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H

ybrydowy system do automatycznej kontroli jakości wykorzystuje dwa tory wizyjne umożliwiające jednoczesną inspekcję w paśmie widzialnym i podczerwieni. Do obserwacji obszaru inspekcji zastosowano
kamerę monochromatyczną z sensorem CCD oraz kamerę termowizyjną z niechłodzonym sensorem mikrobolometrycznym. W celu przystosowania kamer do warunków przemysłowych opracowano głowicę
wizyjną z możliwością chłodzenia za pomocą sprężonego powietrza. Hybrydowy system inspekcji umożliwia wykrywanie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych, pomiar poziomu emisji źródeł światła i wykrywanie obszarów nadmiernej kumulacji ciepła. Badania mogą być prowadzone przy zastosowaniu tzw. termografii pasywnej lub
termografii aktywnej z impulsowym pobudzaniem cieplnym obiektów za pomocą układu promienników podczerwieni. Informacja pochodząca z obu torów wizyjnych jest przetwarzana i analizowana w celu zwiększenia efektywności procesu inspekcji. Dodatkowo, w odróżnieniu od kamer zintegrowanych, istnieje możliwość niezależnej zmiany kamer i obiektywów obu torów wizyjnych w zależności od wymagań docelowej aplikacji. Główne zalety systemu
to: zwiększenie efektywności procesu kontroli wizyjnej, nieniszczący charakter badań, bezkontaktowy pomiar oraz
możliwość jednoczesnej obserwacji całej badanej powierzchni.

Hybrydowy system inspekcji może być zastosowany do automatycznej kontroli jakości:
 wyrobów z tworzyw sztucznych, kompozytów i gumy,
 sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
 sprzętu oświetleniowego, w szczególności wieloemiterowych źródeł światła,
a także do monitorowania procesów technologicznych, dla których wymagana jest kontrola procesów cieplnych.
Odległość widzenia:

≥ 0,3 m

Kąty widzenia zastosowanych
obiektywów:
23°x30°
Rozdzielczość kamer:
		

1600x1200 px (kamera pasma widzialnego),
640x480 px (kamera termowizyjna)

Zakresy spektralne kamer:
		

0,4÷0,7 µm (kamera pasma widzialnego),
7,5÷14 µm (kamera termowizyjna)

Zakres temperatury pomiaru: -30°C÷1200°C
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In the hybrid system for automatic quality inspection, two vision tracks enabling simultaneous inspection in the visible
spectrum or the infrared are used. The observation of the inspection area is possible thanks to the application of
a monochromatic camera with a CCD sensor and a thermal vision camera with an uncooled microbolometer sensor.
In order to adapt the camera to industrial conditions, a vision head with an optional cooling by means of compressed air
was developed. The hybrid inspection system enables the detection of surface and subsurface defects, the measurement of
the level of emission of light sources, and the detection of areas of excessive heat accumulation. The tests can be conducted
using passive or active thermography with thermal impulse stimulation of the object by means of infrared radiator systems.
The information from both vision tracks is processed and analysed so as to increase the efficiency of the inspection process.
Additionally, contrary to integrated cameras, there is a possibility for the cameras and lenses of both vision tracks to be
independently exchanged according to the requirements posed by their area of application. The main advantages of the
system include the following: increased efficiency of optical inspection, non-destructive character of tests, non-contact
measurement, possibility of concurrent observation of the entire surface tested.
The hybrid inspection system can be used for the automatic quality inspection of the following products:
 Plastics, composites, rubber,
 Electronic and electric appliances,
 Lighting, particularly multi-emitter light sources,
as well as for the monitoring of technological processes which require the control of thermal processes.
Distance vision:

≥ 0,3 m

Viewing angle of the
lenses used:

23°x30°

Camera resolution:
		

1600x1200 px (visible spectrum camera),
640x480 px (infrared camera)

Camera spectral range:
		

0,4÷0,7 µm (visible spectrum camera),
7,5÷14 µm (infrared camera)

Measurement temperature
range:

-30°C÷1200°C
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