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Czujniki 3D
www.ifm.com/pl/o3m

Inteligentne czujniki 3D –
twój asystent w mobilnych maszynach

if m p r o d
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Systemy sterowania dla
pojazdów mobilnych

Czujnik typu O3M 3D

Czujniki 3D dla urządzeń mobilnych
Czujnik 3D PMD firmy ifm wykrywa sceny
i obiekty w trzech wymiarach z wykorzystaniem tylko jednego przechwytu obrazu.
Dzięki temu nie występuje szum, który
może pojawić się w skanerach liniowych.
Wielokrotnie nagradzana, opatentowana
technologia PMD firmy ifm, tworzy
podstawę czujnika, który może działać
w trudnych warunkach pracy urządzeń
mobilnych. Oprócz kompaktowej
konstrukcji i odporności, czujniki 3D są
specjalnie projektowane dla zastosowań
zewnętrznych ze zmieniającymi się
warunkami oświetlenia lub z jasnym
światłem słonecznym. Czujniki 3D firmy
ifm nie mają ruchomych elementów,
w odróżnieniu od innych czujników, takich
jak skanery laserowe. Dlatego są szczególnie odporne i nie podlegają zużyciu.
Zasada funkcjonowania technologii PMD
jest oparta na czasie lotu fotonów (ang.
time-of-flight ToF). Scena jest oświetlana
przez modulowane, niewidzialne światło
podczerwone, a odbite światło pada
na czujnik PMD, który jest także podpięty
do źródła modulacji. Każdy piksel na chipie
PMD określa odległość od sceny, dzięki
przesunięciu fazowemu pomiędzy sygnałem
wysyłanym a odbieranym. Zintegrowane,
aktywne tłumienie oświetlenia tła niemal
całkowicie uniemożliwia nasycenie czujnika
obrazu przez światło zewnętrzne. Oznacza
to, że czujnik 3D PMD może być używany
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Maszyny budowlane
Predykcja kolizji
Zintegrowany, automatyczny system
rozpoznawania obiektów wykrywa
do 20 stacjonarnych lub ruchomych
obiektów na drodze pojazdu budowlanego.
Na podstawie aktualnej szybkości, wektora
ruchu i ustawionych parametrów, takich
jak droga hamowania, czujnik 3D oblicza
prawdopodobieństwo kolizji i przenosi
je do układu sterowania maszyny, poprzez
magistralę CAN lub Ethernet, a następnie
sygnalizuje kierowcy.

Opatentowana technologia:
Technologia czasu lotu fotonów
PMD zapewnia detekcję sceny
i obiektów w trzech wymiarach
bez poruszenia, z wykorzystaniem tylko jednego przechwyconego obrazu.

Ogromna dalekowzroczność:
Sensor 3D jest zoptymalizowany
dla długich zakresów, potrafi
wykrywać poruszające się obiekty
z odległości do 35 metrów.

Zintegrowana ocena:
Wszystkie obliczenia 3D są
wykonywane na potężnym
systemie czujnika, a wyniki
są dostarczane przez magistralę
CAN lub Fast Ethernet.

Po prostu wygoda:
Parametry systemu są ustawiane
przez łatwy w obsłudze “ifm
vison assistant”, dla systemów
operacyjnych Windows. Gotowe
do użycia bloki funkcyjne
dostępne w oprogramowaniu
CODESYS do integracji urządzeń.
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Monitorowanie
ścieżki
Swobodne dopasowanie punktu
referencyjnego na
pojeździe pozwala,
na przykład na
wykrywanie
przeszkód,
na zdefiniowanej
wysokości nad
ziemią.

Transport i logistyka
Port

Transport i logistykaWolny obszar i bramy

Rolnictwo i leśnictwo

Maszyny budowlane

Nadzór obszaru w trudnych warunkach

Monitorowanie odległości
Dla prostego pomiaru odległości, zintegrowany monitor odległości dostarcza
do 64 regulowanych regionów roboczych
(ROIs), które są pogrupowanymi
pojedynczymi pikselami, zawierającymi

Transport i logistyka
Port lotniczy

informacje o odległości. Monitorowanie
tylnego obszaru może być implementowane jako automatyczne lub z wykorzystaniem asystenta zadań.
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Rolnictwo i leśnictwo

Dla najtrudniejszego
środowiska:
Ponieważ czujnik nie posiada
żadnych ruchomych komponentów,
to praktycznie się nie zużywa.
Szeroki zakres temperatur otoczenia od -40 do 85 °C jest podstawą
dla uniwersalnych zastosowań.

