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Anotácia:
Opisuje sa spôsob merania priemernej farby povrchu analýzou jeho fotografie v natrénovanej neurónovej sieti. Neurónová sieť je natrénovaná fotografiami povrchov zhotovenými pri ich osvetlení svetlami s minimálne dvomi rôznymi
chromatickými teplotami v intervale od 1 000 do 10 000 K
a priemernými hodnotami kvantifikujúcimi farbu každého
povrchu na týchto fotografiách. Priemerná hodnota kvantifikujúca farbu povrchu na natrénovanie neurónovej siete sa
získa ako aritmetický priemer z hodnôt zmeraných na minimálne deviatich rôznych miestach tohto povrchu kolorimetrickým spôsobom.
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka spôsobu merania priemernej farby povrchu materiálov a výrobkov. Technické
riešenie spadá do oblasti počítačového videnia, umelej inteligencie, priemyslu povrchových úprav, bezpečnosti a drevospracujúceho priemyslu.
Doterajší stav techniky
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Farba povrchu patrí medzi základné charakteristiky materiálov a výrobkov. Zmena farby povrchu
v niektorých prípadoch indikuje zmenu technicko-bezpečnostných parametrov materiálu alebo výrobku.
V iných prípadoch je farba povrchu kľúčovou estetickou vlastnosťou výrobku.
V súčasnosti existuje niekoľko matematických modelov (farebných priestorov) na opis farieb.
V súčasnosti jedným z najpoužívanejších je matematický model CIELAB, ktorý je podrobne opísaný napr.
v [Schanda J. 2007. Colorimetry: Understanding the CIE System. New York: Wiley. 2007. 398 s. ISBN 978-0-470-04904-4]. Matematický model CIELAB kvantifikuje farbu povrchu tromi parametrami. Prvý parameter L (–), rozsah 0 až 100, kvantifikuje svetlosť. Druhý parameter a (–) kvantifikuje zelenú farbu (záporná
hodnota) a červenú farbu kladná hodnota. Tretí parameter b (–) kvantifikuje modrú farbu (záporná hodnota)
a žltú farbu (kladná hodnota). Okrem opísaného matematického modelu CIELAB existujú dnes aj iné matematické modely na opis farieb, napr. model CIE XYZ, ktoré sú vzájomne medzi sebou prevoditeľné.
V súčasnosti sa farba povrchu najčastejšie meria kolorimetrickým spôsobom založeným na zmeraní a vyhodnotení intenzity svetelného žiarenia špecifickej vlnovej dĺžky odrazeného od tohto povrchu. Tento spôsob
merania farby povrchu podrobne opisuje napr. [Schanda J. 2007. Colorimetry: Understanding the CIE System. New York: Wiley. 2007. 398 s. ISBN 978-0-470-04904-4]. Výhodou tohto spôsobu je veľmi vysoká
presnosť a krátky čas merania. Naopak nevýhodou je relatívne malá plocha na ktorej sa farba povrchu týmto
spôsobom zmeria pri jednom meraní. Táto nevýhoda je zanedbateľná v prípade povrchov s približne konštantnou farbou, ale pri povrchoch, ktorých farba sa na relatívne malej vzdialenosti významne mení (typickým príkladom je povrch dreva) je táto nevýhoda zásadná.
Dnes je ďalej všeobecne známym faktom, že na približné zmeranie farby (napr. červená, zelená a modrá)
povrchu je možné použiť neurónovú sieť. Neurónové siete a spôsob merania farby povrchov v neurónovej
sieti opisujú napr. [Aggarwal C., C. 2018. Neural Networks and Deep Learning. New York: Springer International Publishing. 2018. 497 s. ISBN 978-3-319-94463-0 a Barge P. et al. 2017. Performance Optimization of
Neural-Network Based Colour Measurement Tools for Food Applications. In: Chemical Engineering
Transactions. 2017, roč. 58, s. 589-594. ISSN 2283-9216.]. Tento spôsob je založený na natrénovaní neurónovej siete. Pri tréningu sa na vstup neurónovej siete privádzajú fotografie povrchov, ktorých farbu má neurónová sieť zmerať a na jej výstup sa privádzajú požadované výstupy – hodnoty parametrov kvantifikujúcich
