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ABSTRAKT 

Práce se zabývá konstrukcí výzkumného 3D skeneru pro skenování problematických 

povrchů. Rešeršní část uvádí do problematiky 3D skenování a popisuje příčiny vzniku 

náhodných chyb. Dále obsahuje popis a rozdělení metod, které vedou k jejich eliminaci. 

Vlastní práce se pak zabývá návrhem a popisem hardwarové a softwarové části 3D skeneru. 

Výstupem práce je zařízení, které je schopné implementovat a srovnávat kvalitu 

kodifikačních metod zejména pro skenování problematických povrchů. Funkčnost zařízení 

byla ověřena experimentálním měřením. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

3D skener, metoda strukturovaného světla, odlesky, rozptyl světla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with design of 3D scanner for scanning problematic surfaces.  

The research part introduces the problem of 3D scanning and describes causes of random 

errors. Further, it contains a description and division of methods that leads to their 

elimination. The practical part of the thesis deals with design and description of hardware 

and software parts of the 3D scanner. The output of this work is device that is able to 

implement and compare quality of codification methods mainly for scanning of problematic 

surfaces. The functionality of equipment was verified by experimental measurement.  

 

KEYWORDS 

3D scanner, structured light scanning, interreflections, subsurface scattering. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době pokročilých technologií, jako jsou více-osé obrábění nebo 3D tisk,  

je díky složitosti vyráběných dílů stále obtížnější získávat přesné informace o tvaru  

a rozměrech výrobku. Proto se současně rozvíjí také metody měření. Například ve 

strojírenství je kontrola rozměrů a dodržení výrobních tolerancí nezbytnou součástí 

výrobního procesu. Jindy je potřeba získat 3D model součásti, jejíž rozměry se změnily 

důsledkem opotřebení. Tento postup se uplatňuje např. při výzkumu opotřebení kloubních 

náhrad. Ve zdravotnictví je pak možné vyrábět nejen kloubní náhrady, ale také ortézy přímo 

na míru člověka, protože lze přesně určit tvar i rozměry lidských končetin.  

Luhmann [1] ve své práci uvádí další konkrétní příklady z vesmírného či automobilového 

průmyslu, stavebnictví, přírodních nebo forenzních věd. 

Ke zjištění tvaru a rozměrů součástí ve všech výše zmíněných aplikacích je tedy nutné 

provést rekonstrukci tří-rozměrného (3D) povrchu. Metod, využívaných k rekonstrukci 

povrchu je dnes již celá řada. Jejich základní rozdělení je podle Bellocchia [2] následující: 

 Kontaktní metody - destruktivní (řezání, obrábění) 

- nedestruktivní (kloubová ramena, CMM1) 

 Bezkontaktní metody - transmisivní (průmyslové CT) 

- reflektivní (sonar, mikrovlnný radar, optické metody) 

Podrobnější rozdělení optických metod nabízí Obr. 1-1. 

 

Obr. 1-1 Rozdělení optických metod [2] 

                                                 

1 CMM – Coordinate Measuring Machine je zkratka pro dotykové 3D měřicí stroje 
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Metoda aktivní triangulace, jak uvádí Lanman [3], se dá ještě rozdělit podle způsobu 

osvětlení povrchu na: 

 Osvětlení laserem 

 Osvětlení pomocí strukturovaného světla  

Podle Zhanga [4] je rekonstrukce povrchu pomocí strukturovaného světla považována za 

jednu z nejspolehlivějších technik pro 3D skenování ve vysoké kvalitě. 3D skenery 

využívající tuto metodu vynikají hlavně svou rychlostí a rozlišením, současně však mají 

vysokou přesnost a dobrou flexibilitu (vysvětlení pojmů – viz kap. 2.1.2). Výhodou této 

metody je také nulová invazivnost vzhledem k povrchu součásti. 

Zásadní nevýhodou metody strukturovaného světla je její nízká robustnost. Problém tvoří 

světlo promítané samotným 3D skenerem, které se odráží od zkoumaného objektu do 

kamery. Největší vliv na kvalitu výsledku má ale samotný povrch součásti. Problematické 

pro skenování metodou strukturovaného světla jsou hlavně: 

 lesklé povrchy, např. výrobky z porcelánu, leštěné oceli apod. 

 povrchy rozptylující dopadané světlo, např. výrobky z vosku 

 povrchy propouštějící dopadané světlo, např. výrobky z čirého skla 

Dalším z faktorů, které mohou nepříznivě ovlivnit výsledek skenování je okolní osvětlení 

nebo barva povrchu součásti [5]. Podrobněji o chybách při skenování a důvodu jejich vzniku 

pojednává kapitola 2.2. 

Jedním z řešení, jak předejít náhodným chybám při skenování problematických povrchů je 

nanášení matnících prášků na povrch dílu. Jak ale uvádí Dokoupil [6], matnící prášky mohou 

zkreslit skutečné rozměry součásti a způsobit chybu měření. Proto se neustále pracuje na 

zdokonalení metody strukturovaného světla. Zvyšování její robustnosti probíhá např. 

vývojem nových vzorů, které jsou na objekt promítány. 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí 3D skeneru, který umožní snadnou 

implementaci nově vznikajících metod světelného kódování a bude tak sloužit pro výzkumné 

účely v oblasti skenování problematických povrchů.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Skenování metodou strukturovaného světla 

Obecný algoritmus rekonstrukce povrchu metodou strukturovaného světla (viz Obr. 2-1) 

nabízí ve své práci Ďuriš [7]. 

 

Obr. 2-1 Algoritmus rekonstrukce povrchu (upraveno) [7] 

Tento algoritmus lze aplikovat na většinu promítaných vzorů, kterých existuje celá řada. 

Salvi [8, 9] ve svých publikacích vytvořil podrobný přehled, popis a rozdělení jednotlivých 

metod světelného kódování. Základní rozdělení je následující: 

 Temporární kódování – kódové slovo každého pixelu je získáno na základě jeho 

světelné intenzity a počtu snímků v dané sekvenci promítaného vzoru, který se mění 

v závislosti na čase. 

Patří sem: binární a n-ární kódy, Grayův kód s fázovým posuvem a hybridní metody 

kódování. 

 

 Prostorové kódování – kódové slovo každého pixelu je získáno na základě intenzity 

pixelů v jeho okolí. 

Patří sem: Neformální kodifikace, De Bruijnovy vzory a M-pole. 

 

 Přímé kódování – každému pixelu je přiřazena jeho vlastní intenzita, nebo barva 

Patří sem: Vzory s úrovněmi šedé a barevné vzory. 
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Na Obr. 2-2 můžeme vidět sekvenci promítaných snímků na příkladu binárního vzoru. 

Každý řádek na obrázku prezentuje vzhled jednoho snímku. Nejdříve se na celý objekt 

promítnou dva pruhy (černý a bílý) – viz první řádek obrázku. Každý další snímek binárního 

vzoru vzniká dělením pruhů na dvě části tak, jak postupně ukazují další řádky na obrázku. 

Na objekt jsou tedy promítány černé a bílé pruhy, jejichž hustota se zvětšuje s každým 

dalším snímkem. Jednotlivé snímky (řádky na obrázku) jsou promítány po dobu několika 

milisekund, které stačí k zachycení scény kamerou. Jak vypadá scéna osvětlená binárním 

kódem, je možné vidět např. na Obr. 2-3. 

 

Obr. 2-2 Sekvence snímků binárního vzoru [10] 

 

Obr. 2-3 Scéna osvětlená binárním vzorem, a) první řádek sekvence, b) druhý řádek sekvence, c) třetí řádek 

sekvence [11] 

2.1.1 Princip metody 

Jak píše Geng [12], metoda strukturovaného světla je založena na osvětlení scény pomocí 

speciálního vzoru, či sekvence vzorů, které jsou na objekt promítány projektorem.  

Kamera má za úkol zachytit 2D obraz takto osvětlené scény. Pokud je scéna rovinná plocha, 

obraz zachycený kamerou je podobný původnímu vzoru. V opačném případě  

je obraz zdeformovaný vlivem geometrického tvaru povrchu. Celý princip je tedy založený 

na získávání 3D tvaru povrchu z informace uložené ve zdeformovaném obrazci 

strukturovaného světla. Jak píše Medeiros [13], identifikace konkrétního pixelu na 

zachyceném snímku se pak provádí vyhodnocením intenzity osvětlení tohoto pixelu. Proto 

je nutné, aby byl vzor na objekt promítnut ostře a aby nedocházelo k odrazu světla do míst, 

která mají zůstat neosvětlena. Na Obr. 2-4 jsou naznačeny geometrické vztahy mezi 

projektorem, kamerou a zkoumaným povrchem.  
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Obr. 2-4 Geometrické vztahy [12] 

Z obrázku je patrné, že vzdálenost R mezi kamerou a bodem P na povrchu je možné vyjádřit 

užitím principu triangulace takto:  

𝑅 = 𝐵
sin(𝜃)

sin(𝛼 + 𝜃)
 (2.1) 

Kde B (mm) je vzdálenost mezi kamerou a projektorem, α (°) je pozorovací úhel kamery  

a θ (°) je osvětlovací úhel projektoru [14]. Hodnoty B a α jsou známé proměnné, které 

získáme kalibrací systému. Neznámá proměnná θ je pro každý pixel zakódovaná 

v promítaném vzoru. Hloubku (rozměr R) pro každý pixel získáme dekódováním vzoru.  

Výsledkem dekódování je tzv. mračno bodů (point cloud), což je rozsáhlá množina bodů 

(statisíce až miliony) v 3D prostoru. Počet bodů závisí hlavně na rozlišení použité kamery  

a projektoru. Dalším krokem je převod mračna bodů na polygonální síť, tedy spojitý popis 

povrchu součásti, na který lze aplikovat např. barvy, nebo textury a dále s ním pracovat [2]. 

2.1.2 3D skener 

Zřízení pro skenování metodou strukturovaného světla (3D skener) se podle Gorthiho [15] 

skládá z následujících částí: 

 Projekční jednotka = projektor 

 Zaznamenávací jednotka = kamera 

 Jednotka pro ovládání, zpracování a analýzu dat = PC a software 
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Kvalitu 3D skenerů, jak píše Bellocchio [2], lze posoudit dle následujících kritérií: 

 Přesnost – popisuje odchylku naměřených a skutečných rozměrů 

 Rozlišení – udává hustotu bodů (3D souřadnic) naměřených na objektu 

 Rychlost – udává čas potřebný pro měření daného tvaru 

 Flexibilita – je míra schopnosti skenovat objekty různých velikostí a povrchů 

 Invazivnost – udává jaký efekt má měření na skenovaný objekt 

 Robustnost – popisuje vliv vnějšího prostředí na kvalitu skenovaných dat 

 Použitelnost – popisuje nároky na technické vzdělání obsluhy zařízení 

 Cena – je daná nejen cenou hardwaru, ale taky softwaru 

Na trhu dnes existuje velké množství 3D skenerů. Podle úrovně jejich zpracování, kvality 

použitých komponent, ceny a kvality dat, pořízených tímto zařízením, je pak možné 3D 

skenery rozdělit do 3 kategorií: 

1. Open source 3D skenery  

Též nazývané DIY (Do It Yourself ) skenery. Jedná se o „hobby“ zařízení, která jsou často 

sestavená z komponent vyrobených pomocí 3D tisku a tedy nemají deklarovanou přesnost. 

Pro zpracování dat pak využívají volně dostupných softwarů. Hodnotu takového zařízení 

určuje materiál pro stavbu konstrukce a použitý projektor a kamera. Díky tomu se jejich cena 

pohybuje v jednotkách tisíc korun. Příkladem je VirtuCube 3D-Scanner (viz Obr. 2-5). 

 

Obr. 2-5 VirtuCube 3D-Scanner [16] 

2. Komerční 3D skenery 

Tyto komerčně dostupné 3D skenery se dodávají jako hotový produkt včetně softwaru – 

jedná se tedy o uzavřená zařízení. Díky nastavitelné poloze kamery je možné skenovat různě 

velké objekty bez výměny optiky.  

Spadá sem např. Scan in a Box-FX (Obr. 2-6 a)), který se skládá z LED projektoru o rozlišení 

(1280 × 800) pixelů a dvou USB 3.0 kamer o rozlišení 2 Mpx. Díky konfiguraci se dvěma 

kamerami dosahuje přesnosti až 0,04 mm a promítnutí jedné skenovací sekvence trvá 

přibližně 2 s. Cena daného produktu mírně přesahuje 116 000,- Kč.  
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Konkurentem v této kategorii je HP Structured Light Scanner Pro S3 (viz Obr. 2-6 b)), jehož 

přesnost dosahuje 0,05 mm a promítnutí jedné skenovací sekvence trvá přibližně  

(2 až 10) s, v závislosti na rychlosti PC. Informace o použitém hardwaru ale výrobce 

neuvádí. Cena daného produktu dosahuje necelých 85 000,- Kč. 

Oba tyto 3D skenery používají kalibraci pomocí testovacího pole (viz kap. 2.5). 

 

Obr. 2-6 Komerční 3D skenery a) Scan in a Box-FX [17], b) HP Structured Light Scanner Pro S3 [18] 

3. Průmyslové 3D skenery 

Jedná se o 3D skenery s kompaktní konstrukcí, díky které je možné zařízení upnout na 

robotická ramena, což je velmi výhodné právě pro použití v průmyslu. Protože mají fixní 

vzdálenost mezi kamerou a projektorem, přizpůsobení pro skenování různě velkých objektů 

probíhá výměnou optiky. 

Do této kategorie se řadí např. 3D skener ZEISS COMET 6 16M (viz Obr. 2-7 a)), který je 

vybaven kamerou o rozlišení 16 Mpx. Dalším zástupcem je např. ATOS Triple Scan  

(viz Obr. 2-7 b)), který používá 2 kamery o rozlišení 12 Mpx. Tyto skenery využívají 

k promítání vzoru technologii modrého světla, která zvyšuje odolnost proti okolnímu 

osvětlení. Kalibrace se také provádí pomocí testovacího pole (viz kap. 2.5). Cena 

průmyslových skenerů se pohybuje cca od 2 mil Kč výše, v závislosti na příslušenství.  

