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1  ÚVOD 

V dnešní době je stále více lidských činností nahrazováno robotickými systémy od těch 

nejjednodušších, jako je automatické otevírání dveří a robotický vysavač, až ke značně 

složitým systémům, které by měly nahrazovat např. hasiče a záchranáře při nebezpečných 

akcích.  

Úkoly řešené v této dizertační práci jsou použité v robotickém projektu Cassandra, jehož 

hlavním cílem je průzkum člověku nebezpečných nebo nedostupných oblastí. Tento 

projekt vzniká od roku 2003 na FEKT VUT v Brně a nyní je dále rozšiřován především 

v rámci výzkumného centra CEITEC.  

Cassandra je pokročilý robotický systém, který obsahuje různé typy robotů  

(Obr. 1) navržených tak, aby plnily různé důležité funkce v záchranných a průzkumných 

misích. Tento systém je složen z mapovacích robotů např. EnvMap, z menších robotů 

vážících v rozmezí 5-20 kg např. Perseus, Brontes, větších robotů vážících v rozmezí  

20-80 kg např. Orpheus-X3, Orpheus-AC, Scorpio a létajících robotů typu multicopter 

např. Uranus-ALU. 

 
Obr. 1 Roboty systému Cassandra: horní řada zleva – Orpheus-X3, EnvMap, Orpheus-AC,  

dolní řada zleva – Uranus Alu, Perseus, Scorpio, Brontes 

Tato práce se zabývá senzorickými systémy dvou robotů ze systému Cassandra, a to 

mapovacím robotem EnvMap a robotem Orpheus-X3. 

Robot EnvMap má sloužit k získávání aktuální mapy okolí robotu. Pro tento účel je 

vybaven mimo jiné laserovým skenerem Velodyne HDL-64 nebo Velodyne  

HDL-32. Pro teleprezenční ovládání robotu Orpheus-X3 byl vyvinut zcela nový senzorický 

systém. Tento systém je tvořen soustavou maticových snímačů, která obsahuje stereovizní 

pár barevných CCD kamer, stereovizní pár termovizních kamer a jednu dálkoměrnou 

kameru. Současným cílem je pomocí fúze dat ze jmenovaných snímačů senzorické hlavice 

umožnit věrné zobrazení běžného obrazu s přidanou informací o teplotě a dalšími 

doplňkovými informacemi, například informací o průjezdnosti terénu – to vše do jednoho 
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plynulého stereoskopického obrazu předloženého v reálném čase operátorovi. Podmnožina 

jmenovaných snímačů (dálkoměrná kamera, jedna termovizní kamera, jedna barevná 

kamera) je navíc používána pro získávání nové, či doplňování aktuální mapy okolí.  

Celkovým cílem je vytvoření velmi pokročilého uživatelského rozhraní založeného na 

tzv. rozšířené realitě tj. na kombinaci 3D mapy a aktuálního měření, kdy bude moci 

operátor nejen zkoumat prostředí, do kterých by se bez robotu nedostal, ale rovněž bude 

moci vnímat jevy, které by svými smysly vnímat nemohl. To vše dokonce z míst, na 

kterých se jeho robot nikdy nenacházel a pomocí senzorů, které jím aktuálně ovládaný 

robot nemá. 

Pro úspěšné řešení mapování a datové fúze je dále nezbytné, aby skener na mapovacím 

robotu EnvMap a jednotlivé snímače na kamerové hlavici robotu Orpheus-X3 byly 

kalibrovány. Pro vznik dostatečně přesných lokálních digitálních prostorových map je 

nezbytná přesná kalibrace hybridního 3D skeneru Velodyne. Pro fúzi dat senzorické 

hlavice je nutná minimalizace chyb dálkoměrné kamery, kalibrace celého systému a také 

návrh algoritmu datové fúze, který musí být použitelný v reálném čase. Návrh, popis 

a testování těchto činností je obsahem mé dizertační práce.  
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2  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem této dizertační práce je vyřešení tří dílčích úkolů týkajících se snímačů 

používaných v rámci robotického systému Cassandra: 

1. zlepšení přesnosti měření dálkoměrných snímačů použitých na robotech 

systému Cassandra, 

2. kalibrace kamer senzorické hlavice robotu Orpheus-X3, 

3. multispektrální fúze dat ze  snímačů senzorické hlavice robotu  

Orpheus-X3. 

Zlepšení přesnosti měření dálkoměrných snímačů 

V rámci této práce má být navržen postup kalibrace, určeny korekční parametry 

pro měření vzdáleností a ověřena přesnost měření pro dálkoměrné snímače použité 

na mapovacím robotu EnvMap a průzkumném robotu Orpheus-X3. Konkrétně se jedná 

o hybridní laserové skenery Velodyne HDL-64, Velodyne HDL-32 a dálkoměrnou kameru 

SwissRanger SR4000. 

Kalibrace kamer senzorické hlavice robotu Orpheus-X3 

Druhým dílčím cílem je určení prvků vnitřní orientace jednotlivých kamer senzorické 

hlavice a jejich vzájemná prostorová poloha a orientace. Pro kalibraci senzorické hlavice je 

důležitým krokem návrh kalibračního terče, který je použitelný pro vzájemnou kalibraci 

kamer měřicích v různých spektrech. Dalším úkolem je návrh a vytvoření uživatelské 

aplikace pro kalibraci této senzorické hlavice včetně manuálu. Nedílnou součástí kalibrace 

umožňující rychlé provedení je určení optimální a spolehlivé konfigurace kalibračních 

snímků. 

