
BASISPRINCIPE VISION 3D 

ZELF CONFIGURATIEKEUZES MAKEN 
BIJ COMPLEXE 3D-VISIONTAKEN

WORKSHOP DESKUNDIG IN MACHINEVISION (3D)

BASISPRINCIPE VISION 3D

Waar 2D-visionsensoren al meer ingeburgerd zijn, maken 3D-sensoren hun opmars voor complexe  
visiontaken, waarbij diepte het verschil maakt. 2D-vision sluit vaak nauw aan bij onze menselijke  
perceptie. 3D-machinevision is vaak gebaseerd op andere principes, bijvoorbeeld op basis van  
belichting met lasers. Maar hoe werkt dit? Wat komt hierbij kijken?

In deze workshop zetten SICK visionexperts de basisprincipes 
van 3D-machinevision op een rij met voorbeelden van  
prak tische toepassingen. U krijgt inzicht in de mogelijkheden 
en beperkingen van 3D-vision. Zo kunt u een weloverwogen  
keuze maken óf en welk type sensor c.q. camera de oplossing 
voor uw vraagstuk kan zijn.

Inhoud 
 • Basisprincipes voor 3D-machinevision. Geen vision  

zonder licht. Kenmerken van licht en (laser)belichting  
die 3D-machinevision mogelijk maakt, en trucs waarmee 
visionmachines zelfs mensen verslaan.

 • Techniek en sensoren. We bestuderen de verschillende  
visionsensoren en camera’s en de mogelijke alternatieven. 
Combinaties van sensoren en de relatie tot de échte 
wereldcoördinaten.

 • Interpretatie en analyse. Hoe verwerk je 3D-beeld en kom 
je tot heldere resultaten? Welke tools en software zijn hier-
voor beschikbaar? Wat kan deeplearning hierin betekenen? 
Wanneer kiest u voor welke tools?

 • Hands-on. 3D-vision is niet eenvoudig, maar toepassingen 
die zich lenen voor configureerbare sensoren, kunt ook ú 
realiseren. U gaat aan de slag met voorbeelden van echte 
applicaties en gebruiksvriendelijke visionsensoren, en u 
realiseert uw eigen 3D-visionoplossing.
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Wijzigingen voorbehouden

WORKSHOPS, TRAININGEN EN SEMINARS

 12 mei, 30 september 2020 
van 9.00 tot 12.30 uur 

 Test & Training Centrum,  
SICK Bilthoven 

 Prijs: € 95,- excl. BTW, incl. lunch
 Aanmelden en informatie:  
030 204 40 00 of info@sick.nl
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