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Anotácia:
Spôsob na vyhodnotenie hrany dielika lineárneho meradla
s čiarkovým kódom na komparátore využíva kombináciu
interferometrického merania dĺžok a spracovania obrazu –
snímky stupnice (9) kalibrovaného meradla (3). Poloha hrany (19) dielika stupnice (9) je vyhodnotená opakovane
vo veľkom počte horizontálnych rezov, z ktorých je následne hrana (19) dielika definovaná ako regresná priamka (28).
Spôsob zahŕňa aj elimináciu chýb (Δift, Δifr) spôsobených
zmenou orientácie, teda sklonením a natočením kamery (1)
pri meraní.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka oblasti kalibrácie lineárnych meradiel s čiarkovým kódom ako sú meračské
pásma, nivelačné laty s klasickým alebo kódovým delením, základnicové laty a iné.
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Na kalibráciu krátkych dĺžkových meradiel, ako sú nivelačné laty (s klasickým alebo kódovým delením),
meračské pásma, základnicové laty a iné krátke dĺžkové meradlá, sa využívajú špeciálne zariadenia – komparátory. Cieľom kalibrácie je určiť správnu polohu dielikov stupnice meradla. Poloha každého dielika stupnice
je určená polohou jeho hrán.
Podľa polohy meradla pri kalibrácii sú rozoznávané vertikálne alebo horizontálne komparátory. Úlohou
komparátora je zabezpečiť preddefinovaný pohyb kalibrovaného meradla alebo vyhodnocovacieho zariadenia. V ideálnom prípade, pri pohybe meradla alebo vyhodnocovacieho zariadenia, sa ich vzájomná orientácia
v priestore nemení. V praxi je ale potrebné merať zmenu orientácie kalibrovaného meradla alebo vyhodnocovacieho zariadenia.
S cieľom zabezpečiť vyžadovanú presnosť a vysokú mieru objektivity pri určení polohy dielikov stupnice
sa obvykle využíva kombinácia interferometrického merania a spracovania obrazu, teda snímky stupnice kalibrovaného meradla vyhotoveného kamerou umiestnenou nad stupnicou. Pohyb kamery nad stupnicou meradla je realizovaný pohyblivou časťou komparátora, avšak sú známe riešenia, pri ktorých komparátor zabezpečuje posun, polohovanie meradla a kamera je umiestnená pevne. Navrhované riešenie využíva kameru pohybujúcu sa nad stupnicou. Vyžadovanú presnosť určenia polohy, posunu kamery nad stupnicou je možné
zabezpečiť interferometrickým meraním. Kamera slúži na exaktné určenie polohy hrany dielika stupnice meradla voči aktuálnej polohe projekčného centra kamery. Pri kalibrácii nie je možné zabezpečiť stotožnenie interferometrického merania s hranou dielika, t. j. nie je možné stotožniť stred odrazového hranola interferometra s hranou vyhodnocovaného dielika, je potrebné určiť vzdialenosť medzi odrazovým hranolom a hranou
dielika. Táto pozostáva zo stabilného ofsetu medzi centrom odrazového hranola interferometra a projekčného
centra kamery, čo je dané konštrukciou pohyblivej časti komparátora, a aktuálnej vzdialenosti projekčného
centra kamery a hrany dielika meranej pozdĺž hlavnej osi komparátora.
Vyžadovaná presnosť merania pri kalibrácii invarových nivelačných lát je na úrovni niekoľkých mikrometrov. Na dosiahnutie takejto presnosti je potrebné eliminovať všetky systematické chyby vyplývajúce
z geometrických vlastností komparátora, z pohybu kamery nad stupnicou, zo zmeny orientácie kamery počas
pohybu a optického systému kamery.
Existujúce riešenia vychádzajú buď z meniacej sa veľkosti pixelov na snímke spôsobenej sklonom kamery, alebo využívajú vyhodnotenie stopy dvoch na kalibrovanú stupnicu premietaných laserových lúčov.
Pri prvom spôsobe je veľkosť pixela definovaná pomerom medzi rozdielom polôh identickej hrany dielika vyhodnotenej na dvojici snímok a rozdielom interferometricky meraných polôh kamery. Presnosť určenia
mierky pixela je závislá na kvalite kalibrácie samotnej kamery, nakoľko hrany dielikov nie sú vyhodnocované v strede snímky. Táto metóda navyše neumožňuje priamo určiť hodnotu sklonu kamery, ktorá je nevyhnutná na určenie opravy interferometricky meranej dĺžky.
Druhý spôsob je založený na vyhodnotení stopy dvoch laserových lúčov premietnutých na stupnicu kalibrovaného meradla. Sklon a rotácia kamery je vypočítaná na základe polohy stopy oboch laserových lúčov
vyhodnotených na dvoch rovnobežných rovinách, ktorých vzdialenosť je daná hĺbkou ostrosti použitej kamery. Pri tomto riešení sú kladené prísne požiadavky na správne umiestnenie laserov a to najmä aby laserové
lúče boli v rovine kolmej na stupnicu meradla.
