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Abstrakt: 
Cílem této práce je vytvořit diagnostický systém, který slouží k monitorování průmyslového 

zařízení z hlediska jeho teplotního stavu. Systém se skládá z diagnostického softwaru běžícím 

na modulu s kamerou, který samostatně vykonává diagnostiku. Diagnostika je založena na 

základě teplot jednotlivých částí zařízení. Hlavní část hardware tvoří CMOS kamera a procesor 

pro diagnostiku. Druhou částí je aplikace běžící na počítači sloužící pro nastavování 

diagnostických metod a vizualizaci dat.  

Klíčová slova: 
Obraz, zpracování obrazu, diagnostika, termokamera, infračervené záření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 
The aim of this work is create a diagnostic system, which are used for monitoring a 

temperature changes on an industrial equipment. The diagnostic system have two part. The first 

is diagnostic system, which running on the module with camera. This module serve as 

diagnostic. The diagnostic module evaluate the temperature changes on the equipment. The 

hardware is composed of CMOS camera sensor and processor. The second part of the diagnostic 

module is PC program. The program is used for setting of diagnostic parameters and 

visualizing. 
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1. Úvod 
Práce se zabývá problematikou diagnostiky stavu průmyslových zařízení. Konkrétně 

směřuje k vyhodnocování poruchových stavů diagnostikovaných zařízení, kdy se poruchy 

prokazují teplotními změnami jednotlivých částí. 

Kapitola druhá pojednává a způsobů měření teplot a zabývá se konkrétně bezdotykovým 

měřením teplot. Jsou zde popsány základní zákony a principy pro měření touto metodou 

v oblasti infračerveného spektra. Každé těleso totiž vysílá elektromagnetické záření 

odpovídající jeho teplotě. Měření tohoto záření je realizované právě na vlnových délkách 

infračerveného záření. Jelikož diagnostický systém má za cíl zpracovávat co nejrozsáhlejší 

prostor, vhodným prostředkem pro bezkontaktní měření je použití termokamery. 

Obsah třetí kapitoly je věnován obecné získané obrazové informaci a její zpracování. 

Obrazovou informaci je nutné zpracovat do podoby, která je vhodná pro vyšší úroveň 

zpracování. Zpracování obrazu od prvotního snímku ke konečné potřebné informaci zajišťuje 

několik metod. Jsou popsány základní metody pro prvotní zpracování obrazu, co se týče 

odstranění geometrické deformace zapříčiněnou objektivem kamery, zmírnění zašumění obrazu 

pomocí filtrů. Z vyšších úrovní zpracování se kapitola věnuje segmentaci obrazu a její 

dodatečné metody. Mezi dodatečné metody patří také důležité značení vysegmentovaných 

oblastí nebo odstranění malých segmentů. Mezi další metody patří také detekce hran obrazu. 

Někdy je nutné detekovat také pohyb různých částí v obraze, nebo změnu vzhledu v objektu. 

Jedná se o metodu detekce pohybu. 

Ve čtvrté kapitole se přistupuje k samotnému řešení diagnostického systému. Řešení 

systému je složeno ze dvou částí. První část tvoří tzv. diagnostický modul, druhou část 

uživatelská aplikace. Diagnostický modul představuje spojení samotného diagnostického 

softwaru a vyhodnocovacím mikrokontroléru. Kromě mikrokontroléru tvoří hardware 

diagnostického modulu také kamera, obvody pro komunikaci pomocí USB a další. Software má 

v sobě implementovány metody zpracování obrazu a metody pro vyhodnocení obrazu. 

Diagnostický modul může nezávisle vykonávat diagnostiku. Ovšem je nutné tento modul 

přednastavit. Jedná se především o přednastavení jednotlivých metod (typ filtrace, zesílení 

kamery, oblasti sledování a vyhodnocování, podmínky vyhodnocování stavu sledovaného 

prostoru).  

K přednastavení diagnostického modulu slouží právě uživatelská aplikace, která má přístup 

k jednotlivým metodám v diagnostickém modulu. Mimo to, aplikace vizualizuje snímané okolí 

a umožňuje výběr právě okolí, které jsou důležité z hlediska diagnostiky. Toto okolí lze zadat 

umístěním křížku nebo obdélníku. Křížek definuje blízké okolí maximálně s rozsahem několik 

jednotek pixelů. Pro širší okolí je vhodná definice obdélníkem, jeho velikost je libovolná a 

definována uživatelem. Každému zvolenému okolí lze nadefinovat různé diagnostické 

podmínky. 

