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Anotace 

 

Cílem této práce je prezentace možnosti využití systémů strojového vidění 

v metalurgickém průmyslu. V první části je popsán teoretický princip technologii pro 

zpracování obrazu. Dále jsou představeny možnosti použití dané technologie 

v konkrétních příkladech hutních provozů. V další části je uvedena praktická ukázka 

aplikace systému strojového vidění v praxi. V závěru práce je naznačen možný vývoj 

počítačového vidění v metalurgickém průmyslu. 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annotation 

 

The aim of this diploma thesis is to show opportunities of usage the computer 

vision in metallurgical industry. The first section describes the theoretical principle of 

image processing technologies. There are presented purposes of usage these 

technologies in practical examples in metallurgical industry in the next chapter. The 

next section presents practical computer vision system application. In the summary of 

this diploma thesis there are analysed possibilities of the future computer vision system 

in the future.           
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Úvod 

 

  Strategickým cílem každého výrobního podniku je v dnešní době snižování 

nákladů a zároveň zvyšování kvality výrobků. Docílit vysoké kvality výrobků a 

minimalizovat počet neshodných výrobků je možné pouze s dostatečnou kontrolou 

kvality v průběhu celého výrobního procesu. Jako inovativní řešení pro výstupní 

vizuální kontrolu, detekci nestandardních situací, zjišťování přítomnosti materiálu atp. 

se nabízí systémy strojového vidění (computer vision).  

 

 V metalurgickém průmyslu v České republice se uvedené systémy zatím 

používají jen v malé míře. Systémy strojového vidění umožňují například pomocí 

kamer sledovat a následně pomocí softwarových prostředků vyhodnocovat výrobní 

operace nebo provádět vizuální kontrolu kvality výrobků.  

 

 Cílem diplomové práce je seznámení se základními teoretickými principy a 

mechanizmy strojového vidění. Dále budou nastíněny možnosti využití uvedené 

technologie v hutních provozech. Jedná se zejména o detekci povrchových vad, 

identifikace přítomnosti materiálu, počítání kusů výrobků, měření rozměrů, kontrola 

tolerancí a další.  

 

V praktické části bude prezentován návrh systému strojového vidění pro 

identifikaci přítomnosti materiálu na chladníku kontislitků v provoze plynulého 

odlévání oceli (dále ZPO). Vznik tohoto systému byl iniciován na základě reálných 

požadavků provozu, z důvodu náhrady doposud používaných senzorů tepelného záření. 

Systém bude pomocí termokamery snímat prostor chladníku ZPO, kde dochází 

k transportu kontislitků směrem k expedici. Navrhovaný systém umožní sledování 

obsazení prostoru chladníku kontislitky. Předmětem zájmu snímaného objektu je 

prostor pěti zarážek. Systém strojového vidění umožní identifikovat přítomnost 

kontislitků v prostorech zarážek jednotlivých lících proudů. Výstupem systému bude 

binární informace o přítomnosti kontislitků ve vymezeném prostoru. Tato informace 

bude následně zpracována v PLC (Programovatelný logický automat) firmy ABB pro 

automatické řízení toku materiálu při výrobním procesu na ZPO.  
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1. Teoretická část - teorie zpracování obrazu 

 

1.1. K čemu strojové vidění 

 

Odvěká touha člověka vytvořit inteligentní systém, který usnadní, případně 

nahradí namáhavou fyzickou a rutinní duševní práci se začíná pomalu vyplňovat. Aby 

mohl tzv. ROBOT fungovat, potřebuje získávat a vyhodnocovat vjemy z vnějšího světa. 

Kromě soustavy různorodých čidel, které jsou schopny snímat a zpracovávat takřka 

veškeré fyzikální veličiny, vznikla potřeba orientace v prostoru. Jedná se hlavně o 

vizuální kontakt s okolím a následnou interakci systému na vzniklé podněty. Touto 

problematikou se zabývají právě systémy strojového vidění. 

 

Rozvoj a praktická aplikace uvedeného systému byla zaznamenána až 

v posledních letech a to zejména díky rychlému vývoji výpočetní techniky. Jedná se o 

získávání snímků nebo videa, jejich vyhodnocení softwarovými prostředky a následné 

zpracování výstupních dat ze systémů. Strojové vidění používá ve svých aplikacích 

metody umělé inteligence. 

 

Možné oblasti použití: 

 

- Řízení procesů: ovládání průmyslových robotů, řízení autonomních vozidel. 

 

- Medicína: zpracování obrazových dat za účelem určení diagnózy pacienta. 

 

- Armáda: detekce nepřátelských objektů, navádění raket na cíl, bezpilotní letadla. 

 

- Kosmonautika: autonomní vesmírná vozidla. 

 

- Bezpečnost osob: rozeznávání osob a vozidel z videozáznamu. 

 

- Průmysl: kontrola kvality, vyhledávání defektů, počítání objektů, přítomnost objektů, 

čtení alfanumerických kódů, měření velikostí, měření tolerancí. [6] 
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1.2. Související vědecká odvětví 

 

Strojové vidění je vědeckým odvětvím, které se zabývá problematikou chápání 

vícerozměrných dat představujících zde obraz okolního reálného světa. Pojem obraz je 

v dané problematice interpretován jako černobílý, barevný, 3D, ultrazvukový, 

tomografický obraz, sekvence obrazu (video). Komplexní systém strojového vidění 

zahrnuje znalosti z následujících odvětví: 

 

- Fyzika: optika, geometrie 

- Hardware: sběr dat, diskretizace, převod do binární podoby 

- Zpracování signálu: algoritmy 

- Interakce s okolím: využití výstupu ze systému [6] 

 

 

 

1.3. Řetězec zpracování obrazu 

 

Blokové schéma jednotlivých operací zpracování obrazu je znázorněno na (obr. 

1)

 

Obr. 1 Řetězec zpracování obrazu [2] 

 

Snímaný analogový, obrazový signál je převeden do číslicové podoby. 

Vzorkování obrazu probíhá již v čipu CCD. Ke kvantování slouží A/D převodník. 
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Vzorkovací frekvence udává počet řádků a sloupců výstupního diskrétního obrazu. 

Kvantizační úroveň určuje rozsah A/D převodníku. Jednotlivé kvantizační úrovně určuji 

výslednou barevnou hloubku obrazu, 8 bitů pro černobílý, 24 bitů pro barevný obraz. 

 

 Obraz transformovaný na data si lze představit jako spojité rozložení intenzity a 

optické hustoty jasu v rovině. Obrazová funkce je definována jako rozložení jasových 

hodnot: 

 

f (x, y)   pro statický obraz 

 

f (x, ,y, t)  pro dynamický obraz (proměnný v čase) 

 

 Kde f  je reálná spojitá funkce s reálnými argumenty (x, y definují bod v rovině a 

t  představuje hodnotu v čase). Při dalším zpracování je obraz téměř vždy diskretizován 

v čase a možno si ho tedy představit jako nespojitou sekvenci obrazových funkcí f (x, y). 

