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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na měření tvaru povrchu tělesa pomocí optické 2D 

metody. V teoretické části jsou popsány dostupné metody měření tvaru povrchu těles, CCD a 

CMOS snímače a rozdělení 3D skenerů. Praktická část bude zaměřena na tvorbu programu 

pro výpočet a zobrazení tvaru povrchu části tělesa v 2D grafu.  
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Abstract 

This bachelor thesis is focused on a problem with scanning the shape of objects 

surface using optical 2D method. Theoretical part describes available methods of measuring 

the surface of objects, CCD and CMOS sensors and distribution of 3D scanners. Practical part 

will be focused on a creation of program for calculation and representation the shape of 

surface in 2D graph. 
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1 Úvod 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou měření tvaru povrchu 

těles a popsat jednotlivé metody měření. Dále jednu z metod vybrat pro aplikaci 

v laboratorních podmínkách a naprogramovat. 

 

 Práce je koncipována do několika částí. Nejprve jsou popsány optické metody měření 

a snímače obrazu. V další části jsou popsány dotykové metody měření tvaru povrchu těles a v 

poslední kapitole je rozdělení 3D skenerů podle principu digitalizace. Praktická část se bude 

zabývat analýzou snímku měřeného objektu pořízeného CMOS snímačem za účelem 

vytvoření funkčního programu, který by byl schopen vykreslit tvar povrchu tělesa ve 2D 

grafu. Z tohoto grafu by měla být patrná šířka a hloubka jednotlivých nerovností na povrchu 

tělesa.  
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2 Optické metody měření 

 

Problém, který musíme při měření řešit spočívá v tom, že většina běžných měřicích i 

zobrazovacích zařízení (CCD kamera, monitor) transformuje 3D scénu na 2D obraz. Přitom 

dochází ke ztrátě důležité informace o jedné (z-ové) souřadnici. Zpětná úloha, která se snaží 

odvodit trojrozměrné vlastnosti objektů z obrazu kamery, má tedy obecně nekonečně mnoho  

řešení. Člověk však pozorováním dvourozměrného obrazu neztrácí jeho 3D interpretaci. 

Nemá problémy s rozpoznáváním 3D scény promítané např. v televizi nebo filmu. Je zřejmé, 

že lidské vnímání používá pro odhad hloubky předmětů (jejich z-ových souřadnic) nějaké 

apriorní informace. Je schopné kupříkladu využít stínů či pozorování těles při pohybu. Pro 

porozumění také používá velmi obecné předběžné znalosti světa. Nejdůležitější schopností, 

která dotváří trojrozměrnou představu o okolí, je však spojování obrazů ze dvou pohledů 

(očí). 

Proto i u počítačového vidění, které napodobuje lidský zrak, je potřeba vedle 

získaného 2D obrazu znát ještě nějakou další informaci. Optické metody měření jsou tedy 

založené na následujících třech hlavních principech [1] : 

 

• triangulace, 

• optická interferometrie, 

• měření doby letu modulovaného světla. 

 

2.1 Triangulační metody 
 

V optickém měření se nejčastěji využívá technika triangulace. Ta je založena na řešení 

rovinného trojúhelníku, u kterého známe délku jedné strany (základnu, bázi) a k ní přilehlé 

úhly známe nebo měříme. Tato metoda dosahuje vysoké přesnosti na velmi krátké 

vzdálenosti.  Rozlišujeme tyto nejdůležitější techniky: 

 

 aktivní triangulace, 

 pasivní triangulace,  

 fokusovací techniky, 

 techniky "podoba ze stínování" 
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2.1.1 Aktivní triangulace 

 

Využívá se fotogrammetrické rekonstrukce snímaného objektu nasvícením jeho 

povrchu světelným zdrojem (laserem) a současným snímáním CCD snímačem. 

 

Zdroj světla, snímač a osvětlený bod na měřeném objektu tvoří tzv. triangulační 

trojúhelník (obr. 1). Spojnici mezi světelným zdrojem a snímačem nazýváme triangulační 

základnou (bází). Na straně zdroje je úhel svíraný s triangulační bází neměnný, kdežto na 

straně snímače je úhel určen proměnnou pozicí vysvíceného bodu CCD snímače. Z velikosti 

tohoto úhlu a na základě znalosti triangulační báze lze určit z-ovou souřadnici objektu (viz. 

např. [4]).  

 

Obr. 1: Triangulační trojúhelník (1D triangulace) 

 

 

K označení povrchu se používá: 

 

 světelný paprsek (1D triangulace), 

 světelný pruh (2D triangulace), 

 strukturovaný světelný svazek (3D triangulace). 
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Nevýhodou u triangulačních metod jsou však konkavity v měřeném objektu (viz. [2]). 

