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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřená na návrh systému pro vyhodnocování vad kontislitků. 

V první kapitole je uvedená klasifikace vad kontislitků.  Dále popisuje možnosti snímání 

povrchu pomocí laseru a CCD kamerového snímání. V další kapitole je tato práce zaměřená 

na prostředí MATLAB, konkrétně na zpracování obrazu. 

 V závěrečné části práce je provedeno načtení obrazu, vykreslení pomocí RGB složky a 

hranových detektorů. Dále je vytvořen algoritmus pro detekci hran. 

Klíčová slova: Kontislitek; povrchová vada; vnitřní vada; laser; snímač; MATLAB; 

 

 

 Abstract 

This work is focuses on design of the system for defects cast. In the first part is 

classification of defects cast and describes the options scanning by laser and CCD camera 

scanning on the cast surface. The next part is focus to MATLAB – elaboration picture. 

In the final part is scan of picture, draw by RGB folder and detectors and make 

algoritmus for detection edge. 

Keywords: Cast; surface defekt; internal defekt; laser; sensor; MATLAB;  
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Úvod 

 Rychlý rozvoj techniky výroby oceli zvyšuje nároky na čistotu a jakost oceli. Plynulé 

a klasické lití nese za následek výskyt vad. Vady ovlivňují povrch kontislitků, což hraje 

důležitou roli v kvalitě daného kontislitků. Klasifikace vad kontislitků je spojená se 

stanovením příčin jejich vzniku a se stanovením opatření jejich výskytu. To vše vychází ze 

vzhledových a technologických znaků. 

 V teoretické části diplomové práce budou sepsány příčiny a oblasti vzniku vad 

kontislitků. Dále se dozvíme, s jakými nejběžnějšími vadami se setkáváme. V druhé části 

diplomové práce budou řešeny laserové snímače vzdálenosti, rozdíly mezi CCD a CMOS 

snímači. Nebude opomenutá také zmínka o jednotlivých výrobcích snímačů. V třetí části bude 

seznámení s programem MATLAB. 

 Cílem diplomové práce je navrhnout systém pro vyhodnocování vad kontislitků. Vše 

bude realizováno pomocí softwaru MATLAB, kde bude provedeno načtení obrazu, jeho 

vykreslení pomocí složek RGB (Red Green Blue) a využijí se také hranové detektory. Pomocí 

hranových detektorů vyhodnotíme citlivost detekce pro nedokonalý obraz. Dále bude 

vytvořen algoritmus pro detekování hran. Výslednou formou by měla být soupiska vad, která 

bude identifikovat jednotlivé vady dle získaného obrazu.  

 V závěru diplomové práce bude provedeno vyhodnocení všech získaných informací a 

výsledků.            
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1. Klasifikace vad kontislitků 

1.1 Vliv odlévání na vznik vad kontislitků 

 Při technologii lití nám mohou vznikat vady, které můžeme eliminovat tím, že 

budeme dodržovat podmínky lití a zajistíme dobrý stav zařízení. Na vznik vad kontislitků má 

vliv druh oceli, typ licího zařízení, provozní podmínky, ale především technologie lití. Pod 

vadami technologie lití si můžeme představit například přehřátí oceli nad teplotu likvidu, 

použití licího prášku, způsob chlazení, rychlost odlévání, seřízení osy stroje, přítlaky tažných 

stolic atd. [1] 

1.2 Oblasti a příčiny vzniku vad kontislitků         

 V těchto oblastech nám vznikají vady kontislitků: 

- vyzdívka mezipánve 

- teplota odlévání 

- licí rychlost 

- rychlost tažení kontislitků 

- použité mazání v krystalizátoru 

- chlazení kontislitků 

- technologické parametry odlévání v oblasti krystalizátoru, jakou jsou regulace výšky 

hladiny, frekvence a zdvih 

- stav krystalizátoru, jeho míra opotřebení 

- seřízení osy licího stroje, vodících a opěrných elementů 

- ochrana proudu tekuté oceli z pánve do mezipánve 

- příprava tekuté oceli k odlévání 

- rovnoměrnost odvodu tepla 

 Významnou roli v kvalitě kontislitků hrají technologické parametry odlévání. Jsou 

jimi rychlost a teplota odlévání. Teplotou odlévání bývá označována teplota oceli 

v mezipánvi, taktéž hodnota přehřátí oceli v mezipánvi nad teplotu likvidu. [14,18]   

1.2.1 Teplota přehřátí oceli v mezipánvi  

 Tento jev má zásadní vliv na vnitřní kvalitu kontislitků. Řeší přímo tvorbu veškerých 

vnitřních trhlin a určuje charakter středové oblasti kontislitků. Příliš vysoká teplota má vliv na 

vznik středové porezity, segregace, trhliny a lunkru. Teplota přehřátí oceli v mezipánvi 
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podporuje vznik dalších vad, jako jsou vyborcení stěny, lokální příčné vborcení, rogové 

trhliny, podélné a příčné vnitřní trhliny, podélné povrchové trhliny. 

    Příliš nízké teploty způsobují vznik nekvalitního povrchu kontislitků a následně 

hrozí změny v průřezu kontislitků. Hrozí tvorba povrchových vad typu dvojitá kůra, kapsa, 

zavařenina, žebrování. [14,15] 

1.2.2 Rychlost odlévání    

 Rychlost odlévání je omezená možností vzniku průvalu pod krystalizátorem. Pokud 

dochází, ke zvýšení hodnoty průvalu nad existující optimální hodnoty může dojít 

k prodloužení metalurgické délky kontislitků. Což může mít za následek zhoršení kvality 

kontislitků ve středové oblasti. Rychlost odlévání může způsobit stejné vady jako teplota 

přehřátí oceli v mezipánvi. 

 Nízká rychlost odlévání má vliv na vznik příčného lokálního vborcení povrchu 

kontislitků a tvorbu povrchových vad. 