Poslední kapitola nejen že obsahuje testování pro vyhodnocení celého diagnostického 

systému, ale vypovídá o možnosti použití klasické kamery, která je citlivá na blízké 

infračervené záření, v oblasti použití jako tepleného snímače. Výsledky testování jsou použity 

pro optimalizaci kamery, použití daných infračervených filtrů, zesílení kamery, oblast teplot, 

kde lze systém s touto kamerou použít. Nakonec je vyhodnocen pokus o kalibraci teplot 

v určitém rozsahu teplot s klasickou kamerou a infračerveným filtrem. 
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2. Bezdotykové měření teploty 
V technické praxi je velmi důležitou veličinou teplota a to jak pro správnou funkci či 

nastavení procesu, tak pro detekci a kontrole poruch.  Teplotu lze snímat dvěma způsoby, a to 

buďto dotykově nebo bezdotykově. Pro tuto práci je podstatné bezdotykové měření teploty, 

proto bude tato problematika v dalších kapitolách rozvedena.  

Bezdotykové měření teploty je velmi rychlý, efektivní, jednoduchý, přesný, neinvazivní a 

ekonomicky velmi využitelný způsob měření teploty nejen v průmyslu. V dnešní době je možné 

bezdotykovými teploměry měřit teploty v rozsahu od -50°C až do 4000°C. Jedná se o přístroje 

využívající pro snímání teploty infračerveného spektra.   

2.1. Teoretické základy bezdotykového měření 

Každé těleso o teplotě větší než je absolutní nula (0K = -273,15 °C) vysílá 

elektromagnetické záření (sálaní), odpovídající jeho teplotě. Toto záření je pomocí optického 

systému soustředěno na vhodný detektor, jehož elektrický signál je zpracován elektronickým 

systém do výsledné podoby určené pro uživatele (údaj na displeji, termograf na monitoru 

apod.).  

Pro bezdotykové měření se využívá elektromagnetického spektra v rozmezí vlnových délek 

0,4 µm až 25 µm. Tuto oblast vlnových délek lze dále rozdělit na dalších 5 části. [1] 

 

• 0,4µm - 0,78µm - oblast viditelného světla 

• 0,78µm - 1 µm - oblast blízkého IR spektra  

• 1µm - 3µm - oblast krátkovlnného IR spektra 

• 3µm - 5µm - oblast středovlnného IR spektra 

• 5µm - 25µm  - oblast dlouhovlnného IR spektra 

 

Obr. 1 Spektrum vlnových délek a záření využívané pro bezdotykové měření [1] 
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Pro teoretický popis záření se využívá idealizovaný objekt černé těleso. Černé těleso je 

ideální těleso, které pohlcuje veškeré záření bez ohledu na vlnovou délku a jeho vyzařovací 

charakteristika je přímo závislá na povrchové teplotě. Jedná se o ideální zářič, který veškerou 

tepelnou energii přemění na infračervené záření, jeho emisivita je tedy rovna ε = 1. 

Závislost mezi celkovou intenzitou elektromagnetického záření absolutně černého tělesa a 

jeho teplotou vyjadřuje Stefan-Boltzmannův zákon. 

= ∙ = ∙  (2.1) 
kde: M0 hustota intenzity záření [W m

-2
] 

 M0λ spektrální hustota intenzity záření absolutně černého tělesa [W m
-2

] 

 σ Stefanova-Boltzmannova konstanta (σ = 5,67 10
-8

 W m
-2

K
-4

)  

 

Pro praktické použití je ovšem vhodnější Planckův zákon, který vyjadřuje závislost 

intenzity záření na vlnové délce a teplotě. 

= ∙ ∙ ∙
∙ ∙∙ ∙

= ∙ ∙  (2.2) 
kde: c rychlost světla [c = 299 792 485 m s

-1
] 

 c1 první vyzařovací konstanta (c1 = 3,7413 10
-16

 W m
2
) 

 c2 druhá vyzařovací konstanta (c2 = 1,4388 10
-2

m K) 

 h Planckova konstanta (h = 6,6260755 10
-34

 J s) 

 λ vlnová délka záření [m] 

 k  Boltzmanova konstanta (k = 1,380648 10
-23 

J kg
-1

) 

 

Derivací je získán tzv. Wienův zákon posunu. Z tohoto zákonu je patrné, že těleso s větší 

teplotou září na kratších vlnových délkách. 

