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Anotace diplomové práce 

BYRTUS, K. Integrace strojového vidění do robotizovaného pracoviště: diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Univerzitní studijní programy, Studijní 

program Mechatronika, 2012, 59 s. Vedoucí práce: Novák, P. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou zpracování obrazu a jeho zakomponování do 

stávajícího robotizovaného pracoviště (RTP). Nejprve je obraz sejmut a digitalizován, 

posléze je vyhodnocen a přes komunikaci odesílán nadřazenému systému, který je v mém 

případě řídicí jednotka robotu ABB. Tato jednotka zpracovává informace z kamery a 

z optické závory, která je vhodně umístěna na článkovém dopravníku, z těchto informací 

jednotka ovládá článkový dopravník a robot ABB. Článkový dopravník je řízen frekvenčním 

měničem MITSUBISHI, jenž je spojen s řídicí jednotkou robotu pomocí digitálních výstupů. 

Kamera snímá povrch dopravníku a vyhodnocuje informace, jako jsou, tvar, velikost a úhel 

natočení efektoru tak, aby robot součástku bezpečně uchopil. Tyto objekty bude robot třídit 

do krabiček v závislosti na tvaru a také velikosti. 

Annotation of Diploma thesis 

BYRTUS, K. Integrating of the Machine Vision into Robotized Workplace: Diploma Thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, University Study Programmes, Study 

Programme of Mechatronics, 2012, 59 p. Thesis head: Novak, P. 

This thesis deals with image processing and incorporation into the existing robotic 

workplace. First, the image is removed and digitized, then is evaluated and sent over the 

superior communication system that is in my case the ABB robot controller. This unit 

processes information from the camera and optical sensors, which is conveniently located on 

the apron conveyors of the information control unit segmented conveyor and robot ABB. 

Segmented conveyor is driven by the drive Mitsubishi, which is connected to the robot 

controller with digital outputs. The camera scans the surface of the conveyor and evaluates 

information, such as, shape, size and angle of effector to the robot component securely 

grasped. These objects will be sorted into boxes robot depending on the shape and size. 
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PLC  - Programmable Logic Controller 

OM  - Objekt Manipulace 

IP  - Ingress Protection 

DC  - Direct Current 

DI  - Digital Input 

TCP  - Tool Central Point 
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1. Úvod 

Činnost systému strojového vidění je svou podstatou velmi podobná tomu, jak 

pracuje člověk. Stejně jako lidské oko, zachytí kamera obraz zkoumaného předmětu, systém 

jej vyhodnotí podle předepsaného algoritmu a provede akci na základě výsledku 

vyhodnocení. Pro účely technického popisu je nejsnadnější hledět na systém strojového 

vidění jako na obecný senzor. 

Sledovaný objekt, většinou trojrozměrný, je ozařován zdrojem záření. Objekt musí 

být schopen toto záření odrazit tak, aby odražené záření vytvořilo na snímacím prvku 

senzoru jasový dvojrozměrný obraz. Důležité je, aby byla v tomto obraze obsažena 

informace, kterou potřebujeme o sledovaném objektu znát. Tato podmínka se zdá být zcela 

triviální, ale právě na ní ztroskotalo již mnoho aplikací a nejdůležitější částí know-how 

integrátora systému strojového vidění je schopnost tuto podmínku splnit v reálném světě za 

přiměřených nákladů. Obraz vytvořený na snímacím prvku je převeden na vhodnou veličinu 

a vyhodnocen tak, aby se z něj získala požadovaná informace o sledovaném objektu. Ta je 

pak přes vhodné rozhraní předána ze senzoru do okolí. [2] 

1.1 Cíl diplomové práce 

 Diplomová práce se zabývá rozsáhlou problematikou zpracování obrazu. Konkrétně 

zde bude použita průmyslová kamera Basler, která bude spolu s řídicí jednotkou od 

společnosti National Instruments (dále jen NI) typu CVS 1454 tvořit systém strojového 

vidění.  

V první části je řešen problém vhodného zakomponování systému strojového vidění 

do stávajícího robotizovaného pracoviště spolu s článkovým dopravníkem. Je zde řešen 

konkrétní výběr komponent, které budou obsaženy v této sestavě a jejich vzájemné 

propojení. Jedná se zde především o popsání systému strojového vidění CVS-1454, 

vlastností použitého robotu od firmy ABB, řešení problému řízení pohonu článkového 

dopravníku a vhodného napojení optické závory. 

 Další část je věnována softwarové problematice zpracování obrazu, nastavení a 

definice nástroje robotu (efektoru). Dále je zde řešena vzájemná komunikace mezi systémem 
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strojového vidění CVS-1454 a řídicí jednotkou robotu IRC 5-1. Jak je tato komunikace 

nadefinována a provedena ve vysílači, tak i v přijímači. Je zde také stručně popsán program 

probíhající v nadřazené řídicí jednotce robotu IRC 5-1. 

 V poslední části této práce je zhodnocen dosažený výsledek a v neposlední řadě taky 

možná zlepšení, nebo řešení do budoucna. 

2. Popis technického řešení RTP 

Systém strojového vidění bude mít za úkol snímat povrch podložky. V mém případě 

objekty umístěné na článkovém dopravníku. Ke strojovému vidění CVS-1454 bude 

připojena řídicí jednotka průmyslového robotu IRC 5-1, která bude zpracovávat informace 

ze systému strojového vidění a bude řídit článkový dopravník a jí příslušný průmyslový 

robot. Tento robot bude předměty třídit do různých krabiček. Třídění objektů bude rozděleno 

podle dvou kritérií, a to podle velikosti a tvaru. Úkolem zpracování obrazu bude rozpoznání 

tvaru objektu, změření velikosti, polohy na podložce jak v ose X, tak v ose Y a posledním 

úkolem bude určení natočení efektoru robotu tak, aby mu příslušný objekt nevypadl, to 

znamená, aby ho chytil za strany a ne za hrany z půdorysného pohledu. 

Celý systém bude tedy sestaven z jedné nadřazené řídicí jednotky, která bude 

zpracovávat všechna data a po jejich zpracování řídit další prvky tohoto kompaktního 

systému. 

Nadřazená řídicí jednotka je tvořena řídicí jednotkou průmyslového robotu IRC 5-1, 

ta bude zpracovávat informace, které přijdou po sériové lince RS-232 ze systému strojového 

vidění CVS-1454. Dále bude zpracovávat informace z optické závory, která bude připojena 

na její digitální vstup. Nabízí se zde možnost připojení optické závory přímo na systém 

CVS-1454, jelikož je optická závora u tohoto systému umístěna a navíc tento systém 

obsahuje značné množství digitálních vstupů. Tím by se mohla informace z optické závory 

odesílat spolu s daty ze zpracovaného obrazu po sériové lince a ušetřil by se tím pádem kabel 

vedoucí od optické závory až k řídicí jednotce CVS-1454. Tato možnost ale nebyla vhodná, 

v článku níže je popsán důvod.  



Diplomová práce – Integrace strojového vidění do RTP 

 

11 

 

Podřízené systémy tedy tvoří systém strojového vidění CVS-1454, článkový 

dopravník a optická závora. Systém CVS-1454 jen zpracovává data přicházející z kamery a 

dále je posílá bez jakékoli možnosti změny tohoto cyklu a taktéž dopravník běží nebo stojí, 

záleží, jaký povel mu udává nadřazený systém. Samozřejmě průmyslový robot, který je 

připojen na řídicí jednotku IRC 5-1, je taktéž jakýsi podřízený systém. Celá tato soustava je 

zobrazena na obrázku níže 

 

Obr. 1: Schéma propojení jednotlivých komponent 
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2.1 Systém strojového vidění 

Je tvořen kamerou od firmy Basler, která je připojena na řídicí jednotku CVS-1454 

pomocí šesti-žilového kabelu. Kamera s tímto systémem komunikuje po standardní sériové 

sběrnici IEEE 1394. 

2.1.1 Sběrnice IEEE 1394 

Díky své technické jednoduchosti a pořizovací ceně nahrazuje dříve používané 

způsoby připojení, především SCSI. Tato sběrnice je označována také jako i.Link nebo 

FireWire. 

