
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta strojní 

Katedra automatizační techniky a řízení 
 

 

Spektrální analýza dat z optického měření 
topografie povrchů materiálů 

Autoreferát disertační práce 

Studijní program: P2346 - Strojní inženýrství  

Studijní obor: 3902V056 - Řízení strojů a procesů  

Školitel: prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. 

Doktorand: Ing. Jaromír Zavadil 

   

Ostrava 2016 



  



 
ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

ZAVADIL, J. Spektrální analýza dat z optického měření topografie povrchů materiálů. 
Ostrava: Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita 
Ostrava, 2016. 49 stran. Disertační práce, školitel: Tůma, J. 

Disertační práce se zabývá dvourozměrnou Fourierovou transformací a možnostmi jejího 
využití pro analýzu a hodnocení dat získaných měřením topografie povrchu obráběných 
materiálů. Práce stručně popisuje princip měření topografie povrchu a metody používané 
k vyhodnocení naměřených dat, které jsou v současnosti obsaženy v technických normách. 
Největší část práce je věnována dvourozměrné Fourierově transformaci, jejím vlastnostem, 
metodám výpočtu, dále také přehledu typů nerovností povrchu a jejich zobrazení ve 
dvourozměrných spektrech včetně verifikace teoretických předpokladů na reálném měření. 
Navržená metoda automatizovaného vyhodnocení vlastností povrchu z vypočtených 
dvourozměrných spekter spočívá v prahování spekter a sledování změn oblastí vysokých a 
nízkých frekvencí. Navržené metody byly ověřovány nejprve na datech naměřených 
profesionálním optickým profilometrem a poté také na sestaveném funkčním vzorku 
kamerového systému. 

 

 

ANNOTATION OF DISSERTATION THESIS 
ZAVADIL, J. Spectral analysis of data acquired using optical measurement of surface 
topography. Ostrava: Department of Control Systems and Instrumentation, Faculty of 
Mechanical Engineering, VSB - Technical University of Ostrava, 2016. 49 pages, doctoral 
thesis, supervisor: Tůma, J. 

This dissertation thesis is focused on two dimensional Fourier transform and possibilities 
of its use for analysis and evaluation of data acquired from measurement of surface 
topography. Principles of surface topography measurements are briefly described as well as 
methods used for processing of the topographical data which are currently included in 
technical standards. The main part of this thesis is dedicated to the two dimensional Fourier 
transformation, its properties and calculation methods. It also focuses on an overview of 
surface irregularities and its visualization in the two dimensional spectral maps. Theoretical 
assumptions were verified using practical measurements. The proposed method for automated 
evaluation of surface properties is based on the two dimensional Fourier spectral maps. It 
includes thresholding of spectral maps and evaluation of changes in the areas with low and 
high frequencies. The proposed methods were first tested on data acquired using professional 
optical profilometer and after that also using camera system designed for this purpose. 
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Seznam použitého značení 

AFM  (Atomic Force Microscopy) mikroskopie atomárních sil 
CCD (Charge-Coupled Device) elektronická součástka pro snímání obrazové informace 
CPU (Central Processor Unit) Centrální procesorová jednotka 
cuFFT (NVIDIA CUDA Fast Fourier Transform library) knihovna pro výpočet rychlé 

Fourierovy transformace pomocí grafického procesoru 
CWL (Chromatic White-Light Sensor) snímač pro optické měření vzdálenosti 
ČSN česká technická norma 
DC (Direct Current) stejnosměrná složka 
DIN (German Institute for Standardization) německá národní organizace pro standardizaci 
DFT (Discrete Fourier Transform) diskrétní Fourierova transformace 
EN (European Standard) evropská norma 
FFT (Fast Fourier Transform) rychlá Fourierova transformace 
FFTW (Fastest Fourier Transform in the West) softwarová knihovna pro výpočet diskrétní 

Fourierovy transformace 
FT (Fourier Transform) Fourierova transformace 
FRT (Fries Research & Technology) výrobce systémů pro měření topografie povrchů 
GigE (Gigabit Ethernet) technologie implementace standardu Ethernet pro rychlost přenosu 

dat nad jeden gigabit za sekundu 
GPU (Graphic Processor Unit) grafický procesor 
GPS (Geometrical Product Specifications) geometrické specifikace produktu 
ISO (International Standard Organisation) mezinárodní organizace zabývající se tvorbou 

norem 
LED (Light Emitting Diode) svítivá dioda 
PC (Personal Computer) osobní počítač 
PSD (Power Spectral Density) výkonová spektrální hustota 
RAM (Random Access Memory) operační paměť 
RMS (Root Mean Square) efektivní hodnota 
SEM (Scanning Electron Microscopy) skenovací elektronická mikroskopie 
SSE (Streaming SIMD Extensions) instrukční sada typu SIMD 
SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2) druhá generace SSE 
SIMD (Single Instruction, Multiple Data) typ instrukční sady 
STM (Scanning Tunnelling Microscopy) skenovací tunelovací mikroskopie 
 
λc mezní vlnová délka high-pass filtru 
λf mezní vlnová délka band-pass filtru 
λs mezní vlnová délka low-pass filtru 
AH počet bodů spektra s amplitudou vyšší než prahovací hodnota pro vysoké frekvence, 

dělený počtem bodů obrazu 
AL počet bodů spektra s amplitudou vyšší než prahovací hodnota pro nízké frekvence, 

dělený počtem bodů obrazu 
BL(i) binární obraz pro nízké frekvence 
BH(i) binární obraz pro vysoké frekvence 



viii 

Δh absolutní úběr [mm] 
lr základní délka [μm] 
ln délka měření [mm] 
Pt celková výška základního profilu 
R poměr mezi počtem bodů s vysokými (AH) a nízkými frekvencemi (AL) 
Ra průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [μm] 
Rc střední vzdálenost výšek profilu 
Rq průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu [μm] 
R∆q střední kvadratické stoupání profilu 
Rku příkrost/špičatost  
Rmr(c) materiálový poměr profilu 
Rp největší výška výstupků profilu [μm] 
Rsk vyosení/nesymetrie 
RSm průměrná šířka prvků profilu 
rsp Spearmanův korelační koeficient 
Rt celková výška profilu drsnosti 
Rtip poloměr dotyku měřicího hrotu [μm] 
Rv největší hloubka prohlubně [μm] 
Rz největší výška profilu [μm] 
Sa průměrná aritmetická výška posuzované plochy 
Sq průměrná kvadratická výška posuzované plochy 
Sp maximální výška vrcholu posuzované plochy 
Sv maximální hloubka dna posuzované plochy 
Ssk šikmost posuzované plochy 
Sku špičatost posuzované plochy 
Sz maximální výška posuzované plochy 
Sal délka autokorelace 
Str poměr aspektu textury 
Sdq základ průměrného čtverce povrchu gradientu uvnitř měřené plochy 
Sdr poměr rozvinuté mezifázové plochy omezené stupnicí povrchu 
T prahovací hodnota 
Wt celková výška profilu vlnitosti 
Z(x) hodnota pořadnice (výška posuzovaného profilu v poloze x) 
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1 Úvod 

S rostoucími požadavky na přesnost výroby a kvalitu výsledných povrchů rostou i nároky 
na kontrolu kvality těchto povrchů po výsledném zpracování a to nejen z hlediska funkčnosti 
povrchu, ale často také z hlediska vzhledu výsledného výrobku. Vyšší nároky jsou přitom 
kladeny jak na měřicí přístroje po hardwarové stránce, tak na metody používané 
k vyhodnocení naměřených dat. V praxi je zatím stále nejrozšířenějším prostředkem pro 
hodnocení kvality povrchu dotykový profilometr. Jeho nevýhodou je kontakt s měřeným 
povrchem, což může u některých povrchů vést k jejich poškození či zkreslení měřených dat. 
Další nevýhodou může být částečně i rychlost tohoto měření. Většinou se také jedná o měření 
v liniích, neboli 2D hodnocení profilu povrchu. Uvedené nedostatky hodnocení povrchu 
kontaktními metodami vedou ke stále většímu rozvoji metod bezkontaktních. Optické měření 
topografie povrchu totiž přináší nové možnosti nejen pro 2D hodnocení profilu povrchu, ale 
nabízí také lepší možnosti pro kompletní 3D hodnocení topografie povrchů. Přestože přístroje 
pro bezkontaktní měření povrchů jsou na trhu již celou řadu let, donedávna neexistoval žádný 
obecný standard nebo norma pro hodnocení takto naměřených 3D dat. Tuto skutečnost se 
snaží řešit norma ISO 25178, která vychází v posledních letech po jednotlivých částech. I přes 
tuto nově vznikající normu však zůstává využití Fourierovy transformace pro hodnocení 
topografie povrchu aktuálním tématem. 

Tato disertační práce se zabývá spektrální analýzou dat z optického měření topografie 
povrchů materiálů se zaměřením na dvourozměrnou Fourierovu transformaci, možnosti jejího 
využití pro analýzu a hodnocení těchto dat. V práci budou postupně popsány základní 
principy a metody měření topografie povrchu se zaměřením na přístroj, pomocí kterého byla 
data naměřena. Dále se práce zabývá metodami výpočtu referenční roviny pro charakteristiku 
topografie povrchu, které slouží k odstranění základního profilu (tvaru) měřeného tělesa 
(„vyrovnání“ naměřených dat), zejména pak metodou nejmenších čtverců. Hlavní část je 
věnována teorii k dvourozměrné Fourierově transformaci, jejím vlastnostem, porovnáním 
nejznámějších metod výpočtu a možnostem využití dvourozměrné Fourierovy transformace 
ke spektrální analýze 3D dat získaných z měření topografie povrchu. Pro porovnání výsledků 
spektrální analýzy dat získaných pomocí optického měření topografie povrchů s výsledky 
spektrální analýzy obrazových dat nasnímaných digitální kamerou byl také sestaven funkční 
vzorek kamerového systému. 

Závěrem lze ještě uvést, že obsah předkládané disertační práce je mezioborový a samotný 
text mohl vzniknout čerpáním poznatků z mnoha pracovišť Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava (VŠB - TUO). Základní přínos práce spočívá v zavedení dvourozměrné 
Fourierovy transformace k hodnocení nerovností povrchu obrobků nebo součástek, pro které 
se dříve na zmíněných pracovištích VŠB - TUO používala jen jednorozměrná Fourierova 
transformace k hodnocení periodicity nepravidelností zvlnění povrchu podél úsečky na 
povrchu materiálu. Impuls ke zdokonalování metod hodnocení vyšel z doktorského studia na 
Katedře automatizační techniky a řízení (ATŘ), Fakulty strojní, VŠB - TUO.  
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2 Přehled současného stavu řešené problematiky 

Měření parametrů povrchu bylo po řadu let založeno především na kontaktním měření 2D 
profilu povrchu. Pro tento typ měření byla vypracována řada technických norem a standardů, 
které jsou v současné praxi již velice dobře zaběhnuté. S rozvojem digitálního zpracování dat 
a metod bezkontaktního optického měření topografie povrchu však vznikly zcela nové 
možnosti pro 3D hodnocení topografie povrchu a tento rozvoj s sebou přinesl také potřebu 
standardizace pro 3D analýzu textury povrchu a přechod z již zaběhnutých 2D parametrů 
hodnocení profilu povrchu na 3D parametry hodnocení topografie povrchu. Celou řadu let se 
totiž i pro 3D metody hodnocení textury používaly standardy přejaté z 2D metod. 