Multispektrální fúze dat ze  snímačů senzorické hlavice 

Dalším dílčím cílem je návrh algoritmu datové fúze pro dálkoměrnou kameru, sterovizní 

systém CCD kamer a stereovizní systém termovizních kamer pro získání korespondujících 

dat jak pro teleprezenci, tak pro mapování. Důležitou součástí je nezávislé otestování 

přesnosti tohoto algoritmu, které může potvrdit funkčnost metody a její použitelnost 

v praxi. 
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3  SOUČASNÝ STAV 

V oblasti servisní mobilní robotiky dochází v posledních několika letech k zásadním 

změnám. Je jasně patrný přechod od plošného měření k plně prostorovému a dále 

od relativně jednodušších vnitřních prostor do prostředí vnějšího, případně 

kombinovaného. To je umožněno nejen rychlým nárůstem poměru mezi výpočetním 

výkonem a energetickou náročností u výpočetních prostředků, ale také vývojem ve 

snímacích technologiích. Je tak možné nasnímat velké množství především optických 

a prostorových dat o okolním prostředí a zároveň je i v reálném čase zpracovávat. 

Současně jsou kladeny stále větší nároky na autonomnost alespoň některých funkcí robotů, 

často i ve značně členitém a obvykle předem neznámém prostředí. 

V mobilní robotice jsou pro získání prostorové informace o okolní scéně používány 

různé typy senzorů. Informace o geometrii okolních objektů mohou být získány pasivními 

senzory s využitím dat z více snímků, aktivními senzory, které jsou schopny měřit 

vzdálenost (radar, sonar, LiDAR, dálkoměrné kamery) anebo taktilními (dotykovými) 

senzory. Tyto prostorové informace umožňují detekci a vyhýbání se překážkám, rozeznání 

daných objektů a v neposlední řadě také mapování.  

Pokud porovnáme zpracování dat získaných z pasivních senzorů v oboru mobilní 

robotiky a geodézie, nalezneme jeden významný rozdíl. V oboru geodézie je pasivní 

určování geometrie používáno převážně pro následné zpracování. Výhodou tohoto přístupu 

oproti dalším metodám určování vzdáleností je dosažitelné vysoké rozlišení, současné 

zaměření oblasti bez pohybujících se objektů a bez emise energie. Hlavní nevýhodou 

v případě automatického spojování snímků je hledání korespondujících bodů, časová 

náročnost zpracování a potřeba kvalitních světelných podmínek [1].  

V mobilní robotice lze využít pasivního přístupu i v reálném čase prostřednictvím 

stereovize. Stereoskopické zobrazení je nástrojem, který umožňuje získat současně snímek 

a hloubková data okolní scény [2]. Dva mírně posunuté obrazy stejné scenérie poskytují 

informace k vnímání hloubky okolních objektů. Proto je možné stereovizi použít pro různé 

aplikace v mobilní robotice, jako navigace robotů, simultánní lokalizace a mapování 

(Simultaneous Localization and Mapping - SLAM), rekonstrukce 3D prostředí a virtuální 

realita [3]. 

Aktivní senzory, určující vzdálenost pomocí světelných vln, jsou využívány podobným 

způsobem jak v geodézii, tak v mobilní robotice. Techniky určení vzdáleností pro tyto 

aktivní senzory jsou rozděleny do tří hlavních kategorií: interferometrie, triangulace a 

měření doby letu („Time-Of-Flight“ dále jen TOF). Triangulační techniky mohou být 

použity jak pro aktivní senzory fungující na principu strukturovaného světla tak i pro 

pasivní digitální kamery. Určovaný bod je získán prostřednictvím známé triangulační báze 

(základny) a velikosti triangulačního úhlu. [1] 

Typickým příkladem TOF technik je optický dálkoměr, totální stanice anebo klasické 

LiDAR senzory jak terestrické tak letecké. V posledních letech byla vyvinuta nová 

generace aktivních senzorů, které dovolují získávat 3D mračna bodů bez skenovacího 

mechanismu, pouze z jednoho pohledu a s vysokou rychlostí. Tato zařízení fungují také na 

principu měření doby letu vyslaného signálu k pozorovanému objektu. Výhodou je 



 Teze dizertační práce Ing. Petra Kocmanová 

6 

simultánní získání informací o měřených vzdálenostech pro každý pixel snímače. Pro 

takovéto zařízení je v literatuře používáno velké množství názvů jako TOF kamery, Range 

Imaging Cameras (RIM), 3D range imagers, range cameras. [1]. 

Nově se objevila na trhu alternativa k TOF kamerám a to řada senzorů založená na 

projekci textury v reálném čase a triangulační technice, která dohromady umožňuje 

současné získání geometrie a textury. Toto zařízení není drahé, je rychlé a má dosah 

typicky 4-5 m. Neznámějším senzorem z této kategorie je Microsoft Kinect [4]. 

Vyjma senzorů pro určení 3D informací o okolní scéně jsou používány i senzory, které 

jsou schopny přidat další doplňkové informace, především barevné (CCD nebo CMOS) 

kamery a termovizní kamery. 

Současně se zpřesňováním snímačů a zlepšováním příslušných mapovacích metod 

začalo v nedávné době přibývat aplikací pro automatické robotické získávání map. 

Typickými příklady jsou automatické (nebo člověkem hlídané či řízené) platformy pro 

geodetické mapování. Obvykle obsahují barevné kamery, často pak i optické proximitní 

skenery. Termovizní kamery se sice v robotice používají, obvykle však bez fúzování jejich 

obsahu s dalšími snímači. 

