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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

FRÝDL, Jiří. Rozpoznávání obrazu v prostředí NI Vision Builder: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační 

techniky a řízení, 2012, 49 s. Vedoucí práce: Kulhánek, J.  

 

Tato bakalářská práce se zabývá možností rozpoznávání obrazu v prostředí NI 

Vision Builder. Cílem práce bylo popsat využití kamer v průmyslovém prostředí, 

uživatelské prostředí, základní obrazové filtry a nastavení systému snímání. Podstatnou 

částí této práce bylo vyzkoušet komunikaci s hardwarem. Následně byly popsány vzorové 

úlohy zpracovávající obraz z IP kamery, WEB kamery a obraz ze souboru. V poslední 

kapitole této práce je teoretické popsání otázky týkající se použití NI Vision Builder 

k rozpoznávání obličeje.  

 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

FRÝDL, Jiří. The image recognition in NI Vision Builder: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB-

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Control Systems and Instrumentation, 2012, 49 p. Thesis head: Kulhánek, J.  

 

The bachelor thesis deals with usage of software NI Vision Builder to image 

recognition. The aim of the bachelor thesis was to describe use of video cameras in 

industrial environment, user interface, basic image filters and sensing system setting. 

Essential part of this work was to try communication with hardware. Subsequently the 

sample tasks processing image from IP video camera, WEB camera and image from a 

file. In the last chapter of the work there is theoretical description of question 

concerning the use of NI Vision Builder for facial recognition.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

2D  dvourozměrný – prostor popsán dvěma rozměry 

bit  binary digit– nejmenší jednotka informace 

CCD  Charge-Coupled Device – řízení s vázanými náboji, součástka    

  používáná pro snímání obrazové informace 

CIE Commission Internationale de l'Éclairage – Mezinárodní komise pro 

osvětlování 

CMOS Complementary Metal–Oxide–Semiconductor – technologie výroby 

polovodičů 

FireWire standardní sériová sběrnice pro sériový port 

FPS Frames Per Second – počet snímků za sekundu 

FTP File Transfer Protocol – protokol pro přenos souborů 

Gigabit Ethernet počítačová síť 

HSL Hue, Saturation, Luminosity – odstín, saturace, světlost 

IEEE 802.3af  Institute of Electrical and Electronics Engineers – standard společnosti  

IP Internet Protocol 

JPEG Joint Photographic Expert Group – skupina koordinující standardizaci  

  datové komprese 

L*a*b*  Lightness, a, b – barevný prostor 

NI National Instruments  

Mb/s Megabit za sekundu – jednotka přenosové rychlosti  

micro-QR code    menší verze QR code 

MPEG-4 Moving Picture Experts Group – ztrátový komprimační datový formát 

Mpx Megapixel 

PC Personal Computer – osobní počítač 

PDF417 code Portable Data File 417 – čárový kód 



 

PLC Programmable Logic Controller – programovatelný logický automat 

PoE Power over Ethernet – napájení po datovém síťovém kabelu 

QR code Quick Response – dvourozměrný čárový kód  

RAM Random Access Memory – paměť určená pro čtení i zápis, po  

 odpojení od zdroje je paměť vymazána 

RGB Red-Green-Blue – barevný model, červená-zelená-modrá 

TCP Transmission Control Protocol – přenosový řídící protokol 

USB  Universal Seriál Bus – univerzální sériová sběrnice 

VB Vision Builder 

XYZ základní matematicko-fyzikální popis barev 
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1      ÚVOD 

V dnešní době, kdy výpočetní výkon běžných stolních počítačů umožňuje práci 

s velkými objemy obrazových dat v reálném čase a cenová dostupnost digitálních 

kamer s kvalitním obrazem je mnohem příznivější, jeví se tato problematika velice 

aktuální. Použití strojového vidění je dnes nedílnou součástí průmyslové výroby. 

Linky jsou dnes po většinu plně automatizované a použití kamer ve výrobě šetří čas i 

peníze. Kamery jsou využívány především k vizuální inspekci předepsaných 

viditelných parametrů, hledání defektů, počítání objektu apod. Lze se s nimi setkat 

prakticky všude, od automobilového průmyslu, kde je kladen důraz na kvalitu 

dodávaných kusů od subdodavatelů, až po zemědělskou výrobu, kde mohou být 

kamery využity při optickém třídění. 

 

Uvedu příklad ze strojírenské praxe, který jsem měl na loňské brigádě. 

Výrobek s vysokým stupněm přesnosti musel být přeměřen ručně, neboť byl v konečné 

fázi ručně broušen a tak nemohla být zajištěna jeho tolerovaná přesnost. Tímto ztrácela 

výroba na efektivitě. Řešením by bylo právě použití strojového vidění. Při správné 

kalibraci, použití vhodného osvětlení a naprogramování vhodné aplikace, by došlo 

k ušetření množství času a tím pádem i k zvýšení efektivity práce. 

 

V mé bakalářské práci se v první řadě blíže seznámíme s prostředím, ve kterém 

budeme pracovat. V první kapitole si ukážeme jaké je rozmístění oken aplikace, a co 

se ve kterém nachází. Podrobněji si projdeme lištu s nástroji pro rozpoznávání obrazu, 

popíšeme si fungování nejpoužívanějších z nich, dále se seznámíme s nástroji pro 

automatickou inspekci a měření. Po přečtení této kapitoly, bychom měli být schopni si 

sami vytvořit jednoduchý kamerový test, který bude splňovat podmínky jednoho 

z filtrů uvedených v popisu. Dále se seznámíme s kroky, jak k systému připojit 

kamery, ať už IP nebo webovou a v neposlední řadě si vyzkoušíme jejich použití na 

vytvořených vzorových úlohách. V předposlední kapitole se seznámíme s poněkud 

složitější úlohou, která pracuje se stavovým diagramem a načítáním snímků ze 

souboru. Poslední kapitola nám přiblíží možnost, jak použít software pro strojové 

vidění v prostředí, jakým je rozpoznávání obličeje.  
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2      SEZNÁMENÍ S NI VISION BUILDER 

V této kapitole se seznámíme s programem Vision Builder a jeho uživatelským 

prostředím. Kapitola pokračuje popisem jeho hlavních nástrojů k rozpoznávání obrazu. 

Účelem této kapitoly je, aby se čtenář dokázal po přečtení této kapitoly sám orientovat 

v softwaru a byl schopen vytvořit jednoduchou úlohu. 

 

 

2.1 O programu  

Vývojové prostředí od firmy National Instrument je navrhnuto pro snadné 

řešení systému kontroly, pomocí kterého jsme schopni snadno a rychle nakonfigurovat 

kamerový test, který lze spustit jak na počítači, tak na libovolném  real-time zařízení, 

jako jsou inteligentní kamery nebo vision systémy od National Instruments. Jak vlastně 

testovaní, pomocí již uvedeného softwaru, probíhá? Uživatelé v mnoha případech 

postupují tak, že si nafotí testovaný výrobek a kamerový test vytvářejí na počítači a až 

poté jej nahrají do cílového zařízení. Aplikace je schopna nasimulovat snímání 

obrázků z kamery pomocí uložených snímků. Kamerový test běží na počítači úplně 

stejně jako na inteligentní kameře, rozdíl je pouze ve výpočetním výkonu a velikosti 

paměti. Následné vyhodnocení testu probíhá na základě skóre. Např. při vyhledání 

vzoru v obrazu se určí, z kolika procent je nalezený obraz shodný se vzorem. Uživatel 

pak pomocí nastavení limitů může určit míru, s jakou prohlásí porovnání za úspěšné. 