Tyto způsobují, že nasvícený bod, pruh či vzor nemusí být vždy viditelný. V tomto místě tedy 

nejsme schopni získat žádnou informaci o povrchu objektu. Na obr. 2 vidíme pruh vytvořený 

laserem a scénu snímá kamera. Šedá ploška znázorňuje oblast, kterou kamera nevidí. Navíc 

spodní část koule není nasvícena laserovým pruhem. Problémy způsobují také povrchy téměř 

rovnoběžné s rovinou pruhu, neboť budou na snímku špatně zřetelné. Záleží také na 

materiálových vlastnostech povrchu (barva, odrazivost). 

 

Při použití strukturovaného světelného svazku je celý objekt označen najednou. To je 

nesmírná výhoda oproti metodám 1D a 2D triangulace, u kterých je potřeba pracné a 

zdlouhavé skenování scény. 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Problém viditelnosti u metody 2D triangulace 

 

 

Obr. 3 znázorňuje jednu z možností 3D triangulace, při které na trojrozměrný objekt 

promítáme vzor (např. pruhy či mřížku), podle jehož deformace lze určit tvar objektu. 
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Obr. 3: Technika světelného vzoru (3D triangulace) 

 

 

2.1.2 Pasivní triangulace 
 

Pasivní triangulační techniky spadají do oboru digitální fotogrammetrie. Zde není 

uvažováno geometrické uspořádání osvětlení. Používají se tyto základní metody: 

 

 více kamer se známou orientací, 

 více kamer se samokalibrací, 

 jedna kamera v různých polohách se samokalibrací. 

 

U dynamických systémů se používá více kamer, kde známe relativní polohy nebo 

využijeme samokalibrující metody. U statické scény se používá jedna kamera, která pořídí 

snímky minimálně ze 2 a více pohledů. 

U samokalibračních technik nemusí být známa poloha kamery (kamer). Relativní 

umístění kamery (kamer) vzhledem k měřenému objektu nebo vzájemná poloha kamer je 

určena přímo ze snímků (jedna kamera s více pohledy nebo více kamer). Pro určení polohy se 

vkládá do scény kalibrační předmět, u kterého jsou známy rozměry a většinou na něm bývá 
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definovaný vzor. Kalibrační předmět je poté nalezen v jednotlivých snímcích a potřebné 

parametry určíme z jeho natočení a změny měřítka. 

 

2.1.3 Fokusovací techniky 

 

Důležitými parametry u těchto technik jsou hloubka ostrosti a průměr kroužku 

vzniklého difrakcí v ohniskové rovině, který závisí na ohniskové vzdálenosti a numerické 

apertuře. Existují tři různé metody: 

 

 konfokální mikroskopie, 

 kontrolované fokusování, 

 metody rozfokusování. 

 

Techniky založené na konfokální mikroskopii používají dvojitého prostorového 

filtrování detekovaného objektu i osvětlení do ohniskové roviny pomocí malého otvoru. 

Detektor vidí pouze osvětlené body v ohniskové rovině. Jelikož je v každém okamžiku 

změřen pouze jeden bod, je třeba k získání 3D obrazu provést skenování ve všech třech 

směrech (x, y a z). Tento nedostatek se odstraňuje užitím většího počtu čoček a maticového 

CCD senzoru. 

 

Metoda kontrolovaného fokusování přináší profily povrchu Z(x,y) skenováním xy 

roviny s pevnou kontrolou Z. U metody rozfokusování je vzdálenost určena buď z průměru 

nebo z intenzity kroužku. Skenování lze předejít spektrální analýzou za předpokladu, že 

ohnisková vzdálenost závisí přibližně lineárně na vlnové délce. 

 

2.1.4 Optická metoda “podoba ze stínování“ 
 

Tyto techniky určují normály povrchových elementů z ozáření, stínů a odlesků na 

obraze a ze známé pozice kamery a zdrojů světla. Z normál jsou pak vypočteny 3D tvary. 

Povrch tělesa je osvětlen pomocí laseru pod úhlem 15°, přičemž laserový paprsek je usměrněn 

kolimátorem tak, aby nasvítil plochu celého tělesa. Tím vzniká distribuce světla a stínu, která 

je snímána CCD kamerou napojenou na počítač s vyhodnocovacím programem, který provádí 
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Fourierovu transformaci (obr. 4). Techniky je možno ještě rozšířit o použití obrazových 

sekvencí s pohyblivými zdroji světla nebo obrazy s různým osvětlením. [3] 

 

 

 

Obr. 4: Schéma optické stínové metody 

 

 

2.2 Metody optické interferometrie 

 

Tyto metody jsou založeny na principu měření doby letu koherentního záření. Vlnění 

se dělí na měřicí (signálové, předmětové) a referenční (obr. 5). 

