GÉPI KÉPALKOTÁS

2D-S ÉS 3D-S KÉPFELDOLGOZÓ RENDSZEREK
KAMERASZENZOROK

PIACVEZETŐ

A GÉPI KÉPFELDOLGOZÁS ÉS VONALKÓDOLVASÁS TERÜLETÉN
A Cognex® a világ legmegbízhatóbb gépi
képfeldolgozással és vonalkódolvasással foglalkozó
vállalata.
A Cognex már több, mint egymillió rendszert telepített
világszerte és több, mint harmincöt év tapasztalattal
rendelkezik, kizárólag az ipari gépi képfeldolgozás és a
képalapú ipari vonalkódolvasási technológia területére
összpontosít. A Cognex termékek – amelyeket világelső
gyártók, beszállítók és gépgyártók használnak –
biztosítják, hogy az elkészített termékek megfeleljenek az
egyes iparágak legszigorúbb minőségi követelményeinek.
A Cognex megoldásai a termelési folyamat minden
egyes szintjén a hibák kiküszöbölése, az összeszerelés
ellenőrzése, valamint az információ nyomon követése
által segíti az ügyfeleket a gyártásuk minőségének és
teljesítményének növelésében. A Cognex képfeldolgozó
és vonalkódolvasó rendszereket használó intelligens
automatizálás következtében kevesebb a termelési hiba,
és ez alacsonyabb termelési költségeket és nagyobb
vásárlói elégedettséget eredményez. A széleskörű
megoldásoknak és a globális képfeldolgozó szakértői
hálózatnak köszönhetően a Cognex a lehető legjobb
választás, ha a cél a vállalat szlogenjének megvalósítása:
Build Your Vision™ (Valósítsa meg elképzelését).
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Látogasson el a www.cognex.com/machine-vision

521 $

TÖBB MINT 35
ÉV AZ ÜZLETÁGBAN

MILLIÓ 500+
ÁRBEVÉTEL - 2016.

CSATORNA PARTNER

IRODÁK VILÁGSZERTE

TÖBB MINT 20 ORSZÁGBAN

1 000 000+

KISZÁLLÍTOTT RENDSZER

VALÓSÍTSA MEG ELKÉPZELÉSÉT
Világszerte naponta több tízezer alkalmazás vizsgál több milliárd terméket, ezek között pedig számos olyan termék van,
amelyeket egyszerűen nem lehetne gépi képfeldolgozó technológia nélkül előállítani. Legyen szó akár a szállítószalagon
haladó üdítős üvegek töltöttségi szintjének ellenőrzéséről, a gépjármű-alkatrészeken lévő olajfoltos DPM-kódok
leolvasásáról vagy az okostelefonok érintőképernyőinek mikron-szinten pontos pozicionálásáról, a gépi képfeldolgozó
technológia kiemelkedően aprólékos feladatokat old meg a nagy sebességű gyártósorokon.
A Cognex gépi képfeldolgozó termékek az alábbi területeken nyújtanak segítséget a vállalatoknak:
▪▪ Minőségoptimalizálás a termékek apró részletekig történő átvizsgálása révén.
▪▪ Hulladékmennyiség minimálisra csökkentése a folyamat korai szakaszában történő hibaészlelés révén, mielőtt több
ezer árucikket ki kellene selejtezni.
▪▪ Eredményesség maximalizálása a folyamatbeli hiányosságok meghatározása révén, hogy a munkafolyamatok a lehető
legmagasabb szintű hatékonysággal tudjanak végbemenni.
A Cognex széles választékban
kapható kameraszenzoraii,
2D-s képfeldolgozó rendszerei
és 3D-s lézeres profilmérői a
vizsgálatok elvégzéséhez mind
gépi képfeldolgozó technológiát
alkalmaznak, azonban különböző
feladatokra lettek kifejlesztve.

Jelenlét / Hiány
Ellenőrzés
Pozícionálás / Igazítás
Karakterolvasás
Kód olvasása
Mérés

Kameraszenzorok




2D-s képfeldolgozó
rendszerek

3D-s lézeres
profilmérők














A Cognex iparágvezető megoldásai mögött a legnagyobb nemzetközi rendszer- és szervizmérnök-hálózat áll. Ennek a
tapasztalt csapatnak köszönhető, hogy a Cognex technológia megfelelően integrált, növeli a munkaerő hatékonyságát,
valamint számos különböző alkalmazási lehetőséget segít megvalósítani.
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2D-S KÉPFELDOLGOZÓ RENDSZEREK
A Cognex In-Sight® 2D képalkotó rendszerek páratlan képességekkel rendelkeznek az alkatrészek ellenőrzése, azonosítása
és pozícionálása terén. Ezek az önálló, ipari minőségű képfeldolgozó rendszerek ötvözik a fejlett képfeldolgozó eszközök
tárházát a nagysebességű képalkotással és -feldolgozással. A modellek széles választéka, beleértve a vonalkamerákat és
a színes rendszereket is, megfelelnek a legmagasabb ár és teljesítmény-követelményeknek.

