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Anotace

Tato disertační práce ukazuje, jakým kvalitativně lepším způsobem lze využít v praxi stávající 2D 

laserové skenery, aby jejich použití bylo efektivnější, než je dosud v praxi zvykem.

V práci je představena a podrobně popsána konstrukce mobilního 3D laserového skeneru, kterým 

je  možno  měřit  pracovní  prostředí  robotu  ve  3D  souřadnicích.  Výstupem tohoto  zařízení  jsou 

mračna bodů. V práci se v souvislosti s návrhem zařízení řeší i problematika jeho kalibrace. 

Získaná  mračna  bodů  jsou  analyzována,  aby  bylo  možno  vyhodnotit  kvalitu  získaných  dat  a 

odhalit  limitní  možnosti  sestrojeného  zařízení.  Získané  údaje  jsou  použity  pro  detekci  chyb 

v mračnech bodů.

Práce  dále  ukazuje  možnosti  zpracování  mračen  bodů  pomocí  segmentace.  Tento  způsob 

zpracování transformuje mračna bodů do podoby, která je dále mnohem efektivněji použitelná pro 

další zpracování. Jako ukázka využití segmentovaných mračen je v práci představena metoda pro 

spojení jednotlivých mračen a vytvoření mapy pracovního prostoru. 

Annotation

This  dissertation theses presents  the improvements to  the current  applications of the 2D laser 

scanners. The proposed method is more efficient then the majority of the widely used methods.

The beginning of this work contains the description of the construction of the mobile 3D laser 

scanner.  This device is capable to measure the outer environment in 3D coordinates. The output of 

the device are point clouds of the measured data. The proposed solution also includes the calibration 

of the device. 

The point clouds are further analyzed in order to validate the precision of acquired data and to 

obtain the limits of the proposed construction. The analysis results are used for error detection in 

point clouds data. 

This theses also covers the topic of point clouds segmentation. The segmentation results are more 

convenient for succeeding high level processing. As an example, this work shows methods for point 

clouds concatenation and environment map creation. 
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Seznam použitých zkratek

ALIX Jednodeskový počítač

AMD Výrobce procesorů

C/C++ Standard programovacího jazyka

Ethernet Standard technologií pro lokální počítačové sítě

I2C Inter-Integrated Circuit, sériová sběrnice pro meziobvodovou komunikaci

ICD2 Programovací rozhraní mikropočítačů firmy Microchip

iRobot Výrobce robotických zařízení

Hokuyo Výrobce laserových zařízení

HSL Hue-Saturation-Ligtness, barevné schéma

Microchip Výrobce mikropočítačů

Microcon Výrobce krokových motorů

PCL Point Cloud Library, otevřený projekt pro práci s mračny bodů

PWM Pulse Wide Modulation, pulzně šířková modulace

RGB Red-Green-Blue, barevné schéma

Roomba Robotický vysavač

RS232 Standard sériového rozhraní pro komunikaci mezi počítačem a zařízením

SCI Serial Command Interface, sériový protokol komunikace

TTL Transistor Transistor Logic, technologie výroby číslicových obvodů

USB Universal Serial Bus, standard sériového rozhraní

WiFi Wireless Fidelity, standard pro bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními
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Seznam použitého značení

α1S [rad] velikost kroku laserového skeneru

α1R [rad] velikost kroku krokového motoru

αS [rad] natočení laserového paprsku laserového skeneru

αSK [rad] korekce úhlu αS

αR [rad] natočení krokového motoru

αVK [rad] vrcholový úhel kužele paprsku laserového skeneru

λS ,λSS [°] úhel dopadu laserového paprsku na překážku

f PWM [Hz] frekvence řízení PWM

k0, k1, k2, k3 pořadové číslo kroku krokového motoru v závislosti na fázích

K , K ' korekční matice laserového skeneru

LN [mm] vzdálenost pro určení normalizované vzdálenosti

lN [mm] normalizovaná vzdálenost bodů

lS [mm] naměřená vzdálenost laserovým skenerem v daném kroku

M001 , .. , M100 mračna datového souboru

n̄ normála

O1, O2, O3 pravidla určující odlehlost bodů

pi poloha jednoho bodu neuspořádaného mračna bodů

pr , s poloha jednoho bodu mračna, body jsou uspořádány v mřížce

r krok krokového motoru i pořadové číslo řádku mřížky mračna bodů

s krok laserového skeneru i pořadové číslo sloupce mřížky mračna bodů

Rx , Ry , Rz transformační matice pro rotace kolem určené osy

v̄K korigovaný vektor laserového paprsku v souřadném systému skeneru

t̄ poloha těžiště segmentu

x , y , z osy souřadného systému

x - y , y - z , x - z roviny souřadného systému tvořené dvojicí os

T PWM [ms] časová perioda řízení PWM

w váha segmentu mračna bodů, jedna z charakteristik segmentu
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1 Úvod

Oblast mobilních robotů je dnes velmi rozšířenou problematikou robotiky. V posledních letech 
prochází tato oblast velkým rozvojem a vyznačuje se velkou variabilitou cílových aplikací a funkcí. 
Mobilní roboty jsou využívány jako autonomní systémy, které plní své úkoly v prostředí, kde byly 
nasazeny. Kromě autonomních systémů se mobilní roboty používají jako zařízení řízená operátory 
pro různé účely, kdy je určitá činnost pro člověka nebezpečná, nebo zcela nemožná. Jako příklady 
mohou sloužit zařízení pro pomoc při požárech, při haváriích v průmyslových provozech, jako např. 
chemické podniky nebo jaderné elektrárny a dále pak při průzkumu nebezpečných nebo stísněných 
prostor. Svou roli plní mobilní roboty i v ozbrojených silách. 

Mobilní roboty, stejně jako robotické systémy obecně, se skládají ze tří základních částí. První 
částí  je  samotná  mechanická  konstrukce  robotu,  včetně  pohonů  a  akčních  členů.  Druhou  částí 
potřebnou v konstrukci robotu jsou senzorické systémy. Zde se jedná o různá čidla, kamery, sonary, 
gyroskopy, akcelerometry a laserové měřiče vzdáleností. Třetí hlavní částí robotů jsou jejich řídící 
systémy, které reagují na informace z čidel a vydávají podněty akčním členům. 

Téma této disertační práce je „Senzorický subsystém robotu“. Práce je proto zaměřena právě na 
tuto část robotického systému a v této části je pozornost ještě více zúžena na laserové skenery, což 
jsou zařízení pro měření vzdálenosti od předmětů v okolí. 

Od roku 2000 se na trh dostávají  v čím dál větší  míře cenově dostupné laserové skenery pro 
měření  vzdáleností.  I  přes  setrvalý  pokles  cen,  patří  laserové  skenery  stále  do  skupiny  těch 
nejdražších senzorů. Tato měřidla však otevírají v oblasti robotiky další možný způsob navigace, 
orientace a mapování pracovního prostoru mobilního robotu. Je-li 2D laserový skener použit pouze 
v jedné rovině pro měření překážek  v okolí robotu, je zpracování získaných dat poměrně snadné a 
integrovatelné do stávajících řídících systémů. Příkladem může být i klasický výrobek spotřební 
elektroniky – robotický vysavač. Výrobce Neato Robotics [16] využívá ve svém výrobku laserový 
skener. I přes použití laserové skeneru je výrobek svou cenou srovnatelný s konkurencí. 

Pokud se konstruktér robotu rozhodne při konstrukci využít jako součást senzorického subsystému 
laserový  skener,  určitě  zváží,  zda  je  efektivní  poměr  ceny  skeneru  a  hodnota  získaných  a 
zpracovatelných informací. Ne vždy je možno například pro jízdu vpřed  využít celý měřící rozsah 
skeneru. Využije se mnohdy pouze malá část měřícího rozsahu a možnosti skeneru jsou pak využity 
třeba jen ze 30%. 

Právě rozvaha, jak co nejlépe využít stále relativně drahé 2D laserové skenery kvalitativně lepším 
způsobem a získat pomocí těchto zařízení více dat s vyšší vypovídací schopností, je hlavním cílem 
této práce. Možnou cestou je využít 2D laserový skener pro měření 3D prostorových dat. Datový 
výstup takového měření se nazývá mračno bodů. A právě změřená mračna bodů posouvají možnosti 
mapování a navigace robotu o další krok kupředu. Je v nich obsaženo velké množství informací, 
které lze využít. To sebou ale nese potřebu mračna bodů zpracovat, což je úkol mnohem náročnější, 
než zpracování dat pouze ve 2D. 

V  této  práci  bude  probrána  problematika  právě  takové  konstrukce,  kdy  2D  laserový  skener 
poslouží pro konstrukci 3D skeneru. Následně budou hledány vhodné postupy zpracování získaných 
mračen bodů. A posledním krokem bude vytvoření kompletní mapy pracovní oblasti, kterou mobilní 
robot projede. 
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2 Cíle disertační práce

Cíle této práce jsou zaměřeny na oblast, kterou vymezuje samotný název práce. Touto oblastí je 
senzorický subsystém robotu. 

V úvodu  práce  bylo  naznačeno,  že  práce  bude  zaměřena  na  využití  2D  laserového  skeneru. 
Hlavním  cílem  je  na  nalézt  a  ověřit  způsob,  jak  relativně  drahý  2D  laserový  skener  využít 
kvalitativně lepším způsobem, než je v praxi obvyklé. Jak pomocí tohoto skeneru získat data s vyšší 
vypovídací schopností. 

Nalézt způsob lepšího využití laserové skeneru je ale úkol poměrně komplexní. Je potřeba nejprve 
takové zařízení sestrojit a ověřit jeho funkcionalitu. Dále je pak zapotřebí vyhodnotit a zpracovat 
získaná data a nakonec data efektivně použít. A právě na základě tohoto prvního krátkého rozboru 
problematiky jsou dány tři cíle disertační práce. 

1. Prvním cílem je sestrojit zařízení, které využije ve své konstrukci 2D laserový skener tak, 
aby bylo možno měřit data ve 3D. Konstrukce zařízení musí být dostatečně robustní, aby ji 
bylo možno použít na mobilním robotu. Musí být dostatečně spolehlivá a při konstrukci je 
potřeba využívat běžně dostupné součástky. Při výběru součástek je potřeba mít na paměti 
nutnost provozu zařízení na baterii po dobu několika hodin. 

U sestrojeného zařízení je potřeba ověřit jeho parametry, spolehlivost a přesnost měření, tak 
aby byly známy všechny jeho technické parametry,  na základě kterých je možno kvalitu 
zařízení posoudit. 

Musí  být  navržen  matematický  postup  přepočtu  získaných  dat  z  2D  do  3D,  včetně 
případných korekcí výrobních nepřesností zařízení. 

2. Druhým  cílem  práce  je  popsat  formát  získaných  dat  a  připravit  datový  soubor  pro 
zpracování.  Získaná data, tedy mračna bodů analyzovat. Stanovit kvalitu získaných dat a 
určit  spolehlivost  měřidla.  Z  naměřených  dat  je  třeba  získat  informace  o  limitních 
schopnostech skeneru, na základě kterých bude možno určovat, jaká data lze považovat za 
korektní a která už za chybová. 

Na základě získaných informací provést detekci chybných bodů v mračnech. Nalézt a ověřit 
vhodné metody pro odstraňování šumu. 

3. Třetím  cílem  je  využít  vyšší  informační  hodnoty  mračen  bodů  efektivním  způsobem. 
Mračna  je  potřeba  rozdělit  na  segmenty  a  k  tomuto  účelu  je  zapotřebí  nalézt  vhodný 
segmentační  algoritmus.  Činnost  a  spolehlivost  vybraného  segmentačního  algoritmu  je 
nutno ověřit na celém datovém souboru. 

Využít získané rozložení na segmenty, určit charakteristické vlastnosti segmentů a ty dále 
využít pro spojení jednotlivých naměřených dat datového souboru do jednoho celku. 

Zhodnotit  dosažené  výsledky.  Navrhnout  a  ověřit  možnost  redukce  počtu  bodů  ve 
výsledných mračnech. Navrhnout další postup zpracování spojených mračen bodů. 
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3 Přehled současného stavu využívání mračen bodů

Po roce 2000 se s  levnějšími laserovými měřidly začala  rozvíjet  intenzivněji  další  oblast  a to 
zpracovávání informací z těchto měřidel – mračen bodů. 

V dnešní době bychom mohli rozdělit použití laserových 2D a 3D měřidel pro 3 nejobvyklejší 
oblasti:

1. Reverzní inženýrství.

2. Měření vzdálenosti od snímače na robotu pro orientaci v prostředí.

3. Geodetická měření a měření zemského reliéfu LIDARem.

Oblast  reverzního  inženýrství  bude  zmíněna  jen  krátce.  Oblast  geodetických  měření  bude 
vynechána, tento obor je problematice této práce vzdálen. 

Dále bude tato kapitola věnována tématům spojeným s problematikou zpracování mračen bodů. 
Jednotlivá  témata  a  jejich  podstatu  si  přiblížíme  na  největším  aktuálním  otevřeném  projektu 
knihovny pro zpracování mračen bodů – PCL. 

Tato disertační práce se zaměřuje na robotiku, senzorický systém robotu, konstrukci 3D skeneru a 
mapování pracovní oblasti. Podrobněji proto bude rozebrána problematika zpracování mračen bodů 
z pohledu využití  pro mapování a navigaci v prostoru.  Navíc oblast  použití  laserových měřidel 
v robotice je poměrně nová a v této oblasti není k dispozici velké množství poznatků. Publikace na 
dané  téma se  objevují  až  v  posledních  6  letech.  V této  oblasti  lze  nalézt  několik  zajímavých 
odborných  článků,  které  řeší  tuto  nebo  podobnou  problematiku  prakticky.  Obsah  těch 
nejzajímavějších si přiblížíme. 

3.1 Reverzní inženýrství

Jako popis základní problematiky využívání laserů pro reverzní inženýrství je popsán v [3]. Jde 
sice jen studentskou činnost z ČVUT, ale práce popisuje přehledně základní principy i s ukázkou 
výsledku. Ve spojení s touto prací je i odkaz [4], který popisuje jedno konkrétní skenovací zařízení 
určené pro měření nebo obráceně, pro reverzní inženýrství. 

Pod pojmem reverzní inženýrství si ale nemusíme představovat jen „kradení nápadů“ konkurence. 
Může jít  o převod součástek do CAD programů, které nebyly dříve v CAD navrženy a jejichž 
kreslení by bylo zbytečně náročné. Může také jít o cílené vylepšení tvaru nebo designu součástky. 
Nebo se dokumentace k některým součástkám ztratila. Pro zpracování mračen bodů pro reverzní 
inženýrství jsou dnes implementovány moduly v CAD programech a jde o docela rutinní činnost. 
Postup probíhá obvykle ve třech krocích:

1. Skenování povrchu z více pohledů. 

2. Spojení naskenovaných mračen a odstranění nadbytečného okolí.

3. Poslední krok proložení plochou, nejčastěji se dnes používají NURB plochy. 

K tématu zabývajícímu se zpracováním mračna bodů a jejich využití pro reverzní inženýrství a 
digitalizaci  je  možno nalézt  další  informace na stránkách  http://www.3d-skenovani.cz.  Pak také 
např. na  http://robo.hyperlink.cz/par-surf/. Rekonstrukcí povrchu se také zabývali ve výzkumných 
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projektech  na ZCU. Po roce 2000 tam byly realizovány projekty na rekonstrukci  povrchu a  je 
možno nalézt odkazy na články Alexandra Emelyanova a Michala Varnušky a z let 2004 a 2005, 
kdy působili v Centru počítačové grafiky a vizualizace na ZCU. 

3.2 PCL – Point Cloud Library

Projekt  PCL je  v  současnosti  asi  největším  rozvíjeným  projektem,  který  nabízí  celou  škálu 
algoritmů a funkcí  pro zpracování  mračen bodů.  Pokud se chceme blíže seznámit  s  aktuálními 
tématy řešenými v oblasti zpracování mračen bodů, je dobré si podrobně projít obsah a možnosti 
knihovny, což následně učiníme. Nejprve však něco o projektu samotném. 

Projekt PCL [5] byl založen v květnu 2011. Oficiálně byl představen na mezinárodní konferenci 
o automatizaci  a  robotiky ICAR v Šanghaji  [6].  Projektu předcházelo  několik  článků od stejné 
skupiny lidí z Technické univerzity v Mnichově, organizovaných kolem profesora Beetze z katedry 
informatiky.  Jako  příklad  může  posloužit  článek  [7],  který  snadno  navede  zájemce  k  dalším 
článkům této skupiny odborníků. 

Založení  tohoto  Open  Source  projektu  má  tedy  své  kořeny  v  doktorských  pracích  několika 
studentů. Co je však na projektu hlavně důležité, že stále žije. Na projektu dále pracují další studenti 
a do projektu zařazují nové obecně použitelné algoritmy. Během let vyšly další verze knihovny 
a v polovině roku 2013 byla představena verze 1.7. Dobrým směrem navazoval v této verzi rozvoj 
částí knihovny představené ve verzi 1.6 z roku 2012. Naneštěstí se ale ve verzi 1.7 objevilo několik 
nezdařilých implementací některých nových částí, zcela odtržený od zbytku projektu. Není proto 
divu, že když si chce zájemce stáhnout z internetu připravené knihovny v binární podobě, nabízí se 
stále verze 1.6. Novější verzi si musí zájemce přeložit sám. 

  Důležité je také to, že za projektem stojí  řada firem a organizací,  které je možné nalézt na 
http://www.pointclouds.org/about.html. Jsou zapojeny i další univerzity. Knihovna PCL má velmi 
dobrou prezentaci a sponzoři jistě vítají celkově velmi dobrý obraz projektu. 

Projekt PCL je dnes součástí i projektu ROS (Robot Operating System, http://www.ros.org), který 
má své kořeny na Stanfordské univerzitě již od poloviny první dekády po roce 2000. 

Nyní se podívejme na typické problémy zpracování mračen bodů podrobněji. Odborně zdatným 
průvodcem nám bude právě knihovna PCL.

3.2.1 Odstranění šumu

Při  získávání  měřeného  vzorku,  tedy  jednoho  mračna  bodů,  se  při  měření  laserem objeví  ve 
výsledku i určité procento bodů, které představují šum. Ten může vzniknout z různých důvodů: 
chybou měření, odrazem od lesklé plochy, rozptylem na hranách povrchu a podobně. Tyto body je 
pak možno na základě statistické analýzy okolí odstranit. 

Za analýzu okolí můžeme považovat ale několik hledisek. Jedno kritérium je vzdálenost bodu od 
laseru ve srovnání s body v okolí. Další hledisko je vzdálenost mezi body v okolí. V prostoru může 
být mřížka, květina nebo podobný objekt a výsledkem je velmi řídká síť bodů. Statisticky je pak 
třeba vyhodnotit rovnoměrnost pokrytí dané oblasti. A posledním kritériem je právě hustota bodů. 
Klasické ukázky zpracování šumu jsou na následujících obrázcích. Obrázek 1 je nasnímaný model 
kostry a jeho upravená verze. Obrázek 2 a 3 ukazuje okraj kruhové nádoby po nasnímání a následně 
po úpravě.  
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Obrázek 1: Mračno bodů nasnímané kostry [5]

Obrázek 2: Mračno se šumem [5] Obrázek 3: Mračno bez šumu [5]

3.2.2 Features

Pro tento technický termín není zažitý žádný český ekvivalent. Překlad by asi mohl být: vlastnosti, 
charakteristika, podobná funkce, zkrátka „cosi společného“. Taky by se dalo říci podobná zájmová 
oblast nebo oblast s podobnou charakteristikou. 

Features jsou důležitá pro spojení dvou mraků bodů, které obsahují data o navazující oblasti, nebo 
při nasnímání stejné oblasti z jiné pozice, či nasnímání stejné oblasti v jiném čase. V takových 
případech je potřeba nalézt v mračnu bodů určité zájmové oblasti. Spojením dvou mračen jen na 
základě změřené vzdálenosti od laseru, nebo na základě podobnosti kartézských souřadnic x,y,z by 
mohlo dojít ke spojení informací, které spolu nesouvisí. Aplikace, které potřebují porovnání mezi 
dvěma vzory, potřebují lepší charakteristiky a metriky, aby mohly rozlišit mezi dvěma rozdílnými 
geometrickými tvary. Není možné použít klasický pravoúhlý koncept, ale je třeba vytvořit nový 
popis  části  prostoru  pomocí  lokálního  deskriptoru.  Protože  dnes  ještě  není  pro  tento  problém 
ustálená  terminologie,  je  možné se setkat  s  termíny  shape descriptor  nebo  geometric  features.  
Ideálně pak musí být vytvořená metrika mezi dvěma vzory shodná, nebo v dané toleranci. Dobrý 
deskriptor schopný, rozpoznat dobré a špatné shody mezi vzory, může být složen např. ze třech 
charakteristik:  pevné  transformace  dané  pohybem  snímače  nebo  předmětu.  K  tomu  lze  přidat 
hustotu a počet bodů pokrývajících daný objekt nebo jeho charakteristickou část. A pak také šum, 
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který může být daný specifickým tvarem nebo povrchem. Pokud se nalezne shoda v takto popsané 
charakteristice, je nalezena shoda mezi objekty. Příkladem může být následující obrázek, ve kterém 
se hledají shodné předměty na stole z pohledu pohybujícího se robotu. Následně uvedená dvojice 
obrázků 4 už ale byla předzpracována pomocí segmentace. 

3.2.3 Zájmové či klíčové body

Další důležitou vlastností či rysem, který v mračnu hledáme,  jsou zájmové či klíčové body. Touto 
metodou je  možno ve scéně vytipovat  určité  důležité  body na základě charakteristiky nějakého 
místa a jeho okolí. Získaných bodů je výrazně méně, než celkový počet bodů mračna. Na základě 
těchto bodů je pak možno hledat shodu mezi různými záběry, aplikovat na porovnávání například 
neuronové sítě, nebo na sebe záběry scény či  okolí navazovat.  Metoda je rychlejší,  než hledání 
features. V  roce  2009  byla  představena  na  univerzitě  ve  Freibergu  ve  výzkumné  laboratoři 
autonomních  systémů metoda  NARF ve  formě paperu  [8]  a  metoda  je  tomto  článku  popsána. 
Výsledek hledání klíčových bodů v kanceláři je na následujícím obrázku 5.
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3.2.4 Registrace

Pokud je potřeba vytvořit jedno mračno složením z více měření, říkáme tomuto spojení registrace, 
nebo  by možná  byl  vhodnější  překlad  z  mapové  terminologie  –  zanášení.  Úkolem je  nalezení 
korespondenčních bodů a následně hledání, či spíše výpočet transformace minimalizující vzdálenost 
mezi  nimi.  Výsledkem  je  matice  transformace  pro  přenos  bodů  jednoho  mračna  do  prostoru 
druhého. Ukázka takové registrace je na obrázku 6.

3.2.5 Segmentace

Segmentace je velmi důležitým algoritmem při zpracovávání mračen bodů.  Segmentace mračno 
rozdělí do odlišných oblastí. Je to nejlepší algoritmus pro zpracování mračna bodů, který rozdělí 
mračno do několika prostorově oddělených oblastí. Segmentací se obvykle mračno rozloží na více 
částí, které se pak následně mohou zpracovávat zvlášť. Jak vypadá výsledek segmentace je vidět na 
následujících obrázcích 7 a 8. Jde o použití jednoduché Euklidovské segmentace. 
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V  roce  2013  se  knihovna  PCL  rozšířila  o  několik  dalších  segmentačních  metod.  Jako 
nejužitečnější lze hodnotit metodu  Region Growing segmentation. Výsledek aplikace této metody 
na mračno bodů je možno vidět na obrázku 9.

Obrázek 9: Ukázka použití metody Region Growing Segmentation [5]

Dalším algoritmem je Color-Based Region Growing Segmentation. Jde o rozšíření segmentace pro 
mračna s barevnými body. 

V  některých  případech  může  být  vhodné  použít  Min-Cut  Based  Segmentation,  která  dokáže 
rozdělit  mračno do oblastí,  které  jsou jen slabě propojeny.  Rozdělení  takových segmentů je  na 
obrázku 10. Detekují se zde parkující automobily. 
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Obrázek 10: Min-Cut Segmentation [5]

Jako poslední  ještě  uveďme  Difference  of  Normals  Based Segmentation,  která  je  vhodná pro 
mračna s velkým rozsahem měřítka.

3.2.6 KD-strom

KD-strom je klasickou datovou strukturou a je to jedna z možností, jak prostor o k-dimenzích 
rozdělovat postupným zpracováním jednotlivých os x1, x2, ..., xk, ..., x1, x2, ..., xk tak, že se za bod 
dělení volí medián souřadnic bodů v příslušném podintervalu, vzniklém rozdělením předchozího 
intervalu. Zmíněný postup vede k vyváženému stromu, rozdělujícímu prostor až na podprostory 
obsahující 1 bod. Strom je také vhodný pro informace o nejbližším sousedovi. 

Jde o binární vyhledávací strom vhodný pro hledání nejbližšího souseda nebo souseda v zadaném 
rozsahu (dosahu). U mračen bodů se pracuje jen se třemi dimenzemi, takže počet dimenzí stromu 
k se redukuje na 3. Vrchol stromu začíná jednou dimenzí a postupným vnořováním se rozhoduje 
o další  dimenzi.  KD-strom  je  potřebný  pro  segmentaci  mračna  bodů  i  další  algoritmy  pro 
zpracování mračen bodů. 
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3.2.7 Octree

Další struktura, která umožňuje rozdělení mračna bodů do hierarchického uspořádání, vhodného 
pak  pro  další  operace,  zejména  vyhledávání,  je  octree.  Jde  o  strom,  kde  každý  uzel  má  osm 
potomků, nebo žádného. Hlavní kořenový uzel zahrnuje všechny uzly mračna a každý uzel pod ním 
je rozdělením prostoru na polovinu. Octree umožňuje snadnou implementaci hledání nejbližšího 
souseda. Lze také snadno implementovat prostorovou náročnost jednotlivých částí stromu a také 
bodovou hustotu v daném prostoru. Klasickou ukázkou použitou v mnoha zdrojích je následující 
obrázek 11 s rozložením mračna bodů siluety králíka.

Uvedený výběr vlastností a schopností knihovny PCL představil ty nejdůležitější algoritmy, které 
jsou  pro  zpracování  mračen  bodů v  praxi  potřebné.  Jejich  využívání  je  v  praxi  propojeno  dle 
potřeby dané aplikace nebo třídy řešeného problému. 
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3.3 Odborné články k problematice mračen bodů

Podívejme se dále na několik zajímavých článků, které jsou věnovány problematice mračen bodů 
a mohou být podnětné pro i pro tuto práci. Jak již bylo řečeno v úvodu kapitoly, výběr článků je  
cíleně směřován na ty články z posledních let, které se problematice mračen věnují i s praktickými 
výsledky. 

3.3.1 Zjednodušení mračna bodů se zachováním hran

Mezi  velmi  zajímavé  články,  týkající  se  zpracování  mračen  bodů,  určitě  patří  článek  [9]: 
A progressive point cloud simplification algorithm with preserved sharp edge data. Autoři řeší, jak 
vypustit z mračna bodů jejich značnou část, ale zachovat hrany. Pro naše použití je tento princip 
velmi užitečný. Pro zjednodušení prostoru, ve kterém se robot nachází, je právě zachování hran 
důležité jako orientační body, než plochy mezi nimi. Princip je vcelku jednoduchý pro 3D obecně.

Na obrázku 12 je znázorněna hlavní myšlenka: pro bod P se stanoví normála, stejně jako pro jeho 
okolní body. Pak se musí vyhodnotit  odklon normál a podle toho se bod vypustí,  nebo ne,  dle 
nastaveného prahu. Vyhodnocování sice probíhá přes všechny body, ty se ale postupně vypouštějí, 
takže celý mrak řídne. I tak ale bude vyhodnocování časově náročné. Výsledek je na obrázku 13, 
kde je vidět zjednodušení až na 20% původního mračna. Výsledné mračno si však zachovává své 
hrany a původní křivost, byť s menším rozlišením. 

3.3.2 Aktivní segmentace 

Velmi  zajímavý  je  článek  Attention-based  active  3D  point  cloud  segmentation [12].  Autoři 
v článku řeší segmentaci 3D mračna bodů, ale zdrojem jsou kamery, ne laser. Výsledné mračno má 
tedy zcela odlišnou charakteristiku, než mračno z laserového skeneru. Jak je z článku patrné, téma 
mračen bodů se rozšiřuje o další problematiku. Důvodem může být i cena laserových skenerů, která 
je  dnes  výrazně  vyšší,  než  cena kamer.  Úspory s  sebou ale  přináší  nutnost  řešit  s  tím spojené 
problémy. 
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3.3.3 Segmentace v pohybu

Dalším  zajímavým článkem je  segmentace  mračna  bodů,  kdy  se  v  daném prostoru  pohybují 
objekty  -  Segmentation  and  Recognition  using  Structure  from  Motion  Point  Clouds [10].  Už 
v abstraktu říkají autoři, že jejich algoritmus vychází z algoritmu ego-motion, tedy ze situace, kdy 
se pohybuje kamera. A to je právě případ robotu, který je v pohybu a ne naopak.

V  bodě  3.1  uvádějí  pět  hlavních  zdrojů,  či  podnětů  pro  segmentaci:  výška  nad  kamerou, 
vzdálenost cesty od kamery, předpokládanou orientaci podkladu, hustota bodů v pohybu a nakonec 
systematická  chyba rekonstrukce.  Dále pak popisují  jednotlivé podněty.  Výsledek prezentují  na 
několika záběrech s různou úrovní a  metodikou segmentace.  Ta je  popsána v článku,  zde není 
potřeba ji třeba uvádět. Z článku si ještě můžeme ukázat výsledek na následujícím obrázku.
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3.3.4 Vytváření mračen bodů pomocí mobilního mapování

Na závěr přehledu o aktuálním stavu technologií si uveďme článek, který vyšel koncem roku 2012 
Zebedee: Design of a Spring-Mounted 3-D Range Sensor with Application to Mobile Mapping [11], 
ve  kterém trojice  autorů  představuje  podobný  úkol,  jaký  je  také  řešen  v  této  práci:  vytvoření 
jednoho  spojitého  mračna  bodů,  popisujícího  prostor  větší,  než  je  možno  změřit  jedním,  nebo 
několika málo měřeními. 

Autoři také využívají 2D laserový skener firmy Hokuyo. Nemají ale tento skener umístěn tak, aby 
se otáčel. Skener je v jejich realizaci montován na pružině a jeho houpavý pohyb zajišťuje sice 
nepravidelné,  přesto  uspokojivé  pokrytí  měřené  oblasti.  Pohyb  skeneru  na  pružině  je  snímán 
polohovými senzory a zaznamenáván současně s měřenými daty a následně přepočítáván do 3D. 

Výsledná realizaci skenerů je vyobrazena na obrázku 15. 

  Obrázek 16: Průběh měření [11]

Průběh měření je pak realizován se skenerem v ruce a do batohu na zádech si osoba provádějící 
měření uloží baterii pro skener a notebook pro záznam měření.  Celá měřící soustava je na obrázku 
16.  Skener  na pružině lze montovat  prakticky na cokoliv,  co se bude pohybovat  požadovaným 
prostorem. Nemusí se jednat pouze o osoby. Na internetu jsou k vidění i krátká videa, jako např. 
http://www.youtube.com/watch?v=DUEAz_naHHg.

U tohoto řešení ovšem hrozí negativní vliv neustálého kývavého pohybu na životnost laserového  
skeneru. Zrychlení ve všech osách se musí projevovat na opotřebení uložení osy uvnitř skeneru. Při  
ceně skeneru v řádu několik desítek tisíc korun, může jít o nepřiměřenou investici. 
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4 Konstrukce mobilního 3D laserového skeneru

Aby bylo možno zpracovávat mračna bodů, musí být k dispozici zařízení, kterým budou tato data 
získávána. Pokud je navíc potřeba zmapovat pracovní prostor, ve kterém se bude pohybovat např. 
robot, musí být toto zařízení mobilní. Sestrojit mobilní 3D laserový skener, který bude schopen 
takové mapování prostoru provádět, je první z cílů této disertační práce. 

Vývoj tohoto 3D skeneru prošel během více než dvou let třemi vývojovými fázemi. První verze 
byla  pouze  statická,  kdy  sestrojený  3D  skener  měřil  jen  v  místě,  kam  byl  obsluhou  umístěn 
a neměřil se prostor nad skenerem. Druhá verze již byla mobilní, kdy statický skener byl rozšířen 
o jednoduchý podvozek  tvořený robotickým vysavačem a  o  řídící  počítač  s  WiFi  konektivitou. 
Získané  zkušenosti  z  těchto  prototypů  pak  posloužily  pro  sestrojení  aktuálního  mobilního  3D 
skeneru. Podrobný popis prvních dvou  vývojových fází je v tezích této práce [22]. V tomto textu 
bude popsán současný stav.

4.1 Konstrukční části 3D skeneru

Celou konstrukci mobilního 3D laserového skeneru je možno  rozdělit do několika samostatných 
částí, které jsou společně propojeny. Jde o následující 4 hlavní části:

1. 2D Laserový skener.

2. Řídící počítač s připojením do počítačové sítě. 

3. Podvozek – robotický vysavač. 

4. Krokový motor a jeho řídící elektronika, napájecí obvody.

Než si jednotlivé části podrobněji popíšeme, podívejme se na funkční vzorek. 

