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FH sorozat

Sokoldalú, mégis kompakt képfeldolgozó
rendszer
Ez a minden fajta objektumvizsgálathoz, pozicionálási és mérési művelethez tervezett, kompakt kamerát és
vezérlőrendszert majdnem minden gépbe vagy robotba egyszerűen integrálni lehet. A rendszer egyedülállóan
gyorsabb, pontosabb teljesítményt képest nyújtani, ezáltal nagyobb hatékonyságot, kisebb költséget és nagyobb
versenyképességet biztosít.

Vezérlők gyors és pontos vizsgálathoz és méréshez

A rendszer egyik legfontosabb jellemzője az új, fejlett képfeldolgozó algoritmus: a Shape Search III. Ez a fejlett, intuitív
program nagyobb sebességet és nagyobb mérési pontosságot biztosít még nehéz képalkotási körülmények között is, pl.
gyenge megvilágítás, fókuszálatlan és forgó/véletlenszerűen elhelyezett/egymást átfedő objektumok esetén is.
A kifejezetten PLC-kkel, mozgásvezérlőkkel és robotikával való problémamentes integrációra szánt FH kamerarendszer
megfelel a nagy sebességű gyártóberendezéseket fejlesztők különféle igényeinek. A rendszer emellett egy PC-alapú
képfeldolgozó rendszer rugalmasságát is biztosítja az egyszerű testreszabáshoz és HMI integrációhoz.

Kamerák egész családja különféle alkalmazásokhoz

Kamerák minden alkalmazáshoz
FH sorozatú kameráink, amelyek sebessége 70 ms-től 10 ms-ig, felbontása pedig 0,3 Mpix-től 12 Mpix-ig terjed, alkalmasak autóipari, gyógyszeripari és FMCG
alkalmazásokhoz.

Gyorsabb gépüzemeltetés
A nagy felbontású képeknek a kamerákról vezérlőkre való rendkívüli gyors átviteli ideje illetve a nagy sebességű keresés valósítható meg.
Ezen kívül az új keresési algoritmusokat alkalmazó új keresési technológia az eddigiekhez képest 9-szer gyorsabbá teszi a keresési funkciót.

Egyszerű integrálás szoftverrel
FH terméksorozatunknál a szoftver elő van készítve az FH vezérlőre. A szoftver teljesen testre szabható igényeinek és az alkalmazásoknak megfelelően.

FH sorozat

Kamerák minden alkalmazáshoz

nagy teljesítményű vezérlőkkel

Nagy sebességet és felbontást igénylő
alkalmazásokhoz

Kiválaszthatja igényeinek legjobban
megfelelő
vezérlőt. Minden vezérlőnek
ugyanolyan beállításai vannak, és azok
rugalmasságot
biztosítanak a géptervezéshez.

FH-3050 sorozat

Rollig shutter

A termékcsaládhoz rollig shutter kamera is tartozik
Úgy döntöttünk, hogy FH sorozatunk rollig shutter kamera funkciót is biztosítunk.
A rolling shutter révén mozgó objektumokat pásztázhat. Ezen kívül
jobb minőségű képeket készíthet, amelyek segítségével körültekintőbb döntéseket hozhat.

Mozgó
tárgy

Feldolgozási sebesség (CPU)

A rendkívül kompakt lencsét korlátozott hellyel rendelkező gépekbe is be
lehet szerelni. Válassza a lapos vagy a toll alakú típust a helytől függően.

A mindent tartalmazó, világítással és lencsével
ellátott kamerát
könnyen lehet integrálni szinte bármilyen gépbe.
* Az FQ2 intelligens kamerák szintén elérhetőek.

Állítható lencse
A lencse fókuszát módosítva éles képeket készíthet a
megadott látómezőhöz és a kívánt telepítési
távolsághoz.

Álló
tárgy

Kicsi kamera

Beépített világítással ellátott kamera

Erős világítás
A kamera erős beépített világítást tartalmaz,
amely széles látómezőben is egyenletes
megvilágítást biztosít.
Ez elegendő megvilágítást biztosít még polarizációs
szűrő használata esetén is.

FH-L550 sorozat

Globális zár

Keskeny hely esetén

Gépekbe könnyen
beszerelhető

FH-1050 sorozat

A csatlakoztatható kamerák száma

Intelligens kompakt
FZ-SQ kamera□□□F(N)

Fókuszállító csavar

2 vagy 8

2 vagy 8

Többsoros feldolgozás
Lapos
típusFZ-SF(C)

Toll alakú
típusFZ-SP(C)

Csatlakozható kamera

Összes FH és FZ kamera

2 vagy 4

FH sorozat

Négymagos CPU* a különböző gépek
nagy sebességű igényeihez

Gyorsabb gépüzemeltetés

*csak nagy sebességű vezérlők esetén

A gép ciklusideje 75%-kal csökkent**

Több sor feldolgozása várakozás nélkül

Négy fő folyamat ad indító jelet, így a cikusidő az előző típusoknál megszokott
idő 1/4-e lehet (párhuzamosítás).

Négy vezérlőt sűrítettek egybe a sorok ciklusidejének növelése nélkül.
Jelentősen csökkentheti a sok sort használó folyamatok költségét.

Leggyorsabb: 330 µs
Nagy sebességű képbemenet

Valósidejű képátvitel

A kamerák felbontása folyamatosan nő. Ezért nagyban csökkentettük a nagy
felbontású képek készítési és átviteli idejét, hogy nagy sebességű felbontást
biztosítsunk, amely megfelel a gép sebességének. A nagy sebességű
képkészítés még több kamera és nagyobb felbontás esetén is növeli a
teljesítményt.

A nagy felbontású kamerák nagy mennyiségű adatot rögzítenek, ami átviteli
és bemeneti torlódásokat okozhat. Ezért az FH sorozatú vezérlő gyorsabb,
többsoros képátviteli busszal teszi lehetővé a nagy mennyiségű képadatok
valósidejű átvitelét még több kamera esetén is. Már nem kell feláldozni a
pontosságot a gyorsabb gépsebesség érdekében.

