
Intelligent automation 
med vision-teknologi
Mindre spild, hurtigere omstilling,  
effektiv kvalitetskontrol
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Visionteknologien  
er blevet voksen 
– og den er en gave til maskinbyggeren 

Det er efterhånden mange år siden, at de 
første vision-løsninger blev introduceret 
til automationsindustrien. Teknologien 
har haft lovende perspektiver fra starten, 
men det er også kendt blandt alle profes-
sionelle i maskinbyggerbranchen, at det 
har været en rejse med udfordringer. 

De første kameraer var ekstremt følsom-
me over for lysændringer og krævede 
afskærmede produktionsmiljøer med helt 
ensartede lysforhold. Når et kamera blev 
bygget ind i en maskine, krævede det en 
ekstern computer til at bearbejde data 
og kommunikere tilbage til maskinens 
styring. Kalibrering var en langsommelig 
og besværlig proces. Og hvis en kompo-
nent i vision-løsningen skulle udskiftes, 
krævede det mange timers ny opsætning.

Med den nyeste generation af vi-
sion-kameraer står vi i dag et helt andet 

sted. Kameraerne er blevet kompakte 
og intelligente, og med indbygget lys– 
og farvestyring får du fuld kontrol over 
aflæsningen af emnet. Det betyder, at 
vision-teknologi kan tænkes ind i langt 
flere industrimaskiner, hvor din kunde har 
brug for fuldautomatisk kvalitetssikring, 
emneinspektion eller positionskontrol.

I denne guide gennemgår vi nogle af de 
vigtigste fordele, du som maskinbygger 
kan få ved at integrere intelligent kamer-
ateknologi i maskinproduktionen. På de 
næste sider kan du se mere om, hvordan 
du kan hjælpe dine industrikunder til 
højere kvalitet, mindre spild og kortere 
omstillingshastighed og dermed både få 
en mere tilfreds kunde og en nemmere 
implementering af ny teknologi.

God læselyst!
B&R Industrial Automation  
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Danske industrivirksomheder skal konstant forbedre deres effektivitet for at forblive 
konkurrencedygtige. Koden til et fejlfrit produktionsmiljø kan være svær at knække, 
men med vision-teknologi kan du komme et stort skridt nærmere.

Der findes et hav af anvendelser for vison-
teknologi, men fællesnævneren er, at brugen 
af kameraer kan bidrage til at optimere og 
effektivisere en automatiseret produktion. 
At anvendelsesmulighederne er så mange 
skyldes især, at vision-teknologi kan læse alt 
fra tekst til former med ned til mikromillimeters 
nøjagtighed. Dermed bidrager kameraerne til 
at sikre et stabilt og højt kvalitetsmæssigt 
produktions-flow.

– Vision-teknologien er fleksibel til mange 
funktioner, og derfor er det vigtigt, at maskin-
byggeren kender de forskellige muligheder. 
Den samme hardware kan gennem forskellige 
slags software bruges til adskillige løsninger, 
og det gør det lettere for teknikeren at bygge 
en højkvalitets produktionslinje op, forklarer 
Uffe Jensen, hos B&R Industrial Automation.

Der er fire områder i en almindelig produkti-
onslinje, hvor kamerateknologien har særlige 
fordele, når der skal hentes effektiviserings-
gevinster gennem højere kvalitet og færre fejl. 
Det er typisk områder, hvor en manuel hånd-
tering kan være langsom eller fejlbehæftet – 
blandt andet når det handler om at identificere 
formafvigelser i råmaterialer, spotte fejl i en 
emballages form og stand, eller placering af 
emner på produktionslinjen.

– Hvis vision bruges intelligent. er udbyttet 
ikke kun sparet tid hos teknikere eller operatø-
rer i produktionen. Du sikrer også en ensartet 
kvalitet i dine produkter – til glæde for både 
kunder og forretning, lyder det fra Uffe Jensen.

Fast track
 Der er fire områder i en almin-
delig produktionslinje, hvor 
kamerateknologien har særlige 
fordele, når der skal hentes  
effektiviseringsgevinster.

Brug vision-teknologi til in-
spektioner, som er for ressour-
cekrævende eller fejlbehæftede 
til at løse manuelt
 
Vision hjælper med at opfange 
seriefejl hurtigt.

