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	 							sensortechnologie	

Sinds de introductie van vision als detectietechniek, is er veel veranderd. 
Was het in het begin iets magisch, nu is het zo gewoon geworden en de 
apparatuur zo klein dat er zelfs al sensoren op de markt gebracht worden 
die die niet alleen als vision-sensor de wereld om hen heen bekijken, maar 
waar nog andere detectietechnologie in verwerkt is. De nieuwe lichtsectie-
sensoren uit het SmartRunner gamma van Pepperl+Fuchs zijn daarvan een 
fraai voorbeeld.

Lichtsectiemeter 
en vision-sensor 
Perfect	gecombineerd	in	één	apparaat

Even snel een vision-systeem opzetten dat bijvoorbeeld kan zien of een robot 
in een autofabriek de juiste deur oppakt, is op zich niet meer echt ingewik-
keld, maar toch nog altijd kost het tijd en denkwerk om te bepalen wat de 
juiste parameters voor een goede deur zijn, wat er eventueel mis zou kunnen 
zijn aan een deur en waar het beste het sensorsysteem naar kan gaan kijken. 
Lastig bij vision is het gegeven dat het in principe om een 2D beeld gaat. 
Hoogteverschillen of oneffenheden van een oppervlak ziet het systeem niet 
wanneer de camera er recht op kijkt. Voor het zien van diepte moet een 
tweede camera ingezet worden en dat maakt het systeem weer ingewikkeld. 
Pepperl+Fuchs bedacht dat het anders kan. Zij hebben een sensor gemaakt 
die voor het meten van de hoogteverschillen gebruik maakt van lichtsec-

tietechnologie. Hierbij wordt het object met 
een laserlijn belicht en vanuit een iets andere 
hoek wordt gekeken hoe deze lijn over het 
object loopt. Zoals in afbeelding 1 te zien is, 
komen zo de hoogteverschillen in beeld en 
kan er heel gemakkelijk bepaald worden of 
dat wat de sensor ziet wel overeenkomt met 
het beeld dat eerder vastgelegd is van een 
juist object. In afbeelding 2 is te zien waar 
we het over hebben. Alleen de opname van 
de laserlijn die binnen de toleranties valt, 
levert een ‘object-ok-signaal’ op.
Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Met de 
sensor kunnen we ook detecteren of er een 
willekeurig object in beeld is. Afbeelding 3 
toont hiervan een voorbeeld. Het ok-signaal 
wordt alleen gegeven als de laserlijn op een 
achtergrondvlak schijnt en in dit geval dus 
recht is. Staat er een object binnen het beeld 
van de sensor, dan is de lijn niet meer recht 
en geeft de sensor een foutsignaal af. Fraai 
aan de toegepaste techniek is het gegeven dat 
spiegelende objecten die de lichtbundel niet 
terug naar de sensor reflecteren, toch een 
detectiesignaal opleveren. Zoals in afbeel-
ding 3 te zien is, ziet de sensor in dit geval 
een onderbreking van de rechte lijn en con-
stateert daaruit dat er iets binnen het zicht-
veld is dat het beeld verstoort.

Twee	componenten
Omdat het herkennen van een bepaald 
patroon in de laserlijn wat anders is dan 
aanwezigheid detecteren van willekeurige 
objecten, heeft men twee aparte sensoren 
gemaakt. Pepperl+Fuchs noemt deze de 
SmartRunner “Matcher” en de SmartRunner 
“Detector”. De Matcher is het exemplaar dat 
is geoptimaliseerd om een eerder aangeleerd 
referentiecontour te herkennen. Mogelijke 
toepassingen zijn het controleren met grote 
precisie van de positie en de nauwkeurig-
heid van objecten. Het genoemde voorbeeld 
van de robot die carrosserieonderdelen moet 
pakken, hoort hier bij.
De SmartRunner “Detector” is de sensor die 
aanwezigheid detecteert. Doordat hij dit met 

een laserlijn doet, kan hij dat zeer nauwkeu-
rig. Dure en kwetsbare machineonderdelen 
zoals lenzen en precisie-instrumenten kun-
nen zo beschermd worden. In afbeelding 4 
is hiervan een voorbeeld te zien. Objecten 
kunnen met een onnauwkeurigheid van  
1 mm gedetecteerd worden in een trapezi-
umvormig meetbereik dat 350 mm breed en 
700 mm diep is.

Teach-in	of	matrixcodes
Bij deze sensoren gaat het om kant-en-klare 
plug & play-apparaten die op de werkvloer 
ingesteld worden. In tegenstelling tot de 
conventionele “general purpose” apparaten, 
is de inbedrijfstelling en parametrering uiter-
mate eenvoudig uit te voeren met behulp 
van een Teach-in-functie. Helemaal fraai is 
het instellen van de sensor via een datama-
trixcode. Dit vereist geen speciaal daartoe 
opgeleid of gekwalificeerd personeel, maar 
alleen een matrixcode waarin alle gegevens 
zijn opgenomen. Wordt deze voor de sensor 
gehouden, dan neemt hij alle parameters 
over en is klaar voor gebruik (afbeelding 5). 
Met name voor applicaties waarbij er op een 
productielijn veelvuldig gewerkt wordt met 
producten die sterk afwijkend zijn, is het 
instellen via een matrixcode uiterst handig. 
De sensor kan dit in feite zelf.

Tot	slot
De compacte behuizing en een zwenkbare 
aansluitconnector (aansluiting naar achte-
ren of naar onderen), maken dat deze sen-
sor zelfs in kleine ruimtes toe te passen is. 
Voor menige machine zijn ze dan ook de 
ideale sensor voor het detecteren van goede 
of foute objecten of juist de aanwezigheid in 
het algemeen.                                              •
Voor meer informatie zie 
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Lichtsectiemeter en 
vision-sensor”.
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Afbeelding 1. Hoogteverschillen 
worden met de laserlijn snel 
zichtbaar.

Afbeelding 2. Past het beeld van 
de lijn binnen eerder vastge-
stelde grenzen, dan wordt er 
een ok-signaal gegeven.

Afbeelding 3. Bij het detecteren 
of een object in de weg staat, 
wordt gekeken naar afwijkingen 
van de rechte lijn van de achter-
grond.

Afbeelding 4. Gevoelige 
machineonderdelen worden 
beschermd door het herkennen 
van mogelijke dreigingen.

Afbeelding 5. De sensor kan 
met een matrixcode compleet 
ingesteld worden. 


