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A képfeldolgozással foglalkozó fejlesztôk
a megvilágítórendszerek vizsgálatánál
megállapították, hogy különbözô tár-
gyakról másként verôdik vissza a fény. 
A reflexiókat az 1. ábra mutatja. Ennek fi-
gyelembevételével kell megterveznünk a
megvilágításunkat.

A megfelelô megvilágítási mód kivá-
lasztása alapvetô fontosságú:  szinte vég-
telen számú fajtája ismeretes, ezek legna-
gyobb része speciális megvilágítás. Ma a
megvilágítások döntô része LED-et alkal-
maz, azonban nem szabad figyelmen kí-
vül hagyni a többi fényforrást, pl. szálop-
tika, villanófény, fluoreszkáló fényforrás-
ok stb. Mielôtt kiválasztjuk megvilágítá-
sunkat, három fô kérdésre kell választ ad-
nunk: 

Milyen geometriájú fény alkalmas a
felület megvilágítására?
Milyen fényforrást alkalmazzunk?
Milyen széles a látómezônk?

A legfontosabb, amit mindig szem
elôtt kell tartsunk, hogy nem a környezet
megvilágítása a célunk, hanem a célterü-
let megfelelô bevilágítása, valamint a
fénynek azt a csekély részét használjuk,
ami a kameránk optikájába verôdik visz-
sza, a többi szétszóródik a környezetben.

Az alábbiakban néhány Siemens-
gyártmányú megvilágítást láthatunk, be-
mutatva a „hasznos fény” útját.

Térvilágítás/Area Array

Általánosan használt megvilágítási forma.
A megvilágítandó terület különbözô alakú,
formájú és méretû lehet. Ennek figyelem-
bevételével kell kiválasztani a megvilágítás
formáját, az alkalmazott fényforrás típusát,
fényerejét: a sugárzó felület lehet diffúz,
nem diffúz vagy lencsével (pl. Fresnel-len-
cse) ellátott.  A 2. ábrán a világítótesteket,
valamint a mûködést mutatjuk be.

A sugárzási ábrából is kitûnik, hogy
mindenekelôtt sík és diffúz felületek meg-
világítására ajánlott.

Gyûrûvilágítás/Ring

Általánosan használt megvilágítási for-
ma. A gyûrû átmérôje alkalmazástól füg-
gôen különbözô lehet, valamint alkalma-
zásfüggô az alkalmazott fényforrás típu-
sa, fényereje is, a sugárzófelület lehet dif-
fúz, nem diffúz, vagy lencsével ellátott.
Az 3. ábrán a megvalósítását, valamint a
mûködését láthatjuk. A sugárzási ábrából

is kitûnik, hogy mindenekelôtt diffúz fe-
lületek megvilágítására ajánlott. 

Kupolavilágítás/Dome

Általánosan használt megvilágítási forma.
A kupolavilágítás egyenletes, diffúz fény-
profillal rendelkezik. Alkalmazási területe
fénylô, egyenetlen felületek esetén indo-
kolt. Fényforrásként alkalmazható LED,
villanófény, száloptika. Alkalmazási terü-
lete nagyon széles körû, elônye a közvet-
len fénysugarak által keltett csillogások,
reflexiók kiszûrése. A 4. ábrán megvaló-
sítását és mûködését láthatjuk.

Háttérvilágítás/Back Light

A külsô élek kiemelésére használatos. Ki-
emelten kontrasztos külsô határvonalakat
biztosít, miközben a tárgy többi, nem kívá-
natos részét elnyomja. Általános felhaszná-
lási területek: külsô méretek mérése,
átmenôfuratok mérése, pl. csavarhely, áttet-
szôség, átlátszóság meghatározása külön-
bözô anyagoknál stb. Szerkezeti megoldá-
sát és mûködését a 5. ábra mutatja.

A gyûrû- és háttérvilágítás közötti kü-
lönbséget a 6. ábra szemlélteti.

Árnyékvilágítás/Dark Field

Ezen irányított megvilágítási mód ala-
csony szögben (70 … 90º) világítja meg
a tárgy felszínét. Ezen profil a felület sík-
tól való egyenetlenségeit kitûnô kont-

1. ábra. Reflexiók

a)  

5. ábra. A háttérvilágítás és mûködése

3. ábra. A gyûrûvilágítás és mûködése

4. ábra. A kupolavilágítás és mûködése

6. ábra. Autólámpa gyûrûvilágítással (balra)

és háttérvilágítással (jobbra) megvilágítva

A képi látványnak ugyanúgy lehet szerkezete, mint egy kristályrácsnak. 
A fô feladat tehát az, hogy a kamera által látott képbôl olyan képet
kapjunk, amelyben a lényeges részek jobban láthatóvá válnak, míg a 
lényegtelenek kiszûrôdnek. Ennek egyik módja a megvilágítás olyan mó-
don való megtervezése, hogy a lényeges részeket kiemeljük, míg 
a lényegteleneket elnyomjuk. A képfeldolgozó kamera megvilágítási és
optikai rendszerét nyugodtan nevezhetjük a képfeldolgozó rendszer egyik
legfontosabb részének

A képfeldolgozás alapjai – 
Siemens megvilágítási eszközök
ipari képfeldolgozáshoz
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2. ábra. a) Optikával ellátott térvilágítás, 
b) Lapos térvilágítás 
c) Térvilágítás mûködése

b) c)
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raszttal kiemeli, míg a többi részét el-
nyomja. Elsôsorban sík felületek esetén
javasolt, valamint gyors alkalmazásoknál
villanófény használatakor. Az árnyékvilá-
gítás szerkezeti megoldását és mûködését
a 7. ábra mutatja.