60 ms

Képátvitel ideje

50 ms

Előző kamera

40 ms

1. folyamat

7SZER
GYORSABB

30 ms

Az FH sorozatnál
a kameraképek átvitele
még akkor is lehetséges, ha a
csatlakoztatott kamerák
száma

Előző vezérlő 5 millió
képpontos
normál kamerákkal
FH vezérlő 5 millió
képpontos normál
kamerákkal

Normál
optikai
érzékelők

1. folyamat

1. folyamat

1. folyamat

1. folyamat

FH sorozat

1. folyamat

0. sor

20 ms
10 ms

FH nagy
sebességű
kamera

5 ms
Nagy fordulatszám

300,00
képpont

1 millió
képpont

2 millió
képpont

3 millió
képpont

4 millió
képpont

5 millió
képpont

Kamerák száma
Megjegyzés:A képkonverzió feldolgozási ideje nincs
beleszámítva.

FH vezérlő 4 millió
képpontos
nagy sebességű
kamerával
(Nagy sebességű
üzemmód
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Rendkívül nagy sebességű keresés

FH sorozat

Mérés
feldolgozása

Kép-

Mérés
feldolgozása

Kimenet

1. sor

Alakkeresés
Az új technológia a keresési algoritmusokat az eddigiekhez képest akár
kilencszer gyorsabbá teszi. Még instabil képalkotási körülmények esetén is
(pl. fényinterferencia, egymást átfedő alakok, tükröződés és hiányos képek)
stabil keresést tesz lehetővé a sebesség csökkentése nélkül.

Kép-

Kimenet

2. sor

1.

2.

3.

4.

Kép-

Mérés
feldolgozása

Kép-

Mérés
feldolgozása

Kimenet

3. sor

Több bemenetes funkció
Folyamatos nagy sebességű képrögzítés

Kimenet

Bemeneti kép mérete
Valósidejű képátvitel

Idő (ms)

AKÁR 9
SZER
GYORSABB

Nagyobb sebesség a fejlett képrögzítésnek és párhuzamos
méréseknek köszönhetően
Minden kamerának saját képpuffere van a képadatok rögzítéséhez. Ez elkülönül
a mérések feldolgozására szolgáló fő memóriától. Akár 256 képkockányi
folyamatos, nagy sebességű képrögzítést tesz lehetővé még akkor is, amikor a fő
memória mérési adatokat dolgoz fel.

300000 képpont

2000000 képpont

5000000 képpont

Előző keresésfeldolgozó elemek
Alakkeresés III Normál üzemmódban

Kép-

1.

2.

3.

4.

Munkadarab mozgása

Alakkeresés III Gyors igazítás
üzemmódban

Megjegyzés:A képkonverzió feldolgozási ideje nincs beleszámítva.

Mérés
feldolgozása

1.

2.

3.

4.

**A rögzíthető képek száma a vezérlőtől és az ahhoz csatlakoztatott kamerától függ. A részleteket a
felhasználói kézikönyvben találja.

FH sorozat

Egyszerű integrálás szoftverrel
Optimális működés online és offline üzemmódban is

Optimális működés online és offline üzemmódban is

Hálózati merevlemezhez vagy hálózati számítógéphez való csatlakoztatás esetén számos különféle művelet lehetséges. Naplózhatja
a mérési képeket hosszú távra, illetve ellenőrzéseket és módosításokat végezhet egy számítógépen
az FH sorozat leállítása nélkül.

Hálózati merevlemezhez vagy hálózati számítógéphez való csatlakoztatás esetén számos különféle művelet lehetséges. Naplózhatja
a mérési képeket hosszú távra, illetve ellenőrzéseket és módosításokat végezhet egy számítógépen
az FH sorozat leállítása nélkül.

Helyszíni kezelő

Online

Offline

Tervező

A
B

Offline beállítási
módosítások ésszimuláció

Képek naplózása
Etherneten
keresztül

C

HUB

Több FH készülék működtetése egy helyszínről

Alkalmazási
példa

1

Sor üzembe helyezése esetén egy helyszínről beállíthatja a sor mellett található összes FH készülék
kameraképét. Nem kell odamennie a távoli vezérlőkhöz, és összehasonlíthatja a különböző körülmények
között készült képeket, és ez alapján beállíthatja azokat.

D
Távoli művelet

Ha új típus hozzáadása miatt beállításokat kell módosítani, az összes szükséges munkát egyszerre elvégezheti
anélkül, hogy az összes vezérlőhöz oda kellene mennie.

NG képek ellenőrzése egy
számítógépen bármikor

HUB

PC

PC
Könnyedén kiegyensúlyozhatja a vezérlők közötti küszöböket , amikor a vizsgálati stabilitást növeli a
gyártósoron való tesztelés révén.

Kérdezze meg az OMRON képviselőt a szimulációs szoftver beszerzésével
kapcsolatban.

Új műveleti sémák
hálózati alkalmazásokon keresztül

Ideális az előzmények kezeléséhez
A CSV fájlok alapján könnyen megértheti a paraméterbeállításokat. Ezen kívül
egyszerűen módosíthatja a beállításokat is.

A

Képek megjelenítése sok FH készülékről egy
monitoron

B
C

Alkalmazási
példa

2

D
Hely megtakarítása egyetlen monitor telepítésével.

Összehasonlítások
Napi felügyelet
Az NG képeket hálózati merevlemezen tárolva azokat minden nap számítógépen
ellenőrizheti a mérési teljesítmény csökkenése nélküli. Ezen kívül számítógépén
szimulációs szoftvert indítva újra mérheti és elemezheti az NG képeket.