 V souvislosti s licí rychlosti může docházet především ke vzniku povrchových vad 

také v případě příliš velké změny, ať již k vyšším či nižším hodnotám. [16,18]   

1.3 Typy vad kontislitků  

Vady kontislitků rozdělujeme do dvou skupin: 

- Povrchové vady 

- Vnitřní vady 

1.3.1 Povrchové vady 

 Za povrchové vady bereme vady, které jsou spjaté s povrchem kontislitků, případně 

vady vzniklé pod povrchem v hloubce do 2mm. Povrchové vady jsou největším problémem 

kvality odlévaného kontislitku. Tento fakt je způsoben tím, že při válcování se neodstraní 

veškeré vady na povrchu kontislitků, spíše se dále projeví jako vady u dlouhých či plochých 

výrobků. Nejčastějšími povrchovými vadami jsou příčné a podélné trhliny. Počátek 

podélných a příčných trhlin je hluboko v kořenech oscilačních vrásek, Vlivem pro vznik 

těchto trhlin je teplota případně rychlost odlévání. Toto je způsobeno nedodržením 

předepsaných hodnot. 

 Vznik povrchových vad je nejčastěji orientován v oblasti krystalizátoru. Jedná se o 

špatnou práci krystalizátoru a způsob odlévání. Přesněji řečeno jde o špatnou oscilaci 
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krystalizátoru, stav krystalizátoru, konicitu krystalizátoru, výšku hladiny oceli 

v krystalizátoru, případně přítomnost nežádoucích částic na vodící dráze. Nalezneme také 

výjimky, jako jsou například rýhy nebo vniknutá tělesa do povrchu kontislitků, které vznikají 

při posouvání po tažných válcích.  

 Můžeme říci, že povrchové vady jsou necelistvosti trhlin a bublin na povrchu 

kontislitků. Pokud se jedná o větší skupinu vad, nazýváme ji nespojitá licí kůra. Povrchové 

vady můžeme rozdělit do tří skupin: 

- trhliny (podélné, příčné) 

- bubliny (kruhové, plastvové) 

- nespojitá licí kůra (oscilační vrásky, rýhy, výronky, zatekliny na hranách)    

Povrchové vady jsou snadno zjistitelné na odlitém kusu kontislitku. [14,16,17]  

 

 

Obrázek 1. Povrchové vady [2] 

1. Příčné rohové trhliny; 

2. Podélné rohové trhliny; 

3. Příčné trhliny; 

4. Podélné trhliny na stěně; 

5. Hvězdicové trhliny; 

6. Oscilační vrásky; 

7. Bodliny; 

8. Makrovměstky; 
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1.3.2 Vnitřní vady 

 Vnitřními vadami nazýváme vady a necelistvosti, které se nacházejí od povrchu do 

středu samotného kontislitku. Podle umístění těchto vad v příčném průřezu kontislitků je 

můžeme rozdělit na vady středové nebo mezilehlé. Tyto vady se mohou dále lišit tvarem, 

šířkou, četností a rozdílnou orientací v daném průřezu. Dle uložení od povrchu kontislitků 

spočívá jejich rozdílnost. Trhliny vzniklé v podpovrchové vrstvě jsou pro kontislitek 

rizikovější než v případě jejich uložení ke středu.  

 Zásadní vliv na vznik mezilehlých trhlin má intenzivní, případně nerovnoměrné 

chlazení vyvolávající reohřev kontislitků, dále ostřik tryskami při přechodu kontislitků 

z krystalizátoru do sekundárního chlazení nebo po jeho výstupu ze sekundárního chlazení. Se 

stoupající teplotou odlévání stoupá také riziko vzniku mezilehlých trhlin. Vysoká teplota 

odlévání přispívá k tvorbě dlouhé kolumunární zóny a trhliny se vytvářejí jednodušeji po 

hranici dlouhých primárních kolumunárních krystalů. 

 Vnitřní vady, které se vyskytují ve středové oblasti kontislitků nazýváme defekty. 

Mezi tyto vady můžeme zařadit lunkry, segregace, středovou pórozitost, středové trhliny. 

Chyby středové oblasti vznikají špatným stavem nebo seřízením tažných vodících nebo 

rovnacích válců, nejčastěji v místě posledního tuhnutí kontislitků. Kvalitu středové části 

kontislitků ovlivňuje stav sekundárního chlazení, stav licího stroje, licí rychlost a také teplota 

odlévání. 

 Samostatnou skupinu vnitřních vad tvoří bubliny a makrovměstky. Mohou se 

vyskytovat kdekoliv v průřezu kontislitků, nejčastěji se s nimi můžeme setkat v horní 

polovině průřezu daného kontislitku. [3,14] 
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Obrázek 2. Vnitřní vady [3] 

 

1.  Středové trhliny kolmé ke stěně  

2.  Podélné mezilehlé trhliny  

3.  Středové trhliny centrální, lunkr  

4.  Podélné mezilehlé trhliny úhlopříčné  

5.  Příčné mezilehlé trhliny  

6.  Podélné mezilehlé trhliny prstencovité  

7-8. Podélné trhliny  

       9.   Podélné mezilehlé trhliny kolmé ke stěně  

     10.   Příčná trhlina  

     11.   Hvězdicovité trhliny 
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2. Možnosti snímání povrchu litých bram laser – CCD 

2.1 Princip laseru 

 Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), jedná se o optický 

zdroj úzkého svazku světelných paprsků určité vlnové délky v rozsahu od ultrafialového po 

infračervené záření. 

 Světelné záření vycházející z laseru nazýváme koherentní světlo. Znamená to, že 

jednotlivé světelné vlny se šíří prostorem stejnou frekvencí, kmitají stejným směrem a se 

stejným fázovým rozdílem vyzařovaných paprsků. Svazek koherentního světla se při šíření, 

od zdroje nerozšiřuje, z toho plyne, že tenký paprsek světla laseru lze přenášet na velkou 

vzdálenost beze ztráty energie. 