 

Obr. 2-7 Průmyslové 3D skenery, a) ZEISS COMET 6 [19], b) ATOS Triple Scan [20] 
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2.2 Příčiny chyb při skenování 

Chyby při skenování lze podle Fenga [21] rozdělit na dva základní typy: 

 Systematické – vznikají nedokonalostí měřicího přístroje či kalibrace, opakují se  

a při zadaných podmínkách mají vždy stejnou hodnotu. Díky tomu lze systematické 

chyby do jisté míry eliminovat. Jedná se např. o chyby vzniklé v důsledku: 

- Špatné kalibrace skenovacího systému 

- Nevhodnou kombinací rozlišení kamery a projektoru (vznik aliasingu2) 

- Přehřívání čipu kamery (tepelný šum) [22] 

 Náhodné – vznikají jako následek rušivých vlivů a je těžké je kontrolovat. Jejich 

nejčastější příčiny jsou: 

- Rozptyl světla 

- Odlesky 

- Rozostření 

- Okolní osvětlení (venkovní aplikace) 

Medeiros [13] vysvětluje, že kromě přímého osvětlení, které dopadá na daný pixel  

z projektoru, existuje ještě nepřímé, tzv. globální osvětlení, které jej také osvětluje. 

Globálním osvětlením je myšlen rozptyl světla na povrchu součásti a odlesky od odrazivých 

částí objektu. Pokud je tedy pixel osvětlen převážně globálním osvětlením, je dekódován 

nesprávně.  

2.2.1 Rozptyl světla (sub-surface scattering, volumetric scattering) 

Rozptyl světla je jednou z příčin náhodných chyb, která spadá pod globální osvětlení. Pokud 

některé pixely přijímají globální osvětlení pouze ze svého lokálního sousedství, mluví Gupta 

[23] v této souvislosti o tzv. efektech krátkého rozsahu (short-range effects). Rozptyl světla 

je typický pro objekty s průsvitným povrchem. Kromě objektů z čirého skla se jedná také  

o biologickou tkáň (např. kůže nebo svalstvo [24]) nebo výrobky z vosku. Na Obr. 2-8 a) je 

svíčka v matném neprůsvitném obalu, na kterém je promítaný vzor dobře rozlišitelný.  

Na Obr. 2-8 b) je tatáž svíčka bez obalu. Lze pozorovat, že v druhém případě mají osvětlené 

regiony nižší intenzitu. Současně zde došlo důsledkem rozptylu světla k zesvětlení regionů, 

na které přímé světlo vůbec nedopadá. 

                                                 

2 Aliasing je jev, který vzniká při nedodržení Shanonova teorému (známý také jako Nyquistova podmínka): 

𝑓𝑣 ≥ 2𝑓𝑚𝑎𝑥, kde 𝑓𝑣 je vzorkovací frekvence a 𝑓𝑚𝑎𝑥 je maximální frekvence, která se vyskytuje v signálu. Při 

pořizování digitálních fotografií nastává speciální případ aliasingu – tzv. moiré. V tomto případě je nutné, aby 

počet bodů snímače na jednotku délky byl minimálně dvojnásobkem počtu čar, které jsou na danou jednotku 

délky promítnuty optickým systémem (analogie Shanonova teorému). Projevuje se vznikem nepravidelných 

obrazců [61]. 
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Obr. 2-8 Příklad rozptylu světla, a) svíčka v matném obalu, b) svíčka bez obalu [13] 

2.2.2 Odlesky (inter-reflections) 

Odlesky jsou další příčinou náhodných chyb, která spadá pod globální osvětlení. Pokud 

pixely přijímají globální osvětlení z širší oblasti, mluví Gupta [23] o efektech dlouhého 

rozsahu (long-range effects). Ty jsou typické pro jakékoliv objekty mající vysoce odrazivý 

povrch, např.: leštěná ocel nebo porcelán. Záření se odráží od lesklé části objektu a dopadá 

zpět na jiné místo povrchu. Příklad na Obr. 2-9 ukazuje dvě přiléhající roviny do tvaru „V“. 

Přestože osvětlení je namířeno pouze na pravou rovinu, v důsledku odlesků je osvětlena  

i levá rovina. To má za následek nesprávné vyhodnocení pixelů na levé rovině (jsou 

považovány za osvětlené přímo). 

 

Obr. 2-9 Příklad odlesků [13] 
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2.2.3 Rozostření (illumination defocus) 

Rozostření je taktéž příčinou náhodných chyb. Projektory mají obvykle omezenou hloubku 

ostrosti3, proto jsou promítané vzory zaostřeny podél jedné roviny. To může mít za následek 

rozostření vzoru na částech objektu, které leží mimo tuto rovinu [13]. Příklad je na  

Obr. 2-10, kde je projektor zaostřen na první rovinu. Na druhé, vzdálenější rovině je 

promítaný vzor rozostřený. 

 

Obr. 2-10 Příklad rozostření [13] 

2.3 Metody eliminace náhodných chyb 

Následující kapitola představuje současný stav poznání metod, které se zabývají eliminací 

náhodných chyb. Některé se zaměřují na řešení pouze jedné konkrétní příčiny chyb, jiné jsou 

univerzální. Jednotlivé metody jsou v podkapitolách rozděleny s ohledem na podobný 

přístup, který zvolili autoři při řešení problému. 

2.3.1 Návrh vzorů a jejich kombinace 

Jedna z možností, jak přistupovat k eliminaci chyb skenování, je návrh nových vzorů na 

základě předchozích zkušeností. Je také možné mezi sebou jednotlivé vzory kombinovat, 

nebo použít jinou inovativní metodu či postup úpravy vzoru, který vede k jednoznačné shodě 

pixelu.  

                                                 

3 Hloubkou ostrosti se zde rozumí rozsah vzdáleností, mezi kterými se musí objekt nacházet, aby se na něm 

vzor promítnul ostře. 
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 Gupta [23, 25] ve své práci ukazuje, že k eliminaci efektů dlouhého rozsahu je 

vhodné použít vysokofrekvenční vzory (s co nejužšími proužky) a naopak pro eliminaci 

efektů krátkého rozsahu je vhodné použít nízkofrekvenční vzory (široké pruhy). Na základě 

toho navrhuje nízkofrekvenční maximum min-SW Grayův vzor a vysokofrekvenční vzor 

založený na logickém operátoru XOR, u kterého definuje šířku pruhů použitý základní 

binární kód. V případě 4pixelového kódu jde o XOR-04, pro 2 pixely má název XOR-02.  

Pro skenování tedy navrhnul sadu, která se skládá z následujících vzorů: Grayův vzor, 

maximum min-SW Grayův vzor, XOR-04 a XOR-02 (viz Obr. 2-11). Protože každý ze 

zmíněných vzorů eliminuje jiný druh chyb, nabývá tato sada na univerzálnosti. Pokud je tedy 

hodnota pixelu určena alespoň dvěma ze čtyř vzorů, klasifikuje se pixel jako korektní. 

Ostatní pixely, kde nesouhlasí žádné dva vzory, jsou klasifikovány jako chybné. Sada vzorů 

tak slouží zároveň pro detekci a korekci chybných pixelů.  

 

Obr. 2-11 Vzory kódování, a) Grayův – nízkofrekvenční, b) logický XOR-04 – vysokofrekvenční, 

c) Maximum Min-SW – nízkofrekvenční, d) logický XOR-02 – vysokofrekvenční [25] 

Navržená metoda dosahuje lepších výsledků ve srovnání s Grayovým kódem a modulated 

phase shifting (viz Obr. 2-12).  

 

Obr. 2-12 Modulated phase shifting kód (Mod-PS) [24] 

Při použití celé sady včetně korekce chyb dosahuje metoda stejných výsledků, jako 

nestrukturované vzory (viz dále), ale za použití mnohonásobně nižšího počtu snímků  

(12 ku 200). Experimentálně byla ověřena vysoká robustnost proti všem náhodným chybám. 

V případě hluboké voskové misky metoda selhává.  
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Autor při skenování používá projektor s rozlišením (768 × 1024) pixelů a dále uvádí, že tzv. 

pikoprojektory jsou pro tuto metodu nevhodné kvůli jejich nedokonalé optice, která 

nedokáže promítnout vzory s velmi tenkými pruhy (2 pixely). Použitá kamera má rozlišení  

(2000 × 2400) pixelů. 

 Zhang [4] navazuje na práci Gupty [25] a použitím vysokofrekvenčního vzoru 

(maximum min-SW – viz Obr. 2-11) dosahuje odolnosti proti odleskům. Kombinací 

s nízkofrekvenčním kódem micro Phase Shifting (micro-PS – viz Obr. 2-13) pak zachovává 

přesnost na sub-pixelové úrovni. Oba dva vzory jsou na objekt promítány současně. První 

probíhá dekódování maximum min-SW Grayova kódu a přitom je každému pixelu přiřazeno 

nějaké číslo. Následně se dekóduje druhý vzor – na sub-pixelové úrovni. Nakonec se spojí 

příslušné pixely z prvního a druhého kroku (podle přiřazeného čísla) a výsledkem je velmi 

přesná identifikace pixelů kamery a projektoru.  

 

Obr. 2-13 Micro phase shifting kód (μPS) [24] 

Metoda je srovnávaná s Grayovým kódem, maximum min-SW Grayovým kódem a micro 

phase shifting kódem. Z porovnávaných metod dopadla nejlépe. Experimentálně byla 

ověřena pouze robustnost vůči odleskům. 

Autor používá pro skenování projektor o rozlišení (1024 × 768) pixelů a kameru s rozlišením 

(1292 × 964) pixelů. 

 Kobayashi [26] se ve své práci zabývá podpovrchovým rozptylem světla. Tento 

problém řeší promítáním vysokofrekvenčních přerušovaných čar o tloušťce 1 pixel (viz 

Obr. 2-14) a jejich fázovým posuvem po směru čáry. Pixel „pozorující“ světlý segment čáry 

obsahuje paprsky odražené od povrchu i ty rozptýlené pod povrchem, zatímco pixel 

„pozorující“ tmavý segment čáry obsahuje pouze rozptýlené paprsky. Porovnáním dvou 

snímků s fázově posunutými čarami o půl periody (viz detail Obr. 2-14, kde 2N je jedna 

perioda) získáme snímek tvořený pouze paprsky odraženými od povrchu součásti. 

 

Obr. 2-14 Přerušované čáry promítané na součást [26] 
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Protože se současně promítá více čar, je nutné je identifikovat. Proto byl navržen doplňkový 

Grayův kód odolný proti rozptylu světla (viz Obr. 2-15). Ten se navíc ještě kombinuje 

s fázovým posuvem. 

 

Obr. 2-15 Doplňkový Grayův kód, a) princip vzniku, b) výsledná podoba [26] 

Metoda je srovnávaná s komerčně prodávaným skenerem COMET5 a při skenování objektů, 

na nichž dochází k rozptylu světla, dosahuje navržená metoda lepších výsledků.  

Autor popisuje, že skenování probíhalo pomocí prototypového 3D skeneru, složeného 

z DMD projektoru TI LightCommander o rozlišení (1024 × 768) pixelů a kamery Point Grey 

Research GrassHopper o rozlišení (2448 × 2048) pixelů. Dále je uvedeno, že báze byla 

nastavena na 160 mm, skenovací vzdálenost na 400 mm a úhel mezi kamerou a projektorem 

blízký použitému úhlu u COMET5, který disponuje kamerou o rozlišení  

(4016 × 2688) pixelů. 

 V jiné práci se Gupta [5] zabývá eliminací chyb, vzniklých důsledkem okolního 

osvětlení. Hlavní problém je intenzita promítaného vzoru, která je např. pro skenování na 

slunci ve většině případů nedostatečná. Zvýšení intenzity promítaného Grayova vzoru 

dosahuje tím, že koncentruje dostupné světlo projektoru do úzkého pruhu strukturovaného 

světla, jak ukazuje Obr. 2-16. Existující projektory toto nedovolují, proto byl k tomuto účelu 

navržen speciální prototypový projektor. Přístup se nazývá „concentrate-and-scan strategy“  

a je možné ho uplatnit pro kterýkoliv z existujících vzorů s vysokým poměrem signálu 

k šumu – např.: viz ref. [27, 28]. 

 

Obr. 2-16 Koncentrace světla do úzkého pruhu [5] 

Při srovnávání s přístupy spread-and-average (rozptýlení světla přes celou promítací plochu 

projektoru a následné průměrování pořízených snímků) a scan-only (soustředění světla do 

jedné čáry, podobně jako laser), vykazuje navržená metoda concentrate-and-scan nejlepší 

výsledky. 
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2.3.2 Polarizace strukturovaného světla 

Vlivem okolního osvětlení na chyby při skenování se zabývá také Huang [29, 30]. Ten ve 

své práci navrhuje polarizačně kódované strukturované světlo, které je prezentováno 

informací o polarizaci pixelů, namísto jejich intenzity. Na Obr. 2-17 je znázorněna základní 

myšlenka polarizace na příkladu Grayova vzoru. Scéna je osvětlena projektorem, který 

dokáže promítat polarizované světlo - šipky na Obr. 2-17 b) značí směr polarizace v místě 

černých (fialová) a bílých (zelená) pruhů. Kamera snímá scénu přes polarizátor, který 

propouští světlo pouze v horizontálním směru (bílé pruhy). Světlo orientované do ostatních 

směrů neprojde přes polarizátor a projeví se jako černé pruhy.  

 

Obr. 2-17 Příklad polarizace Grayova vzoru, a) Grayův vzor, b) polarizovaný Grayův vzor [30] 

V experimentálním srovnání s metodou koncentrace světla, kterou prezentuje Gupta [5]  

(viz výše), dosahuje polarizované světlo lepších výsledků.  

K promítání polarizovaného světla používá autor LCD projektor Toshiba TLP-X2500A 

s rozlišením (1024 × 768) pixelů a k pořizování snímků monochromatickou kameru Daheng 

Mercury-310-12UC s rozlišením (2048 × 1536). 

2.3.3 Dynamická projekce (pomocí zpětné vazby) 

 Chiba [31] navrhuje novou metodu skenování, která využívá zpětnou vazbu. 

Promítané vzory se dynamicky generují a adaptují se na světelné podmínky snímané scény 

díky odhadu matice transportu světla (LT matice). Matice transportu světla reprezentuje 

optickou cestu mezi projektorem, objektem a kamerou a obsahuje informace o optických 

vlastnostech měřeného objektu – viz Obr. 2-18. 
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Obr. 2-18 Matice transportu světla [31] 

Proces skenování začíná promítnutím náhodně vygenerovaného vzoru na objekt  

a zachycením snímku kamerou. Z promítnutého vzoru a pořízeného snímku se provede 

odhad LT matice. Na základě pořízeného snímku a LT matice se vygeneruje nový vzor. 

