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Seznam použitých zkratek

ALIX Jednodeskový počítač

AMD Výrobce procesorů

I2C Inter-Integrated Circuit, sériová sběrnice pro 

meziobvodovou komunikaci

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

Roomba Robotický vysavač

RS232 Standard  sériového  rozhraní  pro  komunikaci  mezi 

počítačem a zařízením

SCI Serial Command Interface, 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 laser. skeneru

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

K korekční matice laserového skeneru

LN [mm] vzdálenost pro určení normalizované vzdálenosti

lN [mm] normalizovaná vzdálenost bodů

lS [mm] naměřená vzdálenost laserovým skenerem

M001 , .. , M100 mračna datového souboru

n̄ normála

O1, O2, O3 pravidla určující odlehlost bodů

pi poloha bodu neuspořádaného mračna bodů

pr , s poloha bodů mračna uspořádaných do mřížky

r krok krokového motoru i číslo řádku mřížky

s krok laserového skeneru i číslo sloupce mřížky

Rx , Ry, Rz transformační matice pro rotace kolem osy

t̄ poloha těžiště segmentu

x , y , z osy souřadného systému

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

w váha segmentu mračna bodů
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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 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 
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senzorického  subsystému  laserový  skener,  určitě  zváží,  zda  je  efektivní 
poměr ceny skeneru a množství 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. 

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 
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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. 

3 Současný stav problematiky mračen bodů

Tato kapitola je věnována tématům spojeným s problematikou zpracování 
mračen bodů. Jednotlivá témata a jejich podstatu si přiblížíme na největším 
aktuálním projektu knihovny pro zpracování mračen bodů – PCL. 
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3.1 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.
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3.1.1 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.

3.1.2 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, který může být daný specifickým tvarem nebo povrchem. Pokud se 
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nalezne  shoda  v  takto  popsané  charakteristice,  je  nalezena  shoda  mezi 
objekty.

3.1.3 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.

3.1.4 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.

3.1.5 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. V roce 2013 se 
knihovna  PCL  rozšířila  o  několik  dalších  segmentačních  metod.  Jako 
nejužitečnější lze hodnotit metodu Region Growing segmentation,  Color-
Based Region Growing Segmentation a Min-Cut Based Segmentation, která 
dokáže rozdělit mračno do oblastí, které jsou jen slabě propojeny.
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3.1.6 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. 

3.1.7 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.
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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.
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4.1.1 Funkční vzorek 3D laserového skeneru

Dalšímu  popisnému textu  bude  předcházet  celkový  pohled  na  funkční 
vzorek 3D laserového skeneru na obrázku  1. Následující technický popis 
tak bude jistě srozumitelnější. 

Obrázek 1: Celkový pohled na funkční vzorek 3D laserového skeneru
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4.2 Blokové schéma

Na  obrázku  2 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. 

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 napětí pro 
vlastní potřebu ještě snižuje na 3.3 V pomocí dvou diod. 

Obrázek 2: Blokové schéma mobilního 3D laserového skeneru
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Tenkými spojitými čarami jsou znázorněny přenosy informací. Šipky na 
koncích  čar  označují,  zda  jde  o  přenos  informací  obousměrný,  nebo 
jednosměrný. Blokové schéma mobilního 3D laserového skeneru

4.3 Princip fungování 3D laserového skeneru

Podle blokového schéma na obrázku 2 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  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. 

4.4 Transformace vzdáleností do 3D souřadnic

Skener měří  v jednotlivých krocích vzdálenost  od překážky.  Jednotlivé 
kroky měření jsou vzájemně posunuty o konstantní úhel označený jako 1S. 
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α1S=
2⋅π

1024
[rad ] (1)

Výsledkem jednoho  měření  je  pole  čísel,  reprezentujících  naměřené 
vzdálenosti v jednotlivých krocích. Jednotlivé vzdálenosti budou značeny 
jako  lS. Z lokálního souřadného systému skeneru je možno chápat 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] (2)

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 následujícím způsobem:

αS=(s−384)⋅α1S [rad ] . (3)

Ve výraze je s pořadové číslo kroku v průběhu měření. Konstanta 384 je 
střed měření daný výrobcem.

