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Abstrakt 

Cílem této práce je shrnout možnosti tvorby automatických kamerových inspekcí v prostředí Vision 

Builder for Automated Inspection firmy National Instruments. Tato práce také obsahuje čtyři 

laboratorní úlohy, na kterých jsou ukázány způsoby pro čtení textu, bezdotyková měření rozměrů, 

čtení 2D kódů, kontrolu přítomnosti objektů a práci s naměřenými daty.  
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Abstract 

The aim of this paper is to summarize the possibilities of creating automated camera inspection in the 

environment of Vision Builder for Automated Inspection created by US company National 

Instruments. This work also includes four laboratory tasks for which they are shown ways to read text, 

non-contact dimensional measurement, reading 2D codes, check for the presence of objects and work 

with measured data. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

CCD – Charge-coupled device (zařízení svázáno nábojem) 

CMOS – Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 

MAX – Measurement & Automation Explorer 

NI – National Instruments 

OCR – Optical Character Recognition (Optické rozpoznání znaků) 

PC – Personal Computer (Osobní počítač) 

QR – Quick Response (Rychlá odpověď) 

RGB – Red-Green-Blue (barevný model červená-zelená-modrá) 

ROI – Region of Interest (Oblast zájmu) 

USB – Universal Serial Bus (Univerzální sériová sběrnice) 

VBAI – Vision Builder for Automated Inspection 
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1 Úvod 
 V dnešní době je stále rozšířenější automatizace průmyslu, je kladen stále větší důraz na 

přesnost výroby, zvyšování kvality výrobků, snížení času potřebného pro výrobu a snížení nákladů 

potřebných na výrobu. Jedním z prostředků k dosazení automatizace výroby jsou kamerové inspekce. 

 Kamerové inspekce se vyznačují vysokou přesností v úlohách kontroly kvality, kompletnosti 

sestavení nebo třídění výrobků. Téměř jakákoli vizuální inspekce může být v dnešní době prováděna 

za pomoci vhodné kamery a správného algoritmu. Zavedení kamerových inspekcí do výroby snižuje 

čas potřebný ke kompletnímu zhotovení a kontrole výrobků a také náklady na výrobu, mohou totiž 

nahradit kontrolory kvality. Kamerové inspekce mohou být zavedeny i do velmi hlučných a jinak pro 

lidi nepříznivých podmínek a jsou bez problémů schopny pracovat nepřetržitě. Pomocí kamerových 

inspekcí je možno kontrolovat jak velké celky, tak velice malé detaily.  

 Existují desítky programů pro průmyslové zpracování obrazu s rozličnou škálou funkcí. Tato 

práce je zaměřena na program Vision Builder for Automated Inspections firmy National Instruments. 

Vision Builder je komplexní autonomní nástroj pro průmyslové zpracování obrazu a je vhodný jak pro 

jednoduché inspekce, tak pro rozsáhlé projekty využívající informací z více kamer. Tvorba 

kamerových inspekcí pomocí programu Vision Builder je jednoduchá a velmi intuitivní, velkou 

výhodou prostředí Vision Builder je to, že nevyžaduje předchozí zkušenosti s programováním. 

Kamerové inspekce se v tomto programu skládají z předpřipravených kroků, které je pak nutno pouze 

správně nastavit. Vision Builder obsahuje funkce pro komunikaci s nejrůznějšími zařízeními pomocí 

sériové linky, Ethernetu nebo OPC serveru a je plně kompatibilní s veškerým hardwarem firmy 

National Instruments. 

 V této práci jsou uvedeny základní informace o prostředí Vision Builder a byly vytvořeny 

čtyři laboratorní úlohy, které budou sloužit pro výuku. Ke každé laboratorní úloze je sepsán podrobný 

návod pro její realizaci. V těchto úlohách se využívá kamerové inspekce pro bezdotyková měření 

rozměrů, čtení textu, čtení 2D kódů, vyšetření přítomnosti objektů, lokalizace objektů. 

 



15 

 

2 Strojové vidění 
 V dnešní době se v průmyslu klade čím dál větší důraz na automatizaci výroby. Vyrábět 

rychleji produkty s čím dál lepší kvalitou za nižší cenu. Strojové vidění (Machine Vision, v češtině se 

také používá pojem počítačové vidění) je jedním z prostředků pro dosažení automatizované výroby. 

Tento pojem je obvykle používán pro výrobní a průmyslové procesy, ve kterých je počítačově 

zpracováván obraz získaný kamerou. Obraz se dále zpracovává a údaje z něho získané slouží jako 

vstupní informace pro automatizované rozhodování stroje. Jedním z typických použití strojového 

vidění může být kontrola kvality nebo kompletnosti výrobku v rámci výrobní linky. Na základě 

kamerové inspekce se označí vadné nebo nekompletní kusy. Do této oblasti však patří také 

bezdotyková měření rozměrů, kontrola barev potisků nebo navádění robotů.  

Příklady aplikací strojového vidění: 

 Kontrola kompletnosti výrobků 

 Čtení textů, 1D a 2D kódů 

 Bezdotyková měření rozměrů 

 Třídění a kategorizace výrobků 

 Třídění odpadu 

 3D měření dílů 

 Navádění robotů 

 Kontrola kvality tisku 

 Inspekce plochých LCD displejů 

 a další... 

 Více informací na téma strojové vidění je možno nalézt v publikaci Počítačové vidění [1] 

nebo na webových stránkách společnosti ATEsystem [2]. 

2.1 HW prostředky pro práci s obrazem 
 Ke snímání digitálního obrazu je možné využít jakéhokoli zařízení, které je opatřeno 

potřebným snímačem, například digitální fotoaparáty, videokamery, průmyslové kamery, mobilní 

telefony nebo tablety. S trochou nadsázky by se dalo říct, že v dnešní době obsahuje kameru téměř 

každé elektronické zařízení. Nejrozšířenějšími typy snímačů jsou CCD a CMOS snímače.  

2.1.1 Kamery 

Kamery pro průmyslové zpracování obrazu se rozdělují do třech základních kategorií: 

 Plošné kamery 

 Řádkové kamery 

 Inteligentní kamery. 

Plošné kamery 

 Plošné kamery bývají také často označovány jako kamery maticové. Jedná se o 

nejrozšířenější druh kamer, s kterými se již setkal téměř každý. Snímací čip se skládá ze stovek až 

tisíců řádků a sloupců obrazových bodů. Dnešní průmyslové kamery jsou schopny snímat obraz 

s rozlišením až 5Mpix (rozlišení například 2590x2048).  
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Plošné kamery lze rozdělit podle použité technologie na: 

 Kamery s CMOS čipy 

 Kamery s CCD čipy 

Nebo dle spektrální citlivosti na: 

 Monochromatické – černobílý obraz 

 Barevné – kamery snímají barevný obraz v rozličných formátech  

 Speciální (UV, infra červené) – speciální kamery schopny snímat vlnové délky mimo 

viditelné spektrum 

 Stav dnešní technologie takřka stírá rozdíl mezi CCD a CMOS snímači. Rozdíl není ve 

vlastní světlocitlivé diodě, která bývá mnohdy stejná, ale ve způsobu sběru dat z buněk a v logice 

ovládání celého senzoru. 

 

Obrázek 1 Obrázek znázorňující architekturu CCD senzoru[3] 

 CCD sensory transportují signál z buněk skrze jiné buňky, bez negativního vlivu na kvalitu 

signálu. Signál se takto posouvá až na okraj, kde se nachází posuvný registr, který postupně předává 

signál jeden po druhém do zesilovače a A/D převodníku. Posun signálu skrze buňky probíhá skrze 

nábojovou vazbu buněk (z toho vychází jméno senzoru CCD – Charged Coupled Device – zařízení 

svázáno nábojem). Jelikož CCD senzory používají unikátní metodu výroby, je obtížné dosáhnout 

vysokého rozlišení a integrovat do senzoru jinou elektroniku. Z tohoto důvodu je většina řídících 

obvodů včetně zesilovačů a A/D převodníků mimo senzor. Ve výsledku tak CCD snímač obsahuje 

soubor integrovaných obvodů na desce plošných spojů, tento celek má potom výrazně vyšší spotřebu 

ve srovnání s technologií CMOS. 
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Obrázek 2 Obrázek znázorňující architekturu CMOS senzoru[3] 

 CMOS sensory, tyto senzory využívají stejnou technologii výroby jako běžné integrované 

obvody, jako jsou procesory nebo paměti. Proto je jejich výroba levnější a je možné dosáhnout 

vyššího stupně integrace. V CMOS senzoru má každá buňka svůj vlastní zesilovač a může být proto 

přímo adresována a čtena. Zesilovače u každé buňky ovšem zabírají plochy a proto světlocitlivá buňka 

musí být plošně menší, než tomu bývá u buněk CCD sensorů. Menší světlocitlivá plocha buňky pak 

vyžaduje větší zesílení a to vede k většímu obrazovému šumu. Výrobci CCD senzorů proto vybavují 

každou buňku takzvanými mikroobjektivy. Trefný článek o rozdílech těchto senzorů lze nalézt na 

stánkách fotografovani.cz [3]. 

Řádkové kamery 

 Řádkové kamery obsahují snímací CCD/CMOS čipy pouze s jedním nebo jen několika málo 

řádky obrazových bodů. Rozlišení řádkových kamer se udává jen jako počet bodů v jedné řadě. Ke 

správné funkci řádkových kamer je nezbytný vzájemný pohyb kamery a snímaného objektu, jinak 

nejde docílit nasnímání celého objektu. Kamera pak pracuje na podobném principu jako kancelářský 

skener.  

 

Obrázek 3 Princip snímání obrazu řádkovou kamerou[4] 
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 Řádkové kamery je nejlépe využít pro snímání kontinuálně se pohybujících objektů, jako 

jsou výrobky na běžícím pásu. Běžnými úlohami pro využití řádkových kamer jsou například: 

 kontrola kvality tisku, detekce kazů a skvrn 

 snímání textury a povrchových úprav a laků 

 kontrola čerstvosti ovoce, luštěnin a dalších potravin 

 detekce otřepů ocelových lan, textilních vláken 

 kontrola potisků lahví na balící lince  

 a další 

 Řádkové kamery se nehodí tam, kde není možno zajistit konstantní rychlost pohybu 

snímaného objektu a synchronizaci kamery nebo v případech, kdy objekt provádí ještě jiné pohyby 

než je kontinuální pohyb vpřed, například odvalující se předměty. [5]  

 Řádkové kamery mívají oproti plošným kamerám vyšší citlivost a pracují mnohem rychleji 

než plošné kamery. Řádkové kamery jsou schopné pracovat v rychlosti řádu desítek až stovek kHz 

(počet řádků snímaných za sekundu). Díky rozlišení řádkových kamer, které se pohybuje v řádech 

tisíců pixelů (1k-12k), je možno z jediného snímání dostat obraz o extrémně vysokém rozlišení. Jak již 

bylo zmíněno výše, rozlišení je udáváno pouze počtem bodů v jedné řadě. To většinou udává 

horizontální rozlišení, vertikální rozlišení pak závisí pouze na nastaveném počtu řádků a vzájemné 

rychlosti pohybu kamery a snímaného objektu. 

  Osvětlení při používání řádkové kamery se velmi liší od osvětlení při používání kamer 

plošných. U řádkových kamer odpadá potřeba osvětlovat velké plochy, stačí osvětlit pouze pruh v 

zorném poli kamery. Je ovšem důležité zajistit konstantní osvětlení v celé šíři zorného pole. Většinou 

se používají světla vyráběná z LED diod. Každá dioda má trochu jiný úhel vyzařování, směr 

světelného toku, svítivost. Specializované firmy proto vyrábějí světla, která jsou přizpůsobena tak, aby 

bylo osvětlení rozloženo rovnoměrně. Podrobné informace ohledně problematiky řádkových kamer lze 

nalézt na webových stránkách společnosti ATEsystem [4] nebo také na webových stránkách 

www.prumyslove-kamery.cz [5]. 

Inteligentní kamery 

 Inteligentní kamery jsou spojením snímacích čipů a procesoru v robustním průmyslovém 

provedení. Většina inteligentních kamer je vybavena digitálními vstupy a výstupy, sériovou linkou 

RS232 a Gigabitový Ethernet pro komunikaci s jinými zařízeními. Obraz je zpracováván přímo 

v kameře a tak odpadá potřeba mít kameru připojenou k PC. 

2.1.2 Objektivy a filtry 

 V oblasti strojového vidění se zpravidla vyžaduje naprosto přesné zobrazení snímaného 

objektu, daleko přesnější, než u běžné digitální fotografie. Se zvyšující se hustotou pixelů na jednotku 

plochy u snímacích čipů jsou kladeny stále vyšší nároky i na optiku, která musí přesně vykreslit obraz 

na plochu čipu. Výběr správné optiky je klíčový zejména v úlohách přesného měření rozměrů nebo 

zobrazování drobných detailů. Objektivy pro průmyslové kamery musí také mít vysokou odolnost vůči 

vlivům průmyslového prostředí, jako jsou například nečistoty, prašnost a vibrace. 
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Základní rozdělení objektivů podle typu je: 

 Objektivy s pevným ohniskem – jsou vhodné v aplikacích s neměnnou pracovní vzdáleností. 

 Zoom objektivy – tento typ objektivů je vhodný pro úlohy strojového vidění, ve kterých je 

třeba reagovat na změnu pracovní vzdálenosti nebo velikosti sledovaného objektu 

V aplikacích strojového vidění jsou také využívány speciální typy objektivů: 

 Makro objektivy – jedná se o typ objektivů specializovaný na snímání velmi malých objektů 

a jsou schopny pracovat i na velmi malé pracovní vzdálenosti (jednotky cm) 

 Telecentrické objektivy – hlavní vlastností telecentrických objektivů je konstantní zvětšení, 

nezávislé na pracovní vzdálenosti. Telecentrické objektivy zobrazují objekty stejně velké 

nezávisle na vzdálenosti od objektivu. 

 Objektivy v úlohách strojového vidění bývají často vybírány na míru konkrétnímu snímači 

použité kamery a aplikaci, ve které jsou použity. Podrobnější informace o jednotlivých typech 

objektivů lze nalézt na webových stránkách společnosti ATEsystem [6] nebo na webových stránkách 

www.prumyslova-kamera.cz [7]. 

 Dalším faktorem, který může výrazně ovlivnit kvalitu snímaného obrazu je použití optických 

filtrů. Správně použité optické filtry umožňují zvýraznění detekovaných objektů nebo potlačení 

nechtěných odlesků či odstínu. 

