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snímače a měřicí technika

rací, které je úměrné viskozitě měřeného mé-
dia. Jako příklad vibračních hustoměrů s vi-
dlicí jsou na obr. 17 ukázány přístroje Micro 
Motion 7826/7829 od společnosti Emerson 
Process Management. Jde o robustní sníma-
če s minimálními požadavky na údržbu vhod-
né k použití i za velmi náročných provozních 
podmínek [12]. Lze je instalovat do potru-
bí, do otevřených či uzavřených skladových 
i provozních nádrží i jiných technologických 
aparatur (jsou k dispozici se stonkem o dél-
ce až 4 m).

Hlavní zásady pro instalaci vibračních sní-
mačů hustoty s vidlicí jsou patrné ze sché-
matu na obr. 18. U nádrží s míchadly se do-
poručuje umístit snímač hustoty do obtoku 
s cirkulací měřené kapaliny. V uzavřených 

nádržích se dává přednost udržování přetlaku, 
při němž se z kapalného média méně uvolňu-
jí plyny. Nedoporučuje se instalovat snímače 
v nádržích, v nichž vznikají vrstvy s různou 
hustotou apod.

Významnou předností vibračních sníma-
čů hustoty s vidlicí je, že provozní tlak, prů-
tok vzorku a změny viskozity nijak znatelně 
neovlivňují výsledek měření. Moderní pří-
stroje vyráběné v současné době jsou vyba-
veny elektronickými obvody s mikroproceso-
rem pro zpracování signálu. Blokové schéma 
zpracování signálu u vibračního hustomě-
ru Liquiphant M Density s výpočetní jed-
notkou Density Computer FML621 od fir-
my Endress+Hauser je na obr. 19. Schéma 
na obr. 19a ukazuje přepočet hustoty na re-

ferenční podmínky, na obr. 19b je naznačen 
přepočet hustoty na koncentraci a na obr. 19c 
je uvedena možnost rozlišení mezi dvěma 
médii (v paměti jsou uloženy údaje o závis-
losti hustoty na teplotě pro několik médií; 
systém potom může rozlišovat mezi dvěma 
médii, popř. dvěma různými koncentracemi).

Při kalibraci vibračních snímačů husto-
ty s vidlicí se pracovní konstanty daného 
přístroje určují ve dvou bodech (dvoubo-
dová kalibrace, viz obr. 20). Jedno měření 
se provádí při vidlici obklopené vzduchem  
(ρ20 °C; 101,3 kPa = 0,001 2 g/cm3) a druhé s vi-
dlicí ve vodě (ρ20 °C = 0,998 2 g/cm3).

Karel Kadlec
(dokončení v příštím čísle)

Oficiální údaje veletržní správy Messe 
Stuttgart hovoří o 323 vystavovatelích (opro-
ti 297 v roce 2009) i velkém počtu návštěvní-
ků – jejich loňský počet, 6 800, překonal i re-
kordní rok 2008. Nicméně charakter veletrhu 
se změnil: Vision 2010 zabíral jen dvě haly 
stuttgartského výstaviště, mnozí z vystavova-
telů, jejichž stánky byly nepřehlédnutelnými 
dominantami minulých ročníků, chyběli nebo 
volili skromnější prezentaci.

Loňský ročník charakterizovala sna-
ha organizátorů učinit veletrh atrak-
tivnější pro koncové uživatele. Z ty-
pického návštěvníka minulých roč-
níků, tedy systémového integrátora, 
se má v budoucnu stát vystavovatel. 
Proto bylo na veletrhu vidět i více 
exponátů z oblasti integrace strojo-
vého vidění, a to nejen z průmyslo-
vých provozů. Svědčila o tom i Inte-
gration Area, ve srovnání s minulým 
ročníkem s větší plochou, kde moh-
li zájemci diskutovat o svých apli-
kacích s přítomnými vystavovateli. 
Dále bylo možné navštívit VISION 
Application Park (modifikovaný Ap-
plication Park) a prohlédnout si mo-
delovou integraci strojového vidění 
do průmyslového výrobního provo-
zu. Popularizaci robotů i počítačové-
ho vidění zajišťovala utkání robotů ve fotba-
le, RoboCup, kde měli návštěvníci možnost 
zachytat si ve fotbalové bráně ohrožované pe-
naltou z „nohy“ robota.

