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ABSTRAKT  

V průmyslové praxi, kde probíhá návrh, konstrukce a 

ověřování prototypů nových výrobků, hrají stale významnější roli 

metody založené na numeri ckém modelování. Tento trend lze 

pochopit především s  ohledem na finanční prostředky, které je 

nutné vynaložit pro výrobu a otestování prototypu v  reálných, nebo 

realitě blízkých podmínkách. Mnohem levnější a časově úspornější 

je vytvoření matematického modelu dané součásti a jeho podrobení 

matematickým simulacím. Zásadní pro dosažení výsledků, 

korespondujících s  přijatelnou přesností s  realitou, je dokonalá 

znalost všech počátečních a okrajových podmínek simulace. Toto 

„nastavení“ modelu nelze v drtivé většině případů provést 

explicitně, ale pro dosažení shody s  realitou je třeba postupně 

parametry modelu zpřesňovat měřením. Tato práce se zabývá 

verifikací paralelního fyzikálního - matematického modelování a je 

zaměřena na vyhodnocení výsledků s  využitím metod digitálního 

zpracování obrazu. V disertační práci  jsou nejprve shrnuty a 

vyhodnoceny obecné trendy hlavních nízko-úrovňových (low-level) 

algoritmů digitálního zpracování obrazu aplikovaných na obrázek 

teplotního pole, přičemž je kladen důraz především na přístupy 

využívající Fourierovu transformaci. Objektivní výkonnost algoritmů 

je sledována zavedenou metrikou. Následně jsou představeny 

provedené fyzikální a numerické experimenty a  metodika navržená 

pro vyhodnocení získaných výsledků. V závěru práce jsou shrnuty 

výsledky provedených experimentů a také navržený směr dalšího 

možného rozvoje této práce.  

 

Klíčová slova: Zpracování obrazu, teplotní pole, Fourierova 

transformace, numerický model, infračervená kamera. 
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ABSTRACT  

In the industrial practice, where construction and 

validation of prototypes of new products research is being 

conducted, plays an increasingly important role methods based on 

numerical modeling. This trend can be understood primarily with 

regard to funding, which must be made for the production and 

testing of the prototype in real terms, or conditions close to reality. 

Much cheaper and more time efficient is development of 

mathematical model of the part and its subjugation to 

mathematical simulations. Essential for achieving results, 

corresponding with acceptable accuracy with reality, is an entire 

knowledge of all  initial and boundary conditions of the simulation. 

This "adjustment" of model can’t be made explicit in most cases. To 

achieve conformity with reality, it’s necessary to gradually refine 

the model parameters with measurement. This thesis deals with the 

verification of parallel physical - mathematical modeling and 

focuses on the evaluation of the res ults using the methods of digital 

image processing. The dissertation are at first summarized and 

evaluated general trends of the main low-level digital image 

processing algorithms applied to image of the temperature field, 

with an emphasis is placed on approaches using Fourier transform. 

Performance of algorithms is monitored by established objective 

metric. Subsequently, there are introduced the numerical 

experiments and methods designed for evaluation of obtained 

results. In conclusion are summarized results of the experiments 

and also the direction of possible further development of this work. 

 

Key words: Digital Image Processing, thermal field, Fourier 

transform, numerical simulation, infrared camera.
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1 ÚVOD 

1.1 NĚKOLIK SLOV O AUTOROVI 

Autor nastoupil doktorská studia v akademickém roce 

2006/2007 a v akademickém roce 2008/2009 úspěšně obhájil 

rigorózní práci a složil státní doktorskou zkoušku. Od roku 2008 je 

zaměstnán ve společnosti Ivitas, v oddělení speciálních výpočtů. 

Za nejvýznamnější profesní výsledky, získané během působení 

v uvedené společnosti, považuje: Návrh, zpracování a ověření 

původního firemního software pro výpočet a optimalizaci clon 

výparníku průtlačného kotle, úspěšné vedení a vyřešení projektu z 

dotačního programu MSK – Matematický model a konstrukční návrh 

tlumícího elementu ke snížení hluku vzniklého odfuky páry z 

elektráren a tepláren a v současné době také vedení dvou 

pracovních balíčků projektu Center kompetence, jejichž je 

zaměstnavatel autora průmyslovým partnerem – Pokročilé 

technologie pro výrobu tepla a elektřiny. 

