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objektivy určené pro montáž C a CS není 
snadné od sebe rozeznat. Rozdíl je pouze 
ve vzdálenosti osazení na konci upevňovací-
ho závitu od ohniska obrazu. Důležité je vě-
dět, že objektiv C-mount lze na kameru pro 
CS-mount upevnit při použití distanční pod-
ložky o tloušťce 5 mm. Objektiv CS-mount 
na kameře určené pro objektiv C-mount však 
nelze zaostřit.

Větší rozměry čipů vyžadují i větší prů-
měr otvoru v kameře. Lze se setkat i s další-
mi typy uchycení, např. různými typy bajo-
netových zámků využívaných u fotoaparátů.

Softwarové vybavení

SDK

SDK (Software Development Kit) umož-
ňuje integrovat komunikační rozhraní do apli-
kačních programů v některém z běžných 
programovacích jazyků implementovaném 
ve specifickém operačním systému. Vybave-

ní kamery tímto softwarem a jeho funkce jsou 
zajímavé hlavně pro programátory uživatel-
ských aplikací, kteří chtějí obsluhovat funk-
ce kamery na co nejnižší úrovni referenčního 
komunikačního modelu ISO/OSI.

Standardy strojového vidění

Na standardy strojového vidění je možné 
pohlížet jako na protokoly aplikační vrstvy 
referenčního komunikačního modelu ISO/
OSI. Samotná kompatibilita rozhraní Came-
ra Link nebo Ethernet nezaručí, že aplikace 
bude s kamerou bez problémů komunikovat. 
Proto profesní asociace výrobců komponent 
strojového vidění (EMVA v Evropě, AIA 
v USA) přijaly normy určující např. formát 
datového toku při přenosu obrazu, formát po-
velů pro kameru a další předpisy umožňující 
výrobcům softwaru sjednotit rozhraní apli-
kační vrstvy.

V širším měřítku se ujaly dva standardy: 
GenICam, který je spjat hlavně s rozhraním 

Camera Link, a GigE vision, spojený s giga-
bitovým Ethernetem. Pro oba tyto standardy 
jsou k dispozici softwarové knihovny usnad-
ňující integraci kamery do uživatelské apli-
kace, opět v závislosti na operačním systému 
a programovacím jazyku.

Knihovny pro vývojová prostředí

Mnoho výrobců nabízí vývojová prostře-
dí obsahující nástroje, které zjednodušují 
analýzu obrazu a přímo poskytují výsledky 
obvyklých operací používaných při analýze 
obrazu v aplikacích strojového vidění. Mezi 
nejrozšířenější patří např. Halcon nebo Lab-
View. V případě, že integrátor aplikace ně-
které z těchto vývojových prostředí využívá, 
je výhodné, když ke kameře výrobce posky-
tuje i knihovny pro začlenění kamery do vý-
vojových nástrojů.

Ing. Otto Havle, CSc., MBA

Pracovníci Fraunhoferova ústavu pro in-
tegrované obvody IIS (Institut für Integrierte 
Schaltungen) v Erlangenu se v poslední době 
zabývají novými možnostmi detekce směru 
polarizace a spektrálního složení světla k mě-
řicím účelům. Za tím účelem vyvinuli speci-
ální snímač obrazu využívající modifikované 
nanostruktury vytvořené technologií CMOS. 
Jde o novou techniku umožňující snímat smě-
ry polarizace světla po jednotlivých obrazo-
vých bodech a realizovat tak polarizační sní-
mač obrazu, s nímž lze v reálném čase poří-
dit snímky, které zachycují současně světelné 
paprsky s různou přesně určenou polarizací. 
Navíc lze v jednotlivých obrazových bodech 
nastavit různou spektrální citlivost, což dovo-
luje zhotovit také spektrální snímače obrazu 
(senzory barvy).

Princip nového snímače barvy a polariza-
ce světla (obrazu) spočívá v uspořádání ko-
vových vrstev vytvářených moderní techni-
kou CMOS takovým způsobem, aby v oboru 
vlnových délek λ menších než vlnová délka 
viditelného světla (λ < 400 nm) bylo dosaže-
no požadované optické funkce. Při realizaci 
polarizačního snímače obrazu se – podobně 
jako u Bayerovy masky – jednotlivé dílčí ob-
razové body (barevný model RGB) na čipu 
snímače opatří kovovými mřížkami propouš-
tějícími jen světlo polarizované např. vodo-
rovně nebo svisle, popř. také v libovolném 
směru (obr. 1). Jako výsledek lze simultánně 
sejmout a zobrazit několik obrazů předmětu 

Nové polarizační snímače obrazu dokážou objevit 
i skryté vady

zájmu v různě polarizovaném světle. Uvede-
ný postup umožňuje pozorovat jinak nevidi-
telné vlastnosti materiálů, jako např. vnitřní 
pnutí nebo poškození skrytá třeba pod povr-
chovou vrstvou laku. Při vhodně zvoleném 
počtu a seřízení polarizačních prvků lze do-

sáhnout značně velkého úhlového rozlišení 
směru polarizace, a to velikosti řádově asi 
jedna tisícina stupně. Nový snímač obrazu je 
tudíž použitelný také v polarimetrech.

Podle pracovníků IIS se nové polarizač-
ní snímače obrazu uplatní například v těch-
to přístrojích:
– v polarimetrech s velkým rozlišením k che-

mickému rozboru látek;
– v polarizačních kamerách k účelům:

– kontroly kvality zjišťováním skrytých vý-
robních vad, např. mikroskopických de-
fektů v optických sklech cestou zviditel-
nění dvojitého lomu světelných paprsků,

– dosažení většího kontrastu při inspekci 
kovových povrchů,

– lékařské diagnostiky, např. při vyšetřo-
vání buněk a tkání;

– v kamerách sledujících povrch vozovky 
pro detekci přítomnosti náledí a vody,

– v elipsometrech k měření tloušťky tenkých 
vrstev.
Některé zajímavé výsledky své činnost 

představili odborníci z IIS odborné veřejnosti 
na veletrhu Sensor+Test 2011 v Norimberku. 
Mimo jiné zde názorně předvedli použití nové 
polarizační snímací kamery Polka (obr. 2), 
umožňující zviditelnit dvojitý lom světelných 
paprsků v izotropním plastu nebo ve skle.
[Verborgenes erkennen mit neuartiger Polarisa-
tions- und Spektralmesstechnik. Pressemitteilung 
Fraunhofer IIS, 7. června 2011.]
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Obr. 2. Kamera Polka ke snímání polarizova-
ného obrazu (foto: Fraunhofer IIS) 

Obr. 1. Kovové mřížky pro jednotlivé dílčí 
obrazové body (subpixel) na čipu snímače 
polarizovaného obrazu (foto: Fraunhofer IIS)