Obr. 5: Blokové schéma interferometru [3] 

 

Spojí-li se vlna rozptýlená od předmětu s referenční vlnou, mohou spolu interferovat 

[5].  Nejčastěji se používají interferometry Michelsonův, Sagnacův, Fabry-Peretův a Mach-
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Zehnderův. Liší se v rozdělení vlnění na referenční a měřené a v uspořádání opticko-

mechanických prvků. Interferometrické metody jsou dobře využitelné pro přesné měření 

řádově v nanometrech. Nejvýznamnější principy založené na základech optické 

interferometrie jsou: 

 

• interferometrie pracující s více vlnovými délkami, 

• holografická interferometrie, 

• skvrnová interferometrie, 

• interferometrie s bílým světlem. 

 

2.2.1 Interferometrie pracující s více vlnovými délkami 
 

Tato technika pracuje se synteticky vytvořenými frekvencemi (v rozsahu mega- a 

gigahertzů) vzniklých superpozicí dvou velmi podobných vlnových délek. Takto generované 

frekvence přímo určují rozsah, ve kterém lze vzdálenosti měřit bez nejednoznačností. Za 

ideálních podmínek je možné měřit absolutní vzdálenost přes několik desítek metrů s 

rozlišením v nanometrech. [3] 

 

2.2.2 Holografická interferometrie 
 

Holografická interferometrie je technika umožňující měření povrchových deformací 

3D objektů s velkou přesností. U této techniky spolu interferují vlnění, které pochází ze dvou 

různých stavů objektu (např. před a po deformaci). Holografická interference tedy srovnává 

dvě různé vlny, původně neexistující ve stejném čase (provádí se ve dvou krocích). Prvně je 

pořízen hologram původního objektu. V dalším kroku je objekt vystaven deformování (změní 

se fáze). Původní hologram a deformovaný předmět se přes sebe promítnou. Interferenční 

struktura se objeví v místech, kde došlo ke změně (více viz. [6]). 

 

2.2.3 Skvrnová interferometrie 
 

Skvrny jsou generovány v případě, že koherentní světlo je odraženo od hrubého, 

nerovného povrchu. Odražené vlnoplochy interferují se všemi dalšími na povrchu detektoru a 
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vytváří tak skvrnitý vzor, který je charakteristický pro drsné povrchové elementy. Jakmile 

přijde další referenční paprsek, vytvoří se nový vzor, který je přiložen k prvnímu. Vznikne tak 

skvrnový interferogram.[3] 

 

2.2.4 Interferometrie s bílým světlem 

 

Tato technika je založená na měření doby letu, proto umožňuje (oproti fokusovacím 

technikám, kterým se na první pohled podobá) měření s malou aperturou, což přináší možnost 

měření hloubky velmi úzkých děr a vrtů. Dobré výsledky lze získat u zdrojů světla s velkou 

šířkou pásma, u kterých se dosahuje silného interferenčního efektu (prudké výkyvy signálu se 

změnou hloubky). Velkou výhodou této metody je možnost měření i na drsných, nerovných 

površích, což je velký rozdíl oproti klasické interferometrii a činí metodu zajímavou pro 

použití v průmyslu. [3] 

 

 

2.3 Metody založené na měření doby letu světla 
 

Z doby letu světelného paprsku lze změřit vzdálenost bodu objektu (jeho z-ovou 

souřadnici). Doba letu se skládá ze tří fází a to vyslání paprsku, jeho odraz od předmětu a jeho 

zachycení senzorem. Při této metodě je měřena doba letu modulovaného optického signálu, u 

kterého rozlišujeme tyto druhy modulace: 

 

• pulsní, 

• pseudonáhodná, 

• spojitá. 

 

Ovšem nevýhodou u těchto metod je extrémně vysoká rychlost světla, díky které jsou 

kladeny vysoké nároky na přesnost měřícího zařízení. Metody s modulací lze použít pouze u 

aplikací s menšími nároky na rozlišení a s přesností řádově v centimetrech. 
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3 Snímače obrazu 

Na trhu se v současné době nachází dvě hlavní technologie senzorů pro převod 

světelného záření do digitální podoby. Jedná se o snímače CCD a CMOS. 

