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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním obrazu snímaného průmyslovou kamerou Basler, 

konkrétně optickým rozpoznáváním číselných znaků na snímcích displeje měřicího přístroje 

(multimetru). Za pomoci programů LabVIEW a Vision Builder byly vytvořeny celkem dvě softwarové 

aplikace. Jedna se věnuje samotnému čtení údajů z displeje multimetru a druhá ovládání kalibrátoru 

Omicron CMC 256plus, který generuje hodnoty elektrického napětí a proudu s maximální přesností. 

Propojením těchto aplikací vznikla aplikace porovnávající naměřené a kalibrované hodnoty. 

  

Klíčová slova 

LabVIEW; Vision Builder; OCR; strojové vidění; segmentace obrazu; kamera; Omicron CMC 256plus 

Abstract 

In this bachelor work I am dealing with the optical character recognition of recorded display images 

of the measuring device. Therefore, I created two applications in the LabVIEW and Vision Builder 

programmes. First one was used for reading the data, and the second one to generate exact values of 

electric current and voltage. By connection of these applications I created one application capable of 

comparing the measured data. 
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1 Úvod 

Lidé v dnešní době hledají a vymýšlejí prostředky k usnadnění práce. Může za to počítačová doba, 

která právě toto umožňuje. Sledovat a zapisovat hodnoty z několika míst současně. To je něco, co 

by se dalo použít nejen v průmyslu, ale také v medicíně nebo domácnostech. Je však kladen důraz 

na přesnost a spolehlivost. Pro přenos obrazu se používají převážně průmyslové kamery a 

standardní kamery s vyšším rozlišením kamery. Pomocí kamer dostaneme obraz do počítače, kde 

se pak dále zpracovává naprogramovaným algoritmem. Samotný algoritmus musí být hodně 

spolehlivý. Největším problémem v oblasti optického rozpoznávání znaků jsou různé odrazy 

světených zdrojů a výběr málo kvalitní kamery. Digitalizovaný obraz programová aplikace uloží 

do souboru, opatří informací o aktuálním datu a čase a rozpoznanou hodnotou. Aplikace pro 

vyčítání hodnot je propojena s aplikací, která ovládá kalibrátor. Kalibrátor je velmi přesný zdroj 

proudového a napěťového signálu.  A právě ve zhotovené práci mohu nastavit požadované hodnoty 

elektrických veličin a pomocí vyčítání hodnot z multimetru lze sledovat jeho odchylku. Zhotovená 

práce se tedy dá využít pro zjištění chyb zdrojů, nebo vyčítání hodnot z displeje přístroje. 
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2 Popis celkové aplikace 

2.1 Sestava pro mou aplikaci 

V aplikaci byl použit kalibrátor CMC 256plus od firmy Omicron. Dále digitální multimetr s pasivním 

displejem RE95 od firmy Range. Jeden z nejdůležitějších prvků je průmyslová kamera Basler acA2500, 

jež je velmi kvalitní a spolehlivá. Pro uchycení kamery byl použit stojan se třemi kulovými klouby pro 

univerzální nastavení. Dále je využíván stolní počítač, kde se nainstaloval software LabVIEW 2015 

a Vision Builder 2015. V těchto programech je vytvořen celý software.  

 

Obrázek 1 Fotografie zapojení 
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3 Zpracování obrazu 

3.1 Segmentace obrazu 

Segmentace obrazu je jeden z nejdůležitějších kroků v optickém rozpoznávání znaků a zabývá se 

digitálním zpracováním obrazu. Slouží k rozdělení obrazu do částí neboli oblastí, které pak slouží 

k identifikaci objektů v obraze. Segmentace však téměř vždy nevytvoří plně použitelné výsledky, proto 

je ještě nutné provést dodatečné kroky. Buď segmentace vytvoří příliš malé segmenty, které je třeba 

spojit, nebo naopak nedojde k rozdělení několika logických objektů, které je třeba dodatečně oddělit. 

[1] 

 

Obrázek 2 Ukázka segmentace metodou prahování 

 

3.2 Prahování 

Prahování je metoda, která nám slouží k detekci objektů v obraze. Princip prahování spočívá v tom, 

že v nalezených oblastech přiřadí bodům (pixelům) hodnotu 1 a ostatním bodům (bodům pozadí) přiřadí 

0. Předpokládá se, že body v hledaných oblastech mají stejný jas. Jedna z variant realizací prahování 

se zabývá tím, že porovnává jas bodu v oblasti v daném intervalu ⟨𝑎, 𝑏⟩. Často se používá jediná hodnota 