=  (2.3) 
kde: λmax minimálmí vlnová délka pro vyzařování 

 b Wienova konstanta (b = 2,89779 mm K) 

   

Dále třeba uvažovat se zákonem zachování energie při vyzařování daného tělesa. Na povrch 

měřeného tělesa dopadá záření o intenzitě E. Ovšem, část tohoto záření se od povrchu tělesa 

odrazí (Er), část záření je tělesem pohlcena (Ea) a část záření je propuštěno (Ep). Tedy  

= + +  [ ∙ ] (2.4) 
Všechny tyto výše uvedené zákony platí pouze pro absolutně černé těleso. Předměty 

v reálném světě se od absolutně černého tělesa liší. Tato odlišnost je vyjádřena parametrem 

emisivita ε. Tento parametr každého materiálu je dále proměnný s teplotou předmětu, úhlem 

vyzařování a vlnovou délkou emitovaného zářeni. Jak již bylo zmíněno, emisivita absolutně 

černého tělese je rovné ε = 1, ostatní předměty mají emisivitu menší ε < 1, a platí 

( , ) = ( , )
( , )  [−] (2.5) 
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Pro příklad zaoxidované, natřené, zdrsněné povrchy mají emisivitu blízkou 1. Zrcadlo nebo 

naleštěný hliník mají emisivitu okolo 0,1.  

2.2. Přístroje pro bezdotykové měření teploty 

Přístroje pro bezdotykové měření teploty jsou 

• Pyrometry - jsou přímo měřící teploměry využívané pro měření na omezené ploše 

povrchu objektu. Pyrometry nejsou pro tuto práci podstatné, proto již nebudou dále 

rozebírány. 

• Zobrazovací metody - Zobrazovací bezdotykové teploměry pro měření a 

vyhodnocování teplotních polí na povrchu měřeného objektu. 

2.2.1. Termokamery 

Termokamery dokážou díky zabudovanému detektoru infračerveného záření zobrazit 

uživateli rozložení teploty na měřeném objektu (snímek - termogram). Teplota v jednotlivých 

místech objektu je určena podle různých barevných odstínů nebo podle odstínů šedé barvy. 

Měřící rozsah termokamer se pohybuje přibližně od -30°C až do +1200°C a s rozlišitelností až 

0,2°C. 

Termokamery se dělí na kamery s opticko-mechanickým rozkladem obrazu a 

s elektronickým rozkladem obrazu.  

Původní termokamery používali opticko-mechanický rozklad, který je prováděn snímáním 

jednotlivých bodů řízenou optickou osou. Na zorné pole termovize jsou zaměřovány všechny 

body měřeného objektu. Dráhy rozkladu IR záření jsou určeny pohybem optického systému. 

Obraz lze rozložit na řádky pomocí kývajících se zrcadel či rotačních reflexních krystalů na 

body. Je možné použít jeden detektor, více detektorů vedle sebe či uspořádaných do určitého 

obrazce. 

Nynější termokamery používají elektronický rozklad obrazu a využívají tzv. maticové 

(mozaikové) detektory složené z matic infračervených senzorů. Jako senzory se nejčastěji 

používají: 

• Mikrobolometry (tepelné senzory) - IR záření vyvolá změnu teploty, která se 

vyhodnotí jako změna odporu. Tyto senzory nevyžadují chlazeni. 

• Kvantové fotonové senzory (fotodiody, fotoodpory) - u nichž dochází po dopadu IR 

záření ke změně elektrické vodivosti. Tyto detektory vyžadují většinou chlazení. 

Více informací o termokamerách je uvedeno v [1]. 

2.2.2. Fotometrie 

Nejstarším způsobem zobrazování tepelných polí je fotografické snímání IR záření. 

