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Abstrakt 

Tato práce se zabývá návrhem a ověřením funkčnosti úprav texturovacího modulu 

robotického systému RoScan. Systém RoScan je robotický skener pro skenování  

a následnou diagnostiku částí lidského těla. V první části této práce je popsáno, jak nyní 

funguje texturovací modul tohoto systému. Další části práce se pak zabývají teorií světla, 

barev a stínování v počítačové grafice. Následně jsou na základě popsaných principů 

navrženy úpravy texturovacího modulu systému RoScan na základě Phongova 

osvětlovacího modelu. Poslední část práce se zabývá implementací testovacího skriptu 

v Matlabu a ověřením funkčnosti navržených řešení. 
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Abstract 

This thesis focus is on the design and verification of improvements for the RoScan 

robotic system texture module. RoScan is a robotic scanner for scanning and diagnosing 

the human body. In this thesis current texturing module of this system is described. 

Furthermore this thesis describes the theory of light, color and shading in computer 

graphics. Subsequently, improvments for RoScan texture module are proposed based  

on the said principles. The last part deals with the implementation of the test script  

in Matlab and the verification of the functionality of the proposed solution. 
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Seznam symbolů a zkratek 

Zkratky: 

BRDF  … dvourozměrná distribuční funkce 

CMY  … subtraktivní barevný model 

CMYK … subtraktivní barevný model 

HLS  … barevný model 

HSV  … barevný model 

JPEG  … formát pro ukládání fotografií 

NTSC  … americká norma pro přenos televizního signálu 

PAL  … evropská norma pro přenos televizního signálu 

RGB  … aditivní barevný model 

XML  … formátovaný textový soubor 

YCBCR … barevný model se samostatnou jasovou složkou 

YIQ  … barevný model se samostatnou jasovou složkou 

YUV  … barevný model se samostatnou jasovou složkou 

 

Symboly: 

𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ … vektor určující polohu kamery v prostoru   [mm] 

𝑇𝑡𝑜
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ … jednotkový vektor určující směr pohledu kamery  [mm] 

𝑇𝑢𝑝
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  … jednotkový vektor určující ve snímku směr nahoru  [mm] 

𝛿𝑉 … vertikální zorný úhel kamery     [°] 

𝛿𝐻 … horizontální zorný úhel kamery    [°] 

𝑇𝐹𝐷 … ohnisková vzdálenost optiky kamery    [mm] 

𝐼𝑊 … horizontální rozlišení (šířka) snímku    [-] 

𝐼𝐻 … vertikální rozlišení (výška) snímku    [-] 

𝐼𝐶𝑈
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ … vektor ze středu snímku k jeho hornímu okraji  [mm] 

𝐼𝐶𝐿
⃗⃗⃗⃗  ⃗ … vektor ze středu snímku k jeho levému okraji  [mm] 

𝑇𝑙𝑒𝑓𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   … jednotkový vektor určující ve snímku směr doleva  [mm] 

𝐼𝑇𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ … horní levý bod snímku     [mm] 

𝐼𝑇𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ … horní pravý bod snímku     [mm] 
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𝐼𝐵𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ … dolní levý bod snímku     [mm] 

𝐼𝐵𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ … dolní pravý bod snímku     [mm] 

�⃗�  … obecný bod v prostoru     [mm] 

𝑃𝑅
⃗⃗⃗⃗  … vektor určující směr a vzdálenost od bodu ke kameře [mm] 

𝑃𝐼
⃗⃗  ⃗ … průsečík spojnice bodu s kamerou se snímkem  [mm] 

𝑋𝐻 … horizontální vzdálenost průsečíku od sousedního pixelu [mm] 

𝑋𝑉 … vertikální vzdálenost průsečíku od sousedního pixelu [mm] 

𝑃𝐻 … vzdálenost průsečíku od levého okraje snímku  [mm] 

𝑃𝑉 … vzdálenost průsečíku od horního okraje snímku  [mm] 

𝑆𝐻 … horizontální velikost pixelu snímku    [mm] 

𝑆𝑉 … vertikální velikost pixelu snímku    [mm] 

𝑅 … červený kanál snímku v modelu RGB   [-] 

𝐺 … zelený kanál snímku v modelu RGB    [-] 

𝐵 … modrý kanál snímku v modelu RGB    [-] 

𝛼 … koeficient pro úpravu červeného kanálu   [-] 

𝛽 … koeficient pro úpravu modrého kanálu   [-] 

�⃗�  … jednotkový vektor směru od bodu ke zdroji světla  [mm] 

�⃗⃗�  … normálový vektor      [mm] 

�⃗�  … jednotkový vektor směru odrazu paprsku   [mm]  

�⃗�  … jednotkový vektor směru od bodu k pozorovateli  [mm] 

𝜃 … úhel dopadu paprsku      [°] 

𝐼 … intenzita světla      [-] 

𝐿 … zářivost       [W·sr-1] 

𝑥 … bod na povrchu tělesa      [mm] 

�⃗⃗�  … vektor směru záření      [mm] 

𝑟𝑑 … koeficient difuzní odrazivosti     [-] 

𝑟𝑠 … koeficient zrcadlové odrazivosti    [-] 

ℎ … koeficient ostrosti zrcadlového odrazu   [-] 

𝑟𝑎 … koeficient ambientní odrazivosti    [-] 

𝑐 … korekční koeficient      [-] 
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1. ÚVOD 

Cílem této práce je seznámit se s robotickým multispektrálním systémem RoScan  

a stávajícím texturovacím modulem tohoto systému, který mapuje 2D snímky objektu  

na povrch jeho naskenovaného 3D modelu a navrhnout a otestovat úpravy  

tohoto texturovacího modulu. 

V této práci je nejprve popsáno z čeho se systém RoScan skládá a je zde krátce 

představena aplikace RoScan Analyzer. Poté je detailně popsán algoritmus, pomocí 

kterého systém aktuálně vytváří texturu naskenovaného modelu objektu z jeho snímků. 

Další část práce se zabývá teorií světla, barev a modelováním osvětlení v počítačové 

grafice. V této části práce je ukázáno, jaké principy by mohly být použity  

pro co nejvěrnější rekonstrukci barev při mapování textury na povrch modelu. 

Následuje část, ve které jsou navrženy úpravy, pomocí kterých by mohlo být dosaženo 

zlepšení stávajícího texturovacího modulu. Je zde diskutováno, jak by mohl být využit 

Phongův osvětlovacího modelu k odhadu velikosti stínu na naskenovaném modelu,  

pro jeho odfiltrování z textury vytvořené z reálných snímků naskenovaného objektu. 

Poslední část práce se zabývá implementací testovacího skriptu v prostředí Matlabu  

a ověřením funkčnosti navržených řešení. 
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2. SYSTÉM ROSCAN 

Systém RoScan je robotický 3D scanner, který by měl sloužit k medicínským účelům 

pro naskenování nemocné části těla a následné diagnóze. Skládá se z robotického ramene 

s 3D skenerem, barevnou kamerou a termovizní kamerou. Toto rameno můžeme vidět  

na Obr. 1. Robotické rameno naskenuje požadovaný objekt do PC. Jeho ovládání  

je řešeno pomocí aplikace RoScan 3D, která po naskenování data zpracuje  

a na naskenovaný model namapuje snímky pořízené barevnou kamerou i snímky pořízené 

termovizní kamerou. Poslední částí systému je aplikace RoScan Analyzer, která slouží 

k následnému prohlížení a zpracování naskenovaných dat.  

Hlavním cílem této práce je navrhnout úpravy modulu pro mapování barevných 

snímků objektu pořízených kamerou na skeneru, na model objektu pořízený  

3D skenerem. 

 

 

Obr. 1: Robotické rameno systému RoScan 
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2.1 Aplikace RoScan Analyzer 

Na Obr. 2 je okno aplikace RoScan Analyzer s naskenovaným modelem lidské ruky. 

S modelem je možné otáčet pomocí myši a můžeme nastavit několik různých zobrazení. 

Lze zobrazit pouze povrch, dále odrazivost povrchu, texturu sestavenou z pořízených 

barevných snímků a texturu sestavenou z termovizních dat. 

V okně zobrazeném na Obr. 2 je otevřen model naskenovaného objektu se zobrazením 

namapované sady několika snímků. Můžeme vidět, že mapovaní snímků objektu  

na model není dokonalé. Jsou zde vidět nedokonalosti, hlavně v místech, kde software 

přechází z mapování jednoho obrazu na mapování dalšího obrazu. Dalším problémem 

jsou stíny na objektu, díky kterým je barva modelu zkreslená. Návrh možných úprav 

řešících eliminaci těchto problémů je hlavním cílem této práce. 

 

 

Obr. 2: Okno aplikace RoScan Analyzer s naskenovaným modelem 
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2.2 Mapování obrazu na model 

Tato kapitola popisuje jakým způsobem je aktuálně mapován obraz na model 

v systému RoScan. Stejný algoritmus se používá jak pro mapování termálního snímku, 

tak pro mapování barevného snímku a byl popsán v článku [1]. 

Pro namapování snímků na model je nutné u každého snímku znát následující 

parametry: 

1) Polohu kamery v prostoru (vektor 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 

2) Směr pohledu kamery (vektor 𝑇𝑡𝑜
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 

3) Směr nahoru ve snímku (vektor 𝑇𝑢𝑝
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) 

4) Vertikální (𝛿𝑉) a horizontální (𝛿𝐻) zorný úhel kamery 

5) Ohniskovou vzdálenost optiky v kameře (𝑇𝐹𝐷) 

6) Rozlišení snímku (horizontální 𝐼𝑊 a vertikální 𝐼𝐻) 

 

 

Obr. 3: Význam vektorů, bodů a hodnot ve snímku [1] 
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Prvním krokem je výpočet vektorů 𝐼𝐶𝑈
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ a 𝐼𝐶𝐿

⃗⃗⃗⃗  ⃗, které směřují ze středu snímku  

k jeho hornímu a levému okraji. 

 

 

𝐼𝐶𝑈
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (𝑇𝑢𝑝

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ tan
𝛿𝑉

2
|𝑇𝐹𝐷 ∗ 𝑇𝑡𝑜

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|) (1 −
1

𝐼𝐻
) 

𝐼𝐶𝐿
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝑇𝑙𝑒𝑓𝑡

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  tan
𝛿𝐻

2
|𝑇𝐹𝐷 ∗ 𝑇𝑡𝑜

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|) (1 −
1

𝐼𝑊
) 

(1) 

 

kde 

 

 𝑇𝑙𝑒𝑓𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = norm(𝑇𝑢𝑝

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ × 𝑇𝑡𝑜
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗).  (2) 

 

Funkcí norm(𝑣 ) je zde označena operace normalizace vektoru, neboli převedení vektoru 

na jednotkový vektor (vektor o velkosti 1). 

Následně je vypočtena poloha krajních bodů snímku pomocí vztahů 

 

 

𝐼𝑇𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑇𝐹𝐷 𝑇𝑡𝑜

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐼𝐶𝑈
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐼𝐶𝐿

⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

𝐼𝑇𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑇𝐹𝐷 𝑇𝑡𝑜

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐼𝐶𝑈
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝐶𝐿

⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

𝐼𝐵𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑇𝐹𝐷 𝑇𝑡𝑜

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  − 𝐼𝐶𝑈
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐼𝐶𝐿

⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

𝐼𝐵𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑇𝐹𝐷 𝑇𝑡𝑜

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝐶𝑈
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝐶𝐿

⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

(3) 

 

Poté algoritmus prochází jednotlivé body modelu a pro každý bod �⃗�  je nalezena 

spojnice (vektor 𝑃𝑅
⃗⃗⃗⃗ ) polohy kamery v prostoru 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ k danému bodu modelu, 

 

 𝑃𝑅
⃗⃗⃗⃗ = �⃗� − 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ . (4) 

 

Pokud tato spojnice prochází rovinou, ve které daný snímek leží (existuje průsečík 𝑃𝐼
⃗⃗  ⃗ 

spojnice 𝑃𝑅
⃗⃗⃗⃗  s rovinou snímku), a zároveň bod 𝑃𝐼

⃗⃗  ⃗ leží v prostoru ohraničeném body  

𝐼𝑇𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐼𝑇𝑅

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐼𝐵𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ a 𝐼𝐵𝑅

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, může algoritmus pokračovat. Pokud tyto podmínky neplatí, aktuálně 

zpracovávaný bod v daném snímku není a můžeme ho přeskočit. 
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To, zda bod 𝑃𝐼
⃗⃗  ⃗ leží v prostoru ohraničeném body 𝐼𝑇𝐿

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐼𝑇𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐼𝐵𝐿

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ a 𝐼𝐵𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, zjistíme pomocí 

následujících podmínek: 

 

 

norm(𝐼𝐵𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝐵𝐿

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) ∙ norm(𝑃𝐼
⃗⃗  ⃗ − 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝐵𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) > 0 

norm(𝐼𝑇𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝐵𝑅

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) ∙ norm(𝑃𝐼
⃗⃗  ⃗ − 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝐵𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) > 0 

norm(𝐼𝑇𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝑇𝑅

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) ∙ norm(𝑃𝐼
⃗⃗  ⃗ − 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝑇𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) > 0 

norm(𝐼𝐵𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝑇𝐿

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) ∙ norm(𝑃𝐼
⃗⃗  ⃗ − 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝑇𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) > 0 

(5) 

 

Dále je nutné zkontrolovat, zda je bod �⃗�  pohledem z kamery přímo viditelný,  

a není před ním žádný jiný bod modelu. To je ověřeno tak, že vektor 𝑃𝑅
⃗⃗⃗⃗  neprotíná model 

dřív, než protne bod �⃗� . Tento proces je výpočetně relativně náročný, jelikož je potřeba 

projít a zkontrolovat všechny body modelu. Pro optimalizaci tohoto procesu je model 

uložen pomocí octree, který rozděluje prostor modelu na různé části. Díky tomu není 

nutné procházet všechny body modelu, ale je možné jednoduše zjistit, které body  

se nacházejí blízko vektoru 𝑃𝑅
⃗⃗⃗⃗ , a kontrolovat pouze tyto, jelikož pouze u nich hrozí,  

že na snímku překrývají právě zpracovávaný bod. 

