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خرابی سطح ورق
مشکالت آبکاری
مشکالت لبه های ورق
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بررسی ضخامت
 تشخیص ناهمواری های سطح
دقت میکرونی
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دسته بندی صفحات فلزی با استفاده از ربات
تشخیص دقیق موقعیت صفحات
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مشکل:
یار پیچیده مونتاژ مواد مختلف مانند فوالد، آلومینیوم، فوالدهای با مقاومت باال و در قطعات فیبر کربنی بس◦

.است
دسترسی مشکل به برخی نواحی بدنه خودرو برای دریل کاری◦

راه حل:
استفاده از از ربات های ثابت یا متحرک با استفاده از دوربین های سه بعدی◦
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Wire present No wire
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 Basler Camera
◦ Area Scan
◦ Line Scan

 Sensopart Smart Camera
◦ VISOR Code Reader Sensor
◦ VISOR Robotic Smart Sensor
◦ VISOR Object Sensor Smart Sensor
◦ VISOR All-round Smart Sensor

 Laser Profile Scanner
 MV Software
 PC, Light, Lens
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