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Deep learning

Jedním z velkých trendů 
v oboru strojového vidění je 
hluboké učení, deep learning. 
Generální ředitel společnos-
ti Adaptive Vision Michal 
Czardybon, která patří k fir-
mám, jež deep learning na 
veletrhu prezentovaly, k tomu 
řekl: „Návštěvníci procháze-
jící stánkem mohli vidět živé 
ukázky, které demonstrova-
ly, že tato technika už je při-
pravená k využití v praxi. 
Naše produkty jsou osvědče-
né v mnoha úlohách a jsme 
rádi, že zde ve Stuttgartu mů-
žeme předvést jejich zralost.“ 
Důležité je, aby využití me-
tod hlubokého učení bylo pro 
uživatele co nejsnazší. „Týd-
ny a měsíce odlaďování algo-
ritmů nahrazujeme jednodu-
chým trénováním systému,“ 
sdělil Czardybon a dodal, že 
metody hlubokého učení bu-
dou mít na obor velký vliv: 
„Již nyní se používají napří-
klad při kontrole kvality povr-
chu, ale nejatraktivnější jsou 
úlohy, pro něž dosud neexis-
tovalo tradiční řešení.“

Hyperspektrální snímání

Dalším velkým trendem bylo hyperspek-
trální snímání obrazu. Tapio Kallonen, vý-
konný ředitel finské firmy Specim, popsal 
vývoj této techniky: „Až dosud byl problém 
využití hyperspektrálního snímání v tom, že 
poskytovalo surová data, která sama o sobě 
nic neřeší. Firma Specim si proto vytkla za 
cíl analýzu dat zjednodušit. Chceme odstra-
nit bariéry a potřebu speciálních znalostí nut-
ných pro uplatnění hyperspektrálního snímá-
ní v průmyslovém prostředí.“ Firma vychází 
ze zkušeností s uplatněním hyperspektrálního 
snímání při monitorování životního prostředí 
a v současné době investuje do vývoje odol-
ných kamer do průmyslového prostředí. Jde 

Veletrh VISION překonal hranici deseti tisíc 
návštěvníků

o řešení konkrétních úloh v potravinářství, 
při zpracování odpadu a při recyklaci suro-
vin. Tapio Kallonen byl spokojen s tím, že za 
nimi chodili návštěvníci s konkrétními pro-
blémy, nebo dokonce se vzorky: „Proto jsme 
rádi, že jsme do Stuttgartu přijeli.“

Maximální zjednodušení využití 
strojového vidění

Firma Inspekto na veletrhu představila 
příklad maximálního zjednodušení využití 
systémů strojového vidění v praxi. Zatímco 
dříve trvalo měsíce vybrat pro danou úlohu 
správnou kameru, objektiv, osvětlení a soft-
ware, jejich systém autonomního vidění In-
spekto S70 je připraven k provozu do třiceti 
minut. Tak je možné jej instalovat podle po-
třeby tam, kde je právě třeba, např. tedy na 
problematická místa výrobního řetězce. Na-
bídka firmy Inspekto bude představena v sa-
mostatném článku v některém z následujících 
čísel časopisu.

Vestavné systémy strojového vidění

Společnost Vision Components je jedním 
z prvních vystavovatelů, kteří před více než 
dvaceti lety přišli s chytrými kamerami. Po-
dle Michaela Engela, výkonného ředitele Vi-
sion Components, firma pokračuje ve vývo-
ji konceptu „vestavného vidění“ – letos na 
veletrhu představila nové kamerové moduly 
s rozhraním MIPI (Mobile Industry Proces-
sor Interface). Engel také hodnotil letošní ve-
letrh: „Jako firma, která se veletrhu účastní 
od úplného počátku, jsem ohromen letošním 
počtem vystavovatelů i návštěvníků. Ukazu-
je se, že obor strojového vidění se vyvinul od 
zajímavé, ale okrajové technologie k etablo-
vanému a výkonnému oboru.“

VDMA: strojové vidění 
na rekordní úrovni

„Obrat na trhu strojo-
vého vidění v Německu 
se za posledních deset let 
zdvojnásobil. Mezi roky 
2013 a 2017 rostl v prů-
měru o 13 % ročně, minu-
lý rok téměř o 18 %. Po-
dle posledních průzkumů, 
jejichž výsledky zveřejni-
lo sdružení VDMA na ve-
letrhu Vision, se očeká-
vá, že obrat na trhu stro-
jového vidění v roce 2018 
dosáhne 2,6 miliardy eur. 