Pokud jsou všechny výše uvedené podmínky splněny, může být barva ze snímku 

namapována na model. Barva je určena jako lineární interpolace mezi čtyřmi nejbližšími 

sousedními pixely bodu 𝑃𝐼
⃗⃗  ⃗. Pro výpočet barvy je potřeba určit vzdálenost mezi bodem  

a jednotlivými sousedními pixely. 

 

 

𝑋𝐻 =
𝑃𝐻 mod𝑆𝐻

𝑆𝐻
 

𝑋𝑉 =
𝑃𝑉 mod 𝑆𝑉

𝑆𝑉
 

(6) 

 

kde 

 

 
𝑃𝐻 = |norm(𝐼𝐵𝐿

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝑇𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) × (𝑃𝐼

⃗⃗  ⃗ − 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝑇𝐿

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)| 

𝑃𝑉 = |norm(𝐼𝑇𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝑇𝑅

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) × (𝑃𝐼
⃗⃗  ⃗ − 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐼𝑇𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)| 

(7) 
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Po určení těchto vzdáleností je možné pomocí lineární aproximace vypočíst barvu 

daného bodu a přejít ke zpracování dalšího bodu modelu. Následně po zpracování všech 

bodů modelu se celý algoritmus opakuje pro každý z pořízených snímků. 

 Při mapování více snímků na model může nastat situace, kdy je jeden bod modelu 

zobrazen na více snímcích. V takovém případě je výsledná barva daného bodu určena 

jako průměr vypočtených barev ze všech snímků, na kterých je daný bod zobrazen. 
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3. SVĚTLO A BARVY 

Světlo je úzké frekvenční pásmo spektra elektromagnetického záření o vlnové délce 

přibližně 400 nm až 700 nm [2]. Na Obr. 4 můžeme vidět rozdělení elektromagnetického 

spektra, ve kterém je zvýrazněna část, která tvoří viditelné světlo. 

 

 

Obr. 4: Spektrum elektromagnetického záření se zvýrazněním frekvenčního 

pásma viditelného světla [3] 

 

Světelné zdroje jako slunce, nebo klasická žárovka vyzařují světlo na všech 

viditelných frekvencích. Takové světlo vnímá lidské oko jako bílé a je nazýváno  

jako achromatické světlo [4]. Naproti tomu světlo o specifické vlnové délce vnímá lidské 

oko jako konkrétní barvu. Takové světlo je nazýváno jako chromatické světlo [4]. 

Po dopadu světla na povrch nějakého tělesa jsou některé jeho vlnové délky pohlceny 

a některé odraženy. To, které vlnové délky budou odraženy a které pohlceny, je dáno 

materiálem povrchu daného tělesa. Výsledná barva tělesa je tedy dána kombinací 

jednotlivých vlnových délek, obsažených v odraženém světle. [5] 

Barva je tedy určena vlnovou délkou daného světla. Spektrum začíná přibližně  

na 400 nm fialovou barvou. Se zvětšující se vlnovou délkou pak barva přechází z fialové 

na modrou, dál na zelenou, žlutou, oranžovou a konečně kolem 700 nm na červenou.  
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Pro popis světla jsou však důležité i další vlastnosti. Kromě jeho vlnové délky, 

konkrétně můžeme hovořit o třech následujících: [6] 

 

 Intenzita světla: udává jas daného světelného zdroje, neboli jak silně  

je tento světelný zdroj detekován lidským okem. 

 Sytost: udává čistotu dané barvy. Čím vyšší je sytost, tím užší je spektrum 

vlnových délek (a tím pádem i barev) obsažených v daném světle. 

 Světlost: udává množství bílého světla v daném světle. 

3.1 Barevné modely 

Různé barvy lze získat kombinací několika základních barev. Byly vytvořeny různé 

barevné modely, kde lze mísením různých základních barev, případně pomocí dalších 

parametrů jako je intenzita a sytost, získat ostatní barvy. V následujících kapitolách 

budou popsány barevné modely nejčastěji používané v technické praxi. 

3.1.1 Barevný model RGB 

Barevný model RGB používá k popisu barev kombinaci tří barev, konkrétně červené 

(red, R), zelené (green, G) a modré (blue, B). Mísením těchto základních barev  

pak lze získat většinu ostatních barev. 

V modelu RGB jednotlivé barvy nabývají hodnot od 0 do 1. Jde o aditivní systém 

barev, což znamená, že výslednou barvu získáme součtem těchto tří základních barev [4]. 

Geometricky pak lze na tento model pohlížet jako na jednotkovou krychli, umístěnou 

v počátku trojrozměrné souřadnicové soustavy s osami R, G a B (viz Obr. 5). [6] 

Každý bod uvnitř této krychle pak reprezentuje barvu 

 

 𝑐 = [
𝑅
𝐺
𝐵
],  (8) 

 

kde 𝑅, 𝐺, 𝐵 ∈ 〈0; 1〉, jsou intenzity červené, zelené a modré složky dané barvy [6]. Body 

na ose 𝑅 reprezentují různé intenzity červené, body ležící na ose 𝐺 reprezentují různé 

intenzity zelené a body na ose 𝐵 reprezentují různé intenzity modré. 
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Obr. 5: Barevný model RGB [7] 

 

Vzdálenost bodu 𝑐 od počátku souřadnicové soustavy určuje intenzitu dané barvy. 

Nelze však říct že všechny barvy se stejnou vzdáleností od počátku mají stejný jas, 

protože lidské oko vnímá jednotlivé základní barvy s různou intenzitou. [4] 

Chceme-li tedy získat celkový jas dané barvy, například pro převedení barevného 

obrazu na černobílý, musíme jednotlivé základní barvy změnit úměrně tomu, jak je vnímá 

lidské oko. Toho dosáhneme pomocí vzorce 

 

 𝐼 = 0,299𝑅 + 0,587𝐺 + 0,144𝐵. [5] (9) 

3.1.2 Barevný model CMY a CMYK 

Model RGB je vhodný zejména pro použití na displejích, protože v tomto aditivním 

modelu součtem jednotlivých základních barev, získáváme z černé barvy světlejší barvu. 

To je u displejů výhoda, protože například u LED displejů je černá barva reprezentována 

pomocí zhasnutých diod daného pixelu. Konkrétní barvy pak získáme zvyšováním jasu 

diod jednotlivých základních barev. [6] 

Pro reprezentaci barev na bílém papíře při tisku však není příliš vhodné, že barva 

pozadí při tisku je v modelu RGB reprezentována kombinací nejvyšších možných intenzit 
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jednotlivých základních barev. Pro tisk je proto vhodnější použít subtraktivní model 

CMY. [6] 

Model CMY je velmi podobný modelu RGB, avšak s tím rozdílem, že model CMY 

používá jiné základní barvy než model RGB. Konkrétně modrozelenou,  

neboli tyrkysovou (cyan, C), fialovou (magneta, M) a žlutou (yellow, Y). Mísením těchto 

barev pak lze získat většinu ostatních barev. Geometrická reprezentace modelu CMY  

je velmi podobná jako u modelu RGB. Jde také o jednotkovou krychli, avšak osy  

jsou zde označeny jako C, M a Y a určují jednotlivé základní barvy stejně jako u modelu 

RGB.  

Smíšením všech tří základních barev o nejvyšších možných intenzitách pak získáme 

černou barvu, což je přesný opak mísení barev v modelu RGB [2]. Převod z modelu RGB 

do modelu CMY pak lze dosáhnout následovně: 

 

 [
𝐶
𝑀
𝑌

] = [
1
1
1
] − [

𝑅
𝐺
𝐵
]. [4]  (10) 

 

Obrácený převod lze získat analogicky jako 

 

 [
𝑅
𝐺
𝐵
] = [

1
1
1
] − [

𝐶
𝑀
𝑌

]. [4] (11) 

 

Při tisku však jednotlivé základní barvy nesmí být dokonale krycí, protože ostatní 

barvy vznikají jejich mísením. To často vede k tomu, že černá barva není ve výsledku 

dokonale černá. Tento problém lze vyřešit přidáním černé (black, K z posledního písmene 

anglického názvu barvy) jako čtvrté základní barvy. Pak hovoříme o barevném modelu 

CMYK. [2] 

3.1.3 Modely HSV a HLS 

Geometrická reprezentace pomocí jednotkové krychle, tak jak je tomu u modelů RGB 

a CMY, je sice poměrně vhodná pro zpracování pomocí počítačové techniky, nicméně 

může být problematická, má-li barvu zadat uživatel. V takovém případě může být  
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pro uživatele složité zvolit barvu přesně. Pro tyto účely vznikly barevné modely,  

které jsou pro člověka intuitivnější než modely RGB a CMY. [2] 

U těchto modelů se nepoužívají tři základní barvy. Místo nich jsou použity další 

vlastnosti jako jas a sytost. Barevný odstín je pak vyjádřen pouze jediným parametrem.  

Pro model HSV jsou jeho základní parametry definovány jako: 

 

 Barevný tón (hue, H), určuje spektrální barvu. 

 Sytost (saturation, S), určuje příměs dalších barev. 

 Jasová hodnota (value, V), určuje množství bílého světla. 

 

Geometrická reprezentace tohoto modelu není krychle, ale šestiboký jehlan 

s vrcholem v počátku souřadnic (viz. Obr. 6). Parametry 𝑆, 𝑉 ∈ 〈0; 1〉 a parametr  

𝐻 ∈ 〈0°; 360°〉 reprezentuje úhel otočení okolo osy 𝑉. Vrchol jehlanu reprezentuje 

černou barvu, s rostoucí hodnotou 𝑉 se zvyšuje jas dané barvy. Ve středu podstavy je bílá 

barva. Ve vrcholech podstavy jsou pak jednotlivé základní barvy. [5] 

Model HSV trpí několika nedostatky. Hlavním z nich je tvar tohoto modelu.  

Chceme-li zachovat sytost i jas dané barvy a pouze změnit barevný tón, musíme s bodem 

dané barvy pohybovat po šestiúhelníku a ne po kružnici, jak by mohlo uživateli připadat 

přirozené. [2]  

 

 

Obr. 6: Geometrická reprezentace modelu HSV [8] 
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Tento nedostatek řeší model HLS. Tento model je velmi podobný modelu HSV.  

Jeho geometrická reprezentace má tvar dvou kuželů spojených jejich podstavami (viz. 

Obr. 7). Vrchol spodního kuželu leží v počátku souřadnic. Parametry určující tento model 

jsou: 

 

 Barevný tón (hue, H), určující konkrétní barvu. 

 Světlost (lightness, L), určující jas dané barvy. 

 Sytost (saturation, S), určující příměs dalších barev. 

 

Parametry tohoto modelu jsou velmi podobné jako u modelu HSV. Parametry 𝑆, 𝐿 ∈

〈0; 1〉 a parametr 𝐻 ∈ 〈0°; 360°〉 reprezentuje úhel otočení okolo osy 𝐿. Nejjasnější čisté 

barvy leží na obvodu podstavy a mají tedy souřadnice 𝑆 = 1 a 𝐿 = 0,5. [5] 

Převod barvy z modelů HSV a HLS do modelu RGB a zpět není triviální záležitostí. 

Nelze jej provést jednoduchou transformací jako například převod modelu RGB na model 

CMY, ale je potřeba použít algoritmu. Algoritmy pro převod modelu HSV do RGB a zpět 

a pro převod modelu HSL do RGB a zpět lze najít například v [4]. 