Základní rozdělení filtrů podle typu je: 

 Filtry pro vyvážení barev – používají se v aplikacích s barevnou kamerou, v případech kdy 

je třeba dosáhnout přesné interpretace barev. Tyto filtry korigují nežádoucí vlivy umělých 

zdrojů světla. 

 Neutrální filtry – používají se jak v aplikacích s barevnou, tak monochromatickou kamerou. 

Neutrální filtry snižují intenzitu světla bez ovlivnění barev. Umožňují použití delších 

expozičních časů a snížení hloubky ostrosti pomocí většího otevření clony. 

 Shortpass filtry - používají se jak v aplikacích s barevnou tak monochromatickou kamerou. 

Shortpass filtry propouštějí vlnové délky kratší než je stanovená mezní vlnová délka a blokují 

delší vlnové délky. Jsou užitečné pro zlepšení kontrastu, rozlišení a oddělení barev.  

 Longpass filtry – obvykle jsou používané v aplikacích s monochromatickou kamerou. 

Longpass filtry propouštějí delší vlnové délky než je stanovená mezní vlnová délka a blokují 

kratší vlnové délky. Tyto filtry zlepšují kontrast, rozlišení a konkrétní barvy. 

 Polarizační filtry – snižují nežádoucí odrazy světla a zrcadlení, také je možné je využít ke 

kontrole vnitřního napětí u průhledného skla nebo plastu. 

 Pásmové filtry – propouštějí pouze část spektra a ostatní (jak kratší tak delší) vlnové délky 

blokují. Zvyšují tak kontrast a tím umožňují lepší sledování požadovaných vlastností výrobku. 

 Podrobnější informace o jednotlivých typech filtrů lze nalézt na webových stránkách 

společnosti ATEsystem [8] nebo na webových stránkách www.prumyslova-kamera.cz[9]. 
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2.1.3 Osvětlení 

 Správné osvětlení hraje velice důležitou roli při realizaci každé úlohy strojového vidění. 

Vhodně zvoleným osvětlením se dají značně snížit nároky na další hardware, což vede k menším 

nákladům. Osvětlením se také dá výrazně zjednodušit návrh algoritmů a zvýšit jejich úspěšnost. 

Existuje několik druhů osvětlení, různé typy osvětlení se hodí pro různé typy úloh. 

Základní rozdělení osvětlení pro úlohy strojového vidění je: 

 Kruhové světla - jsou určeny pro přímé nasvícení objektů ze stran kamery 

 Liniové světla - světla vhodná pro aplikace s použitím řádkových kamer 

 Bodové světla - světla pro cílené osvětlení velmi malých objektů, úzkým kuželem světla 

 Kopulová světla - světla pro všesměrové osvětlení  

 Zadní světla - světla pro zadní osvícení objektů, vhodná pro využití v aplikacích pro kontrolu 

tvaru nebo kompletnosti sestavení 

 Telecentrické - jsou určeny k použití v aplikacích s telecentrickými objektivy 

 Přímé plošné a sloupcové - světla vhodná pro nasvícení větších ploch 

 Prstencové - tento typ světel osvěcuje objekty ze stran, čímž zdůrazní různé hrany objektu  

 

Podrobnější informace o jednotlivých typech osvětlení lze nalézt na stránkách ATEsystem [10]. 

 

2.2 SW prostředky pro práci s obrazem 
 Po získání obrazu z kamery do počítače je nutné ho následně zpracovávat. Obraz se upraví, 

zpracuje a nakonec vyhodnotí. Pro tento účel jsou používány programy pro průmyslové zpracování 

obrazu. Dnes již takových programů existují desítky. Různé programy nabízejí více či méně možností 

pro zpracování obrazu a jeho následné vyhodnocení. 

Programy pro Machine Vision nejčastěji nabízejí tyto algoritmy: 

 Detekce hran     

 Detekce objektů 

 Hledání vzorů 

 Měření rozměrů v obraze 

 Rozpoznání znaků - OCR 

 Vyhodnocování barev v obraze 

 Čtení 1D a 2D kódů 

 Thresholding (binarizace) 

 Filtrace obrazu 

 Číslicová reprezentace obrazu 

 Ukládání obrazů 

 Jasové korekce 

 Geometrické zkreslení a jeho korekce 

 Relativní měření jasu 

 

Software lze rozdělit podle způsobu, jak své funkce poskytuje na: 

 Autonomní systémy – software nabízí komplexní funkce, snadné vytváření aplikace, není 

nutná znalost programování uživatele 

 knihovny SDK nebo plug-iny do rozličných vývojových prostředí – funkce pro zpracování 

obrazu jsou poskytovány ve formě knihovních funkcí, v daném vývojovém prostředí (C, C#, 

Java, LabVIEW), kompletní funkčnost aplikace musí doprogramovat uživatel 
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Firma National Instruments nabízí vlastní řadu SW prostředků pro práci s obrazem a to: 

 

 NI Vision Development Module – modul obsahující stovky algoritmů pro zpracování obrazu 

za použití LabVIEW nebo textově založené programovací jazyky. Algoritmy obsažené v 

tomto modulu jsou například algoritmy pro získání obrazu z více kamer najednou, určení 

přítomnosti objektů, identifikaci objektů, měření rozměrů objektů a mnoho dalších. 

 Vision Acquisition Software – jedná se o software pro práci s nespočtem různých kamer, 

umožňuje získat, uložit a zobrazit obraz získaný z kamery. Tento software funguje se všemi 

systémy pro práci s obrazem od firmy National Instruments a je kompatibilní s 

programovacími prostředími LabVIEW, C, C++, C#, Visual Basic, and Visual Basic .NET. 

Pomocí tohoto softwaru lze získat obraz z kamer používajících celou řadu komunikačních 

rozhraní. 

 NI Vision Builder for Automated Inspection – jedná se o autonomní program pro vytváření 

úloh z oblasti strojového vidění. Tento software poskytuje celou řadu komplexních funkcí pro 

tvorbu kamerových inspekcí. 
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3 Práce s kamerou v NI MAX 
 Některé úlohy mohou vyžadovat změnu nastavení kamery. Veškerá nastavení kamery lze 

spravovat pomocí programu NI Measurement & Automation Explorer (MAX), tento program slouží 

mimo jiné právě taky ke konfiguraci softwaru a hardwaru od National Instruments. 

 

Obrázek 4 NI MAX 

 Obrazovka NI MAX se skládá z několika podoken v závislosti na výběru spravovaného HW 

nebo SW. Pro správu kamer jsou to tyto čtyři: 

1. Stromová struktura dostupného HW a SW – toto okno je dostupné vždy bez ohledu na 

další výběr HW nebo SW. Stromová struktura obsahuje veškerý připojený HW a veškerý 

nainstalovaný SW a ovladače.  

2. Hlavní okno – V hlavním okně je plocha pro zobrazení obrazu snímaného aktuálně vybranou 

kamerou. Nad hlavním oknem se nachází lišta základních funkcí. Tlačítkem Snap lze získat 

jeden snímek z kamery (v podstatě udělat fotku), tlačítkem Grab začne kamera snímat obraz 

kontinuálně.  

3. Atributy kamery – zde se nachází seznam všech vlastností kamery, které je možno 

spravovat. 

4. Nápověda – zde se nachází nápověda. Nápověda je dostupná vždy pro jakýkoli vybraný HW. 

V okně nápovědy lze nalézt rady, jako například jak připojit kameru nebo jak spravovat její 

vlastnosti. Okno s nápovědou je možno schovat kliknutím na tlačítko Hide Help, které se 

nachází přímo nad oknem s nápovědou.  

 Hardware, který se bude spravovat, lze vybrat ve Stromové struktuře, v levé části obrazovky 

NI MAX. Kamera se vybere následujícími kroky: My system -> Devices and Interfaces -> Microsoft 

LifeCam Studio. Po vybrání kamery se v hlavní části obrazovky NI MAX zobrazí v horní polovině 
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obraz a v dolní polovině vlastnosti kamery, které lze nastavovat. Obraz se nezobrazí hned po vybrání 

kamery, k tomu je třeba použít tlačítka Snap nebo Grab, která se nachází na liště nad oknem pro obraz, 

přičemž Snap sebere pouze jeden snímek, zatímco tlačítko Grab snímá obraz kontinuálně. 

Nastavitelné vlastnosti kamery jsou: 

 Backlight compensation – kompenzace protisvětla, pouze manuální mód 

 Brightness – jas obrazu, pouze manuální mód 

 Contrast – kontrast obrazu, pouze manuální mód 

 Exposure – expozice, jak manuální tak automatický mód 

 Focus – zaostření, jak automatický tak manuální mód 

 Pan – natáčení kamery do stran, pouze manuální mód, není podporováno kamerou použitou 

pro laboratorní úlohy 

 Saturation – saturace obrazu, pouze manuální mód 

 Sharpness – ostrost obrazu, pouze manuální mód 

 Tilt – naklánění kamery, pouze manuální mód, není podporováno kamerou použitou pro 

laboratorní úlohy 

 White Balance – vyvážení bílé, jak manuální, tak automatický mód 

 Zoom – zoomování, pouze manuální mód, není podporováno kamerou použitou pro 

laboratorní úlohy 

 Některé položky ze seznamu Atributů kamery běží základně v automatickém módu, jako 

například doba expozice nebo zaostření. I tyto parametry ovšem lze nastavit manuálně. V seznamu 

Atributů jsou ovšem i položky, které nepodporuje kamera používaná pro laboratorní úlohy. Jedná se o 

položky Pan, Tilt a Zoom. Tyto položky nejsou dostupné z toho důvodu, že kamera nemá potřebný 

HW, Pan a Tilt zajišťují natáčení kamery do stran.  

 Veškeré vlastnosti kamery lze ovšem také spravovat pomocí aplikace Vision Builder přímo 

v dané kamerové inspekci. Nastavování různých vlastností kamery programem NI MAX je zejména 

vhodné při počátečním testování kamery. Výhodou NI MAX oproti aplikaci Vision Builder, v této 

oblasti, je jednoduché a přehledné spravování různých vlastností a okamžitě viditelný výsledek. Pro 

lepší funkčnost inspekce je vhodné spravovat vlastnosti kamery přímo v aplikaci Vision Builder, 

ovšem pro prvotní otestování správného nastavení kamery je lepší použít NI MAX. 
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4 Úvod do NI Vision Builder for Automated Inspection 
 Vision Builder for Automated Inspection (dále VBAI) od firmy National Instruments je 

autonomní software pro vytváření úloh z oblasti průmyslového zpracování obrazu. Programy, které 

jsou tvořeny pomocí VBAI se nazývají inspekce a skládají se vždy z jednotlivých inspekčních kroků. 

VBAI poskytuje uživateli veškerý komfort pro vytváření úloh průmyslového zpracování obrazu, 

počínaje sejmutím obrazu z kamer, přes jeho úpravy a vyhodnocení, až po zapsání výsledku 

vyhodnocení zpět do nadřazeného řídícího systému. 

Vision Builder může pracovat ve dvou módech: 

 Konfigurační (Configuration) – v tomto módu se inspekce vytvářejí a testují  

 Provozní (Inspection) – tento mód umožňuje spouštět kamerové inspekce v automatickém 

režimu 

 

Obrázek 5 Typická konfigurační obrazovka kamerové inspekce ve VBAI 

Konfigurační obrazovka je složena ze čtyř podoken [11]: 

1. Hlavní okno – V hlavním okně se zobrazuje právě zpracovávaný obraz, nebo pomocné 

konfigurační parametry některých kroků. Toto okno se také používá pro definování oblasti 

zájmu v obraze neboli tzv. ROI (Region of Interest – oblast zájmu). 

 

2. Stavový diagram inspekce – Zde se zobrazuje stavový diagram celé inspekce, který ukazuje, 

ve kterém stavu se inspekce momentálně nachází. Je zde také možnost nadefinovat nové stavy 

a přechody mezi jednotlivými stavy. Pomocí stavového diagramu lze dosáhnout větvení nebo 

zacyklení inspekce nebo jejich částí. 

 

3. Konfigurační okno inspekce – Zde je zobrazena sekvence kroků v daném stavu inspekce. 
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4. Paleta inspekčních kroků – Zde se nacházejí všechny dostupné inspekční kroky. Tyto kroky 

jsou umístěny vždy v příslušné záložce podle možnosti jejich využití. Kroky, které je možné 

využít různými způsoby se tak mohou nacházet hned v několika záložkách. 

4.1  Stavový diagram inspekce 
 Vision Builder používá stavový diagram k nadefinování inspekce s unikátními stavy a 

přechody mezi nimi, které zajistí průběh provádění inspekce. Jednoduché inspekce lze definovat za 

použití pouze jednoho stavu [11]. Základní stavový diagram má formu právě jednostavové inspekce 

viz obrázek níže. 

 

Obrázek 6 Základní stavový diagram inspekce  

 Přidáním dalších stavů a přechodů do základního stavového diagramu inspekce je možno 

realizovat poměrně komplexní inspekce. Na obrázku níže je uveden příklad inspekce, která používá 

stavový diagram k realizaci větvení a zacyklení inspekce. 

 

Obrázek 7 Příklad stavového diagramu v aplikaci Vision Builder 

 Každý stav ve stavovém diagramu může vést k jednomu nebo více dalším stavům nebo může 

ukončit inspekční cyklus. To jaký stav se bude provádět po vykonání aktuálního stavu, záleží na 
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výpočtech provedených v aktuálním stavu nebo na informacích z uživatelských vstupů. Jednotlivé 

stavy jsou prováděny kontinuálně od startovacího bodu (zelený kruh ve stavovém diagramu) do 

koncového bodu (červený kruh ve stavovém diagramu).  

 Každý stav v inspekci musí obsahovat řadu inspekčních kroků. Pro správu kroků obsažených 

v konkrétním stavu je nutno vybrat příslušný stav ve stavovém diagramu. Po vybrání stavu se zobrazí 

kroky, v něm obsažené, v konfiguračním okně inspekce. Momentálně vybraný stav je ve stavovém 

diagramu zvýrazněn. 

Vytvoření nového stavu: 

 Pro vytvoření nového stavu inspekce stačí ve stavovém diagramu kliknout pravým tlačítkem 

myši kdekoliv do prázdné plochy stavového diagramu a zvolit možnost Create New State. Po vybrání 

této možnosti se v ploše stavového diagramu vytvoří nový stav a vyskočí okno, které vás vyzve 

k pojmenování tohoto nového stavu.  