Následuje výpočet hodnoty rozdílu mezi dříve odhadnutou a novou LT maticí. Tento postup 

se opakuje, dokud hodnota rozdílu neklesne na cílovou velikost. Na Obr. 2-19 je znázorněno 

blokové schéma navržené metody. 

 

Obr. 2-19 Blokové schéma metody (upraveno) [31] 

Navržená metoda dosáhla při experimentu konvergence (shody všech pixelů kamery  

a projektoru) již po 5 snímcích a dosáhla tak lepšího výsledku než při náhodném generování 

vzoru bez zpětné vazby. Srovnání s ostatními konvenčními technikami nebylo provedeno.  

 Na principu zpětné vazby funguje také metoda, kterou navrhuje Sheng [32]. Tato 

metoda modifikuje promítaný proužkový vzor na základě intenzity předchozího snímku tak, 

aby redukovala počet přeexponovaných (přesvětlených) pixelů. Z prvního pořízeného 

snímku se získá informace o intenzitě všech pixelů. Ta definuje sérii intenzit zahrnující 

efektivní (správně exponované) a invalidní (přeexponované) hodnoty, které slouží jako 

vstupní hodnoty pro odhad intenzit v další iteraci. Dalším krokem je hledání odpovídajících 

pixelů projektoru a přeexponovaných pixelů na kameře. Na základě toho je možné 

modifikovat promítaný vzor (resp. jeho intenzitu) a celý postup opakovat, dokud není počet 

přeexponovaných pixelů redukován na požadovanou míru. Vývojový diagram metody je na 

Obr. 2-20. 
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Obr. 2-20 Vývojový diagram metody (upraveno) [32] 

Ve srovnávacím experimentu vykazuje metoda lepší výsledky než phase shifting  

(viz Obr. 2-21) a vyžaduje pouze 1 až 2 iterace.  

 

Obr. 2-21 Phase shifting kód (PS) [24] 

Při experimentech byl použit DLP projektor Light Crafter 4500 s rozlišením  

(912 × 1140) pixelů a kamera JAI GO-USB-500M s rozlišením (2560 × 2048) pixelů.  

2.3.4 Nestrukturované vzory (unstructured pattern) 

Nestrukturovaný vzor představil Couture [33, 34] jako další možnost, jak předejít chybám  

v důsledku odlesků a v článku [35] již prezentuje metodu jako odolnou také vůči rozostření  

a rozptylu světla. Promítání nestrukturovaného vzoru (viz Obr. 2-22) vyžaduje unikátní 

identifikaci každého pixelu projektoru. Proto se shoda pixelu určuje jinými postupy 

(algoritmy), než je tomu u temporárního kódování. 
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Obr. 2-22 Příklad nestrukturovaného vzoru [35] 

Výhodou této metody je fakt, že nepotřebuje žádnou kalibraci nebo další zpracování (např.: 

rozbalování fáze apod.). V experimentech dosahují nestrukturované vzory podobných 

výsledků, jako metody navržené Guptou [25] (viz výše), bez použití korekce chybových 

pixelů. 

Pro experimenty byl použit projektor Samsung P400 s rozlišením (800 × 600) pixelů a GigE 

kamera Prosilica 1360 s rozlišením (1360 × 1024) pixelů.  

2.3.5  Snímky s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) 

 Shing [36] prezentuje ve své práci High Dynamic Range Scanning technique (HDRS) 

pro skenování objektů s vysokým rozsahem odrazivosti povrchu. Metoda spočívá 

v promítání proužkového vzoru, u kterého se postupně mění intenzita proužků. Ty s vysokou 

intenzitou mají dobrou kvalitu na tmavých částech povrchu, a naopak na světlých částech 

povrchu mají nejlepší kvalitu proužky s nízkou intenzitou. Tento vzor se dále kombinuje 

s tří-krokovým fázovým posuvem, který zajistí vysokou přesnost. 

Při experimentu bylo použito 23 snímků pro měření problematického objektu s odrazivým 

povrchem. Metoda dosahuje dobrých výsledků při eliminaci odlesků, ale není srovnávaná 

s žádnou další metodou. 

Při skenování byl použitý projektor PLUS U5-632h s rozlišením (1024 × 768) pixelů  

a kamera JAI Pulnix TM-6740CL s rozlišením (640 × 460) pixelů. 
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 Na předchozí metodě založil svou práci Zhao [37], který představuje metodu  

High Dynamic Range Fringe Acquisition (HDRFA) pro skenování objektů s lesklým 

povrchem. Princip metody je tedy stejný, jen pro určení zabalené a rozbalené fáze4 je 

využívaný tzv. heterodyne principle (viz [38]) a algoritmus se čtyř-krokovým fázovým 

posunem.  

Protože autor usiluje o velmi rychlé skenování, navrhuje pro svou metodu vysokorychlostní 

projektor založený na DMD čipu DLP5500 od Texas Instruments s rozlišením  

(1024 × 768) pixelů, pro snímání používá 2 kamery Basler o rozlišení (659 × 494) a celý 

systém je řízen počítačem Dell Optiplex 980. 

 Rao [39] posouvá HDR metodu ještě dál a ve své práci navrhuje plně automatickou  

multi-expoziční strategii. Ta funguje na podobném principu jako dynamická projekce se 

zpětnou vaznou. Z prvního snímku je analyzována intenzita všech pixelů. Ta je pak 

rozdělena do několika intenzitních kategorií, na základě kterých jsou automaticky upraveny 

expoziční časy. Systém tedy sám určí počet promítaných snímků, a pro každý z nich dobu 

expozice, viz Obr. 2-23. 

 

Obr. 2-23 Příklad skenování metodou HDR [39] 

Při experimentu bylo úspěšně dosaženo rekonstrukce problematického povrchu za použití 

pěti snímků. Srovnání s ostatními metodami nebylo provedeno.  

Pro skenování používá autor projektor LightCragter Pro4500 s rozlišením  

(912 × 1140) pixelů a CCD kameru DH-SV2001FM o rozlišení (1628 × 1236) pixelů 

v kombinaci s objektivem MML03-HR110-5M.  

                                                 

4 Pojem zabalená fáze se vyskytuje u metod založených na fázovém posuvu, kdy jsou na objekt promítány 

pruhy sinusově přecházející z černé do bílé barvy, které se následně fázově posouvají. Na takto osvětleném 

rovinném povrchu by se stejná kombinace světelných intenzit opakovala periodicky přes celý snímek. Z toho 

důvodu dochází k tzv. rozbalení fáze, což je matematická operace, která rozliší polohu dané kombinace 

světelných intenzit v rámci snímku. Pro detailnější vysvětlení – viz [7, 62, 63]. 



 

33 

2.4 Způsob vyhodnocení kvality naskenovaných dat 

Nejvíce názorným a zároveň nejpoužívanějším způsobem vyhodnocení kvality 

naskenovaných dat u metod popsaných v kapitole 2.3 je porovnání výsledků skenování 

stejné scény různými metodami na obrázcích vedle sebe. Na Obr. 2-24 b) až d) jsou viditelné 

nespojitosti v místech, kde došlo k chybám při skenování. Množství těchto nespojitostí je 

ukazatelem kvality použité metody (čím méně nespojitostí, tím kvalitnější metoda). Jako 

základ pro posouzení kvality je téměř vždy zařazen také snímek objektu skenovaného 

pomocí Grayova vzoru.  

 

Obr. 2-24 Příklad vyhodnocení kvality a srovnání naskenovaných dat, a) pozorovaná scéna, b) až d) výsledky 

s použitím příslušných metod [25] 

Dalším často používaným srovnáním a vyhodnocením kvality metod je zobrazení v barevné 

mapě odchylek, která pomocí barevné škály ukazuje velikost odchylek od referenčních 

rozměrů získaných jinou, přesnější metodou. Příklad takového srovnání je na Obr. 2-25, kde 

spodní řádek ukazuje zmenšení odchylek po aplikaci statistického lineárního modelu, 

navrženého Jensenem [24]. 

 

Obr. 2-25 Příklad vyhodnocení a srovnání kvality metod pomocí barevné mapy odchylek [24] 
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2.5 Metody kalibrace 3D skeneru 

Luhmann [1] popisuje kalibraci kamery jako proces určování vnitřních a vnějších parametrů 

kamerového systému.  

Vnitřní parametry (viz Obr. 2-26) určují charakteristiky použité optiky a patří k nim:  

 pozice středu optiky [x0’, y0’] – označuje průsečík optické osy s obrazovou rovinou  

a standardně bývá identický se středem obrázku, tedy H‘ ≈ M‘ 

 ohnisková vzdálenost f – vzdálenost ohniska od obrazové roviny, při zaostření do 

nekonečna se hlavní vzdálenost přibližně rovná ohniskové, tedy c ≈ f 

 zkreslení Δx’ a Δy‘ v osách x a y – rozdíl mezi aktuálním optickým systémem  

a ideálním modelem optického systému 

 měřítko M 

Zobrazujeme-li bod P v obrazové rovině [x’, y’], pak [xp’, yp’] jsou souřadnice obrazu P‘  

a Δr‘ popisuje radiální zkreslení. Faktor měřítka m je poté dán vztahem: 

𝑚 =
ℎ

𝑐
=

𝑋

𝑥′
=

1

𝑀
 (2.2) 

 

Obr. 2-26 Vnitřní parametry [1] 

Vnější parametry (viz Obr. 2-27) určují pozici a orientaci systému v prostoru a jsou to:  

 pozice středu optiky – definovaná vektorem posuvů 𝑿𝟎 = [

𝑋0

𝑌0

𝑍0

] 

 rotace obrazové roviny – definovaná maticí rotace 𝑹 = 𝑹𝝎𝑹𝝋𝑹𝜿 = [

𝑟11 𝑟12 𝑟13

𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 𝑟33

] 
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Obr. 2-27 Vnější parametry [1] 

Díky tomu, že známe vnitřní a vnější parametry kamery, jsme schopni pro každý bod provést 

transformaci z vnějšího souřadného systému (X, Y, Z) do souřadného systému kamery  

(x‘, y‘), jakožto funkci vnitřních (x0’, y0’, Δx‘, Δy‘, c) a vnějších (X0, R) parametrů.  

Autor dále uvádí 3 způsoby kalibrace kamery s ohledem na okolní podmínky: 

 Laboratorní kalibrace – úhly světelných paprsků jsou měřeny skrz čočku pomocí 

speciálních optických přístrojů. Pro běžného uživatele je však tento způsob 

nepoužitelný.  

 Vlastní kalibrace (nemetrická) – pro tento způsob je nutné, aby kolem skenovaného 

objektu byly rozmístěny kalibrační značky. Pořízené snímky jsou pak současně 

použity pro kalibraci. Jedná se o méně přesný způsob než metrická kalibrace.  

 Kalibrace pomocí testovacího pole (metrická) – je založená na snímání bodů,  

u kterých přesně známe jejich souřadnice nebo vzájemnou vzdálenost. Testovací pole 

je nasnímáno z několika úhlů a následně se porovnává známá pozice bodů s jejich 

reálnou pozicí. Příklad testovacího pole komerčního 3D skeneru je na Obr. 2-28 a).  
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Obr. 2-28 Testovací pole, a) pro komerční skener, b) pro výzkumný skener [17, 40] 

Kalibraci kamery pomocí testovacího pole velmi dobře zpracoval Jean-Yves Bouguet [40] 

ve formě toolboxu pro MatLab, který je volně ke stažení. Jako testovací pole využívá 

šachovnicový vzor, u kterého se detekují rohy čtverců o známé délce hrany – viz  

Obr. 2-28 b). 

Tento toolbox, který slouží pouze ke kalibraci kamery, později rozšířil Lanman. Ten ve svém 

kurzu Build Your Own 3D Scanner [3] matematicky popsal projektor jako inverzní kameru 

(světlo putuje opačným směrem, než v případě kamery) a opět probíhá určování vnitřních  

a vnějších parametrů systému. Díky tomu kalibrace projektoru probíhá podobně, jako 

v případě kamery. Rozdílem je, že extrahování rohů se provádí na šachovnici promítnuté 

projektorem. 

Huang [29] a Gupta [25] v článcích uvádí, že pro kalibraci svých zařízení využili právě tento 

toolbox. 

2.6 Synchronizace kamery a projektoru 

Jak píše Petkovic [41], pro 3D skener je klíčové vyřešit problém synchronizace kamery  

a projektoru – tedy aby se promítnutý vzor nezměnil v průběhu snímání scény kamerou.  

Dále je důležité, aby synchronizace byla provedena způsobem umožňujícím rychlé snímání. 

Při skenování, kde se promítá až několik desítek snímků za sebou, hrozí nebezpečí 

nežádoucích vibrací či posunutí objektu. Je tedy vhodné zkrátit skenovací časy na minimum. 

U synchronizace rozlišujeme tyto základní typy: 
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2.6.1 Hardwarová synchronizace 

Ta používá ke spouštění kamery externí signál, který může přicházet přímo z projektoru, 

nebo je k jeho generování využito jiné externí zařízení.  

Zajímavé hardwarové řešení popisuje článek [42], kde autor k synchronizaci využívá 

VSYNC pulzy5, které prochází jedním z pinů VGA konektoru. Připojení kamery  

a projektoru přes VGA rozdělovač zajistí, že tento signál přichází do obou zařízení ve stejnou 

chvíli a tak je zajištěna jejich vzájemná synchronizace. Schéma zapojení je na Obr. 2-29. 

 

Obr. 2-29 Schéma zapojení pro hardwarovou synchronizaci [42] 

Výhoda hardwarové synchronizace spočívá především v možnosti dosáhnout velmi 

rychlého snímání (v tomto případě 60 fps). V případě specifických řešení je možné 

dosáhnout mnohem vyšších rychlostí, jako např. Zhang [43], který za použití 

vysokorychlostní kamery, dosáhl rychlosti snímání až 2000 fps.  

2.6.2 Softwarová synchronizace  

Zpravidla je k synchronizaci využit software na PC. Nejjednodušším způsobem softwarové 

synchronizace je vložení pauzy mezi příkaz k promítnutí vzoru a příkaz k sepnutí kamery 

tak, aby nedocházelo k zachycení přechodových snímků. Tento způsob ovšem prodlužuje 

snímací časy.  

