
Samodejno optično preverjanje dimenzij kovinskih odpreškov s 
sistemom strojnega vida EAGLE 

Povzetek
V okviru projekta EAGLE bomo razvijamo demonstracijski prototip
naprednega 3D senzorskega sistema, ki bo omogočal frekvenčno
vizualno kontrolo geometrije kompleksnih predmetov. Kontrola se bo
izvajala z uporabo inovativne kombinacije 3D in 2D postopkov
strojnega vida, ki smo jih razvili in nadgradili na podlagi lastnih
patentiranih rešitev ter preizkusili v okviru projekta. Prototip bomo
validirali in demonstrirali v simuliranem operativnem okolju.
Predstavljamo zasnovo optičnega merilnega sistema.

Zahvala
Raziskovalno delo delno financira Evropska unija iz evropskega sklada
za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa Naložbe za rast in
delovna mesta za programsko obdobje 2014 do 2020, po pogodbi št.
C3330-18-952007 (EAGLE).

6. mednarodna konferenca o razvoju 
industrijskega inženiringa:

Priložnosti, potenciali, izzivi

Opis stanja tehnike

Primer v konfiguratorju nastavljene poze merjenega elementa (zgoraj), 
3D reprezentacija dejanskega objekta v obliki oblaka točk, pridobljena ob 

uporabi poze (spodaj levo) ter primerjava med idealnim modelom elementa ter 
podatki iz oblaka točk (spodaj desno).

Pomemben del industrijskih procesov je nenehno preverjanje izdelkov
in zagotavljanje ustrezne kvalitete. Pri proizvodnji kovinskih
odpreškov je uveljavljen postopek periodičnega preverjanja dimenzij
izdelkov s posebnimi mehanskimi merilnimi pripravami. Slabost te
metode je časovno zamudna in draga izdelava posebnih merilnih
priprav, potreba po periodičnem preverjanju obrabe teh merilnih
priprav ter relativno dolgo trajanje preverjanja posameznega izdelka.
3D slikovne tehnologije se čedalje bolj uveljavljajo kot primerne za
nadzor kvalitete v industrijskih okoljih. Večina slikovnih postopkov za
3D kontrolo ustreznosti geometrije predmetov, ki jih uporabljajo
obstoječi produkti na trgu, temelji na principu določanja prostorske
slike predmeta s pomočjo trigonometričnih postopkov triangulacije z
uporabo večjega številka kamer (FARO, Smarttech 3D). Kot vir
osvetlitve prizora se pri aktivnih postopkih uporabljajo laserski
sistemi (ZEISS), v večini primerov pa projiciranje strukturiranih
vzorcev svetlobe na prizor s pomočjo projektorja (Shining 3D, GOM).
Tehnologija se že aktivno integrira v proizvodne procese in kontrolo
kvalitete v okviru pametnih tovarn.

Sistem strojnega vida EAGLE
Sodobnejši pristop preverjanju dimenzij izdelkov predstavljajo optične
merilne metode. V projektu EAGLE smo raziskali uporabnost optičnih
merilnih metod za preverjanje dimenzij kovinskih odpreškov.

Nosilni partner v projektu, TPV Automotive, se dnevno sooča z
geometrijsko in vizualno kontrolo površin svojih izdelkov. Številni
njihovi izdelki so sestavljeni iz očesu izmuzne neprimeren izdelek, kar
ima za posledicokovinskih odpreškov, ki imajo razmeroma kompleksno
geometrijo z izboklinami, vboklinami in utori, hkrati pa so iz jeklene
pločevine, včasih tudi lakirani. Kljub temeljitemu pregledu imajo
kontrolorji zaradi odboja svetlobe številne težave, ki imajo za
posledico, da se tudi pozornemu reklamacijo. Zaradi tega se
pojavljajo potrebe po novih pristopih in načinih obvladovanja
kakovosti izdelkov.
Ker je problem optične kontrole vse številnejših izdelkov vse večji in
ker so zahteve pri kontrole kvalitete vedno bolj zahtevne, je bil
postavljen razvojni izziv za razvoj sistema za kontrolo kvaliteta najbolj
zahtevnih kovinskih izdelkov, kot so kovinski odpreški.

Ena izmed merilnih metod, preizkušenih v projektu, je merjenje
dimenzij izdelka s paralelno projekcijo slike izdelka na slikovno
ravnino kamere. Takšno projekcijo dosežemo z uporabo sistema
telecentričnih leč in transmisivne osvetlitve z vzporednimi svetlobnimi
žarki. Kamera zajame izredno natančno sliko projekcije izdelka v
različnih položajih. Računalnik analizira posnetke, določi značilne
točke na izdelku, izmeri vnaprej določene tolerančne razdalje, ter
določi, ali je izdelek znotraj tolerančnega območja. Da bi lahko
posneli ustrezne projekcije predmeta, moramo postaviti predmet v
točno določene položaje glede na optični sistem za zajem slike. Hitra
in natančna postavitev predmeta v predvidene položaje je rešena z
uporabo robota.
Postopek omogoča natančnosti meritve razdalje reda velikosti 20 μm.
Priprava postopka za novi izdelek traja manj kot 1 uro in ne zahteva
namenske opreme. Preverjanje izdelka je opravljeno v času reda
velikosti 10 sekund in vključuje shranjevanje meritev za poznejšo
statistično analizo in poročanje. Postopek ne vpliva na preverjani
izdelek in ne vsebuje elementov, ki se obrabljajo in zahtevajo pogosto
vzdrževanje ali rekalibracijo. Slabost postopka je nezmožnost
preverjanja dimenzij, ki niso vidne na paralelnih projekcijah izdelka.
Te dimenzije lahko preverjamo z dodatnimi optičnimi merilnimi
postopki, ki so nekoliko počasnejši in manj natančni, vendar pa
posnamejo celoten 3D model izdelka.
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