
25AUTOMA  5/2014

téma

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-
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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.
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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.
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