                                                 

5 Zobrazování každého snímku na displeji začíná v levém horním rohu obrazovky a probíhá po řádcích směrem 

dolů. Při dosažení pravého dolního rohu monitoru (kompletní zobrazení jednoho snímku) je vygenerován 

VSYNC pulz (vertical synchronization pulse), který signalizuje monitoru, aby provedl návrat zpět na výchozí 

pozici a připravil se na zobrazení dalšího snímku. To se děje rychlostí 60 nebo 120 snímků/sekundu dle typu 

monitoru. [64] 
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Sofistikovanější způsob nabízí ve své práci Petkovic [41], který k synchronizaci využívá 

VBLANK interval (vertical blanking interval) – analogie VSYNC pulzů, které je možné 

načítat pomocí C++ kódu. Dále využívá více-vláknové struktury kódu, kdy každé vlákno má 

svůj úkol a obě vlákna jsou logicky navázána tak, aby se minimalizovaly výpočetní časy. 

Schéma takového řešení je na Obr. 2-30. 

 

Obr. 2-30 Diagram systému softwarové synchronizace [41] 

V tomto případě snímání dosahuje rychlosti 30 fps, která už se vyrovná některým 

hardwarovým řešením. Obecně však snímání při softwarové synchronizaci dosahuje nižších 

rychlostí, než při použití hardwarové. 

2.6.3 Přístupy bez synchronizace  

Tyto přístupy vyžadují použití takových metod, pro které je synchronizace projektoru  

a kamery zbytečná. Příkladem tohoto řešení může být Microsoft Kinect, který využívá 

promítání a snímání statického vzoru. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Jeden z nejpoužívanějších způsobů pro získání přesných informací o tvaru a rozměrech 

součásti v krátkém čase je 3D skenování metodou strukturovaného světla. Nevýhodou této 

metody je její nízká robustnost, tedy velký vliv povrchu součásti na kvalitu dat, pořízených 

touto metodou. Např. lesklé, tmavé nebo světlo rozptylující povrchy (vosk) způsobují při 

skenování tzv. náhodné chyby – takové, které nelze předvídat. V takových případech se 

využívá dočasné zmatnění povrchů, což není ideální. Proto se vyvíjejí nové kodifikační 

metody založené na grayscale projekci, které negativní vlivy vznikající při skenování 

minimalizují bez úpravy povrchu. 

3.1.1 Metody světelného kódování 

Rešerše představuje celkem 11 metod založených na grayscale projekci, které vedou 

k eliminaci náhodných chyb. Metody jsou rozděleny do 5 kategorií podle přístupu, který 

zvolili autoři při řešení problému: 

 Návrh vzorů a jejich kombinace – kde autoři navrhují nové kodifikační vzory, 

kombinují je s již existujícími vzory, nebo k odstranění chyb navrhují nový postup 

použití stávajících vzorů 

 Polarizace strukturovaného světla – kde se využívá polarizovaného světla k potlačení 

vlivů okolního osvětlení, speciálně při venkovních aplikacích 

 Dynamická projekce – kde se využívá zpětné vazby k úpravě vzoru pro skenování 

 Nestrukturované vzory – kde promítané vzory nemají specifickou strukturu (např. 

pruhy) 

 Snímky s vysokým dynamickým rozsahem – kde je promítán proužkový vzor  

a mění se intenzita světla nebo expoziční časy kamery při pořizování snímků  

Schéma rozdělení jednotlivých metod do kategorií je na Obr. 3-1.  
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Obr. 3-1 Schéma rozdělení metod světelného kódování 

Pro implementaci do 3D skeneru, vzájemné srovnání a výzkum jejich vlivu na kvalitu 

naskenovaných dat jsou důležité především metody zařazené do kategorie „Návrh vzorů  

a jejich kombinace“, případně „Nestrukturované vzory“. HDR metody totiž využívají 

existující metody (např. Grayův vzor) a pracují pouze s intenzitou světla a expozičními časy. 

Stejně tak využívá existující vzor i polarizace strukturovaného světla. Metody zařazené do 

kategorie „Dynamická projekce“ též nepřichází s návrhem a popisem konkrétního vzoru – 

první snímek projekce je vygenerován náhodně a další vzory jsou generovány v závislosti 

na aktuálních podmínkách při skenování.  

3.1.2 Dostupná zařízení 

Přestože na trhu existují tzv. open source skenery, jedná se pouze o „hobby“ zařízení, která 

nejsou schopna pořizovat dostatečně kvalitní data pro vědecké účely. Komerční  

a průmyslové 3D skenery sice poskytují data v dostatečné kvalitě, nicméně se jedná  

o uzavřené systémy, které neumožňují měnit použitou kodifikační metodu.  

Neexistuje tedy komerčně dostupný open source 3D skener, který by umožňoval 

implementovat nově vznikající kodifikační metody a následně porovnávat jejich vlastnosti.  

Většina autorů z rešerše uvádí v článcích vedle popisu metody také informace o použitém 

hardwaru, někteří dokonce specifikují i konkrétní model použité kamery a projektoru. 

Přehled jejich rozlišení a model produktu (pokud byl specifikován) je uveden v Tab. 3-1.  

U všech zařízení byla použita konfigurace s 1 kamerou, způsoby synchronizace popsány 

nejsou. 
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Abychom při implementaci nových metod světelného kódování do našeho zařízení mohli 

dosáhnout srovnatelných výsledků jako autoři v článcích, měl by mít výzkumný 3D skener 

rozlišení jednotlivých komponent stejné nebo vyšší, než je maximální rozlišení komponent 

v tabulce. To platí především pro projektor, který musí být schopen promítnout navržené 

kodifikační vzory v dostatečném rozlišení. Pro rozlišení kamery je pak nutné zachovat 

Nyquistovu podmínku (viz dále), aby se předešlo systematické chybě v podobě aliasingu, 

který se na snímcích projeví jako moiré efekt. 

Tab. 3-1 Přehled rozlišení výzkumných zařízení jiných autorů 

Metoda Rozlišení projektoru [pixel] 
Výrobce / Model 

Rozlišení kamery [pixel] 
Výrobce / Model 

Gupta – sada kódů 1024 × 768 2400 × 2000 

Gupta – concentrate and scan Neuvádí Neuvádí 

Kobayashi – doplňkový Grayův 
kód + přerušované čáry 

1024 × 768 

TI Light Commander 

2448 × 2048 
Point Grey Research GrassHopper 

Zhang* – maximum min-SW + 
microPS 

1024 ×768 

Klasický projektor (viz foto) 

1292 × 964 

Shing* – HDRS 1024 × 768 

PLUS U5-632h 

640 × 460 

JAI Pulnix TM-6740CL 

Zhao* – HDRFA 1024 × 768 

TI DLP5500 

640 × 460 

Basler 

Rao* – multiexpoziční HDR 
strategie 

912 × 1140 

LightCragter Pro4500 

1628 × 1236 

DH-SV2001FM 

Huang – polarizovaný Grayův 
vzor 

1024 × 768 

Toshoba TLP-X2500A 

2048 × 1536 

Daheng Mercury-310-12UC 

Couture* – nestrukturované 
vzory 

800 × 600 

Samsung P400 

1360 × 1024 

Prosilica 1360 

Chiba – zpětná vazba Neuvádí Neuvádí 

Sheng* – zpětná vazba 912 × 1140 

Light Crafter 4500 

2560 × 2048 

JAI GO-USB-500M 

    

* Pro rozlišení kamery vůči projektoru není dodržena Nyquistova podmínka  

Dle informací v tabulce je možné dohledat, že ve 4 případech byl k promítání použit klasický 

projektor, ve dvou případech projekční jednotka od Texas Instruments a v dalších dvou 

případech bylo k sestrojení vlastní projekční jednotky využito pouze součástek, které 

definují její rozlišení. 
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Dále můžeme pozorovat, že v některých případech (označených hvězdičkou) není dodržena 

Nyquistova podmínka pro rozlišení kamery. Zhang, Shing, Zhao a Rao ovšem promítají 

pouze nízkofrekvenční vzory (s širokými pruhy). Díky dostatečné tloušťce pruhů tedy 

nedochází ke vzniku moiré efektu pro daná rozlišení. V případě Couture a Shenga se generují 

nepravidelné vzory, které moiré efekt nezpůsobují.  

Z tabulky tedy vyplývá, že rozlišení projektoru pro naši aplikaci by mělo být nejméně  

(1024 × 768) pixelů. Minimální rozlišení kamery pak vychází z Nyquistovy podmínky:  

𝑓𝑣 ≥ 2𝑓𝑚𝑎𝑥 (3.1) 

Kde fv je vzorkovací frekvence, za kterou dosazujeme hodnotu rozlišení kamery v pixelech, 

a fmax je maximální frekvence, kde dosadíme hodnotu rozlišení projektoru v pixelech.  

Z rovnice 3.1 tedy můžeme odvodit, že: 

𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑘𝑎𝑚𝑒𝑟𝑦 ≥ 2 ∙ 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢 (3.2) 

To platí jak pro rozlišení řádkové, tak i sloupcové. Po dosazení do rovnice 3.2 tedy 

dostaneme minimální požadované rozlišení kamery (2048 × 1536) pixelů. 

Splnění Nyquistovy podmínky má nicméně za následek jinou systematickou chybu, které se 

nelze vyhnout – vznik duplicitních bodů (viz kap. 5.2.7). 
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3.2 Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem je vytvořit „otevřený“ 3D skener, který bude schopný implementovat  

a otestovat nově vzniklé kodifikační metody založené na „grayscale“ projekci. Zařízení bude 

v základu schopné pořizovat data pomocí binárního vzoru a sady kódů od Gupty, která se 

skládá z Grayova vzoru, XOR-02, XOR-04 a Maximum min-SW Grayova vzoru. Současně 

bude připraveno pro implementaci nových promítaných vzorů. Využitím zvolené metody 

promítaných vzorů by měl poté skener minimalizovat náhodné chyby vznikající při 

skenování problematických, tzn. lesklých a jinak komplikovaných povrchů.  

Z rešerše pak vyplývají následující nároky na zařízení: 

 Min. rozlišení projektoru (1024 × 768) pixelů a kamery (2048 × 1536) pixelů, aby 

bylo zajištěno dostatečné rozlišení pro nově vznikající metody a zároveň byla 

dodržena Nyquistova podmínka 

 Spolehlivé promítání a pořizování snímků, rychlostně srovnatelné s komerčními 

skenery, aby se minimalizovalo nebezpečí vibrací či posunutí objektu při skenování 

 Stabilní konstrukce, která zajistí snadnou manipulaci se zařízením (nastavení výšky  

a natočení celého zařízení) a zároveň umožní měnit polohu a natočení kamery vůči 

projektoru, aby bylo možné přizpůsobit skener pro skenování různě velkých a různě 

vzdálených objektů  

 Jednoduché ovládání a přehledně zpracovaná softwarová část s jednoznačnou 

adresářovou strukturou, která půjde snadno rozšířit v případě implementace nové 

kodifikační metody  



 

44 

4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 Měřicí řetězec 3D skeneru  

Měřicí řetězec 3D skeneru (viz Obr. 4-1) lze rozdělit na dvě základní části: 

 Hardwarová část – využívá projektor a kameru k pořízení kalibračních snímků  

a snímků skenovaného objektu, které budou následně zpracovány v softwarové části 

řetězce. Kamera i projektor jsou ovládány prostřednictvím softwaru na PC. 

 Softwarová část – využívá software na PC (v našem případě ovládací grafické 

rozhraní vytvořené v prostředí MatLab) ke kalibraci 3D skeneru, dekódování snímků 

skenovaného objektu a tvorbě mračna bodů. 

 

Obr. 4-1 Měřicí řetězec 3D skeneru 
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4.2  Návrh hardwarové části 

 Konstrukce 3D skeneru 

Pro konstrukci výzkumného 3D skeneru jsou vhodnou inspirací komerční zařízení  

(viz kap. 2.1.2), u kterých je poloha projektoru fixní, zatímco kameru je možné natáčet  

a posouvat v horizontálním směru díky liště a rotačnímu portu, na kterém je uchycena. 

Vertikální natočení samotné kamery se neprovádí. Lišta nesoucí projektor a kameru je 

upevněná na stativ umožňující její natočení a polohování. Příklad takové konstrukce je na 

Obr. 4-2.  

 

Obr. 4-2 Příklad konstrukce komerčního skeneru [44] 

Tato konstrukce umožňuje libovolně nastavit pozorovací úhel kamery a skenovací 

(projekční) vzdálenost. Upevnění projektoru a kamery na stativ pak zajistí nastavitelnou 

výšku a snadnou manipulaci se zařízením. Skener tak bude možné přizpůsobit pro skenování 

různě velikých objektů, aniž by bylo potřeba měnit optiku, a přitom zůstane zachována jeho 

skladnost, flexibilita a možnost opětovné modifikace v případě potřeby.  

Z rešerše vyplývá, že pro výzkumné účely je dostačující konfigurace s jednou kamerou.  

 Projektor, kamera a objektiv 

Z analýzy problému vyplývá, že projektor by měl mít rozlišení nejméně (1024 × 768) pixelů. 

Někteří autoři pro svá výzkumná zařízení použili projekční jednotku. Její výhoda spočívá 

v tom, že se jedná o otevřené zařízení, do kterého je možné částečně zasahovat. Navíc 

umožňuje generování signálu pro synchronní spouštění kamery (hardwarový trigger). 

Nevýhodou je složitost ovládání a komunikace s PC [11]. Naproti tomu v největším 

zastoupení se na výzkumných zařízeních vyskytuje klasický DLP projektor. Ten používají  

i komerčně dostupná zařízení [17, 18] a jeho největší výhodou je jednoduchá komunikace 

s PC a snadná ovladatelnost. Nevýhodou tohoto řešení je fakt, že většina běžných DLP 

projektorů nedokáže generovat signál pro hardwarový trigger kamery. Synchronizaci bude 

tedy nutné vyřešit softwarově. 
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Kamera by měla mít rozlišení nejméně (2048 × 1536) pixelů a měla by umožňovat 

softwarový i hardwarový trigger, aby zůstala zachována variabilita řešení. Pro připojení 

kamery k PC je možné vybírat mezi rozhraním USB 3.0 nebo GigE (ethernetový kabel).  