První významná práce zabývající se 3D texturou povrchu byla uskutečněna v rámci 
Evropského programu vedeného Prof. K. J. Stoutem, který proběhl v letech 1990-1993. 
Výsledkem tohoto programu byla zpráva „Comprehensive study of parameters for 
characterizing three-dimensional surface topography I-IV“ [5], [6], [7], [8] (zpráva byla 
později znovu vydána v roce 2000 a 2004 v knižní podobě „Development of Methods for the  
Characterisation of Roughness in Three Dimensions“ [57]). Následně po tomto programu 
došla organizace ISO k závěru, že je na čase začít se standardizací práce s 3D parametry 
textury povrchu, což vedlo ke vzniku dalšího evropského programu s názvem SURFTAND, 
který probíhal v letech 1998 až 2001 pod vedením Prof. L. Blunta a jehož výsledkem byla 
publikace „Advanced techniques for assesment surface topography“. Po prezentaci těchto 
výsledků byla v roce 2002 vytvořena speciální pracovní skupina s označením WG16, které 
byl dán úkol vytvořit mezinárodní standardy pro 3D texturu plochy. V roce 2005 organizace 
ISO přidělila této nově vznikající normě číslo ISO 25178 [21], [22], [23], [24], čímž počal její 
oficiální vývoj. Toto úsilí dalo základ vzniku nové definici souboru parametrů pro 3D 
hodnocení topografie povrchů. Norma ISO 25178 je rozdělena do několika částí, které začaly 
oficiálně vycházet přibližně od roku 2010 a definují nejen 3D parametry textury povrchu ale 
popisují i metody a technologie jejich měření. 

I přes vznikající normy pro 3D hodnocení povrchu však zatím v praxi převládá hodnocení 
povrchu pomocí 2D profilometrie [69]. Jednak zřejmě z důvodu již po řadu let zaběhnutých 
norem a standardů, ale také přístrojů. Nové přístroje pro 3D hodnocení topografie povrchu 
jsou zatím stále poměrně drahé a také následné vyhodnocení naměřených dat je náročnější. 
Různá významná pracoviště se tak stále snaží vymyslet nové způsoby hodnocení topografie 
povrchu, o čemž svědčí celá řada publikací (např. [1], [2], [3], [4], [9], [10], [11], [12], [13], 
[14], [17], [18]). Jedním ze směrů výzkumu je také spektrální analýza dat naměřených 
optickými metodami měření topografie povrchu, které se věnuje tato disertační práce. 
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3 Cíle disertační práce 

Práce je zaměřena na zpracování dvourozměrných dat z optického měření nerovností 
povrchu s cílem analyzovat parametry kvality a vlastnosti povrchu v důsledku technologie 
tváření a obrábění, případně povrchových úprav. 

Data z optického měření topografie povrchu představují matici hodnot výškových 
nerovností povrchu. V těchto datech může být ukryto pravidelné nebo náhodné zvlnění. 
Povrchové nerovnosti lze sice hodnotit i přímo z rozměrových dat, tato práce se však 
zaměřuje na analýzu dat ve spektrální oblasti. 

U jednorozměrných signálů hovoříme o časové oblasti a frekvenční oblasti. V případě 
dvourozměrných dat z měření nerovnosti odpovídá času délka a frekvenci vlnočet 
(wavenumber). Vlnočet lze definovat jako převrácenou hodnotu délky vlny. K převodu 
rozměrů na vlnočety slouží dvourozměrná Fourierova transformace jako v případě zpracování 
obrazu. Cílem disertační práce je analýza těchto spekter a s jejich využitím následné 
posouzení vlastností povrchů. 

 

Cíle disertační práce lze rozčlenit do následujících bodů: 

1. Teoretický popis vybraných metod výpočtu referenčních rovin pro 3D 
charakteristiku topografie povrchu včetně jejich ověření. 

2. Výpočet dvourozměrné Fourierovy transformace, dostupné metody výpočtu, 
porovnání rychlosti, ověření vlastností 2D DFT. 

3. Přehled typů nerovností povrchu a jejich zobrazení ve spektrech, verifikace 
teoretických předpokladů na reálném měření. 

4. Návrh algoritmu automatizovaného vyhodnocení vybraných jakostních ukazatelů 
vlastností povrchu z vypočtených dvourozměrných spekter. 

5. Porovnání výsledků spektrální analýzy dat získaných pomocí optického měření 
topografie povrchů s výsledky spektrální analýzy obrazových dat nasnímaných 
digitální kamerou. 
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4 Referenční roviny pro 3D charakteristiku topografie 
povrchu 

Referenční rovina je definována jako báze, ke které jsou parametry odkazovány nebo jako 
reference používaná pro kvantitativní vyhodnocení nerovnosti daného povrchu. Stejně jako 
pro 2D hodnocení profilu povrchu, tak i pro 3D hodnocení povrchu existuje řada způsobů 
výpočtu referenčních rovin, jako příklad je možné uvést následující roviny: 

� Centere Arithemetical Mean Plane (Graphical Mean Plane) 
� Electrical Mean Plane 
� Envelope Plane 
� Least Squares Mean Plane 
� Minimum Zone Plane 
� Digital Filtering 
� Function Reference Datum 

Referenční rovina pro charakteristiku topografie povrchu by měla splňovat určitá kritéria, 
mezi která patří následující: referenční rovina by měla být paralelní s obecným směrem 
profilu přes celou vzorkovanou délku a dále by měla rozdělovat profil rovnoměrně na část 
ležící pod touto rovinou a nad ní, tak aby referenční rovina tvořila střední rovinu. Referenční 
rovina by měla být také popsatelná matematicky a vhodná k numerickému zpracování. 
Důležitým kritériem je také výpočetní náročnost. Výše zmíněné požadavky splňuje nejlépe 
rovina vypočtená pomocí metody nejmenších čtverců. Další vhodnou metodou je digitální 
filtrace, která má však v praxi využití spíše na oddělení drsnosti a vlnitosti. Často se tedy 
využívá kombinace obou těchto metod. 

 

4.1 Metoda nejmenších čtverců 
Referenční rovina vypočtená pomocí metody nejmenších čtverců je definována jako 

rovina, pro kterou je součet čtverců odchylek od naměřených dat minimální. Podle definice je 
referenční rovina vypočtená pomocí metody nejmenších čtverců jedinečná pro daný povrch a 
minimalizuje velikost efektivní hodnoty (RMS). Tato metoda je velice dobře matematicky 
definovaná a mezi její výhody patří i snadná implementace pro digitální analýzu topografie 
povrchu a poměrně nízká výpočetní náročnost. 

4.1.1 Lineární referenční rovina 
Lineární referenční rovina (referenční rovina prvního řádu) pro daný povrch z(x,y) může 

být definována jako funkce 

 (4.1) 

kde a, b, c jsou koeficienty, které musíme vypočíst z daných topografických dat. Součet 
čtverců odchylek nerovnosti od této roviny je pak dán vztahem 
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 (4.2) 

Koeficienty referenční roviny jsou pak určeny minimalizací rovnice (4.2). 

 

4.1.2 Referenční roviny pro zakřivené plochy 
Lineární referenční rovina je vhodná pouze pro nominálně rovné povrchy. V praxi je však 

spousta měřených povrchů nějakým způsobem zakřivena. Pro charakteristiku těchto druhů 
povrchů je třeba použít polynomickou referenční rovinu. 

Polynomický povrch n-tého řádu může být vyjádřen jako 

 (4.3) 

 

Například polynomický povrch druhého řádu bude mít následující tvar 

 (4.4) 

Součet odchylek nerovnosti od této polynomické roviny je pak dán vztahem 

 (4.5)

 

Pro zjednodušení vztahu (4.5) můžeme předpokládat, že 

 (4.6) 

kde . Takto může být rovnice přepsána jako 

 (4.7)

Koeficienty polynomické referenční roviny aij jsou určeny minimalizací rovnice (4.7). 
Derivací rovnice (4.7) samostatně postupně podle uvedených tří koeficientů a položením 
těchto rovno nule tedy dostaneme 

 (4.8)

Normální rovnice pro úlohu metody nejmenších čtverců jsou v maticovém tvaru 

 (4.9)
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kde 

 (4.10)

Rovnici (5.13) je možné řešit použitím Gauss-Jordanovy eliminace a LU rozkladu, což 
vede ke tvaru 

 (4.11)
 

Určení řádu polynomické plochy pro co nejlepší charakteristiku tvaru povrchu není zcela 
jednoznačné. Při volbě je dobré zvážit následující aspekty: se zvyšujícím se řádem jednak 
roste výpočetní náročnost a s tím i čas výpočtu, ale také nebezpečí, že polynom vyššího řádu 
může být ovlivněn lokálními nerovnostmi. Pro určení správnosti výběru řádu polynomu může 
být použita nezkreslená zbytková odchylka 
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kde n je řád daného polynomu. Čím je nezkreslená zbytková odchylka menší, tím je většinou 
vypočtená rovina přesnější. Podrobnější výklad nejen k volbě řádu polynomu, ale i k celé 
problematice referenčních rovin pro charakterizaci topografie povrchu lze nalézt například 
v publikaci od K. J. Stout [56]. 

 

4.2 Digitální filtrace 
Jak již bylo uvedeno, filtrování povrchu je zaměřeno především na oddělení 

topografických komponent, které jsou charakterizovány jejich frekvencí. Tyto komponenty 
dělíme na drsnost a vlnitost, kde drsnost odpovídá vysokým frekvencím a vlnitost nízkým 
frekvencím. K převodu prostorových dat do frekvenční oblasti se využívá diskrétní 
Fourierova transformace (DFT) a pro hodnocení frekvenčního obsahu je pak využíváno 
zejména výkonové spektrum. Více informací o zpracování dat ve frekvenční oblasti lze nalézt 
v kapitole 5. Specifikaci digitálního filtru je nutné volit vždy s ohledem na konkrétní aplikaci. 
Obecně by však filtry vhodné pro filtraci povrchu měly být lineární s nulovou fází a také 
s plynulou impulzní odezvou. K dosažení plynulých přechodů se pro návrh filtru používají 
tzv. okna. 
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5 Zpracování dat ve frekvenční oblasti 

Po transformaci dat vzhledem k nové referenční rovině následuje převod do frekvenční 
oblasti pomocí Fourierovy transformace (FT). Z důvodu zaměření práce je kapitola věnována 
diskrétní dvourozměrné Fourierově transformaci (2D FT), jejím vlastnostem, metodám 
výpočtu a porovnání výpočetní náročnosti vybraných metod. 

 

5.1 Spojitá dvourozměrná Fourierova transformace 
Nechť f(x,y) je spojitá funkce dvou spojitých proměnných x a y. Dvourozměrná Fourierova 

transformace je dána vztahem 

yxeyxfF yxj
yx

yx dd),(),( )(2� �


�



�

��� �����  (5.1)

a její inverze 

yx
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yx
yxeFyxf ����

�
��� dd),(
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2 � �


�



�

��  (5.2)

kde x a y představují spojité prostorové proměnné a ωx, ωy představují spojité frekvenční 
proměnné. 

 

5.2 Diskrétní dvourozměrná Fourierova transformace 
Předpokládejme, že jsme spojitý obraz navzorkovali do 2-D pole, f(x,y), obsahující M 

řádků a N sloupců, přičemž (x, y) jsou diskrétní souřadnice tohoto pole; x = 0, 1, 2, ..., M-1 a 
y = 0, 1, 2, ..., N-1. Toto numerické pole (digitální obraz) můžeme pak vyjádřit následující 
rovnicí 

 (5.3)

 

kde x a y představují souřadnice jednotlivých bodů (pixelů) obrazu v prostoru. 

Dvourozměrná diskrétní Fourierova transformace funkce f se pak vypočte dle vztahu 
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Výsledné obdélníkové pole M×N je nazýváno jako frekvenční obdélník. 
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Inverzní diskrétní dvourozměrná Fourierova transformace je dána vztahem 
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pro u = 0, 1, 2, ..., M-1 a v = 0, 1, 2, ..., N-1, kde u, v jsou frekvenční proměnné, představující 
souřadnice ve frekvenčním čtverci. 

