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Disertační práce se zabývá problematikou kalibrace nelinearity triangulačních 2D 

skenerů založených na principu naklápěného zrcátka. Tyto skenery byly použity při 

měření průměru a ovality trubek válcovaných za tepla. Během nasazení v provozu se 

projevovaly nepřesnosti patrné zejména při měření kruhového průřezu, způsobeného 

konstrukcí skenerů tohoto typu. Prace popisuje počáteční stádium vývoje kalibrační 

metodiky a její softwarové podpory, jejímž cílem bude kalibrace skenerů v provozních 

podmínkách za účelem potlačení nelinearity skenerů a tedy zvýšení přesnosti měření 

celé soustavy. 
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The thesis deals with the calibration of non-linearities 2D Triangulation scanners 

based on the principle of tilted mirror. These scanners were used to measure the 

diameter and the ovality of hot-rolled tubes. During deployment in the operation were 

occurring inaccuracies especially noticeable in the measurement of circular section, 

caused by the construction of the scanners of this type. The initial stage of the 

development of the work describes the calibration methodology and software support, 

with the aim of calibrating scanners in operating conditions in order to suppress non-

linearities scanners and thus improving measurement accuracy across the system..  
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Seznam zkratek a použitého značení 

 

Značka: Jednotka: Význam:  

a  směrnice přímky 

b [m] posunutí v ose x  

D  diskriminant 

D, D1 [m] vnější průměr válce  

ds [m] vzdálenost středu senzoru od osy vysílače 

Ed [W
.
m

-2
] intenzita záření při zaclonění 

Emax [W
.
m

-2
] intenzita záření zdroje 

L [m] změřená vzdálenost 

Lmax [m] dosah skeneru 

Lmin [m] spodní hranice dosahu skeneru 

Lp [m] minimální požadovaný dosah skeneru 

M  změřený bod 

MN  změřený bod po kalibraci 

Pi  průsečík křivek 

R [m] poloměr tělesa 

Rk [m] poloměr kalibrační kružnice 

S  střed kružnice 

t [s] čas 

To [s] perioda otáčky 

u [V] napětí 

x  osa souřadného systému 

x0 [m] souřadnice bodu M v ose x 

x1,  x2 [m] souřadnice průsečíku Pi v ose x 

x1T [m] souřadnice průsečíku P1 v ose xT 

xe [m] posunutí v ose x 

xN [m] souřadnice bodu MN v ose x 

xS [m] souřadnice středu S v ose x 

xT  pomocná osa souřadného systému 

y  osa souřadného systému 

y0 [m] souřadnice bodu M v ose y 

y1 [m] souřadnice průsečíku P1 v ose y 

y1T [m] souřadnice průsečíku P1 v ose yT 

y2 [m] souřadnice průsečíku P2 v ose y 

yN [m] souřadnice bodu MN v ose y 

yS [m] souřadnice středu S v ose y 

yT  pomocná osa souřadného systému  

α0 [rad] úhel spojnice bodu M 

α1 [rad] úhel spojnice průsečíku P1 
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α2 [rad] úhel spojnice průsečíku P2 

αT [rad] úhel spojnice průsečíků P1, P2 od osy xT 

αN [rad] úhel spojnice bodu MN 

αp [rad] pracovní úhel senzoru 

αs [rad] úhel senzoru 

αz [rad] úhel náklonu zrcadla nebo hranolu 

β [rad] úhel mezi osami x a xT 

ω [rad
.
s

-1
] úhlová rychlost 

ω1 [rad
.
s

-1
] úhlová rychlost 

a  směrnice přímky 

b [m] posunutí v ose x  

D  diskriminant 

D, D1 [m] vnější průměr válce  

ds [m] vzdálenost středu senzoru od osy vysílače 

Ed [W
.
m

-2
] intenzita záření při zaclonění 

Emax [W
.
m

-2
] intenzita záření zdroje 

L [m] změřená vzdálenost 

Lmax [m] dosah skeneru 

Lmin [m] spodní hranice dosahu skeneru 

Lp [m] minimální požadovaný dosah skeneru 

M  změřený bod 

MN  změřený bod po kalibraci 

Pi  průsečík křivek 

R [m] poloměr tělesa 

Rk [m] poloměr kalibrační kružnice 

S  střed kružnice 

t [s] čas 

To [s] perioda otáčky 

u [V] napětí 

x  osa souřadného systému 

x0 [m] souřadnice bodu M v ose x 

x1,  x2 [m] souřadnice průsečíku Pi v ose x 

x1T [m] souřadnice průsečíku P1 v ose xT 

xe [m] posunutí v ose x 

xN [m] souřadnice bodu MN v ose x 

xS [m] souřadnice středu S v ose x 

xT  pomocná osa souřadného systému 
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1 Úvod 

Ještě v nedávné době byla nejčastěji provozní měření prováděna pomocí kontaktních, 

často ručních měřicích přístrojů. Důvodem byla buďto nízká pořizovací cena, nebo 

absence technologie schopné tato měření provádět. Tyto metody mají řadu nevýhod, z 

nichž zásadní je nemožnost měření objektů pohybujících se vyšší rychlostí, nebo 

objektů s vysokou teplotou povrchu. Nároky na přesnost při výrobě neustále rostou. 

Stejně tak rostou požadavky na snižování výrobních nákladů. Velkou část nákladů na 

materiál, čas i energie tvoří výrobní zmetky. 

Kontaktní měření lze provádět až poté co je objekt v klidu a jeho teplota poklesne. To 

vnáší vekou časovou prodlevu mezi vznikem vady ve výrobním procesu a její detekcí. 

Po dobu, kdy vada procesu není detekována, bude mít vliv i na další výrobky a tedy 

zvyšovat výrobní náklady. Zavedení bezkontaktního měření do výrobního procesu je 

finančně náročné, zejména pokud jde o měření ve ztížených podmínkách, avšak 

umožňuje tuto časovou prodlevu odstranit a tím minimalizovat způsobené škody. 

Měření 2D či 3D skenery má navíc oproti jiným metodám velkou výhodu v množství 

získaných hodnot. Lze tak detekovat vady, které by jinak zůstaly skryty a mohly by 

být odhaleny až na straně zákazníka. Častou praxí je pak reklamace návratem celé 

série, a tudíž velké škody na majetku i reputaci výrobce. 

Jednou z častých úloh je měření tvaru povrchu objektů s kruhovým průřezem za 

účelem určení průměru, ovality či objemu tělesa. V rámci projektu Preseed byla ve 

spolupráci s firmou RMT s.r.o., vyvíjena soustava k měření vnějšího průměru a 

ovality ocelových bezešvých válcovaných trub. Tato soustava je založena na skupině 

synchronizovaných 2D triangulačních skenerů rozmístěných v jedné rovině okolo 

společného středu.  Získané rozměry slouží jako součást výstupní kontroly a také k 

detekci závady soustavy válcovací stolice, zejména opotřebení válců. Měření probíhá 

na výstupu z válcovací stolice při teplotě trubek v rozsahu 800 až 1000 °C. 

Zejména kvůli přesnosti měření, ale také dalších důvodů uvedených dále v této práci, 

byl zvolen k měření triangulační skener s kmitajícím zrcátkem. Během nasazení v 

provozu se však objevily nelinearity měření, projevující se výrazně na tělesech s 

kruhovým profilem. Deformace získaného obrazu získaného kombinací několika 

skenerů je pak součtem těchto nelinearit. Při měření trubek o průměrech od 160 až 400 

mm dosahovaly odchylky v měřeních průměru až 2 mm. Projevují se zde zejména 

nelinearity ve tvaru hystereze, způsobené několika faktory na straně naklápěcího 

mechanismu. Opakovaným měřením se ukázalo, že deformace obrazu mají trvalý 

charakter a dlouhodobě se nemění, pokud nedochází k fyzické manipulaci se skenery. 

Proto je zde předpoklad, že by mělo být možné vyvinout metodu kalibrace skenerů v 

provozních podmínkách  

. 
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2 Současný stav řídicích systémů pro bezpilotní letouny 

V průmyslu se vyskytuje řada různých oblastí, kde se využívají 2D skenery 

k profilování, mapování povrchu či navigaci. Společným prvkem je potřeba kalibrace 

skenerů jak z pohledu umístění změřených bodů z pracovní oblasti skenerů do 

orientovaného souřadného systému, tak kalibrace skenerů samotných korekcí jejich 

nelinearit. 

Problematika kalibrace těchto zařízení je specifická pro oblast jejich použití. 

Nejčastěji je toto téma spojováno s kalibrací 3D skenerů, geodetických skenerů a 

stereografických kamerových systémů. Nelinearita samotného skeneru je v těchto 

případech většinou zanedbávána a korekce se týká eliminace chyb způsobených 

polohou a pohybem skeneru vůči skenovanému objektu. 

Typickým příkladem je kalibrace TOF 2D skeneru s rotující hlavou, určeného k 

navigaci v prostoru. V těchto případech se využívá kuželových nebo pyramidových 

kalibrů, viz. obr. 2.1. Předpokládá se, že nelinearita, šum a nízké rozlišení je 

zanedbatelné vůči měřenému rozsahu. 

 
Obr. 2.1 Kalibrační přípravek [ANTONE at al, 2007] 

Podoba s vyvíjeným řešením spočívá v detekci známého speciálního profilu, viz. obr. 

2.2, avšak porovnáním jeho známých rozměrů a získaného obrazu získáme pouze 

informace o orientaci skeneru v souřadném prostoru. Kalibrace, kterou se zabývá tato 

práce, předpokládá, že kalibrovaný skener obsahuje neznámou chybu měření která je 

nezanedbatelná a tedy získaná orientace v prostoru je také zatížena chybou. 

 
Obr. 2.2 Obraz kalibru s definovanými hranami [ANTONE at al, 2007] 
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 Tovární kalibrace O2DS 2.1

Tato práce je zaměřená na 2D skenery O2DS dánské firmy DSE jež jsme využili 

v projektu zaměřeném na měření průměru a ovality trubek. Kalibrace skenerů zde 

probíhá následujícím postupem: 

1. Měřicí část skeneru je umístěna na optické stolici a je změřena vzdálenost 

vůči referenční rovině se zafixovaným naklápěcím mechanismem. Tím je 

určena referenční vzdálenost v jednom bodu. 

2. Ze známého tvaru vačky naklápěcího systému a frekvence otáčení vačky je 

určena křivka pro přepočet závislosti úhlu náklonu mechanismu na čase. 

3. Je spuštěn naklápěcí mechanismus a následně je provedena korekce fázového 

posunutí obrazu projevujícího se rozdvojením obrazu při pohybu ve směru a 

proti směru hodinových ručiček viz. obr. 2.3. 

4. Provede se kontrola na rovinném kalibru a z výsledné křivky závislosti úhlu 

na čase je vytvořena kalibrační dll knihovna. 

 
Obr. 2.3 Srovnání výstupu skeneru před a po korekci posunutí. 

 Výpočet ovality potrubí dle evropské normy EN 13 508 2.2

Ovalita potrubí vodovodního potrubí, které bylo hlavním testovaným produktem 

vyvinutého systému, je definována například v normě EN13508 Posuzování stavu 

venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek. Výsledkem výpočtu je 

hodnota v procentech, definující, o kolik procent se průřez potrubí zdeformoval oproti 

100% stavu potrubí (kruhový profil bez poškození.) Ovalita potrubí O se zde počítá 

dle vzorce: 

𝑂 =
Dmax−DV

DV
100 [%]. (1) 

Kde DV je průměrná hodnota z maximálního a minimálního naměřeného průměru 

trubky: 

DV =
Dmax + Dmin

2
 (2) 

kde Dmax je maximální průměr potrubí v řezu a Dmin minimální průměr. 

[ČSN EN 13508, 2003] 
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3 Cíle disertační práce 

Disertační práce se zaměřuje na možnost kalibrace triangulačního skeneru. Cíle práce 

jsou popsány v následujících bodech: 

 Definovat princip a vlastnosti laserových dálkoměrů a 2D skenerů 

 Využití soustavy 2D skenerů pro měření v průmyslu 

 Analýza příčin nepřesnosti naměřených dat z 2D triangulačních skenerů s 

rozmítaným paprskem 

 Návrh metodiky kalibrace 2D triangulačních skenerů s rozmítaným paprskem 

v provozních podmínkách 

 Softwarová podpora kalibrace 2D skenerů pro měření průměru trubek za 

tepla v provozních podmínkách 
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4 Soustava 2D skenerů pro měření v průmyslu 

Kapitola se zabývá tématem průmyslového využití soustavy 2D skenerů pro měření 

průměru válcovaných trubek. V současnosti roste v průmyslové výrobě požadavek na 

kontrolu rozměrů výrobků pomocí skenování. Jedním z oblastí výroby je válcování 

profilů. Práce se zabývá případem bezkontaktního měření průměru a ovality trubek 

válcovaných za tepla. Získané rozměry slouží jako část výstupní kontroly a také k 

detekci závady soustavy válcovací stolice, zejména opotřebení válců. Měření probíhá 

na výstupu z válcovací stolice při teplotě trubek v rozsahu 800 až 1000 °C vedle 

komory s chladící sprchou. Kombinací těchto dvou faktorů vzniká pro s měřicí systém 

velmi nehostinné prostředí. 