1.2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Konstrukce, vývoj a testování nového výrobku obecně, je 

velice zdlouhavá a nákladná záležitost. V poslední době našly v této 

oblasti uplatnění moderní numerické metody, díky kterým je možno 

zlevnit, nebo i zc ela nahradit pracnou a nákladnou jednokusovou 

výrobu experimentálních prototypů. Pro validaci numerických 

modelů je však třeba mít k dispozici dostatečně rozsáhlá data, 

získaná například měřením skutečného fyzikálního kusu výrobku v 

reálných (nebo realitě blízkých) podmínkách. Velice důležitá je 

schopnost správně a přesně daný fyzikální děj verifikovat 

s vypočtenými výsledky.  

Autor se během svého studia podílel na zpracování 

grantového úkolu GAČR 102/06/0498 – Modelování zátěže 

moderních snímačů. Tento projekt se zabýval modelováním a 
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vyhodnocením teplotních polí několika typů snímačů používaných 

v automobilovém průmyslu. Znalost teplotních polí v senzorech 

veličin, používaných nejen v automobilovém průmyslu, je nezbytná 

pro optimalizaci daných prvků a zajištění jejich spolehlivé funkce.  

Disertační práce je zástupcem důležité úlohy paralelního 

fyzikálního a numerického modelování a zabývá se možností 

vyhodnocení fyzikálního a numerického modelu teplotního děje, 

nasazením metod zpracování obrazu. Numerický model vypočte 

hodnotu teploty v každém uzlovém bodě modelu, kterých může být 

teoreticky nekonečně mnoho. Proto jsou metody verifikace 

založené na měření teplot dotykovými snímači rozmístěnými po 

povrchu referenčního fyzikálního modelu nevýhodné a nepřesné. 

Počet snímačů, které lze připevnit na plochu senzoru, je i  při jejich 

minimálních rozměrech značně omezen. Zde se otevřel prostor pro 

aplikaci bezdotykových metod měření, mezi něž spadá i měření 

termovizní kamerou. Taková měření poskytují při rozlišení kamery 

např. 200 x 300 obr. bodů celkem 60000 hodnot naměřené teploty, 

což je již dostatečně hustý soubor dat pro přes né srovnání s 

konečnoprvkovou sítí. Experimentální data z fyzikálního modelu 

byla tedy získána měřením termovizní kamerou v laboratorních 

podmínkách. 

Disertabilní jádro práce tvoří ověření obecných trendů a 

účinnosti metod využívaných pro digitální zpracování obrazu, při 

jejich aplikaci pro analýzu teplotních polí, která je nedílnou součástí 

modelování teplotní zátěže elektroniky moderních snímačů.  

Původním přínosem disertační práce je analýza a návrh 

metodiky pro verifikaci numerického modelu a měřených dat, s 

využitím algoritmů zpracování obrazu. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Fourierova transformace je matematický nástroj, který se 

řadí k základním nástrojům analýzy signálů obecně. Fourierova 

analýza diskrétních signálů začala být pro praxi zajímavá 

v souvislosti s  růstem výkonu diskrétních počítačů, ale především s 

vynálezem rychlé Fourierovy transformace – FFT. I přesto, že tato 

transformace je pro analýzu signálů využívána již několik desetiletí, 

stále probíhá její výzkum a objevují se její nové aplikace. Tento 

trend platí i  pro obor analýzy a zpracování obrazu.  

Ve zpracování obrazu je Fourierova transformace 

zastoupena ve většině aplikací a přístupů. Pokud se ale zaměříme 

jen na algoritmy základní (low-level), mezi které patří fi ltrace 

obrazu, rekonstrukce, nebo extrakce příznaků obrazu, je její význam 

stěžejní.  Část předložené disertační práce je proto zaměřena na 

určení a analýzu obecných trendů fi ltračních algoritmů, 

aplikovaných na obrazová data přirozené scény, v  porovnání s  jejich 

aplikací na termovizní obrazová data.  Pro obecný náhled na filtraci 

obrazu ve frekvenčním prostoru mohou posloužit například knihy 

[2], nebo [3]. Hlouběji se této problematice věnuje autor knihy [32], 

který se navíc zabývá i využitím waveletů.   