Velmi často používaným typem map jsou tzv. mřížky obsazenosti (Evidence Grids, 

Robot Evidence Grids, …). Jde o 2D nebo 3D mřížku ve které každá buňka odpovídá 

informaci o místě v prostoru. Nejčastější informací obsaženou v jednotlivých buňkách je 

pravděpodobnost výskytu překážky. Někdy se používá modelů snímačů s podmíněnou 

pravděpodobností, pak jsou obvykle uschovávány dvě nezávislé informace – 

pravděpodobnost, že se v daném místě překážka vyskytuje a pravděpodobnost, že se tam 

nevyskytuje [5]. Velmi výhodnou vlastností mřížek obsazenosti je možnost jejich velmi 

snadného rozšíření o další informace, které se vážou k danému výseku prostoru. Nejvíce 

nasnadě a také nejčastěji prakticky realizované je přidání informace o barvě. Zde je 

hlavním problémem fúzování barev z více měření, specifickým problémem je pak 

interpretace měření z různých úhlů. Informace obsažené v jednotlivých buňkách se však 

nemusí omezovat pouze na viditelné spektrum. V této práci se jedná o přidání informaci 

o teplotě změřenou mikrobolometrem termovizní kamery ve vzdáleném infračerveném 

spektru do mapy. Je však principiálně možné přidat měření z jakékoli jiné části 

elektromagnetického spektra, pokud jsme schopni tuto část změřit. Také je možné přidat 

jakoukoli další informaci – například chemické složení objektu získané laserem 

indukovanou plazmou, informace o ionizačním záření, nebezpečných chemických nebo 

biologických látkách. Tato práce se zaměřuje na kombinaci dálkoměrného měření 

v blízkém infračerveném spektru a pasivního optického měření ve viditelném a vzdáleném 

infračerveném spektru. Pokud je mi známo, žádný tým se touto kombinací v kontextu 

mobilní robotiky nezabývá. 
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4  KALIBRACE TOF KAMERY 

Výrobce rozděluje snímek dálkoměrné kamery na 4 regiony (viz Obr. 2). Kromě 

centrální oblasti přesnost měření není definována. Pro oblasti 1-3 je definována 

opakovatelnost měření. Pro oblast 4 není definována ani opakovatelnost. [6] 

 

 
Obr. 2 Rozdělení snímku dálkoměrné kamery na oblasti podle přesnosti  

4.1 MATEMATICKÝ MODEL KALIBRACE 

Kalibrace dálkoměrné kamery je navržena jako dvoufázová: 

1. určení prvků vnitřní a vnější orientace, 

2. určení modelu oprav vzdáleností pro jednotlivé pixely. 

Určení prvků vnitřní a vnější orientace je popsáno v kapitole 6  společně se vzájemnou 

kalibrací ostatních kamer senzorické hlavice. Z toho důvodu bude v této kapitole popsána 

pouze kalibrace měřených vzdáleností, i když pro určování korekcí měřených vzdáleností 

jsou samozřejmě použity kalibrované prvky vnitřní orientace včetně zkreslení. 

Korekce měřené vzdálenosti je určována z měření svislé referenční roviny. Pro 

zjednodušení výpočtu je použit speciální případ referenční roviny Z = konst., tzn. případ 

pokud je referenční rovina rovnoběžná se snímkovou rovinou kamery.  

Korekce měřené vzdálenosti cord jsou určeny z korekce souřadnice Z podle diagramu na 

Obr. 3, kde X, Y, Z, Xcor, Ycor, Zcor  jsou objektové souřadnice bez a se zavedenou korekcí 

měřené vzdálenosti, Zref referenčně měřené objektové souřadnice Z, corX, corY, corZ 

korekce jednotlivých snímkových souřadnic, x, y snímkové souřadnice a f ohnisková 

vzdálenost.  

Korekce měřené vzdálenosti je určena pro každý pixel kamery. Vzhledem k již dříve 

zjištěné závislosti korekce především na samotné vzdálenosti např. v [7] a [8] jsou korekce 

určovány pro různé vzdálenosti referenční roviny. 

Z důvodu využití snímače v mobilní robotice pro automatickou tvorbu digitálních 3D 

map okolního prostředí a tím pádem velkému důrazu na rychlé zpracování dat, je 
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požadován co nejméně výpočetně náročný algoritmus, který ovšem významně zlepší 

přesnost měřených vzdáleností. 

 

 

Obr. 3 Schéma určení korekce měřené vzdálenosti 

4.2 EXPERIMENT 

Byly testovány 2 lineární regresní modely, které by mohly vhodně aproximovat 

závislost korekce cord na měřené vzdálenosti d: 

- model 1 (bez absolutního členu): 𝑐𝑜𝑟𝑑 = 𝑏𝑑, 

- model 2 (s absolutním členem): 𝑐𝑜𝑟𝑑 = 𝑎+ 𝑏𝑑. 

Parametry těchto modelů byly vypočteny v nově vytvořeném programu MultiSensCalib, 

pro odhad parametrů modelů byly použity funkce programu Matlab glmfit a robustfit.  

Vzhledem k vysoké korelaci mezi regresními koeficienty a, b lineárního modelu 

s absolutním členem je vhodnější použít lineární model bez absolutního členu.  

Přesnost měřené vzdálenosti byla nezávisle posuzována ve 4 oblastech, které kopírují 

rozdělení přesnosti měření podle výrobce [6]. Obr. 4 zobrazuje směrodatnou odchylku 

měřené vzdálenosti před kalibrací a po kalibraci v jednotlivých oblastech snímku. 

Po kalibraci se absolutní přesnost měření výrazně zlepšila, avšak pro region 1 stále 

nedosahuje hodnoty udávané výrobcem. 

𝒄𝒐𝒓𝒅 = 𝒄𝒐𝒓𝑿
𝟐 + 𝒄𝒐𝒓𝒀

𝟐 + 𝒄𝒐𝒓𝒁
𝟐 

𝒄𝒐𝒓𝑿 = 𝑿𝒄𝒐𝒓 − 𝑿 
𝒄𝒐𝒓𝒀 = 𝒀𝒄𝒐𝒓 − 𝒀 

𝑿𝒄𝒐𝒓 = (𝒁 + 𝒄𝒐𝒓𝒁)𝒙/𝒇 
𝒀𝒄𝒐𝒓 = (𝒁 + 𝒄𝒐𝒓𝒁)𝒚/𝒇 

𝒄𝒐𝒓𝒁 = 𝒁𝒓𝒆𝒇 − 𝒁 
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Obr. 4 Směrodatná odchylka měřené vzdálenosti - regresní model 2, funkce glmfit [mm] 

Region 1
Region 2

Region 3
Region 4

63 79 95 

322 

30 
35 50 

225 

před kalibrací po kalibraci
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5  KALIBRACE HYBRIDNÍCH SKENERŮ 

V této kapitole je popsána kalibrace měřených vzdáleností pro skenery Velodyne HDL-

64 a Velodyne HDL-32, které jsou součástí mapovacího robotu EnvMap.  