3.1 CCD (Charge – coupled device) 
 

 Jde o čip, který se skládá z mnoha světlocitlivých polovodičových buněk vytvářejících 

dvojrozměrné pole, kde každá buňka reprezentuje jeden pixel. Celkové rozlišení je tedy dáno 

počtem těchto pixelů (buněk). Tyto buňky produkují při reakci se světlem elektrický náboj, 

který je výsledkem ukládání energie fotonů, přičemž mezi množstvím dopadajícího světla a 

velikostí vzniklého náboje platí přímá úměra. Data jsou čtena po řádcích. Do posuvného 

registru se nejprve přesune náboj z prvního řádku (řádek A), projde přes zesilovač do A/D 

převodníku, ze kterého již vystupují digitální data. Poté jsou všechny řádky přesunuty z B do 

A, z C do B, atd. Do posuvného registru je načten řádek B, a proces se opět opakuje, dokud 

nejsou načteny všechny řádky (obr. 6). Nevýhodou tohoto snímače je pomalé zpracování a 

nerealizovatelnost načtení jen určité části obrazu. Další nevýhodou tohoto zařízení je, že 

samotný čip musí být doplněn o další obvody zajišťující zesílení a digitální převod, což 

výrazně zvyšuje rozměry, cenu a spotřebu elektrické energie. [14] 

 

  Obr. 6: Schéma CCD snímače [14] 
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3.2 CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 

 

 Tento čip má na rozdíl od CCD snímače integrovanou sběrnici dat ke každému 

jednotlivému pixelu, díky čemuž je možné číst jen potřebnou buňku. Není tedy nutné kvůli 

výřezu načítat celý obraz. CMOS snímače mají mnohem nižší spotřebu elektrické energie, 

která může být o jeden řád nižší než u CCD snímače. Další výhodou je stejná výrobní 

technologie jako u procesorů, proto jsou ceny těchto čipů zhruba třetinové oproti CCD. 

Nevýhodou je však vyšší šum než u CCD snímačů, který může vzniknout při dlouhých 

expozicích, nebo díky umístění zesilovače velmi blízko samotné fotodiody. Dalším zdrojem 

šumu je přetékání náboje do sousedních buněk. Snímače se dělí na pasivní a aktivní. Aktivní 

CMOS čipy mají u každé buňky zesilovač a obvod odstraňující šum, což ovšem způsobuje 

malou citlivost. Proto se u modernějších čipů kompenzuje malá citlivost miniaturizací 

obvodu, nebo přidáním čoček před každý pixel pro nasměrování více světla do snímací části 

pixelu (obr. 7). [14] 

 

 

Obr. 7: Schéma CMOS snímače [14] 
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Rozdíly CCD versus CMOS 

Snímací čip CCD CMOS 

Cena vysoká nízká 

Rozměry vyšší nízké 

Spotřeba vysoká nízká 

Kvalita obrazu vysoká nižší 

Rozlišení vysoké střední 

Komplexnost čipu vysoká nižší 

Fill faktor (činná plocha) vysoký střední 

Digitální šum vysoký nízký 

Rychlost nižší až vysoká vysoká 

Dynamický rozsah vysoký nižší 

Možnost výřezu nativně žádná ano 

 

Tab. 1: Rozdíly mezi CCD a CMOS čipy 
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4 Dotykové metody měření  

 

U dotykového měření se používají mechanická měřidla využívající hrotu snímače ke 

kontaktu s měřeným objektem. Ten je tlačen na měřený povrch, což způsobuje plastickou a 

elastickou deformaci na povrchu. Z tohoto důvodu může dojít k poškození povrchu měřeného 

tělesa hrotem snímače. Výhodou dotykových metod oproti optickým metodám je, že snímací 

hrot je schopen odsunout malé nečistoty nebo olejovou vrstvu, která se může vyskytovat na 

povrchu měřeného objektu, čímž získáme absolutní přesnost měření. Ovšem při kontrolních 

procesech je kladen důraz na rychlost měření a relativní měření je prakticky významnější než 

absolutní. 

 

Měření pomocí dotykového profilometru 

 

 Schéma dotykového profilometru je vidět na obr. 8. Ke snímání se využívá 

diamantový hrot s úhlem 90° nebo 60°. Směr snímání by se měl volit tak, aby byl kolmý na 

stopu nástroje. Vychýlení snímače ve vertikálním směru se převádí na elektrické signály a 

přivádí se do vyhrnovacího zařízení. Nevýhodou je možnost pouze 2D hodnocení povrchu a 

také kontakt s měřeným povrchem, díky čemuž může u některých povrchů dojít k poškození 

povrchu nebo ke zkreslení měřených dat. [10] 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Dotykový profilometr 
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5 Rozdělení 3D skenerů podle principu 

digitalizace 

5.1 Mechanické 3D skenovací zařízení  

 

 Tyto zařízení vyžadují hmotný dotyk senzoru se skenovaným povrchem objektu. 