Část práce zaměřená na analýzu metod rekonstrukce 

obrazu a zjištění vlivu vstupních termovizních dat, popisuje využití 

frekvenčního spektra pro řešení této úlohy.  Jelikož ve většině 

běžných aplikací chybí apriorní informace o rozptylové funkci, 

kterou je poškození obrazu aproximováno, obdobně jako často 

chybí informace o velikosti aditivního šumu, jeví se v současnosti 

jako velmi perspektivní metody rekonstrukce, založené na přístupu 

slepé dekonvoluce. Z hlediska tohoto přístupu dává dobrý náhled na 

využívané algoritmy a na jejich možný směr budoucího rozvoje 

studie [18].  Systematický přístup k dvourozměrné slepé 

dekonvoluci, jako rekonstrukčního filtru přestavují také práce [14, 

15 a 16]. 
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Třetí typ vyšetřovaných základních (low-level) algoritmů 

zpracování obrazu je problematika hledání hran. O problematice 

detekce hran je sepsáno několik relativně ucelených studií, např.: 

[25], věnujících se i  výkonnosti uvedených metod. Až do poměrně 

nedávné doby se mohlo zdát, že pro hledání hran je význam 

Fourierovy transformace především v aplikaci filtračních algoritmů, 

protože metody založené na gradientních, nebo morfologických 

přístupech jinak tuto transformaci nevyužívají. Jak ale ukazuje 

poměrně nový přístup detekce hran založený na principu 

kongruence fáze, představený poprvé v roce 1999 v práci [19], není 

tomu tak. Tato metoda se od svého uvedení dočkala mnoha 

vylepšení [20, 21, 22] a je stále předmětem výzkumů, o č emž svědčí 

například práce [17]. Hledání hran pomocí kongruence fáze 

poskytuje jedny z nejvěrnějších reprezentací hran objektů v obraze 

a je zároveň nejrobustnější vzhledem k přítomnos ti aditivního šumu.   

Část předložené disertační práce zabývající se porovnáním 

a vyhodnocením paralelního a numerického modelování profituje 

z moderního trendu zavádět matematické modelování do stále se 

rozšiřujícího okruhu lidských činností a potřeby mít k dispozici 

spolehlivé metody pro validaci výsledků modelů a reality.  

Numerické modelování a výpočty mají na VŠB bohatou tradici a díky 

úspěchu projektu superpočítačového centra se tato tradice zajisté 

ještě více prohloubí. Vědecké práce domácích autorů z VŠB dosahují 

v tomto oboru špičkové světové úrovně.  

3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním podnětem pro vypracování této práce byla 

potřeba mít k dispozici přehled o správnosti nastavených parametrů 

a konstant numerického modelu, v rámci zpracování grantového 

úkolu GAČR 102/06/0498. 

Předložená disertační práce řeší metodiku ověření výsledků 

získaných výpočtem šíření teplotního pole v materiálu snímače, 
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který tvoří jednu z částí sestaveného fyzikálního modelu. Postup 

řešení je založen na paralelním fyzikálním a matematickém 

modelování. V laboratorních podmínkách byl sestaven  a termovizní 

kamerou proměřen fyzikální model, jenž posloužil  jako zdroj dat pro 

srovnání s daty získanými výpočtem matematického modelu. 

Matematický model je založen na popisu soustavy s dis tribuovanými 

parametry Fourierovou parciální diferenciální rovnicí pohybového 

teplotního pole.  

Původním přínosem disertační práce je aplikace metod 

digitálního zpracování obrazu pro analýzu teplotních polí, kter é je 

nedílnou součástí modelování teplotní zátěže elektroniky 

moderních snímačů. 

Cílem práce je analýza termovizních snímků dynamického 

ohřevu fyzikální soustavy a rozbor metodiky pro porovnání s 

výsledky matematického modelu. Název této práce napovídá, že je v 

ní kladen důraz na analýzu obrazových dat s využitím Fourierovy 

transformace. Část práce si tedy klade za úkol zjištění a vyhodnocení 

obecných tendencí vybraných nízko-úrovňových algoritmů 

zpracování obrazu, při jejich aplikaci na obrázky teplotních polí, ve 

srovnání s jejich aplikací na přirozené obrázky. Vyhodnoc ení je 

provedeno zavedením vhodné metriky, pomocí které je možno 

kvalitativně měřit výkonnost algoritmů. U nejdůležitějších aplikací 

Fourierovy transformace ve zpracování obrazu, jakými je 

bezpochyby fi ltrace, nebo rekonstrukce, jsou zavedenou metrikou 

měřeny výkony i dalších alternativ užitých algoritmů.  