Zařízení Velodyne HDL-64 je rychlý 3D LiDAR s 64 lasery. Každý z laserů je umístěn 

pod specifickým vertikálním úhlem na hlavě skeneru rotující rychlostí 5–15 Hz. 

Směrodatná odchylka měřené vzdálenosti udávaná výrobcem pro oba dva typy je < 2 cm. 

[9], [10] 

Kalibrace hybridního skeneru Velodyne se skládá z kalibrace vnitřních a vnějších 

parametrů. Tato práce se zabývá pouze zpřesněním vnitřních parametrů. Lokální 3D 

souřadnice okolních objektů vztažené k souřadnému systému skeneru jsou určeny z měřené 

vzdálenosti, horizontálního úhlu a 5 korekčních parametrů, které jsou neměnné pro každý 

laser. Orientace souřadnicových os X, Y a vnitřní (geometrické) parametry skeneru jsou 

znázorněny na Obr. 5. Následujících 5 korekčních parametrů, zobrazených na Obr. 5, je 

použito pro výpočet kartézských souřadnic: 

- korekce horizontálního úhlu α, 

- korekce vertikálního úhlu v, 

- korekce měřené vzdálenosti Δl,, 

- vertikální offset voff, 

- horizontální offset hoff. 

-  
a)     b)     c) 

Obr. 5 Skener Velodyne HDL64: a) orientace os souřadnicového systému skeneru, b) parametry skeneru ve vertikální 

rovině, c) parametry skeneru v horizontální rovině 

5.1 MATEMATICKÝ MODEL KALIBRACE 

Navržený postup kalibrace je složený ze tří částí. V první fázi jsou určeny transformační 

parametry mezi dvěma lokálními ortogonálními pravotočivými souřadnicovými systémy, 

tj. výpočet 6 parametrů shodnostní transformace (3 translace, 3 rotace) podmínkovým 

vyrovnáním.  
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Druhá fáze zahrnuje výpočet rovnice kalibračních rovin, který je také založen na 

podmínkovém vyrovnání. Rovnice roviny je určena v obecném tvaru, kde a, b, c jsou 

koeficienty normálového vektoru roviny. 

V třetí fázi jsou odhadnuty korekční parametry. První navržené řešení je podle 

podmínkového vyrovnání s neznámými. Za předpokladu dostatečné rovinnosti 

referenčních stěn by měl skenerem změřený bod referenční roviny splňovat danou rovnici 

referenční roviny. Jako podmínka je použita skutečnost, že vzdálenost měřeného bodu od 

roviny v daném vertikálním a horizontálním úhlu musí být nulová. Pokud vycházíme 

z [11] je vzdálenost od roviny vyjádřena následovně: 

 
sincos

1

222 




vcba

ZcYbXa
s

 (1) 

kde a, b, c jsou koeficienty rovnice roviny, β označuje úhel vypočtený z úhlů ω, ϕ. ω je 

úhel mezi osou Y souřadnicového systému skeneru a referenční stěnou. 

Standardní řešení tohoto modelu je podmínkové vyrovnání s neznámými. Měřené 

vzdálenosti li a horizontální úhly ϕi reprezentují v modelu vyrovnání přímá měření a 5 

korekčních faktorů nepřímá měření.  

Nevýhodou popsaného vyrovnání je, že jsou určeny kromě oprav nepřímých měření, 

které potřebujeme pro kalibraci, i opravy přímých měření. Tyto opravy jsou vzhledem 

k použitému modelu nadbytečné a nevhodně ovlivňují hodnoty korekčních parametrů. 

Nově navržený model vyrovnání vychází z podmínkového vyrovnání. Standardní 

vyrovnání se ovšem nedá použít vzhledem k faktu, že počet podmínkových rovnic je vyšší 

než počet nadbytečných měření. Podmínkové rovnice mají tvar 0 wA , kde A je 

matice plánu, δ je vektor přírůstku neznámých a w je vektor uzávěrů. Normální rovnice 

mají tvar 01  wkAAP T , kde P je matice vah, wNk  jsou koreláty a TAAPN 1 jsou 

koeficienty normálních rovnic. Vektor přírůstků neznámých δ je vypočten následovně: 

kAP T1 . Pro výpočet N je použita Moore-Penroseova pseudoinverze [12].  

5.2 EXPERIMENT 

Data pro kalibraci Velodyne HDL-64 byla získána ze 4 měření kalibračního pole. 

Měření bylo provedeno ze dvou postavení skeneru. Každé měření trvalo 5 minut. Pro 

každou situaci bylo vybráno 300 otáček skeneru. 100 rotací ze začátku měření, 100 ze 

středu a 100 z konce měření. Pro urychlení vyrovnání byl vypočten medián měřených 

vzdáleností pro každý rotační úhel ϕ a jednotlivé sady 100 otáček. Pro Velodyne HDL-32 

byla provedena pouze 2 měření ze dvou různých stanovisek.  

Pro vyrovnání skeneru Velodyne HDL-64 a Velodyne HDL-32 byly použity počáteční 

hodnoty korekčních parametrů uvedené výrobcem. Vyrovnané korekční parametry Δl, α, 

v byly vypočteny pro všech 64 laserů. Hodnoty korekčních parametrů voff and hoff nebyly 

znovu určovány, vzhledem k faktu, že dosahují významně nižších hodnot než je hodnota 

směrodatné odchylky měřené vzdálenosti σ = 2 cm. 

