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Bezkontaktní kontrola geometrie profilu designových lišt. 

 
Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou 3D skenování. Na úvod byla 

provedena rešerše 3D kamerových systémů. Práce obsahuje popis hardwaru ke snímání 

3D scény včetně jeho rozdělení a uvedení příkladů použití v průmyslové praxi. Součástí 

rozdělení kamer je i stručné rozdělení softwaru. Další částí je popis 3D kamery SICK 

Ranger a nezbytných prvků jako je laser a enkodér, včetně uvedení technických 

parametrů. Následuje návrh koncepce měřicího pracoviště. Následuje popis realizace 

měřícího standu, včetně zprovoznění kamery a nastavení parametrů. Následuje popis 

provedených experimentů a stanovení některých okrajových podmínek majících vliv na 

detekci lesklých kovových lišt. Na závěr jsou uvedeny možnosti detekce celých lišt a 

zhodnocen přínos práce. 

Klíčová slova: 3D skenování, 3D kamery, laser, zpracování obrazu, designová 

lišta 

Contactless control of geometry design profile frames. 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with 3D scanning. The first part contains information 

about basic methods of 3D scanning. This part also compares hardware and software for 

3D scanning for different usage in industry. The second part focuses on Sick Ranger 

camera and its equipment. There are technical information about the camera, laser and 

encoder. The last part is about design of the measuring testing stand. This part also 

describes camera setting for 3D measurement. The conclusion of this bachelor thesis 

summarises results from measurement with the 3D camera. 
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Úvod 

Bezkontaktní 3D skenování je nejen v průmyslové praxi stále se rozšiřující 

technologií. Cílem 3D skenování je vždy získání 3D modelu pro různé účely. V první 

řadě se může jednat o získání modelu pomocí tzv. 3D scanneru, z něhož lze po 

optimalizaci vyrobit fyzický výrobek například na 3D tiskárně. Tato metoda se 

uplatňuje i ve zdravotnictví, kdy je možné například naskenovat poškozenou lebku, v 

počítači domodelovat chybějící část a vytištěný výrobek voperovat do těla pacienta[1]. 

Dalším odvětvím kde se můžeme s 3D skenováním setkat, je zábavní průmysl. 

Jedná se o získávání 3D obrazu z kamer a fotoaparátů, a s tím související zobrazování 

3D filmů na televizní obrazovce nebo plátně kina. S 3D skenováním se můžeme setkat i 

přímo v domácnostech, například u příslušenství k počítačům a herním konzolám se 

využívá 3D skenování k ovládání vlastním pohybem člověka, hráče, v počítačových 

hrách. Zde je nejrozšířenější senzor zvaný Kinect. 

Dále se 3D skenování využívá v průmyslové výrobě. Jedná se o skenování 

pomocí průmyslových 3D senzorů, 3D smart kamer a 3D kamer. V tomto odvětví má 

3D skenování různorodá uplatnění a je zpravidla integrováno s další technologií, ať už 

se jedná o roboty, PLC automaty nebo složité vyhodnocovací systémy v PC. Může se 

jednat o relativně jednoduché úkoly, jako 3D skenování pásu na výrobní lince, kde se 

kontroluje, zda je výrobek správně vyroben čí nikoliv. V případě defektu je vyřazen. 

Složitější je využití 3D skenování k navádění průmyslových robotů. Kde robot zjistí, 

kde a v jaké poloze se nachází výrobek a je ho schopen uchopit a přemístit na 

požadované místo. Toto je možné realizovat i při zcela náhodném rozmístění 

uchopovaných výrobků v přepravní nádobě [2]. Dalším a nejsložitějším úkolem kde je 

využíváno 3D skenování je kontrola a vyhodnocení kvality vyrobených dílců. Nejlepší 

3D kamery zde umí pracovat i s přesností na setinu milimetru a je tak možné odhalit i 

mikro-defekty na výrobcích. Zajímavou aplikací je kontrola profilu kolejnice během její 

životnosti pomocí 3D kamery [3]. Výhodou kontroly kvality 3D skenováním je vysoká 

produktivita a přesnost. U všech průmyslových aplikací, kde se vyhodnocuje, navádí 

nebo uchopuje, je nejprve nutné software kamery „naučit“ tvar, který se bude 
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uchopovat, nebo vyhodnocovat. Toto se provádí nejčastěji pomocí importování 3D 

modelu dílce z CAD systémů. Dále je nutné doplit tolerance, jak se může výrobek lišit 

od dokonalého modelu. Poté již může proces probíhat zcela automaticky a vysoce 

produktivně bez zásahu člověka. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení se s problematikou 3D skenování, s 

možnostmi a základními principy této technologie. Dále pak seznámení se s základními 

přístupy pořízení 3D modelů, typy 3D kamer a senzorů a jejich příslušenstvím 

používaném v průmyslové praxi. Dalším bodem je seznámení se s průmyslovou 3D 

kamerou SICK Ranger E55 a jejím „oživením“ pomocí dodávaného softwaru SICK 

Ranger studio. Následuje návrh testovacího standu pro testovací skenování touto 

kamerou a jeho otestování. Posledním bodem je návrh metodiky pro 3D skenování 

designových okenních lišt, používaných při výrobě automobilových skel. 

Designové lišty se v automobilovém průmyslu používají pro zdůraznění luxusního 

vzhledu automobilu. Ukázka osazení lišt je na obr. 1. Lišty lemují boční autoskla a 

doléhají tak na jejich pryžové těsnění. K těsnění jsou buďto připevněny pevně, 

zalisováním, nebo pomocí systému zámečků v liště i těsnění, které do sebe zapadají. 

Designové lišty jsou vyrobeny ze slitin hliníku. Při montáži se ukazují jako 

problematické různé tvarové odchylky a deformace, které se vzhledem k 

chromovanému povrchu po namontování na sklo projevují nevzhlednými odlesky v 

místech „zalomení“ tvarové odchylky do požadovaného tvaru. V případě že se zjistí 

vadný kus až po pevném spojení lišty s těsněním a autosklem, jde o značnou ztrátu. 

Jednak finanční, i v krajním případě hrozí neschopnost dodání dodávky skel do 

automobilky. 

 

Obr. 1 Automobil Škoda Octavia, osazený designovou lištou [4]. 
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1 3D snímání obrazu 

První problematikou, kterou se budu v teoretické části zabývat, je princip 3D 

skenování. V následujících odstavcích je uveden přehled základních metod, jejich 

možné rozdělení a základní princip, na kterém pracují. 

K bezkontaktnímu získání 3D obrazu v průmyslové praxi se využívá více metod. 

Můžeme je rozdělit například podle počtu snímků, ze kterých se obraz tvoří: 

· 3D obraz vytvořený z jednoho snímku, 

· 3D obraz vytvořený ze dvou nebo více snímků. 

Tyto metody vycházejí z principů, které využívá lidský mozek při získávání 3D 

informací o okolním světě. Často jsou přístupy nazývány shape from X. 

Významnou podskupinou jsou metody, u kterých se využívá pro vytvoření 3D 

obrazu laserového paprsku. 

Toto rozdělení nemusí být přesné a každému pro každou aplikaci vyhovující, 

protože metody se často prolínají a kombinují prvky z jednotlivých metod pro dosažení 

nejoptimálnějšího výsledku. Můžeme najít i další hledisko rozdělení, například podle 

toho, zda-li je nebo není do skenované scény vnesena nějaká další informace (laser, 

externí osvětlení,...). Dalším hlediskem je rozdělení podle kvality či rychlosti získání 

obrazu. Pro účely této práce budu používat rozdělení principů skenování uvedené výše. 

1.1 3D obraz vytvořený z jednoho snímku 

Jednou z metod získání 3D obrazu je použití pouze jediného snímku. Níže jsou 

popsány základní varianty této metody. 

1.1.1 Obraz vytvořený pomocí stínů (shading) 

Obraz vytvořený ze stínů je jedna ze základních metod získání 3D obrazu ve 

strojovém vidění. Tato metoda je založena na základní interakci (vrhání stínů) mezi 

snímaným povrchem a osvětlením. Toto vrhání stínů je zobrazeno na obr. 2. Vlastnosti 
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obrazu vnímaného pozorovatelem záleží na vzájemné poloze snímaného povrchu, 

směru dopadajících paprsků od osvětlení a směru natočení kamery, do které se paprsky 

odrážejí. Metoda shape from shading s jedním zdrojem osvětlení a jednou kamerou je 

bohužel nelineární, nejednoznačná a spíše kvalitativní než kvantitativní. Touto metodou 

nelze snímat zrcadlové povrchy kvůli odrazu světla a chybnému vyhodnocení [5]. 

 

Obr. 2 Zobrazení prostorových objektů (koule a kráter) pomocí stínování [6]. 

1.1.2 Obraz vytvořený z textury 

Obraz vytvořený z textury je založený na rekonstrukci 3D obrazu z 2D snímku 

tak, že se na povrch promítá textura (opakující se prvek, například bod). Tato textura se 

kvůli odlišné vzdálenosti ploch a zakřivenosti povrchů deformuje. Z této deformace je 

možné výpočtovým algoritmem rekonstruovat 3D objekt [7]. 

Rekonstruovat 3D obraz lze i pomocí známé textury například kostkované košile 

na obr. 3, texturu je nejprve potřeba nasnímat a vyhodnotit, poté se pracuje na stejném 

principu jako u promítnuté textury [8]. 

 

Obr. 3 Rekonstrukce z promítnuté textury a rekonstrukce ploch za pomocí textury která je přímo na 
objektu [8]. 
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1.2 3D obraz vytvořený ze dvou nebo více snímků 

Níže uvedené metody pracují na principu skládání 3D obrazu z dvou a více 

snímků. 

1.2.1 Stereoskopie 

Jedná se o snímání jednoho nebo více snímků požadované součásti, z nichž se 

pomocí triangulace vytvoří model. Triangulací se určuje vzdálenost součástí. Snímanou 

součást a ohniska kamer si lze představit jako tři body trojúhelníku, pokud známe 

vzdálenost mezi ohnisky kamer, není problém s pomocí goniometrických funkcí 

bezpečně určit vzdálenost. 