Využívá se citlivosti černobílých fotografických materiálu na IR záření v oblasti do 1,3 µm 

spolu s propustností optických skel fotoaparátu do 2 µm. Fotoaparát musí mít umístěn před 

objektiv infračervený filtr pro odfiltrování viditelného záření. Teplotu na snímku udává zčernání 

snímku (čím větší teplota, tím větší zčernání). K určení teploty je třeba přidat aspoň dva 

referenční místa s teplotami blížící se k nejnižší a nejvyšší teplotě tělesa. Poté je možné pomocí 

fotometru určit přibližně teplotu měřeného místa. [2] 
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2.3. Vlivy působící při bezdotykovém měření 

Obrázek Obr. 2 nastiňuje schéma praktického měření. Při termografickém měření snímá 

bezdotykový měřič teploty nejen samostatný objekt, ale také záření, které je odražené z okolí na 

jeho povrh. Tyto záření, jak objektu tak odražené, jsou do jisté míry zeslabovány atmosférou 

mezi měřičem a objektem. Navíc je nutné brát v potaz samostatné záření atmosféry. Měřič tedy 

přijímá: 

• záření objektu ετWobj, teplota objektu Tobj 

• odražené záření z okolních zdrojů (1-ε)τWrefl za předpokladu, že okolní zdroje mají 

stejnou teplotu Trefl 

• Emise z atmosféry (1-τ)Watm, jejíž teplota je Tatm 

 

 

Obr. 2 Schéma praktického měření [3] 

Některé termogramy umožňují určení teploty v jednotlivých bodech. Ovšem, určení teploty 

v jednotlivých bodech není snadné. Velkou roli hraje emisivita (menší emisivita - menší 

přesnost měření), odražená teplota z okolí do měřeného bodu (může značně ovlivnit výsledek), 

a také velikost obrazového bodu. Pokud měříme objekt ve větší vzdálenosti, může měření 

ovlivnit velikost měřené plochy v závislosti na ploše detektoru. Bude-li velikost snímaného 

bodu větší než měřená plocha, poté bude konečný výsledek měření ovlivněn okolím měřeného 

objektu. 

Dále může být měření ovlivněno nesprávným nastavením emisivity, znečištěnou optikou, 

odchylkou teploty přístroje od jmenovité hodnoty.[1],[3] 
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3. Zpracování obrazu 
Druhou nedílnou součástí pro tuto práci je zpracování obrazu. Řetězec zpracování obrazu 

lze vyjádřit následujícím schématem.  

 

Obr. 3 Obecný řetězec snímaní a zpracování obrazu [4] 

Jak lze vidět na Obr. 3, nejdříve je třeba získat obrazovou informaci, a to již nejlépe 

v digitální podobě. Toto jednoznačně zajišťují kamerové systémy, jejichž výstupem je sekvence 

digitálních dat. Problematika kamer bude probrána  následně. Tato kapitola se zabývá 

především zpracováním digitálních dat. 

3.1. Předzpracování obrazu  

Cílem předzpracování obrazu je připravit obraz vyšší úrovni zpracování. Pokud by nebyl 

obraz upraven, výsledky zpracování vyšších úrovní nemusí být korektní. 

3.1.1. Bodové operace předzpracování 

Mezi bodové operace patří např. 

• Histogram 

• Aritmetické a logické operace 

3.1.1.1. Histogram 

Histogram je funkce, která udává četnost výskytu úrovně šedi v obraze. Histogram bývá 

velmi často globální informaci o obraze. Je využíván při změnách jasové stupnice. Na základě 

histogramu bývá také často určován práh při metodách segmentace za účelem oddělit pozadí od 

objektů čí při snímání a digitalizaci. [4] 

3.1.1.2. Aritmetické a logické operace 

Aritmetické operace můžeme rozdělit na operace s jedním obrazem nebo dvěma či více. 

Jedná se především o přičítání, odčítání, dělení či násobení obrazu s konstantou či dvou a více 

obrazů navzájem. Tyto operace tvoří základní práci s obrazy a jsou využívány téměř v každé 

obrazové operaci.  

Logické operace jsou vhodné především u binárních a šedotónových obrazů. Jsou to 

operace především průniku, průměru dvou obrazů nebo sjednocení. 
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• Průměrování více snímku - průměrování jo možné použít, je-li k dispozici více 

podobných si snímku statické scény. Tato operace již zasahuje do filtrace obrazu. [4] 

3.1.2. Geometrické transformace 

Jakožto každý měřící systém zanáší do získané informace chybu, taktéž snímací systém 

vnáší do obrazu chyby. Mezi základní chyby v obraze patří geometrické zkreslení obrazu, 

nejznámější radiální zkreslení. Radiální zkreslení se projevuje více u širokoúhlých objektivů a 

může být buďto polštářkové nebo soudkovité.  