 

 

 

Obr. 7: Geometrická reprezentace modelu HLS [9] 
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3.1.4 Modely pro televizní techniku 

Barevné modely uvedené v předchozím textu se používají především pro práci 

s rastrovými obrázky v počítačové grafice. Barevné modely, které budou dále popsány, 

jsou používány především u televizní techniky, multimédií a podobně. [5] 

Mezi základní barevné modely v této kategorii patří barevný model YUV používaný 

pro přenos televizních signálů v normě PAL a barevný model YIQ pro přenos televizního 

signálu v americké normě NTSC. Dále pak barevný model YCBCR používaný například 

u obrázků ukládaných ve formátu JPEG. Společným rysem těchto modelů je oddělení 

jasové složky, označované v těchto modelech jako 𝑌, od barevných složek. [2] 

Barvu v modelu YUV lze z modelu RGB získat jako 

 

 [
𝑌
𝑈
𝑉
] = [

0,299 0,587 0,114
−0,147 −0,289 0,436
0,615 −0,515 −0,1

] [
𝑅
𝐺
𝐵
]. (12) 

 

Zpětná transformace z modelu YUV do modelu RGB je pak dána vztahem 

 

 [
𝑅
𝐺
𝐵
] = [

1 0 1,137
1 −0,397 −0,58
1 2.034 0

] [
𝑌
𝑈
𝑉
]. [10] (13) 

 

V barevném modelu YCBCR jsou jednotlivé parametry definovány následujícím 

způsobem. Parametr určující jas 𝑌 ∈ 〈0; 1〉 a parametry určující barvu  

𝐶𝐵, 𝐶𝑅 ∈ 〈−0,5; 0,5〉 [2]. Převod z modelu YCBCR do modelu RGB je definován jako 

 

 [
𝑌
𝐶𝐵

𝐶𝑅

] = [
0,299 0,587 0,114

−0,169 −0,331 0,5
0,5 −0,419 −0,081

] [
𝑅
𝐺
𝐵
].  (14) 

 

Transformaci z modelu YCBCR zpět do modelu RGB lze provést pomocí vztahu 

 

 [
𝑅
𝐺
𝐵
] = [

1 0 1,401
1 −0,226 −0,714
1 1,169 0

] [
𝑌
𝐶𝐵

𝐶𝑅

]. [10] (15) 
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3.2 Vyvážení bílé 

Člověk vnímá barvy jednotlivých předmětů tak, jak je na to zvyklý. To znamená,  

že pokud se dívá například na list bílého papíru, vnímá ho jako bílý, protože mozek 

jednoduše ví, že papír je bílý. Během tohoto procesu tedy většinou nezáleží na barvě 

okolního osvětlení. Ta se přitom může hodně měnit na základě okolního prostředí a denní 

doby, případně podle použitého umělého osvětlení. 

V případě pořízení snímku je ale situace jiná. Senzory kamery při pořízení snímku 

zaznamenají barvy obrazu zkreslené okolním osvětlením. Pokud by tedy byl snímek 

pořízen za čistě bílého osvětlení, budou barvy na tomto snímku nejvěrnější. [11] 

Problémem u většiny snímků je, že okolní světlo není nikdy přesně bílé, tudíž  

jsou barvy ve výsledném snímku zkreslené. Tento problém se řeší pomocí algoritmů  

pro vyvážení bílé. Tyto algoritmy se snaží co nejpřesněji upravit jednotlivé barevné 

kanály obrazu tak, aby měl výsledný obraz co nejvěrnější barvy. Algoritmů pro vyvážení 

bílé existuje velké množství. [11] 

3.2.1 Metoda gray world 

 Jedním z nejjednodušších algoritmů pro vyvážení bílé je metoda gray world.  

Patří mezi nejstarší algoritmy pro vyvážení bílé a vychází z předpokladu, že průměrná 

odrazivost ve všech barevných kanálech scény by měla být stejná. Pracuje  

na následujícím principu: v každém kanále se určí průměrná hodnota jasu pixelu pomocí 

vztahů 

 

 

𝑅𝑝𝑟 =
1

𝑚𝑛
∑ ∑ 𝑅(𝑥, 𝑦)

𝑛

𝑦=1

𝑚

𝑥=1

 

𝐺𝑝𝑟 =
1

𝑚𝑛
∑ ∑ 𝐺(𝑥, 𝑦)

𝑛

𝑦=1

𝑚

𝑥=1

 

𝐵𝑝𝑟 =
1

𝑚𝑛
∑ ∑ 𝐵(𝑥, 𝑦)

𝑛

𝑦=1

𝑚

𝑥=1

 

(16) 
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kde 𝑅𝑝𝑟, 𝐺𝑝𝑟 a 𝐵𝑝𝑟 jsou průměrné jasové hodnoty v jednotlivých kanálech 𝑅 (červený 

kanál), 𝐺 (zelený kanál) a 𝐵 (modrý kanál), 𝑥 a 𝑦 jsou souřadnice konkrétního pixelu  

a nakonec 𝑚 a 𝑛 udávají rozlišení obrazu. [11] 

Pokud platí, že 

 

 𝑅𝑝𝑟 = 𝐺𝑝𝑟 = 𝐵𝑝𝑟, (17) 

 

pak je snímek vyvážený. Pokud však tato podmínka neplatí, je nutné dopočítat 

koeficienty, kterými se jednotlivé kanály upraví tak, aby tato podmínka platila.  

Jako referenční se zvolí jasové hodnoty v zeleném kanále 𝐺 a dopočítají se koeficienty 

 

 

𝛼 =
𝐺𝑝𝑟

𝑅𝑝𝑟
 

𝛽 =
𝐺𝑝𝑟

𝐵𝑝𝑟
 

(18) 

 

a pomocí těchto koeficientů se upraví hodnoty v kanálech 𝑅 a 𝐵 

 

 

𝑅′ = 𝛼𝑅 

𝐺′ = 𝐺 

𝐵′ = 𝛽𝐵, 

(19) 

 

čímž dojde ke splnění podmínky o rovnosti průměrných hodnot jednotlivých barevných 

kanálů. [11] 

3.2.2 Metoda bílé skvrny 

Dalším příkladem algoritmu pro vyvážení bílé může být například metoda bílé 

skvrny. Algoritmus je velmi podobný jako u metody grey world, s tím rozdílem,  

že vychází z předpokladu, že lidské oko bude jako bílý vnímat předmět,  

který má ve snímku nejvyšší jas. Proto jako parametry pro výpočet koeficientů nepoužívá 

průměrnou jasovou hodnotu v daném kanále, ale místo ní je použita maximální hodnotu 

v tomto barevném kanále. 
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𝑅𝑚𝑎𝑥 = max(𝑅) 

𝐺𝑚𝑎𝑥 = max(𝐺) 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = max(𝐵) 

(20) 

 

Zbytek postupu je stejný jako u metody grey world. Ze získaných jasových hodnot se určí 

koeficienty a pomocí těch se upraví velikosti jasových hodnot v jednotlivých barevných 

kanálech 

 

 

𝛼 =
𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑚𝑎𝑥
 

𝛽 =
𝐺𝑚𝑎𝑥

𝐵𝑚𝑎𝑥
 

𝑅′ = 𝛼𝑅 

𝐺′ = 𝐺 

𝐵′ = 𝛽𝐵,  

(21) 

 

čímž dojde ke srovnání barev snímku. [11] 

Samozřejmě existuje mnohem více dokonalejších algoritmů pro vyvažování bílé  

než dva výše uvedené, ale ty patří mezi ty nejjednodušší. Proto zde byly uvedeny  

pro vytvoření představy o tom, co znamená vyvážení bílé a jak ho lze provést. 

3.3 Shrnutí 

Systém RoScan používá k reprezentaci barev model RGB. Jedním z cílů úprav,  

které budou navrženy v následujících kapitolách, jsou úpravy jasu jednotlivých bodů 

modelu tak, aby byly odfiltrovány stíny, ale současně se co nejvěrněji zachovala barva 

daného bodu modelu. 

K tomuto účelu ale není model RGB příliš vhodný, protože, jak již bylo popsáno 

v kapitole věnované tomuto modelu, jas barvy je úměrný délce vektoru určujícího  

tuto barvu. Tato délka však není stejná pro všechny barvy o stejném jasu. Jinými slovy, 

délka vektoru určujícího jas dané barvy nebude pro různé barvy o stejném jasu totožná. 

Pokud však použijeme pro reprezentaci dané barvy některý z modelů, ve kterém je jas 

vyjádřen jako jedna ze složek tohoto modelu, můžeme dosáhnout toho, že bude jas 

reprezentován pro všechny barvy stejně. 
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Dalším cílem úprav je zajistit co nejvěrnější barvu na modelu. Je zřejmé, že barvy 

mohou být na pořízených fotografiích zkreslené barvou okolního osvětlení. K odstranění 

tohoto jevu můžeme použít vyvažování bíle. 
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4. STÍNOVÁNÍ 

Pokud pozorujeme v reálné scéně jednobarevné těleso, můžeme si všimnout,  

že barva tohoto tělesa se nám nejeví zcela konstantní. Oblasti povrchu tělesa,  

které jsou kolmé na paprsky přicházejícího světla, se nám jeví jasnější, a naopak oblasti, 

na které světlo dopadá pod menším úhlem, se jeví tmavší. 

Dalším jevem, kterého si můžeme všimnout, je, že pokud pozorujeme na vyleštěném 

tělese oblast ve směru odrazu světla a ve stejném úhlu, pod kterým světelné paprsky  

na toto těleso dopadají, vnímáme povrch v daném místě jako velmi jasný. Neboli vidíme 

na daném tělese odlesk. 

Navíc na těleso nedopadá pouze světlo přímo z daných světelných zdrojů,  

ale také světlo odražené od ostatních těles ve scéně. Několikanásobnými odrazy  

od různých těles tedy ve scéně vzniká jakési všesměrové světelné pozadí. 

Modelování těchto a dalších podobných jevů se v počítačové grafice nazývá 

stínování. Stínováním tedy rozumíme vybarvování těles ve scéně v závislosti na okolním 

osvětlení [6]. 

4.1  Osvětlovací modely 

Vzhled tělesa je určen způsobem, jakým se od povrchu tohoto tělesa odráží světlo. 

Vlastnosti, které vnímáme – například lesklost, barva a podobně, jsou tedy dány 

optickými vlastnostmi povrchu daného tělesa. [2] 

Při dopadu paprsku na povrch tělesa obecně dojde k odrazu a jeho rozptýlení do všech 

stran. Matematická funkce popisující tento jev se nazývá odrazová funkce (reflection 

function). Vyjadřuje intenzitu odraženého paprsku v závislosti na jeho směru  

a v závislosti na směru, intenzitě a vlnové délce dopadajícího paprsku, a je základem 

osvětlovacího modelu, který používáme pro modelování barev těles ve scéně. [2] 

 Na Obr. 8 můžeme vidět odraz paprsku na povrchu tělesa. Obecně k výpočtu 

množství světla odraženého k pozorovateli potřebujeme znát následující vektory: 

jednotkový vektor �⃗�  určující směr, ze kterého paprsek přišel a jednotkový vektor �⃗�  

určující směr, do kterého se paprsek odrazil. Dále pak jednotkový vektor �⃗�  určující směr 

k pozorovateli. Jednotkový vektor �⃗⃗�  je normála povrchu v daném bodě. Zákon odrazu 

nám říká, že úhel 𝜃, mezi vektory �⃗�  a �⃗⃗�  musí být stejný jako úhel mezi vektory �⃗�  a �⃗⃗� . 
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Obr. 8: Odraz paprsku na povrchu tělesa [12] 

 

V případě dokonale hladkého povrchu by se musely vektory �⃗�  a �⃗�  rovnat,  

aby pozorovatel viděl odražený paprsek světla. Povrch tělesa však není nikdy dokonale 

hladký. Obecně je povrch tělesa na mikroskopické úrovni tvořen drobnými ploškami, 

jejichž tvar a velikost jsou dány materiálem daného tělesa, a může vypadat podobně  

jako na Obr. 9. Vidíme, že jsou zde dvě možnosti, jak se paprsek může od povrchu tělesa 

odrazit. 

Parsek 1 se od povrchu odrazí přímo, zatímco u paprsku 2 pozorujeme vícenásobný 

odraz. U obou odrazů také vidíme, že z makroskopického hlediska neodpovídá úhel 

odrazu přesně úhlu dopadu. U paprsku 1 je rozdíl minimální, avšak u paprsku 2 vidíme, 

že rozdíl je značný. [2] 

 

 

Obr. 9: Odraz na mikroskopické úrovni [2] 
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Při pozorování jednoho bodu na povrchu můžeme tedy vidět mnoho paprsků,  

které z tohoto bodu přicházejí, ale jejich přechozí trajektorie může být velmi odlišná, 

podle toho, jak se daný paprsek na povrchu odrážel a lámal. Proto výslednou intenzitu 

odraženého světla můžeme vyjádřit jako součet dvou složek 

 

 𝐼𝑉 = 𝐼𝑆 + 𝐼𝐷. [5] (22) 

 

Složku 𝐼𝑆 nazýváme zrcadlová (specular, S) - na Obr. 9 jde o paprsek 1.  

