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 Spolehlivý kompaktní kamerový systém
P400MA je kompaktní kamerový systém společnosti Panasonic 

Electric Works založený na bázi PC. Jeho charakteristickými vlast-
nostmi jsou pružnost a spolehlivost. K řídicí jednotce je možné při-
pojit až čtyři kamery. K dispozici jsou kamery opatřené čipy CCD 
s rozlišením 636 × 480, 1 024 × 769 nebo 1 380 × 1 035, které pra-
cují s rychlostí 55 snímků za sekundu. Řídicí jednotka tohoto kame-
rového systému má tři sério vé 
linky RS-232C, čtyři porty USB 
a dva porty pro LAN. Nechybí 
rozhraní gigabitového Ethernetu 
a rozhraní FireWire (IEEE 1394). 
Systém je dodáván s již nakon-
figurovaným hardwarem a soft-
warem podle požadavku zákaz-
níka. Tím se zrychlí nastavení 
systému. Standardizovaný hardware a několik bezpečnostních funk-
cí zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz po mnoho let i v nepřízni-
vých podmínkách průmyslových provozů. Díky otevřenému softwa-
ru založenému na objektech ActiveX může uživatel rozšiřovat systém 
o vlastní funkce (propojení s databází, uživatelsky definovaná zobra-
zení apod.). Jeden volný slot PCI má uživatel k dispozici pro instala-
ci vlastní karty rozhraní (např. karty I/O nebo karty pro připojení ke 
sběrnici). Software založený na systému Halcon 7.1 poskytuje vel-
ké množství nástrojů inspekčního softwaru, které řeší úlohy kontroly 
kvality a automatizaci výrobního postupu. Díky architektuře založe-
né na PC lze snadno vyměňovat hardwarové i softwarové komponen-
ty, což přispívá k dlouhodobé ochraně investice. 
Panasonic Electric Works Czech s. r. o., www.panasonic-electric-works.cz,  
tel.: 374 799 990, e-mail: info-cz@eu.pewg.panasonic.com 

 Inteligentní kamery NI pro náročné úlohy 
strojového vidění

Množinu vestavných zařízení, která lze programovat v LabVIEW, 
rozšiřuje společnost National Instruments (NI) o dvě inteligentní ka-
mery, které jsou vhodné např. pro kontrolu balení či správné montáže, 
pro čtení jednorozměrných i dvourozměrných kódů a k navádění pohy-
bu. Kamery od NI využívají stejný 
ovladač NI-Imaq a modul NI Visi-
on Development jako systémy zalo-
žené na PC, což zjednodušuje pře-
chod od návrhu k uvedení do pro-
vozu. Kamery NI obsahují procesor 
PowerPC a analyzují obraz pomo-
cí modulu LabVIEW Real-Time a 
sady algoritmů pro strojové vidění. 
Velmi kvalitní senzor CCD snímá 
monochromatické obrazy v rozli-
šení VGA (640 × 480) rychlostí až 
60 snímků za sekundu. Ostré snímky zvyšují přesnost detekce hran a 
rozpoznávání vzorů. Výstupem z kamery je výsledek kontroly, namísto 
syrových obrazových dat. Pro přenos výsledků kontroly obsahují kame-
ry NI vestavěné digitální I/O a podporují jak Ethernet, tak sériové pro-
tokoly, jako je Modbus TCP. Komunikaci zjednodušují dva gigabitové 
ethernetové porty, z nichž jeden může přenášet výsledky po průmys-
lové síti, zatímco druhý může přímo komunikovat se zařízeními typu 
PAC, PLC či HMI. Kromě rychlejšího procesoru (533 MHz ) obsahuje 
kamera NI 1742 navíc vstup pro inkrementální čidlo a vestavěný řídicí 
systém osvětlení LED. Obě kamery jsou dodávány s vývojovým pro-
středím NI Vision Builder for Automated Inspection pro snadné řešení 
systémů kontroly, které obsahují smyčky a větvení. Pro náročné úlohy 
lze použít kamery NI jako plnohodnotný systém s LabVIEW Real-Time, 
podporovány jsou i moduly Control Design a Simulation.
National Instruments (Czech Republic), s. r. o., tel.: 224 235 774, 
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 Plošné snímače obrazu Sensopart FA45 
Plošné snímače obrazu Sensopart jsou nabízeny ve třech základ-