Letošní veletrh VISION, který se konal ve dnech 6. až 8. listopadu 2018 ve Stuttgartu, 
poprvé ve své historii překonal hranici deseti tisíc návštěvníků. Celkem jich bylo 11 106, 
tj. o 14 % více ve srovnání s předchozím veletrhem v roce 2016. Na nárůstu se velkou 
měrou podíleli zahraniční návštěvníci, jichž bylo (také rekordních) 47 %. Potvrzuje to 
trend návratu k diskusím odborníků tváří v tvář: podle průzkumu mezi návštěvníky je 
pro 38 % z nich význam veletrhu Vision dlouhodobě neměnný, pro 80 % se jeho význam 
pro obor strojového vidění v mezinárodním měřítku zvyšuje.

Obr.  1.  Cenu  VISION  Award  2018  získala  slovenská  firma 
Photoneo  za  3D  kameru  PhoXi,  umožňující  3D  snímání  za 
pohybu (článek o firmě i vítězném exponátu se připravuje)

Obr. 2. Celková výstavní plocha veletrhu Vision byla 12 000 m2

Obr. 3. Pevné místo na veletrhu mají přednášková fóra Vision 
Days
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Na trhu se silně projevuje cyklický efekt: 
minulý rok byl ve znamení velkých inves-
tic v oborech výroby automobilů a elektro-
niky. Nyní však investice oslabují, mj. také 
v důsledku globální politické a ekonomic-
ké nestability a nedostatku inženýrů a tech-
nických pracovníků. „Navzdory tomu je 
celková nálada v průmyslu pozitivní a růst 
bude pokračovat. Obor strojového vidění si 
již našel pevné místo ve výrobě a postupně 
dobývá nové oblasti uplatnění, a to i mimo 
průmysl. Všude přispívá ke zlepšení kvali-
ty, spolehlivosti a bezpečnosti. Další pobíd-
kou růstu je příchod vestavných systémů 
vidění v kombinaci s metodami hlubokého 
učení,“ konstatoval na úvodní tiskové kon-
ferenci veletrhu Vision Klaus-Henning No-
ffz, vedoucí oddělení strojového vidění sdru-

žení VDMA a obchodní ředitel společnosti 
Silicon Software.

V průmyslové výrobě se strojové vidě-
ní stalo „očima“ řídicích systémů a přispí-
vá ke zvýšení kvality a produktivity výroby. 
Ovšem stále více proniká i do jiných oblas-
tí: v roce 2017 podle VDMA tvořily projek-
ty mimo průmysl v Německu celkem 26 % 
trhu strojového vidění a tento podíl neustá-
le roste (meziročně o 16 %). Hlavními ta-
houny růstu jsou zabezpečovací systémy, 
doprava, zdravotnická diagnostická a ope-
rační technika.

Největším zákazníkem pro německé stro-
jové vidění však zůstává výroba automobilů 
s podílem 19 %, následovaná všeobecným 
strojírenstvím (kromě automobilové výroby) 
se 17 % a elektrotechnickou výrobou a vý-

robou elektroniky s 16 %, jejichž podíl však 
nejrychleji roste.

Celkem 33 % obratu je realizováno v Ně-
mecku. Největší podíl vývozu jde do Číny 
(14 %) a do Severní Ameriky. Zatímco vý-
voz do evropských zemí stagnuje, vývoz do 
Číny i Severní Ameriky roste.

Další ročník veletrhu

Další ročník veletrhu Vision se uskuteč-
ní ve Stuttgartu ve dnech 10. až 12. listopa-
du 2020.

[Tiskové zprávy Messe Stuttgart a VDMA.] 
(Foto: Messe Stuttgart)

Petr Bartošík

Siemens vítá iniciativu, kterou již dříve 
publikovalo sdružení OPC Foundation a je-
jímž cílem je zavést OPC UA jako jednotný 
standard v průmyslové automatizaci. OPC 
Foundation k tomu posiluje svoje aktivity 
v oblasti standardizace a harmonizace, včetně 
rozšíření ethernetových sítí TSN na provozní 
úroveň řízení. Siemens, jako jeden ze zaklá-
dajících členů a člen výboru OPC Founda-
tion, silně podporuje OPC UA a je již několik 
let aktivní v pracovní skupině, která se zabý-
vá standardizací tohoto protokolu.