 Lasery lze využít v různých vědních oborech a také průmyslu. V měřící a řídicí 

technice se využívají jakožto nejpřesnější a navíc bezdotykové měřiče vzdálenosti. Lasery 

dokáží měřit vzdálenosti od několika mikrometrů až po kilometry. Měřená vzdálenost je 

ovlivněná metodou měření, typem použitého laseru a citlivosti snímače. [10]  

2.2 Optoelektronické snímače 

 Optoelektronické snímače řadíme mezi polovodičové součástky, které využívají 

vnitřní fotoelektrický jev. Jednoduše řečeno se jedná o změnu energie dopadajícího 

elektromagnetického záření na elektrický signál prostřednictvím interakce dopadajících 

fotonů s elektrony uvnitř ozařovaného materiálu. Pro měření vzdálenosti zkoumaného objektu 

nám slouží optoelektronické snímače typu PSD, PMD, CCD nebo CMOS. V této práci jsem 

se zabýval snímači typu CCD a CMOS.  

 Důležitými parametry optoelektronických snímačů jsou: 

- Citlivost  

- Pracovní teplota   

- Dynamické vlastnosti – určují množství informace zpracovatelné za jednotku času 

- Šumové vlastnosti – slouží k určení dosažitelné citlivosti 

- Spektrální charakteristika – udává citlivost snímače pro určitou vlnovou délku [9] 

2.3 CCD kamerové snímání obrazu  

CCD je vlastně chip (elektronická součástka), který se používá pro snímání obrazové 

informace.  Zkratka CCD v překladu znamená zařízení s vázanými náboji (Charge-Coupled 

Device). Nejčastěji se s ní můžeme setkat například v digitálních fotoaparátech, 
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videokamerách, skenerech, čtečkách čárových kódů, ale také v astronomických 

dalekohledech. CCD čip je pokryt sítí elektrod, která udržuje světlem uvolněné elektrony 

v pixelech. Struktura elektrod je komplikovaná.  Pokud se na elektrody přivede různé napětí, 

elektrony mohou být „přelévány“ z jedné nábojové studny do sousední. Tak je možné náboj 

posouvat po ploše čipu. Tento proces je používán, když je potřeba informaci z CCD čipu 

vyčíst. Balíky elektronů, reprezentující jednotlivé pixely, jsou posouvány do výstupního 

zesilovače, kde je elektrický náboj převeden na napětí. Toto napětí se objeví na výstupním 

pinu CCD čipu. Elektronika kamery pak musí toto napětí změřit (převést na číslo pomocí 

analogově/digitálního převodníku - ADC) pro každý pixel. Informace o náboji akumulovaném 

v každém pixelu (a tedy o množství světla, která do každého pixelu dopadlo) tvoří datový 

soubor reprezentující obrázek. 

2.3.1 Lineární CCD prvky  

 Využívají se tam, kde stačí snímat jednorozměrný obraz, případně snímání ve druhém 

rozměru se uskutečňuje nějakým jiným způsobem. Nejčastějším příkladem jednorozměrného 

obrazu je čtečka čárových kódů, která z čárového kódu snímá řádku a na výstupu dá množinu 

pulzů, které odpovídají černo-bílým čarám daného kódu. Následně se tyto kódy dále 

v počítači zpracují na číslice. Zařízení, která využívají dvourozměrný obraz snímání, jsou 

například skener nebo fax. U těchto zařízení je snímání rozměru druhého obrazu zajištěno 

mikro posuvem nebo pomocnou optikou.   

2.3.2 Plošné (maticové) CCD prvky 

 Většina zařízení snímá dvourozměrný obraz najednou ( např. digitální fotoaparáty ). 

Konstrukcí dvourozměrných CCD prvků je pouze spojení mnoha lineárních CCD prvků na 

jediném čipu. Namísto toho, aby náboje na koncích řad vstupovaly do obrazových zesilovačů, 

vstupují ovšem do dalšího lineárního CDD prvku, které je k řadám kolmé a tímto CCD teprve 

postupují k jedinému zesilovači na jeho konci. Můžeme se setkat s celou řadou složitějších 

dvourozměrných CCD snímačů, jejichž cílem je zrychlení čtení. 

2.3.3 Rozlišení CCD   

 Rozlišení se udává v Megapixlech ( tzv. milión obrazových bodů ). Běžné CCD 

snímače mají rozlišení od 1 do 18 Mpx. Picture element zkráceně Pixel je označován jako 

nejmenší jednotka digitální rastrové grafiky. Chápeme jako jeden konkrétní bod obrázku 

zadaný svou barvou. Příkladem mohou být formáty RGB nebo CMYK.  Body na obrazovce 

tvoří čtvercovou síť a každý pixel je možné jednoznačně identifikovat podle jeho souřadnic. 
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U barevných obrazovek se každý pixel skládá ze tří svítících obrazců odpovídajících 

základním barvám  - červené, modré a zelené. V dnešní době se setkáváme nejčastěji 

s rozlišením obrazovek 1600x900 nebo 1920x1080. Maximální  možné rozlišení monitoru 

uvádíme v jednotkách „pixel na palec“.  1 Mpx = 1 milión pixelů, označuje nejen počet pixelů 

v obrázku, ale také rozlišení digitálního fotoaparátu (počet citlivých buněk na obrazovém 

senzoru nebo na digitálním displaji). Například fotoaparát s čipem 3456x2304 odpovídá 

„8Mpx“ (3456 x 2304 = 7,962,624). [8] 

2.3.4 Obrazové snímače CCD a CMOS 

CCD a CMOS snímače představují klíčové součásti, které slouží jako "digitální film" 

kamery.  Dnešní nejkvalitnější kamery většinou používají CCD snímače, a ačkoli nejnovější 

modely CMOS snímačů snižují jejich náskok, stále nejsou vhodné pro kamery, od kterých se 

požaduje nejvyšší kvalita obrazu. Nicméně, CMOS snímače mohou být ideální pro základní 

řadu síťových kamer, kde jsou rozhodujícím faktorem velikost a cena. 