Ha elmenti az alapbeállításokat, könnyen meghatározhatja a hibás módosítások okozta
különbségeket.
Több vezérlő egy helyszínről való programozásával egyszerűsítheti a beállításokat, és a programozóknak nem
kell annyit mozogniuk.

Megjegyzés: Kérdezze meg az Omron képviselőt a szimulációs szoftver beszerzésével kapcsolatban.

Periodikus beállítások és ellenőrizési beállítások
Az állandó beállítás funkcióval a gyártósor leállítása nélkül módosíthatja a vezérlő
beállításait. A távoli kezelés révén a műveleteket a helyszín meglátogatása nélkül is
elvégezheti.

Instabil ellenőrzések vagy mérési hibák kezelése
A felhasználó elküldi a programozónak a képadatokat, a beállítási adatokat és a
paraméterbeállításokat. A programozó a számítógépen lévő szimulációs szoftverrel
ellenőrizheti a folyamatot, és módosíthatja a beállításokat a szimulációs szoftverrel. A
módosított helyszíni adatokat vissza lehet küldeni a rendszerre a beállítások
véglegesítése érdekében. Ezáltal módosításokat lehet végezni anélkül, hogy a
programozó a helyszínen lenne.

Napi felügyelet
A CSV fájlokat e-mailhez csatolhatja, és a beállításokat feltöltheti az FH sorozatú
képfeldolgozó rendszerre, hogy problémák esetén könnyedén végezhessen
módosításokat távoli helyszínekről.

Vizsgálatok hozzáadása vagy módosítások új típusok
esetén
Az ellenőrzendő képek alapján a beállításokat a szimulációs szoftvert futtató
számítógépen végzik el. A helyszíni adatokat a felhasználónak elküldve az könnyedén
felveheti az új beállításokat.

PC

FH sorozat

A mérési eredmények gyors kiadása
csökkenti a gép ciklusidejét

Nagy pontosságú képfeldolgozás
szükséges a pozicionáláshoz

EtherCAT gépvezérlő hálózat

Kommunikációs ciklus

Shape Search III

Az EtherCAT egy nagy sebességű hálózat, amely ideális a gépvezérléshez.
Használatával az NJ sorozatú gépautomatizálási vezérlőket, valamint
mozgásvezérlő G5 sorozatú szervomotorokat és szervohajtásokat csatlakoztatva
növelheti az általános kommunikációs protokollok vezérlési sebességét a
munkadarabok észlelésétől a tengelymozgatás elindításáig.

Hagyományos
kommunikációs
szabvány

Alacsony hibaszázalékú helyzetérzékelés
még elmosódott képeknél is
1/8-ra csökkent

EtherCAT

A sok év alatt tökéletesítettük azokat a technikákat, amelyekkel nagy sebességgel
megkeresheti és illesztheti a sablonokat. Ezzel a tapasztalattal és szakértelemmel
felvértezve fejlesztettük ki a Shape Search III képfeldolgozó algoritmust, amely
nagy robusztusságot biztosít, és nagyon fontos az FA telephelyeken. Az üveg
rétegezettségének mérésénél vagy egyéb folyamatoknál, ahol a kamera és a
munkadarab távolsága változik, méretkülönbségek és fókuszeltolódások
következhetnek be. Az új Shape Search III algoritmus még ilyen esetekben is
korlátozott hibával észleli a helyzetet.

Kamera

Az indító jeltől a mérési eredmények előállításáig eltelt idő

Jellemzők
•

Csupán 500 μs-os kommunikációs ciklus

•

A kommunikációs ciklussal szinkronizált
mozgásvezérlés

Hagyományos
kommunikációs
szabvány

1. üveg
2. üveg

Kb. 6 ms-mal
csökkentve.

EtherCAT

Stabil, korlátozott hibaszázalékú keresés még nehéz körülmények között is
A stabil keresés még a következő kedvezőtlen körülmények között is lehetséges, amelyek igen gyakran jelentkeznek a tényleges mérési alkalmazásoknál.

Megjegyzés: A fenti idők a szokásos idők. A paraméterbeállításoktól függnek.
Előző keresés

Mikronos pontosságot igénylő gép esetén egy mozgás
nem mindig elegendő a szükséges pontosság beállításához
– gyakran több mozgásra van szükség. Ez azonban
megnöveli a feldolgozási időt. Ezért olyan vezérlő
módszereket biztosítunk, amelyek kiküszöbölik a
munkadarabok mozgási idejét, a megnövekedett
feldolgozási idő fő okát. Sysmac automatizációs
platformunk nagy sebességű, nagy pontosságú vezérlést
biztosít, amely folyamatosan észleli a munkadarabok
helyzetét, és sikeresen frissíti az elmozdulást a célhelyzet
gyors elérése érdekében.

Szabadalmaztatása folyamatban

NJ sorozatú gépautomatizálási
vezérlő

G5 sorozatú szervomotorok és
szervohajtások

Hiba (képpont)

A munkadarab tartózkodási idejét kiküszöbölő pozicionáló
megoldás:

Fókuszeltolás

Szakaszos mozgás

Mérés

Szakaszos mozgás

Kontraszt

Forgácsok

Rejtett

Átfedés

Fókuszeltolás

Kontraszt

Forgácsok

Rejtett

Átfedés

Vékonyodás és
vastagodás

Vékonyodás és
vastagodás

Az összehasonlítások ábrázolása lehetővé teszi a nagy pontosságú keresés
Szabadalmaztatása folyamatban
egyszerű beállítását

Korábbi vizuális érzékelők
Mérés

Alakkeresés

Mérés

Szakaszos mozgás

Mérés

Szakaszos mozgás sebessége
Ez a grafikon az egyik tengely (az X-tengely) mentén bekövetkező
sebességváltozást jelzi.

A pontozott téglalap jelzi a
cél pontossági tartományt.