 Obr. 6 a Obr. 7  zobrazuje směrodatnou odchylku měřené vzdálenosti s Velodyne HDL-

64 a Velodyne HDL-32 před a po kalibraci.  
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Obr. 6 Kalibrace Velodyne HDL-64 - porovnání směrodatné odchylky měřené vzdálenosti pro každý laser před 

a po kalibraci 

 

Obr. 7 Kalibrace Velodyne HDL-32 - porovnání směrodatné odchylky měřené vzdálenosti pro každý laser před 

a po kalibraci 

Bylo provedeno statistické testování dosažené hodnoty směrodatné odchylky. Testována 

byla nulová hypotéza, že hodnota variance je větší nebo rovna σ0
2
 (4 cm

2
) [9]; proti 

alternativní hypotéze, že hodnota variance je menší než σ0
2
. Pro data skeneru Velodyne 

HDL-64 před kalibrací byla nulová hypotéza zamítnuta na hladině významnosti 5% pro 14 

laserů, po kalibraci pro 51 laserů. Z toho vyplývá, že po kalibraci 51 z 64 laserů 

nepřekračuje směrodatnou odchylku měřené vzdálenosti udávané výrobcem. 

Stejné statistické testování dosažených hodnot směrodatných odchylek bylo provedeno 

pro skener Velodyne HDL-32. Pro data před kalibrací byla nulová hypotéza zamítnuta na 

hladině významnosti 5% pro 14 laserů, pro data po kalibraci pro 32 laserů. Z toho vyplývá, 

že po kalibraci všechny lasery skeneru Velodyne HDL-32 odpovídají přesnosti udávané 

výrobcem. 

Jak dokazuje předchozí část, některé lasery testovaného skeneru Velodyne  

HDL-64 nemají přesnost v mezích definovaných výrobcem. Zatímco směrodatná odchylka 

měřené vzdálenosti pro skener Velodyne HDL-32 po kalibraci odpovídá přesnosti udávané 

výrobcem. Po provedení kalibrace se počet laserů splňujících výrobcem definovanou 

směrodatnou odchylku zvýšil ze 14 na  36 laserů skeneru Velodyne HDL-64 a ze 14 na 32 
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pro Velodyne HDL-32. Ačkoliv výrobce udává pro oba skenery stejnou přesnost měření, 

dle experimentů je testovaný skener Velodyne HDL-32 přesnější. 

Dále byla provedena ověření přesnosti kalibrace jak ve vnitřním, tak i ve venkovním 

prostředí. Popis těchto experimentů je součástí dizertační práce. 
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6  VZÁJEMNÁ KALIBRACE VÍCE MATICOVÝCH SNÍMAČŮ 

Vzájemná kalibrace slouží pro určení prvků vnitřní orientace, vzájemné polohy 

a orientace snímačů maticových senzorů umístěných na hlavici robotu Orpheus-X3. 

Zpočátku byly pro tuto hlavici použity termovizní kamery MicroEpsilon TIM 450, později 

byly nahrazeny kvalitnějšími kamerami Flir Tau 640. Senzorická hlavice (viz Obr. 8) 

je složena z následujících 5 snímačů: 

- 2 CCD kamery The Imaging Source DFK23G445 s objektivem Computar, 

ohniskovou vzdáleností 5 mm, rozlišením 1280 x 960 pixelů, rozestupem mezi 

pixely 3,75 μm a zorným polem 51° x 40°, 

- 2 termokamery, 

- MicroEpsilon TIM 450 s ohniskovou vzdáleností 8 mm, rozlišením  

382 x 288 pixelů, rozestupem mezi pixely 25 μm, zorným polem 62° x 49° 

a teplotní citlivostí 0,08 K, 

- Flir Tau 640 s ohniskovou vzdáleností 9 mm, rozlišením 640 x 512, 

rozestupem mezi pixely 17 μm, zorným polem 69° x 56° a teplotní 

citlivostí 0,05 K, 

- dálkoměrná kamera Swissranger SR4000 s ohniskovou vzdáleností 5,8 mm, 

rozlišením 176 x 144 pixelů, rozestupem mezi pixely 40 μm a zorným polem 69° 

x 56°. 

 
Obr. 8 Senzorická hlavice: 1 - CCD kamery, 2 - termokamery, 3 - dálkoměrná kamera 

6.1 KALIBRAČNÍ DESKA 

Prvním důležitým krokem při kalibraci bylo vytvoření kalibračního terče použitelného 

pro snímače s velmi rozdílným rozlišením měřící ve 3 různých spektrech:  

- blízké infračervené (850 nm) pro TOF kameru, 

- viditelné pro CCD kamery, 

- LWIR pro termovizní kamery. 
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Celkem byly vytvořeny 3 různé kalibrační terče. První terč byl koncipován tak, aby 

dostatečného kontrastu šachovnicové mřížky bylo dosaženo pouze rozdílnými vlastnostmi 

materiálů, tj. aby kontrastní materiály měly podstatně jinou emisivitu a odrazivost. Tento 

prototyp byl vyroben z hliníkové desky o rozměrech 0,7x0,5 m (nízká emisivita, vysoká 

odrazivost), na které byla nalepena speciální matná černá samolepící folie s vysokou 

emisivitou (absorpcí) a nízkou odrazivostí viz Obr. 9. Kontrast těchto dvou materiálů je 

dostatečný pro identifikování rohů šachovnicové mřížky, ale pouze v případě kolmého 

pohledu na kalibrační desku 

 
Obr. 9 Snímky první kalibrační desky: vlevo - CCD kamery (2 snímky), vprostřed – termokamery (2 snímky), vpravo - 

dálkoměrná kamera. 

Vzhledem k problémům pro plochy s vysokou odrazivostí byla navržena druhá 

kalibrační deska, pro kterou je také základem hliníková deska (tloušťka 5 mm). 

V hliníkové desce byly laserem vyřezány otvory a deska byla povrchově upravena tzv. 

eloxováním, aby se zmenšila odrazivost hliníku. Za hliníkovou desku byla ve vzdálenosti 

přibližně 5 mm umístěna dřevotřísková deska s černým povrchem. Výhodou tohoto řešení 

je možnost nahřátí pouze hliníkové desky a tím zvýšení kontrastu šachovnicového vzoru. 