Hodnota transformace v počátku frekvenční oblasti F(0,0) se nazývá stejnosměrná složka 
Fourierovy transformace. Stejnosměrná složka je rovna M×N násobku průměrné hodnoty 
f(x,y). Součin M×N je obvykle vysoké číslo a |F(0,0)| je typicky největší složka spektra, která 
může být o několik řádů vyšší než ostatní složky. 
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I pokud je funkce f(x,y) reálná, její transformace je obecně komplexní. Základní metodou 
vizuální analýzy transformace je výpočet spektra a jeho zobrazení jako obrazu. Jestliže R(u,v) 
a I(u.v) představují reálnou a imaginární složku F(u,v), Fourierovo spektrum je pak 
definováno jako 

 (5.7)

Fáze transformace je definována jako 

 (5.8)

Předchozí dvě funkce mohou být použity pro vyjádření komplexní funkce F(u,v) v polární 
formě 

 (5.9)

Výkonové spektrum je definováno jako mocnina amplitudy 

 (5.10)

Pro účely vizualizace není důležité, jestli zobrazíme  nebo . 

 

Jestliže f(x,y) je reálná funkce, pak její Fourierova transformace je oboustranně symetrická 
podle počátku, to znamená 

 (5.11)

což naznačuje, že Fourierovo spektrum je také symetrické podle počátku. 

 (5.12)

To může být znázorněno pomocí přímého dosazení do rovnice pro F(u,v) 

 (5.13)
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Fourierova transformace je periodická v obou směrech u a v s periodicitou určenou M a N. 
Periodicita je také vlastností inverzní DFT 

 (5.14)

Což znamená, že obraz získaný inverzní Fourierovou transformací je také periodický. 
Periodicita je matematickou vlastností DFT a její transformace. Použitím 2D-DFT však 
počítáme jen jednu periodu, tudíž pracujeme s polem o velikosti M×N. Otázka periodicity je 
důležitá pro způsob vnímání jak výsledná data DFT souvisí s periodami transformace. Princip 
periodicity dvourozměrné Fourierovy transformace znázorňuje následující obrázek (obr. 5.1). 
Šedá plocha představuje pole dat obdržených při výpočtu 2D DFT, čárkovaně jsou ohraničená 
periodicky opakující se pole transformace. Z obrázku je patrné, že data vypočtená 2D DFT 
obsahují čtyři čtvrtiny period střetávajících se ve středu vypočteného pole (obr. 5.1). Vizuální 
analýza spekter se zjednodušuje přesunem dat do počátku transformace, do středu 
frekvenčního obdélníku (obr. 5.1 b). To může být provedeno vynásobením  
před výpočtem 2D DFT. 

 
Obr. 5.1 – Schématické znázornění periodicity dvourozměrné DFT 

 
 

5.3 Vybrané metody výpočtu Fourierovy transformace a 
porovnání jejich rychlosti 

Jelikož výpočet FT přímo z definice je pro praktické využití příliš pomalý, vznikla 
postupem času celá řada algoritmů, které výpočet urychlují (odtud také pochází název FFT – 
Fast Fourier Transform). Zřejmě nejznámějším a nejrozšířenějším algoritmem pro výpočet 1D 
FFT je Cooley-Tukey algoritmus. Tento algoritmus rekurzivně rozkládá DFT o velikosti 
N=N1N2 na řadu menších DFTs o velikosti N1 a N2.  

Přímý výpočet FT z množiny N vzorků vyžaduje O(N2) aritmetických operací. Kdybychom 
uvažovali například záznam obsahující 1024 vzorků, požadovaný počet operací pro výpočet 
FT přímo podle definice by byl roven 10242, což znamená 1 048 576 aritmetických operací. 

0 

0 v 
0 

0 
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Naproti tomu algoritmy založené na výpočtu FFT vyžadují jen O(N log(N)) aritmetických 
operací. Při záznamu 1024 vzorků je tedy třeba jen 1024*log1024, což je přibližně 3 083 
aritmetických operací. Při výpočtu FFT pro vzorek dat o velikosti 1024 bodů je tedy zapotřebí 
přibližně 340x méně aritmetických operací oproti výpočtu FT přímou metodou. S rostoucím 
počtem bodů samozřejmě roste i rozdíl ve výpočetní náročnosti. V následujícím grafu (obr. 
5.2) je možné porovnat teoretickou výpočetní náročnost pro různé rozměry obrazu. Pro lepší 
přehlednost byla použita logaritmická stupnice pro osu y. 

 
Obr. 5.2 – Porovnání výpočetní náročnosti FT a FFT pro různé velikosti obrazu 

 

V této podkapitole budou představeny vybrané nejznámější algoritmy výpočtu FFT a bude 
porovnána rychlost jejich výpočtu. Jelikož u reálných aplikací rychlost výpočtu nezávisí jen 
na zvoleném algoritmu a počtu vyžadovaných aritmetických operací, ale liší se také podle 
použitého hardware, bude provedeno porovnání i na základě reálného měření času výpočtu. 
 

5.3.1 Row-Column Decomposition 
Tato metoda využívá separability 2D DFT. Výpočet 2-D DFT je možné rozdělit na 

výpočty 1D DFT podél řádků (sloupců) obrazu následované 1D DFT sloupců (řádků) 
výsledku: 
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F(x,v) je 1-D DFT řádku f(x,y). 
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5.3.2 Vector Radix 
Vector radix algoritmy jsou založeny na skutečnosti, že N bodová DFT může být 

vypočtena pomocí dvou N/2 DFTs nebo tří N/3 DFTs a tak dále. Tento princip je možné 
rozšířit přímo do 2D. Například NxN bodová DFT může být vypočtena pomocí čtyř N/2xN/2 
DFTs nebo šesti N/2xN/3 DFTs nebo devíti N/3xN/3 DFTs a tak dále. Tímto způsobem je 
možné rozšířit 1D FFT algoritmy, jako jsou decimace v čase a decimace ve frekvenci, přímo 
pro 2D aplikace. 

Jako příklad můžeme uvést rozšíření 1D algoritmu decimace v čase pro vector radix-2. Za 
předpokladu vstupního obrazu NxM, kde N = M = 2k můžeme zapsat funkci F(u,v) jako 

vu
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kde Nj
N eW /2��� , ),( vuGss  je N/2 x N/2 bodová DFT funkce )2,2(),( yxfvugss � , která 

je periodická s periodou N/2 x N/2. Funkce ),( vuGls , ),( vuGsl  a ),( vuGll  jsou definované 

podobně. 

Při porovnání teoretické výpočetní náročnosti s row-column dekompozicí dojde ke snížení 
počtu násobení přibližně o čtvrtinu, ale počet sčítání zůstává stejný (viz Tab. 5.1). Nejedná se 
tedy o výrazný rozdíl oproti row-column decomposition, která je oproti vector radix 
jednodušší na implementaci s využitím 1-D FFT. 

 
Tab. 5.1 Výpočetní náročnost Vector radix algoritmu pro N = M = 512 

 Počet násobení 
(N = 512) 

Počet sčítání 
(N = 512) 

Přímý výpočet 
(100%) (100%) 

Row-column dekompozice 
s použitím 1D FFT (0,0034%) (0,007%) 

Vector radix 2D FFT 

(0,0025%) 

 
(0,007%) 
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5.3.3 FFTW 
The Fastest Fourier Transform in the West (FFTW) je softwarová knihovna psaná v jazyce 

C, která slouží pro výpočet diskrétní Fourierovy transformace (DFT) a je známa jako 
nejrychlejší volně šiřitelná softwarová implementace algoritmu FFT. Knihovna umožňuje 
výpočty DFT pro jednorozměrná, ale i vícerozměrná data reálných i komplexních čísel. Na 
rozdíl od jiných metod výpočtu je možné FFTW použít pro vstupní data libovolného rozměru, 
není tedy nutné volit vzorky o rozměru mocniny 2. Výpočetní náročnost FFTW je přitom jen 
O(N log(N)). FFTW je stále vyvíjena a vylepšována, zatím poslední verze (FFTW 3.3.4) byla 
zveřejněna v roce 2014. V současnosti využívá knihovny FFTW pro výpočty Fourierovy 
transformace například i MATLAB. 

Výhoda FFTW spočívá v optimalizaci výpočtu pro konkrétní vstupní data a hardware. Pro 
výpočet využívá celou řadu algoritmů včetně různých variant Cooley-Tukey algoritmů. 
Knihovny FFTW volí nejrychlejší metodu výpočtu na základě rozměru vstupních dat a také 
podle dostupného hardware. V posledních verzích je podporována celá řada instrukcí pro 
hardwarovou akceleraci výpočtu (např. SSE, SSE2, 3DNow!, and AltiVec). Podrobnější 
informace o FFTW lze nalézt na stránkách tvůrců algoritmu (http://www.fftw.org) anebo 
v řadě jejich publikací (např. [52],[53],[54]). 

 

5.3.4 cuFFT 
NVIDIA CUDA Fast Fourier Transform library (cuFFT) je softwarová knihovna určená 

pro výpočty FFT s využitím paralelního výkonu grafických karet NVIDIA. Knihovna se 
skládá ze dvou částí: cuFFT a cuFFTW, kde cuFFT je knihovna navržená speciálně pro 
grafické karty NVIDIA a knihovna cuFFTW je určena pro výpočty FFTW s využitím 
výpočetního výkonu grafické karty. 

Podobně jako FFTW i cuFFT podporuje širokou škálu vstupních dat, přičemž tvůrci 
udávají, že náročnost algoritmu zůstává stále O(N log (N)) pro jakákoli vstupní data a slibují 
až desetinásobné zrychlení výpočtu oproti CPU. Knihovna využívá algoritmů založených na 
známých Cooley-Tukey a Bluestein algoritmech, které volí automaticky podle typu vstupních 
dat. Více informací o softwarové knihovně cuFFT lze nalézt na stránkách firmy NVIDIA 
(http://docs.nvidia.com/cuda/cufft/, [55],[56]). 
 

5.3.5 Reálné měření pro porovnání rychlosti výpočtu 
Pro ukázku bylo v Matlabu provedeno měření rychlosti výpočtu 2D DFT s využitím 

algoritmů row-column dekompozice a FFTW (který využívá funkce Matlabu fft2). Z důvodu 
velké výpočetní náročnosti nebyl měřen výpočet přímou metodou. Měření bylo provedeno na 
notebooku v následující konfiguraci: procesor Intel Core i5-3210M (2,5GHz) s 12GB 
operační paměti RAM a grafickou kartou NVIDIA GeForce GT 640M LE (384 CUDA jader). 
Pro porovnání bylo také provedeno měření výpočtu FFTW s využitím grafické karty. 
Výsledky je možné vidět v následujícím grafu (obr. 5.3). Časy výpočtu jsou pro každý 
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algoritmus průměrované z deseti měření. Z výsledků je patrné, že pro malé rozměry obrazu 
(přibližně do 8x8 px)podávají všechny tři metody velice podobný výkon. Pro vyšší počty 
obrazových bodů už je ale rozdíl v rychlosti výpočtu FFTW oproti R-C dekompozici 
významný. Naproti tomu rozdíly v rychlostech výpočtu FFTW pomocí CPU a GPU nejsou až 
tak velké, i když je patrné, že s rostoucím počtem pixelů roste i rychlost paralelního výpočtu 
na GPU. Zde je dobré podotknout, že testovací grafická karta nepatří k nejvýkonnějším a 
pokud by bylo možné využít některou z profesionálních výkonných grafických karet, byl by 
rozdíl pravděpodobně daleko větší. 

 
Obr. 5.3 Reálné měření rychlosti výpočtu 2D DFT 

 

5.4  Přehled typů nerovností povrchu a jejich zobrazení ve 
spektrech 

Pro seznámení s vlastnostmi dvourozměrné FT byl vytvořen soubor základních vzorových 
obrazců a jejich Fourierova transformace. Použité obrazce byly generovány ve stupních šedi v 
rozlišení 128 x 128 pixelů s 8 bitovou hloubkou. Černému pozadí odpovídá hodnota 0 a 
bílému objektu odpovídá hodnota 255. V programu MATLAB byla vypočtena 2D DFT a 
vykresleny výsledky. 