Odporność na zewnętrzne
oświetlenie:
Technologia PMD zapewnia wysoką powtarzalność danych
pomiarowych, nawet w trudnych
warunkach oświetlenia otoczenia
lub przy bezpośrednich promieniach słonecznych.

Komunikatywny:
Interfejsy, takie jak CAN z J1939
lub CANopen oraz Fast Ethernet,
są zintegrowane w standardzie.
Funkcja samo diagnostyki czujnika
i systemu oświetlania IR w sposób
ciągły monitoruje status systemu.

Niezawodny i szybki:
Dzięki wysoko rozwiniętemu
automatycznemu algorytmowi
i akwizycji obrazu, do 50 klatek
na sekundę, czujnik pozwala na
szybkie i niezawodne obliczenia
informacji 3D.
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Rozpoznawanie
pokosu
Mobilny czujnik
3D rozpoznaje
pokos i przekazuje
informacje do
automatycznego
systemu sterowania.

Rozwiązania automatyki dla maszyn rolniczych

Maszyny budowlane

Detekcja krawędzi
Dzięki ponad 1,000 indywidualnym pomiarom, odporny czujnik 3D wykrywa
krawędzie, zapewniając w ten sposób
precyzyjną i stałą kontrolę, dla
efektywnego procesu koszenia. Wszystkie
istotne dane są dostarczane przez czujnik
do układu sterowania maszyny, w celu

Rolnictwo i leśnictwo

implementacji automatycznego sterownia

Transport i logistyka
Port

Transport i logistykaWolny obszar i bramy

i odciążenia kierowcy.

Podążanie za linią
Wysoko rozwinięty algorytm z generycznym
rozpoznawaniem konturów liniowych,
zapewnia sterownikowi maszyny wybór
rozpoznanych linii i prowadzenie wzdłuż
nich. Przy zakłóconym konturze dane
są interpolowane. Dzięki temu procesowi,

Transport i logistyka
Port lotniczy

prowadzenie nie zostanie wstrzymane w
przypadku małych zakłóceń. Funkcja offset
zapewnia dobre dopasowanie pomiędzy
pojazdem i linią, za jaką ma podążać.
Maszyna do
zbioru winogron
Czujnik 3D odciąża
kierowcę, przesyłając wszystkie
dane związane
z automatycznym
sterowaniem,

wzdłuż rzędu
winogron, do
układu sterowania
maszyny.
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Transport i logistyka

Stale wiarygodne:
Dzięki specjalnie modulowanemu
światłu podczerwonemu, można
osiągnąć stały, wysoki wskaźnik
rozpoznawania, nawet przy
materiałach odblaskowych
z różną intensywnością.
To wszystko z minimalnym
czasem odpowiedzi, tylko 40 ms.

Nadzór na świeżym powietrzu
Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu
do 20 obiektów i klasyfikacji ich na poruszające się i statyczne, czujnik 3D dostarcza
wiele możliwości do nadzoru obszarów.

Wysoki zasięg:
Uniwersalne zastosowanie
zapewnia zakres do 35 m
w typowym środowisku
i do 50 m na odblaskowych
obiektach.

Zorientowany na cel:
Odległość od obiektów i rozmiary
są automatycznie dostarczane
w czytelnej siatce, za pomocą
wybranego układu współrzędnych. Rozpoznawanie podłoża
zintegrowane w algorytmie,
zapewnia wysoką jednoznaczność
rozpoznawania obiektów.
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Pozycjonowanie
ciężarówki przy
załadunku
W celu ochrony
zaplecza logistycznego,
kierowca jest
informowany,
że powinien się
zatrzymać, gdy
tylko zostanie
osiągnięta
prawidłowa odległość od zatoki.

Maszyny budowlane

Monitoring obszarów zagrożonych i bram

Rolnictwo i leśnictwo

Określenie pozycji pojazdów
transportowych
Dla prostego określenia pozycji, zintegrowany monitor odległości dostarcza
do 64 regulowanych regionów roboczych

0m

(ROIs), które są pogrupowanymi
pojedyńczymi pikselami, zawierającymi
informacje o odległości. Zapewnia to,

Transport i logistykaWolny obszar i bramy

na przykład, określanie pozycji pojazdu
transportowego pod punkt załadunku.