V současné době jsou k dispozici dvě verze FireWire - původní s šestipinovým 

kabelem označovaná dnes jako FireWire 400 neboli IEEE 1394a s rychlostí 400 Mbit/s a 

FireWire 800 neboli IEEE 1394b s rychlostí až 800 Mbit/s a devíti-žilovým kabelem. IEEE 

1394 na rozdíl od USB není tak rozšířen a patrně už nikdy nebude. Dnes se používání tohoto 

rozhraní pro běžné uživatele zúžilo zejména k připojení digitálních videokamer, v 

profesionální sféře se používá k rychlému připojení externích disků a optických mechanik, 

čteček paměťových karet atd. [7] 

2.1.2 CVS-1454 

Real-time systém pro získávání obrazu, jeho analýzu a ukládání. 

Parametry: • vstupy pro 3 nezávislé kamery  

• vysoce výkonný procesor zajišťuje přísně stanovenou dobu odezvy 

• provozní teplota 0 až 55 ° C 

• porty Ethernet a RS232  

• 128 MB DRAM paměti na desce 

• 32 až 256 MB energeticky nezávislé paměti 

• VGA výstup pro zobrazování výsledků v reálném čase 

 

Jednotka zpracování a analýzy obrazu NI CVS-1454 je kompaktní kamerový systém, 

který nabízí flexibilitu, integraci, a robustnost pro jakoukoli kontrolu, měření a identifikaci.  
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CVS-1454 systém má 29 digitálních vstupů a výstupů s vestavěnými funkcemi pro 

komunikaci s externími zařízeními, jako jsou čtení vstupů od inkrementálních snímačů, 

generování impulzů, a zápis nebo čtení z digitálních linek. Pomocí těchto signálů lze ovládat 

osvětlení kamery, synchronizaci s dopravníkovým pásem, nebo komunikovat s relé, které 

řídí solenoidy a další pohony. CVS-1454 systém má 15 digitálních vstupních linek - 13 

izolovaných 24 V vstupů a dva vyhrazené vstupy TTL. Dále je k dispozici 14 digitálních 

výstupů  - čtyři izolované 24 V a 10 vyhrazených TTL výstupů. Kromě toho lze posílat 

příkazy a data k jiným zařízením, jako jsou PLC atd., přes Ethernet a RS232. [1] 

 

Obr. 2: Systém strojového vidění 

2.1.3  Osvětlení 

Systém strojového vidění je nezbytné doplnit vhodným osvětlením, toto osvětlení 

jsem vytvořil soustavou led diod, které jsou uchyceny v plastu. Tento plast je přišroubován 

ke kameře. Názorný obrázek je umístěn na konci tohoto dokumentu jako kompletní celek. 



Diplomová práce – Integrace strojového vidění do RTP 

 

14 

 

2.2 Použitý robot 

 Pro mé účely byl použit robot firmy ABB a jedná se o typ IRB 140, tento robot je 

kompaktní a výkonný šestiosý stroj s unikátní kombinací velkého zrychlení, odolnosti, 

pracovního dosahu a užitečného zatížení.  

Spolehlivý – vysoká doba provozní schopnosti  

 

Robot s vysokou střední dobou bezporuchového 

provozu (MTBF), malými nároky na údržbu a 

krátkými dobami oprav. 

Rychlý – krátké doby cyklu  

 

Při použití IRB 140T se doby cyklu značně 

zredukují díky maximálnímu zrychlení spolu s 

unikátním řízením pohybu - QuickMove od 

ABB. 

Přesný – stálá kvalita dílů  

 

Vynikající opakovatelnost polohy (± 0,03mm) a 

velmi dobrá přesnost dráhy. 

Silný – maximální využití  

 

Kombinace užitečného zatížení do 6kg a dosahu 

810mm. 

Robustní – pro náročné výrobní prostředí  

 

Všechna ramena kompletně v krytí IP67. 

Tab. 1: Vybrané vlastnosti robotu ABB 

Standardní IRB 140 je možné montovat na 

podlahu nebo zeď v jakémkoliv úhlu nebo jej zavěsit, 

což dovoluje větší flexibilitu při konfigurování výrobní 

linky. Jedinečný akční rádius díky mechanismu 

záklonu horního ramena, otáčení první osy o 360° a 

flexibilním možnostem montáže. [8] 

 

 

      Obr. 3: Robot IRB 140 
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2.2.1 Efektor robotu 

 Robot je osazen efektorem od firmy SCHUNK, typ efektoru je: PGF 80 AS, jedná se 

o pneumatický efektor, jenž je osazen uchopovacími čelistmi vlastní výroby. Čelisti jsou 

vyrobeny z kovu. 

Technická data efektoru: 

Zdvih palce efektoru: 16,5 mm 
Síla úchopu: 760 N 

Min. síla úchopu pomocí pružiny: 200 N 
Hmotnost: 1,25 kg 

Doporučená hmotnost OM: 2,8 kg 
Spotřeba vzduchu za pracovní cyklus: 77 cm³ 

Nominální tlak: 6,0 baru 
Minimální tlak: 4,0 baru 
Maximální tlak: 6,5 baru 
Čas sevření: 0,08 s 
Čas otevření: 0,14 s 

Čas sevření jen za pomocí pružiny: 0,6 s 
Maximální přípustná délka palce efektoru: 80 mm 

Maximální přípustná hmotnost palce 
efektoru: 

0,75 kg 

IP krytí 40 
Minimální teplota: -10 °C 
Maximální teplota: 90 °C 

Opakovaná přesnost: 0,02 mm 
Tab. 2: Vybraná data efektoru 

 

Obr. 4: Efektor s uchopovacími čelistmi 
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2.3 Elektromagnetický rozvaděč 

Jak již bylo řečeno, efektor je pneumatický, proto je tedy nutné doplnit robot 

elektromagnetickým pneumatickým rozvaděčem, který bude ovládat tento efektor. Koncové 

rameno robotu je opatřeno, jak elektrickou zásuvkou, tak zásuvkou s tlakovým médiem, 

v našem případě vzduchem. Z těchto zásuvek jsem tento elektromagnetický rozvaděč 

připojil. Rozvaděč je dvoupolohový a pěticestný. 

 

Obr. 5: Vnitřní zapojení rozvaděče 

Pracovní kapalina Stlačený vzduch 

Max. pracovní tlak MPa 0.7 

Min. pracovní tlak MPa 0.2 

Odolává tlaku MPa 1.05 

Okolní teplota ° C 5 až 50 

Teplota kapaliny ° C 5 až 50 

Mazání Není požadováno 

Ochranná konstrukce Odolné vůči prachu 

Pracovní prostředí Obsahující žíravý plyn je 

nepřípustné. 

Doba odezvy ms 30 

Napájecí napětí V 12 DC 24 DC 

Jmenovitý proud A 0,025 (0,029) 0,05 (0,058) 

Příkon W 0,6 (0,7) 0,6 (0,7) 

Pozn.: Hodnoty v závorkách jsou u typů ventilu se signálkou a ochranou proti přepětí. 

Tab. 3: Vybraná data elektromagnetického rozvaděče 
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Obr. 6: Elektromagnetický rozvaděč 

2.3.1 Zapojení elektromagnetického rozvaděče 

 Nyní se budeme zabývat připojením elektromagnetického rozvaděče k řídicí jednotce 

robotu IRC5. Před připojením ventilu k řídicí jednotce robotu je nutné si nejprve prostudovat 

dokumentaci, jak od výrobce ventilu, tak robotu. Elektromagnetické cívky ventilu se totiž 

chovají jako indukční zátěž, proto je nutné zjistit, zda je možné přímé připojení na výstupní 

svorky řídicí jednotky IRC5, po prostudování bylo zjištěno, že výstupy řídicí jednotky jsou 

pro toto použití uzpůsobeny a že nehrozí nebezpečí poškození výstupního portu. 

 Elektromagnetický rozvaděč má dvě cívky, jejichž provozní napětí je 24V, tyto 

cívky budou napojeny do konektoru R2.CS, který je umístěn na posledním rameni robotu. 