 
Obr. 4.1 Nákres kalibrovny bezešvých trubek. 

Kalibrovna (obr. 4.1) slouží ke korekci rozměrů polotovarů bezešvých válcovaných 

trubek na požadovaný rozměr. Skládá se z pece, ve které je polotovar nahřátý na 

požadovanou teplotu a pomocí několika soustav válců s odstupňovanými rádiusy je 

formován na požadovaný rozměr. Před výstupem z válcovací stolice je polotovar 

chlazen vodní mlhou a poté volným koncem dosedá na dopravník. Ten poté dopraví 

kalibrovanou trubku do chladícího překladiště kde je polotovar ochlazován na 

vzduchu případně vodní mlhou na manipulační teplotu. Při ochlazování dojde ke 

zmenšení rozměrů v důsledku tepelné roztažnosti materiálu. Změna rozměru oproti 

změřené hodnotě je korigována pomocí převodních tabulek. Válcovaná trubka je 

následně na jiném pracovišti obráběna na přesné rozměry. Konec polotovaru při 

výstupu ze stolice podepřen tak, aby nedocházelo k deformaci a potlačilo se kmitání 

volného. 
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Obr. 4.2 Skenery na výstupu z válcovací stolice. 

 Realizace měřícího systému 4.1

V rámci projektu Preseed byl ve spolupráci s firmou RMT s.r.o. vytvořen systém pro 

měření průměru a ovality pohybujících se válcovaných trubek za tepla (obr. 4.2 a 4.3), 

jehož hlavními řešiteli jsou Ing. David Fojtík Ph.D. a Ing. Petr Čerňava. Navíc je 

systém schopen měřit teplotu trubek, skenerů a chladících médií, komunikovat 

s nadřazeným systémem a archivovat data z měření profilů a dalších senzorů. 

Soustava skenerů je na počátku během kalibrace nastavena tak, aby skenery mířily do 

oblasti jednoho společného bodu. Pomocí kalibračního přípravku je pak určena jejich 

pozice a přepočteny souřadnice pro jednu společnou rovinu. Principem metody je 

synchronizované měření minimálně tří bodů povrchu trubky, umístěných ve společné 

rovině kolmé ke středové ose trubky. Analýzou sady bodů ze všech skenerů v rámci 

jednoho skenu je určen průměr a ovalita v naskenovaném segmentu trubky. Metoda 

pro měření profilu pohybujících se trubek o teplotě 800 až 1000 °C klade na použité 

skenery následující přísné požadavky, které byly rozhodující pro výběr konkrétního 

modelu. 
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Obr. 4.3 Modulární soustava pro skenování ovality s šesti skenery 

a kruhovým kalibračním přípravkem. 

Dosah, rozsah a pracovní úhel skeneru 

Kvůli sálajícímu teplu z tělesa je nutné maximalizovat vzdálenost mezi skenerem a 

žhavým povrchem. Platí to zejména pro horní polohy, kde teplo vzlíná a teplota 

vzduchu je vyšší než v jiných oblastech. Je třeba optimalizovat dosah a pracovní 

rozsah skeneru, neboť s rostoucím dosahem a rozsahem klesá přesnost skeneru. 

Požadovaný pracovní úhel vychází z počtu skenerů, průměru tělesa pracovní a 

vzdálenosti. Při použití čtyř skenerů se předpokládá pokrytí kruhového oblouku 

s úhlem 90°. Při volbě skeneru je vhodné vybírat model, s co nejmenším pracovním 
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úhlem, který je dostatečný pro měření. S rostoucím úhlem klesá rozlišení a linearita 

skeneru. Poloměr měřených trubek R se pohybuje v rozsahu 80 až 250 mm s tím, že 

předpokládáme umístění jejich středu v okolí středu soustavy skenerů.  

Teplotní rozsah měřeného povrchu 

Skener je využit pro měření kovového materiálu o povrchové teplotě 800 až 1000 °C a 

musí být k tomu technologicky určen vlnovou délkou laseru, filtrů a přijímačem.  

Synchronizace skenerů 

Pokud jsou skenery umístěny v jedné rovině, a běží nezávisle, bude docházet 

k situacím, kdy jeden skener vidí bod vytvořený paprskem druhého skeneru. To 

způsobí chybnou detekci bodu senzorem a nesprávné určení vzdálenosti. Je proto 

nutné, aby pohyb paprsků všech skeneru byl synchronizován. 

Další důvod potřeby synchronizace je zajištění měření všemi skenery v jeden 

okamžik, neboť v opačném případě by mohlo dojít k fázovému posunutí až o celou 

periodu měření jednoho bodu. To by odpovídalo záměně sousedních bodů, protože 

pozice bodu je určena časem. U válcovitého tělesa by se to projevilo v chybně určené 

vzdálenosti bodu vůči ostatním bodům. 
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5 Metody měření vzdálenosti a průměrů 

Tato kapitola se zabývá popisem metod měření vzdálenosti ve vztahu k tělesům 

válcového tvaru. Měření průměru válcovitého tělesa je žádanou operací v mnoha 

odvětvích průmyslu. Může se jednat například o měření průměru kmenu stromu za 

účelem určení objemu dřeva, měření průměru soustružených dílů nebo jako v našem 

případě vnější průměr trubky. Technologie se přizpůsobuje pracovním podmínkám, 

ceně měřicí soustavy, požadované přesnosti měření a množství získaných informací. 

V některých případech se metody kombinují pro dosažení lepších výsledků. Nejstarší 

metody byly založeny na kontaktním a později stínovém principu. 

 Skener s kmitajícím zrcátkem 5.1

V podstatě se jedná o triangulační nebo TOF dálkoměr, jehož pracovní rovina je 

naklápěna zrcadly. Jedná se o kontinuální jednobodové měření, při němž se využívá 

naklápěcích zrcátek k náklonu laserového paprsku a zorného pole snímače. Naklápěcí 

mechanismus bývá upraven tak, aby úhlová rychlost paprsku nebyla konstantní a ve 

středové oblasti byla vyšší než v okrajových. Snižuje tak vliv setrvačné síly v 

okamžiku změny směru pohybu a zajišťuje rovnoměrnou rychlost pohybu bodu v 

pracovní rovině kolmé na středovou osu skeneru a tím také rovnoměrné rozložení 

změřených bodů. Tyto skenery jsou charakteristické menším pracovním úhlem, ale 

vyšší frekvencí opakování měření než předešlá varianta. Při stejné vzorkovací 

frekvenci je také úměrně vyšší hustota změřených bodů. Nevýhodou je konstrukční 

složitost a větší citlivost na konstrukční chyby.  

Jelikož se však jedná o jednobodovou metodu, tak se na změřeném profilu vždy 

projeví pohyb tělesa. Nastává pak problém, pokud dochází během jednotlivých skenů 

jak ke změně profilu, tak k pohybu. Naklápěcí systém může být založený na 

elektromotorem poháněné vačce jako v případě použitého skeneru O2DS, nebo čistě 

na krokovém motoru s pevně připojeným zrcátkem, nebo galvanometrem. Výhodou 

přímého pohonu je jednodušší konstrukce. Nevýhoda krokového motoru a 

galvanometru je v nižší přesnosti a opakovatelnosti. Například průmyslový 

galvanometr s opakovatelností 10 µm dosahuje při pracovní vzdálenosti 750 mm 

opakovatelnost 7,5 mm. Tyto pohony jsou vhodné pro zařízení s krátkou pracovní 

vzdáleností nebo nižší náročností na úhlovou přesnost. 

 Skener s rotujícím vícebokým hranolem 5.2

Tato metoda je kompromisem mezi metodou s rotující hlavou a kmitajícím zrcátkem. 

Náklon paprsku vysílače a zorného pole přijímače je realizován rotujícím vícebokým 

hranolem se zrcadlovým povrchem. Hranol rotuje konstantní rychlostí, a proto 

nedochází k rázovým změnám jako u kmitajícího zrcátka. Kontinuální měření probíhá 

v omezeném pracovním úhlu stejně jako u rotujícího zrcátka s tím rozdílem, že 

kmitání probíhá pouze v jednom směru. Výhoda této metody je ve vyšší frekvenci 

opakování měření a větší robustnosti konstrukce. Nevýhodou je vyšší náročnost na 

přesnost výroby hranolu a přesnosti umístění osy rotace v jeho středové ose. Výraznou 

nevýhodou je rozměrnost hranolu v porovnání s naklápěným zrcátkem, neboť toto 
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zrcadlo odpovídá rozměrům jedné strany hranolu. Vzrůstající rozměry se projeví 

zejména u triangulačních skenerů, kde je potřebná plocha zrcadla větší. Dále nelze 

mechanicky zajistit rovnoměrné rozložení bodů skenu jako u naklápěcího zrcátka 

s proměnlivou rychlostí náklonu díky vačkovému pohonu. Při měření skenerem na 

bázi naklápěného zrcátka nebo rotujícího hranolu, je kritickou částí přesné nastavení 

odrazové plochy do požadovaného úhlu. V případě hranolu jde o dodržení přesné 

výroby odrazových stran a centrování hranolu. Poloha je potom určena pomocí 

inkrementálního senzoru otáček nebo měřením jednoho pulsu za otáčku a poté 

určením polohy. Udržení konstantních otáček je poté jednoduché. 

 Liniový skener 5.3

Základem metody je nahrazení pohyblivé rozmítací části pevnou difrakční mřížkou, 

která transformuje bod do obrazce ve formě linky. Metoda liniového skeneru je určena 

pouze pro triangulační metodu měření. Maticový snímač vyhodnocuje posunutí bodů, 

avšak tentokrát všech nasnímaných v jednom okamžiku. Tento systém má dvě zásadní 

výhody oproti předešlým variantám: 

 odstraňuje složité mechanicko-optické části, což prodlužuje životnost 

zařízení, snižuje poruchovost, rozměry a cenu zařízení, 

 snímání všech bodů najednou odstraňuje problém pohybu tělesa během 

měření. 

Tato metoda se jeví jako ideální pro skenování pohybujících se objektů, neboť mezi 

nasnímáním všech bodů jednoho skenu není časový rozdíl a tedy se pohyb objektu 

neprojeví deformací obrazu. Na druhou stranu má tato metoda několik negativních 

vlastností: 

 Laserový emitor musí mít větší výkon než u bodového měření, protože jeho 

energie se rozptýlí do větší plochy. Energie odraženého světla ovlivňuje dobu 

expozice a tedy také frekvenci měření. Aby bylo dosaženo stejných vlastností 

jako u bodového skeneru, musel by být výkon laserového emitoru liniového 

skeneru minimálně tolikrát větší, kolikrát je větší plocha zobrazené linie než 

plocha bodu při dané vzdálenosti. 

 Měření povrchu tělesa s nehomogenní odrazivostí je problematické. Expozice 

je shodná pro všechny pixely snímače a dána průměrnou intenzitou odrazu. 

Pokud mají body snímaného povrchu různou odrazivost, dochází k tomu, že 

některé oblasti jsou přeexponovány a jiné podexponovaný. V prvním případě 

to přidá neplatné body do okolí přeexponovaného bodu a v druhém případě 

body nebudou změřeny. U jednobodového měření může probíhat expozice až 

do získání platné hodnoty. 

 Zaostřený bod má typicky 1 až 3 mm v průměru a stejnou tloušťku mívá také 

linie. Je však jednodušší určit střed kruhového bodu, než linie kde jsou body 

blízko sebe a splývají. 

 Zorný úhel je omezený, neboť s rostoucím úhlem je obtížnější pomocí 

optické soustavy rozptýlit paprsek tak, aby bylo dosaženo homogenní 

intenzity vyzařované linie. Běžně dochází k tomu, že intenzita směrem k 

okrajům linie klesá a narušuje tak správnou expozici. 
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6 Triangulační 2D skener O2DS 
V souladu s požadavky na skener, uvedenými v kapitole 4, a poznatky o skenerech 

uvedenými v kapitole 5 byl zvolen 2D skener na triangulačním principu s kmitajícím 

zrcátkem, a to kvůli přesnosti, spolehlivosti na různých površích a pracovní oblasti. 

