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Měřicí princip laserových triangulačních 
snímačů je jednoduchý: snímač je osazen la-
serovou diodou, která vysílá paprsek vidi-
telného laserového světla na měřený objekt. 

Odražené světlo je směrováno pomocí optic-
kého systému na snímací prvek. Jestliže se 
mění vzdálenost mezi snímačem a odrážejí-
cím předmětem, odražené světlo mění svou 

Laserové triangulační snímače

pozici a tato změna je zaznamenána a vyhod-
nocena (obr. 1). 

Téměř všechny snímače produktové sku-
piny optoNCDT společnosti Micro-Epsilon 
(obr. 2) pracují s vysoce citlivými detektory 
CCD nebo CMOS. Produktová skupina op-
toNCDT zahrnuje devět řad laserových sní-
mačů. V nabídce jsou snímače od základních 
provedení vhodných pro jednoduché úlohy, 
přes standardní snímače pro velmi přesné mě-
ření až po high-end produkty pro vysoce dy-
namické měření s velkým rozlišením. Celkem 
49 různých typů snímačů s měřicími rozsa-
hy od 0,5 do 1 000 mm pokrývá široký roz-
sah použití. Navíc lze všechny snímače při-
způsobit s ohledem na konkrétní požadavky 
měřicí úlohy.

Snímače optoNCDT 2300 (obr. 3) jsou 
nejnovější zástupci kategorie high-end la-
serových triangulačních snímačů společ-
nosti Micro-Epsilon. Snímače této nové 
řady mají nastavitelnou vzorkovací frek-
venci do 49 kHz. V sortimentu jsou sní-
mače s pěti různými rozsahy měření mezi 
2 a 200 mm. Snímače s kompletně integrova-
nou elektronikou jsou velmi kompaktní a je-
jich rozměry jsou pouze 80 × 75 mm. Řada 
optoNCDT 2300 má rozlišení až 0,03 µm a 
linearitu až 0,6 µm. 

Micro-Epsilon nabízí své 
laserové triangulační sníma-
če s unikátní funkcí kompen-
zace vlivu povrchu v reál-
ném čase (RTSC – Real-Ti-
me Surface Compensation). 
Běžné komerčně dostupné 
laserové triangulační sníma-
če pracují s časově posunu-
tou kompenzací, která vy-
chází z předchozích měření. 
V tom případě jsou hodnoty 
odraženého množství svět-
la v několika předchozích 
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Právě dostupný:  
optoNCDT 1700BL 
Modrofialová laserová dioda pro 
lepší přesnost na žhavých kovech 
a organických materiálech.

  Inovativní technologie využívající 
triangulaci modrofialového laseru 
(vlnová délka 405 nm)

 Optimalizované high-end čočky

  Nová inteligentní kontrola laseru 
a vyhodnocovací algoritmus

  Měření vzdálenosti a polohy  
od 20 mm do 1000 mm

  Vhodné pro rozžhavené kovy  
(až 1 600°C), křemík (až 1 150°C) 
a organické látky

Novinka

Obr. 1. Princip měření triangulačním optic-
kým snímačem

Obr. 2. Snímače produktové skupiny optoNCDT společnosti Micro-Epsilon

Obr. 3. Snímač optoNCDT 2300 
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měřeních použity k získání průměrné 
hodnoty odrazivosti pro další měření. Prin-
cip kompenzace je v tom, že se doba expozi-
ce nebo množství světla vysílaného laserem 
přizpůsobí takto určené odrazivosti cílové-
ho povrchu. Se změnou typu a struktury po-
vrchu se však výsledky měření výrazně liší 
od skutečné hodnoty. Funkce RTSC umož-
ňuje množství odraženého světla od povr-
chu objektu kompenzovat při kontinuální 

expozici v reálném čase. Tím lze dosáhnout 
optimálních výsledků i při rychle se mění-
cí odrazivosti.

Funkce Advanced RTSC, použitá u sní-
mačů optoNCDT 2300, má vylepšený dy-
namický rozsah, který umožňuje ještě přes-
nější kompenzaci odrazivosti v reálném 
čase. 

Pro odesílání naměřených hodnot jsou 
k dispozici rozhraní RS-422, Ethernet nebo 

EtherCAT. Snímač lze pohodlně konfigurovat 
prostřednictvím webového rozhraní. 