Obě nabízená rozhraní jsou v dnešní době běžnou součástí většiny počítačů, ovšem USB 3.0 

slibuje dle [45] větší rychlost přenosu dat, než GigE. V současnosti se nepředpokládá 

implementace metod založených na barevné projekci. Pro potřeby výzkumu bude proto 

dostačující kamera s monochromatickým záznamem. 

Součástí kamery musí být rovněž objektiv. Ten je vhodné volit tak, aby měl při stejné 

vzdálenosti podobně velké zorné pole jako projektor a tím bylo využito jeho plného 

rozlišení. K výpočtu objektivu byl využit Lens Calculator [46], pro projektor pak Projection 

Calculator [47]. Vypočtené rozměry zorných polí pro zamýšlené varianty objektivu  

a projektoru jsou v Tab. 4-1 a Tab. 4-2. Hodnoty „Min. vzdálenost“ v Tab. 4-1 značí 

nejmenší vzdálenost, ze které je projektor schopen zobrazit kvalitní a ostrý obraz.  

V Tab. 4-2 pak tyto hodnoty představují minimální zaostřovací vzdálenost daného objektivu. 

Hodnoty „Prac. vzdálenost“ v Tab. 4-2 představují vzdálenost, pro kterou je následně 

vypočítaná velikost zorného pole. 

Při výběru projektoru, kamery a objektivu bylo zvažováno několik variant a výsledné 

produkty byly vybrány na základě kritérií: rozlišení, způsob připojení (HDMI, USB 3.0), 

minimální vzdálenost a cena. Kritériem pro výběr byla záměrně zvolena spodní hranice 

vzdálenosti, aby bylo možné skenovat co nejmenší objekty.  
       

Tab. 4-1 Velikost zorného pole projektorů (při nastavené hodnotě „Min. vzdálenost“ v prvním sloupci tabulky) 

Projektor Min. vzdálenost Šířka Výška 

Asus P3B 430 mm 540 mm 340 mm 

Asus P2E 500 mm 460 mm 280 mm 

Asus P3E 430 mm 540 mm 340 mm 

Optoma ML1050ST 430 mm 538 mm 336 mm 

Optoma GT760 500 mm 962 mm 601 mm 

      

Tab. 4-2 Velikost zorného pole objektivů (při nastavené hodnotě „Prac. vzdálenost“ v prvním sloupci tabulky) 

Objektiv Min. vzdálenost Prac. vzdálenost Šířka Výška 

Computar CFFL 100 mm 430 mm 445 mm 334 mm 

 100 mm 500 mm 518 mm 388 mm 

Computar M0814 100 mm 430 mm 473 mm 355 mm 

 100 mm 500 mm 550 mm 413 mm 
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 Poloha kamery a projektoru 

Budeme-li vycházet z konstrukce komerčního skeneru kde je poloha projektoru fixní, 

přizpůsobení skeneru na požadovanou skenovací vzdálenost se děje pouze posunutím  

a natočením kamery. Obr. 2-4 lze pak zjednodušit tak, jak ukazuje schéma na Obr. 4-3. 

 

Obr. 4-3 Schéma 3D skeneru s geometrickými vztahy 

Geometrické vztahy mezi kamerou, projektorem a skenovaným objektem pak popisuje 

rovnice: 

tan 𝛾 =
𝐵

𝐷
 (4.1) 

 

Pro minimální a maximální projekční vzdálenost zvoleného projektoru (Asus P3E)  

a triangulační úhel γ = (10 ° až 30 °) (dle [48] je skenování nejpřesnější mezi 22 ° a 25 °) lze 

pak podle rovnice 4.1 vypočítat mezní hodnoty báze – viz Tab. 4-3, kde je rovněž uveden 

přepočet triangulačního úhlu na pozorovací úhel kamery.  

Tab. 4-3 Mezní hodnoty projekční vzdálenosti a báze 

Projekční vzdálenost D Triangulační úhel γ Báze B Pozorovací úhel kamery α 

430 mm (min.) 10 ° 76 mm 80 ° 

 30 ° 250 mm 60 ° 

2000 mm 10 ° 353 mm 80 ° 

 30 ° 1155 mm 60 ° 

3400 mm (max.) 10 ° 600 mm 80 ° 

 30 ° 1963 mm 60 ° 
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Při maximální projekční vzdálenosti 3400 mm by úhlopříčka promítaného obrazu 

dosahovala dle [47] velikosti 5000 mm. To je pro výzkumné zařízení zbytečně velká 

hodnota, která by navíc zvětšovala rozměry zařízení (velikost báze by dosahovala 600 mm). 

Proto bude vhodné projekční vzdálenost omezit na cca 2000 mm (báze cca 353 mm). Při této 

hodnotě bude mít promítaný obraz dle [47] úhlopříčku 2950 mm, která je pro výzkumné 

účely dostačující. 

Aby nebylo potřeba nastavovat natočení kamery ve vertikálním směru, musí být projektor 

na liště uchycen pod úhlem, protože střed S promítaného obrazu mění svoji vertikální polohu 

se změnou projekční vzdálenosti D, jak naznačuje Obr. 4-4. 

 

Obr. 4-4 Natočení projektoru 

Pro projektor Asus P3E je při minimální projekční vzdálenosti D = 430 mm výška 

promítaného obrazu H = 340 mm. Dosazením do rovnice: 

tan 𝛿 =

𝐻
2
𝐷

 
(4.2) 

lze vypočítat úhel natočení projektoru δ = 21,6 °, který zajistí, že poloha středu S zůstane při 

změně projekční vzdálenosti D stejná. 
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4.3 Návrh softwarové části 

Celý 3D skener bude ovládán prostřednictvím skriptů (funkcí) vytvořených v MatLabu.  

Ty je možné dle potřeby volat pomocí GUI (Graphic User Interface). Jednotlivé skripty pak 

budou v PC uloženy do složek dle implementovaných metod. Uspořádání softwarové části 

naznačuje schéma na Obr. 4-5. 

 

Obr. 4-5 Schéma softwarové části 

 Ovládání 3D skeneru 

Pro ovládání 3D skeneru je důležité, aby bylo přehledné, jednoduché, editovatelné, a bylo 

snadné jej rozšířit o nově implementovanou metodu. Příklad takového ovládání nabízí 

Camera Calibration Toolbox (viz Obr. 4-6). Ten se skládá z jednoduchého tlačítkového 

panelu, kde je každé tlačítko vázáno na jednu konkrétní funkci (skript v MatLabu). Současně 

je v počítači vytvořena struktura složek, která zajistí přehlednost uspořádání i při procházení 

souborů v průzkumníku. 
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Obr. 4-6 Ovládací panel Camera Calibration Toolboxu [40] 

 Kalibrace 3D skeneru 

Pro kalibraci bude využito kalibračního toolboxu od Falcaa [49] (odstranil některé 

softwarové chyby Lanmanova toolboxu [3]) a testovacího pole – vytištěné šachovnice. 

Nevýhodou toolboxu je nutnost manuálně označit 4 body šachovnice pro každý kalibrační 

snímek, což je časově náročné a snižuje to přesnost kalibrace celého systému. Na druhou 

stranu toolbox nabízí funkce pro analýzu výsledků kalibrace a také možnost tyto kalibrační 

chyby zmenšit. Největší výhodou daného řešení je, že se jedná o otevřený systém, který je 

možné upravovat dle aktuálních požadavků uživatele.  

 Synchronizace kamery a projektoru 

Prvně bylo zvažováno hardwarové řešení synchronizace, použité v článku [42]  

(viz Obr. 2-29). To vyžaduje nákup VGA rozdělovače a tvorbu speciálního kabelu pro 

spínání kamery. Výhodou daného řešení je především možnost dosáhnout vysoké rychlosti 

snímání. Aby bylo možné spínat kameru externím signálem, je nutné z prostředí MatLabu 

přenastavit kameru do módu „hardware trigger“. Při experimentech bylo zjištěno, že námi 

používaná verze programu (Matlab R2016b) v kombinaci s nakoupenou kamerou toto 

neumožňuje. Problém odstranila až aktualizace na verzi R2017b. 

 V případě potřebných úprav skenovacího procesu, např. v rámci implementace nové 

metody, bude i tak pro danou aplikaci softwarové řešení výhodnější. Především, napsaný 

kód lze libovolně měnit a nahrazovat novým. Díky tomu bude možné naprogramovat 

libovolnou promítací sekvenci dle aktuálních potřeb. Toto řešení navíc nevyžaduje hlubší 

nastavení parametrů kamery, takže v případě starších verzí MatLabu nenastane problém  

s ovládáním. Nevýhodou softwarového řešení je nižší rychlost promítání, která může být 

ještě omezována výpočetním výkonem použitého PC. Zůstává však zachována otevřenost 

celého systému.  
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4.4 Vybraná metoda pro implementaci 

Na základě rešerše byla pro implementaci vybrána sada kódů od Gupty (viz Obr. 2-11). 

Jedná se o univerzální metodu, která dosahuje vysoké robustnosti vůči všem náhodným 

chybám a lze ji také použít k detekci a korekci chybných pixelů. Velkou výhodou je volně 

dostupný kód v Matlabu. Jedná se tedy o dobrý základ pro budoucí výzkum a porovnání 

kvality metod zaměřených na skenování problematických povrchů.  

Implementace metody spočívá v rozšíření softwarové části skeneru a měla by být provedena 

v následujících krocích: 

 Tvorba skriptu pro generování promítacích snímků kodifikační metody pro volitelné 

rozlišení projektoru 

 Tvorba skriptu pro promítání a pořizování snímku skenovaného objektu danou 

metodou 

 Tvorba skriptu pro dekódování snímků pořízených danou metodou a generování 

mračna bodů 

 Zařazení ovládacích souborů s funkcemi na příslušná místa v adresářové struktuře 

 Rozšíření GUI 3D skeneru o potřebné ovládací prvky pro danou metodu 

Zvolená metoda pro implementaci v sobě zahrnuje 4 kódovací vzory: Grayův vzor, XOR-2, 

XOR-4 a Maximum min-SW Grayův vzor. Proto bude do skeneru implementována tak, aby 

bylo možné použít každou samostatně (Grayův vzor je často používán jako základ pro 

srovnání s ostatními metodami). Kromě toho by měl být skener schopen pořizovat data 

pomocí binárního vzoru. 
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Výzkumný 3D skener se skládá ze dvou hlavních částí:  

 Hardwarová část = projektor + kamera + PC 

 Softwarová část = MatLab skripty volané prostřednictvím GUI 

Schéma konstrukce výzkumného 3D skeneru a jeho zapojení ukazuje Obr. 5-1.  

 

Obr. 5-1 Schéma výzkumného 3D skeneru 

Postup při skenování vychází z měřicího řetězce na Obr. 4-1 a je následující: 

1) Vygenerování sekvence snímků kodifikační metody promítané na objekt (pro danou 

metodu a dané rozlišení projektoru se provádí pouze jednou). 

2) Pořízení kalibračních snímků pro kameru a projektor (provádí se pouze při změně 

konfigurace, tzn. změna polohy kamery vůči projektoru nebo nový hardware. 

V případě zachování konfigurace se tento krok přeskočí). 

3) Pořízení snímků skenovaného objektu (nastavení a vzájemná poloha kamery  

a projektoru musí zůstat stejné, jako při pořizování kalibračních snímků). 

4) Provedení kalibrace 3D skeneru pomocí kalibračních snímků → výstupem je soubor 

s kalibračními daty (provádí se pouze při změně konfigurace. V případě zachování 

konfigurace se provede načtení existujícího souboru s kalibračními daty). 

5) Dekódování snímků skenovaného objektu (používá soubor s kalibračními daty) → 

výstupem jsou matice, kde každý prvek představuje jeden pixel snímku, který má 

svou unikátní hodnotou. 

6) Triangulace bodů (používá soubor s kalibračními daty a dekódované matice) → 

výstupem je mračno bodů. 
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5.1 Hardwarová část 

5.1.1 Konstrukce a měřicí rozsah 3D skeneru 

S ohledem na technické možnosti hardwaru a kompaktní rozměry celého zařízení byly pro 

výzkumný 3D skener zvoleny následující hodnoty báze (viz Tab. 5-1), ze kterých se odvíjí 

měřicí rozsah celého zařízení (schéma zařízení – viz Obr. 5-1): 

Tab. 5-1 Měřicí rozsah 3D skeneru pro rozlišení 1280 × 800 pixelů 

Báze B 
Pozorovací 
úhel kamery α 

Skenovací 
vzdálenost D 

Zorné pole 
projektoru (pro D) 

Vzdálenost R 
Zorné pole 
kamery (pro R) 

270 mm 60 ° 468 mm 580 × 370 mm 540 mm 594 × 446 mm 

 80 ° 1531 mm 1910 × 1200 mm 1555 mm 1711 × 1283 mm 

370 mm 60 ° 641 mm 800 × 500 mm 740 mm 814 × 611 mm 

 80 ° 2098 mm 2620 × 1640 mm 2131 mm 2344 × 1758 mm 

Z tabulky vyplývá, že 3D skener je schopen měřit objekty až do velikosti (2344 × 1640) mm 

ve vzdálenosti (468 až 2098) mm od projektoru.  

Pro jednoduché nastavení požadovaných parametrů zařízení byla navržena lišta, která 

obsahuje dvě díry pro polohování rotačního portu. Tím bude zajištěno přesné nastavení báze. 

Rotační port (vyroben 3D tiskem) s dorazy umožňuje nastavit pozorovací úhel kamery 

v rozsahu (60 až 80) °. Správnou polohu projektoru pak zajišťuje nosič vyrobený též pomocí 

3D tisku. Rozložený pohled sestavy je na Obr. 5-2 a technická dokumentace v příloze B. 

 

Obr. 5-2 Rozložený pohled sestavy 
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5.1.2 Projektor 

Na základě rozlišení, minimální pracovní vzdálenosti, velikosti zorného pole, jasu a ceny 

byl vybrán ASUS P3E, což je přenosný DLP projektor s nativním rozlišením 

(1280 × 800) pixelů (poměr stran 16:10). Toto rozlišení odpovídá rozlišení projektoru 

použitému na komerčním skeneru Scan in a Box-FX. Jedná se o projektor s krátkou 

projekční vzdáleností, která se pohybuje v rozmezí (0,45 až 3,4) m (u běžných projektorů se 

minimální projekční vzdálenost pohybuje cca od 1 m). To nám umožní lépe skenovat i malé 

objekty, protože projektor je schopný využít plného rozlišení i na tak krátkou vzdálenost. 

