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Anotace 

 

Disertační práce se zabývá senzorickým subsystémem mobilního robotu. Senzorický subsystém 

mobilního robotu, který je zde tématem, spadá do kategorie systémů zprostředkujících operátorovi 

vizuální vjem o prostředí, kde se nalézá robot. Jedná se o subsystém zprostředkování stereovizního 

vjemu operátorovi. Disertační práce obsahuje dva větší celky.  První z nich se zabývá vlastním 

algoritmem zprostředkování stereovizního vjemu a druhý přenosem obrazu z místa, kde se nachází 

robot do místa, kde je operátor. 

První částí začíná popis subsystému a způsobu kalibrace kamer. V této části je vysvětleno vše od 

odstranění zkreslení kamer přes stereokalibraci po rektifikaci. V rámci této práce byl vyvinut 

inovovaný způsob ostření do hloubky bez nutnosti mechanicky natáčet kamery. Díky tomu byla 

nutnost mechanického natáčení nahrazena matematickou transformací obrazu. Dále je zde popsán 

vyvinutý systém automatického určení ostřené hloubky, podle objektů v regionu zájmu operátora. 

Tento systém automatického určení ostřené hloubky je vhodný zejména pro stereovizi. Dále jsou 

uvedeny provedené testy filtrů automaticky určené ostřené hloubky. Tyto filtry mají za úkol 

odstraňovat šum při určení ostřené hloubky. 

Další velkou kapitolou je systém přenosu obrazu z místa robotu k operátorovi. Jsou zde analyzovány 

prostředky k přenosu obrazu, které jsou dostupné na trhu. Následně je vysvětlen princip vyvinutého 

subsystému přenosu obrazu. Tento systém přenosu obrazu má především dodávat co nejvíce 

aktuální snímky z kamer. Software, který byl k tomuto vyvinut, to řeší v základu tak, že další snímek je 

pořízen teprve po zobrazení posledního. Dále se pro zvýšení rychlosti přenosu provádí u každého 

snímku komprese. Závěrem jsou uvedeny testy vyvinutého subsystému a jejich výsledky. Použitý 

procesor na straně vysílače byl Intel Atom 1,6 GHz a na straně přijímače byl použit procesor s Intel 

Pentium 4 3,2 GHz. Oba procesory byly doplněny o 2 GB RAM. Přenos dat je realizován pomocí sítě 

LAN, která je pro náš účel bezdrátová. 
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Annotation 
 

The thesis deals with a sensor subsystem of mobile robots. The sensor subsystem described in this 

thesis is in the category of systems providing visual perception of the environment around a mobile 

robot to its operator. It is a subsystem which makes stereovision perception to the operator. The 

thesis is divided into two main parts. The first part deals with stereovision principles and algorithms 

and the second part deals with video transmission from the robot to the operator. 

The first part starts with description of camera calibration. Here is explained everything from 

elimination of camera distortion, to stereocalibration and rectification. In this thesis was developed 

an innovated method of depth focusing without mechanical turning of the cameras – the need of 

mechanical turning was substituted by a mathematical image transformation. Then there is 

described a designed system of automatic focusing to a specific depth determined based on the 

region of interest of operator’s view. This system of automatic depth focusing is especially useful for 

stereovision. Further there are presented some tests of filters of the automatically determined 

depth. The goal of these filters is to remove noise in the focusing depth determination. 

The next main part of the thesis presents a system for image transmission from the robot to the 

operator. Here are analyzed existing commercial devices for video transmission. Then the principle of 

a developed system of image transmission is described. The priority of this system is to provide as 

actual images as possible. The developed software solves this problem by capturing a new image 

only after the last image has been already displayed. Each image is compressed to increase the 

transmission speed. The last part contains some tests of this system and presents the results. The 

test were done on Atom 1.6 GHz processor on the transmitting side and Pentium 4 3.2 GHz processor 

on the receiving side, both equipped with 2 GB RAM. The transmission was realized via LAN, which 

was wireless for our purpose.  
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Seznam použitého značení 
 