2D skenery tohoto typu jsou specializovaná zařízení, jejichž výroba se pohybuje 

celosvětově ve stovkách až tisících kusech a jsou často sestavována zakázkově. 

Nabídka skenerů s výše požadovanými vlastnostmi je velmi omezená a v době výběru 

skeneru je splňovala jediná modelová řada O2DS (obr 6.1) od firmy DSE. 

 
Obr. 6.1 Skener DSE O2DS s připevněným tepelným senzorem. 

 Vlastnosti skeneru O2DS 6.1

Skener O2DS 500 od firmy DSE je jednobodový laserový triangulační 2D skener 

s kmitajícím zrcátkem, naklápěným pomocí elektromotoru s vačkou. Tento model je 

určen pro teploty až 1300 °C a je vybaven 650 nm laserovou diodou o výkonu 20 mW 

a červeným filtrem k odstranění záření emitovaného žhavým materiálem. Pro vyšší 

teploty by byla využita varianta s 405 nm laserovou diodou, jenž je schopna pracovat 

až do teploty 2200 °C. Pro správnou funkci je však nutné zajistit tepelnou ochranu 

skeneru, jehož maximální pracovní teplota nesmí překročit 50 °C. Pro ten účel musí 

být skener vybaven ochranným pouzdrem a aktivním chlazením. 

Důležitou vlastností skenerů řady O2DS je schopnost synchronizace frekvence a fáze 

měření dle signálu vysílaného jedním z nich, určeného jako nadřízeného. Výstupem ze 

skeneru po aplikaci kalibrační knihovny jsou souřadnice bodů v kartézské soustavě, 

přičemž pozice je určena celým číslem s měřítkem 1:1/10 mm. 

Parametry skeneru udávané výrobcem jsou následující: 

 dosah 750 mm, 

 rozsah 500 mm, 

 pracovní úhel 30°, 

 rozlišení ± 0,05 mm v ose x a y, 

 linearita 0,4 mm, 

 6000 bodů za sekundu, 

 200 bodů na sken, 

 frekvence měření 30 skenů za sekundu, 
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 maximální teplota měřeného povrchu 1300°C, 

 laserový paprsek  1 mm, vlnová délka 650 nm, výkon 20 mW, 

 komunikační rozhraní RS422, 

 napájení 22 až 28 V, 12 W.  

 Popis konstrukce 6.2

Na obr. 6.2 je zobrazeno vnitřní uspořádání skeneru O2DS. Tělo je z frézovaného 

hliníku a nosné části optické soustavy převážně z termoplastu. Hliníkové tělo 

usnadňuje chlazení skeneru vnějším chladičem.  

 
Obr. 6.2 Vnitřní uspořádání skeneru O2DS. 

Vnitřní části jsou: 

1. analogový lineární senzor 

2. optika senzoru 

3. zrcátko senzoru 

4. hřídel naklápěcího mechanismu 

5. zrcátko laserového emitoru 

6. laserový emitor 

7. vačkový naklápěcí mechanismus 

8. optická závora 

9. krokový motor 

10. setrvačník 

11. řídicí a napájecí obvody 

K detekci pozice je využit lineární senzor s analogovým výstupem, tvořený jednou 

řadou fotocitlivých prvků. Jeho výhodou oproti digitálnímu senzoru je rychlost 

a jednoduchost vyhodnocování umožňující vzorkování s frekvencí 6 kHz. Senzor má 

dva napěťové výstupy, přičemž napětí na obou koncích určuje těžiště rozložení 

1. 

2. 

3. 
4. 5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

11. 

10. 
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naakumulované energie v dané polorovině. Výsledná pozice je určena napětím mezi 

těmito konci. Tato metoda dobře vyhodnocuje obraz jednoho bodu, přestože obraz má 

několik vrcholů. Problematická je však situace, kdy obraz obsahuje několik vrcholů. 

 
Obr. 6.3 Závislost úhlu náklonu zrcadla na čase dle kalibrační knihovny. 

Naklápěcí mechanismu O2DS je tvořen vačkou hnanou krokovým motorem. Ta 

zajišťuje rovnoměrnější rozložení bodů v měřicí rovině. Rameno hřídele naklápěcího 

mechanismu je k vačce přitisknuto pružinou. Určení polohy je založeno na měření 

doby jednoho pulsu představujícího jednu otáčku. Regulátor otáček udržuje konstantní 

frekvenci otáček a úhel natočení je pak odvozen od časového údaje pomocí kalibrační 

knihovny (obr . 6.3). Časová osa v knihovně není vedena v jednotkách sekund, jak je 

zobrazeno v grafu, ale v krocích odpovídajících periodě vzorkování skeneru. 

Jednotlivé části transformační křivky nejsou symetricky rozložené. To mimo jiné 

znamená, že hustota bodů při konstantní vzorkovací periodě není rovnoměrně 

rozdělena. Určení bodů zvratu ze získaného netransformovaného obrazu je obtížné. 

Kvůli přítomnosti šumu a pozvolných přechodů nelze jednoduše určit minima a 

maxima. Dále nelze určit okamžiky, ve kterých byl paprsek v ose skeneru. Při 

kalibraci se proto vychází z původní kalibrační knihovny. Obr 6.5 zobrazuje jeden 

netransformovaný sken šikmé roviny zaplňující celé zorné pole. Obr 6.4 zobrazuje 

stejnou scénu po převedení do kartézské soustavy. 

y 

x Pozice a směr 

pohybu paprsku: 
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Obr. 6.4 Zobrazení rovinného kalibru v kartézské soustavě. 

 
Obr. 6.5 Zobrazení stejného rovinného kalibru bez transformace do kartézské 

soustavy. 

 Kalibrační knihovna 6.2.1

Software Resource Hacker umožňuje dekompilaci DLL knihovny přiložené ke 

každému skeneru. Z ní lze vyčíst parametry skeneru a kalibrační křivku. Po úpravě 

parametrů lze provést novou kompilaci.  
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7 Jednotka pro sběr dat z digitálních triangulačních dálkoměrů 

a úchylkoměrů 
Během spolupráce s firmou RMT byla vytvořena jednotka sloužící jako LAN/RS485 

rozhraní mezi PC a 2D skenery DSE nebo dálkoměry a skenery od firmy Riftek. 

Vytvořený firmware je součástí systému pro měření tloušťky materiálu pomocí 

triangulačních dálkoměrů, měření pozice absolutními úchylkoměry a systému pro 

měření průměru a ovality trubek. Firmware je určen pro řídicí desku STM32F4 a 

aplikován na vývojové desce STMF4 Discovery s procesorem STM32F4VG6. Jeho 

účelem je zajištění komunikace mezi nadřazeným PC připojeným přes UART/LAN 

převodník a senzory připojenými k desce prostřednictvím UART/RS485. Firmware 

umožňuje: 

 automatickou detekci a konfiguraci USART/LAN převodníku 

Connect One, 

 přímá komunikace mezi senzory a PC (DSE, Riftek) nebo podpora 

protokolu Riftek. 

 automatickou detekci a konfigurace senzorů Riftek, 

 měření dle zadané frekvence a způsobu synchronizace, kdy perioda 

měření je daná pevně, dynamicky nebo je vynuceno čekání na 

dokončení příjmu ze všech zdrojů, 

 komunikaci s PC přes LAN pomocí vytvořeného protokolu, 

signalizace stavu. 

Firmware byl později upraven pro použití při měření relativní změny polohy 

sledované roviny pomocí digitálních úchylkoměrů Riftek ze série RF25x. Systém byl 

doplněn o barevný QVGA displej s dotekovým odporovým panelem pro sledování 

měřených veličin ze senzorů RIFTEK a konfiguraci nezávisle na PC. Dvě verze 

vytvořeného systému byly průmyslově nasazeny. 

 Popis funkce 7.1

Program po spuštění provede kontrolu a inicializaci LAN převodníku a dálkoměrů. 

Není-li převodník připojen, program se zastaví a vyčkává na jeho připojení. 

Nesprávně nebo továrně nastavený převodník nakonfiguruje a resetuje, poté může 

program pokračovat dál. Nejde-li navázat komunikace s požadovanými senzory, 

program odešle chybovou zprávu nadřazenému PC a vyčkává. Zahájení měření 

vzdálenosti laserovými dálkoměry je synchronizováno pulsem a je možno spolehlivě 

číst data s volitelnou frekvencí až 1000 vzorků za sekundu. Po načtení všech hodnot 

jsou tyto data zaslána nadřazenému PC s dalšími údaji. Varianta doplněná o grafický 

displej s dotekovým polohovacím zařízením je kvůli režiím na jeho obsluhu určená 

pro nižší frekvence měření než varianta bez displeje.  

 Popis hw jednotky 7.2

Hardwarová část komunikační jednotky zobrazené na 7.1, byla vytvořena ve třech 

etapách společností RMT Paskov. Základem jednotky je vývojová deska 

STM32F4VG6 Discovery od společnosti STM osazená na rozšiřující desce vybavené 

mimo jiné napájením, rozvodem signálů, převodníkem UART/LAN od společnosti 
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Connect One a čtyřmi half-duplex převodníky MAX3085 pro připojení měřících 

zařízení. 

 
Obr. 7.1 Prototyp jednotky pro sběr dat. 

Druhá (není vyobrazena) verze byla již určena pro nasazení v průmyslu a měla 

upravené rozložení komponent, vylepšené napájení a byla dovybavena signálními 

LED pro zobrazení stavů. Třetí varianta (obr. 7.2) byla dovybavena LCD displejem 

s dotekovým panelem, ochrannými prvky napájení a pátým převodníkem MAX3085 

jako alternativní možnost komunikace s PC přes tento kanál. 

Měřicí přístroje 

Základním požadavkem na vyvíjený systém byla schopnost sběru dat z digitálních 

měřicích přístrojů z od firmy Riftek. Jsou charakteristické komunikací pomocí 

speciálního protokolu, který je výrobcem popsán a je možno provádět přímou 

komunikaci a konfiguraci na úrovni firmware jednotky s STM32F4. 

Naproti tomu, skenery O2DS od firmy DSE nemají protokol popsán. Je nutné 

využívat win32 knihovnu poskytovanou pro jazyk C a tedy vytvořit aplikaci na straně 

PC.  

 Pomocný software 7.3

Pro ověření funkčnosti jednotlivých částí komunikace byly vytvořeny různé pomocné 

aplikace pro PC s Windows. Aplikace byly zaměřeny na práci s protokolem Riftek, 

avšak komunikace se skenery DSE O2DS má obdobné požadavky na funkčnost a 

metodu komunikace. 

Connect 

One Nano 

LAN 
4xMAX3085 

Half-Duplex 

STM32F4VG6 
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Sériový testovací terminál 

Tato aplikace (obr. 7.2) byla původně vytvořena k ověření správné konfigurace kanálů 

UART na jednotce STM32F4. Postupně byly doplněny další funkce rozšiřující využití 

této aplikace. Nakonec sloužila k: 

 Testování správné konfigurace a funkčnosti UART kanálů jednotky 

STM32F4 připojených k PC přes UART/USB převodník, 

 ověření funkčnosti komunikace s převodníky half/duplex převodníky 

RS485, 

 testování komunikace s LAN převodníkem připojeným přes 

převodníku UART/USB k PC, 

 nahrazení LAN převodníku při vývoji protokolu LAN-STM32 aby 

bylo možno vyřadit případné chyby v konfiguraci LAN převodníku, 

 a testování senzorů a při vývoji zpracování protokolu Riftek. 

 
Obr. 7.2 Sériový testovací terminál 

TCP/IP klient 

Obrázek 7.3 zobrazuje klientskou aplikaci pro testování LAN převodníku a 

komunikace se senzory přes LAN. Sloužil k ověření správnosti aplikace protokolu 

Riftek a jeho zapouzdření do vlastního protokolu v komunikačním řetězci „jednotka 

STM32 – LAN – PC“. 

 
Obr. 7.3 TCP/IP klient 
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Test UART/LAN/RS485 

Obrázek 7.4 zobrazuje aplikaci pro testování přenosu zvoleného znaku přes 

UART/USB, UART/RS485/USB nebo UART/LAN. Sleduje rychlost a chyby 

přenosu. Aplikace vznikla kvůli problémům s přenosem delších řetězců.  

 
Obr. 7.4 Test UART/LAN/RS485 

Ukázalo se, že přenos je příliš pomalý a s velkou latencí, takže je nepoužitelný. Proto 

byla vytvořena knihovna pro VB.net originální aplikaci nahrazující, vyjma sběru dat, 

který by byl u originální aplikace v této konfiguraci zbytečný. 