V tomto  okamžiku  je  možno  vyjádřit  naměřenou  vzdálenost  každého 
kroku v lokálním souřadném systému skeneru jako vektor t̄ S :

t̄ S=v̄ S⋅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 3.
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Obrázek 3: Orientace lokálního souřadného systém 3D skeneru 

Pro  přepočet  lokálního  souřadného  systému  laserového  skeneru  do 
souřadného systému na obrázku 3, budou potřeba dvě matice transformace. 

První  transformace  je  je  zřejmá  z  obrázku  1 i  3.  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] . (4)

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 ] . (5)

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  1 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) . (6)

4.5 Mračna bodů změřená 3D skenerem

Pro sestavený skener a stanovený souřadný systém byl postupně sestaven 
výpočetní postup, kterým se transformují laserem naměřené vzdálenosti do 
3D prostoru v závislosti na pořadovém čísle kroku laserového skeneru. Dále 
je  pak  výpočet  rozšířen  o  vliv  tvaru  unašeče  a  jeho  aktuální  pozice  na 
krokovém motoru. Výsledkem je výraz (7) pro přepočet vektoru laserového 
paprsku v̄s  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 4.
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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  5 v podobě nežádoucích 
černých klínů nenapojeného mračna bodů. 

5.1 Kontrola rozsahu měření laserového skeneru

Z  důvodu  zjištěných  odchylek  při  měření  byla  provedena  kontrola 
měřícího  rozsahu  laserového  skeneru.  Byly  naměřeny  odchylky  začátku, 
konce i středního měřícího bodu skeneru. Zjištěné odchylky jsou v tabulce. 

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
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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 ] (7)

 Při znalosti velikosti kroku měření z výrazu (1) 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 (5) upravit středový paprsek měření o zjištěný úhel αSK .

5.2 Odklony laserového paprsku skeneru

Během  kontroly  měřícího  rozsahu  skeneru  byly  detekovány  další 
odchylky  laserového  paprsku  od  teoretické  roviny  měření  dle  výrobce. 
Ukázalo se, že laserový paprsek opisuje při rotaci dráhu povrchu rotačního 
kužele, což je znázorněno na následujícím obrázku 6. 

Zjištěný vrcholový úhel kužele je značen jako αVK .

αVK = 3.129 α 'VK = π−αVK [rad ] (8)

Osa kužele je navíc odkloněná od konstrukční osy skeneru. Byla proto z 
naměřených  odchylek  sestavena  korekční  matice  K. Úhly  αn ,βn  
představují odklon osy rotace od konstrukční osy. Úhel γ  byl vypočítán ze 
soustavy lineárních rovnic. 

K=Rx (αn)⋅Ry (βn)⋅Rz(γ ) (9)
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Obrázek 6: Kužel tvořený rotujícím laserovým paprskem

Zjištěná odchylka měření  αSK  dle (7), vrcholový úhel  αVK  a korekční 
matice jsou dále použity pro nový tvar výpočtu polohy koncového bodu 
mračna bodů p̄r , s .

αs=( s−384)∗α1S+αSK [rad ] (10)

p̄r , s=v̄S⋅Ry (
α 'VK

2
)⋅Rz(αs)⋅K '⋅Ry (−π

2
)⋅Rz(αR) (11)

Výsledek dosažený korigovaným výpočtem je následujícím obrázku 7. 

Z výsledku je patrné, že body na sebe již v horní části mračna navazují. 
Kuželový  tvar  měření  způsobuje  na  jedné  straně  nepatrnou  mezeru  v 
naměřených datech a na druhé straně mračna mírný překryv bodů.
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6 Analýza dat

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

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 .  Uspořádání bodů do mřížky je vidět 

na obrázku 8. 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.
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Obrázek 8: Uspořádání naměřených dat v mřížce

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] (12)

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 8 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 
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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. 

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. 

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 / 2.111 5460 / 2.376 6360 / 2.949 3814 / 1.677 4857 / 2.194

6 1086 / 0.488 1349 / 0.587 1393 / 0.646 759 / 0.333 1022 / 0.461

7 1593 / 0.716 2175 / 0.946 1870 / 0.867 999 / 0.4393 1501 / 0.678

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

Tabulka 2: Zastoupení slabých a silných bodů v mračnech
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V tabulce 2 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, je určitě výsledek v tabulce 2 
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. 

6.4 Normalizovaná vzdálenost bodů

Pro  účely  vyhodnocování  vzdáleností  mezi  body  si  zavedeme 
„normalizovanou vzdálenost“. Postup je naznačen na obrázku 9. Využijeme 
k tomu vlastnosti o podobnosti trojúhelníků. 