 Základním rozdílem mezi obrazovým snímačem CCD a CMOS je získávání informace 

z pixelů o dané velikosti nakumulovaného elektrického náboje. CCD snímače mají oproti 

CMOS snímačům řadu výhod, například lepší světelná citlivost. Lepší světelná citlivost se 

projeví v lepší kvalitě obrazu při špatném osvětlení. CMOS snímače v kamerách vyžadují 

dobře osvětlené prostředí, pokud tento předpoklad není dodržen, výsledkem bude tmavý 

obraz. Nevýhoda CCD technologie je, že elektrony vznikají v pixelech nejen v důsledku 

dopadajícího světla, ale také náhodně v závislosti na okolní teplotě, velikosti pixelu, 

architektuře čipu. [11] 
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Obrázek 3. Architektura CCD snímače [4] 

 

 

Obrázek 4. Architektura CMOS snímače [4] 

Prodejci kamerových senzorů 

Mezi přední prodejce kamerových senzoru patří společnost KEYENCE (lídr v oblasti 

průmyslové automatizace od roku 1974), dále společnost SICK spol. s.r.o. (produkty této 

firmy se vyznačují snadnou obsluhou, robustností a spolehlivostí). Za zmínku určitě také stojí 

společnost  TURCK s.r.o. (nabízí senzorovou, interfacovou techniku a sběrnicové systémy). 

V naších laboratorních podmínkách využíváme značku MICRO-EPSILON, konkrétně model 

optoNCDT 1302. Tento snímač využívá k vyhodnocení vzdálenosti triangulační metodu.  

Zdrojem laserového paprsku je laserová dioda o výkonu 1mW a vlnové délce 670nm. 
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Obrázek 5. Laserový snímač optoNCDT 1302 [5] 

 

Výhodou laserového snímače optoNCDT 1302 je nízká cena, stupňovitý analogový 

výstup, rozhraní RS422, trigrovací vstup. 

Parametry snímače: 

- Měřící rozsah 20 – 200 mm 

- Rozlišení: 40 µm 

- Linearita:  ±0,25 % z měřicího rozsahu 

- Měřící frekvence: 750 Hz 

- Napájení: 11..30V stejnoměrného napětí 
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3. Možnosti softwarového prostředí systému MATLAB a jeho 

funkce pro zpracování obrazu  

3.1 MATLAB 

 MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, 

simulace, návrhy algoritmů, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy 

řídicích a komunikačních systémů.  Je určen především těm, kteří řeší náročné početní úlohy a 

nemají čas prozkoumávat matematickou podstatu problému. Nalezneme zde, také užitečné 

knihovny zvané toolboxy, které vedou k rozšíření použití programu v daných technických a 

vědních oborech. 

 

 

Obrázek 6. MATLAB [6] 

 

Systém MATLAB nám nabízí spoustu funkcí. Příkladem může být působivá 2D a 3D 

grafika, programovací jazyk 4. generace, velké množství aplikačních knihoven, integrace 

s jazykem java, podpora paralelních výpočtů atd. 

  Využití MATLABu nalezneme například v aplikované matematice, v měření a 

testování, při zpracovávání obrazu nebo v automatickém řízení. 
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3.2 Struktura MATLABu 

 Jádrem programu jsou algoritmy pro operace s maticemi komplexních čísel. Pomocí 

MATLABu, můžeme také provádět běžné operace, jakými jsou násobení, inverze, 

determinant atd. Lze také použit v nejjednodušší podobě jako maticový kalkulátor. Kromě 

datových typů jednodušších než tradiční matice podporuje MATLAB také typy složitější, jako 

jsou např. vícerozměrná pole reálných nebo komplexních čísel. Dalším datovým typem jsou 

pole buněk, tedy struktury podobné maticím, ve kterých ovšem každý prvek může být jiného 

typu. Podobně lze tvořit datové struktury, kde jsou prvky rozlišeny ne souřadnicemi, ale 

jménem, takže připomínají struktury známé z běžných programovacích jazyků. Skládáním 

těchto datových typů je pak možné vytvořit libovolně složité datové struktury. MATLAB 

ukládá všechna čísla v dvojité přesnosti. Vektor reálných čísel může v MATLABu 

reprezentovat i polynom. Vektory mohou také reprezentovat časové řady nebo signály a 

MATLAB obsahuje funkce pro jejich analýzu, jako hledání extrémů, výpočet střední hodnoty, 

směrodatné odchylky a korelačních koeficientů. MATLAB také podporuje speciální formát 

uložení řídkých matic, které jsou rozměrem velké, ale obsahují většinu nulových prvků. 

MATLAB přidává možnost definovat k datovým strukturám funkce, které s nimi pracují. 

Tyto objekty obohacují výpočetní prostředí MATLAbu o prostředky obecných 

programovacích jazyků a posouvají tak jeho možnosti na úroveň C++. Spojení objektově 

orientovaného jazyka s ověřenou matematickou a grafickou silou vytváří z MATLAbu 

ucelený výpočetní systém.    

3.3 Obraz v MATLABu 

 Obraz získaný z kamer pracuje na různých vlnových délkách a v MATLABu je 

uváděn jako matice s rozměry x, y, z. Kde x je chápáno jako počet sloupců k dané šířce 

obrazu, y je počet řádku k dané výšce obrazu, z se rovná počtu složek barev v obrazu.  

