
 



 



ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca sa zaoberá technológiou laserovej profilometrie za účelom 

merania drsnosti materiálov. V teoretickej časti sa efektívnym spôsobom venuje 

aspektom danej problematiky a ozrejmuje základné vlastnosti použitých komponentov a 

drsnosti materiálov. Cieľom praktickej časti práce je v prvom kroku poukázať na 

vonkajšie vplyvy ovplyvňujúce vizuálne spracovanie obrazu ako je nárast teploty 

prostredia a jej vplyv na kamerový snímač a predovšetkým poukázať na vzťah medzi 

technológiami CMOS a CCD. V druhom kroku je úlohou namerať parametre drsnosti 

materiálov, kov, drevo, guma a plast troma odlišnými laserovými zariadeniami, dokázať 

koreláciu medzi vlnovými dĺžkami použitých laserov s konkrétnymi materiálmi.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

profilometria, laser, obrazový snímač, CMOS, CCD, šum, speckle efekt, drsnosť 

materiálov, LPM 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with technology of laser profilometry for material roughness 

measurements purposes. The theoretical part deals with all aspects of the issue in an 

effective way and highlights the essential characteristics of used components and 

material roughness. The focus of this work is in first step to describe the external factors 

affecting the visual image processing such as increasing of environment temperature 

and its effect for a camera sensors. And particularly the relationship between CMOS 

and CCD technologies. The second step is for measuring roughness parameters of 

materials, such as metal, wood, rubber and plastic with three different lasers.  Results 

demonstrate correlation between the wavelengths of the used laser lights with particular 

materials.    

 

KEYWORDS 

profilometry, laser, image sensor, CMOS, CCD, noise, speckle effect, material 

roughness, LPM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACH, R. Měření drsnosti laserovou profilometrií. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. 37 s. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Edita Hejátková. 



 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Měření drsnosti laserovou profilometrií 

jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím 

odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a 

uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením 

této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových 

a~jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně 

možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. 

díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

 

V Brně dne ..............................          .................................... 

         (podpis autora) 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Ďakujem vedúcej bakalárskej práce Ing. Edite Hejátkovej, za účinnú metodickú, 

pedagogickú a odbornou pomoc a ďalšie cenné rady pri spracovávaní tejto 

absolventskej práce. Ďakujem konzultantovi Ing. Petrovi Vargovi zo 

spoločnosti   Kvant s.r.o. tak ako aj pracovníkom z oddelenia vývoja hardwaru 

a softwaru, ktorí mi boli vždy ochotní poskytnúť odbornú pomoc. Za ochotu pomôcť 

a zapožičanie vzoriek sa chcem poďakovať pánovi Ing. Martinovi Frkovi, Ph.D. 

z ústavu elektrotechnológie. V neposlednom rade ďakujem pánovi Ing. Jánovi 

Šustekovi, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene za zapožičanie laserového 

profilometra bez ktorého by sa práca nemohla zrealizovať.  

 

 

 

V Brně dne ..............................          .................................... 

         (podpis autora) 



 

OBSAH 

Úvod 6 

1 TEORETICKÁ čASŤ 7 

1.1 Laserová profilometria .............................................................................. 7 

1.2 Triangulačný princíp ................................................................................. 8 

1.2.1 Aktívna triangulácia .............................................................................. 8 

1.2.2 Matematický aparát 1D triangulácie: .................................................... 8 

1.2.3 Pasívna triangulácia .............................................................................. 9 

1.3 Princíp lasera ............................................................................................. 9 

1.4 Snímanie laserovej línie .......................................................................... 11 

1.4.1 CCD .................................................................................................... 11 

1.4.2 CMOS ................................................................................................. 12 

1.4.3 Nežiaduce faktory pri analýze obrazu ................................................ 13 

1.4.4 Rayleighovo kritérium ........................................................................ 14 

1.5 Drsnosť materiálov ................................................................................. 14 

1.6 Štatistické rozbory .................................................................................. 16 

2 MERANIE VPLYVU VONKAJŠÍCH FAKTOROV NA SYSTÉM 17 

2.1 Postup merania tmavého šumu ............................................................... 17 

2.2 Vyhodnotenie CCD vs. CMOS ............................................................... 19 

3 MERANIA DRSNOSTI 20 

3.1 Použité komponenty a ich súčasti ........................................................... 20 

3.1.1 Technická špecifikácia ........................................................................ 20 

3.2 LPM View 7.0 ......................................................................................... 21 

3.2.1 Prostredie programu ............................................................................ 21 

3.3 Postup merania ........................................................................................ 23 

3.3.1 Kalibrácia ............................................................................................ 24 

3.4 Meranie s červeným svetlom λ=635nm .................................................. 25 

3.5 Meranie so zeleným svetlom λ=520nm .................................................. 27 

3.6 Meranie s modrým svetlom λ=450nm .................................................... 29 

3.7 Vyhodnotenie výsledkov ........................................................................ 31 

3.8 Experiment s LED svetlom ..................................................................... 32 

4 Záver 33 



 

Literatura 35 

Seznam symbolů, veličin a zkratek 37 



 6 

ÚVOD 

V súčasnosti výskum zameraný na meranie a rozpoznávanie trojrozmerného tvaru 

objektov a povrchov napreduje míľovými krokmi. V mnohých odvetviach a aplikáciách 

laboratórneho či priemyselného merania je nevyhnutné presne vyhodnotiť aj tie 

najjemnejšie odchýlky v tvare profilov rôznych povrchov. Využitie moderných 

prostriedkov pre skúmanie vlastnosti materiálov môže vniesť nové svetlo do už 

preskúmaného a otvoriť nové obzory. Jednou z možnosti ako realizovať takéto druhy 

meraní predstavuje laserová profilometria.  

Text práce je rozdelený do dvoch časti, teoretická a praktická. V teoretickej časti je 

opísaný princíp bezkontaktnej laserovej profilometrie a jej význam. Pozornosť je 

upriamená princípom laserov a obrazovým snímačom. Teoretická časť práce slúži ako 

zdroj základných poznatkov pre pochopenie nasledujúceho merania a pre pochopenie 

vzťahov medzi elementmi využitých v praktickej časti. Praktická časť obsahuje 

niekoľko experimentov. V prvom meraní je vykonané meranie vonkajších vplyvov na 

obrazový snímač, kde sú pozorované zmeny v šume výsledného obrazu dôsledku 

ohriatia kamery a rozdielu medzi CCD a CMOS obrazovými čipmi. V druhom kroku sú 

vykonané merania drsnosti na štyroch materiáloch s troma lasermi, červeným, zeleným 

a modrým. Výsledné hodnoty sú podrobené štatistickému rozboru a vynesené do 

prehľadných tabuliek.  