Její charakteristickou vlastností je směrovost. Ta je tím větší, čím více jsou jednotlivé 

plošky na povrchu daného tělesa uspořádané, neboli čím je povrch hladší. Světlo odražené  

od dokonalého zrcadla obsahuje pouze tuto složku. Zrcadlová složka vytváří na povrchu 

daného tělesa odlesky, které mohou mít jinou barvu než je barva povrchu daného  

tělesa. [5] 

Složku 𝐼𝐷 nazýváme difuzní (diffuse, D) - na Obr. 9 je reprezentována paprskem 

označeným 2. Charakteristickou vlastností difuzní složky je její nezávislost na směru 

pohledu na povrch daného tělesa. Ta je dána tím, že po vícenásobných odrazech bude  

její směr víceméně náhodný se stejnou pravděpodobností ve všech směrech. Velikost  

této složky tedy závisí pouze na směru dopadu paprsku na povrch daného tělesa.  

Její velikost je úměrná kosinu úhlu dopadu. Difuzní složka určuje, jakou barvu má povrch 

daného tělesa. [5]  

Odraz světla od skutečného tělesa obsahuje obě složky, jak difuzní, tak i zrcadlovou. 

Zastoupení jednotlivých složek je pak určeno materiálem daného tělesa. U lesklých 

povrchů, jakými jsou například zrcadla, převažuje zrcadlová složka. Naopak u matných 

povrchů, například u plastů, převažuje difuzní složka. [2] 

V následujících kapitolách budou popsány dva přístupy k modelování odrazu světla. 

Prvním z nich je fyzikální přístup vycházející z podstaty šíření světelné energie. Modely 

popsané tímto přístupem jsou fyzikálně korektní, ale jejich výpočetní náročnost je značná. 

Druhým přístupem je přístup empirický. To znamená, že model je odvozen pozorováním, 

ale jde pouze o zjednodušenou aproximaci šíření světla. Empirické modely sice nejsou 

fyzikálně zcela přesné, ale jejich výpočetní náročnost je mnohem nižší než u fyzikálního 

přístupu. 
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4.1.1 Fyzikální osvětlovací modely 

Fyzikálně založené osvětlovací modely vycházejí z dvojrozměrné distribuční funkce 

(bidirectional reflection distribution function, BRDF). Slouží k popisu odrazu světla  

od povrchu tělesa a je definována pomocí veličiny, kterou nazýváme zářivost (luminance)  

a značíme ji 𝐿(𝑥, �⃗⃗� ). Zářivost je světelná energie vycházející z bodu 𝑥 ve směru vektoru 

�⃗⃗�  a je vztažená na jednotkovou plochu a jednotkový prostorový úhel. Hodnota zářivosti 

je vždy kladná. [2] 

Další veličinou je ozáření (illuminance). Tato veličina, někdy také označovaná  

jako vstupní zářivost, se značí 𝐿𝑖(𝑥, �⃗⃗� ) a je definována jako zářivost dopadající ze směru 

vektoru �⃗⃗�  do určitého bodu 𝑥. Část ozáření je odražena a vyzářena. Vyzářená část  

se nazývá odražená zářivost a značí se 𝐿𝑟(𝑥, �⃗⃗� ) a je definována jako zářivost vycházející 

z bodu 𝑥 ve směru vektoru �⃗⃗� . [2] 

Pokud je však těleso samo zdrojem světla, pak je nutné počítat ještě s vlastní zářivostí 

tělesa 𝐿𝑒(𝑥, �⃗⃗� ), která je definována jako zářivost vycházející z bodu 𝑥 ve směru vektoru 

�⃗⃗� . Dále se však budeme zabývat pouze tělesy, která světlo pouze odrážejí a nejsou sama 

o sobě zdrojem světla. Pro taková tělesa platí, že jejich celková zářivost je dána  

pouze odraženou zářivostí 𝐿𝑟. [2]  

 

 

Obr. 10: Veličiny, zastoupené v BRDF [2] 
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Na Obr. 10 je zobrazeno světlo dopadající na povrch tělesa ze směru vektoru �⃗⃗� 𝑖  

a jeho odraz ve směru vektoru �⃗⃗� 𝑟. Množství světla, které se odrazí od povrchu tělesa,  

je úměrné ozáření 𝐿𝑖 dopadajícího na povrch. [2] 

Tato úměrnost je vyjádřena právě pomocí dvojrozměrné distribuční funkce,  

která je definována jako 

 

 
𝑓𝑟(𝑥, �⃗⃗� 𝑖, �⃗⃗� 𝑟) =

𝐿𝑖(𝑥, �⃗⃗� 𝑖)

𝐿𝑟(𝑥, �⃗⃗� 𝑟) cos 𝜃𝑖 𝑑𝜔𝑖
 

 

(23) 

 

neboli dvojrozměrná distribuční funkce je definována jako poměr zářivosti odražené  

od bodu 𝑥 povrchu daného tělesa ze směru �⃗⃗� 𝑟 a diferenciálního ozáření ze směru �⃗⃗� 𝑖, 

které tuto změnu vyvolalo. Funkci nazýváme dvojrozměrnou, jelikož je závislá na dvou 

směrových vektorech �⃗⃗� 𝑖 a �⃗⃗� 𝑟. Funkční hodnota dvojrozměrné distribuční funkce  

je vždy kladná. [2] 

Důležitou vlastností dvojrozměrné distribuční funkce je, že její hodnota není závislá 

na pořadí směru dopadajícího a odraženého světla, neboli 

 

 𝑓𝑟(𝑥, �⃗⃗� 𝑖, �⃗⃗� 𝑟) = 𝑓𝑟(𝑥, �⃗⃗� 𝑟 , �⃗⃗� 𝑖) . (24) 

 

Tato vlastnost je nazývána jako Helmholzův princip reciprocity. [2] 

Dvojrozměrná distribuční funkce, definovaná vztahem (23), platí pro izotropní 

materiály, u kterých není funkční hodnota dvojrozměrné distribuční funkce závislá  

na orientaci materiálu povrchu tělesa. To je důvod, proč k její definici stačí znát  

pouze bod 𝑥, na kterém k dopadu dochází, vektor směru dopadu �⃗⃗� 𝑖 a vektor směru odrazu 

�⃗⃗� 𝑟 . Většina materiálů, se kterými se pracuje v počítačové grafice, je izotropních.  

Pro výpočet odrazu na povrchu, který je tvořen anizotropním materiálem, je potřeba 

distribuční funkci rozšířit tak, aby zohledňovala natočení materiálu povrchu tělesa  

v bodě 𝑥, i když se směrové vektory nemění. Příkladem anizotropního materiálu,  

může být například směrový reflexní nátěr, nebo broušený kov. [2] 
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4.1.2 Empirické osvětlovací modely 

Empirické osvětlovací modely vycházejí z aproximace fyzikálních vlastností světla  

a materiálů, a tudíž nemají přímý vztah k fyzikální podstatě šíření a odrážení světla. 

Nejznámější empirický model navrhl Bui-Tuong Phong už v roce 1977 a jeho model patří 

mezi nejčastěji užívané modely i dnes. Ze své podstaty není tento model fyzikálně  

zcela přesný, nicméně pro praktické využití je zcela dostačující. Navíc je výpočetně  

velmi jednoduchý. Podle Phongova modelu je světlo odrážející se z konkrétního bodu  

na povrchu tělesa složeno ze tří složek. Konkrétně jde o složku difuzní, zrcadlovou  

a ambientní složku. Na Obr. 11 jsou zobrazeny jednotlivé složky Phongova osvětlovacího 

modelu a výsledek jejich kombinace. [2] 

 

 

Obr. 11: Složky Phongova osvětlovacího modelu a jejich kombinace [13] 

 

Difuzní složka Phongova osvětlovacího modelu reprezentuje světlo odražené  

od matného povrchu tělesa. Jak již bylo uvedeno výše, difuzní složka zastupuje světlo, 

které se díky nedokonalostem povrchu tělesa odráží do všech směrů. Lze ji vyjádřit 

vztahem 

 

 𝐼𝑑 = 𝐼𝐿𝑟𝑑(�⃗� ∙ �⃗⃗� ),  (25) 

 

kde 𝐼𝐿 reprezentuje intenzitu světla dopadajícího ze zdroje světla na povrch,  

𝑟𝑑 je koeficient difuzní odrazivosti materiálu povrchu tělesa, udávající míru difuzního 

odrazu světla pro daný povrch, vektor �⃗⃗�  je normálový vektor k povrchu tělesa v daném 

bodě a vektor �⃗�  je jednotkový vektor směřující ke zdroji daného světla. [2] 
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 Ze vztahu (25) je patrné, že difuzní složka je tím větší, čím menší je úhel  

mezi vektorem �⃗�  určujícím směr, ze kterého světlo přichází, a normálovým vektorem 

povrchu �⃗⃗� . Tento výpočet má smysl pouze tehdy, pokud platí, že 

 

 �⃗� ∙ �⃗⃗� > 0.  (26) 

 

Pokud je výsledek tohoto skalárního součinu menší než 0, pak to znamená, že povrch  

je v daném místě odvrácen od dopadajícího světla. V tomto případě je velikost difuzní 

složky odraženého světla nulová. [2] 

Zrcadlová složka Phongova osvětlovacího modelu reprezentuje světlo odražené  

od lesklého povrchu tělesa. Neboli jde o světlo, které bylo od povrchu odraženo přímo, 

bez jakéhokoli rozptylu. Je vyjádřena vztahem 

 

 𝐼𝑠 = 𝐼𝐿𝑟𝑠(�⃗� ∙ �⃗� )
ℎ
  (27) 

 

kde 𝐼𝐿 reprezentuje intenzitu světla dopadajícího ze zdroje světla na povrch,  

𝑟𝑠 je koeficient zrcadlového odrazu, který určuje míru zastoupení zrcadlové složky 

v celkovém odraženém světle. Koeficient ℎ ∈ ⟨1;∞) vyjadřuje ostrost zrcadlového 

odrazu. Jednotkový vektor �⃗�  určuje směr k pozorovateli a jednotkový vektor �⃗�  určuje 

směr odrazu světla podle zákona odrazu. Vektor �⃗�  lze určit pomocí vztahu 

 

 �⃗� = 2(�⃗� ∙ �⃗⃗� )�⃗⃗� − �⃗� , (28) 

 

kde �⃗⃗�  je normálový vektor povrchu v daném bodě a �⃗�  je směr ke světelnému zdroji. [2] 

Pokud platí, že 

 

 �⃗� ∙ �⃗� < 0,  (29) 

 

pak je pozorovatel ve stejné části prostoru jako zdroj světla, a tudíž nemůže odraz vidět. 

V tomto případě je zrcadlová složka odraženého světla nulová. [2] 
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Pokud jsou vektory �⃗�  a �⃗�  stejné, nabývá zrcadlová složka maximální hodnoty.  

Toto maximum je tím větší, čím větší je koeficient ostrosti zrcadlového odrazu ℎ. 

S rostoucí hodnotou ℎ se odlesk na povrchu tělesa zmenšuje a zostřuje. [2] 

Poslední složkou Phongova osvětlovacího modelu je složka ambientní (ambient, a). 

Simuluje odraz okolního všesměrového světla, vzniklého vícenásobnými odrazy  

od ostatních těles v modelované scéně. Tato složka je určena vztahem 

 

 𝐼𝑎 = 𝐼𝐴𝑟𝑎,  (30) 

 

kde 𝐼𝐴 vyjadřuje intenzitu okolního světla. Jeho velikost se většinou volí stejná pro celou 

scénu. Parametr 𝑟𝑎 je koeficient odrazivosti okolního světla. Většinou se volí 𝑟𝑎 = 𝑟𝑑. [2]  

Ambientní složka světla se přidává do osvětlení scény proto, aby nedocházelo k tomu, 

že tělesa ve scéně budou ze strany odvrácené od světelných zdrojů zcela černá. Velikost 

𝐼𝐴 se volí zkusmo. Na první pohled by se zdálo, že velikost 𝐼𝐴 by měla být tím větší,  

čím více je ve scéně světelných zdrojů, nicméně tento přístup by vedl k přesvětlení scény. 

