
SpeedView: haarscherpe foto’s bij 1.000 frames/sec 

Visuele analyse in de productie | Detecteer fouten bij hoge snelheden 

Voor het menselijk oog zijn sterk geautomatiseerde productieprocessen over het algemeen veel te snel om 

oorzaken van fouten te detecteren. De oplossing wordt geboden door een mobiel analyse- systeem uitgerust 
met een high-speed camera. Dit levert zo’n 6.000 foto's per seconde voor een nauwkeurige analyse van de 

productieprocessen. 

Met een snelheid van 22 flessen per seconde (80.000 flessen per uur) lopen de bierflesjes die moeten worden gevuld in de 
afvulmachine bij Heineken in Marseille (Zuid-Frankrijk) door de fabriek. Als er op een bepaald moment problemen in het 

proces optreden, is het niet zichtbaar voor het menselijk oog. Dit is alleen duidelijk uit het feit dat de productie-installatie 
automatisch stopt. Vaak zijn dan gebroken flessen 

te vinden in de machines. En het kost tijd om de 
echte oorzaak van de productiestop te 

doorbreken. Om de productiviteit en het algehele 

succes van het bedrijf niet in gevaar te brengen, 
moeten deze verliezen en het bijbehorende 

tijdverlies tot een minimum worden beperkt. 

Snelle en hoge resolutie 
Hulp wordt geboden door het mobiele analyse-

systeem SpeedView van R&D-Vision, een Frans 
bedrijf dat gespecialiseerd is in test- en meet-

systemen met geïntegreerde beeldverwerking. 

Uitgerust met de Mako G-030 high-speed camera 
van Allied Vision, produceert het videobeelden die productieprocessen in slow motion opnemen. De compacte GigE-camera 

heeft een krachtige CMV300 CMOS-sensor van Ams. Bij een volledige resolutie (644 × 484 pixels) levert de camera 309 
beelden per seconde. Met een kleiner gedeelte van de afbeelding (Region of Interest), kan de snelheid worden verhoogd tot 

6.000 beelden per seconde. Afhankelijk van de processnelheid, kunnen de individuele opnamen handmatig of via een PLC-
signaal naar de camera worden getriggerd. Met behulp van deze afbeeldingen kan het onderhoudsteam snel de oorzaak van 

het probleem identificeren en corrigeren zonder de productie onnodig te verstoren en kosten van uitvaltijd van duizenden 

euro's per minuut veroorzaken. 

Compact en mobiel 

Het mobiele SpeedView-systeem past in een transportkoffer, kan binnen enkele minuten worden ingesteld en op verschillende 

plaatsen systeem worden gebruikt. De compacte vormfactor van de Mako-camera is hier een voordeel. De kleine behuizing 
kan nog steeds op de smalste plaatsen en hoeken van de vulmachine of andere productiefaciliteiten worden geplaatst. Dankzij 

Power over Ethernet kan de camera ook met slechts één kabel worden gebruikt voor voeding en gegevensoverdracht. 

Naast een Mako G G-030 bestaat het systeem uit een set van drie verschillende lenzen, een verlichting met hoge intensiteit en 
een houder. Voor opname, weergave, beeld-voor-beeld analyse en trigger-programmering wordt Hiris-software gebruikt, 

ontwikkeld door R&D Vision. Het mobiele systeem is compleet met een geïntegreerd scherm en een besturingsunit. 

Predictive maintenance 
SpeedView wordt niet alleen gebruikt voor acute probleemanalyse: zelfs voor voorspellend onderhoud wordt de visuele 

analyse van hogesnelheidsprocessen steeds belangrijker. Op deze manier kan de toestand van de productie-installatie worden 

bepaald en daaruit kan de ideale tijd voor reparatiewerkzaamheden en onderhoudsintervallen worden afgeleid. Noodzakelijke 
reparaties kunnen tijdig worden opgespoord en bijv. tijdens stilstand worden gerepareerd zonder het productieproces te 

hinderen. De efficiëntie van de productie kan daardoor worden verhoogd en toekomstige kwaliteitsgebreken kunnen worden 
vermeden voordat ze zich voordoen. 
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