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komponenty pro automatizaci

Nová řada inteligentních kamer  
od National Instruments

Společnost National Instruments (NI) 
5. listopadu 2007 představila své první dvě 
inteligentní kompaktní kamery NI 1722 a 
NI 1742, velmi výkonné systémy za nízkou 
cenu, které zvyšují laťku v tomto oboru. Obě 
nové inteligentní kamery jsou vestavná (em-
bedded) zařízení, v nichž jsou integrovány 
průmyslová řídicí stanice a snímač obrazu 
spolu se softwarem pro zpracování obrazu od 
společnosti NI. Obraz tedy může být zpraco-
váván přímo v kameře. Uvedené inteligentní 
kamery značky NI představují ucelené sys-
témy pro strojové vidění a automatické říze-
ní v průmyslu vhodné k řešení úloh jako vy-
hledávání součástí, kontrola obalů, kontrola 
správné montáže a čtení čárových i matico-
vých identifikačních kódů.

Nové kamery jsou dodávány se softwarem 
National Instruments Vision Builder for Auto-
mated Inspection (AI), což je interaktivní kon-
figurační prostředí pro nastavování, ověřování 
a uvádění do provozu uživatelských programů 
pro zpracování obrazu, a to vše bez nutnosti 
programování. S použitím tohoto interaktivní-
ho softwaru, ovládaného prostřednictvím na-
bídkových menu, mohou uživatelé komplexně 
využívat možnosti strojového vidění způsoby 
zahrnujícími nejen vlastní rozpoznávání ob-
razu, ale také provádění akcí založené na sta-
vech, včetně smyček a větvení. K tomu je ur-
čen vestavěný editor stavových diagramů. Ve 
složitějších úlohách mohou inteligentní kame-
ry NI spolupracovat s grafickým vývojovým 
prostředím National Instruments LabVIEW 
a celou knihovnou od NI, obsahující algoritmy 
pro zpracování obrazu a strojové vidění, jako 
je detekce hran, hledání vzorů, čtení lineárních 
i maticových kódů a optické rozpoznávání zna-
ků. Programy pro strojové vidění lze přenášet 

mezi platformami jen s malými úpravami, ne-
boť LabVIEW a Vision Builder AI podporují 
velmi širokou škálu hardwaru.

„Inteligentní kamery NI představují vý-
razný krok vpřed pro celý obor strojového 

vidění, neboť dosahují vysoké výkonnosti při 
nízkých nákladech, a zároveň rozšiřují hard-
warovou platformu společnosti NI pro po-
čítačové vidění o systémy jiné než ty, které 
jsou založeny na PC. Ve všech možných ob-
lastech, od kontroly křemíkových destiček až 
po balení potravinářských výrobků, předsta-
vují inteligentní kamery od NI pro konstruk-
téry strojů snadno použitelné a ucelené řeše-
ní pro vizuální kontrolu, a to se všemi funk-
cemi obvyklými nyní u systémů strojového,“ 
řekl při představování kamer John Hanks, vi-
ceprezident společnosti NI pro marketing prů-
myslových produktů.

Kamera NI 1722 je vybavena procesorem 
PowerPC s taktovací frekvencí 400 MHz, 
procesor v kameře NI 1742 (obr. 1) pracuje 
s taktem 533 MHz. Monochromatický snímač 
obrazu typu CCD od firmy Sony s rozlišením 
VGA (640 × 480), použitý v obou kamerách, 
je velmi kvalitní. Kamery také obsahují prů-
myslové vstupy a výstupy, včetně dvou optic-
ky oddělených digitálních vstupů a dvou op-
ticky oddělených digitálních výstupů, sériové 
rozhraní RS-232 a dvě rozhraní pro gigabito-
vý Ethernet s podporou průmyslových proto-
kolů, včetně protokolu Modbus TCP.

Kamera NI 1742 navíc obsahuje podpo-
ru pro připojení inkrementálního čidla a ve-
stavný řadič podporující firemní metodu pří-
mého řízení osvětlení (NI direct drive light-
ing). Díky podpoře inkrementálních čidel 
mohou uživatelé snadno synchronizovat vi-
zuální kontrolu se systémy lineárních a ro-
tačních pohonů. V řadiči NI direct drive je 
vestavěn zdroj pro napájení diod LED, kte-
rý poskytuje konstantní výstupní proud až 
500 mA a špičkový proud až 1 A. Špičkové 
spínání osvětlení umožňuje pracovat s čtyř-
násobně zvýšenou intenzitou osvětlení bez 
poškození světelného zdroje.
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Obr. 1. Inteligentní průmyslová kamera  
NI 1742 

kr
át

ké
 z

pr
áv

y  Anotace knihy: 
Výkladový slovník z oblasti 
průmyslového a duševního 
vlastnictví

Špindler, K: Výkladový slovník z oblasti 
průmyslového a duševního vlastnictví.

LexisNexis CZ, Praha, 2007, 96 stran, ná-
klad neuveden, cena 145 Kč.

Nový výkladový slovník je významným 
obohacením málo obsažné literatury zaobí-
rající se průmyslovým a duševním vlastnic-
tvím. Jeho autorem je zkušený odborník v ob-
lasti průmyslových práv, který pracoval více 
než 30 let na Úřadu průmyslového vlastnictví 

a v současné době působí na Univerzitě veřej-
né správy a mezinárodních vztahů v Praze.

Předcházející podobné slovníky, od jejichž 
vydání uplynuly desítky let, již nepostačují 
současnému ekonomickému a politickému 
vývoji v této sféře a dostatečně nepostihují 
novou situaci vzniklou v důsledku překotného 
vývoje legislativy a vstupu České republiky 
do EU. Čtenář ve slovníku najde výklad mno-
ha nových pojmů, jako např. dohoda o paten-
tu Společenství, Evropská patentová organi-
zace, komunitární právo, ochranná známka 
Společenství, průzkum evropské patentové 
přihlášky aj. Slovník obsahuje i pojmy vyja-
dřující současnou úroveň a postavení průmys-
lového a duševního vlastnictví v ekonomice 
našeho státu, jejichž znalost je nezbytná jak 

pro studium, tak i pro praxi a pro pochope-
ní základních tendencí a směrů v této ob-
lasti v současné době. V závěru knížky je 
připojen rejstřík citovaných pojmů, přehled 
použitých národních předpisů se vztahem 
ke zmíněné oblasti, prováděcí a související 
předpisy a některé směrnice a nařízení Rady 
Evropských společenství a seznam použité 
literatury. U některých hesel jsou uvedeny 
odkazy na příslušné zákony a vyhlášky, kte-
ré jsou v tomto ohledu platné.

Publikace najde své uživatele nejen mezi 
patentovými zástupci, advokáty a dalšími od-
borníky, kteří přicházejí s uvedenou proble-
matikou do styku, ale i mezi samotnými vyná-
lezci a zlepšovateli a posluchači technických 
univerzit a průmyslových škol. -šp-