V ideálním případě má geometrie stereovize globální souřadný systém 

vycentrovaný do ohniska jedné z kamer (například levé). Ohnisková vzdálenost obou 

kamer je stejná a hlavní paprsky procházejí rovinou obrazu. 

Při použití stereoskopie je problémem nalezení odpovídajících elementů (pixelů) 

snímané součásti z obou kamer. Dříve bývaly omezením i vysoké nároky na výkon 

hardwaru, toto omezení ale přestává být aktuální, protože výkony jsou již na dostatečně 

vysoké úrovni. Stereovize tak může poskytovat úplnou vizuální informaci při plném 3D 

zobrazení. 

Problémy s nalezením a rozpoznáváním elementů (pixelů) je možné obejít za 

pomoci lokálních a globálních rozpoznávacích metod. Lokální metody porovnávají 

malé oblasti obrazu z jedné kamery do druhé na základě skutečných znaků součásti. 

Můžeme je dělit podle toho, zda porovnávají jednotlivé oblasti mezi obrazy, nebo 

korelují místo na malé oblasti. Globální metody doplňují lokální na základě uvážení 

fyzikálních omezení [9] [10]. 

1.2.2 Photometric stereo 

Tato metoda je založena na pevné poloze kamery, která snímá objekt různých 

směrů osvětlení. Na obr. 4 je uvedena ukázka různých směrů osvětlení na povrch koule. 
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Snímky se složí a díky znalosti směru zdroje světla je možné rekonstruovat 3D povrch. 

Tato metoda de facto spojuje několik snímků metody shape from shading [11]. 

 

Obr. 4 Dopadající světlo z různých směrů na objekt (koule) [11]. 

1.2.3 Tvar z pohybu, přiblížení, zaostřední 

Shape from motion je metoda využívající snímání objektu pomocí kamery, která 

se pohybuje okolo objektu (obr.5). Na tomto principu funguje například Google street 

view, nebo aplikace pro chytré telefony Autodesk 123D catch. 

Další podobné metody jsou založené na snímání objektu se zaostřením (focusing) 

na různé části objektu, nebo snímání objektu s různým přiblížením (zooming) [6]. 

 

Obr. 5 Snímání budovy z různých úhlů k vytvoření 3D modelu [6]. 

1.3 Metody využívající laserový paprsek 

Výhodou laseru je jednoduché generování světelného paprsku, snadné použití 

infračervených paprsků a možnost vytvoření úzkých svazků paprsků. 

Nevýhodou je snímání některých povrchů, jako je leštěný kov nebo sklo, protože 

dochází k zrcadlovému odrazu. Paprsek se potom může odrážet v nepředvídatelných 
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směrech a dojde k chybě při výpočtu tvaru. U transparentních materiálů paprsek projde 

skrz a nezíská se žádná informace o třetím rozměru 

Metody využívající laserový paprsek jsou: 

· TOF senzory (time of flight sensors), 

· phase-modulation senzory, 

· senzory triangulace. 

1.3.1 Time of Flight senzory 

Tato metoda je založena na principu měření času letu vyslaného paprsku k 

pozorovanému objektu a zpět do snímače, který zde slouží zároveň jako detektor. Z 

doby letu se pak výpočtem zjistí vzdálenost objektu. Tyto senzory se někdy také 

nazývají LIDAR (Light Detection Air Ranging) nebo LADAR (laser radar). 

Díky tomu že, TOF senzory vysílají zpravidla pouze jeden paprsek, získáváme z 

povrchu objektu informaci pouze o jednom bodu. V praxi je potřeba zjišťovat více 

informací, proto jsou paprsky hnány soustavou zrcátek. Tímto získáme informaci v 

podobě vektoru. K pohybu zrcátek se používá krokový motor nebo rotační, případně 

oscilační zrcátka pro automatické skenování. Výrobcem je například společnost SICK 

nebo DeltaSphere [9] [10]. 

1.3.2 Phase-modulation senzory 

Existují dvě skupiny těchto senzorů. V první skupině je spojitý laserový signál, 

který je modulován amplitudou nebo frekvencí. V druhé skupině se pozoruje fázový 

posuv mezi vysílaným a příchozím signálem, z této informace se odhadne doba letu 

paprsku a vzdálenost objektu. [9] [10]. 

1.3.3 Triangulační senzory 

Tato metoda využívá laserového bodu nebo paprsku, který je vysílán na snímaný 

povrch a je sledován senzorem (kamerou). 3D pozice se určí ze znalosti pozice, 
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orientace laseru a senzoru a ze základní trigonometrie. U laseru známe jeho frekvenci a 

můžeme k němu tak přiřadit spektrální filtr se stejnou frekvencí. Tento filtr eliminuje 

všechno záření, které je jasnější než laserový bod či paprsek, toto umožňuje lepší 

snímání. Čárový paprsek lze z bodového laseru vytvořit pomocí čoček a zrcadel. 

Nevýhodou je, jako u všech metod využívajících laseru průchod paprsku skrz průhledné 

materiály nebo zrcadlový odraz od lesklých povrchů [9] [10]. 

1.4 Hardware 

Hardware kamer se významnou měrou podílí na schopnostech jednotlivých kamer 

zpracovávat data v různé kvalitě. Volbou hardwaru se ovlivňují parametry budoucího 

3D obrazu a funkčnosti kamer. Jedná se o jeho rozlišení, barevnou hloubku, nebo o 

schopnost kamery pracovat v tmavém či prašném prostředí a další parametry. Cílem 

hardwaru je produkce kvalitních dat pro pozdější softwarové zpracování. 

Cílem při návrhu aplikace 3D kamery by mělo být použití optimálního 

hardwarového (i softwarového) vybavení, aby kamera využívala co nejvíce svých 

schopností při přijatelných nákladech. Protože je zbytečné, aby například drahá 3D 

kamera, která je schopna měřit rozměry ve zlomcích milimetru, sloužila k prostému 

počítání lahví v přepravkách. 

1.4.1 Objektivy 

Jak je uvedeno ve skriptech [12], objektiv je prvek, přes který dochází k 

promítnutí světelného záření (obraz) na snímač. Objektiv může být tvořen jednou 

čočkou nebo soustavou čoček. Při použití soustavy čoček je možné pomocí kroužku na 

objektivu provést zaostření na určitou vzdálenost. Hlavním parametrem u objektivu je 

ohnisková vzdálenost, která určuje úhel záběru v závislosti na velikosti snímače v 

kameře. Při volbě objektivu je potřeba vypočítat ohniskovou vzdálenost. Neméně 

podstatnou vlastností objektivu je jeho světelnost. Jedná se o číslo, které udává kolik, 

světla objektiv propustí do kamery při plně otevřené cloně. K označení se používá f/X, 

přičemž X značí nejmenší možné číslo clony, tedy hodnotu světelnosti. Čím je toto číslo 

nižší, tím má objektiv vyšší světelnost a umožňuje lepší snímání obrazu při zhoršených 

světelných podmínkách. V průmyslu se používají objektivy podle aplikace v rozmezí 



21 

 

světelnosti f/0,95 až f/2,8. Při výběru objektivu je také potřeba zohlednit i obrazové 

vady. Jedná se o: 

· geometrické zkreslení obrazu, 

· míra poklesu kontrastu od středu k okrajům zorného pole, 

· chromatické vady. 

1.4.2 Snímače 

Jedná se o prvek, snímající paprsky (obraz), které na něj dopadají přes objektiv a 

převádí je na elektrické signály, které jsou dále zpracovávány. Nejvýznamnějším 

parametry snímače jsou jeho rozlišení, tzn. počet prvků v mřížce snímače, velikost a 

jeho citlivost. Čím vyšší rozlišení a citlivost, tím kvalitnější (detailnější) obraz lze 

získat, ovšem je potřeba vzít v úvahu i vysokou datovou náročnost takovýchto dat. 

Dalším parametrem, který ovlivňuje snímač je barevnost. Může být černobílý, kdy se 

snímá ve stupních šedi. Barevný snímač pak snímá převážně v RGB modu. 

Snímače lze rozdělit do dvou skupin a to: 

Snímače pracující na fotoemisivním principu. Využívá se fotoelektrického jevu. 

Tento princip se používal ve vakuových snímacích elektronkách a fotonásobičích. Jak je 

již z využití patrné, jedná se o zastaralou technologii, která se již v dnešní době používá 

velmi omezeně. 

Druhou, v současnosti velmi využívanou skupinou, jsou snímače pracující na 

fotovoltaickém nebo fotovodivostním principu. Využívá se vnitřní fotovoltaický jev v 

polovodičích. Do této kategorie spadají i dva nejvyužívanější snímače v průmyslové 

praxi. Jedná se o starší CCD snímač, a novější, stále častěji nasazovaný CMOS APS 

snímač. Tyto dva snímače jsou blíže popsány níže. Detailnější popis snímačů a principů 

snímání je uveden ve skriptech, ze kterých je čerpán i následující text [12]. 
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CCD snímač 

Snímače jsou vyráběny pomocí technologie, kterou pro filmový průmysl vyvinul 

Willard Boyl a George E Smith. CCD snímač je ve své postatě posuvný registr, 

vystavený působení světla. 

Dopadající fotony excitují v buňce určité množství elektronů. Množství fotonů a 

množství elektronů je tedy podobné, analogické. Abychom se dostali k digitálnímu 

záznamu, je třeba, aby se velikost elektrického náboje, vyvolaného dopadem světa 

změřila a vyjádřila číselnou hodnotou. Jednotlivé buňky CCD prvku zachycují světlo a 

mění energii dopadajících fotonů na elektrický náboj. Nejsou tedy samy o sobě schopny 

nijak „měřit“ barvu dopadajícího světla, tedy jeho vlnovou délku. „Vnímají“ jen jas, 

tedy světlo a stín. Pro získání barevného obrazu je nutné buňky opatřit barevnými filtry, 

které detekují jas v daném pásmu vlnových délek. Nejčastěji je volen přístup, kdy filtry 

jsou barvy červené, modré a zelené (RGB). Z praktických důvodů se buňky organizují 

do čtveřic, protože tuto čtveřici vyplňují pouze tři barvy, je zelená barva obsažena 

dvakrát (tzv. bayerův filtr) [12] [13]. 

