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K nerozeznání od skutečnosti
[ Na ČVUT vznikl unikátní přenosný měřicí systém povrchů pro virtuální realitu ]

Vizuální prezentace virtuálních 
dat je v současné době nezbytnou 
součástí vědy, inženýrské praxe 
i laického použití výpočetní 
techniky. Kdokoliv vytváří nebo 
pracuje s virtuálními 3D modely 
nebo i jen hraje počítačové hry či 
je divákem v kině, hodnotí kvalitu 
grafického provedení virtuálního 
zobrazení konfrontací s vnímáním 
zobrazených předmětů v reálném 
světě. 

Problém věrohodnosti vzhledu virtu-
ální reality je řešen na Katedře počítačové 
grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické 
ČVUT. K využití této techniky je třeba vyře-
šit základní problém, a to jak vzhled reál-
ného povrchu vůbec získat a reprezento-
vat. Na ČVUT má zkušenosti s konstrukcí 
a  realizací optomechanických přístrojů 
Odbor přesné mechaniky, který je součástí 
Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty 
strojní. Ve spolupráci týmů z obou fakult 
vzniklo unikátní přenosné zařízení pro 
měření reálných povrchů. 

Mnoho tisíc snímků…
Přestože v  případě filmových triků 

dosahuje virtuální realita poměrně vysoké 
úrovně věrnosti zobrazení, virtuální 
objekty v jiných aplikacích, i na profesio-
nální úrovni, se skutečnosti jen přibližují 
a většinou je lze od skutečnosti na první 
pohled rozeznat. Příčinou jsou často povr-
chy virtuálních modelů, které jsou v lepším 
případě pro počítačové aplikace běžící 
v reálném čase tvořeny tzv. 2D texturou – 
fotografiemi reálného povrchu, které jsou 

na povrch virtuální geometrie „nataženy 
jako ponožka na nohu“.

Přestože metoda 2D textury využí-
vaná velmi často v počítačových hrách je 
celkem dobrým přiblížením realitě, lidský 
mozek vnímající obrázek vytvořený touto 
technikou jej interpretuje jako nedokonalý 
a nereálný. Skutečný vzhled povrchu není 
pouze otázkou jeho barvy či struktury, ale 
také způsobu osvětlení a směru pozorování 
povrchu – stejnou bílou barvu v rohu stropu 
místnosti člověk vidí jako tři různé odstíny 
šedé. Vhodným řešením přiblížení virtuální 
reality skutečnosti je místo 2D textury povr-
chu použít k popisu povrchu tzv. bidirecti-
onal texture function (BTF). Tato metoda 
zaznamenává mnoho tisíců snímků vzorku 
povrchu, kdy každý je pořízen pod jiným 
směrem osvětlení i  pohledu na  měřený 
objekt. 

Efektivní získávání BTF představuje 
technickou výzvu, kdy je potřeba vzorek  
povrchu potřebné velikosti rychle nasní-
mat v řádově desítkách tisíc kombinací 
směrů osvětlení a pohledu. Koncept a kon-
strukce realizovaného přenosného zařízení 
pro BTF měření povrchů byly motivovány 
požadavky měřit v přijatelném čase, např. 
čtvrt hodiny. Navíc požadavkem na kon-
strukci zařízení byla i jeho snadná přenosi-
telnost, aby bylo možné pracovat i v terénu, 
například v industriálním prostředí nebo 
v přírodě. To znamená instalaci zařízení 
přímo u (lokálně rovinného) vzorku povr-
chu v libovolné poloze. Rychlost a mobilita 
zařízení – to jsou nové unikátní možnosti 
překonávající předchozí řešení, která vyža-
dovala extrakci vzorku z prostředí, jeho 
přenos do  laboratoře a  měření trvající 
řádově několik hodin.

První světově realizované 
přenosné zařízení

Základ přístroje tvoří polokoule osa-
zená 139 osvětlovacími moduly LED 
a  šesti kamerami rozloženými podél 
poledníku. Měřený rovinný vzorek mate-
riálu se nachází v geometrickém středu 
koule. Přístroj se nad vzorkem otáčí, roz-
svěcuje jednotlivé LED moduly, polohuje 
kamery podél poledníku a pořizuje snímky. 
Kamery pracují v  rozlišení 1040×776 
pixelů a vysokém dynamickém rozsahu 
(angl. high dynamic range – HDR), kdy 
uložený HDR snímek je sestaven ze čtyř 
snímků o různé expozici. Každá ze šes-
tice miniaturních výkonných kamer je 
připojena k samostatnému mikropočítači, 
který zajišťuje ovládání kamery a kompo-
zici záběrů do výsledného HDR snímku. 
Sedmý mikropočítač řídí celé měření – 
ovládá jednotlivé osvětlovací LED moduly, 
polohování a snímání kamer a umožňuje 
náhled z kamer na dotykovém displeji. Celý 
přístroj má hmotnost 15 kg a je připojen 
pomocí tří kabelů k externímu napájecímu 
modulu o hmotnosti 10 kg.