4.1.1 Funkční vzorek 3D laserového skeneru

Dalšímu  popisnému  textu  bude  předcházet  celkový  pohled  na  funkční  vzorek  3D laserového 
skeneru. Následující technický popis tak bude jistě srozumitelnější. 
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Obrázek 17: Celkový pohled na funkční vzorek 3D laserového skeneru

Na obrázku  17 jsou označeny všechny čtyři hlavní konstrukční části 3D skeneru. Nyní budou 
jednotlivé části a jejich vzájemné vazby popsány podrobněji. 
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4.1.2 2D laserový skener

Na katedře robotiky je k dispozici 2D laserový skener URG-04LX firmy Hokuyo. Jeho technické 
parametry jsou popsány podrobě v technické dokumentaci výrobce [13] a vyobrazen je na obrázku 
18.  Stručná charakteristika skeneru je následující: dosah měření 4 m, rozlišení 1 mm, úhel měření 
240°,  doba jednoho měření  100 ms, přesnost  měření  ±10 mm do 1 m a ±1% v rozsahu 14 m, 
komunikační rozhraní RS232 12 V a USB 2.0, napájení 5 V/500 mA.

Obrázek 18: Laserový skener Hokuyo URG-04LX

Výstupem laserového  skeneru  je  posloupnost  naměřených  vzdáleností  v  kruhové  výseči  proti 
směru  hodinových  ručiček,  jak  je  uvedeno  na  obrázku  19 z  dokumentace  výrobce  [14].  První 
měřený krok je 44 a poslední 725, jeden krok měření je 360°/1024. Laserový paprsek tak splyne 
s osou x v kroku 384. 

Pro  integraci  skeneru  do  celého  systému  a  pro  další  výpočty  je  ještě  zapotřebí  zavést  lokální 
souřadný systém skeneru. Zvolený souřadný systém je pravotočivý s osou z totožnou s osou rotace 
laseru a osa x směřuje dopředu. Schématicky viz obrázek 20.
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Pro komunikaci s okolím je skener vybaven sériovou linkou RS232 a USB rozhraním. Pro přenos 
dat se v současnosti využívá USB rozhraní, které je výrazně rychlejší a přenos naměřených dat tak 
probíhá v řádu několika jednotek milisekund. Přes sériovou linku probíhal přenos dat v ideálních 
podmínkách 118 ms, jak je uvedeno v [22]. Tento čas je delší, než doba jednoho měření a přenosová 
rychlost sériové linky byla limitujícím faktorem pro rychlost skenování. 

Využitím USB rozhraní pro komunikaci ovšem vzniká nutnost mít skener připojen pomocí dvou 
kabelů.  Jeden pro samotné USB a druhý kabel  pro napájení a přenos synchronizačního signálu 
informujícího o ukončení jednotlivých měření. Oba konektory jsou zřetelně vidět na obrázku  18. 
Jde o nepříjemnou konstrukční vlastnost, kterou nelze nijak eliminovat. 

4.1.3 Řídící počítač 

Jako  řídící  jednotka  celého  mobilního  skeneru  byl  vybrán  jednodeskový  počítač  ALIX  3D2. 
Fotografie jsou na následujících obrázcích 21 a 22.

Obrázek 21: ALIX 3D2 shora
 

Obrázek 22: ALIX 3D2 zdola

Jednodeskový  počítač  má  rozměry  160x100 mm a  obsahuje  procesor  AMD 500 MHz  s  FPU 
a MMX jednotkami,  256 MB RAM, slot  pro CF kartu,  Mini-PCI pro WiFi  kartu,  2xUSB, Fast 
Ethernet, sériový port COM1 klasický 12 V, COM2 3.3 V omezený jen na Rx/Tx signály a I2C 
rozhraní. Celý počítač funguje se spotřebou do 5 W!

Aby bylo možno použít počítač pro řízení, bylo potřeba provést přímo na desce počítače několik 
úprav.  Přidání  konektorů,  úprava  zapojení  sériového  portu,  kontrola  zapojení  I2C  a  kontrola 
použitých součástek. Všechny úpravy, včetně elektrických schémat počítače s barevně vyznačenými 
místy, kde byly provedeny změny, je možno najít v [22]. V této práci jsou pro úplnost uvedena 
schémata počítače ALIX s vyznačením míst provedených úprav v příloze B. 

Během provozu zařízení se neprojevily žádné problémy a výběr počítače se ukázal jako správný. 

4.1.4 Podvozek – robotický vysavač Roomba

Výběr  vhodného  podvozku  byl  dán  hlavně  požadavkem  na  možnosti  jeho  řízení.   Dalšími 
parametry byla robustnost, cena a dostupnost. Vzhledem k tomu, že  Roomba disponuje sériovým 
komunikačním  rozhraním  a  je  od  výrobce  dostupná  specifikace  proprietárního  komunikačního 
protokolu SCI [15], směřovala volba vhodného podvozku i s ohledem na další parametry právě 
k tomuto zařízení.  
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U komunikace se pouze ukázalo, že výchozí nastavení rychlosti není dle dokumentace výrobce 
57600 bit/s, ale 115200 bit/s. Pro komunikaci využívá Roomba klasickou napěťovou logiku TTL 
5 V. Kromě dvou vodičů Tx/Rx pro komunikaci je ještě potřeba přidat jeden signál WakeUp, kterým 
se Roomba probouzí z režimu spánku. 

Jako další  problém se ukázalo,  že Roomba provádí rozjezdy a zastavení skokově, pokud tedy 
dostane  příkaz  k  jízdě  rychlostí  500 mm/s,  tak  se  okamžitě  rozjíždí  naplno  a  stejně  radikálně 
i zastavuje.  To  je  nepříjemné,  když  je  na  robotu  připevněno  další  zařízení,  které  je  vystaveno 
velkému  zrychlení  a  plynulejší  zrychlení  a  zpomalení  muselo  být  řešeno  až  nadřazenou  řídící 
jednotkou. 

Dobrou vlastností Roomby je zasílání informací o stavu svých čidel opakovaně, nemusí předávat 
data jen na požádání.

4.1.5 Řídící elektronika a krokový motor

Všechny tři dosud uvedené části skeneru jsou hotové výrobky různých dodavatelů. Poslední částí 
skeneru je modul krokového motoru a jeho řízení, vyvinutý a vyrobený v rámci této práce  přímo na 
katedře. 

Schéma řídícího obvodu, obsahující silnoproudé i řídící slaboproudé části, je uvedeno v příloze A 
i s  krátkým popisem. Zde budou krátce popsány ty části,  které  nejsou zachyceny ve schématu. 
Následovat bude i krátký popis fungování řídící elektroniky a řídícího programu mikropočítače. 

Krokový motor

Původní dvoufázový krokový motor Robotron se 100 kroky na otáčku, byl ve stávájící konstrukci 
nahrazen moderním dvoufázovým krokovým motorem Microcon SX17-0402-09. Tento motor je 
prakticky rozměrově shodný s předchozím typem, má však fyzicky 400 kroků na otáčku a vyšší 
kroutící moment při nižší proudové spotřebě. Více vyhovuje i napájecímu napětí 12 V. 

Optické závory

Pro detekci polohy krokového motoru byly v prototypovém zařízení využity dvě optické závory 
LTH301-07 firmy Lite-On pro snímání jen krajních pozic, vzájemně posunutých o 180°, protože 
krokový motor zajišťuje rotaci právě o půl otáčky kolem své osy. Stávající zařízení je vybaveno 
třemi snímači polohy posunutými vždy vzájemně o 90°. Střední snímač usnadňuje řízení robotu 
v přímém směru a měření prostoru před a za ním. Krajní polohy jsou pak od středové vychýleny na 
obě strany právě o ±90°. 

Pro  správné  detekování  pozice  krokového  motoru  vyžaduje  řídící  jednotka  nejen  informaci 
z optické  závory,  ale  také  vnitřní  informaci  o  fyzickém kroku  motoru  a  jeho  fázích.  Využitím 
nového krokového motoru došlo k výraznému zjemnění krokování a nesmí se stát, že by optické 
čidlo detekovalo přerušení optické závory ve dvou sousedních fyzických krocích. Tím by nebyla 
pozice motoru detekována jednoznačně. 

Dvoufázový krokový motor využívá vždy ve dvou sousedních krocích jinou polaritu v cívkách a 
vznikají  tak 4 rozlišitelné kroky za sebou, které je možno označit jako  k0,  k1,  k2 a  k4.  Optické 
závory jsou pak přerušovány šroubem M3. Ten je umístěn na unašeči laserového skeneru, který je 
pevně nasazen na osu krokového motoru. Šroub se pohybuje po kružnici o poloměru 35 mm. Celou 
situaci  si možno znázornit na obrázku.
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Obrázek 23: Detekce pozice krokového motoru pomocí optických závor

Na obrázku 23 je pohybující se šroub M3 po půlkruhové trajektorii o poloměru R=35 mm. Krajní 
pozice jsou detekovány závorami O1 a O3, středová pomocí O2. Pro správné fungování optických 
závor musí platit, že dva sousední kroky  k0 (ne  kn  a  kn+1) musí být od sebe vzdáleny tak, aby se 
vzájemně nepřekrývaly. Kroků  k0 je během rotace motoru pouze čtvrtina z celkového počtu 400 
fyzických kroků. Úhel  je vyjádřen následujícím vztahem:

α=
2⋅π
100

[ rad ]

Vzdálenost  dvou sousedních kroků  k0  na obvodu kružnice pak bude možno vypočítat  pomocí 
známého úhlu  jako vzdálenost Lk0:

Lk0=α⋅R=
2⋅π
100

⋅35=2.199≈2.2 [mm ]

Vzhledem k tomu, že šroub M3 má poloměr 1.5 mm, je z vypočtené hodnoty Lk0 jasné, že okraj 
šroubu bude v kroku následujícím o 0.7 mm vzdálen od středu pozice předchozí. Tím bezpečně 
odkryje optickou závoru a nemůže dojít k chybné detekci polohy. 

Při montáži je však třeba pečlivě dbát, aby byl šroub v kroku k0 vždy ve středu jedné libovolně 
vybrané optické závory. Ve všech ostatních závorách bude opět ve středu závor v kroku k0, protože 
závory jsou na kružnici vzájemné posunuty právě o 90°. 

Na obrázku 23 jsou také znázorněny mechanické zábrany vedle optických závor O1 a O3, které 
nedovolují, aby unašeč se šroubem M3 opustil vymezenou pracovní oblast v rozsahu 180°.
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H-mosty

Pro buzení cívek krokového motoru byly vybrány dva H-mosty L6202, vyrobené nejmodernější 
technologií  DMOS,  spojující  výhody  bipolární  a  unipolární  technologie.  Obvod  je  vhodný pro 
spínání proudů až 2 A s maximální frekvencí 100 kHz. Tepelná bilance obvodu byla podrobněji 
popsána v článku [21] a nebude zde blíže rozebírána. Řídící část obvodu je plně napěťově slučitelná 
s logickými obvody 3.3 i 5 V.

Mikropočítač PIC18F26J50

Pro vlastní realizaci řídící jednotky krokového motoru byl vybrán mikropočítač PIC18F26J50, a to 
zejména ze dvou důvodů. Zaprvé jeho výkon je 12 MIPS při řídící frekvenci 48 MHz z interního 
oscilátoru. Zadruhé napájení 3.3 V, které je výhodné pro komunikaci s řídícím počítačem. 

Řídící  program  jednotky  umožňuje  podle  potřeby  řídit  krokový  motor  pomocí  mikrokroků. 
Problematika mikrokrokování s pomocí PWM byla podrobněji popsána v mém článku [20] a [21]. 
Řídící program umožňuje využít až 32 mikrokroků mezi dvěma fyzickými kroky. Teoreticky je tak 
možno využít až 12800 kroků na jednu otáčku s použitým motorem Microcon. Takové rozlišení ale 
nebylo v praxi nikdy využito. 

Pro nasazení řídící jednotky krokového motoru do celého systému je potřeba znát délku časové 
periody PWM. Tento čas představuje odezvu řídícího mikropočítače krokového motoru na povel 
posunu do následující  pozice. Tato časová perioda vychází z řídící frekvence procesoru a lze ji 
snadno spočítat.

Pro řízení PWM je využit 8 bitový časovač, který vyvolává přerušení vždy při přetečení, tedy vždy 
po 256 hodinových cyklech. Pro jeden cyklus PWM je využito 100 přerušení a ze známé hodnoty 
řídící frekvence 12 MHz je perioda TPWM dána vztahem:

f PWM=12⋅106
÷256÷100=468.75 [Hz ] T PWM=

1
f PWM

=2.1 [ms ] (1)

Z tohoto výpočtu plyne, že odezva krokového motoru na požadavek přechodu do dalšího kroku 
nebude  nikdy  delší  než  2.1 ms,  protože  řídící  jednotka  vždy  nejprve  musí  dokončit  aktuálně 
prováděnou  periodu PWM. 

4.2 Celkové sestavení 3D laserového skeneru 

4.2.1 Blokové schéma

Na obrázku  24 vidíme celkové blokové schéma laserového skeneru. Schéma obsahuje laserový 
skener,  řídící  počítač  ALIX  a  robotický  vysavač  Roomba.  Všechny  ostatní  bloky  uvedené  ve 
schématu  jsou  součástí  řídící  jednotky  krokového  motoru.  Jednotlivé  bloky  byly  podrobněji 
popsány v kapitole 4.1. 

Ve schématu  jsou silnějšími  nespojitými čarami  znázorněny rozvody napájení.  Je  vidět,  že  se 
využívá vstupní napájecí napětí  12 V a to je přímo použito pro řídící počítač a krokový motor. 
Obvod spínaného zdroje  vyrábí  napětí  5 V pro laserový skener  a  mikropočítač,  který si  ovšem 
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napětí pro vlastní potřebu ještě snižuje na 3.3 V pomocí dvou diod. 

Tenkými spojitými čarami jsou znázorněny přenosy informací. Šipky na koncích čar označují, zda 
jde o přenos informací obousměrný, nebo jednosměrný.

Obrázek 24: Blokové schéma mobilního 3D laserového skeneru

4.2.2 Princip fungování 3D laserového skeneru

Podle blokového schéma na obrázku 24 je možno popsat princip fungování skeneru. 

Řídící počítač ALIX komunikuje s robotickým podvozkem pomocí sériové linky a využívá k tomu 
protokol výrobce SCI. Pro aktivaci robota z úsporného režimu je sériová linka rozšířena o signál 
WakeUp. 

Komunikace mezi laserovým skenerem a řídícím počítačem probíhá přes USB rozhraní. Laserový 
skener měří data po zapnutí nepřetržitě. Řídícímu počítači je ale posílá pouze jako odpověď na 
požadavek. Proto je komunikace obousměrná. Řídící počítač odešle požadavek a obdrží naměřená 
data. 

Laserový skener má jednu dobrou vlastnost, kterou výrobce ve své dokumentaci neuvádí. Skener  
nikdy  neodešle  2x  stejná  data.  Pokud řídící  počítač  obdrží  požadovaná data  a  okamžitě  pošle  
požadavek  znovu,  musí  počkat  až  na  data  z  dalšího  měření.  Takto  je  jednoduchým  způsobem  
zaručena synchronizace skeneru a počítače, který s ním komunikuje.
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Laserový skener je na krokovém motoru pevně přimontován pomocí unašeče. Krokový motor je 
řízen  pomocí  dvou  H-mostů  mikropočítačem  PIC.  Pozice  krokového  motoru  je  snímána  ve  3 
pracovních bodech optickými závorami. 

Řídící program mikropočítače dostává příkazy z řídícího počítače přes sběrnici I2C. Mikropočítač 
také umožňuje automatizované řízení krokového motoru na základě informací z laserového skeneru. 
Pro tyto účely je využit synchronizační signál laserového skeneru, vysílaný po ukončení každého 
měření. Řídící počítač pouze zadá programu mikropočítače požadavek na automatické krokování, 
určí  velikost  mikrokroku a  řízení  krokového  motoru  pak  běží  automaticky až  do  doby,  než  je 
dosaženo koncové pozice detekované optickou závorou. 

Laserový skener je tedy hlavním synchronizačním prvkem celého řízení měření. Synchronizačním 
pulzem dává příkaz mikropočítači, aby přesunul krokový motor o zadanou velikost kroku dále. Data 
zasílá řídícímu počítači jen po provedení každého měření. 

Pro  znázornění  celé  časové návaznosti  jednotlivých kroků je  vhodný obrázek  z  dokumentace 
výrobce [13]. Obrázek znázorňuje časový průběh měření. 

Na obrázku 25 je vidět časové schéma jednoho měření laserového skeneru. Dle dokumentace trvá 
jedno měření 100 ms a skener měří v rozsahu 240°. Proto samotné měření zabírá z celé otáčky jen 
2/3 času, tedy necelých 67 ms. 

Po  skončení  skenování  následuje  krátký  časový úsek,  ve  kterém vyšle  skener  synchronizační 
signál o ukončení skenování do mikropočítače. Do začátku dalšího měření tak zbývá minimálně 
16 ms. V tomto čase se musí krokový motor posunout do další pozice. Z výpočtu (1) víme, že 
nejdelší odezva řídící jednotky krokového motoru bude 2.1 ms. Posun motoru na další pozici tak 

27



Disertační práce       

bude proveden s dostatečným předstihem před dalším měřením. A to i v případě, že bychom chtěli 
provést posun i více než jeden krok. 

Naměřená data odesílá skener až 12-15 ms po začátku dalšího měření. Tato informace již není 
uvedena v dokumentaci  výrobce a  byla získána měřením na osciloskopu. Přenos dat  přes USB 
rozhraní trvá obvykle maximálně 20 ms. Po přenesení dat je možno okamžitě zadat požadavek na 
další data. Ta budou opět zaslána skenerem až po začátku dalšího měření. 

Zpožděné odesílání  dat  je  jedním z  důvodů,  proč  nemůže  příkaz  k  přesunu do dalšího  kroku  
předávat  mikropočítači  přímo  řídící  počítač.  Teoreticky  by  mohl  řídící  počítač  reagovat  na  
synchronizační signál. V zapojení jednodeskového počítače však není žádná možnost, jak reagovat  
na externí  požadavek  přerušení  a  jak  jej  následně v  OS Linux zpracovat  s  dostatečně krátkou  
odezvou.  Proto je synchronizační signál skeneru předáván přímo mikropočítači.

4.3 Transformace naměřených vzdáleností do 3D souřadnic

Postup  měření  laserového  skeneru  byl  znázorněn  na  obrázku  19.  Skener  měří  v  jednotlivých 
krocích vzdálenost od překážky. Jednotlivé kroky měření jsou vzájemně posunuty o konstantní úhel 
označený jako 1S. 

α1S=
2⋅π

1024
[rad ] (2)

Výsledkem jednoho měření je pole čísel,  reprezentujících naměřené vzdálenosti v jednotlivých 
krocích.  Jednotlivé  vzdálenosti  budou  značeny  jako  lS. Ze  zavedeného  lokálního  souřadného 
systému skeneru  podle  obrázku  20 je  pak  možno   chápat  postup  měření,  jako rotaci  měřícího 
paprsku  kolem osy  z.  Pokud  má  být  naměřená  vzdálenost  vyjádřena  jako  souřadnice  v  tomto 
lokálním souřadném systému, může k tomu být využita matice transformace 4x4 pro rotaci kolem 
osy z. Naměřenou vzdálenost je potřeba vyjádřit jako vektor v homogenních souřadnicích:

v̄S=[lS ,0,0, 0]. (3)

Tento  vektor  je  možno  násobit  maticí  transformace  pro  rotaci  kolem  osy  z.  Popis  matic 
transformací je k dispozici v mnoha zdrojích, mimo jiné i v [17]. Aby bylo možno rotaci kolem osy 
z vyjádřit, je potřeba znát úhel natočení  S  vektoru v̄S  kolem osy z. Ten lze podle obrázku  19 
vypočítat následujícím způsobem:

αS=(s−384 )⋅α1S [ rad ]. (4)

Ve výraze je s pořadové číslo kroku v průběhu měření. 
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V tomto okamžiku je možno vyjádřit naměřenou vzdálenost každého kroku v lokálním souřadném 
systému skeneru jako vektor t̄ S :

t̄ S=v̄S⋅Rz (αS).

Pro další výpočet je nutno stanovit lokální souřadný systém mobilního skeneru jako celku. Zde je 
možno použít stejnou strategii, jako tomu bylo u laserového skeneru. Osu  x orientovat ve směru 
dopředného pohybu robotu. Osu z jako osu otáčení robotu na místě. Tato osa bude totožná s osou 
otáčení  krokového  motoru.   Osa  y je  pak  v  pravotočivém  systému  zřejmá.  Výsledné  osové 
uspořádání je na následujícím obrázku 26.

Obrázek 26: Orientace lokálního souřadného systém 3D skeneru 

Pro  přepočet  lokálního  souřadného  systému  laserového  skeneru  do  souřadného  systému  na 
obrázku 26, budou potřeba dvě matice transformace. 

První transformace je je zřejmá z obrázku 17 i  24. Plyne z uchycení laserového skeneru na ose 
krokového motoru. Bude potřeba provést otočení kolem osy y o úhel -/2.

Druhá transformace bude samotné  natočení  krokového motoru.  Zde je  nutno nejprve  stanovit 
velikost  jednoho kroku.  Pro účely této práce se používá  800 kroků na otáčku a úhel  1R  bude 
představovat úhel mezi dvěma kroky:

α1R=
2⋅π
800

[ rad ]. (5)

Pozice krokové motoru je pak přímo úměrná pořadovému číslu kroku a úhlu 1R. Výsledný úhel 
R pak je dán následujícím vztahem:

αR=r⋅α1R−
π
2

[ rad ]. (6)

Posunutí o -/2 je proto, že měření začíná vždy v poloze o 90° otočené od směru osy  x a  r je 
pořadové číslo kroku. Na obrázku 17 je vidět laserový skener ve výchozí pozici. 
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Výsledný polohový vektor každého měřeného bodu p̄r , s  pak odpovídá následujícímu vztahu:

p̄r , s= v̄S⋅Rz(αS)⋅Ry (−π
2
)⋅Rz(αR) . (7)

4.4  Mračna bodů změřená 3D skenerem

V předchozích  podkapitolách  jsme  si  představili  konstrukci  3D  skeneru,  jehož  zjednodušené 
blokové schéma je vyobrazeno na obrázku  24. Následně byl podrobně popsán princip fungování 
tohoto sestaveného zařízení a stanoven jeho lokální souřadný systém dle obrázku 26. 

Pro sestavený skener a stanovený souřadný systém byl postupně ve výrazech  (2) až (4) sestaven 
výpočetní postup, kterým se transformují laserem naměřené vzdálenosti do 3D prostoru v závislosti 
na  pořadovém čísle  kroku laserového skeneru.  Dále  je  pak ve výrazech (5)  a  (7)  teto výpočet 
rozšířen o vliv tvaru unašeče a jeho aktuální pozice na krokovém motoru. Výsledkem je výraz (7) 
pro přepočet vektoru laserového paprsku v̄ s  do pozice bodu mračna p̄r , s .

Navržený postup výpočtu lze nyní aplikovat na jeden získaný soubor naměřených vzdáleností 
a ukázat si pohled na část výsledného mračna bodů na obrázku 27.
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5 Kalibrace laserového skeneru

Během  vyhodnocování  výsledků  dosažených  a  prezentovaných  v  tezích  této  práce  [22]  se 
projevily určité trvalé nepřesnosti při spojování mračen bodů. Viditelné byly tyto odchylky zejména 
v prostoru nad skenerem, kde by na sebe teoreticky měly navazovat body zaměřeného stropu na 
začátku a na konci měření. Při zvětšení horní části mračna bodů je tento problém jasně viditelný.  
Ukázka chybného napojování roviny stropu na začátku a na konci měření,  je vidět na následujícím 
obrázku 28 v podobě nežádoucích černých klínů nenapojeného mračna bodů.  

Dalším pozorovaným problémem byly odchylky v šířkách spojovaných mračen bodů. Bylo proto 
třeba  provést  kontrolu  technické  realizace  a  používaných  transformačních  výpočtů,  abychom 
zajistili opakovatelnost měření ve všech polohách a získali představu o dosažené přesnosti.  Což je 
ostatně součástí prvního cíle této práce. Navrhnout zařízení s ověřenou přesností. 

5.1 Kontrola výpočetní i mechanické části

Kontrolou  mechanické  části  prototypu  mobilního  skeneru  se  potvrdila  nepřesnost  montáže 
laserového  skeneru  na  unašeč  krokového  motoru.  Tato  nepřesnost  ale  byla  řádově  menší,  než 
skutečná nepřesnost obsažená a prokazatelná v naměřených datech. 

Druhou možností, kde by mohla systematická chyba vznikat, byly transformační výpočty. Byla 
proto  provedena  pečlivá  kontrola  postupu  přepočtu  naměřených  vzdáleností  do  prostorových 
souřadnic. Byly také ověřeny počty vzorků, postup jejich ukládání do souboru a indexování, zda 
všechny hodnoty odpovídají údajům výrobce dle obrázku 19. Ani ve výpočtech a formátu dat však 
nebyla odhalena žádná chyba. Podezření na vznik systematické chyby se tedy přesunulo z části 
vyrobené, do části převzaté. Tedy na samotný laserový skener. 
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5.2 Kontrola rozsahu měření laserového skeneru

Pro  ověření  rozsahu  měření  laserového  skeneru  dle  obrázku  19 bylo  zapotřebí  připravit 
jednoduché měřící pracoviště. Jako zcela postačující pro měření stačilo vybrat jeden stůl, který byl 
pravoúhlý a měl dostatečně rovné obvodové strany. V dnešní době, kdy se stoly vyrábí na CNC 
strojích,  vyhovuje  tomuto  požadavku  většina  nových  stolů  s  kvalitními  plastovými  hranami. 
Vybraný stůl měl rozměry 1204x755 mm a byla provedena kontrola obou úhlopříček. Očekávaná 
hodnota  byla  1421 mm.  Naměřená  hodnota  byla  1420 mm,  což  je  odchylka  na  úrovni  ±1 mm. 
Použitý stůl tedy bylo možno považovat za pravoúhlý. 

Bylo zapotřebí také najít způsob ustavení laserového skeneru na stole tak, aby jeho pozice byla 
jednoznačně opakovatelná a také měřitelná. Z obrázku 18 je patrné, že tělo laserového skeneru je 
tvořeno  plastovým  výliskem  se  zaoblenými  hranami.  Takový  tvar  je  pro  ustavení  na  stole 
v definované pozici vzhledem k hranám stolu zcela nevhodný. Bylo proto potřeba využít montážní 
body skeneru. Ty jsou dva a jsou umístěny na spodní ocelové ploše skeneru. Jejich rozmístění je 
patrné z obrázku 29, převzatého z technické dokumentace výrobce.

Pro ustavení skeneru na stole byl vyroben jednoduchý přípravek s tvrdého plastu o rozměrech 
60x60 mm a tloušťce 5 mm. Tvar a rozmístění montážních otvorů přípravku pro laserový skener je 
patrné z obrázku 30.
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Obrázek 30: Přípravek pro ustavení laserového skeneru

Pro ustavení laserového skeneru na stole je nutné, aby byl pomocný přípravek pravoúhlý a měl 
rovné  hrany.  Jedině  tak  je  možno  umístit  skener  opakovaně  na  stole  rovnoběžně  se  dvěma 
obvodovými  hranami  stolu.  Kontrola  vyrobeného  přípravku  byla  provedena  pomocí  posuvného 
měřidla metodou světelné štěrbiny. Postup je naznačen na obrázku  30, kde je poloha posuvného 
měřidla znázorněna čárkovanou čarou. 

Nyní  bylo  možno ustavit  laserový skener  na  stole  a  provést  měření.  Nejprve  byla  provedena 
kontrola středové pozice laseru, označovaná v obrázku 19 jako krok 384. Laser byl namontován na 
pomocný přípravek a ustaven do jednoho rohu stolu. Posouváním překážky po protější hraně stolu 
při nepřetržitě probíhajícím skenování, je možno snadno v naměřených datech zjistit,  ve kterém 
kroku je  již  překážka detekována a  ve kterém ještě  ne.  Pro maximální  objektivitu  měření  bylo 
posouvání  překážky  prováděno  v  obou  směrech.  Při  experimentu  bylo  zjištěno,  že  dochází 
očekávaně k překryvu pozice, kdy vybraný krok laseru  detekuje překážku a to přibližně v délce 
5 mm. Za místo naměřené hodnoty je pak považován střed toho intervalu. Pro názornost je schéma 
celé situace na obrázku 31. Schéma není nakresleno v měřítku, pouze znázorňuje postup měření. 
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Obrázek 31: Měření skutečné pozice kroku laserového skeneru

Na obrázku 31 je vidět pozice laserového skeneru v pravém dolním rohu stolu, při pohledu shora. 
Šedý obdélník za levým okrajem stolu znázorňuje posun překážky ve směru dolů. Bílý obdélník 
znázorňuje pohyb překážky nahoru. Černou barvou je vyznačena oblast, ve které se obě překážky 
pomyslně překrývají při detekování kroku 384 skeneru. Teoreticky by ale měl být krok 384 v pozici 
označené x. 

Ze známých rozměrů stolu L=1204 mm, rozměru přípravku pod skenerem e=30 mm a naměřené 
hodnoty a=71 mm,  se snadno vypočítá odchylka 

α = arctan
a−e+2.5

L−e
= 2.121 [° ]

Další měření bylo provedeno pro první krok měření, označovaný jako  start. Na obrázku  31 je 
tečkovanou čarou vyznačeno otočení měřidla  o 90° a dvěma tečkovanými čarami je vyznačena 
pozice, ve které by měření mělo teoreticky začínat a pak pozice zjištěná. 

Třetí  měření  koncového  měřícího  kroku pak probíhalo  z  jiného  rohu  stolu  a  není  v  obrázku 
vyznačeno. Naměřené hodnoty jsou přehledně shrnuty v následující  tabulce.
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Hodnoty úhlů natočení od osy x kolem osy z [°]

Pozice Očekávaný Skutečný Odchylka

Střed 0 -2.121 -2.121

Start -119.531 -121.612 -2.081

Stop 119.882 117.779 -2.103

Průměr αSK -- -- -2.102

Tabulka 1: Naměřené hodnoty odchylek kroků měření laserového skeneru

Z tabulky 1 je vidět, že naměřené hodnoty jsou posunuty proti směru měření vždy o téměř stejnou 
hodnotu.  Je  tedy  možno  usuzovat,  že  měření  probíhá  skutečně  pravidelně  v  krocích,  v  jakých 
výrobce  uvádí.  Celé  měření  je  ale  posunuto  proti  směru  hodinových  ručiček  o  více  než  2° 
a průměrná odchylka bude označena jako  αSK  (úhel skeneru korekční). Pro další výpočty bude 
zjištěná hodnota převedena na radiány.

αSK=0.0367 [rad ] (8)

 Při znalosti velikosti kroku měření z výrazu (2) je snadné vypočítat,  o kolik kroků je měření 
posunuto:

n =
αSK
α1S

= 5.978 .

Z výsledku měření je patrné, že posunutí vychází prakticky téměř přesně na 6 kroků proti směru 
rotace. Středový paprsek měření je tedy v kroku 390 a ne v kroku 384 dle dokumentace výrobce. 

Korekce zjištěné nepřesnosti je tedy poměrně snadná, stačí při výpočtech podle vzorce (4) upravit 
středový paprsek měření o zjištěný úhel αSK . Posunutí celého měřícího rozsahu o konstantní úhel 
v celém rozsahu měření odpovídá i konstrukci měřidla, kdy synchronizace měření se uvnitř skeneru 
provádí kovovým prstencem s otvory. Tento prstenec byl pravděpodobně při výrobě namontován na 
osu nepřesně a vytváří trvalou odchylku. 

Nerovnoměrnost rozdělení kroků po obvodu zjištěna nebyla a není tedy třeba úhel 1S korigovat. 

Během měření se ovšem ukázal další nečekaný problém skeneru. Při posunování překážek bylo 
zjištěno, že potřebná výška překážky nad stolem byla různá a je třeba dále ověřit, zda rovina měření 
je, či není kolmá na osu rotace skeneru. 

5.3 Odklon normály roviny měření od osy z

Během kontroly úhlového rozsahu měření laserového skeneru popisovaného v předchozí kapitole, 
byla  zjištěn další  nedostatek  měřidla:  rovina měření  není  kolmá na konstrukční  osu laserového 
skeneru z. 
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Pro ověření a změření této nepřesnosti bylo nutno najít potřebné měřící pracoviště. Najít ideální 
rovinu o rozměrech 8x8 metrů, kde bychom mohli měřit s přesností alespoň na jednotky mm, není v 
běžných místnostech možné. Nedostatečný je také stůl katedry fyziky pro optická měření, který 
svými rozměry spíše odpovídá stolu kulečníkovému.

5.3.1 Měřící pracoviště a postup měření

Měřící pracoviště bylo nutno připravit určitou improvizací. Stůl, na kterém proběhlo předchozí 
měření, byl doplněn dalším stolem tak, aby byly vytvořeny pevné měřící body pro jeden konkrétní 
krok laserového skeneru alespoň v rozsahu 3.5 m. Nákres měřícího pracoviště je na obrázku 32.

Obrázek 32: Ustavení stolů pro měření sklonu měřící roviny laserového skeneru

Jak je  vidět  na obrázku  32, stoly byly ustaveny tak,  aby na jejich hranách bylo možno měřit 
posunem překážek Pa a Pb směrem nahoru a dolů vzdálenost a a b laserového paprsku nad stolem. 
Vzdálenosti hran stolů od osy měřidla  z jsou ze schématu patrné. Stoly byly ustaveny do roviny 
pomocí laserového paprsku ukazovátka. 