Z tohoto konektoru je vedena kabeláž přes konstrukci robotu do jednotky IRC5, a tato 

kabeláž je ukončena na vnitřní straně dvířek jednotky konektorem XT5/5.1. 
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Cívky elektromagnetického rozvaděče jsou napojeny na konektor R2.CS následovně: 

Společná zem (černé vodiče) – Zdířka A 

Cívka 1 „+“ (červený vodič) – Zdířka C 

Cívka 2 „+“ (červený vodič) – Zdířka D 

 

Obr. 7: Konektor na koncovém rameni robotu R2.CS 

Dalším problémem je vedení kabeláže od konektoru R2.CS. Od tohoto konektoru je 

vedena kabeláž na konektor XT5/5.1. Na konektoru R2.CS jsou pozice pinů číslovány od A 

do M, a na konektoru XT5/5.1 jsou pozice pinů číslovány od 1 do 12. Převod mezi těmito 

konektory je zobrazen na obrázku níže. 
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Obr. 8: Převod číslování pinů mezi konektory R2.CS a XT5/5.1 [9] 

 Z převodu je patrné, že na konektoru XT5/5.1 na pozici 1 je připojena společná zem, 

na pozici 3 je připojena cívka 1 a na pozici 4 je připojena cívka 2. Nyní stačí pouze propojit 

konektor XT5/5.1 s digitálními výstupy řídicí jednotky, což je konektor X1 a dále je nutné 

připojit napájení, které je zde vyvedeno taky zvlášť a to na konektor XT31.  

Společná zem z cívek je tedy připojena na zem konektoru X1 (pozice 9) a na zem 

napájecí jednotky XT31 (pozice 9). Přívod napětí cívky 1 je připojena na konektor X1 

(pozice 1), jenž představuje DO1 a přívod napětí k cívce 2 je připojena na konektor X1 

(pozice 2) představující DO2. Poslední propojkou je z napájecí jednotky XT31 (pozice 10) 

na konektor X1 (pozice 10). Celkové detailní schéma zapojení bude rozkresleno v příloze 

[A]. 

2.4 Článkový dopravník 

Článkový dopravník firmy Rexroth, typu VFS DIRECT je mechanický dopravník s 

tažným a nosným prvkem v podobě nekonečného pásu, který je podepřen rovinnou plochou 

a veden v kluzných profilech. Článkový pás je vyroben z plastu.  
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 Pohon tohoto článkového dopravníku je tvořen z elektromotoru a šnekové 

převodovky suvně uložené na hřídeli hnacího pastorku. [4] 

 

Obr. 9: Pohon článkového dopravníku Rexroth 

 Protože dopravník byl dodán bez frekvenčního měniče, musel jsem řešit jeho výběr a 

napojení na řídicí systém robotu IRC5-1. Příkon asynchronního motoru pohánějící článkový 

dopravník je 0,37 kW, pro jeho řízení jsem tedy zvolil frekvenční měnič od Firmy 

Mitsubishi. 
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2.4.1 Frekvenční měnič 

Jedná se o typ: Mitsubishi FR-D 720S-042. Tento měnič je napájen síťovým 

jednofázovým napětím 230V a je možné ho zatížit motorem o příkonu až 0,75kW, což je 

hodnota s několikanásobnou rezervou. Po prostudování manuálu pro tento měnič je vhodné 

ho doplnit odrušovacím filtrem na vstupu, a taky větrákem pro nucené chlazení. Pro tento 

měnič jsem vytvořil samostatný rozvaděč, v němž jsou jmenované komponenty doplněny 

ještě o proudový chránič s jištěním a hlavním vypínačem, rozložení těchto prvku naleznete 

v příloze [C] a kompletní schéma zapojení tohoto rozvaděče naleznete v příloze [B]. 

 

Obr. 10: Uspořádání frekvenčního měniče 
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Frekvenční měnič, je možno ovládat přímo manuálně na ovládacím panelu 

frekvenčního měniče nebo pomocí řídicí jednotky robotu ABB IRC5-1, jež je s tímto 

frekvenčním měničem propojena kabelem. Frekvenční měnič je nastaven pro dálkové řízení 

právě jednotkou IRC 5-1, pro řízení pomocí ovládacího panelu je nutné frekvenční měnič 

přenastavit, k čemuž je nutné si prostudovat dokumentaci přiloženou k tomuto měniči. 

2.4.2 Připojení a řízení dopravníku 

 Řízení tohoto frekvenčního měniče je provedeno pomocí digitálních výstupů s řídicí 

jednotky IRC5, zapojení je zřejmé na obrázku níže. Je nutné připomenout, že po nastavení 

digitálního výstupu do logické jedničky v řídicí jednotce IRC 5-1 je na jejím výstupu 24 

voltů. Proto je nutné zapojit společnou zem na zdířku SD, jumper nechat propojen v poloze 

SOURCE a jednotlivé výstupy z řídicí jednotky IRC 5-1 připojit na STF, RH, RM, RL což 

jsou signály potřebné k provozu dopravníku. 

 

Obr. 11: Připojení na vstupní svorky frekvenčního měniče (Převzato z [11]) 
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Tímto způsobem řízení je možné měnit rychlost dopravníku ve třech rychlostech, 

které si můžeme nastavit dle svých požadavků. Pro nastavení velikosti těchto rychlostí je 

nutné si nastudovat příručku pro frekvenční měnič. Další možností řízení rychlosti 

dopravníku je použití analogového vstupu frekvenčního měniče, zde ale nastává problém 

nepřítomnosti analogového výstupu na řídicí jednotce IRC5, protože je to nadstandardní 

výbava a bylo by nutné dokoupit port analogových výstupů. Ještě je možné další řešení a to 

použití D/A převodníku, při použití pěti digitálních výstupů by bylo možné řídit dopravník 

až v 32 rychlostech. Proto pokud by bylo pro konkrétní aplikaci řízení nutné více rychlostí 

dopravníku, je zde ještě tato možnost řízení rychlosti, bez toho, aniž by bylo nutné dokoupit 

modul analogových výstupů v jednotce IRC 5-1. 

 

Dále je nutné připomenout, že frekvenční měnič je připojen na centrální skříňku stop 

tlačítek ST01. Tato skříňka slouží pro nouzové zastavení všech robotů z jakéhokoliv stop 

tlačítka umístěného v okolí pracoviště, z důvodu bezpečnosti je i článkový dopravník na tyto 

stop tlačítka napojen. Frekvenční měnič má dva vstupy S1 a S2, které jsou propojeny se 

vstupem SP, tyto dva vstupy představují havarijní stop měniče, měnič se zastaví, pokud 

přerušíme jeden nebo oba z těchto propojů. Jeden propoj jsem nechal zapojený nadále a 

druhý jsem přepojil na pomocný kontakt relé ve skříňce ST01, což je skříňka, do níž jsou 

přivedeny všechny stop tlačítka. Relé se po zapnutí skříňky sepne, a je sepnuto pořád, dokud 

nedojde k zamáčknutí jakéhokoliv spot tlačítka. Proto není možné článkový dopravník 

spustit, pokud je centrální skříňka vypnuta nebo je zamáčknuté některé ze stop tlačítek. 

Celkové schéma propojení naleznete v příloze [A]. 

Pozor!!! 

Článkový dopravník je pouze 
jednosměrný, při použití v opačném 

směru hrozí vážné poškození plastových 
článků a roztržení dopravníku. 
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 Zapojení mezi řídicí jednotkou IRC5 a frekvenčním měničem je zřejmé z obrázků 

níže. 

 

Obr. 12: Zapojení DI výstupů v IRC5 

 

Obr. 13: Zapojení ve frekvenčním měniči 
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 Ovládání dopravníku je zcela jednoduché, pouze zapínáme, nebo vypínáme digitální 

výstupy řídicí jednotky IRC5. Nejprve je nutné zapnout signál RUN, tehdy se rozbliká ledka 

na frekvenčním měniči RUN a frekvenční měnič očekává další informaci o zvolené 

rychlosti.  

