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Töm ít és ellenõrzése há rom ka m erá s
k é p e le m zõ r e n d s ze r r e l
Csengeri Róbert, Csomai István, Kelemen Dezsõ, Szabó József
A képfeldolgozás alkalmazása a minõségellenõrzés területén napjainkban már megszokottá vált. Ezen a területen
is hihetetlen fejlõdésnek lehettünk tanúi az elmúlt harminc évben [1], ami nem csak a hardvereszközök mûszaki
paramétereinek robbanásszerû fejlõdésében mutatkozik meg. A szoftvereszközök területén is széles választék áll
rendelkezésre, és ez megkönnyíti a képfeldolgozó rendszerek kifejlesztését. Ennek ellenére gyakorta felmerülnek olyan
problémák, amelyek nem oldhatók meg a készen kapható eszközök felhasználásával, és egyedi megközelítést igényel nek. A jelen cikkben egy ilyen problémát és annak megoldását ismertetjük.
A megoldandó feladat
Két különbözõ típusú  gépkocsiba építendõ  hangszóró szigetelõ tömítésének
gyártás közben történõ méretellenõrzését
kellett megoldani.
A gyártási folyamat egyik lépéseként
egy adagológép forró, képlékeny anyagot
visz  a gépkocsiba történõ beépítés helyének megfelelõ méretû körgyûrû alakban  a hangszórók házán található peremre. Az 1. ábrán láthatók a vizsgálandó
típusok (a késõbbiekben A és B
típus). A fekete hangszóróházon  elsõ ránézésre is  mindkét esetben jól elkülöníthetõ a fehér szigetelõanyag. Azt is észrevehetjük, hogy az A változaton a kör
alakú perembõl kinyúló csúcs található;
többek között ez is nehezítette a feladat
megoldását.
A megfelelõ szigetelés érdekében a kialakuló szigetelõgyûrûnek elõírt szélességet és magasságot kell elérnie. Hibának
minõsül a magasságértékekben jelentkezõ
hullámosság is, azaz ha adott hosszon
belül a magasságértékek változása túllép
egy adott küszöbön.

1. ábra Ellenõrizendõ munkadarabok

Természetesen elvárás volt, hogy az
ellenõrzés a gyártási idõt ne növelje, és a
kialakítandó rendszer a meglevõ szigetelõgépre telepíthetõ legyen, tehát ne kelljen az ellenõrzéshez egy külön munkahelyet kialakítani.
A szigetelõgép egy hárompozíciós,
forgótárcsás berendezés. A szigetelõgép a
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dig (vízszintesen) a magasságának ellenõrzésére szántuk. A feladat jellege miatt
monokróm, nagy felbontású
(600 TV soros) videokamerákat alkalmaztunk.
Sajnos  amint az hamar kiderült  a B hangszórótípus tartószerelvényei olyan magasan helyezkednek el, hogy a tömítés síkjában vízszintesen
elhelyezett kamera egyáltalán nem láthatta a tömítést
a tartószerelvények által
kitakart részeken. Ezért ezt
a kamerát kissé megemelt
2. ábra Kamerás ellenõrzõrendszerrel kiegészített tömítõgép
és kismértékben megdöntött pozícióba kellett elhevideokamerás rendszer telepítésekor a 2.
lyezni, amint az a 2. ábrán látható is. A
ábrán látható. A kezelõ az elõtte levõ (a
beállítás miatt a magasságmérésnél korkép elõterében levõ) pozícióból emeli le a
rekciót kellett alkalmazni. A nagyobb
szigetelõanyaggal már tömített hangszóproblémát viszont az okozta, hogy ebrót, és egy tömítetlen hangszórót helyez a
ben a beállításban  az A típusú hangbefogófészekre (a folyamat megkezdéseszóró esetén  a csúcsról készített képek
kor az elsõ három alkalommal üres befogeometriailag torzultak, ezért értékelhegófészek érkezik a kezelõ elé).
tetlenek voltak. Szerencsére ezen a típuEzt követõen a forgótárcsa 120°-kal
son a tartófülek alacsonyabban helyezelfordul, és a 2. ábra jobb oldalán felül látkednek el, így a tömítõgyûrû magassága
ható tömítõberendezés alá mozgatja a
a vízszintes pozícióból is jól látható.
hangszórót, ahol azt egy mechanika körA típusváltásnál történõ mechanikai
beforgatja. A körbeforgatás alatt az
adagoló a forró, képlékeny szigete- 3. ábra A belsõ íven a zavaró hatások miatt jelentkelõanyagot a megfelelõ helyre ra- zõ hibás élek
gasztja. A következõ 120°-os elfordulás a tömített hangszórót parkolási pozícióba helyezi. Ez a korábban
kihasználatlan; a 2. ábra bal oldalán
látható pozíció ideális lehetõséget
kínált az ellenõrzés elvégzésére.
A rendszer felépítése
és mûködése
Kézenfekvõnek tûnt két kamera alkalmazása. Az egyiket (függõlegesen elhelyezve) felülrõl a tömítõgyûrû szélességének, a másikat peM A G Y A R
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4. ábra Csúcsnál alkalmazott vastagságmérés