Fire steder i produktionslinjen,  
hvor vision-teknologi reducerer  
fejl og styrker din forretning
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1. Inspektion og kontrol 
af formafvigelser

3. Bestemmelse  
af position

2. Kontrol af overfladefejl

4. Kontrol af produkt-
information og indhold

Med vision-teknologi bliver virksomheder i stand 
til at opdage formafvigelser i emner, før fejlen 
udvikler sig til et systematisk problem. I en auto-
matiseret produktionslinje kan fejl opstå i alle led 
fra råmateriale til emballage. Det giver derfor god 
mening at indbygge kamerateknologi i alle led af 
produktionskæden – og ikke kun i de mest kritiske 
punkter omkring fremstillingen af kerneproduktet.

I en automatiseret produktion er det afgørende, 
at emnerne er nøjagtigt placeret. Er et produkt 
først placeret forkert på produktionsbåndet, 
opstår der med al sandsynlighed systematiske og 
gentagne fejl i produktionslinjen. Det kan medfø-
re, at ikke bare ét, men en hel serie af produkter 
afviger fra standarden og må kasseres. Kameraet 
kan opfange positionsfejl tidligt i produktions-
processen og minimere risikoen for seriefejl. 

Overfladefejl kan give problemer på flere niveauer. Der 
er kosmetiske fejl, som trækker ned i kundens opfat-
telse af virksomhedens generelle kvalitetsniveau – for 
eksempel i form af tryk og labels, der sidder skævt eller 
har ridser i overfladen. Men der er også mere graverende 
fejl, hvor producenten risikerer, at produktet må kasse-
res, fordi tryk bliver ulæseligt, eller der opstår svagheder 
i produktet. Vision-teknologien kan selvfølgelig ikke ud-
bedre fejl i produktet, men kameraerne kan opdage fejl i 
tide, så din kunde undgår at skulle kassere produkter. 

Et slutprodukt, hvor produktinformation og produkt-
indhold ikke stemmer overens, kan koste dyrt og ska-
de virksomhedens ry. Vision-teknologi kan kontrolle-
re, om produktindholdet er komplet og samtidig også 
tjekke, om produktinformationen stemmer overens 
med indholdet – for eksempel ved hjælp af QR-koder, 
stregkoder eller bogstavsgenkendelse, som alle er 
med til at opfylde stigende krav til Traceability og 
Serialization.

Her er de 4 områder, hvor  
vision kan øge din effektivitet:
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”Den samme hardware kan bruges til adskillige løsninger, 
og det gør det let for teknikeren at bygge en højkvalitets 

produktionslinje op.”

Uffe Jensen, Solution Developer, B&R Industrial Automation.
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9 opgaver integreret Machine Vision  
kan løse i et smart produktionsmiljø
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Overall Equipment Efficiency – eller bare OEE – er et afgørende nøgletal, der viser, om en produktion har  
svaghedstegn. Mange virksomheder har stort fokus oppetid, men sikring af kvalitet og hastighed er lige  
så vigtige faktorer i maskinudnyttelsen. 

Systematiske og gentagne fejl i en produktion kan me-
get hurtigt blive et dyrt bekendtskab. I værste fald kan 
de betyde skrotning af adskillige produkter. I bedste 
fald en dyr reworking af fejlbehæftede emner, som kun 
sjældent giver det store økonomiske overskud. 
Sammen med maskinelle nedbrud er de uforudsete 
driftsstop og systematiske fejl i produktionen nogle af 
de værste syndere, når en virksomhed gør produktions-
apparatets OEE (udstyrseffektivitet) op. Det forklarer 
Mike Gornitzka, Head of New Business Development ved 
B&R Industrial Automation.

– Ikke planlagte driftsstop, som rammer oppetiden, er 
noget af det, som gør rigtig ondt i en produktionsvirk-
somhed. Hvis vi taler om deciderede havarier, hvor no-
get pludselig går i stykker, er det selvfølgelig ærgerligt. 
Men de er svære at gardere sig 100 procent imod, selv 
med løbende vedligehold. En fejl på maskinen, som be-
tyder, at linjen fabrikerer mange fejlbehæftede emner, 
er til gengæld et problem, der skal fanges i opløbet. 
Og hvis du som maskinbygger kan tilbyde kunden et 

produktionsapparat med god kvalitetssikring, så har 
du et virkelig interessant produkt, lyder det fra Mike 
Gornitzka.

Fast track
Kvalitetssikring og hastighed 
er afgørende faktorer for din 
udnyttelse af maskinerne  
– og dermed din OEE

 Integrerede kameraer kan 
automatisere kvalitetskontrol 
og spotte fejl i produktionen 
med det samme.