Snímky jednotlivých kamer jsou znázorněny na Obr. 10. 

 
Obr. 10 Snímky druhé kalibrační desky: vlevo - CCD kamery (2 snímky), vprostřed  - termokamery (2 snímky), vpravo - 

dálkoměrná kamera 

Jedinou změnou mezi druhým návrhem a třetí finální verzí je aktivní vyhřívání desky. 

Tato funkce výrazně zjednodušuje přípravu kalibrace.  

6.2 POSTUP KALIBRACE 

Pro kalibraci senzorické hlavice robotu Orpheus-X3 byl vytvořen program 

MultiSensCalib  s podrobným manuálem, který je součástí dizertační práce. Postup pro 

společnou kalibraci kamer senzorické hlavice, tj. určení prvků vnitřní a vnější orientace, je 

složen z následujících kroků: 

 nasnímání kalibračního terče z různých úhlů, optimální konfigurace snímků 

byla v rámci práce otestována, 
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 extrakce uzlových bodů kalibrační desky, 

 pro automatickou extrakci uzlových bodů je použit algoritmus navržený 

Rufti a kol. v [13], 

 pokud algoritmus automatické extrakce nekonverguje k řešení je 

použito manuální označení 4 rohů kalibrační desky a následná extrakce 

zpřesnění uzlových bodů, podle algoritmu použitého v [14], 

 pro kalibraci kamer senzorické hlavice byly vytvořeny následující funkce: 

 „compute_homografy.m“ – určí matici homografie H pro každý snímek 

z objektových a snímkových souřadnic uzlových bodů kalibračního 

terče, 

 „initial_calibration.m“- vypočte matici kamery K0, matici rotace R0 

a matici translace t0 mezi souřadnicový systémem kalibrační desky 

a souřadnicovým systémem kalibrované kamery,  

 „refine_calibration.m“ – vyrovnání, které minimalizuje reprojekční 

chybu uzlových bodů pro jednotlivé kamery zvlášť. Pro vyrovnání je 

použita funkce Matlabu „lsqnonlin“ a je definována cost funkce. 

Vyrovnání zpřesní hodnoty matice kamery K, koeficientů zkreslení k, 

matice rotace R a matice translace t mezi souřadnicovým systémem 

kalibrační desky a souřadnicovým systémem kalibrované kamery, 

 „refine_extrinsic_calibration.m“- vyrovnání, které minimalizuje 

reprojekční chybu pro všechny snímky všech kalibrovaných kamer 

současně. Pro vyrovnání je opět použita funkce programu Matlab 

lsqnonlin a definována cost funkce. Vyrovnání zpřesní hodnoty matice 

kamery K, matice rotace R a matice translace t referenční kamery 

vzhledem k souřadnému systému kalibrační desky a rotace Rref 

a translace tref mezi souřadnicovými systémy referenční kamery 

a ostatních kamer. 

 Export výsledků kalibrace do souboru ve formátu *.xls 
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7  DATOVÁ FÚZE 

Pro datovou fúzi jsou použity transformace snímků. Měření dálkoměrné kamery 

je promítnuto do snímků CCD a termovizních kamer (dále pasivní kamery). Tímto 

způsobem jsou získány identické body mezi CCD a termovizní kamerou, které umožní 

doplňovat obraz ve viditelném spektru informacemi z termovize a naopak. Tento princip je 

zobrazen na Obr. 11. 

 
Obr. 11 Princip datové fúze 

Vstupními daty pro fúzi jsou měřené vzdálenosti TOF kamerou, snímky ze všech kamer 

a prvky vnitřní a vnější orientace z kalibrace kamer senzorické hlavice. 

Proces datové fúze se skládá z následujících kroků: 

1. výpočet objektových souřadnic měřené scény dálkoměrnou kamerou, 

2. homogenní transformace  

 určení objektových souřadnic v referenčním systému pasivních kamer, 

3. perspektivní projekce 

 převod objektových souřadnic v referenčním systému pasivních kamer 

na snímkové souřadnice, 

4. korekce snímkových souřadnic na polohu kalibrovaného hlavního.  

Tato dizertace zpracovává datovou fúzi v postprocessingu a programu Matlab. Na 

ústavu Automatizace a měřící techniky FEKT VUT v Brně byl následně vytvořen 

softwarový systém Theseirias, který využívá navržený postup datové fúze včetně výsledků 

kalibrace senzorické hlavice v reálném čase. Obr. 12 je převzat z dizertační práce Ing. 

Františka Buriana [15] a ilustruje vliv kalibrace a výsledek datové fúze v reálném čase.  
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Obr. 12 Fúze dat - snímky z videa pořízeného programem Theseirias [15]; použita kalibrace z programu MultiSensCalib 

7.1 NEZÁVISLÉ OVĚŘENÍ  

Princip nezávislého ověření je založen na porovnání identických bodů přímo 

extrahovaných ze snímků pasivních kamer s objekty extrahovanými ze snímků TOF 

kamery a promítnutých do snímků pasivních kamer navrženým algoritmem datové fúze. 

Pro toto nezávislé ověření byly navrženy a vytvořeny terče snadno identifikovatelné 

na snímcích všech použitých senzorů.  

Terč byl vytvořen z hliníkových kruhů pokrytých uprostřed černým matným papírem 

a po okrajích 3M reflexní páskou. Terče jsou vybaveny aktivním vyhříváním založeném 

na odporové fólii. Reflexní páska je použita pro snadnější a přesnější identifikaci terče 

na snímcích dálkoměrné kamery. Matný papír ve středu terče umožňuje měřit vzdálenost 

na terč. Byly použity hliníkové desky průměrů 20 a 30 cm. Tento terč je velmi dobře 

identifikovatelný na snímcích všech tří heterogenních snímačů (viz Obr. 13).  