Hlavným prínosom práce má byť pochopenie korelácie medzi rôznymi typmi 

materiálov a vlnovej dĺžky emitovaného žiarenia laserového zdroja. Dokázaním týchto 

súvislosti môžeme uviesť bezkontaktnú formu profilometrie do sféry mapovania 

drsnosti materiálov ako nikdy predtým. 
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1 TEORETICKÁ ČASŤ 

1.1 Laserová profilometria 

Z hľadiska využívania moderných technológií vo výrobných procesoch sa v 

súčasnosti čoraz viac presadzujú 3D skenovacie technológie. Tieto technológie sa 

prevažne využívajú pri kontrole produktov, povrchov a vyhodnocovaní ich parametrov, 

reverznom výrobnom procese, kontrole kvality či meraniach opotrebenia. 

Laserová profilometria je forma bezkontaktného optického profilometrického 

merania povrchu skenovaného objektu s následným vyhotovením jeho trojrozmerného 

modelu. Zloženie takéhoto profilometrického systému sa zakladá na prítomnosti 

laserového lúča emitovaného optickým zdrojom elektromagnetického žiarenia a 

snímacieho zariadenia v  podobe kamery, zvyčajne na báze CCD alebo CMOS 

snímacieho čipu.  

Tenký laserový lúč je premietaný na meraný objekt. Svetelná stopa je snímaná pod 

určitým uhlom digitálnou kamerou. Princíp funkcie spočíva vo využití techniky aktívnej 

triangulácie kde zdroj svetla spolu so snímačom a skúmaným objektom tvoria takzvaný 

triangulačný trojuholník. Týmto spôsobom je možné z každého naskenovaného obrazu 

vyhotoviť reálny 3D profil. Takýto bezkontaktný profilometer spolupracuje s klasickým 

počítačom disponujúcim operačným systémom Windows cez vopred dodaný 

profilometrický program s užívateľským prostredím. Na prenos a komunikáciu s 

počítačom sa používa rozhranie IEEE 1394 (FireWire)[1]. 

Uplatnenie tejto formy merania možno nájsť praktický v akejkoľvek sfére 

priemyslu kde je kladený dôraz na kvalitu povrchu objektov a ich tvar. Táto technológia 

nám umožňuje kontrolu v reálnom čase, čo je veľmi dôležitou výhodou z hľadiska 

efektivity. 

 

Obrázok 1: Ilustrácia princípu aktívnej triangulácie [4]. 
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1.2 Triangulačný princíp 

Optické metódy založene na princípe triangulácie sú v súčasnosti 

najpoužívanejšou skenovacou technikou na zaznamenanie objektov a štruktúr. Poznáme 

dve takéto metódy, aktívna a pasívna triangulácia. 

1.2.1 Aktívna triangulácia 

Metóda aktívnej triangulácie spočíva v rekonštrukcií obrazu skenovaného objektu 

nasvieteným aktívnym svetelným zdrojom. Predmet je zároveň snímaný CCD alebo 

CMOS obrazovým senzorom pod rozdielnym uhlom. Tieto tri elementy, objekt, 

svetelný zdroj a snímač tvoria takzvaný triangulačný trojuholník. Spojnicu svetelný 

zdroj – snímač nazývame triangulačnou bázou [2]. 

1.2.2 Matematický aparát 1D triangulácie: 

 

Obrázok 2: merná triangulačná metóda. 

Jednorozmerná laserová triangulácia používa na detekovanie objektu laserový 

bodový lúč a lineárnu riadkovú kameru. Vzťah medzi pozíciou vysvieteného bodu na 

snímke z kamery a vzdialenosti možno určiť výpočtom na základe schémy z obrázka 2. 

Pokiaľ sa odrazený laserový zväzok premietne do pixlu k z celkového počtu pxl pixlov, 

tak veľkosť odpovedajúca projekcie na čipe a [mm] určíme pomocou nasledujúceho 

vzťahu:  

𝑎 =
𝑐∗𝑘

𝑝𝑥𝑙
      (1) 
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Projekciu a možno využiť pre výpočet uhlu β. 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑐

2
∗𝑎

𝑓
) + 90°    (1.1) 

Kolmá vzdialenosť l je určená na základe uhlov λ, β a veľkosti triangulačnej bázy b. 

𝑙 =
𝑏∗𝑠𝑖𝑛𝛽∗𝑠𝑖𝑛𝛼

sin(180°−(𝛼+𝛽))
     (1.2) 

Z predchádzajúcich vzťahov vyplýva, že pokiaľ je meraný objekt bližšie k 

snímacej kamere a laserovému zdroju, bude uhol β menší, čo znamená, že projekcia sa 

zväčší. Presnosť merania bude tým lepšia, čím väčšie bude veľkosť báze b, kamerové 

rozlíšenie pxl a ohnisková vzdialenosť f. Čím väčšia bude veľkosť čipu c a meraná 

vzdialenosť l, tým nepresnejšie meranie prebehne [4]. 

1.2.3 Pasívna triangulácia 

Takáto triangulačná technika je obyčajná forma fotogrametrie kde nie je 

zahrnuté geometrické usporiadanie osvetlenia. Najrozšírenejšou formou je 

stereovidenie. Tak ako očami pozorujeme objekt priestorovo tak aj pri pasívnej 

triangulácií získavame priestorovú formu snímku pomocou dvoch CCD kamier s 

rovnobežnými optickými osami. Takýmto spôsobom získavame dva stereoskopické 

snímky [5]. 

1.3 Princíp lasera 

Pomenovanie „Laser“ je akronym z anglického Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation čo v preklade znamená zosilňovanie svetla 

stimulovanou emisiou žiarenia [7]. Je to zdroj elektromagnetického žiarenia,  respektíve 

zdroj koherentného a monochromatického svetla vyžarovaného vo forme úzkeho 

zväzku lúča. Laser sa skladá z troch častí: aktívne prostredie, rezonátor a zdroj budenia. 

Aktívnym prostredím môže byť plyn, polovodič či monokryštál v závislosti na type 

lasera. Do tohto prostredia je zdrojom dodávaná energia, ktorá vybudí elektróny 

aktívneho prostredia zo základných do vyšších hladín, čomu hovoríme excitácia. 

Takýmto vybudzovaním elektrónov aktívneho prostredia vzniká inverzia populácie. Pri 

opätovnom návrate elektrónov na pôvodnú hladinu nastáva uvoľnenie energie vo forme 

žiarenia. Vyžiarené svetlo následne interaguje s ďalšími časticami inverznej populácie 

čím nastáva stimulovaná emisia fotónov, ktoré disponujú rovnakou fázou aj frekvenciou 

[8]. Proces vybudzovania elektrónov a emisie je grafický znázornené na obrázku 3. 