 

Obr. 4 Polštářkové a soudkovité radiální zkreslení 

Toto zkreslení značně ovlivní výsledky vyššího zpracování a je jej nutno korigovat. Je tedy 

nutné převést souřadnice zkresleného obrazu = ( , )  do příslušných souřadnic 

nezkresleného obrazu = ( , ) .[5]  

Radiální zkreslení lze aproximovat Taylorovým polynomem 

∅( ) = 1 + + … (3.1) 
Kde K1 až Kn jsou koeficienty radiálního zkreslení, a r je radiální vzdálenost rovna  

= ̅ +  (3.2) 
Souřadnice ̅ ,  jsou bezrozměrné, což zaručí nezávislost koeficientů na velikosti obrazu. 

Dále, aby byla zachována symetrie radiálního zkreslení, je třeba přesunout počátek 

souřadnicového systému do středu obrazu. Tedy 

̅ =    (3.3) 
=    (3.4) 

Kde cu a cv představují souřadnice středu obrazu, a vypočítají se jako podíl délky a šířky 

obrazu =  , =  , a = + . 

Vztah mezi nezkresleným obrazem  a zkresleným obrazem  je: 

= ∅ ( ) ∙  (3.5) 
Algoritmus geometrické transformace postupně prochází každý pixel výstupního 

nezkresleného obrazu a vypočítává korespondující souřadnice v deformovaném obraze. 

Nakonec se použije vhodná interpolace souřadnic například nejbližším sousedem. [5] 
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Obr. 5 Transformace zkresleného obrazu (radiální zkreslení) do nezkresleného obrazu 

3.1.3. Lokální operace předzpracování 

Pro výpočet jasu bodu výstupního obrazu se využívá okolí tohoto bodu ve vstupním obraze. 

Výpočet se může provádět lineárně, tzn. výsledný jas ve výstupním obraze je určen jako lineární 

kombinace jasů v okolí výstupního bodu o velikosti MxN s váhovými koeficienty.[4] Pro 

izoplanární (nezávislé na poloze) systémy platí diskrétní konvoluce, která má tvar: 

( , ) = ∑ ∑ ℎ( − , − ) ∙ ( , )/ // /  (3.6) 
Kde: x,y - souřadnice obrazu 

 h - maska s váhovými koeficienty 

 g - původní obraz 

 M,N - rozměry masky 

 

    

Obr. 6 Realizace konvoluce obrazu pomocí konvoluční masky[4] 

Diskrétní konvoluce je uplatňována téměř ve všech lokálních operacích s obrazem, kde se 

pro usnadnění zpracování informací používá již předem vypočtena (konvoluční) maska.  

3.1.3.1. Filtrace  

Jak již bylo zmíněno, zobrazovací systém vnáší do obrazu chyby. Kromě geometrických 

vad je obraz zatížen taktéž šumem. Metody filtrace právě slouží k odstranění náhodných šumů a 

mimo jiné také k potlačení ostrých hran a čar. Metod filtrací je několik, níže zmíněné metody 

jsou pouze ty základní a výpočetně nenáročné. 
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a) Průměrování 

Průměrování obrazu lze řešit dvěma způsoby. Prvním způsob lze praktikovat, máme li 

k dispozici více obrazů téže scény, tedy jedná se o průměrování přes více obrazů, které 

nerozmazává hrany. 

 ( , ) = ∙ ∑ ( , ) (3.7) 
Pokud je k dispozici pouze jediný obraz, použije se lokální aritmetický průměr, který lze 

řešit konvolucí pomocí konvolučních masek. 

 

ℎ = 1 1 11 1 11 1 1 ; ℎ = 1 1 11 2 11 1 1 ; ℎ = 1 2 12 4 21 2 1  (3.8),(3.9),(3.10) 
Maska h1 vypočítává lokální aritmetický průměr výsledného pixelu z jeho okolí. Výsledkem 

aplikace této konvoluční masky je obraz s rozmazanými hranami. Maska h2 zvyšuje váhu 

středového pixelu, kdežto maska h3 zvyšuje váhu čtyř okolních pixelů. [4] 

 

b) Filtrace s Gaussovým rozložením 

Filtrace takzvaným Gaussovým filtrem je rozšířeným řešením obyčejného průměrování. 

Stejným rysem Gaussova filtru a filtrů průměrování je použití k vyhlazování, odstranění šumu a 

detailů. Ovšem Gaussův filtr využívá masku, která reprezentuje Gaussův model vrcholu. 