𝑡 (tzv. práh). Když je vyšší hodnota prahu v bodu, tak je bodu přiřazena 1. „Prahování se tedy děje na 

základě předpisu 𝑔 (𝑥, 𝑦) = {︂ 1, 𝑓 (𝑥, 𝑦) ∈ ⟨𝑎, 𝑏⟩ 0, jinak nebo 𝑔 (𝑥, 𝑦) = {︂ 1, 𝑓 (𝑥, 𝑦) = 𝑡 0.“ Správné 

nastavení hodnoty prahu nám zajistí velkou úspěšnost rozpoznávání znaků. Hodnotu prahu lze zjistit na 

základě informací získaných z obrazu, který má být segmentován. Obrazy se dvěma vrcholy jasu 

se nazývají bimodálním histogramem. Pro tyto snímky se doporučuje volit hodnotu prahu 𝑡 v níž 

histogram dosahuje mezi oběma vrcholy minima. V případě, kdy převažují ve vyšetřované části obrazu 

body s hodnotou 1 nebo body s hodnotou 0, hodnotu prahu z histogramu nelze stanovit. Řeší se to tím, 

že hodnota prahu = průměr hodnot prahů z přilehlých oblastí. [2]  
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4 Kamerový systém 

Ze všeho nejdříve se musí navrhnout soustava kamerového systému, kdy se musí uvažovat 

o součástech kamerového systému vhodně zvolených k zadání. Kamerový systém se skládá z kamery, 

objektivu, osvětlení, prvků zajišťujících komunikaci s počítačem a vhodného softwaru. [3] 

4.1 Výběr kamery 

Pro strojové vidění je vhodné použít průmyslové kamery, které se liší oproti obyčejným kamerám 

v těchto vlastnostech: malými rozměry, robustní konstrukcí, odolností proti vibracím, prachu, změnám 

teploty atp. 

Parametry kamer: 

 Velikost senzoru 

 Rozlišení senzoru 

 Typ senzoru 

 Barevná hloubka (barevná/černobílá) 

 Typ komunikačního rozhraní (analogové, digitální) 

 Typ osvětlení 

Senzor  

V každé kameře je senzor, který převádí dopadající světlo na elektronickou podobu. Čip je tvořen 

jednotlivými pixely uspořádanými do matice (maticové kamery) nebo řádku (řádkové kamery). Počet 

pixelů na senzoru udává rozlišení kamery. Rozlišení se udává jako součin počtu bodů stran obrazu 

(1280x960) nebo celkovým počtem (1,3 Megapixel). Podle technologie převodu fotony na elektrický 

signál se senzory dělí na čipy CCD a CMOS. 

Typy senzorů 

Zkratka CCD označuje typ senzoru, jenž je nejčastěji používán v digitálních fotoaparátech. Tento 

snímací čip dokáže zaznamenat obrazovou informaci (skrze objektiv fotoaparátu), dále pak poslat 

informaci k dalšímu zpracování. Proces umožňují světlo-citlivé buňky čipu (tzv. pixely), které generují 

elektrický proud v závislosti na množství na ně dopadávajícího světla. Dále se jejich náboj přenese 

do jednoho z rohů matrice. Vzniklý signál je stále analogový. Až skrze převodník a datovou sběrnici 

se generuje digitální signál, který je dále zpracováván procesorem. Snímače CCD se nacházejí 

ve videokamerách, digitálních fotoaparátech i skenerech a jejich rozlišení udávají Megapixely. [3] 

Výhody CCD oproti CMOS: 

 Při základních ISO citlivostech obraz méně šumí 

 Produkují kvalitnější obraz 

 Je podstatně citlivější na světlo 



15 

 

 

Obrázek 3 Princip procesu CCD 

 

Nevýhody CCD oproti CMOS: 

 CCD čip pracuje pomaleji 

 Jeho výroba je nákladnější 

 Spotřebovává více energie 

 

Zkratka CMOS je označení pro jeden z nejrozšířenějších druhů snímacího čipu v digitálních 

fotoaparátech. Čipy CMOS se vyrábějí stejným způsobem jako mikroprocesory, z toho vyplývá, že jsou 

mnohem levnější a snáze se vyrobí než čipy CCD. Čipy CMOS mají na každém pixelu vlastní tranzistor, 

který zesiluje elektrický náboj. Každý pixel je vyhodnocen individuálně a výsledný signál je digitální, 

takže nemusí procházet žádnými převodníky. [3] 

 

Výhody CMOS oproti CCD: 

 Pracují rychleji 

 Jsou energeticky velmi úsporné 

 Jejich výroba je mnohem levnější 

 

Nevýhody CMOS oproti CCD: 

 Vyšší šum 

 O něco nižší obrazová kvalita (již přestává platit) 

 Nižší citlivost na světlo 

4.2 Komunikační rozhraní  

Kamera může disponovat celou řadou konektorů pro zprostředkování datového přenosu. 