Pod slovom rezonátor rozumieme optickú dutinu zloženú z nepriepustného 

(100% odrazového) a čiastočne priepustného zrkadla, ktoré nám zabezpečujú odraz 

fotónov späť do aktívneho prostredia čím dochádza k ich opätovnému prechodu a k 

stimulovanej emisií. Vďaka tomuto mechanizmu je konečný laserový zväzok 

výsledkom exponenciálneho zosilňovania toku fotónov. Pri niektorých typoch laserov 

nie je rezonátor potrebný, to znamená, že žiareniu stačí jediný prechod k dosiahnutia 

potrebnej intenzity. Ide o zariadenia majúce dostatočne veľký výstup v aktívnom 

prostredí, pracujú v režime zosilnenej spontánnej emisie.   
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Obrázok 3: Princíp činnosti lasera [9]. 

Vďaka pokroku vo výrobe a tlaku technologickej minimalizácií v minulosti 

veľmi rozšírené hélium-neónové lasery (s plynným aktívnym prostredím) boli 

nahradené súčasnými polovodičovými. Ich napájacie napätie činí iba 3V čo umožňuje 

jednoduché aplikácie zatiaľ čo pri hélium-neónových boli potrebné vysoké napätia na 

správne vybudenie potrebných výbojov. 

V laserovej profilometrií a skenovacej technológii sa z historických dôvodov 

vždy používali červené (vlnová dĺžka okolo 650nm) prípadne infračervené lasery. Dnes, 

v dobe rozširovania moderných technológií a zavádzania ich do praxe v ktorýchkoľvek 

sférach prišla nutnosť hľadať alternatívy. Preto už začínajú byť bežné laserové 

zariadenia o iných vlnových dĺžkach emitujúceho žiarenia než je červené spektrum.  

Medzi základné vlastnosti laserového svetla patrí: 

 monochromatickosť – žiarenie disponuje len jednou vlnovou dĺžkou 

 koherencia – signál má v každom mieste rovnakú fázu 

 zväzok fotónov nemá elektrický náboj a teda nie je ovplyvňovaný 

magnetickým polom 

 malá rozbiehavosť lúčov, výkon možno sústrediť na veľmi malú plochu, 

v niektorých prípadoch až na 10 µm  

 generovanie extrémne krátkych svetelných pulzov [9] 

Lasery možno rozdeliť podľa niekoľkých kritérií: 

 podľa vlnových dĺžok emitujúceho žiarenia 

o  infračervené 

o  viditeľné 

o  ultrafialové 

o  röntgenové 
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 podľa aktívneho prostredia 

o  pevnolátkove 

o  polovodičové 

o  plynové 

o  kvapalné 

o  Plazmové 

 podľa časovej prevádzky 

o  kontinuálne 

o  pulzné 

1.4 Snímanie laserovej línie 

Obrazový snímač je zariadenie zložené zo štruktúry fotosenzorov, ktoré 

premieňajú vizuálnu informáciu na elektrický signál. Primitívne elektrónky v prvých 

elektronických kamerách boli nahradené čipmi na báze kremíku.  Existujú dva základné 

typy svetlocitlivých čipov, ktoré sa líšia ako technológiou výroby, tak aj v niektorých 

detailoch svojej činnosti. Sú to: CCD (Coupled Charge Device) a CMOS 

(Complemetary Metal-Oxid Semiconductor). V zásade ide o rozeielne technológie, 

ktoré sú momentálne najrozšírenejšie. A to ako v komerčnom, tak aj vo vedeckom 

svete.  

1.4.1 CCD 

História tejto technológie sa datuje až do roku 1969 kedy uzrela svetlo sveta. 

„Charge-Coupled Device“ - v preklade nábojovo viazaná súčiastka využíva fyzikálny 

jav zvaný fotoefekt. Pri ňom sa prevádzajú elektróny zo základného do excitovaného 

stavu nárazom fotónu do atómu [11]. Počas tohto procesu sa odovzdá energia: 

𝐸 = 𝑣 ∗ ℎ     (1.3) 

Takto dostávame vodivostné elektróny, ktoré sa potom pripojením náležite tvarovaného 

elektrického napätia odvádzajú do zbernice.  

Dôležitým aspektom CCD čipov je, že každá fotobunka senzoru je analógová - 

pasívna. Elektrický náboj je vygenerovaný až po dopade svetla a je reprezentovaný 

zmenou napätia na kontaktoch. O meranie tejto veličiny sa stará ovládací obvod. [12]  

Pixle CCD čipov môžu byť organizované viacerými spôsobmi. Poznáme lineárne 

a maticové zoskupenie. Lineárne čipy sú vhodne pri snímaní jednorozmerného obrazu, 

napríklad zaznamenávanie čiarového kódu. Plošne, alebo inak povedané maticové kde 

bunky akumulujúce svetlo sú zoskupené do stĺpcov možno nájsť v klasických 

fotoaparátoch či kamerách. 

  Na obrázku 4 je znázornená činnosť maticového CCD. Počet vertikálnych 

a horizontálnych elektród sa môže líšiť v závislosti na architektúre čipu.  
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Obrázok 4: Architektúra plošného (maticového) CCD snímača. 

1.4.2 CMOS 

Obrazový snímač typu CMOS má fotobunky aktívne, založené na polovodičovej 

CMOS technológie. Fotocitlivé súčiastky sú vlastne polovodičové fotodiódy cez ktoré 

periodický prechádza elektrický impulz. Elektrická zmena nastáva až po dopade fotónu 

na štruktúru. Nasledovné spracovanie signálu je podobné ako u CCD. Keďže všetky 

elektrické prvky musia ležať na povrchu polovodičovej súčiastky, bolo treba čakať na 

miniaturizáciu kým sa táto technológia na plno ujala. Dôvodom bolo predchádzanie  

výraznej redukcii snímacej plochy snímacieho bodu. Za to, že technológia CMOS 

momentálne existuje aj v oblasti snímania svetla vďačíme najmä prudkému rozvoju 

počítačov. Mnohé polovodičové prvky, ale najmä počítačové pamäte a procesory sa 

vyrábajú práve touto technológiou. Vďaka neustálym požiadavkám na minimalizáciu 

mikroelektroniky prešla technológia CMOS búrlivým rozvojom a dosiahla úroveň, kedy 

mohla koncom 90. rokov 20. storočia začať vážne konkurovať aj v oblasti čipov 

digitálnych kamier. Na to, aby sa svetlo sústredilo na tú časť súčiastky, ktoré je naozaj 

na svetlo citlivá, sa pridáva nad každý bod mikrošošovka. Tým sa dnes dosahuje účinná 

plocha snímacieho bodu porovnateľná s CCD [15].  

CCD a CMOS sú dnes rovnocennými konkurentmi aj keď CCD je princípom 

činnosti už zastarali koncept. Má však svoje kvality, ktoré CMOS ešte stále v 

niektorých oblastiach nedokáže plnohodnotne nahradiť. 