Symbol Význam 

x Horizontální souřadnice promítnutého objektu 

X Horizontální souřadnice skutečného objektu 

y Vertikální souřadnice promítnutého objektu 

Y Vertikální souřadnice skutečného objektu 

f Ohnisková vzdálenost 

Z Vzdálenost skutečného objektu 

fx Ohnisková vzdálenost v ose horizontální 

fy Ohnisková vzdálenost v ose vertikální 

cx Posunutí skutečného středu v ose horizontální 

cy Posunutí skutečného středu v ose vertikální 

q Promítnutý bod v kameře 

Q Bod v souřadnicích reálného světa 

M Matice vnitřních parametrů kamery 

k1…k3 Členy Taylorova rozvoje 

p1...p2 Parametry pro přepočet tangenciálního zkreslení 

𝜓 Úhel kolem osy x 

𝜑 Úhel kolem osy y 

𝜃 Uhle kolem osy z 

Tobjektu Translační vektor středu skutečného objektu 

Tkamery Translační vektor středu kamery 

Po Souřadnice počátku souřadného systému objektu 

R Matice rotace 

s Měřítko 

H Matice homogenity 

W Transformační matice  

P Bod skutečného objektu v pixelových souřadnicích 

λ Převrácená hodnota měřítka 

xl Horizontální souřadnice bodu zobrazeného v levé kameře 

xp Horizontální souřadnice bodu zobrazeného v pravé kameře 

Pl Vektor souřadnic bodu zobrazeného v levé kameře 

Pp Vektor souřadnic bodu zobrazeného v pravé kameře 

F Fundamentální matice 

E Esenciální matice 

ql Vektor souřadnic bodu zobrazeného v levé kameře s uvažováním vnitřních 
parametrů kamery 

qp Vektor souřadnic bodu zobrazeného v pravé kameře s uvažováním vnitřních 
parametrů kamery 

Rp Matice rotace do souřadného systému pravé kamery 

Rl Matice rotace do souřadného systému levé kamery 

e1…e3 Jednotkové vektory pro epipol 

𝑆𝑙_𝑣  Střed levého výřezu snímku 

𝑆𝑝_𝑣  Střed pravého výřezu snímku 

Rres Rozlišení kamery 
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d Disparita 

J1 Jasová funkce levého snímku 

J2 Jasová funkce pravého snímku 

a Parametr velikosti prohledávacího okénka 

xp X-ová souřadnice prohledávacího okénka v pravé kameře 

xl X-ová souřadnice prohledávacího okénka v levé kameře 

Dvysl Výsledná disparita 

Dopt Aktuální optimální disparita 

Dopt-1…x X předcházejících optimálních disparit 

a Konstanta určující citlivost filtru vyšších frekvencí 

𝑤  Průměr hodnot jasové funkce v okolí pod maskou 

𝑓𝑥𝑦     Průměr hodnot jasové funkce masky 

𝑤 Jasová funkce snímku 

s Horizontální souřadnice pod maskou  

t Vertikální souřadnice pod maskou 

m Horizontální souřadnice pro Fourierovu transformaci 

n Vertikální souřadnice pro Fourierovu transformaci 

u Horizontální prostorová frekvence 

v Vertikální prostorová frekvence 

Re Reálná část amplitudy 

Im Imaginární část amplitudy 
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1. Úvod 
 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době jsou servisní roboty stále více a více nasazovány, a to 

hlavně v situacích, která jsou pro člověka velmi riziková, je potřeba zajistit co nejpřesnější ovládání 

těchto robotů. V případě nepřesného ovládání robotů může dojít k nehodě, která způsobí velké 

škody na majetku anebo dokonce lidských životech. O chování většiny dnešních robotů rozhoduje 

stále ještě operátor – například z robotů vyvinutých na katedře Robototechniky VŠB-TUO to jsou 

robot Herkules, Ares a také robot Hardy, který byl vyvinut ve spolupráci s touto katedrou. Operátor 

provádí svá rozhodnutí na základě informací, které mu robot poskytne. Robot tyto informace získává 

pomocí různých senzorů, těmito senzory mohou být i kamery. Kamera poskytuje obrazovou informaci 

o okolí, kde se robot nachází. Tato informace je pro operátora velmi důležitá. Problém je ale v tom, 