V případě barevného obrazu je rozměr z = 3, z důvodu použití složek RGB ( truecolor ).  

Použitím stupnice šedi je rozměr z = 1 a uživatel si může nastavit daný interval, ve kterém 

bude barva nabývat hodnotu. 

 Většina dvourozměrných obrazů je ve workspace MATLABu reprezentována 

dvourozměrným polem (maticí), jehož každý prvek odpovídá jednomu pixelu zpracovaného 

obrazu. Například obraz, který má 100 řádků a 200 sloupců různobarevných pixelů, je 

reprezentován maticí typu 100x200. Například RGB obraz potřebuje trojrozměrné pole, 
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matici typu m x n x 3, kde první vrstva obsahuje intenzitu červené barvy, druhá zelené a třetí 

vrstva intenzitu modré barvy pro každý pixel. 

 MATLAB podporuje tyto nejčastější formáty obrazů: 

- BMP ( Microsoft Windows Bitmap ) 

- GIF ( Graphics Interchange Files ) 

- JPEG ( Joint Photographic Experts Group ) 

- PNG ( Portable Network Grapchics ) 

- TIFF ( Tagged Image File Format ) 

3.4 Načítání obrazu v MATLABu  

              MATLAB nabízí funkci imread, která podle typu vstupního souboru správně vytvoří 

dvourozměrnou případně trojrozměrnou matici dat. 

Nejčastější možnosti volání: 

- A = imread (soubor, formát) – načte data ze souboru zadaného jménem (řetězec; 

případně i s cestou, pokud soubor není v pracovním adresáři nebo ve vyhledávacích 

cestách MATLABU), druhým parametrem je zkratka obrazového formátu, většinou 

shodné s příponou souboru. Výstupem  je matice m x n (obraz ve stupních šedi 

s indexovanou paletou), nebo m x n x 3 ( RGB obraz ) nebo m x n x 4 ( TIFF 

využívající barevný prostor CMYK ). Datový typ matice závisí na bitové hloubce 

načítaného obrazu. 

- [X, map] = imread (. . .) – načte data ze souboru obsahujícího indexovaný obraz, do 

druhého výstupu přiřadí hodnoty jednotlivých barev použité palety. Automaticky 

převede hodnoty barev do intervalu [0,1].  

 

 

 



15 

 

 

Obrázek 7. Obraz RGB [7] 

 

Obrázek 8. Obraz stupnice šedi [7] 
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3.5 Dekompozice RGB 

Dekompozici RGB můžeme chápat jako rozklad tří složek  barev ( RED, GREEN, 

BLUE ). Program MATLAB nám dokáže toto spektrum barev vykreslit pro každý obraz, 

záleží pouze na jeho kvalitě. V našem případě načtený obraz vykreslíme pomocí funkce 

image. 

RED  image(ans(:,:,1)) 

GREEN image(ans(:,:,2)) 

BLUE image(ans(:,:,3)) 

3.6 Detekce hran 

 Detekce hran je funkce předzpracování obrazu resp. počítačového vidění, za účelem 

označení bodů, u nichž dochází ke změně hodnot okolních bodů, tedy s nenulovou derivací. 

Zjištěné body různých kritérií jsou prahovány do absolutních hodnot. Tento způsob se provádí 

pomocí programu MATLAB, konkrétně pomocí funkce edge: 

Výstupní obraz = edge ( vstupní obraz, práh citlivosti, hranový detektor ) 

Výstupní obraz je černobílý nabývající binárních hodnot, které mají stejné rozměry jako obraz 

originální. Bílá barva zobrazuje nalezené hrany a černá barva určuje ostatní pixely. MATLAB využívá 

různé typy hranových detektorů. Detektory založené na hledání maxim prvních derivací dělíme: 

- Robertsův detektor, je starší a nejjednodušší typ detektoru, ovšem díky jeho nepřesností při  

počtu hledaných hran jej řadíme mezi méně přesné metody hledání hran. Hlavní nevýhodou  

Robertsova detektoru je velká citlivost a šum.  

 

 

                                                            

 

Robertsův operátor pro matici 2x2 
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- Prewittův detektor, aproximuje první derivaci. V okolí 3x3 je odhadovaný gradient 

pro 8 směrů.  Vybírá směr, který má největší modul gradientu. 

 

 

        

 

Prewittův operátor pro matici 3x3 

- Sobelův detektor, rozdílnost oproti Prewittovu detektoru je pouze v méně zřetelných 

hranách, není tolik vidět šum. Preferuje středové body a méně body v okolí. 

 

 

       

Sobelův operátor pro matici 3x3 

 

- Cannyho detektor, patří mezi nejpřesnější detektory. Skládá se z eliminace šumu, 

ztenčení hran, nalezení gradientu a z hysterezního prahování ( používá pro získání 

souvislých hran ). Pro určení významných hran se výstup detektoru prahuje.  

- Hranový detektor Laplacian of Gaussian, zkráceně LoG, stejně jako Cannyho 

hranový detektor patří  mezi nejpřesnější.  Hrany je potřeba detekovat jako průchod 

nulou. Operátor vyhlazuje ostré tvary a hrany. Hrany se snaží spojovat do uzavřených 

smyček. [12, 13]. 

 

LoG operátor pro matici 5x5 
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4. Návrh systému pro vyhodnocení vad kontislitků 

4.1 Načtení obrazu v MATLABU 

 Po spuštění programu MATLAB, musíme nejdříve najít cestu k danému obrazu, který 

budeme načítat. V mém případě má obraz název Vzorek_4.5M. Rozlišení tohoto obrazu je 

2592 x 1728. 