Prvními generovanými obrazci byly pruhy tvořené funkcí cosinus (obr. 5.4 a) 

 (5.18)

kde x = 1, 2, 3, ..., 128 a y = 1, 2, 3, ..., 128. 

 

Jelikož Fourierova transformace vyjadřuje obraz pomocí kombinace harmonických 
signálů, je výsledná spektrální mapa této funkce velice jednoduchá. Obsahuje dvě špičky 
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odpovídající frekvenci střídání pruhů v obraze (obr. 5.4 b). Z 3D pohledu je možné odečíst i 
počet pruhů v obraze. 

a)      b)  
Obr. 5.4 – Funkce cosinus (5.11) a její DFT (a – 2D obraz, b – 3D pohled na spektrum) 

Pokud vykreslíme následující funkci 

 (5.19)

dostaneme v každém směru obrazu jiný počet přechodů (obr. 5.5 a), což lze vyčíst i 
z vypočteného spektra (obr. 5.5 b). 

a)      b)  
Obr. 5.5 – Funkce (5.13) a její DFT (a – 2D obraz, b – 3D pohled na spektrum)  

Prahováním předchozího obrazu s použitím prahovací hodnoty 0 vznikne binární obraz 
obsahující ostré hrany v místech přechodu z čené barvy na bílou a naopak. Výsledkem těchto 
ostrých hran je, že Fourierovo spektrum již neobsahuje pouze dvě špičky. 

a)      b)  
Obr. 5.6 – Prahovaná funkce (5.19), a) obraz, b) spektrum 

 

Dalším obrazcem je kombinace kosinusových funkcí v obou osách (obr. 5.7 a) 

 (5.20)
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Tentokrát se ve spektrální mapě objeví čtyři špičky odpovídající frekvencím v obou směrech x 
a y (obr. 5.7 b). 

a)      b)  
Obr. 5.7 – Funkce (5.14) a její DFT (a – obraz, b – spektrum) 

 

Dalším generovaným obrazcem je černobílá šachovnice se čtverci o rozměru 8 x 8 pixelů 
(obr. 5.8 a). Jelikož tento obraz obsahuje ostré přechody, ve spektrálních mapách se, na rozdíl 
od spektrální mapy z obrázku obr. 5.7, zobrazí několik periodicky opakujících se špiček (obr. 
5.8 b, c). Bod ve středu spektrální mapy se nazývá stejnosměrná (DC) složka. I v tomto 
případě je možné z výsledného spektra vyčíst počet čtverců v jedné řadě (viz. obr. 5.8 b). 

a)      b)  
Obr. 5.8 – Šachovnice a její DFT (a – obraz, b – spektrum) 

 

Posledním příkladem je ukázka výpočtu dvourozměrné Fourierovy transformace pro obraz 
topografie povrchu vzorku plechu po válcování (obr. 5.9 a). Rozměry původního obrazu jsou 
1700 x 1700 pixelů a jedná se o snímek plochy o rozměru 5 x 5 mm. Vypočtená spektrální 
mapa (obr. 5.9 b) je podstatně složitější a obsahuje více složek než v předchozích případech. 
Je patrné, že Fourierova transformace zvýraznila periodicity v obraze. Spektrum je pro lepší 
názornost zobrazeno s použitím logaritmické osy z (obr. 5.9 b). 

a)    b)  
Obr. 5.9– Obraz povrchu plechu  a jeho DFT (a – obraz, b – spektrum) 
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6 Příprava vzorků a experimenty 

Metody a postupy popsané v předchozích kapitolách byly použity na různých vzorcích 
podle náhodného výběru. V této kapitole bude prezentována metoda hodnocení spekter pro 
spektrální analýzu povrchu vzorků vytvořených podélným válcováním za studena, jelikož 
k těmto vzorkům byly k dispozici všechny údaje o technologii a vzorky k analýze byly 
doprovázeny dalšími daty. Účelem tohoto experimentu je sledování vlivu technologických 
parametrů (zejména úběru při válcování) na změnu topografie povrchu a jeho spektrální 
analýzu.

Pro tvorbu vzorků byly použity plechy z hlubokotažné 
oceli řady KOHAL o jakosti 697. Z tabule byly vytvořeny 
vzorky o rozměru 150 x 31 x 2,52 mm. Z těchto vzorků 
bylo vybráno 10, které byly následně válcovány, čímž 
bylo vytvořeno 10 vývalků s označením 1A – 10A (Tab. 
6.1). Tato první řada vzorků byla válcována laboratorní 
válcovací stolicí Q110. Vzorek 0A je původní vzorek, 
který nebyl válcován. Válcování probíhalo při rychlosti 
válců 0,1 m∙s-1 a naměřené síly se pohybovaly od 18 do 
242kN. 

 
Obr. 6.1 – Princip válcování a 

změny tloušťky plechu 

 

Další sada vzorků byla vytvořena pomocí válcovací stolice DUO 210 SVa na Katedře 
tváření kovů Hutnické fakulty TU v Košicích. Ze stejného materiálu bylo podobně jako 
v předchozím případě vytvořeno 10 vzorků, které byly postupně válcovány, čímž bylo 
vytvořeno 10 vývalků s označením 1B – 10B (Tab. 6.2), přičemž vzorek 0B nebyl válcován. 
Válcovací rychlost byla tentokrát 1 m∙s-1. 

 
Tab. 6.1 – Úběry a síly při válcování na Q110 

Označení 
vzorku h0[mm]�� h1[mm]�� ��h[mm] F[kN]��

0A 2,52 - - - 
1A 2,50 2,25 0,25 18,61 
2A 2,50 1,94 0,56 45,84 
3A 2,49 1,74 0,75 63,87 
4A 2,49 1,54 0,95 85,39 
5A 2,51 1,31 1,20 114,06 
6A 2,46 1,11 1,35 136,86 
7A 2,48 0,91 1,57 169,75 
8A 2,48 0,83 1,65 183,05 
9A 2,47 0,75 1,72 195,87 

10A 2,49 0,51 1,98 242,26 

Tab. 6.2 – Úběry při válcování na DUO 210 
Označení 

vzorku h0[mm]�� h1[mm]�� �h[mm] 

0B 2,52 - - 
1B 2,52 2,19 0,33 
2B 2,53 1,83 0,7 
3B 2,52 1,55 0,97 
4B 2,52 1,50 1,02 
5B 2,52 1,13 1,39 
6B 2,52 1,02 1,5 
7B 2,52 0,88 1,64 
8B 2,54 0,80 1,74 
9B 2,52 0,66 1,86 

10B 2,52 0,50 2,02 
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6.1 Měření topografie povrchů 
Pro měření topografie povrchu byl použit přístroj MicroProf FRT (obr. 6.2) od firmy Fries 

Research & Technology GmbH na Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě. Jedná se o víceúčelový 
modulární optický měřicí nástroj využívající metody chromatické aberace optické čočky. 
Přístroj je vhodný pro přesné měření profilů nebo topografie povrchů. Skládá z následujících 
komponent: snímač, nosný rám, skenovací stolek, osa z, elektronika snímače, atd. Umožňuje 
měření profilu, drsnosti, topografie nebo tloušťky tenkých vrstev. 

  
Obr. 6.2 – Měření pomocí optického profilometru MicroProf 

 

V závislosti na použité snímací hlavě se mění maximální vertikální měřicí rozsah od 
300μm až k 5mm s lokálním rozlišením snímače až k 3nm. Měřena může být plocha o 
rozměrech až 310 x 310 mm na vzorcích o hmotnosti do 5kg. Jelikož všechny parametry 
závisí na typu použité snímací hlavy, budou dále uvedeny parametry snímací hlavy použité 
pro měření vzorků v této práci (obr. 6.3). Jedná se o chromatický snímač CWL SEN 000 03 
pracující s paprskem chromatického bílého světla.  CWL snímač je založen na principu 
měření vzdálenosti. Bílé světlo je soustředěno na zkoumaný povrch pomocí měřicí hlavy s 
ohniskovou vzdáleností silně závislou na vlnové délce. Spektrum světla rozptýleného na 
povrchu generuje špičku ve spektrometru. Vlnová délka této špičky je použita k určení 
vzdálenosti vzorku. Technické parametry a specifikace snímací hlavy a elektroniky snímače 
jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 
Obr. 6.3 – Chromatická snímací hlava CWL 

[FRT]

Tabulka 6.1 – Technická specifikace snímací 
hlavy CWL - SEN 000 03 [FRT] 

Zdroj světla LED bílé světlo 
Měřicí rozsah (z) 3 mm 
Pracovní vzdálenost (z) 22,5 mm 
Vertikální rozlišení (z) 100 nm / 30 nm 
Příčné rozlišení (x,y) 6 μm 
Přesnost 1 μm 
Průměr bodu 12 μm 
Úhel k povrchu 90° ± 30° 
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K optickému profilometru MicroProf FRT je dodáván software Mark III sloužící k analýze 
naměřených dat. Pomocí tohoto software je možno statisticky vyhodnotit parametry měřeného 
povrchu podle normy ISO 4278, novější verze software už ale nabízí i normu ISO 25178. 
Software nabízí export naměřených dat také do ASCII formátu, což umožňuje následné 
zpracování výstupních dat v dalších aplikacích. 

 

6.2 Návrh algoritmu automatizovaného vyhodnocení spekter 
Za účelem automatického vyhodnocení naměřených dat a zejména pak dvourozměrných 

spekter z nich vypočtených byl navržen algoritmus, který byl aplikován a ověřen v prostředí 
MATLAB. Algoritmus je rozdělen do několika kroků. Prvním krokem je předpřipravení 
naměřených dat a výpočet výškových parametrů dle normy ČSN EN ISO 25 178. Tyto 
parametry budou sloužit k porovnání při sledování vlivu změny topografie povrchu 
na hodnoty vypočtené navrženým algoritmem. Dalším krokem je výpočet dvourozměrných 
spekter z předpřipravených dat. Poté následuje výpočet úhlového spektra, kde cílem tohoto 
algoritmu je nalezení hlavních dvou směrů rozložení nejvyšších amplitud ve spektru. Další 
část algoritmu spočívá v prahování obrazu spektrální mapy a má za úkol v těchto spektrálních 
mapách vypočíst poměr ploch oblastí s vyšší vlnovou délkou a oblastí s krátkou vlnovou 
délkou. Hranice těchto oblastí je možné nastavit dle potřeby. 

Schematické znázornění kroků navrženého algoritmu je vyobrazeno na následujícím 
obrázku (obr. 6.4). Jednotlivé kroky budou dále rozepsány v následujících podkapitolách. 

 

 
 

Obr. 6.4 – Schéma postupu vyhodnocení 

Vstupní data 

výpočet výškových 
parametrů 

výpočet parametrů 

výpočet spektra a nalezení 
maximální amplitudy 

převod na binární obraz 
(nízké frekvence)

před-zpracování

výpočet úhlového spektra převod na binární obraz 
(vysoké frekvence)

výpočet parametrů 

výpočet poměru 
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6.2.1 Před-zpracování naměřených dat 
Jak již bylo uvedeno, prvním krokem algoritmu je příprava naměřených dat k dalšímu 

zpracování. Data naměřená optickým profilometrem byla exportována do TXT souborů a 
následně zpracována v programu MATLAB.  

