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Розвиток новітніх технологій значною мірою впливає на життя людини.

Впровадження та використання сучасних технологій на виробництвах, може

значною  мірою  вплинути  на  якість  та  швидкість  виготовлення  продукції.

Використання  технологій  розпізнавання  образів  дає  можливість  зменшити

людський фактор під час аналізу якості виготовленої продукції та дозволяє



зосередити увагу на більш важливих аспектах виробництва.

Основними проблемами при виготовленні деталей шляхом екструзії  є

можливість відхилення розмірів, геометрії або кольору деталі від норм, що

може призвести до тривалої зупинки обладнання або його виходу зі строю,

вчасне виявлення відхилення параметрів від норми є  пріорітетною задачею

для  можливості  контролю  якості  виготовлених  деталей  та  збільшення

потужностей виробництва.