Obrázek 9: Výpočet normalizované vzdálenosti bodů

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) LN=4000 [mm]

b '= LN
ma

⋅mb lN=√LN 2+b '2−2⋅LN⋅b '⋅cosα (13)

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

6.5 Limitní schopnosti skeneru

Po zavedení normalizované vzdálenosti můžeme analyzovat středně silné 
body  a  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.  Výsledky  pro 
některá mračna budou přehledně zobrazeny v tabulce 3. 

Počty středně silných bodů a jejich vzdálenosti od 
sousedních bodů

Mračno Směr
Počet 
bodů

Medián 
vzdále-
nosti

Prům. 
vzdále-

nost

Počet 
pod 

průmě-
rem

 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 3: Tabulka charakteristických vlastností středně silných bodů

Statistické údaje v tabulce  3 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.
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Druhý sloupec tabulky  3 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 9 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  3 uvedeny  v 
posledních dvou sloupcích a vyznačeny na obrázku 9. Hodnota λSS  je úhel 
dopadu  paprsku  středně  silného  bodu  a  λS  je  úhel  dopadu  paprsku 
sousedního silného bodu. Překážku představuje na obrázku 9 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 hodnota obvyklá.  V každém případě ale z 
tabulky 3 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.  

7 Filtrace mračen bodů

V souvislých oblastech v mračnech bodů se nachází 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 
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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 10: Změření odlehlého bodu odrazem paprsku

Na obrázku  10 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 délku A-Z a ve 
výsledném mračnu se objeví nežádoucí odlehlý bod B. 

28 



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. 

Na základě provedených statistických vyhodnocení bylo zjištěno, že téměř 
95% bodů má mezi sebou maximálně dvojnásobek průměrné vzdálenosti. 
Pokud k této informaci přidáme již dříve zjištěný limit laserového skeneru, 
pak  můžeme  definovat  vzdálenost  pro  odlehlost  jako  minimálně 
dvojnásobek průměrné vzdálenosti. Dle požadavků na citlivost detekce je 
možno používat rozmezí násobku průměrné vzdálenosti od 2 do 4.

7.1.1 Pravidla pro odlehlé body

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 předchozí kapitoly.  To 
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. 

29 



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. 

Provedené testy ukazují, že pravidla se ve vyhodnocení odlehlých bodů 
prakticky shodují a je možno použít libovolné pravidlo ze tří uvedených. 

Na  výsledky  detekovaných  odlehlých  bodů  je  možno  se  podívat  na 
následujícím obrázku 12. Původní stav je na obrázku 11.

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

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  předchozí 
podkapitole,  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 
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další pomocné výpočty, jako normalizaci vzdálenosti apod.

Pro testování výhodnosti filtru medián byla provedena aplikace filtru pro 
všechna  mračna  datového  souboru.  Testování  bylo  provedeno  pro  okolí 
každého  bodu  od  3x3  do  9x9.  Po  každé  aplikaci  filtru  byl  vyhodnocen 
rozptyl bodů.

Statistická měření ukázala, 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. 

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.

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.

Ukázka  provedení  voxelizace  na  mračnu  bodů  představujícího  kouli 
složenou z 13x106 bodů je na obrázku 13. Výsledné mračno obsahuje pouze 
1835 bodů.
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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. 
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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.  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.

Jako  vhodnou  metodou  pro  segmentaci  mračen  datového  souboru  se 
ukázala medota 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.

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. Implementace v knihovně PCL 
požaduje  před  provedením  segmentace  nastavení  povoleného  odklonu 
normál 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.

Na  příklad  provedené  segmentace  se  můžeme  podívat  na  obrázku  . 
Barevně je možno také zobrazit průběh křivosti v mračnu bodů. Vypočtená 
křivost mračna je v rozsahu <0, 0.3> a je využito celé barevné spektrum 
HSL. Z převahy červené barvy plyne, že křivost je převážně na hodnotě 0. 

Na  další  příklad  segmentace  mračna  bodů  pořízeného  v  podzemí 
hornického muzea je možno se podívat na obrázku  16. Průběh křivosti v 
tomto mračnu je pak na obrázku 17.
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Pouze  z  obrázků  s  výsledky  segmentace  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. 

