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Abstrakt 
 
Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit aplikaci v programovacím jazyce Java pro operační 

systém Android od společnosti Google. Aplikace by měla automaticky rozpoznat barevné značení 

rezistorů, kdy vstupem jsou fotografie pořízené mobilním telefonem zachycující rezistor v dostatečné 

vzdálenosti. Na základě analýzy obrazu aplikace nalezne a vyhodnotí hodnotu daného rezistoru. První 

část se zabývá získáním a uložením fotografie z fotoaparátu mobilního telefonu. V zájmové oblasti 

obrazu se provádí obrazové zpracování, kdy je nutné obraz rozostřit pro lepší vyhodnocení barev, najít 

hrany jednotlivých proužků a následně porovnávat barvy v obraze s tabulkou referenčních barev. Dále 

se použije algoritmus, který zjistí poměr barev v pruhu, vyhodnotí výsledek a přepočítá příslušnou 

hodnotu součástky. V závěru se aplikace testovala a vyhodnocovala se úspěšnost rozpoznávání 

jednotlivých rezistorů. 
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Abstract 
 
The goal of this work was to design and create an application in  programming language Java 

for the operating system Google Android. The application should automatically recognize resistor 

color codes from the photos taken by the mobile phone  in a sufficient distance. Based on the image 

analysis, the application finds and evaluates the value of the resistor. The first part describes the 

loading and saving of the photo images captured by the mobile phone camera. The image processing is 

applied only to the region of interest of the picture. Image bluring is applied for better colour 

evaluation, edges are found for each bar and in consequence colours are compared with the reference 

colour table. Further an algorithm which finds out the appropriate value from the colour is applied, 

then evaluates the result and recalculates the given value of the part. In the end the application success 

rate of recognizing the resistor codes  is evaluated. 
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1 Úvod 

S příchodem chytrých telefonů na trh bylo nutné podpořit tyto hardwarově rozvinuté přístroje 

také kvalitním operačním systémem. Když Android vznikl, stal se hlavním konkurentem platformy 

iOS od firmy Apple. Ten oproti svému rivalovi nabízí mnoho výhod. Jelikož se jedná o open source, 

což znamená volný přístup ke zdrojovému kódu a legální dostupnost licence, tak brzy ovládl trh se 

smartphony. Práce seznamuje s historií napříč jednotlivými důležitými verzemi operačního systému 

Google Android, jeho architekturou a základními možnostmi vývoje této platformy. 

Úkolem této bakalářské práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která 

vypočítá hodnotu rezistoru. Ten se projevuje v ideálním případě pouze elektrickým odporem. Popisují 

se zde pravidla, které určují, jak se mají různé typy těchto pasivních elektrotechnických součástek 

ohodnocovat. 

Hlavním principem celé aplikace je obrazové zpracování. Fotografie se ukládá v digitální 

podobě na paměťový disk v mobilním zařízení. Jedná se o soubor složený z jedniček a nul. My ovšem 

tento výstup potřebujeme vnímat trochu jinak. Můžeme říci, že jde o obdélník o určité výšce a šířce 

tvořený pixely, jednotlivé pixely reprezentují různé stupně barev červené, zelené a modré. Při použití 

nejrůznějších filtrů docílíme různých efektů, např. průměrováním okolí vybraného pixelu můžeme 

odstranit šum nebo zvolením vhodného konvolučního jádra získáme hrany pruhů součástky. Obraz 

procházíme a porovnáváme získané hodnoty pixelů s referenčními barvami. Na základě poměru barev 

zjistíme četnost výskytu jednotlivých složek a určíme hodnotu pruhu. Na závěr přepočítáme výslednou 

hodnotu součástky. 
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2 Android 

Jedná se o open source platformu [5], která v sobě obsahuje operační systém, middleware, 

knihovny, API napsané v jazyce C/C++ a aplikace. OS používá upravené Linuxové jádro a je 

distribuován především pro mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony. 

2.1 Historie 

Historie OS sahá až do října roku 2003, kdy byla v Kalifornii založena společnost Android 

Inc.  Google Inc. v srpnu roku 2005 společnost odkoupil a v roce 2007 získal několik patentů v oblasti 

mobilních technologií. Tím odstartoval spekulace o vstupu na trh mobilních telefonů. První verze 

Androidu se objevila s jádrem Linuxu 2.6 a byla implementována do mobilního telefonu od firmy 

HTC. První SDK ve verzi 1.0 se uvolnilo roku 2009. V současné době ho vyvíjí konsorcium Open 

Handset Alliance, což je uskupení výrobců mobilních telefonů, telekomunikačních operátorů, 

softwarových společností a technologických firem. 

2.2 Architektura 

Platforma se skládá z pěti vrstev (Obr. 1). Nejspodnější vrstva je Linuxové jádro. Tato vrstva 

zajišťuje komunikaci vyšších vrstev s hardwarem zařízení (např. správa paměti, správa sítí). Další 

vrstvu tvoří Knihovny (SQLite, Media Libraries, OpenGL atd.) napsané v jazyce C/C++. Tyto funkce 

se vývojářům poskytují prostřednictvím Android Aplikačního Frameworku. Vrstva Runtime zahrnuje 

virtuální stroj zvaný Dalvik. Ten slouží pro spouštění aplikací a konvertuje Java bytecode do Dalvik 

bytecode. Aplikační Framework je pro vývojáře nejdůležitější, protože poskytuje přístup k většině 

služeb. Aplikační vrstva nabízí předinstalované aplikace nebo aplikace stažené z Google 

Play (Android Marketu). Architektura zároveň musí řešit složité problémy, které sebou mobilní 

přístroje přinášejí. Některé přístroje mají malou úložnou kapacitu, jiné zase pomalejší běh procesoru, 

ale většina má malou výdrž baterie. 
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Obr. 1: Ukázka Android architektury 

2.3 Vývojové prostředí 

Pro vývoj aplikací se doporučuje vývojové prostředí Eclipse. ADT je zásuvný modul  

do Eclipse a umožňuje vytvořit grafické rozhraní aplikace, rychlou správu projektů a ladit aplikaci 

pomocí Android SDK. Nástroj dx převádí klasické třídy v Javě na „dex“ soubory. Aplikace nesou  

ve finále příponu .apk a vytvářejí se programem aapt. 

2.4 Aplikace 

2.4.1 Typy aplikací 

Volba typu aplikace je důležitá z hlediska vzájemné spolupráce s uživatelem. Některé stačí 

pouze nastavit a ty se starají o svůj běh sami v pozadí, jiné komunikují s klientem po celou dobu své 

životnosti nebo se vyskytují jen na některých místech OS. 

• Foreground (V popředí) – aplikace běžící na popředí, zastaví se, pokud není viditelná. 

• Background (V pozadí) – omezená interakce, v popředí se nachází např. v případě 

konfigurace. 

• Intermittent (Chvilkový) – nabízí určitou interakci, ale většinu svého času tráví v pozadí 

např. audio přehrávač. 

• Widget – Aplikace viditelná pouze na domovské ploše, většinou se jedná o indikátory, hodiny 

nebo předpovědi počasí. 
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2.4.2 Komponenty 

• Activities (Aktivity) – základní stavební blok aplikace. Obsahuje vizuální elementy, které 

můžou prezentovat data (např. obrázek) nebo umožňují komunikovat s uživatelem (např. 

tlačítko). Každá aplikace může mít více aktivit, ty pak budou volány přes Cíle. 