Disertační práce nalezne uplatnění při vyhodnocování 

měření termovizními  kamerami, verifikaci numerických modelů 

s využitím metod zpracování obrazu, nebo při řešení problematiky 

návrhu a výběru optimálního algoritmu pro filtraci, nebo detekci 

hran v obraze.  
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3.1 SHRNUTÍ CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cíl: Ověřit možnost nasazení algoritmů zpracování obrazu 

na termovizní data . 

Cíl: Zjištění obecných tendencí základních algoritmů 

zpracování obrazu v závislosti na vstupních datech. Vyhodnocení 

rozdílů ve výsledcích při použití termovizních dat a obrazových dat 

přirozené scény.  

Cíl: Navržení metodiky pro vyhodnocení naměřených a 

vypočtených teplotních polí metodami zpracování obrazu. 

Provedení analýzy vybraných snímků a analýzy přechodového děje 

v čase. 

Cíl: Shrnutí výsledků provedených analýz, zhodnocení 

výsledků měření úspěšnosti zkoumaných algoritmů zpracování 

obrazu využívajících Fourierovu transformaci. 

4 ZPŮSOB ŘEŠENÍ  

Řešení předložené disertační práce je možno shrnout do 

dvou samostatných celků. První část je zaměřena  na výzkum a 

ověření obecných tendencí vybraných algoritmů zpracování obrazu , 

v závislostech na typu vstupních dat. Tato část zároveň mapuje 

využití Fourierovy transformace napříč oborem zpracování obrazu. 

Druhá část se zabývá sestavením metodiky a vyhodnocením 

matematického a fyzikálního modelování s využitím metod 

zpracování obrazu. Veškerá implementace níže popsaných 

algoritmů je provedena v programovém prostředí Matlab. 

V rámci první části práce jsou sestaveny vybrané algoritmy 

sloužící k redukci aditivního šumu v obraze. Tyto algoritmy jsou 

nasazeny na testovací sadu obrázků. Do testovací sady byl zahrnut 

obrázek snímače, pocházející z provedeného měření termovizní 

kamerou a obrázek přirozené scény, pořízený digitálním 

fotoaparátem. Mezi popsané a testované metody redukc e 
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aditivního šumu v obraze jsou zahrnuty klasické Fourierovy filtry, 

okenní Fourierovy fi ltry a pro porovnání i  filtrace využívající 

waveletovou transformaci. Pro objektivní vyhodnocení úspěšnosti 

jednotlivých algoritmů je v disertační práci zavedena metrika, 

spočívající ve výpočtu MSE - střední kvadratické odchylky, SNR – 

odstup signálu od šumu, PSNR – špičkový odstup signálu od šumu a 

β – vyjadřuje úspěšnost zachování hran v obraze. 

Výsledky testů poskytují dobrý náhled na obecné trendy 

úspěšnosti potlačení šumu, nejen vzhledem k použitému algoritmu, 

ale i  v závislosti na obrazových datech.  

 

Další série provedených testů, spadající do první části 

práce, je výzkum úspěšnosti algoritmů používaných pro rekonstrukci 

obrazu zatíženého rozmazáním a aditivním šumem. Zvolená, výše 

popsaná testovací sada  obrázků je tentokrát použita pro určení 

obecných tendencí algoritmů rekonstrukce obrazu. V disertační 

práci jsou uvedeny výsledky pro algoritmy inverzní fi ltrace, 

Wienerovy filtrace, algoritmu Lucy-Richarson a algoritmu slepé 

dekonvoluce (iterační). Pro objektivní měření úspěšnosti algoritmů 

rekonstrukčních filtrů je zavedena částečně odlišná metrika, než při 

vyhodnocení fi ltrace aditivního šumu. Jedná se o zavedení měření 

Obrázek 1: Vlevo je vynesena závislost odstupu signálu od šumu (SNR) na velikosti a 
typu použitého klasického filtru ve frekvenční doméně. Vpravo jsou výsledky pro filtraci 
okenním Butterworthovým dolnopropustným filtrem druhého řádu, v  závislosti na 
velikosti použitého okna. Výsledky pro oba testovací obrázky. 
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pomocí BSNR – (Boundary Signal to Noise Ratio) a ISNR – zlepšení 

odstupu signálu od šumu (Improvement Signal to Noise Ratio).  

