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IntervalZero        
 

RTX64 Vision  
                   Stručný popis produktu 

Přehled 

RTX64 Vision poskytuje funkcionality pro použití kamer GigE Vision, v rámci real-time prostředí 
RTX64. S použitím RTX64 Vision můžete rychle nalézt kamery zapojené v síti, zjišťovat jejich 
různé konfigurace a získávat z nich obrazová data.  

Aby to bylo možné, využívá RTX64 Vision GenICam GenAPI pro čtení v souboru Camera 
Description File a protokol GigE pro řízení kamery a příjem jejích obrazových dat. Knihovny 
třetích stran, jako je například OpenCV, mohou být zavedeny na vrch RTX64 Vision, aby tam 
vykonávaly veškeré přidané funkcionality v rámci této zavedené knihovny. Nakonec RTX64 Vision 
poskytuje i komunikační knihovnu pro předávání obrazů mezi RTSS a Windows. Ta může být 
použita k vykonávání úloh, které je mnohem snazší vykonávat v prostředí Windows, jako je např. 
zobrazování pořízených obrazů v GUI. 

Podporované standardy 

• GigE Vision 

• GenICam 

Determinizmus 

• Oddělení od Windows – aplikace Windows nemohou ovlivňovat aplikace v RTX64 Vision. 

• Navrženo tak, že dochází k vyrovnávání zátěže od vícero kamer, bez ovlivňování výkonu. 

Řízení 

• Flexibilita konfigurace a řízení množství různých zpracování v RTX64 Vision. 

• Řízení šířky, výšky a pixelového formátu obrazu. 

• Přepínání pro řízení obrazové frekvence z kamer. 

• Schopnost současně nalézt, řídit a přenášet obrazová data z vícero GigE Vision kamer. 

• Podpora režimů kontinuálního spouštění softwaru a hardwaru. 

• Plná kontrola nad RTX64 Vision a RT-TCP/IP, včetně schopnosti vyrovnávání zátěže vláken 
podle potřeby a nastavení afinit přerušení. 

• „Klid v duši“, pokud Windows vydá systémovou zprávu STOP nebo vypnout, RTX64 Vision 
bude pokračovat v běhu, dokud nebude započatá komunikace kompletní. 

Zjednoduší 

• Kompatibilní s vizuálními knihovnami třetích stran, jako je OpenCV, pro aplikace v RTSS. 

• Komunikační knihovna pro snadný přenos obrazů mezi RTSS a Windows. 

• Nástroj pro nastavování kamery pro ty, které plně nepodporují standard GeniCAM. 

http://www.datapartner.cz/
mailto:obchod@datapartner.cz


 

Společnost dataPartner je oficiálním distributorem produktů společnosti IntervalZero, více na www.datapartner.cz 
Spol. dataPartner zajišťuje technickou podporu a distribuci, informace na: obchod@datapartner.cz nebo telefonicky. 

 
 
 
 

Architektura 
 

 
 

Klíčové rysy 

Vision Runtime  

• Ovladač filtru GigE Vision pracující v reálném čase. 

• Podpora množství běžných síťových karet NIC. 

• Nástroj pro nastavování kamer. 

Vision SDK 

• Interface GigE Vision pracující v reálném čase. 

• Komunikační knihovna. 

• Zabudovaná verze knihovny OpenCV, pro použití s RTSS aplikací Vision. 

• Dokumentace skládající se z instalační a uživatelské příručky, referenční příručky API a 
podrobných programátorských konceptů. 
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