A fejlett kereséshez rengeteg olyan paraméter tartozik, amelyet az alkalmazáshoz
kell hangolni. A beállításokat megadó személynek azonban nehéz látnia a belső
folyamatot. Általában sok idő és munka szükséges a szerszám teljesítményének
maximalizálásához. A Shape Search III-mal ábrázolhatja a modelladatok és a
mérendő objektum része közötti összehasonlításokat, hogy könnyen lehessen
látni, ha az összehasonlítások nem optimálisan illeszkednek. Az összehasonlítási

szint ábrázolásával a paramétereket gyorsan be lehet állítani a legjobb
teljesítmény elérése érdekében.

Egy pillantás alatt láthatja a regisztrált modell és a mérési kép közötti
különbséget

Sysmac
Mérés

Regisztrált modell

Szakaszos mozgás

Szakaszos mozgás sebessége

Mérés

Mérés

Mérési kép
Korreláció
csökkentése

A pontozott téglalap jelzi a
cél pontossági tartományt.

Mérés

Deformáció

Igazítás
Ez a grafikon az egyik tengely (az X-tengely) mentén bekövetkező
sebességváltozást jelzi.
A munkadarab gyorsan, megállás nélkül megközelíti a
célpozíciót.

Forgács
Megjegyzés:További tájékoztatásért forduljon az OMRON
képviselőjéhez.

Nincs
csökkentés

Egy Elfogadható torzítási szint nevű
paramétert beállítva méréseket
végezhet még torzítás esetén is
anélkül, hogy csökkentené a
korrelációs szintet. Ezt a paramétert
könnyen beállíthatja az
összehasonlítás megfigyelése közben.

FH sorozat

Könnyű beállítás a program
skálázhatóságának köszönhetően
Készítsen mérési folyamatot folyamatábra-programozással

Eredeti kezelői felület testre szabása

A számos mérési eljárás közül bármelyiket a mérési diagramhoz adva készítsen alapvető programot a képfeldolgozáshoz. Minden mérési eljárásnál menük biztosítják az
egyszerű telepítést és beállítást. Ezáltal könnyen összeállíthatja a legjobb képfeldolgozó folyamatot az összes alkalmazáshoz, továbbá programozás nélkül, könnyedén
elvégezheti a tesztelést és a finombeállítást.

Csak a szükséges gombokat tegye láthatóvá
Válasszon gombkönyvtárunkból, és helyezze el őket bárhol a képernyőn úgy, hogy a
legjobban segítse napi munkáját, anélkül, hogy „zsúfolttá tenné a képernyőt”.

Folyamatábra
Interfész elemeinek rugalmas
elrendezése

A diagram szerkesztéséhez csupán vegyen fel feldolgozó elemeket a feldolgozó elemek listájából.

A képkijelző tartalmát rugalmasan
módosíthatva megjelenítheti a teljes
képet, kinagyíthatja a kép egy részét,
vagy különböző kamerák képét
jelenítheti meg.

Mozgassa az ablakokat szabadon.
Húzza az ablakokat oda, ahová akarja.
A panelméretet is módosíthatja, és
törölheti is a panelt.

Feldolgozó elemek listája
Nyolcféle képernyő-elrendezés
Mappa
Az alkalmazás és a felhasználói
jogosultság függvényében akár 8
képernyő is tárolható.

A mérési eljárásokat névvel ellátott mappákba
csoportosíthatja.
A kapcsolódó feldolgozást együtt kezelve és az
alacsonyabb szinteket elrejtve még a hosszú mérési
folyamatokat úgy jelenítheti meg, hogy az jól
megmutatja a teljes folyamatot.
A tartalmak szabadon elrendezhetőek
a párbeszédpanelen

Befejezve

Szükségtelen beállító parancsok elrejtése

Folyamatábra kimenet
A folyamatdiagramot képfájlként is mentheti.

Csupán a vezérlőn lévő menüműveletekkel testre szabhatja az elemek
feldolgozásához tartozó párbeszédpaneleken lévő beállítás-képernyőket.
Például a kezelőfelületet beállítva elrejthet bármilyen paramétert a felhasználó
elől.

Elágazás
Csak a napi művelethez szükséges
paramétert lehet megjeleníteni.

Teljesen eltérő kezelőfelületek tervező és
kezelő esetén

Feltételes elágazással az előző feldolgozó egységek eredménye alapján elágazhat, vagy
az elágazási vezérlőelemeket külső parancsokkal is használhatja párhuzamos I/O
vezetéken, PLC összeköttetéseken vagy protokollon kívüli kommunikáción keresztül.

Egyszerű többnyelvű támogatás:
kilenc nyelv közül választhat

A fiókokkal teljesen eltérő kezelői felületeket biztosíthat a tervezőnek és a
kezelőnek. Beállíthat akár nyolc biztonsági szintet állíthat be minden fióknál
legfeljebb 50 elemhez. Kezelői naplókat rögzíthet minden fiókhoz, hogy
könnyedén elszigetelhesse a hibákat a hibakeresés során.

Jelenítse meg a legjobb nyelvet az alkalmazások más
országokban dolgozó felhasználói számára. A megjelenített
üzenetek nyelvét kilenc közül választhatja ki: angol, kínai
(hagyományos vagy egyszerűsített), német, francia, olasz,
spanyol, koreai és japán.

Működési idő

Kezelő

Művelet

Angol
Egyszerűsített kínai

Hagyományos kínai
KoreaiNémet
Francia
Olasz
Spanyol
Japán

FH sorozat

Könnyedén csatlakoztathatja a gépet
konfiguráló összetevőket
Könnyen integrálható a gép felügyeleti
rendszerébe
.NET felhasználói felület vezérlőelemeinek
támogatása
Integrált gépfelügyeleti rendszer

Nagy pontosságú igazító könyvtár
A rendszer négy speciális típusú számítást tartalmaz. Ezeket kombinálva könnyen hajthat végre olyan illesztési
számításokat az FH sorozatú képfeldolgozó rendszeren, amelyekhez a korábbi típusoknál és számítógépeknél
összetett számításokra volt szükség.