!Povolení RUN! 

  SetDO DO10_3, 1; 

  !Zapnuti dopravniku na nizkou rychlost! 

  SetDO DO10_4, 1; 

  SetDO DO10_5, 0; 

  SetDO DO10_6, 0; 

  !Prepnuti dopravniku na stredni rychlost! 

  SetDO DO10_4, 0; 

  SetDO DO10_5, 1; 

  SetDO DO10_6, 0; 

  !Prepnuti dopravniku na vysokou rychlost! 

  SetDO DO10_4, 0; 

  SetDO DO10_5, 0; 

  SetDO DO10_6, 1; 

  !Zastaveni dopravniku! 

  SetDO DO10_6, 0; 

  SetDO DO10_5, 0; 

  SetDO DO10_4, 0; 

  !Zakazani RUN! 

  SetDO DO10_3, 0; 
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2.5 Optická závora 

 Pro zjištění přítomnosti objektu na článkovém dopravníku je použita optická závora 

umístěna vhodně tak, aby snímala objekty umístěné na článkovém dopravníku. 

Technická data optické závory: 

Typ: XUM-LH0451 

Jmenovité napětí [V]: 12-24 DC (s ochranou proti přepólování) 

Rozsah napětí [V]: 10-30 DC (včetně zvlnění) 

Max. spínaný proud [mA]: 100 

Úbytek napětí, sepnutý stav [V]: <1.5 

Maximální spínací frekvence [Hz]: 500 

Zpoždění [ms]: odezva:1, zotavení:1 

Stupeň krytí IP: 67 (odpovídající IEC 529) 

Tab. 4: Vybraná data optické závory 

 

Obr. 14: Optická závora 
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2.5.1 Zapojení optické závory 

Jak je z tabulky zřejmé, napájecí napětí optické závory je 12-24V, což nám vyhovuje, 

jelikož je řídicí jednotka kamery je napájena taktéž 24V, tudíž je optická závora připojena 

paralelně k napájení řídicí jednotky. 

Výstup z optické závory byl nejprve připojen k řídící jednotce a v úmyslu bylo, že se 

přítomnost objektu na článkovém dopravníku bude odesílat po sériové komunikaci. Výhody: 

menší počet kabelů. Toto řešení ale nebylo to pravé, jelikož perioda odesílání dat z řídicí 

jednotky kamery je daleko větší, než byla doba impulzu vytvořena průchodem objektu přes 

optickou závoru. Proto se mohlo stát, že řídicí jednotka ani tento impulz nezaznamenala. 

Délka impulzu způsobeného průchodem objektu přes optickou závoru byl přibližně 0,2 

sekundy, kdežto perioda zpracování obrazu se pohybuje okolo 0,7-0,9 sekundy, to záleží na 

složitosti procedury zpracování obrazu, čím více dat z obrazu zjišťuji, tím delší perioda. 

Proto odesílání impulzu do řídicí jednotky IRC 5-1 přes sériovou komunikaci 

nevyhovuje a využívá přímo digitálního vstupu řídicí jednotky robotu IRC5-1, tímto řešením 

odpadá problém, že by impulz nebyl zaznamenán. Zpracování digitálního vstupu je velice 

jednoduché, pouze čekáme na logickou jedničku na digitálním vstupu, viz kód níže: 

  SetDO DO10_3, 1;  !!Povolení RUN 

  SetDO DO10_4, 0; 

  SetDO DO10_5, 0; 

  SetDO DO10_6, 1;  !!Spuštění na vysokou rychlost  

  WaitDI di10_3, 1;  !!Čekání na impulz z opt. Závory 
 
Tato část programu spustí článkový dopravník, a čekáme na impulz z optické závory, 

následná část programu zastaví dopravník atd. 
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3. Popis softwarového řešení 

Jsou sestaveny dva programy, které probíhají ve dvou na sobě nezávislých řídicích 

jednotkách, jedna je již zmiňovaná řídicí jednotka robotu IRC 5-1, a druhá taktéž zmiňovaná 

jednotka je systém strojového vidění CVS-1454. První je programována v jazyce 

podobnému jazyku C, má ovšem své specifické funkce, uzpůsobené pro řízení robotu, 

nicméně syntaxe je dalo by se říct stejná. V pořadí druhá jednotka je programována 

v objektově orientovaném jazyce, který je velice jednoduchý a snadno pochopitelný, 

v podstatě vybíráme funkční bloky vhodně tak, aby postupně zpracovávaly obraz nebo 

vypočítávaly různé konstanty, dle našeho přání. Tento software je velice podobný software 

LabWiew, což je produkt také firmy NI, dokonce bych řekl, že tento software je osekané 

LabWiew se svými specifickými funkcemi uzpůsobenými taky právě ke zpracování obrazu. 

3.1 Zpracování obrazu 

 Průběh zpracování a rozpoznávání obrazu 

můžeme rozdělit do několika základních kroků, tato 

rozdělení ale nejsou zcela jednoznačné a tak můžeme 

v literatuře nalézt různá dělení. 

 Postupy zpracování obrazu je naznačen na 

tomto vývojovém diagramu. 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Vývojový diagram zpracování obrazu 
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Dále se podíváme podrobněji na jednotlivé kroky. 

3.1.1 Snímání a digitalizace 

 Tato část je základním kamenem, který má za úkol vlastní získání obrazu reálného 

světa, jeho převod do digitální formy vhodné pro uložení a další zpracování v PC nebo jiném 

systému. 

 Dalším krokem při zpracování obrazu je digitalizace, přičemž jde o převod spojitého 

analogového signálu na signál digitální. Digitální obraz je ekvivalentem spojité obrazové 

funkce f(i,j), kde i a j jsou souřadnice na snímané ploše. Je získán pomocí vzorkování obrazu 

do matice MxN bodů a kvantováním do K úrovní. 

Volba vhodného rozlišení obrazu je jedním z nejzásadnějších kroků digitalizace. 

Pokud bude rozlišení nízké, budeme ztrácet informaci o detailech v obraze, a naopak pokud 

bude rozlišení velké, bude nám stoupat výpočetní náročnost při dalším zpracování obrazu. 

Velikost obrazu se udává v obrazových bodech - pixelech. Rozlišení obrazu se uvádí v 

jednotkách body/palec – DPI. U kvantování úrovní jasu volíme jejich počet tak, aby 

nedocházelo k falešným obrysům. Ty začínají být lidskému oku patrné, pokud klesne počet 

úrovní pod 50 [3]. 

O tuto část zpracování obrazu se stará 

systém CVS-1454, který akorát 

nakonfigurujeme podle našich požadavků, zde 

nadefinujeme typ kamery a parametry obrazu, 

a to, jak velikost rozlišení, tak volbou 

vzorkovací periody. Nastavení je zřejmé 

z tohoto obrázku. 

 

 

Obr. 16: Nastavení kamery   
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3.1.2 Předzpracování 

 Po získání obrazu a jeho digitalizaci máme k dispozici digitální obraz pozorované 

scény. Obraz však může být zkreslen díky nevhodnému způsobu snímání nebo nevhodných 

podmínek při jeho průběhu. Pokud je znám charakter zkreslení, je možno tuto chybu opravit 

pomocí korekcí, které jsou jednou z metod předzpracování obrazu. Existuje však velké 

množství dalších metod, které usnadňují další analýzu obsahu obrazu, identifikaci objektů 

nebo jen zvýrazňují důležité rysy obrazu pro snazší porovnání člověkem. 

 Základní rozdělení metod předzpracování obrazu: 

1. Jasové transformace 

2. Geometrické transformace 

3. Filtrace a ostření 

Jsou zde napsány pouze základní způsoby předzpracování obrazu. Samozřejmě lze 

nalézt mnoho dalších, jako jsou například metody matematické morfologie (dilatace, eroze, 

atd.). [3] 

Tuto část zpracování obrazu jsem u vyhodnocování obrazu nepoužil. 

