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Abstrakt 

Hlavním tématem diplomové práce je hodnocení řádkovitosti mikrostruktury 

technických materiálů, konkrétně ocelí s feriticko-perlitickou mikrostrukturou. Práce je 

zaměřena především na porovnání vyhodnocování řádkovitosti struktur podle dvou platných 

norem, a to české normy ČSN 42 0469 a americké normy ASTM E1268-01(2007), a také 

pomocí parametru řádkovitosti DB podle Ryśe. 

V teoretické části diplomové práce jsou popsány různé metody kvantitativního 

hodnocení struktury. Je zde uvedena lineární metoda, bodová metoda, metoda náhodných, 

směrových, orientovaných a částečně orientovaných sečen. Dále jsou popsány srovnávací 

metody a kvantitativní strukturní hodnocení metodou obrazové analýzy. V experimentální 

části jsou porovnány mikrostruktury o různé řádkovitosti při využití metody obrazové analýzy 

a jejich vyhodnocení podle normy ČSN 42 0469 a podle americké normy ASTM E1268-

01(2007). 

Klíčová slova: mikrostruktura materiálu, obrazová analýza, řádkovitá struktura, index 

anizotropie, stupeň orientace. 

 

Abstract 

The main topic of the thesis is to evaluate the banding of microstructure of technical 

materials, particularly steels with ferritic-pearlitic microstructure. The work is mainly focused 

on comparison of banding evaluation of structures under the two existing standards, and the 

Czech standard CSN 42 0469 and the American standard ASTM E1268-01 (2007), and using 

the DB parameter banding by Ryś too. 

Various methods of quantitative rating of structure are described in theoretical part of 

thesis. There are introduced linear method, spot method, method of random, directional, 

oriented and partial oriented of bisectors. There are described methods of comparison and 

quantitative rating of structure according to image analysis. The practical part includes 

compare various samples according to image analysis and their evaluation by Czech norm 

ČSN 42 0469 and American norm ASTM E1268-01(2007). 

Keywords: microstructure of material, image analysis, degree of banding, anisotropy 

index, degree of orientation 
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1. Úvod 

V dnešním strojírenství je kov během zpracování a při práci strojních součástí 

a nástrojů a při zatížení konstrukcí tak namáhán, že je nutno klást zvláště přísné a 

mnohostranné požadavky na jeho jakost. Tyto požadavky se často týkají přímo struktury kovů 

a nelze se přesvědčit jinak než metalograficky o tom, zda jakost kovů požadavkům vyhovuje. 

Obrazová analýza patří mezi nejmodernější metodu kvantitativní strukturní analýzy. 

Digitální zpracování obrazu má velice široký záběr a vyžaduje hluboké znalosti a zákonitosti 

při kvantitativní analýze technických materiálů, abychom nezískali nepřesné nebo chybné 

výsledky. U technických materiálů existuje vazba mezi vnitřní strukturou a jejími vlastnostmi. 

Na tuto vazbu musíme hledět nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska kvantity. Kvantitativní 

metody hodnocení struktury, které vznikly současně se zrodem mikroskopické metalografie, 

prošly intenzivním rozvojem a využívají se při stanovení strukturních složek a jejich 

přesnému stanovení. 
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2. Cíl práce  

Diplomová práce je složená ze dvou částí. V první, teoretické části je zahrnuta 

metodika kvantitativního hodnocení struktury technických materiálů. Důraz je kladen na 

metodu obrazové analýzy při kvantitativním strukturním hodnocení. 

V druhé experimentální části jsem se zaměřil na porovnání metod obrazové analýzy 

při zjišťování základních kvantitativních charakteristik. 
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3. Teoretická část 

Strukturní analýzu rozdělujeme do dvou skupin a to na: 

 kvalitativní – zajímá nás, jaké fáze a strukturní složky materiál obsahuje; 

 kvantitativní – zajímají nás kvantitativní charakteristiky jednotlivých fází, resp. 

strukturních složek. 

Metody kvantitativního hodnocení mikrostruktury historicky vycházejí ze zásady 

stupňovitého hodnocení a jejich srovnání s etalonovými řadami. Jednou z nejstarších metod 

tohoto druhu je hodnocení velikosti zrna oceli, které bylo poprvé zavedeno v USA v roce 

1933 – jedná se o normu ASTM E 19-33. Obdobou této americké normy byla ruská norma 

GOST 5639-51. Tyto normy dělí zrna do osmi skupin podle velikosti [1]. V České republice 

se k hodnocení velikosti zrna používá norma ČSN 420462 (EN ISO 643) [2]. 

Každý polykrystalický materiál se skládá z jednotlivých fází, resp. strukturních složek. 

Podle toho, jak vznikaly nebo podle tvaru, je nazýváme krystaly, precipitáty, vměstky 

globule, lamely atd. Každá mikrostrukturní částice daného materiálu je strukturní jednotkou 

mikroskopické stavby materiálu. Krystalovou mřížkou lze charakterizovat vnitřní uspořádání 

mikrostrukturních částic. Skutečné trojrozměrné mikrostruktury kovových materiálů nelze 

pomocí optické mikroskopie pozorovat. Optická mikroskopie umožňuje pozorovat pouze 

dvourozměrné mikrostruktury na plošných výbrusech [1]. 

Pozorované plošné útvary na výbrusech jsou náhodným obrazem různých fází, resp. 

strukturních složek materiálu. Parametry, které bychom naměřili dvourozměrně, 

v trojrozměrné struktuře neexistují. Z toho důvodu je důležitá dokonalá znalost závislosti 

geometrických parametrů plošné struktury na prostorové vnitřní stavbě slitiny, abychom byli 

schopni zpracovat prostorové hodnocení mikrostruktury [1]. V některých případech není 

znalost parametrů prostorové struktury potřebná, protože můžeme najít korelaci užitých 

vlastností materiálů i s parametry rovinné struktury zjištěnými na plošných výbrusech. 

Při kvantitativním mikrostrukturním rozboru musíme brát v úvahu, že struktura může 

být v průřezu nestejnoměrná a podle toho musíme zvolit směr a místo výbrusu. Tato 

nestejnorodost mikrostruktury souvisí s nestejnorodostí chemického složení, která vzniká při 

výrobním postupu a dalším zpracování výrobku. Změna chemického složení probíhá ve 
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většině případů ve směru od středu k povrchu materiálu a je souměrná podle osy nebo roviny 

souměrnosti [1]. Rozlišujeme dva základní typy nerovnoměrnosti fázového složení: 

 osově souměrná nerovnoměrnost struktury, která je charakteristická pro výrobky, u 

kterých převládá jeden rozměr nad ostatními např. hřídele, vývalky, dráty atd. 

(obr. 3.1). Je-li nerovnoměrnost fázového složení osově souměrná, je nejvhodněji 

pracovat s příčnými výbrusy. Když použijeme podélné výbrusy, tak musí řez 

procházet osou výrobku. 

 

Obr. 3.1: Osově souměrná nerovnoměrnost struktury  

 nerovnoměrnost souměrná podle roviny, která je charakteristická u výrobků, u kterých 

převládají dva rozměry nad třetím např. válcované plechy, deskovité odlitky atd. 

(obr. 3.2). U tohoto typu fázové nerovnoměrnosti nejsou vhodné výbrusy rovnoběžné 

s povrchem, a proto se používají výbrusy v podélném nebo příčném řezu materiálem. 
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Obr. 3.2: Nerovnoměrnost struktury souměrné podle roviny  

 

Při zjišťování skutečných parametrů prostorové mikrostruktury můžeme vzhledem 

k neprůhlednosti analyzovaných předmětů vycházet pouze z plošné mikrostruktury. Protože 

jsou jednotlivé mikročástice rovinou výbrusu proťaty, můžeme pozorovat jejich náhodný řez. 

Tento řez nám neposkytuje představu o skutečných rozměrech mikročástic a ani o jejich 

geometrickém tvaru. Řez jedinou mikročásticí představuje útvar náhodného tvaru a rozměrů. 

Statistický souhrn řezů velkého množství mikročástic lze považovat za přesný odraz 

mikrostruktury oceli. Po této úvaze lze určit geometrické parametry prostorové 

mikrostruktury s požadovanou přesností. 

Reliéf plochy, který se vytváří leštěním a následným leptáním je dalším parametrem, 

který musíme brát v úvahu. Velikost reliéfu závisí na jeho struktuře a na způsobu přípravy 

vzorku. Tvorbu reliéfu nám vytváří dlouho trvající leštění, hrubozrnná struktura a rozdíly 

tvrdosti strukturních složek. Leptání má na velikost reliéfu také určitý vliv. Největší reliéf se 

vytváří při elektrolytickém leštění železných kovů a při leštění neželezných kovů za 

současného leptání. V některých případech může být mikroskopická nerovnost až 4 μm [1]. 

Je-li mikročástice rozměrově větší než hloubka reliéfu výbrusu, je možno zanedbat vliv na 

výsledky kvantitativního stanovení fázového složení. Jestliže jsou hodnoty přibližně stejné, 

nastávají problémy při rozboru disperzních fází. Nejdůležitější fází jsou karbidické fáze a 

nekovové vměstky. 

Například při leptání vzorku s feritickou strukturou a vyloučenou karbidickou fází se 

nám při leptání a leštění zvětší viditelný rozměr zrn, v zorném poli se objeví nová zrna a 
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zmizí ta, která ležela mimo objem výbrusu. Nastane zdánlivé zvětšení objemu karbidové fáze, 

což je výsledkem změny obrazu plochy výbrusu.  