Poslední série pokusů spadajících do první části disertace, 

je zjištění obecných tendencí algoritmů při hledání hran v  obraze. Za 

tímto účelem jsou popsány základní způsoby hledání hran a pro 

vybrané metody je provedena implementace a vyhodnoc ení 

úspěšnosti. Jako zástupce klasických gradientních metod jsou 

vybrány metody Canny a operátor Prewittové. Zpracován a 

vyhodnocen je i  přístup využívající hledání hran pomocí 

morfologických operací a uveden je i  základní způsob detekc e hran 

pomocí waveletové transformace. Předložená práce věnuje 

pozornost také poměrně novému konc eptu hledání hra n pomocí 

kongruence fáze obrazu. Motivací pro zpracování této kapitoly je 

poskytnutí porovnání a vyšetření kvalitativních rozdílů mezi 

uvedenými detektory.  

 

 

 

Druhá část disertační práce je zaměřena využití metod a 

přístupu zpracování obrazu pro analýzu a vyhodnocení teplotních 

polí, získaných paralelním fyzikálním a matematickým modelováním 

tepelného procesu. Tato část práce využívá poznatků získaných při 

vyhodnocování tendencí algoritmů z části předchozí. Na základě 

těchto poznatků je sestavena metodika a implementovány 

algoritmy, které umožňují synchronizovat data z obou zdrojů 

Obrázek 2: Vlevo výsledky restaurování rozmazaných obrázků, s využitím algoritmu 
slepé dekonvoluce (střední kvadratická odchylka MSE) a vpravo pro metodu Lucy-
Richardson. Testovací obrázky snímače hladiny oleje a přirozené scény. 
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(měření, model), vyhodnocení přechodových charakteristik na 

vybraných částech snímače, nebo korelační analýzu obou dějů. 

Přístup využívající metod zpracování obrazu umožňuje velice přesně 

verifikovat matematický model s  reálným měřením, díky č emuž je 

možno precizně nastavit okrajové podmínky modelu a materiálové 

konstanty. Po dosažení shody modelu s  měřením je takto 

verifikovaný model možno použít k zátěžovým a provozním 

simulacím, přičemž shoda takovýchto výpočtů s  fyzikální realitou 

zůstane zachována. 

5 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY DISERTACE 

Za účelem prozkoumání vlivu použitého filtračního 

algoritmu a jeho konfigurace na úspěšnost potlačení aditivního 

šumu, byly provedeny série experimentů. Obrázek přirozené scény 

obsahuje mnohem více jemných detailů, tedy vyšších obrazových 

frekvencí, než termovizní snímek snímače. Z toho důvodu je u všech 

testovaných algoritmů dosaženo nižší úspěšnosti pro přirozený 

obrázek, než pro obrázek snímače. Prakticky u všech algoritmů i ve 

všech jejich konfiguracích vykazovala filtrace obrázku snímače jak 

nižší kvadratickou chybu MSE, tak vyšší odstup signál -šum SNR a 

PSNR. Pro zavedenou metriku BETA vykazovala taktéž nevyšší 

účinnost filtrace obrázku snímače. 

Z hlediska úspěšnosti potlačení šumu a minimální ztráty 

užitečné obrazové informace, se ukázala nejvýkonnější okenní 

Fourierova fil trace. Tento algoritmus je ale velmi citlivý na volbu 

parametru velikosti okna transformace. Při správné volbě tohoto 

parametru je možno získat lepší výsledky, než u ostatních 

zkoumaných algoritmů, nicméně pokud použijeme okno 

nedostatečné velikosti, roste například chyba MSE velice rychle. 

Pokud není dopředu dobře znám charakter vstupních dat, jeví se 

vhodnější nasazení filtrace pomocí waveletové transformace, jelikož 

všechny metriky vykazují při této fi ltraci nejmenší změny v závislosti 
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na způsobu manipulace maticemi koeficientů detailů. Waveletová 

filtrace aditivního šumu je nejvíce závislá na stupni dekompozice, 

přičemž platí, že čím hlubší dekompozici provedeme, tím lepší 

výsledky MSE, SNR a PSNR získáme. Opět je ale třeba sledovat i 

metriku BETA, protože s rostoucím stupněm dekompozice tato 

roste, takže volba  nejvhodnější konfigurace waveletového fi ltru je 

(stejně jako u klasických frekvenčních filtrů) kompromisem.  