In-Sight 8000 sorozatú képfeldolgozó rendszer
Az In-Sight 8000 sorozat rendkívül kompakt, önálló képfeldolgozó
rendszerei egy asztaliszámítógép sebességével megegyező, iparágban
vezető teljesítményt nyújtanak, mindezt mikroformátumában. A
mindössze 31 mm x 31 mm x 64 mm méretű In-Sight 8000 rendszerek
mindegyike Power over Ethernet (PoE) technológiát alkalmaz, és a
lehető legjobb választást jelentik a szűkös helyre történő beépítésnél.
▪▪ A kis helyet foglaló, akár 45 fokban beszerelhető eszköz ideális szűk helyekre, robotokra szerelve és
nehezen elérhető alkalmazásoknál.
▪▪ A kategóriájában legjobbnak tartott képfeldolgozó eszköztár (beleértve a mintaegyeztetést, szűrést,
hibaészlelést és vonalkódolvasást) számos különböző alkalmazási lehetőséget tesznek lehetővé.
▪▪ Az In-Sight Explorer™ szoftver és az EasyBuilder® interfész lépésről lépésre végigvezeti a
felhasználót mind az egyszerű, mind a haladó alkalmazások kiépítésének folyamatán.
▪▪ Az In-Sight táblázatkezelő segítségével az alkalmazási adatok testre szabása irányíthatóbb és
könnyebben megvalósítható folyamattá válik.

www.cognex.com/InSight8000

Műszaki adatok
Modellek

8200

8400

8401

8402

8405

Felbontás

640 x 480

640 x 480

1280 x 1024

1600 x 1200

2592 x 1944

Mintavételezés
sebessége

217 kép/s

217 kép/s

76 kép/s

53 kép/s

10 kép/s

Névleges sebesség

Standard

Magas

Magas

Magas

Eszköztár
Opcionális eszköztár
Szoftverinterfész
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Magas

Foltkeresés, élkeresés, hibakeresés, hisztogram, vonalkódolvasás, szűrők, InspectEdge, OCR/OCV, minta, PatMax , geometria és kalibrálás.
®

PatMax RedLine vagy csak vonalkódolvasás
In-Sight Explorer táblázatkezelő és EasyBuilder interfész

In-Sight 7000 sorozatú képfeldolgozó rendszer
Az In-Sight 7000 sorozatú képfeldolgozó rendszer valódi
áttörést jelent a rugalmasság, teljesítmény és egyszerű
beépíthetőség terén. Ez a hatékony képfeldolgozó rendszer
gyors, pontos vizsgálatot végez, kompakt mérete miatt
pedig könnyedén befér a helyszűkében lévő gyártósorokra
is. Az egyedi, moduláris kialakításnak köszönhetően a
helyszínen rendkívül hatékonyan igazítható az alkalmazási
követelményekhez.
▪▪ A helyszínen változtatható világítás és optika révén a
felhasználók számára tökéletes rugalmasságot biztosít
a rendszer alkalmazáshoz történő testre szabása terén.
▪▪ A hatékony Cognex algoritmusok és képfeldolgozó
eszközök teljes választéka segít könnyedén és
megbízhatóan megvalósítani az alkalmazási
lehetőségeket.
▪▪ Az intuitív EasyBuilder interfész a kezdő és
tapasztalt felhasználók részére egyaránt lehetővé
teszi a képfeldolgozó alkalmazások telepítését és
megfigyelését.
▪▪ Az In-Sight táblázatkezelő tökéletes szabályozhatóságot
biztosít, hiszen közvetlen hozzáférést nyújt a
képfeldolgozó eszközökhöz és a kommunikációs
lehetőségekhez.

www.cognex.com/InSight7000

Műszaki adatok
Modellek
Felbontás
Mintavételezés
sebessége
Névleges sebesség
Eszköztár
Opcionális eszköztár
Szoftverinterfész