že operátor z jedné kamery nemá informaci o prostorovém uspořádání, má pouze 2D vjem nikoli 

prostorový. Nedostatek této informace je pro operátora kritický a může vést k velkému zpomalení 

prováděného zásahu a zároveň se tak může dopustit i chyby, kterou může být kolize objektu 

manipulace s jiným objektem nebo také nepřesné uchopení objektu manipulace a tím zvýšení rizika 

následného pádu tohoto objektu. Systém, který popisuje tato práce, operátorovi zprostředkovává 

prostorový (3D) vjem.  Díky této informaci má operátor servisního robotu prostorový vjem o okolí, 

kde se robot nachází a o objektu manipulace.  

Práce postupně popisuje, jak systém zprostředkování stereovizního vjemu funguje přes nutné 

nastavení a kalibraci kamer. Dále vysvětluje princip ostření do hloubky, způsoby výpočtů velikostí 

obrazových transformací a také filtry, které jsou aplikovány, aby prostorový vjem byl stabilní, aby 

nedocházelo ke chvění v obraze vlivem chyby, která vzniká při hledání navzájem si korespondujících 

bodů. 

S přihlédnutím k tomu, že je častým případem situace, kdy se operátor nenachází v místě 

robotu, byl vyvinut systém přenosu obrazu tak, aby byl vhodný při použití pro zprostředkování 

prostorového vjemu operátorovi. Na tento systém jsou kladeny požadavky především v aktuálnosti 

snímků a kvality. Například pokud by snímky nebyly dostatečně aktuální (se zpožděním), je zde 

vysoké riziko nárazu robotu do překážky nebo zranění.  
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2. Přehled současného stavu 
 

V současné době je na trhu zastoupeno množství stereoskopických zařízení, která by se dala užít pro 

robotiku. Zařízení, která jsou v současné době zastoupena na trhu, je možno rozdělit do několika 

skupin. V první skupině jsou to zařízení vyvíjena pro robotiku. Do této skupiny řadím hlavně práci Ing. 

Adama Tvarůžky, Ph.D., viz dále. Další skupinou jsou stereoskopická zařízení určená pro senzorickou 

skupinu, kde výsledkem není zprostředkování stereoskopickému vjemu operátorovi, ale analýza okolí 

z hlediska vzdálenosti překážek.  

 

2.1. Stereovizní systémy realizované v rámci VŠB-TUO 
 

Stereovizní systém, který operátorovi umožňuje prostorový pohled na scénu, je možno řešit 

několika způsoby. V této kapitole bude představen současný stav v této oblasti. Na následujícím obr. 

1je systém, který vytvořil v rámci své disertační práce Adam Tvarůžka [13]. 

 

 

obr. 1: Současný stereovizní systém 

Tento systém počítal s pohybem kamer tak, aby simulovaly pohyb lidských očí. Pohyb kamer 

byl realizován tak, že každá z kamer byla uchycena v jednom otočném kloubu. Tento otočný kloub 

umožňoval rotaci kolem jedné osy. Ke kamerám byla připojena táhla. Tato táhla byla připojena 

k modelářskému servu, které vyvozovalo potřebný pohyb. Vhodný úhel natočení kamer byl určen 
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následovně. Mezi kamerami byl umístěn laser, který promítal červenou tečku na sledovaný objekt. 

Tuto tečku snímala kamera levá i pravá. Tato tečka byla nalezena v obraze a dopočetl se potřebný 

úhel natočení. Výhodou tohoto sytému oproti systému, který byl vyvinut v rámci této disertační 

práceje, že nepotřebuje tolik výkonný výpočetní systém. Výhodou je také využití větší plochy čipu 

kamery v jednom okamžiku. K nevýhodám se řadí nutnost dodatečného řídícího systému pro 

ovládání serv. Mechanicky nelze dosáhnout tak vysoké přesnosti natočení jako matematickou 

transformací, tímto vznikal v obraze znatelný třes a ten mohl způsobovat i zdravotní nevolnosti 

operátora. Detekce laserové tečky nemusí být vždy 100% při všech světelných podmínkách. Je zde 

nutnost výroby natáčecího mechanismu. 