Předpokladem tedy je, že šum má normální rozložení, což znamená, že míra šumu je na všech 

pixelech stejná. Pro 2D Gaussovo rozložení platí 

 ( , ) =  (3.11) 
kde x, y jsou souřadnice obrazu a σ je směrodatná odchylka, která udává velikost okolí 

obrazu, na kterém filtr pracuje.  

Příklad Gaussovo rozložení se středem v (0, 0) a  σ = 1s a vypočtené masky 5x5 [4] 

 

Obr. 7 Gaussovo rozložení a odpovídající maska 5x5 
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c) Medián  

Filtrace pomoci mediánu je dalším z využívaných filtrů. Je výpočetně poměrně jednoduchý 

a jedná se o nelineární metodu filtrace. Hodnoty pixelu v okolí daného bodu se seřadí 

vzestupně, a prvek ležící uprostřed této posloupnosti je brán jako výsledek filtrace. Tato metoda 

redukuje stupeň rozmazání hran, potlačuje impulzní šum a lze ji použit iterativně. Její 

nevýhodou je porušovaní tenkých čar a ostrých rohů. Tuto vlastnost lze redukovat použitím 

jiného než obdélníkového okolí (např. křížového). [4] 

3.2. Detekce hran 

Detekcí hran znamená zdůraznění vyšších frekvencí, tedy zvýraznění bodů obrazu, kde 

dochází k výrazným změnám jasu. Bohužel místo hran dochází k zvýraznění i šumu, který je 

nutno redukovat například filtrací. Hrana je vektorová veličina, která je popsána velikosti a 

směrem a vychází z gradientu obrazové funkce. [6] 

Velikost gradientu: 

| ( , )| = +  (3.12) 
Směr gradientu:  

=  (3.13) 
Pro zpracování digitálního obrazu jsou parciální derivace nahrazeny diferencemi Δ ℎ( , ) a Δ ℎ( , ) 

ℎ( , ) = ( , ) − ( − 1, ) (3.14) 
ℎ( , ) = ( , ) − ( , − 1) (3.15) 

Závislost pro výsledný obraz se zvýrazněnými hranami z původního je: 

( , ) = ( , ) − ∙ ( , )  (3.16) 
Kde C udává sílu ostření (sílu zvýraznění hran) a S(i,j) je operátor udávající strmost změny 

obrazové funkce v bodě (např. gradient). 

 
Základní metody detekce hran lze rozdělit do dvou skupin:  
• Metody využívající první derivaci (diferenci) 

• Metody využívající druhou derivaci (diferenci) 

 

Nejvhodnější operátor nelze určit bez statických znalostí obrazu, a proto je ve většině 

případu určen pokusem. Hlavní nevýhodou níže zmíněných operátoru je velká závislost na 

šumu a velikosti objektu v obraze. 
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3.2.1. Metody využívající první derivaci (diferenci) 

Operátory použitelné pro první derivaci (diferenci) používají několik masek. Směr gradientu 

se určí podle masky, která odpovídá největší velikosti gradientu. Tyto operátory jsou 

realizovány jednou konvoluční maskou a masky pro ostatní směry se získají pootočením. Do 

této skupiny patří Robertsův, Sobelů, Kirschův a operátor Prewittové [6] 

Robertsův operátor 

ℎ = 1 00 −1 , ℎ = 0 1−1 0  (3.17),(3.18)    
Sobelův operátor 

ℎ = 1 2 10 0 0−1 −2 −1 , ℎ = 0 1 2−1 0 1−2 −1 0  (3.19),(3.20) 
 

3.2.2. Metody využívající druhou derivaci (diferenci) 

Tyto operátory se používají v případech, kdy není nutno znát směr a velikost hrany, ale 

pouze její umístění. V místech, kde dochází k největší změně jasové intenzity (hrana) nabývá 

první derivace svého maxima a druhá derivace prochází nulou. Pro nalezení hrany se tedy 

nejprve vypočítá druhá derivace a poté se detekují místa, ve kterých dochází k průchodu nulou. 

Do této skupiny se řadí Cannyho hranový detektor.  