Při komunikaci mezi PC a jednotkou STM32, čistě přes LAN a http protokol, bylo 

dosaženo maximální přenosové rychlosti 2,2 MB/s. Rozhraní UART, přes které byl 

LAN převodník připojen, mělo přenosovou rychlost 3 MB/s. 

Testovací terminál Modbus IO 

Aplikace (obr. 7.5) slouží k testování komunikace s 8 kanálovým A/D převodníkem 

s 8 binárními výstupy, využitým k měření teploty soustavy skenerů O2DS a teploty 

skenovaného předmětu u systému skenování průměru a ovality trubek. Využívá volně 

dostupnou knihovnu FreeMODBUS. Výsledkem byla komunikační knihovna schopná 

získávat informace o teplotě a poskytovat alarmy v závislosti na konfiguraci systému. 

Knihovna byla doplněna o komunikační rozhraní založené na HTTP XML webových 

službách. 

 
Obr. 7.5 Testovací klient Modbus IO 

V případě Modbus protokolu byl problém v předávaném datovém typu. A/D 

převodník ukládal hodnoty ve 32 bitovém znaménkovém formátu double, ale 

protokolem byla data předávána ve formátu dvou 16 bit celých neznaménkových čísel 

unsigned short: 
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8 Analýza chyb měření 
Tato kapitola se zabývá analýzou příčin chyb měření liniovým triangulačním 

skenerem. Každý typ konstrukce skenerů uvedený v kap. 6 má své výhody i nevýhody 

pro něj charakteristické. Nelze říci, že by některá varianta byla obecně lepší než 

ostatní při všech aplikacích. Jak bylo napsáno v předchozích kapitolách, výhodou 

skeneru s klopným zrcátkem s vačkou je vysoký výkon laseru, rovnoměrnost 

rozložení bodů, kompaktnost při poměrně velkém pracovním úhlu, dosahu a rozsahu. 

Vačkový mechanismus na druhou stranu vnáší do měření nepřesnost. Dle parametrů 

by měl dosahovat skener O2DS přesnosti ± 0,05 mm. V provozu se však ukázalo, že 

při měření dochází k výrazným odchylkám od reálného tvaru i při ověření na 

statických testovacích objektech, z čehož se stává závažný problém při použití 

soustavy těchto skenerů, neboť dochází k jejich kumulaci. Problém se vyskytoval u 

všech testovaných kusů skenerů. Ze záznamů měření je patrné několik typů poruch 

charakteristických svým projevem, nicméně se často vyskytují současně. 

 

 
Obr. 8.1 Deformace obrazu díky posunutí počátku datové řady 

 

Během nasazení v provozu se však objevily nelinearity měření, projevující se výrazně 

na tělesech s kruhovým profilem. Deformace získaného obrazu získaného kombinací 

několika skenerů je pak součtem těchto nelinearit. Při měření trubek o průměrech od 

160 až 400 mm dosahoval rozptyl odchylek v měřeních průměru až 3 mm, přičemž 

požadavek na přesnost byla ± 0,5 mm na průměru 500 mm. Projevují se zde 
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nelinearity ve tvaru hystereze, způsobené několika faktory na straně naklápěcího 

mechanismu. Opakovaným měřením se ukázalo, že deformace obrazu mají trvalý 

charakter a dlouhodobě se nemění, pokud nedochází k fyzické manipulaci se skenery. 

Proto je zde předpoklad, že by mělo být možné vyvinout metodu kalibrace skenerů v 

provozních podmínkách. 

 Posunutí začátku řady nebo bodů zvratu 8.1

Charakteristické viditelné rozdvojení je způsobené fázovým posunutím datové řady a 

špatnou interpretací úhlu náklonu zrcátka. Řady se liší úhlem sklonu, ale výrazně se 

neliší tvarem průběhu. Porucha je dobře viditelná při skenování plochy pokrývající 

celý pracovní úhel skeneru. Zde je na obrazu viditelný skok, kde jedna řada přechází 

do druhé. Porucha je způsobena chybnou kalibrací posunutím časové základny určené 

v kalibrační knihovně a lze jednoduše odstranit úpravou knihovny. Data zobrazená na 

obr. 8.1 jsou záměrně vybrána jako extrémní případ špatného nastavení knihovny. 

 Chybné určení úhlu náklonu zrcadla 8.2

Deformace obrazu, která se charakteristicky projevuje při měření roviny průhybem 

(obr 8.2) a při měření kruhového průřezu oválností, je způsobena chybnou 

reprezentací úhlu náklonu zrcadla vycházejícího z tvaru vačkového mechanismu. Lze 

provést korekci, pokud je k dispozici vhodný kalibrační přípravek o známých 

rozměrech. Kalibrace jen na známý tvar bez znalosti rozměrů může snadno vnést další 

odchylku do měření. 

 
Obr. 8.2 Chybné určení úhlu, obraz frézované desky. 
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 Nelinearity 8.3

Jiný projev je částečná deformace obrazu, kdy body z měření pravidelného profilu 

jako rovina nebo válec nelze proložit křivkou stejného typu. Nelinearity při měření 

tímto typem skeneru mohou mít mimo jiné tyto dvě příčiny: 

 nelinearita v měření vzdálenosti způsobená optickou soustavou dálkoměru, 

 nepřesnosti v určení náklonu zrcátek. 

Zásadní vliv na nepřesnost měření má právě druhá možnost. Úhel je definován 

v závislosti na čase uplynulém od pulsu signalizujícího jednu otáčku. Otáčky vačky 

jsou díky krokovému motoru a setrvačníku o velké hmotnosti konstantní a chybu zde 

lze vyloučit. Příčiny nelinearity jsou na straně hystereze naklápěcího mechanismu, kde 

dochází k:  

 deformaci materiálu při změně tlaku vačky na rameno hřídele zrcátek, 

 odskoku vačky od ramene hnací hřídele zrcátek při změně směru naklápění, 

 změně pracovní polohy oproti kalibrační poloze, a tudíž jiného vlivu 

gravitačního zrychlení na mechanismu. 

 
Obr. 8.3 Nelinearita při měření kalibru s kruhovým průřezem. 

Přes snahu konstruktérů, nebylo možné tyto vlivy zcela eliminovat. Při dostatečném 

počtu naměřených bodů reprezentujících celou pracovní oblast, v dané pracovní 

poloze skeneru a za daných pracovních podmínek, by mělo být možné tyto nelinearity 

identifikovat a kompenzovat.  

Obr. 8.3 reprezentuje typický příklad tohoto problému. Zatímco řadu vpřed lze z větší 

části proložit kružnicí o průměru 401 mm odpovídající průměru měřeného objektu, 
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řada zpět se liší výrazněji. Obr 8.4 reprezentuje nelinearitu při měření povrchu kalibru 

s rovnou plochou. 

 
Obr. 8.4 Nelinearita při měření kalibru s rovnou plochou. 

 Nastavení optických os 8.3.1

Správné fyzické seřízení skeneru při konstrukci je náročné. Zásadní vliv na kvalitu 

měření má přesné nastavení os optických prvků. Jakákoliv odchylka v optické dráze 

bude mít za následek vážnou deformaci výsledného obrazu. Deformace bude nezávislá 

na čase, ale závislá jak na úhlu náklonu zrcátek, tak na vzdálenosti měřeného bodu. 

Výrobce si zjednodušuje seřízení soustavy jejím umístěním na optickou stolici, 

zafixováním naklápěcího mechanismu v konstantní pozici a seřízením skeneru pro 

tento úhel.  

 Mechanické vady a vůle 8.3.2

Jelikož je systém skeneru založen na naklápění zrcátka pomocí mechanické vačky, 

může dojít odchylkám způsobených nedostatečným nebo naopak příliš velkým 

přítlakem vačky k tělu zrcátka. V prvním případě dochází k odskokům od vačky 

v důsledku setrvačnosti a v druhém k pružné deformaci materiálu či zvýšenému 

opotřebení. Obě tyto závady způsobí chybu v určení náklonu zrcátek a tedy deformaci 

získaného obrazu. Chyba se projevuje charakteristickým rozdvojením obrazu. Během 

měření nastává situace, kdy obě řady bodů ze skenů v obou směrech pokrývají stejný 

úhel, avšak jedna odpovídá testovanému objektu a druhá je deformovaná. Nejde jen o 

posunutí fáze nebo chybně určený zorný úhel. Navíc se tato chyba může měnit 

v závislosti na orientaci skeneru. 
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 Vady optické soustavy 8.3.3

Dalším z kritických faktorů ovlivňujících přesnost triangulačního 2D skeneru je 

kvalita prvků optické soustavy. Jelikož měření probíhá ve dvou osách, jsou nároky 

větší než u jednoosého triangulačního dálkoměru. 

U systému čoček se projevuje pouze monochromatická aberace, jelikož je u 

dálkoměru použit monochromatický laserový zdroj světla a použitá zrcadla s předním 

odrazem nejsou navíc barevnou vadou ovlivňovány. Na výsledek měření má vliv 

zejména zklenutí obrazového pole způsobující zakřivení obrazu a tedy posunutí 

výsledku triangulace. 

 Vliv teploty  8.3.4

Změna teploty má za následek dilataci materiálu těla skeneru, které je tvořeno 

z plastových a hliníkových dílů. Základna skeneru je umístěna na bloku vodního 

chlazení. Díky senzoru teploty chladiva by měla být udržována konstantní teplota. 

Nicméně při tak velkých změnách okolního prostředí při průchodu trubky o teplotě 

okolo 1000 °C lze očekávat jistou setrvačnost chladicího systému. Navíc teplota 

skenerů není regulována samostatně. Teplotní senzory skenerů slouží k detekci 

překročení kritické teploty a případnému nouzovému zastavení mechaniky skeneru. 

Zkušenosti z jiných oblastí měření triangulačními dálkoměry napovídají, že dilataci 

konstrukce vlivem teploty může mít zásadní vliv. 

 Vliv úhlu dopadu 8.3.5

Úhel dopadu paprsku na povrch ovlivňuje výsledný obraz několika způsoby. Při 

dopadu paprsku na povrch dochází k difúznímu odrazu. Množství energie, které se 

vrací do snímače, je dle Lambertova kosinového zákona úměrná cosinu úhlu dopadu. 

To zásadně ovlivňuje expozici jednotlivých snímků. Je-li úhel ostrý, může docházet 

k přeexponování a naopak pokud je úhel velký, dochází k podexponování. Obě 

varianty vedou k vysokému šumu či ztrátě a ztrátě obrazu. Proměnlivost úhlu zejména 

na konkávním profilu komplikuje správné nastavení expozice, přesto že ji skener 

přizpůsobuje dynamicky změnou doby integrace případně výkonem laserového 

paprsku. 

Středová hodnota rozložení bodu na sensoru pak neodpovídá vrcholu a změřená 

hodnota je zatížena chybou. [AKTHERIS 2016]  

 Vliv polohy skenovaného objektu 8.4

Je jasné, že na přesnost a linearitu měření bude mít také zásadní vliv nastavení polohy 

jednotlivých skenerů. Jakákoliv odchylka polohy skeneru vůči pracovní rovině se 

projeví zkreslením získaného obrazu. Stejným způsobem se projevuje zkreslením 

obrazu i sklon tělesa vůči pracovní rovině. To se týká i kalibračních přípravků 

určených k seřízení soustavy. Náklon a posunutí tělesa vůči pracovní rovině skeneru 

má jednoznačně vliv na tvar získaného obrazu. Byla provedena analýza vlivu pro 

určení tolerancí odchylek, kterých je třeba dosáhnout, aby nedošlo ke zhoršení 

požadované přesnosti měřicí soustavy. Vlivy jsou následující: 

 Vliv posunutí na obraz 8.4.1

Z obr. 8.5 je patrné, že posunutí ovlivňuje pokrytí kruhového profilu, rozlišení a úhel 

dopadu paprsku na plochu. S rostoucí vzdáleností klesá rozlišení snímané plochy, 
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neboť sousední body dopadají na povrch tělesa s většími rozestupy. Analýza z 

kapitoly 8.5 také ukázala, že posunutí v ose y má výrazný vliv na výslednou odchylku 

měření. 

 
Obr. 8.5 Vliv posunutí skeneru vůči objektu na obraz. 

 Vliv náklonu 8.4.2

Náklonem tělesa s kruhovým průřezem vůči rovině skeneru získáme obraz ve tvaru 

elipsy, jak je zobrazeno na obr. 8.6. Pokud není známo, že k náklonu došlo, dojde ke 

zkreslení obrazu projevující se posunutím bodů. Výsledkem je chybný výsledek 

výpočtu průměru a ovality tělesa. Je-li úhel náklonu ve všech osách znám, lze provést 

geometrickou korekci. V praxi je měření těchto úhlů velmi obtížné. 

 
Obr. 8.6 Vliv náklonu skeneru vůči objektu na obraz. 