 

 Definiční obor D hodnot obrazové funkce: 

 

  

 

 Obor hodnot H obrazové funkce 

 

   

 

 Výše uvedená obrazová funkce reprezentuje pouze monochromatický (černobílý 

obraz), jehož proměnnou je pouze intenzita jedné barvy. 

 Oproti tomu barevný obraz možno definovat jako soubor několika obrazových 

funkcí: 

 

  

 

 Jednotlivé funkce tady reprezentují intenzitu jasu pro danou barevnou složku. [2] 
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1.4. Podmínky digitalizace obrazové funkce  

 

Digitalizace obrazové funkce spočívá ve vzorkování do matice MxN a 

následném kvantování spojité jasové úrovně každého vzorku do jednoho K intervalů, 

čímž obrazová funkce nabývá celočíselných hodnot. S vzrůstajícím rozlišením (MxN) a 

počtem kvantovacích úrovní (K) je původní obraz přesněji aproximován. 

 

Co se týče intervalu vzorkování, je nutné jej volit tak, aby byl vždy menší nebo 

roven polovině rozměru nejmenších detailů v obraze. 

 

Pro vzorkování je vhodné použít pravidelnou mřížku z důvodu úplného pokrytí 

snímané roviny. Jedná se o výběr plošného uspořádání bodů při vzorkování. Vhodné 

typy uspořádání bodů (obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Typy vzorkovacích mřížek [2] 

 

 Dalším krokem při digitalizace obrazu je kvantování. Nejčastěji je používáno 

kvantování do K stejně velkých intervalů. U počítačového zpracování obrazu je počet 

intervalů dán druhou mocninou: 

 

 

 Kde b udává počet bitů do kterých je hodnota kvantována (zpravidla 8). U 

nízkého počtu kvantovacích hodnot dochází v obraze ke vzniku rušení. Tento jev 

zaregistruje lidské oko, pokud je počet kvantovacích úrovní v černobílém obraze menší 

než 64. Je tedy vhodné použít nelineární kvantování (proměnná délka intervalu 

kvantování). [2] 
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1.5. Předzpracování obrazu 

 

Cílem předzpracování obrazu je potlačit šum, odstranit zkreslení, zvýraznit rysy 

obrazu, zvýraznit hrany. Restaurací obrazu rozumíme potlačení nesouvislosti v obraze 

na základě znalosti charakteru poruchy nebo jejího odhadu. 

 

 Mezi základní operace předzpracování obrazu patří segmentace. Ta je rozdělena 

na následující typy: 

 

- segmentace: prahováním, detekcí hran, narůstání oblastí, Sub-pixelové určení hranice 

 

 Segmentace: rozčlenění obrazu do části – oddělení objektů od pozadí, redukce 

dat, určování hranic mezi oblastmi. 

 

Segmentace prahováním: Objekty jsou reprezentovány konstantní odrazivostí či 

pohltivostí záření. Objekt a pozadí mají rozdílné vlastnosti. Určení prahu je možné 

zjistit z histogramu procentním prahováním, nebo z tvaru histogramu závislosti 

relativních četností jednotlivých jasu na těchto jasech. Když tištěný text pokryje 20% 

plochy stránky, volíme hodnotu prahu T tak, aby právě 20% plochy histogramu mělo 

úroveň jasu menší než T (obr. 3). 

 

 

Obr. 3 Určení prahu z histogramu [2] 

 

Segmentace detekcí hran:  K detekci hran se používají apriorní informace nebo 

některých z hranových operátorů. Je založena na prohledávání orientovaných grafů, ve 

kterých jsou hrany spojeny do řetězců. Grafem se rozumí struktura složená z množin 
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uzlů a spojnic mezi nimi. Graf je generován souborem pravidel na základě údajů o 

velikosti a směru hrany v každém bodě obrazu (obr. 4). 

 

 

Obr. 4 Generování orientovaného grafu [2] 

 

Segmentace narůstáním oblasti: Řeší rozčlenění obrazu do souvislých homogenních 

oblastí z hlediska jasových vlastností textury. Používá se zejména metoda spojování 

oblastí, která je definována následujícím algoritmem: 

1. Definuj počáteční rozdělení obrazu do množství malých oblasti 

2. Definuj kriterium spojování dvou sousedních oblastí 

3. Spojuj sousední oblasti vyhovující kritériu. Pokud již nelze spojit žádné 

oblasti, skonči. 

Příklad spojování oblastí s kritériem je na (obr. 5). Kritérium: Pokud je rozdíl středních 

jasů dvou sousedních oblastí menší než 5, tak spoj tyto oblasti. 

 

 

Obr. 5 Spojování oblastí [2] 
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Určení Sub-pixelové hranice: I když je rozlišení obrazu omezeno digitalizací mřížky 

M*N pixelů, lze určit hrany menší než jeden pixel. Např. hrana je definována jasovou 

úrovní větší než 100 (obr. 6). [2] 

 

 

Obr. 6 Sub-pixelové určení hrany [2] 

 

 

1.6. Detekce tvarů v obraze 

 

Cílem je najít prvky s požadovaným tvarem, jako kružnice, přímka, trojúhelník 

v obraze. Jednou z metod je Houghova transformace. Pracuje na principu vyhledání 

hranic a určování orientace objektů. Mapuje body na křivce a následně sčítá, kolik bodů 

k přímce patří.  

 

Princip zobecněny Houghovy transformace je představen na (obr. 7,8). Popis 

hranice hledaného vzoru je řešen pomocí explicitního seznamu všech bodů hranice. 

Pozice všech pixelů k určenému bodu, kterým může být například těžiště. 
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Obr. 7 Popis hranice tvaru polohovými vektory a sestavování Houghova prostoru [2] 

 

 Algoritmus vyhledávání zvoleného tvaru je následující: 

A) Pro všechny body binárního snímku I, pro které I(x,y)=1 a pro každý pixel Pi hranice 

vzoru:  

- ze seznamu získej relativní pozici bodu Pi od referenčního vzoru; 

- přidej tento offset k pozici Pi; 

- inkrementuj tuto pozici. 

 

B) Urči lokální maxima. 

 

 Na obrázku je naznačen pouze jednoduchý případ, ve kterém je uvažována 

pouze translace vzoru. Při řešení změny měřítka a rotace, je nutno přidat další dva 

parametry (dimenze, vnořené cykly) – s (scale),  (natočení objektu). 

 

 Další významná metoda vyhledávání vzorů v obraze je shluková analýza. Je to 

shlukování pixelů nebo určitých části obrazu, které mají podobné vlastnosti. Jednotlivé 

pixely jsou reprezentovány vektory obsahujícími charakteristické rysy – příznaky, jako 

jas, barva, vlastnosti okolí – střední hodnota okolních pixelů, rozptyl. Podmínkou je aby 

příznaky byly voleny tak, aby pixely z jedné oblasti byly ohodnoceny podobně a 

z různých oblastí rozdílně = data by měla být v pevném shluku v N- rozměrném 

prostoru. Příklad shlukování dvou příznaků je znázorněn na (obr. 8), názorný příklad – 

detekce registračních značek pomocí shluku vertikálních čar je uveden na (obr. 9). [2] 
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Obr. 8 Shlukování dvou příznaků v 2D prostoru [2] 

 

 

Obr. 9 Detekce registračních značek pomocí shluku vertikálních čar [2] 

 

 

 

1.7. Popis objektů a jejich klasifikace 

 

Předposledním článkem v řetězci zpracování obrazu (obr. 5) je jejich popis. 

