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Pořadatel veletrhu Vision, Landmesse Stut-
tgart, společně s německým sdružením VDMA 
Machine Vision Association uspořádali 4. úno-
ra 2014 ve Frankfurtu nad Mohanem kula-
tý stůl na téma globální trh strojového vidě-
ní. Přítomní ředitelé a zástupci firem z obo-
ru diskutovali o vývoji trhu v Evropě, USA 
a Asii. Byli to Dietmar Ley, výkonný ředitel 

společnosti Basler AG, Ahrensburg (Němec-
ko), Heiko Frohn, generální ředitel společnos-
ti VITRONIC, Wiesbaden (Německo), a Olaf 
Munkelt, předseda sdružení VDMA Machi-
ne Vision Association a generální ředitel spo-
lečnosti MVTec Software GmbH z Mnichova 
(Německo). Další účastníci se k diskutujícím 
připojili prostřednictvím videovstupů. Ukáza-
lo se, že ochota představitelů firem zapojit se 
do diskuse byla velká. Je to důkazem toho, že 
trh v oboru strojového vidění má jeden speci-
fický rys: konkurenční firmy spolu dokážou 
mluvit a diskutovat o trendech, standardech, 
technických novinkách a potřebách uživatelů.

Evropa

Účastníci z Evropy dostali dvě otázky: 
jaký je současný stav v oboru strojového vi-
dění a jaký jeho očekávaný vývoj a jakou roli 
bude hrát strojové vidění v nové industriali-
zaci Evropy. 

Mark Williamson, ředitel pro rozvoj trhu, 
Stemmer Imaging, Velká Británie: „Rozvoj 
trhu se strojovým viděním předhání rozvoj 
trhu v jiných průmyslových oborech. Hybnou 
silou je snaha o co nejvyšší efektivitu. Sou-
časně se projevuje snižování ceny systémů 

Kulatý stůl na téma trh se systémy  
pro strojové vidění

strojového vidění, díky němuž se tyto systé-
my stávají přístupnými novým skupinám zá-
kazníků. V současné době předpokládám me-
ziroční růst o 10 % a jsem optimista, i co se 
týče dlouhodobějšího výhledu.

Chce-li Evropa konkurovat zemím s níz-
kou cenou pracovní síly, musí se při nové in-
dustrializaci soustředit právě na automatiza-

ci. Ta podnikům pomůže udržet nízké vý-
robní náklady a vysokou efektivitu. Systémy 
strojového vidění jsou pro automatizaci ne-
smírně důležité, zejména pro zajištění kva-
lity výroby.“

Donato Montanari, hlavní vedoucí skupiny 
Machine Vision Business, Datalogic Automati-
on, Itálie: „Všude ve světě, a v Evropě zvlášť, 
kladou zákazníci velký důraz na kvalitu. Ať jde 
o nový automobil nebo o potraviny, zákazník 
vždy požaduje stoprocentní kvalitu. Kontrola 
kvality je pro průmyslové podniky nezbytná 
a právě strojové vidění umožňuje vykonávat ji 
rychle, spolehlivě a efektivně. Kontrolují se ne-
jen výrobky dodávané koncovým zákazníkům, 
ale stejně důležitá je kvalita i v rámci dodava-
telských řetězců mezi subdodavateli a konco-
vými výrobci. Podle mého názoru je to právě 
kontrola kvality, která bude rozhodující pro 
další vývoj trhu v oblasti strojového vidění.“

Spojené státy americké

Také v USA se mluví o vlně re-industria-
lizace. Otázky zněly, co to znamená pro obor 
strojového vidění a které obory v USA a v celé 
Severní Americe mají největší potenciál vý-
voje.

Jeff Burnstein, prezident sdružení Associ-
ation for Advancing Automation (A3) a pre-
zident sdružení Automated Imaging Associ-
ation (AIA), USA: „Re-industrializace je pro 
strojové vidění velkou příležitostí. Můžeme 
vidět, že mnoho firem vrací své výrobní zá-
vody zpět do USA. A to je pro strojové vidění 
a pro automatizaci jako celek velký impulz. 
Mnoho šancí je ale také mimo průmyslovou 
výrobu: v oborech zpracování obrazu v me-
dicíně, zabezpečovací techniky atd. Předpo-
kládám, že trh Severní Ameriky v oboru stro-
jového vidění zůstane stejně silný jako dosud 
a bude se dále rozvíjet.“