Měření pak probíhalo za trvalého měření laserového skeneru a překážka byla vždy v měřených 
vzorcích jasně detekována. Měření ale neprobíhalo po celém obvodu kružnice s daným poloměrem, 
ale jen ve významných bodech. Tyto významné body byly stanoveny následovně.
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Obrázek 33: Významné body měření na kružnicích s danými poloměry

Jak je z obrázku 33 zřejmé, za významné body měření byly dle očekávání zvoleny pozice Start, 
Stop a  x. K těmto základním třem bodům přibyly další body označené podle své úhlové pozice 
a strany jako  R90, R45, L45  a L90.  Laserový skener byl vždy pro dané měření do požadované 
pozice natočen v rohu stolu v pozici dle obrázku 32. 

Během měření se ale ukázaly 3 zásadní nedostatky navržené koncepce měření:

1. Stoly  byly  sice  při  pohledu  shora  ideálně  pravoúhlé,  desky  stolů  však  ideálně  rovinné 
nebyly. Jak je znázorněno na obrázku  34, rovina základny laserového skeneru,  označená 
čárkovaně, nebyla v rovině stolu a výška paprsku  a nad levou hranou stolu tedy nebyla 
výškou paprsku  nad  základnou  skeneru.  Odchylka  označená  v  obrázku  jako  d byla  ale 
neměřitelná. Zakřivení stolu je na obrázku záměrně zvětšené pro větší názornost problému. 

2. Při měření bylo zjištěno, že sklon roviny měření je větší, než se očekávalo a v některých 
bodech končil paprsek v povrchu stolu. Jak je znázorněno v obrázku  32, paprsek nebylo 
možno měřit v některých případech ve vzdálenosti 3.5 m. 

3. Posledním problémem bylo ustavení stolů. I přes zaměření laserovým paprskem se ukázalo, 
že oba stoly netvoří jednu rovinu, která by odpovídala námi požadované toleranci ±1 mm. 
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Obrázek 34: Odchylka roviny stolu a základny laserového skeneru

Z uvedených nedostatků bylo zřejmé, že z naměřených vzdáleností paprsku nad stolem nelze určit 
úhel  mezi  laserovým  paprskem  a  osou  z.  Naměřené  hodnoty  bude  možné  chápat  pouze  jako 
relativní vzdálenost bodů nad jedním bodem měření a dá se spočítat pouze normála roviny, jejíž 
body leží právě na měřené kružnici s daným poloměrem R. Normála roviny bude udávat odklon 
změřené roviny od teoretické osy z laserového skeneru. 

Dále bylo třeba ustavit laserový skener na broušený ocelový kvádr o tloušťce 25 mm, aby paprsek 
dosáhl při měření dle obrázku  32 i za hranici 3.5 m ve všech bodech měření. Naměřené hodnoty 
jsou v následující tabulce.

Body měření
Vzdálenost měření od osy z skeneru [mm]

1180 2650 3500

Start 91 91 92

R90 87 89 87

R45 85 77 70

osa x 74 55 43

L45 69 43 25

L90 71 41 27

Stop 74 51 41

Tabulka 2: Naměřené hodnoty pozice paprsku nad body měření

Pro lepší představu, o čem naměřené hodnoty vypovídají,  je možno uvést,  že teoretická výška  
roviny měření laserového skeneru nad základnou je dle dokumentace výrobce 58 mm. Když k tomu 
připočítáme podložený  kvádr o  výšce  25 mm, je  teoretická  rovina měření  ve  výšce  83 mm nad 
stolem. Této teoretické rovině se přibližuje pouze paprsek R90. 

5.3.2 Výpočet normály roviny měření skeneru

Pro výpočet odklonu měřící osy od konstrukční nám postačuje stanovit normály rovin, které jsou 
tvořeny body dle tabulky  2. Pozice bodů měření známe, viz obrázek  33. Jednotlivé body jsou na 
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obvodu jednotlivých kružnic známých poloměrů v přesně daných úhlových pozicích vůči ose x. Pro 
výpočet normály stačí na obvodu každé kružnice vybrat dvě dvojice bodů, které budou tvořit dva 
vektory ū  a v̄ . Vektorový součin těchto vektorů je pak normála roviny tvořená vybranými body. 

Aby se  co  nejvíce  eliminovaly  chyby měření,  vybírají  se  jako  dvojice  bodů pro  reprezentaci 
vektorů ty body, co leží nejdále od sebe. Je nutno také zahrnout všechny naměřené hodnoty na 
obvodu jedné kružnice. Navržené kombinace budou 4 podle následujících obrázků.

Obrázek 35: Výběr dvojic z naměřených bodů pro reprezentaci vektorů

Na obrázku  35 jsou vidět zvolené dvojice bodů. Pro výpočet normály budou využity všechny 
naměřené hodnoty a výsledná normála bude aritmetickým průměrem všech vypočtených normál. 

Vybraná dvojice 
vektorů dle obr. 35

Normály pro body na kružnici o poloměru R ve tvaru x/y/z [mm]

1180 2650 3500

1 4.903 /  8.141 / 1000 4.128 / 8.562 / 1000 4.577 / 8.246 / 1000

2 4.237 / 6.779 / 1000 3.773 / 9.056 / 1000 4.000 / 8.571 / 1000

3 3.158 / 8.258 / 1000 3.198 / 9.282 / 1000 4.061 / 8.879 / 1000

4 4.661 / 7.005 / 1000 3.859 / 8.569 / 1000 5.133 / 8.250 / 1000

Celkový průměr 4.140 / 8.300 / 1000.0

Tabulka 3: Jednotlivé vypočtené normály a výsledná normála 

V tabulce 3 je zobrazeno všech 12 vypočtených normál (3 kružnice a v každé 4 dvojice vektorů) 
a průměrná vypočtená hodnota. Všechny normály byly pro účely výpočtu převedeny na jednotnou 
délku v ose z 1000 mm. 

Výpočtem  odklonu  roviny  měření  od  konstrukční  osy  laserového  skeneru  ale  nejsou  stále 
dořešeny všechny problémy. 

Z tabulky naměřených hodnot 2 to možná není na první pohled patrné, ale zkušenému technikovi 
je určitě zjevný snad už poslední problém. Jednotlivé kružnice měření dle obrázku 33 neleží v jedné 
rovině, ale tvoří 3 rovnoběžné roviny nad sebou. 
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Laserový  skener  tedy  neměří  v  jedné  rovině,  ale  měřící  paprsek  při  svém oběhu  kolem osy, 
odchýlené od kolmé osy základny, opisuje v prostoru plášť rotačního kužele.

5.3.3 Vrcholový úhel měřícího kužele

Dle zatím měřením nepotvrzeného tvrzení ze závěru kapitoly  5.3.2 je možno z dat v tabulce  2 
předpokládat, že jednotlivé body pořízené při měření sklonu laserového paprsku dle obrázku  33 
tvoří tři kružnice a tyto kružnice leží ve třech rovnoběžných rovinách nad sebou. 

Obrázek 36: Plášť rotačního kužele tvořený rotujícím laserovým paprskem

Na obrázku 36 je znázorněn tečkovanou čarou laserový paprsek rotující kolem osy z a je skloněn 
dolů směrem do roviny x-y, což je rovina základny laserového skeneru. Při měření výšky paprsku 
nad základnou ve vzdálenostech označených R1 až R3 tak vznikají tři rovnoběžné kruhy nad sebou 
se středy na ose z označené S1 až S3.  Poloha těchto středů nad základnou laserového skeneru ale 
není známa a nelze tak určit vrcholový úhel kužele. Proč výška kružnic nad základnou není známa 
bylo popsáno v kapitole 5.3.1 a znázorněno na obrázku 34. 

Je tedy zapotřebí doplnit poslední chybějící údaj. Pro měření nebyl k dispozici dostatečně rovný 
a velký prostor a proto je opět potřeba použít náhradní způsob.

Měření je možno otočit z roviny horizontální do roviny vertikální a požadovanou dlouhou rovinu 
si vytvořit pouze virtuálně. Měřit lze na podlaze, např. chodbě, s pevným povrchem, na který je 
možno popisovači zaznamenávat zjištěné údaje. Jako stabilní  montážní bod pro laserový skener 
je zapotřebí použít nějaký dostatečně těžký a stabilní předmět. 

Celá situace je zobrazena na následujícím obrázku a následně popsán postup měření. 
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Obrázek 37: Měření vrcholového úhlu kužele

Na obrázku 37 vidíme, že na podlaze byl připraven montážní bod pro laserový skener, znázorněný 
symbolicky  jen  jako  šedý  obdélník.  Tento  bod  se  během měření  nesměl  pohnout  a  byl  proto 
dostatečně zatížen. 

K  montážnímu  bodu  byl  laserový  skener  přimontován  tak,  že  jeho  osa  z byla  rovnoběžná 
s podlahou a osa x směrovala kolmo vzhůru ke stropu, na obrázku 37 k pozorovateli. Měření pak 
postupovalo ve třech krocích.

1. Na podlaze ve vzdálenosti 3.5 m od osy  z byly na obě strany zaznamenány značky pozic, 
kde měří laserový paprsek. Byly měřeny paprsky 256 kroků před a za kladnou poloosou x, 
tedy symetricky ±90°. Značky byly pojmenovány jako R1 a L1, protože šlo o první měření. 
V obrázku je měření zaznačeno tečkovanou čarou s hustým tečkováním. 

2. Laserový  skener  byl  na  montážním bodu  otočen  o  180°  kolem  osy  z,  aby  jeho  osa  x 
směrovala do podlahy. Měření se opakovalo a byly zaznamenány značky R2 a L2. Laserový 
paprsek je pro druhé měření vyznačen tečkovanou čarou s méně hustým tečkováním. 

3. Laserový skener byl odstraněn z montážního bodu a pomocí paprsku laserového ukazovátka 
byly propojením značek R1-R2 a L1-L2 vytvořeny značky Z1 a Z2. Paprsek je znázorněn 
čárkovanou čarou. Důležitá je zejména značka Z1, která udává výšku bodů R1 a R2 nad 
základnou skeneru - byla provedena dvě měření se skenerem otočeným o 180° a obě dvojice 
bodů  R1-R2  a  L1-L2  jsou  symetrické  podle  osy  z.  Naměřená  vzdálenost  bodu  Z1  od 
základny je 9 mm. 

Pro výpočet vrcholového úhlu kužele už nám chybí jen zmínit  3 údaje v obrázku. Vzdálenost 
bodu, odkud vychází měřící paprsek, je 58 mm nad základnou skeneru. Vzdálenost bodů R1-L2 
a R2-L1 byla naměřena 55 mm.

Výpočet  vrcholového  úhlu  zde  nebude  rozebírán.  Dle  obrázku  37 je  zřejmé,  že  se  jedná 
o pravoúhlé trojúhelníky se známými hodnotami délek stran a výpočet je snadný. 

Pro případ našeho použitého laserového skeneru vyšel vrcholový úhel  179.33°. To se může na 
první  pohled  zdát  zanedbatelné  zkosení,  ale  je  třeba  si  uvědomit,  že  i  úhlová  odchylka  0.5° 
na vzdálenosti 1 m vytváří odchylku téměř 9 mm. 
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Pro další výpočty bude úhel vrcholu kužele označen jako αVK  v radiánech.

αVK = 3.129 α 'VK = π−αVK [rad ] (9)

Protože měření vrcholového úhlu kužele proběhlo v ose y laserového skeneru, můžeme provést  
kontrolu  odchylky  normály  měřící  roviny  od  osy  z.  Výpočet  je  jednoduchý,  v  pravoúhlém  
trojúhelníku R2-L1-L2 v obrázku 37 je delší odvěsna 7 m a kratší 55 mm. Na jednom metru je tedy  
zkosení 55/7=7.86 mm. V tabulce 3 je vypočtený odklon metrové normály ve směru y 8.3 mm. Při  
našem měření  je  tedy dosažený rozdíl  méně než 0.5 mm na jeden metr,  což odpovídá přesnosti  
0.05% a to lze považovat za velmi dobrý výsledek. Musíme mít totiž stále na paměti, že samotný  
skener pracuje s přesností 1% a pro měření vzdáleností sloužil obyčejný vysunovací metr, který se  
vyrábí v třídě přesnosti II pro běžné použití. 

Stejně jednoduše ale nelze provést měření i v ose x, protože laserový skener měří jen ve směru  
kladné poloosy x. 

5.4 Výpočet korekční matice laserového skeneru

Z tabulky  3 a z vrcholového úhlu kuželu (9) z předchozí kapitoly je známo, jak ve skutečnosti 
měří laserový skener. Z těchto údajů bychom měli být schopni sestavit transformační matici, kterou 
je potřeba násobit vektor v̄S  definovaný jako (3), aby naměřená vzdálenost odpovídala skutečnému 
bodu v prostoru. 

Obrázek 38: Dvě základní korekce laserového skeneru

Na obrázku 38 jsou znázorněny dvě základní potřebné korekce. První korekce je otočení vektoru 
v̄S  o  polovinu vrcholového úhlu  kužele  do pozice označené  v̄1 .  V obrázku je  úhel  vyznačen 

v rovině x-z jako úhel α 'VK /2  dle (9) 
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S použitím matice transformace pro otočení kolem osy y lze vyjádřit vektor v̄1  vztahem:

v̄1=v̄S⋅Ry (
α 'VK

2
)

Druhá  korekce  bude  natočení  osy  z souřadného  systému  skeneru  do  směru  dříve  vypočítané 
normály dle tabulky  3. Natočení lze provést pomocí dvou rotací kolem souřadných os. Nejprve 
kolem osy x a pak kolem y. K tomu aby bylo možné potřebné natočení provést, bude potřeba znát 
dva úhly, o které postupně jednotlivá natočení provést.

Na obrázku 39 je znázorněno, že normálu lze chápat jako tělesovou úhlopříčku kvádru. Potřebná 
rotace kolem osy x je pak v obrázku vyznačena jako úhel n, což je úhel mezi osou z a průmětem n̄  
do roviny x-y, označeným jako p. Druhý úhel je vyznačen v rovině ABCS jako úhel nmezi p a n̄ . 

Obrázek 39: Rotace kolem osy x a y

Výsledná matice pro korekci označená jako M bude dána následujícím vztahem:

M=Rx(αn)⋅Ry(βn)

Výpočet úhlů zde uveden nebude, jde o jednoduché výpočty úhlů v pravoúhlých trojúhelnících. 
Poloha bodu B je koncovým bodem známé normály z tabulky 3. 
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Násobením  vektoru  v̄1  vypočtenou korekční transformační matici  M, bude získán  nový vektor 
v̄2 .

v̄2=v̄1⋅M  

Výsledná situace je na následujícím obrázku.

Obrázek 40: Natočení osy z souřadného systému do směru normály n

Na  obrázku  40 je  souřadný  systém  x-y-z a  natočený  označený  x'-y'-z',  kde  osa  z' splynula 
s normálou  n̄ . Současně s natáčením souřadného systému se v prostoru natáčel i vektor  v̄1  do 
konečné pozice v̄2 .

A zde se objevuje další problém. Aplikací matice transformace  M se vektor  v̄2  dostal do zcela 
obecné polohy v souřadném systému x-y-z. Naše měření rozsahu laserového skeneru v kapitole 5.2 
však zaměřilo konkrétní paprsky na konkrétních pozicích roviny procházení osou z. 

Pokud byla zahájena korekce vektoru  v̄1 s tím, že jeho poloha je v rovině x-z, tak v této rovině 
musí  i  po provedení transformací vektor opět zůstat.  Samozřejmě v jiné poloze.  Tento hledaný 
vektor v rovině x-z bude označen jako v̄K .

Není proto možno použít transformační matici M v navrženém tvaru, ale je potřeba sestavit jinou 
korekční matici, která rozšíří M o další rotaci kolem osy z. Označena bude jako K:

K=Rx(αn)⋅Ry(βn)⋅Rz(γ) (10)

Úhel   zatím  neznáme.  Pro  výpočet  neznámého  úhlu  je  zapotřebí  sestavit  rovnici  ze  známé 
transformace v̄1  na v̄2 , nyní ale už pro cílový vektor v̄K=[x K , yK , zK ,0] :

v̄K=v̄1⋅K=v̄1⋅Rx(αn)⋅Ry(βn)⋅Rz (γ) (11)
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Roznásobením vektoru  v̄1  maticí  K vzniknou 3 rovnice  se 4  neznámými.  Třemi  neznámými 
souřadnicemi vektoru v̄K  a úhlem . To je však soustava rovnic neurčitá. 

Vrátíme-li se o několik řádků zpět, byl v textu uveden požadavek na polohu vektoru v̄K Ten musí 
ležet v rovině  x-z, proto musí být jeho souřadnice  yK=0. Pro výpočet úhlu nám tedy bude stačit 
jediná rovnice ze tří.  Stačí  roznásobit  matice transformace a  vyjádřit  výpočet  pro  yK a ten pak 
položit roven nule.

 
y K= y1 (cosαn⋅cosγ−sinαn⋅sinβn⋅sinγ)−x1⋅cosβn⋅sin γ+z1(sinαn⋅cosγ+cosαn⋅sinβn⋅sin γ)

I vektor v̄1  má svou souřadnici y1=0, protože leží v rovině x-z a proto se výraz dále zjednoduší:

yk=−x1⋅cosβn⋅sinγ+z1 (sinαn⋅cos γ+cosαn⋅sinβn⋅sin γ)=0 (12)

Úhly n a n jsou známy z obrázku 39 a proto jejich hodnoty sin a cos budou v rovnici jen čísla. 
Konkrétní čísla budou i souřadnice vektoru  v̄1  a tak ve výrazu zůstane jediná neznámá, hledaný 
úhel . Výsledkem úpravy rovnice bude potřebný výraz pro hledaný úhel. 

tg γ=
sinαn

(x1 / z1)⋅cosβn−cosαn⋅sinβn

(13)

Z rovnice (13) plyne také jeden důležitý fakt. Vypočtená hodnota úhlu   bude vždy stejná pro 
všechny  vektory,  jejichž  poměr  souřadnic  x1/z1 bude  stejný.  Jinými  slovy:  vypočítaná  korekce 
nezávisí na délce vektoru, tedy laserového paprsku a bude proto vypočtena pouze jednou.

Výpočtem úhlu   je korekční matice K podle (11) kompletní. 

Pokud by se někomu s dobrou prostorovou představivostí a trochou zkušeností zdálo, že uvedený  
postup výpočtu je zbytečně složitý, může se zamyslet nad obrázkem 40 a oprostit se od abecedního  
pořadí  transformačních  matic  RxRyRz.  Pokud  přehodíme  Rx  a  Ry,  tak  první  transformace  Ry  
ponechá vektor  v̄1  stále v rovině x-z a na posunutí tohoto vektoru z roviny x-z bude mít vliv jen  
druhá transformace v pořadí Rx. Bude také potřeba podle obrázku 39 přepočítat úhly n a n. Úhel  
'n bude mezi osou z a průmětem normály do roviny x-z, označíme např. q, a druhý úhel 'n bude 
úhel mezi q a normálou.

Vysunutí  koncového  bodu  v̄1  z  roviny  x-z  otočením kolem osy  x'  označíme  jako  d  a  o  tuto  
vzdálenost musíme vektor kolem osy z'' otočit zpět do původní roviny x-z. To lze vyjádřit dvěma  
vztahy:

d=z1⋅sinβ 'n tg γ '=
d
x1
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Složením těchto dvou výrazů dostaneme vztah pro výpočet úhlu ' bez mezivýpočtu d a následně  
můžeme sestavit vztah pro korekční matici K' podobně jako pro K:

tg γ '=
z1

x1

⋅sinβ 'n K '=Ry(α 'n)⋅Rx (β 'n)⋅Rz (γ ' ) (14)

Pro výpočet korigovaného vektoru  v̄K  tak může být  vztah (11) rozšířen o druhou ekvivalentní 
možnost výpočtu:

v̄K=v̄1⋅K=v̄1⋅K ' (15)

V této  práci  je  v  programových  výpočtech  upřednostňována  alternativní  korekční  matice  K', 
protože  obsahuje  pouze  jediný  výpočet  hodnoty  funkce  sinus  a  celkově  pak  poskytuje  vyšší 
přesnost při  výpočtu,  což bylo zjištěno porovnáním vypočtených výsledků obou matic.  Zjištěné 
odchylky byly přibližně 0.2 mm na 1 metr vzdálenosti. 

5.5 Implementace zjištěných korekcí do výpočtu

Všechny zjištěné nepřesnosti laserového skeneru musí být aplikovány při transformaci souřadnic 
mračna bodů podle výrazu (7). Ten je čistě teoretický pro ideální skener dle představ výrobce. 

Než bude změna výpočtu souřadnic jednotlivých bodů mračna provedena, proveďme souhrn všech 
třech zjištěných nedostatků a jejich korekcí.

1. Rozsah  měření  laserového  skeneru  je  posunutý  o  úhel αSK dle  výsledku  v  tabulce  1 
a výrazu (8) a má vliv na hodnotu αS ve výrazu (4).

2. Rovina měření laserového skeneru je ve skutečnosti pláštěm rotačního kužele s vrcholovým 
úhlem VK dle výrazu (9).

3. Osa rotace kužele je odkloněna od teoretické osy z laserového skeneru a pro tuto korekci je 
navržena korekční matice K dle (10) a alternativně i K' dle (14).

Aplikace  zjištěných  korekcí  vyžaduje  celkovou  znalost  všech  nedostatků  a  postup  měření. 
Jednotlivé změny se proto aplikují v následujícím pořadí.

1. Úprava výrazu pro výpočet S.

2. Laserem naměřená vzdálenost reprezentovaná vektorem v̄S  se otočí kolem osy y o polovinu 
úhlu 'VK. 

3. Upravený vektor v̄S  se otočí kolem osy z do pozice vzorku měření s o úhel S.

4. Osa rotace kužele z se nakloní do požadovaného směru pomocí korekční matice K'.

5. Dále již následují známé transformace dané montážní polohou skeneru a pozicí krokového 
motoru.
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Nyní je možno sestavit nové výpočetní vztahy pro pozici kroku měření skeneru a pro výpočet 
jednotlivých bodů mračna p̄r , s .

αs=(s−384)∗α1S+αSK [rad ] (16)

 

p̄r , s= v̄S⋅Ry(
α 'VK

2
)⋅Rz(αs)⋅K '⋅Ry(−π

2
)⋅Rz (αR) (17)

Na výsledek aplikace získaných korekcí laserového skeneru při transformaci bodů do 3D prostoru 
podle výpočtu (17) je možno se podívat na následujícím obrázku.

Na obrázku  41 je  v  horní  části  vyznačeno místo,  kde na  sebe navazují  změřené body stropu 
a vidíme, že po otočení skeneru o 180° jsou body v jedné rovině. Chyba patrná na obrázku 28 byla 
tedy úspěšně eliminována. 

47



Disertační práce       

Nepatrná  mezera  mezi  plochami  stropu  je  způsobena  otáčením  osy  měřícího  kužele  skeneru 
o 180°,  kdy  nepatrná  část  prostoru  zůstává  nezměřená.  Naopak  v  dolní  části  obrázku  41 je 
vyznačeno místo, kde se na opačné straně měřeného prostoru body měření nepatrně překrývají.

Tímto jsou eliminovány veškeré výrobní nepřesnosti skeneru. I když je tu ještě jeden problém.

5.6 Náběh měření laserového skeneru

Po zapnutí napájení laserového skeneru nastává krátká očekávaná doba, po kterou skener navazuje 
přes USB rozhraní komunikaci s řídícím počítačem a následně operační systém zpřístupní programu 
v řídícím počítači virtuální sériové rozhraní pro komunikaci přes USB. Tento proces trvá obvykle 
maximálně 2 s. 

Následuje  asi  5  sekundová  prodleva,  než  skener  odpoví  na  první  požadavek  změřených  dat. 
O délce prodlevy po startu skeneru výrobce žádné informace neudává. Na toto zpoždění lze snadno 
v programu reagovat, protože posílání platných dat je jednoznačně detekovatelné návratovými kódy. 

Co je ovšem méně příjemné zjištění, to jsou výsledky prvních provedených měření po zahájení 
komunikace.  První  naměřené  hodnoty  představují  někdy  i  méně  než  polovinu  očekávané 
vzdálenosti od překážky. Skeneru pak trvá i více než 15 sekund, než se měření stabilizuje. 

Podívejme se na časový diagram náběhu skeneru až do okamžiku stabilizace hodnot naměřených 
vzdáleností.

 

Obrázek 42: Časový průběh náběhu měření laserového skeneru

Na obrázku 42 je znázorněno, že do začátku měření od zapnutí napájení uplyne zhruba 7 sekund. 
Tento čas je prakticky vždy stejný.  Následuje pozvolný náběh měření, který může trvat i skoro 20 
sekund. Pak se naměřená hodnota vzdálenosti ustálí. 
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Obrázek 42 znázorňuje měření provedené od překážky ve vzdálenosti 1 m a z naměřených vzorků 
byl vybrán jeden s nejpomalejším náběhem. 

Tento  nedostatek  skeneru není  potřeba výpočtově nijak korigovat,  jen  se v programu řídícího 
počítače musí před začátek měření zařadit odpovídající  zpoždění po zapnutí napájení skeneru. 

Teoreticky by bylo možno detekovat stabilizaci měření např. sledováním překmitů v datech a při 
první detekci vzdálenosti, která je menší než předchozí vzorek, zahájit měření. 

Důsledek pomalého náběhu měřidla na výsledné mračno bodů je zřejmý na následujícím příkladu 
mračna bodů.

Na obrázku 43 je vidět, jak se pomalu prodlužuje měřená vzdálenost po zapnutí skeneru a než se 
dostane  skener  do  stabilního  stavu,  proběhne  postupně  několik  měření.  Výsledné  plochy  jsou 
deformované a po otočení skeneru o 180° na sebe nenavazují. 
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5.7 Shrnutí korekcí laserového skeneru

V této kapitole  byl představen obecně použitelný postup pro kalibraci  jakéhokoliv laserového 
skeneru s rotujícím měřícím paprskem. Bylo popsáno, jak v běžných pracovních podmínkách bez 
nutnosti použití dalších přístrojů a zařízení provést měření výrobních nepřesností skeneru a jak je 
následně  zakomponovat  do  transformačních  matic,  aby  výsledné  mračno  bodů  vykazovalo  co 
nejmenší odchylky od reálných rozměrů. 

Pro přepočet naměřených hodnot mračna bodů do 3D souřadnic byl nahrazen původní teoretický 
výpočet bodů  p̄r , s dle (7) výrazem (17), rozšířeným o vypočtené korekce. Pro další výpočty je 
v této práci používán pouze výraz s korekcemi. 

Naměřené a vypočtené hodnoty úhlů  αn ,βn ,γ  a  α 'n ,β 'n , γ '  pro sestavení korekční matice  K 
a K' dle (10) a (14) jsou platné pouze pro skener použitý pro tuto práci. 

Postup kalibrace je však použitelný obecně pro jakýkoliv laserový skener s rotujícím měřícím 
paprskem, což je konstrukce obvyklá u řady výrobků různých výrobců. 

Dosažené výsledky nebyly kontrolovány jen na jediném mračnu zobrazeném na obrázku 42, ale na 
celém  datovém  souboru  připraveném  pro  tuto  práci.  Tento  datový  soubor  bude  představen 
v následující kapitole.  
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6 Analýza změřených dat

Po  sestrojení  3D  laserového  skeneru  a  provedení  jeho  kalibrace,  se  v  této  práci  dostáváme 
k realizaci jejího druhého cíle. Tím je analýza získaných dat, zjištění mezních schopností skeneru, 
detekce chyb a odstranění šumu. 

Před zahájením samotné analýzy dat je potřeba se nejprve podívat na některé základní vlastnosti 
získaných  dat,  abychom si  udělali  počáteční  představu  o  obsahu  a  kvalitě  dat  a  schopnostech 
skeneru.

6.1 Uspořádání dat

V kapitole  4.3 bylo popsáno, jakým způsobem probíhá transformace dat a jejich uspořádání je 
z tohoto popisu patrné. Uspořádání je zřejmé i z upraveného výpočtu (17) pro přepočet naměřené 
vzdálenosti reprezentované vektorem v̄S  do koncové polohy tohoto vektoru, reprezentované jako 
polohový vektor jednoho bodu mračna p̄r , s .

Data jsou uspořádána do pravidelné prostorové mřížky, kde jednotlivé body jsou od sebe vzdáleny 
vždy o konstantní úhel. Tím je ve směru r úhel α1S  a ve druhém směru s úhel α1R .  

Obrázek 44: Uspořádání naměřených dat v mřížce

Uspořádání bodů do mřížky je vidět na obrázku  44. Černé body v mřížce jsou představovány 
hodnotou naměřené vzdálenosti od překážky. Prázdné body označují ta místa, která laserový skener 
nezměřil, a to ať už z důvodu velké vzdálenosti, nevhodného povrchu překážky, či vlastní chyby. 
Tyto bodu ale nejsou z mřížky vypuštěny. Na jejich místě je hodnota, které jednoznačně říká, že 
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k daném  uzlu  mřížky  nepatří  změřený  bod.  V našem  případě  obvykle  hodnota  0.  Mřížka  tak 
neobsahuje prázdné uzly, což je z hlediska ukládání dat v počítači důležité. 

Označení  indexů  r a  s bylo zvoleno záměrně,  proti  obvyklému indexování  i a  j.  Označení  je 
mnemotechnickou pomůckou. Indexem  s je označen krok  skeneru,  ale i pořadové číslo  sloupce 
mřížky. Indexem r se značí krok rotace motoru a současně řádek mřížky. 

Při ukládání dat v počítači do dvourozměrné matice je pak toto uspořádání indexů vhodné přímo 
pro indexování m[r][s] jednotlivých prvků. Zároveň je toto uspořádání vhodné z hlediska ukládání 
dat do paměti počítače, protože dvourozměrná pole jsou uspořádána v paměti po řádcích za sebou, 
a tak se data do paměti ukládají po řádcích za sebe přesně v pořadí, v jakém laserový skener měří 
data. 

Uchování naměřených dat v mřížce nám přináší daleko více důležitých informací o naměřených 
předmětech  v  okolí  skeneru.  Když  je  znám  postup,  jakým  byla  data  změřena,  plyne  z  toho 
i informace o tom, který bod se kterým v prostoru sousedí. Tyto cenné informace mřížka zachovává. 
Obecná mračna bodů nikoliv. 

6.2 Soubor dat

Pro účely  této  práce  byl  vytvořen  soubor  dat.  Obsahuje  100 mračen bodů.  Tato  mračna byla 
získána při 4 souvislých měřeních vždy s jistým časovým odstupem. Každé měření obsahuje 25 
mračen,  která  byla  naměřena  ve  vybrané  části  chodby  o  délce  26 m.  Jednotlivá  měření  byla 
pořizována  vždy  ve  vzdálenosti  zhruba  1 m  od  předchozího  měření.  Tento  odometrický  údaj 
o pohybu mobilního skeneru bude dále v práci využíván. Zvolíme pro něj označení ō .

ō=[1000,0,0,0 ] (18)
 

Dvě měření proběhla v jednom směru a druhá dvě měření ve směru opačném. Data jsou uložena 
na  přiloženém  datovém  CD.  Soubory  jsou  pojmenovány  „statX-YYY.dat“.  Kde  X  označuje 
pořadové číslo měření a YYY pořadové číslo mračna v daném měření. 

Názvy souborů s daty jsou jednoznačně setříditelné a proto v dalším textu bude na jednotlivá 
mračna odkazováno zjednodušeně jako na M001 až M100. 

6.3 Body silné, slabé a střední

Abychom si udělali první představu o kvalitě naměřených dat, je potřeba se podívat na jednotlivé 
uzly v mřížce. Jak podle obrázku 44 víme, v každém uzlu je naměřená vzdálenost, nebo nezměřená 
hodnota.  Každý uzel má kolem sebe 8 sousedních uzlů, samozřejmě kromě okrajových bodů. 

Podle počtu sousedních změřených bodů pro každý změřený bod, je snadné začít vyhodnocovat, 
zda jsou některé oblasti pokryty body hustě či řídce. Zda je tedy laserový skener  schopen měřit vše 
ve srovnatelné kvalitě, nebo zda jeho schopnosti kolísají se vzdáleností nebo změnou povrchu. 

52



Disertační práce       

Pro první vyhodnocení se  rozdělí body v uzlech mřížky do 3 skupin:

1. body silné – mají 6, 7 a 8 změřených sousedů,

2. body slabé – mají 0, 1 a 2 sousedy,

3. body středně silné – mají 3, 4 a 5 sousedů. 

Není ovšem běžné spojovat dohromady pojem bod a síla. V našem případě toto spojení  vyjadřuje, 
že změřený bod, který má ve svém okolí další změřené body, lze považovat za důvěryhodnější, či 
statisticky pravděpodobnější, právě s nárůstem počtu změřených bodů kolem sebe. Naopak body 
v mřížce  osamocené  mohou  být  spíše  dílem  náhody,  šumu,  či  odlesku.  Pojem  síla  zde  proto 
znamená vypovídací hodnotu změřeného bodu. 

Podívejme se na několik náhodně vybraných mračen bodů ze souboru dat, jak jsou ve změřených 
mračnech  zastoupeny  body  s  různou  silou.  Celou  tabulku  pro  všechna  mračna  lze  nalézt  na 
přiloženém CD.  