Textový soubor obsahující naměřená data má následující strukturu: 
 
HeaderLines=10 
ScanMode=3D 
XSize=1700 
YSize=1700 
Depth=16 
XRange=0.005 
YRange=0.005 
ZScale=9.15555e-008 
 
0 0 14162 
1 0 14140 
2 0 14141 
3 0 14161 
.  .  . 
.  .  . 

kde XSize představuje počet naměřených vzorků v ose x a YSize počet naměřených vzorků 
v ose y. Je tedy vidět, že při tomto měření bylo v obou rozměrech x a y získáno 1700 bodů. 
Hodnoty XRange a YRange udávají skutečný rozměr měřené plochy v metrech. Z ukázky lze 
tedy vyčíst, že byla měřena plocha 5 x 5 mm. Poslední hodnota ZScale vyjadřuje měřítko 
použité pro přepočet naměřených hodnot tak, aby tyto hodnoty mohly být uložené v textovém 
souboru v celočíselném formátu (tedy bez desetinných míst). Po hlavičce v textovém souboru 
následují naměřená data, ta jsou uložena po řádcích tak, že každý řádek v souboru představuje 
souřadnice jednoho naměřeného bodu (x, y, z). Vytvořená aplikace umožňuje převedení 
tohoto textového výstupu do podoby matice výškových nerovností měřeného povrchu. Pro 
převod byla použita následující konvence: hodnota XSize = M, hodnota YSize = N (obr. 6.5). 
 

  ...  

  ...  

... ... ... ... 

  ...  

Obr. 6.5 – Převod dat do tvaru matice výškových nerovností 
 

Jelikož hodnoty jsou zpravidla ovlivněny nepřesným uložením vzorku při měření a dále 
mohou být ovlivněny i chybami měření, je třeba naměřená data následně upravit do podoby 
vhodné k dalšímu zpracování. Prvním krokem přípravy je kontrola, zda se v datech 
nevyskytují nezměřené body (tzv. outliers), pokud ano, je třeba tyto body z matice před 

hlavička souboru (parametry měření) 

naměřená data 
(souřadnice měřeného bodu: x, y, z) 
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dalším zpracováním odfiltrovat. Poté následuje výpočet referenční roviny a „vyrovnání dat“ 
vzhledem k této nové rovině. Zde je důležité zvolit správný řád roviny. Pro většinu ploch 
vystačí druhý řád, ale pro komplikovanější tvary je třeba volit řády vyšší. Takto připravená 
data byla použita pro výpočet výškových parametrů a výpočet spektrer pomocí 2D DFT. 
 

6.2.2 Výpočet spekter povrchů po válcování 
Data předpřipravená způsobem popsaným v předchozí kapitole byla použita pro výpočet 

spektra pomocí 2D DFT. Teorie k 2D DFT spolu s příslušnými rovnicemi byla uvedena 
v kapitole 5.2. V případě vzorků řady A měla matice vstupních dat rozměr M = N = 1700 
bodů a byla získána měřením plochy x = y = 5 mm. Frekvenční rozsah měření lze určit dle 
vztahu 
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Spektra lze vypočíst přímo z celé plochy anebo je možné zvolit průměrování. Pro výpočet 
spektra s průměrováním bylo použito okno o rozměru M = N = 512 bodů (~1,5x1,5mm) 
s překryvem 2/3 v obou směrech, čímž bylo dosaženo 49 násobného průměrování. K potlačení 
prosakování spektra byla pro každé okno použita Gaussova váhovací funkce 

2
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� N
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euH
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(6.5)

 
kde α = 2,5 je nepřímo úměrná standardní odchylce Gaussovy náhodné veličiny a N = 512 je 
velikost okna. 
 

Ve výsledných spektrech je pak možné sledovat změny způsobené vlivem jednotlivých 
úběrů při válcování a změny topografie povrchu. Je také možné nalézt hodnotu s maximální 
amplitudou a její souřadnice. Tím lze určit vlnitost s nejvyšší amplitudou (viz obr. 6.6, c, e). 
Pro ukázku byla vybrána data naměřená ze vzorku 5A (obr. 6.6, a). Na následujících 
obrázcích (obr. 6.6, b, d) je možné vidět spektrální mapy pro tento vzorek a dále je možné 
sledovat vliv průměrování. Z obrázků je patrné, že průměrováním dochází k vyhlazení 
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původně zašuměného spektra. Dále se na tomto reálném měření potvrdil teoretický 
předpoklad z kapitoly 5.4, ve které byl uveden přehled typů nerovností povrchu a jejich 
zobrazení ve spektrech. Na obrázku povrchu vzorku (obr. 6.6, a) je možné vidět slabé pruhy 
periodicky se opakující ve směru osy y. Ve vypočtených spektrech se tato periodicita 
projevila špičkou s hodnotou 13/5mm v ose v (viz obr. 6.6, c, e). 

 

a)  
 

b)   c)  

d)   e)  
Obr. 6.6 – Spektra vypočtená pro vzorek 5A 

a) obraz vzorku 5A ve stupních šedi 
b) spektrum vypočtené přímo z celé plochy M = N = 1700; c) detailní výřez pohledu v-z pro spektrum 

d) průměrované spektrum vypočtené z celé  plochy s použitím okna M = N = 512 (49 násobné 
průměrování); e) detailní výřez pohledu v-z pro spektrum c 
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6.2.3 Převod spektra do polárních souřadnic 
Pro určení anizotropie povrchu a směru textury je Fourierovo spektrum převedeno do 

polárních souřadnic. Princip převodu popisuje následující obrázek (obr. 6.7). Pro každý bod 
spektra (P) je vypočten úhel (α) a vzdálenost tohoto bodu od středu frekvenčního čtverce (r). 
Poté jsou sečteny amplitudy všech bodů ve stejném úhlu. Vzdálenost je použita k ohraničení 
rozsahu výpočtu, který je ve skriptu možné upravit zadáním hodnoty maximální (rmax) a 
minimální (rmin) vzdálenosti od středu frekvenčního čtverce, čímž lze provést výpočty 
úhlových spekter pro různé rozsahy vlnových délek. 

 
Obr. 6.7 – Převod na polární souřadnice 

 

Výpočet úhlu α a vzdálenosti od středu frekvenčního čtverce r je proveden dle 
následujících rovnic: 
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Na obrázku Obr. 6.8 je uveden příklad vypočteného úhlového spektra pro vzorek 5A, jehož 
spektrum bylo zobrazené na předchozích obrázcích (obr. 6.6). Výpočet úhlového spektra byl 
v tomto případě proveden pro spektrum vypočtené bez průměrování (obr. 6.6 a) na rozsahu 
rmin = 1 a rmax = 150. 

 
Obr. 6.8 – Úhlové spektrum vzorku 5A 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

g g q y

úhel [°]

[-
]



   

23 
 

6.2.4  Prahování 
Další část algoritmu spočívá v prahování spektrální mapy na základě poměrné hodnoty 

maximální hodnoty amplitudy spektra. Převod původního spektra na binární obraz je rozdělen 
do dvou fází. V jenom kroku se vypočte binární obraz pro nízké frekvence BL(i), který je 
vytvořen pomocí prahovací hodnoty T stanovené jako 5% maximální hodnoty amplitudy 
spektra max(DFT). 

20/)max(kde
0
1

)( DFTT
Tipro
Tipro

iBL �
�
�
�

 
#

�  (6.7)

 

kde i = 0 – max(DFT) představuje hodnotu amplitudy spektra. 

 

Prahovací hodnota T = 5% byla určena na základě analýzy histogramu spektrálních map, 
ze kterých vyplynulo, že většina bodů spektra se nachází pod hranicí 5% maximální hodnoty. 

V dalším kroku je vypočten binární obraz pro vysoké frekvence BH(i), který je vytvořen 
pomocí prahovací hodnoty T stanovené jako 1% maximální hodnoty amplitudy spektra 
max(A): 

100/)max(kde
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)( DFTT
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iBH �
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�

 
#

�  (6.8)

 

kde i = 0 – max(DFT) stejně jako v předchozím vzorci představuje hodnotu amplitudy 
spektra. 

 

Z binárních obrazů (BH) a (BL) jsou pak vypočteny hodnoty AH a AL, které představují 
počet bodů binárního obrazu spektra s hodnotou jedna dělenou počtem bodů obrazu: 

	� ),()max( yxB
MN

DFTA HH  (6.9)

 

	� ),()max( yxB
MN

DFTA LL  (6.10)

 

kde x = 1, 2, 3, ..., M a y = 1, 2, 3, ..., N, přičemž M je počet řádků obrazu a N je počet 
sloupců. 

Na závěr je pak vypočten poměr R mezi počtem bodů s vysokými (AH) a nízkými 
frekvencemi (AL). 
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Na následujících obrázcích je ukázka výše popsaného prahování (obr. 6.9) na spektrální 
mapě vypočtené pro vzorek 5A. Do prvního obrázku (obr. 6.9 a) jsou navíc pomocí elips 
vyznačeny hranice obou výsledných oblastí po prahování. 

 

a)  

b)   c)  
Obr. 6.9 – Spektrum vzorku 5A a) 

b) převedené na binární obraz prahováním v hodnotě 5% a c) v hodnotě 1% maximální amplitudy 
 
 
 

6.2.5 Vliv změny topografie povrchu na spektrum 
V této části bude zkoumán vliv změny topografie povrchu při válcování na vypočtená 

spektra povrchu a také vztah mezi výsledky vypočtenými pomocí navrženého algoritmu 
a hodnotami výškových parametrů povrchu vypočtenými podle normy ISO 25 178. 
V tabulkách a grafech budou postupně uvedeny hodnoty vypočtené pro jednotlivé vzorky 
řady A a řady B. Jak již bylo uvedeno, z každé řady bylo vytvořeno 10 vývalků. Zde budou 
pro ilustraci podrobněji rozebrány původní neproválcované vzorky 0A, 0B, dále pak vzorky 
10A, 10B, přičemž hodnoty všech vzorků budou zaznamenány v souhrnných tabulkách a 
grafech. 
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0A – neválcovaný vzorek 
Nejprve byl výpočet proveden pro neproválcovaný vzorek (0A). Snímek původního 

neproválcovaného vzorku je vyobrazen ve stupních šedé na obrázku obr. 6.10 a). 
Z Fourierovy transformace tohoto snímku je patrná homogenita povrchu, která se projevila 
homogenní spektrální mapou (obr. 6.10 b). Pro lepší názornost byla pro zobrazení spektrální 
mapy použita barevná stupnice s rozsahem 0-10. 

a)  b)  
Obr. 6.10 – Vzorek 0A – původní neproválcovaný vzorek 

a) obraz původního neproválcovaného povrchu, b) vypočtená spektrální mapa 
 

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty výškových parametrů pro tento 
vzorek. 

Tab. 6.3 – Vzorek 0A, hodnoty výškových parametrů 
[μm] Sp Sv Sz Sa Sq Ssk Sku 
0A 13,564 22,449 36,013 1,803 2,271 -0,17 3,398 

 

V další tabulce jsou uvedeny počty bodů plochy spektrální mapy obsahující vysoké 
frekvence AH, které byly vypočteny z binárního obrazu získaného dle definice (6.8), počty 
bodů plochy s nízkými frekvencemi AL, vypočtenými z binárního obrazu získaného dle (6.7) 
spolu s jejich poměrem a maximální hodnotou amplitudy spektra. 

 
Tab. 6.4 – Vzorek 0A, poměry ploch 

 AL AH AH/AL max(DFT) 
0A 43,205E-11 12,979E-09 30,04E+02 12,38E-08 

 

 
10A –vzorek válcovaný s úběrem 1,98mm 
Dalším vybraným vzorkem je vzorek proválcovaný s celkovým úběrem 1,98mm. Z obrazu 

posledního snímku povrchu je vidět, že výsledný povrch má jemnější strukturu (obr. 6.11 a). 
Z vypočteného spektra je opět patrná změna topografie povrchu a lze také pozorovat menší 
amplitudy v nižších frekvencích (ve středovém „kruhu“) spektrální mapy (obr. 6.11 b). 
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a)   b)  
Obr. 6.11 – Vzorek 10A – výsledný vzorek po válcování (absolutní úběr Δh = 1.98 mm) 

a) obraz výsledného povrchu vzorku, b) vypočtená spektrální mapa 
 

Hodnoty výškových parametrů pro tento vzorek jsou v následující tabulce. 
 