CMOS APS snímač 

Snímače CMOS APS jsou vyráběny technologií, která se hojně využívá při 

výrobě paměťových čipů. Technologie známá od roku 1963, se postupně rozvíjela v 

letectví a později v komerčních aplikacích. Na začátku 90. let se tato technologie 

postupně stala základem většiny dnes vyráběných logických obvodů a také 

mikroprocesorů. 

Buňky tohoto snímače využívají fotoefektu a jejich konstrukce je v tomto ohledu 

podobná CCD snímačům, ale na rozdíl od nich je buňka přímo čtena. Každá 

světlocitlivá buňka - pixel má vlastní zesilovač a může být díky tomu přímo adresována 

a čtena pomocí jejích X a Y souřadnic. Toto zrychluje čtení obrazového záznamu, 

snižuje spotřebu energie a produkci zbytkového tepla. Kladem je, že CMOS technologie 

jsou rozšířené, relativně levné a umožňují, aby na samotném čipu byly i další nutné 

prvky pro získání digitálního obrazu, jako jsou řídící obvody a digitalizace obrazu. Na 

druhou stranu, zesilovač každé buňky zabírá část její plochy (snižuje se fill factor) a 
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vlastní světlocitlivá plocha buňky potom vyžaduje větší zesílení, což zvyšuje obrazový 

šum. Výrobci CMOS APS senzorů se proti tomu brání mikročočkami, které jsou 

umístěny nad každou světlocitlivou buňku [12]. 

Porovnání snímačů 

V tab. 1 je uvedeno základní porovnání snímačů v kamerách. V současné době je 

vzhledem k cenové úspoře, vysoké rychlosti snímání a výstupu v digitálním systému ve 

většině aplikací nasazován CMOS APS snímač. Tento snímač je osazen i v kameře 

SICK Ranger, která je rozebrána v druhé části této práce. 

Tab. 1 Porovnání vlastností snímačů [12]. 

Parametr CCD Cmos APS 

Signál z pixelu Paket elektronů Napětí 

Signál z čipu Napětí (analogový) Bity (digitální) 

Rychlost Nízká, sekvenčí čtení Vysoká, maticové adresování buněk 

Citlivost 

Velmi dobrá, lepší 
barevná věrnost 
snímků, kvalitní obraz 

Při horších světelných podmínkách 
může být problém s dosažením 
kvalitního zobrazení a horší rozlišení 
barev 

Dynamický rozsah Vysoký Průměrný 

Šum 
Malý, velká kvalita 
obrazu 

Šum je větší, kvůli nižšímu fill 
faktoru a díky mikročočkám. Pevný 
šum vycházející z mřížky 

Odběr energie 
Velký 50x více než 
cmos 

Relativně malý 

Složitost a náklady 
na vývoj 

Menší Velké 

Složitost systému 
Složité, řada obvodů 
mimo čip 

Jednodušší, většina obvodů je přímo 
na čipu 

Cena 
Vysoká, specializovaná 
výrobní technologie 

Levnější, využívá se standardních 
technologií logických obvodů 

1.4.3 Připojení 

Základními typy pro připojení kamer k počítači jsou: USB 2.0 a 3.0, FireWire 

(IEEE 1397 a/b), Gigabit Ethernet a Camera Link. Připojení musí umožnit rychlý 
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přenos dat, pracovat s co nejmenším zpožděním od sejmutí snímku k jeho zpracování i s 

co nejmenším zpožděním příkazů [12]. 

1.5 Software 

Pokud chceme získávat 3D obraz, nestačí nám pouze kvalitní hardwarové 

vybavení, ale nedílnou součástí tohoto procesu je i software. Software nám slouží ke 

zpracování a vyhodnocení získaného obrazu. Na kvalitě programu pro zpracování dat 

stojí a padá celá problematika 3D skenování. Rozdělení je opět možné z více hledisek. 

Prvním může být rozdělení podle místa, kde je vyhodnocovací software nahrán. 

Jednak, v případě smart kamer a kamerových senzorů, je software, který zpracovává 

obraz nahraný přímo v kameře, k jejímu chodu tudíž není potřeba počítač. Tyto 

softwary jsou dodávány s každou kamerou přímo výrobcem. U tohoto systému je 

výkonové omezení, ale v aplikacích, kde se využívá je zcela dostačující. Velkou 

výhodou těchto systémů je rozvíjející možnost využití smartphonů a tabletů k jejich 

konfiguraci a k zobrazení zpracovávaných informací. Druhou kategorií jsou potom 

kamery, které pouze snímají technologickou scénu a vyhodnocení probíhá v připojeném 

počítači. Zde je výkon v podstatě neomezen díky velikým výkonům počítačů. S 

kamerou je zpravidla dodáván pouze konfigurační software, další programy pro 

specifické aplikace jsou tvořeny přímo na míru. 

Dalším hlediskem, podle kterého lze zařízení rozdělit, je v tomto případě určení 

nakupovaného softwaru. Jedná se o programy pro kontrolu modelů na jedné straně a o 

programy pro reverzní inženýrství, tedy skenování modelu, na straně druhé. Programy 

na kontrolu modelů jsou například VXinspect nebo Geomagic Control nebo Halcon. 

Tyto programy umožňují například kontrolu tolerancí a přesné měření. Programy pro 

získání modelů jsou například VX model a DesignX, dále pak různé moduly do CAD 

programů (např. Solid Works). Tyto programy umožňují práci s naskenovanými daty a 

jejich úpravu. Jako je například domodelování a připravení modelu pro 3D tisk [14]. 
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1.6 Příslušenství kamer 

V této kapitole je rozebráno základní příslušenství které se používá při 

průmyslových aplikacích kamer. Jedná se o osvětlení, lasery a enkodéry. 

1.6.1 Osvětlení 

Zdrojem světla pro osvětlení scény může být například sluneční světlo, ale to není 

kvůli jeho nestálosti v závislosti na počasí a na denní době vhodné pro průmyslové 

aplikace. Vhodnější je použít umělé světlo, jehož zdrojem může být zářivka, žárovka, 

laser nebo LED emitované světlo. U většiny průmyslových aplikací nestačí využití 

okolního světla místnosti, ale je nutné řešit osvětlení scény samostatně. Také je vhodné 

odstínit scénu od okolního světla, aby byla zaručena stálost světelných podmínek při 

měření. V současné době se používá LED osvětlení. Jeho výhodou je malé napájecí 

napětí, dlouhá životnost se stálostí světla, kvalita a snadná parametrizovatelnost, kterou 

je možné u některých aplikací řídit přímo z kamery. V závislosti na požadavcích pro 

aplikaci se používá buď kontinuální nebo pulsující světlo. 

Na rozdělení osvětlení lze pohlížet z různých hledisek. Jedním z nich může být 

podle vlnové délky od ultrafialového po infračervené. Neviditelné infračervené světlo 

má výhodu v provozech, kde by například blikání viditelného světla obtěžovalo 

pracovníky a obsluhu. Viditelné bílé světlo potom charakterizuje jeho teplota. Další 

dělení je možné například na světlo upravené filtry, to se dělí na polarizované, 

koherentní nebo monochromatické. 

U LED zdrojů můžeme rozdělit základní geometrii podle obr.6 na: 

· Přední osvětlení s jasným obrazovým polem, kdy se světlo od povrchu 

objektu odráží zpět do kamery. 

· Přední osvětlení s temným zorným polem, kdy se světlo odráží od 

struktury na povrchu sledovaného objektu. 

· Zadní osvětlení, kdy osvětlení prochází kolem objektu a tvoří tak siluety. 

U transparentních objektů prochází světlo skrz objekt. 
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Obr. 6 Schematické zobrazení druhů osvětlení [12]. 

Konstrukčně mohou být osvětlovače provedeny jako plošné, liniové, prstencové 

(obr.7), podsvětlující, klenbové a další. U každé aplikace je důležité zvolit vhodný zdroj 

osvětlení, případně jejich kombinace [12]. 

 

Obr. 7 Kruhové osvětlení na objektiv [15]. 

1.6.2 Lasery 

Jedním z druhů osvětlení, používaných při snímání obrazu, jsou lasery. Slovo 

laser vzniklo z anglického označení „Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation“, což v překladu znamená „zesilování světla stimulovanou emisí záření“. 

Světlo vyzařované laserem je ve formě úzkého svazku, je koherentní a 

monochromatické. Barva je zpravidla červená, to odpovídá vlnové délce okolo 630 nm. 

Lasery lze dělit na pevno-látkové a plyno-látkové. Pro osvětlování scény při snímání 
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obrazu jsou vhodné jen některé. Lasery jsou z hlediska bezpečnosti hodnoceny dle MPE 

(Maximum Permissable Exposure, tj. maximální přípustná dávka ozáření), která udává 

úroveň laserového ozáření, jemuž mohou být z a normálních okolností vystaveny osoby 

(jejich oči či kůže) aniž by se u nich projevily nepříznivé vlivy ozáření do 4 tříd. 

Ve strojovém vidění se používají lasery tříd 2 až 3B. Při použití vyšších tříd je 

potřeba zajistit bezpečnost laserů i obsluhy. 

Třída 1 - lasery o malém výkonu, které jsou za všech podmínek bezpečné. 

Nehrozí překročení MPE při přímém pohledu, ani při použití pomůcek, např. 

mikroskopu. 

Třída 1M - lasery, které jsou při běžném používání bezpečné, nebezpečí hrozí, 

pokud je paprsek zesílen optickým systémem, např. mikroskopem. 

Třída 2 - lasery s nízkým výkonem (do 1 mW), které vyzařují viditelné světlo, zde 

je bezpečnost zajištěna mrkacím reflexem. Nebezpečí hrozí při pohledu do laseru 

delším než je 0,25s. Do této kategorie spadá většina laserových ukazovátek. 