Transport i logistyka
Port lotniczy

Transport i logistyka
Port

5m
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Transport i logistyka

Szybka reakcja:
Architektura 2 x 32-bitowych
procesorów zapewnia szybkie
i wiarygodne obliczenia danych
3D, aż do 50 ramek na sekundę,
bezpośrednio na systemie
czujnika.

Proste monitorowanie odległości

Brak zakłóceń:

cześnie sygnalizuje gdzie w rozpoznanym

Automatyczne tłumienie oświetlenia tła zapewnia niezawodne
rozpoznanie, nawet przy pełnym
promieniowaniu słonecznym
wynoszącym 120 klx.

polu jest następna odległość.

Niezawodna praca
równoległa:
Niezawodna praca kilku czujników
3D w tym samym środowisku jest
zagwarantowana przez zasadę
“rozrzucania częstotliwości”,
modulującą częstotliwość
w momencie rozpoznania
kolejnego systemu.

Automatyczna detekcja
reflektorów:
Dzięki wykrywaniu mocno
odblaskowych elementów, mogą
być one klasyfikowane i ocenianie
jako reflektory. Do tego
rozpoznania wystarczą nawet
proste kamizelki bezpieczeństwa.
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Wbudowana funkcja “minimalna
odległość” może być również używana
do prostego monitorowania obszaru.
Informuje ona kierowcę kiedy została
osiągnięta minimalna odległość i jedno-

Wsparcie operatora na dźwigu
kontenerowym
Automatyczna
detekcja kolizji,
wspomaga
operatora przy
zmianie pozycji
i informuje
o przeszkodach
na ścieżce.

pomocą różnych parametrów. Dodatkowa

z predykcją kolizji

predykcja kolizji zapewnia, że przeszkody

Specjalna klasyfikacja odblaskowych

są wiarygodnie wykrywane i sygnalizo-

elementów jest wykorzystywana jako

wane do układu kontroli maszyny w

podstawa do autonomicznego prowadze-

dwóch etapach. Zakłócenia powodowane

nia pojazdów do przodu. Polega się na

przez bezpośrednie promieniowanie

sprawdzonym i wysoko rozwiniętym

słoneczne lub inne czujniki 3D są automa-

algorytmie z sektora motoryzacyjnego.

tycznie tłumione.

Transport i logistyka
Port

Automatyczne prowadzenie pojazdów

Transport i logistykaWolny obszar i bramy

Rolnictwo i leśnictwo

Maszyny budowlane

Rozwiązania automatyki i kontrola
obszarów portowych.

Na przykład, minimalna i maksymalna
odległość od przodu pojazdu, jest usta-

Transport i logistyka
Port lotniczy

wiana lub rozpoznanie jest ograniczone
do określonego układu reflektorów, za
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Transport i logistyka

System pomiarowy
o wysokiej wydajności:
Dzięki opatentowanej technologii
PMD możliwe jest uzyskanie
wysokiej powtarzalności
zmierzonych danych, nawet dla
materiałów o różnych odbiciach /
o różnej refleksyjności.
Wielofazowy system pomiarowy
wykrywa nawet zakłócenia
spowodowane zapyleniem lub
mgłą wodną.

Odporne czujniki:
Stopień ochrony IP 67 i IP 69 K
oraz szeroki zakres temperatur,
od -40 do 85 °C, zapewniają
uniwersalność zastosowania
w różnych aplikacjach.

Wysoka niezawodność:
Wbudowana funkcja samo
diagnostyki czujnika i systemu
oświetlenia IR, zawsze zapewnia
kompleksowe informacje na
temat bieżącego statusu funkcji
czujnika 3D. W wypadku
uszkodzenia, zakłócenia lub
silnego zabrudzenia, czujnik może
wygenerować odpowiedni sygnał.
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Monitorowanie
wysokości
w tankowcach /
cysternach
Wbudowana
funkcja “minimalna odległość”
może monitorować
jednocześnie
do 64 wybranych
punktów nad
tankowcem /

cysternami.
Kierowca może być
wspierany na
przykład, podczas
pozycjonowania
tankowca / cysterny
pod skrzydłem
samolotu, lub
informowany gdy
skrzydło jest
obniżone.