Používá se kuličková sonda, která je spojena s pohyblivým ramenem. Zařízení je vybaveno 

pohyblivými klouby, v kterých se snímá poloha a natočení. Nevýhodou této metody je časová 

náročnost. 

 

5.2 Optické 3D skenovací zařízení 

 

 Optické zařízení snímá objekt z několika úhlů. Při skenování se objekt umístí na 

otočné polohovací zařízení a v jednotlivých krocích natočení se pořídí snímky. Po získání 

všech snímků ze všech úhlů pohledu se metodou aproximace vytvoří digitalizovaný model 

objektu. Pro přesnější kompozici v 3D těleso je vhodné před zahájením skenování vyznačit 

několik orientačních bodů (například vlícovací terčíky). Problémy může způsobit příliš lesklý 

povrch skenovaného objektu, proto jej můžeme zmatnit pomocí speciální barvy. Výhodou je 

velká přesnost výsledného 3D modelu. 

 

5.3 Laserové 3D skenovací zařízení 

  

 Principem těchto zařízení je vyslání laserového paprsku na povrch měřeného objektu, 

kde se odrazí zpět a je snímán pomocí CCD nebo CMOS snímače. Poté se pro zjištění 

prostorových souřadnic použije buď triangulačních metod nebo metody měření doby letu 

modulovaného světla. Vzdálenost od povrchu objektu se může určit také pomocí fázového 

posunu (viz. kapitola 1). Stejně jako u optických skenerů se velmi lesklé povrchy se ošetřují 

vhodnějším osvětlením nebo speciálními spreji pro zmatnění povrchu. Výhodou těchto 

zařízení je schopnost nasnímat ostré a složité tvary. 
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5.4 Destruktivní 3D skenery 

 

 Destruktivní 3D skenery slouží k digitalizaci jak vnějšího povrchu, tak i vnitřní 

geometrie objektu. Toto zařízení se ovšem používá spíše při skenování objektů se složitou 

vnitřní geometrií. Vnitřní dutiny se před samotným procesem digitalizace naplní kontrastním 

materiálem a poté se celá součást umístí do vakuové komory, aby byl odčerpán veškerý 

vzduch a tím se zajistilo dokonalé vyplnění všech dutin kontrastní látkou. Poté se objekt 

upevní ke frézovacímu stolu, kde se postupně odfrézují velmi tenké vrstvy materiálu. Každý 

takto nově vzniklý povrch se naskenuje a získaná data se zpracují pomocí příslušného 

softwaru. Značnou nevýhodou je, že při použití tohoto zařízení bude skenovaný objekt zničen. 

[7] 

  

5.5 Ultrazvukové 3D skenery  
  

 Jedná se o bezkontaktní snímání povrchu pomocí ultrazvukové sondy, která má tvar 

pistole s kovovým hrotem. Tento hrot se přikládá ke skenovanému povrchu a po stisku 

spouště dojde k vyslání ultrazvukového signálu. Pomocí ultrazvukových čidel je tento signál 

dekódován na prostorové souřadnice. Výhodou těchto zařízení je malá cenová náročnost. 

Nevýhodou je malá přesnost, proto se ultrazvukových 3D skenerů využívá hlavně ve 

filmařském průmyslu. 
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6 Experimentální část 

 

Pro experimentální část byla použita bezdotyková 2D metoda snímání, při které byl 

objekt nasvícen laserovým pruhem a následně byl pořízen snímek objektu pomocí CMOS 

snímače z mobilního zařízení (obr. 9). Tato metoda byla vybrána z důvodu finanční 

nenáročnosti a snadné dostupnosti skenovacího zařízení, které se dnes nachází ve většině 

mobilních telefonů. Další výhoda použití této metody spočívá v tom, že není potřeba uvažovat 

vzájemnou polohu a geometrické uspořádání jednotlivých prvků, dochází tedy ke značnému 

konstrukčnímu zjednodušení celé měřící soustavy. 

 

 

Obr. 9: Laserový pruh promítnutý na měřené těleso 

 

Za účelem naprogramování byl použit program Delphi 2005 od firmy Borland, který 

využívá jazyku Object Pascal. V tomto programu lze vytvořit vizuální návrh grafického 

uživatelského rozhraní, na jehož základě je automaticky vytvářena kostra zdrojového kódu, 

což výrazně urychluje práci. Relativně snadná tvorba grafického výstupu, který je pro funkční 

program nezbytný, patří k hlavním důvodům použití tohoto programu. Další předností je 

použití komponent, což jsou malé dílčí programy nebo balíčky funkcí vykonávající určitou 

činnost, například přehrávání multimédií nebo zobrazení textu či obrázku.  