 

 

obr. 2 Sestavné schéma současného zařízení pro stereovizi 

 

 

obr. 3 Popis pozic k sestavnému schématu zařízení pro stereovizi 
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2.2. Ostatní stereoskopické systémy 
 

Další stereoskopické systémy nejsou určeny přímo na zprostředkování stereovizního vjemu 

operátorovi, ale jsou určeny ke snímání scény pomocí stereoskopie. Zde pomocí stereoskopie je 

vypočtena fyzická vzdálenost pro jednotlivé body v obraze a tím se tento stereoskopický systém 

chová vlastně jako plošný senzor vzdálenosti. Výsledné vzdálenosti mohou byt dále zpracovány za 

účelem ovládání robotů. 

2.2.1. Surveyor Stereo Vision Systém 

 

Systém Surveyor Stereo Vision Systém obr. 4 je vyvinut firmou Surveyor Corporation[54]. Může být 

použit jako mobilní síťový pár kamer vhodných pro stereovizi. Ke každé z kamer, které jsou od firmy 

Omnivision OV9655 s rozlišením 1.3 MPix, je připojen procesor firmy Analog DevicesBlackFinBF537.  

 

obr. 4 Surveyor Stereo Vision Systém 

 

Každý z těchto procesorů dosahuje výkonu 1000MIPS při 500MHz. Dále každý z těchto procesorů 

disponuje 32 MB paměti typu SDRAM a 4MB paměti typu flash pro kód procesoru.  
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obr. 5 Surveyor Stereo Vision Systém na pásové platformě bez možnosti natáčení 

 

Systém byl navrhnut jako otevřený, což znamená, že je ho možno využít jak pro výzkum a vývoj 

vzdělávání v oboru programování, tak i v oboru zpracování obrazu a stereovize. Pro začátek práce 

s výrobkem výrobce poskytuje defaultní software, který obsahuje několik algoritmů. Těmito 

algoritmy jsou JPEG komprese, některé funkce zpracování obrazu, funkce ovládání motoru pomocí 

PWM (H-most), dále funkce pro práci se sběrnicemi SPI a I2C.  
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2.2.2. Capella – Stereo Vision 

 

Systém Capella – Stereo Vision firmy e-con systems[55] je na obr. 6. Tento systém je opět určen 

k tomu, aby pro něj uživatel mohl vyvinout svůj vlastní software. Systém je rozdělen na dvě hlavní 

části, a to na desku s kamerami a na tzv. základní desku s procesorem.Deska s procesorem je zvlášť 

vyráběný modul Gumstix®Overo®, který je osazený procesorem ARM® Cortex™-A8 o rychlosti až 

1GHz a doplněný pamětí SDRAM o velikosti až 512MB a pamětí NAND flash o velikosti až 512MB.  

 

 

obr. 6 Systém Capella firmy e-con Systems 

 

Na stereovizním sytému Capella je instalován operační systém Linux 2.6.35, ve kterém je možno 

spouštět případný uživatelský kód. Součástí dodávky jsou příklady pro výpočet a měření hloubky.  
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obr. 7 Blokový diagram systému Capella tak, jak jej prezentuje výrobce 

 

 

2.2.3. Mobile ranger 

 

Na obr.8 je vyobrazen systém mobile ranger od firmy mobile robots[24]. Jak již bylo zmíněno, 

tento systém je užíván pro měření hloubky pracovní scény robotu. Tyto informace jsou pak 

připraveny k dalšímu užití při ovládání mobilního robotu. Zařízení je kalibrováno při výrobě, tedy pro 

něj není nutná další kalibrace. 