7600

7800

7801

7802

800 x 600/640x480

800 x 600/640x480

1280 x 1024

1600 x 1200

165/217 kép/s

165/217 kép/s

76 kép/s

53 kép/s

Standard

Magas

Magas

Magas

Foltkeresés, élkeresés, hibakeresés, hisztogram, vonalkódolvasás, szűrők, InspectEdge, OCR/OCV, minta, PatMax, geometria és kalibrálás.
PatMax RedLine vagy csak vonalkódolvasás
In-Sight Explorer táblázatkezelő és EasyBuilder interfész
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In-Sight 5705 sorozatú képfeldolgozó rendszer
Az In-Sight 5705 sorozatú képfeldolgozó rendszer az önálló
kivitelnek köszönhetően jelentősen kiterjeszti az alkalmazási
lehetőségeket. A gyors mintaegyeztetést és a Gigabit Ethernet
kommunikációt lehetővé tévő optimalizált eszközöknek (pl.
PatMax RedLine™) köszönhetően az In-Sight 5705 a leggyorsabb
önálló, 5 megapixeles képfeldolgozó rendszer, amely megbízható
színvizsgálatokra képes.
▪▪ Nagyteljesítményű képfeldolgozó eszközök teljes
tárháza ellenőrző-, hibakereső-, irányító-, beállító- és
mérőalkalmazásokhoz.
▪▪ Az intuitív EasyBuilder szoftverinterfész segítségével még
a legspeciálisabb feladatok is könnyedén beállíthatók és
telepíthetők.
▪▪ A parancsfájlkészítéssel működő In-Sight táblázatkezelő
segítségével a tapasztalt felhasználók módosíthatják az
alkalmazás beállításait, illetve testre szabhatják a képfeldolgozó
eszközöket.
▪▪ Valós színszűrő, színazonosító és színmásoló eszközök a
megbízható színvizsgálatokért.

www.cognex.com/InSight5705

Műszaki adatok
Modellek
Felbontás
Mintavételezés sebessége
Névleges sebesség

Eszköztár

Szoftverinterfész
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5705

5705C

5604

5603

5600

2248 x 2048

2248 x 2048

1K vonalas beolvasás

1600 x 1200

640 x 480

16 kép/s

14 kép/s

44K lines

16 kép/s

60 kép/s

Magas

Magas

Magas

Magas

Magas

Foltkeresés, élkeresés, hibakeresés, hisztogram,
vonalkódolvasás, szűrők, InspectEdge, OCR/OCV,
minta, PatMax, PatMax RedLine, geometria, kalibrálás
és színkezelés (csak 5705C).

Foltkeresés, élkeresés, hibakeresés, hisztogram, vonalkódolvasás, szűrők,
InspectEdge, OCR/OCV, minta, PatMax, geometria és kalibrálás.

In-Sight Explorer táblázatkezelő és EasyBuilder interfész

n.a.

In-Sight VC200 több intelligens
kamerás képfeldolgozó rendszer
Az In-Sight VC200 több intelligens kamerás képfeldolgozó
rendszer az In-Sight képfeldolgozó rendszerek már
alátámasztott megbízhatóságát beépíti a többkamerás
képfeldolgozó alkalmazásokba. Gyártási környezetében a
többnézetes vizsgálatokhoz akár négy In-Sight intelligens
kamerát is könnyedén csatlakoztathat egy vezérlőegységhez.
Most először végre megtapasztalhatja a nagyteljesítményű
alkalmazásoknál a több intelligens kamera révén
megvalósítható elosztott adatfeldolgozást.
▪▪ A nagyteljesítményű processzorok az In-Sight képfeldolgozó
eszközöket külön-külön futtatják az egyes kamerákon,
miközben függetlenül a csatlakoztatott kamerák számától
nem jelentkezik a működésben lassulás.
▪▪ Az intuitív és öndokumentáló blokkdiagramok és az In-Sight
táblázatkezelő könnyedén konfigurálja az egyéni intelligens
kamerákat, és tájékoztatást nyújt az eredményekről.
▪▪ A platformfüggetlen HMI-technológia segítségével bármely
webböngészőből elvégezhető a nyomon követés és a
szabályozás folyamata.

www.cognex.com/InSightVC200

Műszaki adatok
Model
Támogatott Cognex kamerák
Méretek
Feladat-/programmemória
Képfeldolgozó memória
Bemenet/kimenet
Kameraportok
LAN-port
USB-portok
SD-kártyafoglalat
Video-kimeneti port