Siemens má ve vývoji a standardizaci prů-
myslových komunikačních systémů dlouholeté 
zkušenosti. Aktivně se podílí na činnosti všech 
souvisejících standardizačních orgánů a asoci-
ací, jako jsou IEEE, IEC, IETF, PI, OPC Foun-
dation, a to nejen jako člen a editor, ale také 
jako koordinátor a vedoucí pracovních skupin.

Příkladem z nedávné doby je založení me-
zinárodní standardizační skupiny IEC/IEEE 
60802. Tato skupina bude vytvářet standard 
pro profily TSN pro průmyslovou automati-
zaci (profily TSN-IA), jehož cílem je zajistit 
provoz ethernetových sítí TSN s komponenta-
mi od různých dodavatelů, kde protokoly jako 
OPC UA, Profinet, EtherNet/IP a další mohou 
sdílet společnou síťovou infrastrukturu TSN. 
Navíc bude vybrána vhodná sada základních 
standardů IEEE umožňujících běh různých 
protokolů na stejné hardwarové základně.

Siemens podporuje iniciativu OPC Foundation 
s cílem rozšířit OPC UA včetně TSN na provozní 
úroveň řízení

Siemens sdílí vizi OPC Foundation rozší-
řit záběr OPC UA dolů na úroveň provozního 
řízení a těší se, že bude moci přispět ke stan-
dardizačním aktivitám ve vznikající pracovní 
skupině OPC Foundation, která se bude zabý-
vat informačními modely zařízení, potřebný-
mi přizpůsobeními základních standardů OPC 
UA, aplikačními profily atd.

Případy, s nimiž se současné průmyslo-
vé komunikační systémy dosud nedokázaly 
uspokojivě vypořádat, jako jsou komunika-
ce řídicích modulů od různých dodavatelů 
nebo vertikální komunikace od provozních 
zařízení do nadřazených systémů prostřed-
nictvím OPC UA, budou trhem přijaty jako 
první. Proto před několika měsíci vznikla 
společná pracovní skupina členů PI a OPC 
Foundation. Tato pracovní skupina se zabý-
vá tématy, jako jsou standardizace protoko-
lu Safety over OPC UA, založeného na me-
chanismu Profisafe pro komunikaci mezi 
řídicími moduly, nebo mapování protokolu 
Profinet do informačního modelu OPC UA 
pro využití např. ve správě výrobních pro-
středků nebo diagnostice. Zákazníci firmy 
Siemens zakrátko ocení tyto funkce bez če-
kání na standardizaci TSN, jednoduše vy-
užitím protokolů OPC UA ve stávající ko-
munikační síti Profinet. PI přispívá OPC 
Foundation např. zpřístupněním mechanis-
mů Profisafe, aby mohly být použity v OPC 

UA, a rozšířením příslušných práv na členy 
OPC Foundation.

Cyklická komunikace IO na úrovni pro-
vozních zařízení, řízení polohy a pohybu 
nebo bezpečnostní systémy vyžadují vytvo-
ření uzavřeného systému stacků, certifikač-
ních procedur, nástrojů a mnohého dalšího. 
Organizace jako PI, ODVA aj. vyvíjejí ne-
malé úsilí při vytváření kompletních a kva-
litních specifikací a postupů testování shody 
a při péči o komunitu dodavatelů a uživatelů, 
od OPC Foundation se očekává totéž.

Společnost Siemens se chová velmi od-
povědně k instalované základně svých zaří-
zení, a proto bude pokračovat také v inova-
cích systému Profinet, aby ochránila investice 
svých zákazníků a pozdvihla Profinet založe-
ný na TSN na novou úroveň. Konvergované 
sítě TSN a společné hardwarové platformy 
pro Profinet a OPC UA umožní hladký pře-
chod do světa TSN. Siemens navíc zaručuje, 
že OPC UA over TSN nijak nenaruší základ-
ní principy komunikace provozních zařízení, 
postupu projektových prací, testování shody, 
diagnostiky atd.

Zákazníci firmy Siemens se tak nakonec 
budou moci rozhodnout, zda pro danou úlo-
hu využijí Profinet, nebo OPC UA.

[Tisková zpráva Siemens, 27. 11. 2018.]
(Bk)