Jak jsem již uváděl v předchozí kapitole, načtení obrazu v programu MATLAB 

provedeme pomocí funkce imread. V našem případě bude načtení obrazu vypadat následovně: 

>> imread('Vzorek_4.5M.jpg');   %Načtení JPG formátu 

                                      figure(1); 

                                    image(ans); 

Po zadání tohoto příkazu se nám načte samotný obraz 

 

Obrázek 9. Načtený obraz 

4.2 Rozklad RGB složky 

 Pro zjištění červené (RED) složky zadáme do MATLABu příkaz: 

                                                            >> figure (1) 

>> image(ans(:,:,1)) 
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Následně získáme obraz R: 

 

Obrázek 10. RED 

 

Pro zjištění zelené (GREEN) složky zadáme do MATLABu příkaz: 

 >> figure (2) 

>> image(ans(:,:,2)) 

Následně získáme obraz G: 

 

Obrázek 11. GREEN 

Pro zjištění modré (BLUE) složky zadáme do MATLABu příkaz: 

 >> figure (3) 

>> image(ans(:,:,3)) 
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Následně získáme obraz B: 

 

Obrázek 12. BLUE 

 

4.3 Vykreslení pomoci hranových detektoru 

 V této kapitole provedeme načtení obrazu v programu MATLAB pomocí hranových 

detektorů. Následně vyhodnotíme, který z hranových detektorů je pro nás nejpřesnější a 

nejpoužitelnější. 

 Prvním načtení provedeme pro Robertsův detektor, pomocí funkce edge. 

       >>figure(1); 

>>edge(ans(:,:,1),'roberts') 

 

      

Obrázek 13. Roberts detektor 

  

 



21 

 

Druhé načtení provedeme pro Prewittův detektor 

       >>figure(2); 

>>edge(ans(:,:,1),'prewitt') 

 

 

            

Obrázek 14. Prewitt detektor 

 

Třetí načtení je pomocí Sobelova detektoru 

                                                                  >>figure(3); 

                                                                  >>edge(ans(:,:,1),'sobel') 

 

 

Obrázek 15. Sobel detektor 
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Čtvrté vykreslení pomocí Cannyho detektoru 

  >>figure(4); 

>>edge(ans(:,:,1),'canny') 

 

 

Obrázek 16. Canny detektor 

 

Páté vykreslení pomocí LoG (Laplacian of Gaussian) 

   >>figure(5); 

>>edge(ans(:,:,1),'LoG') 

 

Obrázek 17. LOG detektor 

Z načtených hranových detektorů můžeme vidět, že nejčitelnější obraz hran je vygenerován 

pomocí Sobelova detektoru. Tento fakt se může lišit kvalitou daného vzorku   
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4.4 Citlivost detekce  

 Citlivost detekce bude provedená pro nedokonalý (reálný) obraz pomocí Sobelova hranového 

detektoru. Pro určení citlivosti jsme vytvořili následovný algoritmus: 

 

 

 

Obrázek 18. Algoritmus pro citlivost detekce 
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Výsledný obraz pro citlivost 0,05: 

 

 

Obrázek 19. Citlivost detekce 0,5 

 

 

 

Obrázek 20. Parametry obrazu pro citlivost 0,05 
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Výsledný obraz pro citlivost 0,1: 

 

 

Obrázek 21. Citlivost detekce 0,1 

 

 

Obrázek 22. Parametry obrazu pro citlivost 0,1 

 

 Z výsledku citlivosti detekce pomocí Sobelova detektoru pro náš obraz lze vidět, že 

pokud bude hodnota citlivosti růst, tak obraz bude nečitelný pro další zpracování detekce 

hran. U reálného obrazu není možné nastavit univerzální hodnotu citlivosti, je to z toho 

důvodu, že každý obraz je jiný.   
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4.5 Algoritmus pro detekci hran  

 V této kapitole se zaměříme na detekci hran u dokonalého a nedokonalého obrazu.  

Toho dosáhneme vytvořením algoritmu pro nedokonalý (reálný) obraz. 

clear all 

n=1; 

m=1; 

  

citlivostdetekce=0.04 

hranax(1)=0; 

hranay(1)=0; 

  

imread('Uspořádaný komplet_18M.jpg'); %Načtení JPG 

figure(1); 

image(ans); 

grid on 

  

aa=size(ans); 

rozmerx=aa(1); 

rozmery=aa(2); 

  

figure(10); 

x=edge(ans(:,:,3),'sobel',citlivostdetekce); 

imshow(x) 

grid on 

  

a=1; 

for i=1:rozmerx-1; 

   for j=1:rozmery; 

        if (x(i,j)==a) & (x(i,j+1)==a); 

            hranax(n)=i; 

            hranay(n)=j; 

            n=n+1; 

        end          

    end 

end 

  

for i=1:n-2 

    if hranax(i)-hranax(i+1)~=0; 

        hranaxx(m)=hranax(i); 

        hranaxx(m+1)=hranax(i+1); 

        m=m+2; 

    end 

end 

  

m=2; 

hranayy(1)=hranay(1); 

for i=1:n-2 

    if abs(hranay(i)-hranay(i+1))>1; 

        hranayy(m)=hranay(i); 

        hranayy(m+1)=hranay(i+1); 

        m=m+2; 

    end 

end 
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for i=3:4:size (hranaxx(),2)+4; 

    hranaxx(i)=0; 

    hranaxx(i+1)=0; 

end 

  

  

for i=3:4:size (hranayy(),2)+2; 

    hranayy(i)=0; 

    hranayy(i+1)=0; 

end 

  

hranayy 

hranaxx 

 

Výsledkem algoritmu je načtení nedokonalého obrazu (Obr. 23) s vykreslením pomocí 

Sobelova detektoru (Obr. 25). Dosáhneme také detekce hran daného obrazu. Hodnota 

nastavení citlivosti detekce bude činit 0,04. 