 

Obrázok 5: Štruktúra jednej bunky CMOS senzoru [14]. 
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Tabuľka 1: Porovnanie výhod a nevýhod technológií CCD a CMOS 

CCD CMOS 

Vysoké náklady na výrobu, výrobná 

linka musí byť špecializovaná na 

tento typ technológie 

Lacné výrobné náklady, využíva 

štandardnú technológiu pre 

integrované obvody 

Veľká spotreba Malá spotreba 

Malý šum Väčší šum, najmä vďaka prítomnosti 

mikrošošoviek 

Zložitosť štruktúry, mnoho obvodov 

je mimo senzoru 

Menšia zložitosť, všetko potrebné je 

na senzore 

Nízka rýchlosť záznamu, sekvenčné 

čítanie 

Vysoká rýchlosť, adresné čítania 

1.4.3 Nežiaduce faktory pri analýze obrazu 

Šum 

Šumové vlastnosti kamier udáva parameter SNR (signal-to-noise-ratio) – pomer 

signálu k šumu [16]. Vysoké SNR je dôležite pri presnom snímaní objektov s malým 

kontrastom, prípadne iných citlivých meraniach. Pri snímaní obrazu digitálnymi 

kamerami, či už na báze CCD alebo CMOS technológií môže ovplyvňovať kvalitu 

záznamu viacero typov šumov. 

 Fotónový šum - je spôsobený štatistickou povahou fotónového toku, je úmerný 

druhej odmocnine z intenzity signálu. 

 Tmavý šum - je taký druh šumu, ktorý sa vyskytuje bez prítomnosti svetla. Ide 

o vytváranie elektrického náboja v dôsledku tzv. tepelnej generácie elektrónov. 

Tento druh šumu je úmerný druhej odmocnine tepelne generovaných elektrónov 

pri expozícií. Možno ho potlačiť schladením senzoru. 

 Vyčítavací šum - je kombináciou systémového šumu vznikajúceho pri prenášaní 

náboja v CCD do zbernice a premene na fotoprúd a šumu vznikajúcom pri 

zosilnení signálu zosilňovačom a pri digitalizácii [15]. 

Speckle efekt 

Tento fenomén bol skúmaný už od čias Newtona, ale do širšieho povedomia sa 

dostal až po príchode prvých laserových zariadení. Speckle efekt je forma intenzívnych 

vzorcov vznikajúca na obraze interferenciou žiarenia po dopade na materiál. Tento jav 

funguje len pri difúzne odrazových látkach ako napríklad papier, povrch s nerovnosťami 

alebo napríklad aj pri plynoch s obrovským množstvom čiastočiek rozptyľujúcich 

svetlo  [17]. Pri snímaní obrazu s laserovou stopou ako pri profilometrií je tento jav 

veľmi nežiaduci. Môže markantným spôsobom ovplyvniť výsledky nameraných hodnôt 

spracovávaných softwarom. Na obrázku 6 možno vidieť jasnú štruktúru zŕn 

spôsobených odrazom koherentného žiarenia akým je laserové svetlo od povrchu steny. 
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Obrázok 6: Speckle štruktúra po odrazení laserového svetla od steny. 

1.4.4 Rayleighovo kritérium 

Pri rôznych typoch meraní sú kladené rôzne veľké požiadavky na rozlišovaciu 

schopnosť optickej sústavy.  

Pre výpočet najmenšej rozlíšiteľnej vzdialenosti dvoch bodov sa používa takzvané 

Rayleighovo kritérium. 

𝑎 = 1,22 ∗
𝜆

𝐷
= 0,61 ∗

𝜆

𝑅
         (1.4)  

kde λ je vlnová dĺžka použitého svetla, D predstavuje numerickú apertúru objektívu a 

číslo 1,22 predstavuje difrakčnú konštantu. Objektív tento rozmer zväčší a premietne na 

maticu fotocitlivého čipu kamery [15].  

1.5 Drsnosť materiálov 

Drsnosť materiálov môžeme zadefinovať ako súhrn nerovnosti povrchu, ktoré 

vznikajú dôsledkom použitej technológie na obrábanie daného materiálu. Drsnosť 

veľmi výrazne ovplyvňuje kvalitu produktov, ich spoľahlivosť a životnosť [19]. 

Nekvalitné opracovanie môže viesť k slabej odolnosti proti opotrebovaniu, nepresnému 

chodu strojných súčastí alebo k veľkým stratám trením. Preto je nevyhnutné drsnosť 

kontrolovať a optimalizovať výrobne procesy pre dosiahnutie čo najkvalitnejšej 

štruktúry povrchu.  

Nerovnosť materiálov rozdeľujeme na 3 zložky: 

 drsnosť povrchu (R - roughness) 

 vlnitosť povrchu (W - waveness) 

 primárny profil (P - profile) 

Z technologického hľadiska je úroveň drsnosti najobtiažnejšou formou nerovnosti pre 

merania. Najmä keď ide o kovy obrobené napríklad hobľovaním, kde sa hodnoty 

drsnosti pohybujú rádovo v jednotkách mikrometroch. Preto sa v praxi na takéto 

merania používajú predovšetkým dotykové metódy.  
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V rámci bezdotykových meracích metód okrem laserovej profilometrie poznáme 

metódu svetelného rezu a interferenčnú metódu. Pri zisťovaní drsnosti dotykovou 

meracou metódou sa po povrchu pohybuje merací hrot s malým polomerom (zvyčajne 

2-10 µm), ktorý je súčasťou mechanického snímača. Vychyľovanie tohto hrotu na 

základe nerovnosti povrchu vyvoláva zmenu elektrického signálu, ktorý sa spracováva 

vo vyhodnocovacej jednotke.  

Pri meraní je dôležitou informáciou smer zisťovania drsnosti nerovnosti, ten môže byť 

buď priečny alebo pozdĺžny.  

 

Obrázok 7: Znázornenie smeru pohybu dotykového profilometra [20]. 

 

Obrázok 8: Výstupný signál analýzy drsnosti materiálu [20]. 

Norma ČSN EN ISO 4287 definuje nasledujúce parametre z oblasti drsnosti: 

 Stredná aritmetická odchýlka profilu Ra   

o Ra je najčastejší parameter, ktorý sa na posudzovanie drsnosti používa. 

𝑅𝑎 =
1

𝑛
∗ ∑ |𝑦𝑖|

𝑛
𝑖=1      (1.5) 

 Stredná kvadratická odchýlka profilu Rq 

𝑅𝑞 = √
1

𝑛
∗ ∑ 𝑦𝑖

2𝑛
𝑖=1       (1.6) 
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 Výška najväčšieho výstupku profilu Rp 

 Hĺbka najväčšej priehlbiny profilu Rv  

 Aritmetický priemer najväčších výšok profilu Rz [18] 

1.6 Štatistické rozbory 

V tejto práci budeme narábať so súborom nameraných hodnôt, preto budú mať 

niektoré štatistické pojmy neodmysliteľný význam.  