Z dôvodu zabezpečenia vyžadovanej presnosti merania pri kalibrácii invarových nivelačných lát,
na úrovni niekoľkých mikrometrov, je potrebné eliminovať všetky vyššie uvedené systematické chyby.
Predmetom technického riešenia je teda spôsob na vyhodnotenie hrany dielika stupnice lineárneho meradla, ktorý umožní eliminovať vyššie zmienené systematické chyby, a vyhodnotí polohu hrany dielika stupnice
kalibrovaného meradla voči etalónu s vyžadovanou presnosťou.
Podstata technického riešenia
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Podstata spôsobu vyhodnotenia hrany dielika lineárneho meradla s čiarkovým kódom na komparátore,
podľa tohto technického riešenia spočíva v tom, že poloha dielika stupnice sa určí v dvoch krokoch, kde
v prvom kroku je vyhodnotená približná poloha hrán dielikov stupnice na základe interferometrického merania a známej referenčnej polohy hrán dielikov, a v druhom kroku sa určí finálna poloha dielikov spracovaním
obrazu kamery pričom počas merania sa kamera komparátora automatizovane nastaví nad hranu dielika, posuvom kamery alebo posuvom vyhodnocovaného lineárneho meradla, tak aby bol hlavný bod snímky čo naj-
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bližšie k vyhodnocovanej hrane dielika stupnice, na základe interferometricky určenej polohy kamery a referenčnej polohy hrán dielikov, algoritmus vyhodnotí aktuálnu polohu kamery nad stupnicou a na základe veľkosti zorného poľa kamery a nemu zodpovedajúcemu výrezu obrazu stupnice sú určené čísla dielikov, ktoré
sú viditeľné na snímke a ich približná poloha. Pri identifikácii hrán, algoritmus vyhodnotí existenciu hrany
na miestach s náhlou zmenou intenzity u dvoch susedných pixelov. Hodnoty označujúce polohu hrany sú porovnané s približnou polohou hrán určenou na základe interferometrického merania a referenčnej polohy hrán
pričom hrany, ktoré nezodpovedajú približnej polohe hrán sú z ďalšieho spracovania vylúčené. V mieste približnej polohy hrany sa vyhotoví horizontálny rez snímky pred a za približnou polohou hrany v takom rozsahu pixelov, aby rez neprechádzal dvoma hranami a hrana dielika je určená na základe prahovej hodnoty te,
ktorá je vypočítaná podľa vzorca (1) na základe priemernej hodnoty intenzity pixelov pre tmavý dielik a
priemernej hodnoty intenzity pixelov pre svetlý dielik
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(1),
2
pričom prahová hodnota te je vypočítaná pre každý rez samostatne. Na vyhodnotenie každej hrany dielika sú
vytvorené horizontálne rezy aktuálnej snímky, ktoré sú rozmiestnené symetricky voči stredu snímky, kde
na každom reze sa vyhodnotí poloha hrany, z čoho sú vytvorené body ležiace na jednej a tej istej hrane dielika. Následne je týmito bodmi preložená regresná priamka reprezentujúca priebeh hrany, ktorej parametre sú
odhadnuté metódou najmenších štvorcov. V ďalšom kroku spracovania je použitá projektívna transformácia,
na základe ktorej sa určí vzájomný vzťah medzi rovinou CCD snímača kamery a rovinou stupnice kalibrovaného meradla, kde pomocou identických bodov, ktoré sa nachádzajú na priesečníkoch hrany dielikov
s hranou invarového pásu, na ktorom je nanesená stupnica meradla, sú pre každú snímku vypočítané tri
translácie, poloha projekčného centra kamery, a tri rotácie, orientácia CCD snímača kamery vzhľadom
k rovine invarového pásu. Referenčné súradnice identických bodov sú definované na základe kódu stupnice
kalibrovaného meradla, pričom šírka viditeľnej časti invarového pásu je definovaná, a obrazové súradnice
identických bodov sú určené v priesečníkoch regresných priamok odhadnutých z bodov ležiacich na hrane
invarového pásu so stupnicou s regresnými priamkami určenými z bodov ležiacich na hrane dielika. Hrana
invarového pásu so stupnicou je vypočítaná rovnakým postupom ako vyhodnotenia hrany dielika, pričom
na základe projektívnej transformácie sú všetky vyhodnotené hrany dielikov transformované do roviny invarového pásu so stupnicou. Po transformácii bodov ležiacich na hrane dielika je vypočítaná vzdialenosť lim
príslušnej hrany dielika od hlavného bodu snímky, meraná od hlavného bodu snímky po bod, ktorý leží na
priesečníku regresnej priamky prechádzajúcej bodmi na hrane dielika a pozdĺžnej osi invarového pásu. Poloha lb hrany dielika je určená podľa vzorca (2) na základe interferometrického merania dĺžky lif posunu kamery, ktorá bola určená v predchádzajúcom kroku spracovania.
lb = lif + lim