Alkalmazási területek pl.: pontgraví-
rozás, lézergravírozás kiolvasása, cím-
keellenôrzések, felületi egyenetlensé-
gek ellenôrzése stb. Mûködését – a gyû-
rûvilágításhoz hasonlítva – a 8. ábrán
látható példa is szemlélteti.

Fátyolvilágítás/Cloudy Day

A fátyolvilágítás egy burkolaton belül tö-
kéletes szórt fényt állít elô, kombinálja a
hagyományos optikai és gömb- techno-
lógiákat, amelynek eredménye egy folya-
matos, egyenletesen (maximum ±10%
eltérés a megvilágítási profilon belül) vi-
lágított környezet. A fátyolmegvilágítás
sok, problémás feladatra nyújt megol-
dást, pl.: bonyolult felületek, csillogó fe-
lületek esetén, ahol a reflexiók zavarhat-
ják, vagy akár be is csaphatják a kamerát
a pontos ellenôrzésben. Reflexiók létre-
hozhatnak olyan jellegû megvilágítási
anomáliákat, amelyeket a kamera hibá-
nak érzékel, vagy épp elnyomják a való-
di hibát. Alkalmazási területe elsôsorban
bonyolult és fényes, csillogó felületek
esete. A fényforrás lehet LED, illetve szál-
optika. A fátyolvilágítás szerkezeti megol-
dását és mûködését a 9. ábra mutatja.
Mûködését a 10. ábrán látható példa is
szemlélteti gyûrött alufóliára.

Egytengelyû fátyolvilágítás/ DOAL & COAL

Az egytengelyû fátyolvilágítás fénysu-
garai visszaverôdnek egy tükrön, amely
közel 90°-ban áll a tárgyhoz képest.
Ezen világítási profil a tükrözôdô felüle-
teket közelíti merôlegesen a kamerára.
Gondoljunk a visszaverôdésre, amikor
is egy tükrös felület ugyanolyan szög-
ben veri vissza a fényt, ahogy az ráérke-
zett, és így a kamerába nem jut fény.
Nem tükrözôdô felületek szétszórják a
fényt, és így sötétek maradnak. A ten-
gelyirányú diffúz megvilágítás a kamera
tengelyével párhuzamos világítási pro-
filt eredményez. Az egytengelyû fátyol-
világítás szerkezeti megoldását és mû-
ködését a 11. ábra mutatja.

Alkalmazási területe elsôsorban fé-
nyes, sík felületek, ahol diffúz egyenle-
tes profilt eredményez. Fényforrás, LED,
száloptika, vagy egyéb hideg katódú
fluoreszkáló világítás.

Mûködését a 12. ábrán látható példa
is szemlélteti egy szerelôpanel huzalo-
zási képének vizsgálatában.

Négyszögû fátyolvilágítás /Square 
Continuous Diffuse Illuminator

A négyszögû fátyolvilágítás kitûnô dif-
fúz világítási profillal rendelkezik,
fôként a mérsékelten hullámos, nagyon
fényes felületek esetén javasolt. Szerke-
zeti megoldását és mûködését a 
13. ábra mutatja. Alkalmazási területe
elsôsorban a bonyolultabb fényes felü-
letek, amikor a kamerát védeni kell a

káros reflexióktól. A világítási profilon
belül az egyenletessége ±20%. Mûkö-
dését a 14. ábrán látható példa is szem-
lélteti egy forrasztás képének vizsgála-
tában gyûrûs és négyszögû fátyolvilágí-
tás esetében.

Kombinált világítás / Multi-Axis Illuminator 

Abban az esetben alkalmazzuk, ha a fel-
adat a világítási geometria összetettségét
követeli meg. A kombinált világítás egyik
tengelyen négyszögû fátyolvilágítási pro-
fillal, míg a másik tengelyen árnyékvilágí-
tási profillal rendelkezik.  Elônye a külön-
bözô világítási profilok integrálása egyet-
len megvilágítási eszközben. Szerkezeti
megoldását és mûködését a 15. ábra mu-
tatja.

A helyes megvilágítás megválasztásá-
hoz a 16. ábra használható.

15. ábra. Kombinált megvilágítás és mû-
ködése

13. ábra. Négyszögû fátyolvilágítás és
mûködése

9. ábra. Fátyolvilágítás és mûködése

8. ábra. Kiemelkedô felület gyûrûvilágí-
tással (balra) és árnyékvilágítással (jobbra)

megvilágítva

12. ábra. Nyomtatott huzalozású szere-
lôlap gyûrûvilágítással (balra) és egytenge-
lyû fátyolvilágítással (jobbra) megvilágítva

11. ábra. Egytengelyû fátyolvilágítás és
mûködése

7. ábra. Árnyékvilágítás és mûködése

14. ábra. Forrasztás gyûrûvilágítással (balra)

és négyszögû fátyolvilágítással (jobbra) meg-
világítva

10. ábra. Gyûrött alufólia gyûrûvilágítással
(balra) fátyolvilágítással (jobbra) megvilágítva

16. ábra. Megvilágítás kiválasztása

További információ:

AMIVISION Kft.
1161 Budapest, Madách u 3
Tel.: (+36-1) 401-0638
Fax: (+36-1) 401-0639

E-mail: hizo.imre@amivision.eu
www.siemens.com/simatic-sensors
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