3.1.3 Segmentace 

Jedním z nejtěžších kroků zpracování obrazu je segmentace obrazu. Jedná se o 

analýzu obrazu vedoucí k nalezení objektu v obraze. Za objekty se zde považují části obrazu, 

které jsou bodem zájmu v dalším průběhu zpracování. Cílem segmentace je tedy rozdělení 

obrazu do částí odpovídajících předmětům či oblastem reálného světa. Výsledkem 

segmentace by měl být soubor oblastí, které odpovídají objektům ve vstupním obraze. Jedná 

se tak o tzv. kompletní segmentaci. Pokud ale oblasti neodpovídají přesně objektům, tak tuto 

segmentaci nazýváme částečnou. Kompletní segmentace obecně využívá vyšší úrovně 

zpracování, která je založena na znalostech řešeného problému. Částečná segmentace je 

založena na principu homogenity obrazových vlastností (např. jas, barva, atd.)uvnitř 

segmentu. [3] 
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Příklad konkrétního řešení zpracování obrazu: 

 

Obr. 17: Originální obraz 

Prvním krokem je zde převedení originálního obrazu do modelu HSI, je to barevný 

prostor založený na lidském intuitivním vnímání barev (Hue - odstínu, Saturation - nasycení, 

Intensity - jasu). Odstín (Hue) je definován jako hlavní barevná složka (např. červená, 

zelená, žlutá…) oblasti. Velikost nasycení (saturation) představuje množství šedi v poměru k 

odstínu. Hodnota jasu (intensity, value) je množství bílého světla (relativní světlost nebo 

tmavost barvy). Systém podobný lidskému vnímání barev a rozdílné vlastnosti mezi jasovou 

a barevnou složkou řadí tento barevný model mezi často využívané modely pro detekci 

objektů v obraze. 
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Obr. 18: Převedení do modelu HSI 

Jako další krok je zde uvedeno prahování, prahování (angl. thresholding) je v 

podstatě nejjednodušší metoda segmentace obrazu založená na hodnocení jasu každého 

pixelu. Jejím principem je nalezení takové hodnoty (prahu) v histogramu, pro kterou bude 

platit, že všechny hodnoty jasu nižší než práh odpovídají pozadí, zatímco všechny hodnoty 

vyšší než práh odpovídají popředí. Nehomogenní obraz, obvykle obraz obsahující různě 

jasné úseky, neumožňuje určit přímo globální práh, je však možné využít metod adaptivního 

prahování. 
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Obr. 19: Provedení prahování-thresholding 

Třetím úkonem bylo odfiltrování nepotřebných objektů, což v tomto případě byly 

malé objekty vznikající díky článkovému dopravníku, tyto články i při dostatečném 

osvětlení zaváděly do obrazu falešné objekty. Byl použit filtr, který vyhodnotil obvod 

předmětu, pokud byl menší než stanovená mez, jednoduše se odstranil. 
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Obr. 20: Použití filtru 

Těmito třemi respektive čtyřmi kroky byl originální obraz převeden tak, aby 

obsahoval objekty, které mě dále zajímaly pro další zpracování objektu, jako je určení tvaru, 

rozměru, atd. 

3.1.4 Klasifikace objektu 

 Mým úkolem bylo rozpoznání tvaru objektu (kruh, šestihran, čtyřhran), dále velikosti 

objektu a natočení efektoru robotu tak, aby robot chytil objekt bezpečně a nevypadl mu. 
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 V praxi se klasifikace objektů provádí následovně. Nejprve se nalezne těžiště 

objektu, z tohoto těžiště se vedou rovnoměrně rozložené polopřímky směřující ven 

z objektu, jejichž počet je vhodně zvolen tak, aby bylo možné s jejími průsečíky dále 

pracovat. Právě tyto průsečíky vzniknou při průchodu polopřímky hranicí objektu, v tomto 

průsečíku vytvoříme bod. Nyní změříme vzdálenosti od těžiště po koncové body a jejich 

hodnoty zapíšeme do grafu. Po této proceduře ji již jednoduché z grafu zjistit, o jaký objekt 

se jedná. 

 Pokud budou v grafu čtyři extrémy, je zřejmé, že se jedná o obecný čtyřúhelník, 

pokud je navíc mezera mezi těmito extrémy stejná, jedná se o čtverec. 

 Tato klasifikace objektu je velice univerzální a dokáže klasifikovat víceméně 

všechny tvary objektů. Systém CVS-1454 má ale jednu špatnou vlastnost, a to, že jeho 

perioda zpracování obrazu je přímo spřažena s tím, jak je složitá procedura zpracování 

obrazu. A výše uvedená procedura je značně náročná, už jen tím, že je nutné do objektu 

umístit veliké množství polopřímek vycházejících z těžiště objektu. Počet těchto polopřímek 

pro bezpečnou klasifikaci šestihranu se pohyboval okolo osmnácti. Po realizaci této 

procedury v systému CVS-1454 trvala jedna perioda zpracování obrazu přibližně 1,7 

sekundy, což je neúnosná hodnota. Proto jsem klasifikaci tvaru vyřešil vlastní procedurou, 

která je velice jednoduchá, ovšem má nevýhodu v tom, že je určena pouze pro pár tvarů 

předmětu, ale pro mé požadavky zcela postačuje. 

 Vyhodnocení tvaru objektu jsem vyřešil tak, že jsem změřil úhlopříčku objektu a dále 

vzdálenost protějších stran. Tyto dva rozměry jsem dal do poměru, a tento poměr jsem dále 

vyhodnocoval pomocí logických podmínek. Je jasné, že tento poměr bude u kruhu 1:1, u 

čtverce a šestiúhelníku bude tento poměr různý od nuly. Tímto jsem vyřešil i rozměr 

objektu, jenž si přeberu se vzdálenosti mezi protějšími stranami. Změření vzdálenosti 

protějších stran předcházela detekce hran, ta je provedena dvakrát a to z leva do prava a 

obráceně. Tímto můžeme teoreticky detekovat dvě protější strany. Pak také není problém 

vyhodnotit úhel svírající hrana se základnou. Tato procedura klasifikace objektu je značně 

jednodušší vzhledem k předchozí proceduře a také délka periody se zkrátila na hodnotu 0,78 

sekundy, což je čas o více než polovinu kratší. 
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Obr. 21:Nástroj detekce hran 

 

Obr. 22: Detekce hran 
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Obr. 23: Změření úhlopříčky 

 

Obr. 24: Změření vzdálenosti protějších stran 



Diplomová práce – Integrace strojového vidění do RTP 

 

38 

 

 Z předchozích obrázků je patrné, jak probíhá měření vzdálenost protějších stran a 

úhlopříčky, tyto vzdálenosti měřím vzhledem k těžišti objektu, což je reálně polovina 

skutečné vzdálenosti, jak u úhlopříčky, tak u vzdálenosti protějších stran, z čehož vyplývá, 

že poměr mezi těmito vzdálenostmi bude stejný, jako bych měřil vzdálenosti skutečné.  

Polovinu vzdálenosti protějších stran jsem provedl vedením kolmice k detekované 

hraně na těžiště, tuto vzdálenost jsem posléze změřil. A polovinu velikosti úhlopříčky jsem 

provedl vedením přímky od prvního bodu tvořícího hranu do těžiště. 

Pro toto vyhodnocení tvaru objektu by teoreticky stačilo zjistit jednu hranu a těžiště 

objektu. Někdy se ale může stát, že systém CVS-1454 hranu nenalezne vlivem jiné polohy 

na páse nebo jiného osvětlení, proto zjišťuji hrany dvě, a pokud první hranu systém 

nenalezne, zpracovává se hrana druhá, pokud ani tuto nenalezne, tak se tvar nevyhodnotí a 

čeká na další objekt nebo případně změnu osvětlení atd. 

