กล้องสำหรับงานอุตสาหกรรม
ทำอะไรได้บ้าง ?

〜 ในการผลิต 〜
หยุดหนาจอ
อัตโนมัติ
เพื่อตรวจสอ
บ

ถายรูปสินคา
จำนวนมาก
และบันทึกตาม
วันที่

แสดงผล
หลายหนาจอ

สามารถบันทึก
ไดเปนเวลานาน

บันทึก
กอนและหลัง
เกิดปญหา

100 เมตร
จากนี้

นับจำนวน
วิเคราะหงานเสีย
ตรวจสอบวา
มี/ไมมี

กล้อง C-mount สำหรับงานอุตสาหกรรมทำอะไรได้บ้าง?
กล้องที่มีการพัฒนาด้วย DirectShow จะสามารถใช้
ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นต่างๆได้
นอกจากนี้ยังแตกต่างจากกล้องเว็บแคมตรงที่
สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้
จึงสามารถใช้ได้กับเลนส์เทเลโฟโต้ไปจนถึงเลนส์มาโคร
(เลนส์เทเลเซนตริก) ตามการใช้งานได้

ผมจะช่วยทุกคนแก้ปัญหา !

กล้องอุตสาหกรรมจะอยู่ในมือคุณ !

รองรับ

รองรับ

รองรับ

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบ Built-in
รุ่นที่แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการความเสถียร
และความสามารถในการจัดการ
ข้อผิดพลาดสูง

ขั้นตอนแรกตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อ
USB
ข้อดี

ข้อเสีย

เชื่อมต่อง่าย

ความยาวสาย
ไม่เกิน 3 เมตร

GigE
ข้อดี

ข้อเสีย

สัญญาณมีความเสถียร
ความยาวสายสามารถ
ใช้ได้ถึง100 เมตร

การเชื่อมต่อ
มีความซับซ้อน

จุดในการเลือกกล้องอุตสาหกรรมคือ ชัตเตอร์?
Global Shutter
ข้อดี
ข้อเสีย
ราคาจะค่อนข้างสูงเมื่อ
เหมาะกับการถ่าย
ภาพวัตถุเคลื่อนไหว เทียบกับ Rolling Shutter

Rolling Shutter
ข้อดี
ข้อเสีย

ราคาถูกและ
เพิ่มความละเอียดได้ง่าย

ไม่เหมาะกับการถ่ายภาพ
ขณะวัตถุมีการเคลื่อนไหว
และแสงไฟที่เป็น Strobe

※ Rolling Shutter จะมีปัญหาเมื่อใช้ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
แต่จะไม่มีปัญหาสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่หยุดนิ่ง

ขั้นตอนต่อไป คือ การเลือกความละเอียด !
Global Shutter
Color

Monochrome

Rolling Shutter
Color

Monochrome

0.3 Megapixel

0.5 Megapixel

0.4 Megapixel

0.6 Megapixel

1.3 Megapixel

1.0 Megapixel

2.0 Megapixel

1.2 Megapixel

3.2 Megapixel

2.0 Megapixel

เพิ่มพลังโจมตี!
เลือกกล้องอุตสาหกรรมได้หรือยัง?
ขั้นตอนต่อไปคือ เลือกเลนส์

มาใช้เลนส์ที่ดีที่สุดกันเถอะ !
Fixed Focus Lens
ปรับระยะทำงานและมุมมองได

ใหมุมมองกวาง
เมื่อค่า f (ระยะโฟกัส) น้อย
จะทำให้มุมมองภาพกว้างขึ้น

เหมาะกับกำลังขยายต่ำ
เหมาะกับงานที่ต้อง
ใช้กำลังขยายต่ำ!

ระยะทำงาน
ที่ใกล้ที่สุด

Low

Magnification
Magnification

ในช่วงนี้จะ
สามารถโฟกัส
ตรงจุดใดก็ได้

∞

สามารถเลือกความละเอียดได
Megapixel

6.0 Megapixel
รองรับความละเอียดสูง 6.0 ล้านพิกเซล
ที่สามารถดึงประสิทธิภาพของกล้องได้เต็มที่

รองรับความละเอียด Megapixel

12.0 Megapixel

20.0 Megapixel

มีเลนสใหเลือกมากมาย
Extender

2X

E X T E N DE

R

RCS-20

2X

RCS-30

3X

RCS-50

5X

เพิ่มกำลังขยายโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนความยาวโฟกัส

5mm Close-up Ring

CR-5

ลดระยะการถ่ายภาพที่ใกล้
ที่สุดและเพิ่มกำลังขยาย

Telecentric Lens
1. ความแม่นยำสูง
2. กำลังขยาย・ระยะทำงาน (W.D. ) คงที่
3. กำลังขยายปานกลาง〜สูง
4. เหมาะสำหรับการใช้งานแบบ Built-in
5. มีความเพี้ยนต่ำและเหมาะสำหรับการวัดขนาด
ถึงแม้จะใช้เลนส์ที่มีกำลังขยาย
เท่ากัน แต่ถ้าระยะทำงานยาว
Depth of Field ก็จะลึกขึ้น!
Model No.
กำลังขยาย

ระยะทำงาน (W.D.)
Depth of Field

เนื่องจากเป็นเลนส์ขนาดเล็ก
กะทัดรัด จึงสามารถออกแบบ
เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ติดตั้ง
กับเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ได้
110.3mm
ขนาดเล็กแต่มีกำลังขยาย
สูงถึง 500X !
※

8x Telecentric Lens
ประเภท W.D.65mm

Telecentric Lens
Telecentric Lens
ประเภท W.D. 65mm ประเภท W.D. 110mm
RTK-2-110
RTK-2-65
เมื่อเปรียบเทียบ
2x
2x
2x Telecentric Lens
110mm
65mm
ระยะทำงาน 65 มม. และ
0.64mm
0.33mm
110 มม.

เลือกความละเอียดได

ประเภทเอนกประสงค

รองรับ Megapixel

Telecentric Lens

Telecentric Lens

ราคา
ย่อมเยา

ประหยัด
พื้นที่

★★★
ราคา
ความแม่นยำ ขนาด
★★★★
สูง
ความแม่นยำ ★★★★★

ราคา
★★★★★
ขนาด
★★★★★
ความแม่นยำ ★★★

สามารถเลือกประเภทไฟใหเขากับวัตถุไดอีกดวย

รุน Coaxial Lighting

รุนที่ไมมี Coaxial Lighting
วัตถุ วัตถุอื่นๆ ที่ไม่ใช่กระจก

วัตถุ

วัตถุที่มีพื้นผิวใกล้เคียงกับกระจก
เช่น ซิลิคอนเวเฟอร์ โลหะขัดเงา
และ วัตถุชุบทอง เป็นต้น

■ ใช้กับไฟทั่วไป เช่น ห่วงไฟ LED และ Bar Lighting ได้ ■ ต้องใช้กับไฟแกนร่วม Coaxial Lighting

Power UP !
เลือกเลนสหรือยัง?
งั้นไปผจญภัยกันเถอะ

นอกจากนี้ยังมีแสตมป์เวลาอีกด้วย !
ไม่พลาดทุกช็อตสำคัญ !
ºÑ¹·Ö¡¼ÙŒ¤¹·Õèà¢ŒÒ
áÅÐ
ÍÍ¡¨Ò¡àÁ×Í§¹
Õé!

ตรวจสอบทางเขาเมืองวามีใครผานเขามาบาง
เพื่อปกปองเมืองจากสัตวประหลาด
แตก็ยากที่จะเฝาติดตามตลอดทั้งวัน ...จะทำอยางไรดีหละ?

าที่ของ
ปลอยใหเปนหน
ht
Trigger F Lig
อง
จัดการปญหานี้เ
จนกว่าคนต่อไปจะผ่านมา
วิดีโอที่ถ่ายในช็อตสุดท้ายจะปรากฏขึ้น
ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียด
ว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือไม่

ถ่ายภาพช่วงเวลา
ที่มีคนเดินผ่านไปมา

ขอคารวะท่านผู้กล้า !
ที่ทำให้การตรวจสอบง่ายขึ้น

Trigger F Light

ราคา
ยอมเยา

คุณสมบัติหลัก
หยุดภาพด้วยสัญญาณทริกเกอร์เหมือนกับการลั่นชัตเตอร์ของกล้อง
และบันทึกภาพในรูปแบบ (BMP / JPEG)
การแสดงภาพ Live สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีสัญญาณทริกเกอร์ทำให้การจัดตำแหน่งและการโฟกัสทำได้ง่าย

นอกจากนี้ยังมีแสตมป์เวลาอีกด้วย !
äÁ‹àËç¹ÁÕã¤Ãà¢
ŒÒÍÍ¡
àÁ×Í§¹ÕéàÅÂ !
?

การตรวจทางเขาออกเมืองจะงายขึ้นดวย Trigger F Light
บางครั้งภาพที่ดูเหมือนไมมีอะไร

อาจจะมีสัตวประหลาดอยูก็เปนได・・・

าที่ของ
ปลอยใหเปนหน
Software
Trigger F PRO
อง
จัดการปญหานี้เ
การเก็บแสตมป์เวลา
กอนอื่นตองบันทึกเวลาที่
เหตุการณนี้เกิดขึ้นกอน !