 

 

obr.8: Systém mobile ranger 

 

Výpočetním jádrem je zde FPGA, ve kterém je naprogramován potřebný algoritmus. Toto 

zařízení dosahuje rychlosti zpracování až 30 snímků za sekundu, při rozlišení 752 x 480 bodů. 

Algoritmus použitý pro nalezení navzájem si korespondujících bodů je SAD (sum of absolute 

difference) s maximální prohledávanou šířkou (disparitou) 64 bodů.   
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2.2.4. Bumblebee2 

 

Na obr. 9 je zobrazen stereovizní systém Bumblebee2 vyráběný firmou PointGrey [25]. Tento 

systém je určen pro připojení k PC pomocí firewire. 

 

 

obr. 9: Stereovizní systém Bumblebee 2 
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Na obr. 9 je zobrazen stereovizní systém Bumblebee2 vyráběný firmou PointGrey [25]. Tento systém 

je určen pro připojení k PC pomocí firewire. Firmou je k tomuto systému dodáván SDK (source 

development kit), který slouží k  stereoviznímu zpracování obrazu tak, aby výsledkem byla hloubka 

jednotlivých bodů v obraze. Zařízení je před kalibrováno výrobcem, použity jsou 1/3“ CCD senzory o 

rozlišení 640x480 při 30 snímcích za sekundu. 

 

 

obr. 10 Hlavní rozměry stereovizního systému bumblebee 2 
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2.2.5. Stereovision camera 

 

Dalším stereovizním systémem je stereovizní kamera firmy Vision Hardware Partner [56] na obr. 11. 

Tímto zařízením je pouze stereovizní kamera bez jakéhokoliv programovatelného procesoru. Kamera 

disponuje rozhraním USB, pomocí kterého jej lze připojit k PC. 

 

 

obr. 11 Stereovizní kamera firmy Vision Hardware partner 

 

Parametry kamery jsou dva CMOS senzory o rozlišení 752 x 480 s maximální rychlostí 23 fps. 

Zástavbové rozměry této kamery jsou na obr. 14. Výrobce k této kameře dodává SDK (source  

development kit), který obsahuje software EagleZ. Tento software je vhodný např. pro detekci osob, 

měření rozměrů a orientaci výrobků při balení na palety nebo do krabic. Lze jej také použít pro 

nalezení objektů, které mají být uchopeny pomocí robotů atp. 
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obr. 12 Příklady umístění stereovizní kamery od firmy Vision Hardware partner při detekci osob 
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obr. 13 Ilustrace provozu použití kamery při detekci osob 

 

 

 

obr. 14 Rozměry stereovizní kamery firmy Vision Hardware Partner 
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3. Cíle disertační práce 
 

Na základě analýzy současného stavu bylo zjištěno, že současná zařízení na zprostředkování 

stereovizního vjemu operátorovi mají vlastnosti, které by se daly inovovat. Mezi tyto vlastnosti patří 

nutnost mechanického natáčení, kde vlivem tohoto může vznikat chvění v obraze. Další z vlastností, 

které by se daly inovovat, je nutnost promítat laserový bod a jeho následná detekce, kvůli ostření do 

hloubky. Cílem je výše uvedené vlastnosti inovovat tak, aby systém dosáhl lepších kvalit a také 

systém doplnit o možnost dálkového přenosu obrazu z místa, kde se nachází robot do místa, kde je 

operátor. 

 

3.1. Inovace odstraněním pohybujících se částí 
 

Každá součást mechanismu je vyráběná s určitou přesností, kterou dovoluje výrobní technologie. 

Dalším kritériem je obvykle i cena výroby, podle toho jsou také použity výrobní technologie. Díky 

odchylkám od skutečných rozměrů jsou výsledné částí mechanismu v rámci těchto mezí nepřesné. 