Proto se naopak většinou používá přístup opačný, kdy se velikost 𝐼𝐴 volí tím menší,  

čím více je ve scéně zdrojů světla. Tato zdánlivá nesrovnalost je důsledkem empirického 

přístupu k osvětlení u tohoto modelu. [2]   

Celková intenzita odraženého světla z jednoho světelného zdroje od daného bodu  

na povrchu tělesa je pak dána součtem jednotlivých složek odraženého světla jako 

 

 𝐼𝑉 = 𝐼𝑠 + 𝐼𝑑 + 𝐼𝑎.  (31) 

 

Obecně pro 𝑀 světelných zdrojů odražených od jednoho bodu na povrchu tělesa  

lze celkovou intenzitu odraženého světla popsat rovnicí 

 

 
𝐼𝑉 = 𝐼𝐴𝑟𝑎 + ∑ 𝐼𝐿𝑘

[𝑟𝑠(�⃗� ∙ �⃗� 𝑘)
ℎ
+ 𝑟𝑑(�⃗� 𝑘 ∙ �⃗⃗� )]

𝑀

𝑘=1

. 

  

(32) 

 

Tato rovnice se nazývá Phongův osvětlovací model. Všimněme si, že ambientní složka 

se k celkové odražené intenzitě přičítá pouze jednou. [2] 
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4.2 Algoritmy stínování 

Vyhodnocování barvy pro každý bod na tělese pomocí osvětlovacího modelu by bylo 

výpočetně velmi náročné. Navíc většinou je model tělesa tvořen množinou rovinných 

ploch a případné zakřivení je třeba aproximovat. Proto byly vyvinuty algoritmy, 

umožňující na základě výpočtu osvětlovacího modelu pouze několika bodů tělesa, 

odvodit odstíny ostatních bodů tohoto tělesa. V této kapitole budou ve stručnosti probrány 

nejpoužívanější algoritmy pro stínování. Na Obr. 12 je zobrazeno porovnání výsledků  

po použití těchto algoritmů pro stínování koule. 

 

 

Obr. 12: Porovnání základních algoritmů stínování [14] 

4.2.1 Konstantní stínování 

Konstantní stínování (flat shading) je nejjednodušší používaný algoritmus  

pro stínování. Vychází ze zjednodušení osvětlovacího modelu daného vztahem (32). 

Zanedbává zrcadlovou složku odraženého světla. Dále nijak neřeší to, že stínované těleso 

je vymodelováno pouze rovinnými plochami a pro každou tuto plochu předpokládá,  

že intenzita dopadajícího světla je pro celou plochu konstantní. [6] 

Každé této ploše je pak přidělen jeden odstín, který je dám vztahem 

 

 𝐼𝑉 = 𝐼𝐴𝑟𝑎 + ∑ 𝐼𝐿𝑘
𝑟𝑑(�⃗� 𝑘 ∙ �⃗⃗� )

𝑀

𝑘=1

 (33) 

 

a tento odstín je použit pro celou tuto plochu. [6] 
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4.2.2 Guoraudovo stínování 

Guoraudovo stínování (Gouraud shading) již umožňuje modelovat stínování  

pro zakřivený povrch. Povrch může být i zde určen pouze pomocí rovinných ploch, 

nicméně tato technika již interpoluje zakřivení těchto ploch. [6] 

Prvním krokem je určení normál vrcholů dané rovinné plochy povrchu. Ty lze určit 

jako součet normál povrchů ploch sousedících s daným vrcholem. Tohoto výpočtu  

se zúčastní pouze plochy, které přispívají k danému zakřivení. Například u válce bychom 

pro tento výpočet použily pouze dvě plochy, sousedící s plochou, pro kterou provádíme 

výpočet a vynechali bychom podstavy, i když s vrcholem dané plochy bude vždy jedna 

z podstav sousedit. Pokud bychom podstavy nevynechali, vznikl by dojem, že hrany 

podstav jsou oblé. [6] 

V dalším kroku pak pro každý vrchol plochy vypočteme odstín pomocí vztahu (33). 

Následně pro každý řádek na dané ploše spočteme odstín krajních bodů ležících na hraně 

této plochy pomocí lineární interpolace odstínu mezi vrcholy ohraničujícími danou hranu. 

Zbylé body řádku jsou pak dopočteny pomocí lineární interpolace mezi krajními body 

plochy na daném řádku. Lineární interpolace vytvoří plynulé stínování aproximovaného 

povrchu. [6] 

Pomocí této techniky lze dosáhnout lepších výsledků než pomocí konstantního 

stínování, ale je výpočetně náročnější. Navíc ani zde nejsou výsledky zcela uspokojivé.  

I tato technika zanedbává zrcadlové odrazy a použití lineární interpolace odstínů 

způsobuje potlačení výraznějších změn u velmi silně zakřivených povrchů. [6] 

4.2.3 Phongovo stínování 

Pro získání co nejpřesnější aproximace odstínů na daném tělese je nutné provést 

výpočet kompletního modelu včetně difuzního i zrcadlového odrazu pro každý bod  

na povrchu tělesa na základě normály povrchu �⃗⃗�  a vektoru odraženého světla �⃗�  v daném 

bodě. Nicméně pokud je model tělesa tvořen množinou rovinných ploch je potřeba  

pro aproximaci zakřivení daného povrchu interpolovat normály v každém bodě  

tohoto povrchu. Toho lze dosáhnout pomocí techniky interpolace normály, někdy  

také nazývané jako Phongovo stínování (Phong shading). [6] 

Tato technika je velmi podobná technice Guoraudova stínování. Stejně  

jako u Guoraudova stínování se i při použití této techniky nejprve vypočtou normály 
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vrcholů stínované plochy pomocí normál sousedních ploch. V dalším kroku  

však nedochází k interpolaci odstínu v jednotlivých bodech, ale jak již název napovídá, 

interpoluje se v jednotlivých bodech normála k povrchu. Nejprve je tedy pro každý řádek 

interpolována normála bodů na hranách této plochy, následně je na základě normál  

na hranách plochy interpolována normála pro každý bod řádku. Po získání normál  

je pak pomocí vztahu (32) dopočítán odstín pro každý bod dané plochy. [6] 

4.3 Shrnutí 

Hlavním cílem této práce je upravit barvy povrchu modelu objektu naskenovaného 

pomocí systému RoScan tak, aby co nejvěrněji odpovídaly skutečnosti. Naším cílem  

je tudíž odfiltrovat efekty vzniklé odrazy světla na povrchu objektu. K tomu by mohl být 

použit některý z modelů osvětlení popsaných výše. 

Pomocí polohy objektu, kamery a světla, by mělo být možné modelovat intenzitu 

osvětlení odraženého od objektu do kamery a na základě toho snížit intenzitu barvy 

v daném místě modelu tak, aby se jas barev na objektu srovnal do jedné hladiny,  

a tím došlo k co nejvěrnějšímu zobrazení barev na modelu. 
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5. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PRO MAPOVACÍ 

ALGORITMUS 

V této kapitole budou navržena vylepšení a úpravy algoritmu pro mapování barev  

ze snímků na naskenovaný model. V kapitole 2.1 byly diskutovány nedokonalosti 

stávajícího algoritmu. Hlavním z nich je zkreslení odstínu barev, který vzniká při odrazu 

světla od povrchu objektu pod různými úhly. K tomu můžeme použít některý z modelů 

osvětlení popsaných v kapitole 4.1. Vzhledem k tomu, že stávající mapovací algoritmus 

je již nyní poměrně časově náročný, bude vhodnější použít Phongův osvětlovací model, 

jelikož jeho výpočet je jednodušší, než výpočet fyzikálního modelu osvětlení.  

Dále pak bude vhodné provést na modelu vyvážení bílé, abychom zajistili co nejvěrnější 

barvu modelu. 

5.1 Srovnání odstínů barev pomocí Phongova 

osvětlovacího modelu 

Phongův osvětlovací model popsaný rovnicí (32) se skládá ze tří složek.  

Jsou to složka ambientního světla, popisující odrazy mnohonásobně odraženého světla  

ve scéně, dále difuzní složka, popisující část světla z daného světelného zdroje,  

které se od objektu ve scéně odrazilo do všech směrů a pak zrcadlová složka, popisující 

část světla, která se od objektu odrazila podle zákona odrazu. 

Ambientní světlo přispívá k osvětlení skenovaného objektu stejnoměrně. 

Mnohonásobně odražené světlo by tedy nemělo hrát velkou roli v různých odstínech 

objektu vzniklých jeho osvětlením. 

Zrcadlová složka světla není na celém objektu stejnoměrná, ale způsobuje  

na něm odlesky. Ty se však většinou na pořízené fotografii projevují jako lokální 

přesvětlení v daném bodě a tudíž je nesmírně obtížné tuto složku odfiltrovat,  

jelikož při přesvětlení dojde ke ztrátě informace v daném bodě tím, že kamera pořizující 

snímek není schopná tento jas správně pojmout a daný bod je na fotografii zobrazen čistě 

bílou barvou. Díky tomu není v pořízených datech k dispozici správná barva. 

Také víme, že systém RoScan je určen primárně pro skenování lidské kůže. Odraz 

světla od lidské kůže jistě obsahuje i část danou zrcadlovým odrazem, nicméně můžeme 
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předpokládat, že tato část odraženého světla bude zanedbatelná, jelikož lidská kůže sama 

o sobě není lesklá. 

Pokud tedy na základě předcházejících argumentů zanedbáme ambientní a zrcadlovou 

složku a předpokládáme pouze jedno světlo ve scéně, můžeme celý osvětlovací model 

popsat rovnicí (25) pro výpočet intenzity difuzně odraženého světla. V této rovnici 

vystupuje skalární součin normálového vektoru �⃗⃗� , kolmého k povrchu objektu v daném 

bodě a jednotkového vektoru �⃗� , určující směr od daného bodu ke zdroji světla. Dalšími 

veličinami vystupujícími v této rovnici jsou koeficient difuzní odrazivosti materiálu 𝑟𝑑, 

určující, kolik světla se od daného povrchu odrazí do všech směrů, a intenzita 

dopadajícího světla 𝐼𝐿. 

Můžeme tvrdit, že koeficient difuzní odrazivosti i intenzita dopadajícího světla budou 

pro daný objekt konstantní. Intenzita světelného zdroje by totiž měla být konstantní  

pro celou scénu a dále předpokládáme, že lidská kůže má na celém povrchu přibližně 

stejný koeficient odrazivosti. Celková intenzita odraženého světla tedy bude úměrná 

velikosti skalárního součinu normálového vektoru �⃗⃗�  v daném bodě modelu a směru  

od daného bodu ke světelnému zdroji daného vektorem �⃗� . 

Pokud předpokládáme, že intenzitu světelného zdroje osvětlujícího scénu 𝐼𝐿,  

ani koeficient difuzní odrazivosti 𝑟𝑑 neznáme přesně, nemá smysl tyto dvě veličiny 

používat odděleně a můžeme je nahradit jedním korekčním koeficientem 𝑐 určujícím, 

kolik světla je od každého bodu odraženo v závislosti na skalárním součinu normálového 

vektoru �⃗⃗�  a směru od bodu ke světelnému zdroji daného vektorem �⃗� . Můžeme  

tedy rovnici (25) zjednodušit do tvaru 

 

 𝐼 = 𝑐(�⃗� ∙ �⃗⃗� ).  (34) 

 

Tímto výrazem tedy získáme intenzitu světla, které bylo od daného bodu odraženo 

difuzně a tato intenzita je úměrná skalárnímu součinu vektorů �⃗⃗�  a �⃗� . 

Chceme-li tuto složku odfiltrovat tak, abychom srovnali intenzitu odraženého světla 

na celém modelu, musíme ji odečíst od intenzity světla, kterou pro daný bod zaznamenala 

kamera systému. To můžeme popsat vztahem 

 



43 

 

 𝐼′ = 𝐼 − 𝑐(�⃗� ∙ �⃗⃗� ) , (35) 

 

kde 𝐼 vyjadřuje intenzitu světla odraženého od objektu do kamery a 𝐼′ pak reprezentuje 

výslednou intenzitu světla v daném bodě. Tento postup má jednu hlavní nevýhodu,  

a tou je výrazné ztmavení celého objektu v případě velkých hodnot korekčního 

koeficientu 𝑐. To můžeme vyřešit, pokud ke vztahu (35) přičteme korekční koeficient  

 

 𝐼′ = 𝐼 − 𝑐(�⃗� ∙ �⃗⃗� ) + 𝑐 , (36) 

 

čímž dosáhneme zvýšení jasu daného bodu do úrovně, kterou by měl, pokud by  

na něj dopadalo světlo ze zdroje, jehož směr od daného bodu bude stejný jako směr 

normály v tomto bodě. To je dáno tím, že pokud jsou vektory �⃗⃗�  a �⃗�  stejné, tedy pokud 

světlo do daného bodu dopadá kolmo, je skalární součin těchto vektorů roven 1  

a tudíž podle vztahu (35) odečítáme celý korekční koeficient 𝑐. Navíc je korekční 

koeficient 𝑐 konstantní pro všechny body, tudíž by jeho přičtení k celkovému jasu  

daného bodu nemělo nijak ovlivnit srovnání jasu s ostatními body modelu. 