 

Druhá derivace se snadno hledá pomocí filtru s Gaussovým rozložením a Laplaceova operátoru 

(LoG). Filtrací Gausovského filtru dojde k malému rozmazání obrazu a pro odhad druhé 

derivace se použije Laplacián. Derivace Gaussova filtru ∇  se spočítá předem analyticky, 

nezávisí na konkrétním obraze.[4] 

( ∙ ) = ( ) ∗= 0 (3.21) 
Výpočet druhé derivace: 

´´( , ) = −  (3.22) 
Kde σ je tzv. středně kvadratická odchylka, která udává, na jak velkém okolí filtr 

operuje.[7] Pomocí ní se také definuje rozměr konvolučního jádra - čtvercová matice rozměru n 

= ( ∗ 3) ∗ 2 + 1 (3.23) 
Někdy se funkci LoG říká Mexican hat (mexický klobouk), protože její tvar tento klobouk 

připomíná. Příkladem může být maska 5x5 

ℎ =
    0 0    0 −1 −1−2 0 0−1 0−1 −2  16 −2 −1    0 −1    0 0 −2−1 −1 00 0

 (3.24) 
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Další možností, mimo výpočtu druhé derivace, je použít některý z dalších hranových 

operátoru počítající druhou derivaci, např. operátor Marra a Hildretové, Laplaceův operátor. 

Laplaceův operátor ∇  je necitlivý vůči otočení a udává pouze velikost hrany.[4] Laplaceův 

operátor (Laplacián) se určí pomocí rovnice: 

( , ) = ( , ) + ( , ) (3.25) 
( , ) ≈ ∆ , = ∆ , − ∆ , = , + , − 2 ∙ ,  (3.26) 
( , ) ≈ ∆ , = ∆ , − ∆ , = , + , − 2 ∙ ,  (3.27) 

 

Výsledný Laplacián pro diskrétní obraz 

∆ , = ∆ , + ∆ ,  (3.28) 
Realizací diskrétního Laplaceova operátoru 

∆ : 1−21 ,    ∆ = [1 −2 4] (3.29),(3.30) 
jsou konvoluční masky pro 4-sousedství a 8-sousedství o rozměru 3x3 jsou: 

ℎ = 0 1 01 −4 10 1 0  1 0 10 −4 01 0 1 , (3.31),(3.32) 
 ℎ = 1 1 11 −8 11 1 1  (3.33) 

3.3. Segmentace obrazu 

Segmentace obrazu slouží k oddělení objektů, které souvisí s objekty z reálného světa od 

pozadí. Samostatná segmentace většinou nepodá konečné výsledky, které lze použít pro další 

zpracování. Proto musí být segmentovaný obraz ještě upraven dodatečnými kroky. Většinou se 

jedná o vzniklé malé segmenty, které se musí spojit, nebo se vytvoří několik objektů, které třeba 

naopak rozdělit. 

Metod segmentace obrazu je několik, lze jej rozdělit takto: 

a) Segmentace prahováním 

b) Segmentace na základě detekce hran 

- sledování hranice 

- heuristické sledování hranice 

- určování hranice s využitím znalosti o poloze 

c) Segmentace narůstáním oblastí 

- spojování oblastí 

- štěpení oblastí 

- štěpení a spojování oblastí 

d) Segmentace srovnáním se vzorem 
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3.3.1. Segmentace prahováním 

Segmentace prahováním je nejstarší a nejjednodušší metoda. Ačkoliv se jedná o omezenou 

metodu, je dosti používanou metodou a to jak samostatně tak v rámci sofistikovanějších metod. 

Prahování je snadno implementovatelnou metodou segmentace s malou časovou náročností. 

Metoda je založená na tom, že objekty a pozadí mají jinou jasovou velikost. Objekty a 

pozadí se tedy oddělí pomocí definovaného prahu. Pokud pixel má menší hodnotu jak tento 

práh, je označen za pozadí, a naopak. Výsledek prahování je tedy znám již po prvním průchodu 

celého obrazu. [4] 

Práh segmentace může určen: 

- Jeden práh pro celý obraz 

- Více prahů (obraz je rozdělen na více oblastí) 

- Proměnný práh 

Práh segmentace se většinou určuje z histogramu. 