Jeden z nich je aritmetický priemer, jednoducho povedané priemer základného súboru. 

Značí sa symbolom �̅� a možno ho vypočítať týmto vzorcom: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
     (1.7) 

Hodnota n predstavuje počet hodnôt v súbore, x predstavuje samotnú hodnotu 

a index i značí poradové číslo jednotlivých členov množiny. 

Rozptyl alebo disperzia je štatistická veličina, ktorá je závislá od odchýlky štatistiky od 

priemeru. Značí sa ako Var[X]. 

𝑉𝑎𝑟[𝑋] =
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2∞
𝑖=1     (1.8) 

Smerodajná odchýlka alebo stredná kvadratická odchýlka hovorí o tom ako široko sú 

rozložené hodnoty v množine. Značí sa symbolom σ a možno ju taktiež vypočítať ako 

odmocninu z rozptylu [21]. 

𝜎 = √
1

𝑛
∗ ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1     (1.9) 
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2 MERANIE VPLYVU VONKAJŠÍCH 

FAKTOROV NA SYSTÉM 

V tejto kapitole bol vykonaný experiment so zohrievaním kamery na určitú teplotu 

a pozorovaním zmeny na obraze. Pre lepšie pochopenie rozdielov medzi typmi 

senzorov, bol pokus vykonaný tak ako na CMOS kamerovom snímači tak aj na CCD 

type. 

2.1 Postup merania tmavého šumu 

K dispozícií sme mali dve priemyselné kamery od spoločnosti Allied Vision.  

 GT2000 – CMOS senzor; 2048x1088, 53.7fps 

 Pike F-032B – CCD senzor, 640x480, 208fps 

 

Obrázok 9: Na ľavo GT2000, na pravo Pike F-032B. 

K rozboru obrazu bol potrebný software, ktorý je dodávaný spolu ku kamerám, 

volá sa Capture Vimba Viewer. Okrem živého náhľadu na snímaný obraz môžeme 

v tomto programe redukovať expozičnú dobu, či citlivosť čipu podľa potreby. 

Dôležitým ukazovateľom pre nás bol indikátor teploty. Pretože len vďaka teplotnému 

čidlu vnútri kamery sme mohli sledovať zmenu teploty čipu. 

Pre analýzu šumu bol v programovacom jazyku C++ napísaný krátky kód pre 

zhodnotenie obrazu. Tento krátky program nesie príznačný názov Cmptool. Princíp 

spočíval v priradení hodnoty každému jednému pixlu. Hodnota sa líši na základe 

odtieňu respektíve jasu obrazového bodu. Logickou úvahou sme zhodnotili, že obraz 

s väčším zastúpením týchto svetlejších bodov bude disponovať aj väčším šumom. 

Výsledkom je číslo udávajúce štatistickú smerodajnú odchýlku zahŕňajúcu hodnoty 

všetkých pixlov obrazu. 

 



 18 

 

Obrázok 10: Náhľad na prostredie Vimba Viewer. 

#include <iostream>     

 using namespace std; 

#include <opencv.h>   

 

int main( int nArg, char** argV )  

{ 

 if(nArg < 2)    

 { 

  cout << „Too few arguments“ << endl; 

  return 0; 

 } 

cv::Mat imgInput = cv::imread(argV[1]);     

cv::Scalar avgPixelIntensity = cv::mean( ImgInput ); 

double aAverage = 0.0; 

 

for(int i=0; i<imgInput.rows; i++) 

 for(int j=0; ;<imgInput.cols; j++) 

{ 

  Uchar bVal = imgInput.at<uchar>(i,j); 

  Double dDiff = double(bVal)-avgPixelIntensity[0]; 

  dAverage += dDiff*dDiff;    

 } 

dAverage /= double(imgInput.rows*imgInput.cols); 

cout << sqrt(dAverage) << endl; 

return 0; 

} 
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Meranie prebiehalo pod zakrytým objektívom, keďže sme chceli docieliť čierny 

obraz hlavne kvôli lepšiemu a objektívnejšiemu zhodnoteniu dosiahnutých výsledkov. 

Zahrievanie bolo vykonávané klasickým domácim fénom, ktorý nám vedel dodať 

relatívne dobre usmernený tok horúceho vzduchu. Obidve kamery disponovali 

ochranným mechanizmom, ktorý pri dosiahnutí určitej teploty vypínali napájanie 

z dôvodu prevencie snímača pred poškodením. Čím vyššie boli čísla nameraných 

hodnôt, tým vyšší sa javil šum v obraze. 

Tabuľka 2: Namerané hodnoty šumu u CMOS kamery 

Teplota [°C] Hodnota šumu  

35,5 0,642743 

39 0,632622 

42 0,649134 

47,5 0647244 

50 0,644879 

Tabuľka 3: Namerané hodnoty šumu u CCD kamery 

Teplota [°C] Hodnota šumu 

38,5 0,593103 

40 0,59415 

41,5 0,594929 

43 0,601342 

47 0,610533 

2.2 Vyhodnotenie CCD vs. CMOS 

Pri meraní podobného typu bolo potrebné dávať veľký pozor na intenzitu 

ohrievania. Podľa technických špecifikácií sa kamery mali vypínať po dosiahnutiu 

60°C. Nám sa po viacerých pokusoch začali vypínať už okolo 50°C takže sme nemohli 

dosiahnuť markantnejších rozdielov v hodnotách šumu obrazu. Napriek tomu sme 

dokázali vzrastajúci šum v dôsledku stúpajúcej teploty vonkajšieho prostredia. 

Zaujímavým rozdielom bolo predovšetkým porovnanie výsledkov CMOS s CCD 

snímačom. CMOS vykazoval vyššie hodnoty šumu ako CCD, ale hodnoty šumu 

v závislosti na teplote nerástli. Tento typ snímača je stabilnejší a odolnejší, preto sa 

dosiahnuté hodnoty skôr pohybovali okolo určitého čísla ako keby mali postupne rásť. 

Treba aj poznamenať, že táto konkrétna kamera je určená pre profesionálnu 

priemyselnú sféru. Cenovo sa pohybuje v tisíckach eur a teda je nevyhnutným 

predpokladom aby tieto prístroje boli odolné voči teplotným zmenám. V prípade CCD 

senzora môžeme vidieť menší šum, ktorý je jednou z hlavných výhod tejto technológie. 