Kvalitetssikring er afgørende  
for din OEE 
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Det betyder OEE

OEE = oppetid x hastighed x kvalitet

OEE er en forkortelse for “Overall Equip-
ment Efficiency”, som kan oversættes til 
maskinens udnyttelsesgrad (eller bare 
maskinudnyttelse). 

OEE beregnes som oppetid x hastighed 
x kvalitet og opgøres i et nøgletal fra 
0-100%, som samlet viser, hvor godt 
maskinen kører.
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En måde at komme systematiske fejl i forkøbet 
er ifølge Mike Gornitzka at automatisere proces-
sen omkring kvalitetsinspektioner. Der findes 
flere måder at gøre det på, men han påpeger, at 
indbyggede og integrerede kameraer med machine 
vision-teknologi er i stand til at sikre løbende kva-
litetskontrol og forhindre, at en fejl først opdages 
sent ved en stikprøvekontrol efter x antal emner.

– Med machine vision kan du løbende kontrollere 
produktionen og næsten opfange fejl eller mangler 
i real time. Det vil uden undtagelse øge virksom-
hedens OEE-tal og mindske risikoen for at sende 
dårlige produkter ud ad døren. Jo længere et 
dårligt produkt når i processen, desto mere værdi 
har du puttet i det – samtidig med, at din OEE 
falder på grund af en lav kvalitetsscore. Det kan du 
langt hen ad vejen undgå med kamerainspektion 
undervejs i produktionskæden, siger han.

Også på den tredje faktor i OEE-scoren, hastighed, 
er der noget at hente. En vision-løsning kan for 
eksempel gøre maskinen i stand til at korrigere 

emneplaceringer løbende, så maskinen ikke behø-
ver køre med reduceret hastighed.   

Overgå kundens forventninger
For maskinbyggere er det ikke usædvanligt at blive 
mødt af en OEE-kravspecifikation, når kunderne 
henvender sig med en ny ordre. Det øger presset 
på maskinbyggeren for at kunne godtgøre, at pro-
duktet faktisk er i stand til at leve op til kravene – 
og helst på en så enkel måde som muligt.

– Machine vision har længe været en ret dyr tek-
nologi, som mest blev brugt til de allervigtigste led 
i kæden. Men med den integrerede kamera-tekno-
logi er vi i stand til at gøre det til en del af maski-
nen i stedet for en tredjepartstilføjelse. Det bety-
der, at du på det samme kontrolsystem kan have 
PLC-styringen (Programmable Logic Controller) og 
vision-styringen uden behovet for adskilte enhe-
der. Det giver maskinbyggeren en mulighed for at 
differentiere sit produkt fra konkurrenterne, sikre 
en højere produktionshastighed og i sidste ende 
en bedre kvalitet, lyder det fra Mike Gornitzka.

Et kamera sover aldrig og ser alt

”Hvis du som maskinbygger kan tilbyde 
kunden et produktionsapparat med god 

kvalitetssikring, så har du et virkelig inte-
ressant produkt.” 

Mike Gornitzka,  
Head of New Business Development, B&R Industrial Automation. 
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Størstedelen af de opgaver, som kræver højkvalitets vision-løsninger, kan i dag håndteres 
 af fleksible standardprodukter. Løsningen er det integrerede kamera.

Komplicerede produktionsmiljøer, skiftende 
lysforhold og et behov for at tilpasse løsnin-
gen til vidt forskellige situationer. Den slags 
faktorer har tidligere været en kilde til grå hår, 
når talen faldt på vision-løsninger i industri-
produktion. Men sådan behøver det ikke være.

Faktisk kan en standardiseret vision-løsning,  
i form af et integreret inspektionskamera, i dag 
håndtere mellem 85-95 procent af alle opgaver 
i en gennemsnitlig industrivirksomhed. Det 
fortæller Jacob Buhl, Business Development 
Consultant ved B&R Industrial Automation.

– Tidligere var vision en meget kompleks tek-
nologi, og det krævede specialiseret viden at 
indstille udstyret og bruge det i produktionen. 
Derfor var løsningerne svære at konfigurere. 
Men dér har vi taget kompleksiteten ud i dag, 
forklarer han og uddyber,

– I stedet for at fokusere kun på de højtspe-
cialiserede løsninger, har vi istedet udviklet 
et kamera, som passer til mange forskellige 
use-cases. Lyset er noget af det vigtigste ved 
det nye kamera, for uden lys har du ikke or-
dentlig vision. Med de rette lyselementer, kan 
vi fjerne usikkerhederne og sikre, at resultatet 
er det samme hver gang.