 

 

Obrázek 23. Načtený nedokonalý obraz 
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Obrázek 24. Parametry detekce hran pro nedokonalý obraz 

 

Obrázek 25. Vykreslení nedokonalého obrazu pomoci Sobelova detektoru 
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 Vytvořený algoritmus pro dokonalý (nereálný) obraz. Využijeme Cannyho hranového 

detektoru, z důvodu kvalitnějšího vykreslení pro detekci hran. 

clear all 

n=1; 

m=1; 

  

citlivostdetekce=0.5 

hranax(1)=0; 

hranay(1)=0; 

  

imread('Uspořádaný komplet_dokonalý.jpg'); %Načtení JPG 

figure(1); 

image(ans); 

grid on 

  

aa=size(ans); 

rozmerx=aa(1); 

rozmery=aa(2); 

  

figure(10); 

x=edge(ans(:,:,3),'canny',citlivostdetekce); 

imshow(x) 

grid on 

  

a=1; 

for i=1:rozmerx-1; 

   for j=1:rozmery; 

        if (x(i,j)==a) & (x(i,j+1)==a); 

            hranax(n)=i; 

            hranay(n)=j; 

            n=n+1; 

        end          

    end 

end 

  

for i=1:n-2 

    if hranax(i)-hranax(i+1)~=0; 

        hranaxx(m)=hranax(i); 

        hranaxx(m+1)=hranax(i+1); 

        m=m+2; 

    end 

end 

  

m=2; 

hranayy(1)=hranay(1); 

for i=1:n-2 

    if abs(hranay(i)-hranay(i+1))>1; 

        hranayy(m)=hranay(i); 

        hranayy(m+1)=hranay(i+1); 

        m=m+2; 

    end 

end 
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for i=3:4:size (hranaxx(),2)+4; 

    hranaxx(i)=0; 

    hranaxx(i+1)=0; 

end 

  

  

for i=3:4:size (hranayy(),2)+2; 

    hranayy(i)=0; 

    hranayy(i+1)=0; 

end 

  

hranayy 

hranaxx 

 

 

 

Obrázek 26. Načtený dokonalý obraz 
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Rozměry hran v ose y a v ose x: 

hranayy = 

 42   144    0    0   141   144    0    0   113   115    0    0   117   360    0    0    95   166    0    0 

hranaxx = 

    41   104     0     0   105   132     0     0   133   154     0     0   198   387     0     0 

 

 

Obrázek 27. Rozměry detekovaných hran 
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Obrázek 28. Parametry pro dokonalý obraz 

 

Obrázek 29. Vykreslení dokonalého obrazu pomocí Cannyho detektoru 
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5. Závěr 

 Diplomová práce byla zaměřená na možnosti zpracování obrazu při detekci vad. 

V teoretické části bylo vysvětleno jaké typy vad kontislitků nám mohou vznikat a čím jsou 

způsobeny, dále byl vysvětlen princip laseru a laserových snímačů, rozdílnost mezi CCD a 

CMOS snímači. V neposlední řadě bylo provedeno seznámení se s programem MATLAB pro 

náš konkrétní případ načítání, vykreslování a detekování obrazu.  

 Praktická část diplomové práce byla zaměřená na práci v programu MATLAB. Byly 

pořízeny snímky s rozlišením 4,5Mpx (2592x1728), 8Mpx (3456x2304) a 18Mpx 

(5184x3456). Následně byly jednotlivé snímky načteny a porovnána jejich kvalita. Načtení se 

provádělo pomocí funkce imread. Vybral jsem snímek s rozlišením 4,5Mpx (2592x1728), 

který jsem načetl a pomocí funkce image jsem provedl dekompozici na složku RGB. 

Následně jsem pomoci hranových detektorů provedl vykreslení obrazu a vyhodnocení kvality 

pro reálný obraz. Ze získaných obrazů bylo patrné, že pro reálný (nedokonalý) obraz je 

nejpoužitelnější Sobelův hranový detektor. Bylo to zajímavé zjištění, jelikož Sobelův hranový 

detektor nepatří mezi nejpřesnější hranové detektory. V případě nereálného (dokonalého) 

obrazu byl nejpoužitelnější Cannyho hranový detektor. V druhé části byl vytvořen algoritmus 

na citlivost detekce. Algoritmus byl použit pro reálný (nedokonalý) obraz s využitím 

Sobelova detektoru. Nejdříve se nastavila hodnota 0.05, která byla přijatelná. Po té se navolila 

hodnota 0.1 a obraz byl již nečitelný pro následné zpracování detekce hran. Ve finální fázi 

praktické části byl vytvořen druhý algoritmus určen pro detekci hran. V tomto případě se 

provedlo zpracování reálného (nedokonalého) a nereálného (dokonalého) obrazu. Z 

viditelných výsledku je zřejmé, že algoritmus pro detekci hran bude u reálných 

(nedokonalých) snímcích nutno upravit z důvodu nedokonalosti detekce hran, případně 

vytvořit vlastní algoritmus. U nereálného (dokonalého) obrazu algoritmus vykreslil hrany, jak 

pro osu x, tak pro osu y. Vzniklé hodnoty odpovídaly hodnotám načteného snímku. 

 Hlavním cílem diplomové práce však bylo navrhnout systém pro vyhodnocení vad, 

který by indentifikoval jednotlivé vady ze získaných snímků a dle vytvořeného seznamu vad 

by je vyhodnotil. Tento systém je sám o sobě velice náročný na samotnou realizaci. Dosažené 

výsledky však dovolují konstatovat, že pro danou úlohu jsou základním pilířem.   

  

       



34 

 

6. Použitá literatura 

[1] DOLEJŠÍ, Z.,RÉDR, M., PŘÍHODA, M., MOLÍNEK, J., JUREČKA, P.: Plynulé odlévání 

oceli 1. Vyd.. Praha 1987. 384s. 

[2] ŠMÍD  J. Seznam vad předlitku a příčin jejich vzniku, Výzkumný a zkušební ústav 

Ostrava, 1999. 