Jedná se o získání příznaků ze segmentovaných dat. Příznaky musí dokonale vystihovat 

charakteristické rysy objektů.   

 

Velkým problémem při popisu objektů je volba vhodných příznaků. Člověk 

zpracovává obraz pomocí naučených analogií pomocí rozsáhlé paralelní neuronové sítě 

a přes 80 procent všech vstupujících informací je v mozku zpracováno díky vidění. 

Mnohé předměty reálného světa jsou snadno rozpoznatelné lidským mozkem a přitom 

nejsou matematicky definovány např.: ruka, květina, lampa apod. Příkladem může být 

klasifikace objektů – kleště, nůžky (obr. 10). Člověk tyto objekty klasifikuje velmi 

snadno, ovšem pro počítačové vidění představuje tento triviální příklad velký problém 

z hlediska segmentace a popisu detekovaných objektů. 
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Obr. 10  Klasifikační úloha: nůžky, kleště [2] 

 

 

Hlavním cílem popisu objektů je matematické vyjádření reprezentovaného 

objektů pomocí číselných charakteristik nebo zvolených symbolů. Z obrazu 

segmentovaných objektů je sestaven tzv. příznakový vektor X, který obsahuje velký 

počet odlišných charakteristických rysů reprezentovaných jednotlivými příznaky  

(obr. 11). [2] 

 

 

 

 Obr. 11 Výpočet příznakového vektoru [2] 
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 Příznaky objektů je možné dělit podle mnoha hledisek. Mezi základní patří: 

doména popisované vlastnosti, oblast výpočtu a oblast popisu. 

  

 - Podle domény popisované vlastnosti objektu jsou deskriptory: fotometrické 

– odrážejí optické vlastnosti objektu (jasové úrovně) a radiometrické – představují 

geometrické vlastnosti objektu (velikost, obvod) 

  

- Podle oblasti výpočtu rozeznáváme deskriptory založené na regionech (podle 

znalosti jasových hodnot všech pixelů objektu), založené na hranicích (nutná znalost 

hranice objektu, indexována seznamem pixelů). 

  

- Podle oblasti popisu dělíme na metody: globální deskriptory obrazu – 

lineární integrální transformace. Globální deskriptory objektu – jeden příznak je 

přiřazen celému objektu, jedná se o jednoduché deskriptory jako např.: velikost, 

konvexnost, podlouhlost. Lokální deskriptory objektu – výpočet příznak je proveden 

pouze z lokální části objektu. 

 

 Z výše uvedených metod lze nejnázorněji prezentovat radiometrické 

deskriptory založené na hranicích. Popisují metrické vlastnosti objektů, avšak 

výpočet je proveden na základě znalosti hranice objektu, která je definována implicitně 

seznamem hraničních pixelů nebo explicitně pomocí geometrických entit. Jednou 

z možnosti je tzv. řetězový kód, který popisuje hranici objektu řetězcem symbolů 

s určenými směry. Tyto mohou být určeny pro čtyř okolí (obr. 12), nebo osmi okolí 

(obr. 13). [2] 

 

Řetězový kód popisující hranici objektu: 3-0-0-3-0-1-1-2-1-2-3-2 

 

Obr. 12 Hranice objektu popsána řetězovým kódem ve čtyř okolí [2] 
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Řetězový kód popisující hranici objektu: 0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-

4-3-4-3-6-7-7-7-7 

 

 

Obr. 13 Hranice objektu popsána řetězovým kódem v osmi okolí [2] 

 

 

 

1.8. Strojové učení pomocí neuronových sítí 

 

Při rozhodování o tom, která informace ze snímku je pro další operaci žádoucí, 

je nutné vybrat tzv. relevantní příznaky. Tedy vybrat ze všech možných příznaků jen ty, 

které se pozitivně podílejí na správné klasifikaci objektu (obr. 14). Klasifikace může 

vyplývat z číselných, symbolických příznaků nebo přímo z obrazových dat. 

 

 

Obr. 14 Mechanizmus rozpoznávání z hlediska klasifikace [2]  

 

Pro řešení úloh rozpoznávání příznaků z obrazu se v praxi používají 

klasifikátory na bázi umělých neuronových sítí. Metody realizace klasifikačních 

mechanizmů jsou znázorněny na (obr. 15) 
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Obr. 15 Metody realizace klasifikačních mechanizmů [2] 

 

  

Efektivita klasifikace je odvozena z množství dat a jejich struktury. Trénovací 

množina sestavena z vysokého počtu prvků a z málo tříd je nevhodná. Jako vhodný se 

jeví model s rovnoměrným výběrem méně prvků ze všech tříd, pomocí tzv. etalonů 

obsahujících charakteristické rysy každé třídy. [2] 

 

Neuronové sítě - princip 

 

 Klasifikátory založené na umělých neuronových sítích a umělé neuronové sítě 

obecně čerpají inspiraci v živé přírodě, v lidském mozku. Pracují na principu 

distribuovaného, paralelního zpracování dat. Jejich struktura je tvořena z velmi 

vysokého počtu vzájemně propojených výkonných prvků – umělých neuronů. Každý 

z nich může současně přijímat libovolný konečný počet různých vstupních dat a na další 

prvky může předávat libovolný konečný počet shodných informací o stavu svého 

jediného, avšak velmi rozvětveného výstupu. Každý výkonný prvek transformuje 

vstupní data na výstupní (obr. 16) podle dané přenosové funkce. Při tom se může 

uplatnit obsah jeho lokální paměti. [3] 



 15 

 

 

 

Obr. 16 Schéma transformační funkce umělé neuronové sítě [3] 

 

 Výkonný prvek neuronové sítě – formální neuron zpracovává vstupní údaje 

podle vztahu: 

 

 

  jsou vstupy neuronu o počtu N 

  synaptické váhy 

S  nelineární přenosová funkce neuronu 

 práh 

 Aktivace výstupu neuronu je dána jeho přenosovou funkcí – aktivační funkce. 

Tato funkce převádí vnitřní potenciál neuronu do definovaného oboru výstupních 

hodnot. Nejčastější přenosové funkce jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

 

Tab. 1 Typy základních přenosových funkcí [2] 
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Pracovní fáze a topologie umělých neuronových sítí  

 

 Umělá neuronová síť (UNS) pracuje ve dvou fázích: 

 

- adaptivní: učení - nastavení vah mezi uzly. S učitelem: váhy jsou nastaveny podle 

vnějšího kriteria. Vypočítavá rozdíl mezi žádaným a skutečným výstupem. Cílem je 

tento rozdíl minimalizovat. Bez učitele: bez vnějšího kritéria. Hledají se vzorky o 

společných vlastnostech (samoorganizace). 