 

Při pozorování předmětů je můžeme vidět v mnoha úrovních podrobnosti, což záleží 

na technických možnostech skenovacího zařízení. Proto je potřeba počítat s určitým stupněm 

zobecnění při zobrazení a zvolit si dále nedělitelný obrazový element. Tento element se 

nazývá pixel (z angl. picture element). Výsledný digitální obraz je vlastně dvojrozměrné pole 

složené z jednotlivých pixelů, kde každý z nich nabývá určité kódové hodnoty, která 

vyjadřuje číslem radiometrickou hodnotu. Protože bylo třeba na pořízeném snímku najít 
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laserový pruh promítnutý na měřený objekt, aby z jeho deformace bylo možno vyhodnotit 2D 

tvar povrchu tělesa v místě laserové stopy, bylo výhodné využít formát BMP (Windows 

Bitmap). Jelikož byl zpracovávaný snímek pořízen ve formátu JPEG, došlo ke ztrátové 

kompresi dat, tudíž byly ztraceny některé méně důležité informace a již není možné je zpětně 

rekonstruovat. Proto byl formát JPEG převeden na formát BMP, který nepoužívá žádnou 

kompresi dat. Díky tomu jsou obvykle soubory ve formátu BMP mnohem větší, než stejné 

obrázky uložené v jiných formátech. Bitmapy jsou ovšem ukládány po jednotlivých pixelech 

a podle počtu bitů použitých pro zobrazení každého pixelu je možno rozlišit barevnou 

hloubku. 

  

 Pro vložení pořízeného snímku do programu byla použita komponenta 

OPENPICTUREDIALOG, díky které je možné otevřít soubory různých formátů. K našim 

účelům zpracování je ovšem nejvhodnější použít bitmapy, proto nastavený filtr umožňuje 

otevřít pouze soubor s koncovkou .bmp. K zobrazení snímku v programu byla použita 

komponenta IMAGE. Kvůli velkým rozměrům analyzovaného snímku, zejména jeho šířce, 

byl v komponentě IMAGE zobrazen pouze jeho výřez. U komponenty IMAGE existuje 

vlastnost STRETCH, která je typu boolean a určuje, jestli se rozměry obrázku mají 

přizpůsobit rozměrům komponenty. Tím by byl ovšem zredukován počet pixelů, což by 

zvýšilo nepřesnosti ve výpočtu. Ovšem pro tvorbu programu k prokázání použitelnosti této 

metody pro výpočet tvaru povrchu těles nám tento výřez postačí.   

 

6.1 Identifikace 
 

Po načtení bitmapy do programu bylo potřeba najít laserový pruh na obrázku, k čemuž 

byly použity dva cykly FOR, přičemž jeden cyklus je vnořený do druhého. Díky těmto 

cyklům je načtený obrázek analyzován ve směru obou os (x,y) a v celé jeho velikosti. Do 

jednotlivých proměnných (r,g,b) jsou uloženy informace o třech barevných složkách každého 

pixelu (red, green, blue), z jejichž poměru se skládá výsledná barva pixelu. Využívá se tedy 

RGB barevného modelu, ve kterém je společně mícháno červené, zelené a modré světlo 

v určitém poměru každé složky, k dosažení obsáhlého pole barev (obr. 10).  
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Obr. 10: Základní barvy RGB modelu [11] 

 

Je tedy získána informace o každém pixelu, a sice jeho poloha a poměr barevných 

složek RGB. Díky tomu je možné identifikovat laserový pruh, ve kterém převládá složka 

červeného světla. Z jednoduché podmínky IF je možno posoudit, zda-li R složka aktuálně 

analyzovaného pixelu dosahuje dostatečné hodnoty pro vyhodnocení tohoto pixelu obecně 

jako červeného. Pokud je podmínka splněna, danému pixelu se přiřadí hodnota 1. V opačném 

případě se pixelům přiřadí hodnota 0. Po dokončení těchto dvou cyklů tedy získáme 

dvojrozměrné pole [x,y], ve kterém je jednotlivým prvkům (pixelům) přiřazena hodnota 1 

nebo 0 (obr.11).  