(2)

Interferometricky meraná dĺžka lif je opravená o chybu Δift z pozdĺžneho sklonu tx kamery, ktorá sa určí
zo vzťahu (3)
40

Δift = h * tg(tx)

(3),

kde h je prevýšenie medzi kamerou a invarovým pásom stupnice, a o chybu Δifr zo stočenia kamery, ktorá sa
určí zo vzťahu (4)
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Δifr = d * tg(ω)

(4),

kde ω je uhol stočenia vozíka a d je vzdialenosť medzi stredom odrazového hranola a stredom CCD snímača
kamery, meranej v smere kolmom na smer pohybu vozíka. Stočenie kamery je vypočítané na základe spracovania obrazu pásu stupnice, pričom hodnota stočenia je vyjadrená na základe smernice regresnej priamky
preloženej bodmi ležiacimi na hrane dielika, ktorá sa nachádza najbližšie k hlavnému bodu snímky.
Navrhnuté riešenie využíva kombináciu interferometrického merania dĺžok a spracovania obrazu – snímky. Usporiadanie systému a spôsob spracovania snímok umožňuje dosiahnuť presnosť v určení hrany dielika
vyžadovanú pri kalibrácii dĺžkových meradiel, 5 až 10 mikrometrov.
Toto riešenie sa vyznačuje vysokou presnosťou, robustnosťou a mierou objektivity, pričom umožňuje
eliminovať chyby spôsobené poškodením stupnice nachádzajúcim sa na hrane dielika.
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Súčasťou riešenia je postup na elimináciu chýb spôsobených zmenou polohy a orientácie vyhodnocovacieho zariadenia.
Eliminácia chýb spôsobených zmenou orientácie kamery sa realizuje automatizovane, na základe charakteristických bodov definovaných na stupnici kalibrovaného meradla. Identifikácia charakteristických bodov
prebieha taktiež v plne automatizovanom režime.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov na pripojených výkresoch na ktorých:
Obr. 1 schematicky znázorňuje horizontálny komparátor s vyhodnocovacím zariadením so zväčšeným detailom vyhodnocovacieho zariadenia;
Obr. 2 schematicky znázorňuje umiestnenie vyhodnocovacieho zariadenia na vozíku komparátora z obr. 1;
Obr. 3 znázorňuje identifikáciu hrán na snímke a detekciu poškodenia stupnice meradla;
Obr. 4 znázorňuje projektívnu transformáciu snímky stupnice meradla do roviny stupnice meradla;
Obr. 5 znázorňuje detekciu identických bodov (ľavá časť obrázka) použitých pri transformácii snímky
stupnice meradla do roviny stupnice meradla (pravá časť obrázka), s detailom hrany dielika stupnice meradla;
Obr. 6 znázorňuje bočný pohľad na vyhodnocovacie zariadenie komparátora znázorňujúci chybu
z pozdĺžneho sklonu kamery
Obr. 7 znázorňuje pohľad zhora na vyhodnocovacie zariadenie komparátora, znázorňujúci chybu z rotácie
vozíka.
Príklady uskutočnenia
Spôsob komparácie meradla podľa tohto technického riešenia je vykonávaný na komparátore (zariadení),
ktorý zabezpečuje pohyb vyhodnocovacieho zariadenia pozdĺž kalibrovaného meradla 3, alebo pohyb kalibrovaného meradla 3 popred/popod vyhodnocovacie zariadenie. Postup podľa technického riešenia je možné
aplikovať v oboch prípadoch. Kalibrované meradlo 3 môže byť posúvané pri komparácii v horizontálnej alebo vo vertikálnej polohe.
V opísanom príklade sa využíva konštrukcia horizontálneho komparátora, ktorý realizuje pohyb vyhodnocovacieho zariadenia nad kalibrovaným meradlom 3.
Komparátor je umiestnený na konzolách 7 osadených napríklad v stene laboratória (obr. 1 a 2). Na konzolách 7 je umiestnená základnica 16, tvorená zvyčajne hliníkovým profilom, na ktorej je pomocou kladkového
pojazdu 17 posuvne uložený vozík 2 tvoriaci posuvnú časť komparátora.
Na vozíku 2 je umiestnená kamera 1, koncový optický hranol 6 laserového interferometra 5, dvojosový
snímač 12 naklonenia vozíka 2, mikrokontrolér 13, napájanie mikrokontroléra 14 a prídavné osvetlenie 15
stupnice 9 kalibrovaného meradla 3.
Pohyb vozíka 2 je zabezpečený pomocou ozubeného remeňa 18 poháňaného krokovým motorom 4. Krokový motor 4 je v znázornenom príklade umiestnený v uložení na začiatku základnice 16. Na samostatnej
konzole 7, na obr. 1 znázornenej pred základnicou 16 s krokovým motorom 4, je umiestnený laserový interferometer 5.
Kalibrované meradlo 3 je potom umiestnené vo vodorovnej polohe na konzolách 7 komparátora, rovnobežne s pozdĺžnou osou dráhy vozíka 2.
Vozík 2 zabezpečuje pohyb kamery 1 nad stupnicou 9 kalibrovaného meradla 3 v celom rozsahu tohto
meradla 3.
Pohyb vozíka 2 je realizovaný automatizovane tak, aby sa vozík 2 nastavil vždy nad vyhodnocovanú hranu príslušného dielika stupnice 9 meradla 3. Skutočná poloha dielika stupnice 9 kalibrovaného meradla 3 je
vyhodnotená pomocou kamery 1, ktorá je umiestnená na vozíku 2 na konzole 11, tak aby zámerná os kamery