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

Nesegmentova
né body

1.8×106 18219.0
17408

(M009)
10947

(M082)
31577

(M001)

Tabulka 4: Výsledky provedené segmentace datového souboru M001-M100

V tabulce  4 je uvedeno, na kolik segmentů byl celkově rozdělen datový 
soubor. Hranice mezi malými a velkými segmenty byla nastavena na 500 
bodů. Z výsledků plyne, že 90% bodů bylo zařazeno do segmentů. Z toho 
98% bodů je zařazeno do segmentů velkých. Dochází tedy skutečně k šíření 
segmentů na maximum a nedochází ke zbytečné fragmentaci. 
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9 Spojování mračen bodů

Nyní, když jsou k dispozici segmentovaná mračna bodů, je možno využít 
informace z  jednotlivých  segmentů  ke  spojení  mračen  bodů do  jednoho 
celku.  Dříve  než  bude  podrobně  probrán  postup,  jak  spojení  mračen 
realizovat, je potřeba si připravit několik dílčích informací předem.

9.1 Těžiště, normála a váha 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 , (14)

kde k je počet bodů segmentu a pi jsou jednotlivé body segmentu.

Jako druhou vlastnost, která bude charakterizovat každý segment, zvolíme 
normálu. Pro výpočet normály bude využita implementace z knihovny PCL, 
využívající  k  výpočtu  vlastních  čísel  kovarianční  matice.  Každému 
segmentu bude přiřazena v jeho těžišti normála, dále označovaná jako n̄ .

Podobně  jako  byla  zavedena  normalizovaná  vzdálenost  bodů,  bude 
potřeba pro segmenty zavést také určitou metriku, nebo váhu, která umožní 
porovnávat segmenty, pokud budou v různých vzdálenostech od skeneru. 
Pro výpočet váhy segmentu však nemůžeme využít plochu segmentu, 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 (14). Vzdálenost tohoto těžiště od skeneru bude označena 
jako lt a je dána následujícím vztahem:

l t=∣̄t∣ . (15)

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 
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výraze (13), tedy LN=4000 mm. Váha segmentu se tedy bude počítat dle 
následujícího výrazu:

w=k⋅( l t

LN )
2

(16)

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. 

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 se 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 
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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. 

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 18 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 
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krokem je zasunutí krabičky do obalu, což je stav e). 

Každý  jednotlivý  krok  provede  korekce  všech  mračen  bodů,  jak  bylo 
popsáno v úvodu podkapitoly a po provedení všech elementárních korekcí 
budou mračna připravena ke spojení. 

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 ,

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  dle  (12),  představující  posun  robotu  mezi  místy 
měření jednotlivých mračen.  Následně se k výslednému mračnu V přidají 
všechny  body  mračna  A.  Tímto  postupem  se  spojí  všechna  mračna  do 
jediného celku. 

9.3 Výsledná mračna bodů

Na obrázku  19 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.  Na tomto obrázku je 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. 
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9.4 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. 

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 20  a 21 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 
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detaily,  než  u  mračna  předchozího.  Tento  počet  odpovídá  počtu  bodů 
jednoho mračna datového souboru.

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. 

9.5 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. 
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Na  obrázku  22 je  vyobrazen  pohled  na  segmentované  mračno  M051-
M075, které je v původní podobě zobrazeno na obrázku 21. Pohled z boku 
ukazuje,  že  strop  skenovaného  prostoru  vytvořil  jediný  spojitý  segment. 
Následující  obrázek  23 ukazuje,  že  i  podlaha  tvoří  jediný  segment. 
Obsahuje však velké množství děr a chybějících bodů. 

Na posledním obrázku  24 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.
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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 1. Na základě 
blokového schématu na obrázku 2 jsem podrobně popsal princip fungování 
celého zařízení. Dále jsem navrhl orientaci souřadného systému zařízení dle 
obrázku  3 a pro takto navržený souřadný systém jsem sestavil vztah (6), 
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  5.  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 (7). 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 6. Osa rotace tohoto kužele je navíc odkloněna od konstrukční 
osy měřidla. Pro všechny zjištěné a změřené chyby byla vypočtena korekční 
matice dle vztahu (9). Následně jsem sestavil nový korigovaný vztah (11), 
který nahrazuje původní teoretický vztah (6). Ověření dosažených výsledků 
jsem provedl na mračnech datového souboru. Příklad dosaženého výsledku 
je zobrazen na obrázku 7.