 

 

   Obr. 11: Cykly FOR s podmínkou IF pro nalezení laserového pruhu 

 

Nyní je známa přibližná poloha laserového pruhu. Pro další práci v programu bylo 

nutno překreslit obrázek do nového IMAGE. Pro vykreslení bylo použito opět dvou cyklů 

FOR jako v předchozím případě, ovšem prvky pole[x,y] s hodnotou 1, tedy červené pixely, 

byly vykresleny sytě červenou barvou. Naopak prvky pole[x,y] s hodnotou 0 byly vykresleny 

černou barvou. Vznikl tedy velký barevný kontrast a tím se zvýraznila linie laserového pruhu, 

jak můžeme vidět na obr. 12. 
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 Obr. 12: Originál a překreslený snímek i se žlutou středovou linií 

  

Zároveň bylo potřeba určit střed laserového pruhu a vykreslit jej ve stejném IMAGE. 

K tomu bylo použito opět dvou cyklů FOR a dvou podmínek IF. Jak je vidět na obrázku, 

cyklus porovnává na každé x-ové souřadnici všechny pixely od vrchu dolů s podmínkou IF 

pole [x,y] = 1. Pokud je podmínka splněna, y-ová souřadnice daného pixelu se uloží do 

proměnné suma a k proměnné pocet se přičte jednička. Díky tomu získáme do proměnné 

suma součet všech y-ových souřadnic a v proměnné pocet bude uložen počet pixelů 

reprezentujících laserovou čáru. Poté lze snadno podílem suma/pocet získat y-ovou souřadnici 

pro střed červeného pruhu. Nyní jsou známy souřadnice středového pixelu, proto není 

problém jej přebarvit na žluto a vykreslit. Samozřejmě je žádoucí, aby byly vykreslena 

středová linie pouze tam, kde existuje laserový pruh, proto je potřeba pomocí další podmínky 

IF zjistit, zda-li se na aktuální x-ové souřadnici nějaký červený pixel vůbec nachází (obr. 13). 

Pokud ne, laserový pruh v tomto místě neexistuje, nebo jej nelze nalézt kvůli konkavitám na 

měřeném objektu (viz. obr. 2). Další problém může způsobit nehomogennost barvy 

laserového pruhu, kdy v některých jeho částech může převládat jiná složka RGB modelu než 

červená. Poté je proveden přesun na další x-ovou souřadnici a probíhá znovu vyhodnocovací 

proces. Po ukončení cyklů FOR je vykreslen obrázek i se žlutou středovou linií laserového 
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pruhu (obr. 12). Za účelem dalších výpočtů bylo potřeba do nového jednorozměrného 

poley[x] uložit y-ové souřadnice všech bodů žluté středové křivky.  

 

 

      Obr. 13: Výpočet křivky procházející středem laserového pruhu 

 

6.2 Lineární regrese 
 

 Dále bylo potřeba najít přímku roviny povrchu tělesa, z které by bylo možno odečíst 

hloubku nerovností na povrchu tělesa. K tomu bylo využito lineární regrese, což je proložení 

bodů v grafu přímkou tak, aby součet druhých mocnin odchylek jednotlivých bodů od přímky 

byl minimální. Jde tedy o aproximaci naší žluté křivky novou, zelenou přímkou. 

 Při výpočtu byla uvažována funkční závislost 

 

               (1), 

 

což je rovnice regresivní přímky. Nejprve však bylo nutno zjistit koeficienty a a b, a to podle 

vztahů: 
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       (2) 

 

     
   

                

    
        

      (3) 

 

Měříme ovšem povrch tělesa, proto není žádoucí, aby došlo k ovlivnění přímky 

lineární regrese body, které leží mimo zkoumaný objekt. Proto byla v programu použita další 

komponenta TRACKBAR (obr. 14), což je vlastně posuvník, díky kterému je možné nastavit 

začátek a konec objektu, aby nedošlo ke zbytečnému ovlivnění výpočtu regresní přímky.  

 

Obr. 14: Přímka lineární regrese 

 

 Jak je vidět na obrázku, prolákliny na povrchu objektu způsobily, že přímka lineární 

regrese je pod úrovní povrchu tělesa. Proto bylo nutno provést nový výpočet regresní přímky, 

který však byl uskutečněn již pouze z bodů, které ležely nad zelenou přímkou. Tato nová 

regresní přímka je modrá a již přibližně reprezentuje hledanou přímku roviny povrchu objektu 

(obr. 15). 
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Obr. 15: Přímka roviny povrchu objektu 

 

6.3 Graf   

 

 V této fázi bylo možno přistoupit k vykreslení tvaru povrchu tělesa v 2D grafu. Ještě 

předtím bylo ale potřeba do nového poley3[x] uložit rozdíl mezi modrou přímkou a žlutou 

linií. Tím se povedlo získat y-ové souřadnice přímky roviny povrchu tělesa. Při následném 

vykreslení byla získána vodorovná křivka, dobře použitelná ve výsledném grafu. 