1 bola kolmá na rovinu stupnice 9 kalibrovaného meradla 3, napr. invarového pásu. Ovládanie kamery 1 je
realizované pomocou mikrokontroléra 13, ktorý riadi snímkovanie a následne posielanie snímok do riadiaceho počítača (na obrázkoch neznázorneného). Napájanie mikrokontroléra 13 je v tomto príklade realizované
pomocou batérie 14 umiestnenej na vozíku 2. Pri snímkovaní je v opísanom príklade použité prídavné osvetlenie 15 stupnice 9 kalibrovaného meradla 3. Prídavné osvetlenie 15 je výhodne vytvorené pomocou dvojice
LED pásov, umiestnených vo výške objektívu kamery 1 a kolmo na invarový pás kalibrovaného meradla 3.
Takto usporiadané prídavné osvetlenie 15 zabezpečí pri snímkovaní rovnomerné a konštantné osvetlenie bez
tieňov.
Zmena sklonu zámernej osi kamery 1 je odvodená od zmeny sklonu vozíka 2, ktorá je meraná pomocou
dvojosového snímača 12 naklonenia, konkrétne napríklad snímača Leica Nivel 220. Zmena polohy, teda posun, kamery 1 je meraná pomocou interferometra 5 umiestneného na samostatnej konzole 7 umiestnenej
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na začiatku základnice 16 kladkového pojazdu 17. Koncový odrazový hranol 6 interferometra 5 je umiestnený na vozíku 2 vedľa kamery 1 na spoločnej konzole 11, tak aby sa ofset medzi stredom odrazového hranola
6 a stredom CCD snímača kamery 1 nemenil.
Základnými prvkami na vyhodnotenie polohy dielika stupnice 9 kalibrovaného meradla 3 je kamera 1,
ktorá je umiestnená na vozíku 2 spolu s odrazovým hranolom 6 interferometra 5, ktorý meria posun kamery 1
nad kalibrovaným meradlom 3. Keďže nie je možné kameru 1 umiestniť exaktne nad príslušnú hranu 19 vyhodnocovaného dielika, musí byť poloha hrany 19 dielika voči aktuálnej polohe kamery 1 nad stupnicou 9
vyhodnotená metódami spracovania obrazu.
Spôsob vyhodnotenia hrany dielika stupnice 9 meradla 3 je opísaný ďalej s odkazom na obr. 3 až 7.
V prvom kroku je vyhodnotená približná poloha hrán 19 dielikov stupnice 9 na základe interferometrického merania a známej referenčnej polohy 20 hrán 19 dielikov. Počas merania sa vozík 2 spolu s kamerou 1
automatizovane posunie nad hranu 19 dielika, tak aby bol hlavný bod 21 snímky čo najbližšie k vyhodnocovanej hrane 22 dielika stupnice 9, čím sa minimalizuje vplyv distorzie. Hlavný bod 21 snímky je kolmý
priemet projekčného centra kamery 1 do obrazovej roviny. Na základe interferometricky určenej polohy kamery 1 a referenčnej polohy 20 hrán 19 dielikov, algoritmus vyhodnotí aktuálnu polohu 23 kamery 1
nad stupnicou 9. Na základe veľkosti zorného poľa 24 kamery 1 a nemu zodpovedajúcemu výrezu obrazu
stupnice 9 sú určené čísla dielikov, ktoré sú viditeľné na snímke a ich približná poloha.
Všeobecne, hrany dielikov čiarových stupníc sú tvorené výraznou zmenou farby oproti podkladu, napríklad čierna/biela, čierna/žltá, červená/biela. Zmene farby prislúcha výrazne sa meniaca intenzita 26 odrazeného svetla. Pri identifikácii hrán 19, algoritmus vyhodnotí existenciu hrany 19 na miestach s náhlou zmenou
intenzity 26 u dvoch susedných pixelov. Poškodenie alebo znečistenie 25 stupnice 9, invarového pásu meradla 3 môže algoritmus vyhodnotiť ako dielik a preto sú všetky približné hodnoty označujúce polohu hrany 19
porovnané s polohou hrán 19 určenou na základe interferometrického merania a referenčnej polohy 20 hrán
19. Hrany, ktoré nezodpovedajú približnej polohe hrán 19 sú z ďalšieho spracovania vylúčené.
Exaktná poloha hrany 19 je určená nižšie uvedeným postupom.
V mieste približnej polohy hrany 19 sa vyhotoví horizontálny rez, v tomto príklade konkrétne v rozsahu
50 pixelov pred a 50 pixelov za približnou polohou hrany 19. Všeobecne, veľkosť rezu v mieste približnej
polohy hrany vyplýva z minimálnej veľkosti dielika stupnice a veľkosti pixela, tak aby rez neprechádzal
dvoma hranami 19. Uvedený konkrétny rozsah pixelov je pre laty výrobcu Leica, ktoré majú najmenšiu šírku
dielika 2,025 mm čo zodpovedá 165 pixelom. Laty iných výrobcov môžu mať najmenšiu šírku dielika inú,
napr. laty výrobcu Trimble majú najmenšiu šírku dielika 1mm, a v takomto prípade bude dĺžka rezu príslušne
menšia, tak aby rez neprechádzal dvoma hranami 19.
Hrana 19 dielika je určená na základe prahovej hodnoty te, ktorá je vypočítaná podľa vzorca (1) na základe priemernej hodnoty intenzity I pixelov pre tmavý dielik (nízka intenzita) a priemernej hodnoty intenzity I
pixelov pre svetlý (žltý, biely) dielik (vysoká intenzita).
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(1)

