišení EtherNet/IP

Popis

Sloupcové světlo

Řídicí jednotka osvětlení 
namontovaná na kameře

Světlo bez stínů

Koaxiální světlo

Kruhové světlo s malým úhlem

Přímé kruhové světlo

Stropní světlo

Přímé světlo zadního/hranového 
typu

Bodové světlo

LED

FLV-BR

FLV-TCC

FLV-FR/FP/FS/FQ

FLV-CL

FLV-DL

FLV-DR

FLV-DD

FLV-DB/FB

FLV-EP

Vysoký jas 
LED

FL-BR

FL-TCC

-

-

-

FL-DR

-

-

-

Úhlový kamerový kabel

Kamerový kabel

Rozšiřovací jednotka kabelů

Úhlový kamerový kabel odolný proti ohýbání

Kamerový kabel odolný proti ohýbání

Popis

FZ-VSL3□□

FZ-VS3□□

FZ-VSJ

FZ-VSLB3□□

FZ-VSB3□□

Model

Model

FH-AP1

FH-AP1L

Popis

Kabel USB pro monitor s dotykovým panelem

Konverzní kabel DVI-Analog pro monitor s dotykovým 
panelem

Monitor s dotykovým panelem, 12,1"

Model

FH-VUAB □□

FH-VMDA □□

FH-MT12

Rozlišení

12 Mpix

2 Mpix

5 Mpix/4 Mpix

Kamera se 
zabudovaným 
světlem
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Základní informace o společnosti Omron

Společnost je uvedena v žebříčku Forbes 2000 největších společností světa 
Kód NASDAQ společnosti Omron Corporation: OMRNY 
Nejvyšší pozice v žebříčku Dow Jones Sustainability Index  
Podle agentury Thomson Reuters patří mezi 100 nejlepších světových 
inovátorů 

Senzory, řídicí systémy, vizualizace, pohony, roboty, bezpečnost, 
kontrola a řízení kvality, komponenty pro řízení a spínání

200 000 výrobků pro 
vstupy, logiku a výstupy

80letá 
historie inovací 
1200 zaměstnanců zabývajících se výzkumem a vývojem
Více než 12 500+ vydaných patentů a patentů v řízení 

6%
37 500
zaměstnanců po celém světě

200
poboček po celém světě

22
zemí v EMEA

Práce pro přínos 
společnosti

Blízko vašim potřebám
Technická školení a semináře, technická podpora, technologická automatizační centra, online komunita (MyOmron), 
online katalogy a technická dokumentace, zákaznický servis a podpora prodeje, laboratoře součinnosti (Tsunagi), 
bezpečnostní služby, opravy.

Roční investice do vědy a výzkumu

Průmyslová automatizace 39%

Součástky pro 
automobilový průmysl 16%

Komponenty 12%

Zdravotní péče 12%

Ostatní 11%

Sociální systémy a péče 10%



Chcete se dozvědět více?   

OMRON ČESKÁ REPUBLIKA

 +420 234 602 602

 industrial.omron.cz

 omron.me/socialmedia_cz

Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost společnosti Omron Europe BV, jejich poboček a partnerských společností, nelze zaručit bezchybnost a úplnost 
informací popsaných v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si právo dokumentaci kdykoli a jakkoli měnit bez předchozího upozornění.
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Tel.: +32 (0) 2 466 24 80
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Tel.: +45 43 44 00 11
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Tel.: +39 02 326 81
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Tel.: +27 (0)11 579 2600
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industrial.omron.de

Nizozemí
Tel.: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Norsko
Tel.: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no
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Švýcarsko
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Velká Británie
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