Síla bodu
Počet bodů s danou silou / % z celkového počtu změřených bodů

M007 M026 M042 M071 M094

0 6 / 0.0027 9 / 0.0039 8 / 0.0037 9 / 0.0040 7 / 0.0032

1 107 / 0.0481 176 / 0.0766 244 / 0.1132 49 / 0.0215 131 / 0.0592

2 281 / 0.1264 309 / 0.1345 458 / 0.2124 84 / 0.0369 280 / 0.1265

3 304 / 0.1368 337 / 0.1467 500 / 0.2319 220 / 0.0967 345 / 0.1559

4 651 / 0.2929 756 / 0.3291 996 / 0.4619 491 / 0.2159 698 / 0.3153

5 4694 / 2.1119 5460 / 2.3769 6360 / 2.9495 3814 / 1.6772 4857 / 2.1943

6 1086 / 0.4886 1349 / 0.5872 1393 / 0.6460 759 / 0.3338 1022 / 0.4617

7 1593 / 0.7167 2175 / 0.9468 1870 / 0.8672 999 / 0.4393 1501 / 0.6781

8 213538 / 96.07 219144 / 95.39 203798 / 94.51 220974 / 97.17 212506/96.00

nezměřených 42400 34945 49033 37261 43313

Tabulka 4: Zastoupení slabých a silných bodů v mračnech

 

V tabulce 4 je možno vidět porovnání pěti náhodně vybraných mračen z celého datového souboru. 
Slabé body jsou v prvních třech řádcích tabulky. Pak následují tři řádky pro body středně silné 
a silné body tvoří třetí trojici řádků.  

Po všech problémech s laserovým skenerem, které byly popsány v kapitole 5, je určitě výsledek 
v tabulce 4 pozitivním zjištěním o chování skeneru a možná pro některé i překvapivým.

Z tabulky je zřejmé, že naprostá většina bodů byla změřena tak, že má 8 svých sousedů, tedy plný 
počet.  To  svědčí  o  velmi  kvalitním  průběhu  měření,  při  kterém  laserový  skener  prakticky 
nevynechává žádná místa tam, kde je schopen měřit. 

V tabulce  4 je  jedna  skupina  bodů,  která  poněkud  vybočuje  z  velmi  nízkého  procentuálního 
zastoupení ostatních bodů. Jsou to body síly 5. Zde se dá předpokládat, že jde o body, které jsou 
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jednak na okraji mřížky, protože těmto bodům chybí vždy 3 sousední body. A pak také body na 
okraji  měřitelných  oblastí.  Zda  tomu  tak  opravdu  je,  bude  ověřeno  v  krocích,  které  budou 
následovat. 

V posledním řádku tabulky  4 byly ještě  uvedeny počty nezměřených bodů v mračnu. Nemají 
žádnou vypovídací schopnost, protože není možno objektivně určit důvod, proč změřeny nebyly. 
V praxi je však většinou hlavním důvodem velká vzdálenost překážek od skeneru. Údaj je v tabulce 
uveden jen pro úplnost. 

Dále si ukážeme, jak tyto informace přehledně zobrazovat i graficky.

6.3.1 Barevná mapa mračna

Pro zobrazení mračna bodů můžeme použít jejich 3D projekci, jako to bylo na obrázku 27. Toto 
zobrazení je sice velmi názorné při prohlížení přímo na počítači a lze si tak snadno a rychle udělat 
představu o měřeném okolí skeneru. Pro zobrazení, kdy je potřeba označit některé části mračna 
odlišnou barvou, abychom tak odlišili části s odlišnými vlastnostmi, už 3D zobrazení tak vhodné 
není. Je-li totiž pozorovatel uvnitř mračna, stejně jako skener, tak nemá možnost pozorovat celé 
mračno současně. Při pozorování z vnějšího bodu se pak body mračna v prostoru překrývají. 

Proto je v této práci navržen způsob, který bude dále označován jako „barevná mapa mračna“. 
Organizace dat do pravoúhlé mřížky lze přímo transformovat do digitálního 2D obrázku o rozměru 
shodném s počtem řádků a sloupců mřížky. Vybranou barvou pak jsou označeny skupiny bodů 
s určitou vlastností.

Podívejme se pomocí barevné mapy na dvě mračna z tabulky 4 s vyznačením síly bodů.

Obrázek 45: Barevná mapa mračna M026 pro slabé a silné body 
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Obrázek 46: Barevná mapa mračna M071 pro slabé a silné body

Na obrázcích 45 a 46 jsou barevné mapy pro slabé a silné body mračna M026 a M071. Barevné 
značení bylo zvoleno tak, že slabé body se zobrazují červeně, středně silné body mají barvu zelenou 
a silné body jsou bílé. Nezměřené body mají barvu černou. Pro pozorování na počítači je lepší  
vyměnit mezi sebou černou a bílou barvu, pro tisk je vhodnější zvolená kombinace. 

Na obrázku 45 by se mělo dle údajů v tabulce 4 nacházet téměř 500 slabých bodů a jak je patrné, 
nachází  se  většinou  v  černé  oblasti,  tedy  mezi  body  nezměřenými  a  ve  velkém  odstupu  od 
změřených dat. Zelený obrys obrázku je důsledkem vyznačení středně silných bodů, nejedná se tedy 
dodatečně  přidaný  okraj.  Zelené  body  také  tvoří  přechodovou  hranu  mezi  změřenými 
a nezměřenými oblastmi. Potvrzuje se tak předpoklad uvedený na konci předchozí podkapitoly. 

Na obrázku 46 by se podle tabulky 4 mělo nacházet méně než 150 slabých bodů a jak je vidět, 
hledání těchto bodů pouhým zrakem je velmi obtížné, protože jich je na obrázku jen asi půl promile 
z celkového počtu bodů. 

Z naprosté převahy bílé barvy, souvislých bílých a černých oblastí a zelených přechodových hran 
vyplývá, že laserový skener provádí měření velmi precizně, nebo vůbec. Přechod mezi měřenými 
oblastmi je velmi ostrý, v mračnech se nevyskytují oblasti, kde by hustota měřených bodů stoupala 
či klesala. První analýza datového souboru mračen bodů nám tedy říká, že skener pracuje velmi 
spolehlivě. 

Barevnou mapu pro všechna mračna datového souboru je možno nalézt na CD. 
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6.3.2 Odstranění slabých bodů

Na základě  první  provedené  analýzy  síly  bodů  v  mračnech  mohou  být  slabé  body  z mračen 
odstraněny  před  dalším zpracováním.  Na obrázcích  45 a  46 byly  pomocí  barevné  mapy  bodů 
vyznačeny slabé body červeně. Jejich počet a rozmístění v mračnech jasně ukazuje, že slabé body 
nejsou  nositeli  žádné  důležité  informace  a  jejich  odstranění  nenaruší  integritu  dat  v  mračnu. 
Rozmístění slabých bodů v mračnech je obdobné v celém datovém souboru, jehož barevné mapy 
jsou na přiloženém CD. 

Pro další zpracování je datový soubor M001 až M100 upraven a neobsahuje slabé body. 

6.4 Schopnosti skeneru

Předchozí podkapitola ukázala velmi ostré rozdělení měřených a neměřených dat v mračnech. 
Nyní bude následovat bližší pohled na místa přechodů mezi těmito daty, aby bylo možno zjistit,  
v čem jsou limity laserového skeneru při měření. 

Středně  silné  body  v  mračnu  byly  již  nalezeny.  Nyní  lze  snadno  zjistit,  zda  se  nachází  ve 
vzdálenosti blížící se maximálnímu měřícímu rozsahu námi použitého skeneru, který je 4095 mm. 
Hodnoty vzdáleností pro stejná mračna jako v tabulce  4 budou uvedeny v následující tabulce se 
zjištěnými  počty  středně  silných  bodů.  Body  budou  rozčleněny  do  tří  skupin  v  závislosti  na 
vzdálenosti od skeneru.

Středně silné body mračen

M007 M026 M042 M071 M094

Počet středně  silných
 bodů celkem

5681 6583 7894 4545 5929

Počet stř. sil. bodů 
ve vzdálenosti 3500-4000 mm

173 339 181 122 129

Počet stř. sil. bodů 
ve vzdálenosti nad 4000 mm

173 93 184 193 205

Tabulka 5: Počty středně silných bodů  0.5 m před koncem měřícího dosahu skeneru

Tabulka  5 ovšem ukazuje, že v mračnech se vyskytuje z celkového počtu středně silných bodů 
pouze malá část z nich v oblasti nad 3.5 m. Z celkové statistiky plyne, že počet bodů nad 3.5 m se 
v mračnech pohybuje od 2 do 10%. Celá tabulka pro všechna mračna je přiložena na CD. 

Limitujícím faktorem měření tedy nebude jen omezený měřící rozsah skeneru. Je potřeba nalézt 
další omezující limit, společný pro všechny středně silné body v mračnech.

Další údaj, který je nutno mezi body vyhodnotit, je jejich prostorová vzdálenost. Úhlová je vždy 
stejná. Vzdálenost je možno získat z 3D souřadnic každého bodu, bylo by však potřeba nejprve 
všechny body z mřížky do 3D souřadnic transformovat. 

Vzhledem k uspořádání dat v mřížce je možno zvolit jednodušší a rychlejší cestu. Uzly v mřížce 
mají  mezi  sebou  ve  směru  r a  s vždy  stejný  úhel  a  tak  pro  výpočet  vzdálenosti  stačí  použít 
kosinovou  větu. 
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Obrázek 47: Výpočet vzdálenosti l bodů A a B

Pro výpočet vzdálenosti bodů A a B označené v obrázku 47 jako l, lze použít známý výpočet podle 
vztahu:

l=√a2
+b2

−2⋅a⋅b⋅cosα (19)

Vzdálenost bodů  A  a  B od laserového skeneru  LS je v obrázku označena jako  a a  b. Hodnoty 
vzdáleností jsou celá čísla a hodnota funkce cos bude pro oba směry r a  s ve výpočtu konstantní, 
protože za úhel α  dosadíme známé hodnoty pro úhly α1R  nebo α1S . 

Porovnávání vzdáleností mezi různými dvojicemi bodů však není možné přímo. Laserový skener 
měří ve sférických souřadnicích -  dva úhly a  vzdálenost -  a tak se celý měřený prostor kolem 
skeneru s narůstající vzdáleností od skeneru rozpíná. To lze snadno doložit jednoduchou statistikou 
rozložení vzdáleností mezi sousedními body alespoň pro jedno mračno, např. pro M001.

Vzdálenost 
od skeneru

Prostorová vzdálenost dvou sousedních bodů [mm]
počet vzdáleností  |  průměr  |  minimální  |  maximální

Směr s Směr r

do 1 m 58040 11.11  0.47 639.00 57819 11.12 0.70 558.00

1 až 2 m 95312 13.77  6.14 480.12 95464 17.99 7.86 489.19

2 až 3 m 85122 17.26 12.28 550.14 84978 21.37 15.72 1014.18

3 m a více 7531 30.83 18.42 2862.03 7483 40.55 23.59 2852.05

Tabulka 6: Rozdělení vzdáleností dvou sousedních bodů v závislosti na vzdálenosti od skeneru

Z  tabulky  6 je  zřejmé,  jak  narůstá  minimální  vzdálenost  sousedních  bodů  v  závislosti  na 
vzdálenosti od skeneru. Ve směru s je nárůst lineární po přibližně 6 mm a ve směru r o 8 mm. To je 
přímý důsledek rozdílné velikosti úhlů α1R  a α1S . 

Z tabulky je také patrné, že jsou průměrné a minimální vzdálenosti od skeneru v jednotlivých 
metrových pásmech neporovnatelné. Situaci bychom mohli přirovnat k digitálnímu obrázku, kde 
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jsou vedle sebe barevné body s rozdílným číselným rozsahem barevné hloubky. Takový obrázek 
bychom si jistě pro další zpracování upravili do jednotného formátu. A totéž učiníme i v případě 
mračna bodů. 

Pro vyhodnocování vzdáleností mezi body tak bude potřeba zavést jednotný přístup bez ohledu na 
vzdálenost bodů od skeneru a jejich vzájemné vzdálenosti normalizovat.

6.4.1 Normalizovaná vzdálenost bodů

Pro  účely  vyhodnocování  vzdáleností  mezi  body  si  zavedeme  „normalizovanou  vzdálenost“. 
Postup je naznačen na obrázku 47. Využijeme k tomu vlastnosti o podobnosti trojúhelníků. Ideální 
řešení  by  bylo  přenést  střed  strany  AB vždy  do  stejné  vzdálenosti  od  skeneru,  označené  jako 
čárkované LN. Tento přepočet je ale výpočetně náročnější, protože střed S  strany A'B' nepůlí úhel 
α  a bylo by potřeba počítat vnitřní úhly trojúhelníků vždy znovu pro každou dvojici bodů.

Pro malé úhly je sice možné zavézt zjednodušení, že bod S půlí úhel  α , protože do úhlu 5° je  
hodnota úhlu v radiánech a funkce sin prakticky shodná a odchylky výpočtu jsou jen velmi malé.  
Nemá ale smysl zavádět vědomě do výpočtu nepřesnosti, když existuje jednodušší cesta.

Pro výpočet normalizované vzdálenosti bude přenesen do vzdálenosti LN jeden z bodů A nebo B, a 
to právě ten, který bude blíže bodu LS. Výsledkem budou posunuté body A' nebo B'. Z podobnosti 
trojúhelníků, tedy přímou úměrou, se vypočítá vzdálenost druhého bodu  B'  nebo  A' od  LS a pak 
normalizovaná vzdálenost lN. 

ma=min(a , b) mb=max (a ,b)

b '=
LN
ma

⋅mb lN=√LN 2
+b'2

−2⋅LN⋅b'⋅cosα (20)

Takto provedenou normalizací se vzdálenosti mezi dvěma body stávají porovnatelné, bez ohledu 
na vzdálenost od laserového skeneru. 

Pro naše výpočty je dále zvolena vzdálenost LN=4000 mm, což je téměř maximální rozsah měření 
vzdálenosti použitého skeneru. 

LN=4000 [mm] (21)

6.4.2 Limitní schopnosti skeneru

Po zavedení normalizované vzdálenosti bodů je možno se vrátit k původnímu tématu podkapitoly 
a dále hledat společné vlastnosti středně silných bodů, které tvoří přechod mezi oblastmi měřenými 
a neměřenými. 

V další analýze bude pozornost zaměřena nejen na středně silné body, ale i na jejich silné body 
sousední.  Bude vypočtena  vzdálenost  středně silných bodů od silných v obou směrech mřížky. 
Kromě těchto vzdáleností bude vypočten vždy i úhel dopadu laserového paprsku. 
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Výsledky pro dříve vybranou pětici mračen budou přehledně shrnuty do následující tabulky.

Počty středně silných bodů a jejich vzdálenosti od sousedních bodů

Mračno Směr Počet 
bodů

Medián 
vzdálenosti

Průměrná 
vzdálenost

Počet pod 
průměrem

 Úhel 
dopadu λss

Úhel 
dopadu λs

M007
s 1660 33.98 78.15 1243 18.30 18.65

r 2882 45.56 79.63 2299 23.24 23.69

M026
s 1646 26.28 92.06 1477 15.46 15.81

r 3716 50.76 347.39 3463 5.19  5.64

M042
s 2467 27.19 129.59 2195 10.92 11.27

r 4782 51.69 119.16 3898 15.29 15.74

M071
s 1302 32.09 60.81 947 23.80 24.15

r 1892 53.18 89.24 1457 20.61 21.06

M094
s 1716 30.15 65.49 1290 22.01 22.36

r 3143 47.27 80.74 2473 22.90 23.35

Tabulka 7: Tabulka charakteristických vlastností středně silných bodů

Do statistiky v tabulce 7 nebyly zahrnuty body na obvodu mračna bodů, na obrázku 45 a 46 jsou 
vidět jako zelené body po obvodu, přestože tyto body jsou dle pravidla z kapitoly 6.3 zařazeny mezi 
středně silné. Označeny jako středně silné nejsou z důvodu limitů laserového skeneru, ale z důvodu 
své polohy na okraji mračna. 

Statistické údaje v tabulce 7 jsou opět pro 5 mračen bodů, které byly náhodně vybrány z datového 
souboru již dříve v této kapitole. V prvním sloupci je uveden počet bodů zařazených mezi středně 
silné a mající svého souseda buď ve směru s nebo r. Slabé body byly již z mračna odstraněny.

Druhý sloupec tabulky 7 obsahuje informaci o mediánu normalizované vzdálenosti středně silného 
bodu od souseda. Třetí sloupec udává průměrnou hodnotu normalizované vzdálenosti. Z poměrně 
velkého rozdílu  mezi  mediánem a  průměrem je  zřejmé,  že  rozdělení  vzdáleností  není  v  celém 
rozsahu hodnot rovnoměrné. Potvrzuje to i údaj ve čtvrtém sloupci tabulky. V něm je uvedeno, 
kolik bodů je pod průměrnou vzdáleností. Z uvedených čísel plyne, že 70 až 80% středně silných 
bodů má vzdálenost od souseda podprůměrnou. 

Nalezená průměrná vzdálenost středně silných bodů od sousedních je velmi důležitým hledaným 
parametrem. Z obrázku 47 je možno vyvodit, že s narůstající normalizovanou vzdáleností  lN musí 
při  konstantním  úhlu  α  klesat  úhel  dopadu  paprsku  na  překážku.  Hodnoty  úhlu  dopadu  pro 
průměrnou normalizovanou vzdálenost jsou v tabulce  7 uvedeny v posledních dvou sloupcích a 
vyznačeny na obrázku 47. Hodnota λSS  je úhel dopadu paprsku středně silného bodu a λS  je úhel 
dopadu paprsku sousedního silného bodu. Překážku představuje na obrázku 47 strana A'B'.

Z uvedeného zjištění tedy plyne důležitý fakt, že laserový skener je schopen spolehlivě detekovat 
překážky do sklonu přibližně 20°. Mohlo by se říci: „až do sklonu 20°“, nebo: „jen do sklonu 20°“. 
Nejedná se ale  o  údaj  udávaný v technických parametrech  laserových skenerů  a  v dané  chvíli 
nemáme srovnání s jiným skenerem. Nelze tedy hodnotit, zda je tato hodnota lepší, nebo horší, než 
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hodnota obvyklá. V každém případě ale z tabulky  7 víme, že změřených středně silných bodů je 
pouze 20% až 30% bodů nad touto limitní hranicí a schopnost skeneru takové body měřit se za 
touto hranicí snižuje. 

6.5 Souhrn zjištěných schopností skeneru

V této kapitole byly z naměřeného souboru dat získány základní vlastnosti mračen bodů. Byla 
ověřena důvěryhodnost  získaných dat na základě silných a  slabých bodů. Pro prezentaci  těchto 
údajů byla navržena metoda barevných map, která velmi přehledným způsobem vizualizuje získané 
informace v rovinné podobě. 

Dále byla navržena metoda normalizované vzdálenosti, díky které se vzdálenosti sousedních bodů 
vypočtené dle (20) mohou vzájemně porovnávat, bez ohledu na vzdálenost od laserového skeneru. 
Normalizovaná vzdálenost bodů je využita v dalších statických výpočtech.

Za nejdůležitější zjištění můžeme považovat nalezení limitní schopnosti laserového skeneru měřit 
vzdálenost překážky. Jako limitujícím parametrem je úhel dopadu laserového paprsku na povrch 
překážky. Tento úhel se dle uvedených výsledků v tabulce  7 pohybuje kolem 20°, dle materiálu 
povrchu překážky 

Tento limit je důležitý i pro následné doporučení montáže laserového skeneru na robot. Pokud 
bude skener umístěn např. ve výši 0.50 m nad podlahou, bude schopen měřit povrch podlahy pouze 
do vzdálenosti  necelých 1.4 m.  Za  touto  vzdáleností  nebude možno bezpečně rozpoznávat,  zda 
povrch podlahy je pouze nedetekován, nebo následuje převis, např. schod. 

V případě laserového skeneru použitého v této práci, by pro využití jeho maximálního měřícího 
potenciálu, což je rozsah 4 m, bylo nutno montovat skener do výšky 1.37 m nad podlahou. 

Nalezený limit měření 20° také vysvětluje, proč je ve všech mračnech datového souboru dobře  
změřena velká část stropu místnosti a pouze malá část podlahy kolem skeneru. 
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7 Filtrace mračen bodů 

V předchozí kapitole jsme se zabývali základními vlastnostmi naměřených mračen bodů. Bylo 
zjištěno, že změřená data tvoří souvislé oblasti. Slabých bodů se v mračnech nachází jen velmi malé 
procento. Slabé body byly z mračen odstraněny a pro další zpracování jsou již použita mračna bez 
těchto bodů. 

Odstranění slabých bodů bylo prvním stupněm filtrace šumu.

V souvislých oblastech v mračnech bodů se ovšem nachází stále řada bodů, které jsou obvykle 
označovány za  tzv.  body odlehlé.  Jde  velmi  často o body,  které  byly  změřeny chybně a  jejich 
vzdálenost od bodů v jejich blízkém okolí vylučuje, či spíše nepotvrzuje, že by se daný změřený 
bod mohl v dané pozici v prostoru nacházet. 

Laserový skener také měří vzdálenosti  od překážek s určitou nepřesností  udanou výrobcem, a 
proto i naměřené hodnoty nepředstavují ideální změřené roviny povrchů objektů v okolí. Tento šum 
bude potřeba z mračen v ideálním případě odstranit, nebo ho alespoň snížit na úroveň, která nebude 
komplikovat další zpracování. 

Podívejme se tedy dále na problém odlehlých bodů a odstranění šumu podrobněji.

7.1 Odlehlé body

Ve většině případů odlehlých bodů nemusí  jít  o chybu laserového skeneru.  Měření laserovým 
paprskem může být ovlivněno velmi lesklými plochami, které způsobují odraz paprsku do jiného 
směru.  Nebo  se  laserový  paprsek  může  na  hranách  objektů  v  okolí  rozptylovat  nežádoucím 
a nečekaným způsobem. 

Příklad odrazu paprsku o velmi reflexní povrch, kterým může být např. chromovaný štítek kliky 
dveří, a následné změření špatné vzdálenosti, je vidět na následujícím obrázku.

Obrázek 48: Změření odlehlého bodu odrazem paprsku
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Na obrázku 48 je znázorněn laserový parsek L, který měří vzdálenost bodů na svislé ploše. Body 
jsou symbolicky znázorněny jako černá kolečka. Na této ploše se ovšem nachází malá zrcadlová 
plocha, označená Z. Parsek se od této plochy odrazí a pokračuje v prostoru pod stejným odrazovým 
úhlem, jako byl úhel dopadu. Paprsek se tak dostane až do bodu A, kde se světlo odrazí a vrací se 
zpět stejnou cestou do snímače. Výsledná změřená vzdálenost pak není vzdálenost místa Z, ale je 
prodloužena o vzdálenost A-Z a ve výsledném mračnu se objeví nežádoucí odlehlý bod B. 

Při analýze mračna a rozdělení bodů na slabé a silné, se takové body zdají být silné, protože kolem 
sebe mají dostatek změřených sousedních bodů. Tímto jednoduchým způsobem je tedy není možno 
detekovat. 

Dalším příkladem vzniku odlehlých bodů je měření na hranách okolních objektů. Například, když 
se rovina měření skeneru od roviny hrany objektu liší jen o malý úhel, je přechod mezi rovinami 
velmi pozvolný a vznikají nežádoucí odlehlé body. Skener je ale jako chybné nevyhodnocuje. 

Obrázek 49: Vznik odlehlých bodů na hraně objektu

Obrázek 49 znázorňuje vznik odlehlých bodů na hraně objektu a za jejím převisem. Čárkovanými 
čarami je znázorněna měřící mřížka a z obrázku je patrné, že když hrana objektu není rovnoběžná 
smřížkou, tak v místě přechodu měřícího laserového paprsku z plochy blíže ke skeneru na plochu 
vzdálenější, mohou vznikat odlehlé body. V obrázku jsou označeny jako A, B a C. Tyto body mají 
kolem sebe dostatek změřených bodů a jsou považovány za silné. Ve skutečnosti ale nepředstavují 
vzdálenost od existujícího objektu. 

V prostoru se mohou vyskytnou i další situace a nežádoucí světelné a optické jevy, které mohou 
mít za následek vznik odlehlých bodů. Aby se tyto nežádoucí body mohly z mračna odstranit, je 
potřeba nejprve nalézt způsob, jak je detekovat.
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7.1.1 Průměrná vzdálenost bodů a rozdělení vzdáleností

Pro stanovení limitu vzdálenosti odlišující body odlehlé, bude potřebovat nejprve znát průměrné 
vzdálenosti  bodů  v  mračnech.  Sestavit  tabulku  pro  všechna  mračna  by  ale  bylo  v  textu  příliš 
prostorově  náročné.  Proto  do  následně  tvořené  tabulky  bude  zařazeno  jen  každé  páté  mračno 
z datového souboru M001-M100.

Průměrné vzdálenosti  mezi body budou vypočítány nejen ve směru  r a  s,  ale i  po úhlopříčce 
mřížky a  tento  směr  bude označen  rs.  Vypočítané  vzdálenosti  budou roztříděny podle  násobku 
průměru. Pro výpočet je vždy použita normalizovaná vzdálenost. 

Získané  výsledky jsou shrnuty  v  tabulce  8.  V každé kolonce  je  pro danou vlastnost  uvedena 
dvojice hodnot oddělená lomítkem: počet bodů a odpovídající procentuální zastoupení v mračnu. 

Pro každé mračno jsou v tabulce 3 řádky pro 3 směry počítané vzdálenosti. V každém řádku je 
uvedena šestice vypočtených hodnot dle násobku průměrné hodnoty vzdálenosti. 

Ze sloupců tabulky  8 je patrné, že mračna vykazují podobné průměrné hodnoty ve všech třech 
směrech mřížky. Rozložení vzdáleností v poměru k průměrné hodnotě je mezi mračny také velmi 
vyrovnané.  Naprostá  většina  bodů  má  ke  svému  sousedovi  podprůměrnou  vzdálenost,  což  je 
hodnota v prvním sloupci. Maximálně pětina bodů se nachází mezi hodnotou průměrnou a jejím 
dvojnásobkem ve sloupci druhém. Nad dvojnásobkem průměrné vzdálenosti se pak nachází už jen 
jednotky procent bodů. Součtem všech bodů do dvojnásobku vzdálenosti dále vychází, že prakticky 
95% bodů je pod dvojnásobkem průměru. Zbylých 5% bodů je nad dvojnásobkem, z toho většina 
do trojnásobku průměru. 

Je tedy zřejmé, že dle statických výsledků bude velmi pravděpodobně vzdálenost určující odlehlé 
body právě nad dvojnásobkem průměru, protože právě nad touto hodnotou je velmi malé množství 
bodů z celého mračna. Proč je téměř 95% bodů od sebe vzdálených pouze maximálně dvojnásobek 
průměrné vzdálenosti zatím není zřejmé. 

Pro určení prahu, co je a co není vzdálenost odlehlého bodu, pouze statistika odpověď neposkytne. 
Patrné je to na obrázku  49, kde body dvou viditelných sousedních rovin jsou od sebe vzdáleny i 
o několikanásobek průměrné vzdálenosti, přesto je v žádném případě nelze považovat za odlehlé. 
Bude proto potřeba dále využít dříve zjištěné vlastnosti laserového skeneru  popsané v kapitole 6.4. 
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Tabulka 8: Rozdělení vzdáleností bodů v mračnech dle poměru k průměrné vzdálenosti 

Mračno
S

m
ěr Počet vzdáleností do K násobku průměru  /  % zastoupení

do 1 do 2 do 3 do 4 do 5 5 a více

M001
s 40.73 198183 / 80.56  32347 / 13.15   8406 /  3.42   3557 /  1.45   1350 /  0.55   2162 /  0.88

48.37 190410 / 77.48  46357 / 18.86   5531 /  2.25   1221 /  0.50    526 /  0.21   1699 /  0.69
64.40 383586 / 78.18  85820 / 17.49  12544 /  2.56   3180 /  0.65   1354 /  0.28   4183 /  0.85

M006
s 37.89 173927 / 78.44  31767 / 14.33   8390 /  3.78   4645 /  2.09   1855 /  0.84   1157 /  0.52

45.97 166085 / 75.17  44421 / 20.11   8207 /  3.71   1397 /  0.63    369 /  0.17    458 /  0.21
59.83 329841 / 74.89  87727 / 19.92  17850 /  4.05   3382 /  0.77    726 /  0.16    913 /  0.21

M011
s 42.06 164751 / 78.20  27986 / 13.28   9863 /  4.68   5023 /  2.38   1763 /  0.84   1304 /  0.62

43.87 164922 / 78.50  39022 / 18.57   4377 /  2.08   1007 /  0.48    239 /  0.11    520 /  0.25
61.38 325715 / 77.85  70180 / 16.77  17017 /  4.07   3333 /  0.80    880 /  0.21   1245 /  0.30

M016
s 37.63 161057 / 77.79  31726 / 15.32   7336 /  3.54   4066 /  1.96   1831 /  0.88   1037 /  0.50

45.01 166579 / 80.67  33261 / 16.11   4956 /  2.40    821 /  0.40    211 /  0.10    671 /  0.32
59.17 327203 / 79.53  65921 / 16.02  13629 /  3.31   2878 /  0.70    868 /  0.21    907 /  0.22

M021
s 37.63 174360 / 78.12  34534 / 15.47   7761 /  3.48   3611 /  1.62   1604 /  0.72   1311 /  0.59

45.19 170948 / 76.68  44291 / 19.87   5824 /  2.61   1072 /  0.48    264 /  0.12    525 /  0.24

58.92 340653 / 76.65  85359 / 19.21  13458 /  3.03   3022 /  0.68    708 /  0.16   1198 /  0.27

M026
s 43.64 190164 / 83.83  25256 / 11.13   6638 /  2.93   2921 /  1.29    995 /  0.44    868 /  0.38

56.07 195091 / 86.47  25553 / 11.33   2753 /  1.22    654 /  0.29    290 /  0.13   1289 /  0.57
72.74 383762 / 85.30  53584 / 11.91   7900 /  1.76   1543 /  0.34    568 /  0.13   2518 /  0.56

M031
s 36.32 172427 / 77.35  36851 / 16.53   6696 /  3.00   3852 /  1.73   1895 /  0.85   1210 /  0.54

44.80 172417 / 77.46  44321 / 19.91   4302 /  1.93    869 /  0.39    312 /  0.14    363 /  0.16

58.13 342621 / 77.19  84159 / 18.96  12538 /  2.82   3158 /  0.71    599 /  0.13    765 /  0.17

M036
s 39.11 160305 / 80.38  25407 / 12.74   6118 /  3.07   3909 /  1.96   2054 /  1.03   1652 /  0.83

45.55 157310 / 79.21  34956 / 17.60   3700 /  1.86    837 /  0.42    532 /  0.27   1267 /  0.64
60.80 316794 / 80.12  59103 / 14.95  11860 /  3.00   4038 /  1.02   1239 /  0.31   2348 /  0.59

M041
s 45.31 170138 / 81.68  20546 /  9.86  10530 /  5.05   4675 /  2.24   1325 /  0.64   1096 /  0.53

45.81 172809 / 83.44  29383 / 14.19   3153 /  1.52    712 /  0.34    208 /  0.10    837 /  0.40

65.44 336938 / 81.77  55086 / 13.37  14942 /  3.63   2669 /  0.65    615 /  0.15   1818 /  0.44

M046
s 36.86 174522 / 77.73  35846 / 15.96   7218 /  3.21   3726 /  1.66   1865 /  0.83   1358 /  0.60

45.78 174778 / 78.04  42729 / 19.08   4830 /  2.16    734 /  0.33    221 /  0.10    671 /  0.30
59.13 346766 / 77.64  82279 / 18.42  12481 /  2.79   2912 /  0.65    776 /  0.17   1415 /  0.32

M051
s 38.00 191080 / 78.60  38264 / 15.74   6992 /  2.88   3411 /  1.40   1725 /  0.71   1627 /  0.67

46.08 191360 / 78.86  42504 / 17.52   4923 /  2.03   1587 /  0.65    781 /  0.32   1510 /  0.62

60.13 380526 / 78.56  82274 / 16.98  13326 /  2.75   4196 /  0.87   1137 /  0.23   2941 /  0.61

M056
s 36.89 170600 / 77.48  35175 / 15.98   6987 /  3.17   3970 /  1.80   2045 /  0.93   1401 /  0.64

45.30 166537 / 75.87  44676 / 20.35   6053 /  2.76   1220 /  0.56    394 /  0.18    616 /  0.28
58.64 331934 / 75.87  85021 / 19.43  14779 /  3.38   3758 /  0.86    952 /  0.22   1083 /  0.25

M061
s 45.33 169711 / 81.75  20581 /  9.91  10280 /  4.95   4704 /  2.27   1366 /  0.66    943 /  0.45

46.09 174279 / 84.46  27672 / 13.41   2650 /  1.28    611 /  0.30    327 /  0.16    808 /  0.39

66.11 339807 / 82.76  51604 / 12.57  14227 /  3.46   2736 /  0.67    489 /  0.12   1732 /  0.42

M066
s 38.36 163174 / 80.01  27320 / 13.40   5905 /  2.90   3765 /  1.85   1939 /  0.95   1831 /  0.90

45.20 164017 / 80.67  33578 / 16.52   3591 /  1.77    763 /  0.38    288 /  0.14   1079 /  0.53
59.90 327587 / 80.89  59125 / 14.60  11256 /  2.78   3560 /  0.88   1190 /  0.29   2242 /  0.55

M071
s 36.80 174695 / 77.54  36866 / 16.36   6832 /  3.03   3769 /  1.67   1895 /  0.84   1243 /  0.55

44.70 174432 / 77.53  44850 / 19.93   4251 /  1.89    829 /  0.37    225 /  0.10    411 /  0.18

58.11 347621 / 77.47  83607 / 18.63  12842 /  2.86   3141 /  0.70    739 /  0.16    794 /  0.18

M076
s 44.15 190466 / 83.79  25888 / 11.39   6330 /  2.78   2747 /  1.21    924 /  0.41    959 /  0.42

60.21 199459 / 88.21  21971 /  9.72   2353 /  1.04    579 /  0.26    343 /  0.15   1426 /  0.63
76.54 390803 / 86.69  48334 / 10.72   6657 /  1.48   1513 /  0.34    505 /  0.11   2971 /  0.66

M081
s 36.99 172901 / 77.41  35991 / 16.11   7737 /  3.46   3714 /  1.66   1756 /  0.79   1265 /  0.57

45.22 171028 / 76.67  44669 / 20.02   5740 /  2.57   1032 /  0.46    168 /  0.08    436 /  0.20

58.57 340550 / 76.58  85736 / 19.28  13842 /  3.11   2895 /  0.65    648 /  0.15   1038 /  0.23
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7.1.2 Určení vzdálenosti odlehlých bodů

Z předchozí podkapitoly je známo, jak jsou v mračnech statisticky rozděleny vzdálenosti bodů, 
vzhledem k násobku průměrné vzdálenosti. Jako další kritérium pro stanovení potřebného limitu je 
možno si vzít na pomoc i výsledky z tabulky  7. V této tabulce jsou uvedeny mezní úhly dopadu 
paprsku, při kterých  je schopen laserový skener ještě schopen měřit. Z těchto mezních úhlů  λS  
a λSS se dá snadno vypočítat použitím sinové věty dle obrázku 47 maximální možná vzdálenost lN 

mezi sousedními body při těchto úhlech:

• pro směr  s je pro limitní úhel  λSS=20° maximální vzdálenost sousedních bodů přibližně 
lN=72  mm a pro úhel λSS=10°  je vzdálenost bodů přibližně lN=141  mm,

• pro směr  r je pro limitní úhel  λSS=20°  maximální vzdálenost sousedních bodů přibližně 
lN=92  mm a pro úhel λSS=10°  je vzdálenost bodů přibližně lN=181  mm.