 

Obrázek 8 Vytvoření nového stavu 

 Nově vytvořený stav není nijak propojen s ostatními stavy ani s počátečním a koncovým 

bodem a má pouze jeden základní přechod (default transition). Přechody mezi jednotlivými stavy jsou 

zobrazeny jako šipky, které vycházejí z jednoho stavu, a buď končí ve stavu jiném, nebo jdou zpět do 

stavu, ze kterého vycházejí (tím se dá dosáhnout zacyklení inspekce). Základní přechody nelze 

editovat a jejich funkcí je přejít do stavu, na který ukazují poté, co se v aktuálním stavu vykonají 

všechny kroky, bez ohledu na jejich výsledky nebo na status inspekce. 
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Obrázek 9 Nový stav inspekce 

 

Vytvoření přechodu (Transition) mezi stavy: 

 Vytvoření nového přechodu (Transition) mezi stavy lze docílit podobným způsobem jako 

vytvoření nového stavu. Rozdíl je v tom, že pro vytvoření nového přechodu se nekliká pravým 

tlačítkem do plochy stavového diagramu ale na stav (State), ze kterého má přechod vycházet. Po 

vytvoření nového přechodu, je pak tento přechod prozatím „svázán“ s kurzorem myši a je třeba 

kliknout na stav, do kterého přechod povede. Jakmile je přechod vytvořen přichází na řadu jeho 

nastavení. Nově vytvořené přechody jsou „prázdné“ a nemají žádný účel.  

 

Obrázek 10 Znázornění postupu při výběru výsledku měření nebo systémové proměnné 

 Po dvojkliknutí na přechod se zobrazí jeho editační okno. V tomto okně, lze nastavit za 

jakých podmínek, má dojít k přechodu ze stavu, ze kterého vychází, do stavu, na který ukazuje. Zde 

lze vybrat, na kterých měřeních nebo systémových proměnných má přechod záviset. Po vybrání 
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měření nebo systémové proměnné se dále zobrazí možnosti dalšího nastavení, například jakých hodnot 

má proměnná nabývat, aby došlo k přechodu, a také se zobrazí aktuální hodnota proměnné. 

 

Obrázek 11 Okno pro nastavení podmínek pro přechod 

4.2 Přehled dostupných inspekčních kroků ve VBAI 
 V této části jsou stručně popsány jednotlivé inspekční kroky z palety kroků podle 

příslušných záložek. Některé inspekční kroky lze použít za různým účelem a tak jsou obsaženy hned 

v několika záložkách. Pokud je některý z těchto kroků zašedlý, znamená to, že není dostupný 

z důvodu nepřipojení potřebného HW k PC. 

Záložka Acquire Image: 

 Zde se nachází kroky pro získání obrazu z různých kamer. Obvykle jsou tyto kroky první 

v inspekci 

Tabulka 1 Záložka Acquire Image 

 
Inspection Steps: Acquire Images 

 

Snímání obrazu z analogových kamer nebo 

z kamer používajících rozhraní Camera Link. 

 

Snímání obrazu z digitálních kamer používajících 

rozhraní 1394(FireWire), Gigabit Ethernet nebo 

USB. 

 

Čtení a nastavování atributu digitálních kamer 

používajících rozhraní 1394(FireWire), Gigabit 

Ethernet nebo USB. 

 

Nahrání simulačních obrázku ze souboru 

v případě, že k dispozici není kamera. 
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Nahrání vybraného obrázku z disku. 

 

Záložka Enhance Image: 

 Zde se nachází kroky sloužící k úpravě obrazu před následným vyhodnocováním. 

Tabulka 2 Záložka Enhance Image 

 
Inspection Steps: Enhance Images 

 

Nástroj pro úpravu obrazu obsahující širokou 

škálu funkcí. 

 

Filtrování obrazu pomocí řady matematických 

funkcí. 

 

Binarizace obrazu. 

 

Segmentace barevného obrazu, výsledný obraz 

bude černobílý. 

 

Kalibrace obrazu pro bezdotyková měření 

rozměrů. 

 

Vytvoření oblasti zájmu ROI, které je možné 

použít v následujících krocích. 

 

Záložka Locate Features: 

 Zde se nachází kroky sloužící k nalezení různých geometrických objektů v obraze. 

Tabulka 3 Záložka Locate Features 

 
Inspection Steps: Locate Features 

 

Nalezení hran na definované úsečce. Hrany jsou 

definovány jako přechody jasových úrovní. 

 

Nalezení rovné hrany v definovaném ROI. 

 

Nalezení oválné hrany v definovaném ROI. 

 

Nalezení shody s definovaným vzorem v obraze. 
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Nalezení shody s definovaným vzorem na 

základě tvarové shodnosti. 

 

Vytvoření koordinačního systému os x a y na 

základě pozice referenčního výchozího bodu 

(např. shody nalezené krokem Match Pattern 

nebo hrany apod.) 

 

Nalezení objektů homogenní intenzity. 

 

Nalezení shody s definovaným vzorem 

v barevném obraze. 

 

Nalezení rovné hrany v obraze s nízkým 

kontrastem nebo vysokou úrovní šumu. 

 

Sledování pohybujícího se objektu v obraze. 

 

Záložka Measure Features: 

 Zde se nachází kroky sloužící k měření vlastností objektů v obraze. 

Tabulka 4 Záložka Measure Features 

 
Inspection Steps: Measure Features 

 

Měření intenzity v definovaném ROI ve stupních 

šedi. 

 

Detekce barvy v definovaném ROI v různých 

barevných modelech obrazu. 

 

Sečtení procentuální počet pixelů v definovaném 

ROI s intenzitou v daném rozsahu. 

 

Měření maximální vzdálenosti dvou hran 

v obraze. 

 

Měření vzdálenosti dvou hran v obraze. 

 

Aplikace různých geometrických funkcí např. 

nalezení kolmice k úsečce, nalezení středového 

bodu na úsečce apod. 
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Záložka Check for Presence: 

 Zde se nachází kroky pro ověření přítomnosti různých objektů v obraze. Většina zdejších 

kroků již byla popsána v předchozích záložkách.  

Tabulka 5 Záložka Check for Presence 

 
Inspection Steps: Check for Presence 

 

Nalezení objektů homogenní intenzity. 

 

Měření intenzity v definovaném ROI ve stupních 

šedi. 

 

Sečtení procentuální počet pixelů v definovaném 

ROI s intenzitou v daném rozsahu. 

 

Porovnávání barevného spektra v ROI 

s referenčním spektrem. 

 

Nalezení hran na definované úsečce. Hrany jsou 

definovány jako přechody jasových úrovní. 

 

Analýza kontur objektů v obraze k odhalení 

defektů. 

 

Porovnávání částí obrazu s definovanou 

šablonou a počítání rozdílů. 

 

Nalezení shody s definovaným vzorem v obraze. 

 

Nalezení shody s definovaným vzorem na 

základě tvarové shodnosti. 

 

Nalezení shody s definovaným vzorem 

v barevném obraze. 

 

Porovnávání částí strukturovaného obrazu 

s definovanou šablonou a počítání rozdílů. 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Záložka Identify Parts: 

 Zde se nachází kroky sloužící pro identifikaci objektů, čtení 1D a 2D kódů nebo znaků. 

Tabulka 6 Záložka Identify Parts 

 
Inspection Steps: Identify Parts 

 

Čtení textu v definovaném ROI. 

 

Kategorizace objektů v definovaném ROI na 

základě jejich tvaru. 

 

Kategorizace objektů v definovaném ROI na 

základě jejich barev. 

 

Rozpoznání a čtení 1D kódů. 

 

Rozpoznání a čtení 2D kódů. 

 

Záložka Communicate: 

 Zde se nachází kroky sloužící pro komunikaci s dalšími zařízeními. 

Tabulka 7 Záložka Communicate 

 
Inspection Steps: Communicate 

 

Čtení a zápis digitálních vstupů ze speciálního 

HW firmy National Instruments. 

 

Generování digitálních pulsů na základě 

externích trigrovacích signálů pomocí 

speciálního HW firmy National Instruments. 

 

Čtení a zápis digitálních vstupů ze speciálního 

HW firmy National Instruments. 

 

Generování digitálních pulsů na základě 

externích trigrovacích signálů pomocí 

speciálního HW firmy National Instruments. 

 

Čtení a zápis digitálních vstupů ze speciálního 

HW firmy National Instruments. 

 

Čtení a zápis příkazů ze sériové linky. 
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Čtení a zápis příkazů po síti Ethernet přes 

protokol TCP. 

 

Čtení a zápis dat na sběrnici Modbus. 

 

Čtení a zápis příkazů po síti Ethernet přes 

protokol IP. 

 

Čtení a zápis příkazů po síti Ethernet přes 

protokol IP na vzdálené systémy a HW firmy 

National Instruments. 

 

Čtení a zápis dat pomocí OPC UA serveru. 

 

Záložka Use Additional Tools: 

 Zde se nachází pomocné kroky a funkce sloužící pro vytvoření kamerové inspekce, například 

kroky pro práci s naměřenými daty nebo pro vypisování dat do inspekční obrazovky. 

Tabulka 8 Use Additional Tools 

 
Inspection Steps: Use Additional Tools 

 

Nastavení statusu inspekce na základě výsledků 

předchozích kroků. 

 

Práce s naměřenými daty pomocí různých 

matematických funkcí. 

 

Aplikace různých logických funkcí na výsledky 

předchozích kroků. 

 

Definování a nastavování hodnot uživatelských 

proměnných. 

 

Aplikace různých funkcí pro práci s poli pro pole 

vytvořená předchozími kroky. 

 

Spouštění definovaných funkcí z vývojového 

prostředí LabVIEW. 

 

Překrytí obrazu uživatelskými daty, tvorba 

grafického rozhraní. 

 

Zobrazí aktuální obraz na obrazovku. 

 

Zpoždění o uřčený časový interval. 
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Ukládání dat do souboru. 

 

Ukládání obrazu do souboru. 

 

Čtení a zápis dat konfiguračních souborů. 

 

Vytvoření dialogového okna pro možnost 

zadávání dat uživatelem. 

 

Aktualizace prostředí Inspekční obrazovky. 

 

Výběr inspekce na základě vstupů, proměnných 

nebo výsledků předchozích měření. 

 

4.3  Získání obrazu  
 Všechny inspekce začínají vždy stejným krokem a tím je získání obrazu. Nástroje pro 

získání obrazu se nacházejí hned v první záložce palety inspekčních kroků. 

 

Obrázek 12 Získání obrazu z kamery 

 Jelikož v laboratorních úlohách se používá USB kamera, je zapotřebí vybrat krok Acquire 

Image (Obrázek 12 bod 1) pro komunikační rozhraní USB. Po vybrání tohoto kroku se paleta 

inspekčních kroků změní na stránku vlastností pro tento krok, v ní se nastavuje zařízení, jehož obraz se 

bude zpracovávat. Pro laboratorní úlohy to pak bude kamera od firmy Microsoft (Obrázek 12 bod 2). 
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V případě, že je v nabídce více než jedna kamera, je možné vyzkoušet, zda je vybraná kamera ta 

správná pomocí tlačítka Grab nebo Snap (Obrázek 12 bod 3). Výběr kamery se potvrdí stisknutím 

tlačítka OK. 

 

Obrázek 13 Nahrání obrazu ze souboru 

 V případě, že by kamera nebyla k dispozici a měřící úloha by se vykonávala na obrázcích 

uložených v počítači, byl by postup poněkud jiný. K nahrání obrazu ze souboru slouží krok Simulate 

Acquisition(Obrázek 13 bod 1), ve vlastnostech se nastaví cesta příslušným souborům (Obrázek 13 

bod 2), je tady také možnost zaškrtnout položku Cycle Through Folder Images, po zaškrtnutí této 

položky se budou cyklicky otevírat všechny obrázky z určené složky. Výběr se potvrdí stisknutím 

tlačítka OK. 

4.4 Extrakce barevné roviny  
 Mnoho kroků v VBAI (jako například Match Pattern) vyžaduje 8bitový černobílý obraz. 

Z kamery je však přijímán 32bitový RGB obraz, proto nastává nutnost obraz upravit. Nejjednodušším 

způsobem jak toho dosáhnout, je pomocí kroku Vision Assistant (Obrázek 14 bod 1). Vision Assistant 

je jeden z kroků v záložce Enhance Image, jedná se o komplexní prostředek jak obraz upravit tak, jak 

je potřeba pro další zpracování.  

 Po vybrání kroku se objeví jeho vlastnosti, kde je jen zapotřebí správně nastavit oblast zájmu 

(Region Of Interest - ROI) tedy oblast, se kterou se bude pracovat.  Pokud se bude upravovat 

kompletní obraz, stačí pouze v položce Region of Interest zaměnit vlastnost Constant (konstantní 

oblast zájmu) na Full Image (celý obraz). V laboratorních úlohách, které jsou předmětem této práce, se 

vždy upravuje celý obraz. Dále ve vlastnostech kroku Vision Assistant je nutné kliknout tlačítko Edit 

(Obrázek 14 bod 3), až po jeho stisknutí se otevře okno kroku Vision Assistant, které je téměř totožné 

s konfiguračním módem VBAI. Vision Assistant má svou vlastní paletu kroků uspořádané ve čtyřech 
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záložkách, krok pro extrakci barevné roviny se nachází ve druhé záložce s názvem Color (Obrázek 14 

bod 4). 

 

Obrázek 14 Extrakce barevné roviny 

 Krok se jmenuje Extract Color Plates (Obrázek 14 bod 5) a po jeho výběru se zobrazí jeho 

vlastnosti, tam už si pouze stačí vybrat, kterou barevnou rovinu se bude extrahovat (Obrázek 14 bod 

6). Nezávisle na výběru je výsledný obraz vždy ve formátu 8bit graystyle. Je nejlepší vždy vybrat tu 

barevnou rovinu, u které jsou zřetelně vidět v obraze rysy, které jsou nezbytné pro další práci. 