[3] McPherson, N.A., McLean, A.: Continous casting vol.8.. Warrendale: Iron & Steel 

society, 1997. 263s. ISBN 1-886362-20-3 

[4] DOLEČEK, J. Moderní učebnice elektroniky 3.díl: Optoelektronika a optoelektroniceké 

prvky. 1. Vydání. Praha: BEN – technická literatura, 2005. 160s. ISBN 80-7300-184-5. 

[5] Micro-epsilon [online]. 2013 [cit. 2013-04-20]. Low cost laser sensor with analog and 

digital outputs. Dostupné z WWW: <http://www.micro-epsilon.com/displacement-position-

sensors/laser-sensor/optoNCDT_1302/index.html#> 

[6] Humusoft: MATLAB [online]. 2013 [cit. 2013-04-20] MATLAB. Dostupné z WWW: 

<http://www.humusoft.cz/produkty/matlab/matlab/> 

[7] MATLAB [online]. 2013 [cit. 2013-04-20] The  MathWorks, Inc. Dostupné z WWW: 

<http://www.mathworks.com/help/matlab/creating_plots/image-types.html> 

[8] KAUFMANN, P. [online]. 2013 [cit. 2013-04-20] Princip a použití kamerových senzorů v 

automatizaci. Dostupné z WWW: <http://pavel-kaufmann.webnode.cz/products/princip-a-

pouziti-kamerovych-senzoru-v-automatizaci/> 

[9] MAŤÁTKO, J..Elektronika. 5. Doplněné a upravené vydání. Praha: IDEA SERVIS, 2008. 

362 s. ISBN 978-80-85970-64-7. 

[10] DVOŘÁK, M. ,Využití laserových snímačů pro řízení procesů, VŠB – TU Ostrava  

2011, Bakalářská práce, 40 s. 

[11] NETCAM, [online]. 2013 [cit. 2013-04-20] Obrazové snímače CCD vs. CMOS. 

Dostupné z WWW: <http://www.netcam.cz/encyklopedie-ip-zabezpeceni/obrazove-snimace-

ccd-cmos.php> 



35 

 

[12] GONZALES, Rafael C., WOOD, Richard E., EDDINS, Steven L. Digital image 

processing using MATLAB. New Jersey: Pearson Education, Inc. C2004. 2sv. XIV, 609 s. 

ISBN 0-13-008519-7. 

[13] POSTERUS, [online]. 2013 [cit. 2013-04-20] Detekcia hrán v obraze. Dostupné 

z WWW: <http://www.posterus.sk/?p=11234> 

[14] ŠMÍD, J., ZAJÍČEK. I, : Katalog vad kontislitků. TaM: Dobrá 2011. 149 s. 

[15] MANFRED, M.WOLF.> Continuous Casting vol.9. Warrendale: Iron & Steel society, 

1997. 484 s. ISBN 1-886362-21-1  

[16] ŠMÍD, J.: Katalog vad bramových kontislitků. Dobrá 2011. 125 s. 

[17] CHVOJKA, J. Vady ingotů. Praha 1968. 254s. 

[18] HORÁČEK, T., Vady kontislitků, VŠB – TU Ostrava, Bakalářská práce, 41 s. 

[19] ZAPLATÍLEK, K.; DOŇAR, B. MATLAB: tvorba uživatelských aplikací. Vydání 1. 

Praha, BEN – technická literatura, 2004. 215 s. ISBN 80-7300-133-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Příloha - Seznam obrázků 

Obrázek 1. Povrchové vady [2] .................................................................................................. 4 

Obrázek 2. Vnitřní vady [3] ........................................................................................................ 6 

Obrázek 3. Architektura CCD snímače [4] .............................................................................. 10 

Obrázek 4. Architektura CMOS snímače [4] ........................................................................... 10 

Obrázek 5. Laserový snímač optoNCDT 1302 [5] ................................................................... 11 

Obrázek 6. MATLAB [6] ......................................................................................................... 12 

Obrázek 7. Obraz RGB [7] ....................................................................................................... 15 

Obrázek 8. Obraz stupnice šedi [7] .......................................................................................... 15 

Obrázek 9. Načtený obraz ........................................................................................................ 18 

Obrázek 10. RED ...................................................................................................................... 19 

Obrázek 11. GREEN ................................................................................................................ 19 

Obrázek 12. BLUE ................................................................................................................... 20 

Obrázek 13. Roberts detektor ................................................................................................... 20 

Obrázek 14. Prewitt detektor .................................................................................................... 21 

Obrázek 15. Sobel detektor ...................................................................................................... 21 

Obrázek 16. Canny detektor ..................................................................................................... 22 

Obrázek 17. LOG detektor ....................................................................................................... 22 

Obrázek 18. Algoritmus pro citlivost detekce .......................................................................... 23 

Obrázek 19. Citlivost detekce 0,5 ............................................................................................. 24 

Obrázek 20. Parametry obrazu pro citlivost 0,05 ..................................................................... 24 

Obrázek 21. Citlivost detekce 0,1 ............................................................................................. 25 

Obrázek 22. Parametry obrazu pro citlivost 0,1 ....................................................................... 25 

Obrázek 23. Načtený nedokonalý obraz ................................................................................... 27 

Obrázek 24. Parametry detekce hran pro nedokonalý obraz .................................................... 28 

Obrázek 25. Vykreslení nedokonalého obrazu pomoci Sobelova detektoru ............................ 28 

Obrázek 26. Načtený dokonalý obraz....................................................................................... 30 

Obrázek 27. Rozměry detekovaných hran ................................................................................ 31 

Obrázek 28. Parametry pro dokonalý obraz ............................................................................. 32 

Obrázek 29. Vykreslení dokonalého obrazu pomocí Cannyho detektoru ................................ 32 

 

 