Igazítások kiszámítása

Támogatja az egyedi .NET vezérlőelemeket, ezáltal könnyen jelenítheti meg az FH
vezérlő mérési képeit és mérési eredményeit PC-n.

Mozgás egyetlen
helyzete

Pozícióadatok
kiszámítása

Mozgás több pontja

Kiszámítja azt a tengelymozgást, amely hozzáilleszti
a mért helyzet szögét a referencia pozíció szögéhez.

Kiszámítja azt a tengelymozgásokat, amelyek
hozzáillesztik a mért helyzetek szögeit a
referenciapozíciók szögeihez.

Pozícióadatok konvertálása

Pozícióadatok kiszámítása

Kiszámítja a megadott tengelymozgás utáni
pozíciószöget.

Kiszámítja a megadott helyzet szögét a mért
helyzetből.

Mozgás több
pontja

Pozícióadatok
konvertálása

A pozícióadat kiszámítása feldolgozási
elem a tengelymozgásban használt
pozíció- és tengelymérési eredmények
(zöld színnel jelölve) alapján való
kiszámítására szolgál.

Elérhető igazítási módszerek

Egyszerű testre szabás
Az FH mérési képek és mérési eredmények egyedi vezérlőelemei
megtalálhatóak a Microsoft Visual Studio® felületén.

Mozgás egyetlen helyzete

Ahelyett, hogy nulláról kellene programkódot írni a kezelőfelületek
összeállításához, azokat egyedi vezérlőelemek beszúrásával készítheti el.

Pozíciószög beállításaAz eltolások a különböző méretű
munkadarabok illesztéséhez felelnek meg.
A pozíciószög beállítása az eltolások használatával ér el
rugalmas pozicionálást.

A θ tengely körüli forgó mozgást a
referenciaszög és a mért szög
különbségeként számítja ki a rendszer.

Egyedi
vezérlőelemek

A mérési helyzetet a θ tengely körüli forgó
mozgás (szürke) forgatja el.

Az X és Y referenciahelyzetek, valamint a
forgás utáni X és Y mért helyzetek
különbségét használja a rendszer X-tengely
irányú és Y-tengely irányú mozgásként.

Kimenet HMI vagy
nagy felbontású monitorra

Egymáshoz tartozó pontok igazítása
A mért helyzetből a referenciahelyzetbe való mozgatáshoz szükséges
tengelymozgást a relatív helyzetadatok alapján számítja ki a rendszer. Ez a
módszer egy bizonyos távolságon lévő összes pont igazítására alkalmas, így a
távolságok apró eltérései nem eredményeznek folytonossági hibákat, ami
előfordulhatna elektronikus hordozók igazítása során.

A Microsoft® Visual Studio® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

Referencia
helyzetek

Mért
helyzetek

Maximális

Javított

FH sorozat

Képszűrő könyvtár

Segédprogram könyvtár

Képek közötti számítások

Terület szűrő

Matematikai műveleteket, bitműveletek, átlagszámítást vagy maximum-/
minimumszámítást végezhet el két kép között.

Ez a szűrő címkefeldolgozás használatával ad ki olyan kivont képet, amely csak a
megadott jellemzőjű területeket tartalmazza.

Makró/
Makrószámítás

Elektronikus összetevők külső megjelenése
Korábbi optikai érzékelők

Címkéző szűrő képe

Makró

SzínesSzürke
szűrő

Színmentes
árnyékolás

Makrószámítás

A makrók

KivonóSzínes
szűrő

Kivonás csak szín vagy fényerő adatokkal
lehetséges.

A makrókkal egyszerűen vezérelheti az olyan folyamatokat,
amelyekhez általában összetett programozást kellene
végezni a felhasználói felületről. A felhasználói felületről
végezhető beállítás javításai révén könnyebbé vált a
programozási folyamat kiválasztása és módosítása.

Adott területű vagy alakú címkék kivonása
lehetséges.

Egyedi szűrő

Szűrés

Válassza ki a használandó
folyamatot

Beállíthatja a szűrőkhöz szükséges maszk együtthatókat. A maszkméret legfeljebb
21 × 21 lehet. Rugalmasabban állíthat be képfinomítást, élkiemeléseket, dilatációt
és eróziót.
Fényerőjavító
szűrő

Helyzet
kompenzálása

Illessze be a
folyamatot
Állítsa be a
paramétereket

Polár transzformáció

Példa: Dilatáció/erózió egy irányba

Regisztrált képek

Szűrőegyütthatók
Referenciaváltozók listája

Trapezoid
javítás+

Panoráma

Fejlett szűrő

Szűrés előtt

Szűrés után

A szűrők együtthatóját szükség szerint beállíthatja.
Sok különböző szűrő funkciót lehet beállítani

Útmutató a funkciókhoz

Például korábban az egyes terméktípusokhoz tartozó feldolgozási elemek beállított paramétereinek módosítása hosszú és összetett folyamat volt. A makrószámítás
feldolgozó elem révén a folyamat rövidebb, és a paraméterek módosítása egyszerű.

Fejlett szűrő
A képszűrő könyvtárat egyetlen feldolgozási elembe sűrítették össze. Ezáltal
könnyen állíthat be külső vizsgálatokhoz szükséges összetett szűrést.

Korábbi vizuális érzékelők

Korábbi vizuális érzékelők

Fejlett szűrő

FH sorozatú makrók

Csak meg kell adnia a változók értékeit a
paraméterek frissítéséhez.

Példa alkalmazási folyamatra
Kamerakép bemenet

Kamerakép bemenet

Branching for each product
modelSelect INDEX@

Sok különböző szűrő funkciót
lehet csupán egyetlen
feldolgozó egységgel
beállítani.