Mike Cyros, ředitel pro strategický roz-
voj, Allied Vision Technologies, USA: „Z na-
šeho pohledu je důvodem návratu výroby ze 
zámoří zpět do USA nutnost zajištění vyso-
ké kvality. A v tom hraje automatizace, včet-
ně strojového vidění, zásadní roli. V USA 
v současné době dochází ke znovuzroze-
ní automobilového průmyslu. Zde je důraz 
na kvalitu zvlášť silný. Ovšem také my vidí-
me hodně příležitostí v oborech, které jsou 
pro strojové vidění méně tradiční, např. za-
bezpečovací technika, technika budov, vi-
deosystémy pro sportovní areály nebo sys-
témy pro řízení dopravy.“

Greg Hollows, ředitel oboru strojového vi-
dění, Edmund Optics, USA: „Re-industriali-
zace USA přináší nové pracovní příležitosti 
nejen ve výrobních firmách, které se vrátily 
ze zámoří, ale i podnikům v oboru průmys-
lové automatizace. Klesající cena kompo-
nent a systémů strojového vidění nám navíc 
umožňuje hledat nové příležitosti na trhu, 
např. ve farmaceutickém průmyslu nebo v po-
travinářství, kde je velká poptávka po systé-
mech pro kontrolu kvality a současně velký 
tlak na snižování nákladů na investice. Také 
v oblasti zdravotnictví je pro obor strojové-
ho vidění mnoho zajímavých příležitostí.“

Asie

V Asii je situace zcela jiná než v Evropě 
a Severní Americe. Klíčové otázky jsou: Jaká 
je na asijském trhu poptávka po automatizač-
ní technice a jak se bude vyvíjet v následují-
cích letech? Které faktory budou vývoj trhu 
nejvíce ovlivňovat?

Sungho Huh, ředitel technického rozvoje 
společnosti Envision a člen představenstva 
sdružení Korea Machine Vision Industrial 
Association (KMVIA), Jižní Korea: „V Asii 
roste cena pracovní síly a asijské podniky již 
nejsou atraktivní pro průmyslové obory, kte-
ré těžily z nízkých nákladů na práci. Asijské 
podniky se proto snaží zavádět roboty a au-

Obr. 1. Kulatý stůl Vision 2014 (zleva) Silvia Stollová, vedoucí komunikace Messe Stuttgart, 
Patrick Schwarzkopf, vedoucí VDMA Machine Vision Association, Dr. Olaf Munkelt, prezident 
VDMA Machine Vision Association a obchodní ředitel MVTec Software GmbH, Dr. Dietmar Ley, 
předseda představenstva Basler AG a Dr. Heiko Frohn, obchodní ředitel, Vitronic
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tomatické systémy kontroly – a to je příleži-
tost pro systémy strojového vidění. Korejský 
průmysl je z hlediska uplatnění automatiza-
ce již velmi vyspělý, ale korejské firmy vidí 
velké příležitosti na trhu v Číně a dalších asij-
ských zemích, které se zaváděním automati-
zace teprve začínají.“

Sachio Kiura, ředitel a generální sekre-
tář sdružení Japan Industrial Imaging As-
sociation (JIIA), Japonsko: „Jaká je po-
ptávka po automatizaci v Japonsku a dalších 
asijských zemích? Stručně řečeno, velká. 
V Číně prudce roste cena pracovní síly. Po-
čet pracovníků, které má čínský průmysl 
k dispozici, se přitom uplatňováním pravi-
del pro ochranu dětí snižuje právě o tu nej-
levnější pracovní sílu.Silně se rozvíjí také 
region jihovýchodní Asie a je zde velká po-
ptávka po automatizační technice. V samot-
ném Japonsku mají na vývoj trhu rozhodují-
cí vliv obory automobilové výroby a výroby 

V průmyslové výrobě jsou stále častěji 
využívána robotizovaná pracoviště. Roboty 
nahrazují nejenom obtížnou, ale také lehkou, 
avšak monotónní práci, při níž se po určité 
době může v důsledku poklesu pozornosti 

lidské obsluhy začít zhoršovat kvalita vy-
konávané práce. Systémy strojového vidě-
ní se používají nejenom k navigaci robotů 
na výrobky, ale také pro průběžnou vizuál-
ní kontrolu výrobků právě uchopených ro-
botem a přenášených k jiné operaci. Nezá-

Strojové vidění pro roboty od firmy Applic

vislou automatickou kontrolou se výrazně 
zlepšuje kvalita výroby.