Největší výhodou projektoru je jeho snadné ovládání – projektor je možné k PC připojit jako 

druhý monitor a tak na něj jednoduše odesílat libovolné snímky. Díky nízké hmotnosti 550 g 

a malým rozměrům (153,5 × 43 × 131,2) mm jej lze snadno upnout na lištu.  

5.1.3 Kamera a objektiv 

Na základě způsobu připojení, pracovní vzdálenosti a ceny byla zvolena USB 3.0 kamera  

s označením acA3088-57um od společnosti BASLER. Ta disponuje CMOS senzorem  

o rozlišení (3088 × 2064) pixelů (6Mpx), které předčí rozlišení kamery u komerčního 

skeneru Scan in a Box-FX. Připojení prostřednictvím USB 3.0 zajistí dostatečně rychlou 

komunikaci s PC. Trigger je možné provádět jak softwarově, tak hardwarově. Kamera 

umožňuje pouze monochromatický záznam a dosahuje snímkovací frekvence 59 fps. 

Objektiv s označením M0814-MP2 od výrobce Computar byl vybrán z nabídky dostupného 

příslušenství ke kameře na stránkách Basleru na základě velikosti zorného pole. Jedná se  

o 2/3" objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností 8 mm a minimální pracovní vzdáleností 

100 mm. Clonu lze pak manuálně nastavit na hodnoty F1,4 až F16,0. 

Vybraná kombinace projektoru a kamery spolehlivě splňuje Nyquistovu podmínku. 

5.1.4 Komunikace kamery, projektoru a PC 

Kamera je k PC připojena pomocí USB 3.0 kabelu a pro její správnou komunikaci je třeba 

stáhnout ze stránek výrobce [50] software ke kameře Basler Pylon. Následně je nutné přímo 

v MatLabu stáhnout Image Acquisition Toolbox Support Package for GenlCam Interface dle 

návodu (dostupný z [51]). Použitá verze MatLabu je R2017b. 

Projektor je k PC připojen pomocí VGA konektoru a je nastaven jako druhý monitor 

s rozlišením 1280 × 800 pixelů.  

Při práci je používán počítač HP ProBook 4730s, využívající procesor Intel® Core™ i5-

2430M @2,40GHz, RAM 4 GB, grafickou kartu Intel® HD Graphics 3000 a 64bitový 

operační systém. 
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5.2 Softwarová část 

3D skener je ovládán prostřednictvím GUI (viz Obr. 5-3) vytvořeném v prostředí  

MatLab R2017b. Každé z tlačítek na ovládacím panelu volá jednu konkrétní funkci uloženou 

na přesně daném místě v adresářové struktuře. Tlačítka nesou pojmenování dle kodifikační 

metody, pro niž jsou určena, a dle příslušné funkce, která je jejich prostřednictvím volána. 

Dále jsou logicky uspořádána do řádků (dle metod) a zleva doprava (dle posloupnosti při 

skenování). První řádek panelu je věnován kalibraci 3D skeneru, každý další pak příslušné 

kodifikační metodě.  

 

Obr. 5-3 GUI pro ovládání 3D skeneru 

Nejdůležitější funkce panelu: 

 Pořízení kalibračních snímků („Calib sequence“) 

- Výstup: kalibrační snímky 

 Kalibrace („Calibrate“) 

- Vstup: kalibrační snímky, rozměry promítnuté a vytištěné šachovnice 

(definuje uživatel) 

- Výstup: kalibrační data  

 Generování promítací sekvence („gen“) 

- Vstup: rozlišení projektoru (definuje uživatel) 

- Výstup: snímky promítací sekvence v požadovaném rozlišení 

 Skenování („scan“) 

- Vstup: vygenerované snímky promítací sekvence (automaticky) 

- Výstup: snímky objektu osvětleného danou kodifikační metodou 

 Dekódování („decode“) 

- Vstup: snímky objektu (automaticky), kalibrační data (automaticky), filtrační 

parametry (definuje uživatel)  

- Výstup: mračno bodů, počet dekódovaných pixelů, filtrační parametry 
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 Zobrazení výsledků („results“)  

- Vstup: výsledky dekódování 

- Výstup: grafické zobrazení – 3D mračno bodů, počet dekódovaných pixelů, 

filtrační parametry 

 Záloha dat („create backup“) 

- Výstup: záloha všech důležitých souborů a výsledků 

Ovládání celého zařízení je podrobně popsáno v uživatelském manuálu – viz příloha A.  

Adresářová struktura (viz Obr. 5-4) má daný systém, který je třeba dodržovat při 

implementaci nových metod. Její nevýhodou je vznik duplicitních skriptů – např. skript 

promítání a pořizování snímků skenovaného objektu bude pro většinu metod podobný.  

Na druhou stranu je ale tento systém velmi robustní vůči pozdějším úpravám – v případě 

nepovedeného zásahu do jednoho skriptu bude ovlivněna pouze jedna metoda, zatímco 

funkčnost ostatních zůstane zachována.  

 

Obr. 5-4 Adresářová struktura 

5.2.1 Generování sekvence promítacích snímků – binární vzor 

V rámci generování sekvence binárního vzoru je třeba nejdříve určit počet snímků v dané 

sekvenci, který je dán vztahem 5.1. Vypočtenou hodnotu je pak nutné zaokrouhlit na 

nejbližší vyšší celé číslo. 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑛í𝑚𝑘ů =  𝑙𝑜𝑔2(𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢) (5.1) 

Pro daný počet snímků se vygeneruje posloupnost binárního kódu, jejíž rozměr je definován 

vztahem: 
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𝑝𝑜č𝑒𝑡 č𝑙𝑒𝑛ů 𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑛íℎ𝑜 𝑘ó𝑑𝑢 =  2𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑛í𝑚𝑘ů (5.2) 

Pro názornost je na Obr. 5-5 uveden příklad takové posloupnosti uložené do matice.  

Na obrázku je také možno pozorovat, že binární kód je generován od středu ke krajům – celá 

posloupnost je osově symetrická a vzájemně symetrické členy mají vždy inverzní hodnotu. 

 

Obr. 5-5 Matice s binárním kódem 

Z každého řádku matice jsou pak vybrány prvky podle rozlišení projektoru (červená oblast 

na Obr. 5-5) a jejich kopírováním pod sebe se vytvoří vertikální pruhy. Vybrané prvky jsou 

definovány předpisem: 

(1: 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢) + 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛𝑢𝑡í (5.3) 

Kde posunutí je definováno vztahem: 

𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛𝑢𝑡í =  
2𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑛í𝑚𝑘ů − 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢

2
 (5.4) 

Posledním krokem je převod takto vzniklých pruhů na intenzitní obrazy. To znamená, že 

každému prvku je přiřazena intenzita (barva) podle jeho hodnoty. Prvkům s hodnotou 1 je 

přiřazena bílá barva, hodnota 0 znamená černou – viz Obr. 5-6. 

 

Obr. 5-6 Převod binárního kódu na intenzitní obraz 

Uložením intenzitní matice jako „obrázek.bmp“ získáme jeden snímek binárního vzoru.  

Pokud tento postup zopakujeme pro každý řádek matice na Obr. 5-5, dostaneme kompletní 

sekvenci snímků binárního kódu, kde nejužší pruhy budou mít tloušťku přesně jeden pixel. 

Vývojový diagram celého procesu ukazuje Obr. 5-7. 

 

Obr. 5-7 Vývojový diagram pro generování promítací sekvence 
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5.2.2 Generování sekvence promítacích snímků – Grayův vzor 

Grayův vzor je vytvořen na základě binárního, a to pomocí logického operátoru XOR dle 

předpisu:  

𝐺(𝑖) = 𝐵(𝑖 − 1)𝑥𝑜𝑟𝐵(𝑖) (5.5) 

Kde G je snímek Grayova vzoru, B je snímek binárního vzoru a i je pořadové číslo snímku. 

Tato operace se provádí se snímky v maticové podobě (obsahující logické 0 a 1) a pro vznik 

jednoho snímku Grayova vzoru jsou vždy zapotřebí 2 snímky binárního vzoru. Kombinací 

prvků se stejnou souřadnicí v maticích B1 a B2 dostaneme, dle pravdivostní tabulky na 

Obr. 5-8 b), novou hodnotu pro matici G2. Tento princip naznačuje schéma na Obr. 5-8 a). 

Výsledkem je sekvence snímků s nejužšími pruhy o tloušťce 2 pixely.  

 

Obr. 5-8 Princip vzniku Grayova vzoru z binárního, a) schéma vzniku, b) pravdivostní tabulka XOR [52] 

5.2.3 Generování sekvence promítacích snímků – XOR-02, XOR-04 

Vzory XOR-02 a XOR-04 vychází z Grayova a jsou vytvořeny opět použitím operátoru 

XOR, podle předpisu:  

𝑋(𝑖) = 𝐺𝐵𝑥𝑜𝑟𝐺(𝑖) (5.6) 

Kde X je snímek XOR vzoru, GB je základní snímek a G je snímek Grayova vzoru.  

Nejdříve se vybere jeden snímek Grayova vzoru, který se označí GB. Kombinací tohoto 

základního snímku s ostatními (opět v podobě matic logických 0 a 1) pak vznikají nové 

snímky XOR vzoru. Schéma na Obr. 5-9 naznačuje princip vzniku XOR-02 kódu.  

  

Obr. 5-9 Princip vzniku XOR-02 vzoru z Grayova 
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Pokud je jako základní snímek vybrán poslední snímek Grayova vzoru (G10), jedná se  

o XOR-02 a nejužší pruhy budou mít tloušťku 2 pixely. Pokud je vybrán předposlední (G9), 

jedná se o XOR-04 s nejužšími pruhy o tloušťce 4 pixely.  

5.2.4 Generování sekvence promítacích snímků – MaxMin-SW 

Grayův vzor 

Oproti XOR-02 a XOR-04, Gupta princip vzniku tohoto kódu ve svém článku [25] 

nepopisuje. Goddyn [53] sice vysvětluje matematické souvislosti, algoritmus pro tvorbu 

daného kódu však uveden není. Z článku nicméně vyplývá fakt, že MaxMin-SW Grayův 

vzor je definován maximálně pro 10 bitů (tzn. 1024 pixelů). Nejužší pruhy vzoru mají 

tloušťku 8 pixelů a nejširší 32 pixelů. 

Snímky tohoto vzoru jsou tedy generovány na základě existujících obrázků dostupných 

v rámci kódu pro implementovanou metodu [54]. Jednotlivé obrázky jsou načteny do 

intenzitních matic a převedeny na logické hodnoty. Tímto způsobem se získá „šablona“ pro 

generování sekvence v požadovaném rozlišení. Pokud uživatel zadá vyšší rozlišení než 

1024, jsou přebývající pixely doplněny černým pozadím (projektor tyto pixely nepromítne) 

podobně, jako na Obr. 5-10.  

Vzhledem ke kompatibilitě v rámci implementovaných metod je touto softwarovou úpravou 

omezeno rozlišení projektoru na (1024 × 768) pixelů pro všechny metody. Softwarová 

úprava byla použita z důvodu zachování nativního rozlišení projektoru – přenastavení do 

jiného rozlišení by mohlo vést ke zkreslení výsledků. 

Pro účely generování sekvence promítacích snímků nově vznikly následující skripty: 

o Skript pro generování sekvence binárního vzoru v libovolném rozlišení 

o Skript pro generování sekvence Grayova vzoru v libovolném rozlišení 

o Skript pro generování sekvence XOR-02 vzoru v libovolném rozlišení 

o Skript pro generování sekvence XOR-04 vzoru v libovolném rozlišení 

o Skript pro generování sekvence MaxMin-SW Grayova vzoru pro maximální 

rozlišení 1024 pixelů 

5.2.5 Pozicování 

Pro jednoduché nastavení polohy kamery byl vytvořen skript, který snímá její zorné pole  

a přenáší jej na monitor PC. Současně je projektorem promítán speciální snímek generovaný 

přímo v MatLabu (viz Obr. 5-10), na kterém je křížem označen střed projekční oblasti. 

Šachovnice pak slouží pro zaostření kamery. Kromě nastavení pozice kamery se tato funkce 

používá také pro správné umístění objektu před skener a optimální nastavení expozičního 

času kamery. Usnadňuje tak obsluhu celého zařízení. 
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Obr. 5-10 Snímek pro pozicování (obraz o rozliš. 1024 × 768 na černém pozadí s rozliš. 1280 × 800) 

5.2.6 Promítání a pořizování snímků (skenování) 

Projektor je k PC připojen jako druhý monitor, takže promítnutí snímku je provedeno jeho 

zobrazením na celou plochu druhého monitoru (projektoru). Toto na první pohled 

jednoduché řešení se zprvu značně zkomplikovalo, protože MatLab sám o sobě není schopen 

zobrazit snímek přes celou plochu bez okrajů. Celoplošného zobrazení bylo dosaženo 

pomocí funkce „fullscreen 1.1“ stažené z Mathworks [55], která je vytvořená v jazyce JAVA 

a následně načtena do MatLabu. Mezi odesláním příkazu k promítnutí snímku a jeho úplným 

promítnutím ovšem existuje časová prodleva, která je způsobena jednak zpožděním 

projektoru a také zpožděním grafické karty použitého PC. Protože promítání probíhá pomocí 

externí funkce, nečeká MatLab na dokončení procesu vykreslování a okamžitě provede 

příkaz k zachycení snímku kamerou. Výsledkem je přechodový snímek, na kterém se prolíná 

současný a následující vzor. Proto byla do posloupnosti zanesena synchronizační pauza  

0,25 s (definována empiricky), která problém odstranila. Promítnutí jedné skenovací 

sekvence (20 snímků) trvá 6 s, což je hodnota srovnatelná s komerčním skenerem  

HP Structured Light Scanner Pro S3. Vývojový diagram skenovacího skriptu je na Obr. 5-11.  

 

Obr. 5-11 Vývojový diagram skenovacího skriptu 

Pro účely promítání a pořizování snímků nově vznikly následující skripty:  

o Skript pro pořízení kalibračních snímků 

o Skenovací skript pro binární vzor 

o Skenovací skript pro Grayův vzor 

o Skenovací skript pro XOR-02 vzor 

o Skenovací skript pro XOR-04 vzor 

o Skenovací skript pro Maximum min-SW Grayův vzor 
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5.2.7 Dekódování snímků a tvorba mračna bodů 

Dekódování má stejný princip pro všechny implementované metody. Po načtení je sekvence 

snímků objektu rozdělena do intenzitních matic, kde každý prvek v matici nabývá hodnoty  

(0 až 255), která značí intenzitu odpovídajícího pixelu. 