Posledním krokem je určení tvaru z výsledného poměru dvou vzdáleností, to je 

provedeno jednoduše podmínkou „IF“. Pouze zadám vhodný interval poměru pro určitý tvar, 

a pokud výsledný poměr bude v intervalu, který je v podmínce, bude mít podmínka status 

„TRUE“, jinak má status „FALSE“. Je jasné, že intervaly různých tvarů se nesmí protínat, 

mohlo by nastat, že by byl tvar vyhodnocen například jako čtverec a šestihran zároveň. 
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Obr. 25: Vyhodnocení tvaru pomocí podmínky 

 

3.2 Definice efektoru 

Efektor s čelistmi je nutné nadefinovat do řídicí jednotky, tuto definici provedeme 

příkazem tooldata. Tooldata se používá k popisu vlastnosti nástroje, např. svařovací pistole 

nebo čelistí. Data nástroje ovlivňují pohyb robotu následujícími způsoby: 

1. Střed nástroje (TCP-tool center point) se vztahuje k bodu, který bude vyhovovat 

zadání cesty a rychlosti. 

2. Pokud například nástroj vyměníme, protože je poškozen, můžeme starý program 

stále používat, pokud nástroj předefinujeme. 

Je důležité vždy definovat skutečný nástroj a jeho zatížení. Nesprávná definice nástroje 

a jeho zatížení může vést k přetížení mechanické struktury robotu. 



Diplomová práce – Integrace strojového vidění do RTP 

 

40 

 

Je-li uveden nesprávný údaj o nástroji a jeho zatížení, může to často vést k 

následujícím důsledkům: 

1. Je-li hodnota v určeném zatížení větší než skutečné zatížení: 

- Robot nevyužije svoji maximální kapacitu 

- Je zavedena porucha přesnosti dráhy včetně rizika nepřesnosti 

2.  Je-li hodnota v určeném zatížení nižší než skutečná zatížení: 

- Hrozí riziko přetížení mechanické konstrukce 

 - Je zavedena porucha přesnosti dráhy včetně rizika nepřesnosti 

Instrukce Tooldata je složena ze tří základních prvků: 

1. robot hold - definuje, zda má robot nástroj nebo ne. 

• TRUE: robot drží nástroj. 

• FALSE: robot nedrží nástroj. 

 

2. tool frame - definuje souřadnicový systém efektoru. 

• Pozice TCP (x, y a z) v milimetrech, vyjádřená v systému souřadnic zápěstí 

(viz obrázek níže). 

• Orientace v systému souřadnic nástroje, vyjádřená v systému souřadnic zápěstí 

jako čtveřice čísel (Q1, Q2, Q3 a Q4), (viz obrázek níže). Výpočet této čtveřice čísel 

Q1, Q2, Q3, Q4 bude popsáno níže. 

 

Obr. 26: Orientace souřadného systému nástroje 
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3. tool load - definuje zatížení robotu jakožto váhu nástroje. 

• hmotnost nástroje v kg. 

• Těžiště zatížení nástroje (x, y a z) v mm, vyjádřená v zápěstí 

souřadnicového systému 

• Orientace zatížení nástroje souřadnicového systému, tato orientace se musí 

shodovat se zatížením na zápěstí robotu, musí být vždy dáno konstantně na 1, 0, 0, 0. 

• Moment setrvačnosti celého nástroje vzhledem k jeho těžišti v jednotlivých 

souřadných osách v kgm². Nástroj je řešen jako hmotný bod. 

 

Obr. 27: Poloha těžiště nástroje 

 V mém případě je instrukce Tooldata sestavena takto: 

PERS tooldata gripper := [ TRUE, [[25, 0, 147], [1, 0, 0 ,0]], [0.5, [12, 0, 80], [1, 0, 0, 0], 0, 0, 0]]; 

Což v překladu znamená: 

1. Robot drží nástroj 

2. Pozice TPC je posunutá 25mm v ose x, 0mm v ose y a 147mm v ose z. 

3. Orientace systému souřadnic je nezměněna vůči robotu. 

4. Hmotnost nástroje je 0,5 kg. 
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5. Poloha těžiště efektoru je posunuta o 12mm v ose x, 0mm v ose y a 80mm v ose z. 

6. Orientace zatížení nástroje souřadnicového systému je nezměněna vůči robotu. 

3.3 Orientace efektoru 

 Pro najetí do námi žádané polohy nestačí znát pouze polohu x, y, z, ale také orientaci. 

Tato orientace nám říká, jak bude koncový bod natočen v souřadnicovém systému. Orientace 

je zde dána čtveřicí prvků q1, q2, q3 a q4. 

Výpočet orientace: 

 Součet čtverců musí být roven jedné: 

+ + + = 1 

 Orientace nástroje v souřadnicovém systému může být popsána rotační 

maticí, která popisuje směr os souřadnicového systému nástroje ve vztahu k 

referenčnímu souřadnicovému systému (viz obrázek níže). 

 

Obr. 28: Natočení souřadného systému 

Natočený souřadnicový systém os (x, y, z) jsou vektory, které mohou být vyjádřeny 

referenčním souřadnicovým systémem takto: 
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x	 = 	 (x1, x2, x3) (1) 

y	 = 	 (y1, y2, y3) (2) 

z	 = 	 (z1, z2, z3) (3) 

To znamená, že pokud bude vektor x tvořen x-složkou v referenčním souřadnicovém 

systému bude roven x1, pokud bude tvořen y-složkou, tak bude roven x2, atd. 

Tyto tři vektory mohou být poskládány v matici (rotační matice), kde každý z 

vektorů tvoří jeden ze sloupců: 

 (4) 

Čtveřice prvků q1, q2, q3 a q4 je nejvýstižnější způsob, jak popsat tuto rotační 

matici, čtveřice je vypočtena na základě prvků rotační matice následovně: 

=  (5) 

= → 	 = 	( − ) (6) 

= → 	 = 	( − )  (7) 

= → 	 = 	( − ) (8) 

Pro příklad uvedu výpočet prvků, při natočení nástroje v ose y o 30 stupňů, to 

znamená, že vektor osy x a z bude směřovat o 30 stupňů jiným směrem (viz obrázek níže). 
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Obr. 29: Natočení nástroje 

Souřadný systém os nástroje souvisí s referenčním souřadným systémem takto: 

x	′ = 	 (cos30	°, 0, −sin30	°) (9) 

y	′ = 	 (0, 1, 0) (10) 

z	′ = 	 (sin30	°, 0, cos30	°) (11) 

Rotační matice vypadá následovně: 

cos 30° 0 sin 30°0 1 0−sin 30° 0 cos 30°

 (12) 

Z této matice vypočítáme čtveřici prvků: 

= √ ° ° = 0,965926 (13) 

= √ ° ° = 0 (14) 

= √ ° ° = 0,258819 → 	 = 	(sin 30° + sin 30°) = + (15) 

= √ ° ° = 0 (16) 
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Pro tento výpočet je použita instrukce OrientZYX, která tento výpočet provede. 

Nutností je zadání natočení všech tří os souřadnicového systému nástroje vůči referenčnímu 

souřadnicovému systému. 

orient1 := OrientZYX(anglez,angley,anglex); 

Tato instrukce uloží do proměnné „orient1“ čtveřici prvků q1, q2, q3 a q4 na základě 

zadaných tří úhlů. 

 
 

4. Komunikace 

 Komunikace mezi kamerou a řídicí jednotkou probíhá po sériové lince RS-232, kdy 

řídicí jednotka kamery zasílá zprávy do řídicí jednotky robotu vhodně tak, aby jednotka 

v každém okamžiku věděla, co přijímá za data. 

4.1 Příjem dat 

Pro příjem dat po sériové lince je použita instrukce ReadStrBin. Tato instrukce se 

používá pro čtení ze sériového kanálu nebo ze souboru. Pro definici této instrukce je nutné 

zadat, odkud budeme číst a kolik znaku bude zpráva obsahovat.  

Pro příklad: 

start:=ReadStrBin(channel,4); 

Tato instrukce uloží do proměnné „start“ první čtyři znaky, které přijdou po sériové 

lince RS-232, zbývající znaky budou ztraceny. To, že musíme znát délku příchozí zprávy je 

nevhodné zejména pro přijímání polohy objektu v ose x nebo y, tato zpráva může být dlouhá 

jeden znak, nebo taky tři znaky. 