In-Sight VC200
ISC8200, ISC8400, ISC8401, ISC8402 és ISC8405
178,8 mm (7,04 hüvelyk) x 142,1 mm (5,59 hüvelyk) x 75,1 mm (2,96 hüvelyk)
8 GB-os permanens flash memória. Határtalan tárhely a távoli hálózati eszköz révén
2 GB SDRAM
8 különálló bemenet és 16 különálló kimenet; optikailag elkülönítve
4 db RJ-45 dedikált Ethernet-port a támogatott In-Sight kamerákhoz történő közvetlen csatlakozáshoz, továbbá a PoE funkció
biztosításához
1 db RJ-45 Ethernet-port, 10/100/1000 BaseT automatikus MDIX funkcióval. IEEE 802.3 TCP/IP protokoll
1 db USB 3.0 (5 Gbps) és 2 db gazda USB 2.0 port (480 Gbps) az egér, billentyűzet, ill. tárolóeszköz csatlakoztatásához
1 db SD-kártyafoglalat (USH-I vagy II) képek, futásidejű fájlok és eredmények mentéséhez
1 db zárolható HDMI-port a megjelenítőeszközhöz történő csatlakozáshoz
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KAMERASZENZOROK
A kameraszenzorok olyan egyszerű, jelenlétet/hiányt vizsgáló alkalmazásokban
használhatók, amelyek segítenek biztosítani, hogy az automatizált gyártósorokon előállított
termékek és csomagolások hibamentesek legyenek, és megfeleljenek a szigorú minőségi
előírásoknak. A Cognex kameraszenzoraival rendkívül megbízható vizsgálatok végezhetők,
hála a hatékony képfeldolgozó eszközöknek, a beépített, kiváló megvilágításnak, a
modularitásnak és az egyszerűen használható telepítési környezetnek.

In-Sight 2000 kameraszenzorok
Az In-Sight 2000 sorozatú kameraszenzorok az In-Sight képfeldolgozó rendszerek
teljesítményét egy kameraszenzor egyszerűségével és megfizethetőségével
egyesítik. A hibabiztos alkalmazások megvalósítására ideális megoldást kínáló
kameraszenzorok új értelmet adnak az érték, könnyű használat és rugalmasság
kifejezéseknek, hála a már ismert In-Sight képfeldolgozó eszközök, az egyszerű
telepítés és a moduláris kialakítás hatékony egyesülésének.
▪▪ Az intuitív In-Sight Explorer az EasyBuilder interfésszel együtt még a
kezdő felhasználók számára is lehetővé teszi, hogy a munkadarabok
megfelelőségére/nem megfelelőségére vonatkozóan kiemelkedően
megbízható vizsgálatokat végezzenek csaknem bármilyen gyártási
környezetben.
▪▪ Rendkívül hatékony In-Sight képfeldolgozó rendszerek a munkadarabok
megbízható helymeghatározására, ellenőrzésére, mérésére és
megszámolására.
▪▪ A beépített, nagyteljesítményű képalkotó rendszer diffúz megvilágítást
biztosít, elkerülhetővé téve a költséges külső megvilágítások használatát.
▪▪ A párhuzamos és derékszögű konfigurációk szűk helyekre is
beszerelhetők, továbbá leegyszerűsítik a kábelvezetést és az optikai utakat.
▪▪ A fekete-fehér és színes érzékelőmodellek megoldást jelentenek a
munkadarabok jelenlétét/hiányát vizsgáló alkalmazásoknál, ideértve a színellenőrzést is.
▪▪ Teljes mértékben kompatibilis a Cognex VisionView® számítógépes szoftverrel és a VisionView 900 HMI
érintőképernyős panellel.

www.cognex.com/InSight2000

Műszaki adatok
Modellek

2000-110

2000-120

200-120C

2000-130C

100-130C

Színes

Fekete-fehér

Fekete-fehér

Color

Fekete-fehér

Color

Felbontás
Relatív adatfeldolgozási
sebesség
Eszköztár
Csatlakoztathatóság
Kommunikáció
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640 x 480 (alap)

640 x 480 (alap)
640 x 480 (2-szeres nagyítás)

1-szeres
Minta

640 x 480 (alap)
640 x 480 (2-szeres nagyítás)
800 x 600 (2-szeres nagyítás)
2-szeres

Minta, pixelszám, kontraszt, fényerő

Minta, pixelszám, kontraszt, fényerő, él, cikluskereső,
mérés, számolás

1 db trigger, 1 db univerzális bemenet, 4 db univerzális kimenet
Ipari M12 csatlakozók (x-kódolású), táp és I/O, EtherNet/IP, PROFINET, SLMP/SLMP szkenner, Modbus TCP, TCP/IP, UDP, FTP, RS232

IN-SIGHT 2D-S KÉPFELDOLGOZÁS

SZOFTVER

In-Sight Explorer
A kameraszenzoroktól kezdvel kezdve a képfeldolgozó rendszerekig minden In-Sight termék nagyteljesítményű, mégis
könnyen használható In-Sight Explorer szoftverrel konfigurálható. A könnyen használható interfész lépésről lépésre
végigvezeti a telepítés folyamatán, bonyolultabb alkalmazások esetén pedig a képfeldolgozó táblázatkezelő hatékonyságát
és rugalmasságát veti be.