 

3.1. Určení objemového, resp. plošného podílu fází a strukturních složek 

Pro určení objemového podílu se využívá tzv. Cavaglieriho princip [3]. Tento princip 

nám pomáhá získat údaje o objemovém podílu prostřednictvím lineárního nebo plošného 

zlomku. Cavaglieriho princip umožňuje převést řešení úlohy trojrozměrné na úlohu 

dvourozměrnou. Cavaglieri dále odvodil, že dvě tělesa, která lze omezit dvěma hraničními 

rovinami o různém tvaru, mají stejný objem tehdy, když plochy průniků těchto těles a 

soustavy rovin rovnoběžných s hraničními rovinami jsou si vždy rovny. Analogicky byl 

odvozen vztah mezi plochou rovinných útvarů a délkou sečen vyťatých na těchto útvarech 

soustavou rovnoběžných čar. Na základě toho lze uvažovat, že platí rov. 3.1: 

 

 LAV LAV  , rov. 3.1 

 

kde: VV je objemový zlomek zkoumané fáze, 

 AA je plošný vzorek zkoumané fáze, 

 LL je lineární vzorek zkoumané fáze. 

 

objemový zlomek (VV) vypočteme jako zlomek plošný (AA) podle obrázku č. 3.3. 

 

 

 

Obr. 3.3: Schéma určení plošného, nebo objemového podílu 
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Plošný vzorek fáze α lze tedy vyjádřit jako: 

 

  
 

.tot

i

A
A

A
A


 


, ( – ) rov. 3.2 

 

kde: (AA)α je plošný vzorek fáze α, 

 (Ai)α je plocha jednotlivých částic fáze α, 

 Atot. je celková hodnocená plocha. 

3.2. Lineární metoda stanovení fázového a strukturního složení oceli 

Lineární metoda spočívá v tom, že struktura viditelná pod mikroskopem nebo na 

mikrosnímku a skládající se z libovolného počtu fází nebo strukturních složek, je nejčastěji 

protínána rovnou čarou nebo řadou sečných čar. Na výbruse vytínají obrysy řezů 

mikročásticemi jednotlivých fází na sečných čarách úsečky. Pro každou fázi struktury sčítáme 

délky těchto úseček samostatně a součty dělíme celkovou délkou sečných čar. Potom se 

budou výsledky dělení rovnat objemu materiálu nebo podílu plochy výbrusu podle 

Cavaglieriho-Ackerova pravidla [1]. 

Není nutné, aby tyto čáry byly rovné, neboť jejich případné zakřivení nemá vliv na 

konečný výsledek. Čáry mohou být vedeny libovolně a nikoli v podobě sítě rovnoběžných a 

stejně od sebe vzdálených čar. Důležité je pouze to, aby zasahovaly celou svou plochou na 

zkoumaný vzorek a aby byly stejnoměrně rozděleny. 

Přesnost lineárního rozboru je dána počtem vzniklých a změřených úseček. Lineární 

zlomek určíme pomocí platnosti Cavaglieriho principu (rov. 3.1).  

Pak tedy pro lineární zlomek fáze α známe výraz (rov. 3.3): 

 

  
 

 



L

L
L i

L




, ( – ) rov. 3.3 

 

kde: Σ(Lα)i je délka sečných čar protnutých fází α, 

 Σ(L) je délka všech sečných čar. 
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Schematický způsob určení lineárního zlomku je uveden na obr. 3.4. 

 

 

Obr. 3.4: Lineární metoda  

3.3. Bodová metoda stanovení fázového a strukturního složení oceli 

Teorie pravděpodobnosti je jakýmsi pomyslným vodítkem pro bodovou metodu. 

Z teorie pravděpodobnosti víme, že když „vrhneme“ do oblasti G bod, pak pravděpodobnost, 

že tento bod dopadne do kterékoli části této oblasti, je úměrná rozměru této části a nezávisí na 

jejím umístění a tvaru. Je-li rovina tvořena takovou oblastí, jejíž plocha se rovná G, je 

pravděpodobnost, že vržený bod dopadne na tuto část roviny, jejíž plocha je g, rovna: 

 

 
G

g
p  ,  rov. 3.4 

 

kde: p je pravděpodobnost, že vržený bod dopadne na část oblasti G, 

 g je plocha uvažované části roviny, 

 G je plocha oblasti, 

Pravděpodobnost, že vržený bod dopadne na část oblasti G, není závislá na poloze a 

tvaru rovinné části g. 

Bodová metoda je zcela dobře použitelná při rozboru vysoce disperzních struktur, kdy 

lineární metoda rozboru nemůže být uplatněna proto, že objevující se úsečky jsou velmi 

krátké a nelze je s dostatečnou přesností měřit ani za maximálního zvětšení. 

Zjednodušeně je možno bodový zlomek definovat jako: 
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P

P
P

i

P




, ( – ) rov. 3.5 

 

kde: Σ(Pi)α je počet bodů, které padly do fáze α, 

 Σ(P) je počet všech bodů. 

 

Způsob měření pomocí bodové metody je zobrazen na obr. 3.5. 

 

 

Obr. 3.5: Bodová metoda  

3.4. Metoda náhodných sečen v rovině 

Kromě určení objemového, resp. plošného podílu fází a strukturních složek je často 

potřebné určit například měrný povrch rozhraní fází SV (obr. 3.6), to je plochu rozhraní, která 

připadá na jednotku objemu. Zjednodušeně lze tuto úlohu řešit i jako rovinnou, kdy namísto 

měrného povrchu rozhraní SV, měříme měrnou délku rozhraní LA na jednotku plochy na 

plošném výbrusu. Základem metody náhodných sečen v rovině je geometrická 

pravděpodobnost, že přímka náhodně vedená protne soustavu čar v rovině. Tento případ je 

v teorii pravděpodobnosti znám jako „Buffonova úloha o jehle“ a lze ji popsat následovně. 

Na rovině leží soustava rovnoběžek a mezi nimi je stálá vzdálenost a. Na tuto rovinu 

vrhneme náhodně úsečku (jehlu), jejíž délka l je menší než vzdálenost a mezi rovnoběžkami 

(l < a). Mluvíme-li o náhodném vrhu, máme na mysli, že se středový bod úsečky (střed jehly) 

může objevit se stejnou pravděpodobností v libovolné vzdálenosti od kterékoli přímky 

v rovině a stejně pravděpodobný je i vznik jakéhokoli úhlu sevřeného jehlou a směrem těchto 

přímek. Jehla vržena popsaným způsobem může buď přetnout, nebo nepřetnout některou 
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z rovnoběžek v rovině. Poněvadž je tato jehla kratší než vzdálenost a mezi rovnoběžkami, 

nemůže současně přetnout více než jednu přímku (obr. 3.6). 

 

 

Obr. 3.6: Metoda náhodných sečen v rovině [1] 

 

Pomocí této metody lze odvodit vztah pro měrnou délku rozhraní (jehel) na jednotku 

plochy jako:  

 LA PL 
2


, (mm

-1
) rov. 3.6 

 

kde  PL se vypočte jako podíl Pi / Ltot (viz obr. 3.7) a vyznačuje počet rozhraní se systémem 

sečných čar na jednotku délky sečných čar, 

Pi je počet rozhraní, 

Ltot je délka sečné čáry. 

 

 

Obr. 3.7: Struktura s náhodnou sečnou [1] 



 

12 

 

3.5. Orientované a částečně orientované soustavy čar v rovině 

Rozhraní fází, resp. strukturních složek, na rovném výbrusu může být tvořeno čárami 

nebo soustavou čar, které jsou orientovány náhodně, tj. bez předchozí orientace. To znamená, 

že každá orientace se vyskytuje se stejnou pravděpodobností. Takovou soustavu čar (rozhraní) 

nazýváme neorientovanou nebo izometrickou. V praxi se často setkáváme s případy, kdy 

alespoň část rozhraní má určitou přednostní orientaci, která se vyskytuje s vyšší 

pravděpodobností. Takovou soustavu považujeme za částečně orientovanou (obr. 3.8).  

 

 

Obr. 3.8: Soustava částečně orientovaná 

 

Limitním případem je pak plně orientovaná soustava, kdy se na plošném výbrusu vyskytují 

jen čáry rovnoběžné s několika významnými směry (obr. 3.9). 
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Obr. 3.9: Plně orientovaná soustava 

 

Pro částečně orientované soustavy čar (rozhraní) je velmi důležité určit stupeň 

orientace takové soustavy. K tomuto určení se s výhodou využívá metody tzv. směrových 

sečen v rovině. 

3.6. Metoda směrových sečen v rovině 

Podle obr. 3.9a je počet průsečíků sečen s rovnými čarami soustavy závislý na 

svírajícím úhlu sečny a osy orientace a je vyjádřen rov. 3.7 [1]: 

 
a

PL
sin

 , (mm
-1

) rov. 3.7 

kde PL.je počet protnutí na jednotku délky sečen, 

 a je vzdálenost mezi rovnoběžnými přímkami (mm), 

 α je úhel mezi rovnoběžkami a sečnou. 
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Podle obr. 3.9b můžeme brát jako soustavu i tu, která je složena ze dvou 

rovnoběžných a stejně od sebe vzdálených přímek, přičemž jsou k sobě osy orientace kolmé. 

Proto je počet průsečíků na jednotku délky roven [1]: 

 

  
ba

PL



sinsin

,  , (mm
-1

) rov. 3.8 

 

kde a, b jsou vzdálenosti mezi rovnoběžnými čarami v každé z obou soustav (mm), 

 α, β jsou úhly svírané sečnou s příslušnou osou orientace obou soustav. 

 

U struktury se stejným stupněm orientace (soustava je sítí čtverců viz obr. 3.9 b1), kdy 

jsou veličiny a a b stejné a součet úhlů α a β je roven 90
o
, můžeme předcházející rovnici 

vyjádřit jako [1]: 

 

       90sinsin
1

a
PL , (mm

-1
) rov. 3.9 

 

U částečně orientovaných soustav (obr. 3.8) se počet průsečíků sečen rovnoběžných 

s osou orientace blíží k nule, tento počet se bude rovnat počtu průsečíků s izometrickým 

podílem čar (PL)||. Pak můžeme stanovit délku izometrického podílu čar na jednotku plochy 

částečně orientované soustavy v rovině jako [1]: 

 

    
||

2
LisA PL


 , (mm∙mm

-2
) rov. 3.10 

 

kde (PL)|| je počet průsečíků s izometrickým podílem čar na jednotku délky. 