Při vyhodnocování většího množství parametrů lze použít logické operace, nebo 

větvení programu (například pro různé typy výrobků na jedné lince). Výhody spočívají 

především v množství ušetřeného času.  Manuální kontrola je navíc náchylná na lidské 

chyby. Díky svoji kompatibilitě, různorodosti filtrů, větvení podmínek a především 

rychlosti změny v testovacím cyklu, je tato aplikace použitelná takřka všude ve 

výrobním procesu, kde je nutná kontrola výrobku či zařízení. 
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2.2 Popis prostředí 

Na následujícím obrázku si popíšeme rozmístění oken a jejich význam pro nás. 

Obrázek jsme získali z již exitující úlohy vytvořenou přímo firmou NI, která slouží pro 

demonstraci použití aplikace. Na obrázku můžeme vidět vrchní polovinu spreje a test, 

zdali má požadované rozměry a správně nasazený kryt. 

 

 

Obr. 1 - uživatelské rozhraní 

 

1. Hlavní okno - Tato část zobrazuje výstup ze zařízení, které jsme použili. 

Taktéž zde rovnou na snímek aplikujeme nástroje pro rozpoznávání 

obrazu. Všimněme si, že obrazu jsou ukázány všechny kroky, které jsme 

podnikli, neboť se jedná o poslední krok operace. 

2. Inspekční okno - Zde se nám zobrazují jednotlivé kroky operace a jejich 

výsledné posouzení, zda prošly, či nikoliv. Děj posuzování správnosti 

operace prochází zleva doprava a přiřazuje operaci dva stavy: pass 

(vyhovuje) a fail (nevyhovuje). Vpravo dole vidíme výsledný stav 

kontroly. 

3. Stavový diagram - Jak je již zmíněno v první kapitole, uživatel si může 

zadat, že i za předpokladu, že je jedna z podmínek vyhotovená jako fail 

(nevyhovuje), může celkový test vyjít jako pass (vyhovuje). Právě v tomto 
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panelu si nastavujeme podmínky. Používám zde větvení, smyčky 

(opakování) i cyklus for. Na přiloženém obrazu je vidět jen velmi 

jednoduché větvení, které není vázáno žádnou podmínkou. S tímto 

problematikou se blíže seznámíme v kapitole 7.3. 

4. Nástroje pro rozpoznávání obrazu - Obsahuje kompletní algoritmy 

sloužící k rozpoznávání obrazu, viz kapitola 2.3. 

 

 

2.3 Nástroje pro rozpoznávání obrazu 

Vision Builder nám nabízí pestrou škálu algoritmů vedoucích k rozpoznávání 

obrazu. V následující kapitole si popíšeme všechny dostupné a na následující úloze si 

vyzkoušíme použití několika málo z nich vybraných. 

 

 

2.3.1 Získání obrazu 

V této nabídce vybíráme volbu, odkud načteme 

vstupní obraz. Na výběr je získat obraz z vybrané 

kamery přes FireWire, Gigabit Ethernet nebo USB 

rozhraní. Pokud takovou kameru nevlastníme, jsou pro 

nás určeny poslední dvě ikony. První simuluje získání 

obrazu čtením obrazu ze souboru a druhou ikonou 

vybereme nový obraz pro vyšetření. 

  

Obr. 2 - získání obrazu 
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2.3.2 Úprava obrazu 

Pokud si přejeme vstupní obraz upravit, 

například protože jsou na něm špatně rozeznatelné 

hrany, použijeme na něj tuto kartu. V nabídce si 

můžeme vybrat, zdali upravíme obraz tak, aby se z něj 

daly vyjmout informace, nebo zvýraznit rysy. Dále zde 

nalezneme algoritmus pro kalibraci obrazu, který slouží 

k potlačení nežádoucích účinků kamery a nastavení 

odpovídajících rozměrových veličin. Posledním 

nástrojem vytvoříme na snímku oblast zájmu, tedy 

místo, které nás zajímá, a které chceme vyšetřit. 

 

 

 

2.3.3 Měření znaků obrazu 

Pomocí této karty filtrů, můžeme měřit intenzitu 

světla v oblasti, kterou si sami vybereme. Dále můžeme 

měřit v dané oblasti její podíl v RGB, HSL, CIE, 

L*a*b* nebo XYZ barevného prostoru. Ve třetím 

případě se určuje intenzita obrazových bodů 

v procentech v oblasti zájmu. V předposledním případě 

jde o odměřování, pomocí kterého zjistíme vzdálenost 

mezi hranami objektu. Pomocí posledního algoritmu si 

můžeme nastavit souřadný systém z bodů, které jsme 

získali použití jednoho z dalších algoritmů, například z 

nalezených bodů hran. 

  

Obr. 3 - úprava obrazu 

Obr. 4 - měření obrazu 



Rozpoznání obrazu v prostředí NI Vision Builder 

13 

2.3.4 Určení rysů obrazu 

Jak již z názvu karty vyplývá, v této nabídce 

máme na výběr z filtrů sloužících k detekci hran. První 

algoritmus nám lokalizuje a spočítá intenzitu přechodu 

podél čáry, proto se doporučuje kontrastní oddělení 

obrazu od pozadí. Dále můžeme lokalizovat hranu 

rovnou nebo kruhovou. Máme tu i dvě verze 

porovnávání objektů. Ta první lokalizuje hranu pomocí 

stupnice šedi v dané oblasti. Na rozdíl od druhé, 

geometrické, která je založena na stupnici šedi hrany. 

Dále si zde můžeme nastavit souřadný systém, 

lokalizovat barevný vzor v obrazu, pokud se rovná se 

zadaným. Pak detekovat objekty se stejnou intenzitou a 

nakonec detekovat rovné hrany, ikdyž jsou se špatným 

kontrastem a šumem. 

 

 

2.3.5 Rozpoznávání částí 

Tuto kartu budeme využívat, pokud budeme 

chtít v obrazu přečíst a zkontrolovat text s referenčním 

řetězcem. Identifikuje i části založené na jejich tvaru a 

barvě. Obsahuje i velmi často používaný algoritmus, 

který dokáže číst následující kódy - čárkový, maticový, 

QR, micro-QR nebo PDF417, a ty následně porovnat 

s referenčním. 

  

Obr. 5 - určení rysů obrazu 

Obr. 6 - rozpoznávání částí 
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2.3.6 Komunikace 

Tato karta obsahuje nástroje týkající se 

komunikací mezi aplikací a externím zařízením 

kontroly. Obsahuje mimo jiné i nástroje pro čtení a 

zápis z NI inteligentních zařízení pro snímání obrazu a 

sériových portů. Další nástroje umožňují komunikaci 

s externím PLC, komunikaci se zařízením pomocí TCP 

příkazů a další druhy komunikace a simulace. 

  

Obr. 7 - komunikace 
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2.3.7 Použití dalších nástrojů 

Poslední paleta obsahuje prvky, které souvisí 

s rozhodnutím pass/fail a to na základě výsledků 

z předchozích kroků inspekce. Dále můžeme do 

systému kontroly zadat zpoždění kontroly, nebo 

logickou kalkulačku, která určí výsledek na základě 

logických operací s dílčími kroky. Zde se také 

nastavuje globální proměnná, která například umožňuje 

přístup k výsledkům kroků uložených v jiných stavech. 

Nalezneme zde i spouštěcí ikonu programu LabVIEW. 

  

Obr. 8 - použití dalších nástrojů 
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3      OBRAZOVÉ FILTRY 

V této kapitole si popíšeme obrazové filtry obsažené v aplikaci a jejich použití. 

Tyto filtry se aplikují na obraz předtím, než proběhne samotná inspekce. Používají se 

především na obrazy s nižší kvalitou, nebo na obrazy se šumem. Po aplikaci těchto 

filtrů, by si aplikace měla poradit například s rozpoznání hrany, kterou předtím 

nedokázala v zašuměném obrazu rozlišit. Na jeden a ten samý obraz lze použit tyto 

filtry opakovaně. Nabídku obrazových filtrů nalezneme v kartě Úprava obrazu, viz 

kapitola 2.3.2.  