Táblázatkezelő nézet
EasyBuilder nézet

Az EasyBuilder konfigurációs környezet lépésről lépésre
végigvezeti a felhasználót a telepítés folyamatán, így a
kameraszenzorokon és képfeldolgozó rendszereken a
kezdő és a tapasztalt gépkezelő egyaránt képes gyorsan és
egyszerűen konfigurálni a képfeldolgozó alkalmazásokat.

Az In-Sight táblázatkezelő a nagyobb kihívást jelentő
alkalmazásokhoz tökéletes szabályozhatóságot biztosít,
hiszen közvetlen hozzáférést nyújt a képfeldolgozó
eszközökhöz és a kommunikációs lehetőségekhez.
A táblázatkezelő elérése azon túl, hogy az alapvető
beállítások elvégzéséhez rugalmas programozhatóságot
kínál, gondoskodik róla, hogy képes legyen bármilyen
képfeldolgozó alkalmazást megvalósítani.

Csatlakoztathatóság és moduláris
kommunikációs lehetőségek
A gépi képfeldolgozó alkalmazásoknál az üzemi
hálózathoz történő csatlakoztathatóság elengedhetetlen
az adatmegosztáshoz, a döntéshozási folyamat
támogatásához, valamint a bevezetett, rendkívül
hatékony munkafolyamatok megvalósításához. A Cognex
Connect™ kommunikációs programcsomag támogatja az
ipari protokollokat, ideértve a hálózatba történő egyszerű
beépítéshez szükséges gyors Ethernet-kapcsolatot is.

Több intelligens kamerás
munkafolyamat nézet

Az In-Sight VC200 több intelligens kamerás konfiguráció
a táblázatkezelő hatékonyságát és megszokott mivoltát
a munkafolyamat grafikus nézetével ötvözi, ezáltal a
többkamerás alkalmazások még a legnagyobb kihívást
jelentő alkalmazások esetén is könnyedén telepíthetők.

▪▪ Ethernet/IP

▪▪ FTP

▪▪ PROFINET

▪▪ OPC

▪▪ Modbus/TCP

▪▪ TCP/IP

▪▪ SLMP (Zökkenőmentes
üzenet protokoll)

▪▪ RS-232
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3D-S LÉZERES PROFILMÉRŐK
Akár egyetlen profilmérésről, akár egy teljes felület 3D-s beolvasásáról legyen szó, a Cognex a leghatékonyabb és
legrobusztusabb 3D-s képfeldolgozó eszközöket tudhatja magáénak. A gyártók minden iparági területen bíznak abban,
hogy a Cognex technológia olyan, magas szintű pontossággal működő, felületi tulajdonságokra vonatkozó méréseket
biztosít, amelyek túlmutatnak a 2D-s képfeldolgozó technológia képességein.

In-Sight lézeres profilmérő
Az In-Sight lézeres profilmérő olyan mérésőeszköz, amely
célja, hogy ellenőrizze, hogy egy munkadarab méretei
megfelelnek-e a specifikációknak. Az In-Sight lézeres
profilmérő az In-Sight EasyBuilder felhasználói interfészt
használja. Ennek az intuitív, könnyen használható
szoftvernek köszönhetően az üzemmérnökök és
minőségbiztosítási mérnökök könnyedén alakíthatnak ki,
vezethetnek be és támogathatnak kiváló pontossággal
működő méréseket az üzem területén.
▪▪ A profiloptimalizálási technológia a legpontosabb
áttekintést nyújtja a munkadarabról.
▪▪ A fejlett objektumérzékelő technológiának
köszönhetően a mérések a megfelelő helyen mennek
végbe, és konzisztens eredményeket biztosítanak.
▪▪ Az intuitív EasyBuilder felhasználó interfész révén
könnyedén elérhető a lézeres profilmérő
eszközkészlet, ezáltal még a rendszert első
alkalommal használó személyek is könnyedén
kinyerhetik a felületi tulajdonságokat és kialakíthatnak
referenciapontokat.
▪▪ A mobil, platformfüggetlen képalkotásnak
köszönhetően a hálózatról bárhonnan elérhetők
a HMI felületek.

www.cognex.com/InSight-laser-profiler

Műszaki adatok
Modellek

DS1300

DS1101

DS1050

DS925B

DS910B

X felbontás (mm)