！

Binarization

าา ！
อาาา ฟา！
นาง

เพื่อใหภาพชัดขึ้น
มาทำการ Binarization! กัน

2019.07.11

2019.07.11

ขอคารวะท่านผู้กล้า !
ตอนนี้ท่านสามารถตรวจสอบได้เเล้ว

Trigger F PRO

Cross
Line

คุณสมบัติหลัก
ความสามารถเหมือน Trigger F Light เเต่สามารถใช้เเสตมป์เวลา Binarization และ สามารถเเสดง
Hair Cursor ได้อีกด้วย
ในกรณีที่ HDD / SSD เต็ม ตัวเครื่องจะทำการลบไฟล์เก่าโดยอัตโนมัต

สามารถบันทึกได้พร้อมกันหลายกล้อง !
ÁÒãªŒ¡ÅŒÍ§Ë

»‡Í§¡Ñ¹àÁ×Í§

ÅÒÂµÑÇ

ที่เมืองนี้มีทางเขาออกเมืองทั้งหมด 4 ทาง

¡Ñ¹à¶ÍÐ!!

จะตองปองกันเมืองจากสัตวประหลาดทั้ง 4 ทาง
แตเมืองนี้มีคนไมเพียงพอที่จะปองกันทางเขาทั้งหมด

2

าที่ของ
ปลอยใหเปนหน

Camera
ware Multi
ft
o
S
r
e
g
g
Tri
อง
จัดการปญหานี้เ
Trigger Q

สามารถดูทางเข้าเมืองได้
พร้อมกันจากกล้องถึง 4 ตัว
ถ้าเกิดปัญหากับทางเข้าสักทาง
หนึ่งก็สามารถสลับไปดูทางเข้า
อื่นได้ทันที

1

3

4

แสดงภาพจากกล้องแบบ Live
และสามารถบันทึกภาพพร้อมกันได้

ขอคารวะท่านผู้กล้า !
ตอนนี้เราปลอดภัยแล้ว

TriggerQ

Multi
Camera

สามารถควบคุม Multi Camera ไดในเวลาเดียวกัน

คุณสมบัติหลัก
ระหว่างที่ดูกล้องแบบ Live Image อยู่ ก็สามารถถ่ายรูปได้ 4 ตัวพร้อมกัน
ผ่านสัญญาน Trigger (BMP/JPEG)

สามารถบันทึกวิดีโอได้ยาวนาน !
ÁÒºÑ¹·Ö¡àÊŒ¹·Ò§
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
´ŒÇÂ¡ÒÃÂ‹Í¢¹Ò´
ÇÔ´ÕâÍ¡Ñ¹à¶ÍÐ!!

ระยะทางจากภูเขาจนถึงเมืองถัดไปตองใชเวลา 1 ชั่วโมง
ในภูเขามีภัยจากสัตวประหลาดมากมายถาคุณทำผิดพลาด
เพื่อใหทุกคนไมหลงทาง อยากจะถายวิดีโอเเตวา・・・
เราสามารถถายวิดีโอไดเเคครั้งเดียวเทานั้น・・・
ทำยังไงดีนะ・・・

าที่ของ

ปลอยใหเปนหน

Function
ord Multic
e
R
o
e
id
Trigger V
ง
ัดการปญหานี้เอ
จ
c
e
R
r
e
g
g
Tri

สามารถบันทึกวิดีโอในรูปแบบการบีบอัดไฟลได
ทำใหสามารถลดขนาดของไฟลที่บันทึกเปนเวลานานได !!

ขอคารวะท่านผู้กล้า !
ข้าสามารถบันทึกเส้นทางการเดินทางได้ทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้ทุกคนก็สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยเเล้ว

TriggerREC

Long-time
Record

ฟงกชั่น Trigger มากมายสามารถใชไดโดยเเค
เชื่อมตอสาย Trigger 2 เสนเขากับตัวจับเวลา !!

คุณสมบัติหลัก
สามารถบันทึกวิดีโอได้เป็นระยะเวลานานทั้งเเบบ บีบอัดไฟล์หรือไม่ก็ตาม ( H.264 )
ทั้งนี้ สามารถที่จะควบคุมการบันทึกวิดีโอได้ด้วยสัญญาณ Trigger เเละตัวจับเวลาในช่วงที่ต้องการ
โดยจะทำการบันทึกไฟล์ลง HDD / SSD ในคอมพิวเตอร์โดยตรง

ตรวจสอบภาพก่อนและหลังเกิดเหตุ
ทุงนาในเมืองนี้มักจะพังพินาศบอยๆ
บางคนคิดวา「คนนั้นเปนคนรายรึเปลานะ？」
แตก็ไมมีการยืนยันแนนอน
ฉันจะตองหาคนรายและปกปองทุงนานี้ใหได!