 

 

3.1 Original image - originální obraz 

Zde nalezneme pouze nástroj Original image, který zachovává původní 

vlastnosti obrazu. Obraz je tedy nezměněn a obraz se chová tak, jako by na něj nebyl 

použit žádný filtr.  

 

 

3.2 Smoothing - vyhlazení 

Vyhlazování obrazu vede k potlačení vyšších frekvencí obrazové funkce. 

Žádaným výsledkem vyhlazování je potlačení náhodného šumu. Současně naneštěstí 

dochází k potlačení ostatních náhlých změn jasové funkce, neboli k rozmazání hran 

[Španěl M.; Beran V., 2006] . 

 

 Low pass - lineární filtry typu dolní propust slouží především k odstranění 

vysokých prostorových frekvencí intenzit v obraze, čímž dojde k potlačení 

nežádoucího šumu, ale také k potlačení detailů v obraze. Tyto filtry se 

používají především k odstranění zrnitosti v obrazech, jakou je např. zrnitost 

v interferogramech [Pavelek M.; Janotková E.; Štětina J., 2007].  

 Local average -  lokální průměrování každému bodu přiřazuje nový jas, který 

je průměrem původních jasů ve zvoleném okolí. V některých případech se 

zvyšuje váha středového bodu masky (konv. jádra) nebo jeho sousedů, aby se 

lépe aproximovaly vlastnosti šumu s Gaussovským rozložením [Španěl M.; 

Beran V., 2006].  
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 Gaussian - Gaussův filtr pracuje na podobném principu jako obyčejný 

průměrový filtr s tím rozdílem, že konvoluční maska je určena 2D Gaussovou 

funkcí a počítá se průměr okolí se zvýrazněným středem [Halounová L., 

2009]. 

 Median - mediánová filtrace je nelineární způsob vyhlazení signálu, 

potlačení impulsního šumu a zachování hran signálů a obrazů v případě 

dvoudimenzionálního filtru. Tyto vlastnosti lze obtížně dosáhnout s 

obvyklými lineárními filtry. Zachování hran je velmi důležité při zpracování 

obrazů. Mediánové filtry však nejsou ideálními filtry. Mohou způsobovat 

časový pohyb hran (jitter), pruhy v obrazu a mohou dokonce odstranit 

důležité detaily obrazu. Hlavní důvod těchto nedostatků je to, že se použijí 

pouze vzorky dat v určitém rozsahu (okně) bez ohledu na ostatní data o každý 

pixel obrazu jeho okolí. Ze všech těch pixelů vybere medián, který se stává 

novou hodnotou zpracovávaného [Štork, M., 2003]. 

 

 

3.3 Edge Detection - detekce hran 

Detekce hran je jednou z nejdůležitějších oblastí nižší úrovně zpracování 

obrazu i přes to, že v reálných scénách je to složitý a dosud nevyřešený problém. 

Hranami rozumíme body obrazu, u kterých se hodnota jasu prudce mění. Hranu 

můžeme chápat jako vlastnost obrazového bodu započteného jako funkci obrazu 

v okolí tohoto bodu. Hrana je pak reprezentovaná velikostí a směrem. Změny či 

přerušení v jasu obrazu jsou jedny z nejzákladnějších charakteristik obrazu, protože 

naznačují fyzické rozmístění objektů v obraze [Španěl M.; Beran V., 2006].  

 

 Laplacian - tento operátor aproximuje druhou derivaci. Je irelevantní vůči 

otočení a udává jen velikost hrany a ne její směr. Hlavní nevýhodou 

Laplaciánu je velká citlivost na šum a dvojité odezvy na hrany odpovídající 

tenkým liniím v obraze [Hlaváč, V.; Sedláček, M., 2007]. 

 Differentiation - nelineární filtr, který vytváří nepřetržitý obrys tím, že 

zdůrazňuje každý pixel, ve kterém dochází k odchylce intenzity mezi ním a 

jeho třemi sousedními pixely [Sojka, E., 2000]. 

 Prewitt - Operátor Prewittové, podobně jako Sobelův, Kirschův a 
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Robinsonův, aproximuje první derivaci. Gradient je odhadován v okolí 3x3 

pro osm směrů. Vybrána je jedna maska z osmi, a to ta, které odpovídá 

největší modul gradientu [Hlaváč, V.; Sedláček, M., 2007]. 

 Sobel - tento operátor je podobný operátoru Prewittové. Rozdíl spočívá 

v tom, že se pro výpočet derivací v jednotlivých směrech používá vážený 

průměr [Sojka, E., 2000]. 

 Roberts - tento hranový operátor je jedním z nejstarších, ale stále ještě 

používaný operátorem pro stanovení velikosti hrany. Operátor stanovuje 

diference ve dvou na sebe kolmých diagonálních směrech [Sojka, E., 2000]. 

 

 

3.4 Convolution - konvoluce 

Na filtraci lze také pohlédnout jako na diskrétní konvoluci. Přičemž konvoluční 

jádro definuje použité lokální okolí. V mnoha praktických případech se využívá 

pravoúhlého okolí. Aby bylo použité okolí symetrické vůči jeho středovému elementu, 

volí se nejčastěji rozměry okolí z množiny lichých přirozených čísel [Štork, M., 2003]. 

 

 Highlight Details - máme na výběr z velikostí konvolučního jádra 3x3, 5x5, 

7x7. Čím vyšší hodnotu jádra zvolíme, tím vyšší bude zaostření. 

 Custom - filtrace podle námi zadaných parametrů. Volíme vlastní koeficienty 

konvolučního jádra a jeho velikost.  
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4      SNÍMÁNÍ OBRAZU 

Nastavení snímacího systému je jeden z nejdůležitějších kroků pro systém 

kontroly. V této kapitole si popíšeme, jak ideálně nastavit náš systém snímání, aby 

došlo, co k nejlepším výsledkům. V poslední části kapitoly se dozvíme, jaký vliv na 

snímaný obraz má volba rozlišení a přenosové rychlosti. Nejdříve se však zaměříme na 

tři hlavní prvky systému snímání a to: 

 

 Základní parametry systému snímání. 

 Osvětlení. 

 Úvahy o pohybu. 

 

 

4.1 Základní parametry systému snímání 

V této podkapitole si popíšeme pět základní parametrů systému snímání, které 

jsou nejdůležitejší. Způsob nastavení snímacího systému závisí na typu analýzy, 

zpracování a kontroly. Snímací systém, viz Obr. 9, by měl produkovat snímky, s co 

možná nejvyšší kvalitou. Celkem pět faktorů přispívá k celkové kvalitě snímku: 

rozlišení, kontrast, hloubka ostrosti, perspektiva a zkreslení [NI, 2011]. 

 

 Rozlišovací schopnost: nejmenší velikost objektu, který umí systém snímání 

rozlišit. 

 Zorné pole: oblast kontroly, kterou může kamera zachytit. 

 Pracovní vzdálenost: vzdálenost mezi kamerou a snímaným objektem. 

 Rozlišení snímače: počet bodů, na které dopadá světlo. 

 Hloubka ostrosti: maximální hloubka objektu, která se pro lidské oko jeví 

jako ostrá. 



Rozpoznání obrazu v prostředí NI Vision Builder 

20 

 

Obr. 9 - základní parametry systému snímání, převzato z [NI, 2011] 

 

 

4.1.1   Rozlišení  

Rozlišení kamery udává množství detailů objektu, které je snímací systém 

schopen rozlišit. Proto volíme snímač tak, aby byl schopen zaznamenat i detaily, které 

potřebujeme rozlišit při kontrole. Například u čárového kódu, kdy potřebujeme 

rozeznat i šířku toho nejužšího pruhu, volíme snímač s vysokým rozlišením obrazu. 