 

Naopak je tomu u sečen kolmých k ose orientace, kde je počet průsečíků největší. 

Tento počet se tedy bude rovnat počtu průsečíků s izometrickým podílem čar soustavy a 

s orientovaným podílem čar. To znamená že, délka orientovaného podílu čar na jednotku 

plochy v částečně orientované soustavě je rovna [1]: 

 

      
||LLorA PPL 


, (mm∙mm

-2
) rov. 3.11 
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kde  
LP  je počet průsečíků s orientovaným podílem čar na jednotku délky. 

Budeme-li používat dvě skupiny sečen, jednu rovnoběžkou a druhou kolmou k ose 

orientace, pak stanovíme střední počet průsečíků pro čáry orientovaného a izometrického 

podílu soustavy. Celková délka všech čar na jednotku plochy částečně orientované soustavy 

v rovině je tedy rovna [1]: 

 

          
||

571,0 LLorAisAA PPLLL 


, (mm∙mm
-2

) rov. 3.12 

 

Pomocí těchto vzorců můžeme vypočítat stupeň orientace částečně orientované 

soustavy [1]: 

 

 
 

 
 

 
 

||

||

2,1 571,0 L

L

L

L

A

orA P
P

P
P

L

L





∙100 %, rov. 3.13 

Ω1,2 je  stupeň orientace. 

 

3.7. Metoda náhodných sečen pro prostor 

Soustavy ploch v prostoru (rozhraní fází nebo strukturních složek) se mohou rozdělit jako 

soustavy čar v rovině, a to na izometrické, částečně orientované nebo plně orientované. 

V trojrozměrném prostoru, na rozdíl od dvojrozměrného, je možná různá rozmanitost 

v orientacích. Podle orientace soustav hraničních ploch je můžeme rozdělit do čtyř základních 

skupin[1]: 

 

 izometrická soustava (obr. 3.10) 

 lineárně orientovaná soustava (obr. 3.11) 

 planárně orientovaná soustava (obr. 3.12) 

 planárně-lineární orientovaná soustava ploch (obr. 3.13) 

 

Izometrická soustava 

Jde o například o trojrozměrnou strukturu polykrystalické soustavy s prostorově 

rovnoosým zrnem (obr. 3.10). Pro hodnocení izometrických soustav je důležité zvolit vhodné 

roviny výbrusu, abychom při vyhodnocování získali správnou představu o tvaru a velikosti 
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zrna. Příkladem soustavy je povrch vyloučených grafitových částic v litinách nebo povrch 

cementitové a feritické fáze v zrnitém nebo lamelárním perlitu. 

 

 

Obr. 3.10: Izometrická soustava [3] 

 

Lineární orientace 

Jedná se o soustavu, jejíž prvky jsou přednostně orientovány rovnoběžně s jednou 

čarou – osou orientace (obr. 3.11). Podmínkou lineární orientace je zákonitost orientace 

v prostoru. Příkladem vzniku lineární orientace je válcování nebo tažení tyčí rovnoosého 

příčného průřezu. 

 

 

Obr. 3.11: Lineární orientace [3] 
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Planární orientace 

U této soustavy je orientovaný podíl plošek rovnoběžný s rovinou souměrnosti 

(obr. 3.12). Příkladem vzniku soustavy rovinně orientované jsou materiály připravované 

stlačováním (pěchováním), kde jsou zrna zploštělá. U této soustavy je rovina souměrnosti 

kolmá k silám, které vyvolávají deformaci při tváření. 

 

 

Obr. 3.12: Planárně orientovaná soustava [3] 

 

Planárně-lineární orientace 

Jde o soustavu, která má pouze jednu rovinu a jednu osu orientace rovnoběžnou 

s touto rovinou. Můžeme říct, že jde o soustavu ploch tvořenou jak rovinně orientovanou tak, 

současně i lineárně orientovanou soustavou (obr. 3.13). Tuto strukturu můžeme získat při 

válcování tyčového materiálu, nebo širokých či úzkých válcových pásů. U kvantitativního 

rozboru potřebujeme dva výbrusy. U prvního musí být rovina výbrusu kolmá k rovině 

orientace a rovnoběžná s osou, u druhého je kolmá k rovině i ose orientace. 
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Obr. 3.13: Planárně-lineární orientovaná soustava [3] 

 

Vzorce pro výpočet měrného povrchu rozhraní a stupně orientace pro dané soustavy 

jsou uvedeny v následující tabulce 1. 

 

Tabulka 3.1: Výpočty orientované soustavy pro prostor 
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Zobrazené hodnoty v tabulce vyznačují: 

(SV)is měrný povrch izometrického rozhraní; 

(SV)pl měrný povrch planárního rozhraní; 

(SV)lin měrný povrch lineárního rozhraní; 

(PL) počet průsečíků s orientovaným podílem čar na jednotku délky (sečné čáry 

 kolmé k ose nebo orientace); 

(PL)II počet průsečíků s izometrickým podílem čar na jednotku délky (sečné čáry 

 rovnoběžné s osou nebo rovinou orientace); 

(PL)I počet průsečíků s izometrickým a lineárně orientovaným podílem čar na jednotku 

délky (pouze v případě planárně-lineární soustavy, sečné čáry rovnoběžné 

s rovinou orientace, ale kolmé k ose orientace – získá se na příčném výbruse); 

Ωpl stupeň orientace pro planární orientaci; 

Ωlin stupeň orientace pro lineární orientaci; 

Ωpl-lin stupeň orientace pro planárně-lineární orientaci. 

3.8. Standardizace měření míry orientace 

Měření míry orientace se využívá k určení orientace mikrostruktury nebo stupně 

řádkovitosti. Pro tato měření se využívá řada norem. Jednou z nich je i americká norma 

ASTM 1268 – 88, která se zaměřuje na Stanovení stupně řádkovitosti nebo orientace 

mikrostruktury. 

K použití této normy potřebujeme plošný výbrus. Měřit můžeme přímo na matnici 

mikroskopu nebo na vyhotovených fotografiích. Pro měření se používá soustavy 

rovnoběžných sečen, které přiložíme na zkoumanou strukturu a počítáme počet protnutí 

zkoumané fáze se sečnami. Jako počet protnutí můžeme brát: 

 N – počet protnutí částic; 

 P – počet protnutí rozhraní částic. 

Sečny klademe ve dvou směrech, buď v rovnoběžném, nebo kolmém se směrem orientace 

(obr. 3.14). 
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Obr. 3.14: Ukázka počtu protnutí částic (N) a hranic zrn (P) v orientované struktuře [4]: 

 

a) index anizotropie – AI 

 

 

 

||L

L

N

N
AI   nebo 

||L

L

P

P
AI  , rov. 3.14 

 

L
N  dostaneme jako podíl počtu protnutí částic ( N ) s délkou sečen (Lt) v kolmém 

směru k ose orientace: tL LNN /


; 

||L
N  určíme obdobně, s tím rozdílem, že hodnoty jsou brány pro rovnoběžný směr 

s osou orientace; 

L
P a 

||L
P  získáme obdobně jako předchozí dvě hodnoty. 

 

Pokud vyjde index anizotropie blížící se: 

 jedné, jde o strukturu bez uspořádání (bez orientace); 

 nule, jde o strukturu orientovanou. 

 

b)  stupeň orientace – Ω1,2 

 

 

||

||

571,0
2,1

LL

LL

NN

NN









 nebo 

||

||

571,0
2,1

LL

LL

PP

PP









, rov. 3.15 
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Tato veličina plně odpovídá stupni orientace, odvozeném v části 3.7. Pomocí normy se 

výpočet provádí jako řešení úlohy v rovině. 

Pokud dostaneme stupeň orientace blížící se: 

  nule, jde o strukturu, v níž jsou částice náhodně uspořádány (bez orientace); 

  jedné, jde o strukturu, v níž jsou částice plně orientované. 

U obou výrazů, jak u indexu anizotropie tak i stupně orientace nám záleží, který ze dvou 

vzorců použijeme, protože platí PL = 2NL [4]. Nevýhodou je, že norma nerozlišuje stupeň 

orientace a stupeň řádkovitosti. Potom nastává problém: 

 pokud řádkovitou strukturu tvoří částice (fáze), které nemají přednostní orientaci 

rozhraní (obr. 3.15b), norma uvádí, že jde o strukturu, která není řádkovitá; 

 pokud nám strukturu bez řádkovitosti tvoří částice (fáze), které mají přednostní 

orientaci rozhraní (obr. 3.16a), norma udává, že jde o řádkovitou strukturu. 

U dalších případů, kdy řádkovitou strukturu tvoří částice, které mají přednostní 

orientaci rozhraní (obr. 3.15a), nebo strukturu bez řádkovitosti tvoří částice, které nemají 

přednostní orientaci rozhraní (obr. 3.16b), norma správně udává, že jde o řádkovitou 

strukturu, resp. strukturu bez řádkovitosti [5]  

 

 

Obr. 3.15: Příklady výskytu různých tvaru částic v řádkovitých strukturách, a) s přednostní 

orientací rozhraní, b) bez přednostní orientace rozhraní. 

 

 

Obr. 3.16: Příklady různých tvaru částic u struktur bez řádkovitosti a) s přednostní 

orientací rozhraní, b) bez přednostní orientace rozhraní. 
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Pro vyřešení tohoto problému použijeme vzorce pro určení řádkovitosti (Degrese of 

banding – DB) podle Ryśe: [3] 

 

 

||





























 

V

V

V

V

V

V
DB

V

V





  rov. 3.16 

 

kde VV střední hodnota objemového zlomku, buď pro kolmý () nebo rovnoběžný (||)  

směr s osou orientace řádku; 

 
VV

  směrodatná odchylka určení objemového zlomku. 