Třída 2M - pokud nejsou lasery zesíleny optickým systémem, jsou díky mrkacímu 

reflexu bezpečné. Do této třídy spadají lasery s velkým průřezem paprsku, nebo paprsky 

s velkou rozbíhavostí. 

Třída 3A - bezpečné lasery při sledování nechráněným zrakem. Přímý pohled do 

svazku pomocí optických pomůcek může být nebezpečný. Do této třídy spadají lasery 

vyzařující ve viditelných vlnových délkách do výkonu 5mW. 

Třída 3B - přímý pohled do svazku holým okem je nebezpečný, nebezpečí může 

hrozit i při zrcadlovém odrazu. Při reflexi od povrchů různých materiálů nebezpečí 

nehrozí. Třída pro lasery pracující o vlnové délce od 315 nm do daleké infračervené s 

výkonem do 0,5W. 

Třída 4 - vysokovýkonné lasery, které jsou nebezpečné i pro kůži. Nebezpečí 

hrozí jak při zrcadlových, tak reflexních odrazech. Při nedodržení minimální bezpečné 
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vzdálenosti jsou schopny silně popálit či pořezat pokožku. Lze s nimi zapálit hořlavé 

materiály. 

Osvětlení pomocí laseru se provádí ve formě bodu, linie nebo textury a dalších 

variant. Na obr.8  je uvedeno několik typů osvětlení laserem [12]. 

 

Obr. 8 Ukázka variant laserového paprsku [12]. 

1.6.3 Enkodéry 

Enkodéry, neboli snímače polohy ve strojovém vidění, dávají kameře informaci o 

pohybu součásti v ose y. Díky této informaci potom může software vytvořit 3D model. 

Nejčastěji se používají takzvané rotační enkodéry, zejména při snímání běžících pásů. 

Pomocí signálu vyslaného z enkodéru je možné spouštět i měření kamerou. V některých 

aplikacích nemusí být enkodér použit. Jedná se například o aplikace kde je zajištěna 

konstantní rychlost posuvu skenovaného dílce. 

Základním principem funkce enkodérů je měření přítomnosti či nepřítomnosti 

dobře detekovatelného materiálu na otáčejícím se kolečku. V případě tachometru pro 

jízdní kolo je to magnet, v případě kuličkové myši je to díra v kolečku. Existují 

inkrementální enkodéry, které detekují pouze změnu polohy o pevně daný minimální 

krok. Dále pak enkodéry absolutní, které dokážou detekovat polohu v rámci 360° [16]. 

Inkrementální enkodéry 

Inkrementální senzory se používají ve zpětnovazebných systémech řízení polohy, 

rychlosti a případně zrychlení v celé řadě aplikací, jako příklad lze uvést průmyslovou 

robotiku a s ní související strojové vidění. Charakteristickou vlastností jsou malé 

rozměry a hmotnost, současně s vysokou rozlišovací schopností. Název „inkrementální“ 

charakterizuje princip činnosti, který je založený na otáčivém mezikruží, kde se 

pravidelně střídají průhledné a neprůhledné rysky. Tyto rysky při otáčení přerušují 

světlo LED diody umístěné na jedné straně tohoto mezikruží. Průchod světla potom 
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detekuje fototranzistor (nebo jiný senzor světla), který je umístěn proti LED diodě na 

druhé straně mezikruží. Ve většině případů je mezi rotační kotouč a senzor světla 

(případně vysílač) vložen nepohyblivý maskovací kotouč, který má rysky se stejnou 

roztečí jako kotouč rotační. Světlo potom prochází pouze v případě, jsou-li v zákrytu 

průhledné rysky. Výsledkem je periodický signál, který má periodu nepřímo úměrnou 

počtu rysek na otáčku a rychlosti otáčení pohyblivého kotouče. Tento signál je potom 

převeden na obdélníkový průběh. Mimo výše uvedený princip lze užívat i princip 

reflexe, kdy jsou oba dva prvky, jak snímač, tak vysílač světla na stejné straně. Pokud 

chceme rozlišit i smysl otáčení, je nutné maskovací kotouč opatřit druhým segmentem, 

posunutým o daný úhel. K tomuto segmentu potom přísluší druhý fotosenzor, který 

snímá fázově posunutý světelný tok. Signál vystupující z prvního senzoru se nazývá A a 

z druhého B. Detekci změny fáze signálů A a B získáme informaci o směru otáčení. 

Otáčivý kotouč může mít ještě doplňkový otvor, průhlednou rysku s dalším zdrojem a 

snímačem světla, která je určena pro detekci výchozí, nebo též nulové pozici v podobě 

jednoho pulsu na otáčku. Tento puls se využívá při nastavení do výchozí polohy a při 

detekci akumulované chyby [17]. 

1.7 Přehled 3D kamer 

Nástrojů pro snímání 3D obrazu v průmyslové praxi existuje celá řada. Od 

nejjednodušších 3D senzorů pro základní snímání po nejsofistikovanější 3D kamery, 

které umožňují současně snímat nejen tvar, ale i barvy, kontrast či rozptyl. 

Na trhu je řada výrobců technologií pro 3D strojové snímání, v následujících 

odstavcích se budu zabývat produkty společnosti SICK, protože jejich modelová řada 

pokrývá dostatečně celé spektrum od senzorů po kamery. Další výrobci budou pouze 

uvedeni v podobě jmenného seznamu. 

1.7.1 SICK 3D Vision 

Společnost SICK nabízí celé portfolio produktů pro 3D měření v průmyslu, od 

základních senzorů, přes 3D smart kamery, po vrchol nabídky, řadu SICK Ranger. 
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3vistor-T 

Nejzákladnější 3D senzor společnosti SICK. Snímá pomocí snímače s rozlišením 

144x176 pixelů. Umožňuje vytvořit až 30 3D snímků za vteřinu a komunikuje 

rozhraním Gigabit Ethernet. Tento senzor pracuje na principu měření doby průchodu 

světla (angl.: time-of-flight measurement). Poskytuje pro každý pixel informace o 

hloubce v reálném čase. Senzor umožňuje zasílat všechna nezpracovaná 3D data, nebo 

pouze předběžně zpracované informace, které jsou relevantní pro danou aplikaci. 

3vistor-T lze uplatnit například v intralogistice, robotice nebo v průmyslových 

vozidlech. Na obr. 9 je uvedena fotografie senzoru 3vistor-T [18]. 

 

Obr. 9 SICK 3vistor-T [18]. 

TriSpector1000 

Jedná se o snímač, který má v sobě integrovaný zdroj viditelného laserového 

světla. Jeho výhodou je vysoká rychlost snímání, až 2000 3D profilů za sekundu. 3D 

inspekce pohyblivých dílů. Pořizuje 3D snímky s vysokým rozlišením s překrýváním 

intenzity. Trispector je konfigurovatelný senzor, jeho konfigurace probíhá v softwaru 

SICK Sopas. Tento snímač nachází uplatnění v průmyslové praxi například při kontrole 

kvality spotřebního zboží, při měření objemu a tloušťky nebo kontroly plnosti 

zásobníků. Na obr. 10 je uvedena fotografie snímače TriSpector1000 [18]. 

 

Obr. 10 SICK TriSpector1000 [18]. 
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3vistor-P 

Tento senzor pracuje na principu dvou očí a využívá tedy stereometrii. Obr. 11 

zobrazuje tento senzor včetně dvou čoček, které tvoří tzv. oči. Je určen pro venkovní 

použití. Výhodou je samostatný systém, který vyhodnocuje snímky a v reálném čase je 

zobrazuje na monitoru. 3D kamerový systém 3vistor-P CV lze použít jako asistent jízdy 

v těžkých terénních užitkových vozidlech, která se používají venku, např. v přístavech, 

v dolech, na staveništích a v zemědělství [18]. 

 

Obr. 11 SICK 3vistor-P [18]. 

SICK IVC-3D 

Jedná se o smart kameru, tedy o kameru, do které je integrované zpracování 

obrazu a není tedy k její činnosti zapotřebí počítač. Tato smart kamera je určená pro 

snadno proveditelné 3D zpracování obrazu. Lze ji snadno napojit na PLC, řídící 

systémy robotů a ostatní řídicí systémy. Lze zaznamenat až 5000 profilů za sekundu. 

Snímání nezávisí na barvě nebo kontrastu objektu. IVC-3D má v sobě integrovaný zdroj 

viditelného laserového světla, což je možné vidět na obr. 12. Uplatnění v průmyslu 

může najít například při kontrole správnosti montáže, při kontrolách objemů a tvarů na 

běžících pásech [18]. 

 

Obr. 12 SICK IVC-3D [18]. 



32 

 

Scanning Ruler 

Scanning Ruler má výkon 3D snímek za 2,5 s, a proto slouží ke zpracování 3D 

obrazu stacionárních objektů. Jeho objektiv má velké zorné pole. Díky tomu je možné 

skenovat euro palety. Výstupem je 3D mračno bodů ve stupních šedi. Nashromážděná 

data lze použít pro lokalizaci dílů při namátkovém kompletování zásobníku a pro 

výpočet nejlepší úchopové polohy pro roboty. Kamera disponuje integrovaným 

laserovým zdrojem světla a umožňuje na milimetr přesné 3D měření mračna bodů 

(point cloud) celé plochy obrazu. Připojení k PC je realizováno ethernetovým kabelem. 

Konfigurace probíhá v softwaru Ranger Studio. Na obr. 13 je zobrazen Scanning Ruler 

[18]. 

 

Obr. 13 SICK Scanning Ruler [18]. Obr. 14 SICK Ruler [18]. 