 

 

4.1.2  Kontrast 

Rozlišení a kontrast jsou velice důležité faktory, které přispívají ke kvalitě 

snímku. Kontrast definuje rozdíly v intenzitě hodnot mezi kontrolovaným objektem a  

pozadím. Proto by měl mít kontrolovaný objekt dostatečný kontrast s pozadím. 

Správně zvolená osvětlovací technika, může mít veliký vliv na kontrast 
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4.1.3  Hloubka ostrosti 

Hloubka ostrosti objektivu vyjadřuje schopnost zaostřit objekty, jejichž výška a 

vzdálenost od objektivu je různá. Potřebujeme-li provést inspekci na objektu 

s proměnlivou výškou, vybereme objektiv tak, aby byla dosažena potřebná kvalita. 

Dále lze zvýšit hloubku ostrosti tím, že uzavřeme clonu a poskytneme objektu silnější 

osvětlení. 

 

 

4.1.4  Perspektiva 

Pokud osa kamery není kolmá ke snímanému objektu, dochází poté při kontrole 

tohoto objektu k chybám. Proto bychom se měli snažit, ať je náš systém snímání vždy 

kolmý na snímaný objekt. Ideální kolmé postavení kamery vidíme na Obr. 10a,      

Obr. 10b. představuje nevhodné umístění kamery. Úhel snímání se nepříznivě 

projevuje na snímku. To očividně dokazuje Obr. 11, zde vidíme projev perspektivy a 

úhlu natočení kamery. 

 

 

Obr. 10 - úhel snímání kamery, převzato z [NI, 2011] 

 

 

Obr. 11 - chyby perspektivy a zkreslení, převzato z [NI, 2011] 
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4.1.5  Zkreslení 

Nelineární zkreslení, je geometrická vada, způsobená optickou chybou 

objektivu. Typický objektiv má radiální zkreslení. Ke zkreslení dochází tehdy, je-li 

zvětšení vnějších částí předmětu odlišné od zvětšení předních částí. Tento případ je 

znázorněn v Obr. 11c. 

 

 

4.2 Osvětlení 

Jedním z nejdůležitějších aspektů při nastavování systému snímání, je správná 

volba osvětlení. Správně osvětlené snímky jsou lépe a rychleji zpracovány v rámci 

kontroly. Jedním z cílu osvětlení, je oddělit snímaný objekt od pozadí tolika odstíny 

šedi, jak jen je možné. Pak je nutné nastavit systém snímání tak, aby nebyl ovlivňován 

sluneční svitem, počasím nebo denní dobou. Zamezíme tím různým výsledkům. 

 

Typ osvětlovací techniku může rozhodnout o úspěchu, či neúspěchu aplikace. 

Nesprávné osvětlení může způsobit stíny, či naopak odlesky, které snižují možnost 

správné kontroly. Musíme brát i ohled na to, jak objekt světelné paprsky odráží. Tomu 

musíme uzpůsobit i naši osvětlovací techniku, jak je vidno na Obr. 12, kdy správnou 

volbou osvětlovacího zdroje došlo k eliminaci odlesku. V dnešní době jsou typickými 

zdroji světla halogenová světla, LED žárovky a zářivky. 

 

 

Obr. 12 - použití různých světelných zdrojů, převzato z [NI, 2011] 

 

Jeden z dalších typu osvětlovací techniky je podsvícení. Pokud je naším 

zájmem pouze zkoumat tvar objektu, můžeme vytvořit jeho siluetu tím, že za objekt 

umístíme zdroj světla. Osvícený objekt bude mít daleko ostřejší kontrast od pozadí, viz 
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Obr. 13. Pak bude práce jako hledání hran, či měření vzdáleností velice snadné [NI, 

2011]. 

 

 

Obr. 13  - vytvoření siluety pomocí podsvícení, převzato z [NI, 2011] 

 

 

4.3 Úvahy o pohybu 

V rámci kontroly, se mohou vyskytnout i objekty, které se pohybují nebo mají 

pohyblivé části. Dalším případem je kontrola objektu, kde pohyb vykonává kamera, 

například při snímání objektu z různých stran. Pak se tyto snímky mohou objevit jako 

rozmazané. Naším cílem bude proto rozmazání snížit, či úplně eliminovat. 

 

Jedním ze způsobů odstranění rozmazání je použití kamery s progresivním 

skenováním. Progresivní skenování získá kompletní obraz, např. 25 kompletních  

snímků. Kdežto standardní kamery s prokládáním, vykreslují liché a sudé řádky. Proto 

u kamer s prokládáním dochází k rozmazání, jelikož snímky nejsou získány v ten samý 

okamžik 

 

Další metodou pro eliminaci rozmazání je použití kamery s progresivním 

skenováním a bleskem. Aby se zabránilo rozmazání snímků, potřebujeme velice krátký 

expoziční čas. Chceme-li získat snímek s dostatečným kontrastem, pak musí být 

senzor vystaven dostatečnému množství světla během krátké doby. Použitím 

stroboskopu, který vyzařuje světlo v rozmezí mikrosekund, dojde k omezení času 

expozice a výsledkem je velmi ostrý obraz [NI, 2011]. 
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4.4 Vliv rozlišení a přenosové rychlosti na výsledném snímku 

Pokud vyžadujeme snímek, v co nejvyšším rozlišení, což je úzce spojeno 

s kvalitou snímku, musí tomu být uzpůsobena i volba přenosové rychlosti a způsob 

připojení kamery k systému. Pokud například použijeme FireWire, jehož přenosová 

rychlost je 480 Mb/s , můžeme zvolit vyšší rozlišení snímku a větší FPS. Z přiloženého 

obrázku je patrné, že přenosová rychlost je přímo úměrná velikosti rozlišení a FPS, viz 

Obr. 14. Bohužel se na obrázku nevyskytuje přenos pomocí USB, já bych ho tedy 

zařadil mezi Analog a FireWire [NI, 2011]. 

 

  

Obr. 14 - závislost FPS na rozlišení snímku, převzato z [NI, 2011] 
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5      SNÍMÁNÍ OBRAZU POMOCÍ IP KAMERY 

V této kapitole si přiblížíme vlastnosti použité kamery a její způsob zapojení 

tak, abychom následně mohli zpracovat obraz pomocí VB. Její funkčnost si 

vyzkoušíme na vzorové úloze. Pro snímání obrazu byla použita kamera Airlive POE-

100CAM. 

 

 

5.1 IP kamera Airlive POE-100CAM 

Cenově atraktivní bezpečnostní kamera malých rozměrů s detektorem pohybu 

do sítě Ethernet. Kamera nabízí CMOS snímač s rozlišením 640 x 480 bodů při 

snímací rychlosti až 20 obrázků za vteřinu i při vysoké kompresy MPEG-4 nebo 

kvalitním Motion JPEG v 24bitových barvách. Můžete tak klidně ukládat vysoce 

kvalitní záznam do archivu a přes internetový prohlížeč mít otevřený datově 

optimalizovaný obraz [Alza.cz]. 

 

 

Technické parametry: 

 Senzor: 0,3 Mpx 

 Optika: F2,8 

 Podpora MPEG-4 a Motion JPEG 

 Maximální rozlišení  - 640x480 

 Max. snímků / sec  -  30 

 802.3af PoE Port 

 Sledování na mobilním telefonu 2.5G nebo 3G  

Obr. 15 - kamera Airlive POE -100CAM, 

převzato z [LAN-SHOP] 



Rozpoznání obrazu v prostředí NI Vision Builder 

26 

5.2 Popis komunikace s VB 

Po týdnu marného zkoušení propojení IP kamery s VB, bylo nutné se obrátit 

pro pomoc na oficiální fórum NI (http://forums.ni.com/). Po následné komunikaci 

s podporou NI bylo zjištěno, že VB podporuje pouze IP kamery značky Axis a Basler. 

Proto bylo nutné najít jiný způsob komunikace mezi kamerou a VB. Naštěstí kamera 

Airlive umožňuje posílat snímaný obraz na FTP server v námi zvoleném intervalu. 