 

Hodnotu objemového zlomku (VV) získáme tak, že na zkoumaný vzorek položíme 

soustavu sečných čar a měříme délku úseček, které padnou na zkoumanou fázi (obr. 3.17). 

Objemový zlomek pro kolmý směr na osu orientace bude u řádkovité struktury přibližně 

konstantní, tzn., že rozdíly mezi hodnotami objemového zlomku by neměly být příliš velké, 

z čehož vyplývá, že hodnota směrodatné odchylky  
VV

  bude malá. U objemového zlomku 

pro rovnoběžný směr s osou orientace bude hodnota, na rozdíl od kolmého směru, více 

kolísat, tzn. že rozdíly mezi hodnotami budou velké, což znamená, že i směrodatná odchylka 

 
||VV

  pro tento zlomek bude velká. Proto podle výše uvedené rovnice vyjde u řádkovité 

struktury hodnota stupně řádkovitosti blížící se nule. Naopak je tomu u struktury, která je bez 

řádků, kde se hodnoty objemových zlomků a směrodatných odchylek jak pro směr kolmý, tak 

rovnoběžný téměř rovnají, a tudíž se bude stupeň řádkovitosti blížit jedné. 

 

 

Obr. 3.17: Schéma měření hodnot pro výpočet objemového zlomku (VV). 
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3.9. Srovnávací metody 

Další metodou, se kterou se setkáváme v kvantitativní strukturní analýze, je metoda 

srovnávací. Tyto metody jsou velice hojně využívány a to pro velice jednoduché, avšak 

relativně přesné a především velmi rychlé měření velikosti zrna, posouzení míry řádkovitosti, 

stanovení míry znečištění ocelí nekovovými vměstky atd. Výhodou oproti např. bodové 

metodě je, že není nutná taková pečlivost při přípravě metalografických výbrusů. 

 

3.9.1. Srovnávací metoda ke stanovení velikosti zrna 

Stanovení velikosti zrna je obsaženo v několika předpisech jako je např. německá 

norma DIN 50601. V České republice je srovnávací metoda pro stanovení velikosti zrna 

v normě ČSN 420462 (EN ISO 643) [2]. Tato metoda je dobře použitelná zejména u 

stanovení zrn, jejichž rozměr je ve všech na sebe kolmých směrech stejný nebo téměř stejný. 

Z referenčních vzorků stanovíme velikost zrna a to tak, že srovnáme obvykle při 

stonásobném zvětšení [2] obrazy normalizované struktury se známou velikostí zrna. Naše 

předpisy využívají stejné etalony jako předpis ASTM. Mírně odlišné etalony používají 

předpisy německé a francouzské. 

 

Počet zrn připadající na 1 mm
2
 lze ve všech případech stanovit dle rov. 3.17: 

 

 Gm 28  , (mm
-2

) rov. 3.17 

 

kde: m je počet zrn připadajících na 1 mm
2
, 

 G je číslo velikosti zrna. 

 

Velikost zrna, potažmo číslo velikosti zrna G nabývá hodnot od -7 po 14, kde -7 

představuje největší velikost zrna a 14 nejmenší velikost zrna. Souvislost mezi těmito 

hodnotami je taková, že zvýší-li se číslo velikosti zrna G o jeden stupeň, zvýší se hodnota m 

dvojnásobně. Ukázka etalonu z předpisu ČSN 420462 (EN ISO 643) [2] o čísle velikosti zrna  

3 a 4 je uvedena na obrázku (obr. 3.18). 
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Obr. 3.18: ČSN 420462, etalonová řada příklady etalonů pro velikost zrna G = 3 a G = 4, 

zv. 100x [2]. 

 

3.9.2. Srovnávací metoda ke stanovení řádkovitosti mikrostruktury 

Řádkovitá struktura je charakterizována rovnoběžnými řádky nebo proužky 

strukturních součástí. Pro stanovení řádkovité struktury se používá zvětšení 100x a 

vyhodnocení se provádí na nejméně deseti místech výbrusu. Vzorky se odebírají tak, aby 

plocha výbrusu byla orientována v podélném směru válcování. V závislosti na 

charakteristickém tvaru vytvořené řádkovité struktury se mikrostruktura oceli klasifikuje 

srovnáním s etalonovými řadami 2A, 2B a 2C, které mají po šesti stupních podle níže 

uvedené tabulky 2. Řada 2A je určena pro charakteristiku ocelí s obsahem uhlíku do 0,10%, 

řada 2B je určena pro charakteristiku ocelí s obsahem uhlíku nad 0,10% do 0,25% a řada 2C 

je určena pro charakteristiku ocelí s obsahem uhlíku nad 0,25% do 0,50%. 

K určení výsledného stupně řádkovitosti se prohlíží celá plocha výbrusu a pro 

hodnocení je směrodatný nejvyšší stupeň řádkovitosti, zjištěný nejméně na třech místech 

výbrusu. 
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Tabulka 3.2: Tabulka pro hodnocení mikrostruktury oceli dle ČSN 420469 (ON 420469) 

[12]. 

Stupeň Řada Charakteristický tvar řádkové struktury 

0 A,B,C 
Rovnoosá zrna feritu a perlitu. Řádková struktura se 

nevyskytuje. 

1 A,B,C 

Více nebo méně rovnoosá zrna feritu a perlitu se slabě 

se projevující řádkovou strukturou v podobě několika 

přerušovaných proužků feritu a perlitu. 

2 A,B,C 

Řádková struktura je charakterizována několika 

přerušovanými proužky feritu a perlitu rozloženými 

rovnoměrně po celém zorném poli. 

3 A,B,C 

Řádková struktura je charakterizována několika 

přerušovanými proužky feritu a perlitu a 3-4 úzkými 

souvislými proužky feritu, které procházejí celým zorným 

polem a jsou lemovány přerušovanými proužky perlitu. 

4 A,B,C 

Řádková struktura je charakterizována rovnoměrně se 

střídajícími souvislými proužky feritu a přerušovanými 

proužky perlitu, které procházejí celým zorným polem. 

5 A,B,C 

Řádková struktura je charakterizována rovnoměrně se 

střídajícími souvislými proužky feritu a perlitu, které 

procházejí celým zorným polem. 

 

 

3.9.3. Srovnávací metody ke stanovení nekovových vměstků v oceli 

Vměstky, jako např. oxidy, sulfidy, nitridy atd. obsahuje ve větší či menší míře téměř 

každá ocel. Problém nastává při kvantitativním hodnocení nekovových vměstků, a to 

z důvodu nízkého objemového podílu, který představuje přibližně 0,1 %. Z důvodu relativně 

malých částic s rozměry řádově v desítkách mikrometrů se nekovové vměstky kvantitativně 

nehodnotí klasickou stereologickou metalografií, ale využívá se právě srovnávací metody. 

V normě ČSN ISO 4967 lze najít srovnávací metody ke stanovení nekovových vměstků. 

Podíl nekovových vměstků lze určit srovnáním s etalony při stonásobném zvětšení. 

Etalonové řady jsou odlišné pro jednotlivé typy vměstků. Předpis ASTM [4] uvádí čtyři řady 

etalonů: typ A – sulfidy, typ B – oxidy řádkové, typ C – oxidy tvárné, typ D – globulární 

oxidy. Většina ostatních předpisů rozlišuje větší počet řad etalonů. 

U etalonu ke stanovení velikosti zrna je závislost mezi jednotlivými stupni méně 

složitá, než u etalonu pro stanovení nekovových vměstků. Etalony byly pro některé případy 

vytvořeny “intuitivně”, aby byly pouhým okem zachytitelné rozdíly nekovových vměstků 

v oceli. Většina etalonů byla vytvořena před několika desítkami let, což je při stanovení 
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nekovových vměstků srovnávací metodou problém, a to z důvodu nižší metalografické čistoty 

než je dnes. To má za následek nemožnost přiřadit existujícím nekovovým vměstkům 

odpovídající etalon. 

3.10. Kvantitativní strukturní hodnocení metodou obrazové analýzy 

3.10.1. Základní pojmy 

Dnes se kvantitativní strukturní analýza provádí převážně na digitálních strukturních 

obrazech. Digitální obraz je tvořen velký počtem obrazových bodů, tzv. pixelů. Jednotlivé 

obrazové body mají tvar většinou čtvercový, nebo jsou ve tvaru pravidelného šestiúhelníku 

[6] a vzájemně se dotýkají. Každý z obrazových bodů je charakterizován jednou, nebo 

několika číselnými hodnotami. Obecně se digitální analýza zabývá obrazy barevnými, a proto 

je každý obrazový bod popsán třemi číselnými hodnotami, vyjadřujícími intenzitu tří 

základních barev, ze kterých je daný obraz složen. V kvantitativní metalografii většinou 

pracujeme s obrazy nebarevnými. U nebarevných obrazů je obrazový bod popsán jedinou 

číselnou hodnotou, tzv. hladinou šedi. V drtivé většině případů se používá 8-bitové zobrazení, 

z čehož je možno usoudit, že hladin šedi je 256. Absolutně černé je přiřazena hodnota 0 a 

absolutně bílé je přiřazena hodnota hladiny šedi 255 [7]. Lidské oko je schopno rozpoznat 30 

– 40 hladin šedi [6], proto je dostačující používat rozsah hladiny šedi právě 256. Základní 

charakteristiky digitálních obrazů jsou histogramy hladiny šedi a profil hladiny šedi. Na 

struktuře globulárního grafitu (obr. 3.19) jsou znázorněny ukázky obou těchto charakteristik 

(obr. 3.20 a 3.21). Četnost výskytu jednotlivých hladin šedi v obraze udává histogram hladin 

šedi (obr. 3.20). U obecných obrazů může být histogram hladin šedi libovolný. Ovšem při 

kvantitativní analýze obrazu musí mít histogram hladin šedi charakter specifický. Musí se 

jednat o tzv. histogram bimodální, tj. alespoň se dvěma vrcholy. Po splnění těchto parametrů 

je detekce oblasti možná pomocí tzv. prahování. Nízkofrekvenční a vysokofrekvenční změny 

šedi jsou další charakteristiky, při kterých lze pro vysvětlení použít profil hladiny šedi 

(obr. 3.23). Pomalé spojité změny hladin šedi na pozadí zahrnují nízkofrekvenční změny, 

prudkou změnu hladin šedi na rozhraní fází zahrnují vysokofrekvenční změny.  
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Obr. 3.19: Struktura globulárního grafitu. 