Tento unikátní přenosný systém, vyvi-
nutý na ČVUT, je první světově realizované 
zařízení, v němž lze nastavit polohu vůči 
pevnému vzorku v prostoru a tedy provádět 
terénní měření. Dva speciálně navržené sta-
tivy umožňují umístit přístroj vůči objektu 
ve čtyřech různých základních polohách 
(na zemi, v malé či větší výšce nad zemí 
a na stropě). Dále lze pomocí justážních 
prvků stativů přesně nastavit polohu měři-
cího otvoru přístroje ke zvolenému vzorku 
(známý problém polohování pevného tělesa 
má šest stupňů volnosti). Tento systém je 
možné instalovat a zprovoznit kdekoliv, kde 

dat v aplikaci – není vzhled povrchu ve vir-
tuálním světě na obrazovce téměř rozpozna-
telný od reality.

Výsledky společného projektu Fakulty 
elektrotechnické a Fakulty strojní ČVUT 
tak představují nejen špičkové výzkumné 
výstupy, ale i velmi zajímavý potenciál pro 
inženýrskou praxi. Kromě aplikací vyžadu-
jících vzhled povrchu, jako je virtuální a roz-
šířená realita, a to včetně herního průmyslu, 
je to v inženýrské praxi důležitá vizualizace 
CAD modelů, ať už se jedná o architekto-
nický návrh budovy nebo prototyp auta. 
Uplatnění je i v řadě dalších oborů, např. 
při digitalizaci a 3D zobrazování umělec-
kých děl, ale i v dalších oblastech, kde se 
hodnocení povrchů (textil, živé tkáně atd.) 
v současnosti stále provádí pouze kvalita-
tivně zkušeným okem. 

Je pravděpodobné, že naši novou tech-
niku reprezentace vzhledu povrchu budou 
za několik let při své práci využívat i mnozí 
čtenáři tohoto článku.
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je průchozí rozměr alespoň 600 mm. Vzorek 
má tvar kruhu o průměru 51 mm (vepsaný 
čtverec o hraně 36 mm) a lze jej měřit s roz-
lišením 150 DPI, případně 300 DPI. 

Zařízení umí nastavit a pořídit snímek 
vzorku pod libovolným azimutovým úhlem 
v rozsahu 0° až 360° okolo normály ke vzorku 
a pod libovolným elevačním úhlem v rozsahu 
0° až 75° ve směru od normály ke vzorku. Pří-
kladem praktického nastavení kombinace 
směrů je například dvacet úhlových poloh 
ve směru rotace okolo vzorku ve dvou azi-
mutových polohách šestice kamer v rozsahu 
4° až 75°. To reprezentuje 120 směrů pohledů 
s průměrnou směrovou úhlovou vzdáleností 
10°. Při 139 směrech osvětlení (počet LED 
modulů) se tedy celkově získá 16 680 HDR 
snímků vzorku (cca 40 GB dat). Doba mě- 
ření je 17 minut, což odpovídá rychlosti  
1 000 HDR snímků za minutu.

Zajímavý aplikační potenciál
Pro aplikační využití změřených dat je 

třeba pořízené snímky zpracovat. V prvním 
kroku se provádí jejich barevná a jasová 
kalibrace. Vzhledem k nejistotě umístění 
přístroje vůči vzorku ±0.5 mm je nutné 
všechny snímky transformovat tak, aby 
na  každém byla zřejmá korespondence 
jakéhokoliv bodu na měřeném povrchu 
objektu s tímto objektem na všech poříze-
ných snímcích. Dále jsou data zpracovávána 
algoritmickými komprimačními metodami 
s typickým poměrem 1:100 až 1:1000. Odpo-
vídající dekomprimační algoritmus je pak 
využit v aplikačním programu uživatele, 
pokud takové rozšíření umožňuje, např. 
formou tzv. pluginu. Při řádném provedení 
celého postupu – od nastavení měřicího pří-
stroje nad povrchem zvoleného objektu přes 
správné zpracovaní až po následné využití 
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