Pontos hiba

Case 0

Fejlett szűrő
Mérési kép
Címkézés szűrő

Kamerakép bemenet
Erózió x 2

ExtCond0@ = 1 ‚ Area
ExtParam0@ = 0
ExtParam1@ = 10000
Case 1

Az egyes szűrők egységeit
felvették.

Pontos hiba

ExtCond0@ = 4 ‚ Elliptic major axis
Pontos hiba

Legfeljebb 16-ot állíthat be 24
különböző szűrő közül.
Az átlagos képet több
képből kapja meg a
rendszer.

Fejlett szűrő
Képek közötti számítás:
Átlagolás

A szűrt képet használja a rendszer
maszkként.

ExtParam0@ = 0
ExtParam1@ = 100
Case 2
ExtCond0@ = 7 ‚ Rectangle width
ExtParam0@ = 0

Pontos hiba

ExtParam1@ = 200
End Select

FH sorozat

A gépet nem leállító segédprogramok

Beállítások a fejlettebb testreszabáshoz

Finomhangolás és módosítások a gyártás leállítása nélkül

Alkalmazáskészítő fejlesztő környezet alkalmazások összeállításához és szimulálásához

Leállítás nélküli beállítás

A négymagos CPU-n végzett párhuzamos feldolgozás nemcsak felgyorsítja a méréseket, de lehetővé teszi a mérések és beállítások
párhuzamos feldolgozását is. Az automatikus elosztott feldolgozás azt jelenti, hogy a méréseket nem késlelteti a rendszer módosítások
alkalmazásakor.

Az alkalmazáskészítő olyan fejlesztő környezetet biztosít, amellyel még jobban testre szabhatja az FH sorozatú képfeldolgozó rendszer szabványos vezérlő funkcióit.
Olyan egyedi vezérlőegységeket tartalmaz, amelyekkel eredeti kezelőfelületeket fejleszthet a Microsoft® Visual Studioval®, egyebek mellett parancsútmutatót biztosít az
eredeti feldolgozó elemek létrehozásához.

Alkalmazáskészítő fő ablaka
Munkaterületek létrehozása

A négy magos CPU
automatikus csatolásával
a mérések késleltetése
nélkül lehet alkalmazni
az új beállításokat.

Mérések

Válasszon munkaterületeket, és váltson azok között.
Indítsa el a programot a kiválasztott munkaterületen.
Hozzon létre GUI objektumokat, és vegye fel azokat.

Beállítások

NG
elemezve

Beállítások
módosítva

Hozzon létre feldolgozó elemeket, és vegye fel azokat.

Tesztek
elvégezve

Nyissa meg a Microsoft® Visual Studio® projekteket.
Beállítási
eredmények
alkalmazva.

Új beállítások
felhasználása
mérésekhez
a következő indító

Nyissa meg a beállító fájlokat.
Hozzon létre telepítőfájlokat.

Testreszabási példa: GUI testreszabása

Stabil kommunikáció a
perifériaeszközökkel

Válassza ki a GUI objektumsablont

Indítsa el a panda hozzáadását, és válassza ki azt a sablont, amely a
testreszabás alapjául fog szolgálni. Ha először egy kezelőfelület sablont
választ alapként, nagyban csökkenti a szükséges munkamennyiséget
ahhoz képest, mintha a kezelőfelületeket nulláról kellene
leprogramoznia.

Teljes kezelőfelületek az összes csatlakoztatott készülékhez a következőn:
Indítsa el a Panda
hozzáadása elemet
Illessze be az egyedi vezérlőelemeket

PLC kapcsolat

SD-kártya

PLC-

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

Az Alkalmazáskészítő automatikusan projektfájlt állít elő a kiválasztott
sablonból, ezáltal azt megnyithatja a Microsoft® Visual Studioban®.
Kezelőfelületeket fejleszthet az FH sorozatú egyedi vezérlőelemek és
Windows alapú vezérlőelemek húzásával.

Kamera

PC

Gépautomatizálási vezérlő
NJ sorozat

EtherNet

Jeladóbemenet
(vonalmeghajtó kimenet, legfeljebb két
csatorna támogatása)

USB
(4 port)
RS-232C
• protokoll nélküli
• PLC kapcsolat
(OMRON, Mitsubishi Electric: Q sorozat)

Párhuzamos I/O

DVI-I monitorkimenet

Ahelyett, hogy a kezelőfelület készítéséhez szükséges programkódot
nulláról megírná, a kezelőfelületet egyszerűen összeállíthatja az egyedi
vezérlőelemek beillesztésével. Azonnal ellenőrizheti és kijavíthatja a
hozzáadott GUI objektumok működését.

FH sorozat

Gyors géptervezés
Minimalizálja a gép tervezési,
üzembehelyezési és beállítási idejét

ÚJ

Kalibrációs varázsló

Hatékony előzetes ellenőrzés szimulációval
Robotok mozgásvezérléséhez, valamint képfeldolgozó rendszerek által végzett vizsgálathoz és méréshez csatolt integrált szimulációt végezhet. A virtuális
környezettel megjelenítheti a gép mozgását. A robotok közötti szinkronizáció szimulációja egyszerűsíti az összetett műveleteket.

NJ sorozat
Gépautomatizálási vezérlő
Szervohajtások

Egyszerű helyszíni kalibráció

ÚJ

A szállítószalagon szállított munkadarabok helyzetének észleléséhez és
robotkarral való megragadásához három különböző koordináta-rendszert kell
egymáshoz igazítani a robotét, a szállítószalagét és a kamerarendszerét. Az FH
sorozatnál az egész rendszert egyszerűen kalibrálhatja egy varázslóval.

A gépmozgást a képfeldolgozó rendszerek mérési eredményei alapján lehet szimulálni

NX-IO
MX2 sorozat
Frekvenciaváltó

Kalibrációs lemez
varázsló

Adatkövetés
A képfeldolgozó rendszerek be- és
kimenetét időbeli sorozatként lehet
nyomon követni.