 

Obr. 3.20: Histogram hladin šedi.  

 

Obr. 3.21: Profil hladiny šedi. 
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3.10.2. Základní operace s digitálními obrazy 

Ve většině případů pracujeme s obrazy černobílými, jak již bylo zmíněno 

v předcházející části. Úpravu obrazu různými matematickými funkcemi nám umožňuje 

digitální povaha obrazu. Tyto operace je nezbytné použít téměř vždy, protože pro 

kvantitativní analýzu jsou výchozí obrazy málokdy vhodné. 

 

3.10.2.1. Bodové operace s obrazy 

Obraz při této bodové operaci je transformován tak, že hladina šedi kteréhokoliv 

obrazového bodu je nezávislá na hladině šedi sousedního obrazového bodu. Mezi základní 

bodové úpravy digitálních obrazů patří úprava kontrastu a jasu. Nejlépe si lze tyto úpravy 

představit pomocí histogramu hladin šedi. Posun histogramu doprava má za následek zvýšení 

jasu, tzn., že se histogram posune k vyšší hodnotě hladin šedi a při posunu doleva se jas sníží 

a posune se k nižším hodnotám hladiny šedi [8]. Rozšíření histogramu hladin šedi je 

způsobeno zvýšením kontrastu. Kombinace změn jasu a kontrastu jsou samozřejmě přípustné, 

což ale může vést ke ztrátě některých dat, poněvadž nejsvětlejší hladina šedi může být 

převedena na absolutně bílou a nejtmavší hladina šedi může být převedena na absolutně 

černou. Proto se úprava jasu a kontrastu neprovádí, nebo se musí provádět obezřetně. 

Mezi bodové operace patří také vyrovnávání histogramu hladiny šedi (tzv. 

normalizace). Tato operace zajistí rovnoměrné rozložení hustoty hladiny šedi výsledného 

obrazu. Operace je prováděna: 

 jestliže vyrovnání histogramu hladin šedi vede ke zlepšení kvality obrazu 

z pohledu pozorovatele, 

 pokud zajistí transformací jednotné podmínky před dalším následným 

zpracováním obrazů [9]. 

Pixely s nejvyšší hodnotou hladiny šedi (gmax) přecházejí při vyrovnávání histogramu 

hladin šedi v bílou a pixely s nejmenší hodnotou hladiny šedi (gmin) v černou. Ostatní hladiny 

šedi v intervalu gmax, gmin jsou podle předpisu rozděleny do intervalu 0, 255. 

 

3.10.2.2. Digitální filtrace 

Transformace, při které se mění obraz tak, že výsledná hladina šedi obrazového bodu 

závisí jak na hladině šedi sousedních pixelů, tak na počáteční hladině šedi tohoto obrazového 

bodu, je nazývána digitální filtrací [10]. U této filtrace jsou rozlišovány tzv. lineární a 

nelineární filtry. 
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3.10.2.3. Binarizace (segmentace) 

Kvantitativní hodnocení digitálních obrazů nelze na obrazech v hladinách šedi 

provádět. Z toho důvodu je důležitou operací binarizace. Někdy je tento druh operací 

v obrazové analýze nazýván také jako detekce oblasti, což znamená, že jsou v obraze 

vyhledávány celé oblasti tvořené fází, kterou chceme analyzovat, a poté je obraz převeden do 

binární formy. Detekce oblasti, nebo segmentace je v drtivé většině případů prováděna tzv. 

prahováním, což je nejjednodušší metoda detekce oblastí v obraze. Výsledkem je binární 

obraz, ve kterém je pixelům detekovaných oblastí přiřazena hodnota 255, kdežto pixelům 

zbývajícím na pozadí je přiřazena hodnota 0. U tohoto způsobu prahování je důležité, aby 

obrazové body detekovaných fází nebo oblastí měly hodně podobnou, nebo stejnou hladinu 

šedi. Jedna z metod prahování spočívá v označení pixelu jako bodu oblasti, to znamená, že je 

detekován v tom případě, že se jeho hladina šedi pohybuje intervalu <ga, gb>. Tato detekce 

mezi horním a dolním prahem je nazývána detekcí mezi dvěma prahy. Často je praktikována 

detekce s jedním prahem. Jedná se o obrazové body, u kterých je hodnota prahu nižší (vyšší) 

než jejich hladina šedi. Body fází, nebo oblastí jsou detekovány a zbývající body jsou 

detekovány jako pozadí. Předpis, podle něhož může být detekování zapsáno, má podobu: 

 

Detekce se dvěma prahy: 

g(x,y) = 255, je-li g0(x,y) = <ga, gb> 

0 v ostatních případech 

kde:  g0 je původní hladina šedi obrazového bodu. 

 

Detekce se jedním prahem: 

g(x,y) = 255, je-li g0(x,y) = <0, gb> 

0 v ostatních případech (nebo naopak). 

 

Detekce fází a její úspěšnost závisí na volbě správné prahové hodnoty hladiny šedi. 

Tuto hladinu neznáme, je ovšem možné ji určit na základě informací získaných z obrazu, 

především na základě histogramu hladin šedi z obrazu. Na začátku této kapitoly byla zmíněna 

nutnost pro úspěšnou detekci, která je založena na tom, aby histogram hladin šedi byl tzv. 

bimodální, a to za předpokladu obsahu jen jednoho druhu fází, nebo oblastí, které mají být 

detekovány. Za těchto podmínek se použije detekce s jedním prahem a v oblasti mezi dvěma 

vrcholy v histogramu hladin šedi se zvolí prahová hodnota hladiny šedi (obr. 3.22). 
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U složitějších struktur obsahujících dva typy fází, nebo oblastí a pozadí, se využívá 

detekce mezi horním a dolním prahem, tedy detekce mezi dvěma prahy. Nezbytně nutná je 

u této detekce přítomnost tří vrcholů histogramu hladiny šedi. Detekce je ovšem možná i přes 

nesplnění této podmínky. Pak lze použít například prahování s proměnou hodnotou prahu. 

Obraz je rozdělen na několik částí a pro každou část najde individuální prahovou hodnotu 

hladiny šedi. 

 

Obr. 3.22: Detekce s jedním prahem v histogramu hladin šedi. 
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4. Praktická část 

4.1. Použité metody hodnocení 

Cílem praktické části bylo porovnat metody hodnocení míry orientace, resp. 

řádkovitosti mikrostruktury na základě různým norem a parametrů. Vycházelo se 

z normovaných předpisů ČSN 42 0469: Metalografické hodnocení ocelových plechů a pásů 

[11] a ASTM E1268-01 (2007), Standart Practise for Assessing the degrese of Banding or 

Orientation of Microstuctures [4]. Jako další metoda hodnocení míry řádkovitosti byla 

použita metoda podle Ryśe, která hodnotí řádkovitost podle stupně řádkovitosti DB [3]. 

Metody hodnocení řádkovitosti podle ASTM a podle Ryśe jsou popsány v kapitole 3.8, podle 

normy ČSN pak v kapitole 3.9.2. 

Jednotlivé normované předpisy obsahují sady vzorových mikrostruktur, které slouží 

jako etalony k porovnání s reálnými mikrostrukturami a k rychlému stanovení míry 

řádkovitosti nebo orientace. Z přílohy normy ASTM E1268-01 (2007) byly vybrány příklady 

řádkovitých nebo orientovaných mikrostruktur jen s feriticko-perlitickou mikrostrukturou, a 

to AISI 8620 Alloy Steel s indexem anisotropie AI = 1,08 (obr. 4.1), ASTM A588/A588M 

Plate Steel s indexem anisotropie AI = 1,62 (obr. 4.2), ASTM A572/A572M Plate Steel 

s indexem anisotropie AI = 1,91 (obr. 4.3), ASTM A572/A572M Plate Steel (Low carbon) 

s indexem anisotropie AI = 2,95 (obr. 4.4) a X42 s indexem anisotropie AI = 3,92 (obr. 4.5). 

Příklad mikrostruktury oceli AISI 8620 Alloy Steel (obr. 4.1) představuje dvoufázovou 

mikrostrukturu s téměř izotropní distribucí globulárních částic perlitu (tmavé) ve feritické 

matrici, naopak příklad mikrostruktury oceli X42 (obr. 4.5) představuje dvoufázovou, zcela 

řádkovitou feriticko-perlitickou mikrostrukturu, kde perlit tvoří směs úzkých a středních 

řádků. 

Z normy ČSN 42 0469 byly pro účely této diplomové práce vybrány a hodnoceny 

vzorové mikrostruktury z etalonové řady 2B, která hodnotí řádkovité uspořádání feritu a 

perlitu u ocelí s obsahem uhlíku nad 0,1 % a do 0,25 % (obr. 4.6 – 4.11).  

Vybrané vzorové mikrostruktury byly podrobeny hodnocení všemi výše zmíněnými 

metodami. 
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4.2. Příprava obrázků mikrostruktur pro hodnocení pomocí obrazové 

analýzy 

Vybrané vzorové mikrostruktury z normovaných předpisů ASTM E1268-01 (2007) 

[4] a ČSN 42 0469 [11] byly naskenované pomocí skenovacího přístroje HP Photosmart 2570 

jako černobílý obrázek s rozlišením 600dpi a uloženy ve formátu JPG. Na obr. 4-1 až 4-5 jsou 

uvedeny vybrané vzorové mikrostruktury z normy ASTM E1268-01 (2007). 