Následuje vznik tzv. bitPlane obrazů (matic), kde jsou prvky podle jejich intenzity 

převedeny na hodnoty 0 nebo 1.  

Skládáním bitPlane obrazů na sebe vzniká pro každý prvek v matici binární kód, který je 

následně převeden do desítkové soustavy. Vznikne tak nová matice desítkové soustavy, která 

má každý prvek identifikován unikátní hodnotou.  

Dalším krokem je triangulace, při které se stanovuje průsečík promítací roviny projektoru  

s paprskem kamery (viz Obr. 5-12 a)). V místě každého průsečíku vzniká bod a množina 

všech takto vzniklých bodů se pak nazývá mračno bodů. Kvůli více než dvojnásobnému 

rozlišení kamery oproti projektoru ovšem vzniká množství duplicitních bodů, které je třeba 

následně odstranit. Princip jejich vzniku naznačuje Obr. 5-12 b).  

 

 

Obr. 5-12 Kódování pomocí strukturovaného světla, a) průnik paprsku kamery s rovinou projektoru [56], 

b) princip vzniku duplicitních bodů [57] 

Princip dekódování snímků skenovaného objektu a tvorby mračna bodů je podrobněji 

popsán v [58] a jeho obecný postup naznačuje vývojový diagram na Obr. 5-13. 

Kromě duplicitních vznikají v mračnu další body, které nereprezentují povrch skenovaného 

objektu – body vzniklé v důsledku náhodných chyb. Kromě toho je naskenováno také 

nejbližší okolí objektu. Z toho důvodu se provádí filtrace mračna bodů, která má za úkol 

nežádoucí body odstranit. V rámci dekódovacího skriptu se provádí filtrace v několika 

stupních: 
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1. Shadow threshold: pomocí nastavitelné prahové hodnoty filtruje pixely s malou 

„spolehlivostí“ (např. v místech přechodů ze světlé na tmavou, kde v průběhu 

promítání dochází k malým změnám intenzity téhož pixelu). Spolehlivost pro daný 

pixel se určuje postupně z každého snímku, vždy po jeho načtení do intenzitní matice 

a je definována následovně: 

𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑛í𝑚𝑘ů 

𝐼 = 𝐼 + 𝑎𝑏𝑠(𝐴 − 𝐵)/(𝐴 + 𝐵) 
(5.7) 

Kde I je matice spolehlivosti, A je intenzitní matice a B je inverzní intenzitní matice k A. 

2. Minimum contrast: slouží k odfiltrování pixelů s nízkou intenzitou (např. tmavé 

pozadí objektu) pomocí nastavitelné prahové hodnoty. Filtrace probíhá taktéž po 

načtení snímku do intenzitní matice a je definována následovně: 

𝑎𝑏𝑠(𝐴 − 𝐵) < 255 ∙ 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 = 𝑁𝑎𝑁 (5.8) 

Kde A je intenzitní matice osvětlená kódovacím snímkem S a B je intenzitní matice osvětlená 

inverzním snímkem Si. 

3. Definice měřené oblasti: pomocí této funkce je možné definovat oblast snímku, která 

bude použita pro rekonstrukci mračna bodů. Významně se tak zredukuje počet prvků 

vstupujících do výpočtu (triangulace), což vede ke zkrácení výpočtových časů. 

4. Filtrace duplicitních hodnot: odstraní duplicitní body vznikající v důsledku 

vysokého rozlišení kamery ještě na úrovni matice desítkové soustavy. Jedná se  

o body vznikající z prvků v matici desítkové soustavy, které se nachází na stejném 

řádku ve vedlejších sloupcích. Tento proces zredukuje rozlišení mračna bodů na 

rozlišení projektoru. Filtr byl vytvořen na základě principu popsaném v [57] a je 

definován následovně: 

𝐷 = 𝐴 

𝐷 = 𝑑𝑖𝑓𝑓(𝐷)  

𝑖𝑑𝑥 = 𝑓𝑖𝑛𝑑(𝐷 == 0) 

𝑖𝑑𝑥 = 𝑖𝑑𝑥 + 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝐴(: ,1)) 

𝐴(𝑖𝑑𝑥) = 𝑁𝑎𝑁 

(5.9) 

Kde A je filtrovaná matice desítkové soustavy, D je pomocná matice pro vyhledání indexů 

duplicitních bodů a idx je matice s indexy prvků, které mají být odstraněny. 

5. Filtr vzdálenosti: pomocí nastavitelných hranic odfiltruje všechny body, které se 

nachází mimo definovaný rozsah vzdáleností od skeneru.  

Takto definované filtry jsou implementovány v každé metodě.  
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Obr. 5-13 Vývojový diagram dekódování snímků a tvorby mračna bodů 

 Implementace sady kódů (ensemble) 

Kód v MatLabu pro danou metodu (dostupný z [54]) obsahuje pouze metodiku pro 

dekódování snímků a jeho výstupem je matice desítkové soustavy. 

Implementace do 3D skeneru vyžadovala následující úpravy původního skriptu: 

 Rozšíření skriptu o rekonstrukci mračna bodů 

 Doplnění filtrů „Minimum contrast“, definici měřené oblasti, filtr duplicitních 

hodnot a filtr vzdálenosti 

 Deaktivace funkce zaplnění děr (přídavná funkce, která by zkreslovala výsledky 

srovnání, je možné ji opět aktivovat) 

Jak již bylo řečeno, implementovaná metoda se skládá celkem ze 4 dílčích metod – Grayův 

kód, MaxMin-SW kód, XOR-02 a XOR-04 kód. Každá z nich byla osamostatněna  

a implementována tak, aby ji bylo možné porovnat s ostatními metodami. 

Ensemble nejdříve provede dekódování pro každou metodu zvlášť a následně porovná 

vypočtené hodnoty pro každý pixel. Pixel je ensemblem vyhodnocen jako správný pouze 

tehdy, pokud jeho hodnotu určí stejně (v nastaveném tolerančním rozsahu) alespoň dvě 

metody. V takovém případě jsou vždy brány hodnoty dekódované pomocí MaxMin-SW a 

XOR-04 kódu. Pokud se shodnou tyto dvě, je brána hodnota z MaxMin-SW, pro zbylou 

dvojici má přednost XOR02 před Grayovým kódem.  

Pro účely dekódování snímků a tvorbu mračna bodů vznikly následující skripty: 

o Skript pro dekódování projekce binárního kódu 

o Skript pro dekódování projekce Grayova kódu 

o Skript pro dekódování projekce XOR-02 kódu 

o Skript pro dekódování projekce XOR-04 kódu 

o Skript pro dekódování projekce MaxMin-SW Grayova kódu 

o Skript pro dekódování sady kódů 
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5.3 Náklady 

V Tab. 5-2 jsou shrnuty ceny materiálu a komponent použitých pro konstrukci 3D skeneru. 

Tabulka nezahrnuje náklady na výrobu lišty a 3D tištěných dílů, která probíhala v rámci 

ústavu.  

Tab. 5-2 Ceny nakoupených dílů 

Položka Cena (bez DPH) 

Projektor ASUS P3E 10 399,- Kč 

Kamera BASLER acA3088-57um 11 890,. Kč 

Objektiv M0814-MP2 2 890,- Kč 

USB 3.0 kabel 690,- Kč 

Stativ 405,- Kč 

Materiál na výrobu lišty 58,- Kč 

Palcový šroub a matka 50,- Kč 

Celkem 26 382,- Kč 
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6 DISKUZE 

V rámci této DP vzniklo nové zařízení – výzkumný 3D skener pro skenování 

problematických povrchů, který je na Obr. 6-1 . 

 

Obr. 6-1 Výzkumný 3D skener pro skenování problematických povrchů 

6.1 Vlastnosti zařízení 

V kapitole 2.1.2 jsou definovány parametry, podle kterých lze posoudit jeho kvalitu: 

 Přesnost – u skenerů s jedním záběrem se podle směrnice VDI/VDE 2634-2 [59] 

definuje přesnost zařízení vyhodnocením odchylky měření od rozměrů referenčního 

objektu. Vyhodnocuje se velikost odchylky vzdálenosti dvou naskenovaných koulí 

(tzv. ball-bar) a velikost odchylky rovinnosti na rovinné ploše. Vzhledem 

k očekávané přesnosti zařízení bylo v první fázi provedeno pouze porovnání s daty 

z profesionálního skeneru ATOS Triple Scan (viz níže) 

 Rozlišení – odvíjí se od hustoty mračna bodů, které se v horizontálním směru rovná 

maximálně rozlišení projektoru (z každého pixelu projektoru vznikne po odfiltrování 

duplicitních hodnot právě jeden bod). Velikost pixelu je možné určit podílem šířky 

zorného pole a rozlišení. Na základě Tab. 5-1 lze pak dopočítat velikost pixelu 

projektoru, která se pro minimální skenovací vzdálenost rovná přibližně 0,45 mm. 

Z poměru rozlišení projektoru a kamery dále vyplývá, že jeden pixel projektoru při 

této vzdálenosti odpovídá přibližně 2,25 pixelům kamery. Budeme-li uvažovat 

případ, kdy dva paprsky kamery protnou sousední pixely projektoru v krajních 

částech, jak naznačuje Obr. 6-2, může vzdálenost dvou sousedních bodů při 

minimální skenovací vzdálenosti dosahovat až 0,7 mm (u ATOSu je tato hodnota 

rovna 0,055 mm) 
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Obr. 6-2 Vzdálenost bodů 

 Rychlost – srovnává se délka jedné skenovací sekvence. U komerčních zařízení se 

může pohybovat od (2 do 10) s, výzkumný 3D skener je schopný na současném PC 

(viz kap. 5.1) pořídit 20 snímků skenovací sekvence za 6 s. Tuto dobu je možné ještě 

zkrátit použitím výkonnějšího PC.  

 Flexibilita zařízení – je určena měřicím rozsahem v Tab. 6-1. 

 Robustnost – výsledky testování (viz níže) dokazují, že skener je schopný 

implementovat nové kodifikační metody a s jejich pomocí skenovat objekty 

s problematickým povrchem 

 Použitelnost – jedná se o výzkumné zařízení, které vyžaduje zkušenost obsluhy 

 Cena – cena zařízení je 26 324,- Kč bez DPH. I po přičtení DPH a zaokrouhlení je 

konečná cena zařízení přibližně 32 000,- Kč, což je necelých 40 % ceny komerčního 

skeneru HP Structured Light Scanner Pro S3 

Implementovanou skenovací metodu (ensemble) je možné použít pouze pro rozlišení 

(1024 × 768) pixelů a proto bylo rozlišení projektoru omezeno softwarovou úpravou 

promítacích snímků. Tím pádem je potřeba přepočítat Tab. 5-1 pro nové rozlišení projektoru 

(viz Tab. 6-1).  

Tab. 6-1 Měřicí rozsah 3D skeneru pro rozlišení 1024 × 768 pixelů 

Báze B 
Pozorovací 
úhel kamery α 

Skenovací 
vzdálenost D 

Zorné pole 
projektoru (pro D) 

Vzdálenost R 
Zorné pole 
kamery (pro R) 

270 mm 60 ° 468 mm 464 × 355 mm 540 mm 594 × 446 mm 

 80 ° 1531 mm 1528 × 1152 mm 1555 mm 1711 × 1283 mm 

370 mm 60 ° 641 mm 640 × 480 mm 740 mm 814 × 611 mm 

 80 ° 2098 mm 2096 × 1574 mm 2131 mm 2344 × 1758 mm 

Je tedy možné skenovat objekty do velikosti (2096 × 1547) mm, což je pro výzkumné 

zařízení stále dostatečné. Rozsah skenovacích vzdáleností zůstal (468 až 2098) mm. 
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Při generování mračna bodů vzniká velké množství duplicitních bodů. Jedná se  

o systematickou chybu, která vzniká proto, že kamera má víc jak dvojnásobné rozlišení 

oproti projektoru (viz Obr. 5-12 b)). K odstranění duplicitních bodů byl vytvořen  

a implementován filtr, popsaný v kapitole 5.2.7. Detail mračna bez filtrace duplicitních 

hodnot a po jejich filtraci je na Obr. 6-3. 

 

Obr. 6-3 Detail mračna bodů, a) bez filtrace duplicitních hodnot, b) po filtraci duplicitních hodnot 

Exportovaný mrak bodů byl následně v softwaru GOM Inspect V8 SR1 převeden na 

polygonální data (viz Obr. 6-4). 

 

Obr. 6-4 Objekty převedené na polygonální data, a) sádrový odlitek ruky, b) keramické hodiny s lesklým 

povrchem 

Z obrázku je patrné, že skener je schopný naskenovat i tvarově složitou součást, jako je 

odlitek lidské ruky (Obr. 6-4 a)) a přitom zachová i hrubší detaily na keramických hodinách 

s lesklým povrchem (Obr. 6-4 b)). 
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Při detailním zkoumání bylo dále zjištěno, že mračno bodů je v podélném (viz Obr. 6-5 a))  

a příčném směru (viz Obr. 6-5 c)) schodovitě uspořádané. Tato schodovitost je způsobena 

nedokonalým zarovnáním pixelové mřížky kamery a promítaného vzoru, které se nejvíce 

projeví při skenování pod velkými úhly (naznačeno na Obr. 6-5 b), kde červeně je naznačena 

pixelová mřížka kamery natočená oproti promítnutému snímku na pozadí, tečky pak 

představují vzniklé body). Pro minimální skenovací vzdálenost 468 mm je na Obr. 6-5 c) 

velikost Line 1 = 0,45 mm (v příčném směru) a Line 2 = 0,46 mm (v podélném směru). Tyto 

rozměry jsou v mezích rozlišení (viz výše). 

 

Obr. 6-5 Schodovitost mračna bodů, a) v podélném směru, b) mechanismis vzniku, c) v příčném směru 

Schodovitost je možné vyřešit přepočítáním mračna bodů do souřadného systému 

projektoru, kde jednotlivé roviny projektoru tvoří řezy skrze součást. V každém řezu by se 

pak měla nacházet právě jedna křivka (prezentovaná množinou bodů) představující povrch 

součásti. Aplikací některého z filtrů popsaných v [60] je pak možné schodovitost vyhladit.  