Komunikační rozhraní kromě přenosu obrazových dat zajišťuje přenos řídicích a synchronizačních 

signálů, konfiguraci kamery, napájení kamery. Dnes nejpoužívanější digitální komunikační rozhraní pro 

kamery jsou: [4] 
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1. GigE (Gigabit Ethernet) 1 Gbit/s, 100 m 

2. USB (3.0) 5 Gbit/s, 10 m 

3. FireWire, 400 Mbit/s, 10 m 

4. USB (2.0) 450 Mbit/s, 10 m  

5. Camera Link, Škálovatelné řádově stovky Mbit/s, 10 m 

6. CoaXPress, Řádově desítky Gbit/s, 100 m a více 

 

4.2.1 GigE (Gigabit Ethernet)  

GigE Vision je standardní rozhraní kamery vyvinuté pomocí komunikačního protokolu Gigabit 

Ethernet. V průmyslových aplikacích strojového vidění GigE Vision je umožněn rychlý přenos obrazu 

pomocí nízkonákladových standardních kabelů pro velmi dlouhé délky. Umožňuje také používat 

hardware a software od různých dodavatelů. [5] 

 

Obrázek 4 GigE (Gigabit Ethernet) pro průmyslové kamery [5] 

 

4.2.2 USB (3.0)  

USB 3.0 těží z velmi snadného připojení (Plug & Play) a vysoké propustnosti. Ve srovnání s USB 2.0 

je správa komunikace USB 3.0 v mnohém vylepšena. Nabízí vyšší spolehlivost přenosu dat a mnohem 

nižší zátěž počítače CPU. Další velkou výhodou je napájení. Digitální kamery jsou napájeny přímo z 

portu USB 3.0 počítače a není proto nutné použít další kabeláž. Mezi nevýhody naopak patří délka 

kabeláže. Ta je omezena na 5 metrů při použití pasivních kabelů. Obtížnější je také připojit více kamer 

s rozhraním USB 3.0 k jednomu počítači. Kamery s rozhraním USB 3.0 často nahrazují starší typy kamer 

s komunikačním rozhraním USB 2.0 a FireWire. [7] 

 

Obrázek 5 USB 3.0 pro strojové vidění [6] 
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4.2.3 FireWire 

Komunikační rozhraní FireWire bylo po mnoho let velmi úspěšným a široce rozšířeným rozhraním 

pro digitální kamery. Pro strojové vidění sice neexistuje univerzální standard, ale i přesto jsou tyto 

kamery podporovány v mnoha aplikacích pro zpracování obrazu. Mezi výhody patří především možnost 

napájet kameru přímo z FireWire rozhraní a velmi nízká zátěž CPU. Mezi nevýhody patří naopak krátká 

kabeláž, a především malá propustnost v porovnání s jinými rozhraními. Počet nasazení těchto kamer 

v dnešní době rychle klesá a kamery jsou nejčastěji nahrazovány modely s výstupem USB 3.0. [7] 

 
Obrázek 6 Konektor FireWire [7] 

 

4.3 Objektivy 

Pokud je potřeba kvalitní obraz z kamery, je nutné si zvolit vhodný objektiv, který zaručí koncentraci 

dopadajícího světla na senzor kamery takovým způsobem, aby byl snímaný obraz dostatečně ostrý a měl 

odpovídající jas. Při zaostření lze použít manuální otáčení zaostřovacím kroužkem, případně jsou 

u některých lepších objektivů použity i autofokusy, u nichž se zaostření provádí pomocí vlastních 

pohonů, které pak mohou zaostřit objekt samy. [8] 
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Obrázek 7 Kamera Basler s objektivem 

 

4.4 Osvětlení 

Jedním z nejdůležitějších aspektů při navrhování systému snímání, je správná volba osvětlení. 

Správně osvětlené snímky jsou lépe a rychleji zpracovány v rámci kontroly. Jedním z cílů osvětlení je 

oddělit snímaný objekt od pozadí tolika odstínů šedi, jak jen je to možné. Pak je nutné nastavit systém 

snímání tak, aby nebyl ovlivňován slunečním svitem, počasím nebo denní dobou. Zamezíme tím 

špatným výsledkům. V dnešní době jsou typickým zdrojem světla halogenová světla, LED žárovky 

a zářivky. Typ osvětlovací techniky může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu procesu strojového 

rozpoznání objektu. 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. [8] 
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Základní příklady osvětlení: 

 

Obrázek 8 Plošné osvětlovací pole [14] 

 

Obrázek 9 Kruhové osvětlovače [14] 
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5 Tester OMICRON CMC 256plus 

5.1 Charakteristika přístroje 

Přístroj OMICRON CMC 256plus slouží nejen k testování elektroměrů, ale také ochraně měřicích 

převodníků. Měří s třídou přesnosti 0,1 %. Tester OMICRON CMC 256plus je zařízení, které slouží pro 

testování v energetice. Tímto přístrojem lze testovat ochrany, elektroměry a měřicí převodníky 

v elektrických energetických systémech. Tester OMICRON CMC 256plus je první volbou pro aplikace 

vyžadující vysokou přesnost. Tato jednotka není jen výbornou zkušební sadou pro testování ochran, ale 

slouží také jako univerzální kalibrátor. Jeho vysoká přesnost umožňuje kalibraci široké škály měřicích 

přístrojů, měřicích převodníků, zařízení měřících kvalitu napájení a dalších. [9] 

 

Obrázek 10 Omicron CMC 256 [9] 

 

5.2 Výkonové parametry CMC 256plus: 

 • Výstup zkušebních veličin:  

• 4 x napětí  

• Dva galvanicky oddělené proudové obvody (vždy 3 x 12,5 A)  

• Řízení vnějších zesilovačů (až šest dodatečných zkušebních signálů) přes rozhraní malých signálů.  
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• Napájení zkoušeného objektu střídavým napětím.  