En anden markant fordel ved B&R’s integrerede 
kamera er integrationen med PLC’en (Program-
mable Logic Controller). Tidligere var PLC og 
kamera to forskellige enheder med forskellige 
udviklingsmiljøer, og det øgede risikoen for 
forsinkelser eller fejl, når PLC’en skulle kom-
munikere kommandoer til kameraet, eller infor-
mation fra kameraet skulle benyttes af PLC’en. 
B&R’s kamera er fuld integreret i Automation 
Studio, hvor det bliver konfigureret som var det 
et almindeligt IO-modul.

Fast track
 Vision kræver ikke længere 
højtspecialiserede løsninger.

Et integreret inspektionskame-
ra kan i dag håndtere mellem 
85-95 procent af alle vision-op-
gaver i en gennemsnitlig indu-
strivirksomhed.

Kameraerne bliver prækalibre-
ret fra fabrikken og kan derfor 
hurtig udskiftes.

Farvel til bøvlede integrationer: I dag får  
du vision-teknologi som plug ‘n produce. 

09B&R e-book



Nordic

– Når vi siger, at det er en dynamisk standard-
løsning, så mener vi det. Tidligere skulle du 
have en tekniker ud. I dag kan du nøjes med 
tage et nyt integreret kamera ud af boksen og 

installere det. Vi kalibrerer det hele fra fabrik-
ken, så selvom du skifter enhed, skal du ikke 
starte forfra, slår Jacob Buhl fast. 

I vision-teknologien skelnes der mellem en smart sensor og et smart kamera.
Den grundlæggende forskel er, at en smart sensor er begrænset til kun at udføre én visionsfunk-
tion. De integrerede smartkameraer kan derimod manøvrere adskillige visionsfunktioner og udfø-
re flere opgaver efter forskellige ’opskrifter’. Det vil sige, at et kamera let kan installeres forskel-
lige steder i den automatiserede produktionslinje og udføre kvalitetskontrol ved BLOB-analyse 
(Binary Large Object) et sted, samtidig med at et tilsvarende kamera scanner etiketter et andet 
sted i samme produktionslinje. 

Dermed kan to kameraer, som er identiske fra fabrikken og er identisk kalibreret, blandt andet 
håndtere genkendelse af former og tekstur, aflæsning af stregkoder (barcode) og QR koder, 
tekstgenkendelse gennem OCR (Optical Character Recognition) samt opmåling af objekter uden 
at der er behov for komplicerede implementeringer.

Ét smart kamera – uanede muligheder

– Integrationen gør nu, at vi kan lave plug  
and produce i stedet for at skulle stoppe 
produktionen og finindstille kameraet. Kamera-
et bliver på mange måder en intelligent sensor, 
som vi får værdifulde oplysninger ud af, fordi 
den integrerede softwareløsning håndterer 
det hele på stedet. Ved printmærkeproduktion 
kan man for eksempel tage et billede af et nyt 

print, og så meget simpelt lærer kameraet det. 
Hvis kameraet senere bliver beskadiget eller 
skal udskiftes, sørger PLC’en for at overføre 
indstillingen til det nye kamera. Og da vi kali-
brerer alle enheder fra fabrikken, er du klar til 
at starte op igen med det samme. Du behøver 
derfor ikke fintune din computervision-
installation igen.

 ”Vi laver ikke længere højtspecia-

liserede løsninger, men har i stedet 

udviklet et kamera, som passer til 

mange forskellige use-cases.” 

Jacob Buhl, Business Development  
Concusultant, B&R Industrial Automation
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Når trykmaskinen kører derudaf, og papirrullen 
passerer trykværkerne med en hastighed på 
flere meter per sekund, kan selv de mindste 
unøjagtigheder betyde synlige fejl på et etiket-
tryk. Og fejl er lig med spild af dyrt materiale. 
Det ved de alt om hos Nilpeter A/S i Slagelse. 
Virksomheden har igennem mere end 100 år 
leveret etikettrykmaskiner til high-end-seg-
mentet og betjener i dag kunder inden for 
brancher som kosmetik, fødevarer og emballa-
geproduktion.

