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Příště si přečtete
Začlenění strojového vidění do systémů průmyslové 
automatizace
Zpracování obrazů z kamer a vizuální inspekce jsou stále častějšími 
součástmi současných systémů průmyslové automatizace. Proto 
má značný význam i požadavek na spolupráci systémů strojového 
vidění s řídicími a automatizačními systémy. Systém strojového vidění 
VisionLab lze přímo instalovat do programového prostředí Control 
Web. Integrace úloh vizuální inspekce do systémů průmyslové 
automatizace je tedy maximálně efektivní.

Strojové učení strojového vidění
Strojové učení je často ztotožňováno s umělou inteligencí, přestože 
jde jen o jednu z jejích podoblastí. Využívá se úspěšně k rozpoznávání 
řeči, dolování dat, optimalizaci řízení a predikci trendů. Důležitou 
oblastí použití učících se systémů je i zpracování obrazu. Tam se 
strojové učení využívá ke klasifikaci scén, hledání a klasifikaci objektů 
v obraze nebo rozpoznávání tváří. Tyto procedury jsou důležitým 
prvkem moderních bezpečnostních, dopravních a dalších systémů. 
Firma FCC průmyslové systémy je však průmyslovým systémovým 
integrátorem a zajímá ji hlavně využití učících se systémů v oboru 
průmyslového strojového vidění. Článek tedy vychází ze zkušeností 
získaných ve firmě FCC průmyslové systémy při aplikaci strojového 
učení při řešení projektů integrace systémů strojového vidění 
v průmyslové výrobě.

Kontrola barevného odstínu světlovodičů 
automobilového reflektoru
Osvětlení moderních automobilů využívá téměř výhradně optické 
prvky vyrobené lisováním z plastu. Týká se to i světlovodů pro vytváření 
tvarovaných nebo jinak efektních světel. Výrobu optických komponent 
z plastu umožnily nové materiály a nové technologie vícefázového 
lisování. Přesto je výroba plastové optiky stále velmi náročná a ve 
výsledném výrobku se mohou objevit různé druhy vad. Jednou z těchto 
vad je i změna spektrální propustnosti materiálu výlisku. Projevuje 
se nejčastěji zežloutnutím způsobeným oxidací organických složek 
materiálu při nedodržení teplotně časového diagramu lisovacího 
procesu. Článek se zabývá návrhem automatizovaného pracoviště 
kontroly barevného odstínu světlovodů automobilových reflektorů.

NeoMesh: snáze ke složitým sítím
Vývojáři dánské firmy NeoCortec měli velké ambice: jejich protokol 
NeoMesh má být na trhu nejvšestrannější a nejlépe použitelný pro 
zařízení internetu věcí napájená z baterií. Vsadili na škálovatelnost, 
autonomní provoz a dynamickou konfiguraci, protože to jsou 
vlastnosti, které vývojářům aplikací pro bateriově napájená zařízení 
nejvíce ulehčují život. Přitom jim nešlo jen o návrh sítí „na zelené 
louce“, ale také o to, aby splnili požadavky na implementaci např. 
při rozšíření sítě nebo výměně jednotlivého komunikačního uzlu. 
A rovněž bylo bráno v úvahu také to, aby sítě NeoMesh byly co 
nejvíce přizpůsobivé a umožňovaly provoz i tam, kde se topologie sítě 
dynamicky mění.

Přehled trhu snímačů identifikačních kódů
Tabulkový přehled představí, jaké jsou na trhu přístroje pro snímání 1D 
a 2D kódů. Přehled je zaměřen na dvě kategorie přístrojů využívané 
zejména ve výrobní logistice, tedy na mobilní terminály s připojením 
WiFi a ruční bezdrátové snímače kódů. V obou kategoriích čtenáři 
najdou přístroje se snímači 1D (snímání logistických etiket, 
regálových pozic atd.) i 2D (např. snímání kódů PDF417 a DataMatrix 
v automobilovém průmyslu).