• Content Providers (Poskytovatelé obsahu) – poskytuje ukládání a případné vybírání dat. 

Zároveň může sloužit pro sdílení dat mezi více aplikacemi. Android má již základní 

poskytovatele v sobě integrované např. obrázků, videí a kontaktů. 

• Services (Služby) – nezávislé na aktivitách. Komponenta, která vykonává dlouho běžící 

operace v pozadí a neposkytuje uživatelské rozhraní. 

• Intents (Cíle) – systémové zprávy běžící uvnitř zařízení. Signalizují například příchozí data 

nebo změny stavu. 

2.4.3 Priority 

• Active processes (Aktivní procesy) – proces v popředí komunikující s uživatelem. 

• Visible processes (Viditelné procesy) – viditelné, ale neaktivní tzv. nejsou v popředí. 

• Started Service processes (Započaté služby) – přetrvávají bez viditelného rozhraní. 

• Background processes (Procesy v pozadí) – běží bez spuštěných služeb. 

• Empty processes (Prázdné procesy) – neobsahují žádnou aktivní aplikační komponentu, ale 

existují pro účely mezipaměti. 

2.4.4 Životní cyklus 

Mobilní zařízení má omezenou paměť, ta se uvolňuje automaticky podle potřeby. Nepotřebné 

části aplikace se musí odklízet, a proto bychom měli ve svých komponentách patřičně reagovat  

na životní cyklus aplikace (Obr. 2). 

• onCreate() – tato metoda se volá, když se Aktivita spouští. 

• onRestart() – použita v případě, kdy je Aktivita zastavená. Následuje znovu nastartování, 

které se řeší metodou onStart(). 

• onStart() – zavolána po onCreate() nebo onRestart(), kdy byla Aktivita zastavená, ale nyní se 

opět zobrazuje uživateli. 

• onResume() – slouží pro opětovnou interakci s uživatelem. 

• onPause() – používá se k poslání Aktivity do pozadí. 

• onStop() – spuštěna, když Aktivita již není dále viditelná uživateli. 

• onDestroy() – ukončuje Aktivitu. 
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• onRestoreInstanceState() – volána po onStart(), kdy je Aktivita znovuspuštěná 

z předchozího uloženého stavu.  

• onSaveInstanceState() – využívaná pro zjištění stavu z Aktivity, která byla ukončená. 

 

Obr. 2: Životní cyklus aplikace 

2.5 Historie verzí 

Detailnější změny v jednotlivých verzích Androidu můžete nalézt na [1]. 

2.5.1 Android 1.5 Cupcake 

Verze se uvolnila v dubnu roku 2009 a přinesla několik nových funkcí jako animované 

přechody mezi okny, softwarovou klávesnici s uživatelským slovníkem pro vlastní slova, nové 

widgety a složky, možnost nahrávat a přehrávat videa z kamery, podpora Bluetooth A2DP (standard 

pro přenos audia ve vysoké kvalitě přes Bluetooth spojení), automatické párování, rozšířená funkce 

kopírovat a vložit, nahrávat videa na YouTube, nahrávat fotografie na Picasu a souborový systém 

s automatickou kontrolou a opravou.  Cupcake zahrnoval jádro 2.6.27. 

2.5.2 Android 1.6 Donut 

V září roku 2009 byl vydán se změnami jako nové pole rychlého vyhledávání, které zajišťuje 

prohledávání záložek, historie, kontaktů a webu přímo z domovské obrazovky, nové prostředí 

fotoaparátu, kamery a galerie, jež umožňuje označit více fotografií k vymazání, VPN, vylepšený 

Android Market, aktualizované vyhledávání hlasem, podpora pro technologie CDMA/EV-DO, IEEE 



 
 

 
 

 
Čtečka barevných kódů rezistorů pro Android  6 

 

802.1x, gesta a syntéza řeči, WVGA rozlišení displeje. Obsahuje Linuxové jádro 2.6.29. Při této verzi 

vyšlo nové SDK. 

2.5.3 Android 2.0/2.1 Eclair 

Tato aktualizace OS vyšla v říjnu roku 2009 spolu s novém SDK a jádro zůstalo ve verzi 

2.6.29. Přinesla s sebou sofistikovanější seznam kontaktů, podporu pro Microsoft Exchange, funkci 

pro vyhledávání uložených textových a multimediálních zpráv, nové funkce fotoaparátu, lepší 

rozložení klávesnice, zrenovované uživatelské rozhraní prohlížeče, HTML5, optimalizaci rychlosti 

hardwaru a Bluetooth 2.1. 

2.5.4 Android 2.2 Froyo 

20. května 2010 byl představen na konferenci Google I/O. Pracuje na jádru 2.6.32 a přidává 

nové technologie jako nové uživatelské funkce. Domovská obrazovka se dočkala přepracování, galerie 

umožňuje nahlédnout do obrázkových sad pomocí zoom gesta, JIT kompilátor zvýšil rychlost 

systému, vylepšena správa paměti RAM, možnost vytvoření WiFi hotspotu, více jazyků klávesnice, 

OpenGL ES 2.0, hlasové vytáčení přes Bluetooth. Aplikace se mohou instalovat na externí paměťové 

médium a další vrstva vývojářského API. 

2.5.5 Android 2.3 Gingerbread 

Další verze se uvolnila 6. prosince 2010 s jádrem 2.6.35. Obsahovala vylepšené grafické 

prostředí, rychlejší a intuitivnější vkládání textu, vylepšená správa napájení, video formát WebM  

pro HTML 5, internetové volání, podporu NFC standardu (dnes podporují některé mobilní telefony), 

aplikaci pro správu stahovaných položek, možnost více kamer a nových senzorů, rozšíření podpory 

nativního kódu. 

2.5.6 Android 3.0/3.1/3.2 Honeycomb 

Očekávané novinky budou zahrnovat optimalizaci pro velké obrazovky, tří dimenzionální 

desktop s přepracovanými widgety, upravený multi-tasking, přístup ke Google eBooks. 

2.5.7 Android 4.0 Ice Cream Sandwich 

Zatím poslední verze systému Android, která se snaží sjednotit platformu jak pro tablety, tak 

pro mobilní telefony. Do OS importovali nové prostředí a widgety, nový launcher, nový LockScreen, 

predikci a diktování textu, kontrolu přenesených dat, People app (sjednocuje telefonní kontakty 

s kontakty sociálních služeb), vylepšený kalendář, novou aplikaci fotoaparátu, novou galerii, možnost 

screenshotů, vylepšený webový prohlížeč, vylepšený email, Android Beam (aplikace pro sdílení přes 

NFC), Face Unlock (odemčení telefonu pomocí obličeje).  
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3 Rezistory a jejich značení 

Rezistor je elektronická pasivní součástka, která má v ideálních podmínkách vykazovat čistě 

reálný elektrický odpor [3]. 

Rezistor se nevyrábí s libovolnou hodnotou, ale používá se jmenovitá hodnota v souladu  

s mezinárodně normalizovanými řadami. Písmeno E značí, že hodnoty jsou rozloženy exponenciálně. 