 

- aktivní: vykonává naučenou činnost, vybavování – na základě vstupu dat vznikne 

v UNS nerovnovážný stav. V neuronech zapamatované hodnoty se začnou působením 

ostatních neuronů měnit (aktualizovat) a mění se tak dlouho, dokud opět nenastane 

rovnovážný stav. Na jejich výstupech je pak požadovaná odezva sítě nadaný vstup. 

 

 UNS jsou děleny zejména podle topologie. Rozeznáváme: rekurentní sítě – 

systém vnitřních zpětných vazeb; vrstvené sítě – obsahují vstupní, výstupní vrstvu a 

žádnou nebo několik skrytých vrstev; sítě s dynamicky měněnou topologii – urychlení 

fáze učení. [3] 

 

Neuronové sítě využitelné pro strojové vidění 

 

 Pro potřeby rozpoznávání přiložených vzorů z obrazu může posloužit 

Hopfieldová síť. Slouží jako klasifikátor na bázi asociativní paměti. Ve váhách sítě 

jsou zapamatovány obrazy předložených vzorů a odpovědí na přiložený vzor je přímo 

nalezený vzor. Uspořádání sítě je řešeno způsobem kolik neuronů, tolik vstupů. Výstup 

neuronu je veden na všechny ostatní neurony. Jeden neuron odpovídá jednomu pixelu 

obrazu. 

Fáze učení: a) nastavení vah podle vstupních vzorů; b) opakování učícího procesu 

Fáze vybavování: a) přiložení neznámého obrazce na vstup; b) inicializace stavu; c) 

iterace až do nalezení odpovědi. 

 

Hopfieldova síť pracuje na principu porovnávání obrazců pomocí Hammingovy 

metriky (nejmenší vzdálenost = správná odpověď).  
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Dalšími UNS použitelnými pro rozpoznávání vzoru z obrazu lze použít např.: 

Preceptron, Kohonenovu samoorganizující síť atd. [3] 

 

Klasifikační úlohy  

 

– klasifikace obrazu číslice 

 

 Tvar číslice je popsán binárním obrazem, jehož každý pixel odpovídá jednomu 

vstupu neuronové sítě. Vstupní vrstva se tedy rovná rozlišení snímku (obr. 17). 

 

Obr. 17 Reprezentace obrazové informace v síti [2] 

  

Při použití asociativní paměti není zaručena invariantnost vůči změně měřítka, 

otočení, změně fontu, šumu atd. Nezávislosti na těchto jevech lze docílit pomocí 

aproximačních klasifikátoru UNS s vhodně vybranou trénovací množinou.  

 

 Klasifikační úlohy lze reprezentovat na příkladu rozpoznávání znaků v abecedě 

Znak (předpis) je reprezentován maticí nul a jedniček (obr. 18 vlevo). Každý takový 

znak je ideálním případem skutečného obrazu znaku (obr. 18 vpravo). 

 

 

Obr. 18 Zobecněný obrazový vzor [2] 
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 V úloze rozpoznání znaků jsou jednotlivé řádky vzoru znaku seřazeny za sebou 

a reprezentují jeden řádkový vzor. Obdobně lze takto sestavit vzor libovolně velkého 

obrazu. Pro každý takový vzor je určen v rámci učení jediný výstupní parametr a to 0 

nebo 1 podle toho zda je na snímku vada či nikoliv. [2] 

 

- klasifikace obrazu vady 

 

 Na homogenním snímku materiálu se v případě jeho poškození objeví 

nehomogenní oblast, která je nejdříve segmentována a následně popsána pro 

jednoduchost dvěma příznaky určujícími rozměr nehomogenity – vady. Klasifikační 

prostor je tedy dvou dimenzionální. Jednotlivé dimenze jsou totožné s dimenzemi 

obrazu segmentované vady – šířka, výška.  

  

Klasifikační třídy jsou indexovány následujícím verbálním popisem: 

1. Velká vada 

2. Malá vada 

3. Šum 

4. Vertikální tenká vada 

5. Horizontální tenká vada 

 

Trénovací množinu tvoří N vzorů, u nichž jsou segmentací a popisem známy 

parametry, šířka, výška a expertem určena správná klasifikační třída. Trénovací 

množina systému rozpoznávání vad je znázorněna v tabulce 2. 

 

 

 

Tab. 2 Trénovací množina systému rozpoznávání vad [2] 
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 Obsazení tříd ve dvourozměrném klasifikačním prostoru s ostrými hranicemi tříd 

určenými nastavením vah neuronů sítě lze vizuálně prezentovat pomocí postupného 

dosazování všech přípustných hodnot na vstup sítě a stanovením aktivního výstupu. 

Stejným způsobem lze obdržet podobu klasifikačního prostoru s pravděpodobnými 

přechody mezi jednotlivými třídami - pravděpodobnost správnosti klasifikace na 

pomezí (obr. 19). [2] 

 

 

Obr. 19 Rozdělení klasifikačních tříd s ostrými pravděpodobnostními přechody [2] 

 

 

 

1.9. Analýza dynamických snímků 

 

V praktických aplikacích systémů strojového vidění vzniká požadavek na rozbor 

nejen jednoho snímků, ale pro získání potřebných informací je zapotřebí analýzy 

sekvence obrazů, to znamená, že k prostorové dimenzi x, y, přibude dimenze t -  

čas(obr. 20). Dynamický obraz je dán funkcí:  

 

 

 

 Tato sekvence snímků je pak zpracována pomocí algoritmu odlišujících popředí 

(pohyblivý objekt) a pozadí (neměnná scéna). 
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 Obr. 20 Obrazová funkce jako trojrozměrný signál [2] 

 

 Jednotlivé obrazy sekvence je žádoucí snímat v dostatečně krátkých krocích, aby 

došlo k záznamu i nejrychlejších pohybů v obraze. V praxi se setkáváme se základními 

třemi typy úkolů: 

1) Detekce pohybu: prosté zaznamenávání pohybu v obraze bez nutnosti hledání 

informací popisující daný objekt. Pro řešení se používá metoda rozdílových snímků. 

2) Predikce trajektorie - lokalizace pohybujících se objektů: k predikci se používá 

metody hledání významných bodů a jejich korespondence. 

3) Určení vlastnosti objektů v prostoru: stanovení geometrických vlastností objektů 

v 3D prostoru ze sekvence 2D snímků. Používá se metody zpracování statického obrazu 

na vybrané snímky sekvence, dále pak vyšší vrstva nalezne korespondenční příznaky 

nebo jinou metriku podobnosti v obraze. 