Prahová hodnota te je vypočítaná pre každý rez samostatne. Z dôvodu nerovnomerného osvetlenia snímky
musí byt použitá na identifikáciu hrany 19 prahová hodnota te zvolená pre konkrétnu časť snímky a nie pre
celú snímku.
Na vyhodnotenie každej hrany 19 dielika je vytvorených 1000 horizontálnych rezov aktuálnej snímky,
ktoré sú rozmiestnené symetricky voči stredu snímky. Na každom reze sa vyhodnotí poloha hrany 19, výsledkom čoho je 1000 bodov 27 ležiacich na jednej a tej istej hrane 19 dielika. Poloha týchto bodov 27 je
na snímke definovaná pomocou snímkových (obrazových) súradníc. Týmito bodmi 27 je preložená regresná
priamka 28, ktorej parametre sú odhadnuté metódou najmenších štvorcov. Smernica regresnej priamky 28 je
v ďalšej časti spracovania použitá pri výpočte opravy interferometricky meranej dĺžky zo stočenia vozíka 2.
Vyššie uvedený počet 1000 horizontálnych rezov je konkrétny počet uvedený ako príklad. Všeobecne,
možný počet horizontálnych rezov je prakticky závislý od šírky invarového pásu, resp. stupnice 9 kalibrovaného meradla 3. Pričom je potrebné brať do úvahy posun hlavného bodu 21 snímky v zvislom smere, t. j.
v smere kolmom na stupnicu 9, napr. z dôvodu priečneho sklonu vozíka 2 komparátora, a tiež nie je vhodné
vyhodnocovať okrajové časti stupnice 9 z dôvodu jej znečistenia. Zvyčajne je teda výhodné vytvárať horizontálne rezy v rozsahu do 2/3 z celkovej šírky stupnice 9.
Vplyvom sklonu kamery 1 sa veľkosť pixela mení v celom rozsahu snímky, čo spôsobuje chybu v určení
dĺžky medzi hranou 19 dielika a hlavným bodom 21 snímky. Preto v ďalšom kroku spracovania je použitá
projektívna transformácia, podľa obr. 4, na základe ktorej sa určí vzájomný vzťah medzi rovinou CCD sní-