4.5  Práce s naměřenými daty pomocí kroku Calculator 
 Krok Calculator, který se nachází v záložce Use Additional Tools, je nástroj pro práci 

s proměnnými různých datových typů v prostředí téměř totožném s programovacím prostředím 

LabVIEW. Calculator však není plnohodnotná náhrada programovacího prostředí LabVIEW, má 

k dispozici pouze omezenou paletu nástrojů. Stejně jako v LabVIEW používá kalkulátor blokový 

diagram k realizaci veškerých operací (matematické, logické, práce s textem, práce s poli).  
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Obrázek 15 Uvítací obrazovka kroku Calculator pro výběr vstupních proměnných 

 Po vybrání kroku Calculator se hlavní okno konfigurační obrazovky inspekce promění na 

pracovní plochu kroku Calculator a objeví se uvítací okno tohoto kroku, ve kterém se zvolí vstupní 

proměnné. Po vybrání vstupních proměnných se klikne na tlačítko Next a uvítací obrazovka přejde do 

stavu pro definici výstupních proměnných, zde se nadefinuje jméno a datový typ výstupních 

proměnných.  

 

Obrázek 16 Uvítací obrazovka kroku Calculator pro výběr výstupních proměnných 

 Když už jsou všechny potřebné proměnné nadefinovány, stiskne se tlačítko Finish. Poté se v 

pracovní ploše kroku Calculator objeví bloky znázorňující tyto proměnné, viz Obrázek 17. Pracovní 

plocha se chová stejně jako blokový diagram v LabVIEW. 
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Obrázek 17 Pracovní plocha kroku Calculator s nově nadefinovanými proměnnými a paletou funkcí 

 Pravým kliknutím tlačítka myši do pracovní plochy kroku Calculator se zobrazí paleta 

funkcí, které je možno použít. Funkce jsou umístěny v kategoriích podle datového typu, pro který 

slouží a navíc je zde kategorie funkcí pro porovnávání. Pomocí těchto funkcí je pak možno sestavit 

libovolné matematické či logické operace. 

 

Obrázek 18 Příklad bloku Scan from String 

 Jelikož kroky VBAI poměrně často využívají pro zaznamenávání výsledků měření datový 

formát string, je velice důležitou funkcí Scan from String. Tímto blokem je možné získat data uložená 

ve formátu string, v přesně v tom tvaru, v jakém je bude potřeba pro další zpracování. Do horní části 

tohoto bloku se přivádí textová konstanta s formátem textu, ze kterého se data budou čerpat. Vlevo se 

do toho bloku přivede text, ze kterého se budou data číst a vpravo pak už vycházejí popořadě data v 

požadovaných datových typech. 
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4.6 Tvorba grafického rozhraní pomocí kroku Custom Overlay 
 

 

Obrázek 19 Ukázka zobrazení naměřených dat do obrazu inspekce 

 Krok Custom Overlay umožňuje zobrazení uživatelských dat a naměřených hodnot přímo do 

obrazu inspekce. Data zobrazovaná pomocí toho kroku překrývají obraz snímaný kamerou. Tento krok 

se nachází v záložce Use Additional Tools palety kroků.  

 

Obrázek 20 Umístění kroku Custom Overlay a vzhled jeho konfiguračního okna pro tvorbu logického (uprostřed) indikátoru 

a uživatelského textu (vlevo) 

 Po vybrání kroku Custom Overlay se paleta kroků promění v konfigurační okno tohoto 

kroku skládající se ze tří záložek. Záložka Main obsahuje jméno kroku a položku, po jejímž zaškrtnutí 



40 

 

se vymaže veškerá předchozí grafika v obraze snímaném kamerou (jako jsou ROI jednotlivých kroků 

apod.). Záložka Custom Overlay obsahuje nástroje pro tvorbu nových grafických prvků. Záložka 

Layer Management slouží ke správě již vytvořených grafických prvků. 

 Na obrázku č.20 (uprostřed) je znázorněn postup pro vytváření logických indikátorů. Po 

kliknutí na znak logického indikátoru se do hlavního okna konfigurační obrazovky tento indikátor 

nakreslí za použitím myši. Dále se pak vybere zdroj hodnoty tohoto indikátoru v položce Value. Na 

tomtéž obrázku (vlevo) je také zobrazen postup při vytváření uživatelského textu. Po kliknutí na znak 

pro text se v hlavním okně konfigurační obrazovky klikne do místa, ve kterém bude text začínat. Poté 

se do kolonky Text v nastavení kroku Custom Overlay napíše uživatelský text. Pro vypisování 

výsledků měření slouží znak metru, umístěný vpravo pod kolonkou Text, po kliknutí na tento znak se 

zobrazí okno obsahující veškeré inspekční proměnné a odtud se vybere proměnná, kterou je třeba 

zobrazit. 

4.7 Čtení textu pomocí kroku Read/Verify Text 
 Pro čtení textu a znaků v nasnímaném obraze obecně slouží ve VBAI krok Read/Verify Text, 

který se nachází v záložce Identify Parts. Tento krok porovnává nasnímané znaky s předem 

natrénovanými znaky, umístěnými v souboru sady znaků (Character Set File). Při tvorbě kroku 

Read/Verify Text, je možné vybrat již hotový soubor sady znaků nebo vytvořit soubor nový. 

V laboratorních úlohách, které jsou předmětem této práce, se bude vytvářet vždy nový soubor sady 

znaků. 

 

Obrázek 21 Postup při tvorbě kroku Read/Verify Text 

 Po vybrání toho kroku je nutné nejprve správně vybrat ROI a v záložce Threshold nastavení 

kroku, je zapotřebí správně nastavit položku Characters (znaky), kde je vždy přednastaveno, že se 

hledají světlé znaky na tmavém podkladě, což je ve shodě s aktuální potřebou, ovšem nemusí tomu tak 

být vždy. Pokud je špatně nastavena položka Characters kroku Read/Verify Text, nebude tento krok 
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nikdy fungovat. Když je vše správně nastaveno, je na řadě vytvoření souboru sady znaků. Toho lze 

docílit kliknutím na tlačítko New Character Set File (Nový soubor sady znaků).  

 Po kliknutí na toto tlačítko se objeví okno NI OCR Training Interface. V okně NI OCR 

Training interface je opět prvně zapotřebí zkontrolovat, zda je v nastavení v záložce Threshold 

správně nastavená položka Characters.  

 

Obrázek 22 NI OCR Training Interface 

 

Okno NI OCR Training interface se skládá ze čtyř podoken: 

1. Hlavní okno – zde se zobrazuje obraz snímaný kamerou. V tomto okně jsou zvýrazněny 

jednotlivé znaky a pod nimi je zobrazen znak, jako který ho systém rozpoznal. V případě, že 

znak nebyl rozpoznán, je pod ním uveden otazník. 

2. Okno s nastavením – zde se nachází různá nastavení, nejdůležitějšími záložkami jsou zde 

Threshold a Size & Spacing. 

3. Okno pro trénování čtení znaků – zde se nachází okno pro trénování znaků. Je zde možnost 

přímo nastavit počet řádků. V kolonce Text Read se zobrazují přečtené znaky. V případě, že 

některý ze znaků nebyl rozpoznán, zobrazí se na jeho místě otazník. Dále v kolonce Training 

je samotné trénování rozpoznání znaků. Znaky se mohou trénovat po jednom nebo všechny 

naráz.  

 Postup vytvoření souboru sady znaků je výstižně uveden nahoře Okna pro trénování znaků. 

Tento postup je ovšem v anglickém jazyce a tak zde uvedu jeho překlad. 
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Postup je následovný: 

1. Kliknout na File >> Open Images. 

2. Najít v prohlížeči vhodný obrázek. 

3. Nakreslit ROI okolo znaků, které budou natrénovány. 

4. Použít záložky (vlevo dole) pro upravení trénovacích parametrů. 

5. Vložit vhodné hodnoty znaků do položky Correct String. 

6. Kliknout Train. 

 Protože je používán obraz snímaný kamerou, je možné první dva kroky postupu přeskočit. 

Podle tohoto postupu se pak nadefinují všechny znaky, které má inspekce rozpoznat. Při trénování 

rozpoznávání znaků není nutné nadefinovat každý znak pouze jedním číslem nebo písmenem. 

V obrázku níže by tak například byla první dvojka nadefinovaná jako 2 a druhá jako 2. nebo jakkoli to 

programátor uzná za vhodné. Výsledný text je ve formátu string. 

 

Obrázek 23 Příklad vlivu nastavení velikostí a mezer znaků (vlevo bez správného nastavení, vpravo se správným 

nastavením) 

 V případě čtení čísel ze sedmisegmentového displeje nastane problém, pokud se správně 

nenastaví velikosti znaků a mezery ve znacích. Nastavení těchto parametrů je v záložce Size and 

Spacing. V této záložce je velmi dobře popsáno, co která položka znamená. 

 

Obrázek 24 Záložka nastavení Size & Spacing 

 Zprvu se může zdát vytváření nového souboru sady znaků nepřehledné a komplikované, ale 

je tomu právě naopak. Po krátkém seznámení s NI OCR Training interface je vytváření nového 

souboru sady znaků jednoduché a velmi intuitivní, jen si to je třeba odzkoušet. 
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5 Použitý Hardware 
 Pro účely laboratorních úloh, které jsou předmětem řešení této práce, není nutné využít 

průmyslové kamery. Prostředí laboratoře je suché a neprašné bez významných nepříznivých vlivů na 

provoz kamery a osvětlení. Kamery ani osvětlení navíc nebudou pracovat nepřetržitě, jak tomu u 

průmyslového využití bývá. Dalším důvodem pro výběr webkamer pro použití v laboratorních úlohách 

je nízká pořizovací cena, která nepřesáhne dva tisíce korun za kameru. 

5.1 Kamery 
 V laboratorních úlohách jsou použity kamery Microsoft LifeCam Studio. Jedná se sice pouze 

o webkamery, ale díky svým parametrům se dají plnohodnotně využít pro potřeby laboratorních úloh 

zabývajících se kamerovými inspekcemi. Kamery Microsoft LifeCam Studio nabízejí možnost snímat 

video v rozlišení 1920 x 1080, dále jsou vybaveny funkcí automatického ostření. Tato kamera také 

automaticky nastavuje dobu expozice a vyvážení bílé.  

 

Obrázek 25 Microsoft LifeCam Studio[12] 

 Rozhodujícím vlivem při výběru kamery pro laboratorní úlohy je možnost jejího ovládání a 

kamery Microsoft LifeCam Studio jsou plně ovladatelné. V patřičném softwaru (např. NI MAX nebo 

NI VBAI) lze jednoduše měnit atributy kamery dle momentálních potřeb. Také atributy, které se 

nastavují automaticky, jako zaostření nebo doba expozice, je možno manuálně nastavit na fixní 

hodnotu. Ovladatelnost atributů kamery je u kamerových inspekcí zásadní, například v úlohách 

využívajících zadní podsvícení je nutno správně nastavit světlost a kontrast obrazu. Více informací lze 

nalézt na webových stránkách společnosti Microsoft [12]. 

Ovladatelné atributy kamery jsou: 

 Kompenzace protisvětla 

 Světlost 

 Kontrast 

 Expozice 

 Zaostření 

 Saturace 

 Ostrost obrazu 

 Vyvážení bílé 
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5.2 Osvětlení 
 Důležitým faktorem všech kamerových inspekcí je vhodné nasvícení kontrolovaných částí. 

Bez vhodného osvětlení je tvorba kamerových inspekcí mnohdy až nemožná. V laboratorních úlohách, 

které jsou předmětem této práce, jsou využívaná dvě světla firmy SmartView a to pruhové světlo a 

zadní podsvícení. Tyto světla zajišťují optimální podmínky pro vytváření kamerových inspekcí. Pro 

účely regulace intenzity osvětlení je použit universální kontrolér intenzity osvětlení CM-01. 

Pruhové světlo LL–490W:  

 

Obrázek 26 pruhové světlo LL-490W a příklad principu použití[13] 

 Pruhová světla jsou určena k univerzálnímu osvětlení většiny povrchů. Zajišťují konstantní 

osvětlení na celé ploše objektu. Jsou zejména vhodná pro osvětlení rozsáhlejších ploch a dají se 

uplatnit v široké škále aplikací, jako například kontrola defektů a chybějících částí kontrolovaného 

objektu. Intenzitu osvětlení je možné snadno regulovat universálním kontrolérem CM-01. Více 

informací lze nalézt na webových stránkách výrobce [13]. 
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Zadní podsvícení BL-50W: 

 

Obrázek 27 zadní podsvícení BL-50W a příklad principu použití[14] 

 Zadní podsvícení je určeno pro zadní osvit proti kameře. Zadní podsvícení se zejména 

používá v aplikacích kde je nutné zvýraznění tvarů a kontur kontrolovaného objektu nebo jeho průsvit. 

Velký důraz je kladen homogenní intenzitu osvětlení na celé ploše světla. Osvětlovače BL SmartView 

podsvěcují předměty rovnoměrným plošným světlem. Intenzitu osvětlení je možné snadno regulovat 

universálním kontrolérem CM-01. Více informací lze nalézt na webových stránkách výrobce [14]. 

Kontrolér intenzity osvětlení CM-01: 

 

Obrázek 28 Kontrolér intenzity osvětlení CM-01[15] 

 Kontrolér intenzity osvětlení CM-01 je určen pro universální použití se všemi světly firmy 

SmartView s napájecím napětím 24V. Prostřednictvím tohoto kontroléru je intenzita osvětlení snadno 

regulovatelná. Více informací lze nalézt na webových stránkách výrobce [15]. 

 

  



46 

 

6 Laboratorní úloha A - Kontrola přítomnosti krystalků 
 Cílem této laboratorní úlohy je procvičit si kroky pro lokalizaci objektů v obraze a pro 

vyšetření přítomnosti objektů. Studenti se v této laboratorní úloze také naučí, jak pracovat s kamerou 

v prostředí NI MAX, jak pracovat se systémovými proměnnými, jak zapisovat výsledky inspekce do 

souboru a jak nastavit zpoždění mezi jednotlivými kroky. 

6.1  Zadání 
 Vytvořte automatickou inspekci pro kontrolu přítomnosti krystalů uvnitř zkumavky, které 

slouží pro vyšetření krve. Bez přítomnosti krystalků by nedošlo k optimálnímu vysrážení krve. 

Inspekci vytvořte tak, aby rozpoznala přítomnost krystalků a evidovala celkový počet testovaných 

kusů a počet kusů, které inspekcí neprošly. 