Číslice udává počet členů řady v každé dekádě. Nejznámější je řada E12, která obsahuje v každé 

dekádě 12 hodnot (1 – 1,2 – 1,5 – 1,8 – 2,2 – 2,7 – 3,3 – 3,9 – 4,7 – 5,6 – 6,8 – 8,2). Pokud 

potřebujeme hodnotu odporu, která není součástí řady, můžeme ji získat paralelním, sériovým nebo 

kombinovaným zapojením jiných rezistorů. 

3.1 Klasické součástky 

Značení u klasických součástek se uskutečňuje pomocí písmen a číslic. Rozbor jednotlivých 

částí provedeme na následujícím příkladu. 

TR 191 2k7/A 

První část (TR) značí udávanou součástku, v tomto případě se jedná o typizovaný rezistor. 

Číslice (191) znamená provedení součástky a další charakteristiky, které můžeme nalézt v katalogu 

součástek. Část (2k7) určuje jmenovitou hodnotu, kde písmeno je násobek 103 (2700Ω). Znak  

za lomítkem znamená toleranci. 

3.2 SMD součástky 

Odpor se uvádí na povrchu pouzdra dané součástky. Jelikož se jedná o miniaturní rozměry, 

výrobci značí produkt pouze třemi nebo čtyřmi číslicemi. První dvě (tři) číslice znamenají velikost 

odporu a poslední číslice je násobitel. 

3.3 Rozměrově malé součástky 

U rozměrově malých součástek se místo číslic a písmen používá barevného značení, které je 

podle mezinárodní normy EIA-RS-279 (Tabulka 1). V USA se používá jiný kód podle normy  

MIL-STD-199. Barevný kód se nejčastěji vyjadřuje barevnými proužky po obvodu součástky.  

U běžných součástek se vyskytují čtyři proužky. Některé součástky mají pět proužků, které nám 

udávají přesnější hodnotu odporu. Kód se čte zleva doprava, kdy levá strana je ta, u které se nejvíce 

soustředí pruh k okraji. 
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U čtyř-proužkových rezistorů (Obr. 3) první a druhé číslo nese význam hodnoty, třetí 

násobitele a čtvrté určuje toleranci. U pěti-proužkových součástek je první, druhé a třetí číslo hodnota, 

čtvrté znamená násobitele a páté toleranci. 

 

Barva 1. proužek 2. proužek 3. proužek Násobitel Tolerance 

Černá 0 0 0 100  

Hnědá 1 1 1 101 F (±1%) 

Červená 2 2 2 102 G (±2%) 

Oranžová 3 3 3 103  

Žlutá 4 4 4 104 D (±0,5%) 

Zelená 5 5 5 105 C (±0,25%) 

Modrá 6 6 6 106 B (±0,1%) 

Fialová 7 7 7 107  

Šedá 8 8 8 108  

Bílá 9 9 9 109  

Zlatá    10-1 J (±5%) 

Stříbrná    10-2 K (±10%) 

Žádná     M (±20%) 

Tabulka 1: Význam jednotlivých barev ve značení 

 

 

Obr. 3: Význam proužků u jednotlivých rezistorů 

Zdroj: http://www.tydyt.cz/kabely/rozhrani/rezistor_1.jpg 
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4 Obrazové zpracování 

V současné době ve světě informačních a komunikačních technologiích můžeme zaznamenat 

velký pokrok. Technika nám umožňuje snazší zpracování obrazové informace. Nejdříve by se měl 

zaznamenat pomocí digitálního fotoaparátu vstup, který se uloží na paměťový disk. Data následně 

můžeme zpracovávat podle účelu různými filtry pro vyhlazení, detekovat hrany v obraze nebo 

porovnávat skutečné barvy k referenčním hodnotám. Více o zpracování grafické informace můžete 

nalézt v [2]. 

Obraz bychom mohli definovat jako dvourozměrnou funkci f (x, y), kde x a y jsou souřadnice. 

Obrazovému bodu – pixelu, který vznikl spojením slov „picture element“, se přiřazuje podle 

charakteru buď intenzita, potom se jedná o černobílý obraz nebo barevná informace. V reálném světě 

tvoří barvu světlo o různé vlnové délce. Směsici světel se snaží nahradit systém RGB pomocí složek 

červené, zelené a modré s různou intenzitou daných kanálů. Tento způsob zobrazení barvy je popsán 

níže. Souřadnice (128, 128) se v obrázku (Obr. 4) o velikosti 256 x 256 pixelů nachází uprostřed tzv. 

na řádku 128 (x) a sloupci 128 (y). V programovacím jazyce se potom pracuje s hodnotami pohybu  

ve snímku 0-255 pro každou z os, kde (0, 0) je počáteční pixel. 

 

   

Obr. 4: Orientace os 

4.1 Barevné modely 

V reálném životě se setkáváme s barvami tvořenými světlem o vlnové délce v rozmezí  

400-750 nm. Barevné modely se snaží míšením základních barev získat různé odstíny. Historie a další 

zajímavosti jsou popsané v [10]. 
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4.1.1 Aditivní míchání barev 

Způsob míchání, kdy se jednotlivé složky barev sčítají a vytváří světlo sytější. Pracuje se zde 

s červenou, zelenou a modrou. Odpovídá vzájemnému prolínání tří barevných kuželů světla ze tří 

reflektorů na bílém plátně (Obr. 5). Využíván výstupními zařízeními jako je monitor. 

 

Obr. 5: Aditivní míchání 

4.1.2 Subtraktivní míchání barev 

Metoda založená na principu, kdy se barevné složky odečítají. Jsou zde použity doplňkové 

barvy vůči aditivním tzv. žlutá, azurová a purpurová. Světlo prochází vrstvami a je stále více 

absorbováno. Konečná barva se potom skládá ze zbylých odražených nebo filtrem prošlých vlnových 

délek (Obr. 6). Používá se například u tiskáren. 

 

Obr. 6: Subtraktivní míchání 
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4.1.3 RGB 

Používá aditivní způsob míchání barev, který je popsán výše. Jedná se o jeden z prvních 

barevných systémů použitých v informační technice. Červená, zelená a modrá složka se reprezentuje 

256 úrovněmi, a když smícháme tyto tři kanály, vznikne světlo bílé. Důvodem nasazení na monitor má 

své opodstatnění, protože zařízení pracuje právě se světlem. Pro korektní zobrazování barev 

výstupním zařízením bylo nutné vytvořit standardy. RGBA se skládá ze stejných barev a navíc se 

přidala informace o alfa kanálu, což značí průhlednost elementu. sRGB [11] vytvořily firmy HP a 

Microsoft a obsahuje kromě primárních barev bílý bod a gamma hodnotu. Další varianta Adobe RGB 

od společnosti Adobe se snaží lépe zachytit některé odstíny, které sRGB nedokáže. 

4.1.4 CMY, CMYK 

Stojí na principu subtraktivního skládání barev. Využívá způsobu míchání pigmentů složek 

azurové (cyan, C), purpurové (magneta, M) a žluté (yellow, Y), jež jsou barvami doplňkovými 

k červené, zelené a modré. Používá se zejména u reprodukčních zařízení, které nemohou pracovat 

s aditivní metodou. Při postupném aplikování složek se přestane světlo odrážet, potom je viditelná 

černá. 