 Popis jednotlivých metod: 

Metoda rozdílových snímků: zjištění rozdílu v obrazech v různých časových 

okamžicích. Jestli se odpovídající obrazové body liší rozdílem jasových hodnot o více, 

než je stanovená mez, je na příslušnou pozici rozdílového binárního obrazu zanesena 

hodnota 1. Z rozdílového obrazu lze snadno detekovat pohyb (obr. 21). Tato metoda 

neurčuje směr pohybu. [2] 
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 Obr. 21 Vyhodnocení pohybu z rozdílového snímků [2] 

 

Metoda kumulovaného rozdílového obrazu: používá první nasnímaný obraz jako 

referenční a na všech dalších se provede operace rozdílů. Výsledný kumulativní 

rozdílový snímek je součtem všech předchozích rozdílových snímků. Příspěvky 

rozdílových snímků do kumulativního rozdílového snímků mají různé váhy. Pokud jsou 

tyto váhy jednotkové, potom hodnoty kumulativního rozdílového snímku určují, 

kolikrát se daný obrazový bod změnil oproti referenčnímu snímku, čímž je v obraze 

zanesena informace i o směru pohybu (obr. 22). [2] 

 

 

 

     

 

 Obr. 22 Sekvence snímků a kumulativní rozdílový snímek [2] 

 

Estimace (kvalifikované odhadování) modelu prostředí: používá se pro detekci 

pohybu objektů tam kde se nemění jejich jasová úroveň. Funguje na základě 

odhadování modelu pozadí, tedy sestavení statické části scény. V nejlepším případě by 

šlo o černou jednolitou plochu. Poté je s tímto modelem porovnáván každý pixel a na 

základě tolerancí je rozhodnuto o příslušnosti objektu (obr 23, 24). [2] 
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Obr. 23 Prázdná scéna (vlevo), změna scény (vpravo) [2] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Objekt v pohybu nalezen rozdílem oproti modelu pozadí [2] 
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2. Praktická část - strojové vidění v praxi 

 

2.1.  Strojové vidění obecně 

 

Ve své podstatě se činnost systému strojového vidění podobá činnosti člověka. 

Obraz je zde místo okem zachycen kamerou. Následně je vyhodnocen předepsaným 

algoritmem a na základě výsledku je proveden příslušný akční zásah (obr. 25). 

 

 

 

Obr. 25 Schéma systému strojového vidění  

 

Sledovaný, většinou 3D, objekt je ozařován pomocí zdroje záření. Daný objekt 

vysílané záření odrazí a to vytvoří na snímacím prvku senzoru 2D obraz. Tato obrazová 

informace je převedena na patřičnou míronosnou veličinu a vyhodnocena tak, aby z něj 
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byla získána potřebná informace. Základem úspěchu je získání žádoucí informace 

potřebné pro další zpracování (obr. 25). [1] 

 

Jako zdroj záření se většinou používá viditelné světlo z umělých zdrojů. 

Odražený 2D obraz je promítnut na snímací prvek kamery. Kamera se skládá 

z objektivu, snímacího prvku a potřebných elektronických obvodů. Analogový 

videosignál je pro další zpracování v počítači nutné převést do digitální podoby. 

Digitální informace je v počítači zpracována patřičnými algoritmy. Probíhá tzv. image 

processing. Výstupní informace se předává do okolí prostřednictvím digitálních 

výstupů. Jednou z možností je komunikační rozhraní MMI (Man-Machine-Interfeace), 

umožňující nastavování, programování a údržbu systémů.  

 

Systémy strojového vidění se chovají jako standardní řídící systémy. Používají 

principů zpětné vazby na daný proces. Na vstupu získává systém nezbytné vstupní údaje 

– obrazový snímek. Na výstupu se podle výsledku vyhodnocení snímku provádí akční 

zásah. Tento zásah zprostředkovávají přímo digitální výstupy systémů, nebo je 

informace předána ke zpracování do nadřazeného systému. [1] 

 

 

2.2. Možnosti řešení systémů strojového vidění 

 

Systémy strojového vidění lze sestavit z mnoha komponentů. Lze použít různou 

výpočetní techniku a části systému se mohou různě seskupovat a integrovat. 

V jednodušších aplikacích nejsou všechny komponenty nezbytné. Níže uvedené 

kategorie souvisí s komerční výrobou systémů. Snahou výrobců je budovat systémy, 

které jsou schopny pokrýt co nejvíce aplikací. Hardware rozdělení systémů pro strojové 

vidění se  během času rozdělilo na čtyři hlavní kategorie:  

 

 - Kamerový senzor;  

 - Inteligentní kamera; 

 - PC systém; 

 - Zákaznický systém. 
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 Kamerový senzor (vision senzor) obsahuje kompaktní celek osazen do jednoho 

pouzdra s použitím pro velmi jednoduché aplikace. Má zjednodušený hardware a 

omezené softwarové prostředky. Vstupy i výstupy mají přesně definovanou funkci. 

Příkladem může být kamerový senzor s oddělenou snímací hlavou firmy Siemens (Obr. 

26) 

 

Obr. 26 Kamerový senzor s oddělenou snímací hlavou [1] 

 

 Inteligentní kamera (smart kamera) je oproti kamerovému senzoru 

kompletním systémem pro strojové vidění. Mezi zásadní výhody patří použití 

výkonného jednočipového procesoru jako vyhodnocovací jednotky. Jsou použity např. 

procesory s kmitočtem až 1GHz. Pro ukládání dat se používají paměti Flash, případně 

externí paměťové karty Multi Media Card nebo Secure Digital Card (Obr. 27).  

                             

Obr. 27 Inteligentní kamera [1] 
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Komunikačním rozhraním bývá u smart kamer hlavně Ethetnet a v případě potřeby 

komunikace např. s PLC sériové rozhraní RS – 232/422/485. 

 

 PC systémy (PC vision) používají pro vyhodnocovací jednotky standardní PC 

se standardním operačním systémem. Výhodou je modularita, možnost připojení více 

kamer, výkonný hardware PC, možnost rozšíření, univerzální software, široké 

komunikační možnosti, široké aplikační možnosti. V poslední době bývají nasazovány i 

speciální průmyslová PC s rozhraním pro připojení kamer (embedded vision system). 

 

 Zákaznické systémy (custom vision) jsou tvořeny výhradně dle potřeb 

zákazníka, tzn. systémy stavěné na míru, v případě kdy nelze použít žádnou z výše 

uvedených variant. Jedná se zejména o aplikace s požadavkem na vysokou rychlost 

zpracování, speciální algoritmy nebo nadstandardní kamery. [1] 
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3. Využití strojového vidění v metalurgii 

 

3.1. Současný stav 

 

Využití systémů strojového vidění v metalurgii je v současnosti ve stavu 

rozvoje. Ve světovém měřítku lze zaznamenat stále častější příklady aplikace těchto 

systémů. Vývoj daného odvětví je úzce spjat s rychlým vývojem výpočetní techniky, 

jelikož zpracování sekvencí snímků s vysokým rozlišením je závislé na rychlosti 

jednotlivých operací výpočetního systému. V budoucnu, v souvislosti se snižováním 

cen, dostupností a vývojem odvětví lze tedy očekávat masový nástup aplikace 

uváděných systémů. 

 

 

3.2.  Možností aplikace 

 

Možnost aplikace strojového vidění v metalurgickém výrobním řetězci lze 

spatřovat zejména pro: 

 

- vizuální inspekci výrobků: on-line kontrola povrchové kvality výrobků, detekce 

povrchových vad u válcovaných výrobků jako jsou kolejnice, dráty, profily, trubky atd., 

detekce povrchových vad u finálních výrobků např.: šrouby, kovárenské výrobky, 

odlitky, výlisky atd., měření tvarů a velikosti výrobků. 