Tab. 6.5 – Vzorek 10A, hodnoty výškových parametrů 
[μm] Sp Sv Sz Sa Sq Ssk Sku 
10A 10,483 6,285 16,768 0,561 0,735 0,429 5,437 

 

Dále opět uvedeme poměr plochy spektrální mapy obsahující vysoké frekvence k ploše 
s nízkými frekvencemi. 

 
Tab. 6.6 – Vzorek 10A, poměry ploch 

 AL AH AH/AL max(DFT) 
10A 5,264E-11 5,129E-09 97,43E+02 6,26E-08 

 
 
Souhrnný přehled parametrů vzorků řady A 
Nyní shrneme výsledky měření pro všechny vzorky řady A. V tabulce Tab. 6.7 jsou 

uvedeny vypočtené výškové parametry jednotlivých vzorků. 
 

Tab. 6.7 – Výškové parametry vzorků řady A 
[μm] Sp Sv Sz Sa Sq Ssk Sku 

0A 13,564 22,449 36,013 1,803 2,271 -0,170 3,398 
1A 8,283 11,580 19,863 0,676 0,881 -0,111 4,670 
2A 14,778 17,607 32,385 0,641 0,851 -0,221 11,251 
3A 8,282 19,207 27,489 0,624 0,818 -0,396 9,331 
4A 9,098 11,851 20,948 0,627 0,801 0,126 3,604 
5A 7,920 11,701 19,620 0,542 0,719 -0,322 6,903 
6A 5,249 13,477 18,726 0,545 0,701 -0,009 3,911 
7A 7,446 7,684 15,130 0,392 0,518 0,608 5,278 
8A 7,784 9,526 17,310 0,558 0,721 0,062 3,884 
9A 7,924 6,250 14,173 0,567 0,733 -0,020 3,883 

10A 10,483 6,285 16,768 0,561 0,735 0,429 5,437 
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V následujících grafech je možné sledovat změnu výškových parametrů při válcování. 

    
Obr. 6.12 – Změna výškových parametrů pro vzorky řady A 

 
 

V následující tabulce je přehled hodnot vypočtených navrženým algoritmem. 
 

Tab. 6.8 – Vypočtené parametry vzorků řady A 
[μm] AL AH AH/AL Max(DFT) 

0A 43,205E-11 12,979E-09 30,04E+02 12,38E-08 
1A 5,402E-11 7,048E-09 1,31E+02 8,73E-08 
2A 6,415E-11 6,094E-09 95,00E+02 7,95E-08 
3A 5,647E-11 5,538E-09 98,08E+02 8,08E-08 
4A 15,063E-11 6,706E-09 44,52E+02 4,78E-08 
5A 3,838E-11 5,525E-09 1,44E+02 6,89E-08 
6A 3,148E-11 3,508E-09 1,11E+02 9,58E-08 
7A 3,275E-11 1,398E-09 42,69E+02 7,35E-08 
8A 2,903E-11 5,256E-09 1,81E+02 7,62E-08 
9A 3,087E-11 5,294E-09 1,72E+02 7,83E-08 

10A 5,264E-11 5,129E-09 97,43E+02 6,26E-08 
 

V grafu na obrázku Obr. 6.13 lze sledovat změnu hodnot při válcování. 
 

 
Obr. 6.13 – Změna počtu bodů vysokých frekvencí a nízkých frekvencí 
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V dalším grafu je přehled úhlových spekter pro všechny vzorky. 

 
Obr. 6.14 – Úhlová spektra vypočtená pro vzorky řady A 

 

Stejný experiment byl proveden se vzorky řady B. V případě vzorků řady B měla matice 
vstupních dat rozměr M = N = 1024 bodů a byla i v tomto případě získána měřením plochy 
x = y = 5 mm. Frekvenční rozsah měření je tedy dle vztahů (6.1) a (6.2) fmin = 0,2mm-1, 
fmax = 102,4mm-1 a rozsah vlnových délek dle vztahů (6.3) a (6.4) je λmin = 0,006mm a 
λmax = 5mm. Pro ukázku bude opět zobrazen povrch a spektrum neproválcovaného vzorku 0B, 
vzorku 5B a 10B. Poté bude následovat souhrnný přehled parametrů všech vzorků řady B. 
 
 

0B – neválcovaný vzorek 
Z obrazu neproválcovaného vzorku (obr. 6.10 a) a Fourierovy transformace tohoto snímku 

(obr. 6.10 b) je patrné, že se jedná o poměrně homogenní povrch. 
 

a) b)  
Obr. 6.15 – Vzorek 0B – původní neproválcovaný vzorek 

a) obraz původního neproválcovaného povrchu, b) vypočtená spektrální mapa 
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Hodnoty výškových parametrů pro tento vzorek jsou následující: 
 

Tab. 6.9 – Vzorek 0A, hodnoty výškových parametrů 
[μm] Sp Sv Sz Sa Sq Ssk Sku 
0B 33,378 23,490 56,868 1,752 2,253 -0,213 4,907 

 

Poměr plochy spektrální mapy obsahující vysoké frekvence k ploše s nízkými frekvencemi 
je uveden v následující tabulce. 

 
Tab. 6.10 – Vzorek 0B, poměry ploch 

 AL AH AH/AL max(DFT) 
0B 11,901E-10 3,384E-08 28,432E+02 13,37E-08 

 
 
 
10B –vzorek válcovaný s úběrem 2,02mm 
Dalším vzorkem je vzorek proválcovaný s celkovým úběrem 2,02mm. Ve spektrální mapě 

lze opět vidět pokles amplitud ve vyšších frekvencích. 

a)     b)  
Obr. 6.16 – Vzorek 10B – vzorek po válcování (absolutní úběr Δh 2,02mm) 

a) obraz povrchu vzorku, b) vypočtená spektrální mapa 
 

Hodnoty výškových parametrů pro tento vzorek jsou uvedeny v následující tabulce. 
  

Tab. 6.11 – Vzorek 10B, hodnoty výškových parametrů 
[μm] Sp Sv Sz Sa Sq Ssk Sku 
10B 8,340 8,351 16,691 0,861 1,092 0,038 3,576 

 

Poměr plochy spektrální mapy obsahující vysoké frekvence k ploše s nízkými frekvencemi 
je uveden v následující tabulce. 

 
Tab. 6.12 – Vzorek 10B, poměry ploch 

 AL AH AH/AL max(DFT) 
10B 2,073E-10 2,394E-08 1,155E+02 9,72E-08 
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Souhrnný přehled parametrů vzorků řady B 
Zde opět shrneme výsledky měření v tabulkách a grafech. Nejprve uvedeme tabulku 

výškových parametrů všech vzorků. 
 

Tab. 6.13 – Výškové parametry vzorků řady B 
[μm] Sp Sv Sz Sa Sq Ssk Sku 

0B 33,378 23,490 56,868 1,752 2,253 -0,213 4,907 
1B 8,798 16,703 25,501 0,881 1,196 -1,002 8,732 
2B 48,317 27,125 75,442 0,911 1,281 -1,222 27,575 
3B 39,654 8,951 48,605 0,708 0,981 2,140 39,285 
4B 12,518 10,672 23,190 0,800 1,052 0,171 5,380 
5B 9,348 7,297 16,644 0,915 1,171 0,181 3,544 
6B 10,720 11,044 21,764 0,805 1,053 0,111 4,989 
7B 16,690 15,150 31,840 0,873 1,187 0,593 8,716 
8B 8,245 10,598 18,842 0,822 1,048 0,098 3,796 
9B 34,134 11,831 45,965 0,658 0,854 0,419 15,009 

10B 8,340 8,351 16,691 0,861 1,092 0,038 3,576 

 

V následujících grafech je možné sledovat změnu výškových parametrů při válcování. 

   
Obr. 6.17 – Výškové parametry vzorků řady B 

 

V následující tabulce je přehled hodnot vypočtených navrženým algoritmem. 
 

Tab. 6.14 – Vypočtené parametry vzorků řady B 
[μm] AL AH AH/AL Max(DFT) 

0B 11,901E-10 3,384E-08 28,432E+02 13,37E-08 
1B 10,258E-10 2,687E-08 26,195E+02 5,61E-08 
2B 1,406E-10 1,781E-08 1,267E+02 15,79E-08 
3B 8,610E-10 2,512E-08 29,169E+02 4,77E-08 
4B 3,892E-10 2,924E-08 75,110E+02 6,12E-08 
5B 1,020E-10 3,031E-08 2,971E+02 10,79E-08 
6B 5,957E-10 2,893E-08 48,570E+02 5,87E-08 
7B 6,229E-10 2,722E-08 43,705E+02 7,15E-08 
8B 3,687E-10 2,295E-08 62,237E+02 8,35E-08 
9B 13,376E-10 2,187E-08 16,353E+02 3,29E-08 

10B 2,073E-10 2,394E-08 1,155E+02 9,72E-08 
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Hodnoty AL a AH jsou vyneseny v následujícím grafu. 

 
Obr. 6.18 – Změna počtu bodů vysokých frekvencí a nízkých frekvencí 

 

Na závěr opět uvedeme úhlová spektra. 
 

 
Obr. 6.19 – Úhlová spektra vypočtená pro vzorky řady B 
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7 Tvorba kamerového systému pro snímání topografie 
povrchů 

Dalším z cílů této práce je porovnání výsledků spektrální analýzy dat získaných měřením 
topografie povrchů metodou chromatické aberace optické čočky s výsledky spektrální analýzy 
obrazových dat nasnímaných průmyslovou digitální kamerou. Za tímto účelem byl sestaven 
zkušební kamerový systém, který bude stručně popsán v této kapitole. 

7.1 Digitální kamera a objektiv 
Kamerové systémy byly navrženy tak, aby je bylo možné přizpůsobit na osazení různými 

kombinacemi digitálních kamer a objektivů. Pro získání dat v této byla použita následující 
konfigurace: monochromatická CCD digitální kamera Basler acA1600-20gm s rozlišením 
1628 x 1236 pixelů v kombinaci s bilaterálním telecentrickým objektivem Opto Engineering 
TC 23 16 a koaxiálním osvětlením (bílá LED). Bilaterální telecentrický objektiv je 
telecentrický jak na straně snímaného objektu, tak na straně čipu, což umožňuje dosažení 
vysokého kontrastu v celé ploše zorného pole, větší hloubky ostrosti a menšího zkreslení. 
Základní parametry použitých komponent jsou vypsány v následující tabulce (Tab. 7.1). 

 
Tab. 7.1 – Parametry použitých komponent 

Typ kamery Basler Ace (GigE) acA1600-20gm 

Snímač  Sony ICX274, CCD s globální uzávěrkou 

Velikost snímače 1/1,8“ 

Barva Monochromatická 

Rozlišení 1628 x 1236 pixelů 

Velikost pixelu 4,4 x 4,4 μm 

Snímací frekvence 20 fps 

Komunikační rozhraní GigE 

Typ objektivu Opto Engineering TC 23 16 

Optika Bilaterální telecentrická 

Hloubka ostrosti 2 mm 

Zorné pole (1/1.8) 13,5 x 10,2 mm 

Pracovní vzdálenost 45,3 mm 

Osvětlení Koaxiální (bílá LED) 
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7.2 Sestavený kamerový systém a jeho ovládání 
Kamerové systémy sestávají z ocelové konstrukce, na které jsou umístěna polohovatelná 

ramena sloužící pro umístění kamery a osvětlovače. K přesnému polohování slouží krokové 
motory od Leadshine Technology. Jeden systém je uzpůsobený pro snímání povrchů plošnou 
kamerou, zatímco druhý systém je připravený pro snímání řádkovou kamerou. Jelikož pro 
účely této práce byl nakonec vybrán plošný systém, bude podrobněji popsán jen plošný 
systém. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, kamerové systémy umožňují různé 
modifikace osazení jak snímacími, tak osvětlovacími komponenty. Na základě experimentů 
byly vybrány komponenty uvedené v předchozí kapitole. Na obrázku (obr. 7.1) je patrné, že 
systém je vybaven i polohovatelným bočním osvětlením, to však nakonec nebylo pro účely 
této práce použito a bylo zvoleno koaxiální osvětlení. Experimenty byly ale prováděny 
například i s osvětlením pomocí temného pole (anglicky „darkfield“). Každé osvětlení má své 
výhody a nevýhody, a jelikož práce byla směřována k porovnání výsledků snímání pomocí 
kamerového systému s výsledky optické profilometrie, bylo zvoleno právě koaxiání osětlení, 
které má svým principem k osvětlení používaném u profilometrů nejblíže. 
 