 
Obr. 13 Snímky navrženého terče pro ověření přesnosti datové fúze: z levé a pravé CCD kamery (vlevo), z levé a pravé 

termovizní kamery (uprostřed) a snímek intenzity z dálkoměrné kamery (nejvíce vpravo) 

Pro ověření přesnosti datové fúze bylo nasnímáno 27 snímků v reálných vnitřních 

podmínkách. Z těchto snímků bylo extrahováno 211 obrazů terčů použitých 

pro zhodnocení přesnosti datové fúze. Tyto obrazy na snímcích se vyskytovaly v intervalu 
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1-67 pixelů radiální vzdálenosti od středu TOF kamery. Interval měřených vzdáleností na 

terče byl od 1,1 m do 5,7 m.  

Souřadnicové rozdíly mezi extrahovanými středy objektů ze snímků pasivních kamer 

a středy objektů extrahovanými ze snímku TOF kamery a dále promítnutými algoritmem 

datové fúze do snímků pasivních kamer jsou zobrazeny na Obr. 14-Obr. 17 Vzhledem 

k faktu, že největší nepřesnost datové fúze je způsobena nízkým rozlišením, TOF kamery, 

je v grafech znázorněm interval simulované chyby ±0,5 pixelu pro extrakci souřadnic 

centroidu na snímcích dálkoměrné kamery. Dále jsou v grafech znázorněny regiony 2, 3 

přesnosti měření TOF kamery (viz Obr. 2).  

 
Obr. 14 Odchylky snímkových souřadnic mezi extrahovanými středy objektů ze snímků levé CCD kamery a středy  

objektů extrahovanými ze snímku TOF kamery a promítnutými algoritmem datové fúze do snímků levé CCD kamery; 

odchylka souřadnice x (vlevo), odchylka souřadnice y (vpravo) 

 
Obr. 15 Odchylky snímkových souřadnic mezi extrahovanými středy objektů ze snímků pravé CCD kamery a středy 

objektů extrahovanými ze snímku TOF kamery a promítnutými algoritmem datové fúze do snímků pravé CCD kamery; 

odchylka souřadnice x (vlevo), odchylka souřadnice y (vpravo) 
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Obr. 16 Odchylky snímkových souřadnic mezi extrahovanými středy objektů ze snímků levé termovizní kamery a středy 

objektů extrahovanými ze snímku TOF kamery a promítnutými algoritmem datové fúze do snímků levé termovizní 

kamery; odchylka souřadnice x (vlevo), odchylka souřadnice y (vpravo) 

 
Obr. 17 Odchylky snímkových souřadnic mezi extrahovanými středy objektů ze snímků pravé termovizní kamery a středy 

objektů extrahovanými ze snímku TOF kamery a promítnutými algoritmem datové fúze do snímků pravé termovizní 

kamery; odchylka souřadnice x (vlevo), odchylka souřadnice y (vpravo) 

Hodnoty směrodatných souřadnicových odchylek snímkových souřadnic pro všechny 

pasivní kamery jsou uvedeny v Tab. 1. Navržený postup kalibrace a datové fúze se ukázal 

jako funkční a pro dané účely dobře použitelný. Výsledky jsou ovšem limitované nízkým 

rozlišením dálkoměrné kamery. Jak je však patrné z předcházejících grafů, přesnost datové 

fúze odpovídá simulované přesnosti. 

směrodatná odchylka souřadnice x [px] směrodatná odchylka souřadnice y [px] 

CCDl CCDr THER.l THER.r CCDl CCDr THER.l THER.r 

2,4 3,0 1,0 1,2 3,2 3,3 1,2 1,1 

Tab. 1 Směrodatné odchylky ve snímkových souřadnicích x, y pro datovou fúzi, hodnoty směrodatných odchylek jsou 

uvedené v pixlech posuzované kamery 
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8  SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH CÍLŮ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

V kapitole 2 byly vytyčeny tři základní cíle této práce.  

Prvním dílčím cílem bylo zlepšení přesnosti dálkoměrných snímačů. V rámci této práce 

byla navržena metodika pro kalibraci laserových skenerů Velodyne HDL-64, Velodyne 

HDL-32 a dálkoměrné kamery SwissRanger SR4000. Všechny tři dálkoměrné snímače 

byly kalibrovány. Dále pro ně bylo provedeno nezávislé ověření jejich přesnosti. Pro každý 

jednotlivý laser skenerů Velodyne a pro každý pixel dálkoměrné kamery byly určeny 

korekční parametry. Pro skener Velodyne HDL-64 se směrodatná odchylka měřené 

vzdálenosti kalibrací zlepšila z 3,7 cm na 2,6 cm, pro skener Velodyne HDL-32 z 2,3 cm 

na 0,4 cm. Navržená kalibrace dálkoměrné kamery také přinesla výrazné zlepšení přesnosti 

měření, i když byl vybrán jednoduchý regresní model s ohledem na nutnost korigovat 

měření vzdáleností v reálném čase. Pro centrální oblast snímku TOF kamery (12×12 

centrálních pixelů) se směrodatná odchylka zlepšila z 60 mm na 30 mm, pro kruhovou 

oblast snímku ohraničenou zorným úhlem 17° se odchylka zlepšila ze 79 mm na 35 mm 

a pro oblast snímku ohraničenou zorným úhlem 27° z 95 mm na 50 mm. Ve čtvrté 

okrajové oblasti snímku TOF kamery odchylky měřené vzdálenosti dosahují až 1 m, proto 

tato oblast není pro další zpracování používána a je považována za nespolehlivou. 

Kalibrace všech zmíněných dálkoměrných snímačů významně přispěly k větší přesnosti 

digitálních map vytvářených v robotickém systému Cassandra. 