Při tisku nešlo získat ideální černou barvu. Z důvodu naneseného velkého množství inkoustu, 

který se rozpíjel, se přidal pigment černý (key, K). Bývá také nesprávně nazýván jako blacK. Proto 

vznikl model CMYK, který používal barvu černou, a šetřil tak barevné inkousty. Tím bylo možné již 

získat čistě černou. 

4.1.5 HSV 

Rovněž označován jako HSB a je příbuzný k systému HSL. Skládá se z Hue, což je barevný 

tón, který převládá při průchodu světla objektem. Saturation značí sytost a popisuje přimíchání bílého 

světla. Value neboli jas zkoumá absenci světla, zmenšujeme-li jas, můžeme dostat barvu černou. Jedná 

se o nejvěrohodnější model pro lidské vnímání barev a používá se v grafických aplikacích, kde se 

reprezentuje jako trojúhelník nebo kužel (Obr. 7). 
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Obr. 7: Konická reprezentace HSV 

4.2 Metody potlačování šumu 

Proces, který se snaží redukovat šum v signále, v našem případě z obrazu. Pouvažuje se  

za základní předpoklad ke správné segmentaci fotografie. Na odstranění šumu ze snímku existuje 

nesčetně metod. Ty si jsou velmi podobné, nicméně na konkrétní typ signálu se musí přizpůsobit 

vhodná metoda. Pokud se zvolí nevhodná, může to mít vliv na další zpracování obrazu např.  

na detekci hran. 

V realitě by se šum dal rozdělit na dva druhy. První z nich vzniká náhodně, pokud se nám 

poškrábe čočka přístroje, nebo nějakým způsobem poškodí snímač, či nečistotou. Proto byl také 

nazván náhodný nebo někdy označovaný jako nezávislý. Příkladem je šum sůl a pepř. Druhý typ se 

jmenuje Gaussův a charakterizuje se jako závislý. Hlouběji popsaná fakta se nachází  

v [2] a [9]. 

4.2.1 Lineární filtry 

Lineární filtry [9] fungující na principu, kdy se intenzita upravovaného pixelu rovná součinu 

intenzit pixelů v okolí příslušných váhových koeficientů. Tyto filtry, většinou typu dolní propust, 

umožňují odstranit z obrazu vysokofrekvenční prostorové intenzity. Tím se zbavíme nechtěného 

šumu, ale rovněž potlačíme některé detaily.  

4.2.1.1 Dolní propust 

Jeden z elementárních filtrů, kde lze z názvu vyčíst, že se v zásadě jedná o filtraci frekvencí. 

Pracuje na principu, kdy složky vysokých frekvencí jsou zadrženy a nízkofrekvenční propouštěny. 

Realizovat tuto propust můžeme postupnou aplikací konvoluční matice na obraz nebo Fourierovou 

transformací. 
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4.2.1.2 Gaussův filtr 

Pro potlačení šumu se jedná o vysoce efektivní metodu, která pracuje s konvoluční maskou. 

Nevýhodou tohoto filtru je, že při jeho aplikaci může dojít k nerozeznání hrany objektu ve snímku. 

Matematické ztvárnění se nachází ve vzorci (1), jeho první derivace (2) a druhé derivace (3). 

Gaussova funkce , ∙       (1) 

 

,       (2) 

 

, ∙ ∙     (3) 

Kde σ je směrodatný odchylka a x, y vyjadřují osy. 

4.2.1.3 Průměrování 

Obdobná metoda Gaussově filtru. Spočívá v tom, že vezmeme z obrazu jeden pixel a okolo 

něj jeho 8 okolních pixelů. Z této množiny bodů uděláme průměr a výslednou hodnotu zapíšeme  

do bodu původního. Funkce je vhodná pro odstraňování Gaussova šumu. Hlavní nevýhodou se 

naskýtá rozmazání snímku. Příklad konvoluční matice můžeme vidět na (Obr. 8). 

 

Obr. 8: Matice váhových koeficientů 

4.2.2 Nelineární filtry 

Oproti lineárním filtrům nepočítají intenzitu editovaného pixelu, ale hledají v okolí 

nejpřijatelnější hodnotu, která se pak přidá do daného bodu. Mají tu výhodu, že nevkládají do snímku 

nové parametry intenzity. 
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4.2.2.1 Mediánový 

Pro nejvhodnější odstranění náhodného šumu se používá právě tato metoda. Je podobná filtru 

průměrování, avšak nezjišťuje průměr v okolí, ale bere se medián, který nahradí předešlou hodnotu. 

Užití pro tento filtr můžeme najít ve vyhlazování zrnitosti v interferogramech. 

4.2.2.2 Rank-order 

Filtr podobný mediánovému s tím rozdílem, že místo využití mediánu (středu) se volí jiná 

poloha v posloupnosti hodnot. V barevné fotografii se komparace provádí na základě váženého 

průměru – intenzity. Svůj účel splňuje při potlačování náhodného šumu. 

4.2.2.3 Konzervativní vyhlazení 

Velice efektivní způsob filtrace. Principem této metody je, že se prochází obraz bod po bodu a 

dle následující detekce se provede oprava. V okolí daného bodu se získávají intenzity. Ty se pak 

srovnávají se sejmutým pixelem, a pokud se nachází v intervalu minimálních a maximálních hodnot, 

tak se mu jeho intenzita ponechá. V opačném případě, když má pixel vyšší intenzitu, tak se tato 

hodnota přepíše maximální z intervalu. Stejným způsobem se nahrazuje bod s nižší hodnotou, že se 

mu přiřadí minimum intervalu. Svým charakterem je dobře použitelný na šum typu sůl a pepř. 

4.3 Korekce kontrastu a jasu 

Nejčastějším nedostatkem obrazu je jeho různý kontrast a jas v obraze. Když se vyfotí stejný 

objekt dvakrát, může zde být riziko, že intenzita určitého okolí může být pokaždé jiná. Proto by se 

měly jednotlivé složky RGB upravit tak, aby se tomuto předešlo. V zásadě tato funkce umožňuje 

editovat příliš světlé nebo příliš tmavé obrazy na objekty s vhodnější jasovou úrovní pro další 

zpracováni. Následující vzorce (4), (5) a (6) znázorňují změnu jasu a musí se aplikovat současně. 

±        (4) 

 

±        (5) 

 

±        (6) 

Rx je původní hodnota daného barevného kanálu obrazového pixelu a přidáním určité  

intenzity i, která musí být pro všechny tři výše uvedené vzorce se stejným parametrem, se zvýší nebo 

naopak sníží jas v bodu. 
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4.4 Hrany a jejich vlastnosti 

V digitálním zpracování obrazové informace je důležitá segmentace. Ta nám rozdělí objekt  

na části, s kterými můžeme následně pracovat. Většinou se snažíme získat oblast zájmu, která je pro 

nás nějakým způsobem zajímavá. Existují různé druhy segmentace, a proto se klade důraz na zvolení 

nejoptimálnějšího typu. 