 

Obrázek 29 Ukázka výsledné inspekce 

6.2  Návrh scény 
 Zkumavky jsou po jedné umístěny do takzvané „třetí ruky“ a jsou zezadu osvětlené pomocí 

plošného podsvícení Backlight od firmy SmartView. Zkumavky jsou snímány kolmo z boku 

webkamerou Microsoft LifeCam.  
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Obrázek 30 Způsob snímání testované zkumavky 

6.3  Postup 
 Postup tvorby inspekce bude následovný. Nejprve bude nutné získat obraz z kamery, která 

snímá zkumavku. Obraz bude zapotřebí upravit do formátu 8bit graystyle, aby bylo možné použít 

následující kroky. Dalším krokem při tvorbě inspekce bude lokalizace zkumavky a nového 

souřadnicového systému, jehož počátek bude odpovídat poloze zkumavky v obraze. Poté se pomocí 

kroku pro měření intenzity bílé v obraze určí, zda zkumavka obsahuje či neobsahuje krystalky. 

Celkový výsledek inspekce se následovně nastaví zcela závislý na výsledku vyšetření přítomnosti 

krystalků. Výsledky a status inspekce se vypíší přímo do obrazu pomocí kroku Custom Overlay a 

uloží do souboru pomocí kroku Data Logging. Posledním krokem inspekce pak bude zpoždění 

dostatečně velké pro výměnu testované zkumavky. 

 

1. Nastavení kamery v NI MAX:  

 

 Jelikož se v této úloze používá zadní podsvícení a zkumavka samotná je vyrobena 

z průhledného plastu, může se stát, že v obraze nejprve zkumavka vůbec nepůjde vidět (viz Obrázek 

31). Tento problém se dá snadno vyřešit nastavením světlosti ve vlastnostech kamery pomocí softwaru 

NI MAX.  
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Obrázek 31 Rozdíl obrazu při různém nastavení jasu 

 NI MAX umožňuje přímo nastavovat různé vlastnosti kamery (viz kapitola 3 Práce 

s kamerou v NI MAX). V tomto případě světlost a kontrast. Kameru je zapotřebí nastavit, tak aby byla 

jak zkumavka, tak krystalky v ní obsažené, zřetelně vidět v obraze. Po správném nastavení světlosti a 

kontrastu je nutné uložit změny. Pokud se z takto nastavené kamery získá obraz do aplikace Vision 

Builder, její vlastnosti se uloží do inspekce a budou zachovány i v případě, že se kamera opět 

přenastaví.  

  

 Vlastnosti kamery se dají nastavit také přímo přes Vision Builder krokem Read/Write 

Camera Attributes v záložce Acquire Images palety kroků. Nastavení vlastností kamery tímto krokem 

je ovšem složitější a výsledek není okamžitě viditelný tak jako v NI MAX, proto není využití tohoto 

kroku tak výhodné v případě této laboratorní úlohy. Ovládání kamery přes Vision Builder je výhodné 

v úlohách, kde je zapotřebí měnit nastavení kamery v průběhu inspekce. 

 

2. Získání obrazu:  

 

 Získání obrazu lze dosáhnout krokem Acquire Image, viz kapitola 4.3 Získání obrazu. 

 

3. Úprava obrazu:  

  

 Vzhledem k tomu, že se v dalších částech inspekce využívá kroků, které vyžadují obraz ve 

formátu 8bit graystyle, je nutno obraz převést do toho formátu. Toho lze dosáhnout pomocí kroku 

Extract Color Planes ve Vision Assistant (viz kapitola 4.4 Extrakce barevné roviny). Barevnou rovinu, 

která bude z obrazu extrahována, je nejlepší vybrat tak, aby byl co nejvyšší kontrast u kontrolovaných 

prvků. 

 

4. Lokalizace zkumavky:  

 

 Jelikož se zkumavka může v obraze objevit vždy na jiném místě, je zapotřebí ji lokalizovat. 

K tomuto účelu je v paletě kroků záložka Locate Features. Způsobů jak zkumavku lokalizovat je hned 

několik, například kroky Find Edges, Find Straight Edge nebo Match Pattern. Vzhledem k tomu, že 
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kraje zkumavky jsou špatně viditelné a mají nízký kontrast vzhledem k pozadí, je nejvýhodnější zvolit 

krok Match Pattern.  

 
Obrázek 32 Znázornění výběru vzoru a nastavení oblastí k ignorování 

 Po vybrání toho kroku se otevře okno s jeho inicializací. Prvním krokem je pak vybrání 

oblasti v obraze, která nám bude sloužit jako vzor, podle kterého se budou v obraze hledat shody. Jako 

vzor může sloužit dno zkumavky, viz obrázek výše. Po vybrání vzoru se klikne na tlačítko Next, v této 

části inicializace je možné navíc v předloze označit místa, která se budou při porovnávání ignorovat. 

Oblasti, které se mají ignorovat, je možné jednoduše zamalovat a kliknout na tlačítko Next. Poslední 

částí inicializace je určení souřadnicového systému. Po stisknutí tlačítka Finish je krok Match Pattern 

nastaven, v jeho vlastnostech je pak možné nastavit minimální Score (0-1000), které musí dané místo 

v obraze mít, aby bylo prohlášeno za shodu. Score určuje, jak moc se dané místo shoduje se vzorem.  

 
Obrázek 33 Postup pro vytvoření nového souřadnicového systému 

 Po úspěšném nastavení kroku Match Pattern je ještě nutné přiřadit nový souřadnicový 

systém k nalezenému vzoru v obraze. Toho lze dosáhnout krokem Set Coordinate System, který se 
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nachází v záložce Locate Features. V nastavení kroku Set Coordinate System se v položce Origin 

(počátek) vybere právě krok Match Pattern. Tímto se zajistí, že inspekce nalezne zkumavku a vytvoří 

nový souřadnicový systém s počátkem na dně zkumavky. Toto výrazně usnadní vyšetření přítomnosti 

krystalků ve zkumavce. 

 

5. Vyšetření přítomnosti krystalků:  

  

 Pro účel vyšetření přítomnosti se přímo nabízí záložka Check for Presence, ve které se 

nachází krok Measure Intensity. Tento krok měří intenzitu bílé v dané oblasti zájmu (ROI) pro obraz v 

graystyle formátu.  

 

 Pro správnou funkci tohoto kroku je nutné nastavit ROI tak, aby jeho co největší část 

zabírala spodní část zkumavky a zároveň aby ROI nezasahovalo výš, než do oblasti, kterou vyplňují 

ve zkumavce krystalky. Obrázek 34 znázorňuje správné nastavení ROI. V předchozím kroku inspekce 

byl vytvořen nový souřadnicový systém, který má počátek vždy právě v dolní části zkumavky. Při 

nastavování ROI pro krok Measure Intensity je tedy nutné zaškrtnout možnost Reposition Region of 

Interest (přemístění ROI) a vybrat referenci s předešle vytvořeným souřadnicovým systémem.  

 
Obrázek 34 Správné nastavení ROI pro krok Measure Intensity 

 V tomto okamžiku přichází na řadu otestování inspekce. Po spuštění inspekce je vhodné 

zkontrolovat funkčnost kroků pro lokalizaci a ověřit, že se ROI kroku Measure Intensity nachází vždy 

ve spodní části zkumavky, kde se mají nacházet krystalky. Krok Measure Intensity vypisuje přímo do 

konfiguračního okna inspekce průměrnou hodnotu intenzity bílé. Pokud je otestována zkumavka 

s krystalky a následně prázdná zkumavka, je vidět znatelný nárůst hodnoty intenzity pro prázdnou 

zkumavku.   

 

 Poslední záložka nastavení pro krok Measure Intensity je Limits. V ní lze nastavit limity pro 

průměrnou hodnotu intenzity. Limit je nutné nastavit jako maximum a to tak, aby prázdná zkumavka 

měla průměrnou hodnotu intenzity vždy vyšší než nastavené maximum. Tímto by měl být krok 
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nastaven tak, že pokaždé, když v obraze vyhodnocuje prázdnou zkumavku, nastaví svůj status na 

FAIL. 

  

6. Nastavení statusu inspekce:  

 

 K tomuto účelu slouží krok Set Inspection Status, který se nachází v záložce Use Additional 

Tools. Tento krok slouží k nastavení celkového stavu inspekce. Pomocí tohoto kroku lze tedy nastavit, 

že inspekce skončí úspěšně i přesto, že některé kroky neuspějí, nebo že stav celé inspekce bude záviset 

jen na výsledku jednoho kroku.  

 
Obrázek 35 Nastavení kroku Set Inspection Status 

 Protože tato inspekce má za úkol určit, zda se ve zkumavce nacházejí krystalky či nikoliv, je 

nutné nastavit inspekci tak aby neuspěla vždy, když se v obraze objeví zkumavka bez krystalků. Ve 

vlastnostech kroku Set Inspection Status se tedy nastaví výsledek inspekce závislý na statusu kroku 

Measure Intensity. 

 

7. Evidence počtu kusů a počtu NOK kusů:  

 

 VBAI eviduje počet testovaných kusů a počet kusů, které inspekcí projdou, i těch které 

inspekcí neprojdou, jako systémové proměnné. Toho lze využít jak při vypisování výsledků do obrazu, 

tak při zápisu do souboru. K vypisování výsledků inspekce do obrazu slouží krok Custom Overlay (viz 

kapitola 4.6 Tvorba grafického rozhraní pomocí kroku Custom Overlay). 

 

 Do obrazu je vhodné vložit text s počtem kusů, které inspekcí prošly a těch, které inspekcí 

neprošly. Dále je vhodné do obrazu vložit logický indikátor, který bude znázorňovat aktuální status 

inspekce. Vložení informací přímo do obrazu inspekce je způsob, jak značně ulehčit práci obsluze. 
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8. Zápis do souboru:  

  

 Pro zápis výsledků inspekce do souboru slouží krok Data Logging, který se nachází v 

záložce Use Additional Tools. Nastavení tohoto kroku se skládá ze dvou záložek, v té první 

Measurements Logged se nejprve vybere, které proměnné a které výsledky měření je třeba 

zaznamenávat. Ve druhé záložce Destination se nastavuje jméno souboru a cesta k adresáři, do kterého 

bude soubor ukládán. 

 

9. Zpoždění inspekce (Delay):  

  

 Jelikož se inspekce provádí neustále pro každý snímek, který kamera sejme, je nutné vložit 

na konec inspekce krok pro zpoždění. Bez tohoto kroku bude počet testovaných kusů rapidně stoupat i 

přesto, že kamera snímá stále stejnou zkumavku. Krok pro zpoždění se nazývá Delay a nachází se 

v záložce Use Additional Tools palety kroků. Práce s tímto krokem je velmi jednoduchá, stačí na něj 

pouze kliknout a v položce Delay nastavit časový interval v milisekundách, po který má inspekce 

vyčkávat. Časový interval je vhodné zvolit tak, aby obsluha pohodlně vyměnila testovanou zkumavku.  

 

 Další možností jak zajistit aby inspekce určila správně počet testovaných kusů, je vložit jako 

poslední krok do inspekce krok User Input. Krok User Input se také nachází v záložce Use Additional 

Tools palety kroků. Tento krok umožňuje vytvořit vlastní dialogové okno, které se objeví vždy, když 

je tento krok vykonáván. Po správném nastavení kroku User Input a vytvoření a nastavení nového 

přechodu ve stavovém diagramu inspekce by se dalo docílit toho, že inspekce proběhne jednou a čeká 

na potvrzení od uživatele, že se může vykonat znovu. 

 

 V plně automatizovaném systému pro kontrolu přítomnosti krystalků ve zkumavkách by se 

však krok User Input nevyužil a to právě z důvodu nutnosti zásahu obsluhy. V případě plně 

automatizovaného systému by se spíše využil právě krok Delay s přesně nastaveným časovým 

intervalem nebo jeden z kroků pro komunikaci, který by reagoval v závislosti na vstupech 

z nadřazeného systému. 

 

 Jelikož tato inspekce používá pro svou funkci pouze jeden stav, její stavový diagram bude 

vypadat jako na obrázku níže.   

 
Obrázek 36 Stavový diagram inspekce pro kontrolu přítomnosti krystalků 
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Výsledné konfigurační okno inspekce pro kontrolu přítomnosti krystalků: 

 

Obrázek 37 Výsledné konfigurační okno inspekce pro kontrolu přítomnosti krystalků 
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7 Laboratorní úloha B – Měření rozměrů v reálných jednotkách + QR 
 Cílem této laboratorní úlohy je procvičit si měření v reálných jednotkách pomocí kamerové 

inspekce na testovacích obrazcích. Dále se v této laboratorní úloze studenti naučí, jak pracovat s 2D 

kódy a jak pomocí kroku Calculator pracovat s naměřenými daty. V této laboratorní úloze je také 

zahrnut krok pro detekci objektů.  

 

Obrázek 38 Příklad hotové inspekce 

7.1  Zadání 
 Vytvořte automatickou inspekci, která bude měřit rozměry testovacích obrazců 

v milimetrech (výška a šířka obdélníku a průměr kruhu) a naměřené údaje porovnávat s daty 

uloženými v QR kódu. 

7.2  Návrh scény 
 Obraz je snímán kolmo z hora webkamerou, nasvícen pruhovým světlem SmartView. 

Testovací obrazce jsou po jednom umístěny přímo pod kameru. 

 

Obrázek 39 Způsob snímání testovacích obrazců 
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7.3  Postup 
 Postup tvorby inspekce bude následovný. Nejprve bude nutné získat obraz z kamery. 

Kameru následně kalibrovat pomocí kalibračního obrazce. Jakmile bude kamera kalibrovaná, je 

zapotřebí upravit obraz do formátu 8bit graystyle pomocí kroku Vision Assistant. Poté se v testovacích 

obrazcích vybere určité místo, ke kterému se přiřadí počátek nového souřadnicového systému, což je 

nutné pro správnou funkci následujících kroků. Dalším krokem bude načtení dat z QR kódu a měření 

rozměrů testovacího obrazce. Pro správnou funkci kroku pro měření průměru kruhu v testovacím 

obrazci bude nutné nejprve tento kruh lokalizovat. Dále bude následovat porovnávání naměřených dat 

a dat z QR kódu, k tomu poslouží krok s názvem Calculator. V tomto kroku nejprve bude nutné 

upravit správně data získaná z QR kódu. Celkový výsledek inspekce se nastaví tak, aby byl závislý na 

výsledku kroku Calculator. Nakonec se výsledek inspekce, data z QR kódu a naměřené údaje, vypíší 

přímo do obrazu za pomocí kroku Custom Overlay. 