Ruler 

Ruler (obr. 14) je určený pro velice přesná měření pro hodnoty šířky od 100mm 

do 1,5m. Současně měří 3D tvar, rozptyl a stupně šedi. V těle má integrovaný zdroj 

viditelného laserového světla i vlastní kameru. Toto pouzdro je robustní a odolné, proto 

se hodí pro použití v nepříznivých podmínkách. Konfigurace na PC probíhá v programu 

Ranger Studio a připojení je pomocí ethernetového kabelu. Výkon této kamery je 

10.0000 3D profilů za sekundu. Kromě rychlých 3D měření poskytuje kamera Ruler E i 

vyhodnocení ve stupních šedé a vyhodnocení rozptylového světla laseru. V praxi tato 

kamera nachází uplatnění například při sledování objektů na běžícím páse, nebo k 

vyhodnocení a rozlišení náhodných objektů z bedny pro robotické plnění stroje [18]. 

Ranger 

Ranger tvoří vrchol nabídky společnosti SICK z jejího portfolia k 3D snímání. 

Hlavní předností je funkce MultiScan, která umožňuje současně měřit 3D tvar, kontrast, 
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barvy a rozptyl. Tato funkce umožňuje provádění měření velkého počtu dalších 

vlastností objektu, jako je např. kontrast, lesk a rozptyl laseru. Ranger má snímač o 

rozlišení až 1536 pixelů v případě 3D a 3072 u stupňů šedi. Kamery Ranger mají 

vysokou rychlost 3D měření, až 30.000 3D profilů za sekundu, při vysoké kvalitě dat. 

Připojení je realizováno ethernetovým kabelem a konfiguruje se pomocí softwaru 

Ranger studio. Tato kamera má uplatnění v širokém spektru průmyslových aplikací, 

především tam, kde je vyžadována velká rychlost a kvalita dat. Například inspekce 

výrobků na běžících pásech. Kamera SICK Ranger E55 je zobrazena na obr. 15 [18]. 

 

Obr. 15 15 SICK Ranger E55 [18]. 

1.7.2 Další výrobci zařízení pro 3D snímání 

Dalšími výrobci zařízení pro 3D snímání jsou například: 

· Photon Focus, 

· Cognex, 

· Vidis, 

· ENSENSO, 

· IFM, 

· ISRA Vision. 

1.8 Závěr teoretické části 

Na závěr je potřeba si uvědomit, že problematika 3D skenování je velmi složitá a 

dynamicky se rozvíjející průmyslová oblast. V této bakalářské práci není možné 
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obsáhnout všechny její principy, zákonitosti a metody. Pro doplnění informací lze 

doporučit knihy [12] a [19], kde je problematika snímání obrazu a zpracování obrazu 

včetně hardwarových popisů velice dobře zpracována. I přes náročnost a složitost není 

3D skenování vždy dokonalé. I u skenování špičkovou kamerou, jakou je kamera SICK 

Ranger, nedostaneme obraz ze všech stran, ale pouze „z vrchu“, strana, kterou se 

předmět dotýká podložky, zůstane nenaskenovaná. 

2 Aplikace hardwarových možností. 

V této části bude podrobněji rozebrána již zmíněná kamera SICK Ranger, včetně 

jejího příslušenství a její zprovoznění. Dále pak návrh a realizace testovacího standu. 

2.1 Kamera SICK Ranger E55 

Základním prvkem po každou aplikaci snímání scény je kamera. Pro aplikaci 

snímání designových lišt je použita kamera SICK Ranger E55. Obr. 16 zobrazuje nákres 

kamery SICK Ranger z boční a spodní strany včetně celkových rozměrů. Dále jsou zde 

rozměry a velikosti otvorů se závity. 

 

Obr. 16 Nákres kamery SICK Ranger [20]. 
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2.1.1 Snímač 

Kamera SICK Ranger E je osazena snímačem M12 Smart Vision Series. Jedná se 

o CMOS snímač, který má dvourozměrné pole pixelů. Každý pixel má vlastní zesilovač 

a AD převodník. Součástí snímače je i procesor, který umožňuje zpracovávat obraz 

přímo na snímači. Rozlišení snímače je 515 x 1536 pixelů. Stavba tohoto snímače je 

uvedena na obr. 17. 

Díky této stavbě je možné použít vysoké rozlišení a vysokovýkonné aplikace pro 

zpracování obrazu. Tato skutečnost činní tento senzor výborným pro 3D měření [20]. 

 

Obr. 17 Snímač SICK M12 [9]. 

2.1.2 Připojení kamery 

Připojení je realizování pomocí průmyslových konektorů M12, kterými je kamera 

spojena s napájecí jednotkou obr. 20 a enkodérem obr. 21. Popis jednotlivých pinů 

těchto konektorů je uveden v tab. 2 a tab. 3. Spojení s počítačem je řešeno ethernetovým 

portem RJ45. Připojovací konektory se nachází na zadní straně kamery (obr. 18). 

Připojení kamery k napájení je řešeno rozvodným panelem, který je na obr. 19. 

 

Obr. 18 Zadní strana kamery SICK Ranger s připojovacími konektory [20]. Obr. 19 Rozvodný panel [20]. 
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Na zadní straně kamery se nachází i linie, znázorňující vzájemnou polohu 

laserového paprsku a kamery, dále pak LED diody: link, data, function, on. 

Tyto diody indikují rozsvícením, nebo blikáním následující: 

· ON  Kamera je zapnuta, 

· LINK  Kamera je připojena k ethernetové síti, 

· DATA  Kamera posílá data přes ethernetové připojení, 

· FUNCTION Rezervováno. 

 

Obr. 20 Napájecí konektor (samec) [20]. Obr. 21 Konektor enkodéru (samice) [20]. 

Tab. 2 Popis pinů konektoru napájení, barvy jsou platné pro kabel typu DOL-1208- [20]. 

Pin Barva Signál Popis 

1 Bílá In1 Zapnutí (24V) 

2 Hnědá Power Napájení (24V) 

3 Zelená Out1 Rezervováno 

4 Žlutá In2 Reset (24V) 

5 Šedá TRA 
TRA, RS-485 (sériová 

komunikace) 

6 Růžová TRB TRB, RS-485 

7 Modrá GND Zem 

8 Červená Out2 Trigerování Laseru (TTlL) 
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Tab. 3 Popis pinů konektoru enkodéru, barvy jsou platné pro kabel typu: STL-1208- [20]. 

Pin Barva Signál Popis 

1 Bílá In_A+ 
Fáze 1, RS-422 + TTL signál, 

ukončený 

2 Hnědá In_B+ 
Fáze 2, RS-422 + TTL signál, 

ukončený 

3 Zelená In_B- 
Fáze 2, RS-422 - TTL signál, 

ukončený 

4 Žlutá In_A- 
Fáze 1, RS-422 - TTL signál, 

ukončený 

5 Šedá AUX GND 
Pomocné uzemnění (proud < 

100mA) 

6 Růžová In3 Rezervováno 24V 

7 Modrá In4 Zapnutí monitoru (24V) 

8 Červená Out3 Rezervováno (typ B) 

 

2.1.3 Měření kamerou Ranger 

Při měření touto kamerou se využívá deformace laserového paprsku, který dopadá 

na měřený objekt, kamera snímá tyto deformace a z nich vytváří profily, ze kterých 

potom skládá 3D obraz. Kamera umožňuje měřit v 11 vestavěných režimech 

(komponentách), které jsou uvedeny v tab. 4 [20]. 
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Tab. 4 Režimy kamery SICK Ranger [20]. 

Komponenta Popis Měří 

HorThr 
Horizotal threshold 

(Horizontální prahová hodnota) 
Rozměr 

HorMax 
Horizontal max 

(Horizontální maximum) 
Rozměr, intenzita 

HorThrMax 

Horizontal max and threshold 

(Horizontlání maximum a prahová 

hodnota) 

Rozměr, intenzita 

Hi3D DCM 
High-resolution 3D 

(3D s vysokým rozlišením) 
Rozměr, intenzita 

Hi3D 

DCMOPT 

High-resolution 3D 

(3D s vysokým rozlišením) 
Rozměr, intenzita 

Hi3D COG 
High-resolution 3D 

(3D s vysokým rozlišením) 
Rozměr, intenzita 

Gray Grayscale (Stupně šedi) Intenzita 

HiRes gray 
High-resolution gray-scale (stupně 

šedi s vysokým rozlišením) 
Intenzita 

Scatter Scatter (Rozptyl) Intenzita, rozptyl 

Color RGB Color (Barva v RGB) Barva 

HiRes color 
High-resolution RGB color (RGB 

barva ve vysokém rozlišení) 
Barva 

 

V mém případě se jedná o měření v režimu Hi3D DCM. Při tomto měření se 

získává 3D obraz. 

Ranger Studio neumožňuje další zpracování dat, než jejich zobrazení. Pro 

zpracování dat je nutné napsat vlastní počítačový program pro danou aplikaci, například 

v jazyku C++, kde je možné použít iCon API C++ knihovnu příkazů. Vývoj programu 

není cílem mé bakalářské práce. 
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2.1.4 Zprovoznění kamery 

Ke zprovoznění kamery je nutné nainstalovat na PC program SICK Ragner studio, 

postup instalace včetně hardwarových požadavků na PC je popsána v [20]. Kamera byla 

zapojena dle tohoto návodu. Dalším zdrojem informací pro nastavení a zprovoznění 

kamery bylo použito video [21] z kanálu společnosti SICK na video serveru youtube. 

Instalace a připojení kamery bylo náročné a bylo nutné se držet přesně popsaného 

postupu, například z důvodu nutnosti měnit IP adresu počítače. 

Po prvním připojení 3D kamery jsem získal 2D obraz. Následně jsem načetl 

komponentu Hi3D a nastavil parametry. Toto nastavení probíhalo podle video návodů 

[22] [23] od společnosti SICK, na video serveru youtube. Po nastavení parametrů a 

připojení enkodéru se podařilo získat první 3D skeny. Níže jsou uvedeny ukázky, jde o 

naskenování mé ruky (obr. 24) a několika předmětů, uvedených na obr. 22. Výsledek 

skenování předmětů je na obr. 23. Jedná se o čistý výstup z kamery bez dalších úprav. 