Hrana se definuje jako velká změna jasu a mohou vznikat a zanikat v závislosti na úhlu 

pohledu. V realitě se setkáváme s hranami zašuměnými oproti teoretickým. Vznikají díky 

nespojitostem v normále k povrchu, stínu, barvě nebo odleskům [7]. Zároveň se jedná o diskrétní 

aproximaci gradientu funkce f (x, y) a můžeme prohlásit, že obsahuje dvě vektorové složky. Každý 

pixel nám vrací intenzitu, potom můžeme sestrojit grafy (Obr. 9), kde se vyskytují typy hran, s kterými 

se můžeme v praxi setkat. První tři případy jsou idealizované, poslední se vyskytuje v reálném 

případě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Zleva doprava, z vrchu dolů skoková, střechová, liniová a zašuměná hrana 
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4.4.1 Detekce hran 

V praxi existují různé detektory, které bychom mohli rozdělit do tří kategorií, založené  

na hledání maxim prvních derivací, průchodu druhých derivací nulou nebo lokální aproximaci 

obrazové funkce parametrickým modelem. Hranové operátory využívají vhodných konvolučních 

jader. Hrany se detekují ve dvou, čtyřech nebo více směrech. 

Na obrázku (Obr. 10) můžeme vidět příklady konvolučních masek. Ty se vyskytují ve tvaru 

matice o rozměrech 2x2, 3x3 nebo větších např. 5x5. 

Roberts: 

ℎ 1 00 −1 ,  ℎ 0 1−1 0  

 

Prewittová: 

ℎ 1 1 10 0 0−1 −1 −1 , ℎ 0 1 1−1 0 1−1 −1 0 , ℎ 1 0 −11 0 −11 0 −1 , … 

 

Sobel: 

ℎ 1 2 10 0 0−1 −2 −1 , ℎ 0 1 2−1 0 1−2 −1 0 , ℎ 1 0 −12 0 −21 0 −1 , … 

 

Robinson: 

ℎ 1 1 11 −2 1−1 −1 −1 , ℎ 1 1 1−1 −2 1−1 −1 1 , ℎ 1 1 −11 −2 −11 1 −1 , … 

 

Kirsch: 

ℎ 3 3 33 0 3−5 −5 −5 , ℎ 3 3 3−5 0 3−5 −5 3 , ℎ 3 3 −53 0 −53 3 −5 , … 

Obr. 10: Ukázky jednotlivých konvolučních masek 
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4.4.1.1 Roberts 

Jak lze vidět (Obr. 10), tak Robertsův operátor bere okolí 2x2 bodů a jeho hlavní nevýhodou je 

právě toto malé okolí použité pro aproximaci. Funguje na principu součtu dvou jasových rozdílů, které 

reprezentuje hlavní a vedlejší diagonála matice. 

4.4.1.2 Prewittová 

U masky Prewittové [8] se gradient vyhledává v okolí 3x3 pixelů a to pro osm směrů. Existují 

i konvoluční jádra s rozměry matice 5x5. Platí zde, že pro větší rozměr matice je výpočet odolnější 

vůči šumu. 

4.4.1.3 Sobel 

Sobelův operátor se shoduje s operátorem od Prewittové s tím rozdílem, že klade vyšší důraz 

prostřední buňce. Využívá se hojně při svislé a vodorovné detekci, tomu odpovídají masky h1 a h3. 

Zásadní nevýhodou Sobela je jeho značná citlivost na šum kvůli malému použitému okolí  

pro aproximaci. Podle nejmenších detailů by měla odpovídat velikost operátoru. Obraz se transformuje 

tak, že oblasti s konstantním jasem se změní do černých ploch. Místa, kde se jas mění, se označí bíle. 

4.4.1.4 Robinson 

Patří mezi operátory, jež aproximují první derivaci. Gradient se odhaluje taktéž na ploše 3x3 

pixelů. Vybírá se z osmi masek, které se vybírají podle největšího modulu gradientu. 

4.4.1.5 Kirsch 

Rovněž i u této způsobu detekce hran můžeme aplikovat konvoluční masku pro 8 možných 

směrových kombinací. Definuje se zde velikost gradientu jako maximum funkce. 
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5 Struktura a grafické zpracování aplikace 

Základem pro úspěch projektu je dobře navrhnout a zpracovat vzhled moderním a svěžím 

způsobem. Vizuální podoba celé aplikace se navrhovala tak, aby splňovala kritéria jednoduchosti, 

intuitivnosti a upoutala svou originalitou. Při tvorbě se kladly vysoké nároky na kvalitu provedení, aby 

jednotlivé Aktivity na sebe logicky navazovaly. 

Pro správný běh se doporučuje operační systém Android 2.3.3 Gingerbread a vyšší. Ten 

k dnešnímu dni zaujímá mezi verzemi největší podíl. Zároveň se zde využívají metody, které 

v předešlých verzích OS nejsou implementovány. 

5.1 Struktura 

Vývojový diagram (Obr. 11) nám ukazuje, co udělat pro to, abychom došli až k vypočítané 

hodnotě rezistoru. Jak lze vidět z obrázku (Obr. 12), tak k vypočítání hodnoty stačí pouhé tři kroky, 

čili program plní výše uvedené požadavky a kritéria logického provázání mezi Aktivitami. 

 

Obr. 11: Vývojový diagram 
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ResistorColorCodeReader

ACTION_IMAGE_CAPTURE Preprocessing About Help

ACTION_GET_CONTENT
CROP

Value

 

Obr. 12: Provázanost mezi Aktivitami 

5.2 Hlavní menu 

Ikonky (Obr. 13) se vybíraly s vypovídající hodnotou jednotlivých akcí tzv., pokud by nebyly 

pod ikonkami popisky, tak by mělo být zřejmé, kam se uživatel dostane po zvolení tlačítka. Ty se 

nachází seřazené do bloku uprostřed obrazovky pro lepší vnímání. 

Pod ikonkami se umístily popisné texty, které byly vycentrované na střed s obdélníkovým 

tvarem obrázků. Pod nápisy se vložilo průhledné barevné pozadí, které má za úkol zlepšit čitelnost. 

Pozadí se upravovalo v bitmapovém grafickém editoru Photoshop a aplikoval se na něho filtr 

Plakátové obrysy. 

Obr. 13: Sejmuté obrazovky 
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5.3 Fotoaparát 

Volá aplikaci implementovanou přímo od Androidu. Odpadá tak práce s navrhováním 

grafických elementů a jejich rozložení. Důvodem pro výběr již hotové části bylo, že umožňuje širší 

škálu funkčností (automatické zaostření, makro režim, zapnutí blesku, atd.), příjemně působí a ukládá 

na paměťový disk snímky ve vhodném formátu, čili se nemusí řešit převod. 

5.4 Hodnota 

Prvním krokem pro získání hodnoty součástky je otevření fotografie pomocí galerie obrázků 

nebo správce souborů, pokud ho máme nainstalovaného v mobilním zařízení. Potom se nám spustí 

aplikace pro ořezání obrázku. Získáme oblast zájmu, anglicky nazývána zkratkou ROI, která nám 

vykrojí požadovanou plochu. Zbytek odstraní a tím nám ušetří průchod nepotřebného okolí a sníží 

náročnost výpočtu. Aktivita se skládá z animovaného nadpisu, který budí dojem profesionality, dvou 

tlačítek zarovnanými na střed a zvoleného obrazu. 

Následně se dostaneme na obrazovku, jež nám umožní zjištění hodnoty rezistoru. Při špatné 

indikaci výsledku zde máme Spinnery, ovládací prvek, který v sobě obsahuje volitelné položky  

pro doladění. 