 Analýza 8.5

Výpočet polohy bodu kontaktu paprsku skeneru s povrchem válcového tělesa se 

skládá z části v rovině z, která je kolmá na osu měřeného tělesa a přepočtu mezi touto 

rovinou a pracovní rovinou skeneru. 

 Rovina kolmá na osu tělesa 8.5.1

Výpočet souřadnic bodu dopadu v paprsku na těleso zobrazené na obr. 8.7 vychází 

z rovnic 3 a 4 vedoucích na kvadratickou rovnici 5 s parametry 6, 7 a 8, kde: 

αz je úhel paprsku vycházející z kalibrační knihovny skeneru, Hz a az pracovní oblast 

skeneru, xo a yo posunutí kružnice a r její poloměr. Rovnice 10 a 11 určují souřadnice 

hledaného bodu v rovině z. 
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Obr. 8.7 Výpočet průsečíku mezi posunutým kruhovým objektem  

a laserovým paprskem v rovině "z". 

 
𝑑 + 𝑦0

𝐻𝑧 − 𝑥0 − 𝑐
=

𝑎𝑧

𝐻𝑧

 (3) 

𝑑2 = 𝑟2 + 𝑐2 (4) 

𝐴𝑐2 + 𝐵𝑐 + 𝐶 = 0 (5) 

𝐴 =
𝑎𝑧

2

(𝐻𝑧 − 𝑥0)2
+ 1 (6) 

𝐵 =
2𝑎𝑧

𝐻𝑧 − 𝑥0

(𝑦0 − 𝑎) (7) 

𝐶 =  𝑎𝑧
2 − 2𝑎𝑧

2𝑦0 + 𝑦0
2 − 𝑟2 (8) 

𝑐 =
−𝐵 + √𝐵2 − 4𝐴𝐶

2𝐴
 (9) 

𝑥𝑧 = 𝐻𝑧 − 𝑥0 − 𝑐 (10) 

𝑦𝑧 = 𝑥𝑧 ∙ 𝑡𝑔(𝛼𝑧) (11) 

 Natočení skeneru dle osy x 8.5.2

Pro výpočet na souřadnice bodu při natočení pracovní roviny (obr 8.8) kolem osy x 

vychází z průmětu do roviny z přepočtem úhlu αz dle rovnic 12 a 13. Souřadnice bodu 

v natočené rovině a tedy výsledný obraz je získán rovnicemi 15 a 16. 

𝑎𝑧 = 𝑎 cos 𝛽 (12) 

𝛼𝑧 = tan−1
𝑎𝑧

𝐻𝑧

 (13) 

𝑧𝛽 = 𝑦𝑧 tan 𝛽 (14) 
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𝑥 = 𝑥𝑧 (15) 

𝑦 =
𝑧𝛽

cos 𝛽
 (16) 

 

 
Obr. 8.8 Geometrické zobrazení pozice bodu dopadu paprsku skeneru dopadajícího na 

povrch kruhového tělesa natočeného vůči rovinně měření ve dvou osách 

 Náklon skeneru dle osy y 8.5.3

Pro výpočet na souřadnice bodu při naklonění pracovní roviny (obr 8.9) kolem osy y 

vychází z průmětu do roviny z přepočtem úhlu αz dle rovnice 17. Souřadnice bodu 

v natočené rovině a tedy výsledný obraz v rovině skeneru je získán rovnicemi 19 a 20. 

 
Obr. 8.9 Geometrické zobrazení pozice bodu dopadu paprsku skeneru dopadajícího na 

povrch kruhového tělesa nakloněného vůči rovině měření ve dvou osách. 

𝛼𝑧 = tan−1
sin 𝛼

cos 𝛼 cos 𝛾
 

(17) 

𝑧𝛾 = 𝑥𝑧 tan 𝛾 (18) 
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𝑥 =
𝑥𝑧

cos 𝛾
 

(19) 

𝑦 = 𝑦𝑧  (20) 

 
Obr. 8.10 Výpočet průsečíku mezi kruhovým objektem a laserovým paprskem skeneru 

nakloněného podle osy "y" 

Souřadnice bodu při náklonu roviny skeneru dle osy y a rotace dle osy z (obr 8.10) 

vychází z rovnic 3 až 11, přičemž vstupní úhel αz je dán rovnicí 21. Zpětný přepočet 

do roviny skeneru je dán rovnicemi 22 a 23. 

𝛼𝑧 = tan−1
cos 𝛽 tan 𝛼

cos 𝛾
 (21) 

𝑥 =
𝑥𝑧

cos 𝛾
 (22) 

𝑦 =
𝑦𝑧

cos 𝛽
 (23) 

 Aplikace výpočtů 8.5.4

S využitím rovnic byl v tabulkovém procesoru Excel vytvořen list (obr 8.11) 

umožňující simulaci odchylky obrazu ze skeneru nakloněného a posunutého ve dvou 

osách. K určení úhlového rozložení bodů simulující skutečný skener, je použita 

původní kalibrační tabulka, která definuje závislost úhlu paprsku na čase. Tato tabulka 

tvoří vstupní úhly α jednotlivých bodů. Stavitelnými parametry jsou dosah skeneru L, 

úhly náklonu skeneru β a γ, poloměr tělesa r a posunutí tělesa v osách xo a yo. 

Algoritmus odstraňuje body, které by byly mimo pracovní oblast skeneru. 

Obr. 8.12, 8.13 a 8.14 zobrazují získanou závislost odchylky poloměru na úhlu 

dopadajícího paprsku skeneru při různých úhlech náklonu β a γ a poloměru kružnice 

představující měřené těleso. Grafy představují typické případy s běžně užívanými 

průměry trubek 120, 380 a 500 mm, posunuté o 50 mm v ose x a y. Simulovaný skener 

je model s dosahem L = 500 mm a reálným pracovním úhlem 37° rozděleným mezi 

385 bodů. 
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Obr. 8.11 Excel aplikace pro výpočet vlivu náklonu a pozice skeneru vůči objektu. 

Tabulka 8.1 zobrazuje odchylky poloměru daného vzorovou kružnicí a získanými 

body. Vybrány jsou maximální hodnoty jejich absolutní hodnoty, vyskytující se 

v simulacích náklonu v osách x a y.  

Hodnota 2° pro vzorové úhly β a γ byla zvolena proto, že výsledná odchylka byla 

v rámci požadované tolerance. Tuto hodnotu by neměla přesáhnout suma nejistot 

jednotlivých částí kalibrační soustavy. V grafech je parný vliv posunutí v ose y na 

výsledné odchylce projevující se excentricitou rozložení odchylky a růstem její 

hodnoty. 

 

 

Obr. 8.12 Odchylka poloměru mezi získaným obrazem a posunutým testovacím 

vzorem o poloměru 250 mm. 

Odchylka 

poloměru 
[mm] 

řez pod 

náklonem 

Skutečný 
řez 
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Obr. 8.13 Odchylka poloměru mezi získaným obrazem a posunutým testovacím 

vzorem o poloměru 190 mm. 

 

Obr. 8.14 Odchylka poloměru mezi získaným obrazem a posunutým testovacím 

vzorem o poloměru 60 mm. 

Tab. 8.1 Odchylky poloměru při různých úhlech náklonu v ose x a y. 

 

β 0° 1° 1° 0° 2° 2° 0° 3° 3° 

ε 1° 0° 1° 2° 0° 2° 3° 0° 3° 

D [mm] Rozdíly na poloměru [mm] 

120 0,02 -0,02 0,01 0,06 -0,06 0,02 0,14 -0,14 0,06 

380 0,02 -0,02 0,02 0,08 -0,08 0,07 0,17 -0,17 0,16 

500 0,02 -0,01 0,02 0,07 -0,05 0,07 0,17 -0,12 0,15 

Oblast skenu 

Oblast skenu 
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9 Kalibrace měřící soustavy 
Větší rozměry tělesa, nepřívětivé pracovní prostředí a podmínky, vedou k využití více 

skenovacích zařízení, které je však nutné vůči sobě prostorově nastavit tak, aby 

složený obraz odpovídal realitě. 

Kalibrace se skládá z části: 

 hardwarové, kdy fyzicky nastavíme skenery prostorově tak, abychom co 

nejlépe eliminovali jejich vzájemné posunutí a natočení v prostoru. 

 softwarové, kdy matematickými rovnicemi převedeme body z prostoru 

souřadnic jednotlivých skenerů do společného prostoru. 

Testování a kalibrace byla původně prováděna na kalibračních přípravcích zavěšených 

ve středu měřicí soustavy. Jsou vyrobeny z nerezové oceli, soustruženy a frézovány. 

Jedná se o tři trubky o průměrech 166, 272 a 401 mm a jedna otočná deska s osou 

otáčení protínající rovinu povrchu. 

Deska je vybavena z jedné strany klíny, jejichž roviny šikmých stran se protínají v ose 

otáčení desky. To slouží k přenému určení středu nosného ramene. 

Matematická část softwarového řešení problému je poměrně jednoduchá, pokud lze 

fyzicky zajistit, aby byly pracovní roviny skenerů umístěny v jedné společné rovině, a 

neznámé byla jejich vzájemná natočení a pozice. Při této kalibraci se vychází ze 

známého tvaru kalibračního přípravku a jeho porovnání se získaným obrazem. 

Získáním společných bodů z tělesa snímaného všemi skenery lze definovat referenční 

souřadný systém, do nějž se souřadnice získaných bodů převedou. Jako referenční 

objekty lze využít různé kalibrační přípravky. V našem případě využíváme kalibrační 

přípravky ve tvaru kružnice a rovné plochy. 

Hardwarové seřízení polohy jednotlivých skenerů za provozních podmínek není 

jednoduché. Při velikosti rámu složeného z více částí, nelze vytvořit za komerčně 

přijatelnou cenu přesný upínací systém, který zajistí, že po osazení rámu budou 

skenery vždy ve stejné pozici. Výchozí poloha skenerů je pak dána hrubé při montáži 

celé soustavy a skenery jsou tedy nesprávně natočeny ve všech třech osách. Musí se 

tedy vykonat následující operace: 

 nastavení přípravku vůči pracovní rovině v ose válcovací soustavy, 

 nastavení skenerů vůči sobě dle přípravku, 

 určení pozice skenerů vůči sobě. 

 Metoda pro fyzické seřízení skenerů do pracovní roviny 9.1

Před samotným seřízením skenerů je nutné umístit kalibrační přípravek kolmo na osu 

z válcovací stolice. Cílem je vytvořit pracovní rovinu kolmou na trubku, která je 

objektem měření. Seřízením skenerů na kalibr místěný do středové osy se také 

maximalizuje pokrytí skenovaného objektu skenery. Jelikož v místě měření nejsou 

přítomny referenční body a roviny, vůči kterým by bylo možné spolehlivě kalibrační 

přípravek nastavit, bylo nutné vyvinout jednoduchou a levnou metodu nepřímého 

seřízení. 

Byly vyvinuty nové kalibry (obr 9.1) umístěné na společném nosném rameni (obr 9.1 

a 9.2), které umožnily přesnější a rychlejší práci než předchozí verze. 
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Obr. 9.1 Nové nosné rameno kalibrů a nový rovinný kalibr. 

 Referenční paprsek 9.1.1

Principem metody je umístění zdroje laserového paprsku na konec výrobní linky do 

výšky odpovídající ose válcovací stolice. Posunutí vůči této ose není klíčové pro 

seřízení, proto stačí pozici v ose x, y, určit měřením vůči dopravníku. Paprsek má 

počáteční průměr 1 mm a na vzdálenosti 16 m má průměr 5 mm. Výsledný rozptyl 

0,007° je zanedbatelný. 

 
Obr. 9.2 Nákres nejhoršího průchodu referenčního laserového paprsku přes válcovnu. 

Obr. 9.2 zobrazuje nejhorší možný případ, kdy pozice zdroje paprsku není známá 

vyjma vzdálenosti od válcovací stolice, ve které jsou umístěny válce s největším 

průměrem, tedy 500 mm, a paprsek stále prochází celou soustavou. Z trojúhelníku 

daného rozměry soustavy vyplývá, že je zajištěna maximální odchylka náklonu 1,25°. 

Díky přirozené schopnosti lidského oka odhadnout střed kruhu a umístění zdroje 

laserového paprsku do okolí osy soustavy lze předpokládat, že odchylka nepřesáhne ¼ 

vypočtené hodnoty a tedy dále předpokládáme odchylku paprsku vůči ose válcovací 

stolice 0,3°. Pro snížení této nejistoty by stačilo umístění kruhových zaměřovacích 

clon mezi první a poslední válce. 