Druhému  cíli  práce:  „Analýza  a  filtrace  získaných  dat“  je  věnována 
kapitola 6 a 7. 
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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 2. 
Ukázalo  se,  že  spolehlivost  měření  skeneru  je  překvapivě  vysoká  a 
v oblastech, které je skener schopen měřit, se nevyskytují nezměřené body. 
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  6.5.  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 hranici pro stanovení odlehlosti bodů v mračnech. 
Dále jsem navrhl 3 pravidla pro určení odlehlosti bodů a ověřil vzájemných 
porovnáním všechna 3 pravidla. 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 11 a 
12. 

Dále jsem se v kapitole  7.2 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.  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 probral  problematiku implementované segmentace v 
knihovně PCL. Zaměřil  jsem se na parametry,  které využívá segmentace 
metodou šíření oblasti. Na příkladech provedené segmentace jsem ukázal 
spolehlivost  této metody,  což  je  vidět  na  obrázcích  14 a  16.  Na dalších 
obrázcích  jsem využil  barevné  spektrum pro  zobrazení  průběhu  křivosti 
změřených mračen. Vypočtená křivost v celých mračnech je vyobrazena na 
obrázcích 15 a 17. 

Pro lepší  ověření  fungování  segmentace  jsem provedl  statistiku  celého 
datového  souboru  a  její  výsledky  jsou  v  tabulce  4.  Výsledky  metody 
ukazují,  že  více  než  90%  všech  bodů  datového  souboru  je  segmentací 
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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 (14) a normála v těžišti. 
Pro srovnání segmentů v různých vzdálenostech od skeneru navrhuji  pro 
každý  segment  vypočítat  jeho  váhu  (16).  V kapitole  9.2 popisuji  návrh 
způsobu spojování mračen bodů dle obrázku 18. Během jednotlivých kroků 
se  mračna  datového  souboru  připraví  pro  spojení.  Poslední  fáze  spojení 
mračen je popsána v závěru kapitol 9.2. Ukázka výsledného mračna a jeho 
detailu je na obrázku  19. 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 20  a 21. 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  22 až  24 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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

50 



12 Seznam použité literatury

[1]  R.  C.  Gonzalez  and  R.  E.  Woods,  Digital  Image  Processing  (third 
edition), Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1992. 

[2]  Radu  Bogdan  Rusu  ,  Semantic  3D  Object  Maps  for  Everyday 
Manipulation  in  Human  Living  Environments  ,  Disertation,  Institut  für 
Informatik der Technischen Universität München , 2009.

[3] Lukáš Sláma, Měření laserovým 3D skenerem, Konference studentské 
tvůrčí činnosti 2011, ČVUT FS, http://stc.fs.cvut.cz

[4] Rostislav Kadlčík, Senzor pro přesnou a komplexní inspekci či reverzní 
inženýrství,  http://www.mmspektrum.com/clanek/senzor-pro-presnou-a-
komplexni-inspekci-ci-reverzni-inzenyrstvi.html

[5] Point Cloud Library, http://www.pointscloud.org

[6] R. B. Rusu and S. Cousins, "3D is here: Point Cloud Library (PCL)," in  
Proceedings  of  the  IEEE  International  Conference  on  Robotics  and 
Automation (ICRA), Shanghai, China, 2011.

[7] Radu Bogdan Rusu, Zoltan Csaba Marton, Nico Blodow, Mihai Dolha, 
Michael Beetz, Towards 3D Point cloud based object maps for household 
environments, Robotics and Autonomous Systems, Volume 56, Issue 11, 30 
November  2008,  Pages  927-941,  ISSN  0921-8890, 
10.1016/j.robot.2008.08.005.

[8] Bastian Steder , Radu Bogdan Rusu , Kurt Konolige, Wolfram Burgard ,  
NARF:  3D  Range  Image  Features  for  Object  Recognition 
http://ais.informatik.uni-freiburg.de/publications/papers/steder10irosws.pdf

[9] Hao Song and Hsi-Yung Feng, A progressive point cloud simplification 
algorithm  with  preserved  sharp  edge  data,  The  International  Journal  of 
Advanced  Manufacturing  Technology  Volume  45,  Numbers  5-6  (2009), 
583-592, DOI: 10.1007/s00170-009-1980-4

[10]   Gabriel  J.  Brostow  ,  Jamie  Shotton  ,  Julien  Fauqueur  ,  Roberto 
Cipolla, Segmentation and Recognition Using Structure from Motion Point 
Clouds, Proceedings of the 10th European Conference on Computer Vision: 
Part I, October 12-18, 2008, Marseille, France