Tento problém jsem vyřešil tím, že než odešlu zprávu, jejíž délku neznám, tak ji 

nejprve zaokrouhlím a poté změřím její délku. Protože vím, že délka bude vždy jen jeden 
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znak. Navíc vždy před každou zprávou odesílám její název, aby se nestalo, že by se 

informace o poloze „x“ neuložila jako poloha „y“. 

Příjem zprávy tedy probíhá ve třech krocích, nejprve je odeslán název zprávy 

například „polx“, kde je podmínkou ošetřeno to, že program stále čeká na pozici, dokud po 

sériové lince nepřijde „polx“, poté je poslána délka této informace a teprve nakonec je 

poslána konkrétní informace například o poloze „x“. Poslední problémem je to, že přijímané 

informace jsou ukládány jako řetězec znaků, čili „string“ a je nutný převod pomocí funkce 

například na číselnou hodnotu. Konkrétní řešení vypadá následovně: 

 

Next4: start:=ReadStrBin(channel,4); !!Přijímá název informace 

 if start<>"polx" goto next4;  !!Čeká na „polx“ 

 delkax:=ReadStrBin(channel,1); !!Načte délku informace „polx“ 

 ok:=StrToVal (delkax, Val1); !!Převedení stringu na hodnotu 

 x:=ReadStrBin(channel,Val1); !!Načtení informace o poloze „x“ 

 

Další možností příjmu dat se nabízí možnost, že před odesláním například pozice „x“ 

by se přičetla hodnota 2000, čímž by bylo jasné, že délka příchozí informace bude vždy čtyři 

místa, a následně by se v řídicí jednotce tyto 2000 odečetly. 

4.2 Odesílání dat 

 Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, před odesláním informace je nutné 

nejprve poslat název informace, dále její délku a poté teprve informaci. V programu NI 

Vision Builder, je to celkem jednoduché, nejprve je informace zaokrouhlena na konečný 

počet desetinných míst a poté změřena její délka. V následujícím obrázku je zřejmé, jak celá 

procedura probíhá. Vstupem je rozměr, úhel, poloha objektu v ose „x“ a „y“ a tvar, nicméně 

ten je dán třemi vstupy jako digitální signál a vždy jen jeden z nich je aktivní, buď je to kruh, 

čtverec nebo šestiúhelník. 
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 Tyto vstupy kromě tvaru jsou zaokrouhleny, uloženy do proměnné a zároveň je 

změřena jejich délka, čili od čtyř vstupů máme osm výstupů. Proměnná tvar, jenž je tvořena 

třemi digitálními vstupy je pomocí logických podmínek zpracována tak, že výstupní veličina 

nabývá hodnot jedna, dvě nebo tři, pokud není vstup ani jedna z možností, tak se výstupní 

hodnota rovná nule. 

  Je zde ošetřeno i to, pokud by kamera zpracovala obraz špatně a vyhodnotila ho jako 

například kruh i čtverec zároveň, tak se bude výstup rovnat taky nule. 

 

Obr. 30: Měření délky informace 
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Obr. 31: Odesílání zpráv 

4.3 Komunikace po RS-232 

 RS232 je rozhraní pro přenos informací vytvořené původně pro komunikaci dvou 

zařízení do vzdálenosti 20 m. Pro větší odolnost proti rušení je informace po propojovacích 

vodičích přenášena větším napětím, než je standardních 5 V. Přenos informací probíhá 

asynchronně, pomocí pevně nastavené přenosové rychlosti a synchronizace sestupnou 

hranou startovacího impulzu. RS 232 používá dvě napěťové úrovně. Logickou 1 a 0. Log. 1 

je někdy označována jako marking state nebo také klidový stav, Log. 0 se přezdívá space 

state. Log. 1 je indikována zápornou úrovní, zatímco logická 0 je přenášena kladnou úrovní 

výstupních vodičů. Nejběžněji se pro generování napětí používá napěťový zdvojovač z 5 V a 

invertor. Logické úrovně jsou potom přenášeny napětím +10 V pro log. 0 a –10 V pro log. 1. 

RS232 Používá asynchronní přenos informací. Každý přenesený byte konstantní rychlostí je 
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proto třeba synchronizovat. K synchronizaci se používá sestupná hrana tzv. Start bitu. Za ní 

již následují posílaná data. 

 

Obr. 32: Princip komunikace 

5. Popis programu 

Tento program běží v nadřazené řídicí jednotce robotu IRC 5-1, tímto programem je 

především řízen robot ABB, dále jsou zpracovávány příchozí informace po sériové 

komunikaci a z digitálních vstupů, ovládány digitální výstupy řídící elektromagnetický 

rozvaděč a frekvenční měnič článkového dopravníku. 

MODULE MainModule 

 var iodev channel; 

 var num i; 

 var bool ok; 

 var num val1; 

 var string start; 

     var string uhel; 

 var string delkauhel; 

 var num uhelval; 

 var string rozmer; 

 var string delkarozmer; 

 var num rozmerval; 

 var string x; 

 var string delkax; 

 var num xval; 

 var string y; 

 var string delkay; 

 var num yval; 

 var string tvar; 

 var num tvarval; 



Diplomová práce – Integrace strojového vidění do RTP 

 

50 

 

 var string dete; 

  

 PERS tooldata gripper := [ TRUE, [[25, 0, 147], [1, 0, 0 ,0]], [0.5, [12, 0, 80], [1, 0, 0, 

0], 0, 0, 0]]; 

  VAR num anglex; 

  VAR num angley; 

  VAR num anglez; 

  VAR orient orient1; 

  VAR pos pos1; 

 

 Tato část programu proběhne pouze jednou, vždy na začátku. Jsou zde nadefinovány 

všechny proměnné obsaženy v programu a nadefinování efektoru. 

 PROC main() 

  

  SetDO DO10_3, 1; 

  SetDO DO10_4, 0; 

  SetDO DO10_5, 0; 

  SetDO DO10_6, 1; 

   

  WaitDI di10_3, 1; 

   

  SetDO DO10_6, 0; 

  SetDO DO10_5, 0; 

  SetDO DO10_4, 0; 

  SetDO DO10_3, 0; 

  waittime 2; 

  open "com1:", channel\bin; 

  
  MoveJ [[558.12,6.55,287.50],[0.000900088,0.717105,-

0.00829034,0.696916],[0,0,-2,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v1000, z100, 

gripper; 

 

V této části je spuštěn článkový dopravník, poté se čeká na impulz od optické závory. 

Po příchodu impulzu je dopravník zastaven, otevře se komunikace po sériové lince a 

následně najede robot do pozice poblíž článkového dopravníku vhodné pro pozdější 

uchopení předmětu. Je zde taky časové zpoždění dvě sekundy, toto zpoždění je zde z důvodu 

časové periody zpracování obrazu kamery, které je ve skutečnosti okolo 0,78 sekundy. Dvě 

sekundy jsou zde z důvodu bezpečnosti, protože může nastat situace, kdy dojde k otevření 

komunikace těsně po začátku první periody, tudíž už nezachytíme všechny informace, proto 

musíme počkat na druhé příchozí data. 
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next1:  start:=ReadStrBin(channel,4); 

   if start<>"uhel" goto next1; 

    

  delkauhel:=ReadStrBin(channel,1); 

  ok:=StrToVal (delkauhel, Val1); 

  uhel:=ReadStrBin(channel,Val1); 

   

next2:  start:=ReadStrBin(channel,4); 

   if start<>"veli" goto next2; 

    

  delkarozmer:=ReadStrBin(channel,1); 

  ok:=StrToVal (delkarozmer, Val1); 

  rozmer:=ReadStrBin(channel,Val1); 

   

next3:  start:=ReadStrBin(channel,4); 

   if start<>"polx" goto next3; 

    

  delkax:=ReadStrBin(channel,1); 

  ok:=StrToVal (delkax, Val1); 

  y:=ReadStrBin(channel,Val1); 

   

next4:  start:=ReadStrBin(channel,4); 

   if start<>"poly" goto next4; 

    

  delkay:=ReadStrBin(channel,1); 

  ok:=StrToVal (delkay, Val1); 

  x:=ReadStrBin(channel,Val1); 

   

next5:  start:=ReadStrBin(channel,4); 

   if start<>"tvar" goto next5; 

    

  tvar:=ReadStrBin(channel,3); 

   

next6:  start:=ReadStrBin(channel,4); 

   if start<>"dete" goto next6; 

    

  dete:=ReadStrBin(channel,1); 

  ok:=StrToVal (dete, Val1); 

  TPWrite "dete="\Num:=Val1; 

  if Val1<>1  

    then goto next1; 

   endif 
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  close channel; 

  
Zde je řešený příjem dat, nejprve je zde podmínka čekající na název informace, dále 

je načtena délka informace a nakonec je načtena informace, to vše je provedeno pětkrát. 