Experimenty provedené za účelem eliminace rozmazání 

obrazu ukázaly obecné tendenc e rekonstrukčních filtrů a jejich 

náchylnost na přítomnost aditivního šumu. Nejvíce citlivá z hlediska 

aditivního šumu je dle očekávání metoda inverzní filtrace. Naopak 

nejlépe si z vyšetřovaných metod s aditivním šumem poradila 

metoda Lucy-Richarson, nicméně pro praktické použití je vhodnější 

algoritmus slepé dekonvoluce, protože apriorní informace o 

aditivním šumu, které L-R metoda využívá, není v praxi často 

dostupná. Metoda slepé dekonvoluce nevyžaduje žádné explicitní 

znalosti o rozptylové funkci , ani o původním nedeformovaném 

obrázku, s výjimkou velikosti inicializační matice rozptylové funkce. 

Z provedených experimentů vyplývá, že nejlepších výsledků 

dosáhneme, pokud zvolíme inicializační matici stejné velikosti  jako 

je skutečná. Pokud použijeme rozptylovou funkci  jiných rozměrů, 

dostaneme lepší výsledky s menší inicializační maticí, než s větší. 

Výsledky experimentů s  hledáním hran objektů v obrazech 

jsou v práci vyhodnoceny z vizuálního hlediska a pomocí měření 

příznaků. Pro binární obrázek nalezených hran je spočítáno Eulerovo 

číslo a počet pixelů, který každá metoda hraně přiřadila. Při 

vyhodnocení výsledků pomocí měření příznaků je možno učinit 

závěr, že pro termovizní obrázek jsou nejvýkonnější a zároveň 

nejlépe srovnatelné metody Canny, Kongruence fáze a operátor 

Prewittové. Pro obrázek přirozené scény, na kterou byly aplikovány 

hranové detektory se stejnými parametry, jako pro obrázek 

snímače, jsou z hlediska vizuálního nejúspěšnější metody Canny a 

Kongruence fáze, což potvrzují i  výsledky měření. Zároveň je díky 
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Obrázek 3: Měřené a modelované přechodové charakteristiky, pro dvě série měření 
a pět sérií výpočtů. Výsledky jsou uvedeny jako střední teplota na ploše chladiče 
vyšetřovaného snímače hladiny. 

 

uvedenému nastavení detektorů dobře patrný důležitý rozdíl, který 

obě metody odlišuje ve způsobu přiřazení pixelů hranám. Metoda 

Canny má vlastnost spojovat hrany do uzavřených oblastí a pokud 

to nelze, tak hrany potlačovat a Kongruence fáze naopak zachovává 

i jemné souběžné hrany jako jednotlivé křivky. Výsledkem kapitoly 

věnované detekci hran je také zjištění nejvhodnějšího hranového 

detektoru, použitého v další části práce pro detekci teplotního pole 

snímače v termovizních datech, nezbytné pro porovnání výsledků 

modelu a měření snímače.  

Poslední část práce představuje navrženou a zpracovanou 

metodiku pro vyhodnocení naměřených a vypoč tených teplotních 

polí metodami zpracování obrazu. Jsou zde rozebrány hlavní rozdíly 

při získání dat z matematického modelu pomocí skriptu a pomocí 

vytvořeného videa přechodového děje. Dále jsou zde uvedené 

přechodové charakteristiky, získané výpočtem středních teplot na 

vyšetřovaných plochách snímače, zhodnoceny zjištěné odchylky a je 

zde také zpracována korelační analýza pro ekvipotenciální plochy 

teplot. Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že model velmi přesně 
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vystihuje skutečné rozložení teplotního pole na povrchu snímače a 

že největší odchylka modelu od měření je způsobena nepřesně 

nastaveným koeficientem přestupu tepla do okolí. Pro porovnání 

výsledků měření a simulace je nezbytné mít k dispozici obě 

charakteristiky, korelační i  přechodovou. Pokud chceme vyhodnotit 

největší rozdíl z hlediska rozložení teplot na vyšetřované ploše, 

jedná se jednoznačně o plastovou část snímače, ukrývající 

připojovací konektory elektroniky, což je zřetelné z uvedených 

obrázků a potvrdila to i  korelační analýza této plochy. 