3.3.2. Segmentace na základě detekce hran 

Pro tuto metodu se využívá buďto jednoho z hranových detektorů, nebo apriorní informace, 

tj. jsou dostupné informace o detekovaných objektech (tvar, barva). Výstupem detektorů hran je 

obraz s výrazněnými hranami. Ovšem tyto hrany mohou být přerušované, nebo bude 

zaznamenána hrana, tam kde nemá být a naopak. Proto třeba tento vzniklý obraz ještě dále 

zpracovat.[4] 

3.3.3. Segmentace narůstáním oblastí 

Segmentace narůstáním oblastí se snaží rozčlenit obraz do souvislých homogenních oblastí 

podle kritéria homogenity. Kritérium homogenity mohou být založena na různých vlastnostech, 

jako jsou např. stupeň šedi, barva, textura apod.  

Tato metoda je dosti odolná proti šumu. Pro velice zašumělý obraz má lepší výsledky než 

metody založené na detekci hran.[4] 

 Spojování oblastí 

Metoda spojování oblastí spojuje oblasti s se stejnými vlastnostmi. Princip může fungovat 

tak, že je vybrán pixel a zkoumá se dále jeho okolí. Pokud náležité pixely vyhovují předem dané 

podmínce (stejný jas), jsou brány jako další centrální body, u kterých se zkoumá okolí. Takto se 

postupuje, dokud již nebude nalezena oblast, neboli bod, který bude ještě vyhovovat dané 

podmínce. Výsledná oblast má poté jas daný průměrným jasem všech pixelů v oblasti. 

 

Obr. 8 Nastínění segmentace růstu oblastí 
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 Štěpení oblastí 

Jedná se principiálně o opačný proces jak u výše zmíněného spojování oblastí. Na začátku 

je tedy celý obraz a ten se poté dělí na malé oblasti, které splňují dané kritérium. 

 Štěpení a spojování oblastí 

Jak již napovídá název, metoda pracuje jak se spojováním oblastí, tak štěpením. U této 

metody je využita pyramidální reprezentace obrazu, tedy štěpení a spojování je realizováno 

v rámci čtvercových oblastí pyramidální datové struktury. 

Je-li oblast v dané úrovni pyramidy nehomogenní, oblast je rozdělena na čtyři podoblasti. 

Naopak, jsou-li oblasti navzájem homogenní, dojde ke spojení do jedné 

3.3.4. Dodatečné metody segmentace 

3.3.4.1. Odstranění malých segmentů 

Jedná se o metodu používanou pro odstranění přesegmentování obrazu. To vznikne tak, že 

se v obraze vyskytují malé segmenty (jednotky až desítky pixelů) a působí jako šum. Metoda je 

založená na spojování oblastí. Tyto malé oblasti jsou spojovány ke svým sousedům podle 

kritéria.[8]  

3.3.4.2. Označení oblastí 

Algoritmus označení oblastí se v nějaké formě používá vždy po segmentaci či v jejím 

průběhu. Po segmentaci má každá vysegmentovaná oblast stejnou hodnotu (např. pozadí černá, 

objekt bílá barva). Pokud je potřeba objekty rozdělit, přiřadí se každému objektu identifikátor. 

Algoritmus přiřazování může být obdobný jako algoritmus segmentace růstu oblastí.[8] 

3.4. Rozdílová metoda detekce pohybu 

Jedná se o jednoduché metody detekce pohybu v obraze založené na zjištění rozdílu obrazů 

pořízených v různých časových okamžicích. Pokud se odpovídající obrazové body liší rozdílem 

jasových hodnot o více, než stanovenou mez, je na příslušnou pozici binárního rozdílového 

obrazu zanesena hodnota 1, opačně 0. 

Výpočet rozdílového snímku lze realizovat jako jednosměrný nebo obousměrný. 

Jednosměrný uvažuje pouze kladné změny jasových hodnot, záporné změny jsou vyhodnoceny 

jako log. 0. Obousměrný pracuje s absolutní hodnotou rozdílu jasových hodnot. Tato metoda 

neurčuje směr pohybu, informuje pouze o této změně. [4] 
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4. Návrh řešení diagnostického systému  
Popis řešení diagnostického systému jsou uvedeny v neveřejné části této práce [9]. 

4.1. (kapitoly neveřejné části DP) 
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5. Měření a analýza diagnostického systému 
Popis měření a analýzy diagnostického systému je uveden v neveřejné části této práce [9]. 

5.1.  (kapitoly neveřejné části DP) 
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6. Závěr 
Závěr celkového řešení a diplomové práce je uveden v neveřejné části této práce [9]. 

6.1. (kapitoly neveřejné části DP) 
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