5.5 Vývojář 

Jednoduchá obrazovka, která obsahuje základní informace o autorovi aplikace a kontaktních 

údajů na něj. 

5.6 Nápověda 

Před tím než uživatel začne program plně využívat, měl by si nejdříve přečíst nápovědu. Ta ho 

seznámí, jak se má správně nasměrovat, vyfotit a ořezat rezistor. Jestliže se nedodrží správný postup, 

výstup se může značně zkreslit. Uživatelský manuál k programu se nachází v příloze této práce. 

5.7 Ikona 

Ikona je zobrazena na (Obr. 14). Zpracovávala se ve freewarovém nástroji IcoFX 1,6 a snažila 

se co nejvíce vystihovat podstatu účelu aplikace. 

 

Obr. 14: Hlavní ikona programu 
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6 Třídy a jejich význam 

Aplikace obsahuje celkem 8 tříd napsaných v programovacím jazyce java a 5 souborů 

popsaných jazykem XML, kde se jedná především o layouty. Zároveň je nutné povolit veškerá 

oprávnění v Android Manifestu. Program vyžaduje oprávnění k přístupu na paměťové úložiště a 

možnost využívat fotoaparát zařízení. 

6.1 ResistorColorCodeReaderActivity 

Je primární třída, která je potomkem Activity. Vizuálně se reprezentuje jako hlavní menu a 

obsluhuje události, jež se vyvolají po stisku tlačítka. Ty potom přesměrovávají na jednotlivé 

obrazovky programu. Součástí této části je submenu. 

6.2 About a Help 

Mají pouze popisný charakter. Help seznamuje uživatele, jak správně aplikaci používat a 

zahrnuje pouze text a obrázky. About uchovává kontakty a informace o autorovi. 

6.3 Preprocessing 

Umožňuje uživateli výběr fotografie a její následné ořezání. Mezivýsledek oblasti zájmu se 

ukládá na disk. Stará se o čtení Exif metadat snímku. Ten nese informace o tom, jak byl snímek 

pořízen, jak se fotoaparát natočil nebo jestli se použila přisvětlovací dioda. Otáčí bitmapu tak, aby se 

korektně zobrazovala v Aktivitě.  

6.4 Value 

Vypočítává hodnotu součástky a obsluhuje čtyři Spinnery s hodnotami. Zároveň si vytváří 

instanci třídy Processing, od které přijímá parametry. 

6.5 Processing 

Obstarává veškerou činnost od získávání souřadnic hranového detektoru až po ohodnocování 

fotografie referenčními barvami. 

6.6 ColorObject, CoordinatesObject 

Třídy zastupující objekty s určitými vlastnostmi. První z nich má vlastnosti RGB kanálů a 

druhý uchovává souřadnice x1 a x2. 
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7 Nalezení rezistoru a barevného značení 

Předpokladem pro úspěšný vznik aplikace, která vypočítá odpor rezistoru, jsou korektně 

napsané metody v programovacím jazyce Java. Velká část teoretických znalostí se musí upravit tak, 

aby v praxi byly použitelné, protože se v některých případech ideální stav od reálného liší značnou 

mírou. Nicméně výše uvedená teorie je úzce spjatá s praxí a se stává nezbytným základem pro 

vytvoření vlastních funkcí. 

7.1 Detekce hran 

V minulé kapitole se popisuje, jak můžeme vytvořit oblast zájmu v obraze, kterou získala 

Aktivita implementovaná přímo Googlem. Dalším krokem detekujeme hrany jednotlivých pruhů 

rezistorů, a tím naplníme ArrayList souřadnicemi. Zjišťovat úsečky přechodů musíme ve dvou 

směrech, jelikož použité operátory nezjišťují gradienty ve více směrech najednou. Následné 

souřadnice nám označují počátek a konec barevného značení součástky.  

7.1.1 Sobelův operátor 

Z kapitoly 4.4 víme, že správný operátor nám černě označí konstantní jas a světle výkyv jasu. 

Volba konvoluční masky, která co nejpřesněji určí hranu, byla nelehká záležitost. Při použití Kirsche 

se obraz viditelně zdeformoval a určil gradienty nepřesně. Maska Prewittové vykazovala slabší 

vyznačení, protože oproti Sobelovi nedává takovou váhu centrálnímu prvku. Nejlepší vlastnosti v této 

problematice vykazoval právě Sobel. Ukázku, jak takový obrázek vypadá po průchodu masky, 

můžeme vidět na (Obr. 15). 

 

Obr. 15: Výstup po aplikování Sobelova operátoru 
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7.1.2 Konverze 

Nyní obraz (Obr. 15) převedeme do podoby pixelů, které se reprezentují různými stupni šedi 

(Obr. 16). Tento krok se musí provést, protože Sobelova maska nám vysoký nárůst jasu označí 

světlými barvami. Následně pomocí metody na rozdíl dvou barev vyfiltrujeme pomocí prahu 

nadbytečný šum a hrany označíme barvou bílou a okolí kolem nich černou. 

Vytvoříme si jednorozměrné pole s velikostí šířky transformované fotografie. Tento ukládací 

element nám umožní vkládat výsledky, které získáme tak, že horizontálně kontrolujeme výskyt bílé 

barvy. Pokud bod bude mít bílou intenzitu, tak přičteme na daný sloupec v poli jedničku. 

Až se naplní prvek výsledky, provedeme vyhledávání maxima v poli. Po označení největšího 

prvku vymažeme jeho okolí v rozumné vzdálenosti nulami a provedeme tento krok znovu. 

Tím získáme souřadnice x1 a x2, které nám určují pohyb na ose x. Kdybychom chtěli získat 

souřadnice osy y, musely by se projít ještě dva směry Sobelovým operátorem. Aplikace tyto 

souřadnice dopočítá fixně z důvodu výpočetní složitosti detekce hran. Bere v úvahu ideální umístění a 

vykrojení rezistoru přesně doprostřed snímku. 

 

Obr. 16: Výstup tvořený různými úrovněmi šedi 

7.1.3 Třídící algoritmus 

V praxi se nám druhá hrana může objevit před první z důvodu, že vyznačovací úsečka první 

hrany bude menší. Vznikne nám tedy nesetříděný seznam souřadnic a my ho musíme protřídit.  

Algoritmus přímého vkládání [14] připomíná svými vlastnostmi řazení karet po rozdání  

(Obr. 17). Pro lepší vysvětlení se první prvek nechá na stejném místě a s ním porovnáme prvek druhý. 
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Pokud je menší, zařadíme ho na začátek, v opačném případě ho ponecháme. U třetího prvku 

kontrolujeme velikost s dvěma předchozími a umístíme na správné místo. V případě potřeby 

odsuneme jeden nebo oba elementy doprava. 

 

3 (2 17 1 8 5) 

2 3 (17 1 8 5) 

2 3 17 (1 8 5) 

1 2 3 17 (8 5) 

1 2 3 8 17 (5) 

1 2 3 5 8 17 

Obr. 17: Ukázka setřídění řady čísel 

7.2 Odstranění šumu 

Kapitola 4.4 seznamuje s různými způsoby, jak potlačit šum v obraze a nějakým způsobem 

ovlivnit jeho vlastnosti. Čtečka barevných kódů rezistorů využívá metody průměrování, kdy se bere 

pixel ve fotografii a kolem něho osm okolních bodů, vezme se průměr těchto barev a zapíše  

do původního prvku. 