 20 

3 MERANIA DRSNOSTI 

3.1 Použité komponenty a ich súčasti 

Pre merania drsnosti sme použili kompaktný profilometer LPM od spoločnosti 

Kvant. Toto zariadenie sa skladá z mohutnej hliníkovej nosnej konštrukcie a je 

pripojené k osobnému počítaču s nainštalovaným softwarom pre komunikáciu 

s meracím prístrojom. 

 

Obrázok 11: Pracovisko merania drsnosti LPM profilometrickym systémom. 

3.1.1 Technická špecifikácia 

 CMOS snímač s označením Marlin F-131B s rozlíšením 1280x1024 pixlov [22] 

 objektív od spoločnosti Carl Zeiss so svetelnosťou 3,2 

 vymeniteľné laserové moduly (červený 635nm, zelený 520nm, modrý 450nm) 

so zorným uhlom 30°C o výkone 40mW 

 70mm strieborný tubus ku kamerovej optike 

 2 motory 8MT177-100 značky Standa 

 krokový motorový kontroler 8SMC1-USBhf-B2 
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Obrázok 12: a) posuvný motor, b) kontroler motorov. 

3.2 LPM View 7.0 

Každý kompaktný profilometer typu LPM potrebuje k svojej správnej funkcií patričný 

software. Program LPM View slúži na komunikáciu s čiarovým laserovým 

profilometrom, vyhodnocuje dáta zosnímané kamerovým snímačom, ktoré následne 

spracováva do požadovanej podoby.  

Základné funkcie programu: 

 Zobraziť aktuálny profil objektu, ktorý je v pracovnom rozsahu konkrétneho 

LPM zariadenia. 

 Možnosť ukladania nasnímaných dát do formátov CSV a XLS. 

 Zmena nastavenia parametrov LPM zariadenia. 

 Vizualizácia obrazu laserovej čiary v live režime. 

 3D zobrazenie meranej štruktúry.  

 Možnosť ukladania obrazu v bitmapovom formáte. [23] 

Program pracuje v súčinnosti s klasickým osobným počítačom. Na komunikáciu je 

potrebné rozhranie FireWire. Vzhľadom na to, že FireWire zbernica disponuje s  

obmedzenou priepustnosťou a vzhľadom na značný dátový tok, ktorý je vyžadovaný, 

bolo nutné použiť pre pripojenie LPM zariadenia samostatnú FireWire kartu. 

3.2.1 Prostredie programu 

Program LPM View je schopné analyzovať povrch objektov na troch úrovňach: 

1. Primary profile – parametre počítané pre primárny profil 

2. Roughness profile – parametre drsnosti 

3. Waviness profile – parametre vlnitosti 
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Obrázok 13: Prostredie programu LPM View počas analýzy. 

Software ponúka pestrú škálu funkcií. Pre nás bol dôležitý ľavý horný panel, ktorý 

ponúkal možnosti úpravy expozície obrazu, tzv. Shutter Time. Takisto disponujeme 

možnosťou prepnúť sa do panela Motors, v ktorom bolo možné manipulovať 

s motorčekmi nosného zariadenia profilometra v akomkoľvek rozsahu udávanom 

v jednotkách mikrometroch. 

V pravej polovici používateľského prostredia ako znázorňuje obrázok 7 máme živý 

náhľad na laserovú čiaru opisujúcu našu meranú štruktúru.  

Pred spustením funkcie skenovania alebo long scanu je potrebné nastaviť 

parametre skenovania, v podobe počtu krokov, krokovania a šírky analyzovanej plochy. 

Až po ukončení procesu merania sa zobrazuje tabuľka nameraných hodnôt s názvom 

Results. 

 

 

Obrázok 14: Vyobrazenie vyhodnotených parametrov programom LPM View. 
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3.3 Postup merania  

Meranie drsnosti sme uskutočnili s 3 zdrojmi laserového svetla s odlišnými 

vlnovými dĺžkami na 4 rôznych materiáloch.  

 hobľovaný hliník (podľa normy s drsnosťou Ra=10 µm)  

 pílený buk  

 pílený plast  

 guma.  

Každé meranie vzorky sme reprezentovali 20 nameranými hodnotami, ktoré boli 

získane funkciou Long Scan v programe LPM View. Tieto hodnoty sme následne 

vypísali do programu Microsoft Excel, kde sme ich podrobili štatistickým rozborom. 

Zaujímal nás aritmetický priemer, smerodajná odchýlka a rozptyl.  

 

Obrázok 15: Konfigurácia long scanu. 

Sken bol vykonaný po dĺžke 4450 µm, každých 220µm prebehlo jedno z meraní, 

ktorých bolo 20. Vo výsledných parametroch sme sa zamerali na hodnotu drsnosti Ra. 

 

Obrázok 16: Vzorky materiálov - a) pílený buk, b) hobľovaný hliník, c) pílený plast, d) guma. 
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3.3.1 Kalibrácia 

Prvým krokom po zmene polohy, alebo výmene laserového modulu je 

kalibrácia. Pred každým meraním je nevyhnutné docieliť tenkú, zaostrenú laserovú líniu 

a napolohovať jej obraz do zorného pola kamery. To možno docieliť dodržiavaním 

týchto krokov: 

1. Kalibráciu je potrebné robiť na rovnom a hladkom povrchu, ktorý nie je 

priesvitný pre svetlo. 

2. Snímaný povrch musí byť kolmo na os kamery. 

3. Treba zaostriť obraz na kamere zmenou vzdialenosti objektu ku kamere. 

4. Polohovanie laseru tak aby bol viditeľný na obraze, zaostrený 

a rovnobežný. 

5. Postupným polohovaním lasera s dôrazom na ostrosť a polohu na obraze 

docielime úspešnú kalibráciu profilometrického systému. 

 

Obrázok 17: Obraz po nedôkladnej kalibrácii. 

 

Obrázok 18: Obraz so zaostrenou čiarou po dôkladnej kalibrácii. 
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3.4 Meranie s červeným svetlom λ=635nm 

 

Obrázok 19: Meranie gumy červeným svetlom. 

 

Obrázok 20: Meranie štruktúry gumy červeným svetlom v LPM View. 
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Tabuľka 4: Namerané hodnoty Ra s červeným svetlom 

  Ra [mm] 

Číslo merania pílený buk hobľovaný hliník pílený plast Guma 

1 0,013997 0,011105 0,027472 0,037056 

2 0,010014 0,011874 0,027657 0,042418 

3 0,015637 0,010489 0,028146 0,038381 

4 0,011384 0,01151 0,029376 0,039288 

5 0,020129 0,010457 0,027974 0,032103 

6 0,015013 0,011488 0,029325 0,035195 

7 0,015843 0,010718 0,028997 0,042864 

8 0,012801 0,011149 0,028266 0,044275 

9 0,011148 0,01089 0,029131 0,042841 

10 0,011349 0,01098 0,028664 0,034335 

11 0,011644 0,011719 0,029242 0,033017 

12 0,009975 0,012333 0,02877 0,029587 

13 0,006115 0,012316 0,027093 0,03344 

14 0,00774 0,011283 0,027097 0,040629 

15 0,007754 0,010453 0,026783 0,043959 

16 0,008363 0,011733 0,027275 0,042184 

17 0,009867 0,011466 0,026786 0,04488 

18 0,009482 0,011114 0,026385 0,040514 

19 0,009133 0,011475 0,025593 0,034343 

20 0,008485 0,010862 0,025995 0,026921 

 



 27 

3.5 Meranie so zeleným svetlom λ=520nm 

 

Obrázok 21: Meranie plastovej vzorky zeleným svetlom. 