 

- vizuální inspekci výrobních zařízení: vizuální kontrola a včasné zjištění 

poruchových stavů na výrobních zařízeních. Mohlo by se jednat například o sledování 

povrchu krystalizátorů, opotřebení válcovacích stolic, vizuální kontrola opotřebení 

válcovacích kalibrů či o automatickou kontrolu vnitřního povrchu lících pánví nebo 

vyzdívky tepelných agregátů. Aplikace systémů by v uvedených případech mohla včas 

detekovat vzniklé nestandardní stavy a zabránit tak vzniku škod již v jejich zárodku.  

 

- vizuální kontrola výrobních procesů: v tomto případě se může jednat o sledování 

toků materiálu. V současnosti je tok materiálu sledován soustavou čidel propojených do 

ASŘ. Inovací stávajícího stavu může být při vhodném snímání technologického procesu 
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kamerami systému strojového vidění, rozbor sekvence snímků, zpracování v řídícím 

systému a následně Real-time automatické rozhodování. V praxi to znamená například 

řízení toku materiálu v daném prostoru, aktivace technologických zařízení, řízení při 

nestandardních situacích. 

 

Praktický příklad aplikace systému strojového vidění: Společnost Vöest-Alpine ve 

svém výrobním závodě – válcovně bezešvých trub - nainstalovala systém strojového 

vidění pro on-line kontrolu výrobků během výrobního procesu. Předvalek je zahřát na 

teplotu 900 °C a více, následně je prováděno děrování pomocí trnu a válcování v sérii 

po sobě jdoucích válců, až do dosáhnutí žádaného vnějšího průměru.  

 

V průběhu času dochází k opotřebování válců a mohou se na nich vyskytovat 

trhliny. Válcovaná trubka je protlačena přes takto poškozený válec a tím dojde ke 

vzniku vady na povrchu, zároveň dojde ke vniknutí kovů z válcované trubky do trhliny 

ve válci. Obě tyto situace jsou nepřijatelné. 

 

Detekce této vady již v průběhu výrobního procesu umožňuje včasnou výměnu 

poškozených válců a zabrání tak vzniku desítek či stovek metrů vadných výrobků. 

Vöest-Alpine nainstalovala systém strojového vidění, který lokalizuje 

povrchovou vadu hned, jak mile opustí válcovaná trubka poslední válec. Detekční 

systém je realizován pomocí tří Line Scan kamer. Kamery jsou umístěny ve dvojitém 

pouzdře z nerezové oceli chlazeném vodou a rozmístěny v rámu. Jedna uprostřed 

vodorovné části rámu a další dvě po obou stranách rámu (obr. 28) 

 

  

Obr. 28 Umístění kamer v rámu při výstupu z posledního válce [4] 
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 Kamery jsou propojeny 200 metry optického kabelu do třech počítačů, které 

zpracovávají sekvenci snímků a vyhledávají povrchové vady. Obrazová data jsou 

ukládaná lokálně a zároveň jsou sdílená do podnikové sítě. Díky tomu jsou o 

nestandardní situaci informování příslušní pracovníci. 

  

Výstupní rychlost trubek z válců je 6,6 m/s a vady se měří v milimetrech. 

Kombinace těchto dvou faktorů způsobí, že ve výsledku má záznam pro jednu trubku 

cca 600MB. Dalším nežádoucím faktorem je elektromagnetické rušení od okolních 

zdrojů tepla. Z toho důvodů je použit na propojení kamer s PC optický kabel, pomocí 

optických transceiverů Arvoo Imaging L2f/F2L-mm, které zahrnují výstup RS-232 pro 

připojení kamer – DALSA PC-DIG a video graber pro LVDS (lov voltage differential 

swing) signal procesing (obr. 29). 

 

 

 

Obr. 29 Systém vizuální kontroly válcovaných trubek [4] 

  

  

Hledání vady je složitý proces. Proces začíná snímáním obrazu, které vyvolá 

světelná závora ODML 600IR. Obrázky ze dvou kamer jsou přeneseny k jednomu PC, 
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zatímco třetí kamera vysílá své informace do druhého PC. Třetí PC se chová jako 

uživatelské rozhraní, sbírá výsledky ze dvou PC a komunikuje s řídící místností. 

  

Zpracování obrazu je řešeno pomocí SW PROFACTOR v jazyce C++. V první 

fázi zkrátí plný line scan obrázek na délku jedné trubky. Pomocí detekce hran je pak 

vyhledán průměr trubky a tím snížen datový soubor. Další algoritmus zarovná hrany 

z jednoho snímku na další individuálně pro každou kameru, zarovnání je nutné 

z důvodu horizontálního pohybu trubky. Tento algoritmus zvyšuje kontrast blízko 

infračervenému obrazu před procesem binarizace a izoluje pixely nad stanoveným 

limitem. Výsledkem je detekce povrchové vady válcované trubky (Obr. 30). [4] 

 

 

Obr. 30 Surový obraz (vlevo), obraz po zpracování (vpravo) [4] 

 

4. Perspektivy strojového vidění v metalurgii 

 

Jako výzva v oblasti využití strojového vidění v metalurgii se jeví nasazení systému 

pro detekci povrchových vad válcovaných výrobků (kolejnic, drátů, profilů, atd.), 

prezentované v předchozí kapitole. V současnosti provádí uvedenou činnost většinou 

člověk.  

 

Velkým problémem při nasazení systému pro detekci vad je rozpoznání vady 

válcovaného výrobku od ostatních objektů v obrazové informaci. Jedná se hlavně o 

okuje, bubliny, tepelné záření atd. Uvedené nežádoucí vlivy je možné demonstrovat na 

příkladu vyválcované kolejnice (Obr. 31). Povrchové vady jsou v obrazové informaci 

jen těžce rozpoznatelné. Pro jejich detekci pomocí strojového vidění by byl nutný vývoj 

systému podobný jako ve  Vöest-Alpine (viz. Kapitola 3.2.).  
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 Obr. 31 Povrchové vady kolejnic 
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Jako další možné aplikace systému strojového vidění v metalurgii můžeme 

jmenovat na příklad: 

 

- Kontrola ražených čísel kontislitků. Při ražení čísel na kontislitky dochází 

občas k poruše razícího stroje. Tato závada způsobí nečitelnost raženého čísla a 

není li včas zjištěna, dojde k nestandardnímu ražení na větším počtu kontislitků. 

Systém strojového vidění by tento nedostatek včas detekoval a signalizoval by 

vzniklou situaci. 

 

- Vizuální kontrola prostoru hutnických pecí. Během provozu krokové pece 

může dojít k nepatrné poruše na krokovacím zařízení. Jelikož jsou prostory 

nových krokových pecí většinou osazeny kamerovými systémy, bylo by možné 

pomocí rozboru obrazových dat získaných z těchto kamer včas problém zachytit. 