  
Obr. 7.1 – Zkušební kamerový systém 

 

K polohování kamery a bočního osvětlení slouží dvoufázové krokové motory Leadshine 
Technology 42HS03 ovládané pomocí driverů M415B, které umožňují velice jemné rozlišení 
kroku až do 12800 kroků/ot. Celý systém ovládání je připojen k Arduinu Due a lze jej ovládat 
z počítače pomocí aplikace vytvořené v C#. Tato aplikace slouží nejen k ovládání celé 
sestavy, ale také k načítání a zobrazení dat nasnímaných digitální kamerou. Systém zapojení 
jednotlivých komponent znázorňuje schéma na obrázku (obr. 7.2). 
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Obr. 7.2 – Zapojení kamerového systému 

 

Aplikace je navržena pro připojení více systémů najednou, je tedy možné zobrazit více 
oken s obrazem z připojených kamer. Uživatel má možnost nastavit různé parametry 
připojené kamery a ukládat jednotlivé snímky. Z aplikace je také možné ovládat krokové 
motory intenzitu osvětlení. 

 

7.3 Snímání povrchů pomocí kamerového systému 
Pomocí kamerových systémů popsaných v předchozí kapitole byly nasnímány stejné 

povrchy, které byly měřeny pomocí optického profilometru MicroProf a dále byly nasnímány 
povrchy obráběné různou technologií. Zde je třeba si uvědomit, že každé měření pracuje na 
rozdílném principu a tudíž i naměřená data se samozřejmě podstatně liší. Více o porovnání 
obou měření bude uvedeno později v kapitole 8. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 7.1, použitá digitální kamera má rozlišení 1628 x 1236 pixelů, 
přičemž objektiv v kombinaci s touto kamerou dosahuje zorného pole 13,5 x 10,2 mm. Pro 
usnadnění dalšího zpracování byla data oříznuta do čtvercového rozměru 1236 x 1236 pixelů, 
tedy 10,2 x 10,2 mm. Frekvenční rozsah měření je tedy v tomto případě následující: 
fmin = 0,098mm-1(6.1), fmax = 60,588mm-1(6.2) a rozsah vlnových délek λmin = 0,017mm(6.3) a 
λmax = 10,2mm(6.4). 

 

7.4 Výpočet spekter povrchů po válcování 
Pro ukázku bude opět zobrazen povrch a spektrum neproválcovaného vzorku 0B, vzorku 

5B a 10B. Poté bude následovat souhrnný přehled parametrů všech vzorků řady B 
nasnímaných pomocí kamerového systému. Nasnímaná data byla načtena v programu 
MATLAB a předzpracována podobně jako data nasnímaná optickým profilometrem (viz 
kapitola 6.2.1). 
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0B – neválcovaný vzorek 
Z obrazu neproválcovaného vzorku (obr. 6.10 a) a Fourierovy transformace tohoto snímku 

(obr. 6.10 b) je opět patrné, že se jedná o poměrně homogenní povrch. 

a) b)  
Obr. 7.3 – Vzorek 0B – původní neproválcovaný vzorek 

a) obraz původního neproválcovaného povrchu, b) vypočtená spektrální mapa 
 

Hodnoty výškových parametrů pro tento vzorek jsou následující: 
Tab. 7.2 – Vzorek 0A, hodnoty výškových parametrů 

[μm] Sp Sv Sz Sa Sq Ssk Sku 
0B 0,831 0,171 1,003 0,037 0,049 1,724 14,515 

 

Poměr plochy spektrální mapy obsahující vysoké frekvence k ploše s nízkými frekvencemi 
je uveden v následující tabulce. 

Tab. 7.3 – Vzorek 0B, poměry ploch 
 AL AH AH/AL max(DFT) 
0B 3,469E-05 5,627E-04 1,622E+01 2,354E-03 

 
10B –vzorek válcovaný s úběrem 2,02mm 
Dalším vzorkem je vzorek proválcovaný s celkovým úběrem 2,02mm. 

a)  b)  
Obr. 7.4 – Vzorek 10B – vzorek po válcování (absolutní úběr Δh 2,02mm) 

a) obraz povrchu vzorku, b) vypočtená spektrální mapa 
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Hodnoty výškových parametrů pro tento vzorek jsou následující: 

 
Tab. 7.4 – Vzorek 10B, hodnoty výškových parametrů 

[μm] Sp Sv Sz Sa Sq Ssk Sku 
10B 0,642 0,446 1,089 0,109 0,136 -0,025 2,883 

 

Poměr plochy spektrální mapy obsahující vysoké frekvence k ploše s nízkými frekvencemi 
je uveden v následující tabulce. 

 
Tab. 7.5 – Vzorek 10B, poměry ploch 

 AL AH AH/AL max(DFT) 
10B 7,518E-05 11,372E-04 1,513E+01 8,861E-03 

 
Souhrnný přehled parametrů vzorků řady B snímaných kamerovým systémem 
Zde opět shrneme výsledky měření v tabulkách a grafech. 

 
Tab. 7.6 – Výškové parametry vzorků řady B vypočtené z dat nasnímaných pomocí kamerového systému 

[μm] Sp Sv Sz Sa Sq Ssk Sku 
0B 0,831 0,171 1,003 0,037 0,049 1,724 14,515 
1B 0,784 0,210 0,995 0,066 0,086 1,142 5,549 
2B 0,692 0,328 1,019 0,072 0,094 0,524 3,955 
3B 0,624 0,375 0,999 0,081 0,102 0,282 3,359 
4B 0,688 0,290 0,979 0,071 0,099 1,406 6,889 
5B 0,617 0,406 1,023 0,080 0,101 0,277 3,254 
6B 0,564 0,460 1,024 0,105 0,131 -0,152 3,082 
7B 0,567 0,512 1,079 0,128 0,160 -0,574 3,467 
8B 0,618 0,448 1,066 0,080 0,105 0,054 3,994 
9B 0,605 0,489 1,094 0,114 0,143 0,024 3,227 

10B 0,642 0,446 1,089 0,109 0,136 -0,025 2,883 

 

V následujících grafech je možné sledovat změnu výškových parametrů při válcování. 

  
Obr. 7.5 – Výškové parametry vzorků řady B 
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V následující tabulce je přehled hodnot vypočtených navrženým algoritmem. 
 

Tab. 7.7 – Vypočtené parametry vzorků řady B 
[μm] AL AH AH/AL Max(DFT) 

0B 3,469E-05 5,627E-04 1,622E+01 2,354E-03 
1B 3,468E-05 8,338E-04 2,404E+01 7,126E-03 
2B 5,721E-05 7,191E-04 1,257E+01 5,135E-03 
3B 3,683E-05 6,956E-04 1,889E+01 8,259E-03 
4B 1,481E-05 4,407E-04 2,976E+01 12,419E-03 
5B 3,584E-05 8,668E-04 2,419E+01 6,562E-03 
6B 3,607E-05 6,918E-04 1,918E+01 11,296E-03 
7B 5,079E-05 7,881E-04 1,552E+01 14,217E-03 
8B 2,070E-05 4,621E-04 2,232E+01 10,844E-03 
9B 3,235E-05 6,366E-04 1,968E+01 12,382E-03 

10B 7,518E-05 11,372E-04 1,513E+01 8,861E-03 

 

Hodnoty AL a AH jsou vyneseny v následujícím grafu. 

 
Obr. 7.6 – Změna počtu bodů vysokých frekvencí a nízkých frekvencí 

 

Na závěr opět uvedeme úhlová spektra. 

 
Obr. 7.7 – Úhlová spektra pro vzorky řady B snímané kamerovým systémem 
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8 Porovnání a zhodnocení výsledků 

V této kapitole bude provedeno porovnání výsledků spektrální analýzy dat nasnímaných 
metodou chromatické aberace optické čočky s výsledky spektrální analýzy dat získaných 
snímáním povrchu průmyslovou digitální kamerou. Na začátku je potřeba zdůraznit, že se 
jedná o naprosto odlišné techniky měření a tedy i naměřená data jsou odlišná. Porovnání se 
z tohoto důvodu zaměří spíše na vliv změn topografie povrchu při válcování na data získaná 
těmito odlišnými technologiemi. 

Nejprve tedy stručně shrneme základní rozdíly mezi daty naměřenými optickým 
profilometrem a digitální kamerou. Jak již bylo uvedeno v kapitole, měření optickým 
profilometrem je založeno na principu metody chromatické aberace optické čočky. Měřený 
vzorek je osvětlen soustředěným paprskem bílého světla a pasivní čočka s velkou 
chromatickou aberací soustřeďuje jednotlivé monochromatické složky bílého světla do různé 
výšky nad vztažnou rovinou. Vlnová délka optimálně odraženého světla je vyhodnocena a 
pomocí kalibrační tabulky převedena přímo na hodnotu vzdálenosti daného bodu povrchu 
vzorku od snímače bez ovlivnění osvětlením anebo stínováním. Takto získaná data 
představují matici hodnot výškových nerovností Z(x,y), které jsou funkcí vzdálenosti vzorku 
od snímače. Na rozdíl od toho data získaná pomocí digitální kamery představují matici hodnot 
intenzity I(x,y), které jsou funkcí intenzity světla dopadajícího na snímací čip. Na rozdíl od 
optické profilometrie dochází při snímání obrazu digitální kamerou k ovlivnění dat na základě 
směru osvětlení, náklonu vzorku, stínování, vícenásobných odrazů a také optických vlastností 
použitého objektivu. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že obraz nasnímaný digitální kamerou 
není shodný s obrazem získaným pomocí profilometru, tedy I(x,y) ≠ Z(x,y). 

Dalším rozdílem v naměřených datech je použitá vzorkovací perioda. Na rozdíl od 
profilometru, u kterého je možné vzorkování volit na základě potřeby, u kamerového systému 
je vzorkování dáno čipem zvolené kamery a vlastnostmi objektivu. Vzhledem k tomu, že 
nejprve bylo provedeno měření profilometrem a až později proběhlo měření pomocí 
kamerového systému, nemají data získaná těmito metodami stejné rozlišení. Z časových a 
organizačních důvodů bohužel nebylo možné měření na profilometru opakovat pro další 
rozlišení. Práce se tedy zaměří spíše na porovnání změn ve výsledných spektrech. 

Posledním ale neméně důležitým rozdílem je finanční a časová náročnost obou měření. 
Zatímco profesionální profilometry se pohybují cenově v řádech milionů, kamerové systémy 
lze sestavit už v řádech desítek tisíc. Co se týče časové náročnosti měření, snímání matice dat 
o rozměru M = N = 1024 bodů trvalo profilometru MicroProf přibližně okolo 30 minut. 
Kamerový systém, díky tomu, že povrch nesnímá po bodech, ale celou plochu najednou, 
nasnímá obraz řádově ve zlomcích sekund. Kamerové systémy by tedy bylo možné použít pro 
měření přímo v provozu výrobní anebo obráběcí linky. 
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V následujících grafech bude provedena korelační analýza získaných výsledků. Na základě 
výsledků uvedených v kapitolách 6.2.5 a 7.4 byl pro lepší zohlednění odlehlých hodnot 
zvolen výpočet Spearmanova korelačního koeficientu rsp. 
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kde n je počet porovnávaných hodnot, xri je pořadí hodnoty xi v rámci vzestupně 
uspořádaných hodnot x1, x2, x3, . . . , xn, číslo yri je pořadí hodnoty yi v rámci vzestupně 
uspořádaných hodnot y1, y2, y3, . . . , yn. 

