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veletrhy a konference

Veletrh strojového vidění Vision 2012 se 
bude konat 6. až 8. listopadu na výstavišti 
ve Stuttgartu. V hale 1, která je z celého vý-
staviště nejatraktivnější, bude vystavovat 360 
firem na ploše 21 000 m2. Na veletrhu Vision 
si návštěvníci prohlédnou mnoho 
zcela nových výrobků. Například 
vystavovatel Xapt zde poprvé před-
staví přizpůsobitelné pole obrazo-
vých 3D snímačů (obr. 1) založené 
na modelu hmyzího oka, tzv. com-
pound  eye. Tento úplně nový pří-
stup vede k přístrojům s minimální-
mi požadavky na prostor i na cenu 
a umožňuje optickou inspekci tam, 
kde to dosud nebylo možné. Rostou-
cím trhem pro techniku strojového 
vidění je zdravotnictví. Na veletrhu 
Vision budou výrobky a komponen-
ty pro tento účel vystavovány pod 
označením MDT, které znamená 
Medical Discovery Tour. Návštěv-
níci tak budou schopni rychle najít 
cestu k těmto produktům. Právě me-

Veletrh Vision 2012: strojové vidění 
a identifikace pod jednou střechou

dicínská technika je jedním z hlavních témat 
veletrhu Vision 2012. Ve stánku AIT (Austri-
an Institute of Technology) bude předváděna 
funkce nejmenšího dentálního trojrozměrné-
ho skeneru, který je schopen pořídit digitální 

otisky zubů. Ty mohou nahradit dosud použí-
vané otisky v podobě plastového výlisku. Dal-
ším příkladem využití techniky strojového vi-
dění v lékařství je zpracování trojrozměrných 
videozáznamů v reálném čase, které bylo po-
prvé vyzkoušeno portugalským týmem chirur-
gů. Přímo v operačním sále byla metoda pou-
žita ke sledování v reálném čase a k pořízení 
prostorové dokumentace. Kamerová hlava má 
pro tento účel vestavěn mikroskop.

Premiéru na veletrhu Vision 2012 bude 
mít výstavní akce nazvaná VDMA Technolo-
gy Days Industrial Machine Vision. Jde o pře-
hlídku výsledků výzkumu využitelného v pra-
xi. Výzkumné ústavy představí návštěvníkům 
budoucnost techniky strojového vidění: nové 
metody pro 3D zobrazování, pro klasifikaci 
objektů, velmi rychlé algoritmy pro strojové 
vidění a mnoho dalšího. Akce proběhne na 
ploše přibližně 150 m2 přímo ve foyeru hlav-
ního vstupu do haly 1 a zástupci výzkumných 
institucí tam budou, v němčině a v angličtině, 
také přednášet o své práci. 

(ev)
Obr. 1. Pole adaptibilních snímačů obrazu firmy Xapt je 
sestaveno podle modelu hmyzího oka
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One VISION
What do brake assist systems and intraoral scanners have in common? Both applications have 
only been made possible thanks to machine vision. VISION will be presenting the entire spectrum 
of this unique technology – from components to turnkey complete systems, from mechanical 
engineering to endoscopy. This is where the industry meets – and has done for the past 25 years.

One VISION. 25 Years of VISION.
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