Proto byl založen FTP server, na který byl posílán snímaný obraz a ten se ukládal do 

pracovního adresáře umístěného na disku, a jak už víme, VB umí číst snímky z disku. 

Tímto byl problém s použitím IP kamery vyřešen. 

 

 

5.3 Nastavení komunikace 

 V první řadě je nutné založit FTP server. K tomuto účelu byla zvolena 

freeware aplikace Cerberus FTP server. Tato na ovládání velice jednoduchá a 

uživatelsky příjemná aplikace umožňuje vytvoření FTP serveru, vytvoření účtů pro 

uživatele, definovat přístupné adresáře a jejich práva. Prvním krokem je vytvoření 

uživatele. V tomto případě volím uživatele Kamera s heslem airlive. Poté je potřeba 

nastavit uživateli jeho práva a složku odkud/kam bude nahrávat/stahovat soubory. 

Proto byla zvolena složka na FTP umístěná na pevném disku a dále byly povoleny 

práva pro nahrávání a stahování. Program už sám nabídne IP adresu FTP serveru. 

V našem případě 192.168.1.100. Stisknutím tlačítka Start the Server, se nám server 

spustí. Tímto jsme založili vlastní server. Na Obr. 16 vidíme výřez z programu 

Cerberus FTP server, a to nastavení uživatelů a jejich práv, vpravo zase použité IP 

adresy serveru. 

 

 

Obr. 16 - prostředí programu Cerberus FTP server 

http://forums.ni.com/
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Pro připojení více počítačů k FTP serveru je potřeba mít veřejnou IP adresu. Já 

navíc používám router a tím si trochu znepříjemňuji práci. Tento problém, lze ale 

vyřešit pomocí Port Forwarding. Čili routeru bude umožněno přesměrování na mou 

vnitřní IP adresu. Jelikož FTP server využívá port 21, musíme umožnit jeho 

přesměrování na adresu FTP serveru, viz Obr. 17. Poté ještě provedeme restart routeru, 

aby se mohly projevit námi zadané změny. Teď už by neměl být žádný problém 

s připojením ostatních PC na FTP server.  

 

 

Obr. 17 - nastavení Port Forwarding 

 

Teď zbývá jen nastavit IP kameru tak, aby zasílala v intervalu, který si sami 

určíme, snímek na náš FTP server. Použitá IP kamera má tovární IP 192.168.1.254, 

přihlašovací jméno admin a heslo airlive. Pokud bychom se chtěli připojit na kameru 

ze sítě Internet, pak bychom museli provést Port Forwarding jako u FTP serveru. 

V podzáložce General vyplníme uživatelské jméno, heslo a zvolíme typ přípony 

JPEG, viz Obr. 18. Dále stačí jen určit interval odesílání snímků, zvolil jsem 10 

sekund.  

 

 

Obr. 18 - nastavení IP kamery  
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5.4 Demonstrační úloha 

Jelikož zvolená IP kamera nabízí rozlišení obrazu jen 0,3 Mpx, byla proto 

zvolena demonstrační úloha, která má za úkol rozhodnout, zdali má objekt požadované 

rozměry. Kamera s takovým rozlišením není uzpůsobena k tomu, aby mohla snímat 

objekt detailněji. Předmětem, na kterém měl být test proveden, byla krabice, jejíž 

rozměry jsou 154 x 102 milimetrů. Dále bylo nutné nastavit systém snímání. Byl proto 

zvolen stativ, na který byla kamera upnuta. Vzdálenost kamery od objektu byla 25 

centimetrů. Dále bylo zvoleno vhodné osvětlení, umístěné nad objekt a ze strany, 

jelikož bylo nutné potlačit vznikající stín. Na kameře by nastaven interval snímání 10 

sekund. Po uplynutí této doby bylo nutné krabice vystřídat, jelikož aktuální snímek 

vždy přepsal stávající, aby mohla být kontrola provedena na aktuální krabici. 

Referenční krabice viz Obr. 19. Byla použita i krabice s deformací, aby došlo 

k otestování funkčnosti kontroly. 

 

 

Obr. 19 - výstupní snímek z IP kamery 

 

Prvním krokem kontroly je získání snímku. Snímek se nalézá ve složce FTP. 

Pomocí nástroje Simulate Acquisition vybereme snímek a nesmíme zapomenout na 

zaškrtnutí políčka Cycle Through Folder Images, tímto zajistíme, že VB bude 

postupně načítat všechny obrázky ve složce. Jelikož funkce, které dále budeme 

používat, lze aplikovat jen na 8bitové snímky ve stupních šedi, je nutné použít funkci 

Vission Assistant. Snímku byl dále přidán kontrast, pro zlepšení funkce hledání hran a 

byla z něj extrahována červená složka, viz Obr. 20.  



Rozpoznání obrazu v prostředí NI Vision Builder 

29 

 

Obr. 20 - snímek po použití filtru 

 

Dalším krokem inspekce je kalibrace snímku. Jelikož chceme měřit šířku 

krabice v milimetrech, musí i náš snímek být v milimetrech. Proto vytvoříme kalibraci, 

která bude vycházet ze skutečných rozměrů krabice. V menu kalibrace označíme celou 

výšku a šířku referenční krabice. Tímto je snímek kalibrován a připraven měření ve 

skutečných velikostech. Kalibrací se i mírně vykompenzují chyby vznikající špatným 

zvoleným systémem snímání. 

 

 

 

Obr. 21 - snímek po kalibraci 
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Teď už nic nebrání v tom, abychom našli hrany objektu. Nastavíme tedy kroky 

pro hledání levé a spodní hrany. Uvažujeme, že se levá hrana objektu vyskytuje v levé 

části snímku. Proto označíme levou část snímku jako oblast zájmu pro výskyt hrany a 

necháme algoritmus proběhnout. Podobně budeme postupovat k nalezení spodní 

hrany. Tyto kroky provádíme z jediného důvodu, potřebujeme nastavit souřadný 

systém, který se bude s natočením krabice taky natáčet. Proto přejdeme k funkci, jež 

nám vytvoří pomyslný průsečík mezi levou a spodní hranou. Získáme tedy levý dolní 

roh, který se tímto stane nulovým bodem našeho souřadného systému. Poté ho 

nastavíme tak, aby natočení souřadného systému, odpovídalo natočení objektu, 

poněvadž snímaný objekt nebyl pokaždé umisťován pod objektiv vždy ve stejné 

pozici.  

 

Předposledním a tím nejdůležitějším krokem, který rozhodne o tom, zdali 

objekt vyhovuje nebo ne, je měření šířky a výšky. Nastavíme oblast zájmu, ve které se 

má šířka změřit. Tolerance měření byla stanovena, vzhledem k použité kameře 2 

milimetry. Tento krok provedeme i pro změření výšky. Následně nastavíme 

vyhodnocení inspekce, která rozhodne o stavu prospěl, viz Obr. 22 nebo neprospěl, viz 

Obr. 23. Jestliže jeden z předešlých kroků bude vyhodnocen, jako neprospěl, pak bude 

celková inspekce označena za nevyhovující. Všechny použité kroky jsou vyobrazeny 

viz Obr. 24. 

 

 

Obr. 22 - vyhovující objekt 
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Obr. 23 - nevyhovující objekt 

 

 

Obr. 24 - použité kroky inspekce 

 

Tab. 1 - výsledky měření 

 Výška [mm] Výška [mm] Status inspekce 

Referenční krabice 154 102 OK 

1. krabice 154,47 102,01 OK 

2. krabice 153,98 102,58 OK 

3. krabice 154,11 101,24 OK 

4. krabice 151,82 115,39 X 

 

 

5.5 Zhodnocení 

Aplikace byla testována na třech stejných krabicích a jedné krabici s deformací. 