ních provedeních. Snímač typu Colour je určen pro rozlišování barev 
a uplatní se nejen pro kontrolu různě zbarvených součástí, ale i pro de-
tekci indikátorů LED, intenzity a zbarvení displejů apod. Snímač typu 
Object pro kontrolu různorodých objektů je vhodný do montážních li-

nek, pro zjišťování přítomnosti 
svarů, k detekci komponent na 
deskách plošných spojů apod. 
Snímač typu Reader je navržen 
pro čtení čárových a matico-
vých (DataMatrix) kódů. Tyto 

snímače úsporných rozměrů 65 × 45 × 45 mm lze velmi dobře inte-
grovat do výrobních linek nebo kontrolních pracovišť. Jsou dodávány 
v provedení plug-and-play, takže se velmi snadno instalují a nastavu-
jí. Snímače FA 45 jsou opatřeny čipem CCD s rozlišením 640 × 640. 
Mají dva programovatelné vstupy a tři výstupy, jsou vybaveny portem 
Ethernet a sériovou linkou RS-422. Samozřejmostí je i široká nabídka 
příslušenství. Snímače jsou dodávány s externím osvětlením, flexibil-
ním upevňovacím systémem a připojovacími a konfiguračními kabely. 
Ve výbavě nechybí výstupní modul a průmyslové PC pro konfiguraci 
a zobrazení aktuálního stavu při práci snímače. Krytí IP65/67 a rozsah 
pracovních teplot 0 až 50°C dovolují snímače obrazu používat i v ne-
příznivém prostředí průmyslových provozů. Snímače Sensopart FA45 
se uplatní při výstupní kontrole výrobků, ve výrobních linkách nebo 
i v jednoúčelových strojích. 
AXIMA, spol. s r. o., tel.: 547 424 024, 
e-mail: lpolacek@axima.cz, www.axima.cz

 Výkonný multikamerový systém Vicosys
Posledním přírůstkem do skupiny multikamerových systémů firmy 

Vision&Control GmbH je Vicosys 2480. Ucelená produktová řada ka-
mer této firmy tedy zahrnuje senzory obrazu Camat, inteligentní ka-
mery Pictor a multikamerové systémy Vicosys. Všechny tyto produk-
ty mají jednotný grafický operační systém VCWIN pro snadnou tvor-
bu aplikačních programů. Operační systém kamery Vicosys je Linux, 

jenž je zárukou značné stabi-
lity provozu a odolnosti proti 
napadení při provozu v pro-
středí LAN. Jednotka Vico-
sys 2480 umožňuje připojit 
až osm různých kamer pro-
střednictvím rozhraní Fire-
Wire (IEEE1394a) – kombi-
novat lze kamery s různým 
rozlišením i „barevné“ a „čer-

nobílé“ kamery. Tato variabilita umožňuje snímat větší celky spojová-
ním obrazů jednotlivých kamer a také např. ve velkém rozlišení po-
drobně kontrolovat různá místa výrobku – přesně měřit, číst matico-
vé kódy Datamatrix a číst a verifikovat znaky (OCR a OCV). Jádrem 
multikamery Vicosys 2480 je procesor Intel Pentium M 1,4 GHz, 
 osazený v průmyslovém PC, jež nevyžaduje aktivní ventilátor. Pa-
měťový prostor tvoří 512 MB v paměti DDR-RAM a 512 MB v pa-
měti Flash pro uložení aplikačního softwaru. Množství různých roz-
hraní zahrnuje osm portů pro FireWire, Ethernet 1 Gb/s, RS-232  
(115 kb/s), integrovaný výstup VGA s rozlišením XVGA, osm digi-
tálních vstupů a osm digitálních výstupů (0,5 A), které jsou opticky 
oddělené. Multikamerové systémy Vicosys pracují s napájecím na-
pětím 8 až 30 V DC s příkonem až 50 V·A. Rozsah pracovních tep-
lot je 0 až 45 °C a krytí IP50. Dodávky, integraci a školení zajišťuje:
VisionSystems s. r. o., tel.: 466 611 455, www.visionsystems.cz,  
e-mail: pictor@visionsystems.cz