อยาลืมบันทึก
สิ่งที่เกิดขึ้น!

าที่ของ
ปลอยใหเปนหน
her Software
Trigger Watc
อง
ชวยแกปญหานี้เ
หลังจากเห็นว่าทุ่งนาเสียหาย
จึงตรวจสอบภาพก่อนและหลังเกิดเหตุ

วิเคราะห์ภาพทุ่งนาที่เสียหายแล้ว
จึงพบว่าคนร้ายไม่ใช่คนที่คุณก็รู้ว่าใคร

ขอคารวะท่านผู้กล้า !
ตอนนี้ผมรู้ตัวคนร้ายแล้ว และปัญหานั้นก็หมดไป!
แล้วทุ่งนานี้ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง

TriggerWatcher

คุณสมบัติหลัก

แสดงภาพ
ก่อนหลัง

บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นกะทันหันซึ่งยาก
ตอการจับภาพได !
เปนซอฟตแวรที่สามารถบันทึกและ
ตรวจสอบกอนและหลังปอนสัญญาน
ทริกเกอรได

・เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหันได้อย่างแม่นยำ
・บันทึกโดยตรงไปยัง HDD / SSD ของคอมพิวเตอร์ได้
・เนื่องจากรูปแบบการบันทึกเป็นไฟล์ AVI จึงสามารถถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์อื่นและตรวจสอบได้

การพัฒนาซอฟต์แวร์ของ
กล้องสำหรับงานอุตสาหกรรม
โปรดแจงมาเลย !

คุณพบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
อยากทำโปรแกรม ・・・
กำลังคนไม่พอ ・・・
ไม่มีเวลา ・・・

ปลอยใหเปน
หนาที่ของเรา!!

ปรแกรมของเรา !

ิศวกรผูพัฒนาโ
ทยเหลานี้ไดดวยว

ตอบโจ

มีหลายบริษัทที่ดูแล
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
แต่ก็มีหลายเคสที่ไม่สามารถ
ตอบโจทย์การใช้งานของ
ลูกค้าได้เท่าที่ควร

ทานจอมเวทย
ผูชำนาญการทางดานโปรแกรม
ประจำอยู ณ สำนักงานใหญ
ประเเทศญี่ปุน

าหนาที่โดยตรง
ื่อนัดพบกับเจ
เพ
า

น
ห
ง
รม
ว

ล
ง
ำเสนอโปรแก
กรุณาแจ
มพรอมเพื่อน
วา
ค
ม
ย
รี
ต
ะเ
ทางเราจ
คา
งการของลูก
ตามความตอ

àÃÒä´ŒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁÁÒ¡ÁÒÂ·ÕèºÃÔÉÑ·¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÁÇÅ¼Å
ÁÕ¼Å§Ò¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡à¡ÕèÂÇ¡Ñºâ»Ãá¡ÃÁ¡ÅŒÍ§ USB áÅÐ ¡ÅŒÍ§ Hi-Speed
ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËçÀÒ¾¢Í§¡ÅŒÍ§¨ØÅ·ÃÃÈ¹ÍÔàÅç¡µÃÍ¹ ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ·Õè
ª‹ÇÂ»ÃÐÁÇÅ¼ÅÀÒ¾・ÇÑ´¢¹Ò´・á»Å§ä¿ÅáÅÐºÑ¹·Ö¡ÀÒ¾ ËÅÑ§¨Ò¡à¡ÉÕÂ³àÃÒ
ä´ŒÁÕÊ‹Ç¹ÃÇÁã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·ªÑé¹¹Ó¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ã¹°Ò¹Ð
â»Ãá¡ÃÁàÁÍÃ¿ÃÕáÅ¹« â´Âä´Œ¾Ñ²¹Ò Windows Multithreading
â´ÂãªŒÀÒÉÒ C++ ·Ñé§ËÁ´

เราร่ำเรียนเวทมนตรและมีประสบการใน
การสอนผูกลาทั้งหลายมากวา 30 ป

Thailand

คูปอง�วนลดพิเศษ

มีบริการสาธิตสินค้าฟรี !
สนใจติดต่อสอบถาม
Shodensha (Thailand) Co., Ltd.
163 Rajapark Building 2nd Floor, Sukhumvit 21 (Asoke) Road,
Klongtoey-Nua, Watthana, Bangkok 10110, Thailand
TEL : +66(0)-2664-2246 FAX : +66(0)-2664-2247

辻：093-583-9834

Nobchanon : 06-4272-2214 Suwannee : 06-4006-4224
URL : https://shodensha.co.th/
E-mail : info@shodensha.co.th
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