farbu povrchu. Výhodou tohto spôsobu je relatívne rýchle zmeranie farby. Naopak zásadn ou nevýhodou je
citlivosť tohto spôsobu na parametre svetla pri ktorom bola fotografia vyhotovená. Ďalšou zásadnou nevýhodou je, že dnes známe spôsoby merania farby neurónovou sieťou merajú farbu len na malej ploche povrchu,
pričom nemerajú priemernú farbu celého povrchu. Toto je nevýhoda najmä v prípade povrchov, ktorých farba sa významne mení na relatívne malej vzdialenosti (napr. drevo).
Dnes nie je známy spôsob merania farby povrchu založený na analýze fotografie v natrénovanej neurónovej sieti, ktorý by bol súčasne prakticky nezávislí od parametrov osvetlenia pri ktorom bola fotografia vyhotovená a ktorý by meral priemernú farbu celého povrchu s plochou niekoľko centimetrov štvorcových až niekoľko tisíc metrov štvorcových.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené spôsobom merania priemernej farby povrchu. Opísaný spôsob umožňuje merať priemernú farbu povrchu s plochou niekoľko centimetrov štvorcových až niekoľko tisíc metrov štvorcových nezávisle na parametroch osvetlenia.
Spôsob merania priemernej farby povrchu spočíva v analýze jeho fotografie v natrénovanej neurónovej
sieti. Neurónová sieť je natrénovaná fotografiami povrchov zhotovenými pri ich osvetlení svetlami
s minimálne dvomi rôznymi chromatickými teplotami v intervale od 1000 do 10 000 K a priemernými hodnotami kvantifikujúcimi farbu každého povrchu na týchto fotografiách. Priemerná hodnota kvantifikujúca
farbu povrchu, na natrénovanie neurónovej siete, sa získa ako aritmetický priemer z hodnôt zmeraných na
minimálne 9 rôznych miestach tohto povrchu kolorimetrický m spôsobom.
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Príklady uskutočnenia
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie
ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky budú schopní zistiť s použitím nie viac
ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj
takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaný spôsob zmerania priemernej farby povrchu dubového dreva.
Priemerná farba povrchu dubového dreva je zmeraná analýzou jeho fotografie v natrénovanej neurónovej
sieti. Neurónová sieť je natrénovaná fotografiami povrchov dubového dreva vyhotovenými pri ich osvetlení
svetlami s chromatickými teplotami 2700 K a 6000 K a priemernými hodnotami kvantifikujúcimi farbu každého povrchu dubového dreva na týchto fotografiách. Priemerná hodnota kvantifikujúca farbu povrchu dubového dreva, na natrénovanie neurónovej siete, sa získa ako aritmetický priemer z hodnôt zmeraných na
minimálne 9 rôznych miestach tohto povrchu dubového dreva kolorimetrický m spôsobom.
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Priemyselná využiteľnosť
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Spôsob merania priemernej farby povrchu nájde uplatnenie predovšetkým v oblasti počítačového videnia,
umelej inteligencie, priemysle povrchových úprav, bezpečnosti a drevospracujúcom priemysle.
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NÁRO KY

5

NA O CHRAN U

Spôsob merania priemernej farby povrchu analýzou jeho fotografie v natrénovanej neurónovej sieti,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že neurónová sieť je natrénovaná fotografiami povrchov zhotovenými
pri ich osvetlení svetlami s minimálne dvomi rôznymi chromatickými teplotami v intervale od 1000 do
10 000 K a priemernými hodnotami kvantifikujúcimi farbu každého povrchu na týchto fotografiách; pričom
priemerná hodnota kvantifikujúca farbu povrchu na natrénovanie neurónovej siete sa získa ako aritmetický
priemer z hodnôt zmeraných na minimálne 9 rôznych miestach tohto povrchu kolorimetrickým spôsobom.
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