 Umístění kalibru 9.1.2

Kalibrační přípravky jsou umístěny na tuhém nosném ramenu s dutým kuželovým 

čepem zobrazeným v řezu na obr. 9.3. V přední části je umístěna clona a v zadní je 

poloprůhledné stínítko s vyznačeným středem. Cílem je umístění nosného prvku tak, 

aby referenční laserový paprsek procházel přední clonkou a dopadal na střed zadního 

stínítka.  
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Obr. 9.3 Hlava nosného ramena kalibru se clonkou a stínem. 

Obr 9.4 ukazuje, způsob jakým byla určena maximální odchylka nosného ramene od 

osy. Paprsek prochází clonou o průměru D1 = 3 mm a dopadá na stínítko vzdálené f = 

50 mm. Cílem je umístit dopadající bod do středu stínítka, nebo v nejhorším případě 

tak, aby se dotýkal pomyslné kružnice o průměru D2. Jelikož předpokládáme odchylku 

laserové osy 0,3° a samotné nastavení skenerů bude vnášet nejistotu, zvolíme limitní 

úhel skonu kalibru vůči paprsku ε = 0,7°. Dosazením a vyjádřením rovnice 24 získáme 

průměr D2 roven 4 mm. 

 

Obr. 9.4 Nejhorší případ průchodu paprsku přes clonku v hlavě nosného ramene. 

𝜀 = tan−1
0,5(𝐷1 + 𝐷2)

𝑓
  (24) 

Bude-li se jasná část bodu na stínítku dotýkat středové kružnice o průměru 4 mm, 

zajistíme, že bude odchylka kalibru od osy soustavy rovna maximálně 1°. 

 Prostorové seřízení skenerů 9.1.3

Následuje vlastní seřízení skenerů do pracovní roviny. Skenery jsou připevněny na 

držácích, které umožňují rotaci ve 3 osách a posunutí v ose z. Postup je následující: 

1. Na nosné rameno se umístí otočný rovinný kalibr s pravítkem připevněným 

magnetickým držákem. 

2. Pravítko se pomocí posuvného měřítka ustaví tak aby bylo rovnoběžné 

s hranou kalibru. 
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3. Kalibr se natočí tak aby svíral s čelem skeneru 60-80° a poté se skenerem 

natáčí tak aby linie skeneru byla rovnoběžná s pravítkem (obr. 9.5). Pokud je 

linie skeneru mimo plochu kalibru, provede se posunutí skeneru v ose z. 

4. Kalibr se natočí rovnoběžně s čelem skeneru a opět se nastaví skener tak aby 

byla jeho linie rovnoběžná s pravítkem. Při délce kalibru 600 mm představuje 

odchylka 1 mm mezi vzdáleností linie a pravítka na začátku a na konci 

kalibru úhlovou odchylku δ = 0,1°. Díky tomu lze zajistit odchylku pod 0,3° i 

pouhou visuální kontrolou. 

5. Bod 3 a 4 se opakuje, dokud není pracovní rovina skeneru kolmá na osu 

otáčení kalibru. Linie skeneru je pak rovnoběžná s pravítkem při libovolném 

natočení kalibru. 

6. Pokud je linie skeneru vzdálená od pravítka, posuneme pravítko k linii a 

ověříme rovnoběžnost s kalibrem a linií. 

7. Postup zopakujeme od bodu 3 pro všechny skenery. 

 
Obr. 9.5 Nastavení skeneru vůči kalibračnímu přípravku. 

 Prostorová kalibrace soustavy skenerů 9.2

Po přibližném fyzickém seřízení skenerů do společné roviny přichází na řadu 

matematická část kalibrace sestávající se ze čtyř operací: 

 určení společného referenčního bodu, 

 určení úhlů skenerů, 

 dodatečné seřízení obrazu, 

 korekce průměrů. 

Tyto operace jsou aplikovány v kalibrační části software vyvinutého pro obsluhu 

skenerů, sběr dat a archivaci měření. Tato část software není přístupná běžnému 

uživateli ale pouze vyškolené obsluze. 

Cílem seřízení soustavy skenerů přepočet ortogonálních souřadnic změřeného 

bodu z roviny laseru na ortogonální souřadnice vůči referenčnímu bodu 

společnému pro všechny lasery a ve společné rovině. 
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 Určení společného referenčního bodu 9.2.1

Tato část spočívá v umístění rovinného kalibru s klíny do oblasti, která je snímatelná 

všemi skenery tvořícími soustavu a určením společného bodu, který se stane počátkem 

souřadnice nového systému. Kalibr je navržen tak, aby průnik roviny klínů na něm 

umístěných, procházel osou otáčení kalibru. Klíny jsou posuvné, aby bylo umožněno 

jejich seřízení vůči ose otáčení kalibru. Pro ověření polohy klínů lze využít například 

kontaktní souřadnicový stroj. Kalibr se natočí stranou s klíny přibližně kolmo na osu 

testovaného skeneru (obr. 9.6). Kalibrace probíhá v části software zaměřeném na 

určení referenčního bodu. Ze získaného obrazu se vyberou dvě oblasti reprezentující 

plochy klínů. Lineární interpolací vybraných bodů se získají dvě přímky, jejichž 

průsečík reprezentuje střed otáčení kalibru. 

 
Obr. 9.6 Určení pozice referenčního bodu. 

Střed kalibru, neboli referenční bod, musí být umístěn tak, aby plochy klínů byly po 

příslušném natočení, kompletně snímatelné všemi kalibrovanými skenery. Je vhodné, 

aby střed kalibru byl umístěn v oblasti společné pro všechny kalibrované skenery, není 

to však podmínkou. Pro další zpřesňující korekce je důležité, aby byl střed umístěn 

v okolí průniku pracovní roviny a předpokládané středové osy měřeného tělesa. 

Množina průsečíků interpolovaných přímek představuje jeden společný bod 

v prostoru, vůči němuž se souřadnice bodů z jednotlivých skenů přepočítají. Jeden bod 

však není pro přepočet souřadnic dostatečný. Dalším krokem je určení vzájemného 

natočení skenerů. 

 Úhlové seřízení skenerů 9.2.2

Pro určení polárních souřadnic skenerů je nutné znát úhly, které vzájemně svírají 

spojnice středů jednotlivých skenerů se společným středem souřadnic. Úhly zjistíme 

pomocí kalibrace na společné referenční roviny. Při této operaci umístíme skener tak 

aby všechny skenery dokázaly naskenovat některou z rovnoběžných rovin k tomu 

určených (obr. 9.7). Filtrací a linearizací získaných bodů se určí rovnice přímek 

reprezentujících plochu kalibru. Po určení polorovin, ve kterých jsou skenery 

umístěny vůči kalibru, je možno určit jejich vzájemné úhly. 
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Obr. 9.7 Úhlové seřízení skenerů. 

 Dodatečné seřízení obrazu 9.2.3

V tomto kroku je provedena visuální kontrola seřízení soustavy. Jsou postupně 

skenovány různé kalibry a ručně provedeny případné korekce úhlů a posunutí počátku 

souřadnic u jednotlivých skenerů. Cílem je zlepšení lícování překrývajících se částí 

obrazů ze sousedních skenerů. V ideálním případě není po předešlých krocích 

kalibrace tato korekce nutná. 

 Korekce průměrů 9.2.4

Nelinearity skenerů a jejich náklon vůči pracovní rovině se projevuje celkovou 

deformací získaného obrazu. Pokud je výstupem z měření pouze minimální a 

maximální průměr, lze tyto vlivy částečně kompenzovat pomocí aproximace dle 

referenčních průměrů. Tyto podmínky jsou: 

 Měřené těleso s kruhovým průřezem je vždy umístěno v okolí středu 

soustavy, na který je soustava kalibrována, 

 průměr měřených těles odpovídá rozsahu kalibrů, na kterých je soustava 

kalibrována 

 vlastnosti soustavy skenerů se v čase nemění. 

V našem případě je využita aproximace korekčních koeficientů průměrů pomocí 

kalibrace na tři kruhové kalibry známého průměru.  

Kalibrace na průměr probíhá v části software určeném k ruční korekci úhlů 

a referenčních bodů skenerů a poté k získání kompenzačních koeficientů, při čemž lze 

nastavit limitní úhel dopadu paprsku na objekt. Filtr odstraní body s větším úhlem 

dopadu a sníží tak chybu měření. 

K tomu účelu slouží výpočet průměru kružnice dané třemi body. Posunutí počádku 

souřadného systému do prvního ze zadaných bodů: 
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 Praktické ověření 9.3

Cílem této části práce bylo usnadnění a zlepšení kvality seřízení soustavy skenerů 

použitých v rámci soustavy pro měření průměru a ovality trub. Metoda slouží jako 

přípravný krok k softwarové kalibraci skenerů a vytvoření společného souřadného 

systému. Díky výrazně přesnějšímu seřízení skenerů do jedné pracovní roviny, která 

byla navíc kolmá vůči středové ose válcovaného trubky s odhadovanou odchylkou do 

1°, jsme dosáhli hodnoty rozptylu ±0,5 mm u měřených průměrů a ovality. Kalibrační 

metoda byla prakticky ověřena v prostředí válcovny trub. Jako referenční paprsek byl 

použit stavební laser na stativu vybavený vodováhou. Pomocí popsané metody se 

podařilo nastavit referenční paprsek vůči válcovací stolici, poté seřídit nosné rameno 

vůči paprsku a nastavit jednotlivé skenery do společné roviny seřízením vůči 

kalibračním přípravkům. Na obrázcích 9.8 a 9.9 je záznamem z kalibrace v provozu. 

 

  
Obr. 9.8 Laserový zdroj a kalibr umístěný na výstupu z válcovací stolice. 

 

 
Obr. 9.9 Hlava nosného ramena kalibru se clonkou a stínem. 
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10 Korekce nelinearit použitých skenerů 
V první fázi byla korekce prováděna na základě kalibrační tabulky dodané výrobcem 

skeneru. Tato tabulka kombinuje vektor změřených vzdáleností s vektorem úhlů 

natočení ve tvaru sinusoidy, exportovaného z kalibrační knihovny. Tabulka umožňuje 

pomocí korekční konstanty posouvat fázi měření. Tato kalibrace se ukázala 

nedostatečná, protože lze použít jen v případě malých odchylek a rozdvojení obrazu. 

V tomto okamžiku se zdálo, že deformace je způsobená pouze špatnou interpretací 

pracovního úhlu a rozložení je symetrické od středu. Proto byla aplikována korekce 

součtem vektoru s pomocnou křivkou ve tvaru sinusoidy a experimentálně testována 

různá nastavení fáze a amplitudy této křivky. Tímto způsobem bylo možné u 

některých skenerů možno dosáhnout odpovídajícího tvaru, avšak pouze pro konkrétní 

data z jednoho měření. 

Aplikací získaného vektoru na data z jiných měření ukázala problém s neznalostí 

správných rozměrů. V té době nám také nebyl znám problém s hysterezí vačkového 

mechanismu. Korekční metoda byla opakovaně testována na sadách 4 až 10 měření. U 

skenerů, kde se projevovaly atypické odchylky na krátkých úsecích, byl vektor úhlů 

korigován ručně, což bylo velmi pracné a výsledek kalibrace byl většinou 

neuspokojivý.  

 Kalibrační postup 10.1

Idea byla taková, že pokud provedeme korekci na větší skupině dat z měření 

pokrývajících stejný pracovní úhel, měli bychom pak váženým průměrem získaných 

korekčních vektorů získat správný vektor natočení pro přepočet souřadnic měřených 

bodů.  

 
Obr. 10.1 Aplikace v Excelu pro úhlovou korekci skeneru 

Cílem při kalibraci bude úprava vektorů natočení tak, aby obraz odpovídal tvarem 

měřenému kalibračnímu přípravku ve tvaru rovné nebo válcové plochy. Byla proto 

vytvořena aplikace (obr. 10.1) v prostředí MS Excel, která obsahuje makra pro 

výpočet průsečíku kružnice s kalibrační přímkou a kalibrační kružnicí. Parametry 

kalibrace jsou zadávána ručně, z čehož nejobtížnější je správné umístění kalibrační 
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křivky, což je ještě náročnější u kružnice. Neplatné body jsou vynechány. Získaný 

vektor úhlů je pak opět aplikován na naměřená data a v grafu zobrazen rozdíl mezi 

původní a novou verzí. Aplikace byla později inovována tak, aby výsledek nebyl brán 

z jednotlivých měření ale jako vážený průměr ze všech výsledných korekcí. Váha 

závisí na úhlu dopadu a filtr odstraňuje hodnoty s velkou odchylkou. 