5

SK 58-2021 U1

5

10

15

20

mača 8 kamery 1 a rovinou stupnice 9 kalibrovaného meradla 3. Pomocou identických bodov 10 boli pre
každú snímku vypočítané tri translácie, poloha projekčného centra kamery 1, a tri rotácie, orientácia CCD
snímača 8 kamery 1 vzhľadom k rovine pásu, na ktorom je nanesená stupnica 9 meradla 3. Pre výpočet parametrov projektívnej transformácie sú použité identické body 10, ktoré sa nachádzajú na priesečníkoch hrany 19 dielikov s hranou pásu, na ktorom je nanesená stupnica 9 meradla 3, napríklad konkrétne líniou v mieste, kde sa puzdro nivelačnej laty dotýka invarového pásu. Referenčné súradnice identických bodov 10 sú definované na základe kódu stupnice 9 kalibrovaného meradla 3, pričom šírka viditeľnej časti invarového pásu
je definovaná výrobcom. Obrazové súradnice 30 identických bodov 10 sú určené v priesečníkoch regresných
priamok 29 odhadnutých z bodov ležiacich na hrane pásu so stupnicou 9 s regresnými priamkami 28 určenými z bodov ležiacich na hrane dielika 19. Hrana pásu so stupnicou 9 je vypočítaná rovnakým postupom
ako vyhodnotenia hrany 19 dielika.
Na základe projektívnej transformácie sú všetky vyhodnotené hrany 19 dielikov transformované do roviny pásu so stupnicou 9. Projektívna transformácia slúži len na transformáciu prvkov identifikovaných
na snímke do roviny pásu meradla 3, resp. na odstránenie vplyvu nejednotnej veľkosti pixela v rámci snímky.
Po transformácii bodov ležiacich na hrane 19 dielika je vypočítaná vzdialenosť lim príslušnej hrany 19
dielika od hlavného bodu 21 snímky, meraná od hlavného bodu 21 snímky po bod 31, ktorý leží na priesečníku regresnej priamky 28 prechádzajúcej bodmi na hrane 19 dielika a pozdĺžnej osi invarového pásu.
Poloha lb hrany 19 dielika je určená podľa vzorca (2) na základe interferometrického merania dĺžky lif posunu kamery 1, ktoré vyjadruje aktuálnu polohu hlavného bodu 21 snímky, a vzdialenosti lim medzi hlavným
bodom 21 snímky a hranou 19 dielika, ktorá bola určená v predchádzajúcom kroku spracovania:
lb = lif + lim
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(2)