Pro ověření přesnosti výzkumného skeneru byla provedena dvě měření následně porovnaná 

v softwaru GOM Inspect V8 SR1 s referenční geometrií získanou skenerem ATOS Triple 

Scan. Rozměrová přesnost byla zkoumána na ocelové součásti (viz Obr. 6-6 a)) a pro 

vyhodnocení geometrické přesnosti byla zvolena broušená frézařská podložka  

(viz Obr. 6-7 a)).  

Při srovnání ocelové součásti se ukázalo, že naskenovaná geometrie má jiné měřítko než 

referenční geometrie z ATOSu (viz Obr. 6-6 b)). Na základně porovnání několika rozměrů 

bylo zjištěno, že výstupní model výzkumného zařízení je 1,24 krát větší.  

Vznik této chyby je přisuzován pixelové mřížce projektoru, která má tzv. diamantové 

uspořádání. Chyba vzniká pravděpodobně přepočtem zadaných rozměrů čtverce  

(v pixelech) při kalibraci. Tuto hypotézu je třeba dále ověřit. 
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Obr. 6-6 Porovnání ocelové součásti a) ocelová součást, b) porovnání s referenční geometrií 

Dále byla porovnána rovinnost broušené podložky. ATOS určil velikost odchylky rovinnosti 

0.122 mm (Obr. 6-7 b)). Výzkumný skener naskenoval stejnou součást s odchylkou 

rovinnosti 0.67 mm (Obr. 6-7 c)). Velikost této odchylky je způsobena schodovitým 

uspořádáním naskenovaných bodů. 

 

Obr. 6-7 Vyhodnocení rovinnosti, a) broušená podložka se zmatněným povrchem pomocí titanového prášku, 

b) rovinnost – ATOS, c) rovinnost – výzkumný skener 

6.2 Experimentální měření 

Pro ověření funkčnosti zařízení a implementovaných metod byla provedena sada 

experimentálních měření na objektech s problematickým povrchem. Kvalitu dané metody 

lze pak posoudit pomocí tří mnou navržených parametrů.  

Parametr p říká, jak robustní je daná metoda vůči skenovanému povrchu a pro danou 

měřenou oblast je definován následovně: 

𝑝 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑘ó𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙ů
 (6.1) 

Daný parametr je tedy kvantifikací obrázků, kde černé oblasti představují odfiltrované 

pixely.  
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Spousta dekódovaných pixelů je však vypočítána nesprávně (vzniknou z nich body  

v mračnu, které neleží na povrchu součásti) a proto byl definován parametr s, který určuje 

spolehlivost dané metody a je definován jako:  

𝑠 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑟á𝑣𝑛ě 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑏𝑜𝑑ů 𝑣 𝑚𝑟𝑎č𝑛𝑢

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑘ó𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙ů
 (6.2) 

Parametr spolehlivosti ovšem nebere v potaz velikost vzorku, se kterým pracuje. Posledním 

parametrem je proto samotný počet správně naskenovaných bodů v mračnu.  

Hodnoty parametru spolehlivosti jsou nízké z důvodu filtrování duplicitních bodů. 

Jako první objekt pro experimentální skenování byl zvolen polystyrenový tácek  

(viz Obr. 6-8 a)). Jeho povrch je lehce průsvitný takže se na něm projevuje rozptyl světla.  

To má za následek rozostření tenkých pruhů u vysokofrekvenčních vzorů (XOR-02  

a XOR-04), které jsou pak těžko rozlišitelné. Lepších výsledků by tedy měly dosáhnout 

nízkofrekvenční vzory (s širokými pruhy) Grayův a MaxMin-SW.  

Svíčka (viz Obr. 6-9 a)) představuje pro skenování velmi problematický povrch, který 

způsobuje silný rozptyl světla. Lepších výsledků by měly dosahovat nízkofrekvenční vzory.  

Dalším skenovaným objektem je porcelánová miska (viz Obr. 6-10 a)), která způsobuje 

velmi silné odlesky (nepřímé osvětlení). Při promítání nízkofrekvenčních vzorů pak nepřímé 

osvětlení dopadá i do míst, která nejsou projektorem osvětlována přímo. To má za následek 

nesprávné vyhodnocení pixelů v místě odlesků. Vysokofrekvenční vzory by měly odleskům 

předejít a být tak mnohem účinnější. 

Poslední objekt je součást s kovovým leskem (viz Obr. 6-11 a)), na jejímž povrchu se velmi 

dobře odráží okolní prostředí. Opět se tedy projeví odlesky a promítaný vzor na takové 

součásti zaniká. Účinnější by tak měly být opět vysokofrekvenční vzory.  

Při skenování byl použit minimální počet snímků (20) pro každou metodu. 

Dekódování polystyrenového tácku proběhlo při nastavení parametrů:  

Shadow threshold = 0,08; Minimum contrast = 0.03; Definice měřené oblasti:  

shora (400 až 1600) pixelů, zleva (800 až 2200) pixelů; Filtr vzdálenosti: (500 až 800) mm 

Dekódování svíčky proběhlo při nastavení parametrů: 

Shadow threshold = 0,2; Minimum contrast = 0.015; Definice měřené oblasti:  

shora (450 až 1650) pixelů, zleva (900 až 1800) pixelů; Filtr vzdálenosti: (480 až 650) mm 

Dekódování porcelánové misky proběhlo při nastavení parametrů:  

Shadow threshold = 0,08; Minimum contrast = 0.03; Definice měřené oblasti:  

shora (400 až 1600) pixelů, zleva (800 až 2100) pixelů; Filtr vzdálenosti: (500 až 700) mm 

Dekódování ocelové součásti probíhalo při nastavení parametrů: 

Shadow threshold = 0,2; Minimum contrast = 0,04; Definice měřené oblasti:  

shora (700 až 1600) pixelů, zleva (1100 až 1800) pixelů; Filtr vzdálenosti: (540 až 670) mm 
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Obr. 6-8 Srovnání metod - polystyrenový tácek, a) původní snímek, b) ensemble, c) MaxMin-SW, 

d) Grayův kód, e) binární kód, f) XOR-04, g) XOR-02 

 

Obr. 6-9 Srovnání metod - svíčka, a) původní snímek, b) ensemble, c) MaxMin-SW, d) Grayův kód, 

e) binární kód, f) XOR-04, g) XOR-02 
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Obr. 6-10 Srovnání metod - porcelánová miska, a) původní snímek, b) ensemble, c) MaxMin-SW, 

d) Grayův kód, e) binární kód, f) XOR-04, g) XOR-02 

 

Obr. 6-11 Srovnání metod - ocelová součást, a) původní snímek, b) ensemble, c) MaxMin-SW, d) Grayův kód, 

e) binární kód, f) XOR-04, g) XOR-02 
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Na experimentálním měření se ukazuje, že vysokofrekvenční vzory dosahují horších 

výsledků, pokud jde o robustnost – tedy množství správně naskenovaných bodů.  

To způsobuje fakt, že se skládají pouze z úzkých pruhů, kde pro XOR-02 je tloušťka pruhů 

v rozmezí (1 až 2) pixely, pro XOR-04 potom (2 až 4) pixely (viz Obr. 2-11 b), d)). 

V ensemblu však mají svůj význam, kvůli vyšší spolehlivosti především u lesklých součástí. 

Na Binárním a Grayově vzoru se ukazuje vysoká robustnost díky jejich širokému rozpětí – 

Binární má pruhy v rozmezí tloušťky (1 až 512) pixelů (viz Obr. 2-2), Grayův potom 

v rozmezí (2 až 512) pixelů (viz Obr. 2-11 a)). MaxMin-SW kód má tloušťku pruhů 

v rozmezí (8 až 32) pixelů (viz Obr. 2-11 c)), takže na lesklých součástech nedochází k tak 

velkým odleskům a zároveň je stále dobře rozlišitelný na površích, které způsobují rozptyl 

světla. Proto vykazuje v průběhu měření nejlepší výsledky, v porovnání s jednotlivými 

metodami.  

Z měření dále vyplývá, že ensemble nemusí za všech okolností dosáhnout nejlepších 

výsledků. To se projevilo např. na ocelové součásti, kde nejlépe dopadl MaxMin-SW kód. 

Ensemble totiž při vyhodnocení uvažuje za správné pouze ty pixely, jejichž hodnota je 

shodná alespoň pro dvě metody. Grayův kód má v tomto případě nízkou spolehlivost, což 

znamená, že množství dekódovaných pixelů je vypočítáno chybně. Některé správně 

dekódované pixely MaxMin-SW kódu jsou tak považovány za chybné. 

Lepších výsledků u jednotlivých metod je možné dosáhnout navýšením počtu promítaných 

snímků. Jak píše autor metody, ensemble je také možné použít k detekci a korekci chybných 

pixelů – iteračním způsobem jsou osvětlovány pouze části skenovaného objektu, které 

nebyly správně naskenovány v předchozím kroku. Tento postup nebyl při experimentech 

aplikován. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit „otevřený“ 3D skener pro skenování 

problematických povrchů, který je schopný implementovat a otestovat nově vznikající 

metody založené na grayscale projekci. Zároveň měla být provedena rešerše metod 

světelného kódování zaměřených na skenování problematických povrchů. 

Na základě rešerše byly definovány parametry zařízení, které kladou nároky na dostatečné 

rozlišení, spolehlivost promítání, měřicí rozsah a jednoduché ovládání. Všechny tyto nároky 

zařízení splňuje.  

Dále byla vybrána kodifikační metoda (sada kódů), která se skládá ze 4 samostatných metod. 

Jednotlivé metody byly úspěšně implementovány tak, aby je bylo možné porovnávat 

samostatně i v rámci celé sady kódů. Zařízení je tak v základu schopné využívat celkem 6 

kodifikačních metod. Správnost implementace byla ověřena experimentálním měřením, ze 

kterého vyplývá, že skener je schopný použitím implementovaných metod eliminovat 

náhodné chyby vznikající při skenování problematických povrchů – k tomuto účelu bylo 

zařízení sestrojeno. Zároveň byla navržena metodika pro vyhodnocení kvality jednotlivých 

metod.  

V softwaru Matlab pak bylo naprogramováno ovládání (přes 2700 řádků kódu) s pevně 

danou složkovou strukturou, kterou je možné velmi snadno rozšířit o nové kodifikační 

metody. I přes rozsah kódu je ovládání přehledné a jednoduché. 

Přesnost zařízení je řádově nižší v porovnání s profesionálním skenerem ATOS Tripple 

Scan, tento fakt nicméně nebrání testování a implementaci nových kodifikačních metod. 

V rámci této diplomové práce vzniklo nové zařízení pro výzkum a testování metod 

zaměřených na skenování problematických povrchů. Takové zařízení není v současnosti na 

trhu dostupné. Zařízení odpovídá všem nárokům definovaným v rámci cílů práce, které byly 

tímto splněny. 3D skener dostal pracovní název Researcher One. 

Jako další postup je potřeba především vyřešit problém s chybným měřítkem. Dále by bylo 

vhodné zpřesnit způsob kalibrace (např. využitím testovacího pole pro ATOS Triple Scan) 

a vyhladit mračno bodů (např. pomocí jednoho z filtrů popsaných v [60]), což by vedlo ke 

zvýšení přesnosti zařízení. Další vhodné metody pro implementaci do výzkumného zařízení 

jsou např. nestrukturované vzory (viz kap. 2.3.4), MaxMin-SW kombinovaný s micro-PS 

(viz kap. 2.3.1), případně některá z HDR metod (viz kap. 2.3.5). 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

Seznam použitých symbolů a veličin 

R  [mm]  Vzdálenost mezi kamerou a bodem na povrchu součásti 

B  [mm]  Vzdálenost mezi kamerou a projektorem 

α  [°]  Pozorovací úhel kamery 

θ  [°]  Osvětlovací úhel projektoru 

γ  [°]  Triangulační úhel 

D  [mm]  Skenovací (projekční) vzdálenost 

fv  [pixel]  Vzorkovací frekvence 

fmax  [pixel]  Maximální frekvence 

H‘  [-]  Střed optiky 

M‘  [-]  Střed obrázku 

x0’  [mm]  x souřadnice středu optiky 

y0’  [mm]  y souřadnice středu optiky 

f  [mm]  Ohnisková vzdálenost 

c  [mm]  Hlavní vzdálenost 

Δx’  [-]  Zkreslení v ose x 

Δy’  [-]  Zkreslení v ose y 

M  [-]  Měřítko 

P‘  [-]  Obraz bodu P 

xp’  [mm]  x souřadnice obrazu P 

yp’  [mm]  y souřadnice obrazu P 

Δr‘  [-]  Radiální zkreslení 

m  [-]  Faktor měřítka 

X  [mm]  Vzdálenost v objektovém prostoru 
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x‘  [mm]  Vzdálenost v obrazovém prostoru 

h  [mm]  Vzdálenost objektu 

O’  [mm]  Ohnisko 

Xo  [-]  Pozice středu optiky 

R  [-]  Rotace obrazové roviny 

H  [mm]  Výška promítaného obrazu 

G  [-]  Snímek Grayova zoru 

B  [-]  Snímek binárního vzoru 

X  [-]  Snímek XOR vzoru 

GB  [-]  Základní snímek  

A  [-]  Intenzitní matice 

B  [-]  Inverzní intenzitní matice 

I  [-]  Matice spolehlivosti 

A  [-]  Matice desítkové soustavy 

D  [-]  Pomocná matice 

idx  [-]  Matice pro indexování prvků 

p  [-]  Parametr robustnosti 

s  [-]  Parametr spolehlivosti 
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Seznam použitých zkratek 

3D    Tří-rozměrný 

CCD    Charge-Coupled Device 

CMM    Coordinate Measuing Machine 

CT    Computer Tomograph 

DIY    Do It Yourself    

DLP    Digital Light Processing 

DMD    Digital Micromirror Device 

GUI    Graphic User Interface 

HDR    High Dynamic Range 

HDRS    High Dynamic Range Scanning technique 

HDRFA   High Dynamic Range Fringe Acquisition 

LT matice   Light Transport Matrix 

Mod-PS   Modulated Phase Shifting 

PS    Phase Shifting 

VBLANK   Vertical blanking interval 

VSYNC    Vertical synchronization pulse 

ÚK    Ústav Konstruování 

μPS    Micro Phase Shifting 
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