Tradiční dodavatelé průmyslových kamer 
jako Basler, Dalsa JAI, Lumenera, Matrox 
a další nepřinesli na veletrh žádnou záplavu 
novinek. Prezentovali spíše vylepšené mo-
dely již existujících produktových řad. Cenu 
Vision Award získala rychlá kombinovaná 
řádková kamera ColorRanger firmy Sick, kte-
rá rozšiřuje současnou řadu Ranger. Kombi-

Veletrh Vision 2010: rekordní počet návštěvníků
nované vícečipové kamery se vůbec zdály 
být loňským hitem. Umožňují snímat ve více 
částech světelného spektra, kombinovat čer-
nobílý a barevný obraz nebo vytvářet troj-
rozměrné obrazy, což dokážou právě oceně-
né kamery Ranger.

Zajímavé bylo nahlédnout do stánků vy-
stavovatelů asijských zemí, které se svou 
účastí snaží podpořit průnik do Evropy. Čas-
to jsou to firmy specializované na jeden ver-

tikální trh, který se rozvinul na základě určité 
oblasti průmyslové výroby v Asii. Jde např. 
o kamery pro inspekci ve výrobě mikroelek-
troniky, solárních panelů, displejů pro počíta-
če i televizní přijímače. Jsou to většinou sku-
tečně špičková zařízení, ovšem v Evropě, kde 
průmysl žije hlavně z výroby automobilů, ne-
bude jejich využívání nijak masové.

Zajímavý je vývoj v oblasti kamerových 
senzorů a inteligentních (smart) kamer. 
Vzhledem k rostoucím výkonům procesorů 
téměř mizí rozdíl mezi videosenzorem a in-

teligentní kamerou, tak jak byl chápán v mi-
nulých letech. Videosenzory jsou nyní vyba-
vovány softwarovými inspekčními nástroji, 
které byly v minulosti vyhrazeny pro třídu 
inteligentních kamer. Někteří výrobci inte-
ligentních kamer ve snaze využít investice 
do softwaru se pokoušejí posunout kamery 
blíže k otevřeným PC systémům. Nabízejí 
„embedded vision system“, což je v podsta-
tě PC s proprietárním operačním systémem, 

na kterém může původní inspekční 
software z inteligentní kamery běžet 
rychleji a zvládat složitější inspekč-
ní úlohy i připojení více kamer. Ty-
pickým příkladem je nový systém 
Impact M firmy PPT vision. Naproti 
tomu otevřené systémy infiltrují trh 
inteligentních kamer. Jestliže ještě na 
veletrhu Vision 2009 byla kompakt-
ní kamera s vestavěným PC napros-
tou novinkou, vloni ji vystavovalo již 
několik výrobců. 

Podivné však bylo, že vloni na 
veletrhu Vision chyběli výrobci ote-
vřeného PC softwaru pro systémy 
strojového vidění. Ani společnosti, 
jako jsou National Instruments nebo 
MvTec Software (Halcon), neměly 
na veletrhu vlastní stánky; necha-
ly se zastupovat svými distributory. 

Podobná redukce byla znatelná i v prezen-
tacích výrobců čipů určených ke snímání 
obrazu a hardwarových komponent. East-
man Kodak byl v podstatě jediným přítom-
ným z velkých výrobců obrazových senzo-
rů; představil se malým stánkem v hale 6.

Jak tedy shrnout dojmy z loňského, již 
třiadvacátého ročníku veletrhu Vision? Opa-
trný rozběh po dvou hubených letech, méně 
okázalosti, znatelný posun k aplikacím, a to 
i z oblastí mimo průmyslovou výrobu. 

Otto Havle

Obr. 1. Pohled do jedné ze dvou hal stuttgartského výstaviště, 
které v listopadu 2010 obsadil veletrh Vision 2010