Dalším dílčím cílem této dizertační práce je kalibrace kamer senzorické hlavice robotu 

Orpheus-X3. Vzhledem k faktu, že na senzorické hlavici jsou umístěny kamery snímající 

ve 3 různých spektrech, bylo nutné navrhnout kalibrační obrazce snadno detekovatelné ve 

všech snímaných spektrech. Z tohoto důvodu byly postupně navrženy a realizovány tři 

kalibrační desky, přičemž poslední z nich se ukázala jako dobře použitelná. Tyto kalibrační 

desky s šachovnicovou mřížkou umožňují identifikovat uzlové body pro všechny tři typy 

použitých snímačů tj. pro CCD kamery, termovizní kamery a dálkoměrnou kameru. Byla 

testována optimální konfigurace snímků pro kalibraci. V rámci práce byl vytvořen program 

MultiSensCalib včetně manuálu pro postup kalibrace. Hlavním cílem je, aby procedura 

kalibrace zabrala krátkou dobu a mohl ji vykonávat libovolný uživatel obsluhující roboty. 

Třetím a neméně důležitým dílčím cílem práce byl návrh algoritmu fúze dat z kamer 

senzorické hlavice robotu Orpheus-X3. Algoritmus navržený v této práci a otestovaný 

v programu Matlab byl implementován do programového systému Theseirias vytvořeného 

na UAMT FEKT VUT v Brně. Pro ověření přesnosti datové fúze byly vytvořeny speciální 

terče použitelné pro současné měření ve třech různých spektrech (viditelné, NIR, LWIR). 

Proběhlo nezávislé ověření přesnosti datové fúze. Směrodatné souřadnicové odchylky pro 

promítnutí informací TOF kamery do snímků CCD kamery dosahují hodnot do 3 pixelů 

CCD kamery (0,3 pixelu TOF kamery) a pro promítnutí informací TOF kamery do 

termovizních snímků dosahují hodnot do 1,2 pixelů termovizní kamery (0,5 pixelu TOF 

kamery). Toto nezávislé ověření dokazuje funkčnost a použitelnost navržené metody 

datové fúze. 
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9  ZÁVĚR 

Tato dizertační práce se zabývá zlepšením přesnosti a návrhem datové fúze senzorů 

robotů EnvMap a Orpheus-X3, které jsou součástí robotického systému Cassandra. 

Důležitou částí práce bylo vytvoření programu MultiSensCalib, který umožňuje kalibraci 

senzorické hlavice robotu Orpheus-X3. 

V rámci práce byl navržen postup a provedena kalibrace dálkoměrných snímačů. 

Kalibrovány byly laserové skenery Velodyne HDL-64, Velodyne HDL-32 umístěné 

na robotu EnvMap a dálkoměrná kamera SwissRanger SR4000 umístěná na senzorické 

hlavici robotu Orheus-X3. Tyto kalibrace významně přispěly k větší přesnosti aktuálních 

senzorických map vytvářených v robotickém systému Cassandra. Obr. 18 ukazuje příklad 

senzorické mapy vytvořené s pomocí robotu Orpheus-X3. 

 
Obr. 18 Senzorická mapa – pohled do laboratoře ústavu UAMT, FEKT, VUT v Brně [15] 

Vytvořený program MultiSensCalib umožňuje rychlou kalibraci všech pěti kamer 

senzorické hlavice (stereovizní pár CCD kamer, stereovizní pár termovizních kamer 

a dálkoměrná kamera). Podle postupu popsaného v dizertační práci by měla být schopna 

provést kalibraci libovolná osoba bez znalostí příslušné teorie. 

V rámci dizertační práce byl také navržen a v programu Matlab realizován algoritmus 

datové fúze kamer senzorické hlavice robotu Orpheus-X3. Tento algoritmus byl 

implementován také do programového systému Theseirias, který by měl po dokončení 

vývoje umožnit ovládání robotů systému Cassandra v reálném čase s pomocí zmiňované 

datové fúze, včetně použití stereovizního zobrazení do brýlí virtuální reality, a dále tzv. 

rozšířenou realitu s multispektrálními mapami. Nezávislé testování přesnosti datové fúze 

dokázalo funkčnost a použitelnost navržené metody pro datovou fúzi používanou v rámci 

robotického systému Cassandra. Obr. 19 ukazuje příklad snímku, na kterém je aplikována 

fúze dat z CCD a termovizní kamery. 
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Obr. 19 Fúze dat z CCD a termovizní kamery - snímek z videa pořízeného programem Theseirias [15];  použita kalibrace 

z programu MultiSensCalib 

Zde popsaná práce je součástí mnohem většího celku. Vytvořené algoritmy již nyní jsou 

a v budoucnu budou používány v rámci dalšího vývoje robotického systému Cassandra. 

Cílem této práce kromě splnění tří na začátku definovaných cílů bylo vytvořit nástroje, 

které by byly prakticky použitelné i osobami bez hlubší znalosti příslušné teorie. Velkou 

výhodou je značná univerzálnost řešení, protože systém je vyvíjen poměrně intenzivně a je 

možné předpokládat konstrukční změny i změny v senzorickém vybavení. To byl také 

důvod, proč byl velký důraz v této práci kladen na vývoj prakticky použitelného programu 

pro kalibraci s jednoduchou a dobře zdokumentovanou obsluhou. 
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ABSTRACT  

Thesis deals with data fusion and calibration of sensory system of Orpheus-X3 

robot and EnvMap mapping robot. These robots are parts of Cassandra robotic 

system that is used for exploration of hazardous or inaccessible areas. Corrections of 

measured distances are determined for used laser scanners Velodyne HDL-64, 

Velodyne HDL-32 and range camera SwissRanger SR4000. Software 

MultiSensCalib has been created and is described. This software is used for 

determination of intrinsic parameters of heterogeneous cameras of the sensory head 

and for determination of mutual position and orientation of these sensors. Algorithm 

for data fusion of CCD camera stereo pair, thermal imager stereo pair and range 

camera is proposed. Achieved calibration and data-fusion parameters are evaluated 

by several experiments. 

KEY WORDS 

camera calibration, data fusion, distance correction, laser scanner, range camera, 

CCD camera, thermal imagers, mobile robot. 