[11] Michael Bosse,  Robert  Zlot,  and Paul Flick ,  Zebedee: Design of a 

51 

http://ais.informatik.uni-freiburg.de/publications/papers/steder10irosws.pdf
http://www.pointscloud.org/
http://www.mmspektrum.com/clanek/senzor-pro-presnou-a-komplexni-inspekci-ci-reverzni-inzenyrstvi.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/senzor-pro-presnou-a-komplexni-inspekci-ci-reverzni-inzenyrstvi.html
http://stc.fs.cvut.cz/


Spring-Mounted 3-D Range Sensor with Application to Mobile Mapping , 
IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS, VOL. 28, NO. 5, OCT 2012 

[12]  Johnson-Roberson,  M.;  Bohg,  J.;  Bjorkman,  M.;  Kragic,  D.;  ,̈  
"Attention-based active 3D point  cloud segmentation," Intelligent Robots 
and Systems (IROS), 2010 IEEE/RSJ International Conference on ,  vol., 
no., pp.1165-1170, 18-22 Oct. 2010

[13]  Specifikace  laserového  skeneru  URG-04LX  -  http://www.hokuyo-
aut.jp/02sensor/07scanner/  download/products/urg-04lx/data/URG-  
04LX_spec_en.pdf

[14]  Popis  komunikačního  protokolu  SCIP  1.1  skeneru  URG-04LX  - 
http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/download/products/urg-
04lx/data/URG_SCIP11.pdf

[15]  Popis  SCI  rozhraní  Roomby,  http://www.irobot.com/images/ 
consumer/hacker/  Roomba_SCI_Spec_Manual.pdf  

[16]  Výrobce  robotických  vysavačů  Neato  Robotics, 
http://www.neatorobotics.com

[17] Petr Vaněček, Oldřich Petřík, Cvičení předmětu ZPG, Transformační 
matice, http://herakles.zcu.cz/education/zpg/cviceni.php?no=4

[18]  Tutoriál  použití  segmentace   knihovny  PCL,  http://pointclouds.org/ 
documentation/tutorials/  index.php#segmentation-tutorial  

13 Seznam publikací doktoranda

[19]  OLIVKA, P., NOVÁK, Petr. 3D Mapping of Rooms Using 2D Laser 
Scanner.  Transactions  of  the  VŠB-TU  of  Ostrava.  2010,  vol.  LVI, 
Mechanical series, no. 2, pp. 155-160. ISSN 1210–0471

[20]  Olivka,  P.,  Krumnikl,  M.Software  controlled  high  efficient  and 
accurate microstepping unit for embedded systems (2011) Communications 
in Computer and Information Science, 189 CCIS (PART 2), pp. 138-146.

[21]  Olivka  Petr,  Krumnikl  Michal,  PWM  nonlinearity  reduction  in 
microstepping unit firmware, Przegląd elektrotechniczny, 2012, r. 88, nr. 3a, 
str. 232-236.

[22]  Olivka  Petr,  Teze  disertační  práce,  http://poli.cs.vsb.cz/teze/teze-
disprac-petr-olivka.pdf, 2012

52 

http://poli.cs.vsb.cz/teze/teze-disprac-petr-olivka.pdf
http://poli.cs.vsb.cz/teze/teze-disprac-petr-olivka.pdf
http://pointclouds.org/documentation/tutorials/index.php#segmentation-tutorial
http://pointclouds.org/documentation/tutorials/
http://pointclouds.org/documentation/tutorials/
http://pointclouds.org/
http://herakles.zcu.cz/education/zpg/cviceni.php?no=4
http://www.neatorobotics.com/
http://www.irobot.com/images/consumer/hacker/Roomba_SCI_Spec_Manual.pdf
http://www.irobot.com/images/consumer/hacker/
http://www.irobot.com/images/consumer/hacker/
http://www.irobot.com/images/
http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/download/products/urg-04lx/data/URG_SCIP11.pdf
http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/download/products/urg-04lx/data/URG_SCIP11.pdf
http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/download/products/urg-04lx/data/URG-04LX_spec_en.pdf
http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/download/products/urg-04lx/data/URG-04LX_spec_en.pdf
http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/
http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/