 

Obr. 22 Skenované předměty. 
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Obr. 23 Sken předmětů z obrázku 22. 

 

Obr. 24 Sken ruky. 

2.2 Laser 

Laser použitý v této aplikaci je od firmy SICK, jedná se o Laser SICK Ranger 

laser, který vyzařuje červené světlo o vlnové délce 660nm a má výkon 35 mW. Tento 

liniový laser je opatřen čočkou, která má vyzařovací úhel 30°. Jelikož takto výkonný 
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laser spadá do bezpečností kategorie 3B, musí být laser připojen k napájení přes 

bezpečnostní box, obr. 25, který dodala firma SICK. 

 

Obr. 25 Bezpečnostní box laseru [20]. 

2.3 Enkodér 

Enkodér dává kameře informaci o posuvu objektu. V tomto případě se jedná o 

enkodér SICK DFS60B, který je na obr. 26. Jde o programovatelný inkrementální 

enkodér. Programovat tento enkodér lze pomocí programovací jednotky SICK PGT-10-

S nebo, jako v mém případě, probíhá programování na PC v programu SICK Sopas. 

Ukázka prostředí tohoto programu je na obr. 27. V tomto případě se enkodér pomocí 

převáděcího kabelu PGT-08-S připojí do USB portu počítače. Enkodéru lze nastavit 

počet prvků, na který bude rozděleno jedno otočení o 360° v rozmezí 1-10000, v mém 

případě je nastaveno 10000. Dále je možné nastavení šířky nulovacího pulsu, a to jak 

elektricky, tak mechanicky. V mém případě je zvoleno mechanické v šířce 10 prvků. 

Enkodér je připojen do rozvodného panelu kamery a využívá tak její zdroj napájení 

24V. Z rozvodného panelu jde potom signál sdruženým kabelem do kamery [24]. 
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Obr. 26 Enkodér SICK DFS60B [24]. Obr. 27 Prostředí SICK Sopas a nastavení parametrů enkodéru. 

2.4 Návrh měřícího standu 

Návrh testovacího standu pro testovací měření vychází z komponent, které jsou v 

majetku katedry sklářských strojů a robotiky, jedná se o: 

· Kamera SICK Ranger E55 

· Laser červený liniový SICK 

· Enkodér SICK DFS60B 

· Pohon TG drives DS50-063-11016-013 

· Triangulační plech kamery a laseru SICK 

· Lineární lišta RollOn uniline (obr. 28) 

Návrh měřícího standu, včetně výkresové dokumentace, jsem provedl v 3D CAD 

programu Autodesk Inventor 2014. Výkresová dokumentace čerpá informace z [25] a 

[26]. Cílem návrhu je stand, na kterém bude možné otestovat nastavení a přesnost 

měření s kamerou Ranger. Navrženy jsou dvě varianty. V obou případech je konstrukce 

standu vyrobena z hliníkových stavebnicových profilů, rozměr a tvar uveden 

schematicky na obr. 29, pro případné snadné přestavění rozměrů (výšky kamery nad 
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podložkou, pozice kamey nad podložkou). Další výhodou použití stavebnicových 

profilů je rychlá a snadná montáž pomocí šroubovaných úhelníků. První varianta má 

základu vytvořenou z profilů, což je levnější řešení. Druhá varianta má základu 

vyřešenou duralovou deskou od společnosti Festo. Jedná se o dražší řešení, ale v 

laboratorních podmínkách umožňuje snadné připevnění i jiných zařízení. Podložka, na 

kterou se pokládají skenované předměty, je z překližky s rozměry 440 mm x 350 mm x 

40 mm, která je potažena černým samolepícím sametem Velur pro minimalizaci vlivu 

pozadí na detekci objektů. 

 

Obr. 28 Kolejnice RollOn Uniline [27]. Obr. 29 nákres Al profilu 40x40mm. 

Níže je uveden seznam výkresové dokumentace pro výrobu obou variant. 

Výkresová dokumentace je v příloze. 

· Sestava testovacího standu, první verze: 2-BP S13000058-1-00 

· Sestava testovacího standu, druhá verze: 2-BP S13000058-2-00 

· Hřídel: 3-BP S13000058-1-01 

· Příruba: 3-BP S13000058-1-02 

· Profil stojna: 4-BP S13000058-1-03 

· Základní profil: 4-BP S13000058-1-04 

· Příčný profil: 4-BP S13000058-1-05 

· Držák kamery: 4-BP S13000058-1-06 

· Držák enkodéru: 4-BP S13000058-1-07 
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· Držák pohonu: 4-BP S13000058-1-08 

· Deska: 4-BP S13000058-1-09 

2.4.1 Výpočet výšky umístění laseru a kamery 

Laser má čočku s vyzařovacím úhlem 30°, podložka pro měřené předměty má 

šířku 350 mm. Výpočet výšky h podle goniometrické funkce tangens podle rovnic 1 a 2. 

Nákres výpočtu je schematicky zobrazen na obr. 30. 

 

Obr. 30 Schéma výpočtu výšky laseru. 
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Vypočtená výška je 653 mm. Maximální výška umístění kamery a laseru na 

standu je zvolena 750 mm, z důvodu například použití jiného laseru v pozdějších 

aplikacích. 

2.4.2 Navržené varianty 

Celková délka navrženého měřícího standu z první varianty je dána délkou 

kolejnice RollOn a to 765 mm. Šířka je 480 mm a výška 1000 mm. Na obr. 31 a) je 

vizualizace první varianty navrženého standu. 

 

Obr. 31 Návrh testovacího standu, první a druhá varianta. 

Druhá z navržených variant je uvedena na obr. 31 b). Jak je patrné, varianty se liší 

pouze v základně. Celková výška u druhé varianty je 995 mm. Celková délka u druhé 

varianty standu je 811 mm. Celková šíře je dána deskou Festo a to 700 mm. Zastavěná 

šíře na desce je 480 mm. Rozměry desky Festo jsou šíře 700 mm, délka 700 mm a 

tloušťka 35 mm  
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2.4.3 Připojení enkodéru 

Do kolejnice RollOn je vložena hřídel s perem 4e7x4x18 ČSN 02 2562, které je s 

výstupní hřídelí enkodéru spojena duralovou pružnou spojkou pro vymezení výrobních 

nepřesností a nesouososti vzniklé po montáži. Enkodér je do rámu (první varianta) nebo 

do desky (druhá varianta) uchycen pomocí výpalku z nerezového plechu tloušťky 3mm. 

Obr. 32 zobrazuje navržené uchycení enkodéru. 

 

Obr. 32 Připojení enkodéru ke kolejnici RollOn a k rámu, první varianta. 

2.4.4 Připojení pohonu 

Připojení pohonu do kolejnice RollOn je řešeno stejně jako u enkodéru pomocí 

hřídele s perem a duralové spojky. K motoru je připevněna příruba, která je středěna na 

vnitřní průměr pohonu dle pokynů z manuálu výrobce [28]. K rámu (první varianta), 

nebo desce (druhá varianta) je pohon připevněn výřezkem z duralového plechu tloušťky 

5mm. Obr. 33 zobrazuje navržené uchycení pohonu. 
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Obr. 33 Připojení pohonu ke kolejnici RollOn a k rámu, první varianta. 

2.4.5 Upevnění kamery a laseru 

Laser je upevněn do držáku laseru, který byl dodán s kamerou. Kamera a laser v 

držáku jsou potom upevněny v triangulačním plechu, který byl také dodán s kamerou. 

Do rámu je připevnění řešeno duralovým L profilem s otvory pro šrouby (obr. 34).  

 

Obr. 34 Uchycení kamery a laseru na testovacím standu. 
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2.5 Metodika testovacího měření 

Výše popsaný stand je navržen pro testování a odladění parametrů kamery. 

Především jde o dobu expozice. Dalšími parametry které lze testovat jsou například 

rozsah snímané scény, směr posuvu podložky, režim odměřování vzdálenosti, kde 

nemusí být použit enkodér. Dále zde lze testovat vzájemné natočení kamery a laseru, 

společně s výškou kamery nad podložkou, jednoduchým povolením šroubů a natočením 

kamery nebo laseru či posunutím příčného profilu nahoru nebo dolů. Metodika měření 

je popsána na následujících řádcích. Po zapnutí laseru, kamery a spuštění softwaru 

SICK Ranger studio načteme soubor přednastavených parametrů TESTOVACI-STAND-

KSR.prm (přiložen na CD). Zde je nastavena komponenta Hi3D a komponenta měření 

intenzity. V Ranger studiu spustíme mód Image pro zobrazení obrázku a v závislosti na 

světelných podmínkách přizpůsobíme čas expozice, aby byl zřetelný laserový paprsek 

(viz. obr. 35). 

 

Obr. 35 Deformace laserové linie a rozsah snímání. 

Dále posuvem stolku s objektem, který chceme skenovat, ověříme, jestli se 

všechny deformace laserového paprsku vejdou mezi rozsah snímaných řádků. Tento 

rozsah je znázorněn čárkovanými čarami na monitoru, zobrazeno na obr. 35. Pokud 

tomu tak není, je potřeba upravit parametry start row a nuber of row. Tímto je základní 

příprava dokončena a můžeme přejít k samotnému skenování. Spustíme mód 

Measurements pro měření a skenování. Necháme projet posuvnou podložku z leva 

doprava celou její dráhu, ať už pohyb realizujeme ručně, nebo pohonem. Následně se na 
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monitoru zobrazí naskenovaný objekt, kde můžeme přepínat mezi intenzitou a 3D 

zobrazením. Kliknutím na pravé tlačítko lze zobrazit naskenovaný objekt ve 3D.  

2.6 Kalibrace 

Kalibrace je činnost, při které získáme přepočet mezi počtem pixelů na obraze a 

skutečným rozměrem skenovaného předmětu. Pro další zpracovávání dat, například k 

vyhodnocování tvaru a rozměrů, je správná kalibrace nezbytná. V případě kamery SICK 

Ranger probíhá kalibrace pomocí dodaného kalibračního softwaru a kalibračního 

pravítka opatřeného zuby, fotografie kalibračního pravítka na obr. 36. 