• Výstup binárních signálů.  

• Snímání signálů, impulsů elektroměru a stejnosměrných měřených hodnot.  

• Nástavba EnerLyzer: Měření a analýza stejnosměrných a střídavých napětí za pomocí proudových 

kleští rovněž stejnosměrných a střídavých proudů. [10] 

 

5.3 Napěťové výstupy (VOLTAGE OUTPUT) 

 

Obrázek 11 Napěťové výstupy na CMC 256 [9] 

 

Čtyři napěťové výstupy jsou vztaženy na společný nulový vodič (obě zdířky „N“ jsou na stejném 

potenciálu) a jsou galvanicky oddělené od všech ostatních výstupů CMC 256. Obě černé zdířky „N“ 

jsou navzájem galvanicky spojené.  

Napěťové zesilovače jsou stejně jako zesilovače proudové provedeny jako lineární zesilovače 

s vazbou DC.  

Napěťové výstupy jsou realizovány ve dvou napěťových rozsazích: 

• Rozsah 1: AC 4 x 0 ... 150 V  

• Rozsah 2: AC 4 x 0 ... 300 V  

Ochrana napěťových výstupů  

Všechny napěťové výstupy jsou zabezpečeny proti chodu naprázdno, zkratům a přetížení. 

Při nadměrném oteplení chladiče dojde k tepelnému vypnutí všech výstupů. [10] 
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5.4 Proudové výstupy (CURRENT OUTPUT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proudové výstupy jsou galvanicky oddělené od všech ostatních konektorů CMC 256.  

Proudové zesilovače jsou provedeny jako lineární zesilovače s vazbou DC. Touto technologií jsou 

realizovatelné velmi kompaktní konstrukce s výborným činitelem nelinearity a frekvenčním 

průběhem. Vazbou DC mohou být precizně simulovány libovolné přechodové děje nebo stejnosměrné 

posuny.  

Pro zvýšení dynamického rozsahu proudových výstupů jsou všechny proudové výstupy vybaveny 

dvěma proudovými rozsahy:  

• Rozsah 1:6 × 1,25 A  

• Rozsah 2:6 × 12,5 A  

Ochrana proudových výstupů  

Všechny proudové výstupy jsou zabezpečeny proti chodu naprázdno, zkratům a přetížení. Pozor: cizí 

napájení z vnějších zdrojů může vést k zničení proudových výstupů. Při nadměrném oteplení chladiče 

dojde k tepelnému vypnutí všech výstupů. [10] 

Obrázek 12 Dva navzájem galvanicky oddělené výstupy s vlastním nulovým vodičem [9] 
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6 Popis programových prostředí 

6.1 Vision Builder for Automated Inspection 

6.1.1 Charakteristika programu 

Vision Builder for Automated Inspection od firmy National Instruments (VBAI nebo Vision Builder) 

je výborný software pro zpracování obrazu a různá měření. Tento program se používá hlavně v procesu 

kontrolním, kde se využívá pro hledání závad na výrobcích. Kamera pak snímá určitou plochu 

a vyhodnocuje kvalitu výrobků. Dále se využívá pro měření velikostí výrobků. Velmi zajímavou funkcí 

je i hledání textu (OCR). Vytvořené programy v praxi můžeme spouštět nejen na počítačích s operačním 

systémem Windows, ale i na inteligentních kamerách od firmy National Instruments. V prvním kroku 

při vytváření inspekcí obrazu, jak je nazýván sled operací, které jsou provedeny, je nutné načíst obraz 

do programu VBAI. Tento vytvořený program VBAI je kompatibilní s mnoha zařízeními pro získání 

obrazu. Pro přenos obrazu je možné se připojit přes různá rozhraní, například USB 3.0, USB 2.0, Gigabit 

Ethernet, FireWire, Ethernet. Pro vytváření VBAI lze použít řadu zajímavých funkcí. Například 

prahování, detekce hran nebo rohů, filtrace obrazu, měřit vzdálenosti. V neposlední řadě je také možné 

detekovat a identifikovat různé objekty, jako jsou například čárové kódy, QR kódy a text. [11] 

Výhody Vision Builderu: 

Vývoj 

 Shodné API pro všechny aplikace (od vývoje až po výrobu) 

 Rychlý vývoj 

Nasazení 

 Nízké náklady na software (možnost kompilace, VBAI run-time) 

 Možnost výběru platformy (PC, PXI, CVS, EVS) 

 Standardní komponenty (PC, VGA, Gigabit Ethernet, kamery) 

Technická podpora 

 Zkušení systémoví integrátoři 

 Kompatibilita s různými kamerami a různými operačními systémy [11] 

6.2 Vision Assistant 

Součástí softwarového modulu Vision Development Modul je nástroj Vision Assistant. Tento 

program umožňuje jednotlivě navrhovat aplikace strojového vidění, nabízí různé funkce, algoritmy 

a další metody k úpravě obrazu. Každou úpravu obrázku vidíme okamžitě. Navržený algoritmus 

je následně možno vygenerovat jako VI v LabVIEW, kód v C++, nebo uložit jako skript pro další 

použití. Nástroj umožňuje zpracování obrazu přímo z kamery, nebo z obrazových souborů uložených 

na disku. [12]   
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6.3 LabVIEW 