 

- Měření výšky hladin. K měření výšky hladiny se v současnosti používají 

měřiče hladiny. Nasazení kamerových systémů s vyhodnocováním video 

sekvencí by mohlo být vhodnou alternativou například při měření hladiny oceli 

v krystalizátoru. 
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5. Návrh systému strojového vidění pro identifikaci 

přítomnosti kontislitků na ZPO 

 

Níže uvedený systém strojového vidění zatím nebyl jako celek realizován. Jedná se 

tedy pouze o návrh, který vznikl jako jedna z možností využití dané technologie, 

vycházející z reálných požadavků metalurgického provozu. Jeho hlavním cílem je 

prezentovat zpracování obrazových dat ze získaného omezeného počtu statických 

snímku.  

 

5.1. Rozbor současného stavu a možného, alternativního 

řešení  

  

V současnosti slouží k identifikaci přítomnosti kontislitků na chladníku ZPO (Obr. 

31) soustava čidel infračerveného záření: Rota-sonda DC2000, Delta USA Inc, nebo 

DIS-HMD, SSK ČR (Obr. 33). Úkolem těchto čidel je detekovat konečnou polohu 

kontislitků před zarážkou (Obr. 32) na základě jejich tepelného záření. Čidla pracují na 

principu skenování optického pole rotujícím osmihranným zrcadlem. Při protnutí 

zorného pole snímače horkým kovem je sejmuté infračervené vlnění odraženo na 

fotobuňku a pomocí elektronického obvodu převedeno na logický výstupní signál. 

Rozsah snímaných teplot se pohybuje v rozmezí 250°C-400°C. Cena uvedených 

snímačů se pohybuje kolem 90 000,- Kč za kus. Sledováno je pět zarážek, každá jedním 

čidlem. 

 

Obr. 31 Chladník ZPO 
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Obr. 32 Kontislitek před zarážkou 

 

 

 

 Obr. 33 Snímač DIS-HMD pro detekci horkého kovu. [8] 

 

Použití systému strojového vidění se jeví jako vhodné, ekonomicky výhodnější 

alternativní řešení, které detekuje přítomnost kontislitků rozborem obrazových dat. 

Cena kamery vhodné pro danou aplikaci se pohybuje kolem 60 000,- Kč. Jedna kamera 

je schopná snímat prostor všech pěti zarážek. Pro zpracování signálu poslouží PC 

se softwarem pro image processing a příslušným komunikačním rozhraním pro 

zpracování signálu v PLC. 
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5.2. Model systému 

 

Pro názornost je zpracován model chladníku v programu Delphi (Obr. 33). 

Aplikace simuluje pohyb kontislitků po chladícím lóži od pálicího stroje směrem 

k expedici. Reálné snímky jsou nahrazeny pohybem fiktivních kontislitků. Plocha 

zájmu je rozdělená do obdélníkové matice o 10×5 prvcích. Výstupem programu je 

binární informace o přítomnosti kontislitků v jednotlivých sektorech matice, která je 

reprezentována pomocí identifikátorů.  

 

 

 

Obr. 33 Model pohybu kontislitlů v prostředí Delphi 
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5.3. Návrh systému 

 

Při řešení v praxi nebylo možno kameru umístit ideálně kolmo ve středu 

chladníku (jak naznačuje model) z důvodu pohybu jeřábu. Jako nejvhodnější se ukázalo 

umístění kamery na ochozu kabiny operátoru výběhu ZPO. Je ve výšce 4m a skýtá 

dobrý pohled na požadovanou snímanou scénu (Obr. 31). 

 

Předmětem zájmu praktické aplikace systému je pouze vymezený prostor v okolí 

všech pěti zarážek (Obr. 34 – žluté body). Pro snímání reálných snímků se z důvodu 

získání maximálního kontrastu mezi podkladem a samotnými kontislitky jeví 

nejvýhodnější použití termokamery.  

 

 

 

Obr. 34 Vymezené body (žluté čtverce) testované na přítomnost kontislitků 

 

Vhodným typem pro danou aplikaci může být na příklad termokamera výrobce 

AXIS, typ Q1910. Jedná se o IP termokameru, disponující snímacím senzorem 

Uncooled Micro bolometer s rozlišením 160x128 pixels. Uvedená kamera disponuje 

ethernetovým rozhraním pomocí konektoru RJ-45 (koncovka pro připojení 

ethernetových kabelů), umožňujícím komunikaci pomocí počítačové sítě. Pro 

požadovanou aplikaci lze kameru nastavit na vysílání snímku ve formátu JPEG (metoda 

komprese obrazu) v nastavitelném časovém intervalu.  
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Pro získání reálných snímku v této práci byla použita přenosná termokamera 

AVIO TVS 700. Je možné tvrdit, že obrazové výstupy z různých termokamer jsou 

podobné a rozdíly bývají hlavně v rozlišení snímků.  

 

5.4. Popis funkce jednotlivých komponent navrhovaného 

systému 

 

Funkce navrhovaného systému je rozdělená do následujících operací (Obr. 37):  

 

1. Snímání obrazu: termokamera snímá vymezený prostor chladníku ZPO (Obr. 31) 

2. Přenos snímků z kamery do PC: výstupní obrazová informace z kamery je odeslána 

prostřednictvím počítačové sítě. Požadovaný interval pro odesílání jednotlivých snímků 

je 200ms. 

3. Algoritmus zpracování snímku v PC: vybraný snímek je zpracován v PC, 

programem Delphi. Rozborem jednotlivých pixelů v oblasti zájmu je získána binární 

informace o přítomnosti kontislitku v daném sektoru.  

4. Přenos a zpracování výstupní informace: výstupní binární informace z programu je 

pomocí komunikačního rozhraní exportována a zpracována k řízení systému 

prostřednictvím PLC firmy ABB. Popis řízení v PLC je mimo rámec této diplomové 

práce. 

 

Obr. 37 Blokové schéma navrhovaného systému 
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ad. 1. Snímání obrazu.  

Pomocí termokamery nainstalované v prostoru nad chladníkem dochází ke 

snímání požadované scény (Obr. 35). Kamera je nainstalována v hliníkovém krytu, bez 

nutností chlazení vodou nebo vzduchem. Provozní teploty v prostoru umístění kamery 

toto chlazení nevyžadují.   

 

Obr. 35 Záběr scény termokamerou 

 

Z důvodu získání ideálního obrazového signálu, pro další zpracování, je 

v kameře nastaven maximální kontrast a video výstup převeden do černobílého formátu 

(Obr. 36). V nastavení kamery je interval odesílání snímků nastaven na 200ms, což je 

interval vzorkování jako u doposud používaných senzorů IR záření.  

 

 

Obr. 36 Upravený obrazový signál 
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ad. 2. Přenos snímků z kamery do PC 

Jelikož kamera disponuje ethernetovým výstupním, komunikačním rozhraním, je 

sekvence snímků odesílána prostřednictvím počítačové sítě. Toto propojení je 

realizováno z kamery do switche umístěného v prostoru kabiny operátorů (cca 15m) a 

dále do páteřní počítačové sítě provozu ZPO. Na druhé straně jsou obrazová data 

přijímána z počítačové sítě do PC, umístěném v prostoru rozvodny řízení ZPO, v 

blízkosti PLC.  