 

Obr. 36 Kalibrační prvek SICK [29]. 

 

Kalibrační proces je zde celkem rychlý a jednoduchý. Stačí  spustit daný software 

SICK Coordinator. Načíst soubor s nastavenými parametry a přidržet pravítko tak, aby 

se paprsek laseru deformoval o zuby na pravítku, následně jej otočit a laser nechat 

promítat na rovnou stranu. Jelikož jsou zuby přesně definovány výškou 10 mm a šířkou 

20 mm, software spočítá přepočet mezi pixely a vzdáleností. Nakonec se tento přepočet 

uloží do souboru parametrů kamery a můžeme přejít k měření [29]. 

2.7 Koncepce pracoviště pro měření lišt 

Při průmyslové aplikaci kontroly lišt je možné se ubírat dvěma směry z hlediska 

počtu kontrolovaných kusů. Jedním z nich je skenování náhodných kusů z dodávek. 

Pracoviště pro takovýto případ může být velmi podobné jako navržený testovací stand, 

který bude mít upravené rozměry podle toho, aby pojmul rozměrově všechny lišty, které 

plánujeme skenovat. Další možností pro tento typ kontroly je umístění kamery i laseru 

na ruku robota, který bude nad kontrolovanou lištou přejíždět. U této možnosti je 
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výhodné to že lze snadno upravit dimenze skenované scény. Tento přístup má nevýhodu 

v tom, že neodhalí sto procent vadných kusů. 

Dalším směrem je kontrola všech lišt. Realizace této varianty obsahuje pásový 

nebo jiný dopravník, který bude dimenzemi přizpůsoben skenovaným lištám. Výhodou 

je kontrola všech kusů, nevýhodou naopak nutnost s lištami navíc manipulovat před 

montáží. V případě pásového dopravníku hrozí riziko rozkmitání lišty při určitých 

rychlostech pásu, díky nepřesnostem výroby vodících válečků, z čehož vyplívá 

nekorektní měření. Při kontrole lze uvažovat použití robotické ruky, která samostatně, 

nebo v součinnosti s dalším robotem, provede připravení lišty a její samotné měření tak, 

že bude nad lištou přejíždět. Nevýhodou tohoto řešení je menší rychlost a aplikace 

dvou, nebo více robotů. Toto řešení by bylo určitě dražší než dopravníkové řešení. 

Výše uvedené se dělí podle vzájemného pohybu kamery a skenovaného objektu. 

V prvém případě se pohybuje skenovaný objekt a kamera je v klidu. Tento případ 

zobrazuje obr. 37, kdy je pro pohyb skenovaného objektu použit pásový dopravník. V 

druhém se pohybuje kamera a skenovaný objekt. Tuto variantu zobrazuje obr. 38, pohyb 

kamery je zde realizování připojením na robotickou ruku. 

 

Obr. 37 Pracoviště s pásovým dopravníkem. 
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Obr. 38 Pracoviště s robotickou rukou. 

2.7.1 Koncepce uložení lišt 

Problémem při snímání designových lišt je jejich uložení. Vzhledem k výraznému 

poměru délky lišty a tloušťky stěny dochází při prostém položení narovnání deformací, 

které ovšem při namontování mohou být problém. Nabízí se několik řešení tohoto 

problému. Jedním z nich je uložení na přesně definovaný počet bodů, vzhledem k 

trojúhelníkovému tvaru lišty, se nabízejí tři. Ukázka uložení na obr. 39 a). Při tomto 

uložení je možné počítat s průhybem mezi těmito body a optimalizovat potom 

vyhodnocování. Toto uložení je možné využít jak při pohybu kamery, kdy hroty budou 

umístěny na stole, nebo i na pásovém, či jiném dopravníku, s příslušně uzpůsobeným 

pásem. Další variantou kde se eliminuje vliv gravitace, která působí "narovnání" lišty je 

zavěšení ve svislé poloze za jeden bod, podle obr. 39 b). Zde je ovšem problém s 

ustavením a zamezením rozkmitání lišty. Poslední navrhovanou variantou je uložení v 

nakloněné rovině, za jeden bod a podepření ve dvou bodech ve spodní části lišty, obr.39 

c). Zde není vliv gravitace zcela eliminován, ale při zvolení vhodného úhlu ho bude 

možné zanedbat, či s gravitací počítat, protože uložení je ve třech definovaných bodech. 

Poslední dvě varianty jsou spíše vhodné pro namátkovou kontrolu vzhledem ke 
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složitosti ustavení lišty. Lze zde uvažovat aplikaci robotů jak pro ustavení lišty, tak pro 

zajištění pohybu kamery. 

 

Obr. 39 Varianty uložení lišty. 

3 Měření na testovacím přípravku 

3.1 Parametry nastavení kamery pro testovací měření 

Pro toto měření je důležité nastavení enkodéru, které je provedeno tak, aby měření 

probíhalo po celou dobu průjezdu posuvné desky, spouštění měření probíhá, když 

enkodér zaznamená pohyb a končí po tom, co kamera dostane 50 impulsů, což odpovídá 

vzdálenosti 300 mm. Dalším důležitým bodem nastavení je počet řádků snímače, který 

bude snímat scénu. Pro měření vzorků lišt je nastaven parametr na hodnotu 64. Tato 

hodnota se volí optimálně tak, aby nebyla o moc větší, než maximální deformace 

laserového paprsku na měřeném objektu, z důvodu úspory přenášených dat. Ostatní 

parametry se přizpůsobují konkrétní aplikaci, světelným podmínkám, skenovaným 

objektům a případně i rychlosti posuvu podložky. Na obr. 40 je uvedena ukázka 

nastavení parametrů. Soubor s parametry pro měření lišt je uložen na přiloženém CD. 
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Obr. 40 Nastavení parametrů kamery SICK Ranger. 

3.2 Realizace testovacího přípravku 

Testovací stand byl realizován v dílnách Katedry sklářských strojů a robotiky dle 

výkresů v příloze této bakalářské práce. Z důvodu větší univerzálnosti posuvné 

podložky, v současnosti se také používá pro konfokální senzory, bylo zvoleno použití 

druhé navržené varianty. Základna je tedy tvořena pomocí duralové desky firmy Festo 

Výhodou tohoto řešení je větší stabilita měřícího standu, nevýhodou je větší hmotnost a 

cena. Změnou při realizaci standu je záměna laseru firmy SICK za laser od firmy 

Edmund optics se stejnými parametry. Toto bylo provedeno z důvodu poruchy na 

původním, plánovaném laseru. Obr. 41 a 42 zachycují realizovaný testovací stand v 

laboratoři Robot vision. 
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Obr. 41 Realizace testovacího standu v laboratoři Robot-vision, celkový pohled. 

 

Obr. 42 Realizace testovacího standu v laboratoři Robot-vision, pohled od kamery. 
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3.3 Měření kvality snímání povrchu 

Experimentální měření, při kterém bylo sledována kvalita snímání bylo provedeno 

na čtyřech vzorcích. Tyto vzorky byly vyrobeny oddělením kusů dlouhých 10 cm z 

designové lišty. Jejich povrch byl dále upraven: 

· Vzorek č.1 originální chrom, 

· Vzorek č.2 zmatněno brusným papírem, 

· Vzorek č. 3 matná bílá barva, 

· Vzorek č. 4 lesklá bílá barva. 

Použité vzorky jsou zobrazeny na obr. 43. 

 

Obr. 43 Vzorky s linií laseru. 

Při měření jsme sledovali kvalitu snímání v závislosti nastavení parametru 

expozice. Cílem tohoto měření bylo ověření, zda je možné aplikovat měření kamerou 

SICK Ranger na designové chromované lišty. Případně jaká je nutná úprava vzorku pro 

uspokojivé výsledky. Veškerá měření pro porovnatelnost probíhala při stejných 

světelných podmínkách, kromě parametru expozice za stálých parametrů nastavení 

kamery. 

Měření jsme prováděli v rozsahu parametru expozice od 300 mikrosekund do 

5000 mikrosekund, kdy už je scéna značně přesvícena. Škála 300-5000 mikrosekund 

byla proměřena v následujících hodnotách: 300, 800, 1000, 1200, 1700, 2000, 2500, 
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3000, 4000, 5000. Měření probíhalo při dvojích světelných podmínkách. Za prvé při 

plně osvětlené místnosti laboratoře Robot-vision. Za druhé v místnosti laboratoře 

Robot-vision při zhasnutém osvětlení. 

Vzorky byly snímány současně a vyhodnocovala se schopnost sejmout povrch. 

Sledovanými parametry byla celistvost nasnímaného objektu a minimum rušivých 

vlivů.  

 

Obr. 44 Vzorky nasnímané při běžně osvětlené laboratoři a expozici 300 mikrosekund. 

 

Obr. 45 Vzorky nasnímané při běžně osvětlené laboratoři a expozici 5000 mikrosekund. 
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Výstupy všech měření jsou uloženy na přiloženém CD. Na obr. 44 je zobrazen 

výsledek snímání při expozici 300 mikrosekund a osvětlené místnosti. Obr. 45 

zobrazuje výsledek při stejných světelných podmínkách a při expozici 5000 

mikrosekund. Po porovnání všech výstupů jsem určil ideální parametr expozice pro 

skenování každého z vzorků za daných podmínek dle tab. 5. Obr. 47 zobrazuje výsledek 

při ideálních parametrech pro vzorek č. 1 při zhasnutém osvětlení. Při aplikaci v 

provozu se počítá s vyhodnocovacím algoritmem, který odstraní zjevné chyby snímání, 

jako jsou výchylky laseru či sejmutí podložky. Experimentálně bylo zjištěno, že lze 

snímat originální chromovanou lištu při zhasnutém osvětlení, kdy nedochází k 

chybnému vyhodnocení odráženého světla. Zakroužkovaná oblast na obr. 46 zobrazuje 

příčinu chybného vyhodnocení. 

 

Obr. 46 Příčina chybného vyhodnocení odlesků světel. 