Materialespildet er ikke den eneste udfor-
dring, som mange af Nilpeters kunder oplever. 
En anden er, at det ofte er tidskrævende, når 
trykmaskinerne skal stilles om fra én type eti-
ketter til en anden. Og den udfordring er øget 
i takt med nye markedskrav, forklarer Jesper 
Larsen, som er Software Application Manager 
hos Nilpeter. 
– Markedet har hen over de seneste 10 år ud-

viklet sig fra long run og store serieproduktio-
ner til short run med mange omstillinger på en 
normal arbejdsdag. Det kan være ned til 1.000 
etiketter til en kunde, hvor det før var mellem 
30-40.000 etiketter ad gangen. Så der er et 
behov for hurtig omstilling med minimalt spild. 

Knivskarp nøjagtighed og justering i real-time
Nilpeters ambition er løbende at kigge efter 
ny teknologi, som kan reducere kundernes 
udgifter og optimere deres indtjening. Gennem 
flere år har virksomheden samarbejdet med 
B&R Industrial Automation om udvikling af nye 
løsninger til automation og kvalitetssikring. Og 
seneste skridt i det samarbejde er et pilotpro-
jekt, hvor B&R’s vision-teknologi er implemen-
teret på etikettrykmaskinen.   

Konkret betyder det, at de seks trykværker på 
maskinen nu er blevet forsynet med hver deres 
kamera, der læser med ned til 12 tusindele  

Fast track
Nilpeter har i samarbejde med B&R implemen-
teret vision-teknologi på etikettrykmaskiner. 
Brugen af kameraer skal sikre mindre spild og 
hurtigere omstillingstid.

Seks trykværker på maskinen er blevet for-
synet med hver deres kamera, der læser med 
ned til 12 tusindele millimeters nøjagtighed. 
Hvis en farve trykkes upræcist, kalibrerer ma-
skinerne sig selv og justerer ind, mens tryk-
processen kører.

Integreret styring af lys og farver i kameraet 
sikrer en pålidelig aflæsning.

Her justerer trykmaskinen sig selv

Hos den danske producent af etikettrykmaskiner Nilpeter har vision-teknologi betydet lavere 
omstillingstid og mindre spild. 
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millimeters nøjagtighed. Kameraet aflæser 
hele tiden trykkets placering på materialet, 
og hvis en farve trykkes upræcist, opfanges 
det af kameraets software, som automatisk 
sender besked til maskinens styringssystem. 
Maskinen justerer sig selv ind mens trykpro-
cessen kører.

– Kamerateknologien, som vi har anvendt her, 
betyder, at vi får en knivskarp nøjagtighed og 
en høj fleksibilitet i forhold til produktionsvari-
anser, forklarer Solution Developer Uffe Jensen 
fra B&R Industrial Automation. 

Han fortsætter: 
– Den integrerede kameraløsning betyder, 
at kameraet er fuldt integreret i maskinens 
styring. Det gælder også lysstyring og farver. 
Og det hele kører på samme kommunikations-
protokol i real-time.

Fordele for både maskinbyggeren og kunder
For Nilpeter og for de fleste andre maskinbyg-
gere vil de integrerede kameraer ofte betyde 
mere produktionstid på maskiner, fremhæver 
Uffe Jensen.

– Du får en smart serieproduktion og nem 
installation med ét kabel. Derfor kommer 
maskinbyggeren hurtigere ud ad døren med 
maskinen. 

Hos Nilpeter ser Jesper Larsen stort potentiale 
i at virksomheden som nogle af de første på 
markedet tilbyder et værdiskabende produkt, 
der gør, at kunden får en bedre performance i 
fremstillingen af etiketter. 

– Materialeomkostningen er en virkelig stor 
del af den samlede pris på fremstillingen af en 
etiket. Så hvis du kan reducere spildet med 50 
procent, er det nemt at få øje på gevinsten ved 
at montere et kamera på maskinen.    

”Materialeomkostningen er en virkelig stor del af den samlede 
pris på fremstillingen af en etiket. Så hvis du kan reducere spil-

det med 50 procent, er det nemt at få øje på gevinsten ved at 
montere et kamera på maskinen.” 

Jesper Larsen, udviklingschef, Nilpeter.

Vil du høre mere om, hvordan vision-teknologi kan hjælpe dig med at skabe smartere løsninger? 

Ring på 6315 3080 eller sales.dk@br-automation.com 