1. Získání obrazu:  

 Získání obrazu lze dosáhnout krokem Acquire Image, viz kapitola 4.3 Získání obrazu. 

2. Kalibrace:  

 Pokud se bude měřit v reálných jednotkách délky, je nutné nejprve obraz kalibrovat. Ke 

správné kalibraci obrazu v laboratorních úlohách slouží kalibrační obrazce.  

 

Obrázek 40 Okno NI Calibration Training Interface 

 Tento krok se jmenuje Calibrate Image a nachází v záložce Enhance Image. V tomto kroku 

je možnost načíst kalibrační soubor, který byl vytvořen už dříve, ale v této laboratorní úloze se bude 

vždy vytvářet kalibrace nová. Ve vlastnostech kalibrace je tedy nutné kliknout na tlačítko New 

Calibration. Po stisknutí tlačítka se objeví nové okno, Calibration Training Interface pro nadefinování 

nové kalibrace. Nadefinování nové kalibrace se skládá celkem z osmi kroků. 
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Step 1 - General Information (Obecné informace): 

 Zde se pouze napíše jméno kalibrace, je zde také možnost napsat jméno operátora, který 

kalibraci vytvořil a určit dobu, po kterou bude kalibrace platná. 

Step 2 - Select Calibration Type (Výběr typu kalibrace): 

 

Obrázek 41 Výběr typu kalibrace 

 Zde se vybírá typ kalibrace. Je zde výběr ze čtyř typů pro ploché objekty a jeden pro objekty 

zakřivené. V této laboratorní úloze se využívá kalibračního obrazce vytvořeného pro model zkreslení 

(Distortion Model) a proto se vybere právě třetí nabízená možnost Distortion Model (Model 

zkreslení). 

Step 3 - Select Image Source (Výběr zdroje obrazu): 

 Zde se vybírá zdroj obrazu pro kalibraci. Jelikož se využívá obraz sejmutý kamerou 

v předchozím kroku, není nutné zde vůbec nic měnit a jednoduše stisknout tlačítko Next. Tento krok 

vytváření kalibrace nabízí také použít obraz uložený v PC. 

Step 4 - Extract Grid Features (Vyjmutí vlastností mřížky): 

 Toto je jeden z nejdůležitějších kroků vytváření kalibrace. Zde se nastavuje Thresholding pro 

obraz kalibrační mřížky, který nabízí možnost nastavení hned v několika barevných modelech. Jelikož 

obraz snímaný kamerou Microsoft LifeCam Studio, která se používá v této úloze, je v barevném módu 

RGB, je vhodné vybrat právě tento barevný mód.  
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Obrázek 42 Správné (vpravo) a špatné (vlevo) nastavení kroku Extract Grid Features 

 Jednotlivé barevné hladiny se pak nastaví tak, aby byly zvýrazněny všechny tečky na 

kalibračním obrazci. V obraze je také možnost vybrat ROI. Toto ROI je vhodné vybrat tak, aby 

ohraničovalo kalibrační obrazec. 

Step 5 - Specify Grid Parameters (Specifikace parametrů mřížky): 

 Zde je nutno udat mezery mezi jednotlivými tečkami kalibračního obrazce v ose X 

(horizontální) a ose Y (vertikální) a jednotky, ve kterých jsou tyto mezery udávány a se kterými bude 

dále inspekce pracovat. Mezery mezi jednotlivými tečkami kalibračního obrazce používaného v této 

úloze jsou 20mm jak v ose X tak v ose Y. 

Step 6 - Review Calibration Results (Shrnutí výsledků kalibrace): 

 Zde jsou shrnuty výsledky kalibrace a je zde také možnost vybrat model, který se používá 

pro korekci zkreslení obrazu. Toho lze dosáhnout velice jednoduše pomocí táhla, které je zvýrazněno 

na obrázku č.43.  
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Obrázek 43 Krok Review Calibration Results vytváření nové kalibrace 

 Přetažením táhla vpravo se vybírají rychlejší, ovšem méně přesné modely, vlevo pak 

pomalejší, zato více přesné modely. 

Step 7 - Specify Calibration Axis (Specifikace osy kalibrace): 

 Zde se dá nastavit osa kalibrace, této osy se v dalších částech této úlohy nijak nevyužívá a 

tak stačí pouze kliknout na tlačítko Next. 

Step 8 - Summary (Shrnutí): 

 V tomto okamžiku je kalibrace hotová a zde se pouze zobrazí shrnutí informací o kalibraci. 

Kalibrace se potvrdí stisknutím tlačítka OK. Výsledkem kalibrace je poměr pixelů k reálným 

jednotkám délky. Vzdálenosti se měří v pixelech a následně jsou převedeny do reálných jednotek 

délky dle stanoveného poměru. 

3. Úprava obrazu:  

 Jelikož se v dalších částech inspekce využívá kroků, které vyžadují obraz ve formátu 8bit 

graystyle, je nutno obraz převést do toho formátu. Toho lze dosáhnout pomocí kroku Extract Color 

Planes ve Vision Assistant (viz kapitola 4.4 Extrakce barevné roviny). Barevnou rovinu, která bude 

z obrazu extrahována, je nejlepší vybrat tak, aby byl co největší kontrast u kontrolovaných prvků.  

4. Lokalizace:  

 Pro správnou funkci inspekce je zapotřebí správně nastavit vztažný souřadnicový systém, 

který umožní inspekci pracovat i přes to, že se testovací obrazce nacházejí v jiném místě v obraze. 

Jedním ze způsobů jak toho dosáhnout, je použití kroku Match Pattern. Pomocí kroku Match Pattern 
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lze v obraze najít „vzor“, ke kterému je pak krokem Set Coordinate System možné přiřadit 

souřadnicový systém. Oba tyto kroky se nacházejí v záložce Locate Features palety kroků. 

 Vzor je nutno vybrat tak, aby v obrazci byl unikátní a aby dovoloval rozpoznání úhlu 

natočení obrazce. Například vybrání kruhu jako značky, v inspekci ve které se počítá s odlišným 

natočením jednotlivých testovaných objektů, by bylo nevhodné, jelikož kruh samotný nám o natočení 

objektu nic neřekne.    

 

Obrázek 44 Match Pattern výběr vzoru 

 Na obrázku výše je naznačeno, jak je možno vybrat vzor. Využívá se přitom jednoho 

z neměnných prvků QR kódu a samotného obdélníku, jehož rozměry se budou měřit. Takto vybraná 

značka se v testovacím obrazci objeví vždy jen jednou a dovoluje také spolehlivě určit úhel natočení. 

 

Obrázek 45 Postup nastavení nového souřadnicového systému 
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 Nyní je na čase nastavit nový souřadnicový systém. Krok Set Coordinate System, který je 

k tomu určen, se nachází ve stejné záložce palety kroků jako předchozí krok Match Pattern a to 

v záložce Locate Features. V tomto kroku stačí pouze nastavit mód, který umožňuje natočit osu x 

souřadnicového systému podle natočení vzoru a správně vybrat, že počátek a natočení tohoto 

souřadnicového systému bude závislé na výsledku kroku Match Pattern. Postup nastavení kroku Set 

Coordinate System je znázorněn na obrázku č.45. 

5. Čtení dat z QR kódu:  

 Jakmile je QR kód lokalizován, je možno začít s vyhodnocováním testovacích obrazců. 

Nejprve je třeba vyčíst data z QR kódu. VBAI obsahuje kroky pro čtení jak 1D, tak 2D kódů. Oba tyto 

kroky se nachází v záložce Identify Parts palety kroků.  

 

Obrázek 46 Postup nastavení kroku pro čtení dat z QR kódu 

 Pro čtení QR kódu slouží krok Read 2D Barcode (Obrázek 46 bod 1). Tento krok je schopen 

najít a přečíst tři typy 2D kódů. Pro správnou funkci kroku je nutné správně nastavit typ 2D kódu 

(Obrázek 46 bod 2), který se bude číst. Tento krok je schopen nalézt kód v daném ROI i s různým 

úhlem natočení, je tedy možné nastavit ROI na celý obraz a přečíst takto data z QR kódu, toto řešení je 

však neefektivní. S větší plochou ROI se taky zvyšuje čas, za který se tento krok vykoná na zvoleném 

PC. Je tedy vhodné nastavit ROI pouze na oblast, ve které se momentálně QR kód nachází a vybrat 

možnost přemisťování ROI vzhledem k souřadnicovému systému (Obrázek 46 bod 3), který byl 

vytvořen v předchozím kroku. Tímto se minimalizuje potřebný čas k vykonání tohoto kroku. 

6. Měření rozměrů testovacích obrazců:  

 Pro měření vzdáleností slouží krok Caliper (posuvné měřítko), který se nachází v záložce 

Measure Features palety kroků. Tento krok má poněkud zvláštní ROI, ve kterém měří největší 

vzdálenost mezi dvěma hranami vždy v jedné ose. V této úloze se měří jak šířka, tak výška obdélníku 
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a tak bude zapotřebí využít kroku Caliper hned dvakrát. Poprvé pro měření výšky a podruhé pro 

měření šířky obdélníků. Tento krok je také nutné nastavit, tak aby se přemisťoval společně s dříve 

vytvořeným souřadnicovým systémem. Takto nastavený by měl být hned po svém vytvoření a to 

vzhledem k poslednímu vytvořenému souřadnicovému systému a tak to stačí pouze zkontrolovat.  

 

Obrázek 47 Postup nastavení kroku pro měření vzdálenosti 

 Na obrázku výše je uveden postup pro vytvoření kroku Caliper a nastavení, zda má měřit 

v horizontálním nebo vertikálním módu a zda má měřit maximální či minimální vzdálenost. V této 

úloze bude měřit maximální vzdálenost. 

7. Detekce objektu:  

 Vzdálenost kruhů v testovacích obrazcích od QR kódu se na každém listu liší, proto vzniká 

potřeba kruhy nejprve lokalizovat. K jejich lokalizaci lze využít kroku Detect Object v záložce Locate 

Features palety kroků. Vzhledem k tomu, že kruhy se nachází vždy uvnitř obdélníků testovacích 

obrazců napravo od QR kódu, je možno nastavit ROI pouze do této oblasti.    
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Obrázek 48 Postup vytváření kroku Detect Object 

 Tímto krokem lze vždy spolehlivě nalézt kruh v testovacím obrazci. Za tento krok je pak 

znovu nutné vložit krok pro vytvoření nového souřadnicového systému, tak jak tomu bylo 

v předchozím případě lokalizace, ovšem nyní není třeba řešit natočení souřadnicového systému. 

8. Měření průměru kruhu:  

 Jakmile je kruh lokalizován a vytvořen nový souřadnicový systém v jeho středu, je měření 

jeho průměru poměrně snadné. K tomuto účelu slouží krok Find Circular Edge, který se nachází 

v záložce Locate Features palety kroků.  

 Tento krok sice není primárně určen k měření průměru kruhů, ale může spolehlivě sloužit 

pro tento účel. Po vybrání tohoto kroku je v podstatě jeho nastavování hotovo. Krok bude nastaven, 

aby se přemístil v závislosti na posledním vytvořeném souřadnicovém systému, který je příhodně 

umístěn ve středu kruhu a bude dávat k dispozici informace o tomto kruhu, z nichž jedna je právě jeho 

průměr. 

9. Porovnávání dat:  

 Cílem tohoto kroku je porovnat data obsažená v QR kódu se skutečnými rozměry testovacích 

obrazců. Toho lze snadno dosáhnout pomocí kroku Calculator (viz kapitola 4.5 Práce s naměřenými 

daty pomocí kroku Calculator). V této úloze bude krok Calculator potřebovat pro svou funkci čtyři 

vstupní proměnné a to 1. Data z QR kódu 2. Naměřenou šířku obdélníku v milimetrech 3. Naměřenou 

výšku obdélníku v milimetrech 4. Naměřený průměr kruhu v milimetrech. Výstupní proměnná nebude 

zapotřebí, jelikož k tomuto účelu lze využít stav kroku Calculator, jelikož výsledek bude záviset pouze 

na tom, zda se data shodují či nikoliv.   
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Obrázek 49 Blokový diagram kroku Calculator sloužící pro porovnání naměřených dat a dat z QR kódu 

 Na obrázku výše je zobrazeno, jak by mohl vypadat blokový diagram kroku Calculator pro 

porovnávání naměřených dat a těch získaných z QR kódu. Tento blokový diagram pracuje 

s maximální povolenou odchylkou 1mm. Menší povolená odchylka již by nebyla vhodná, jelikož se 

v této úloze vyskytuje řada nežádoucích faktorů. Dochází zde jak k chybě kalibrace způsobené 

zkreslením obrazu kamerou, tak k chybě u tisku testovacích obrazců (které se nikdy nevytisknou 

přesně podle nastavených rozměrů). Takto sestavený blokový diagram zajistí, že pokud bude odchylka 

dat menší než 1mm, výsledek kroku Calculator bude Pass (prošel), v opačném případě bude výsledek 

Fail (neprošel). 

10. Nastavení statusu inspekce:  

 Tato inspekce má za úkol porovnat naměřená data s daty obsaženými v QR kódu a proto 

bude status inspekce závislý výhradně na výsledku kroku Calculator. K nastavení statusu inspekce 

slouží krok Set Inspection Status, který se nachází v záložce Use Additional Tools palety kroků. 
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Obrázek 50 Nastavení kroku Set Inspection Status 

 Postup pro vytvoření kroku Set Inspection Status je znázorněn na obrázku výše. Po vybrání 

toho kroku se okno palety kroků změní na okno s nastavením tohoto kroku, kde pouze stačí vybrat, že 

status inspekce bude závislý na výsledku kroku Calculator. 

11. Grafické rozhraní:  

 Posledním krokem při vytváření této kamerové inspekce je tvorba grafického rozhraní. 

K tomu slouží krok Custom Overlay (viz kapitola 4.6 Tvorba grafického rozhraní pomocí kroku 

Custom Overlay), který se nachází v záložce Use Additional Tools palety inspekčních kroků. Do 

inspekce je třeba přidat prvky, které usnadní uživatelům práci s kamerovou inspekcí. Indikátor stavu 

inspekce umožní obsluze okamžitě zjistit stav inspekce pouhým pohledem, což je velké plus, každá 

inspekce by tedy měla takovýto indikátor obsahovat. Dále by bylo vhodné vložit do obrazu informace 

o naměřených datech a datech načtených z QR kódu. Možností, jak vytvořit grafické rozhraní je 

spousta. Pokud inspekce selže, je dobré opatřit grafické rozhraní funkcí, která dá obsluze vědět, kde 

došlo k chybě (například série logických indikátorů odpovídající určitým krokům inspekce). 
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 Jelikož tato inspekce používá pro svou funkci pouze jeden stav, její stavový diagram bude 

vypadat jako na obrázku 51.   

