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statnou komplikací je nutnost vyhledat vý-
znamné body co nejrychleji v mnoha mě-
řítcích obrazu. Pro každý bod je zjišťována 
i jeho úhlová orientace – vektor největšího 
gradientu jasu v jeho okolí úměrném měřítku. 
Tato informace zajišťuje invarianci vzhledem 
k rotaci. Pro oblasti kolem detekovaných vý-
znamných bodů se již jen vypočítají vektory 
deskriptorů. Deskriptory charakterizují smě-
ry a dynamiku gradientů jasu obrazové funk-
ce kolem významných bodů.

Při vyhledávání objektů pak již jen po-
stačí identifikovat zapamatované deskripto-
ry s nově nalezenými.

V systému strojového vidění VisionLab 
jsou pro využití těchto algoritmů k dispo-
zici kroky gpu_keypoint, gpu_feature_save, 
gpu_feature_match a gpu_multiple_feature_
match. Možnosti těchto kroků jsou překva-
pující. Kromě invariance vzhledem k jasu, 
měřítku a neomezené rotaci umožňují s vy-
sokým výkonem vyhledávat a identifikovat 
v podstatě veškeré typy a velikosti objektů. 
Metoda je velmi odolná i proti obrazovému 
šumu, změnám ostrosti obrazu a částečnému 
skrytí objektů (obr. 7). Jejím prostřednictvím 
je možné s velkou spolehlivostí identifikovat 
např. i lidské obličeje apod. (obr. 8, obr. 9).

Společná softwarová platforma 
pro strojové vidění i průmyslovou 
automatizaci

Díky využití čistých a stabilních surových 
obrazových dat z kamer DataCam, jednotné 
softwarové platformě Control Web a systému 
VisionLab s implementací pokročilých algorit-
mů využívajících vícejádrové CPU i masivně 
paralelní GPU mají autoři zakázkových aplika-
cí k dispozici systém, který významně zvyšu-
je pravděpodobnost úspěšného řešení i velmi 
složitých úloh.
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Chorvatská společnost SMARTEK Vision 
patří mezi světové výrobce kamer pro stro-
jové vidění. Ucelená řada kamer Giganetix 
a Giganetix Plus nabízí vý-
robcům kamerových systé-
mů nové možnosti v integra-
ci kamer a rozšiřuje oblasti 
jejich použití.

Kamery Giganetix a Gi-
ganetix Plus (obr.  1) jsou 
technicky vyspělé, cenově 
dostupné a snadno použitel-
né digitální kamery určené 
pro strojové vidění. Kame-
ry od firmy Smartek Vision 
mají vždy obraz vynikající 
kvality a s minimálním šu-
mem, kompletní sadu funk-
cí a široký výběr senzorů 
CCD a CMOS od firem Sony, OnSemi (Ap-
tina) a Truesense Imaging. Rozlišení kamer 
je až 12 Mpx. Plná kompatibilita hardwaru  
a softwaru se standardy GigE Vision umož-
ňuje bezproblémovou integraci do již existu-
jících systémů (obr. 2). 

Mezi největší výhody kamer Gigane-
tix a Giganetix Plus patří vynikající odvod 
tepla díky hliníkovému plášti. Kamery se 
tedy tolik nezahřívají, což snižuje hladi-

Nové průmyslové kamery Giganetix SMARTEK 
Vision

nu šumu. Konstrukčně jsou řešeny tak, že 
je lze uchytit z libovolné z pěti stran. Na 
všech čtyřech bočních stranách a také ze-

předu jsou připraveny otvory s metrickým 
závitem, což významně usnadňuje jejich za-
budování do strojů. Díky krycím sklíčkům, 
a to i na černobílých kamerách, jsou dob-
ře chráněny proti mechanickému poškoze-
ní. Kamery mají dva digitální vstupy a dva 
digitální výstupy. Tím je rozšířena možnost 
použití i těch nejmenších kamer. Záruka je 
36 měsíců a výrobce slibuje opravy i po je-
jím ukončení. 

Kamery Giganetix jsou dostupné také ve 
verzích S90 (s výstupem kabelu do boku)  
a Board Level (s hlavicí oddělenou od základ-
ní desky; obě části lze propojit až 15cm ka-
belem). Jejich vestavba do strojů je proto ješ-
tě snazší a oblast možného použití ještě širší. 

Potřebnou technickou podporu a pomoc 
při výběru průmyslových kamer zájemcům 

díky mnohaletým zkušenostem v oblasti stro-
jového vidění a širokému zaměření nabízí ak-
ciová společnost ELCOM. Všechny kamery 
lze předvést a vyzkoušet ve firemní labora-
toři nebo přímo u zákazníka.
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Obr. 2. Rozhraní kamery Smartek Vision 

Obr. 1.  Kamery Giganetix a Giganetix Plus