Systémy strojového vidění mohou být růz-
ných úrovní, od jednoduchých obrazových 
snímačů až pro složité systémy s desítka-
mi kamer na jednom stroji, které kontrolují 
stovky parametrů výrobků. Složitější systémy 
zvládají nejenom inspekci výrobků, ale také 
navigaci robotů a např. uchopování náhodně 
orientovaných jedoucích výrobků, sběr těch-
to výrobků apod. Nejrychlejší robotická pra-
coviště jsou schopna sbírat výrobky rychlos-
tí až 120 dílů za minutu.

Vlastní kamerová inspekce umožňuje kon-
trolovat rozměry výrobků měřením s přes-
ností až 0,01 mm, kontrolovat kompletnost, 
barevnost apod. Systémy dále dovolují mě-

řit úhly, průměry a číst tex-
ty a identifikační kódy všech 
typů. Systémy jsou vždy vy-
baveny rychlým rozhraním pro 
komunikaci s nadřazeným sys-
témem a s roboty. 

Všechny tyto funkce jsou 
obsaženy i v základních mo-
delech inteligentních kamer 
Cognex In-Sight (obr. 1), kte-
ré pro svou činnost nepotře-
bují žádné další pomocné mo-
duly. Veškerá „inteligence“ je 
již obsažena v kameře, kte-
rá může komunikovat s oko-
lím prostřednictvím komuni-
kačních linek RS-232 nebo 
Ethernet. 

Má-li zařízení kontrolo-
vat větší množství výrobků několika ka-
merami najednou, je ekonomicky výhod-
né realizovat takový projekt s použitím 
počítačového systému Cognex VisionPro. 
Systém využívá standardní digitální kame-
ry, které jsou pomocí digitálního rozhraní 
GigE (varianta gigabitového ethernetové-
ho přenosu) připojeny do PC a na softwa-
rovou aplikaci, která realizuje všechny vi-
zuální inspekce výrobků, správu přístupů, 
komunikaci s databázemi, popř. s řídicími 
systémy strojů atd.

Všechny systémy strojového vidění firmy 
Cognex jsou schopny komunikovat se všemi 
běžnými typy robotů.

(Applic)

Obr. 2. Firma Cognex nedodává jen kamery, ale také soft-
ware pro úlohy strojového vidění: kontrolu a měření rozměrů 
a tvarů, kontrolu barev, identifikaci atd. 

Obr. 1. Kamery Cognex je možné použít 
i v prostředí s velkými požadavky na hygienu, 
např. ve farmacii

spotřební elektroniky. Vývoj oboru strojové-
ho vidění v Asii tedy vidím velmi nadějně 
v tomto roce i v budoucnu.“

Isabel Yang, zakladatelka a generální ře-
ditelka společnosti Luster Light Tech, Čína: 
„Rok 2013 byl pro obor strojového vidě-
ní velmi úspěšný; celkový meziroční růst 
byl přibližně 20 %. Stejný růst, popř. i vyš-
ší, předpokládám i v roce 2014 a v dalších 
pěti letech.“

Eric Chen, ředitel oddělení exportu do zá-
moří, OPT Machine Vision Tech, Čína: „Po-
ptávka po automatizaci, včetně systémů stro-
jového vidění, je tažena zejména transformací 
čínského průmyslu. Cena pracovní síly v Číně 
roste, a proto se čínský průmysl musí změ-
nit. Systémy strojového vidění se uplatňují 
v tradičních oblastech, v automobilovém prů-
myslu, při výrobě polovodičových součástek 
a elektroniky, ale také v mnoha nových ob-
lastech průmyslu. To jsou důvody, proč jsem 

přesvědčen, že poptávka po automatizační 
technice v Číně dále poroste.“

Hersem Yang, generální ředitel společ-
nosti AZURE Photonics, Čína: „Obor strojo-
vého vidění v Číně roste proto, že roste vy-
spělost čínského průmyslu, a proto, že roste 
cena pracovní síly. Výrobní podniky zavádě-
jí automatizaci, aby snížily výrobní náklady 
a zajistily kvalitu výroby podle stále nároč-
nějších standardů.“

O veletrhu Vision

Vision je odborný veletrh pro strojové vi-
dění a související obory. Letos se bude konat 
ve Stuttgartu ve dnech 4. až 6. listopadu, po-
prvé po přechodu na dvouletou periodu. Po-
řadatelé předpokládají více než 400 vystavo-
vatelů s velkým podílem mezinárodní účasti.

(Bk)