0.088–0.410

0.063–0.158

0.042–0.077

0.0183–0.0227

0.0073–0.0084

Z felbontás (mm)

0.016–0.265

0.010–0.052

0.004–0.014

0.002

0.001

Linearitás

±0.16% FS

Mérések

Magasság, rés, szög, sugár, pozíció, terület, egyenetlenség

Kommunikáció

Ethernet/IP, ProfiNet, TCP/IP

Vezérlőegység

VC200 nagysebességű, beágyazott processzor; precíziós, valós idejű I/O-kommunikáció, 179 mm (M) x 142 mm (Sz) x 75 mm (H)
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3D-s képfeldolgozó rendszer
A Cognex 3D-s képfeldolgozó rendszere topográfiai
leképezést készít a 3D-s felületi tulajdonságokról
bármely felület esetén. A gyárilag kalibrált lézeres
háromszögelő szkenner mikron pontosságú méréseket
tesznek lehetővé valós tárgyakon. A Cognex kalibrálási
technikái még a beszerelési és mozgási hibák ellenére
is fenntartják a pontosságot. A többféle Cognex lézer
szkenner egymással kombinálva használható a nagy
gyártósorokon, így egyetlen nagy felbontású 3D-kép
hozható létre.
▪▪ A 3D-s szkennereket és 2D-s kamerákat
nagyteljesítményű képfeldolgozó eszközökkel
vegyíti, ideértve a mérő, OCR, vonalkódolvasó és
mintaegyeztető eszközöket.
▪▪ Az eszköz a gyárakban már bizonyított VisionPro®
szoftverrel és a Cognex Designer™ fejlesztési
környezettel működik.
▪▪ Kontrasztfüggetlen ellenőrzést biztosít, és
egyidejűleg rögzíti az intenzitási adatokat az
összehangolt 2D-s és 3D-s vizsgálatok esetén.
▪▪ Ipari IP65 ház külön kapható IP69K burkolattal.

www.cognex.com/3D-vision-system

Műszaki adatok
Modellek

DS1300

DS1101

DS1050

DS925B

DS910B

X felbontás (mm)

0.101–0.457

0.079–0.181

0.059–0.090

0.0183–0.0227

0.0073–0.0084

Z felbontás (mm)

0.016–0.265

0.010–0.052

0.004–0.014

0.002

0.001

Linearitás

±0.16% FS

Mérések

3D minta, keresztmetszet, magasság, rés, szög, térfogat, OCR

Kommunikáció

Ethernet/IP, ProfiNet, TCP/IP

Vezérlőegység

VC5 Intel i5 processzor; precíziós, valós idejű I/O-kommunikáció, 207 mm (M) 132,6 mm (Sz) x 229,5 (H)
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KÉPFELDOLGOZÓ SZOFTVER
VisionPro képfeldolgozó szoftver
A VisionPro piacvezető számítógép-alapú képfeldolgozó szoftver, amely
segítségével a felhasználók még a legnagyobb kihívást jelentő 2D-s és
3D-s képfeldolgozó alkalmazásokat is gyorsan telepíthetik—függetlenül
attól, melyik kamerát vagy keretet használják. A Cognex Designer fejlesztési
környezet révén könnyen elérhető a képfeldolgozó eszközök széles
tárháza, a grafikus, „fogd és vidd” elven működő interfész pedig kezelhető
feladatokká egyszerűsíti le a bonyolult alkalmazásokat. A VisionPro
eszköztára több mint 700 000 berendezésben bizonyított már, és az
objektumok geometrikus helymeghatározásától és ellenőrzésétől kezdve
egészen az azonosításig és mérésig számos különböző funkciót kínál.
▪▪ A hatékony képfeldolgozó eszközök (pl. PatMax RedLine, LineMax,™
OCRMax™ és 1DMax®) pontos és megismételhető vizsgálatokat végeznek.
▪▪ A sokoldalú .NET osztálytárnak és a felhasználói vezérlőegységeknek
köszönhetően a felhasználók teljes mértékben be tudják építeni a VisionPro
szoftvert az automata berendezésekbe.
▪▪ A Cognex Designer és VisionPro QuickBuild™ segítségével konfigurálható
a képkészítés, kiválaszthatók és optimalizálhatók a képfeldolgozó eszközök,
valamint programozás nélkül hozható döntés a munkadarabok megfelelő/
nem megfelelő állapotát illetően.
▪▪ Teljes mértékben kompatibilis a legújabb Windows® környezetekkel, és a
Microsoft 64 bites operációs rendszerét is támogatja, így megfelel a nagyobb
kamerák és a nagyobb pixelmélység követelményeinek is.
▪▪ A készülék számos különböző Cognex ipari kamerát, valamint a Cognex
Acquisition Alliance programja révén a legtöbb harmadik fél által gyártott
kamerát is támogat.