Do těchto limitů je schopen laserový skener provádět měření. V každém mračně je podle typu 
povrchů kolem skeneru limitní hodnota mírně odlišná,  přesto se mohou tyto hodnoty srovnávat 
s rozdělením vzdáleností v tabulce 8. 

• Dvojnásobek průměru vzdálenosti ve směru s je od 73 mm do 90 mm. 

• Dvojnásobek průměru ve směru r je hodnota mezi 88 mm a 120 mm. 

Toto jsou právě hodnoty spadající do intervalu limitního úhlu měření od 10° do 20°. Byla tedy 
nalezena  souvislost  mezi  získanými  statistickými  hodnotami  mračen  a  limitními  vlastnostmi 
laserového skeneru. 

Nastavení mezní vzdálenosti určující odlehlé body bude tedy vycházet ze zjištěného mezního úhlu 
dle  tabulky  7 a  podle  této  hodnoty se bude volit  násobek průměrné vzdálenosti  dle  tabulky  8. 
Hodnota násobku průměrné vzdálenosti se bude pohybovat v rozmezí 2 až 4 a bude pro všechny tři  
směry v mřížce shodná. Vhodné nastavení se ověří experimentálně. 

Stanovení násobku průměrné vzdálenosti v rozmezí 2 až 4 pro určení odlehlosti bodů ale stále není 
dostatečná informace pro posouzení odlehlosti bodu. Sousední body v mřížce mohou patřit do dvou 
různým ploch v prostoru, jak bylo již zmíněno v závěru předchozí podkapitoly. 

Stanovení odlehlosti tedy nemůže být založeno jen na určení limitní vzdálenosti dvou sousedních 
bodů. Musí se rozšířit i  o vliv všech sousedních bodů v mřížce mračna.  Proto je nutno rozšířit 
určování odlehlosti o další pravidla definující tuto odlehlost. 
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7.1.3 Pravidla pro odlehlé body

V předchozí podkapitole byla nalezena vzdálenost, kterou lze považovat za limitní pro detekci 
odlehlých bodů. Tím ovšem není problém s detekcí odlehlých bodů stále dořešen, jak bylo také 
uvedeno v závěru předchozí podkapitoly. 

Každý bod v mřížce má kolem sebe až 8 okolních bodů a každý z těchto okolních bodů má ke 
středovému bodu jinou vzdálenost. Některé vzdálenosti mohou být pod limitem odlehlosti a jiné 
nad ním. Proto bude potřeba nalézt pravidlo, které bude o odlehlosti bodu rozhodovat. 

Pro stanovení pravidla určujícího odlehlé body je možno se inspirovat způsobem určování silných 
a  slabých  bodů  podle  kapitoly  6.3.  To  nám  dává  několik  možností  pro  definování  pravidla 
odlehlosti:

1. Počet okolních bodů, které jsou pod limitem odlehlosti a potvrzují tak pozici bodu.

2. Počet okolních bodů, které jsou nad limitem odlehlosti a potvrzují, že bod k nim nepatří.

3. Rozdíl počtu bodů v okolí, které jsou pod a nad limitem odlehlosti.  

Pro tato tři pravidla se dále stanoví počty bodů, které budou limitní hodnotou určující odlehlost. 
Pravidla odlehlosti budou pojmenována jako Ox, kde O značí odlehlost a x bude jedno ze tří právě 
uvedených pravidel. 

Pravidlo O1: Pokud má daný bod nadpoloviční většinu bodů v bezprostředním okolí pod limitní 
hodnotou vzdálenosti určující odlehlost, lze jeho pozici považovat za korektní a bod není odlehlý. 
Mezi osmi sousedními body musí tedy být 5 a více bodů blíže, než je limitní vzdálenost. 

Pravidlo  O2:  Pokud  je  nadpoloviční  počet  bodů  v  okolí  vybraného  bodu  ve  vzdálenosti  nad 
limitem odlehlosti, lze daný bod považovat za odlehlý. Mezi osmi sousedními body tedy musí být 5 
a více bodů ve vzdálenosti nad limitem. 

Pravidlo O3: U každého bodu se spočítá, kolik bodů v jeho okolí je nad limitem a pod limitem a 
obě  získané  hodnoty  se  od  sebe  odečtou.  Pokud  vyjde  číslo  záporné,  bude  bod  považován  za 
odlehlý, protože v okolí převažuje počet bodů nad limitem odlehlosti. 

Takto  definovaná 3 pravidla  odlehlosti  se  mohou aplikovat  na mračna datového souboru.  Pro 
vyhodnocení účinnosti  těchto pravidel  bude provedena aplikace pravidel  odlehlosti  pro všechna 
mračna datového souboru. Výsledky budou přehledně zobrazeny v tabulce, do které však budou 
zařazena  pouze vybraná mračna, podobně jako tomu bylo v tabulce 8. Tentokrát bude ve výběru 
každé desáté mračno, aby tabulka nepřesáhla rozměr jedné stránky.

Aby bylo možno analyzovat výsledky, jakých dosahují pravidla O1 až O3, bude analýza mračen 
provedena všemi třemi pravidly. Současně se vyhodnotí, jak se tato pravidla mezi sebou shodují v 
úspěšnosti detekce odlehlých bodů. 
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Mračno K O1 O1 & O2 O2 O2 & O3 O3 O1 & O3 O1&O2&O3

M001

 4.0 837 814 814 814 985 837 814
 3.5 1060 1026 1026 1026 1242 1060 1026
 3.0 1402 1356 1356 1356 1617 1402 1356
 2.5 2083 2016 2016 2016 2377 2083 2016
 2.0 3871 3773 3773 3773 4260 3871 3773

M011

 4.0 595 492 492 492 977 595 492
 3.5 974 844 844 844 1368 974 844
 3.0 1511 1359 1359 1359 1944 1511 1359
 2.5 2517 2316 2316 2316 3036 2516 2316
 2.0 5456 5184 5184 5184 6146 5453 5184

M021

 4.0 391 310 310 310 632 391 310
 3.5 520 413 413 413 786 519 413
 3.0 794 664 664 664 1110 793 664
 2.5 1494 1317 1317 1317 1910 1493 1317
 2.0 3645 3385 3385 3385 4189 3644 3385

M031

 4.0 218 163 163 163 346 218 163
 3.5 307 247 247 247 469 307 247
 3.0 536 441 441 441 767 536 441
 2.5 1264 1136 1136 1136 1597 1264 1136
 2.0 3324 3128 3128 3128 3766 3324 3128

M041

 4.0 540 433 433 433 1000 540 433
 3.5 848 709 709 709 1358 848 709
 3.0 1300 1129 1129 1129 1885 1299 1129
 2.5 2056 1840 1840 1840 2760 2055 1840
 2.0 4589 4286 4286 4286 5502 4588 4286

M051

 4.0 635 580 580 580 844 635 580
 3.5 834 768 768 768 1095 834 768
 3.0 1317 1224 1224 1224 1640 1316 1224
 2.5 2386 2256 2256 2256 2770 2385 2256
 2.0 4735 4549 4549 4549 5223 4734 4549

M061

 4.0 493 381 381 381 974 493 381
 3.5 707 584 584 584 1256 707 584
 3.0 1177 1015 1015 1015 1816 1177 1015
 2.5 2007 1810 1810 1810 2788 2007 1810
 2.0 4308 4048 4048 4048 5258 4308 4048

M071

 4.0 230 179 179 179 376 229 179
 3.5 314 253 253 253 488 313 253
 3.0 525 437 437 437 764 524 437
 2.5 1176 1053 1053 1053 1476 1175 1053
 2.0 3609 3434 3434 3434 4046 3609 3434

M081

 4.0 326 244 244 244 507 326 244
 3.5 431 328 328 328 652 431 328
 3.0 691 552 552 552 956 691 552
 2.5 1411 1225 1225 1225 1772 1410 1225
 2.0 3523 3275 3275 3275 4083 3522 3275

M091

 4.0 543 474 474 474 907 543 474
 3.5 861 772 772 772 1248 861 772
 3.0 1361 1239 1239 1239 1817 1361 1239
 2.5 2330 2164 2164 2164 2892 2330 2164
 2.0 4925 4672 4672 4672 5683 4923 4672

Tabulka 9: Detekce odlehlých bodů pravidly O1 až O3, dle násobku průměrné vzdálenosti bodů. 
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V tabulce  9 jsou uvedeny ve sloupcích počty odlehlých bodů, detekovaných pravidly O1 až O3 
v desítce mračen. Pro každé mračno a každou metodu je uveden v řádcích počet detekovaných bodů 
v  závislosti  na  násobku  K  průměrné  normalizované  vzdálenosti  bodů.  V  souladu  se  závěrem 
předchozí podkapitoly, je počítáno s násobkem průměru v rozsahu od 2 do 4 s odstupňováním 0.5. 
Každému mračnu tak v tabulce náleží 5 řádků. 

Šedou barvou jsou v tabulce 9 označeny sloupce pro metody O1 až O3. Z každého řádku tabulky 
pak je patrné, že nejvíce bodů detekuje pravidlo O3 a nejméně O2. 

Samotné zjištění počtu odlehlých bodů dle třech pravidel odlehlosti nám nic nenapoví a shodném 
či rozdílném detekování odlehlých bodů těmito pravidly. Důležitější je vzájemné porovnání shody 
mezi jednotlivými pravidly. Srovnání je uvedeno ve sloupcích označených „Ox & Oy“. V těchto 
sloupcích  je  uveden  počet  bodů,  které  označilo  pravidlo  Ox  a  současně  i  Oy  za  odlehlé.  
V posledním sloupci tabulky 9 je uveden počet bodů, které byly detekovány všemi třemi pravidly 
současně. 

Z  údajů  v tabulce pak lze vyvodit  závěr,  že  množiny bodů detekované jednotlivými pravidly 
odlehlosti, tvoří množinu a podmnožiny.  Pokud se označí množina bodů detekovaná pravidlem Ox 
jako {Ox}, lze vztah mezi třemi množinami uvést v následujícím tvaru:

{O2 }⊆{O1 }⊆{O3 } (22)

Z uvedeného vztahu je patrné, že nebude chybou použít libovolné pravidlo pro detekci odlehlých 
bodů. Bude záležet jen na požadavcích, jak pečlivě je potřeba body detekovat. Rozdíly jsou však 
mezi metodami minimální. 

Daleko větší vliv na detekci odlehlých bodů, než výběr samotného pravidla,  má volba násobku 
průměrné vzdálenosti. Rozdíl mezi počtem detekovaných bodů pro násobek K=4 a K=2 je u většiny 
mračen až desetinásobek. 

Pro lepší představu o oblastech, kde jsou odlehlé body detekovány, lze opět využít pro znázornění 
barevné mapy mračna. 

V  barevné  mapě  mračna  bodů  budou  bílou  barvou  označeny  body  změřené  a  černou  body 
nezměřené. Dále pak zelenou barvou ty body, které jsou detekovány současně všemi třemi pravidly 
jako odlehlé. Červenou barvou budou zobrazeny body, které navíc detekuje pravidlo O3. 

V barevné mapě lze využít více barev a do mračna zanést další informaci. Do mapy bude zanesena 
informace o tom,  kde  se vedle  sebe  vyskytují  body ve  vzdálenosti  nad  limitem odlehlosti,  ale 
pravidla tyto body jako odlehlé nedetekují. Tyto body dostanou barvu šedou. Body bez odlehlých 
sousedů zůstanou bílé a s narůstajícím počtem odlehlých sousedů bude jejich šedá barva postupně 
tmavnout. 

Podívejme se na výsledné barevné mapy např. pro mračno M001 a detekci odlehlých bodů pro tři 
hodnoty K z tabulky 9. 

Následující  obrázky  nelze  více  zmenšit,  aby  v  nich  byla  dostatečně  zřetelně  zachována 
požadovaná barevná informace. Černé rámečky po obvodu barevných map nejsou součástí mračna. 
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Obrázek 50: Mračno M001 bez vyznačení odlehlých bodů

Obrázek 51: Mračno M001, K=4, barevná mapa s vyznačením odlehlých bodů
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Obrázek 52: Mračno M001, K=3, barevná mapa s vyznačením odlehlých bodů

Obrázek 53: Mračno M001, K=2, barevná mapa s vyznačením odlehlých bodů
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Na obrázku  50  je mračno M001 zobrazeno bez vyznačení odlehlých bodů. Z mračna už byly 
odstraněny slabé body. Bílou barvou jsou znázorněny body změřené a černé body nezměřené.  

Na následujícím obrázku  51 už  jsou  zobrazeny detekované odlehlé  body zelenou  a  červenou 
barvou. Šedá barva indikuje, že se v souvisle změřené oblasti vedle sebe vyskytují body, které jsou 
od sebe vzdáleny více, než je limit odlehlosti. Bodů ale není dostatečný počet k překonání limitu 
pro určení odlehlého bodu dle pravidel Ox. Nastavení limitu odlehlosti K=4 znamená, že detekce 
odlehlých bodů je velmi slabá. 

Na dalších obrázcích 52 a 53 už je vidět, že pro klesající  hodnotu K narůstá počet detekovaných 
odlehlých  bodů.  Odlehlé  body  nejsou  detekovány  náhodně,  ale  většinou  jsou  soustředěny  do 
určitých oblastí, které jsou pro laserový skener obtížně měřitelné. 

Na obrázcích se také postupně zvětšují oblasti označené šedou barvou. Zajímavý na tomto jevu je 
fakt, že tyto šedé oblasti kopírují rohy místnosti a v některých rozích se objevují úzké pásy zelených 
odlehlých  bodů.  S  vysokou  pravděpodobností  to  znamená,  že  v  rozích  místností  dochází  ke 
dvojitému odrazu paprsku o dva povrchy a tím i prodloužení měřené vzdálenosti. Poloha bodů ale 
není potvrzena body v jejich okolí a jsou tedy detekovány jako odlehlé. 

Jak je však z obrázků 51 až 53 patrné, detekce odlehlých bodů detekuje body v problematických 
oblastech a odstraněním odlehlých bodů detekovaných podle pravidla O3, na obrázku to jsou body 
zelené  a  červené  současně,  nedojde  k  narušení  celistvosti  měřených  ploch  kolem  laserového 
skeneru ani pro nastavení násobku K=2 průměrné vzdálenosti bodů. 

Barevné mapy odlehlých bodů jsou pro všechna mračna přiložena na CD, včetně údajů z tabulky 
9, opět pro všechna mračna z datového souboru. 

7.1.4 Odstranění odlehlých bodů

V předchozích  podkapitolách  jsme  si  v  několika  na  sebe  navazujících  krocích  vysvětlili,  jak 
můžeme  detekovat  odlehlé  body.  Nejprve  bylo  v  tabulce  8 vyčísleno  rozložení  vzdáleností 
sousedních bodů v mračnech v závislosti na násobku průměrné hodnoty. Tyto statické údaje ale 
nebyly dostatečné a bylo potřeba zjištěné údaje rozšířit o známé limitními vlastnostmi laserového 
skeneru z tabulky  7 uvedené v kapitole  6.4.2. Ze spojení těchto informací vyplynulo, že limitní 
schopnosti  skeneru  korespondují  s  dvojnásobkem  průměrné  normalizované  vzdálenosti  bodů 
v mračnech. Vysvětluje to také, proč je v mračnech zhruba 95% vzdáleností mezi body právě do 
dvojnásobku  průměrné  vzdálenosti.  Skener  není  schopen  spolehlivě  měřit  dva  sousední  body 
vzdálené o více než dvojnásobek průměrné vzdálenosti. 

Pro nalezenou limitní vzdálenost odlehlosti bodů byla navržena 3 různá pravidla určující odlehlé 
body. Výsledky porovnávající všechna 3 pravidla jsou v tabulce 9. Na základě těchto výsledků lze 
říci, že rozdíly mezi těmito pravidly jsou minimální a je možno využít libovolné ze 3 pravidel. Jako 
nejúčinnější  se  ukázalo  pravidlo  O3.  Toto  pravidlo  pro  každý  bod  mračna  počítá,  kolik  jeho 
okolních bodů překročilo limit odlehlosti a kolik ne. Při převaze odlehlých bodů se zkoumaný bod 
označí za odlehlý. 

Podívejme se blíže alespoň na jeden detail  mračna bodů v 3D, na kterém si  ukážeme,  jak je 
detekce odlehlých bodů úspěšná. Barevné mapy na obrázcích  51 až  53 nám sice dávají celkový 
přehled o odlehlých bodech, chybí jim však skutečný prostorový tvar. 

Uděláme si nejprve výřez z mračna M001 z obrázku 53. Vybereme tu část, kde v prostoru stojí na 
podlaze hasící přístroj a ve stěně je větrací mříž. Výřez je na následujícím obrázku 54.
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Nyní  se  můžeme podívat  na  vybraný  detail  mračna  M001  ve  3D ještě  s  odlehlými  body  na 
obrázku  55 a  pak  na  obrázku  56 již  bez  bodů  odlehlých.  Výsledek  ukazuje  úspěšnou  detekci 
odlehlých bodů. 

Pro další zpracování jsou mračna datového souboru M001 až M100 zbavena odlehlých bodů. 
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7.2 Odstranění šumu

Pro odstranění šumu v mračnech bodů je možno se inspirovat filtry používanými pro filtrování dat 
v digitálním obrazu [1]. Řada filtrů ovšem pracuje s barvami a tak ne všechny filtry je možné 
analogicky aplikovat na mračna bodů. Přesto lze mezi známými filtry nalézt několik algoritmů, 
které by potencionálně mohlo být možné aplikovat i na mračna bodů. Zda tomu tak skutečně je, 
bude pobráno dále.

7.2.1 Průměrování

Průměrování patří mezi lineární filtry a jde o speciální případ Gaussova filtru. Princip filtru je 
jednoduchý. Pro jeden bod mřížky bude hodnota jeho vzdálenosti průměrem všech vzdáleností jeho 
okolních bodů. 

Vedle jednoduchosti tohoto filtru je třeba ale věnovat pozornost výhradě, která je často v odborné 
literatuře zmiňována. Průměrováním se do obrazu, v našem případě do mračna, dostávají hodnoty, 
které v mračnu dosud nebyly obsaženy. 

Pro mračno bodů je tento problém znázorněn na následujícím obrázku.

Obrázek 57: Nežádoucí posun bodů průměrováním

Jak je možno vidět na obrázku 57, průměrováním může dojít k nežádoucímu posunu bodů do míst, 
kde se ve skutečnosti žádné body nenachází. Budeme-li totiž aplikovat průměrování na body v řadě 
označené  B,  dojde  k  posunu  bodů  do  pozice  označené  prázdnými  kolečky  a  vytvoří  řadu  O. 
V mračnu  se  tak  objeví  body,  které  v  původním mračnu  vůbec  obsaženy  nebyly  a  představují 
informaci o neexistující překážce. Navíc, z pohledu detekce odlehlých bodů dle kapitoly 7.1.3, by 
takové body mohly být považovány za odlehlé. 

Použití průměrování tedy nelze považovat za vhodný způsob odstranění šumu pro mračna bodů. 
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7.2.2 Konzervativní vyhlazení

Konzervativní  vyhlazení  patří  mezi  nelineární  filtry.  Jde  o  metodu  detekující  jednotlivé  body 
s výjimečně odlišnou hodnotou, než body okolní. Filtr je založen na principu nalezení minimální 
a maximální hodnoty v okolí bodu. Pokud se hodnota daného bodu nachází mezi těmito limitními 
hodnotami, zůstane bod nezměněn. Je-li hodnota bodu pod minimem jeho okolí, je hodnota bodu 
nahrazena nalezeným minimem. Podobně je tomu pro maximum, pokud jej  bod svou hodnotou 
překročí. 

Někdy bývá označován tento filtr jako „odstranění bodů sůl a pepř“. Z pohledu mračen bodů by 
tento filtr mohl být vhodný pro odstranění odlehlých bodů. Jeho nevýhoda ovšem je, že pomocí 
tohoto filtru lze detekovat pouze jednotlivé body. V mračnech se však jako odlehlé body vyskytují 
malé skupiny bodů a ty už tento filtr detekovat nedokáže. 

Pro detekci odlehlých bodů byl již představen postup v kapitole 7.1.3, dosahující lepších výsledků, 
než může dosáhnout konzervativní vyhlazení. 

7.2.3 Filtr Medián 

Dalším nelineárním filtrem využívaným při zpracování obrazu je filtr Medián. Postup filtrace je 
takový, že se pro vybraný bod setřídí hodnoty v jeho okolí. Z hodnot se vybere medián a touto 
hodnotou se nahradí vybraný bod. Hodnotou se obvykle rozumí barva a její intenzita. V případě 
mračen bodů se nabízí analogie s hodnotou vzdáleností bodů od skeneru.  Aplikace filtru na mračno 
bodů  tedy  bude  pouze  vyžadovat  nalezení  mediánu  vzdáleností  okolních  bodů pro  každý  bod. 
Nebude třeba provádět žádné další pomocné výpočty, jako normalizaci vzdálenosti apod.

V následujících  experimentech bude provedena aplikace  filtru  pro různé velikosti  okolí  bodů. 
Nejprve nejbližším okolím 33 a v dalších výpočtech se bude okolí zvětšovat na čtverec o hraně 5, 
7 a 9 bodů. 

Po aplikaci filtru bude vyhodnoceno, zda došlo ke zlepšení rozptylu bodů. Vyhodnocení nelze 
provést pouhou vizuální kontrolou, zda došlo ke zlepšení, či nikoliv. Relativně velké vzdálenosti 
bodů od laserového skeneru  a  jejich malé vzájemné posuny,  nám neumožňují  pouze  pohledem 
změnu dobře vyhodnotit. 

Pro  vyhodnocení  proto  bude  potřeba  využít  statistických  výpočtů.  Mezi  body  bude  vypočten 
rozdíl vzdáleností dvou sousedních bodů vždy v obou směrech mřížky. Z těchto rozdílů vzdáleností 
se vypočítá průměr a  směrodatná odchylka, která daleko lépe hodnotí velikost rozptylu rozdílu 
vzdáleností bodů. 

Pro  statistické  výpočty  se  ještě  nabízí  dvě  možnosti  výpočtu  samotné  vzdálenosti  sousedních 
bodů.  První  možností  je  využít  přímo  rozdíl  naměřených  vzdáleností  dvou  sousedních  bodů 
v mřížce. Bude se tedy počítat rozdíl naměřené vzdálenosti vždy pouze mezi dvěma uzly mřížky a 
to odděleně ve směru s a r. Pro nezměřené uzly mřížky se žádná vzdálenost nepočítá. 

Tento výpočet vzdálenosti bude dále označován jako metoda V1. 
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Druhou  možností  je  více  zohlednit  pozici  každého  bodu  mezi  jeho  sousedy  a  zjistit  rozdíl 
v neměřených vzdálenostech mezi dvojicí sousedních uzlů. Opět v obou směrech  s i  r. Výpočet 
bude realizován dle následujícího vztahu pro bod a jeho dva sousedy:

Δ l = (L1−L)−(L−L2) = L1+L2−2⋅L (23)

 

Ve vzorci je označena jako L naměřená vzdálenost jednoho bodu mřížky a naměřené vzdálenosti 
dvou přímých sousedních bodů v jednom směru mřížky jsou označeny jako  L1  a L2.. Výpočet je 
nutno použít pro oba směry mřížky. 

Tato druhá metoda výpočtu rozdílu vzdálenosti se bude dále označovat jako  V2. 

Výsledná statistika bude zanesena do tabulky. Stejně jako v tabulce 9 i do tabulky následující se 
vloží výsledky pouze pro každé desáté mračno bodů. Celá tabulka je přiložena na CD. 

Po aplikaci filtru Medián pro různě velké okolí bodu byly provedeny statistické výpočty a jsou 
vyčísleny v tabulce  10. Vyhodnocení bylo provedeno dle metody výpočtu vzdálenosti  V1 a V2 
v obou směrech mřížky r a s. 

První dva sloupce tabulky obsahují statistické vyhodnocení pro mračno před aplikací filtru. Další 
dvojice sloupců pak obsahují výsledky dosažené aplikací filtru v okolí bodu 3x3 až 9x9. Jak je 
z výsledků  patrné,  podle  průměrné  hodnoty  je  zlepšení  rozptylu  bodů  prakticky  neznatelné. 
Zlepšení je patrné ze zmenšení směrodatné odchylky a to dle obou metod výpočtu vzdálenosti V1 a 
V2. 

Z výsledků je tedy patrné, že filtr Medián snížil směrodatnou odchylku o 2 až 10%. Dosažené 
výsledky také ukazují, jak malý vliv na snížení rozptylu má zvětšování zahrnutého okolí pro zjištění 
mediánu. Rozdíl mezi zlepšením pro okolí 3x3 a 9x9 je velmi malý. Přitom pro hledání mediánu 
v okolí 3x3 je potřeba vyhodnotit 8 bodů, pro okolí 9x9 je to bodů 80. Je tedy zřejmé, že téměř  
desetinásobné výpočetní zpomalení filtru nepřináší tak výrazné zvýšení kvality, aby se využívání 
většího okolí vyplatilo. 
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Tabulka 10: Statistické vyhodnocení přínosu filtru Medián
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Mračno

M
et

od
a

S
m

ěr

Velikost okolí pro filtr Medián

bez filtru 3x3 5x5 7x7 9x9

průměr průměr průměr průměr průměr

 M001 

V1
 1.688  13.188  1.696  12.374  1.696  12.020  1.700  11.661  1.715 11.568

s  1.209  16.835  1.208  15.176  1.193  14.492  1.187  14.186  1.178 13.849

V2
 0.004  13.205  0.019  11.205 -0.018  10.234 -0.021   9.230 -0.019  8.964

s  0.060  19.831  0.068  16.196  0.026  15.098  0.034  14.638  0.024 14.150

 M011 

V1
 0.371  17.798  0.363  17.100  0.353  17.180  0.354  17.315  0.349 16.026

s  0.145  25.923  0.145  24.754  0.141  24.627  0.160  24.060  0.158 24.090

V2
 0.170  19.369  0.108  17.973  0.065  17.459  0.038  16.857  0.036 14.922

s  0.183  34.964  0.151  32.470  0.045  32.114  0.070  31.594  0.047 31.267

 M021 

V1
-0.244  19.504 -0.245  18.928 -0.242  18.785 -0.234  18.396 -0.226 17.656

s  0.004  28.019 -0.011  27.163  0.011  26.707  0.028  26.594  0.018 25.943

V2
 0.081  23.683  0.054  22.521  0.022  22.019  0.032  21.324  0.022 20.203

s  0.145  36.187  0.148  34.505  0.045  33.979  0.080  33.463  0.060 32.927

 M031 

V1
 0.569  11.980  0.561  11.187  0.559  10.807  0.561  10.580  0.564 10.468

s -0.768  31.041 -0.770  30.295 -0.745  29.924 -0.736  29.606 -0.720 29.325

V2
 0.071   9.924  0.051   7.503  0.021   6.428  0.025   5.748  0.010  5.408

s  0.113  40.559  0.103  38.953  0.033  38.383  0.063  37.920  0.049 37.539

 M041 

V1
 0.282  29.596  0.264  28.916  0.286  28.673  0.323  29.583  0.360 29.187

s -0.299  32.521 -0.271  31.266 -0.267  30.864 -0.321  30.878 -0.298 30.264

V2
 0.200  38.592  0.121  37.342  0.062  36.311  0.032  36.659  0.053 36.032

s  0.168  44.011  0.189  41.961  0.058  41.163  0.119  40.776  0.084 39.747

 M051 

V1
 1.565  11.760  1.566  11.031  1.561  10.763  1.575  10.680  1.580 10.659

s  0.080  15.594 -0.085  13.494 -0.056  12.878 -0.035  12.682 -0.008 12.506

V2
 0.028  10.613  0.025   8.573  0.014   7.438  0.020   7.091  0.019  6.972

s -0.057  17.945  0.098  13.962  0.023  12.954  0.039  12.393  0.004 11.907

 M061 

V1
 0.764  31.409  0.760  30.827  0.764  30.199  0.768  30.462  0.775 30.069

s -0.644  19.364 -0.644  17.610 -0.538  15.656 -0.506  17.569 -0.504 17.853

V2
 0.195  41.433  0.124  40.220  0.076  39.283  0.054  39.199  0.005 38.116

s  0.224  24.097  0.244  20.607  0.046  18.373  0.078  19.120  0.003 20.428

 M071 

V1
-0.226  12.494 -0.236  11.705 -0.244  11.262 -0.236  11.388 -0.228 11.884

s -0.821  37.911 -0.812  37.348 -0.765  37.077 -0.741  36.840 -0.685 36.655

V2
 0.067  11.298  0.046   9.119  0.019   7.904  0.013   7.706  0.017  8.806

s  0.159  50.651  0.150  49.524  0.054  49.272  0.088  48.945  0.066 48.633

 M081 

V1
 0.605  14.156  0.593  13.474  0.595  13.167  0.585  12.685  0.567 11.257

s -0.295  23.331 -0.278  22.333 -0.253  22.072 -0.246  21.749 -0.256 21.137

V2
 0.078  14.218  0.057  12.594  0.053  10.518  0.057   7.830  0.027  7.041

s  0.119  29.171  0.135  27.064  0.040  26.604  0.089  26.363  0.058 25.571

 M091 

V1
 0.292  19.201  0.280  18.504  0.291  18.657  0.294  19.582  0.302 19.038

s -0.406  32.613 -0.363  31.620 -0.318  31.190 -0.308  31.193 -0.284 31.172

V2
 0.182  21.738  0.116  20.393  0.058  20.012  0.095  21.621  0.053 20.663

s  0.215  44.048  0.189  42.219  0.063  41.711  0.110  41.409  0.084 40.997

směrod. 
odchylka

směrod. 
odchylka
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K vypočteným výsledkům je vhodné přiřadit i nějaký etalon, aby bylo možno dosažené výsledky 
porovnat.  Je  možno  snadno  vytvořit  umělé  a  idealizované  mračno,  které  bude  svými  rozměry 
a tvarem odpovídat např. mračnu M001. Bude označeno U001 a jeho 3D podobu si lze prohlédnout 
na obrázku 58.

Obrázek 58: Umělé mračno U001 odpovídající mračnu M001

Nyní je možno porovnat vliv filtru Medián mezi M001 a U001.  Výsledky  jsou opět shrnuty pro 
lepší přehlednost do tabulky.

Tabulka 11: Porovnání statistických vyhodnocení mezi skutečným mračnem M001 a umělým U001

Z tabulky  11 je zřejmé, že pro zcela ideální mračno bodů představující kvádr se šesti hladkými 
stěnami, je směrodatná odchylka dle očekávání menší, než pro reálné mračno s nepoměrně více 
členitým povrchem. Malý rozdíl však také ukazuje, co je hlavní příčinou rozptylu.  Na hodnotu 
rozptylu dat má zásadní vliv tvar okolního prostoru, nikoliv šum a chyby laserového skeneru. 
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Mračno

M
et

od
a

S
m

ěr

Velikost okolí pro filtr Medián

bez filtru 3x3 5x5 7x7 9x9

prům. prům. prům. prům. prům.

 M001 V1
 1.688  13.188  1.696  12.374  1.696  12.020  1.700  11.661  1.715 11.568

s  1.209  16.835  1.208  15.176  1.193  14.492  1.187  14.186  1.178 13.849

 U001 V1
0.019 9.207 0.025 9.143 0.033 8.925 0.040 8.854 0.048 8.655

s 0.000 12.808 0.000 12.721 0.000 12.280 0.000 12.134 0.000 11.753

s.odch. s.odch. s.odch. s.odch. s.odch.
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7.2.4 Výsledky filtrace šumu

V předchozích podkapitolách jsme si prošli tři algoritmy filtrace šumu. Algoritmus průměrování 
není pro mračna bodů vhodný, protože do výsledného mračna bodů zanáší neexistující body, jak to 
bylo vyobrazeno na obrázku 57 a vysvětleno v podkapitole 7.2.1.