„Programovací a vývojové prostředí LabVIEW (Laboratory Virtual Instruments Engineering 

Workbench), je produktem americké firmy National Instruments, která je průkopníkem a největším 

výrobcem v oblasti virtuální instrumentace, technické disciplíny, která zažívá velký rozvoj v oblasti 

vývoje, výzkumu, školství a průmyslu.“ 

Prostředí LabVIEW se přezdívá „grafický jazyk“, je vhodný pro měření a analýzu signálu, řízení 

a vizualizaci technologických procesů různé složitosti, ale také k programování třeba robotů. Skoro lze 

říci, že programování LabVIEW nemá omezení své použitelnosti. 

Virtuální instrumentace nám slouží k dočasnému, někdy i trvalému nahrazení technických 

prostředků (hardware) řešením virtuálním, za přispění programových prostředků (software) a zejména 

pak grafických a vizuálních prostředků za účelem zprostředkování maximální názornosti uživateli. [13] 

Samostatná aplikace LabVIEW se skládá ze dvou částí. Jedna část se nazývá čelní panel (Front Panel) 

a zabývá se grafickým, uživatelským rozhraním. Čelní panel obsahuje veškeré ovládací a zobrazovací 

prvky pro ovládání aplikací. Tyto prvky jsou například tlačítka, grafy, textové pole, indikátory ledkové 

i textové a další. Pro ovládání nám slouží prvky Controls a pro zobrazování hodnot, obrázků a jiných 

potřebných věcí nám pak slouží tzv. Indicators. 

 

Obrázek 13 Ukázka čelního panelu aplikace pro měření RMS 

 

Druhá část aplikace se nazývá blokový diagram a tam se nachází programátorské prostředí. V této 

části vidíme všechny prvky z čelního panelu, ale pouze jako vstupy či výstupy, nikoliv tlačítka nebo 

zobrazovací prvky. V tomto prostředí lze používat i bloky, které čelní panel neobsahuje. Bloky obsahují 

různé předprogramované funkce, které pak dále používáme v samostatném programu. Díky těmto 

blokům se programování stává jednodušším. Bloky propojujeme signálovými cestami (Wires). Jedna 

z dalších výhod jsou programové struktury (Structures), které nám nahrazují cyklické funkce z jiných 
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programovacích jazyků. Pro programátora je výhoda, že každá signálová cesta je zvýrazněna barvou 

podle typu proměnné, se kterou bloky navzájem spojené spolupracují. Někdy je potřeba proměnné 

předělat do jiného datového typu, k čemuž nám slouží bloky pro přeměnu datových typů. Tyto barvy 

odpovídají zažitému barevnému rozlišení z textových programovacích jazyků (textový řetězec – růžová, 

integer – modrá atp.) [13] 

 

Obrázek 14 Ukázka blokového diagramu aplikace pro výpočet průchodu nulou 
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7 Tvorba aplikace pro výčet hodnot z multimetru pomocí Vision 

Builderu 

7.1 Získávání obrazu z kamery 

Pro získávání obrazu z kamery jsem použil funkci Acquire Image. Ta spolehlivě spolupracuje 

s průmyslovou kamerou Basler, umožňuje měnit rozlišení, určit zpoždění obrazu a má i další funkce. 

 

Obrázek 15 VBAI Inspekční krok: získávání obrazu [15] 

 

7.2 Rozpoznávání hodnot na multimetru v programu Vision Builder for 

Automated Inspection 

Další funkce, která byla využita, se nazývá Read/Verify Text. Tento algoritmus se zabývá OCR, tedy 

vyhledávání znaku v obrazu. Samotný algoritmus není nikde popsán, protože je patentovaný firmou 

National Instruments, která jej vytvořila. Tudíž lze popsat jen uživatelskou část tohoto algoritmu. 

Předtím, než můžeme tento algoritmus spustit, je nutné nadefinovat znaky, které budeme číst. Pro tento 

účel nám slouží již zmiňovaný program Vision Assistant. Jeho podprogram NI OCR Training Interface 

se přímo zabývá tvorbou předloh pro OCR. Tento program je také od National Instruments, tudíž je plně 

kompatibilní s Vision Builderem. V tomto programu se musí nejdříve vložit obrázek ve formátu .jpg, 

.png nebo jiném, přičemž se musí určit oblast, kde budeme hledat (v našem případě) čísla. Oblast 

je potřeba vybrat řádně, jak už bylo uvedeno, neboť prahování a segmentace jsou hodně citlivé operace, 

kde špatným výběrem oblasti vznikají velké chyby.  
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Obrázek 16 VBAI Inspekční krok: rozpoznání částí [15] 

 

7.2.1 Trénování znaků v programu NI OCR Training Interface 

Na obrázku (Obrázek 17) můžeme vidět část programu pro trénování znaků, kde byl vytvořen vzor 

pro každé číslo. Čím více vzorů je vytvořeno, tím větší je přesnost měření. V této aplikaci bylo 

vytvořeno ke každé hodnotě zhruba 10 vzorů, kdy se každé hodnotě definoval i vzor se znakem 

desetinné čárky. Desetinná čárka tak není samostatný znak, ale patří k hodnotě před čárkou. 