www.cognex.com/VisionPro

Széleskörű kameratámogatás

Licenclehetőségek

USB-hardverkulcs

CIO-CC24
(valós idejű I/O)
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8704E (GigE)

VC5

IPARÁGVEZETŐ

KÉPFELDOLGOZÓTECHNOLÓGIÁK
PatMax RedLine — A munkadarabok
megbízható pozíciómeghatározása
A munkadarabok megtalálása a képen lényeges első lépés a legtöbb
gépi képfeldolgozó alkalmazásban, és gyakran meghatározó tényezője
az alkalmazás sikerének. A mintaegyeztetés a leggyakoribb módja
egy munkadarab képen történő megtalálásának, azonban nehéznek
bizonyulhat az olyan alkalmazásoknál, ahol a munkadarabok felületi
tulajdonságainak megjelenése egyik képről a másikra változik.
A Cognex szabadalmazott PatMax RedLine technológiája gyorsan
és megbízhatóan határozza meg a munkadarabok helyét mérettől,
pozíciótól és tájolástól, a felületük tükröződésétől és a rájuk vetülő
árnyékoktól függetlenül. A PatMax RedLine a Cognex mintaegyeztetési
technológiakészletének legújabb tagja, amelynek alapját az eredeti
PatMax algoritmus adja, amely a többi kísérőeszköznek is az alapját
képezi (pl. PatQuick,® PatMax AutoTune és többmodelles PatMax).

PatMax
AutoTune

Perspective
PatMax

Multi-model
PatMax

www.cognex.com/PatMax

OCRMax — Legmagasabb szintű karakterolvasási arány
Az OCRMax technológia segítségével a lehető legmagasabb szintű
karakterolvasási arány érhető el, a téves leolvasások száma pedig
minimális szinten marad. Ez a hatékony algoritmus megelőzi a téves
leolvasásokat, kezeli a folyamatvariációkat és könnyű betűkészlet-kezelést
biztosít. Dekódolás terén gyors, és az egyedi automatikus hangolási
funkciónak köszönhetően könnyen beállítható, ráadásul már minimális
felhasználói betanítással is egyszerűen használható minden platformon.

www.cognex.com/OCRMax

SurfaceFX — Felületi tulajdonságok pontos vizsgálata
A felületi tulajdonságok kinyerésére kifejlesztett SurfaceFX™ technológia olyan
megvilágítást és szoftveralgoritmusokat alkalmaz, amelyek nagy kontrasztú képek
létrehozása révén kihangsúlyozzák a munkadarabok 3 dimenziós felületi tulajdonságait.
A felület hátteréből eredő zaj megszüntetése és a munkadarabokon lévő beeső vagy
kidomborodó felületi tulajdonságok és hibák elkülönítése révén kiemeli az olyan felületi
hibákat, mint a sorják, repedések, redők, lyukak és szakadások, valamint beazonosítja
a felületre nyomtatott szöveget és kódokat. Miután letisztult a kép, a Cognex többi
In-Sight képfeldolgozó eszközével (pl. OCRMax, PatMax RedLine, Blob és InspectEdge)
elvégezhetők a vizsgálatok.

www.cognex.com/SurfaceFX
13

IN-SIGHT

KÉPFELDOLGOZÓ ESZKÖZÖK
Foltkeresés

A foltkereső eszközök célja az olyan felületi tulajdonságok
érzékelése, amelyek a szürke árnyalataihoz hasonlóak.
A foltkereső eszköz nagyon hasznosnak bizonyul a
hibák méretének meghatározására vagy az olyan felületi
tulajdonságok helyének meghatározására, amelyek
formája nem ismétlődik. A foltkereső funkció fekete-fehér
és színes képeken egyaránt használható egy adott szín
előfordulási mennyiségének meghatározására.

Színkezelés

A színkezelő eszközök célja az objektumok színadatok
alapján történő azonosítása és vizsgálata. A színkezelő
eszközök ezen kívül a jelenlévő színpixelek, illetve egy
szín vagy színcsoport mennyiségének kiértékelése
révén mérést is végeznek. A fejlett színes képfeldolgozó
technológia még az olyan megvilágítási esetekben is
fenntartja a pontosságot, amely már problémát jelentene
a hagyományos színes képfeldolgozó eszközöknek.
14

Élkeresés és InspectEdge

Az élkereső eszközök egy munkadarabon a sötét és
világos átmeneteket érzékelik. Az élkereső eszköz
eredményei felhasználhatók méretmeghatározásra,
valamint a talált élek számának meghatározása révén
vizsgálatra is. Az élkereső eszközzel a körök és az ívek
is érzékelhetők és mérhetők. Az InspectEdge eszköz
a munkadarabok élének nyomon követésével végez
vizsgálatot hibakeresés céljából.