 

 

Obr. 4.1: Mikrostruktura AISI 8620 Alloy Steel, 

AI = 1,11, zv. 100x, 4 % Picral. 

 

 

Obr. 4.2: Mikrostruktura ASTM A588/A588M Plate Steel, 

AI = 1,587, zv. 200x, 4 % Picral. 
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Obr. 4.3: Mikrostruktura ASTM A572/A572M Plate Steel, 

AI = 1,92, zv. 200x, 4 % Picral. 

 

 

Obr. 4.4: Mikrostruktura podle ASTM A572/A572 M Plate Steel (Low carbon), 

AI = 3,01, zv. 200x, 4 % Picral. 
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Obr. 4.5: Mikrostruktura X42, 

AI = 3,84, zv. 100x, 4 % Picral. 

 

Na obr. 4-6 až 4-11 jsou uvedeny vybrané vzorové mikrostruktury z normy ČSN 

42 0469 z etalonové řady 2B, která má 6 stupňů od 0 do 5. 

 

   

 Obr. 4.6: ČSN 420469, etalonová řada 2B, Obr. 4.7: ČSN 420469, etalonová řada 2B, 

 stupeň 0, zv. 100x. stupeň 1, zv. 100x. 
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 Obr. 4.8: ČSN 420469, etalonová řada 2B, Obr. 4.9: ČSN 420469, etalonová řada 2B, 

 stupeň 2, zv. 100x. stupeň 3, zv. 100x. 

 

   

 Obr. 4.10: ČSN 420469, etalonová řada 2B, Obr. 4.11: ČSN 420469, etalonová řada 2B, 

 stupeň 4, zv. 100x. stupeň 5, zv. 100x. 

 

Po naskenování byly obrázky zpracovány pomocí programu Image-Pro Analyzer 7.0. 

Obrázky byly nejprve převedeny do 8 bitové podoby v 256 hladinách úrovni šedi. Dalším 

krokem byla kalibrace měřítka zvlášť pro obrázky z normy ASTM E1268-01 (2007) a zvlášť 

pro obrázky z normy ČSN 42 0469. Korekce jasu a kontrastu nebyla v tomto případě nutná. 

Následně byla provedena binarizace obrazu, což znamená převedení obrazu z hladin šedi na 

binární obraz, tj. černobílý obraz. V binárním obrazu byly oblasti perlitu zobrazeny bílou 

barvou (hladina šedi 255) a oblasti feritu barvou černou (hladina šedi 0). Na binární obrazy 

byly aplikovány filtry Enhancement – median 5 x 5 a Morphological – circle 5 x 5. Upravené 
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binární obrazy pro normu ASTM E1268-01 (2007) jsou uvedeny na obr. 4.12 až 4.16 a pro 

normu ČSN 42 0469 na obr. 4.17 až 4.22. 

 

 

Obr. 4.12: Binární obraz mikrostruktury AISI 8620 Alloy Steel, 

AI = 1,08, zv. 100x. 

 

 

Obr. 4.13: Binární obraz mikrostruktury ASTM A588/A588M Plate Steel, 

AI = 1,62, zv. 200x. 
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Obr. 4.14: Binární obraz mikrostruktury ASTM A572/A572M Plate steel, 

AI = 1,91, zv. 200x. 

 

 

Obr. 4.15: Binární obraz mikrostruktury ASTM A572/A572 M Plate Steel (Low carbon), 

AI = 2,95, zv. 200x. 
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Obr. 4.16: Binární obraz mikrostruktury X42, 

AI = 3,92, zv. 100x. 

 

   

 Obr. 4.17: ČSN 420469, etalonová řada 2B, Obr. 4.18: ČSN 420469, etalonová řada 2B, 

 stupeň 0, zv. 100x, binární obraz. stupeň 1, zv. 100x, binární obraz. 
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 Obr. 4.19: ČSN 420469, etalonová řada 2B, Obr. 4.20: ČSN 420469, etalonová řada 2B, 

 stupeň 2, zv. 100x, binární obraz. stupeň 3, zv. 100x, binární obraz. 

 

   

 Obr. 4.21: ČSN 420469, etalonová řada 2B, Obr. 4.22: ČSN 420469, etalonová řada 2B, 

 stupeň 4, zv. 100x, binární obraz. stupeň 5, zv. 100x, binární obraz. 

4.3. Výpočty parametrů řádkovitosti 

Pro výpočet parametrů řádkovitosti byly vytvořeny rastry zvlášť pro podélný a zvlášť 

pro příčný směr jako samostatné binární obrazy. Rastr je zde definován jako soustava sečných 

čár ve vzdálenosti 25 µm od sebe při zv. 200x, resp. 50 µm od sebe při zv. 100x. V programu 

Image-Pro Analyzer 7.0 byly dva binární obrazy, mikrostruktury a podélného nebo příčného 

rastu, spojeny pomocí operace AND. Výsledkem je soustava podélných nebo příčných úseků 

sečných čar v oblastech perlitu. Na obr. 4.23 a 4.24 jsou uvedeny příklady sloučených obrazů 
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vycházející z normy ASTM E1268-01 (2007) a na obr. 4.25 a 4.26 jsou uvedeny příklady 

sloučených obrazů vycházející z normy ČSN 42 0469. 

 

   

 Obr. 4.23: Sloučený obraz mikrostruktury Obr. 4.24: Sloučený obraz mikrostruktury 

 ASTM A572/A572M Plate Steel ASTM A572/A572M Plate Steel 

 s podélným rastrem, zv. 200x. s příčným rastrem, zv. 200x. 

 

   

 Obr. 4.25: ČSN 420469, etalonová řada 2B, Obr. 4.26: ČSN 420469, etalonová řada 2B, 

 stupeň 1 sloučený stupeň 1 sloučený 

 s podélným rastrem, zv. 100x. s příčným rastrem, zv. 100x. 

 

Na sloučených binárních obrazech byl po jednotlivých řádcích v rovnoběžném směru 

(||) s osou orientace řádku a po jednotlivých sloupcích v kolmém směru () s osou orientace 

řádku hodnocen parametr Feret (max), který je definován jako nejdelší délka útvaru. 

Naměřená data po jednotlivých řádcích byla sesbírána do jednoho souboru za celý sloučený 

binární obraz a převedena do programu Excel, kde byly následně vypočítány parametry 
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hodnocení míry orientace, resp. řádkovitosti mikrostruktury. Pro srovnání byl binární obraz 

hodnocen i jako celek, tj. směrodatné odchylka nebyla počítána po řádcích, ale z celého 

souboru dat. 

 

Pro další výpočty bylo nutné stanovit: 

 VV – hodnotu objemového zlomku, buď pro kolmý () nebo rovnoběžný (||) směr 

s osou orientace řádku; 

 hodnotu směrodatné odchylky  
VV

 pro kolmý směr; 

 hodnotu směrodatné odchylky  
||VV

 pro rovnoběžný směr; 

 (PL) – počet průsečíků s orientovaným podílem čar na jednotku délky (sečné čáry 

kolmé k ose nebo rovině orientace); 

 (PL)II – počet průsečíků s izometrickým podílem čar na jednotku délky (sečné čáry 

rovnoběžné s osou nebo rovinou orientace). 

 

 

Pomocí rov. 3.16, 

||





























 

V

V

V

V

V

V
DB

V

V





, byl vypočítán stupeň řádkovitosti. Stupeň 

řádkovitosti DB byl pro porovnání vyhodnocen jednak po řádcích, kdy každý řádek byl 

hodnocen zvlášť vč. směrodatné odchylky, a jednak celkově, kdy směrodatná odchylka byla 

hodnocena z celého souboru měření. 

Dalším krokem bylo stanovení indexu anizotropie AI podle rov. 3.14, 

||L

L

P

P
AI  , a 

stupně orientace podle rov. 3.15, 

||

||

571,0
12

LL

LL

PP

PP








 . Počty průsečíků (PL) a (PL)II byly 

spočítány ručně ze sloučených binárních obrazů pomocí operace OR. Příklady obrazu 

sloučeného pomocí operace OR jsou uvedeny na obr. 4.27 až 4.30. Výsledné hodnoty měření 

jsou shrnuty v tabulce 4.1 pro vybrané mikrostruktury z normy ASTM E1268-01 (2007) a v 

tabulce 4.2 pro vybrané etalony z normy ČSN 42 0469. 
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 Obr. 4.27: Sloučený obraz mikrostruktury Obr. 4.28: Sloučený obraz mikrostruktury 

 X42 Line Pipe Steel pomoci operace OR X42 Line Pipe Steel pomoci operace OR 

 s podélným rastrem, zv. 100x. s příčným rastrem, zv. 100x. 

 

 

   

 Obr. 4.29: ČSN 420469, etalonová řada 2B, Obr. 4.30: ČSN 420469, etalonová řada 2B, 

 stupeň 4, zv. 100x, sloučený stupeň 4, zv. 100x, sloučený 

 s podélným rastrem pomocí operace OR. s příčným rastrem pomocí operace OR. 
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Tabulka 4.1: Parametry hodnocení míry orientace, resp. řádkovitosti mikrostruktury pro 

vybrané mikrostruktury z normy ASTM E1268-01 (2007). 

 
DB 

po řádcích 

DB 

celkově 
AI Ω12 

AISI 8620 Alloy Steel 0,726 1,423 1,125 0,079 

ASTM A588/A588M 

Plate Steel 
1,400 0,811 1,393 0,200 

ASTM A572/A572M 

Plate Steel 
0,481 0,695 1,559 0,263 

ASTM A572/A572M 

Plate Steel 

(Low carbon) 

0,461 0,465 2,556 0,498 

X42 Line Pipe Steel 0,215 0,328 3,094 0,571 

 

Tabulka 4.2: Parametry hodnocení míry orientace, resp. řádkovitosti mikrostruktury pro 

vybrané etalony z normy ČSN 42 0469. 