 Celá transformace tedy probíhá tak, že od jasu daného bodu odečteme jas,  

kterým do něj přispěl difuzní odraz světla. Tím dojde k výraznému ztmavení modelu. 

Následně k dané intenzitě přičteme jas, který by bod měl, pokud by na něj světlo dopadalo 

kolmo. Tím tedy dosáhneme zvýšení jasu celého modelu do jedné úrovně. 

Pro získání velikosti korekčního koeficientu 𝑐 pro konkrétní skenování bude nutné 

před každým skenováním provést kalibraci metody a to tak, aby světelné podmínky  

při kalibraci byly stejné, jako světelné podmínky při samotném skenování.  

Dále by kalibrace měla být prováděna na rovném jednobarevném povrchu s přibližně 

stejným koeficientem odrazivosti, jako bude mít povrch skenovaného objektu. Poslední 

podmínkou je, aby kamera měla při kalibraci i samotném skenování a pořizování 

jednotlivých snímků objektu stejné nastavení expozice, závěrky apod. 

Pro správnou kalibraci je nutné zajistit, že snímek nebude přesvětlený. V tu chvíli  

by došlo ke ztrátě informace o změně jasu barev se změnou skalárního součinu 

normálového vektoru s vektorem směru, ze kterého záření přichází. 

Jednotným nastavením kamery pro všechny fotografie také zajistíme, že všechny 

snímky budou mít průměru stejný jas. Na výsledné textuře skenovaného objektu  



44 

 

by potom neměly vznikat nedokonalosti na přechodech mezi jednotlivými snímky,  

tak jak je můžeme vidět například v kapitole 2.1 na Obr. 2. 

Korekce jasu pak budeme provádět v barevném modelu YCBCR, ve kterém je jas  

dané barvy jednoznačně reprezentován hodnotou kanálu 𝑌 ∈ 〈0; 1〉, a tím pádem  

se nemusíme obávat zkreslení barevného odstínu dané barvy při změně jasu. 

Hraniční případ pak vypadá následovně. Ambientní složka světla je nulová, tudíž 

intenzita barev u bodů na neosvětlené části modelu nabývá jasové hodnoty 𝑌 = 0. 

Zároveň je kamera nastavena tak, že pro osvětlené části, jejichž normálový vektor  

se shoduje s vektorem určujícím směr přicházejícího světla, nabývá intenzita barev jasové 

hodnot 𝑌 = 1. V takovém případě pak po odfiltrování stínování musíme dostat jasovou 

hodnotu 0 a po přičtení korekčního koeficientu musíme dostat jasovou hodnotu 1. 

V tomto krajním případě by tedy nabýval korekční koeficient hodnoty 𝑐 = 1. 

Druhý hraniční případ je pak situace, kdy je celý model osvětlen pouze okolním 

světlem a žádné další světlo na něj nedopadá. V tomto případě musí korekční koeficient 

nutně nabývat hodnoty 𝑐 = 0. Jinými slovy tedy nebudeme provádět žádnou korekci jasu 

barev v jednotlivých bodech. 

Z těchto dvou hraničních případů tedy vyplývá, že pro hodnotu korekčního 

koeficientu musí platit, že 𝑐 ∈ 〈0; 1〉. 

5.2 Vyvážení bílé na naskenovaném modelu 

V kapitole 3.2 bylo popsáno, jak lze dosáhnout vyvážení bíle barvy ve snímku.  

Byly zde popsány i dvě metody, s jejichž pomocí lze vyvážení bílé barvy provést.  

U obou popsaných metod dochází k odhadu, která barva ve snímku reprezentuje bílou 

barvu. U každé metody to však probíhá jiným způsobem. U metody gray world se vychází 

z předpokladu, že v průměru by měl být snímek šedý. Metoda bílé skvrny zase vychází 

z předpokladu, že bílá barva je nejjasnější, a proto hledá v daném snímku maximální jas. 

Samotné vyvážení u obou metod probíhá stejně. Ani jeden z předpokladů o výskytu bílé 

barvy ve snímku však v praxi nemusí vždy platit. 

Jelikož v rámci kalibrace osvětlovacího modelu pro odfiltrování stínů předpokládáme 

kalibraci na rovném jednobarevném povrchu, mohli bychom podmínku rozšířit  

o požadavek na to, aby barva povrchu, na kterém budeme metodu kalibrovat, byla bílá. 

Pak bychom mohli využít metodu bílé skvrny a najít bod s nejvyšším jasem ve snímku. 
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Vzhledem k tomu že bychom věděli, že ve fotografii je pouze bílá barva, mohli bychom 

pak s jistotou tvrdit, že bod s nejvyšším jasem je bílý a bezpečně provést vyvážení  

podle tohoto bodu. 

5.3 Kalibrace 

U obou navrhovaných úprav počítáme s kalibrací. Jak již bylo řečeno, kalibrace  

by měla probíhat na bílém rovném povrchu při stejném nastavení kamery pro kalibraci  

i skenování a za stejných světelných podmínek, za jakých bude probíhat samotné 

skenování. 

Předpokládáme-li, že výsledný jas bodu bude ve fotografii ovlivněn pouze světlem 

dopadajícím do tohoto bodu z jednoho zdroje světla, pak bychom měli být schopni  

ze dvou jakýchkoli bodů ve snímku určit korekční koeficient 𝑐, jelikož podle vztahu (35) 

předpokládáme, že body se stejnou barvou by po úpravě měly mít stejný jas.  

Pro dva libovolné body 𝐴 a 𝐵 ve fotografii rovného jednobarevného povrchu  

by tedy mělo platit, že 

 

 
𝐼′ = 𝐼𝐴 − 𝑐(�⃗� 𝐴 ∙ �⃗⃗� 𝐴) 

𝐼′ = 𝐼𝐵 − 𝑐(�⃗� 𝐵 ∙ �⃗⃗� 𝐵).  
(37) 

 

Tento výraz můžeme také zapsat jako 

 

 𝐼𝐴 − 𝑐(�⃗� 𝐴 ∙ �⃗⃗� 𝐴) = 𝐼𝐵 − 𝑐(�⃗� 𝐵 ∙ �⃗⃗� 𝐵)  (38) 

 

a po jeho úpravě obdržíme 

 

 𝑐 =
𝐼𝐴 − 𝐼𝐵

(�⃗� 𝐴 ∙ �⃗⃗� 𝐴) − (�⃗� 𝐵 ∙ �⃗⃗� 𝐵)
 (39) 

 

Vidíme, že skalární součiny vektorů pro jednotlivé body ve jmenovateli tohoto vztahu 

nesmí být stejné, protože pak bychom jejich odečtením získali nulu a výpočet by nedával 

smysl. Tudíž je důležité, aby body nebyly blízko sebe, protože potom by mohlo dojít 
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k situaci, že směr ke světlu bude pro oba body stejný a odečtením skalárních součinů 

vektorů bychom dostali nulový jmenovatel. 

Korekční koeficient by měl vždy vyjít kladný, jelikož pokud platí, že 

 

 𝐼𝐴 > 𝐼𝐵,  (40) 

 

pak, za předpokladu, že jas bodu je dán pouze tím, jak se od něj odrazilo světlo,  

musí zároveň platit, že 

 

 (�⃗� 𝐴 ∙ �⃗⃗� 𝐴) > (�⃗� 𝐵 ∙ �⃗⃗� 𝐵) , (41) 

 

protože podle Phongova osvětlovacího modelu je jas bodu tím větší, čím větší je skalární 

součin vektoru určujícího směr přicházejícího světla a normálového vektoru v daném 

bodě. Pokud bychom tedy body ve výpočtu otočili tak, aby výsledek rozdílu jasů  

byl záporný, měl by vyjít záporný i rozdíl skalárních součinů, tudíž by šlo o podíl dvou 

záporných čísel, jehož výsledkem je opět kladné číslo. 

Důležitým předpokladem zde je, že jas barvy v daném bodě na fotografii, je dán  

pouze způsobem, jakým bylo od daného bodu objektu světlo odraženo. Pokud by však 

jas barvy v daném bodě snímku byl ovlivněn i nějakým dalším jevem, nebude výpočet 

korekčního koeficientu fungovat, protože nebude platit vztah (38). 

Během kalibrace budeme dále zjišťovat koeficienty pro vyvážení bílé pomocí jasu 

jednotlivých složek v bodě s maximálním jasem. Bylo by tedy vhodné jako první bod  

pro určení korekčního koeficientu zvolit bod s maximálním jasem, který použijeme  

i při vyvažování bílé. Další bod pak lze zvolit náhodně, nicméně pro co největší 

konzistenci ve výpočtech (celou dobu pracujeme s velkým zjednodušením,  

tudíž výsledky nemusí být vždy úplně stejné) by bylo vhodné při opakovaných výpočtech 

zvolit stejný bod. Vhodným se například jeví střed snímku, protože ten je vždy jasně 

definován. 
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6. OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI NAVRŽENÝCH 

ÚPRAV 

Aplikace RoScan 3D, která řídí robotické rameno systému RoScan a po skenování 

provádí mapování fotografií na model naskenovaného objektu je napsána v jazyce c#. 

Protože úpravy a ladění zdrojového kódu aplikace RoScan 3D pro ověřování funkčnosti 

navrhovaných úprav by znamenaly opakované překládání celé této aplikace,  

což není úplně praktické, a navíc provádění maticových výpočtů v prostředí jazyka c#,  

na rozdíl od Matlabu, není úplně triviální operací, bylo rozhodnuto, že ověření funkčnosti 

navrhovaných úprav bude provedeno v prostředí aplikace Matlab. Bylo sice nutné  

v Matlabu implementovat mapovací algoritmus, nicméně následné ladění navrhovaných 

úprav se díky tomu velmi zrychlilo. 

6.1 Vytvořený skript a jeho vstupní data 

Aby bylo možné s naskenovaným modelem v Matlabu pracovat, bylo nutné  

jej z aplikace RoScan Analyzer vyexportovat ve formátu ply, se kterým Matlab umí 

pracovat. Data ve formátu ply jsou pak uložena vedle složky se surovými naměřenými 

daty. Testovací skript postupně volá všech šest námi vytvořených Matlabovských funkcí 

a to v pořadí, v jakém jsou popsány v následujících kapitolách. 

6.1.1 Funkce loadPlyData 

První funkcí je loadPlyData. Jejím jediným parametrem je proměnná, která určuje, 

zda chceme po načtení dat model zobrazit pro případnou kontrolu. 

Tato funkce po zavolání otevře okno pro výběr modelu ve formátu ply. Po vybrání 

souboru s daty modelu se funkce pokusí tato data načíst. Následně, pokud byl předán 

parametr, že se mají data zobrazit, funkce načtený model vykreslí do nového okna  

(viz Obr. 13). 

Nakonec funkce vrátí načtená data a cestu k surovým datům. Znalost cesty je nutná 

pro načtení snímků naskenovaného objektu. Funkce se spoléhá na to, že snímky  

jsou uloženy ve složce RAWData, která se nachází ve stejné složce jako vybraný model. 

Funkce nijak neošetřuje případné chyby. 
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Obr. 13: Model zobrazený v Matlabu bez namapovaných snímků 

6.1.2 Funkce loadImages 

Po načtení dat modelu ve formátu ply skript zavolá další námi vytvořenou funkci,  

a to funkci loadImages, přičemž ji předá cestu, kterou vrátila funkce loadPlyData  

a opět parametr který určuje, zda se mají načtená data zobrazit pro jejich případnou 

kontrolu. Funkce loadImages pak načte obsah adresáře určeného předanou cestou,  

a pokud obsahuje soubory začínající výrazem „COLOR“ a končící příponou „.bmp“,  

pak se všechny tyto soubory pokusí postupně načíst jako obrázky. Ani v tomto případě 

nejsou ošetřeny případné chyby. 

Současně funkce loadImages spoléhá na to, že v názvech souborů jednotlivých 

snímků jsou uloženy informace o pozici a natočení skeneru při jejich pořízení. Ty jsou 

potřeba pro následné mapování snímku na model. Na Obr. 14 je okno Matlabu s načteným 

příkladem snímku pro namapování na model, přičemž v titulku tohoto okna je zobrazen 

název souboru. Je zde vidět, jakým způsobem je v názvu snímku uložena informace  

o poloze a natočení ramena skeneru při pořízení snímku skenerem. 