Pri interferometricky meranej dĺžke lif posunu kamery 1 musí byť odstránená chyba Δift z pozdĺžneho
sklonu tx kamery 1, ktorá vzniká v dôsledku sklonu vozíka 2, obr. 6, a chyba Δifr zo stočenia kamery 1, ktorá
vzniká v dôsledku stočenia vozíka 2 o uhol ω, obr. 7. Keďže hodnoty opráv týchto chýb Δift, Δifr sú väčšie
ako určované opravy dielikov, ich eliminácia má zásadný vplyv na dosiahnutie vyžadovanej presnosti výsledkov.
Veľkosť opravy chyby Δift interferometricky meranej dĺžky lif posunu kamery 1 závisí od veľkosti prevýšenia h, t. j. zvislej vzdialenosti, medzi kamerou 1 a pásom stupnice 9, obr. 6, ako aj ofsetom d, t. j. vzdialenosti, medzi kamerou 1 a odrazovým hranolom 6 interferometra 5, obr. 7. Vplyvom pozdĺžneho sklonu tx
kamery 1 vzniká chyba Δift v interferometrickom určení posunu hlavného bodu 21 snímky, ktorá je spôsobená tým, že zámerná os kamery 1 nie je kolmá na pás stupnice 9 meradla 3. Určí sa použitím vzťahu (3).
Δift = h * tg(tx)

(3)

Ďalšia, vyššie zmienená chyba pri interferometrickom meraní vzniká v dôsledku stočenia vozíka 2 o uhol
ω. V dôsledku excentrického umiestnenia odrazového hranola 6 interferometra 5, ktorý sa nachádza bližšie
k stredu 32 otáčania vozíka 2 ako kamera 1, platí, že pri stočení vozíka 2 sa posun vozíka 2 meraný interferometrom 5 líši od posunu kamery 1. Opravu chyby Δifr interferometricky meranej dĺžky lif posunu kamery 1
vplyvom stočenia vozíka 2 možno vyjadriť na základe stočenia kamery 1 o uhol ω a vzdialenosti d medzi
stredom odrazového hranola 6 a stredom CCD snímača 8 kamery 1, meranej v smere kolmom na smer pohybu vozíka 2 zo vzťahu (4).
Δifr = d * tg(ω)

(4)