Poslední podmínka je od detekce předmětu, pokud je totiž na páse detekováno více než jeden 

předmět, je program spuštěn znova. 

   

   

  ok:=StrToVal (uhel, uhelval); 

  ok:=StrToVal (rozmer, rozmerval); 

  ok:=StrToVal (x, xval); 

  ok:=StrToVal (y, yval); 

  ok:=StrToVal (tvar, tvarval); 

   

  xval:=xval/7.7; 

  yval:=yval/7.7; 

  xval:=xval+597; 

  yval:=-260+yval; 

   

   

   anglex:=uhelval-90; 

   angley:=-90; 

   anglez:=-90; 

   pos1.x:=xval; 

   pos1.y:=yval; 

   pos1.z:=235; 

 

 Tato část programu je věnována převodům jednotek rozměrů, úhlů a převodu čísel ze 

stringu na číselnou hodnotu. Dále je zde provedeno sjednocení souřadnicového systému 

kamery a robotu. Jak je zřejmé, hodnota z kamery je dělena číslem 7,7, tuto hodnotu jsem 

zjistil jednoduše tím, že jsem si kamerou změřil objekt, jehož rozměr jsem znal, a poté jsem 

jednoduše výsledné číslo vynásobil konstantou tak, aby výsledek odpovídal realitě. 

   

   orient1 := OrientZYX(anglez,angley,anglex); 

    

   MoveJ [pos1,orient1,[0,0,-

3,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v1000, fine, gripper; 

 

 Výpočet orientace ze zadaných úhlů a najetí do polohy, která přišla po sériové lince, 

tedy nad předmět. 
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   SetDO DO10_1, 1; 

   SetDO DO10_2, 0; 

   WaitTime 0.5; 

   pos1.z:=205; 

    

   MoveJ [pos1,orient1,[0,0,-

3,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v100, fine, gripper; 

 

 Otevření efektoru a najetí dva milimetry nad povrch článkového dopravníku. Výška 

právě dva milimetry nad článkový dopravník byla zjišťována postupným manuálním 

přibližováním robotu, pak se jenom odečetla hodnota pozice v ose Z. 

 

   SetDO DO10_1, 0; 

   SetDO DO10_2, 1; 

   WaitTime 0.5; 

    

   pos1.z:=235; 

   MoveJ [pos1,orient1,[0,0,-

3,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v1000, fine, gripper; 

 

 Sevření efektoru a zvednutí předmětu o tři centimetry. 
 

   MoveJ [[558.12,6.55,287.50],[0.000900088,0.717105,-

0.00829034,0.696916],[0,0,-2,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v1000, z100, 

gripper; 

   MoveJ [[-11.79,848.68,272.82],[0.487049,-0.524835,-0.50126,-

0.48587],[1,0,-3,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v1000, fine, gripper; 

    

   SetDO DO10_1, 1; 

   SetDO DO10_2, 0;  

   WaitTime 0.5; 

   SetDO DO10_1, 0; 

   SetDO DO10_2, 1; 

       

 Najetí do koncové polohy a puštění předmětu. 
    

 ENDPROC 
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Obr. 33: Sestava kamery na stojanu s optickou závorou 
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Obr. 34: Sestava strojového vidění s robotem 
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6. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá rozsáhlou problematikou zpracování obrazu, 

odfiltrování předmětů, které nejsou předmětem zájmu, jeho klasifikací, jak tvaru, rozměru, 

tak i jeho orientaci na článkovém dopravníku a dále odeslání informace pomocí portu RS-

232.  

Cílem pro vypracování diplomové práce byly následující body: 

1. Pro pracoviště s průmyslovým robotem specifikujte subsystém strojového vidění. 

2. Sestavu strojového vidění vhodně integrujte s robotem. 

3. Systém strojového vidění demonstrujte na vhodném typu úloh. 

4. Navrhněte soubor dvou laboratorních úloh. 

5. Vyhotovte podrobnou technickou dokumentaci. 

 Zásady pro vypracování diplomové práce byly splněny, byl navržen a vhodně 

instalován systém strojového vidění, který byl uchycen na konstrukci článkového 

dopravníku, kde společně s optickou závorou tvoří kompaktní celek. Komunikace s řídicí 

jednotkou robotu probíhá po sériové lince doplněnou o digitální signál z optické závory. Pro 

demonstraci funkčnosti byl sestrojen program třídící matičky různého tvaru a velikosti do 

plastových krabiček. V tomto programu jsou obraženy dvě úlohy a to, jak rozpoznání tvaru, 

tak rozpoznávání velikosti. 

Seznámil jsem se s programovacím prostředím od firmy National Instruments Vision 

Builder, ve kterém je systém CVS-1454 programován. Toto programovací prostředí je velice 

přehledné a srozumitelné, ale pro popis všech jeho funkcí by bylo nutné napsání obsáhlé 

příručky. Sám osobně jsem používal jen část dostupných funkcí. Výrobce systému se sice 

chlubí rychlostí a real-time systémem, ale mě připadalo, že tento systém je relativně dosti 

pomalý, vzhledem k mé jednoduchosti procedury zpracování obrazu byla perioda odesílání 

dat 0,78 sekundy, což se mi zdá docela hodně, neumím si představit zpracovávat více 

objektů najednou nebo dokonce zpracovávat obraz za jízdy článkového dopravníku. 
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Robot byl programován v softwaru přímo od výrobce robotu ABB, což je Robot 

Studio, programování se podobá standardnímu programovacímu jazyku C, jenž má své 

specifické funkce, příslušné právě tomu, že se tento jazyk věnuje řízení robotu. Nedostatkem 

tohoto programu byla nepřítomnost přesušení, toto přerušení by bylo velice vhodné použít 

pro impulz z optické závory, abychom na tento impulz nemuseli zbytečně čekat. V tomto 

případě by se totiž mohl dopravník rozjet ihned po sebrání předmětu robotem, než by robot 

předmět přesunul nad krabičku, otevřel efektor a vrátil se zpět, mohl by už být k dispozici 

další předmět na sebrání. Nyní probíhá program tak, že kamera zpracuje obraz, zašle 

informace robotu, ten předmět sebere, přesune nad krabičku, předmět pustí a vrací se 

k dopravníku. Teprve než se robot zastaví poblíž článkového dopravníku, spustí se 

dopravník, a čeká na impulz z optické závory způsobený přechodem jakéhokoliv předmětu. 

Co je možné do budoucna zlepšit, je pokusit se vytvořit dva na sebe nezávisle 

probíhající programy v systému strojového vidění CVS-1454, první program by měl na 

starost zpracování obrazu a jeho odesílání a druhý by zpracovával signál z optické závory a 

odesílal taktéž tyto data po sériové lince RS-232, tímto by se ušetřil jeden kabel. Jako daleko 

závažnější nedostatek považuji nepřítomnost přerušení u jednotky IRC 5-1. Jeho vytvoření 

pro zpracování impulzu z optické závory by byl obrovský přínos pro urychlení celého 

procesu třídění.  
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8. Přílohy 

Schéma zapojení: 

• Připojení frekvenčního měniče k řídicí jednotce IRC 5-1 – Příloha A 

• Zapojení silnoproudé časti frekvenčního měniče – Příloha B 

• Rozložení jednotlivých prvků v rozvaděči DT01 – Příloha C 

Přiložené CD: 

• Text diplomové práce 

• Vytvořené programy, soubory typu *.txt  a *.vbait 

• Video funkce systému strojového vidění 

 