 
Obrázek 51 Stavový diagram inspekce pro měření rozměrů v reálných jednotkách 

 

Výsledné konfigurační okno inspekce pro měření rozměrů v reálných jednotkách: 

 

Obrázek 52 Výsledné konfigurační okno inspekce pro měření rozměrů v reálných jednotkách 
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8 Laboratorní Úloha C – Čtení sedmisegmentového displeje 
 Cílem této laboratorní úlohy je procvičit si kroky pro čtení textu a vyzkoušet si komunikaci 

po sériové lince v prostředí VBAI.  

 

Obrázek 53 Příklad hotové automatické inspekce pro čtení dat z displeje a sériové linky 

8.1 Zadání 
 Vytvořte automatickou inspekci, která bude číst data ze sedmisegmentového displeje a 

sériové linky univerzálního měřícího přístroje Orbit OM 402UNI – B. Vytvořte inspekci tak, aby 

porovnávala data z displeje a sériové linky.  

8.2 Návrh scény 
 Displej panelového zobrazovače OM 402UNI – B je kamerou Microsoft LifeCam Studio bez 

pomocného osvětlení.  

 

Obrázek 54 Způsob snímání displeje kamerou Microsoft LifeCam Studio 
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8.3 Postup 
 Postup tvorby inspekce bude následovný. Nejprve bude nutné získat obraz z kamery. 

Následně bude zapotřebí upravit obraz do formátu 8bit graystyle pomocí kroku Vision Assistant. Dále 

bude nutné lokalizovat displej a vytvořit nový souřadnicový systém. Jakmile bude displej lokalizován, 

je možné přikročit k samotnému čtení dat na něm zobrazených pomocí kroku Read/Verify Text. 

Dalším krokem bude komunikace s přístrojem po sériové lince, k tomu slouží krok Serial I/O. 

Poslední částí inspekce je porovnání dat získaných kamerou a dat získaných ze sériové linky a 

zobrazení výsledku porovnání do obrazu. K porovnání dat je vhodné použít krok Calculator a výsledek 

porovnání lze jednoduše vložit do obrazu krokem Custom Overlay. Nakonec, až bude inspekce hotová 

a funkční, se ještě vytvoří inicializační stav ve stavovém diagramu inspekce, který bude sloužit pro 

kontrolu připojení měřícího přístroje k PC. 

1. Získání obrazu:  

  

 Získání obrazu lze dosáhnout krokem Acquire Image viz kapitola 4.3 Získání obrazu. 

 

2. Úprava obrazu:  

  

 Vzhledem k tomu, že se v dalších částech inspekce využívá kroků, které vyžadují obraz ve 

formátu 8bit graystyle, je nutno obraz převést do toho formátu. Toho lze dosáhnout pomocí kroku 

Extract Color Planes ve Vision Assistant (viz kapitola 4.4 Extrakce barevné roviny). Barevnou rovinu, 

která bude z obrazu extrahována, je nejlepší vybrat tak, aby byl co nejvyšší kontrast u kontrolovaných 

prvků. 

 

3. Lokalizace displeje:  

 K lokalizaci displeje je možné použít krok Match Pattern. Tento krok umožňuje určit v obraze 

vzor, podle kterého se pak v obraze hledá shoda. Jako vzor je vhodné použít jedno z tlačítek na 

přístroji. Tlačítka se nachází přímo pod displejem a mají unikátní vzhled, který je v obraze těžko 

zaměnitelný s jiným prvkem.  
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Obrázek 55 Výběr vzoru pro lokalizaci displeje 

 Po vybrání toho kroku Match Pattern se otevře okno s jeho inicializací. Prvním krokem je 

pak vybrání oblasti v obraze, která nám bude sloužit jako vzor. Vybrání vzoru je naznačeno na 

obrázku výše. Po vybrání vzoru se klikne na tlačítko Next, v této části inicializace je možné navíc v 

předloze označit místa, která se budou při porovnávání ignorovat. Vzor vybraný podle obrázku výše 

nemá žádné části, které by bylo třeba ignorovat, proto pouze stačí kliknout na tlačítko Next. Poslední 

částí inicializace je určení počátku souřadnicového systému. Základně je počátek souřadnicového 

systému uprostřed vzoru, což je vyhovující, proto se pouze klikne tlačítko Finish. Po stisknutí tlačítka 

Finish je krok Match Pattern nastaven, v jeho vlastnostech je pak možné nastavit minimální Score (0-

1000), které musí dané místo v obraze mít, aby bylo prohlášeno za shodu. Score určuje, jak moc se 

dané místo obrazu shoduje se vzorem.  
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Obrázek 56 Postup při vytváření nového souřadnicového systému 

 Po úspěšném nastavení kroku Match Pattern je ještě nutné přiřadit nový souřadnicový 

systém k nalezenému vzoru v obraze. Toho lze dosáhnout krokem Set Coordinate System (Obrázek 56 

bod 1), který se nachází v záložce Locate Features. V nastavení kroku Set Coordinate System 

(Obrázek 56 bod 2) se v položce Origin (počátek) vybere právě krok Match Pattern (Obrázek 56 bod 

3). Tímto se zajistí správná funkčnost inspekce i při změně pozice displeje v obraze. Další možností 

při vytváření nového souřadnicového systému je nastavení jeho natočení v závislosti na natočení 

vzoru. Toho lze dosáhnout správným nastavením módu souřadnicového systému (Obrázek 56 bod 4 a 

5). 

 

4. Čtení dat z displeje:  

 Pro čtení dat z displeje lze použít krok Read/Verify Text, který slouží ke čtení textu a znaků 

obecně (viz kapitola 4.7 Čtení textu pomocí kroku Read/Verify Text). Tento krok se nachází v záložce 

Identify Parts.  

5. Čtení dat ze sériové linky: 

 Měřící přístroj Orbit OM 402UNI – B je propojen s PC pomocí převodníku sériové linky na 

USB. Tento převodník se po připojení do PC chová jako sériová linka. Pro komunikaci po sériové 

lince slouží krok Serial I/O v záložce Communicate palety kroků. Po vybrání tohoto kroku se hlavní 

okno VBAI obrazovky promění na konfigurační okno kroku Serial I/O.  
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Obrázek 57 Umístění kroku Serial I/O a vzhled jeho konfiguračního okna 

 V konfiguračním okně kroku Serial I/O se vytvoří sekvence příkazů, které se pak postupně 

vykonávají shora dolů. Pro jednoduché čtení naměřených dat postačí dva příkazy. První, kterým se 

data vyžádají a druhý, který čeká na vyžádaná data. Pro vyžádání dat je třeba kliknout na tlačítko Send 

Command v konfiguračním okně kroku Serial I/O. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí okno pro 

vytvoření příkazu. V tomto okně je nutné správně vybrat port (je třeba vybrat ten port, na kterém je 

připojen USB převodník viz obrázek níže), po kterém bude příkaz vyslán, poté napsat daný příkaz a 

nakonec vybrat správný ukončovací znak. Příkaz pro vyžádání dat je #00 a měřící přístroj OM 

402UNI – B využívá ukončovacího znaku CR. Správné nastavení příkazu pro vyžádání dat je 

zobrazeno na obrázku níže. 

 

Obrázek 58 Správné nastavení příkazů pro vyžádání dat z měřícího přístroje (vlevo) a pro přijetí dat z měřícího přístroje 

(vpravo) 
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 Následuje nastavení příkazu pro přijetí dat. K tomu je nutné kliknout na tlačítko Wait for 

String v nabídce příkazů konfiguračního okna kroku Serial I/O. Po kliknutí na toto tlačítko se také 

objeví okno s jeho nastavením, jak tomu bylo při vysílání příkazu. V tomto okně je opět nutné vybrat 

patřičný port (stejný jako při vyslání příkazu) a poté v kolonce Wait for (čekat na) zaškrtnout položku 

Termination Character (ukončovací znak) a vybrat ukončovací znak CR. Správné nastavení příkazu 

Wait for String je zobrazeno na obrázku č.58.  

 

Obrázek 59 Výsledná podoba sekvence příkazů pro vyžádání a přijetí dat z měřícího přístroje OM 402UNI – B 

 Tímto je krok Serial I/O správně nastaven a výsledná podoba jeho konfiguračního okna bude 

obsahovat pouze tyto dva výše uvedené příkazy. Seznam veškerých příkazů pro komunikaci s měřícím 

přístrojem OM 402UNI – B můžete nalézt na webových stránkách výrobce [16]. 

6. Porovnání dat:  

 Nyní když jsou k dispozici dat z displeje přečtená kamero a data z měřícího přístroje zaslaná 

skrze sériovou linku je načase je porovnat. Pro porovnání dat je v paletě kroků krok Calculator, který 

se nachází v záložce Use Additional Tools. Práce s krokem Calculator je podrobněji popsána 

v kapitole 4.6 (viz kapitola 4.5 Práce s naměřenými daty pomocí kroku Calculator). 

 

Obrázek 60 Ukázka možnosti porovnávání dat 

 Jelikož jsou údaje jak z kroku Read/Verify Text tak z kroku Serial I/O ve formátu string, je 

nejprve nutné upravit je do číselného formátu. K tomu je nejlepší použít blok Scan form String. Na 

obrázku výše je zobrazen hotový blokový diagram pro porovnávání dat. V horní části blokového 

diagramu jsou přivedena data z kroku Read/Verify Text, která jsou pomocí bloku Scan from String 

rozdělena na číslo před tečkou a číslo za ní. Stejným způsobem jsou ošetřena data z kroku Serial I/O. 
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Rozdíl nastává ve způsobu, jakým jsou tato čísla dále spojena zase dohromady do výsledné podoby. 

V případě dat z kroku Read/Verify Text je naznačen způsob, který zaručuje správnost dat i po změně 

rozsahu přístroje. V případě kroku Serial I/O je naznačen způsob, který je funkční pouze pro fixní 

rozsah přístroje. Po změně rozsahu přístroje budou data získaná krokem Serial I/O zkreslená. Ovšem 

v této laboratorní úloze se se změnou rozsahu nepočítá. Na obrázku č.60 (v horní polovině) je pouze 

naznačen jeden z možných způsobů, jak vytvořit inspekci schopnou pracovat s různými rozsahy. 

7. Nastavení statusu inspekce: 

 Inspekce selže, pokud se data přečtená z displeje a data získaná ze sériové linky neshodují. 

Jejich porovnání již bylo vytvořeno v předchozím kroku Calculator. Pomocí kroku Set Inspection 

status, který se nachází v záložce Use Additional Tools palety kroků se tedy jednoduše nastaví status 

inspekce závislý na výsledku kroku Calculator. 

 

Obrázek 61 Znázornění postupu při vytváření kroku Set Inspection Status 

 Po vybrání kroku Set Inspection Status se okno s paletou kroků změní na okno s nastavením 

toho kroku, zde se nastaví závislost statusu inspekce na výsledku kroku Calculator (viz obrázek výše). 

8. Grafické rozhraní: 

 Pomocí kroku Custom Overlay (viz kapitola 4.6 Tvorba grafického rozhraní pomocí kroku 

Custom Overlay) je vhodné do obrazu vypsat data přečtená z displeje a data ze sériové linky. Dále je 

vhodné vložit do obrazu logický indikátor statusu inspekce.  

9. Inicializační stav: 

 Ve stavovém diagramu se nyní vytvoří hned dva nové stavy, inicializační stav a poruchový 

stav (viz kapitola 4.1 Stavový diagram inspekce zde je popsán postup při vytváření stavů inspekce a 
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přechodů mezi nimi). Účelem inicializačního stavu je ověřit připojení měřícího přístroje OM 402UNI 

– B k PC. Účelem poruchového stavu je pak upozornění obsluhy na to, že přístroj nekomunikuje s PC.  

 V inicializačním stavu je třeba opět vytvořit krok Serial I/O, ovšem tentokrát se bude první 

příkaz v tomto kroku lišit. Namísto příkazu pro zaslání naměřených dat jako v předchozím případě, je 

třeba vyslat příkaz, po kterém se přístroj zahlásí. Příkaz pro zahlášení přístroje je #001Y. Poté 

následuje opět čekání na odpověď přístroje, přesně jako v předchozím případě. Přístroj by měl zaslat 

následující string : >OM 402UNI-B. Nyní je třeba přidat krok Calculator, který zjistí, zda přístroj 

zaslal tuto odpověď. Blokový diagram pro ověření odpovědi je znázorněn na obrázku níže. 

 

Obrázek 62 Blokový diagram Calculator pro ověření správné odpovědi přístroje 

 Přechod mezi inicializačním stavem a hlavním inspekčním stavem se ponechá základní 

přechod (default transition) a vytvoří se nový přechod vycházející z inicializačního stavu do stavu 

poruchového. Tento nový přechod se nastaví tak, aby byl závislý na výsledku kroku Calculator a 

pokud bude výsledek tohoto kroku FAIL (neuspěl), dojde k přechodu do poruchového stavu.  

 V poruchovém stavu se bude nacházet pouze jeden krok a to bude krok User Input, který se 

nachází v záložce Use Additional Tools palety kroků. Tento krok umožňuje vytvořit vlastní dialogové 

okno s vlastními vstupy a dvěma tlačítky. Po vybrání tohoto kroku se hlavní okno aplikace Vision 

Builder promění na konfigurační okno tohoto kroku.   
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Obrázek 63 Umístění kroku User Input a vzhled jeho konfiguračního okna 

 V konfiguračním okně kroku User Input je zapotřebí vypsat titulek dialogového okna, 

krátkou zprávu, která se v tomto v dialogovém okně vypíše a názvy tlačítek. Pro vytvoření kroku User 

Input se ve stavovém diagramu inspekce vytvoří dva nové přechody vycházející z poruchového stavu. 

Tyto přechody pak budou závislé na hodnotě tlačítek, a když bude jedno z tlačítek stisknuto (tudíž se 

jeho hodnota změní z False na True) dojde k přechodu. Jeden přechod bude ukazovat do koncového 

bodu inspekce a druhý zpět na inicializační stav. Stavový diagram inspekce pak bude vypadat tak, jak 

je znázorněn na obrázku níže.  