 

Obrázek 17 Trénování znaků 
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7.3 Ukládání dat z měření 

Pro archivaci dat byla použita funkce Data Logging, pomocí které se ukládá datum inspekce, přesný 

čas, číslo inspekce, stav inspekce a v neposlední řadě i naměřená hodnota. 

 

Obrázek 18 VBAI Inspekční krok: Ukládání naměřených dat 

 

7.3.1 Ukázka uložení hodnot  

 

Obrázek 19 Uložené hodnoty v textovém souboru 



29 

 

8 Aplikace v prostředí LabVIEW 2015 pro generování 

elektrických veličin pomocí kalibrátoru Omicron CMC 256plus  

8.1 Popis úlohy 

Úkolem této aplikace bylo navrhnutí a vytvoření programu. Pomocí tohoto programu se mělo 

komunikovat a zároveň generovat kalibrované napětí a proud promocí kalibrátoru Omicron 256plus, 

pomocí tohoto generovaného napětí a proudu porovnávat přesnost digitálního multimetru. Nejdříve 

je potřeba pečlivě nastudovat podrobný návod od firmy Omicron. Tento kalibrátor je k dispozici 

na katedře Fakulta elektrotechniky a informatiky. Dále pak měla být přizpůsobena tato aplikace pro další 

využití v programu.  

8.2 Knihovna Omicron CMC 256+ 

Pro tvorbu této aplikace bylo nutné se seznámit s knihovnou Omicron CMC 256+ pro prostředí 

LabVIEW 2015 a právě díky této knihovně se mohly použít důležité funkce, které byly přímo pro tento 

typ kalibrátoru vytvořeny. V prostředí LabVIEW je výhoda přesné a kvalitní nápovědy v anglickém 

jazyce. Tato nápověda tedy značně zjednodušila další práci.  

        

Obrázek 20 Knihovna CMC 256+ 
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Obrázek 21 Funkce pro nastavení elektrických veličin 

 

 

Obrázek 22 Funkce pro výstup 

 

Pro samotné generování nám slouží funkce Configure Analog Parameters. V programu se funkce 

použila vícekrát, a to ve smyčce pro generování proudu, kdy se musely přivést správné cesty od funkcí, 

které umožňovaly komunikovat přímo s daným hardwarem. Dále byla použita funkce Configure Analog 

Parameters, jednak ve smyčce pro generování napětí i frekvence, kde byla použita tato funkce dvakrát, 

aby mohla být při generování proudu i napětí zajištěna stálá frekvence.  
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Obrázek 23 Funkce pro konfiguraci analogových parametrů 

 

8.3 Popis aplikace 

8.3.1 Řešení připojení k danému kalibrátoru CMC 256plus  

Na obrázku (Obrázek 24) lze vidět část čelního panelu aplikace, kde první textové pole ukazuje, kolik 

zařízení je připojeno. Podle tohoto počtu se pak přiřazuje číslo, když se zařízení k softwaru připojí. Další 

políčko Verze je číslo, které nám udává výrobní kód kalibrátoru, jenž je zrovna připojen. Dále pak 

můžeme vidět Sériové číslo přístroje a v poslední řadě políčko Testování systému, které nám ukazuje, 

kolik bylo otestováno přístrojů a zda se podařilo aplikaci spojit s kalibrátorem.  

 

Obrázek 24 Údaje o propojení s Omicronem na čelním panelu 

 

8.3.2 Nastavení kalibrovaných hodnot 

Další částí mého programu je nastavování kalibrovaných hodnot. Pro přesnou hodnotu, která je 

u takových měření dost důležitá, nám slouží bílá políčka. Bílá políčka jsou numerické kontroléry, které 

mají nastavenou desetinnou čárku na dvě desetinná místa. Sloupcové kontroléry jsou s těmi 

numerickými propojeny. V tomto případě spíše slouží pro přehlednost nastavené hodnoty. Také můžeme 

vidět rozsah měřicí soustavy.  



32 

 

 

Obrázek 25 Nastavování hodnot veličin na Omicronu 
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K úplné přehlednosti nastavené hodnoty slouží grafické měřáky, v prostředí LabVIEW nazývané 

Meter. Zde můžeme vidět hodnotu, která je na konci smyčky, tudíž by měla být i na výstupu celé 

aplikace. 