 

 Vykreslení grafu bylo provedeno opět v komponentě IMAGE. Nejprve byly 

vykresleny osy, poté byly do grafu vyneseny hodnoty poley3[x] tak, aby osa x reprezentovala 

povrch měřeného tělesa a prolákliny šly pod osu x do mínusu (obr. 16).  

 

Obr. 16: Graf bez ocejchování  

 

 Tento graf ovšem nevypovídá nic o hloubce a šířce proláklin, proto bylo potřeba 

vytvořit pomocné přímky (ocejchovat osy) s hodnotami, které by vypovídaly skutečným 

rozměrům. K ocejchování os je potřeba, aby uživatel v programu nastavil pomocí dvou 

vodorovných čar hloubku a pomocí dvou svislých čar šířku prolákliny. Ještě musí být do 
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komponenty EDIT vepsána hodnota obou rozměrů, které byly získány měřením vlastního 

reálného tělesa (obr. 17).  

 

Obr. 17: Nastavení všech potřebných parametrů 

 

 Po nastavení všech potřebných údajů již bylo možno vykreslit finální graf, z kterého 

lze vyčíst reálné hodnoty nerovností na povrchu měřeného tělesa. Vzhledem k velmi malým 

hodnotám nerovností byla množina červených bodů reprezentujících 2D tvar povrchu tělesa 

pro lepší viditelnost zesílena na dvojnásobnou hodnotu (obr. 18). 

 

 

Obr. 18: Výsledný graf 
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7 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s dostupnými metodami měření tvaru 

povrchu těles a jednotlivé metody popsat. Dále jednu z metod vybrat pro aplikaci 

v laboratorních podmínkách a naprogramovat. V prvních kapitolách byly popsány metody 

optického a dotykového měření tvaru povrchu, snímače obrazu a rozdělení 3D skenerů podle 

principu digitalizace.  

 

V poslední kapitole byla popsána tvorba funkčního programu, který dokáže na snímku 

ve formátu windows bitmap identifikovat laserový pruh, promítnutý na měřené těleso. 

Z jednotlivých bodů tohoto laserového pruhu byl program schopen vypočítat a vykreslit jeho 

střed. Tato středová křivka byla proložena regresní přímkou. V dalším kroku byla vypočtena 

nová regresní přímka, pro jejíž výpočet již byly brány pouze body ležící nad první regresní 

přímkou. Tím byla získána přímka, která již přibližně reprezentovala tvar povrchu tělesa. 

Jelikož laserový pruh na snímku není rovnoběžný s měřeným tělesem, byl proveden další 

výpočet, aby ve finálním grafu byla křivka reprezentující povrch tělesa vodorovně s osou x. 

Po zadání všech potřebných informací od uživatele již nebyl problém vykreslit tvar povrchu 

v místě laserové stopy do 2D grafu. 

 

Jelikož barva laserového pruhu není homogenní po celé jeho délce, bylo by možno 

vylepšit podmínku pro vyhodnocení, jestli se daný pixel nachází ve stopě laserového pruhu. 

Pro další zpřesnění výpočtu přímky roviny povrchu by bylo možno opakovat postup výpočtu 

regresní přímky. Další zpřesnění by se dalo uskutečnit například pomocí komponenty 

UPDOWN, kde by mohl uživatel pomocí šipek nahoru a dolů ovlivnit přímku určující rovinu 

povrchu tělesa manuálně. 

 

Tento program by bylo možno dále rozšířit pro zobrazení tvaru povrchu celého tělesa. 

K takovému použití by ovšem bylo potřeba sestrojit takovou měřící aparaturu, kde by zdroj 

laserového záření a CMOS snímač byly fixovány ke stojanu tak, aby vzdálenost mezi nimi 

byla po celou dobu měření neměnná. Skenované těleso by bylo umístěno na posuvném 

zařízení, které by umožnilo pořízení určitého počtu snímků s proměnnou pozicí nasvíceného 

pruhu vzhledem k měřenému tělesu. Tím by bylo možno získat sadu dvojrozměrných polí 
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s hodnotami bodů jednotlivých křivek tvaru povrchu tělesa. V případě nerovnoběžnosti 

nasvíceného pruhu s měřeným tělesem by bylo potřeba jednotlivé křivky opět srovnat 

s vodorovnou osou x. Pro finální vykreslení v 3D grafu by bylo nutno počátky jednotlivých 

křivek svázat se stejnou x-ovou souřadnicí. 
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