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Wizyjna kontrola jakości   

Reengineering – kontrola jakości impulsem 
do wzrostu efektywności
Systemy wizyjnej kontroli jakości znajdują zastosowanie w sytuacjach, kiedy zmienność procesu produkcyjnego jest trudna 
do ograniczenia, a jednocześnie wymagana jest wysoka jakość i produktywność. Kamery i układy oświetleniowe razem z 
oprogramowaniem do przetwarzania obrazów i klasyfikacji cech są stosowane do inspekcji "zero defektów".

Mieczysław Lewicki

nia problemów inspekcji przemysło-
wej, pozwalając na całkowitą automa-
tyzację tego procesu oraz zwiększenie 
jego dokładności i wydajności. Syste-
my wizyjne są zaprogramowane do 
wykonywania zadań, takich jak: li-
czenie obiektów, czytanie numerów 
seryjnych czy poszukiwania defek-
tów na powierzchni obiektów. Sys-
temy takie stosuje się tam, gdzie jest 
zapotrzebowanie na szybkie, dokład-
ne i powtarzalne inspekcje optyczne 
w cyklu 24 godzinnym. Systemy wizji 
maszynowej w porównaniu z inspek-
cją optyczną dokonywaną przez ludzi 
są zazwyczaj dokładniejsze i szybsze. 
Czynnikami świadczącymi na nieko-
rzyść ludzi na takich stanowiskach są 
m.in.: możliwość rozproszenia uwa-
gi, zmęczenie, inne okoliczności fizycz-
ne i biologiczne wpływające na jakość 
inspekcji. Z drugiej jednak strony lu-
dzie w krótkim przedziale czasowym 
wykazują się lepszą percepcją oraz są 
znacznie bardziej elastyczni w klasy-
fikacji nowych defektów i adaptacji 
nowych wytycznych dotyczących in-
spekcji produktów.

Skład systemu wizji 
maszynowej
Typowy system wizji maszynowej 
składa się z kilku komponentów spo-
śród niżej wymienionych: 
- jedna lub więcej cyfrowych lub ana-
logowych kamer (czarno-biały lub ko-

dzenia (racjonalnie szybki zwrot z in-
westycji). 
W przemyśle procesy widzenia maszy-
nowego obejmują:
- linię montażową;
- mechanizm dostarczający części do 
systemu widzenia maszynowego;
- metodę automatycznej prezentacji 
części do systemu (pobranie, pozycjo-
nowanie oraz rejestracja);
- system wykrywający, który zapew-
nia format pozyskanych danych zgod-
ny i zrozumiały przez systemy kompu-
terowe;
- przedstawienie danych;
- proces selekcjonujący odpowiednie 
cechy;
- zestaw kryteriów, na których bazuje 
proces decyzyjny;
- mechanizm odbierający przetworzo-
ny produkt.

Są coraz powszechniejsze
Wizja maszynowa to zastosowa-
nie wizji komputerowej w przemy-
śle. Podczas gdy wizja komputerowa 
jest skupiona głównie na przetwarza-
niu obrazu na poziomie sprzętowym, 
wizja maszynowa najczęściej wyma-
ga zastosowania dodatkowych urzą-
dzeń I/O (wejście/wyjście) oraz sieci 
komputerowych do przesyłania wy-
generowanych informacji do innych 
składowych procesu przemysłowego. 
Systemy wizji maszynowej stosowane 
są coraz powszechniej do rozwiązywa-

- powierzchnia wykonana jest z róż-
nych materiałów lub pokryć;
- powierzchnia jest obrabiana różnymi 
technnologiami i narzędziami;
- cechy wad są trudne do określenia 
(położenie, kształt, refleksyjność itp.);

- otoczenie produkcyjne jest zanie-
czyszczone.
Ponadto system musi gwarantować 
niezawodność, odporność, pracować 
w czasie rzeczywistym i być akcepto-
walnym z ekonomicznego puntu wi-

kacja obiektów na podstawie kształtu, 
wymiarów, koloru, struktury;
- rozpoznawanie pozycji w zdefiniowa-
nym układzie współrzędnych;
- sprawdzenie kompletności elemen-
tów obrabianych i/lub poprawności 
montażu; 
- sprawdzenie kształtu i wymiarów – 
zgodności z wymiarami nominalny-
mi;
- inspekcja powierzchni – ilościowa - 
mającą na celu określenie cech topo-
graficznych, takich jak: chropowatość 
i jakościową - skupiającą się na roz-
poznawaniu defektów powierzchni 
(wgniecenia, zadrapania, zanieczysz-
czenia), czy odchylenia właściwości 
powierzchni.

System wizyjny – co się liczy?
Opracowanie systemu wizyjnego obej-
muje cały zakres cech z uwzględnie-
niem tego, że:
- powierzchnia obiektu ma skompliko-
wany kształt;

Technologia widzenia maszynowego 
rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat, stając się jednocześnie bar-
dzo ważnym i rozwijającym się na-
rzędziem do automatyzacji produkcji. 
Widzenie maszynowe oferuje bezkon-
taktowe narzędzie do inspekcji i iden-
tyfikacji części, dokładnego pomiaru 
wymiarów czy kierowania maszyna-
mi w procesie produkcyjnym. 
Systemy wizji maszynowej są coraz 
powszechniej stosowane do rozwią-
zywania problemów kontroli prze-
mysłowej pozwalającej na całkowi-
tą automatyzację tego procesu oraz 
zwiększenie jego obiektywności, do-
kładności i wydajności.
Możliwe jest zidentyfikowanie powta-

rzających się typów zadań realizowa-
nych przez urządzenia kontroli wizyj-
nej, takich jak:
- rozpoznawanie kodu – identyfikację 
obiektów na podstawie kodów;
- rozpoznawanie obiektów – identyfi-