 

Obrázek 26 Grafické měřáky 
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9 Propojení obou aplikací do jedné aplikace pomocí LabVIEW 

2015 a knihovny Vision Builder 

9.1 Tvorba aplikace 

V úloze bylo za úkol implementovat celý proces do jedné výsledné aplikace. Ze začátku nebylo 

zjevné, zda budou přítomny nějaké komplikace. Ve Vision Builderu je přímo funkce pro spuštění 

souboru z LabVIEW. Bohužel však nebylo možné otevřít žádný typ souboru. Dále byl proveden pokus 

s globální proměnnou pro obě aplikace s úmyslem používat tuto proměnnou v obou programech, 

nicméně i toto řešení nebylo úspěšné. Nakonec byla použita knihovna v LabVIEW, a to knihovna Vision 

Builder AI. Bylo vycházeno z příkladu, který byl součástí knihovny. Avšak ani tam neřešili zcela totožný 

problém. Podle nápovědy v LabVIEW byla použita funkce, která však po dlouhém testování byla 

označena za nefunkční. Naneštěstí funkce nedělaly vše, co mají, některé nefungovaly vůbec. Postupně 

bylo jednotlivým zkoušením funkčnosti jednotlivých funkcí dosaženo kýženého výsledku, a to pomocí 

funkce Get Results, kde byl objeven přítomný string s potřebnou hodnotou z Vision Builderu. Ta byla 

definována v textovém poli, kde se zobrazují výsledky z OCR.  

 

Obrázek 27 Knihovna Vision Builder AI v LabVIEW 
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9.2 Blokové schéma mé aplikace 

 

Obrázek 28 Blokové schéma aplikace 

 

9.2.1 Načtení obrazu  

Načtení obrazu probíhá pomocí kamery Basler acA2500-14um. Tato kamera je spojená přes 

NI MAX. Obraz je potřeba zaostřit pomocí otočení zaostřovací čočky, která je připevněna na kameru. 

Online režim je nastaven v programu NI MAX. Obraz je také potřeba dobře „zoomovat“, aby šly vidět 

hodnoty na pasivním displeji multimetru. Pro velkou přesnost je potřeba také dobře nasvítit displej. 

Musí se tak dávat pozor na odlesky v displeji. Odlesky pak totiž dělají velkou chybu při prahování, kdy 

jsou poté některé pixely špatně přečteny.  
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Obrázek 29 Ukázka načtení obrazu přes VBAI 

 

9.2.2 Specifikace ROI 

Důležitá část aplikace je oblast zájmu. Pokud je dobře nastavený obraz, musí se dále správně nastavit 

oblast zájmu, tedy jaká oblast nás zajímá, kde máme hledat nějaké hodnoty. Musí se zvolit správně, aby 

nezasahovala do žádné tmavé oblasti. Také je potřeba dbát na natočení objektu tak, aby byly číslice 

rovně. Právě v této části probíhá prahování. Tudíž se přiřadí ke každému pixelu buď 1 nebo 0, což závisí 

na hodnotě prahového bodu.  
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Obrázek 30 Ukázka ROI v aplikaci 

 

9.2.3 Separace znaků 

V tomto kroku se oddělují znaky od sebe. Aplikace najde a oddělí jednotlivé znaky od sebe podle 

definované maximální šířky a také podle definované výšky. V této části se také objevuje mnoho chyb, 

ty jsou převážně zaviněny špatně definovanou šířkou a výškou znaků. Dále pak navazují chyby 

i z předchozích metod, kdy špatným prahováním zanikají znaky, které nám ve výsledku zapříčiní chybu.  

 

Obrázek 31 Ukázka separace znaků VBAI 

 

9.2.4 Přiřazení hodnoty ke každému znaku 

Ke každému znaku se přiřadí hodnota, která se vytvoří pro každou číslici pomocí trénování znaků. 

Trénování znaků spočívá v tom, že se musí nafotit snímky hodnot, které se poté vyčítají. A to tak, 

abychom ke každému žádanému číslu měli aspoň jeden natrénovaný znak. Čím více natrénovaných 
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znaků se vytvoří pro každý znak, tím větší je přesnost měření. Pro každý znak bylo vytvořeno 10 snímků 

jednotlivých znaků. 

 

Obrázek 32 Ukázka přiřazení hodnoty 

 

9.2.5 Přiřazení odkazu na každý znak 

V neposlední řadě se ke každému znaku s hodnotou přiřadí odkaz. Odkaz znamená číslo, které 

reprezentuje pořadí čísel v jedné hodnotě. Hodnoty přiřazuje software sám. V tomto kroku nevzniká 

mnoho chyb v měření, ale je v mé aplikaci dosti důležitým krokem. 

9.2.6 Uložení znakové sady do souboru 

Nakonec je potřeba veškerá data uložit. Pro ukládání se používá textový soubor, v němž mohu vidět 

číslo měření, přesný čas každého měření a naměřenou hodnotu. Mohou být nastaveny i další parametry 

podle požadavku měření. Více lze vidět na obrázku (Obrázek 19). 
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10 Vyhodnocení výsledku měření 

Pro ověření funkčnosti aplikace a také zjištění spolehlivosti se proměřilo 11 hodnot v napěťovém 

rozsahu (Tabulka 1) i v proudovém rozsahu (Tabulka 2). Nastavovaly se pomocí aplikace jednotlivé 

hodnoty na kalibrátoru a následně se vyčítaly hodnoty pomocí aplikace z multimetru, který byl připojený 

ke kalibrátoru. Kalibrátor byl připojen přes ethernet kabel.  