Z dosažených výsledků měření vyplývá to, že kamera splnila zadání, protože změřila 

objekt v zadané toleranci. Rozměrová odchylka vznikala tím, že objekt nebyl přesně 

umístěn do středu snímku a kolmo na osu kamery, která ho snímala. Výsledky měření 

nalezneme v Tab. 1. 
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6      SNÍMÁNÍ OBRAZU POMOCÍ WEB KAMERY 

V této kapitole si popíšeme, jak propojit web kameru se systémem VB, ověříme 

si její funkčnost na demonstrační úloze a vyhodnotíme výsledky přesnosti měření. 

Demonstrační úloha se bude týkat kontroly na přítomnost objektu.  

 

 

6.1 Webkamera Creative Live! Cam Voice 

Live! Cam Voice od Creative je webová kamera se zabudovaným dvojitým 

mikrofonem a skutečně megapixelovým senzorem. Skutečně megapixelový video 

senzor s ultraširokým objektivem navíc poskytuje nejlepší možnou kvalitu 

videosignálu s propracovanými možnostmi úpravy obrazu [LAN-SHOP] . Webová 

kamera komunikuje s PC pomocí USB kabelu, kterým je také napájena. 

 

Technické parametry: 

 Senzor: 1,3 Mpx  

 Optika: F2,0 

 Automatické ostření 

 Maximální rozlišení videa  - 640x480 při 15 FPS v rozlišení VGA 

 Zoom : 4x digitální 

 Rozhraní: USB 2.0 

 

Obr. 25 - kamera Creative Live! Cam 

Voice, převzato z [LAN-SHOP] 
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6.2 Popis komunikace s VB 

Celkově se nabízejí tři možnosti, jak získat snímaný obraz z webkamery. Jako 

první možnost je nabízena funkce Continuous - Wait for Next Image. Tato funkce 

zajišťuje, že při každé změně polohy objektu, dojde k nové inspekci. Další 

z nabízených funkcí je funkce Continuous - Immediate. Zvolením této možnosti 

provádíme kontrolu objektu v reálném čase. Kontrola tak probíhá velice rychle. 

Poslední funkcí, kterou VB nabízí je Snapshot. Pokud zvolíme tuto možnost, VB načte 

aktuální snímek z kamery pokaždé, když začne novou inspekci. To znamená, že během 

inspekce bude na snímek nahlíženo jako na statický. 

 

 

6.3 Demonstrační úloha 

Ačkoli je použitá WEB kamera kvalitně lepší, v porovnání velikosti snímače, 

než IP kamera, přesto nevolím demonstrační úlohu, která by přesně měřila rozměr 

objektu jen proto, aby se demonstrační úloha lišila od předešlé. Volím kontrolu na 

přítomnost objektu a rozlišení barvy. Záměrně jsem vybral na tuto demonstraci dva 

rozměrově stejné výrobky, viz Obr. 26, které se liší pouze barvou. Černá nádobka bude 

pro nás výchozí. Tímto budeme simulovat třídící linku, obsahující dva různě výrobky 

s víčky. Úkolem bude zjistit barvu výrobku a zkontrolovat, zda je správně nasazené 

víčko. 

 

 

Prvním krokem inspekce bude získání snímku z kamery. Vybereme krok 

Acquire Image, USB kameru a funkci Continuous - Wait for Next Image popsanou 

v kapitole 6.2. Jelikož chceme provést měření na přítomnost uzávěru, musíme nastavit 

souřadný systém, abychom mohli provádět inspekci v místě stejném pro všechny 

Obr. 26 - objekt inspekce, převzato z [Chemist Direct] 
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snímky. Jelikož nebudeme objekt měřit, je v tomto případě kalibrace zbytečná, proto ji 

nebudeme realizovat. Kroky vedoucí k nastavení souřadného systému jsou popsány 

v kapitole 5.4, proto jsou zde popsány jen stručně. Použijeme funkci pro zjištění 

levého a spodního okraje, poté nalezneme levý spodní roh a dle něj určíme souřadný 

systém.  

 

Nyní budeme kontrolovat barvu výrobku. K tomu slouží funkce Match Color 

Pattern. Jelikož jsou nádobky celobarevné, stačí nám proto kontrolovat barvu jen na 

části nádobky, viz červený obdélník Obr. 27. V první řadě musíme vytvořit referenční 

šablonu s tím, že je pro nás referenční barva černá. Tuto šablonu budeme následně 

porovnávat na každém zkoumaném objektu.  

 

 

Dalším krokem inspekce je určení, zdali nádobce neschází víčko. Tento úkol 

bude vyřešen tak, že v místě umístění vršku, změříme vzdálenost hran. Pokud bude 

vzdálenost hran uzávěru odpovídat vzdálenosti hran referenční nádobky, pak je vršek 

na svém místě. Vzdálenost hran lze měřit pouze na 8bitových snímcích ve stupni šedi. 

Proto musíme využít jeden z filtrů VB a převést snímek do černobílé podoby a to 

pomocí funkce Vision Assistant. Použijeme filtr, který už jsme použili v kapitole 6.2. 

Teď už můžeme provést měření vzdálenosti v místě umístění vršku a to pomocí funkce 

Caliper. Jednotky, ve kterých bude měření probíhat, jsou nastaveny pixely. Oblast 

zájmu nakreslíme v místě vršku a nastavíme limitní hodnoty vzdáleností hran. 

V našem případě zde zadáme šířku nádobky, viz Obr. 28 

Obr. 27 - použití funkce Match Color Pattern na nádobku 
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Posledním krokem je stanovení vyhodnocení celkové inspekce. Která bude 

úspěšná vždy, když bude mít výrobek víčko, tedy nezáleží na barvě. Navíc pro 

přehlednost přidáme celkový přehled inspekce, ve které přehledně zjistíme, zdali 

výrobek prošel a jakou barvu má, viz Obr. 30 a Obr. 31. 

 

 

Obr. 28 - nádobka s chybějícím vrškem - měření vršku 

 Obr. 30 - vyhodnocení chybné inspekce 

Obr. 29 - nádobka s chybějícím vrškem - měření vršku 
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Obr. 31 - vyhodnocení správné inspekce 

 

 

Obr. 32 - použité kroky inspekce 

 

 

6.1 Zhodnocení 

Aplikace byla otestována na sedmi výrobcích, z toho pět bylo černé barvy. 

Testování výrobky bylo vždy úspěšné a splnilo očekávaný výsledek. Proto lze aplikaci 

hodnotit jako úspěšnou. 
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7      SEKVENCE OBRÁZKŮ 

V této kapitole si ještě jednou přiblížíme použití sekvence snímků. S tímto 

zdrojem snímků jsme se již setkali v kapitole týkající se IP kamery. S pomocí 

fotoaparátu Canon PowerShot S3 byly pořízeny kvalitnější snímky, než z předešlých 

kamer. Proto můžeme použít jedny z dalších algoritmů VB. V této kapitole se i blíže 

seznámíme se stavovým diagramem VB, který využijeme v demonstrační úloze.  

 

 

7.1 Canon PowerShot S3 

Profesionální digitální fotoaparát vybavený 

12x optickým zoomem a stabilizátorem obrazu pro 

vždy ostré snímky. CCD snímač dokáže pořizovat 

snímky ve vysokém rozlišení 6 milionů pixelů 

[Alza.cz]. 

 

 

 

 

Technické parametry: 

 Senzor: CCD 6 Mpx 

 Optika: F2,7 - 3,5 

 Makrorežim od 0 centimetrů 

 Maximální rozlišení  - 2816x2112 

 

7.2 Popis komunikace s VB 

Načítání snímků do programu VB je naprosto shodné jako u IP kamery. Stačí 

stáhnout snímky do počítače a v softwaru VB vybrat adresář, odkud snímky načítat. 

Nesmíme zapomenout označit políčko s nabídkou cyklického načítání snímků ze 

složky. 