Dalším zkoumaným algoritmem bylo konzervativní vyhlazení. Ani tento algoritmus však není pro 
mračna bodů vhodný. Při zpracování digitálního obrazu se tento filtr využívá pro detekci bodů „sůl 
a pepř“. Pro mračna bodů má ale jeho činnost jen velmi slabý význam. K detekci odlehlých bodů 
byl již dříve navržen mnohem účinnější algoritmus souhrnně popsaný v kapitole 7.1.4.

Jako vhodný algoritmus pro odstraňování šumu v mračnech se ukázal algoritmus filtru Medián. 
Pro ověření jeho účinnosti byly navrženy dva způsoby vyhodnocení vzdálenosti mezi sousedními 
body. Pro oba způsoby výpočtu pak byl aplikován filtr Medián na různé velikosti okolí bodů. Od 
3x3  až  do  9x9.  Statistické  výsledky  průměrných  hodnot  vzdáleností  bodů  a  jejich  směrodatné 
odchylky jsou přehledně zobrazeny v tabulce 10. Z výsledků je patrné, že v mračnech dochází ke 
snížení šumu. Využití většího okolí bodů však tomu úměrné snížení šumu nepřináší.  

Filtr  Medián  je  tedy vhodným filtrem šumu použitelným pro  mračna bodů datového souboru 
použitého v této práci. 
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7.3 Voxelizace

Další  metodou  filtrování  je  voxelizace.  Tento  technický  termín  není  sice  příliš  běžný,  je  ale 
v literatuře  používán  a  nemá  český  ekvivalent.  Pod  pojmem  voxel -  volume  pixel se  rozumí 
trojrozměrná obdoba pojmu pixel. Česky tedy bod v trojrozměrném prostoru. 

Pod pojmem „voxelizace“ si lze představit obdobu procesu digitalizace spojitých hodnot v ploše, 
což  je  např.  převod vektorové grafické informace do rastrového obrazu.  Klasickým příkladem 
může být i digitalizace vektorového písma.

Obrázek 59: Příklad digitalizace

Na obrázku 59 je jeden z klasických příkladů digitalizace. Vektorové písmo je transformováno do 
rastrového obrázku tak,  že všechny body, které jsou překryty na 50% a více,  jsou obsaženy ve 
výsledném obrázku.

Podobný postup  digitalizace  lze  aplikovat  na  i  mračna  bodů.  Prostor  se  rozdělí  na  pomyslné 
voxely, tedy kvádry libovolné velikosti. Častější je ovšem rozdělení prostoru na pravidelné krychle 
o hraně  a. Všechny 3 souřadnice každého bodu mračna pak dělí hodnotou  a a výsledkem je po 
zaokrouhlení na celé číslo pořadové číslo voxelu ve směru  x, y  a z.  Je však potřeba volit vhodně 
postup zaokrouhlování, aby se 8 voxelů kolem počátku souřadného systému nespojilo do jediného 
voxelu se souřadnicemi 0,0,0.

Do výsledného mračna bodů se pak promítne za každý obsazený voxel jeden bod, obvykle střed 
krychle. Má to v konečném důsledku dva základní efekty. Dochází k částečnému odstranění šumu, 
protože body nacházející se rozptýleně v jedné vrstvě voxelů vytvoří ve výsledku rovinu. Dalším 
důsledkem je vyrovnání hustoty mračna bodů. 

Podívejme  se  na  výsledek  voxelizaci  pro  uměle  vytvořené  mračno  bodů  ve  tvaru  koule 
s 1296×104 body. Koule má bezrozměrný průměr 1000 a velikost voxelu je zvolena 100 (hrana 
krychle).  
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Na obrázku 60 je možno vidět výsledek provedené voxelizace. Body jsou díky voxelům stahovány 
do  vrstev  a  z  kulového  pláště  zůstávají  pouze  hrubé  kontury.  Původní  počet  bodů  je  v  tomto 
příkladu redukován do pouhých 1835 bodů.  To představuje  redukci  na méně než tisícinu bodů 
z původního mračna. 

Možnou  úpravou  voxelizace,  která  lépe  zachovává  tvar  objektů  za  cenu  snížení  schopnosti 
redukovat  šum,  je  zohlednění  polohy původních  bodů v  každém voxelu.  Při  vkládání  bodu do 
výsledného mračna se nevkládá jako bod střed voxelu, ale vypočítá se těžiště všech bodů ve voxelu 
a  do  mračna  se  vkládá  poloha  tohoto  vypočteného  těžiště.  Hmotnost  všech  bodů lze  formálně 
považovat za shodnou a proto výsledná poloha těžiště je přímo průměrem souřadnic x, y a z všech 
bodů ve voxelu. 

Výsledek upraveného algoritmu voxelizace je pro stejné vstupní podmínky, jako byly pro obrázek 
60, uveden na obrázku následujícím.
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Jak je  z  obrázku  61 vidět,  obrys koule je  zachován mnohem lépe,  než v předchozím případě 
a přitom výsledné mračno bodů opět obsahuje jen 1835 bodů. 

Využívání voxelizace je tedy možné dvěma způsoby, podle účelu, který je pro nás v dané chvíli 
primární.  Voxelizace  může  vyrovnat  mírně  zvlněné  povrchy,  nebo  například  pro  mračna  bodů 
používaná v této práci může být vhodné sjednotit  hustotu změřených bodů, protože blíže k ose 
rotace laserového skeneru je hustota bodů výrazně vyšší a lze ji  tímto postupem zredukovat na 
hustotu  odpovídající  určené  vzdálenosti  od  středu  měření.  Při  využití  průměrování  bude  také 
minimalizováno zkreslení měřeného povrchu. 

7.3.1 Problém voxelizace – obecné mračno bodů

Hlavním problémem voxelizace je fakt, že po provedení voxelizace dojde ke ztrátě organizace dat 
v mřížce mračna bodů. Z mřížky je  vyjmuto velké množství bodů podle prostorových pravidel 
a výsledkem je obecně neuspořádané mračno bodů. 

Podívejme se, jak takové mračno bodů vypadá jako barevná mapa po provedení voxelizace pro již 
dříve použité mračno kulového povrchu při velikosti voxelu 50. Ve výsledku bude 7475 bodů. 
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Obrázek 62: Barevná mapa po provedení voxelizace

Jak je vidět z výsledné barevné mapy na obrázku 62, kde jsou opět změřené body bílé anezměřené 
černé, je pokrytí mřížky mračna bodů změřenými body velmi řídké, nerovnoměrné a bez jakýchkoli 
souvislých oblastí. Výsledné mračno bodů tak lze považovat jednoznačně za neuspořádané. 
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7.3.2 Implementace voxelizace

Dosud v této práci nebyl věnován žádný prostor pro popis programové implementace u žádného 
řešeného  problému.  Implementace  voxelizace  je  vhodný  algoritmus  pro  prezentaci  základních 
problémů spojených se zpracováním velkého počtu bodů mračen a je možno na tomto algoritmu 
ukázat, že některé zažité programátorské postupy nejsou ideální. Mnohdy mají programátoři dojem, 
že využití  moderních rysů programovacího jazyka se programy zpomalí.  Proto zde bude krátký 
prostor věnován i rozboru vhodnosti některých používaných programovacích technik. 

Při provádění voxelizace se musí počítat s vysokým počtem bodů v mračnech. Datové soubory 
používané v této práci  obsahují  řádově stovky tisíc  bodů.  Pokud ale  začnou jednotlivá mračna 
spojovat  a  vytvářet  celkovou  mapu  prostoru,  bude  se  počet  bodů  v  mračnech  pohybovat 
v jednotkách  i  desítkách  miliónů.  Pro  dosažení  dobré  efektivity  průběhu  voxelizace,  je  proto 
potřeba zvážit několik možných postupů a také vybrat vhodné algoritmy. 

Jako nejjednodušší možnost se jeví přiřazení jednoznačného indexu každému voxelu a pak podle 
asociace  bodu mračna k jednotlivým voxelům se  stejný  index přiřadí  i  každému bodu.  Pak se 
provede setřídění všech voxelů podle tohoto indexu a v setříděném seznamu se takto seřadí vedle 
sebe vždy body se stejným indexem. Při vytváření výsledného mračna se body se stejným indexem 
transformují do jediného bodu výsledného mračna.

Výběr vhodného algoritmu třídění

Pro  třídění  je  v  jazyce  C++  je  k  dispozici  univerzální  šablona  sort pro  třídění  libovolného 
datového  typu.  Tato  šablona  umožňuje  pro  porovnávání  položek  pole  využívat  uživatelem 
definovanou funkci,  nebo operátor.  Ve své implementaci využívá tato šablona třídící  algoritmus 
Quicksort.

Kromě  šablony  sort je  k  dispozici  z  jazyka  C  i  univerzální  funkce  qsort,  která  nabízí 
programátorům možnost setřídit libovolné pole i bez využití vlastností jazyka C++. Funkci  qsort  
může také programátor určit, jak se budou položky pole porovnávat, a to ukazatelem na příslušnou 
funkci. 

Řada  programátorů  při  své  práci  upřednostňuje  v  případě  požadavku  na  maximální  rychlost 
činnosti programu konstrukce jazyka C, protože mnohdy mylně předpokládají, že využitím C++ 
a objektů vytvoří program pomalý a těžkopádný. 

Porovnání jednotlivých implementací bude provedeno jednoduchým test,  kterým ověří rychlost 
třídění pomocí sort a qsort. Současně ověří jaký vliv má na rychlost třídění parametr porovnávací 
funkce předávaný jako kopie a parametr předávaný odkazem (referencí). Do testu je zařazen i vliv 
velikosti tříděné struktury. Zjednodušená programová osnova zdrojového kódu pro navržený test 
odpovídá příkladu z výpisu 1.
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struct datovy_typ {
  int klic;
  // dalsi datove polozky
};

// priklad funkce pro sablonu sort
// parametry se predavaji jako kopie
bool cmp_func(datovy_typ a, datovy typ b) 
{ return a.klic < b.klic; }

// priklad operatoru pro trideni pomoci sort
// parametry se pradavaji jako reference na datovy typ
class cmp_class {
 public:
  bool operator()(datovy_typ &a, datovy_typ &b) 
  { return a.klic < b.klic;}
} cmp_object;

// funkce pro trideni pomoci qsort
int cmp_data( const void *a, const void *b )
{ return ((datovy_typ *)b)->klic – ((datovy_typ *)a)->klic; }

int main () {
  vector<datovy_typ> data;
  // ...
  // naplneni vektoru dat
  // sort s vyuzitim funkce
  sort( data.begin(), data.end(), cmp_func );

  // sort s vyuzitim operatoru
  sort( data.begin(), data.end(), cmp_object );

  // pouziti qsort
  qsort( data.data(), data.size(), sizeof( datovy_typ ), cmp_data );
}

Výpis 1: Osnova programu pro testování rychlosti třídění

V tabulce  12 jsou  vidět  naměřené  průměrné  časy  z  pěti  měření  na  počítači  s  dvoujádrovým 
procesorem i7.  
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Tabulka 12: Naměřené časy třídění v sekundách

Měření bylo prováděno pro 20 až 100 miliónů prvků. Použité algoritmy jsou označeny jako sort_f 
pro sort s porovnávací funkcí. Označení sort_op je pro variantu sort s přetíženým operátorem. Třetí 
varianta qsort je použití stejnojmenné knihovní funkce.

Nad sloupci je vždy označena velikost tříděné struktury a také způsob předávání parametrů pro 
třídění  pomocí  sort.  Funkce  qsort má možnost  využívat  pro porovnávací  funkci  jen argumenty 
předávané jako ukazatel. Technicky jde o stejný princip, jako použití reference. 

Z naměřených hodnot jasně plyne, že nemá cenu využívat standardní funkci jazyka C -  qsort. 
Výsledky jakých tato funkce dosahuje, jsou velmi slabé. 

Další  zajímavé zjištění je,  že parametry předávané pro porovnání do podprogramů jako kopie 
i reference, dávají prakticky shodné výsledky. Je patrné, že optimalizace kompilátoru v tomto stírá 
technický rozdíl mezi oběma typy parametrů. 

Posledním podstatným zjištěním je zcela zanedbatelný vliv velikosti tříděné struktury na celkový 
čas třídění. Struktura velikosti 4 a 32 bajtů se v celkovém zpomalení projevuje jen necelými 20%. 

Další testování bude zaměřeno jen na použití varianty  sort a není třeba brát zřetel na velikost 
struktury, která bude pro indexování voxelů použita. 

Třídění s více klíči

Další hledisko důležité pro třídění indexů všech voxelů, je počet klíčů, podle kterých se třídění 
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Počet
Algoritmus

Velikost struktury v bajtech a způsob předávání parametrů
bodů 4 8 12 16 24 32

kopie kopie kopie kopie kopie kopie

20
 1.73  1.73  1.77  1.76  1.78  1.84  1.88  1.86  2.08  2.02  2.25  2.24

sort_op  1.74  1.74  1.65  1.65  1.71  1.77  1.81  1.81  1.91  2.02  2.20  2.20
 3.22  3.42  5.22  4.82  5.52  4.36

40
 3.62  3.63  3.72  3.69  3.85  3.85  3.95  3.90  4.35  4.24  4.74  4.69

sort_op  3.66  3.67  3.45  3.47  3.64  3.75  3.81  3.80  4.12  4.14  4.61  4.62
 6.74  7.13 11.00 10.08 11.59  9.03

60
 5.50  5.50  5.65  5.60  5.72  5.82  6.02  6.08  6.72  6.42  7.50  7.15

sort_op  5.56  5.56  5.22  5.25  5.45  5.45  5.77  5.90  6.13  6.36  7.03  7.06
10.30 11.01 16.64 15.49 17.82 13.84

80
 7.53  7.55  7.74  7.67  7.80  7.97  8.25  8.22  9.17  8.78  9.92  9.85

sort_op  7.63  7.73  7.29  7.21  7.48  7.50  7.93  8.03  8.50  8.61  9.68  9.71
13.93 15.15 22.51 21.11 24.20 18.63

100
 9.55  9.48  9.81  9.63  9.81  9.97 10.65 10.38 11.57 11.27 12.57 12.61

sort_op  9.65  9.63  9.18  9.02  9.38  9.37 10.17 10.08 10.69 10.88 12.57 12.26
17.82 18.84 28.52 26.77 24.25 23.87

ref. ref. ref. ref. ref. ref.
sort_f

qsort
sort_f

qsort
sort_f

qsort
sort_f

qsort
sort_f

qsort
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provádí.  Chceme-li dobře pokrýt celý prostor,  je potřeba indexovat ve třech osách. Znamená to 
potřebu třídit nejprve podle x, následně podle y a jako třetí nejméně významný klíč bude z. 

Jazyk C/C++ má také možnost vytvořit složený klíč pomocí datové struktury union. Datový typ 
long o velikosti 64 bitů lze rozdělit na tři bitová pole o velikosti 21 bitů. Takto lze získat indexování 
ve třech osách současně s dostatečným rozsahem a přitom při porovnávání mít ve funkci jedinou 
podmínku. 

Jak vypadá využití složeného indexu je uvedeno v ukázce zjednodušeného zdrojového kódu ve 
výpise 2.

struct datovy_typ {
  union {
    struct { unsigned long z:21, y:21, x:21; };
    long inx;
    };
    // dalsi promenne
};

bool cmp_func( const datovy_typ &a, const datovy_typ &b )
{ 
    // jedina podminka pro tri klice
    return a.inx < b.inx;
}

Výpis 2: Ukázka použití složeného indexu

Výsledky testu třídění podle více klíčů jsou opět přehledně zobrazeny v tabulce. Velikost tříděné 
struktury je ve všech  testech nastavena na 32 bajtů a výsledné časy jsou opět průměrné hodnoty 
pěti pokusů. 

Tabulka 13: Čas třídění v závislosti na počtu klíčů v sekundách

Z výsledků v tabulce  13 je zřejmý nárůst času třídění pro více indexů. Výraznější nárůst času 
způsobuje  zařazení  druhého  indexu  do  třídění,  třetí  index  už  čas  třídění  nijak  významně 
neprodlužuje. 

Z provedeného testu ale nejlépe pro účely voxelizace vychází použití složeného indexu. Použití 
64 bitového klíče je svou efektivitou přesně mezi indexováním jedním a dvěma klíčí o velikosti 
32 bitů. Reálně však využívá tři klíče.
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Počet bodů Počet klíčů třídění
1 2 3

20 1.78  2.89  2.89  2.25
40 3.76  5.93  6.04  4.77
60 5.60  9.09  9.33  7.33
80 7.66 12.32 12.74  9.78

100 9.63 15.61 16.13 12.45
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Pomocné pole s indexy

Další možností využívanou při třídění struktur je využití pomocného pole indexů. Toto pole má 
shodný počet položek, jako tříděné pole a na počátku se pomocné pole vyplní čísly tak, že každý 
prvek obsahuje právě svůj index. Třídí se pak jen pole indexů, ne pole struktur. V průběhu třídění 
tak  dochází  k  přesunu  výrazně  menšího  objemu  dat,  protože  v  poli  struktur  zůstávají  data 
v původním pořadí. To by mohlo vést k domněnce, že se tím třídění urychlí. U dnešních moderních 
procesorů je ovšem takovýto postup zcela kontraproduktivní. Tříděná data zůstávají v paměti stále 
ve  svém  nesetříděném  pořadí  a  protože  jejich  objem  je  o  několik  řádů  větší,  než  velikosti  
vyrovnávacích  pamětí  procesoru,  je  činnost  této  vyrovnávací  paměti  naprosto  degradována 
rozptýlením indexů a vlastních dat. 

Příklad zjednodušeného kódu pro třídění pomocí indexů je v následujícím výpise 3.

struct datovy_typ {
  // potrebne datove promenne
};

vector<datovy_typ> data;

// priklad trideni polem indexu
bool cmp_data_inx( int a, int b) 
{ return data[ a ].klic < data[ b ].klic; }

int main () {
  vector<int> indexy;
  // ...
  // naplneni vektoru dat
  // naplneni vektoru indexu hodnotami 0 az data->size() - 1
  
  // sort s vyuzitim indexu
  sort( indexy.begin(), indexy.end(), cmp_data_inx );

// ...
}

Výpis 3: Třídění s pomocným polem indexů

Aby se ověřila nevhodnost použití tohoto způsobu třídění, bude proveden krátký jednoduchý test. 
V testu se  použijí  32 bajtové  struktury a  třídění  proběhne s  využitím pomocného pole  indexů. 
Výsledky pro 20 až 100 miliónů prvků jsou následující:

9.97, 23.40, 38.17, 54.31 a 70.93 sekund.

Z porovnání těchto časů s výsledky v tabulkách 12 a 13 jasně plyne, že dosažené časy jsou téměř 
řádově delší a tento způsob třídění je pro moderní procesory zcela nevhodný.

Voxelizace s pomocí binárního stromu

Dosud  probírané  postupy  vždy  třídily  data,  jejichž  velikost  byla  co  do  počtu  prvků  shodná 
s voxelizovaným mračnem bodů.  Pokud bychom potřebovali  pracovat  s  velkými  mračny,  může 
nastat problém s nedostatkem paměti a je proto dobré zvážit pro tyto případy i další možnost. 

Voxelizací  dochází  k  redukci  počtu  bodů.  Mohli  bychom  tedy  během  voxelizace  udržovat 
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v paměti  počítače  jen  výsledné  mračno  bodů,  např.  ve  formě  binárního  stromu.  Tato  datová 
struktura  umožňuje  během voxelizace  rychlé  vyhledávání  i  vkládání  dat.  V dalším  testu  bude 
využita  pro  voxelizaci standardní implementace černo-červeného stromu a dosažené výsledky jsou 
shrnuty v následující tabulce 14. 

Tabulka 14: Čas voxelizace s použitím binárního stromu v sekundách

Testování bylo provedeno na mračnu představujícím dutou krychli o hraně 10000. Počet bodů 
mračna byl opět od 20 do 100 miliónů a velikost voxelu se postupně zvětšovala od 200 do 1000. 
Výsledné časy průběhu voxelizace jsou uvedeny v tabulce 14. Ze změřených výsledků je patrné, že 
průběh voxelizace je přímo úměrný počtu bodů mračna. Dále pak čas voxelizace klesá s rostoucí 
velikostí  voxelu.  Poslední  řádek tabulky obsahuje informaci  o  počtu voxelů (bodů) výsledného 
mračna. 

Zhodnocení implementace voxelizace

V této podkapitole jsme si ukázali, že použití standardních třídících algoritmů v C++ poskytuje 
výrazně lepší výkon, než starší řešení jazyka C. Ukázalo se také, že při třídění nemá na rychlost 
třídění zásadní vliv předávání argumentů kopií ve srovnání s předáváním referencí. Rychlost třídění 
také není výrazně ovlivněna velikostí tříděné struktury. Výsledky testu jsou uvedeny v tabulce 12.

Další testování bylo zaměřeno na dva základní možné směry implementace voxelizace. 

Jedním směrem je dosažení co nejkratšího času, kdy je však nutno mít v paměti celé mračno bodů. 
Tím stoupá prostorová složitost implementace. Výsledky tohoto třídění s využitím jedno indexu, 
více indexů a složeného indexu jsou zaznamenány do tabulky 13. 

Druhým směrem byla  snaha  o  úsporu  paměti  při  voxelizaci,  kde  se  nabízí  možnosti  využití 
binárních stromů. Čas provedení se ale neprodlužuje tak výrazně, jak výrazně se snižuje prostorová 
náročnost implementace. Dochází ke snížení paměťových nároků i o několik řádů a voxelizované 
mračno bodů prakticky vůbec nemusí být načteno do paměti počítače. Stačí jen průběžné načítání 
bodů a jejich registrace v binárním stromě. Výsledky dosažené využitím binárního stromu jsou 
přehledně zobrazeny v tabulce 14.

V testech bylo také ukázáno, jak nevhodné je na dnešních moderních procesorech použití třídění 
se samostatným indexovým polem. Tento způsob třídění naprosto degradoval výkon procesoru. 
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Počet bodů
200 400 600 800 1000

20  4.28  3.03  2.45  2.14  1.72
40  9.30  6.08  4.88  4.29  3.45
60 13.94  9.10  7.34  6.43  5.18
80 18.67 12.11  9.77  8.53  6.93
100 23.29 15.17 12.24 10.72  8.63
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8 Segmentace mračen bodů

Segmentace  obrazu patří  mezi  základní  metody zpracování  digitálního  obrazu.  Segmentace  je 
stejně tak důležitá i při zpracování mračen bodů, kdy je potřeba rozdělit mračno bodů na menší dále 
samostatně zpracovatelné části. Tímto tématem se práce dostává k plnění třetího cíle této disertační 
práce: zpracování mračen bodů. 

V této  kapitole  bude  ukázáno,  jak  je  možno  použít  známé  postupy  segmentace  obrazu  při 
zpracování  mračen  bodů.  Bude  využito  algoritmů  nabízených  knihovnou  PCL  a  provedeno 
testování vhodnosti těchto funkcí pro celý datový soubor mračen bodů. 

8.1 Segmentace mračen bodů v knihovně PCL

Knihovna PCL nenabízela  až  do verze  1.6  téměř  žádné implementované metody segmentace, 
kromě  jediného  algoritmu  a  tím  byla  Euklidovská  segmentace.  Teprve  s  příchodem  verze  1.7 
v polovině roku 2013 se knihovna rozšířila o další 4 algoritmy zmíněné již v kapitole  3.2.5. Jde 
o podmíněnou Euklidovskou segmentaci, metodu šíření oblasti (Region Growing), medodu šíření 
barevných oblastí (Color-Based Region Growing) a rozdělení mračna s využitím metody Min-Cut.

Segmentace  využívající  Euklidovskou  segmentaci  není  vhodná  pro  rozdělení  mračna  na  dále 
použitelné  segmenty.  V  našem  případě,  kdy  je  okolní  prostor  pokrytý  pravidelnou  mřížkou 
s rovnoměrnou hustotou, neposkytuje tato metoda použitelné výsledky. 

Metoda  Min-Cut  rozděluje  mračno  a  segmenty,  které  jsou  dohromady  spojeny  jen  úzkými 
oblastmi. Povrch okolí kolem skeneru ale představuje souvislou oblast až do vzdáleností, na jaké je 
skener  schopen provádět  měření.  Velmi  dobré pokrytí  měřeného prostoru našim skenerem bylo 
popsáno v kap. 6.3. 

Zůstávají již jen dvě metody a obě využívají šíření oblasti. Metoda využívající pro svou činnost 
barevných hodnot změřených bodů zde použitelná není. Body měřené 3D laserovým skenerem mají 
pouze bipolární hodnotu – změřeno/nezměřeno. 

Z nabídky knihovny PCL zůstává poslední metoda šíření oblasti. Tato metoda se běžně používá při 
zpracování  digitálního  obrazu  a  je  popsána  např.  v  [1].  Metoda  hledá  oblasti  ve  kterých  mají 
všechny sousedící body nějakou společnou vlastnost, kterou může být stejná barva, stejná intenzita 
apod. Mezi hlavní výhody této metody se uvádí zejména dobrá odolnost proti šumu. Mezi hlavní 
nevýhody je pak často uváděná malá rychlost. 

Pro použití metody šíření oblasti při zpracování mračen bodů však bude potřeba určit, co bude 
popisovat,  zda  sousední  body mají  nebo nemají  nějakou společnou vlastnost,  či  vlastnosti.  Pro 
efektivní použití implementace z knihovny PCL je proto zapotřebí se s touto implementací blíže 
seznámit. Jen tak je možno následně maximálně využít již implementovaný algoritmus. Současně je 
třeba mít na vědomi možné nástrahy či nedokonalosti implementace. Při jejich znalosti je možno se 
jim cíleně předem vyhnout, nebo je následně odstranit. 
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8.2 Implementace metody šíření oblasti v knihovně PCL

Příklad a krátký popis, jak použít metodu šíření oblasti je uveden přímo mezi tutoriály knihovny 
PCL na stránkách věnovaných tomuto projektu [18]. Z tohoto tutoriálu zjistíme, že před provedením 
segmentace je potřeba nastavit dva zásadní parametry: povolený odklon normály sousedních bodů a 
jako  druhý  parametr  křivost  (curvature).  Právě  tyto  dva  údaje  jsou  těmi  určujícími  parametry 
použitými při segmentaci mračna bodů a nahrazují obvykle používané parametry při segmentaci 
digitálního obrazu metodou šíření oblasti.

Postup  výpočtu  normály  pro  daný bod  a  výpočet  křivosti  pro  tento  bod je  v  knihovně  PCL 
implementačně závislý. Celý výpočet je podrobně popsán v disertační práci Bogdana Rusu [2] i 
s vysvětlením, proč je uvedený postup výhodný. 

Jako první krok je potřeba pro požadovaný bod mračna pq nalézt k  bodů v jeho nejbližším okolí. 
Pro nalezenou množinu bodů pi se pak vypočítá poloha bodu p, pro který se bude normála určovat. 
Tento výpočet se provádí jako průměrování souřadnic jednotlivých bodů okolí:

p=
1
k

.∑
i=1

k

pi (24)

Další  postup  výpočtu normály  pak  vychází  z  výpočtu  vlastních  čísel  a  vlastních  vektorů 
kovarianční matice C, která se počítá dle následujícího výrazu:

C=
1
k
⋅∑

i=1

k

q i⋅(pi−p)⋅( pi− p)T (25)

Ve výraze (25) se objevuje jedna dosud neznámá hodnota  qi   představující  váhu bodu  pi.  Tato 
hodnota je obvykle rovna jedné a ze vzorce je možno ji vypustit. Pro kovarianční matici C, která je 
symetrická a pozitivně semidefinitní, se dále hledají vlastní čísla a vlastní vektory:

C⋅v⃗ j=λ j⋅v⃗ j , j∈{0,1 ,2} (26)

Vlastní čísla λj  jsou čísla reálná a řadí se podle velikosti 0 ≤ λ0 ≤ λ1 ≤ λ2. Vlastní vektor v⃗0 pro 
vlastní číslo  λ0 pak představuje hledanou normálu  n⃗=v⃗0 . Po výpočtu normály se ještě provádí 
úprava směru normály tak, aby směřovala z bodu p do poloprostoru, kde je umístěn bod pozorování. 
Pro data  pořízená laserovým skenerem je  potřeba umístit  bod pozorování  do bodu [0,0,0],  aby 
normály protilehlých rovnoběžných stěn měly normály orientované proti sobě. 

Křivost pro bod p je následně vyjádřena vztahem:

σ p=
λ0

λ0+λ1+λ2
(27)

Uvedený výpočetní postup je důležitý zejména pro pochopení křivosti   Normálu k bodu a její 
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orientaci ve 3D prostoru je snadné si představit i bez znalosti postupu výpočtu. Křivost počítaná 
podle výrazu (27) však žádný geometrický význam nemá a proto zde byl uveden výpočet alespoň 
ve zkrácené verzi, aby bylo zřejmé, jak je tato křivost získána. Z uvedeného výpočtu také plyne, že 
výsledná hodnota bude vždy v intervalu < 0, 1 >. Praxe pak ukazuje, že rozsah hodnot je daleko 
menší a to přibližně v intervalu < 0, 0.33 >. 

Po seznámení  se  s  významem a  výpočtem dvou základních  řídících  parametrů  metody šíření 
oblasti je možno provést aplikaci této metody na některý ze vzorků mračen datového souboru. 

8.3 Použití segmentace metodou šíření oblasti

Nyní  si  představíme  výsledky  segmentace  např.  na  vzorku  M001.  Povolený  odklon  normál 
sousedních bodů je nastaven na 3° a křivost necháme nastavenou na hodnotu 1, jak je to uváděno 
v ukázkách  použití  knihovny  PCL.  Z  předchozí  kapitoly  již  víme,  že  tato  hodnota  křivosti 
představuje maximální možnou hodnotu a tento druhý řídící parametr tak bude  během segmentace 
prakticky ignorován. 

Na obrázku  63 je  výsledek provedené segmentace mračna M001.  Každé mračno je  označeno 
náhodně zvolenou barvou (přidělování barev je řízeno knihovnou PCL) a kombinace barev je po 
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každé segmentaci jedinečná. To může vyvolávat dojem, že výsledek segmentace je vždy jiný, ale 
není tomu tak. Výsledky segmentace jsou vždy shodné. Odchylky jsou v jednotkách bodů. 

Při přidělování barev se v knihovně PCL nebere ohled na barvu pozadí a tak se stává, že některé  
segmenty se stanou neviditelné. 

Další ukázkou výstupu segmentace může být zbytek nesegmentovaného mračna, ze kterého byly 
odstraněny všechny segmenty. Opět bude použito mračno M001 a bodům, které nebyly zařazeny do 
žádného segmentu, bude přiřazena modrá barva. 

Jak je vidět na obrázku 64, do žádného mračna nebyly zařazeny body, které tvoří přechody mezi 
segmenty. Získaný výsledek je podobný s výsledek, jaký prezentují ve svém článku [9] autoři a 
o kterém zde již bylo hovořeno v kapitole 3.3.1. 

Nyní už by stačilo nahradit jednotlivé segmenty bodem v těžišti, normálou a obrysem. Prostor 
kolem robotu by tak byl popsán mnohem efektivněji, než mračnem bodů. 
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Jako třetí příklad pro mračno M001 je ukázka rozložení křivosti v celém mračnu. Je možné použít  
i barevnou mapu, zde je však  mračno zobrazeno stejným 3D způsobem, jako na předchozích dvou 
obrázcích. 

V  mračnu  M001  je  rozsah  křivosti  vypočítán  v  rozsahu  od  0.0  do  0.298.  Aby  došlo  k  co 
nejlepšímu rozložení barev palety pro malý rozsah křivosti,  bude použito rozložení barev podle 
barev  duhy:  červená  –  oranžová  –  žlutá  –  zelená  –  modrozelená  –  modrá  –  fialová.  Jedná se 
o barevné schéma HSL, kde se křivost převádí na barevný tón H do celého rozsahu 360°. 

Jak  je  vidět  na  obrázku  65,  i  přes  rozložení  barev  v  celém  barevném  spektru,  je  zřejmé 
z převažující červené barvy, že většina bodů mračna má křivost blížící se hodnotě 0. Hrany jsou ve 
většině případů v rozmezí žluté a zelené barvy. Maximální křivost vyznačená modře a fialově se 
vyskytuje v mračnu velmi omezeně.

Z obrázku 65 je také patrné, že pro detekci hran není potřeba provádět segmentaci. Stačí provést 
výpočet normál a křivosti, což jsou vstupní hodnoty následné segmentace. 
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Pro zajímavost je možno aplikovat segmentaci i na mračno, které není součástí datového souboru 
vytvořeného pro účely této práce. Následující mračno bylo pořízeno v podzemí hornického muzea 
a jako  první  příklad  bude  nejprve  zobrazeno  rozložení  křivosti.  U  tohoto  mračna  byla  křivost 
vypočtena v rozsahu od 0.0 do 0.317. 

Z obrázku 66  je zřejmé, že v členitějším prostoru dochází k rovnoměrnému rozprostření křivosti 
v celém prostoru a bude možné lépe využít parametr křivosti pro následnou segmentaci. 

Podívejme se dále, jak bude vypadat výsledek segmentace tohoto mračna. 

Pro provedení  segmentace je  potřeba v členitějším prostoru nastavit  větší  práh citlivosti  mezi 
normálami sousedních bodů. Zde je možno zvolit hranici např. 7°. Nastavit lze i mezní křivost na 
hodnotu 0.1 a provést segmentaci.
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Výsledek provedené segmentace je na obrázku 67. Relativně malý počet nalezených segmentů je 
důsledkem  využití  křivosti  při  segmentaci.  Kdybychom  křivost  nevyužili,  bude  nalezených 
segmentů více. Výsledek zde však již nebude uveden. 