Funce se spoléhá na to, že název souboru snímku bude přesně v tomto formátu  

a pokusí se z něj tato data vyparsovat pomocí regulárních výrazů. Význam dat  

je následující: 
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1) X – poloha kamery v ose X, 

2) Y – poloha kamery v ose Y, 

3) Z – poloha kamery v ose Z, 

4) U – otočení kamery kolem osy Z, 

5) V – otočení kamery kolem osy Y, 

6) W – otočení kamery kolem osy X. 

 

Funkce při načítání snímků postupně vytváří pole datových struktur,  

do kterých ukládá samotný načtený snímek a data vyparsovaná z názvu souboru daného 

snímku. Dále také po načtení každého snímku funkce zkontroluje, zda v parametru 

obdržela požadavek na vykreslení načítaných dat a pokud ano, pak právě načtený snímek 

vykreslí do nového okna tak jako na Obr. 14. 

 

 

Obr. 14: Příklad zpracovávaného snímku načteného v Matlabu včetně zobrazení 

názvu souboru v titulku okna 
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Po provedení všech výše popsaných kroků funkce vrátí načtené pole struktur 

obsahující jak načtené snímky, tak informace o poloze jejich pořízení, které jsou potřeba 

pro namapování snímku na model. 

6.1.3 Funkce loadConf 

Následně je potřeba načíst konfigurační soubor skeneru s daty o konfiguraci kamery 

a její poloze vůči skeneru. Tato data jsou potřeba pro správné namapování snímku  

na model. 

O to se stará funkce loadConf, jejímž jediným parametrem je cesta ke složce  

se surovými daty ze skenování. V této složce by se měl nacházet XML soubor 

„3DScanner.config“, který přečte a převede do struktury obsahující konfigurační hodnoty 

skeneru. Tuto strukturu pak vrátí. 

6.1.4 Funkce calibration 

Další funkcí je funkce calibration. Tato funkce provádí výpočet kalibrace, tak jak byl 

popsán v kapitole 5.3. Jejím vstupem jsou přednastavená kalibrační data, která obsahují 

výchozí hodnoty kalibrace a další vstupní data pro mapovací proces - například polohu 

zdroje světla. K jejímu provedení je však nutné načíst data z kalibračního měření.  

K tomu využívá již popsané funkce loadPlyData, loadImages a loadConf. 

Funkce calibration provede nad načtenými kalibračními daty výpočet polohy kamery 

v prostoru stejným způsobem, jako kdyby mělo dojít k mapování kalibračního snímku  

na kalibrační model (popsáno v kapitolách 2.2 a 6.1.5). Následně najde souřadnice 

nejjasnějšího pixelu v kalibračním snímku a souřadnice středového pixelu kalibračního 

snímku. Souřadnicemi zde není myšlena poloha v prostoru modelu, ale počet pixelů  

od levého a horního okraje snímku. 

Pro oba tyto body se pak na základě pozice bodu ve snímku najde souřadnice daného 

bodu �⃗�  v prostoru. Toho lze dosáhnout pomocí vztahu 

 

 �⃗� = 𝐼𝑇𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + (−𝑆𝐻ℎ𝑇𝑙𝑒𝑓𝑡

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) + (−𝑆𝑉𝑣𝑇𝑢𝑝
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )  (42) 
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kde 𝐼𝑇𝐿
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ je poloha horního levého bodu snímku, 𝑇𝑙𝑒𝑓𝑡

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   je jednotkový vektor určující  

ve snímku směr doleva, 𝑇𝑢𝑝
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  je jednotkový vektor určující ve snímku směr nahoru,  

𝑆𝐻 je horizontální velikost jednoho pixelu, 𝑆𝑉 je vertikální velikost jednoho pixelu,  

ℎ je počet pixelů od levého okraje k vybranému pixelu a 𝑣 je počet pixelů od horního 

okraje obrázku k vybranému pixelu. Slovy lze tento vztah popsat tak, že vezmeme horní 

levý bod snímku a posuneme ho o ℎ velikostí pixelu v opačném směru než je směr doleva 

(tedy doprava, směrem od levého horního okraje do středu horní hranice snímku)  

a následně ho posuneme o 𝑣 velikostí pixelu v opačném směru než je směr nahoru  

(tedy dolů směrem k dolní hranici snímku). Tento vztah platí, pokud jsou souřadnice  

ve snímku (počet pixelů k vybranému pixelu) počítány od levého horního bodu snímku, 

tedy tak, jak je tomu v Matlabu. 

Jakmile najdeme bod ve snímku, spustíme z ohniska kamery přímku procházející 

tímto bodem a najdeme její průsečík s modelem. Od tohoto průsečíku pak najdeme 

nejbližší bod modelu. Následně provedeme opačný postup, tedy najdeme bod ve snímku, 

který leží mezi bodem modelu a ohniskem kamery. To musíme provést, jelikož nalezený 

bod modelu nikdy nebude ležet přesně na přímce spuštěné skrz střed daného pixelu 

snímku. Tímto tedy získáme přesný průsečík snímku s přímkou vedenou skrz ohnisko 

kamery a konkrétní bod modelu. Průsečík nemusí ležet přesně v pixelu, který jsme  

na počátku zvolili, a tudíž je důležité pro co nejpřesnější výpočet použít nově nalezený 

pixel a ne původně zvolený pixel. 

V dalším kroku vezmeme nově nalezený pixel a přečteme jeho barvu v modelu RGB 

a spočítáme pro něj koeficienty 𝛼 a 𝛽 pro výpočet vyvážení bílé pomocí vztahu (18). 

Následně barvu převedeme z modelu RGB do modelu YCBCR pomocí vztahu (14)  

a uložíme si její jas. 

Posledním krokem je pak nalezení jednotkového vektoru směřujícího z nalezeného 

bodu na modelu směrem ke zdroji světla a jeho normály, která je uložena v datech daného 

bodu. 

Jakmile všechny tyto hodnoty známe pro oba vybrané body, můžeme provést výpočet 

korekčního koeficientu podle vztahu (39). Dále pak vypočteme průměr koeficientů 𝛼 a 𝛽 

jednotlivých bodů, abychom získali pouze jednu sadu koeficientů pro výpočet vyvážení 

bílé. Poté získané hodnoty uložíme do struktury kalibračních dat a vrátíme ji. 
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6.1.5 Funkce process 

Po provedení kalibrace, skript zavolá funkci process, které předá načtený model, 

načtené snímky i s daty o jejich poloze, parametr určující, zda chceme zpracovaná data 

zobrazit pro případnou kontrolu, dále konfigurační a kalibrační data. 

Funkce projde všechny snímky a pokusí se je namapovat na model. Po namapování 

snímků na model funkce process zkontroluje, zda chceme zpracovávaná data zobrazit. 

Pokud ano, funkce otevře okno, do kterého model s namapovanými snímky vykreslí. 

Nakonec funkce vrátí model s texturou vytvořenou ze snímků. Během procesu mapování 

opět nijak nejsou ošetřovány případné chyby. 

Samotné mapování probíhá pomocí algoritmu, který byl popsán v kapitole 2.2 

s několika drobnými odlišnostmi. První z nich je nepoužití octree pro uložení dat modelu 

kvůli optimalizaci. Protože nám nezáleží na tom, aby běh testovacího skriptu byl  

co nejrychlejší, tento krok byl vynechán - jeho realizace by v prostředí Matlabu byla 

poměrně komplikovaná a na výsledné mapování by absence tohoto kroku neměla mít 

vliv. Jde totiž pouze o způsob uložení dat, umožňující jejich výpočetně méně náročné 

třídění při kontrole, zda zkoumaný bod není zakrytý jinou částí modelu [1]. Druhou 

odlišností je vynechání lineární aproximace barvy daného bodu ze sousedních pixelů.  

Ta sice přispívá k výpočtu přesnější barvy, nicméně pro naše testovací účely postačí 

použít pouze barvu nalezeného pixelu.  

Jak bylo popsáno v kapitole 2.2, je nutné při zpracování jednotlivých snímků určit 

polohu a natočení kamery při pořízení daného snímku. Tu určíme z dat vyparsovaných 

z názvu souboru snímku. Poloha kamery neboli vektor 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ je pak určen sérií 

homogenních transformací z počátku souřadnicového systému. Nejprve posunutím  

do polohy vyparsované z názvu snímku, následně je transformován otočením roll, pitch, 

yaw (kolem osy Z, potom kolem osy Y a nakonec kolem osy X) pomocí úhlů 

vyparsovaných z názvu snímku. Další transformací je vektor 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ posunut do polohy 

kamery, jejíž posunutí vůči poloze skeneru jsme získali v rámci načtení konfiguračního 

souboru a poslední transformací je otočení kamery vůči skeneru, které taktéž známe 

z konfiguračního souboru. 

Dále je nutné určit směr pohledu kamery a směr „nahoru“ kamery, neboli vektory  

𝑇𝑢𝑝
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  a 𝑇𝑡𝑜

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Víme, že z pohledu kamery jsou tyto vektory definovány jako 
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𝑇𝑢𝑝,𝑘𝑎𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = [0 0 1] 

𝑇𝑡𝑜,𝑘𝑎𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = [0 1 0], 

(43) 

 

musíme je však posunout a otočit stejnou sérií transformací jako vektor 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  

a následně od nich vektor 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ odečíst, abychom je vrátili zpět do počátku. 

Další parametry, jejichž znalost je nutná k namapování snímku na model, jak bylo 

řečeno v kapitole 2.2, jsou vertikální a horizontální zorný úhel kamery a ohnisková 

vzdálenost optiky kamery. Ty jsou pro všechny snímky stejné, jelikož všechny byly 

pořízeny stejnou kamerou a jsou v datech načtených z konfiguračního souboru skeneru. 

Posledním parametrem, který je nutný podle kapitoly 2.2 znát, je rozlišení právě 

zpracovávaného snímku. Jeho zjištění je v Matlabu triviální operací, spočívající  

ve změření délky jednoho řádku a délky jednoho sloupce matice, ve které je snímek 

uložen. 

Po určení hodnot všech těchto výchozích parametrů pak může být proveden 

algoritmus popsaný v kapitole 2.2, jehož výsledkem je model, jehož texturu tvoří 

namapované snímky. 

Při mapování provedeme korekci barvy tak, jak bylo navrženo v kapitole 5.1. V rámci 

kroku, ve kterém jsme získali barvu, kterou bychom měli namapovat na snímek, nejprve 

pomocí vztahu (19) na dané barvě provedeme vyvážení bílé a to za pomocí koeficientů, 

které jsme získali při kalibraci, následně barvu pomocí vztahu (14) převedena 

z barevného modelu RGB do barevného modelu YCBCR. Z tohoto formátu je pak vzata 

jeho jasová složka a na ní je pomocí vztahu (36) provedeno odfiltrování stínu. Následuje 

převod zpět do barevného modelu RGB pomocí vztahu (15). Poté je takto upravená barva 

konečně namapována na daný bod modelu. 

Funkce nakonec zkontroluje, zda chceme model s namapovanou texturou vykreslit,  

a pokud ano, tak otevře nové okno, do kterého je model vykreslen. 

6.1.6 Funkce showTextureHistogram 

Poslední funkcí, která se provádí je funkce showTextureHistogram, která spočítá  

a zobrazí histogram textury na modelu. Jejími vstupy jsou model, parametr určující  

od jaké výšky v modelu chceme histogram počítat a kalibrační data. 
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Důvodem omezení výšky, od které je histogram počítán, je to, že chceme odfiltrovat 

podložku, na které skenovaný objekt leží. Ta je totiž bílá a tudíž nám do histogramu zanáší 

mnoho bílých bodů, což ho lehce zkresluje. 

6.2 Výsledky experimentů 

V této kapitole se pokusíme zhodnotit výsledky, kterých dosahuje navržená úprava 

mapování snímku na model. Pro zhodnocení výsledků bylo provedeno skenování jehlanu 

s velkým sklonem stěn. Byl vytvořen z hnědého barevného papíru. Jehlan má délku 

strany 160mm a výšku 25mm a můžeme ho vidět na Obr. 15. 

 

 

Obr. 15: Jehlan, na kterém probíhalo ověřování funkčnosti navržených úprav 

 

Systém byl nejprve nastaven tak, aby byl schopen tento jehlan naskenovat a aby udělal 

jeden jeho barevný snímek. Místnost byla zatemněna a ke skeneru jsme přiložili LED 

lampičku, jejíž světelný zdroj byl umístěn v bodě �⃗� = [−150 800 440]. Následně byly 

pod skener vloženy dva čisté bílé papíry o velikosti A3 a systém naskenoval jejich povrch 
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a vyfotil jeden snímek. Toto skenování mělo sloužit jako kalibrační data. Poté jsme  

pod skener umístili papírový jehlan a skenování provedli znovu. 