Snímače optoNCDT 2300 se používají 
pro extrémně rychlé děje. Lze je využít např. 
k monitorování vibrací na obtížných, nestej-
norodých površích.

Více informací o laserových triangulačních 
snímačích najdou zájemci na webové adrese 
www.micro-epsilon.cz.

(Micro Epsilon)

Biometrické metody se stále častěji vy-
užívají k autentizaci pracovníků při vstu-
pu do citlivých oblastí nejen v nemocni-
cích, ale i v průmyslových provozech, jako 
jsou rafinerie nebo elektrárny. Stejně může 
být před přístupem do provozů prověřová-
na také identita pracovníků spolupracujících 
firem, poskytovatelů služeb atd. Nejčastěji 
využívaným principem identifikace je ro-
zeznávání otisku prstu. Očekává se, že ten-
to způsob bude i nadále převažovat, avšak 
stále důležitější bude i rozeznávání tváře 
a oční duhovky.

Analýza trhu společnosti Frost & Sullivan 
(Analysis of the Global Commercial Biomet-
rics Market) z července 2013 zaznamenala 
významný nárůst obratu na globálním trhu 
biometrických identifikačních systémů pro 
komerční využití. Tržby v roce 2012 dosáh-
ly 1,48 mld. dolarů a pro rok 2019 jsou odha-
dovány na 6,15 mld. dolarů. Znamená to, že 
ve sledovaném období 2012 až 2019 je oče-
kávána složená míra růstu (CAGR) ve výši 
22,5 %. V minulosti se zavádění biometric-
kých metod soustřeďovalo na veřejný sek-
tor. Avšak v posledních třech letech je vyví-
jeno stále více biometrických produktů pro 
komerční sféru, zvláště pro finanční, zdra-
votnický, vzdělávací a průmyslový sektor. 
Vedle biometrických zařízení založených na 
otiscích prstů, tváře nebo duhovky zahrnuje 
studie také zařízení rozeznávající geometrii 
dlaně a podpis. 

Biometrické identifikační systémy na vzestupu

Technický pokrok v biometrii otevírá těm-
to systémům velké možnosti uplatnění na 
trhu, brzdou je však časová náročnost rozsáh-
lých biometrických projektů, které se často 
týkají všech zaměstnanců podniku. Většímu 
rozšíření také nepřejí dočasně omezené roz-
počty mnohých podniků. Vzhledem k nedo-
statku znalostí panují mezi zákazníky obavy 

ze ztráty soukromí, pochyby o spolehlivos-
ti a zabezpečení uložených dat. To vše tlumí 
zájem o biometrii. S informovaností pomo-
hou systémoví integrátoři, projektanti systé-
mů a distributoři poskytující přidané služby. 
Jejich rozhodnutí v počáteční fázi je klíčové 
pro odladění biometrického systému a jeho 
zdárný provoz. Přesnost, spolehlivost a vý-
konnost jsou nyní nejdůležitějšími faktory 
pro výběr biometrického zařízení. Volbu je 
třeba podřídit konkrétnímu případu použití. 
Při pořizování biometrického zařízení jsou 
brány v úvahu také reference a celosvětová 
přítomnost dodavatele a cena.

V současnosti se na trhu biometrických 
zařízení největší měrou podílejí Evropa a 
Severní Amerika, kde se tato technika začala 
používat nejdříve. V těchto oblastech je i do 
budoucna očekávána stabilní poptávka. Před-
pokládá se, že stále lepší pozici na trhu bude 
mít biometrická identifikační technika ve vý-
vojových zemích, jako jsou Brazílie, Indie, 
Jižní Afrika, země Středního východu, Rus-
ko a Čína. Právě v těchto zemích jsou nyní 
největší příležitosti k růstu.

Podle předpokladu se v průběhu ana-
lyzovaného období (2012 až 2019) trh bio-
metrické techniky stabilizuje a bude na 
něm sílit konkurence ze strany čínských 
dodavatelů přístrojů pro rozeznávání otis-
ků prstů. Další informace jsou uvedeny na  
www.autoid.frost.com.

(ev)
Obr. 1. Nejčastější metodou biometrické iden-
tifikace je rozeznávání otisků prstů