V případě, kdyby byly ponechány stejné parametry segmentace pro mračno z podzemí, jako pro 
mračno M001 na obrázku 63, bude výsledkem jediný segment a to mírně zvlněný povrch podlahy, 
jak je vidět na obrázku 68. 
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8.4 Nástrahy implementace segmentace v knihovně PCL

Po podrobném seznámení se s implementací segmentace metodou šíření oblasti v knihovně PCL 
vyplynuly  na  povrch  tři  úskalí.  Na  první  problém  bylo  upozorněno  již  v  úvodu  předchozí 
podkapitoly 8.3. Tímto problémem je přiřazování barev jednotlivým získaným segmentům. Barvy 
se  přiřazují  náhodně  a  tak  se  může  stát,  že  některé  segmenty  budou  mít  i  barvu  pozadí,  jiné 
segmenty mohou mít barvu shodnou a nebudou rozlišeny. Náhodné přiřazování barev také vyvolává 
dojem, že výsledek segmentace je po každém provedení odlišný, což se nepotvrdilo. 

Není však problém si barvy po ukončení segmentace přiřadit dle vlastního algoritmu a to tak, aby 
barvení segmentů bylo opakovatelné.  Pokud však není potřeba dále pracovat s barevnými body 
mračna,  barvu  lze  zcela  ignorovat.  Segmenty  jsou  programově  zachyceny  formátem  dat,  ne 
barvami. 

Druhý možný problém může být způsoben nevhodně umístěným bodem pozorování při výpočtu 
normál.  Do poloprostoru k tomuto bodu se otáčí orientace vypočtených normál.  Umístění bodu 
pozorování vně mračna bodů může komplikovat následnou segmentaci. Výhodné tedy je ponechat 
bod pozorování v pozici laserového skeneru, tedy v bodě [0, 0, 0].

Třetí  problém,  který  se  v  algoritmu  vyskytuje,  vyplývá  z  oddělení  dvou  postupných  kroků 
segmentace. V prvním kroku se počítá pro každý bod normála a křivost. Okolní body se hledají 
pomocí KD-stromu. Může se tedy snadno stát, že dvě od sebe vzdálené rovnoběžné plochy mohou 
mít pro své body stejné normály a není zachycena změna křivosti. Problém je možno si přiblížit na 
následujícím obrázku.

Obrázek 69: Normály dvou sousedních bodu v různých rovinách

Na obrázku  69 jsou ve dvou vzdálených rovnoběžných rovinách označených  a a  b body A a B. 
Vzhledem k mřížce měření jsou tyto dva body sousední. Pokud se však pro hledání okolních bodů 
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v knihovně PCL využívá KD-strom, jsou jako okolní body k bodu  A nalezeny body z roviny  a. 
Stejně tak pro bod B body z roviny b. Vypočtené normály na a nb tak budou rovnoběžné. Hrana není 
detekována ani změnou křivosti. 

Při následné segmentaci, kdy se body z mračna postupně odstraňují a ve zbytku mračna se hledají 
body sousední, se může snadno stát, že když bod A již nebude mít kolem sebe v rovině a další body 
a algoritmus segmentace vyhledá jeho nejbližší body v mračnu, nalezne bod B a jeho okolí v rovině 
b. Tím plynule přeskočí do jiné roviny a dvě vzdálené roviny splynou do jednoho segmentu. 

Tento  problém se vyskytuje  řídce,  byl  ale  detekován a  nyní  popsán.  Odstranění  problému by 
ovšem  vyžadovalo  zásah  do  zdrojového  kódu  knihovny.  Stačilo  by  upravit  výpočet  normál 
a křivosti  tak,  aby se okolní body hledaly v organizované mřížce.  Knihovna PCL však využívá 
neorganizovaná mračna bodů a pro hledání okolních bodů využívá KD-strom.

8.5 Segmentace datového souboru

Z  ukázek  uvedených  v  podkapitole  8.3 zajisté  nelze  usuzovat,  jak  kvalitní  a  spolehlivá  je 
implementace  segmentace  pomocí  šíření  oblasti  knihovny  PCL.  Pro  posouzení  vlastností 
segmentace  se  musí  provést  segmentace  celého  datového  souboru  sta  mračen  M001  až  M100 
a následné vyhodnocení výsledků.

V následujícím experimentu se bude při segmentaci sledovat, kolik segmentů v každém mračnu 
vzniká a jaká je jejich velikost. Z těchto údajů se následně vypočítá průměrný počet segmentů a 
průměrná velikost segmentů v mračnech. Pro počet a velikost segmentů se bude hledat i  jejich 
minimální a maximální hodnota. Pro obě sledované hodnoty počtu a velikosti pak  bude nalezen 
i jejich medián. Pro každé mračno se bude zjišťovat i počet bodů, které nebyly zařazeny do žádného 
segmentu. 

Pro  lepší  představu  o  provedených  segmentacích  mračen  datového  souboru,  zda  například 
nedochází ke zbytečné fragmentaci velkých ploch, kolik je v každém mračnu nalezeno rozsáhlých 
oblastí apod., se rozdělí mračna na dvě skupiny. Ty segmenty, které budou počtem svých bodů pod 
stanovenou  hranicí,  budou  označeny  jako  malé,  nad  stanovenou  hranicí  jako  velké.  Během 
segmentace  datového souboru  se budou navíc  počítat  malé  a  velké  segmenty  zvlášť.  Paralelně 
s počtem segmentů se budou počítat i počty bodů v malých a velkých segmentech. 

Pro  účely  statistického  vyhodnocení  bude  pro  následující  segmentaci  všech  mračen  datového 
souboru  nastavena hranice mezi velkými a malými segmenty na 500 bodů v segmentu. 

Výsledky segmentace budou shrnuty do následující tabulky. U některých hodnot bude uvedeno ke 
zjištěné hodnotě i mračno, u kterého byla hodnota zjištěna. 
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Statistické vyhodnocení segmentace datového souboru

Počet Průměr Medián Minimum Maximum

Segmentů 3460 34.6
33

(M087)
19

(M031)
56

(M077)

Bodů v 
segmentech

20×106 5778.5 304 101 95009

Malých segmentů 2122 21.2
20

(M054)
10

(M031)
37

(M050)

Bodů v malých 
segmentech

0.45×106 210.9 172 101 500

Velkých segmentů 1338 13.4
13

(M098)
8

(M019)
20

(M075)

Bodů ve velkých 
segmentech

19.55×106 14608.5 2692 501 95009

Nesegmentované 
body

1.8×106 18219.0
17408

(M009)
10947

(M082)
31577

(M001)

Tabulka 15: Výsledky provedené segmentace datového souboru M001-M100

Do tabulky 15 byly přehledně zobrazeny hlavní sledované statistické údaje segmentace datového 
souboru. Celá tabulka zjištěných hodnot je na přiloženém CD. 

V tabulce je zajímavý hned první sloupec s údaji o počtech. Zde je první pozitivní informace.  
Počet bodů nezařazených do mračen je menší než desetina, ve srovnání s počtem bodů ve všech 
segmentech. Dále je v prvním sloupci vidět, že i když je malých segmentů téměř o 800 více, než 
segmentů velkých,  v malých segmentech je méně než 2.5% z celkového počtu segmentovaných 
bodů. Zbylých téměř 98% bodů je v segmentech velkých. Tento výsledek jasně říká, že segmentace 
tvoří primárně velké souvislé oblasti. 

Dále  jsou  zajímavé  řádky  s  počtem  segmentů  velkých,  malých  i  celkový  počet  segmentů. 
U žádného  mračna  se  při  segmentaci  nestalo,  že  by  byl  počet  malých  nebo  velkých  segmentů 
nulový. Nejméně velkých segmentů bylo zjištěno u mračna M019  a to 8, malých segmentů bylo 
nejméně u mračna M031 a to 10. Pozitivní informací je určitě i hodnota mediánu u jednotlivých 
počtů, která je  velmi blízká zjištěnému průměru. Nasvědčuje to o rovnoměrnosti rozdělení počtů 
segmentů mezi mračny.  

V řádcích  s  počtem bodů v segmentech je  dle  hodnoty mediánu patrné,  že  u segmentů  bude 
převažovat  větší  počet  segmentů  s  podprůměrným  počtem  bodů  na  segment.  Segmentů 
s nadprůměrným počtem bodů bude výrazně  méně.  To  ovšem také  něco  vypovídá  o  algoritmu 
segmentace. Je viditelně upřednostňován růst velkých segmentů a tedy šíření velkých souvislých 
oblastí. 

Získané závěry z uvedeného experimentu lze hodnotit jednoznačně pozitivně a algoritmus šíření 
oblasti označit jako vhodný algoritmus pro segmentaci celého datového souboru M001-M100. Ani 
u jednoho mračna nebyla detekována žádná výjimečná anomálie. 
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8.6 Zhodnocení segmentace

V předchozích podkapitolách jsme si postupně prošli problematiku segmentace mračen bodů od 
popisu implementace, přes způsob jejího použití,  možné nedostatky, až k testování algoritmu na 
všech mračnech datového souboru M001-M100.

Nejprve  bylo  vysvětleno,  jakým způsobem se  v  knihovně  PCL provádí  výpočet  normály  pro 
zadaný bod a výpočet křivosti v tomto bodě. Odklon normál sousedních bodů a křivost v těchto 
bodech jsou totiž dva hlavní řídící parametry segmentace metodou šíření oblasti a je třeba dobře 
znát jejich význam. 

Rozdělení křivosti v mračnech bylo ukázáno na obrázcích  65 a  66. Rozsah křivosti je reálně ve 
velmi malém rozsahu a použití tohoto  parametru vyžaduje citlivé nastavení. 

Výsledky provedené segmentace dvou velmi rozdílných mračen bodů jsou vidět na obrázcích 63 
a 67. V obou případech je vidět, že segmentace podává velmi dobré výsledky. 

Po  seznámení  se  s implementací  segmentace  a  při  testování  se  ukázalo  několik  možných 
nedostatků,  které  byly  blíže  vysvětleny.   Prvním  nedostatkem  je  nevhodné  přidělování  barev 
segmentů.  To  však   neovlivňuje  činnost  algoritmu  a  lze  snadno  řešit  následně  po  segmentaci. 
Druhým problémem je správné umístění bodu pozorování při výpočtu normál. Pro naše mračna se 
osvědčilo ponechat bod pozorování v bodě [0,0,0]. Třetím problémem je možné spojení oblastí, 
které spojeny být nemají. Problém je dán postupem výpočtu a bez zásahu do zdrojového kódu ho 
nelze řešit. Problém se ale vyskytuje velmi zřídka ve speciálních případech. 

Pro  posouzení  vhodnost  použití  segmentace  knihovny  PCL  pro  celý  datový  soubor,  byla 
provedena segmentace všech mračen a  dosažené výsledky shrnuty v tabulce  15.  Z výsledků je 
patrné, že segmenty pokryly celkově přes 90% všech bodů mračen. Z tohoto pokrytí pouze méně 
než  2.5% bodů náleží  do  malých segmentů.  Celkově tedy činnost  segmentace  odpovídá  názvu 
algoritmu:  šíření  oblasti.  Segmenty  se  skutečně  šíří  do  maximálního  rozsahu  a  nedochází  ke 
zbytečné fragmentaci.

Na základě získaných poznatků a výsledků lze považovat segmentaci metodou šíření oblasti za 
vhodnou  pro  náš  datový  soubor  M001-M100.  Výsledky  segmentace  jsou  použitelné  pro  další 
zpracování. 
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9 Spojování mračen bodů

V předchozích kapitolách jsme si představili konstrukci 3D laserového skeneru, odstranili jsme 
jeho konstrukční nepřesnosti, ze získaných mračen bodů odstranili nežádoucí body a vyhladili šum. 
Ověřili jsme si i použitelnost metody segmentace pro naše mračna bodů a nyní se dostáváme do 
fáze, kdy máme k dispozici dostatek ověřených a podložených informací k tomu, aby bylo možno 
realizovat další krok této práce.

Cílem této kapitoly bude spojit  všechna naměřená mračna bodů získaná v rámci  jednotlivých 
měření  do  jednoho mračna.  V tézích  této  práce  [22]  bylo  představeno  spojování  mračen  bodů 
založené na odometrických údajích pohybu robotu a na korekci těchto údajů obrysovými konturami 
mračen bodů. Jak se ukázalo, výsledky nebyly uspokojivé. Příčiny byly v zásadě dvě: nebyly známy 
výrobní nepřesnosti laserového skeneru a proto byla získaná mračna bodů deformovaná. Druhým 
problémem bylo malé využití informací obsažených přímo v mračnech bodů. 

Nyní, když máme k dispozici dobře změřená mračna bodů, navíc rozdělená na segmenty, můžeme 
daleko  lépe  využít  těchto  informací  pro  spojení  mračen  bodů  do  jediného  mračna.  Toto  jedno 
mračno bude reprezentovat celý pracovní prostor, ve kterém se mobilní laserový skener pohyboval.

 Dříve než bude podrobně probrán postup, jak spojení mračen realizovat, je potřeba si připravit 
několik dílčích informací předem.

9.1 Základní klasifikace segmentů

Aby bylo možno segmenty dále efektivně používat, bude potřeba si nejprve ke každému segmentu 
přiřadit  určité charakteristické vlastnosti.  Tyto vlastnosti  musí být co nejjednodušší, aby je bylo 
možno snadno a rychle použít.  Současně musí tyto vlastnosti popisovat každý segment tak, aby 
tento popis byl jedinečný a nezaměnitelný s popisem jiného segmentu v mračnu bodů.

Pro reprezentaci segmentů si můžeme zvolit 3 základní charakteristiky: těžiště, normálu a váhu. 
Díky těmto údajům bude možno ještě rozdělit segmenty do skupin, podle polohy vůči robotu.

9.1.1 Těžiště a normála segmentu

Těžiště segmentu je možno zvolit jako jednu z charakteristických vlastností, protože segmentace 
vyznačila v mračnech rovinné plochy, které se nikdy nepřekrývají. Šance, že by mohly existovat 
dva různé segmenty se stejným těžištěm v jednom mračnu, je velmi malá. 

Polohu těžiště segmentu, budeme počítat podle následujícího vztahu:

t̄=
1
k
⋅∑

i=1

k

p̄i , (28)

kde k je počet bodů segmentu a pi jsou jednotlivé body segmentu. 
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Jako druhou vlastnost, která bude charakterizovat každý segment, zvolíme normálu. Pro výpočet 
normály  zde  bude  využit  postup  popsaný  v  kapitole  8.2,  využívající  výpočtu  vlastních  čísel 
kovarianční  matice.  Výpočet  je   implementovaný  v  knihovně  PCL.  Každému  segmentu  bude 
přiřazena v jeho těžišti normála, dále označovaná jako n̄ .

9.1.2 Váha segmentů

Podobně jako byla zavedena v kapitole  6.4.1 normalizovaná vzdálenost bodů, bude potřeba pro 
segmenty zavést také určitou metriku, nebo váhu, která umožní porovnávat segmenty, pokud budou 
v různých vzdálenostech od skeneru. 

Je  zřejmé,  že  např.  obdélník  o  velikosti  50×50  bodů  měřící  mřížky  skeneru  bude  mít  ve 
vzdálenosti 1 m od skeneru jinou plochu, než ve vzdálenosti 4 m. Stačí vyčíslit tyto rozměry pro 
známé kroky měření skeneru dle (2) a (5):

• obdélník,  jehož  střed  bude  vzdálen  1 m  od  skeneru,  bude  velikosti 
0.309 m × 0.398 m = 0.122  m2,

• obdélník ve vzdálenosti 4 m bude mít rozměry  1.23 m × 1.59 m = 1.95 m2. 

Jde tedy o přímou úměru ve dvou osách současně (0.122 × 42 = 1.95). Pro stanovení váhy bude 
tedy zapotřebí mít dvě hodnoty: plochu segmentu a vzdálenost středu od skeneru. 

Pro výpočet váhy segmentu však nemůžeme využít plochu, kterou neznáme. Každý segment se 
skládá ze známého počtu bodů a využijeme proto tuto hodnotu. 

Jako střed plochy můžeme využít již dříve definované těžiště dle výrazu (28). Vzdálenost tohoto 
těžiště od skeneru bude označena jako lt a je dána následujícím vztahem:

l t=∣̄t∣ . (29)

Pro výpočet váhy segmentu budeme ještě potřebovat určit vzdálenost, ke které budou všechny 
segmenty vztaženy. Pro určení metriky lze využít stejnou hodnotu, jako pro výpočet normalizované 
vzdálenosti  bodů ve výraze  (20),  tedy LN=4000 mm. Váha segmentu  se  tedy bude počítat  dle 
následujícího výrazu:

w=k⋅( lt

LN )
2

. (30)

Jinými  slovy,  počet  bodů  segmentu  je  korigován  vzdáleností  od  skeneru,  protože  vypovídací 
schopnosti  (plocha,  velikost,  směr,  ...)  segmentů  složených  ze  stejného  počtu  bodů  je  vyšší  s 
rostoucí vzdáleností od skeneru. 

Pro další  použití  budou tedy segmenty charakterizovány polohou svého těžiště  a  vahou.   Pro 
každý segment si s použitím knihovny PCL spočítáme i normálu v těžišti. 
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9.1.3 Rozdělení segmentů

Na  základě  charakteristických  vlastností  segmentů,  popsaných  v  této  podkapitole,  je  možno 
rozdělit segmenty do 6 základních skupin, dle polohy vůči skeneru:

• levé a pravé,

• čelní a zadní,

• horní a dolní.

Rozhodující  je  příklon normály k jedné ze tří  os souřadného systému. Např.  největší  hodnota 
normály  v  ose  z určuje  horní/dolní  segment.  Rozhodnutí,  o  který  z  těchto  dvou segmentů  jde, 
rozhoduje těžiště. Ovšem poloha těžiště rozhoduje, do kterého poloprostoru je orientována normála. 
V konečném důsledku tedy o klasifikaci horní/dolní segment, rozhoduje znaménko normály pro 
osu z.  Dle váhy pak můžeme ještě rozdělit segmenty na hlavní (stěny, strop, podlaha) a vedlejší 
(dveře, otvory, světla, …).  

Zda je rozdělení segmentů do 6 skupin účelné a zda v každé skupině bude zastoupeno dostatečné 
množství segmentů, bude muset odpovědět statistika. Tabulka  15 neobsahuje dostatek informací, 
a bude potřeba provést statistiku datového souboru znovu a podrobněji. Tentokrát se zaměřením na 
6 požadovaných skupin segmentů. Výsledky seřadíme pro přehlednost do následující tabulky.

Segmenty
Statistické údaje rozdělení segmentů

Průměr Medián Minimum Maximum

Levé
Velké 3.1 3 1 7

Malé 3.9 3 0 15

Pravé
Velké 3.3 3 1 8

Malé 5.1 4 0 21

Horní
Velké 3.2 3 1 7

Malé 7.9 8 4 14

Dolní
Velké 1.1 1 1 3

Malé 1.1 1 0 7

Čelní
Velké 1.2 1 0 4

Malé 2.4 2 0 9

Zadní
Velké 1.2 1 0 4

Malé 3.7 3 0 10

Tabulka 16: Rozdělení segmentů do 6 skupin

V tabulce  16 jsou šedou barvou zvýrazněné ty údaje, které jsou nejdůležitější.  Jde o statistiku 
velkých segmentů pro všech 6 skupin segmentů. Práh pro velké segmenty je stejný, jako v kapitole 
8.5 a tabulce 15. Jak je z tabulky 16 vidět, v každém datovém souboru je nalezen minimálně jeden 

102



Disertační práce       

horní/dolní/levý/pravý  segment  v  každé  uvedené  skupině.  Tato  informace  je  důležitá,  protože 
mobilní skener se pohybuje ve směru osy  x a tyto 4 skupiny segmentů budou určující pro další 
zpracování  právě  ve  směru  pohybu skeneru.  Výskyty  segmentů  čelní/zadní  jsou  dle  očekávání 
v některých  mračnech  nulové,  protože  měřený  prostor  je  delší,  než  dosah  měření  laserového 
skeneru. 

Na  základě  uvedené  statistiky  je  možno  předpokládat,  že  rozdělení  segmentů  na  6  skupin  je 
realizovatelné  v  celém  datovém  souboru  a  ve  směru  pohybu  skeneru  bude  k  dispozici  vždy 
v každém mračnu minimálně jeden segment v každé skupině horní/dolní/levý/pravý. 

9.2 Princip spojování mračen bodů

Nyní  je  možno  nastínit  princip  spojování  mračen  bodů.  Budou  využity  výsledky  segmentace 
a stanovené charakteristiky segmentů z předchozích podkapitol. S těmito informacemi je možno 
postupovat ve 4 po sobě následujících krocích a to pro každé dvě sousední mračna bodů. 

1. Dle normály podlahy a stropu bude provedena kontrola polohy skeneru, zda se v daném 
místě  měření  nenachází  na  nějaké  výrazné  nerovnosti  (v  budoucnosti  bude  tento  krok 
nahrazen  polohovými  senzory  umístěnými  přímo  na  modulu  skeneru).  Při  zjištění 
nežádoucího odklonu normály podlahy a stropu od osy z dle obrázku 26 provedeme natočení 
celého mračna rotací dle osy x a y. 

2. Dle obrysových hran stropu se provede korekce směru mračna tak, aby osa pohybu  robotu x 
korespondovala  se  směrem obrysových  hran.  Korekce  bude  provedena  otočením kolem 
osy z. 

3. Další krok spojování mračen představuje posunutí dvou sousedních mračen bodů v ose  y 
tak,  aby je bylo možno do sebe pomyslně zasunout.  Vyrovnáme tedy vzdálenosti  levých 
a pravých  obrysových  hran  mračna  od  skeneru  v  sousedních  mračnech.  Korekce  bude 
provedena posunem v ose y.

4. Poslední  krok  spojování  bude  zasunutí  mračen  do  sebe.  Přibližné  zasunutí  je  známo 
z odometrických  údajů.  Korekce  tohoto  posunutí  bude  počítána  na  základě  shody 
v nalezených segmentech a jejich charakteristikách. Určujícím hlediskem pro shodu mezi 
segmenty dvou sousedních mračen bude poloha těžiště segmentu, směr normály a váha.  

Výstupem každého kroku tohoto postupu bude jen několik údajů, které budou sloužit pro spojení 
dvojice sousedních mračen bodů.
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Pro lepší představu o postupu spojování mračen si můžeme jednotlivé kroky znázornit pomocí 
jednoduché  pomůcky.  Dva  díly  papírové  krabičky  na  následujících  obrázcích  představují  dvě 
sousední mračna bodů.

  

Obrázek  70 v sobě  sdružuje 5 menších obrázků stavů,  kterými musí  projít  oba  díly  papírové 
krabičky, než jsou do sebe zasunuty. Označeny jsou postupně a) až e). Přechod ze stavu a) do stavu 
b) znázorňuje první krok, ve které se vyrovnají roviny základny. Druhým krokem vyrovnáme směr 
hlavní osy obou částí a dostaneme se do stavu c). Následně vyrovnáme pozici bočních okrajů třetím 
krokem a  máme stav d). Posledním čtvrtým krokem je zasunutí krabičky do obalu, což je stav e). 

 Nyní  budou jednotlivé  kroky spojování  mračen  bodů podrobněji  popsány v  souladu s  tímto 
nastíněným postupem.

104



Disertační práce       

9.3 Realizace spojování mračen bodů

V této podkapitole budou podrobněji probrány jednotlivě všechny čtyři kroky spojování mračen 
do jednoho celku dle  postupu nastíněného v předchozí podkapitole. 

9.3.1 Korekce polohy laserového skeneru

V každém mračnu bodů lze jednoznačně identifikovat po provedení segmentace velké segmenty 
představující podlahu a strop místnosti. Těchto informací je možno využít  a provést kontrolu, zda 
se mobilní skener při svém pohybu po místnosti neocitnul na nějaké nerovnosti, která by vychýlila 
jeho rovinu x-y z rovnoběžné polohy s podlahou a stropem. 

V datovém souboru mračen je snadné si předem provést kontrolu, jaké jsou průměrné odchylky 
osy z skeneru od normál stropu a podlahy a na základě zjištěných údajů rozhodnout, zda je potřeba 
korekce  provádět.  Současně  je  možno  provést  výpočet  váhy  segmentu  podlahy  a  stropu  a  dle 
zjištěných údajů se rozhodnout, zda bude lepší provádět korekci polohy skeneru dle podlahy, nebo 
stropu. Výsledky statistiky si opět přehledně shrneme do následující tabulky.

Segmenty
Výsledné statistické údaje

Průměr Medián Minimum Maximum

Podlaha

bodů 21155 20155 13606 27728

váha 114 108 90 168

odklon [°] 0.74 0.67 0.15 1.68

Strop

bodů 79750 79496 33035 95009

váha 22844 22575 10016 26964

odklon [°] 0.61 0.56 0.09 1.68

Tabulka 17: Váha, počet bodů a odklon normál segmentů podlahy a stropu

Z údajů v tabulce  17 je zřejmé, že počet bodů segmentů podlah je ve srovnání s počtem bodů 
segmentů stropu méně než třetinový. Pokud se ale porovná váha segmentů stropu a podlahy, je 
rozdíl mnohem výraznější. Váha stropu je minimálně 100× větší, než váha segmentů podlah. Je to 
dáno tím, že skener se pohybuje na podvozku přibližně ve výšce 275 mm nad podlahou. Změřená 
oblast podlahy je tak s ohledem na limitní schopnosti skeneru známé z kapitoly 6.4.2 relativně malá. 

Pro  kontrolu  a  vyrovnání  polohy  skeneru  vzhledem  k  rovině  podlahy  a  stropu,  tak  bude 
jednoznačně výhodnější použít segmenty stropu. Tyto segmenty představují mnohonásobně větší 
změřenou  plochu,  která  bude  mít  mnohem větší  vypovídací  schopnost  o  tvaru  prostoru  kolem 
skeneru. 

V tabulce 17 je také uvedeno, že odklony normál segmentů stropu od osy z se pohybují ve velmi 
malém rozmezí. Tabulka neobsahuje informaci o tom, kterým směrem je normála odkloněna od osy 
z, jen úhel mezi normálou a osou. 
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Úhel odklonu normály stropu se počítá s využitím skalárního součinu mezi jednotkovým vektorem 
v ose z a normálou segmentu stropu n̄ . Oba vektory mají velikost rovnu jedné a tak výsledný výraz 
bude v následujícím jednoduchém tvaru:

ϕn=arccos(n̄⋅[0,0 ,1]) [° ].

Do tabulky je výsledná hodnota uložena ve stupních pro lepší názornost. 

Jak již bylo řečeno, pro korekci polohy skeneru bude využit segment stropu a jeho normála. Pro 
normálu stropu se v každém mračně spočítá odklon normály od osy z jako dvojice úhlů αn  a βn  
dle obrázku 39 a pomocí dvou matic transformace pro rotaci kolem osy x a y se provede před dalším 
zpracováním mračna korekce všech jeho bodů dle vztahu:

pi=pi⋅Rx(αn)⋅Ry (βn) (31)

 
Provedením této  transformace  pro  každý  bod  ve  všech  mračnech,  bude  celý  datový  souboru 

připravený pro další zpracování.

9.3.2 Vyrovnání směru mračna

Ve druhém kroku spojování mračen je  potřeba vyrovnat mračna tak,  aby obrysy stropu všech 
mračen byly ve směru  pohybu mobilního skeneru  rovnoběžné,  či  spíše co nejvíce rovnoběžné. 
Vyrovnání bude směrováno k ose  x, což je směr pohybu. Na příklad jednoho takového segmentu 
stropu se můžeme podívat na následujícím obrázku. 

Obrázek 71: Segment stropu z mračna bodů

Na  obrázku  71 je  šedou  barvou  vyznačen  obrys  smyšleného  mračna  bodů,  představujícího 
změřený strop. Osa x představuje směr pohybu robotu, šipkou je vyznačen směr kladné poloosy. 
Střed osy  x  a  y  značí místo, kde proběhlo měření mračna. Úkolem je co nejvíce vyrovnat obrysy 
mračna ve směru osy x právě s touto osou. 
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Pro  realizaci  vyrovnání  budou  nejprve  vytvořeny  v  pravidelných  intervalech  d pomyslné 
rovnoběžné přímky s osou y. Na těchto přímkách budou nalezeny obrysové body mračna a budou 
označeny  jako  Li a Ri .  V  obrázku  71 jich  je  na  každé  straně  vyznačeno  sedm.  Reálně  ale 
u každého segmentu stropu bude nalezen jiný počet obrysových bodů. Obrysové hrany jsou pak 
spojnicemi sousední obrysových bodů.

Pro určení směru obrysu teoreticky stačí proložit obrysovými body přímku. Jako vhodná by mohla 
být například metoda nejmenších čtverců. Pokusy však ukázaly, že tato metoda vhodná není. Na 
stropě se vyskytují různé odskoky a aproximace je zahrnuje do výpočtu. Výsledek je pak odchýlen 
od očekávaného převažujícího směru obrysu i  v jednotkách stupňů.  Na obrázku  71 si  můžeme 
odskok  představit  například  jako  bod  L5 .  Proto  bude  pro  hledání  směru  obrysu  navržena 
jednoduchá nelineární metoda. Základ této metody vychází z použitých principů hledání obrysů 
v tezích této práce. Princip metody hledání směru obrysu bude nyní popsán s pomocí následujícího 
obrázku.

Obrázek 72: Hledání směru obrysu segmentu stropu
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Obrázek 72 obsahuje pět menších obrázků znázorňujících 4 postupné kroky hledání směru obrysu. 
Popis jednotlivých kroků je následující. 

a) Výchozí situace.  Body L1  až L7  jsou převzaty z obrysu  segmentu stropu z předchozího 
obrázku. Úsečky mezi jednotlivými body Li  jsou označené jako l j . 

b) Jako první odhad směru segmentu se volí vektor mezi prvním a posledním bodem obrysu:

odhad=L1 L7

.

c) Obrysové hrany l j  se převedou na vektory  l̄ j . Vyhodnotí se odklon všech vektorů l̄ j  od 
vektoru  odhad  a  vyřadí  se  ty  vektory,  jejichž  odklon  přesáhne  povolenou  odchylku. 
Nastavení odchylky je v jednotkách stupňů. V obrázku jsou tečkovanou čarou označeny 
vyřazené vektory  l̄4  a   l̄5 .

d) V dalším kroku se vytvoří náhradní obrys mračna z nevyřazených vektorů. 

e) Výsledný směr jednoho obrysu je určen jako součet všech vektorů náhradního obrysu:

smer l= l̄1+ l̄2+ l̄3+ l̄6

.

Stejný  postup  se  aplikuje  i  pro  druhou  stranu  segmentu  a  výsledkem  je  vektor  smerr .  Ze 
získaných vektorů pro obě strany se nyní spočítá výsledný vektor směru mračna dle následujícího 
vztahu:

smer=
smer l+smer r

∣smer l+smer r∣
. (32)

Uvedený vztah zvýhodňuje v určení směru tu stranu, která má delší náhradní obrys. 

Nyní  již  stačí  jen  spočítat  odklon  vektoru  smer  od  osy  x a  provést  otočení  celého  mračna 
o zjištěný úhel kolem osy z. Výpočet lze zapsat následujícími vztahy:

ϕ=arctan
smer y

smerx

, pi=pi⋅Rz(−ϕ) . (33)

Do dalšího zpracování pokračují všechna mračna datového souboru vyrovnaná do směru osy x. 
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9.3.3 Vyrovnání obrysů sousedních mračen

Po předchozích dvou krocích jsou mračna vyrovnaná dle segmentu stropu tak, aby obrys stropu 
byl  pokud možno rovnoběžný s osou  x.  Tato výchozí situace pro další  postup je naznačena na 
obrázku 70 c). Pro další postup, kdy je potřeba vyrovnat posunutí mračen v ose y, budou využity 
obrysy stropu získané v předchozím kroku a znázorněné na obrázku  72 c). V uvedené situaci je 
obrys segmentu stropu kompletní, má však vyznačeny úseky, které jsou příliš odchýleny od osy x. 

Dva takové obrysy sousedních mračen si můžeme představit na následujícím obrázku.

Obrázek 73: Obrys mračna A a B

Obrázek  73 znázorňuje levý obrys segmentu stropu mračna  A a mračna  B. Obrysové body jsou 
označeny pro mračno  A jako  Li

A  a pro mračno  B jako  L j
B . Obrysové hrany spojující jednotlivé 

body jsou označeny odpovídajícím způsobem  l i
A  a l j

B . 

Než se provede vyhodnocení vzdálenosti dvou obrysů na obrázku 73, je potřeba obrys mračna B 
posunout ve směru pohybu mobilního skeneru o známý odometrický údaj ō  z výrazu (18) a to pro 
všechny obrysové body dle následujícího výrazu:

Li
B
=Li

B
+ō .

Po provedení posunutí obrysu mračna B do předpokládané polohy na ose  x, je možno vypočítat 
vzdálenost dvou obrysů mračna A a B. 

109



Disertační práce       

Obrázek 74: Vyhodnocení vzdálenosti dvou obrysů segmentů

Na obrázku 74 je znázorněna dvojice obrysů mračen bodů A a B. Obrys mračna B je posunut do 
předpokládané polohy dle odometrických údajů. Cílem je posunout v ose  y mračno  B  na úroveň 
mračna A.