Při skenování došlo bohužel k chybě systému a do konfiguračních souborů skenování, 

ze kterého v testovacím skriptu načítáme data, nebyla řádně uložena data  

o konfiguraci a poloze kamery. Tato data se nám podařilo přibližně odhadnout, ale snímek 

není na naskenovaný model namapován úplně přesně. Jelikož je však jehlan, na kterém 

jsme prováděli měření, velmi jednoduchý tvar, nepředstavuje tato nepřesnost žádný velký 

problém pro testovanou korekci barev. 

Na Obr. 16 můžeme vidět model, na kterém je namapována jeho fotografie  

bez korekce. Na obrázku Obr. 17 je histogram stejného modelu, počítaný z bodů,  

které jsou výš než 5mm. Toto omezení jsme zvolili proto, aby nám bílá podložka,  

na které je model umístěný, nezkreslovala histogram jehlanu. 

 

Obr. 16: Jehlan s namapovanou texturou bez korekce 

 

 

Obr. 17: Histogram jehlanu s namapovanou texturou bez korekce 
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Můžeme vidět, že světlo, jehož zdroj je umístěn v bodě  �⃗� = [−150 800 440], 

přichází z levé strany a tudíž je levá stěna jehlanu osvětlena nejvíce. Dvě vedlejší stěny 

jsou tmavší a pravá stěna jehlanu je nejtmavší, protože světlo, které na ni dopadá, svírá 

s normálou této plochy největší úhel. 

Na histogramu můžeme vidět, že barvy jsou relativně rovnoměrně rozložené po celé 

délce histogramu. Dále pak můžeme pozorovat pro každý barevný kanál jeden peak okolo 

jasové hodnoty 250. Tyto peaky jsou nejspíše způsobeny částí modelu, na kterou  

se nepodařilo snímek namapovat, protože neležela v zorném poli kamery. Na Obr. 16 tuto 

část můžeme vidět v pohledu shora v pravé dolní části modelu. Část této nenamapované 

sekce modelu musí ležet výš než 5mm, jinak by se ve výsledném histogramu tyto peaky 

neobjevily. Můžeme tedy předpokládat, že tyto peaky se budou objevovat i u histogramů 

pro další mapování. 

Při mapování sice nebyla aplikována korekce stínů, ale vyvážení bílé aplikováno bylo. 

Hodnoty korekčních koeficientů z kalibračních dat vycházejí v hodnotách 𝛼 = 0,9977  

a 𝛽 = 1.0027, tedy změna je minimální. Z toho vyplývá, že i původní snímek byl 

poměrně dobře vyvážený. Jelikož použitá technika vyvážená bílé nezpůsobila 

znehodnocení barev, můžeme tvrdit, že funguje. 

6.2.1 Ověření funkčnosti navržené metody korekce barev 

Metodou pokus, omyl jsme se pokusili určit korekční koeficient pro odfiltrování stínů, 

u kterého vidíme co nejlepší výsledky. Výsledná textura vypadala nejlépe pro korekční 

koeficient kolem hodnoty 𝑐 = 0,33. Texturu namapovanou na modelu při této hodnotě 

korekčního koeficientu můžeme vidět na Obr. 18 a histogram tohoto modelu můžeme 

vidět na Obr. 20. 

Při porovnání Obr. 16 a Obr. 18 můžeme vidět, že došlo k výraznému zlepšení 

věrnosti barev. Jak již bylo řečeno, barva jednotlivých stěn jehlanu na Obr. 16,  

tedy u jehlanu bez korekce, je zkreslená tím, pod jakým úhlem na ně dopadalo světlo.  

U jehlanu na Obr. 18 vidíme, že se barva jednotlivých stěn srovnala do přibližně stejného 

odstínu. Nicméně ani zde není korekce naprosto dokonalá. V místech, která jsou více 

vzdálená od zdroje světla, začíná textura mírně tmavnout. To ale nemusí být nutně dáno 

vzdáleností od zdroje světla, ztmavení může být způsobeno i nepřesnou volbou 

korekčního koeficientu, jelikož jej můžeme pozorovat i na spodní části stěny nejbližší  
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ke zdroji světla. Dalším důvodem může být nedokonalé namapování snímku na model, 

způsobené nesprávným uložením konfiguračních dat. Touto chybou jsou zcela jistě 

způsobeny tmavší čáry na přechodech mezi jednotlivými stěnami. 

 

Obr. 18: Jehlan s namapovanou texturou při korekci c=0,33 

 

Další nedokonalostí, které si na textuře vytvořené s korekcí můžeme všimnout,  

je vznik čar rovnoběžných s osami X a Y. Na Obr. 19 můžeme vidět, jak vypadá povrch 

modelu v aplikaci RoScan Analyzer bez textury. Model je otočený tak, že stěna,  

která je na pohledu shora na Obr. 18 otočená vlevo, zde míří dolů. 

 

 

Obr. 19: Pohled na model v aplikaci RoScan Analyzer 
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Můžeme si všimnout, že tyto čáry na nampované textuře odpovídají nerovnostem  

na povrchu modelu. Čáry na textuře tedy vznikly proto, že na modelu vznikly 

vybouleniny, které nebyly na snímku, ale korekční výpočet je kompenzoval, protože měl 

z modelu informaci o tom, že v daném místě je povrch zakřivený. Je pravděpodobné,  

že při skenování docházelo v jednotlivých bodech k drobným odchylkám naměřené 

vzdálenosti skeneru od povrchu objektu. 

 

 

Obr. 20: Histogram jehlanu s namapovanou texturou při korekci c=0,33 

 

Na Obr. 20 je histogram modelu s texturou namapovanou s korekcí 𝑐 = 0,33. 

Vidíme, že z pohledu barev na modelu nedošlo k úplnému srovnání všech barev  

do přibližně stejného odstínu, nicméně při porovnání s histogramem modelu s texturou 

vytvořenou bez korekce je vidět, že došlo ke zvýšení jasu, protože se celý průběh 

histogramu posunul do barev vyšších jasů. 

 

Obr. 21: Korekce c=0,58 (vlevo) a c=0,9 (vpravo) 
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Na Obr. 21 můžeme vidět textury vytvořené s korekcí 𝑐 = 0,58 a textury vytvořené 

s korekcí 𝑐 = 0,9. Můžeme vidět, že při zvýšení korekčního koeficientu nad hodnoty,  

kdy dochází ke srovnání barev, dojde k opačnému efektu. Jas barvy stěn jehlanu 

odvrácených od světelného zdroje je ještě světlejší a naopak u levé stěny,  

která je natočena směrem ke světelnému zdroji došlo k lehkému snížení jasu. 

Přes všechny diskutované nedokonalosti textury vytvořené pomocí upraveného 

mapovacího algoritmu s korekcí odstínů pomocí výpočtu zjednodušeného Phongova 

osvětlovacího modelu můžeme tvrdit, že navržená metoda v principu funguje. 

6.2.2 Ověření funkčnosti navržené metody kalibrace 

U navržené metody kalibrace nejsou výsledky tak optimistické jako pro samotnou 

metodu korekce barev. Při jejím použití vyšla hodnota korekčního koeficientu  

𝑐 = 2,0801 tedy mimo interval povolených hodnot, jelikož pro korekční koeficient platí 

že 𝑐 ∈ 〈0; 1〉. 

 

Obr. 22: Jahlan s namapovanou texturou při korekci c=2,801 

 

Na Obr. 22 můžeme vidět, jak vypadá textura při použití takto extrémní hodnoty 

korekčního koeficientu. Vidíme, že u stěny jehlanu otočené směrem ke zdroji světla došlo 

k výraznému snížení jasu a u stěny otočené směrem od zdroje světla došlo ke zvýšení jasu 

barev v takové úrovni, že je nyní přesvětlená. Zbylé dvě strany jsou také mnohem 

světlejší, ale přesvětlené nejsou. Výsledek odpovídá tomu, co bychom od korekce 

v případě takto velkého korekčního koeficientu očekávali. 
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Nefunkčnost navržené metody kalibrace bude nejspíše způsobena kombinací několika 

faktorů. Prvním z nich mohou být nerovnosti modelu, vzniklé při skenování  

jeho povrchu. Na Obr. 23 můžeme vidět model použitý při korekci. Jeho povrch není 

dokonale rovný, jak bychom očekávali při skenování rovné plochy papíru. Jde o stejný 

problém, který způsobil vznik čar na textuře objektu při použití navržené metody korekce. 

Díky tomu normálové vektory v daných bodech neodpovídají skutečnému povrchu 

papíru, a tudíž zřejmě dochází k tomu, že jasové hodnoty na snímku přesně neodpovídají 

normálovým vektorům naměřeným při skenování. 

 

 

Obr. 23: Model vzniklý naskenováním povrchu papíru pro korekci 

 

Dalším faktorem může být to, že lampička použitá pro osvětlení nebyla bodová,  

ale šlo o několik LED diod na rameni o délce cca 20 cm. Navržený osvětlovací model 

předpokládá jeden bodový zdroj světla, což tato lampička přesně nesplňovala. Korekci 

sice lze provést, jak bylo ukázáno v předchozí kapitole, ale nesplnění předpokladu použití 

jednoho bodového světla jistě snižuje schopnost provedení správné kalibrace pomocí 

navrženého postupu. 

Problém také může souviset s optikou kamery systému. Na Obr. 24 vidíme kalibrační 

snímek bílého papíru. Můžeme si všimnout, že směrem od středu snímku se jas v obraze 

snižuje. Jedním z důvodů je samozřejmě úhel, pod jakým dopadá na povrch snímaného 

papíru světlo, tedy to, co popisují osvětlovací modely diskutované v této práci. Můžeme 

si ale všimnout také toho, že jas snímku je v levých rozích stejně nízký jako v pravých 

rozích i přesto, že levá strana snímku je blíže ke zdroji světla než pravá strana snímku  

a tudíž na ni dopadá světlo pod jiným úhlem, takže by jas bodů blíže světlu měl být vyšší. 
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To, že není, může být způsobeno tím, že dráha světla procházející čočkou objektivu  

je jiná pro střed snímku a jiná pro jeho okraje. 

 

 

Obr. 24: Kalibrační snímek bílého papíru 

 

Dále můžeme vidět, že snímek je lehce zašuměný. I to může způsobovat nepřesnosti 

při výpočtu. 

V souhrnu jsme tedy nalezli čtyři faktory, které mohly způsobit chybu při výpočtu 

korekčního koeficientu. Bohužel se však jejich vliv z naměřených dat nepodařilo 

odfiltrovat a tudíž musíme konstatovat, že navržená metoda kalibrace nefunguje. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo seznámit se s robotickým multispektrálním systémem RoScan 

a s texturovacím modulem tohoto systému, který vytváří texturu naskenovaného objektu 

z jeho snímků. Dále pak navrhnout úpravy, pomocí kterých by mohl být zdokonalen 

texturovací modul systému RoScan tak, aby bylo dosaženo vytvoření co nejvěrnější 

textury skenovaného modelu. 

V této práci byl nejprve systém RoScan popsán a byly diskutovány nedostatky,  

které aktuálně má jeho texturovací modul. Následně byl podrobně popsán algoritmus, 

který systém RoScan používá pro namapování snímků na povrch naskenovaného modelu. 

Další části práce se věnovaly teorii světla, barev a stínování a následně navržení úprav 

texturovacího modulu systému RoScan. Na základě Phongova osvětlovacího modelu  

byl navržen osvětlovací model pro odfiltrování stínů vzniklých na povrchu skenovaného 

objektu. Také byla navržena kalibrace tohoto modelu tak, aby uživatel mohl pouze zadat 

polohu zdroje světla v prostoru a nemusel se zabývat jasem tohoto světla. 

Poslední část práce se zabývala implementací testovacího skriptu v prostředí Matlab 

pro ověření funkčnosti navržených řešení a samotným ověřením funkčnosti těchto řešení. 

Navržená metoda vyvážení bílé neznehodnotila barvy na poměrně vyváženém 

snímku, tudíž můžeme tvrdit, že funguje. 

Při ověřování navržené kalibrační metody se ukázalo, že její výsledky jsou 

neuspokojivé. Bylo navrženo několik faktorů, které mohly způsobit její nefunkčnost. 

Těmito faktory jsou nepřesnosti při skenování modelu, dále nepoužití jednoho bodového 

světla při experimentu, rozdílné vlastnosti optiky kamery pro různé body v pořízeném 

snímku a šum v pořízeném snímku. 

Navržená metoda korekce barev pomocí Phongova osvětlovacího modelu byla  

také otestována. Jasy barev textury upravené touto korekcí byly srovnány do přibližně 

jedné úrovně. Můžeme tedy tvrdit, že tato metoda v principu funguje. 
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