 

Obr. 33 - fotoaparát Canon PowerShot 

S3, převzato z [LAN-SHOP] 
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7.3 Stavový digram 

Jako demonstrační úloha byla zvolena výrobní linka, která produkuje čtyři 

druhy kabelových svorek. Aplikace měla za cíl přesně změřit jednotlivé svorky a 

rozhodnout zdali odpovídají zadaným rozměrům. Ač se zadání může jevit jako velice 

podobné předchozím úlohám, opak je pravdou. Jelikož se na snímku objevují čtyři 

různé druhy objektů, které je nutno zvlášť vyšetřit, musíme použít stavový diagram, 

viz Obr. 34. 

 

 

Obr. 34 - použitý stavový diagram 

 

Po spuštění kontroly proběhne stav Klasifikace. V tomto stavu nastane 

roztřídění svorek na základní čtyři druhy dle šablon. Tyto druhy jsou označeny číslem 

od jedné do čtyř. Dále následují dvě podmínky. Pokud je stav Klasifikace vyhodnocen 

jako úspěšný, tedy na snímku se vyskytuje jedna ze svorek, algoritmus pokračuje na 

stav Výběr objektu. V opačném případě dojde algoritmus ke stavu Zobrazení, kdy nám 

systém vyhodnotí celou kontrolu jako nevyhovující. 

 

Pomocí stavu Vyber objekty, dojde k roztřídění jednotlivých svorek a jejich 

následné kontrole. Priorita průběhů podmínek je řazena vzestupně. Když nastane stav, 

že počet kroků bude mít stejnou hodnotu jako počet objektů, dojde ke změně stavu na 

Zobrazení, kde se dozvíme celkové vyhodnocení úlohy. Více se dozvíme 

v následujícím bodu. 
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7.4 Demonstrační úloha 

Jak je již popsáno výše, pro inspekci bylo vybráno několik druhů a kusů 

kabelových svorek, které se od sebe liší velikosti uchycení kabelu, průměrem a délkou, 

viz Obr. 35. Svorky byly umístěny pod UV zdroj světla, aby tak vynikly okraje svorek. 

Fotoaparát byl umístěn ve vzdálenosti 15 centimetrů od objektů a snímek vyfocen 

v režimu makro. Originální snímek, viz Obr. 36. 

 

 

Obr. 36 - výstupní snímek z fotoaparátu 

 

První krok získání snímků je stejný jako postup použitý u IP kamery. Dalším a 

jedním z nejdůležitějších kroků je nastavení kalibrace. Pro tento krok byl jeden ze 

snímků vyfocen s použitím měřidla, viz Obr. 37. Kalibraci nastavíme pouze na 

kalibraci rozměrů, jelikož snímky nejsou nijak zdeformovány, například perspektivou. 

Obr. 35 - jednotlivé svorky 
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Jelikož se jedná o barevný snímek, je nutné ho pro další kroky upravit. Použil 

jsem opět stejné filtry, které jsou obsaženy v kroku Vision Assistant, jako u snímků 

z IP kamery, viz Obr. 38. Není potřeba aplikovat obrazové filtry pro zvýraznění hran či 

textury, které byly popsány v kapitole 3, jelikož je snímek dostatečně ostrý.  

 

 

Obr. 38 - snímek po použití filtrů 

 

Jelikož snímky obsahují více druhů svorek, je nutné je roztřídit, a to pomocí 

nástroje Classify Objects. Tímto nástrojem vytvoříme šablony jednotlivých svorek, 

které následně systém VB bude vyhledávat na snímku a následně je porovnávat 

s vytvořenými šablonami. Jelikož máme čtyři druhy svorek, vytvoříme pro každý druh 

svorky minimálně čtyři šablony z dalších snímků. Poté by měl VB sám automaticky 

rozpoznat jednotlivé druhy svorek, viz Obr. 39. Počet vyhodnocených shodných kusů 

uložíme do proměnné Čítač, se kterou budeme později pracovat. 

Obr. 37 - snímek s měřidlem 
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Obr. 40 - inspekční okno stavu Klasifikace 

 

Ve stavu Výběr objektu bylo nutné znovu použít proměnnou čítač, a tu každý 

nový krok inkrementovat. Navíc použít nástroj Index Measurements, který slouží jako 

pole, do něhož se nám proměnná ukládá a následně nám vrací její hodnotu.  

 

 

Obr. 41 - inspekční okno stavu Výběr objektu 

 

Dále je nutné nastavit podmínku tak, aby byl VB schopen rozpoznat na který 

stav se přepnout, tedy rozhodnout, o který druh svorky se jedná. Proto musíme nastavit 

podmínky pro přepínání mezi stavy. Například, když se druh svorky bude rovna 1, pak 

se aktivuje stav Svorka c. 1.  Nastavení podmínky viz Obr. 42. Navíc musíme nastavit 

důležitost jednotlivých stavů. Volíme důležitost vzestupně. 

 

Obr. 39 - vytvořené šablony 
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Obr. 42 - nastavení podmínky 

 

Pro názornost a stručnost si představíme kontrolu pouze jednoho druhu svorky. 

Nejprve je nutné načíst hodnotu součásti z pole hodnot, pomocí již použitého nástroje 

Index Measurements. Tímto krokem docílíme nastavení postupné kontroly každé 

svorky stejného druhu. Následně vybereme nástroj k vytvoření oblasti zájmu, kterou 

nakreslíme v okolí svorky. Dále je nutné nastavit souřadný systém. Ten nastavíme tak, 

že ve vybrané oblasti zájmu najdeme znovu svorku, dle již vytvořené šablony a tímto 

udáme její směr orientace. Tento krok je nutný, jelikož jsou svorky umístěny na 

snímku v různých polohách. Znovu následuje krok nastavení souřadného systému s tím 

rozdílem, že úhel natočení tohoto systému odpovídá natočení svorky. Následuje 

důležitý krok, a to měření vnitřního průměru a vnějšího poloměru. Jelikož je již 

snímek kalibrován, stačí zadat minimální a maximální rozměry, tedy toleranci měření.  

Následuje krok k zjištění hrany uchycení drátu, které povede k tomu, že nastavíme 

oblast zájmu se stejným úhlem, jako je úhel natočení uchycení. Následuje krok pro 

měření šířky uchycení drátu. Toto měření bude probíhat v námi nastavené oblasti 

zájmu. V předposledním kroku nastavíme stav inspekce, který bude vyhodnocen jako 

neúspěšný pokaždé, když jeden z předešlých kroků bude označen jako neúspěšný. 

V posledním kroku jen zbývalo nastavit grafické znázornění úspěšnosti měření a pro 

větší přehlednost došlo k popisu jednotlivých svorek, viz Obr. 43. Celková inspekce 

probíhající na každém druhu svorky zvlášť, je vyobrazena na Obr. 43. 
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Obr. 44 - inspekční okno Svorka č. 2 

 

V posledním stavu Zobrazení, dojde k vykreslení konečného stavu inspekce. 

Dále byl pomocí kalkulačky vypočítán celkový počet kusů svorek vyskytujících se na 

snímku. Tento výsledek dostaneme tak, že od proměnné čítač, což de facto představuje 

celkový počet kroků, hodnotu jedna. Inspekční okno stavu Zobrazení viz Obr. 45. 

Příklady vyhodnocení jsou vyobrazeny na Obr. 46, Obr. 47.  

 

 

Obr. 43 - vyhodnocení kontroly 

Obr. 45 - inspekční okno Zobrazení 
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Obr. 46 - výsledné okno inspekce 

 

 

 

7.5 Zhodnocení 

Měření poloměrů a průměrů probíhalo s tolerancí  0,1 mm a skoro ve všech 

případech byla tolerance dodržena. Pouze u tří kusů z celkových čtyřiatřiceti došlo 

k nedodržení výrobní tolerance a to o 0,1 mm. Díky této aplikaci, lze jednoznačně 

usoudit, že pokud je systém snímání dobře nastaven a snímek kvalitně kalibrován, pak 

lze měřit opravdu s velikou přesností. 