 Kalibrace na přímku 10.1.1

V tomto případě se vycházelo z rovnice přímky tvořené povrchem kalibračního 

přípravku ve tvaru nakloněné roviny ve vzdálenost b od osy y a směrnicí a, a jejího 

průniku s kružnicí s poloměrem L, procházející původním měřeným bodem M [x0, y0] 

a středem v počátku souřadnic (obr. 10.2). Průsečík, který je blíže bodu M, je pak 

považován za zkalibrovaný bod MN [xN, yN]. 

 
Obr. 10.2 Průsečík kalibrační přímky s kružnicí. 

Kalibrační přímka může být rovnoběžná s osou y, proto je vyjádřena jako funkce ve 

tvaru: 

𝑥𝑝 = 𝑎 ∙ 𝑦𝑝 + 𝑏 (25) 

kde a je směrnice přímky a b posunutí v ose x. Rovnice kružnice tvořené změřenou 

vzdáleností L a středem v počátku souřadného systému je pak: 

𝑥𝑝
2 + 𝑦𝑝

2 = 𝐿2 (26) 

Dosazením rovnice (25) do rovnice (26) a úpravou získáme kvadratickou rovnici: 

(𝑎2 + 1)𝑦𝑝
2 + 2𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑦𝑝 + (𝑏2 − 𝐿2) = 0 (27) 

Řešením kvadratické rovnice získáme žádné, jedno nebo dvě řešení, podle toho kolik 

průsečíků má definovaná kružnice s přímkou. Počet řešení určíme z hodnoty 

diskriminantu D, který je roven: 

D = (2𝑎 ∙ 𝑏)2 − 4(𝑎2 + 1)(𝑏2 − 𝐿2) (28) 

Pokud je D menší než 0, pak je změřený bod neplatný a hodnota sklonu tohoto bodu 

se nemění. 
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Pro D ≥ 0 je souřadnice průsečíků y1,y2 je pak: 

𝑦1,2 =
−𝑎 ∙ 𝑏 ± 0,5√𝑑

𝑎2 + 1
 

(29) 

a  

𝑥1,2 = 𝑎 ∙ 𝑦1,2 + 𝑏 (30) 

Přičemž pro d = 0 je y1 rovno y2 a rovnice (29) a (30) mají jen jedno řešení.  

𝑦𝑁 = 𝑦1; 𝑥𝑁 = 𝑥1;  𝛼𝑁 = arctg (
𝑦1

𝑥1

) 
(31) 

Pro případ dvou řešení se určí platná nová souřadnice podle pravidla:  

když 

|𝑦1 − 𝑦0| < |𝑦2 − 𝑦0|  (32) 

pak  

𝑦𝑁 = 𝑦1; 𝑥𝑁 = 𝑥1;  𝛼𝑁 = arctg (
𝑦1

𝑥1

) 
(33) 

jinak 

𝑦𝑁 = 𝑦2; 𝑥𝑁 = 𝑥2;  𝛼𝑁 = arctg (
𝑦2

𝑥2

) 
(34) 

Nový úhel αN je porovnán s původním α0, aby byly vyloučeny body s příliš velkou 

změnou úhlu oproti původní kalibraci. U těchto bodů lze předpokládat, že jsou 

výsledky chybného měření. 

 
Obr. 10.3 Průsečíky kalibrační kružnice s kružnicí opsané měřeným bodem. 

 Kalibrace na kružnici 10.1.2

V tomto případě se vycházelo z rovnice kružnice se středem v bodě S [xs, ys], 

představující povrch kalibračního přípravku ve tvaru válce o poloměru Rk a kružnice 

se středem v počátku souřadnic, s poloměrem L a procházející původním měřeným 
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bod M [x0, y0] (obr. 10.3). Průsečík, který je blíže bodu M, je pak považován za 

zkalibrovaný bod MN [xN, yN]. 

Nejprve určíme délku spojnice B mezi středy kružnic, tedy počátkem souřadnic a 

bodem S [x0, y0]: 

𝐵 = √𝑥𝑠
2 + 𝑦𝑠

2  (35) 

Pokud platí že: 

𝐵 > 𝐿 + 𝑅𝑘  (36) 

pak kružnice nemají průsečík a bod M [x0, y0] je neplatný bod, který se dále zanedbá. 

Pokud platí že: 

𝐵 = 𝐿 + 𝑅𝑘  (37) 

pak mají kružnice jediný průsečík P1 a z podobností trojúhelníků lze určit souřadnice 

x1 a y1 které jsou rovny 

𝑥1 =
𝑥𝑠 ∙ 𝐿

𝐿 + 𝑅𝑘

  
(38) 

𝑦1 =
𝑦𝑠 ∙ 𝐿

𝐿 + 𝑅𝑘

  
(39) 

V ostatních případech mají kružnice dva průsečíky. Souřadnice těchto průsečíků P1 

[x1, y1] a P2 [x2, y2] lze po transformaci do pomocných souřadných os xT, yT řešit jako 

výška trojúhelníku LRkB (obr. 10.4), a poté transformovat zpět od souřadných os x, y.  

 
Obr. 10.4 Řešení průsečíku kružnic v pomocném souřadném systému xT,yT. 

Výšky trojúhelníku y1T, kterou lze vyjádřit pomocí rovnic: 

𝑦1𝑇
2 = 𝐿2 − 𝑥1𝑇

2 (40) 

𝑦1𝑇
2 = 𝑅𝑘

2 − (𝐵 − 𝑥1𝑇)2 (41) 

z čehož lze vyjádřit x1T jako: 

𝐿2 − 𝑥1𝑇
2 = 𝑅𝑘

2 − 𝐵2 + 2𝐵𝑥1𝑇 − 𝑥1𝑇
2 (42) 

z čehož lze vyjádřit x1t jako: 

yT 

 

x
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B 

αT 
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x1T 

P
1
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𝑥1𝑇 =
𝐿2 − 𝑅𝑘

2 + 𝐵2

2𝐵
 

(43) 

a výška y1t následně jako: 

 𝑦1𝑇  = √𝐿2 − 𝑦1𝑇
2   

(44) 

Nyní provedeme transformaci zpět do původní soustavy souřadnic (obr. 10.5). 

 
Obr. 10.5 Transformace souřadnic průsečíků zpět do souřadného systému x, y. 

Pro přepočet souřadnic zpět do souřadného systému x, y je třeba určit úhel αT 

𝛼𝑇 = arccos (
𝑥1𝑇

𝐿
)  (45) 

Průsečíky kružnic pak svírají s osou x úhel: 

𝛼1 = 𝛼𝑇 + 𝛽 

𝛼2 = 𝛼𝑇 − 𝛽 

(46) 

kde úhel β je roven: 

𝛽 = arctg (
𝑥𝑠

𝑦𝑠

)   
(47) 

Ze dvou řešení se určí, platná nová souřadnice podle pravidla:  

když 

 Abs(𝛼1 − 𝛼0) < Abs(𝛼2 − 𝛼0)  (48) 

pak  

 𝛼𝑁 =  𝛼1;  𝑥𝑁 = 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼1);  𝑦𝑁 = 𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼1) (49) 

jinak 

𝛼𝑁 =  𝛼2;  𝑥𝑁 = 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼2);  𝑦𝑁 = 𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼2) (50) 

Nový úhel αN je porovnán s původním α0, aby byly vyloučeny body s příliš velkou 

změnou úhlu oproti původní kalibraci. U těchto bodů lze předpokládat, že jsou 

výsledky chybného měření. 
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 Vyhodnocení kalibračních bodů 10.1.3

Výsledný vektor úhlů je vážený průměr z vektorů získaných kalibrací na jednotlivých 

obrazech. Prvním krokem je odstranění bodů, bodů, jejichž souřadnice se příliš liší od 

původních souřadnic. Je to s největší pravděpodobností způsobeno chybným měřením. 

Tyto chyby se projeví zejména u bodů, jejichž průvodiče svírají s rovinou odrazu úhel 

blížící se 90°. Malá odchylka změřené vzdálenosti vyvolá velkou změnu úhlu při 

korekci. V další verzi již bude úhel dopadu součástí výpočtu určující, jakou váhu 

budou mít vypočtené souřadnice jednotlivých bodů. 

Druhým krokem je testování aplikace jednotlivých vektorů úhlů na naměřená data. 

Postupně se jednotlivým řadám přiřazuje váha 1 a ostatním 0. Zkoumá se vliv na 

výsledné obrazy a řadám s negativním vlivem se zanechá váha blížící se 0. 

V následující verzi aplikace budou odděleny váhy pro oba směry skenování. Vliv 

jednotlivých vektorů úhlů na výsledné obrazy bude vyhodnocovat algoritmus 

aplikace. 

Třetím krokem je úprava vah podle pozitivního vlivu na výsledek. Nyní se to provádí 

experimentálně. V následující verzi by měl tento problém řešit algoritmus testováním 

vlivu vah na odchylky obrazu od vzoru. Dále se předpokládá opakovaná aplikace 

celého algoritmu na získaný vektor úhlů, kdy výsledný vektor úhlů se stane výchozím 

vektorem následující iterace. 

 Software pro kalibraci skeneru O2DS 10.2

Cílem práce bylo vyvinout desktopovou aplikaci (obr. 10.6) umožňující snadnou 

kalibraci skeneru O2DS případně skeneru pro nějž je možné vytvořit konfigurační 

soubor kompatibilní s formátem O2DS. Vývoj probíhal v prostředí Visual Studio 

2012-2017 v jazyce C#. Uživatelské rozhraní by mělo umožnit uživateli zadat 

konfigurační soubor skeneru a data z měření kalibračních přípravků a poté provést 

automatickou analýzu dat. Výstupem je korekční matice upravující úhel a vzdálenost 

změřených bodů. 

 
Obr. 10.6 Software pro kalibraci skeneru O2DS. 
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11 Závěr 
Počet aplikací laserových skenerů v průmyslu stále roste díky poklesu jejich ceny, 

zlepšování vlastností a rostoucího zájmu průmyslu na snižování výrobních nákladů 

kontrolou kvality již během výroby. Laserové dálkoměry, 2D a 3D skenery mají 

unikátní vlastnosti, které jiné typy skenerů nejsou schopny nabídnout. Jednotlivé 

druhy laserových skenerů se od sebe výrazně liší, neboť jsou specializované na určité 

aplikace. Triangulační 2D skenery s naklápěcím zrcátkem mají široké uplatnění. 

Splnění požadavku na kombinaci vysoké frekvence měření při obtížných podmínkách, 

pro triangulační skenery velkého rozsahu, dosahu a zorného úhlu má za následek 

snížení přesnosti měření.  

Obsahem této práce bylo seznámení se s využitím 2D laserových skenerů využitých v 

soustavě pro měření průměru a ovality trubek na výstupu z válcovací stolice a tedy za 

pohybu a teploty až 1000 °C, která byla vyvinuta v rámci projektu Preseed a popsána 

v kapitole 4. V kapitole 5 bylo zde stručně popsáno několik dalších metod měření 

průměru těles s kruhovým průřezem a poté popsány principy, výhody a nevýhody 

základních typy laserových dálkoměrů a 2D skenerů. 6. Kapitola se zabývá 

konkrétním modelem použitého skeneru DSE O2DS. 

V kapitole 7 se práce zabývala vývojem jednotky tvořící komunikační rozhraní mezi 

PC a mezi skenery DSE či senzory a skenery Riftek. Jednotka byla využita 

v projektech měření průměru a ovality trubek soustavou laserových skenerů DSE, 

měření tloušťky materiálu soustavou laserových dálkoměrů Riftek a soustavy měření 

absolutní pozice napínacích šroubů při svařování absolutními úchylkoměry Riftek. 

Pro prostorovou kalibraci soustavy byla vyvinuta jednoduchá metodika popsaná 

v kapitole 9, umožňující seřízení skenerů v provozních podmínkách bez náročnosti na 

nákladná či složitá měřicí a kalibrační zařízení. Metodika je založená na soustavě 

kalibrů kruhového tvaru a otočného rovinného kalibru s klíny určujícími střed kalibrů. 

Kalibrace se provádí v kalibrační části obslužného software a skládá se z:  

 určení společného virtuálního středu soustavy skenerů pomocí rovinného 

kalibru s klíny, kdy je rovina s klíny postupně natočena přibližně kolmo na 

osu každého skeneru a určení polohy virtuálního středu jako průniku přímek 

reprezentujících obraz skenovaných šikmých stěn klínů, 

 z určení úhlu mezi osami skenerů v pracovní rovině, změřením úhlů, které 

svírají přímky reprezentující skeny rovnoběžných ploch kalibru v zafixované 

poloze, 

 z ručního seřízení obrazů při vizuální kontrole lícování obrazů z jednotlivých 

skenerů, pokud bylo srovnání obrazů podle předešlých neúspěšné, 

 z částečného potlačení nelinearit soustavy skenerů určením aproximačních 

koeficientů pro korekci výsledných změřených průměrů, založeného na 

měření sady kruhových kalibrů o známých průměrech. 