Při verifikaci fyzikální a matematické simulace byly iteračně 

nastavovány koeficienty modelu tak, aby bylo dosaženo maximální 

shody s měřením. Přizpůsobení koeficientů probíhalo ručně, s cílem 

dosažení minimálních rozdílů v přechodových charakteristikách a 

maximálních hodnot korelace. Výsledek iteračního zpřesňování 

matematického modelu, realizovaný nastavováním koeficientu 

přestupu tepla, zachycují charakteristiky na obrázku 3. 

6 ZÁVĚR  

Řešená úloha je důležitým případem obecné problematiky 

verifikace výsledků matematického modelování s reálným 

fyzikálním systémem. Matematický model představuje soustava 

Fourierových parciálních diferenciálních rovnic s distribuovanými 

parametry. Rovnice jsou řešeny metodou konečných prvků pomocí 

komerčního software Ansys. Fyzikální model představuje reálný 

snímač hladiny oleje v převodové skříni automobilu, jenž je 

podroben teplotní zátěži a snímán termovizní kamerou. Takto 

získaná teplotní pole jsou dále zpracovávána a vyhodnocena s 

využitím metod a algoritmů zpracování obrazu.  

Disertabilní jádro práce tvoří ověření obecných trendů a 

účinnosti metod využívaných pro digitální zpracování obrazu, při 

jejich aplikaci pro analýzu teplotních polí, která je nedílnou součástí 

modelování teplotní zátěže elektroniky moderních snímačů.  
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Původním přínosem disertační práce je analýza a návrh 

metodiky pro verifikaci numerického modelu a měřených dat, s 

využitím algoritmů zpracování obrazu. 

V práci jsou vyhodnoceny obecné tendenc e vybraných 

nízko-úrovňových algoritmů zpracování obrazu, při jejich aplikaci na 

obrázky teplotních polí a ve srovnání s aplikací těchto algoritmů na 

testovací obrázky přirozené scény. Kvalitativní vyhodnocení  je 

provedeno pomocí zavedené metriky, která také umožnila vynesení 

obecných tendencí zkoumaných algoritmů do přehledných 

charakteristik. Algoritmy pro vyhodnocení jsou zvoleny způsobem, 

který umožňuje porovnání několika odlišných přístupů k dané 

problematice. Tato práce zároveň mapuje použití Fourierovy 

transformace v oboru zpracování a analýzy digitálních obrazů a také 

rozebírá informaci obsaženou ve Fourierových spektrech obrazu.  

V disertaci  je ukázáno, že uvedené základní nízkoúrovňové 

algoritmy zpracování obrazu, mohou být velmi úspěšně aplikovány 

na vhodně přepočtené matice teplotních polí. Úspěšnost aplikace 

těchto algoritmů je srovnatelná s účinností na obrázku přirozené 

scény. Je však třeba pečlivě dbát na optimální nastavení případných 

parametrů jednotlivých metod.  

Hlavním podnětem pro vypracování této práce byla 

potřeba mít k dispozici přehled o správnosti nastavených parametrů 

a konstant numerického modelu, v rámci zpracování grantového 

úkolu GAČR 102/06/0498. Pomocí navržené a uvedené metodiky je 

možno podrobně vyhodnotit shodu matematického a fyzikálního 

modelu, případně sledovat dopad změn parametrů matematické 

simulace na velikost odchylky od měření.  

Disertační práce nalezne uplatnění při vyhodnocování 

měření termovizními kamerami, verifikaci  numerických modelů s 

využitím metod zpracování obrazu, nebo při řešení problematiky 

návrhu a výběru optimálního algoritmu pro filtraci, nebo detekci 

hran v obraze.  
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V souvislosti se současným trendem rychlého růstu počtu 

aplikací numerického modelování, i  díky rostoucí dostupností velmi 

výkonného výpočetního hardware, se jeví slibně myšlenka využití 

zde popsané metodiky analýzy a zpracování obrazu pro automatické 

přizpůsobení parametrů modelu (okrajové podmínky, materiálové 

parametry), například s využitím nástrojů umělé inteligence. 

POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

Vzhledem k tomu, že se autor této disertace v současné 

době zabývá modelováním i měřením akustických emisí, vznikajících 

za pojistnými ventily při odfucích páry v elektrárnách a teplárnách, 

ukazuje se jako perspektivní myšlenka zpracování obdobné 

metodiky pro verifikaci numerického modelu, jako je zde uvedena, 

pro verifikaci aeroakustických modelů s výsledky měření akustickou 

kamerou. 
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