13.1 Další hodnocené výstupy doktoranda

Výpis z OBD 1. 7. 2014

ID publikace: 286081374
Literární forma: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Titul: Modul pro ověření identity prostřednictvím RFID
Autoři: David Seidl (460), Petr Olivka (460)
Rok: 2012

ID publikace: 286075035
Literární forma: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Titul: Pasivní rozbočovač průmyslové sběrnice
Autoři: Petr Olivka (460)
Rok: 2011

ID publikace: 286075039
Literární forma: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Titul: Multi-mikroprocesorová USB jednotka řízení a sběru dat.
Autoři: Petr Olivka (460)
Rok: 2011

ID publikace: 45229
Literární forma: SOFTWARE
Titul: Fuzzy řízení trojcestného ventilu
Autoři: Kamil Kolarčík (361),Jiří Nezhoda(361),Petr Olivka(460)
Rok: 2010

ID publikace: 46340
Literární forma: SOFTWARE
Titul: Implementace multiplex protokolu v.4 GSM celulárního  

modulu HC25
Autoři: Petr Olivka (460),Jan Gaura (460),Michal Krumnikl (460)
Rok: 2010

ID publikace: 46342
Literární forma: SOFTWARE
Titul: Mikrokrokrové řízení krokového motoru pomocí PWM
Autoři: Petr Olivka (460)
Rok: 2010

53 



Životopis

Ing. Petr Olivka

Narozen 1969 v Ostravě

email: petr.olivka@vsb.cz

URL: http://poli.cs.vsb.cz

Dosažené vzdělání

1983-1987  Střední  průmyslová  škola  strojnická  v  Opavě,  studium 
ukončeno s vyznamenáním,

1987-1992  Fakulta  strojní  VŠB-TU  Ostrava,  obor  Robototechnologie, 
studium ukončeno s vyznamenáním. 

Praxe

1993-1995   Člen  vývojového  týmu  monitorovacího  a  vizualizačního 
programu, Trend a Trend Accord u firmy Autocont Control System.

1995-dosud   Odborný asistent na katedře Informatiky, FEI VŠB-TUO.

1995-dosud   Systémový správce a programátor na CIT VŠB-TUO.

1996-2013     Externí  programátor  a  systémový  konzultant  pro  Českou 
poštu, pobočku Vakus Vítkov.

54 

http://poli.cs.vsb.cz/
mailto:petr.olivka@vsb.cz

	1 Úvod
	2 Cíle disertační práce
	3 Současný stav problematiky mračen bodů
	3.1 PCL – Point Cloud Library
	3.1.1 Odstranění šumu
	3.1.2 Features
	3.1.3 Zájmové či klíčové body
	3.1.4 Registrace
	3.1.5 Segmentace
	3.1.6 KD-strom
	3.1.7 Octree


	4 Konstrukce mobilního 3D laserového skeneru
	4.1 Konstrukční části 3D skeneru
	4.1.1 Funkční vzorek 3D laserového skeneru

	4.2 Blokové schéma
	4.3 Princip fungování 3D laserového skeneru
	4.4 Transformace vzdáleností do 3D souřadnic
	4.5 Mračna bodů změřená 3D skenerem

	5 Kalibrace laserového skeneru
	5.1 Kontrola rozsahu měření laserového skeneru
	5.2 Odklony laserového paprsku skeneru

	6 Analýza dat
	6.1 Uspořádání dat
	6.2 Soubor dat
	6.3 Body silné, slabé a střední
	6.4 Normalizovaná vzdálenost bodů
	6.5 Limitní schopnosti skeneru

	7 Filtrace mračen bodů
	7.1 Odlehlé body
	7.1.1 Pravidla pro odlehlé body

	7.2 Odstranění šumu
	7.2.1 Průměrování
	7.2.2 Konzervativní vyhlazení
	7.2.3 Filtr Medián

	7.3 Voxelizace

	8 Segmentace mračen bodů
	8.1 Segmentace mračen bodů v knihovně PCL

	9 Spojování mračen bodů
	9.1 Těžiště, normála a váha segmentu
	9.2 Princip spojování mračen bodů
	9.3 Výsledná mračna bodů
	9.4 Voxelizace výsledných mračen bodů
	9.5 Segmentace výsledných mračen

	10 Závěr
	10.1 Možnosti dalšího rozvoje

	11 Přínosy práce pro vědní obor a pro praxi
	12 Seznam použité literatury
	13 Seznam publikací doktoranda
	13.1 Další hodnocené výstupy doktoranda