Tato funkce se volá až po detekci hran a získání souřadnic pruhů, protože by mohla ovlivnit 

výsledek při zjišťování přechodů jasu. 

7.3 Rozdíl dvou barev 

Metoda, která vrací hodnotu typu double a pro svůj výpočet využívá vzorce (7). Nedělá nic 

jiného, než vypočítá výsledek, jak se od sebe dvě barvy liší. Hodí se především při porovnávání barev 

získané z pixelů s referenčními. 

 

− + − + −    (7) 

 

Kde Crgb je výsledek rozdílu, Crx značí hodnoty červených, Cgx zelených, Cbx modrých složek. 
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7.4 Práce s referenčními barvami 

Vytvoří si novou bitmapu o šířce a výšce rovnu ořezanému snímku pro ukládání svých 

výsledků s vlastnostmi ARGB8888. Bere si souřadnice jednotlivých pruhů součástky a prochází 

dvourozměrné pole. Následně si vezme každý bod a snaží se ho porovnat s polem referenčních barev. 

Ta, která se nejvíce blíží dané hodnotě a splní podmínku, že rozdíl barev je menší než 35, se označí  

do nového obrazu. 

V realitě se ideální barvy [13] značně liší od reálných (Tabulka 2). Je to způsobeno různým 

osvětlením při fotografování. Máme na výběr, jak tuto nedokonalost při pořizování snímku odstranit 

nebo se snažit o jeho zredukování.  

První možnost nabízí pohodlné a jednoduché řešení, kdy stačí zapnout na mobilním zařízení 

přisvětlovací diodu, která se postará, aby byl každý obrázek přibližně stejně osvětlen. Nevýhodou se 

stává odlesk od lesklých pruhů rezistorů, kdy vznikne fiktivní barva o určitém rozměru. 

Jiný způsob je vytvoření metody v programovacím jazyce a snažit se pomocí algoritmu 

přiblížit se k hranici referenčních barev všech pruhů. Více o korekci jasu můžeme najít níže. 

 

 
Ideální Reálné 

Barva Red Green Blue Red Green Blue 

Černá 0 0 0  45 45 59 

Hnědá 128 0 0  100 57 61 

Červená 255 0 0  157 57 71 

Oranžová 255 165 0  185 83 59 

Žlutá 255 255 0  199 181 48 

Zelená 0 128 0  51 95 79 

Modrá 0 0 128  36 58 140 

Fialová 128 0 128  91 51 106 

Šedá 128 128 128  86 94 112 

Bílá 255 255 255  196 204 203 

Zlatá 212 117 55  189 159 96 

Stříbrná 192 192 192  145 144 148 

Tabulka 2: Barvy vyjádřené v RGB modelu 
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7.5 Korekce jasu 

Různé hodnoty jasu způsobují problémy při digitálním předzpracování obrazové informace. 

Děje se tak, když pořizujeme fotografii při různém osvětlení. Existují různé způsoby, jak redukovat 

tuto chybu, některé jsou přesnější, jiné zase méně. 

Histogram [6] se používá při změnách jasové stupnice a zaujímá často jedinou globální 

informaci o obraze. Pomocí něj máme představu o rozložení jasových úrovní ve fotografii. Více 

informací naleznete na [4]. Na ukázce (Obr. 18) vidíme histogram fotografie rezistoru. 

 

 

Obr. 18: Histogram 

 

Další možnost, jak kontrolovat jas je, že se vytvoří metoda, která vybere pixely z každého 

pruhu rezistoru, najde se nejbližší odpovídající barvy, zjistí se odchylky a ke kanálům RGB se začne 

přidávat nebo ubírat určitá hodnota. Po tomto kroku se opět zkontrolují odchylky a v případě potřeby 

se přičte nebo odečte konstantní parametr. 

Program uvažuje, že při získávání snímku bude zapnutá přisvětlovací dioda, která napomůže 

ke konstantnímu jasu. Jedná se o hardwarové řešení redukce vlivu špatného jasu. Nevýhodou se stává, 

když se světlo od lesklých povrchů odráží. 
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8 Výpočet příslušné hodnoty 

Závěrečný bod práce se zabývá získáním a přepočtem barevného značení rezistorů a jeho 

následnou vizualizací v grafických elementech operačního systému Android. 

8.1 Získání barvy 

V aplikaci se naimplementovala metoda, která zjišťuje četnost výskytu jednotlivých barev 

v určitém okolí. Vytvoří si jednorozměrné pole o velikosti počtu barev, jakými se značí rezistory a 

inicializuje se na počátku samými nulami. Potom prochází pruh od získaných souřadnic, počítá výskyt 

jednotlivých prvků a ukládá je do pole na příslušné místo. 

Po získání výsledků vyhledáme maximální hodnotu a ta nám reprezentuje číslici dle značení 

(Tabulka 1). 

8.2 Přepočet 

Třída, ve které se nachází výše zmiňovaná funkce, nám jako parametr vrátí pole typu string se 

čtyřmi hodnotami. Ty představují argument neboli index pro pole, kde jsou uložené hodnoty 

jednotlivých pruhů. 

Výpočet probíhá podle vzorce (8). V závorce máme elementy typu string, kde funguje řetězení 

a následně se převedou do číslice, které se jen vynásobí. 

 

. + ∙      (8) 

 

Kde R je výsledek a V1, V2, V3 značí číslice součástky. 

8.3 Zobrazení 

Na jednotlivé Spinnery navážeme reakci na události označenou „onItemSelected“, kde se také 

provádí výše uvedený výpočet. Když nám tedy třída vrátí pole typu string, vezme se obsah, převede se 

na číslo a vloží do Spinnerů. Po této události se nám hned přepočítá výsledek v TextView. 
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9 Testování 

Veškerá funkčnost se testovala na mobilním zařízení Samsung Galaxy S II s operačním 

systémem Android 2.3.5. Zároveň byly využity přístroje Samsung s nižším výkonem pro porovnávání 

rychlosti na daných typech. Na závěr se použil telefon s nejnovějším operačním systémem  

Android 4.0.3. 

Nejdříve se zkoušel správný běh implementovaného získávání snímků a jeho následné 

ukládání na disk. Otevírání obrázků z galerie a výřez oblasti zájmu nevykazoval žádné problémy až  

na to, že některé telefony při úpravě ořezávání přibližovali ROI a u některých modelů tato funkce 

nešla. 

Veškeré metody musely být testovány, aby se ověřila jejich správná funkčnost a návaznost  

na další naprogramované prvky. Pro bezchybný běh aplikace se kontrolovalo i správné rozložení 

grafických prvků, protože vizuální interpret vývojového prostředí vykazoval v některých případech 

známky nejistoty. Příkladem špatné vizualizace se stává oddělení řádku v TextView pomocí 

identifikátoru „\n“. 

9.1.1 Uvolňování paměti 

Bitmapa je v počítačové terminologii označována jako druh obrazu tvořeného buď ze souborů 

typu fotografie, streamů nebo bytovým polem [12]. Čtečka barevných kódů v hojné míře s tímto 

elementem pracuje, a proto se musíme starat o uvolňování paměti, aby nám program nehlásil chybu 

OutOfMemoryError. Bohužel když se bitmapa uvolní z paměti předčasně a chceme s ní ještě pracovat, 

vyskočí nám hláška v LogCatu, že daný prvek již neexistuje, protože se zrušil. Je tedy nutné si hlídat 

přesné načasování recyklování objektu. 