Jeladó-

A Sysmac Studio programból több méretben,
30 mm-től 2000 mm-ig kinyomtathatja a
kalibrációs lemezt a szállítószalag méretétől
vagy kamera látómezejétől függően.

1. LÉPÉS
Indítsa el a Kalibrációs
varázslót a Sysmac
Studióból, és rögzítse a
kalibrációs lemez gépét.

Szabadalmaztatása folyamatban

1. LÉPÉS
Mozgassa a Kalibrációs
lemezt a követési területre,
és a robottal a céljegyzést
megérintve automatikusan
megkapja a robot
koordinátáit.

1. LÉPÉS
Az FH vezérlő
automatikusan számol az
adatokkal, beleértve a
szállítószalag elmozdulását
is. A robot és az FH sorozatú
képfeldolgozó rendszer
közötti kalibráció
befejeződött.

Az egynél több látómezőben egymást átfedő munkadarabokat a rendszer
elkülöníti egymástól, és azokat csak egyszer helyezi be a válogató sorra. Nem
szükséges programot készítenie a gépvezérlőhöz ugyanannak a munkadarabnak
az azonosításához.

Első lépés

Következő lépés

A rendszer észleli az 1-5.
munkadarab helyzetét és
orientációját, és hozzáadja a
válogató sorhoz.

A 4-8. munkadarabot észleli a rendszer, de
csak a 6-8. adatát értékeli ki. A 4. és 5.
adatát figyelmét figyelmen kívül hagyja,
mert azt már hozzáadták a sorhoz

Gépvezérlő programok fejlesztése
egyetlen szoftverrel: Sysmac Studio

Csatlakozzon közvetlenül a meglévő gépegységhez és robotokhoz

Támogatja a kamera
tengelymozgását

Szabadalmaztatott

Ismétlődés eltávolítása

Szabadalmaztatása folyamatban

Képfeldolgozó rendszer szimulációja
A képfeldolgozó rendszerek által végzett
ellenőrzést és mérést a Sysmac Studióból
lehet szimulálni.

G5 sorozatú
szervomotorok
és
szervohajtások

ÚJ

3D
SZIMULÁCIÓ

Ideális felvételi intervallumok
panorámanézetben
A Szállítószalag panorámamegjelenítő
eszközzel a mérési indító jelbemenet
intervallumait megtekintve biztosíthatja,
hogy az összes munkadarabot
észlelhesse a rendszer.

Gépvezérlő/
PLC

Az mozgatási fázis vezérlésének támogatásához az FH vezérlő kiszámíthatja és megjelenítheti a motorok tengelymozgását,
amely a fázist vezérli. A motor tengelymozgásainak kiszámításához nincs szükség PLC-re.

Támogatja a kamera
tengelymozgását

A Sysmac Studio 1.07-es vagy
újabb verziója támogatja az FH sorozatot

A Sysmac Studio automatizálási szoftverrel beállíthatja az
EtherCAT hálózaton keresztül csatlakoztatott összes szolgát.
Szimulálja és javítsa ki a mozgásvezérlést, vezérlőlogikát,
meghajtásokat és észlelést az integrált platformon, így
felgyorsíthatja a géptervezést
G5 sorozatú szervomotorok
és szervohajtások

NJ sorozatú gép
Automatizálási vezérlő
FH sorozat
Képfeldolgozó rendszerek

Robotvezérlő

Az FH sorozatú képfeldolgozó rendszert közvetlenül csatlakoztathatja a robotvezérlőhöz. A kimeneti protokoll megváltozik a csatlakoztatott
robotvezérlőtől kapott adattömbtől függően, így nem kell programozni a robotot.
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FH sorozat

Nagy ellenálló-képesség a környezeti
fénnyel szemben
Ragasztóanyagot és annak alakját vizsgáló alkalmazás
Még a nehezen vizsgálható felületeket (pl. fém vágófelületek) megbízhatóan meg lehet vizsgálni..

Példa vizsgálati folyamatra
Kamerakép
Bemeneti HDR

Írisz

A HDR képek készítése egyszerű

Fókusz

Képkivonás

Ragasztóanyag
vizsgálata

Patent Pending

A kamera képének bemeneti HDR feldolgozási eleme optimalizált HDR képeket készíthet változó környezeti
körülmények között. HDR kép készítéséhez általában be kell állítani a képrögzítési feltételeket minden felvételhez.
Az FH sorozatú készülék esetén azonban amint megadja a kép rögzítésének területét, a képfeldolgozó rendszer
automatikusan beállítja a rekeszsebességet a képek rögzítése közben, és egyesíti a képeket.
A megadott területre optimalizált kép

A vizsgálandó objektumok kivonása
Amikor a rendszer teljes tömítést megvizsgálja, az instabil körülmények hatásait ki
lehet küszöbölni azt a képet frissítve, amelyet a tömítés felvitele előtt rögzít a
rendszer, és amelyet fő képként regisztrál. Az FH sorozatú készülék könnyen frissíteni
tudja a fő képet, hogy a különbséget csupán a képkivonás feldolgozó elemmel
kapja meg.
A fényes részhez optimalizálva

A teljes látómezőhöz optimalizálva

Optimális fókusz és rekeszbeállítások
Mostanáig a fókusz és fényerő beállításait tapasztalat és intuíció alapján adták meg.
Most azonban ezeket számszerűen és grafikusan, grafikonon lehet kiértékelni. Ezáltal gyorsan ellenőrizni lehet
az optimális fókusz- és rekeszbeállításokat, hogy ki lehessen küszöbölni a munkások eltérő beállításai által okozott
következetlenségeket, és így még nagyobb mérési pontosságot érjen el.

•
•
•

A kamera felszerelése és beállítása egyszerű.
Hibák következhetnek be, amikor a fókusz vagy
rekesz megváltozik.
Meghatározhatja a fő munkadarabhoz tartozó
fókusz és rekesz numerikus értékeit, hogy
tulajdonképpen bárki reprodukálni tudja
ugyanazokat a feltételeket.