Pro napětí byly zvoleny rozsahy po 25 V. Aplikace spolehlivě vyčetla hodnoty z multimetru 

a zaznamenala je do souboru. Z daných hodnot se poté určila absolutní chyba přístroje. U napětí 

se absolutní chyba zvětšovala v závislosti na zvyšování napětí.  

Tabulka 1 Naměřené napětí na multimetru 

Ověřování chyby multimetru při měření napětí 

Kalibrátor U [V] Multimetr U [V] Absolutní chyba 

0 0 0,00 

25 25,07 0,07 

50 49,9 -0,10 

75 74,9 -0,10 

100 100,1 0,10 

125 125,1 0,10 

150 150,2 0,20 

175 175,3 0,30 

200 200,4 0,40 

225 225,5 0,50 

250 250,6 0,60 

 

Obrázek 33 Graf absolutní chyby elektrického napětí v prostředí MATLAB 
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Proudový rozsah byl zvolen po jednom ampéru. U proudu byla chyba menší, protože se nastavovaly 

pouze hodnoty do 10 A. I tak bylo ověřeno, že multimetr není tak přesný, jak by se dalo čekat. 

Tabulka 2 Naměřený proud na multimetru 

Ověřování chyby multimetru při měření proudu 

Kalibrátor I [A] Multimetr I [A] Absolutní chyba 

0 0,000 0,000 

1 0,985 -0,015 

2 1,974 -0,026 

3 2,963 -0,037 

4 3,956 -0,044 

5 4,920 -0,080 

6 5,940 -0,060 

7 6,940 -0,060 

8 8,030 0,030 

9 9,050 0,050 

10 10,11 0,110 

 

Obrázek 34 Graf absolutní chyby elektrického proudu v prostředí MATLAB 
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11 Závěr 

Bakalářská práce se ve svém základu zabývá strojovým rozpoznáváním znaků a ve své druhé části 

generováním přesných hodnot elektrických veličin. Obě dvě aplikace spolu navzájem spolupracují. 

Pomocí výsledné aplikace lze kontrolovat přesnost digitálních měřících přístrojů. Jako platforma pro 

tvorbu aplikací byl vybrán prostředek pro vyhodnocení obrazu Vision Builder a vývojové prostředí 

LabVIEW. 

První část aplikace se věnuje rozpoznávání hodnot na displeji digitálního měřícího přístroje. Pro 

pořizování snímků z displeje byla použita průmyslová kamera Basler. Porovnáním výsledků z několika 

kamer můžeme konstatovat, že kladeným požadavkům vyhověla jedině tato kamera. Kvalita snímků se 

výrazně zvětšila a tím nebylo nutné použít filtry na eliminování odrazů světla a stínů. Aplikace je 

vytvořena v programu Vision Builder od firmy National Instruments. V tomto prostředí může 

programovat i méně zkušený programátor. Prostředí je uživatelsky přívětivé. Nabízí spoustu 

předprogramovaných funkcí, pomocí kterých lze aplikaci jednoduše vyvíjet. Pro samotný výčet hodnot 

byla použita metoda prahování. Pro každý znak byly definovány vzory, kterými byly jednotlivé znaky 

určeny. Čím více vzorů znaků existuje, tím spolehlivěj i aplikace rozpoznávání funguje. Důležitý je i 

výběr oblasti, kde se znak vyhledává. Tato oblast se musí vhodně zvolit, aby nevznikaly zbytečné chyby. 

Druhá část aplikace řeší ovládání kalibrátoru CMC 256plus od firmy Omicron. Aplikace byla 

vyvíjena v prostředí LabVIEW 2015, kde se využívá knihovna Omicron256+. Po důkladném 

prostudování s knihovních funkcí, byla sestavena výsledná aplikace. Pro připojení řídícího počítače k 

průmyslovému kalibrátoru bylo použito rozhraní ethernet. Komunikace probíhala bez problému. 

Výsledná aplikace sdružuje obě části do jedné aplikace. Problémem byl, že aplikace nebyly 

vytvořeny ve stejném prostředí. Avšak obě vývojová prostředí byla od stejné firmy National 

Instruments. Propojení bylo vytvořeno pomocí knihovny Vision Builder v prostředí LabVIEW 2015. 

Při vývoji aplikace byly zjištěny některé chyby v knihovních funkcích Vision Builder, ale po ověření 

funkčnosti, byly vybrány pouze spolehlivě fungující funkce a následně použity.  

Pomocí zhotovené aplikace byla otestována chyba měření multimetru, která je znázorněna v grafech 

(Tabulka 1, Tabulka 2). V zaznamenaných průbězích lze vidět vzrůstající chybu, v závislosti na měřené 

hodnotě. Při měření proudu lze vidět chyby v závislosti na měřené hodnotě poněkud nižší. U napětí už 

byly viditelné a se vzrůstající hodnotou rostla i chyba. 

Vytvořená aplikace najde s menšími úpravami své uplatnění i v jiných odvětvích  průmyslu, ve 

zdravotnictví i v běžném životě. Je to jen otázka vytvoření vlastních vzorů pro každý typ displeje.  
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