átállítás általában nem szerencsés megoldás, ezért végül három kamerát alkalmaztunk. Magasságmérésnél mindig az aktuálisan mért típushoz beállított kamerát választja ki és használja a program. A kameraképek digitalizálását PCI-buszos digitalizáló kártyák végzik. Elõzetes feltevésünkkel ellentétben végül egyetlen fényforrás alkalmazása elegendõ volt.
Szükség volt a befogófészek körbeforgatásához egy forgatómechanikára, ami
vezérlõegységbõl, léptetõmotorból, pneumatikus emelõbõl és forgótányérból áll.
A vezérlõegység szolgáltatja a motor tápellátását és vezérlését, illetve ez adja a
képvételhez szükséges indítójelet a szoftver számára.
A kezelõ személy elé egy nagyméretû
piros és egy zöld LED-et tartalmazó kijelzõt helyeztünk a kiértékelés végsõ eredményének jelzésére. A részletesebb információ a számítógép képernyõjérõl olvasható le. Bár az ellenõrzésre összesen csak
8 másodperc állt rendelkezésre, egy számítógéppel (Intel Celeron 2 GHz; 256
MB RAM; AGP grafikus kártya 32 MB
RAM-mal; 40GB HDD) megoldható volt
a feladat.
A fentiekben leírt hardvereszközökbõl
álló videokamerás ellenõrzõ rendszer a
gyártási folyamattal teljesen összhangban,
annak késleltetése nélkül mûködik.
Amikor az ellenõrzendõ hangszóró a
mérési pozícióba kerül, a vezérlõegység
egy indítójelet kap, és ennek hatására a forgatómotor körbeforgatja a hangszórót.
Körbeforgatás közben mindkét kamera
2525 képet rögzít, amelyeket a képfeldolgozó- és mérõszoftver feldolgoz, majd kijelzi a mérés eredményét. Ezzel párhuzamosan az elõzõ pozícióban megtörténik a
tömítés felragasztása, majd  a mûveletek
befejezése után  a forgótárcsa 120°-kal ismét elfordul, és a mûvelet kezdõdik elölrõl.
Képelemzõ és vezérlõ szoftver
Nem kívánjuk részletesen ismertetni a kifejlesztett szoftvert, csak azokra a problémákra térünk ki, amelyek miatt kész
szoftvereszközök alkalmazása helyett az
egyedi szoftverfejlesztés mellett döntötM A G Y A R
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tünk. Tettük ezt annak ellenére,
hogy saját fejlesztésû, paraméterezhetõ mérõszoftver eszközünk is
létezik [2].
Egyik problémát a hangszóróházon a tömítõgyûrû közelében
levõ tartók, fülek és egyéb kiugró részek okozták. Ezek sokszor
közvetlenül kitakarták a tömítés egy részét, más helyeken pedig olyan megvilágítási eltéréseket okoztak a körgyûrû belsõ ívein, hogy az élpontok megkeresését, s ezzel a mérés eredményét
bizonytalanná tették, amint az a
3. ábrán látható. A munkadarab
jól pozícionált voltát felhasználva úgy
oldottuk meg problémát, hogy a kalibrálás során a mérendõ gyûrûk belsején, il-