 

ad. 3. Algoritmus zpracování snímků v PC 

- Do programu jsou načítány snímky posílané kamerou v intervalu 200ms 

- Program testuje vymezené sektory snímků na přítomnost odlitků, dané 

souřadnicemi x, y. 

Velikost těchto sektorů je dána počtem pixelů a tyto sektory je možné 

programově dle potřeby nastavit na požadovaný rozměr (Obr. 38 – červený 

obdelník). Střední osa kontislitků je vždy v ose se středem zarážky (Obr. 38 – 

zelená přímka), tudíž lze omezit počet testovaných pixelů na minimum. Tím se 

zkrátí čas pro zpracování jednotlivých snímků. 

 

  

Obr. 38. Sektor testovaných pixelů 
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Testování vymezeného prostoru spočívá v detekování bílých a černých pixelů. 

Černé pixely - kontislitek nepřítomen; bílé pixely – kontislitek přítomen. Jelikož 

je obraz převeden do černobílého formátu a kontrast nastaven na maximum, je 

úspěšnost detekce velmi vysoká. Rozhraní mezi černým a bílým pixelem je 

možné vidět na (Obr. 39).  

 

 

  

Obr. 39. Rozhraní mezi černými a bílými pixely 

 

 

Výstupem z programu je logická „1“ – kontislitek přítomen; logická „0“ – 

kontislitek nepřítomen a to pro všech pět lících proudů.  

 

Pro potřeby této práce byl pořízen pouze omezený počet snímků z termokamery a 

proto nemohl být program testován v provozních podmínkách. Práce se tedy omezila na 

testování vybraných snímků, které demonstrují základní polohy kontislitků 

v sledovaném prostoru. 

 

Z toho důvodu byl navržen program, který provádí rozbor jednotlivých snímků. Po 

načtení snímku, pomocí tlačítka: „TESTUJ POZICE“ dojde k testování daného sektoru 

na přítomnost materiálu. Údaj o přítomnosti materiálu je poté znázorněn pomocí 

indikátoru: Zarazka 1 až Zarazka 5 (Obr. 40 a,b,c). Program je pouze demonstrativní, 

ale jeho základní logika by mohla být použitá při vývoji programu pro reálné prostředí. 
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Obr. 40a. Kontislitek detekován na zarážce 2 

 

 

 

Obr. 40b. Kontislitek detekován na zarážkách 1, 2, 3, 5. 
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Obr. 40c. Kontislitek detekován na zarážkách 1, 2, 3, 4, 5.  

 

ad. 4. Přenos a zpracování výstupní informace 

 Výstupní binární informaci o přítomnosti kontislitků před zarážkou je dále 

potřeba importovat do řídicího systému, kterým je v tomto případě PLC společnosti 

ABB. Tuto komunikaci je možno řešit pomocí sériového rozhraní RS 232, případně 

pomocí ethernetu, prostřednictvím počítačové sítě, pokud PLC touto periférii disponuje. 

 

 

5.5. Vyhodnocení navrhovaného systému 

 

Navrhovaný systém, přesto že ještě nebyl v praxi realizován, se jeví jako vhodná 

náhrada senzorů IR záření horkého kovu, které jsou v současnosti v metalurgických 

provozech ve velkém množství používány. Toto řešení se jeví efektivnější jak z hlediska 

ekonomického, tak z hlediska širšího spektra využití aplikace pomocí kamery. 
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Problémem, který by mohl vzniknout při vyhodnocování obrazové informace, je 

občasný výskyt vodní páry v zorném poli kamery. Se stejným problémem se však 

potýkají i doposud používané senzory.  

 

Další problém nastane při výpadku kamery: výpadek napájení, porucha kamery, 

výpadek počítačové sítě. Za zvážení stojí možnost použití dvou rovnocenných kamer 

jako záskok při poruše jedné z nich. Kamery by pak snímaly stejný prostor současně a 

rovněž odesílání a zpracování snímků by probíhalo duplicitně. V případech ostatních 

poruch je vždy možno systém přepnout do manuálního ovládání osádkou řídící kabiny, 

do doby odstranění poruchy, aniž by byla omezená výroby na agregátu. 

 

 Signál z kamery může posloužit, kromě funkce čidla, jako vizuální kontrola pohybu 

materiálů pro operátory řídící kabiny. Nabízí se rovněž možnost pořizování 

videozáznamu výrobního procesu, pro případ zpětného sledování a následné 

vyhodnocení nestandardních situací. 
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Závěr 

 

 Diplomová práce prezentuje možnosti využití systémů strojového vidění 

v metalurgickém průmyslu. V teoretické části jsou představeny nezbytné operace 

spojené se zpracováním obrazové informace. V praktické části pak nalezneme možné 

příklady aplikace uvedených systémů. 

 

 Praktická část se věnuje mimo jiné využití systému strojového vidění, pro 

identifikaci přítomnosti kontislitků na chladníku ZPO. Je zde navržen systém, který by 

pomocí infrakamery detekoval přítomnost kontislitků v prostoru zarážky. Důvodem 

návrhu systému byla alternativní náhrada doposud používaných čidel IR záření pro 

detekci horkého kovu. Tato čidla se vyznačují vysokou cenou, nízkou citlivostí a častou 

poruchovostí. 

 Navrhovaný systému nebyl doposud v praxi realizován. V této práci je řešena 

pouze část celé problematiky. Pro dotažení systému do finální podoby je nutno provést 

další vývoj. Snímací termokamera, která byla v praktické části této práce použita, je 

přenosná a slouží pro měřící účely. V reálném provozu nastává potřeba použití statické 

termokamery, případně realizovat systém klasickou kameru s příslušnými filtry, které 

by propouštěly pouze požadované spektrum záření pro optimální zpracování obrazové 

informace.  

 

Dále zbývá dořešit zpracování sekvencí snímků v programovém algoritmu. 

Práce se zabývá pouze zpracováním jednotlivých snímků. Není zde specifikována ani 

realizace propojení PC pro zpracování obrazu s PLC, které řídí systém posunu 

kontislitků na ZPO.  

 

I přes výše uvedené nedostatky se zdá být navrhované řešení dané problematiky 

dobrým počátkem pro vývoj podobných aplikací, kde lze pomocí rozboru obrazové 

informace získat příslušná data potřebná pro řízení a kontrolu procesů v metalurgických 

agregátech. 

 

V diplomové práci lze také nalézt další možnosti aplikace systému strojového 

vidění v metalurgii. Jako nejperspektivnější se jeví použití aplikace pro kontrolu 

povrchových vad válcovaných výrobků a polotovarů. Hlavními aspekty pro zavádění 
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systémů v této oblasti je zejména přesnost a spolehlivost systému strojového vidění 

oproti výstupní kontrole prováděné člověkem.  

 

Celkově lze tedy shrnout, že nasazování systémů strojového vidění je efektivním 

a inovativním řešením pro široké spektrum aplikací. Podmínky pro realizaci jsou stále 

příznivější a to zejména díky cenové dostupnosti komponentů systému, jakož i díky 

stále dokonalejšímu programovému prostředí pro vývoj aplikací zpracovávajících 

obrazové informace. 
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