Pri vyjadrení oboch opráv chýb Δift, Δifr je predpokladané, že kamera 1 a odrazový hranol 6 interferometra 5 sú umiestnené na spoločnej konzole 11 a stočenie kamery 1 je spôsobené stočením vozíka 2 pri jeho pohybe. Stočenie kamery 1 je vypočítané na základe spracovania obrazu pásu stupnice 9, pričom hodnota stočenia je vyjadrená na základe smernice regresnej priamky 28 preloženej bodmi ležiacimi na hrane 19 dielika,
ktorá sa nachádza najbližšie k hlavnému bodu 21 snímky.
Pre úplnosť, stočenie kamery 1 je všeobecne chápané ako zmena vzájomnej orientácie kamery 1
a stupnice 9 meradla 3, t. j. ako pre prípad keď je kamera 1 pohyblivá na vozíku 2, tak aj pre prípad ak sa
stupnica 9 meradla 3 pohybuje voči statickej kamere 1.
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Spôsob vyhodnotenia hrany dielika lineárneho meradla s čiarovým kódom na komparátore, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že poloha dielika stupnice (9) sa určí v dvoch krokoch, kde v prvom kroku je vyhodnotená približná poloha hrán (19) dielikov stupnice (9) na základe interferometrického merania a známej
referenčnej polohy (20) hrán (19) dielikov, a v druhom kroku sa určí finálna poloha dielikov spracovaním obrazu kamery (1) pričom počas merania sa kamera (1) komparátora automatizovane nastaví nad hranu (19)
dielika, posuvom kamery, alebo posuvom vyhodnocovaného lineárneho meradla, tak aby bol hlavný bod (21)
snímky čo najbližšie k vyhodnocovanej hrane (22) dielika stupnice (9), na základe interferometricky určenej
polohy kamery (1) a referenčnej polohy (20) hrán (19) dielikov, algoritmus vyhodnotí aktuálnu polohu (23)
kamery (1) nad stupnicou (9) a na základe veľkosti zorného poľa (24) kamery (1) a nemu zodpovedajúcemu
výrezu obrazu stupnice (9) sú určené čísla dielikov, ktoré sú viditeľné na snímke a ich približná poloha, kde
pri identifikácii hrán (19), algoritmus vyhodnotí existenciu hrany (19) na miestach s náhlou zmenou intenzity
(26) u dvoch susedných pixelov, pričom všetky hodnoty označujúce polohu hrany (19) sú porovnané
s približnou polohou hrán (19) určenou na základe interferometrického merania a referenčnej polohy (20)
hrán (19) pričom hrany, ktoré nezodpovedajú približnej polohe hrán (19) sú z ďalšieho spracovania vylúčené,
potom v mieste približnej polohy hrany (19) sa vyhotoví horizontálny rez pred a za približnou polohou hrany
(19) v takom rozsahu pixelov, aby rez neprechádzal dvoma hranami (19) a hrana (19) dielika je určená na základe prahovej hodnoty te, ktorá je vypočítaná podľa vzorca 1 na základe priemernej hodnoty intenzity (I)
pixelov pre tmavý dielik a priemernej hodnoty intenzity (I) pixelov pre svetlý dielik
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pričom prahová hodnota te je vypočítaná pre každý rez samostatne, potom na vyhodnotenie každej hrany (19)
dielika sú vytvorené horizontálne rezy aktuálnej snímky, ktoré sú rozmiestnené symetricky voči stredu snímky, kde na každom reze sa vyhodnotí poloha hrany (19), z čoho sú vytvorené body (27) ležiace na jednej a tej
istej hrane (19) dielika, následne je týmito bodmi (27) preložená regresná priamka (28), reprezentujúca priebeh hrany (19), ktorej parametre sú odhadnuté metódou najmenších štvorcov, v ďalšom kroku spracovania je
použitá projektívna transformácia, na základe ktorej sa určí vzájomný vzťah medzi rovinou CCD snímača (8)
kamery (1) a rovinou stupnice (9) kalibrovaného meradla (3), kde pomocou identických bodov (10), ktoré sa
nachádzajú na priesečníkoch hrany (19) dielikov s hranou invarového pásu, na ktorom je nanesená stupnica
(9) meradla (3) sú pre každú snímku vypočítané tri translácie, poloha projekčného centra kamery (1), a tri rotácie, orientácia CCD snímača (8) kamery (1) vzhľadom k rovine invarového pásu, pričom referenčné súradnice identických bodov (10) sú definované na základe kódu stupnice (9) kalibrovaného meradla (3), pričom
šírka viditeľnej časti invarového pásu je definovaná, a obrazové súradnice (30) identických bodov (10) sú určené v priesečníkoch regresných priamok (29) odhadnutých z bodov ležiacich na hrane invarového pásu
so stupnicou (9) s regresnými priamkami (28) určenými z bodov ležiacich na hrane dielika (19), hrana invarového pásu so stupnicou (9) je vypočítaná rovnakým postupom ako vyhodnotenia hrany (19) dielika, pričom
na základe projektívnej transformácie sú všetky vyhodnotené hrany (19) dielikov transformované do roviny
invarového pásu so stupnicou (9), po transformácii bodov ležiacich na hrane (19) dielika je vypočítaná vzdialenosť lim príslušnej hrany (19) dielika od hlavného bodu (21) snímky, meraná od hlavného bodu (21) snímky
po bod (31), ktorý leží na priesečníku regresnej priamky (28) prechádzajúcej bodmi na hrane (19) dielika a
pozdĺžnej osi invarového pásu, kde poloha lb hrany (19) dielika je určená podľa vzorca 2 na základe interferometrického merania dĺžky lif posunu kamery (1), ktorá bola určená v predchádzajúcom kroku spracovania

45

lb = lif + lim

2

pričom interferometricky meraná dĺžka lif je opravená o chybu Δift z pozdĺžneho sklonu tx kamery (1), ktorá
sa určí zo vzťahu 3
50

Δift = h * tg(tx)

3

kde h je prevýšenie medzi kamerou (1) a invarovým pásom stupnice (9), a o chybu Δifr zo stočenia kamery
(1), ktorá sa určí zo vzťahu 4
55

Δifr = d * tg(ω)
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kde ω je uhol stočenia vozíka (2) a d je vzdialenosť medzi stredom odrazového hranola (6) a stredom CCD
snímača (8) kamery (1), meranej v smere kolmom na smer pohybu vozíka (2), kde stočenie kamery (1) je vypočítané na základe spracovania obrazu pásu stupnice (9), pričom hodnota stočenia je vyjadrená na základe
smernice regresnej priamky (28) preloženej bodmi ležiacimi na hrane (19) dielika, ktorá sa nachádza najbližšie k hlavnému bodu (21) snímky.
4 výkresy
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