 

Obrázok 22: Meranie štruktúry plastovej vzorky zeleným svetlom v LPM View. 



 28 

Tabuľka 5: Namerané hodnoty Ra so zeleným svetlom 

 
Ra [mm] 

Číslo merania pílený buk hobľovaný hliník pílený plast guma 

1 0,008358 0,011014 0,029255 0,030237 

2 0,008402 0,010484 0,028742 0,03053 

3 0,007606 0,010451 0,028434 0,041114 

4 0,007939 0,010608 0,028346 0,044878 

5 0,015214 0,011059 0,028053 0,044271 

6 0,01531 0,0101 0,027973 0,038415 

7 0,014418 0,010291 0,02808 0,032712 

8 0,012884 0,010499 0,027295 0,02725 

9 0,008538 0,010889 0,027808 0,024463 

10 0,008455 0,010078 0,028691 0,025221 

11 0,009176 0,009711 0,028416 0,025969 

12 0,013331 0,010291 0,028266 0,041537 

13 0,006375 0,010318 0,029268 0,037916 

14 0,008935 0,01067 0,030566 0,024988 

15 0,01596 0,010185 0,03165 0,035228 

16 0,010473 0,010125 0,032024 0,036184 

17 0,022119 0,00973 0,036026 0,036287 

18 0,008291 0,009932 0,034561 0,025994 

19 0,009499 0,010362 0,033263 0,023817 

20 0,009397 0,009794 0,032984 0,019787 
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3.6 Meranie s modrým svetlom λ=450nm 

 

Obrázok 23: Meranie hliníkovej vzorky modrým svetlom. 

 

Obrázok 24: Meranie štruktúry hliníkovej vzorky modrým svetlom v LPM View. 
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Tabuľka 6: Namerané hodnoty Ra s modrým svetlom 

  Ra [mm] 

Číslo merania pílený buk hobľovaný hliník pílený plast guma 

1 0,007490 0,009479 0,030035 0,035052 

2 0,008796 0,009439 0,031208 0,041087 

3 0,007634 0,010009 0,031043 0,032246 

4 0,005373 0,009696 0,031841 0,027287 

5 0,007568 0,009666 0,031751 0,03208 

6 0,005679 0,009869 0,031583 0,032139 

7 0,008866 0,009754 0,031557 0,029383 

8 0,008268 0,009758 0,033445 0,02484 

9 0,014866 0,00994 0,031323 0,028669 

10 0,010834 0,010266 0,030969 0,032463 

11 0,018620 0,010369 0,029978 0,048381 

12 0,011244 0,010323 0,030375 0,042524 

13 0,015428 0,009411 0,030308 0,026886 

14 0,012442 0,010447 0,029917 0,026101 

15 0,011443 0,010338 0,029974 0,032592 

16 0,008537 0,010198 0,030087 0,030139 

17 0,007364 0,010043 0,029918 0,028782 

18 0,008125 0,010965 0,029852 0,048179 

19 0,006796 0,009975 0,031418 0,051903 

20 0,014134 0,009853 0,030319 0,045809 
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3.7 Vyhodnotenie výsledkov 

Z 20 hodnôt, ktoré boli namerané pre jednotlivé materiály 3 rôznymi lasermi sme 

vyhotovili tabuľky s vypočítanými základnými štatistickými údajmi. V prípade hliníku 

sme pridali do grafu aj percentuálnu odchýlku oproti normovanej drsnosti. Percentuálna 

odchýlka bola vypočítaná za použitia hodnôt v mikrometroch. 

Tabuľka 7: Vypočítane štatistické údaje pre meranie s píleným bukom 

 
Pílený buk 

 
λ = 635nm λ = 520nm λ = 450nm 

Aritmetický priemer 0,01129365mm 0,011034mm 0,009975mm 

Smerodajná odchýlka 0,003339229mm 0,003833mm 0,003474mm 

Rozptyl 1,11504E-05 1,47E-05 1,21E-05 

Tabuľka 8: Vypočítane štatistické údaje pre meranie s hobľovaným hliníkom 

  Hobľovaný hliník (Ra = 10 µm) 

 
λ = 635nm λ = 520nm λ = 450nm 

Aritmetický priemer 0,0112707mm 0,01033mm 0,00999mm 

Smerodajná odchýlka 0,000542903mm 0,000384mm 0,00038mm 

Rozptyl 2,94744E-07 1,47E-07 1,45E-07 

Odchýlka od normy 12,707% 3,3% 0,001% 

 

Tabuľka 9: Vypočítane štatistické údaje pre meranie s píleným plastom 

  Pílený plast 

 
λ = 635nm λ = 520nm λ = 450nm 

Aritmetický priemer 0,027801mm 0,029985mm 0,030845mm 

Smerodajná odchýlka 0,001134mm 0,002476mm 0,000911mm 

Rozptyl 1,29E-06 6,13E-06 8,30E-07 

Tabuľka 10: Vypočítane štatistické údaje pre meranie s gumou 

  Guma 

 
λ = 635nm λ = 520nm λ = 450nm 

Aritmetický priemer 0,037912mm 0,03234mm 0,034827mm 

Smerodajná odchýlka 0,005151mm 0,007346mm 0,008144mm 

Rozptyl 2,65E-05 5,4E-05 6,63E-05 
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3.8 Experiment s LED svetlom 

Zmenou vlnovej dĺžky laserového svetla sme v predchádzajúcej kapitole dokázali 

vplyv na presnosť merania. Pre tento experiment sme sa však rozhodli použiť úplne iný 

zdroj svetla, usmernené čiarové LED svetlo. Keďže profilometrická sústava nebola 

prispôsobená na kombináciu s takýmto zariadením, bolo potrebne vyhotoviť provizórne 

uchytenie a následným polohovaním a kalibráciou sa podarilo dosiahnuť relatívne dobrú 

svetelnú líniu. Meranie bolo vykonané na hliníkovej vzorke. 

 

 

Obrázok 25: Nahradenie laserového modulu LED svetlom. 