Monitorowanie wysokości i odległości
w portach lotniczych
Maszyny budowlane
Transport i logistyka
Port

Transport i logistykaWolny obszar i bramy

Ponad 1,000
poszczególnych
pomiarów precyzyjnie wykrywa
otoczenie taśmy
przenośnika.
Rozwiązania
aplikacyjne zorien-

towane na klienta
mogą być realizowane szybko i
łatwo, za pomocą
łącznie 64
„obszarów
roboczych“ (ROI),
czyli poszczególnych regionów,
których odległości
mają być monitorowane.

Rolnictwo i leśnictwo

Wspieranie
pozycjonowania
dla pojazdów
przenośnikowych

Prosty monitoring odległości
Wbudowana funkcja „minimalna
odległość” może być także używana
do prostego monitorowania obszaru.
Informuje ona kierowcę kiedy została
osiągnięta minimalna odległość i jednocześnie sygnalizuje, gdzie w rozpoznanym

Pomoc dla
ciągników
samolotów
Dzięki łatwej
kontroli wstępnie
zdefiniowanych
obszarów,
czujnik 3D może
dostarczyć
wiadomość

Transport i logistyka
Port lotniczy

polu jest następna odległość.

o położeniu
końcowym lub
nawet obraz konturu przedniego
podwozia.
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Czujnik typu O3M 3D
Dane techniczne

Czujnik O3M PMD 3D

Nr zam.

Mobilny inteligentny czujnik 3D

O3M151

Dane techniczne
Typ czujnika
Rozdzielczość
Poziomy x pionowy kąt przysłony

PMD 3D chip
[Pixel]
[°]

[Hz]

Zakres ochrony / klasa ochrony
Temperatura otoczenia

25 / 33 / 50
Konektor M12

Podłączenie
Napięcie zasilania

70 x 23
Konieczne zewnętrzne
oświetlenie

Oświetlenie
Maks. prędkość klatkowa

64 x 16

Akcesoria
System oświetlenia IR (850 mm)
dla mobilnych czujników 3D

O3M950

CAN/RS232 USB interfejs CANfox

EC2112

Zestaw kabla z adapterem dla CANfox

EC2114

Program operacyjny dla czujników wizyjnych

E3D300

Wspornik w kształcie litery U,
odpowiedni dla czujnika lub jednostki oświetlającej

E3M100

Zestaw do montażu na zacisk,
Ø 14 mm, stal nierdzewna

E3M103

Technika łączeniowa

IP 67 / IP 69K, III
[V DC]
[°C]

9...32
-40...85

Kabel łączeniowy MCI
Podłączenie czujnika/ systemu oświetlenia

Gniazdo M12, zasilanie system oświetlania,
kabel PUR, 4 bieguny

Ethernet, skrosowany kabel sieciowy,
Kabel PVC, M12 / RJ45
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Nr zam.

Długość
[m]

Nr zam.

1

E3M121

2

E3M122

3

E3M123

2

E3M131

5

E3M132

10

E3M133

2

E11898

10

E12204

20

E12205

Wykresy odległości od czujników / pola widzenia

49.01 x 14.37
35.01 x 10.27

Pole widzenia [mm]
21.01 x 6.16
14 x 4.11
7 x 2.05
4.2x1.24

3

5

10

15

25

Zasięg działania [m]

35

W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak dane
techniczne, aplikacje, wideo lub ceny proszę odwiedzić

www.ifm.com/pl/o3m
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Odwiedź naszą stronę:
www.ifm.com/pl

Przegląd
Paleta produktów ifm

Ponad 70 lokalizacji na całym świecie –
Więcej informacji na www.ifm.com

Czujniki
do pozycjonowania

Polska

Czujniki
kontroli ruchu

Systemy
przetwarzania obrazu

Technika
bezpieczeństwa

Czujniki procesowe

Sieci
przemysłowe

Systemy
identyfikacji

Systemy
monitorowania
warunków pracy
Systemy
do maszyn mobilnych

Technika
łączeniowa

Akcesoria

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedniego powiadomienia. 11/14
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