 

Obrázek 64 Stavový diagram inspekce pro čtení dat ze sedmisegmentového displeje 
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Výsledné konfigurační okno inspekce pro čtení sedmisegmentového displeje: 

 

Obrázek 65 Výsledné konfigurační okno inspekce pro čtení sedmisegmentového displeje 
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9 Laboratorní úloha D - Čtení SPZ 
 Cílem této laboratorní úlohy je procvičit si kroky pro čtení textu a naučit se pracovat se 

strukturou větvení v prostředí VBAI. Dále se v této laboratorní úloze studenti naučí tvořit vlastní 

uživatelské rozhraní pro kamerové inspekce. 

9.1  Zadání 
 Vytvořte automatickou inspekci pro čtení SPZ. Inspekci vytvořte tak, aby rozpoznala, zda se 

jedná o SPZ automobilu nebo motorky (motorky mají jiný typ SPZ s menším počtem znaků) a v obou 

případech přečetla značku.   

9.2  Návrh scény 
 Obraz je snímán kolmo shora webkamerou, nasvícen pruhovým světlem SmartView. SPZ 

jsou po jedné umístěny přímo pod kameru. 

 

Obrázek 66 Způsob snímání SPZ 

9.3  Postup 
 Postup tvorby inspekce bude následovný. Nejprve se z kamery získá obraz. Následně bude 

zapotřebí upravit obraz do formátu 8bit graystyle, pomocí kroku Vision Assistant. Poté dojde 

k lokalizaci značky SPZ a zároveň k identifikaci typu značky. Pomocí stavového diagramu inspekce se 

vytvoří jednoduchý rozhodovací mechanismus a samostatné stavy pro čtení SPZ automobilu a 

motorky. V obou stavech se přečtou znaky z SPZ pomocí kroku Read/Verify Text. Jakmile bude 

inspekce hotová a funkční, přejde se k tvorbě uživatelského rozhraní. V uživatelském rozhraní se 

vytvoří textový indikátor pro zobrazení značky SPZ. 
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1. Získání obrazu:  

 Získání obrazu lze dosáhnout krokem Acquire Image viz kapitola 4.3 Získání obrazu. 

2. Úprava obrazu:  

 

 Vzhledem k tomu, že se v dalších částech inspekce využívá kroků, které vyžadují obraz ve 

formátu 8bit graystyle, je nutno obraz převést do tohoto formátu. Toho lze dosáhnout pomocí kroku 

Extract Color Planes ve Vision Assistant (viz kapitola 4.4 Extrakce barevné roviny). Barevnou rovinu, 

která bude z obrazu extrahována, je nejlepší vybrat tak, aby byl co nejvyšší kontrast u kontrolovaných 

prvků. 

 

3. Lokalizace a identifikace typu SPZ:  

 K lokalizaci SPZ je možné použít krok Match Pattern. Tento krok umožňuje určit v obraze 

vzor, podle kterého se pak v obraze hledá shoda. Jako vzor je vhodné vybrat označení státu, které se 

vždy nachází na levé straně SPZ, hned pod znakem evropské unie. Označení státu je pro vzor vhodné 

zejména proto, že se nachází na všech českých SPZ a jeho velikost se mírně liší podle různých typů 

SPZ, čehož lze rovněž využít pro identifikaci typu SPZ.  

 

Obrázek 67 Výběr vzoru pro lokalizaci a rozpoznání druhů SPZ 

 Krok Match Pattern se nachází v záložce Locate Features palety kroků. Po vybrání toho 

kroku se objeví nové okno, ve kterém se v obraze vybere vzor. Jako vzor se vybere již výše zmiňované 

označení státu (CZ), je výhodné vzor vybrat tak, aby na něm byla vidět i černá lišta ohraničující SPZ, 

jelikož u SPZ motorky pod označením státu není černá lišta ale bílá plocha, což ještě zvýší rozdíl mezi 

těmito typy SPZ a tím i úspěšnost jejich rozpoznání.  
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Obrázek 68 Postup pro vytvoření nového souřadnicového systému 

 Po vybrání vzoru je nutné vytvořit nový souřadnicový systém, s počátkem uprostřed 

nalezené shody, k tomu slouží krok Set Coordinate System. Tento postup je třeba použít jak v případě 

SPZ automobilu, tak motorky a ve výsledku tak bude inspekce obsahovat dvakrát kroky Match Patter 

a Set Coordinate System.  

4. Vytvoření nových stavů inspekce a přechodů mezi nimi: 

 Ve stavovém diagramu inspekce se nyní vytvoří dva nové stavy (viz kapitola 4.1 Stavový 

diagram inspekce). Jeden, pro čtení SPZ automobilu a druhý pro čtení SPZ motorky. Základní 

přechody všech stavů budou směřovat do koncového bodu stavového diagramu inspekce.  

 

Obrázek 69 Stavový diagram inspekce pro čtení SPZ automobilu a motorky 
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 Poté se vytvoří dva nové přechody vycházející z hlavního inspekčního stavu. Jeden povede 

do stavu pro čtení SPZ automobilu a druhý do stavu pro čtení SPZ motorky. Tyto přechody se pak 

nastaví tak, že k přechodu z hlavního inspekčního stavu dojde pouze v případě, že byla nalezena shoda 

krokem Match Pattern. Toto zajistí správnost čtení SPZ a rozpoznání jejích typu. Výsledný stavový 

diagram inspekce pak bude vypadat jako na obrázku č.69. 

5. Čtení SPZ:  

 Pro čtení textu SPZ se použije krok Read/Verify Text, který se nachází v záložce Identify 

Parts palety kroků (viz kapitola 4.7 Čtení textu pomocí kroku Read/Verify Text). Pomocí tohoto kroku 

se vytvoří nový soubor sady znaků, do kterého se nadefinuje kompletní abeceda v SPZ fontu, která je 

pro tuto laboratorní úlohu k dispozici na třech listech formátu A3. Tento krok je nutné vložit jak do 

stavu pro čtení SPZ automobilu, tak do stavu pro čtení SPZ motorky. 

6. Tvorba uživatelského rozhraní:  

 Vision Builder mimo jiné také nabízí možnost tvorby vlastního uživatelského rozhraní. Pro 

tuto možnost je nutné kliknout na položku Tools nástrojové lišty VBAI a poté vybrat možnost 

Inspection Interface Configuration.  

 

Obrázek 70 Úvodní okno pro tvorbu uživatelského rozhraní 

 Po klinutí na tuto položku se objeví nové okno Configure Inspection Interface, zde se 

zaškrtne položka Create New Custom Inspection Interface (vytvořit nové vlastní uživatelské rozhraní) 

a vybere se jedna z nabízených předloh a stiskne se tlačítka Edit. Po stisknutí tlačítko Edit se celá 

obrazovka VBAI promění v konfigurační obrazovku uživatelského rozhraní. V tomto rozhraní je podle 

vybrané šablony buďto pouze plocha pro vykreslení obrazu snímaného kamerou, nebo také indikátor 

stavu inspekce. Také je zde menší okno s názvem Controls, ve kterém se nachází nabídka s různými 

ovládacími prvky a indikátory. Nachází se zde také prvky pro práci s textem, čísly, obrázky, grafy, 

nástroje pro tvorbu panelů se záložkami a další.  
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Obrázek 71 Různé druhy vzhledu ovládacích prvků 

 Každý nabízený prvek, který je v pravém horním rohu opatřen malou šipkou, je složka 

obsahující prvky tohoto typu. První nabídka v okně Controls se skládá ze čtyř možností. Každá z 

nabízených možností je složka obsahující totožné položky, liší se pouze vzhledem. Pro přidání 

ovládacího prvku nebo indikátoru do uživatelského prostředí stačí jednoduše vybrat patřičný prvek 

z nabízené palety a vložit jej na patřičné místo v uživatelském rozhraní. Tímto způsobem se do 

uživatelského rozhraní vloží string indikator. 

 

Obrázek 72 Umístění prvku pro zobrazení uživatelského textu 

 Každý nově vytvořený prvek má viditelný popisek, který lze dle libosti přepsat. Kliknutí 

pravým tlačítkem myši na prvky vložené do uživatelského rozhraní se objeví jeho vlastnosti, které lze 

dále upravovat. 

 Po dokončení vytváření uživatelského rozhraní se klikne na tlačítko OK umístěné v levém 

dolním rohu okna pro editaci uživatelského rozhraní. Nyní je třeba ještě vložit na konec každého stavu 

inspekce krok, který zajistí aktualizaci prvků v uživatelském rozhraní. Tento krok se nazývá Update 

Inspection UI a nachází se v záložce Use Additional Tools palety kroků. 
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Obrázek 73 Znázornění postupu vytváření kroku Update Inspection Interface 

 Tento krok je zodpovědný za informace zobrazované v uživatelském rozhraní. Po jeho 

vybrání se hlavní okno VBAI promění na konfigurační okno tohoto kroku, zde jsou zobrazeny veškeré 

indikátory obsažené v uživatelském rozhraní a jsou zde různé možnosti nastavení jejich hodnot. Pro 

zobrazení textu SPZ do dříve vytvořeného textového indikátoru je nutné vybrat možnost Set to 

Measurement (nastavit na měření) a z tabulky pod touto možností vybrat krok Read/Verify Text. 

 Jelikož tato inspekce používá pro svou funkci pouze jeden stav, její stavový diagram bude 

vypadat jako na obrázku níže. 

 
Obrázek 74 Stavový diagram inspekce pro čtení SPZ 
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Výsledné konfigurační okno inspekce pro čtení SPZ: 

 

Obrázek 75 Výsledné konfigurační okno inspekce pro čtení SPZ 
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10 Závěr 
 V této práci byl uveden stručný úvod do jinak velice rozsáhlé problematiky strojového 

vidění, která je v dnešní době na vzestupu. Jsou zde uvedeny možnosti vývojového prostředí Vision 

Builder for Automated Inspection firmy National Instruments. Toto prostředí vyniká mezi konkurencí 

zejména svojí uživatelskou přívětivostí a jednoduchou tvorbou kamerových inspekcí pomocí 

předpřipravených kroků, což umožňuje tvorbu kamerových inspekcí i těm, kteří nemají žádné 

předchozí zkušenosti s programováním. 

 Také je v této práci ukázka možnosti spravování hardwaru připojeného k PC pomocí 

programu NI MAX. Tento program byl vytvořen pro správu veškerého softwaru firmy National 

Instruments a hardwaru připojeného k PC rychlou a přehlednou formou. Je vhodný k testování kamer 

bez nutnosti vytváření specializovaných inspekcí zaměřených na toto téma. 

 Oficiální návod pro prostředí Vision Builder for Automated Inspection využívá pro 

ukázkové úlohy předem připravené obrázky. Tento návod je velmi užitečný, ukazuje možnosti VBAI 

na velkém množství předem vytvořených inspekcí, ale z důvodu práce s uloženými obrázky se nijak 

nevyužívá osvětlení či kamer a jednotlivé inspekce, byť rozličného charakteru, se tak stávají 

jednotvárnými. V laboratorních úlohách vytvořených v této práci se pracuje výhradně s obrazem 

snímaným kamerou, je možné se tak setkat s vlivy různého osvětlení nebo natočení snímaných 

objektů. 

 Zde popisované laboratorní úlohy využívají webkamery Microsoft LifeCam Studio společně 

s pruhovým osvětlením a zadním plošným podsvícením. Kamery Microsoft LifeCam Studio byly pro 

tuto práci vybrány s ohledem na jejich vysoké rozlišení, nízkou cenu a hlavně možnost ovládat jejich 

nastavení, jako je doba expozice, kontrast a jas obrazu. Tyto úlohy byly vytvořeny pro účely výuky. 

Laboratorní úlohy vytvořené v této práci jsou poměrně jednoduché, ale to proto, aby je studenti byli 

schopni vytvořit během jednoho cvičení v laboratoři, které trvá pouze hodinu a třicet minut.  

 Byly vytvořeny čtyři laboratorní úlohy pro účely výuky práce s programem Vision Builder a 

byly k nim sepsány podrobné návody na jejich realizaci. Pomocí těchto návodů budou studenti 

schopni vytvořit vlastní automatické kamerové inspekce a získat tak potřebné zkušenosti s jejich 

tvorbou. V každé z těchto úloh jsou obsaženy kroky pro získání obrazu, úpravu obrazu a tvorbu 

grafického rozhraní, proto jsou postupy vytváření těchto kroků obsaženy v samostatné kapitole (Úvod 

do NI Vision Builder). V této kapitole jsou také obsaženy kroky pro práci s daty a čtení textu, jelikož 

se také používají ve více než jedné úloze.  

 Návody k těmto úlohám byly vytvářeny s myšlenkou okamžitého uplatnění nabitých znalostí 

v rámci cvičení. Je v nich obsažen vždy jeden způsob jak danou kamerovou inspekci realizovat. 

Jelikož možností realizace jednotlivých úloh je velká řada a ukázat každou jednu z nich by bylo velice 

obtížné, je v každém návodu ukázán pouze jeden konkrétní způsob realizace dané inspekce. Společně 

s návody byly vytvořeny také ukázkové inspekce, kterými se studenti mohou inspirovat v případě 

potíží s jejich vytvářením.  
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Příloha na CD 

A Inspekce pro vyšetření přítomnosti krystalků ve zkumavce...................................krzstalky.vbai 

B Inspekce pro měření v reálných jednotkách a čtení QR kódů..........................................QR.vbai 

C Inspekce pro čtení sedmisegmentového displeje............................................................7seg.vbai 

D Inspekce pro čtení SPZ....................................................................................................SPZ.vbai 

E Soubor sady znaků pro čtení sedmisegmentového displeje.............................................7seg.abc 

F Soubor sady znaků pro čtení SPZ......................................................................................spz.abc 

G Testovací obrazce pro měření v reálných jednotkách........................................................QR.pdf 

H Abeceda v SPZ fontu formát A3................................................................................SPZ_A3.pdf 

CH Abeceda v SPZ fontu formát A4................................................................................SPZ_A4.pdf 

I Fotky pro simulaci inspekce pro vyšetření přítomnosti krystalků ve zkumavce......krystalky.zip  

J Fotky pro simulaci inspekce pro měření v reálných jednotkách a čtení QR kódů.............QR.zip 

K Fotky pro simulaci inspekce pro čtení sedmisegmentového displeje...............................7seg.zip 

L Fotky pro simulaci inspekce pro čtení SPZ.......................................................................SPZ.zip 

 

 

 

 

 

 