9.1.2 Předávání parametrů 

Mezi jednotlivými Aktivitami dbáme na korektní předávání referencí na soubory. Jelikož 

pracujeme s mezivýsledky snímků, upřednostňujeme, aby byly správně pojmenovány. 

9.1.3 Detekce hran 

Libovolný grafický výstup usnadní programátorovi orientaci v kódu, ať už se jedná o textový 

výpis do konzole, nebo grafické vyznačení do objektu. Zároveň si tak ověří, že napsaný zdrojový kód 

funguje opravdu, jak zamýšlel. 

Pro výpisy do LogCatu v Androidu se používá funkce „Log“. Největší využití nacházela  

při zobrazení souřadnic získaných hranovým detektorem nebo znázornění obsahu pole četností. 
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Fotografie (Obr. 19) zobrazuje, jak lze vizuálně zobrazit mezivýsledek, který určí správnost 

postupu. Daná metoda se musí přepsat tak, aby vracela bitmapu. Indexy pole s nejvyšší četností potom 

slouží pro cyklus for, kde vykreslíme zelené úsečky. 

 

Obr. 19: Ověření korektnosti souřadnic 

9.1.4 Odstranění šumu 

Při použití matice o velikosti 3x3 není na první pohled tolik zřetelné rozostření a vyhlazení 

šumu. Teprve při několikanásobné aplikaci filtru lze vidět rozdíl mezi původní a konečnou bitmapou. 

Pokud bychom chtěli zvýšit účinnost redukce šumu, musíme zvýšit rozměr matice a počítat se 

skreslením rozpoznávání některých detailů. 

9.1.5 Výběr referenčních barev 

Každý rezistor se vyfotil minimálně třikrát a sledovaly se na něm jednotlivé změny. Z těchto 

tří fotografií se v programu Photoshop bral průměr získaných vzorků a testovalo se rozpoznání 

programem. Některé barvy se na paletě hodnot nacházejí velmi blízko sobě. Takové rozpoznání dělá 

problém i lidskému oku, které špatně zařadí danou vlnovou délku. 

9.1.6 Úspěšnost rozpoznávání 

Z padesáti pořízených snímků rezistorů 22% tvořilo množinu, kde bylo potřeba upravit jeden 

pruh, 60% rozpoznalo pruhy dva a u 18% se korektně ohodnotil jediný pruh. 
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10  Závěr 

V úvodu práce seznamuji s operačním systémem Android, který se v dnešní době velmi rychle 

rozšiřuje v moderních přístrojích. Popisuji jeho historii vzniku, architekturu, základní stavební prvky a 

průběh vývoje a přednosti jednotlivých verzí platformy. 

Druhá kapitola se zaměřila na značení rezistorů, jež se ohodnocují podle jejich fyzické 

velikosti. Detailně zde uvádím, k jakým barvám se přiřazují dané hodnoty, protože na této metodě 

ohodnocovaní stojí moje aplikace. 

Následně se zaměřuji na postup obrazového zpracování digitální fotografie. Uvádím 

nejpoužívanější barevné modely, se kterými se při tomto procesu můžeme setkat a rozdíly mezi nimi. 

Představily se nejznámější metody pro potlačování šumu v obraze, postupy pro práci s hranovými 

operátory, co umožňují, které jsou lepší a rozdíl mezi ideální a reálnou hranou. 

V praktické části navazuji na teoretické základy. Vysvětluji, jak by měla správná aplikace 

vypadat, představuji strukturu a grafickou část aplikace. Zobrazuji zároveň implementaci jednotlivých 

metod do programu a jejich vzájemnou interakci, která vede až k dopočítání ohmické hodnoty 

součástky. 

Testování aplikace a jejich částí je popsáno v závěrečné kapitole. Tomuto kroku bylo nutno 

věnovat největší čas, protože mnoho teoretických informací v praxi nefungovalo, a proto se tyto 

segmenty musely různě přepisovat a upravovat. Popisuji i problémy, se kterými jsem se při vývoji 

aplikace setkal. 

Čtečka barevných kódů rezistorů nemá svého předchůdce. Aplikace, které se zdánlivě 

podobají mé práci, pracují na základě manuálního výběru barev jednotlivých pruhů. Jedná se například 

o Resistor ID Lite, ElectroDroid a S2 Resistor Color Code, všechny pro platformu Android. Celá 

konstrukce a architektura programu se musela vymýšlet od základu pouze s teoretickými znalostmi. 

Program dosahuje dobrých výsledků. Záleží na provedení elektronické součástky a detekované 

barvě, protože některé barvy jsou svými vlnovými délkami tak blízko sobě, že je nerozpozná ani 

lidské oko ani moderní technika. Výhodou při špatně detekovaných barvách je možnost manuální 

korekce a dopracování se tak ke korektnímu výsledku. 

Další vývoj aplikace by mohl znamenat, že by se program mohl dostat až k téměř 

bezchybnému rozpoznávaní rezistorů. Aplikovaly by se lepší metody pro detekci hran např. Houghova 

transformace. Lepší řešení při korekci jasu by znamenalo zvýšení úspěšnosti rozpoznávání barev. 
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Příloha A: Uživatelský manuál 

Fotoaparát 

 Chcete-li správně získat fotografii, aby později byla rozpoznatelná aplikací, doporučuje se  

při focení zapnout přisvětlovací diodu, zapnout makro režim, mít rezistor nejlépe na bílém pozadí (kus 

papíru) a umístit součástku do zaostřovacího obdélníku. Položená součástka by měla ležet tak, aby 

pruh s tolerancí byl napravo. Fotoaparát by měl směřovat kolmo na rezistor. U takto uloženého snímku 

(Obr. A1) máte jistotu, že se rezistor správně rozpozná. 

 

Obr. A1: Správné umístění součástky 

Hodnota 

 Pokud otevíráte obrázek, zobrazí se dialogové okno, které nabídne přístup buď z galerie 

mobilního telefonu, nebo správce souborů, máte-li ho v zařízení nainstalovaného. Po výběru se ihned 

přejde na vykrojení oblasti zájmu. U toho se dbá, aby počáteční i konečná hrana byly odřezány. 

Vykrajovací obdélník umístíme tak, aby součástka byla přesně uprostřed. 

 

Obr. A2: Oblast zájmu 

 Po získání takového výstupu (Obr. A2) se program vrátí zpět do Aktivity, kde se stiskem 

tlačítka „Pokračovat“ dostaneme na obrazovku pro výpočet ohmické hodnoty rezistoru. Po potvrzení 
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tlačítka „Zjisti hodnotu“ nám aplikace vypočítá výsledek. Pro manuální korekci výsledku stačí  

na Spinneru zvolit příslušnou barvu a hodnota se přepočítá. 

 

Příloha B: Adresářová struktura přiloženého DVD 

/Přílohy Přílohy ve formátu .pdf 

/Vypracování Soubory s textem práce ve formátu .docx a .pdf 

/Zdrojové kódy Projekt pro nástroj Eclipse 

 

 