A sötét részhez optimalizálva

Ragasztási útvonalak és szélességek vizsgálata
Patent Pending
A Ragasztóanyag vizsgálat feldolgozó elem numerikusan értékeli ki a tömítést a
vizsgálandó objektum kezdő és végpontját meghatározva, minimalizálja a vizsgálati
következetlenségeket, és még az összetett útvonalakat is pontosan lehet észlelni.
Az éleket használó általános szélességvizsgálattól eltérően az objektum profilját
használja
a vizsgálathoz. Ez a módszer lehetővé teszi az
összetett görbék és szakadások pontos
vizsgálatát..
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Sokoldalú kiválasztás
Kiválaszthatja az alkalmazáshoz legjobban megfelelő kamera és vezérlő kombinációt.
A szoftverelemeket meg lehet osztani a vezérlők között. Ezáltal a szükséges funkciókkal rendelkező készülékeket telepíthet, bárhol is van arra szüksége.

Kamerák

FH vezérlők

Alkalmazáskészítő

Érintőképernyős monitor

Válassza a felbontási igényeknek megfelelő kamerát.
Beépített világítással felszerelt, könnyen használható kamerák is elérhetőek.

Válasszon vezérlőt a szükséges feldolgozási sebesség és hálózat alapján.
Bármelyik vezérlő bármelyik kamerához csatlakozhat.

Ezzel a szoftverrel alkalmazásokat telepíthet az FH sorozatú készülékre.

Az érintőképernyős monitort az FH sorozatú készülék működéséhez
optimalizálták.

Felbontás

Normál
kamera

12 megapixel
5 megapixel/4
megapixel
2 megapixel

-

Nagy
sebességű
kamera
FH-S□12

FZ-S□5M

FH-S□04

FZ-S□2M

FH-S□02

-

0,3 megapixel

FZ-S□

FH-S□

-

Redőnyzáras
kamera-

Beépített
világítással
ellátott kamera
-

Típus

Többsoros
feldolgozás

A csatlakoztatható
kamerák száma

Fieldbus

Leírás

Típus

Leírás

Típus

FH-3050-□□

Felbontás

max. 8

EtherNet/
IP,EtherCAT

Telepítő DVD

FH-AP1

12,1 colos érintőképernyős monitor

FH-MT12

FH-AP1L

DVI-analóg átalakító kábel érintőképernyős monitorhoz

FH-VMDA □□

FH-1050-□□

Felbontás

max. 8

EtherNet/
IP,EtherCAT

Szoftverlicenc

-

USB-kábel az érintőképernyős monitorhoz

FH-VUAB □□

FZ-SQ□□□□

FH-L550-□□

Felbontás

max. 4

EtherNet/IP

-

Lámpák

Kamerakábelek

A képfeldolgozáshoz szükséges lámpák teljes választékát biztosítjuk. A kamerához
rögzített világításvezérlő lehetővé teszi, hogy a világítási beállításokat az FH
sorozatú készülékről vezérelje, így egyszerűsíti a gépkonfigurációt.

A kábelválaszték hajlásnak ellenálló kábeleket és derékszögű kábeleket is
tartalmaz.
A kábeltoldásokhoz az FZ-VSJ kábeltoldó egységet használja.

Leírás

LED

Nagy fényerő
LED

Kamerára rögzített
világításvezérlő

FLV-TCC

FL-TCC

Sávos fényforrás

FLV-BR

FL-BR

Közvetlen gyűrűs fényforrás

FLV-DR

FL-DR

Kis szögű gyűrűs fényforrás

FLV-DL

-

Koaxiális fényforrás

FLV-CL

-

Árnyékmentes fényforrás

FLV-FR/FP/FS/FQ

-

Pontszerű fényforrás
Közvetlen háttér-/él típusú
fényforrás
Domború fényforrás

FLV-EP

-

FLV-DB/FB

-

FLV-DD

-

Leírás

Típus

Kamerakábel

FZ-VS3□□

Derékszögű kamerakábel

FZ-VSL3□□

Hajlásnak ellenálló kamerakábel

FZ-VSB3□□

Hajlásnak ellenálló derékszögű kamerakábel

FZ-VSLB3□□

Kábeltoldó egység

FZ-VSJ

FH sorozat

Omron at a glance
Listed in Forbes Top 2000 largest companies of the globe
Omron Corporation NASDAQ: OMRNY
Top ranking in Dow Jones Sustainability Index
Thomson Reuters Top 100 Global Innovators

200,000 products ranging
Input, Logic, Output & Safety
Sensing, Control Systems, Visualisation, Drives, Robots,
Safety, Quality Control & Inspection, Control and
Switching Components

6%

Innovation track
record of 80 years
1,200 employees dedicated to R&D
12,500 + issued and pending patents

Annual investment in Research & Development

37,500
Employees worldwide

200

Locations worldwide
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Countries in EMEA

Working for the
benefit of society
Industrial automation

39%

Automotive components

16%

Electronic & mechanical
components

12%

Healthcare

12%

Other businesses

11%

Social systems,
solutions & services

10%

Close to your needs
Technical training & seminars, technical support, Automation Technology Centers, online community (MyOmron),
online catalogues and technical documentation, customer service & sales support, inter-operability labs (Tsunagi),
safety services, repairs.

Would you like to know more?
OMRON UNITED KINGDOM
+44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk
linkedin.com/company/omron

Sales & Support Offices
Austria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

France
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Norway
Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Spain
Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Belgium
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Germany
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Poland
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Sweden
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Czech Republic
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Hungary
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Portugal
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Switzerland
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Denmark
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Italy
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Russia
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Turkey
Tel: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Finland
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

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

South Africa
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

More Omron representatives
industrial.omron.eu
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