Etal. řada - stupeň 
DB 

po řádcích 

DB 

celkově 
AI Ω12 

2B - 0 0,777 0,893 1,108 0,064 

2B - 1 0,559 0,627 1,493 0,239 

2B - 2 0,480 0,530 1,417 0,210 

2B - 3 0,274 0,424 1,234 0,130 

2B - 4 0,248 0,171 1,960 0,379 

2B - 5 0,393 0,222 1,930 0,372 

 

4.4. Aplikace metod obrazové analýzy na reálných strukturách 

Hodnocení míry řádkovitosti, resp. orientace mikrostruktury byly provedeno také na 

reálných mikrostrukturách, konkrétně na vzorcích z oceli S355J2 od tří různých dodavatelů. 

Vzorky byly označeny A, B a C. Chemické složení ocelí od jednotlivých dodavatelů a 

mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 4.3 a v tabulce 4.4. 
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Tabulka 4.3: Chemické složení oceli S355J2 v hm. % 

 C Si Mn P S N Al Cu+Cr+Ni 

A 0,172 0,202 1,38 0,011 0,011 0,0056 0,025 0,086 

B 0,140 0,010 1,12 0,016 0,006 0,0056 0,031 0,066 

C 0,165 0,181 1,45 0,014 0,006 0,0061 0,036 0,095 

 

Tabulka 4.4: Mechanické vlastnosti dodaného materiálu oceli S355J2 v podélném směru 

 
Rp0,2 

(MPa) 
Rm 

(MPa) 
Rp0,2/Rm 

A5 
(%) 

A 336 518 0,65 31,5 

B 393 543 0,72 28,3 

C 405 553 0,73 29,7 

 

Vzorky pro metalografické hodnocení mikrostruktury byly odebrány ve směru 

válcování a připraveny broušením na brusných papírech se zrnitostí 60 až 1200. K leštění byly 

použity vodní suspenze oxidu hlinitého a pro finální leštění diamantové brusné pasty. Na 

závěr byly vzorky leptány pro zviditelnění mikrostruktury v 3% roztoku HNO3 v ethanolu. 

Mikrostruktura byla hodnocena pomocí optického mikroskopu OLYMPUS GX51. Základní 

mikrostruktura všech vzorků ve středu metalografického výbrusu byla feriticko-perlitická 

s jistým podílem bainitu a Widmannstättenovy struktury tvořené jehlicovitými útvary. 

Struktura vzorků A a C odpovídá stavu po normalizačním doválcování (obr. 4.31 a 4. 33). 

U vzorku B mají zrna nepravidelný tvar a struktura se jevila více nerovnoměrná (obr. 4.32).  
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Obr. 4.31: Mikrostruktura vzorku A, lep. Nital. 

 

 

Obr. 4.32: Mikrostruktura vzorku B, lep. Nital. 
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Obr. 4.33: Mikrostruktura vzorku C, lep. Nital. 

 

Podíl perlitu ve struktuře materiálu byl hodnocen pomocí obrazové analýzy Image Pro 

Analyzer 7.0. U vzorku A byl stanoven podíl perlitu 34,58 %, u vzorku B 30,13 % a u vzorku 

C byl podíl perlitu naměřen 32,75 %. Nižší podíl perlitu u vzorku B souvisí s nižším obsahem 

uhlíku v matrici. 

Velikost zrna byla hodnocena pomocí normy ČSN EN ISO 643 lineární průsečíkovou 

metodou ve dvou kolmých směrech [2]. Vzorky A a C vykazovaly podobnou velikost zrna G 

= 9 – 10. Vzorek B byl jemnozrnnější s velikostí zrna G = 10 – 12. 

Míra řádkovitosti byla hodnocena pomocí normy ČSN 42 0469 [11]. Řádkovité 

uspořádání feritu a perlitu se hodnotí při zvětšení 100x srovnáním s etalonovými řadami 2A, 

2B a 2C, které mají po šesti stupních. Konkrétně oceli s obsahem uhlíku nad 0,10 % do 

0,25 % C se hodnotí podle řady 2B. U vzorku A byla stanovena řádkovitost 3c/2B, kde číslice 

3 představuje stupeň řádkovitosti, symbol c označuje hodnocení řádkovitosti v polovině 

tloušťky materiálu. U vzorku B byl stanoven stupeň řádkovitosti v polovině tloušťky 1c/2B, u 

vzorku C byla zaznamenána v polovině tloušťky materiálu řádkovitost stupně 4c/2B. 

Obdobně jako u vybraných mikrostruktur z normy ASTM E1268-01 (2007) a etalonů 

z normy ČSN 42 0469 byly vyhodnoceny parametry míry řádkovitosti, resp. orientace pomocí 

programu Image-Pro Analyzer 7.0. Mikrostruktury byly převedeny na binární obrazy, 

upraveny pomocí filtrů a následně pomocí operace AND sloučeny s podélným nebo příčným 
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rastrem. Příklady binárních a sloučených obrazů jsou uvedeny na obr. 4.34 až 4.39. Výsledky 

hodnocení jsou uvedeny v tabulce 4.5. 

   

 Obr. 4.34: Binární obraz vzorku A. Obr. 4.35: Sloučený obraz vzorku A 

  s podélným rastrem. 

 

   

 Obr. 4.36: Binární obraz vzorku B. Obr. 4.37: Sloučený obraz vzorku B 

  s podélným rastrem. 

 

   

 Obr. 4.38: Binární obraz vzorku C. Obr. 4.39: Sloučený obraz vzorku C 

  s podélným rastrem. 
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Tabulka 4.5: Parametry hodnocení míru orientace, resp. řádkovitosti mikrostruktury u 

reálných struktur. 

 
Podle  

ČSN 42 0469* 
DB 

po řádcích 

DB 

celkově 
AI Ω12 

A 3 0,373 0,603 1,673 0,300 

B 1 0,646 0,827 1,219 0,122 

C 4 0,347 0,397 1,883 0,360 

* Stupeň řádkovitosti podle etalonové řady 2B, hodnoceno ve středu vzorku. 

4.5. Diskuze výsledků 

Hodnocení řádkovitosti podle normy ASTM E1268-01 (2007) spočívalo ve stanovení 

počtu protnutí hranic částic ||P  s délkou sečen Lt pro rovnoběžný směr s osou orientace a 

počtu průsečíků hranic částic P  s délkou sečen Lt v kolmém směru k ose orientace (viz 

obr. 3.14) a výpočtu indexu anizotropie AI a stupně orientace Ω12. Počty protnutí v obou 

směrech byly stanoveny ručně vzhledem k tomu, aby bylo rozlišeno protnutí celé částice nebo 

jen jejího rozhraní, což jednoduchá obrazová analýzy nerozeznává. Počet částic hodnocených 

obrazovou analýzou, a tedy i protnutí jejich hranic, byl napočítán vyšší. Vyhodnocené 

parametry v tabulce 4.1 jsou v tabulce 4.6 doplněny o hodnoty publikované v normě ASTM 

E1268-01 (2007) [4] a o odpovídající stupně řádkovitosti stanovené podle normy 

ČSN 42 0469 [11]. 

Vypočtené hodnoty indexu anizotropie AI a stupně orientace 12 jsou ve většině 

případů nižší než publikované hodnoty. Vzniklá odchylka je pravděpodobně dána počtem 

měření, kdy vypočtené hodnoty byly stanoveny pouze z jedné fotografie, kdežto hodnoty 

uvedené v normě ASTM E1268-01 (2007) vycházejí z 6 – 10 měření. Také použití pouze 

naskenované fotografie pro obrazovou analýzu může vést k určitým odchylkám. Trend 

zvyšování hodnoty indexu anizotropie AI a stupně orientace 12 je však zachován. Při 

hodnocení parametru řádkovitosti DB byla zaznamenána odchylka u mikrostruktury ASTM 

A588/A588M Plate Steel, kde DB = 1,400 a neodpovídá trendu klesajícího parametru DB 

s rostoucím stupněm řádkovitosti. Obdobná hodnota byla vypočítána také z tabelovaných 

hodnot z normy ASTM E1268-01 (2007) a souvisí pravděpodobně s nerovnoměrností 

mikrostruktury, ve které se vyskytují větší částice perlitu orientované kolmo ke směru tváření. 

Pokud byl parametr DB hodnocen jako celek, tato odchylka nebyla zaznamenána. 
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Tabulka 4.6: Parametry hodnocení míry orientace, resp. řádkovitosti mikrostruktury pro 

vybrané mikrostruktury z normy ASTM E1268-01 (2007). 

 Výpočtem z měření Podle ASTM E1268-01 (2007) 

Podle 

ČSN 42 

0469 

 

DB 

po 

řádcích 

DB 

celkově 
AI Ω12 DB* AI Ω12 Stupeň 

AISI 8620 Alloy 

Steel 
0,726 1,423 1,125 0,079 0,906 1,08 0,047 0 

ASTM 

A588/A588M 

Plate Steel 

1,400 0,811 1,393 0,200 1,354 1,62 0,284 1 

ASTM 

A572/A572M 

Plate Steel 

0,481 0,695 1,559 0,263 0,837 1,91 0,367 2 

ASTM 

A572/A572M 

Plate Steel 

(Low carbon) 

0,461 0,465 2,556 0,498 1,166 2,95 0,554 3 

X42 Line Pipe 

Steel 
0,215 0,328 3,094 0,571 1,085 3,92 0,652 5 

* Hodnota parametru DB spočítána ze směrodatných odchylek uvedených v normě ASTM E1268-01 (2007). 