Vnikly dvě varianty kalibrů. První varianta byla vyrobena ze soustružení obrobených 

ocelových trubek a ocelové desky s klínem. Tato varianta byla těžká, obtížná na 

manipulaci, přesnost nebyla dostatečná a nebylo u ní možné jednoduše určit orientaci 

osy kalibrů vůči ose válcovací stolice. Druhá varianta byla vyrobena z hliníku a 



50  Návrh a ověření metodiky kalibrace 2d triangulačních skenerů 

kalibry jsou nyní uchyceny na ramenu s dutým trnem, v němž je z jedné strany vstupní 

clona a z druhé výstupní průsvitné stínítko. To umožňuje prostorové seřízení osy 

ramene vůči ose válcovací stolice definované referenčním laserovým paprskem 

vysílaného ze zdroje umístěného na počátku válcovací soustavy. Paprsek je umístěn 

tak, aby procházel celou válcovací soustavou, díky čemuž bude v nejhorším možném 

případě mít, v případě největšího průměru válců stolice, odchylku 1,25° vůči ose 

soustavy. Lze předpokládat, že vyškolená obsluha visuálně umístí zdroj do okolí 

středu soustavy a poté nastaví paprsek tak aby byl z pohledu obsluhy bod dopadu 

paprsku v okolí středu kružnice tvořené obrysem válců válcovací stolice. Za těchto 

předpokladů je odhad odchylky paprsku od osy 0,3°. Nastavením nosného trnu vůči 

paprsku tak aby paprsek procházel vstupní clonou o průměru 3 mm a dotýkal se na 

stínítku vyznačené kružnice o průměru 4 mm, dosáhneme v nejhorším případě 

odchylku trnu od paprsku 0,7°. Maximální celková odchylka trnu od osy stolice 

nepřesáhne 3° které byly simulačně určeny jako kritické. Součástí postupu je seřízení 

skenerů do společné pracovní roviny s využitím otočného rovinného skeneru. 

Během provozu se ukázalo, že u skeneru tohoto typu se projevují nelinearity během 

měření, kterými se zabývá kapitola 8. Při dané pracovní vzdálenosti, rozsahu, 

pracovního úhlu a rychlosti se již projeví sebemenší nepřesnost v konstrukci. 

Problematické se to stává při skládání obrazu z více skenerů a to zejména právě u 

měření povrchu s válcovým průřezem, kde se využívá velká část pracovní oblasti 

skeneru a chybný údaj o sklonu paprsku skeneru má velký vliv na následný výpočet 

tvaru objektu. Nelinearita skenerů je způsobená zejména konstrukcí vačkového 

naklápění rozmítacího mechanismu a částečně změnou pracovní polohy oproti tovární 

kalibraci. Nelinearity se projevují deformací obrazu a rozdvojením řad naměřených 

bodů. Řady tvoří dvě skupiny představující sken nejprve při naklánění zrcadla vačkou 

jedním směrem a při jeho návratu do výchozí polohy působením přítlačné pružiny. 

Vznikající hystereze je způsobena deformací materiálu, změnou pracovní polohy a 

zejména nedostatečným přítlakem při návratu zrcadla pomocí pružiny. Přítlak pružiny 

již nebylo možno zvýšit, neboť pak docházelo k deformaci mechanismu, zvýšenému 

otěru a tření mezi pohyblivými díly. Přidáním vodícího mechanismu se podařilo 

výrobci tento problém snížit, avšak ne odstranit. 

Kapitola 10 se zabývá kalibrací samotného skeneru. Z opakovaného měření 

vyplynulo, že pokud nedochází k fyzické manipulaci se skenerem, nemění se ani 

povaha nelinearity. Předpokládané řešení bylo v úpravě kalibrační knihovny určující 

polární souřadnice bodů v závislosti na změřené vzdálenosti a fázi měření. Pokus o 

řešení se skládal nejprve z ruční úpravy kalibračních koeficientů knihovny tak, aby 

výstup tvarem odpovídal změřenému kalibračnímu přípravku tvořeného frézovanou 

deskou a soustruženými trubkami o různých rozměrech. Poté byl vytvořen algoritmus 

v jazyce VBA pro MS Excel, který měl ze změřených hodnot provést korekci 

úhlových souřadnic tak, aby obraz odpovídal tělesu o zadaných rozměrech 

a souřadnici. Dále byl vyvíjen software určený k pokročilejší kalibraci skeneru. 

Umožňuje sjednocení a filtraci dat z různých měření kalibrů a odhad pozice kalibru 
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v závislosti na obrazu zatíženého výraznou chybou měření, což je nezbytné pro 

výpočet korekcí. 

 Přínos pro vědní obor 11.1

Přínosem pro obor je: 

 aplikace pro analýzu vlivu sklonu skeneru na obraz,  

 algoritmy pro vyhodnocení polohy kalibrů vůči skeneru z obrazu zatíženého 

chybou, 

 algoritmy pro korekci bodů skeneru. 

 Přínos pro praxi 11.2

Přínosem pro praxi je vznik kalibrační metodiky pro prostorové seřízení soustavy 

skenerů vůči ose měření a vznik soustavy kalibrů. Metodika byla v praxi ověřena. 

Dále vnikl software pro prostorovou kalibraci soustavy a software pro analýzu 

výstupu ze skenerů. Jako doplňkový výstup je firmware jednotky určené ke 

komunikaci se skenery a testovací software k této jednotce. 

 Doporučení na další výzkum 11.3

Dosažené výsledky kalibrace skenerů ve smyslu korekce nelinearit zatím nebyly 

uspokojivé. Další výzkum by se měl zaměřit na vývoj korekční matice skeneru a další 

postupy analýzy nelinearit skeneru. 

 



52  Návrh a ověření metodiky kalibrace 2d triangulačních skenerů 

12 Conclusion 
The number of laser scanner applications in the industry is still growing due to lower 

prices, improved performance and growing industry interest in lowering production 

costs by quality control already in production. Laser rangefinders, 2D and 3D scanners 

have unique features that other types of scanners are not able to offer. The different 

types of laser scanners differ considerably from one another because they are 

specialized in certain applications. Triangulation 2D scanners with a tilting mirror are 

widely used. Fulfillment of the requirement for a combination of high frequency 

measurement under difficult conditions, for large scale triangulation scanners, range 

and viewing angle results in lower measurement accuracy. 

The content of this work was familiar with the use of 2D laser scanners used in the 

system for measuring the diameter and the ovality of the pipes at the exit from the 

rolling mill and thus at the movement and temperature up to 1000 °C, which was 

developed within the Preseed project and described in chapter 4. V chapter 5 briefly 

described several other methods of measuring the diameter of bodies with circular 

cross section and then the principles, advantages and disadvantages of basic types of 

laser rangefinders and 2D scanners. 6. The chapter deals with the specific model of the 

DSE O2DS scanner used. 

In Chapter 7, the thesis dealt with the development of the unit that forms the 

communication interface between the PC and between the DSE scanners and the 

Riftek sensors and scanners. The unit was used in projects for the measurement of 

diameter and ovality of tubes by a set of laser scanners DSE, measurement of material 

thickness by a set of laser rangefinders Riftek and a system of measuring the absolute 

position of tensioning screws by welding with absolute Riftek gauges. 

For the spatial calibration of the system, the simple methodology described in Chapter 

9 has been developed to allow the scanners to be adjusted in operating conditions 

without the need for costly or complex measuring and calibration equipment. The 

methodology is based on a system of circular-shape calibrators and a rotating planar 

caliber with wedges defining the center of the gauges. The calibration is performed in 

the calibration part of the service software and consists of: 

 determining the common virtual center of the scanner system with a 

planar caliper with the wedges where the plane with the wedges is 

gradually rotated approximately perpendicular to the axis of each 

scanner and determining the position of the virtual center as the 

intersection of the lines representing the image of the scanned inclined 

wedge walls, 

 from determining the angle between the axis of the scanners in the 

working plane, by measuring the angles formed by the lines representing 

the scans of the parallel surfaces of the caliber in the fixed position, 

 from manual image adjustment to visual inspection of images fitting 

from individual scanners, if the comparison of images was previously 

unsuccessful, 
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 from partial suppression of the non-linearity of the scanner system by 

determining the approximation coefficients for correcting the resulting 

measured diameters, based on the measurement of a set of circular 

gauges of known diameters. 

Two variants of gauges entered. The first variant was made by turning machined steel 

tubes and steel plate with a wedge. This variant was difficult, difficult to handle, 

accuracy was not sufficient and it was not possible to simply determine the orientation 

of the axis of the gauges relative to the rolling mill axis. The second variant was made 

of aluminum and the gauges are now attached to a hollow mandrel arm, which has one 

orifice and a second translucent shade. This allows spatial adjustment of the arm axis 

relative to the rolling mill axis defined by the reference laser beam emitted from the 

source located at the beginning of the rolling mill. The beam is positioned so that it 

passes through the whole rolling system, making it worse for the largest diameter of 

the stools to have a deviation of 1.25° to the axis of the system. It can be assumed that 

the trained operator visually places the source around the center of the system and 

then adjusts the beam so that from the viewpoint of the operator, the point of impact of 

the beam around the center of the circle is formed by the contour of the rolling mill 

rollers. Under these assumptions, an estimate of the beam deviation is 0.3°. By setting 

the carrier mandrel against the beam so that the beam passes through a 3 mm diameter 

inlet screen and touches the shade marked with a circle diameter of 4 mm, the 

deviation of the mandrel from the beam is at worst 0.7°. The maximum total deviation 

of the mandrel from the axis of the stool does not exceed 3° which were simulated as 

critical. As part of the procedure, you can adjust the scanners to a common working 

plane using a rotating flatbed scanner. 

During operation, it has been shown that this type of scanner displays nonlinearities 

during the measurements that are dealt with in Chapter 8. At a given work distance, 

range, working angle, and speed, the slightest inaccuracy in the design is apparent. 

This is problematic when composing images from multiple scanners, especially when 

measuring a surface with a cylindrical cross section, where a large part of the working 

area of the scanner is used, and the misconception of the scanning beam angle has a 

great effect on the subsequent calculation of the shape of the object. The non-linearity 

of the scanners is due in particular to the construction of the cam tilt of the sliding 

mechanism and partly to a change in the working position compared to the factory 

calibration. Nonlinearities are manifested by image deformation and splitting of the 

series of measured points. The rows consist of two groups representing the scanning 

first by tilting the mirror with the cam in one direction and returning it to the starting 

position by the pressure spring. The resulting hysteresis is caused by the deformation 

of the material, the change of working position and, in particular, the insufficient 

compression when the mirror returns through the spring. The compression of the 

spring could no longer be increased, as there was a deformation of the mechanism, 

increased wear and friction between the moving parts. By adding a guide mechanism, 

the manufacturer has succeeded in reducing this problem, but not eliminating it. 

Chapter 10 deals with calibration of the scanner itself. Repeated measurements 

indicate that if the scanner does not physically manipulate, the nature of non-linearity 
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does not change. The expected solution was to edit the calibration library to determine 

the polar coordinates of the points, depending on the measured distance and the 

measurement phase. The attempt at the solution consisted firstly from the manual 

adjustment of the calibration coefficients of the library so that the output corresponds 

to the measured calibration product consisting of a milled plate and turned tubes of 

different dimensions. Then a VBA algorithm for MS Excel was created, which had to 

correct the angular coordinates from the measured values so that the image 

corresponds to the body with the specified dimensions and coordinates. Additionally, 

software for advanced calibration of the scanner was developed. It allows the 

integration and filtering of data from various calibration measurements and the 

estimation of the caliber position according to the image affected by a significant 

measurement error, which is necessary for the calculation of the corrections. 

 Contribution for scientific discipline 12.1

The main contribution for the scientific discipline is: 

 algorithm for analyzation of the effect of the scanner's inclination on the 

image, 

 algorithms for evaluating the caliber position relative to the scanner from an 

error- 

 scanning point correction algorithms. 

 Contribution for practice 12.2

The contribution for practice is the creation of a calibration methodology for spatial 

adjustment of the scanner system against the axis of measurement and the 

development of a system of gauges. The methodology has been verified in practice. In 

addition, the software for spatial calibration of the system and the software for the 

analysis of the output from the scanners were introduced. As an additional output, 

firmware units are designed to communicate with scanners and test software for this 

unit. 

 Recommendation for further research 12.3

The results of calibration of scanners in terms of non-linear correction have not yet 

been satisfactory. Further research should focus on the development of the scanner 

correction matrix and other nonlinear scanning procedures. 
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