Výsledky merania s červeným LED svetlom boli až prekvapujúco stabilné. Bez 

žiadnych výrazných výkyvov. Keďže sme mali k dispozícií referenčný údaj drsnosti Ra 

tejto vzorky, ľahko sme si mohli vypočítať percentuálnu odchýlku aritmetickej hodnoty 

nameraných dát od normovanej Ra = 10 µm. Tá činila 4,19%. Percentuálna odchýlka 

bola počítaná s hodnotami v jednotkách mikrometroch. 

Tabuľka 11: Namerané hodnoty drsnosti hliníkovej vzorky s LED svetlom 

 Hobľovaný hliník (Ra = 10 µm) 

Aritmetický priemer 0,010419mm 

Smerodajná odchýlka 0,000392mm 

Rozptyl 1,54E-07 

Odchýlka od normy 4,19% 
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4 ZÁVER 

V priebehu riešenia tejto bakalárskej práce bola prebraná problematika laserovej 

profilometrie a jej využití pri meraní drsnosti. Práca bola rozdelená do dvoch časti, 

teoretickej a praktickej.  

Teoretická časť sa zameriava na uvedenie čitateľa do sveta komponentov 

laserového profilometra, akými sú kamerový snímač a laserové zariadenie. Pre ďalšie 

pokračovanie práce bolo dôležité uviesť porovnanie dvoch hlavných technológií 

využívaných pri snímacích zariadeniach, CCD a CMOS. Stručne bola rozpísaná teória 

okolo drsnosti materiálov, nežiaducich faktorov pri analýze obrazu a teória základnej 

štatistiky. Čitateľ týmto mohol dostať potrebný nadhľad, ktorý bol nevyhnuteľný pre 

pochopenie experimentálnej časti práce.   

Praktická časť projektu bola rozdelená na tri experimenty.  

Prvým experimentom bol dokázaný rozdiel medzi CCD a CMOS technológiou 

zmenou teploty vonkajšieho prostredia snímacích čipov. Pre toto dokazovanie bola 

vytvorená analýza šumu pomocou naprogramovaného softwaru pre počítanie rozptylu 

súboru hodnôt jasu pixlov snímaného obrazu. Takto sme dostali tabuľku veľkosti šumu 

v závislosti na teplote senzora. Pokus dokázal vyššiu odolnosť čipu na báze CMOS voči 

narastajúcej teplote a tak šum nestúpal, ale za to dosahoval vyššie hodnoty ako CCD 

senzor, ktorého šum bol síce menší, ale vykazoval jasnú závislosť stúpajúceho šumu na 

teplote. 

V druhom kroku experimentálnej časti sme mali k dispozícii štyri vzorky, každá 

z iného materiálu, drevo, plast, guma a kov. Pracovisko bolo vybavené troma čiarovými 

lasermi o rôznych vlnových dĺžok, červený (635nm), zelený (520nm) a modrý (450nm).  

Lasery bolo možne flexibilne vymieňať z profilometrického zariadenia po dôkladnej 

rekalibrácií. Úlohou bolo dokázať vzájomný vzťah medzi meraním drsnosti 

konkrétneho typu materiálu a vlnovej dĺžky svetla emitovaného jednotlivými 

laserovými modulmi. Najobjektívnejším meraním sa javilo meranie hliníkovej vzorky. 

Vďaka rovnomernému spracovaniu vzorky a udanej konštanty drsnosti sme mohli 

dokázať výrazné navýšenie presnosti nameraných hodnôt za použitia laserového svetla 

o kratšej vlnovej dĺžke. Zatiaľ čo pri červenom svetle bola odchýlka od normy  až 

12,7% , zeleným svetlom sa nám podarilo dosiahnuť presnosť len s odchýlkou 3,3% 

a s modrým laserom meranie na základe 20 nameraných hodnôt vyšlo s odchýlkou len 

tisíciny percenta. Vo výsledkoch ostatných materiálov bolo možne bádať lepšie 

výsledky pri použití zeleného a modrého svetla ako za prítomnosti červeného svetla, ale 

vypočítané hodnoty už neboli také presvedčivé, čo možno odôvodniť hrubým a 

nepravidelným opracovaním povrchu týchto vzoriek.    

Jeden z hlavných prínosov tejto absolventskej práce je dokázanie zlepšenia 

presnosti merania laserovou profilometriou vďaka optimalizácií vlnovej dĺžky 

použitého lasera. Týmto spôsobom bola experimentálne dokázaná platnosť Rayleighovo 

kritéria, ktoré dáva do súvislosti stúpajúcu rozlišovaciu schopnosť optickej sústavy 

vďaka znižovaniu hodnoty vlnovej dĺžky emitovaného svetla. 
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V tretej úlohe bol laserový zdroj svetla vymenený za čiarové usmernené červené 

LED svetlo. Opäť bolo vykonaných 20 meraní drsnosti na hliníkovej vzorke s udávanou 

normou Ra=10 µm. Zaujímal nás efekt použitia takéhoto zdroja žiarenia v porovnaní 

s referenčnou laserovou variantou.      

Experiment za použitia LED svetla má veľký prínos v oblasti vývoja 

bezkontaktných profilometrov na báze práve takéhoto typu zdroja žiarenia. Takýmto 

spôsobom je možné eliminovať takzvaný speckle efekt, ktorý nenastáva pri použití 

nekoherentného zdroja žiarenia ako je napríklad uvedené LED svetlo. Pre porovnanie, 

s červeným LED svetlom sme u kovovej vzorke dosiahli odchýlku len 4,19%, zatiaľ čo 

pri červenom laserovom svetle to bolo až trojnásobne viac pri identickom materiály.  

 Treba si uvedomiť, že meranie drsnosti bezkontaktnými formami profilometrie 

ako je laserová profilometria, je na hranici fyzikálnych možnosti. Drsnosť povrchu je 

tou najjemnejšou úrovňou nerovnosti povrchu a dosiahnuť presné merania v rádoch 

mikrometroch až desiatky mikrometrov je veľmi náročná úloha, pri ktorej treba dbať na 

správnu kalibráciu systému. Preto možno vyhodnotiť experimenty tejto práce za veľmi 

prínosne a inovatívne v oblasti skúmania nových možnosti v meraní drsnosti povrchov 

bezkontaktnou optickou profilometriou.  
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

3D  trojrozmerný 

pxl počet pixlov 

c  veľkosť čipu 

a   veľkosť projekcie na čipe  

f  ohnisková vzdialenosť 

b  dĺžka triangulačnej bázy 

E  energia 

v  rýchlosť častíc 

h  Planckova konštanta 

λ  vlnová dĺžka 

CCD nábojovo viazaná súčiastka 

CMOS polovodičová technológia 

SNR veličina udávajúca pomer signálu k šumu 

Ra  stredná aritmetická odchýlka drsnosti 

LPM názov modelu profilometrického systému 

LED označenie luminiscenčnej diódy 