 

Hodnocení řádkovitosti podle normy ČSN 42 0469, které spočívá v porovnání 

mikrostruktur s etalonovými řadami v závislosti na obsahu uhlíku, je velmi rychlé, nicméně 

při malých rozdílech v řádkovitosti nemusí být tento rozdíl zcela rozlišen. Pro tuto 

diplomovou práci byla použita norma ČSN 42 0469 z roku 1979. Při aplikaci dalších dvou 

metod hodnocení míry řádkovitosti na vzorových mikrostrukturách z normy ČSN 42 0469 

byly zjištěny jisté rozdíly (tabulka 4.2). Metoda podle Ryśe, tj. parametr DB, spolehlivě 

hodnotí řádkovitost v nižších stupních, tj. od 0 do 3, ale ve vyšších stupních řádkovitosti byl 

zaznamenán rozdíl. Pokud byla řádkovitost hodnocena po řádcích, pak v posledním 5. stupni 

došlo k nárůstu parametru DB, místo k jeho poklesu směrem k nule. Také hodnota parametru 

DB pro stupeň řádkovitosti 0 (nula) podle ČSN 42 0469, by se měl více blížit hodnotě jedna 

pro neřádkovitou, resp. neorientovanou mikrostrukturu. Pokud by byl použit pro výpočet 

parametru DB celý soubor dat (nikoliv po řádcích), parametry DB by více odpovídaly 

předpokládaným hodnotám, nicméně odchylka v trendu snižování parametru DB s nárůstem 

míry řádkovitosti nastala u stupně řádkovitosti 4 podle ČSN 42 0469. Rozdíly v parametru 

DB, které nastaly u vyšších stupňů řádkovitosti, souvisely s umístěním rastru do 

nerovnoměrné řádkovité struktury, kdy v některých případech dochází k protnutí celého 
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řádku, jindy zase čára rastru zcela řádek míjí (viz obr. 4.29). Pokud porovnáme indexy 

anizotropie v tabulce 4.2 pro normu ČSN 42 0469 a indexy anizotropie v tabulce 4.1 pro 

normu ASTM E1268-01 (2007) vychází nám výrazný rozdíl ve výsledných hodnotách. 

Při hodnocení míry orientace, resp. řádkovitosti mikrostruktury u reálných struktur 

(tabulka 4.5) výsledky odpovídají trendu získanému při hodnocení pomocí normy ČSN 42 

0469, tzn., že nejmenší řádkovitost vykazuje vzorek B a největší vzorek C, přičemž rozdíl 

v řádkovitosti mikrostruktury vzorku A a C je malý, tj. o jeden stupeň podle normy ČSN 42 

0469. Hodnoty stupně řádkovitosti DB dosahují o vzorků A a C hodnot 0,373 a 0,347, což 

ukazuje na mikrostrukturu řádkovitou. U vzorku B, která se jeví jako téměř neřádkovitá, byla 

naměřena hodnota parametru DB = 0,646 při hodnocení po řádcích, což však ukazuje na 

mikrostrukturu mírně řádkovitou. Lépe v tomto případě odpovídá stupni řádkovitosti parametr 

DB hodnocený z celku, který je roven 0,827, avšak u vzorků A a C vychází vyšší rozdíl mezi 

parametry DB (0,603 pro A a 0,397 pro C), i když ve skutečnosti se tyto mikrostruktury liší 

jen minimálně. Také při hodnocení indexu anizotropie AI a stupně orientace Ω12 byl zachován 

trend odpovídající srovnávací metodě podle normy ČSN 42 0469, kdy se zvyšující mírou 

řádkovitosti oba parametry rostou. 

Na závěr diskuze je však nutno zmínit, že pro hodnocení míry řádkovitosti byly pro 

tuto diplomovou práci použity vzorové mikrostruktury a tudíž vždy jen jeden snímek, což je 

obecně pro jakékoliv metody kvantitativného hodnocení mikrostruktury nedostačující a je 

nutné vždy hodnotit více zorných polí. 

I když postupy hodnocení řádkovitosti mikrostruktur, včetně snímání obrazu a jeho 

úpravy byly stále stejné, výsledky mohou být ovlivněny chybou, která významně závisí na 

přípravě binárního obrazu a kvalitě hodnocené předlohy. 
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5. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat metody hodnocení míry řádkovitosti, resp. 

orientace mikrostruktury, a to jednak normovanými metodami podle normy ČSN 42 0469 a 

normy ASTM E1268-01 (2007), a jednak metodou podle Ryśe, která hodnotí řádkovitost 

podle stupně řádkovitosti DB. 

Hodnocení míry řádkovitost, resp. orientace mikrostruktury podle normy ASTM 

E1268-01 (2007), tj. indexem anizotropie AI a stupněm orientace 1,2, bylo pro sledované 

vzorové mikrostruktury ASTM odpovídající, nicméně u hodnocených vzorových 

mikrostruktur etalonů normy ČSN 42 0469 neodpovídalo trendu zvyšování míry řádkovitosti. 

Stanovení počtu protnutí části nebo počtu protnutí rozhraní, které jsou nutné pro výpočet 

indexem anizotropie AI a stupněm orientace 1,2, je poměrně pracné a zdlouhavé. Navíc 

nevýhodou je, že norma nerozlišuje stupeň orientace a stupeň řádkovitosti, např. u samostatně 

distribuovaných částic s orientovaným rozhraním nebo u řádkovitých struktur bez přednostní 

orientace rozhraní. 

Hodnocení řádkovitosti podle normy ČSN 42 0469, které spočívá v porovnání 

mikrostruktur s etalonovými řadami v závislosti na obsahu uhlíku, je velmi rychlé, nicméně 

jde o odhad a při malých rozdílech v řádkovitosti nemusí být tento rozdíl zcela rozlišen. 

Využití obrazové analýzy pro stanovení parametru řádkovitosti DB je poměrně 

efektivní metoda, která je schopná rychle a přesně, při určité automatizaci zpracování obrazu, 

určit rozdíly v míře řádkovitosti či orientaci mikrostruktury. Nicméně tato metoda je náchylná 

na vhodné rozložení sečných čar v podobě rastru u nerovnoměrných struktur a velmi závisí na 

úpravě a převedení hodnoceného obrazu do binární podoby. 

Při aplikaci metod hodnocení řádkovitosti, resp. orientace mikrostruktury na reálné 

mikrostruktury vyhověly s určitou mírou nepřesnosti všechny metody hodnocení, vždy byl 

však zachován trend, který odpovídá orientované, resp. neorientované mikrostruktuře. 

Závěrem lze konstatovat, že ani jedna z metod není zcela univerzální pro hodnocení 

míry řádkovitosti, resp. orientace mikrostruktury a při snaze co nejpřesněji určit řádkovitost 

mikrostruktury, se vždy dopustíme jisté nepřesnosti. Výsledky hodnocení mikrostruktury lze 

v rámci jedné metody porovnávat mezi sebou, ale nelze je porovnávat napříč jednotlivými 

metodami. 
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Seznam symbolů 

 

 VV objemový zlomek zkoumané fáze (-, %) 

 AA  plošný vzorek zkoumané fáze (-, %) 

 LL  lineární vzorek zkoumané fáze (-, %) 

 (AA)α  plošný vzorek fáze α (-, %) 

 (Ai)α  plocha jednotlivých částic fáze α (m
2
) 

 Atot.  celková hodnocená plocha (m
2
) 

 Σ(Lα)i  délka sečných čar protnutých fází (m) 

 Σ(L)  délka všech sečných čar (m) 

 p  pravděpodobnost (-, %) 

 g  plocha uvažované části roviny (m
2
) 

 G  plocha oblasti (m
2
) 

 Σ(Pi)α  počet bodů, které padly do fáze α (-) 

 Σ(P)  počet všech bodů (-) 

 LA měrná délka rozhraní (m∙m
-2

) 

 PL počet protnutí rozhraní (m
-1

) 

 (PL)||  počet průsečíků s izometrickým podílem čar (m
-1

) 

  
LP  počet průsečíků s orientovaným podílem čar (m

-1
) 

 (LA)or délka orientovaného podílu čar (m∙m
-2

) 

 (LA)is délku izometrického podílu čar (m∙m
-2

) 

 Ω1,2 stupeň orientace (-) 

 Pi počet rozhraní (-) 

 Ltot délka sečné čáry (m) 

 (SV)is měrný povrch izometrického rozhraní (m
2
∙m

-3
) 

 (SV)pl měrný povrch planárního rozhraní (m
2
∙m

-3
) 

 (SV)lin měrný povrch lineárního rozhraní (m
2
∙m

-3
) 

 (PL) počet průsečíků s orientovaným podílem čar na jednotku délky  

 (sečné čáry kolmé k ose nebo rovině orientace) (m
-1

) 

 (PL)II počet průsečíků s izometrickým podílem čar na jednotku délky  

 (sečné čáry rovnoběžné s osou nebo rovinou orientace) (m
-1

) 
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 (PL)I počet průsečíků s izometrickým a lineárně orientovaným podílem čar 

na jednotku délky (pouze v případě planárně-lineární soustavy, sečné čáry 

rovnoběžné s rovinou orientace, ale kolmé k ose orientace – získá se na příčném 

výbruse) (m
-1

) 

 Ωpl stupeň orientace pro planární orientaci (-) 

 Ωlin stupeň orientace pro lineární orientaci (-) 

 Ωpl-lin stupeň orientace pro planárně-lineární orientaci (-) 

 AI index anizotropie (-) 

 
L

N  podíl počtu protnutí částic ( N ) s délkou sečen (Lt) v kolmém směru 

 k ose orientace (m
-1

) 

 
||L

N  podíl počtu protnutí částic ( ||N ) s délkou sečen (Lt) pro rovnoběžný  

 směr s osou orientace (m
-1

) 

 DB stupně řádkovitosti (-) 

 
VV

  směrodatná odchylka určení objemového zlomku (-) 

 m  je počet zrn připadajících na 1 mm
2
 (mm

-2
) 

 G  je číslo velikosti zrna (-) 

 