Obr. 47 - výsledné okno inspekce 2 
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8      ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJE A VISION BUILDER 

Využití biometrické metody identifikace osob nachází uplatnění i v jiných 

oblastech než je kriminalistické hledisko, například v oblasti bezpečnostních a 

přístupových systémů do objektů, kdy jsou různé biometrické metody kombinovány s 

čipovými přístupovými kartami. Zde lze zařadit například metody biometrie dlaně, 

daktyloskopické metody, analýzu hlasu, porovnávání duhovky a rohovky apod. V 

poslední době se tyto biometrické metody uplatňují i v zabezpečení přístupu do 

systémů personálních počítačů a přístupů do firemních informačních sítí (klávesnice se 

snímáním daktyloskopického otisku prstu) [Hinner J., 2003]. 

 

 

8.1 Identifikace 

Samotnou oblast identifikace lze rozdělit do několika procesů a aktivit: 

 proces lokalizace - detekce obličeje jako objektu třídy obličej ve scéně 

předložené fotografie nebo videosekvence, 

 proces zpracování ohraničeného prostoru v obraze definovaného jako 

objekt třídy obličej (hlava), 

 proces rozpoznání dominantních částí obličeje, 

 proces zjišťování charakteristických a jedinečných vlastností, 

 proces identifikace - to je porovnání se vzorem známých fotografií, a to 

buď statistickými metodami pravděpodobnosti použitím klasifikačních 

algoritmů, nebo vyhodnocováním jiných významných reprezentací 

zkoumaného obrazu k přiřazení nebo setřídění množiny fotografií 

známých osob v pořadí od největší pravděpodobnosti ztotožnění (tedy 

od největší podobnosti) k nejnižší [Hinner J., 2003]. 

 

 

8.2 Detekce hlavy 

Detekce hranice hlavy je zpravidla prvním krokem v automatizovaných 

systémech rozpoznávání. Pozadí může být buď zaplněno celkovou scénou, nebo 

prázdné, jako např. u fotografií pasů aj. Prvním krokem je hrubé rozpoznání možných 

kandidátů hlavy pomocí grafického vzoru. Poté následuje extrakce hranice možných 
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tváří použitím aktivních hran [Hinner J., 2003]. 

 

 

8.3 Detekce hranice obličeje 

Obličej lze detekovat při apriorní znalosti jeho tvaru např. metodou hledání 

hran, ale bohužel VB neumí hledat pomocí zaoblených hran, tudíž v této části vidím 

problém. Jedině jak předejít tomuto problému, je dostatečné množství šablon 

s různorodými druhy obličejů [Hinner J., 2003]. 

 

 

8.4 Detekce očí 

Obrysy očí a rtů jsou určovány pomocí poměrného umístění vzhledem k 

hranicím hlavy. Oči mají obecně stabilní strukturu a tvar skládající se z duhovky a 

víčka. Tento fakt nabízí možnost jejich modelování pomocí pevného vzoru, podobně 

jako u modelu hlavy. To se provádí skenováním. Pomocí rastru obličeje se provede 

prohledávací fáze v celém obrazu [Hinner J., 2003].   

 

 

8.5 Detekce úst  

Ústa mají velmi poddajnou formu, která určuje emoční vyjádření jednotlivce. 

Proto je pro vygenerování modelu úst zpravidla použit deformační model s 

hierarchickým adaptivním algoritmem. Běžné detektory hran nejsou schopny nalézt 

hrany takových přirozených útvarů, jako jsou např. ústa. Deformační modely jsou pro 

takové úlohy vhodné, protože mohou být specifikovány nastavením parametrů z 

apriorní znalosti tvaru objektu. Globální informace lokálních hran může být 

uspořádána do globálního vjemu, který spolehlivě určí umístění obrysu [Hinner J., 

2003].   
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8.6 Vision Builder 

Po stáhnutí sady mužských 2D fotografií z internetové stránky 

http://pics.psych.stir.ac.uk/ jsem se pokoušel zpracovat aplikaci, která by měla vybrat 

ze skupiny fotografií právě tu, kterou hledáme, a k tomu by měla být splněna určitá 

přesnost dosažených výsledků. Ale jelikož je lidský obličej velmi rozmanitý a VB je 

primárně určen pro strojní vidění, nebyla proto možnost, jak požadovaných výsledků 

dosáhnout. Jediné úspěšné řešení tohoto problému, bylo měření vzdálenosti mezi 

duhovkami.  A jak jsem postupoval? V první řadě byly načteny obrázky ze složky. 

Následně použit obrazový filtr, který extrahoval z obrázku červenou složku, byl 

nezbytný k dalším krokům. Poté jsem použil nástroj na hledání hran, jak ve svislé, tak i 

ve vodorovné poloze. Následně podle nalezených okrajů stanovil souřadný systém. 

Dále byl použit nástroj na měření vzdálenosti, který jsem umístil mezi oči. Tento 

snímek byl určen jako referenční a byl porovnáván s dalšími snímky. I přestože bylo 

k dispozici dalších třicet šest snímků, došlo u sedmi snímků ke shodě.  

 

 

  

Obr. 48 - rozpoznávání obličeje 
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9      ZÁVĚR 

V mé bakalářské práci jsem se zabýval aplikací NI Vision Builder. Je to 

aplikace, se kterou jsem až do nedávné doby neměl zkušenosti. Po seznámení se  s 

programem pomocí literatury, webcastů apod., jsem byl za pár hodin schopen tvořit 

velice jednoduché úlohy. Výhodou je i několik demonstračních úloh, které jsou 

součástí instalace programu. Vision Builder je uživatelsky příjemný a přehledný, a 

proto jsem se mohl již po krátké době práce v něm, rychle orientovat.  

 

V úvodu této práce jsem nastínil aktuální situaci týkající se použití strojového 

vidění v provozu, kdy jsem došel k závěru, že použití kamer ve výrobě šetří čas i 

peníze.  Práce dále pokračuje popisem prostředí NI Vision Builder, které má za úkol 

popsat prostředí VB tak, aby se mohl uživatel, který VB používá poprvé, lehce 

orientovat. V dalších kapitolách se věnuji popisu všech karet s algoritmy, které VB 

nabízí a blíže popisuji obrazové filtry. 

 

Hlavní body práce spočívají v popisu komunikace VB s hardwarem a jeho 

testování na vzorových úlohách.  První hardware, pomocí kterého jsem testoval 

úlohou, byla IP kamera. Avšak při jejím zapojení nastal problém v kompatibilitě se 

softwarem Vision Builder. Proto je nutné si uvědomit, že software komunikuje jen s IP 

kamerami značek Basler a Axis. Na tento fakt mě upozornila až oficiální internetová 

podpora National Instrument, která je na velice dobré úrovni. Použití IP a WEB 

kamery bylo odzkoušeno na vzorových úlohách, které měřily základní rozměry. U 

WEB kamery navíc došlo k inspekci na přítomnost objektu a možnosti rozlišení barvy 

výrobku. U sekvence snímků byla simulována roztřiďovací linka, která měla za úkol 

roztřídit svorky dle jejich geometrických vlastností, ty následně změřit a vyhodnotit. 

Tudíž všechny měření probíhaly jako automatická inspekce s měřením rozměrů. Snažil 

jsem se volit úlohy, se kterými se můžeme setkat ve výrobním průmyslu. 

 

V poslední řadě jsem se věnoval použití NI Vision Builder pro rozpoznání 

obličeje a došel jsem k závěru, že tento program by jen velmi těžko hledal uplatnění 

v této oblasti, neboť je primárně určen ke strojovému vidění a tudíž neobsahuje takové 

nástroje a algoritmy, které by mohly být uplatněny právě pro rozpoznání obličeje. 
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