Przykład skanu powierzchni okleinowanej w średnim stanie nastawu czułości detekcji: a) obraz z kamery bez obróbki cyfro-
wej, b) obraz po obróbce mającej na celu wyróżnienie ciemnych plam.  Fot. Archiwum autora

Automatyczne odwracanie elementów do inspekcji.   
Fot. Archiwum autora

Automatyczne stawianie wąskich elementów.  
Fot. Archiwum autora

Schemat pomiarowy.  Fot. Archiwum autora

Eliminacja wadliwych elementów po skanowaniu z selekcją jakości.  Fot. Archiwum autora Selekcja po automatycznej kontroli jakości.  Fot. Archiwum autora
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W naszej ofercie przybyło pięć nowych maszyn. 

Nowe pilarki TC630, TC640 i TC650, a także nowa frezarka z uchylnym wrzecionem 

TS200 oraz  nowa grubościówko-wyrówniarka TP300. Wraz z wiertarkami TD021 i TD023, 

a także wiertarko-czopiarką TM100,  będą od teraz dostępne w naszej ofercie 

dla wielu warsztatów.

 

Martin wyznacza standardy

neruje informację o stanie produktu 
poddawanego inspekcji według wcze-
śniej zaprogramowanych kryteriów. 
W przypadku, kiedy produkt nie speł-
nia założonych wymogów, program 
daje sygnał do odrzucenia produktu, 
ewentualnie system może zatrzymać 
linię produkcyjną i przesłać informa-
cję o tym zdarzeniu do personelu. 
Główne pola zastosowania widzenia 
maszynowego to: 
- Jakość materiałów i jakość ich aplika-
cji.
- Rozpoznawanie elementów.
- Poprawność geometryczna (wymia-
rowanie 2D, 3D).
- Jakość powierzchni (po obróbce skra-
waniem, po lakierowaniu, okleinowa-

niu itp.).
- Poprawność montażu, pakowania.
- Wizyjne sterowanie ruchem lub pro-
cesem wytwarzania.
Przykładowa instalacja firmy BIELE do 
kontroli jakości powierzchni elemen-
tów z oznaczaniem miejsc ich wystę-
powania obejmuje:
- Wykrycie błędów na powierzchni 
przed przejściem przez następne urzą-
dzenie obróbcze (ustawiana jest czu-
łość detekcji wg kryteriów zakłado-
wych). 
- Wysłanie sygnału elektrycznego za 
pomocą przekaźnika dla każdej jako-
ści tak, aby mógł on być przetwarzany 
w automacie.
- Emisja sygnału akustycznego rozróż-
niająca kilka typów jakości: zaznacza-
nie strefy błędu (system może być wy-
posażony w tryskacze barwnika, które 
po odczycie dokonanym przez kamery 
są aktywowane), aktywacja urządze-
nia eliminującego wadliwy element, 
segregacja według typów wad (np. do 
kosmetyki; do naprawy, do przetwo-
rzenia itp.), uzupełnianie linii o ilość 
zdjętych wadliwych elementów w ele-
menty o dobrej jakości.

lorowa) wraz z optyką;
- interfejs kamery do digitalizacji ob-
razu;
- procesor i urządzenia I/O do przesyła-
nia raportów z wynikami pracy syste-
mu;
- przystosowane do danego systemu, 
wyspecjalizowane źródła światła (dio-
dy LED, światła fluoroscencyjne, lampy 
halogenowe, itd.) - źródła światła wy-
korzystywane są w systemach wizyj-
nych do oświetlenia produktów w celu 
zniwelowania ciemnych miejsc i zmi-
nimalizowania skutków niekorzyst-
nych warunków (cienie i odbicia);
- program do przetwarzania obrazu 
i wykrywania cech wspólnych obra-
zów - czujnik synchronizujący do wy-

krywania obiektów, który daje sygnał 
do rozpoczęcia pobrania i przetworze-
nia obrazu - elementy wykonawcze do 
usuwania lub odrzucania produktów 
z defektami. 
Czujnik synchronizujący określa, kie-
dy produkt poruszający się na przeno-
śniku osiągnął pozycję inspekcji. Sy-
gnał z czujnika uruchamia kamerę, 
która rozpoczyna pobieranie obrazu 
z produktem. Obraz z kamery jest prze-
chwytywany przez urządzenie digita-
lizujące konwertujące obraz z kamery 
do cyfrowego formatu. Obraz w posta-
ci cyfrowej jest zapisywany do pamięci 
komputera, w celu jego przetworzenia 
przez oprogramowanie wizji maszyno-
wej. W zależności od algorytmu opro-
gramowania, wykonywane jest kilka 
etapów składających się na komplet-
ne przetworzenie obrazu. Na począt-
ku tego procesu, obraz jest pozbawiany 
szumów lub kolory zamieniane są z od-
cieni szarości na kombinację kolorów: 
białego i czarnego. Następnie odbywa 
się liczenie, mierzenie i/lub identyfi-
kacja obiektów, ich rozmiarów, defek-
tów lub innych cech. W końcowym 
etapie procesu oprogramowanie ge-

Skaner evo 007.  Fot. Archiwum autora

Urządzenie do skanowania elementów w linii.  Fot. Archiwum autora