 
Vzorky řady A - MicroPfof 
Nejprve bude provedena korelační analýza pro vzorky řady A, konkrétně pro data získaná 

pomocí profilometru MicroProf. Bude zkoumána závislost hodnot vypočtených pomocí 
navrženého algoritmu s hodnotami standardních parametrů. Pro připomenutí uvedeme, že 
matice dat o rozměru M = N = 1700 bodů a byla získána měřením plochy x = y = 5 mm. 
V následujícím grafu jsou vyneseny výsledky výpočtu Spearmanova korelačního koeficientu 
rsp pro veličiny X a Y, kde X = {AL, AH} a Y = { Sz, Sa, Sq}. 

 
Obr. 8.1 – Spearmanův korelační koeficient rsp 

pro vzorky řady A 

 
 

Tab. 8.1 – Výsledky korelační analýzy 
pro vzorky řady A 

  
AL AH 

rsp pval rsp pval 

Sz 0,8455 0,0021 0,8000 0,0052 

Sa 0,7364 0,0134 0,8909 0,0004 

Sq 0,7727 0,0081 0,8909 0,0004 

 

Z analýzy vyplynula silná závislost vypočtených parametrů (AH, AL) se všemi vybranými 
standardními parametry (Sz, Sa, Sq). 

 
Vzorky řady B – MicroProf 
Další analýza bude provedena pro data naměřená na vzorcích řady B. Matice naměřených 

dat měla v tomto případě rozměry M = N = 1024 bodů a byla získána snímáním plochy 
x = y = 5 mm. 
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Obr. 8.2 – Spearmanův korelační koeficient rsp 

pro vzorky řady B 

 
 

Tab. 8.2 – Výsledky korelační analýzy 
pro vzorky řady B 

  
AL AH 

rsp pval rsp pval 

Sz 0,5182 0,1069 -0,2273 0,5031 

Sa -0,3 0,3711 0,3727 0,2606 

Sq 0,3182 0,3414 -0,1545 0,6535 

Z analýzy dat naměřených na vzorcích řady B nevyplynula žádná závislost vypočtených 
parametrů (AH, AL) s žádným z vybraných standardních parametrů (Sz, Sa, Sq). 
 

Vzorky řady B – kamerový systém 
Další analýza bude provedena pro data naměřená opět na vzorcích řady B, avšak tentokráte 

za použití kamerového systému. Matice naměřených dat měla v tomto případě rozměry 
M = N = 1236 bodů a byla získána snímáním plochy x = y = 10,2  mm. 

 
Obr. 8.3 – Spearmanův korelační koeficient rsp 

pro vzorky řady B snímané kamerovým 
systémem 

 
Tab. 8.3 – Výsledky korelační analýzy 

pro vzorky řady B 
snímané kamerovým systémem 

  
AL AH 

rsp pval rsp pval 

Sz -0,0545 0,8815 -0,0545 0,8815 

Sa 0,1185 0,7287 0,3052 0,3614 

Sq -0,1273 0,7343 -0,4545 0,3711 

 

 

Z analýzy dat naměřených na vzorcích řady B pomocí kamerového systému nevyplynula 
žádná závislost vypočtených parametrů (AH, AL) s žádným z vybraných standardních 
parametrů (Sz, Sa, Sq). 

Z provedených experimentů vyplývá, že navržený algoritmus je vhodný spíše pro měření 
s vyšším rozlišením. Pro data naměřená s rozlišením 1700 x 1700 bodů byla zjištěna silná 
korelace hodnot vypočtených pomocí navrženého algoritmu (AL, AH) s hodnotami 
standardních parametrů drsnosti (Sz, Sa, Sq). U nižšího rozlišení 1024 x 1024 bodů stejně 
jako u měření pomocí kamerového systému (1236 x 1236) se žádná vazba vypočtených 
parametrů na standardní parametry neprokázala. 
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9 Závěr 

Disertační práce se zabývá spektrální analýzou dvourozměrných dat z optického měření 
topografie povrchů materiálů se zaměřením na dvourozměrnou Fourierovu transformaci, její 
vlastnosti a možnosti využití pro analýzu těchto dat. 

V teoretické části je uveden přehled současného stavu řešené problematiky, jsou popsány 
základní principy měření topografie povrchu a metody používané k vyhodnocení naměřených 
dat, které jsou v současnosti obsaženy v technických normách. Stručně je také uveden přehled 
vybraných publikací z oblasti spektrální analýzy a optického měření topografie povrchu. Poté 
následuje teoretický popis vybraných metod výpočtu referenčních rovin používaných pro 3D 
charakteristiku topografie povrchu se zaměřením na metodu nejmenších čtverců, která je 
následně prakticky ověřena na reálných datech z měření. Největší část práce je věnována 
zpracování dat ve frekvenční oblasti a zejména dvourozměrné Fourierově transformaci, jejím 
vlastnostem, metodám výpočtu, dále také přehledu typů nerovností povrchu a jejich zobrazení 
ve dvourozměrných spektrech včetně verifikace teoretických předpokladů na reálném měření. 
Byl vytvořen soubor základních vzorových obrazců představujících nerovnosti povrchu a 
vypočtena jejich Fourierova transformace pro přehled zobrazení těchto nerovností ve 
spektrech. Pro vybrané metody výpočtu bylo provedeno praktické ověření rychlosti výpočtu. 

V experimentální části je popsána příprava vzorků použitých pro tuto práci a způsob 
měření topografie jejich povrchu. Z řady testovaných vzorků byly pro účely práce vybrány 
vzorky plechů z hlubokotažné oceli vytvořené podélným válcováním za studena, jelikož k 
těmto vzorkům byly k dispozici všechny údaje o technologii přípravy. Data byla naměřena 
nejprve pomocí optické metody měření topografie povrchu. Měření bylo provedeno na Ústavu 
geoniky AV ČR v Ostravě, který je vybaven přístrojem MicroProf FRT. V prostředí programu 
MATLAB byla vytvořena aplikace umožňující zpracování takto naměřených dat a jejich 
následné vyhodnocení. Metody a postupy popsané v teoretické části posloužily jako základ při 
návrhu algoritmu automatizovaného vyhodnocení vlastností povrchu. 

Navržený algoritmus spočívá ve výpočtu spekter pomocí dvourozměrné Fourierovy 
transformace (2D DFT), jejich následném prahování a sledování změn oblastí vysokých a 
nízkých frekvencí. Navržené metody byly ověřovány nejprve na datech naměřených 
profesionálním optickým profilometrem a poté také na vlastním sestaveném kamerovém 
systému. Prvním krokem algoritmu je příprava naměřených dat, která spočívá ve výpočtu 
softwarové referenční plochy pomocí metody nejmenších čtverců a následném odečtení této 
plochy od naměřených dat. Tímto krokem byla provedena eliminace vlivu náhodného náklonu 
zkoumaného vzorku během měření a také jeho deformace při válcování. Takto připravená 
data byla použita pro výpočet výškových parametrů dle normy a také k výpočtu spektra 
pomocí  2D DFT. Vypočtené spektrum je dále použito jednak k výpočtu úhlového spektra a 
dále také k vytvoření binárních obrazů spektra dle zadané prahovací hodnoty. Prahování 
spektra bylo použito k porovnání počtu bodů nacházejících se ve vysokých a nízkých 
oblastech spektra. Prahovací hodnota byla zvolena experimentálně na základě výpočtu 
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histogramu spektrální mapy a lze ji uživatelsky měnit. Metoda byla testována pomocí různých 
vzorků, z nichž byly do této práce vybrány dvě řady vzorků vytvořené postupným válcováním 
plechu z hlubokotažné oceli. Každá řada obsahovala deset vzorků vytvořených různými 
úběry. První řada byla snímána s rozlišením 1700 x 1700 bodů na ploše 5 x 5 mm, druhá řada 
pak 1024 x 1024 bodů na stejné ploše, tedy 5 x 5 mm. Účelem tohoto experimentu bylo 
sledování vlivu technologických parametrů (zejména úběru při válcování) na změnu 
topografie povrchu a jeho spektrální analýzu. Pro data naměřená s rozlišením 1700 x 1700 
bodů byla zjištěna silná korelace hodnot vypočtených pomocí navrženého algoritmu (AL, AH) 
s hodnotami standardních parametrů drsnosti (Sz, Sa, Sq). U nižšího rozlišení 1024 x 1024 
bodů se již žádná vazba vypočtených parametrů na standardní parametry neprokázala. 

Dalším krokem byla tvorba kamerového systému pro snímání topografie povrchu. Tento 
systém byl použit ke snímání stejných vzorků za účelem porovnání výsledků spektrální 
analýzy dat získaných pomocí optického měření topografie povrchů s výsledky spektrální 
analýzy obrazových dat nasnímaných digitální kamerou. Použitá digitální kamera má rozlišení 
1628 x 1236 pixelů, přičemž objektiv v kombinaci s touto kamerou dosahuje zorného pole 
13,5 x 10,2 mm. Pro usnadnění dalšího zpracování byla data oříznuta do čtvercového rozměru 
1236 x 1236 pixelů, tedy 10,2 x 10,2 mm. Přestože i v tomto případě byl zřejmý vliv změn 
parametrů povrchu na jeho spektrum, tak se u těchto dat nepodařilo prokázat korelaci hodnot 
vypočtených navrženým algoritmem s hodnotami standardních parametrů povrchu. 

V poslední kapitole bylo provedeno porovnání výsledků spektrální analýzy dat získaných 
pomocí optického měření topografie povrchů s výsledky spektrální analýzy obrazových dat 
nasnímaných digitální kamerou. Byly shrnuty základní rozdíly mezi daty naměřenými 
optickým profilometrem a digitální kamerou. Zmíněny byly také rozdíly v měření a pro 
všechna měření byla provedena korelační analýza hodnot vypočtených navrženým 
algoritmem s hodnotami standardních parametrů. Z analýzy vyplynulo, že navržený 
algoritmus je vhodný pro měření s vyšším rozlišením. Pro data naměřená s rozlišením 1700 x 
1700 bodů byla zjištěna silná korelace hodnot vypočtených pomocí navrženého algoritmu (AL, 
AH) s hodnotami standardních parametrů drsnosti (Sz, Sa, Sq). U nižšího rozlišení 1024 x 
1024 bodů stejně jako u měření pomocí kamerového systému se žádná vazba vypočtených 
parametrů na standardní parametry neprokázala. 

Přínos práce spočívá v zavedení dvourozměrné Fourierovy transformace k hodnocení 
nerovností povrchu obrobků nebo součástek, pro které se dříve na pracovištích VŠB - TUO 
používala jen jednorozměrná Fourierova transformace k hodnocení periodicity 
nepravidelností zvlnění povrchu podél úsečky na povrchu materiálu. Dalším přínosem je 
návrh algoritmu automatizovaného vyhodnocení dvourozměrných spekter pomocí prahování a 
sledování změn ve vysokých a nízkých frekvencích. Verifikace algoritmu na datech 
naměřených optickým profilometrem a na datech nasnímaných kamerovým systémem. 
Dalším směrem práce by mohly být experimenty s rozlišením snímání topografie povrchu se 
zaměřením na rychlost zpracování a vyhodnocení naměřených dat s cílem hodnocení povrchu 
v reálném čase. 
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