nált képernyõ képeket mutatja. Ezeknek a
képeknek a jobb oldalán és alul a képen
látható függõleges és vízszintes egyenes
menti intenzitásprofil látható, az alsó
zöldszínû grafikon pedig a bejelölt mérési
helyeken mért értékeket jelzi.
A rendszer tesztelése során nyilvánvalóvá vált, hogy a tömítõanyag kihûlése során méretváltozás következik be. Ezért a
gyártás során mért adatokat korrigálni
kell, aminek mértékét a meleg- és hidegmérések eredményei alapján végzett
elemzés alapján lehetett beállítani.
A szoftver további részletes ismertetésétõl eltekintve még annyit megemlítünk,
hogy a program a képernyõn  választható módon  vagy az aktuálisan mért ív
szakaszainak képét, vagy a mérési eredményeket grafikon formájában jeleníti
meg a legjellemzõbb mérési adatok
kiírásával együtt (5. és 6. ábra).
A program grafikusan kijelzi a
képernyõ jobb oldalán a hiba elõfordulási helyét is. A rendszer tárolja a hibás munkadarabok mérési
adatait, azok  tetszõleges idõintervallumokra  visszakereshetõk, az
eredményt jelzõ képernyõ (a mért
szélesség- és magassággrafikon
megjelenítéssel együtt) visszaállítható, vagy a mérési adatok más
elemzõprogrammal (pl. EXCEL)
kiértékelhetõk.

5. ábra Menü a munkadarab képével

letve külsején egy bázis körívet
definiáltunk, és az éldetektálás
szempontjából jól meghatározható
külsõ, illetve belsõ ívpontok távolságát a sugárirányok mentén, ehhez viszonyítva mértük le.
Értelemszerûen az A típusú,
csúcsos hangszóróháznál a tömítésszélesség mérésekor, az éppen
legkritikusabb csúcsos ívnél ez az
eljárás nem volt alkalmazható. A
kiértékelés során ezt az ívrészt külön kellett értékelni és lemérni.
Szerencsére ezen az ívrészen 6. ábra Menü a mérési adatok grafikonos kijelzésével
(a belsõ és külsõ íven is) az élpontok jól elkülönültek, ezért a középvonal
Az egyedi fejlesztésû képelemzõ- és
meghatározása után a vastagságmérés a
vezérlõprogram Microsoft Windows XP
középvonalra merõleges egyenesek és
PE operációs rendszerrel mûködik.
az ívpontok metszéspontjának meghatározásával történt. A 4. ábrán a képre rajIRODALOM
zolt mérõvonalak alapján látható az el[1] Szabó J.: Szemelvények a hazai képfeldolgozás
járás menete, és a  külsõ és belsõ ívnél
(h)õskorából. Magyar Elektronika 2004/5.58-61
egyaránt tisztán meghatározható 
[2] Csomai I., Szabó J.: Paraméterezhetõ méret- és
élpontok. A kép bal oldali szakaszán
pozíció-ellenõrzõ képelemzõ rendszer. Magyar Elektegy elnyúló, háromszög alakú beugró
ronika 2003/4.34-35
fül akadályozza tömítõanyag tényleges
szélességének mérését. Ez azonban
PICTRON Számításazért nem okoz gondot, mert a próbaés Videotechnikai Kft.
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