Nyní se spočítají vzdálenosti obrysových bodů  Li
B  od obrysových hran  l j

A  a také obrysových 

hran l j
B  od obrysových bodů Li

A . Nepočítají se vzdálenosti mezi vyřazenými obrysovými hranami 

a odpovídajícími obrysovými body. Vypočítané vzdálenosti jsou v obrázku 74 označeny jako ym
l . 

Pro každou dvojici obrysů bude nalezen určitý počet vzdáleností  ym
l , který můžeme označit jako 

N l .

Stejný  postup  vyhodnocení  vzdáleností  obrysů  se  bude provádět  i  pro  druhou dvojici  obrysů 
mračna A a B, tvořených body Ri

A  a R j
B  a hranami r i

B  a r j
B . Výsledkem budou vzdálenosti yn

r , 

kterých bude N r . 

Výsledná  vzdálenost,  o  kterou  bude  potřeba  posunout  mračno  B v  ose  y,  se  spočítá  dle 
následujícího výrazu jako aritmetický průměr všech vypočítaných vzdáleností:

y AB
=

∑
m=1

N l

ym
l
+∑

n=1

N r

yn
r

N l+N r
.

(34)

 
Vypočítanou vzdálenost je nyní možno použít pro posunutí všech bodů mračna B dle následujícího 

výrazu:

pi
B
=pi

B
+[0, y AB ,0] . (35)

Uvedený výpočet se bude postupně aplikovat na jednotlivá mračna datového souboru. 
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9.3.4 Zasunutí vyrovnaných mračen bodů

Před posledním krokem potřebným pro spojení mračen bodů do jednoho celku je potřeba rozšířit 
označení pro těžiště, váhu a normálu segmentů v mračnech, tak abychom mohli přehledně pracovat 
se všemi segmenty dvou mračen současně. Jako základ bude využito značení z kapitoly  9.1.1 a 
9.1.2. Stejně jako v předchozím kroku, označíme dvě sousední mračna A a B.

Počet segmentů v každém mračnu bude označen jako N A  a N B .

Těžiště segmentů budou označeno jako t̄ m
A  a t̄ n

B .

Normály segmentů budou značeny symboly n̄ m
A  a n̄ n

B .

Váhy segmentů budou značeny jako wm
A  a wn

B .

Všechna těžiště  segmentů mračna  B je  potřeba posunout  do předpokládané pozice na základě 
odometrického údaje  ō  z výrazu (18):

   t̄ m
B
= t̄ m

B
+ō .

Nyní  je  možno zahájit  párování  segmentů  mezi  mračny.  Párováním se rozumí  hledání  takové 
dvojice segmentů ze dvou různých mračen, která představuje v prostoru stejný objekt. Hledání bude 
založeno na hledání podobné charakteristiky. V tomto případě to bude poloha těžiště, směr normály 
a srovnatelná váha segmentu. Pro tyto účely bude potřeba zavést určitou toleranci pro všechny 3 
charakteristiky. Tento princip párování odpovídá hledání features popsaný v kapitole 3.2.2.

Maximální vzdálenost dvou těžišť může být tmax .

Maximální odchylka mezi dvěma normálami vyjádřená jako kosinus úhlu bude nmax .

Rozdíl mezi vahami segmentů bude dán jako procentní část váhy segmentu z mračna  A a bude 
vyjádřen jako číslo v rozsahu <0,1>. Označen bude wmax .

Nyní je potřeba pro všechny segmenty z mračna A a  B nalézt ty dvojice segmentů, které budou 
splňovat následující trojici podmínek. Tyto podmínky budeme nazývat podmínkami párování. 

∣̄t m
A
− t̄ n

B∣ ≤ tmax

n̄ m
A
⋅̄n n

B
≥ nmax

∣wm
A−w n

B∣ ≤ wm
A⋅wmax

(36)

 
Každá dvojice segmentů splňující  tři  podmínky (36) vytvoří  dvojici  indexů segmentů  [m , n] . 

Všechny takové dvojice vytvoří množinu dvojic SAB  pro mračno A a B.

SAB
={[m ,n] , ...} (37)
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Nyní  již  zbývá  poslední  krok,  využít  všechny  nalezené  dvojice  segmentů  ke  korekci 
odometrického údaje ō  z výrazu (18). Pro výpočet korekce budou využity pouze rozdíly v poloze 
těžiště  každé  dvojice  segmentů  z  množiny  SAB .  Rozdíl  ještě  zohledníme  vahou  segmentu  a 
vypočítáme vážený průměr, představující hledanou korekci x AB .

x AB
=

∑
∀ [m , n]∈S AB

(txn
B
−txm

A
)⋅wm

A

∑
∀[m ,n]∈SAB

wm
A (38)

Vypočtenou korekci x AB  využijeme při spojování mračen bodů. Upravíme si pro každou dvojici 
mračen bodů odometrický údaj ō  do následujícího tvaru:

ō AB
=ō+[x AB ,0,0] (39)

9.4 Spojení mračen bodů

Po realizaci všech kroků z předchozí podkapitoly jsou připravena všechna mračna na provedení 
spojení do jediného celku. 

V datovém souboru máme mračna M001 až M100. Tato mračna tvoří 4 souvislé úseky měření, 
vždy po 25 mračnech v řadě. Spojovat se tedy bude vždy pouze jedna skupina mračen, a to M001 až 
M025, M026 až M050, M051 až M075 a poslední M076 až M100. První mračno v řadě bude vždy 
označeno jako Mmin a poslední Mmax.

Postup vytvoření výsledného mračna V můžeme popsat následujícím symbolickým způsobem:

1. V=Mmax ,

2. A=Mmax−1⋯Mmin , B=A+1 ,

3. pi
V
= pi

V
+ō AB ,

4. V=V∪A ,

5.   znovu od bodu 2. 

Z uvedeného zápisu vyplývá,  že mračna se budou spojovat  od posledního v řadě a postup je 
rekurzivní.  V každém kroku se celé  výsledné mračno  V posune o hodnotu  ō AB  z výrazu (39). 
Následně se k výslednému mračnu V přidají všechny body mračna A.

Tímto  postupem  se  spojí  všechna  mračna  do  jediného  celku.  Výsledky  budou  ukázány  v 
následující kapitole. 

9.5 Výsledná mračna bodů

Na následujícím obrázku je ukázán výsledek spojení mračen bodů M051-M075. Výsledné mračno 
obsahuje 5.4×106 bodů. Tak vysoká hustota bodů vytváří na první pohled jednolitý celek. 
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Na obrázku  75 je  vyobrazen  pohled  na  celkové  mračno  bodů  M051-M075  shora  a  z  boku. 
Z obrysových hran je patrné, že měřená chodba v délce 26 m si velmi dobře zachovala tvar. Strop i 
stěny drží rovné linie a výsledek se nedeformuje. 

Fotografie mapovaného prostoru je možno si prohlédnout v příloze C. 

Je  také  možno  nahlédnout  do  středu  mračna  a  prohlédnout  si  některé  detaily.  Ukázka  je  na 
následujícím obrázku.

Na detailu ze spojeného mračna je vidět několik kusů nábytku a za nimi luxferová stěna. Nízká 
hustota bodů znamená, že laserový skener nedokáže takový povrch dobře měřit. 

Kruhy na podlaze představují místa, kde mobilní skener stál a prováděl měření. 
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9.6 Voxelizace výsledných mračen bodů

Výsledné mračno bodů zobrazené v předchozí podkapitole je složeno z 5.4×106 bodů. Pro další 
zpracování je takové množství bodů příliš vysoké a výkonnostně neefektivní. 

Můžeme zde tedy ukázat, jaký význam má voxelizace, představená v kapitole 7.3. Dosud v tomto 
textu nebyla tato metoda aplikována na žádné reálné mračno. Nebyl k tomu důvod. 

Na následující dvojici obrázků je vyobrazen výsledek voxelizace mračna M051-M075 nejprve pro 
velikost voxelu 100 mm a pak s jemnějším nastavením voxelu na velikost 50 mm. 

Z uvedených obrázků 77  a  78 je na první pohled patrné, že voxelizací došlo ke značné redukci 
počtu  bodů.  V  prvním  případě,  pro  voxel  velikosti  100 mm  je  ve  výsledném  mračnu  pouze 
cca 46000 bodů. To je méně než 1% z původního počtu bodů. Přitom zůstal věrně zachován celý 
obrys prostoru i se všemi významnými detaily. Pro vytvoření mapy pracovního prostoru je i taková 
redukce bodů dostatečná. 

U  druhého  obrázku,  kde  je  zobrazen  výsledek  voxelizace  pro  voxel  velikosti  50 mm,  je  ve 
výsledném mračnu 216×103 bodů. To je méně než 4% z původního počtu bodů. V mračnu jsou však 
zachovány výraznější detaily, než u mračna předchozího. Tento počet odpovídá počtu bodů jednoho 
mračna datového souboru.
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Jak je z výsledků na obrázcích v této kapitole vidět, voxelizace je pro mračna s velkým počtem 
bodů ideálním algoritmem pro jejich redukci, beze ztráty důležitých informací. 

9.7 Segmentace výsledných mračen

Po provedení voxelizace mnohé jistě napadne otázka, zde je možno znovu na zjedodušené mračno 
aplikovat  segmentaci.  Počet  bodů  výsledného  segmentu  po  voxelizaci  odpovídá  počtu  bodů 
jednotlivých  mračen  datového  souboru.  Z  hlediska  výpočetní  náročnosti  nebude  tento  úkol 
náročnější, než byl u jednotlivých mračen. Výsledek bude na následující trojici obrázků. 

Na obrázku  79 je vyobrazen pohled na segmentované mračno M051-M075, které je v původní 
podobě zobrazeno na obrázku 78. Pohled z boku ukazuje, že strop skenovaného prostoru vytvořil 
jediný  spojitý  segment.  Následující  obrázek  80 ukazuje,  že  i  podlaha  tvoří  jediný  segment. 
Obsahuje však velké množství děr a chybějících bodů. 
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Na posledním obrázku 81 z uvedené trojice je pohled na segmentované mračno shora. Na obrázku 
jsou zřetelně patrné obrysové linie a jejich segmentace. 

Jak je z výsledných obrázků patrné, segmentace je úspěšně použitelná i pro voxelizací upravená 
mračna bodů.

9.8 Shrnutí dosažených výsledků spojování mračen

V této  kapitole  bylo  nejprve  nastíněno,  jak  bude  probíhat  spojování  mračen  bodů.  Následně 
v podkapitole 9.3 byly podrobně probrány jednotlivé kroky, naznačené na obrázku 70. Každý krok 
byl podrobně vysvětlen a dle potřeby i doložen statistikami segmentace všech datových souborů. 
Každý ze  4 kroků provedl  výpočet  jednoho údaje  posunu nebo rotace  a  následně byla získaná 
hodnota využita pro elementární transformaci příslušného mračna. 

V  podkapitole  9.4 byl  pak  následně  vysvětlen  princip  spojení  všech  upravených  mračen  do 
jednoho celku pomocí rekurzivně se opakujícího postupu. 

Na obrázku 75 je zobrazeno výsledné mračno bodů M051-M075. Pro vysokou hustotu bodů však 
vytváří  výsledek  dojem  spojitého  celku.  Zdánlivá  jednolitá  struktura  se  naruší  až  detailním 
pohledem do  mračna, např. na obrázku 76. 

Následně byly ukázány výsledky voxelizace výsledného mračna.  Z obrázků  77 a  78 je patrné 
výrazné snížení bodů v mračnu při zachování tvaru měřeného prostoru. 

Na závěr  kapitoly byl  proveden test,  zda bude možné provést  segmentaci  i  pro voxelizované 
mračno. Výsledky na obrázcích 79 až 81 ukazují, že segmentaci lze provádět úspěšně i na upravená 
mračna bodů.

Dosažené výsledky ukazují,  jak lze snadno využít  informace získané z jednotlivých segmentů 
samostatných  mračen  bodů  pro  jejich  spojení  do  jednoho  celku.  Předložený  princip  spojování 
mračen je velmi jednoduchý a využívá v naprosté většině informace ze stropu měřeného prostoru. 

Myšlenka  využít  strop  pro  navigaci  není  původní.  Vychází  z  informací  o  způsobu  používané  
navigace  robotických  vysavačů  Samsung.  Ty  se  orientují  v  místnosti  právě  na  základě  obrazu  
stropu.
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10 Závěr

Cílem  této  disertační  práce  „Senzorický  subsystém  robotu“  bylo  nalézt  a  ověřit  způsob,  jak 
relativně drahý 2D laserový skener využít kvalitativně lepším způsobem, než je v praxi obvyklé. 
Získat pomocí tohoto skeneru data s vyšší vypovídací schopností. 

Jak je již z dílčích závěrů jednotlivých kapitol této práce zřejmé, všechny cíle práce jsem splnil, 
což jsem ve všech kapitolách podložil souhrnem dosažených výsledků v jejich závěru. 

První  cíl  práce,  který  je  možno  krátce  charakterizovat  jako  „Konstrukce  a  kalibrace“,  jsem 
rozepsal v kapitole 4 a 5. 

V kapitole  4 jsem  popsal  konstrukci  mobilního  3D  laserového  skeneru,  vlastnosti  použitých 
počítačů,  elektrických  prvků  a  mechanických  součástí.  Výběr  konstrukčních  komponent  byl 
proveden s ohledem na nízkou energetickou náročnost  celého zařízení,  aby se dalo  provozovat 
pouze s použitím baterie. Výsledné zařízení je vyobrazeno na obrázku 17. Na základě blokového 
schématu na obrázku 24 jsem podrobně popsal princip fungování celého zařízení. Dále jsem navrhl 
orientaci souřadného systému zařízení dle obrázku 26 a pro takto navržený souřadný systém jsem 
sestavil vztah (7), kterým se provádí přepočet naměřených vzdáleností do 3D souřadnic v závislosti 
na pořadovém čísle kroku skeneru i krokového motoru. 

Při ověření funkčnosti navrženého zařízení se projevily chyby měření, jak je ukázáno na obrázku 
28. Pro eliminaci chyb měřidla jsem v kapitole 5 navrhl postup kalibrace. Měřením se ukázalo, že 
laserový skener měří vzorky odchýlené o úhel  αSK  dle výrazu (8). Při měření toho odchýlení se 
ukázaly i další chyby použitého laserového skeneru. Laserový paprsek neměří ve všech směrech v 
jedné rovině, ale tvoří povrch rotačního kužele dle obrázku 36. Osa rotace tohoto kužele je navíc 
odkloněna  od konstrukční  osy  měřidla.  Pro  všechny  zjištěné  a  změřené  chyby  byla  vypočtena 
korekční  matice  dle  vztahu  (10).  Následně  jsem  sestavil  nový  korigovaný  vztah  (17),  který 
nahrazuje původní teoretický vztah (7). Ověření dosažených výsledků jsem provedl na mračnech 
datového souboru. Příklad dosaženého výsledku je zobrazen na obrázku 41.

Druhému cíli práce: „Analýza a filtrace získaných dat“ je věnována kapitola 6 a 7. 

V kapitole  6 jsem popsal formát získaných dat a představil datový soubor pro další zpracování. 
Provedl  jsem analýzu spolehlivosti  měření  pomocí  silných a  slabých  bodů a  zjištěné  výsledky 
přehledně zobrazil v tabulce 4. Ukázalo se, že spolehlivost měření skeneru je překvapivě vysoká a 
v oblastech, které je skener schopen měřit, se nevyskytují nezměřené body. Pro zobrazení slabých a 
silných bodů jsem navrhl použití barevných map a výsledky rozložení slabých a silných bodů jsou 
představeny na obrázcích 45 a 46. Ze získaných statistik jsem nalezl limitní schopnosti skeneru, aby 
bylo možno v datech odlišit chybové hodnoty od hodnot korektních. Tyto limitní schopnosti jsem 
popsal v kapitole 6.4.2. Jako hlavním zjištěným limitem činnosti laserového skeneru je úhel dopadu 
laserového paprsku na překážku. 

Kapitolu 7 jsem věnoval odstranění odlehlých bodů. Na základě zjištěných schopností skeneru a 
dle  statistických  údajů  datového  souboru,  jsem  nalezl  v  kapitole  7.1.2 hranici  pro  stanovení 
odlehlosti  bodů  v  mračnech.  Dále  jsem navrhl  3  pravidla  pro  určení  odlehlosti  bodů  a  ověřil 
vzájemných  porovnáním  všechna  3  pravidla  a  výsledky  shrnul  do  tabulky  9.  Rozdíly  mezi 
metodami  byly  minimální  a  pro  detekci  odlehlých  bodů  je  možno  použít  všechny  tři  metody. 
Ukázku úspěšné detekce odlehlých bodů jsem doložil příkladem na obrázcích 54, 55 a 56. 
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Dále jsem se v kapitole 7 věnoval odstranění šumu a hledal pro tyto účely vhodnou metodu. Jako 
vhodný se pro mračna bodů ukázal filtr Medián. Výsledky jeho aplikace na datový soubor jsem 
statisticky vyhodnotil a výsledky zanesl do tabulky 10. Výsledky potvrdily, že použití filtru Medián 
snižuje šum v mračnech bodů. Nemá však smysl pro tento filtr využívat větší okolí bodů než 3x3.  
Přínos většího okolí pro výpočet mediánu je v konečném důsledku jen marginální. 

Třetí  cíl práce, krátce charakterizovatelný jako „Zpracování a použití mračen bodů“ je popsán 
v kapitolách 8 a 9. 

V kapitole 8 jsem podrobně probral problematiku implementované segmentace v knihovně PCL. 
Zaměřil jsem se na parametry, které využívá segmentace metodou šíření oblasti.  Podrobně jsem 
vysvětlil,  jak  se  provádí  výpočet  normál  a  křivosti.  Na příkladech provedené segmentace  jsem 
ukázal spolehlivost této metody, což je vidět na obrázcích 63 a 67. Na dalších obrázcích jsem využil 
barevné spektrum pro zobrazení průběhu křivosti změřených mračen. Vypočtená křivost v celých 
mračnech je vyobrazena na obrázcích 65 a 66. 

Pro lepší ověření fungování segmentace jsem provedl statistiku celého datového souboru a její 
výsledky  jsou v  tabulce  15.  Výsledky metody ukazují,  že  více  než  90% všech  bodů datového 
souboru je segmentací zpracováno a z tohoto množství bodů je téměř 98% bodů v segmentech 
velkých.  Metoda  tedy  správně  vytváří  velké  a  souvislé  segmenty,  nedochází  ke  zbytečné 
fragmentaci.  

Kapitola  9 je  věnována  využití  výsledků  segmentace  pro  další  zpracování  mračen.  Nejprve 
v kapitole  9 navrhuji  stanovení  základních  charakteristik  segmentů.  Těmito  charakteristikami  je 
těžiště dle (28) a normála v těžišti.  Pro srovnání segmentů v různých vzdálenostech od skeneru 
navrhuji  pro  každý  segment  vypočítat  jeho  váhu  (30).  V kapitole  9.2 popisuji  návrh  způsobu 
spojování mračen bodů dle obrázku 70 a v následujícím textu jednotlivé kroky podrobněji popisuji. 
Během jednotlivých kroků se mračna datového souboru připraví pro spojení. Poslední fáze spojení 
mračen je popsána v kapitole 9.4. Ukázka výsledného mračna a jeho detailu je na obrázcích 75 a 76. 
Protože je však mračno s tak vysokým počtem bodů nevhodné pro další zpracování, provedl jsem 
redukci bodů mračna pomocí voxelizace popsané v kapitole  7.3. Výsledná voxelizovaná mračna 
jsou na obrázcích 77  a 78. Z výsledků je patrné, že i po redukci bodů na 1% původního počtu bodů 
je výsledek dobře použitelný pro další zpracování a vytvoření mapy prostoru. 

Na závěr kapitoly 9 jsem provedl segmentaci voxelizovaného mračna a výsledky na obrázcích 79 
až  81 ukazují, že celý prostor je segmenty rozdělen na jasně ohraničené samostatné plochy. Celé 
mračno bodů se tedy z původního počtu bodů 5.4×106 zredukovalo voxelizací na jednotky procent 
bodů a následně do pouhých několika desítek segmentů. 

Jak jsem v tomto závěru práce uvedl, všechny cíle práce byly splněny, navržené zařízení je plně 
funkční, ověřil jsem kvalitu a vlastnosti naměřených dat a získaná data jsem zpracoval pomocí dnes 
běžně dostupných technických prostředků. 
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10.1 Možnosti dalšího rozvoje

Dosažené výsledky otevírají další možnosti vývoje 3D laserových skenerů a jejich použití. 

Jako  první  směr  se  nabízí  využití  výkonnějších  a  přesnějších  laserových  skenerů.  Rozšíření 
navrženého  zařízení  o  polohové  senzory  může  zjednodušit  způsob  spojování  mračen  bodů  do 
výsledného tvaru prostoru. 

Vybavení  skeneru  robustnějším  podvozkem  umožní  průjezd  skeneru  i  v  prostorách,  kde  se 
stávající podvozek pohybovat nedokáže. Nabízí se i možnost vyzkoušet provádění skenování během 
pohybu a generovat mračna bodů kontinuálně. 

Dalším možným cílem také zajisté bude i automatická orientace a navigace v členitém prostoru, 
aby zařízení mohlo pracovat zcela autonomně. 
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11 Přínosy práce pro vědní obor a pro praxi

Výsledky práce přináší pro robotiku několik nových možností. Jako jeden s hlavních přínosů je 
nový způsob využití stávajících 2D laserových skenerů pro získávání dat ve 3D, tedy mračen bodů. 
Během vývoje zařízení se podařilo inovovat i způsob mikrokrokového řízení krokového motoru, tak 
aby  bylo  dosaženo  vyšší  přesnosti  jednotlivých  mikrokroků,  což  bylo  nutné  pro  polohování 
laserového skeneru. Nový způsob řízení byl úspěšně publikován v odborných časopisech.  

Dále je v práci popsán způsob, jak provádět kalibraci výrobních nepřesností laserových skenerů. 
Je popsáno, na které vlastnosti skeneru se zaměřit a jak ze změřených odchylek sestavit korekční 
matici  transformace.  Navrženým  způsobem  je  možno  kalibrovat  jakýkoli  skener  s  rotujícím 
laserovým paprskem. 

Při analýze dat je ukázáno,  že je velmi výhodné využívat uspořádání dat mračna bodů v mřížce. 
Tento formát umožňuje lépe data analyzovat a zjistit limitní schopnosti skeneru. Je možno také 
využít  uspořádanosti  mračna  při  odstraňování  šumu,  kde  jsou pro  každý bod k  dispozici  body 
sousední. Pro neuspořádaná mračna je potřeba využívat pomocné vyhledávací struktury. 

Důležitým přínosem práce je i možnost vytvářet 3D mapy pracovního prostoru. Tyto mapy mohou 
být  následně  díky  voxelizaci  reprezentovány  pouhým zlomkem bodů,  ve  srovnání  s  původním 
mračnem bodů. Další zjednodušení reprezentace map je možné provést segmentací mračna bodů. 

Z  pohledu  praxe  je  z  dosažených  výsledků patrné,  že  lze  stávající  2D laserové  skenery  lépe 
využívat pomocí jednoduché konstrukce s krokovým motorem a měřit data v okolí robotu ve 3D 
souřadnicích. 

3D laserový skener  je  vhodný  zejména  pro  autonomní  mobilní  roboty,  které  si  mohou  samy 
vytvářet mapy neznámého prostoru a v těchto prostorách se orientovat a pohybovat. 

Zařízení  lze  využít  například  pro  mapování  budov,  ke  kterým  neexistuje  aktuální  stavební 
dokumentace, aby v případě požáru nebo nehody byly záchranným složkám k dispozici aktuální 
mapy.  Lze  také  provést  mapování  následků  havárií  v  místech,  která  jsou  pro  člověka  životně 
nebezpečná. 

Zařízení využívající 3D skener také může provádět mapování podzemních prostor, protože pro 
svou činnost nevyžaduje denní světlo. Může jít o mapování dolů, jeskyní, starých zapomenutých 
sklepů a chodeb a podobně. 

Vhodnou oblastí použití by také mohla být ostraha a kontrola objektu. Např. v muzeu by zařízení 
mohlo  snadno provést  kontrolu  celého objektu,  zda někde nezůstaly  otevřené  dveře a  zda jsou 
všechny předměty stále na svých místech. 
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12 Conclusion

The aim of this dissertation theses was to present the improvements to the current applications 
using the 2D laser scanners. The proposed method is more efficient then the majority of the widely 
used approaches. The main topic of this thesis was divided into three smaller parts. 

The first part can be shortly characterized as a “Construction and calibration”, and is covered in 
Chapters 4 and 5.

The construction of the 3D mobile laser scanner is introduced in Chapter 4. The block Diagram 24 
illustrates the main parts of the device, which are described in the following text into more details.  
The parts used for the construction were selected in order to achieve low power consumption, so the 
scanning device can full operate on batteries. The whole device is depicted on the Picture 17.

Chapter  5 is devoted to the laser scanner calibration.  During the experiment, we have detected 
several significant inaccuracies. The further investigation showed that the samples measured by the 
laser scanner are deviated by αSK  according to the Formula (8).  The further experiments revealed 
additional errors. The laser beam measure plain is, in fact, the surface of a cone. The axis of this  
cone is deflected from the main construction axis. These observed errors were used for calculating 
the correction matrix according to the Formula (17). The values after correction are depicted on the 
Picture 41.

The second aim of this work, “Data analysis” is covered in Chapters 6 and 7.

The format of the acquired data is described in Chapter  6. The data file for the point clouds is 
introduced in the same chapter. The analysis of the acquired data is evaluated based on the strong 
and weak points, which are described later on. The results of the analysis are presented in the Table 
4. The results showed high reliability of the measurements. For illustration purposes the data were 
visualized  using the color maps. The examples are given in Pictures 45 and 46. The data analysis 
also revealed the limits of the proposed laser scanner. It showed up that the main limitation factor of 
the scanning device is the incident angle of the laser beam to obstacles. 

The detection of the outlying points in point clouds is carried out in the Chapter 7. The outlying 
points are detected according to the discovered scanner limits. These limits are further extended by 
applying additional three rules to define outlying points. The example of the successful detection is 
shown in the Pictures  54 –  56.  The Chapter  7 also deals  with the selection of  the appropriate 
methods for the noise reduction. It turned out that a most suitable method is the Median filter. This 
filter  works  well  for  3x3  surrounding  points.  The  usage  of  more  surrounding  points  does  not 
significantly improve the results. The statistical results are presented in the Table 10.

The third part  of the thesis  can be shortly characterized as a “Processing and using the point 
clouds”. This topic is described in Chapter 8 and 9.

The  description  of  the  point  cloud  segmentation  is  covered  in  Chapter  8.  The  formulas  for 
computing the normal vectors and curvatures are explained in more details. The both parameters are 
used in the algorithm of Region-Growing Segmentation. The achieved results of the segmentation 
are shown in the Picture 63 and 67. The curvature of the point clouds are depicted in the Pictures 65 
and 66 and colorized using the rainbow color schema. The reliability of the segmentation algorithm 
was tested on the whole data file. The results are printed in the Table 15. It showed up that the used 
segmentation method is able to successfully attach 90% of the points from the clouds to the large 
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segments. The region growing segmentation really works in accordance with its name and creates 
large segments. Moreover, it does not create any useless small fragments. 

The successive steps for joining the point clouds are described in the Chapter  9. All following 
steps  are  using  the segmentation obtained in  the previous  step.  The distinguishing features  are 
computed for all segments. The information obtained from the segments are subsequently used for 
joining  the  point  clouds.  The  resulting  cloud  is  depicted  in  the  Picture  75 and  76.  The  point 
reduction in the cloud is performed subsequently. The reduced point cloud is shown in the Picture 
77 and  78. It is also possible to repeatedly apply segmentation on the reduced point clouds. The 
resulting  segmentation  of  the  reduced point  clouds  is  depicted  in  the  pictures  79 –  81.  These 
segments represent the map of whole environment. The amount of points is significantly reduced to 
only a few percent in the reduced point cloud. The number of points in the original point cloud was 
5.4×106.  

Based on the previous experimental results and measurements, we can come to the conclusion that 
the requirements were met. The constructed 3D laser scanner is fully functional and reliable. The 
quality of the obtained data was verified. 

The suggested methods for the point clouds processing were sucessfully tested as well.

12.1 Possibilities for the further development

The achieved results open new possibilities for the development of 3D laser scanners and their 
use.

The first option is to use more powerful and accurate laser scanner. A major improvement to the 
construction of the scanner could be the use of the position sensors. Such extension would simplify 
the method for joining the point clouds. 

The usage of the more robust chassis will allow the scanner to passage into the areas where the 
existing chassis can not move. There is a possibility to scan the data during the movement and 
generate the point clouds continuously. 

The new feature would be also the automatic navigation and orientation of the autonomous robots 
in an unknown environment where it is not possible to control the robot by a human operator. 
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13 Contribution of work for science and practice

The methods introduced int this thesis bring several new improvements to the robotics. The main 
benefit is to use any current 2D laser scanner in easy way to acquire the data in the 3D form. 

The new design of the microstepping control was discovered during the device development. The 
higher accuracy of the microstepping allows better precision of the positioning of the laser scanner 
that results in more accurate data.

The method for the laser scanner calibration is proposed. It shows, how to measure all scanner 
inaccuracies  and  how  to  compute  from  the  discovered  deviations  the  correction  matrix.  The 
proposed calibration method can be possibly used for all laser scanners with the rotating laser beam. 

The advantage of organizing the points into the point clouds was shown in the data analysis. The 
data organized in the grid allow a better way how to discover the limits of the laser scanner.

This work provides a number of useful results for the practical use. The autonomous robots can 
automatically create maps of an unknown environment and plan their movements there. 

The 3D mobile laser scanner can be used for mapping the buildings when their plans are not 
available. These maps can be further used for the rescue unit in case of some emergency situation.

The advantage of the mobile laser scanner is that it does not require the light to operate. So it can 
be used to map caves, old seams in the mine, forgotten cellars and tunnels in old towns or during the 
archaeological surveys, etc. 

The security guard is also another possible area of the 3D laser scanner usage in the buildings. For 
example, the robot can check in the museum, if someone did not leave opened window or door, and 
whether all things are still in place. 
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16 Obsah přiloženého CD

Přiložené CD obsahuje celý datový soubor mračen bodů, představený v kapitole 6.2, a jejich stav 
po postupných provedených úpravách. Na CD se také nachází celkové podklady pro provedené 
statistiky v jednotlivých kapitolách, pro které nebylo možno prezentovat celkové výsledky v práci. 

Seznam adresářů.

<data_na_pcd> zdrojové  kódy  programu  pro  přepočet  změřených  dat  laserovým 
skenerem dle výrazu (17).  Program převádí  data  vlastního formátu 
„DAT“ na formát dle knihovny PCL, označovaný jako „PCD“ (Point 
Cloud Data).

<datovy_soubor> zdrojový datový soubor mračen bodů M001 až M100.

<kapitola_3_skener> zdrojové kódy programů pro mikropočítač PIC18F24J50 a pro počítač 
ALIX,  zajišťující  komunikaci  s  laserovým  skenerem  Hokuyo  a 
mikropočítačem.

<kapitola_6> upravená mračna bodů a celková statistika mračen bodů v kapitole 6.

<kapitola_7> upravená mračna bodů a celková statistika mračen bodů v kapitole 7, 
zdrojový kód pro voxelizaci. 

<kapitola_8> segmentovaná  mračna  datového  souboru,  tabulka  statistik 
segmetnace.

<kapitola_9> výsledná mračna bodů, provedená voxelizace a následná segmentace.

<prohlizec_win32> programy pro prohlížení mračen bodů pro OS Windows.

<text_prace> text této práce.

<umela_mracna> umělá mračna bodů, mračno koule pro voxelizaci.

V každém adresáři  se  nachází  textový popisný souboru „00Readme.txt“,  který  obsahuje  další 
popis obsahu každého podadresáře, je-li potřeba.
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Poděkování II:

Celá tato práce, programová i textová část, vnikla výhradně s využitím otevřeného softwaru (Open 
Source) a svobodného softwaru (Free Software, Freeware). Tímto chci poděkovat všem, bez jejichž 
přispění by tato práce nevznikla.  

Petr Olivka
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Příloha A  Schéma řídícího modulu krokového motoru
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Hlavní částí řídícího obvodu je mikropočítač PIC18F26J50. Dále řídící obvod obsahuje dva H-
mosty L6202 a obvod spínaného zdroje 5V. Zapojení součástek je patrné ze schématu a z popisu 
jednotlivých pinů mikropočítače. 

Konektor SV1 slouží pro připojení třech optických závor detekujících pozici krokového motoru. 
Pomocí  konektoru  SV2  se  připojuje  dvoufázový  krokový  motor.  Konektor  SV3  je  využit  pro 
napájení laserového skeneru a na PIN6 tohoto konektoru je přiveden zpětný synchronizační impulz 
ze skeneru. 

Konektor  ICD2  slouží  pro  programování  mikropočítače  dle  specifikace  výrobce.  Posledním 
konektorem je I2C rozhraní pro komunikaci mikropočítače a řídícího počítače. 

Pomocí  přemostění  JP1  je  možno  napájet  laserový  skener  přímo  a  nevyužívat  FET spínací 
tranzistor. 

Příloha B  Dokumentace úprav řídícího počítače ALIX

Vybrané 4 listy schématu počítače ALIX s vyznačením míst pro potřebnou úpravu. Žlutá barva 
označuje související části s přidáním a úpravou konektoru pro COM2. Červená barva označuje část 
pro komunikaci pomocí sběrnice I2C a zelená barva RTC a baterii.
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Příloha C  Fotografie mapovaného prostoru
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