Toto chybné vyhodnocení se projeví jako pruh nad vzorkem č.1, například na obr. 

45. Vzorky č. 3 a 4 byly snímány shodně, z čehož lze usoudit že na snímání nemá vliv 

matná či lesklá bílá barva, kterou jsou konkrétně tyto vzorky upraveny. Vzorek č. 2 

který byl zmatněn brusným papírem, vykazoval lepší výsledky než originální 

chromový. 
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Obr. 47 Snímání vzorků při vypnutém osvětlení s časem expozice 3000 mikrosekund. 

Tab. 5 Výsledné hodnoty expozice v mikrosekundách pro vzorky. 

Vzorek 
Parametr Expozice 

běžné osvětlení 

Parametr Expozice 

bez osvětlení 

1 Nelze uspokojivě snímat 3000 

2 1700-2000 2000-2500 

3 800-1200 2000 

4 800-1200 2000 

4 Závěr a zhodnocení přínosu práce 

V této bakalářské práci byl navržen a realizován testovací stand. Jeho hlavním 

přínosem je možnost testovacích měření v laboratoři. Součástí navrženého standu je i 

soubor nastavení parametrů pro kameru SICK Ranger. Toto nastavení umožní téměř 

okamžité měření bez odlaďování všech parametrů. Je tedy možné se soustředit přímo na 

danou problematiku a rozvíjet a ladit pouze potřebné parametry. Jelikož se navržený 

stand vyznačuje jednoduchou konstrukcí a relativně malými rozměry, je dokonce možné 

tento stand přemístit přímo do provozu. Kde je možné za reálných podmínek provádět 

testovací měření bez přerušení provozu například linky. Lze ověřit realizovatelnost 

měření kamerou Ranger v konkrétní aplikaci a za pomoci vzorků je možné přednastavit 
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parametry kamery. Následné zavedení kamery přímo do provozu potom bude méně 

časově náročné oproti nastavování přímo na lince. Další výhodou je snadná 

aplikovatelnost jiných měřících prvků při použití stejné posuvné podložky. V současné 

době je pojezdová část navrženého testovacího standu využívána mimo jiné pro měření 

konfokálními snímači.  

Na navrženém testovacím standu bylo provedeno experimentální měření vzorků z 

designových automobilových lišt. Použité nastavení parametrů se upravovalo v 

parametru expozice pro dosažení optimálních výsledku. Tímto byl určen optimální 

parametr expozice pro měření lišty. Z výsledků měření také vyplívá, že chromované 

lišty lze snímat, ale za přesně definovaných světelných podmínek, které vylučují další 

zdroj osvětlení, kdy se eliminují chybné odlesky. V běžně osvětlené místnosti lze 

snímání provádět pouze pokud je lišta povrchově upravena směrem k matnému 

povrchu. Tento fakt, společně s úvahou o uložení lišty při měření, pokládají základní 

kameny pro reálnou aplikaci kontroly těchto lišt. V době dokončení této bakalářské 

práce nebyl bohužel dodán kalibrační prvek. Z tohoto důvodu nebyla provedena 

kalibrace, ani následné měření přesnosti kamery.  



60 

 

Použitá literatura 

[1] TECH MAGAZÍN [online]. 2014 [cit. 2016-6-10]. První plastový implantát 

lebky. Dostupné z: http://www.techmagazin.cz/1675 

[2] SICK SENSOR INTELIGENCE. PLB vision system from SICK: Part 

localization in bins for robotic bin-picking | SICK AG. In Youtube [online]. 26.2.2013 

[vid. 2016-6-10]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLE0E34C3FA5087B30&v=47vX39JJnMc 

[3] SICK [online] 2016 [cit. 2016-15-6]. Inspection of the railway tracks. Dostupné 

z: https://www.sick.com/us/en/industries/traffic/rail/maintenance-and-

inspection/inspection-of-the-railway-tracks/c/p329749 

[4] ŠKODA AUTO [online]. 2016 [cit. 2016-15-6] Škoda Octavia katalog. 

Dostupné z: http://www.skoda-auto.cz/SiteCollectionDocuments/skoda-auto/ke-

stazeni/octavia-katalog.pdf 

[5] BURKHARDT, Hans, NEUMANN, Bernd; Springer. Computer Vision - 

ECCV'98, [online] 1998 Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=NMp9pCz41y8C&pg=PA170&dq=shape+form+shad

ing&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjMjJbfzMzMAhVEVBQKHWOFBGsQ6AEILDAC

#v=onepage&q=shape%20form%20shading&f=false 

[6] HOTAŘ, Vlastimil; Technická Univerzita v Liberci. Učební text - prezentace: 

IMAGE ANALYSES FOR 3D MODELLING OF GLASS PRODUCTS AND ON-

LINE CORRUGATION TEST | 1ST – 5TH  JULY 2013 

[7] SOURTZINOS, Panagiotis;The University of Edinburgh, School of informatic. 

Učební text - prezentace: (s0565925) Shape from Texture [cit. 2016-5-20]. [online] 

Dostupné z: 

http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/AV0506/s0565925.pdf 

[8] LOBAY Anthony, D.A. FORSYTH; Springer. Shape from texture without 

Boundaries, 2006 [online]. Dostupné z: 

http://vision.cse.psu.edu/research/3Dreconstruction/relatedWork/papers/forsythIJCV.pd

f 



61 

 

[9] ARNOŠT, David; Systémy průmyslového vidění a snímání 3D obrazu. Brno, 

2011. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 

ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Tomáš Kubela. Dostupné 

také z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=39181 

[10] SICILIANO, Bruno, KHATIB, Oussama; Springer. Handbook of robotics. 2008. 

[11] ZHANG, Li; University of Wisconsin–Madison. Učební text - prezentace: 

Shading. 2008. [online] [cit. 2016-5-25]. Dostupné z: 

http://pages.cs.wisc.edu/~lizhang/courses/cs766-2008f/syllabus/10-09-

shading/shading.pdf 

[12] HOTAŘ, Vlastimil; Technická univerzita v Liberci. Úvod do problematiky 

strojového vidění , část 1: Základní principy a hardware, 2015. ISBN 978-80-7494-156-

6 

[13] ŽBÁNKOVÁ, Pavla; Vysoké učení technické v Brně. Projekt ke zkoušce ze 

Základů obrazového inženýrství - CCD senzory. [online] 2002. [cit. 2016-6-1]. 

Dostupné z: 

http://www.fch.vut.cz/~zmeskal/obring/presentace_2002/07_ccd_senzory.pdf 

[14] 3D SCAN [online] 2016 [cit. 2016-5-20] Software pro zpracování dat ze 3D 

skenování. Dostupné z: http://www.3d-skenovani.cz/programy 

[15] DIRECT INDUSTRY [online]. Dostupné z: 

http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/80993-3828997.jpg 

[16] DLOUHÝ Martin, WINKLER Zbyněk; Enkodéry senzory pro detekci pohybu 

kol. [online]. 2003 [cit. 2016-10-5]. Dostupné z: https://robotika.cz/guide/encoders/cs 

[17] NOVÁK, Petr; Rotační inkrementální senzory. Automa, 2002, číslo 10. 

Dostupné také z: http://automa.cz/download/au100232.pdf 

[18] SICK [online] 2016 [cit. 2016-20-6]. 3D Vision Inteligence Vision ve všech 

dimenzích. Dostupné z: https://www.sick.com/cz/cs/product-portfolio/vision/3d-

vision/c/g138560 

[19] ŠONKA, Milan, HLAVÁČ, Václav; Grada. Počítačové vidění. Edice: Nestůjte 

za dveřmi. 1992. ISBN 80-85424-67-3. 

[20] SICK [online]. 2012 [cit. 2016-4-4]. RangerED Reference Manual. Dostupné z: 

ftp://ftp.sickivp.se/download/Ranger%20E/RangerED_Reference_Manual.pdf 



62 

 

[21] SICK Inc. Demonstration: Ranger 3D Camera- Connecting To The Camera (1). 

In Youtube [online]. 6.8.2013 [vid. 2016-5-10]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=eRr3eNA09gA 

[22] SICK, Inc. Overview of Ranger Camera Configuring Parameters In 

RangerStudio- video 2a). In Youtube [online]. 6.8.2013 [vid. 2016-5-10]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=bGA9EbvL-rc 

[23] SICK, Inc. Overview Overview of Ranger Camera Configuring Parameters In 

RangerStudio- video 2b. In Youtube [online]. 6.8.2013 [vid. 2016-5-10]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=i3mTtyT3auU 

[24] SICK [online] 2016. [cit. 2016-6-15]. DFS60B-S4PK10000 Incremetal 

encoders. Dostupné z: https://www.sick.com/media/pdf/0/50/550/dataSheet_DFS60B-

S4PK10000_1036722_en.pdf 

[25] PUSTKA, Zdeněk, Technická universita v Liberci. Základy konstruování 

(Tvorba výkresové dokumentace), 2010. ISNB 978-80-7372-615-7 

[26] VÁVRA, Pavel, LEINVEBER, Jiří; Albra. Strojnické tabulky, 2011. ISNB 978-

80-7361-081-4 

[27] ROLLON [online] 2016. [vid. 2016-20-5] Uniline systém. Dostupné z: 

http://www.rollon.com/CZ/cs/produkty/actuator-line/13-uniline-system/ 

[28] TG DRIVES [online] 2014 [cit. 2016-15-5] Rotační akurátory drivespin manuál 

k použití. Dostupné z: 

http://www.tgdrives.cz/fileadmin/user_upload/DriveSpin/DriveSpin-manual_CZ.pdf 

[29] SICK [online] SICK introduce: Easy 3D calibration. Dostupné z: 

http://www.sick.com/ru1/sc-

en/home/products/product_news/vision/Pages/ranger_calibration.aspx 

  



63 

 

Seznam příloh 

CD 

Soubor s nastavenými parametry pro testovací stand: 

TESTOVACI-STAND-KSR.prm 

Snímky z testovacího měření vzorků designových lišt. 
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