Optikai karakterfelismerés

Az OCV/OCR eszköz a betűtípusok felosztása,
kinyerése és leképezése révén a képeken szereplő
karakterekre vonatkozóan optikai karakterfelismerést
(OCR) és optikai karakterellenőrzést (OCV) végez.
A betűtípus-leképező eszköz pontosan leolvassa a
zavaros háttereken lévő kis kontrasztú vagy egyenetlen
szóközű karaktereket.

Hisztogram

A hisztogramok célja a munkadarabok felületi
tulajdonságainak fényerő alapján történő vizsgálata
vagy megfigyelése.

Azonosítás

Az 1DMax és 2DMax+™ vonalkódolvasó algoritmusok
a lehető legmagasabb szintű olvasási arányt biztosítják
az 1-D és 2-D vonalkódok, valamint a dekódolás
terén kihívást jelentő 2-D DPM-kódok (közvetlenül az
alkatrészen található jelölés) esetén is.

Mintaegyeztetés

A legtöbb képfeldolgozó alkalmazásban az első lépés a
munkadarabok pontos helymeghatározása. A Cognex
iparágvezető mintakereső technológiái (pl. PatMax
RedLine) páratlan pontosságot és robusztusságot
garantálnak még az elforgatás, a méret és a
megvilágítás terén jelentkező eltérések esetén is.

Képszűrés

A fejlett képszűrés célja a munkadarabok felületi
tulajdonságainak kiemelése vagy eltávolítása, mielőtt
más képfeldolgozó eszközökkel további folyamatokat
végeznénk.

Hibakeresés

A hibakereső eszközök (pl. Flex Flaw és Surface
Flaw) célja a kontúrok és a munkadarabok felületének
vizsgálata. Ezek a fejlett technológiák képesek
alkalmazkodni a megvilágítást és a munkadarabok
jelenlétét érintő eltérésekhez.

Geometria

A geometriai eszközök célja a munkadarabok kritikus
méreteinek lemérése egy egyszerű kattintással.
A szögek, ívek, átmérők és a pont-vonal közötti
távolságok a pontos és megismételhető eredmények
biztosítása érdekében valós kalibrálást alkalmaznak.
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VALÓSÍTSA MEG ELKÉPZELÉSÉT
2D-S KÉPFELDOLGOZÓ RENDSZEREK
A Cognex gépi képfeldolgozó rendszerek páratlan képességekkel
rendelkeznek az alkatrészek ellenőrzése, azonosítása és vezetése terén.
Telepítésük egyszerű, és megbízható, megismételhető teljesítményt
nyújtanak még a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazások esetén is.
▪▪ Ipari besorolás fejlett képfeldolgozó eszközök egész tárházával
▪▪ Gyors képkészítés és képfeldolgozás
▪▪ Kivételes alkalmazhatósági és beépítési rugalmasság
www.cognex.com/machine-vision

3D-S LÉZERES PROFILMÉRŐK
A Cognex In-Sight lézeres profilmérők és a 3D-s képfeldolgozó rendszerek
az egyszerű használat, hatékonyság és rugalmasság kínálása révén
megbízható és pontos mérési eredményeket biztosítanak a legnagyobb
kihívást jelentő 3D-s alkalmazásoknál.
▪▪ A gyárilag kalibrált szkennerek gondoskodnak a gyors beolvasási
sebességről
▪▪ Iparágvezető képfeldolgozó szoftver hatékony 2D-s és 3D-s
eszközkészlettel
▪▪ A kompakt, IP65 minősítésű kialakítás ellenáll a zord gyári körülményeknek
www.cognex.com/3D-laser-profilers

KÉPALAPÚ VONALKÓDOLVASÓK
A Cognex ipari vonalkódolvasók és mobil terminálok a szabadalmazott
algoritmusokkal a lehető legmagasabb szintű olvasási arányt kínálják 1-D,
2-D és DPM-kódok esetén egyaránt, függetlenül a vonalkód szimbólumaitól,
méretétől, minőségétől, nyomtatási módszerétől vagy felületétől.
▪▪ Költségekcsökkentés
▪▪ Teljesítménynövelése
▪▪ Nyomonkövethetőség
www.cognex.com/BarcodeReaders

Companies around the world rely on Cognex vision and barcode
reading to optimize quality, drive down costs and control traceability.
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