Tato nepřesnost vnáší do mechanismu vůle a díky těmto vůlím vzniká i nepřesnost při konečném 

určení polohy mechanismu. Další nepřesnost či chvění v mechanismu může vznikat v jeho pohonu a 

při jeho regulaci polohy. Při jakékoli požadované změně trvá přestavění určitou dobu, která je závislá 

na setrvačných hmotách mechanismu. U mechanického natáčení je také možnost působením vnější 

síly mechanismus odchýlit od žádané polohy. Než regulátor dosáhne opět žádané polohy trvá opět 

určitou dobu. Těmito výše jmenovanými vlastnostmi mechanismu vzniká ve výsledku chvění v obraze 

kamer nebo nepřesnost při zaostření stereovizních kamer do hloubky. 

Cílem je vyvinout systém, který bude provádět natáčení kamer virtuálně (resp. matematicky místo 

mechanicky) tak, aby odpadla nutnost natáčet kamery mechanicky. Tímto odstraněním mechanicky 

se pohybujících částí by se eliminovala vůle mechanismu natáčení kamer, také by se eliminoval vliv 

setrvačných sil při regulaci polohy natočení kamer.  

 

3.2. Inovace ostřením do hloubky na základě zpracování obrazu 
 

Současný systém stereovize používá ke zjištění potřebného úhlu natočení kamer promítání 

laserového bodu přibližně ve středu pohledu. Tento bod je ve snímcích levé i pravé kamery 

detekován.  Z polohy, kde byl bod v levé i pravé kameře nalezen, se určí potřebný úhel natočení 

kamer. Za určitých světelných podmínek a při určitém nastavení kamer se může stát, že bod 

promítnutý laserem ve výsledném snímku jasově splyne s okolím.  V tuto chvíli není možno bod 

v obraze detekovat, a tím je znemožněno i určení potřebného úhlu natočení kamer. 

Cílem je vyvinout takový způsob automatického ostření do hloubky, aby nevyžadoval promítání 

laserového bodu. Dále systém rozšířit tak, aby detekce nebyla prováděna pouze v jednom bodě, ale 

v několika bodech současně, ideálně aby detekce byla provedena v určité oblasti (regionu) hlavního 

zájmu operátora, který ovládá robot.  
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3.3. Subsystém dálkového přenosu obrazu pro stereovizi v robotice 
 

V současné době existuje na trhu mnoho zařízení na přenos obrazu. Tato zařízení ale nejsou 

prvotně určena pro přenos obrazu při použití stereovize, rovněž nejsou zpravidla přímo vyrobena a 

určena pro použití v robotice. Na systém dálkového přenosu obrazu v robotice jsou kladena určitá 

specifika oproti systémům pro přenos obrazu v jiných oblastech nasazení.   Jedním z těchto specifik je 

především požadavek na aktuálnost snímků. Zařízení dostupná na trhu pro digitální přenos obrazu 

obvykle používají systém bufferovaní, čímž dochází ke zpoždění mezi pořízením snímku a jeho 

zobrazením. Pokud se robot pohybuje, může být takovéto zpoždění problémem. Problém může být 

v tom, že operátor, který robot ovládá, má informaci o nějaké události o tolik zpožděnou, že na tuto 

událost nemůže včas reagovat. U analogových kamer obvykle není problém se zpožděním, ale často 

trpí velkou ztrátou kvality obrazu. Vlivem šumu při přenosu se pak stává, že obraz z levé kamery se od 

obrazu z pravé kamery liší natolik, že je nevhodný pro zpracování obrazu v oboru stereovize. 

Rozdílnost obrazů z levé a pravé kamery může mít vliv i na srozumitelnost 3D vjemu operátora. 

Cílem je vyvinout systém přenosu obrazu, který by byl určen pro stereovizi v robotice. Tento 

systém by měl akceptovatelné zpoždění snímků mezi jejich pořízením a zobrazením operátorovi.  

Předpokládá se experimentální ověření na operátorovi. Dále by systém neměl trpět takovou ztrátou 

kvality vlivem šumu při přenosu, která by znemožňovala zpracování obrazu pro stereovizi.   
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4. Návrh stereovizního systému 
 

Systém, který je zde navržen, je určen pro zprostředkování stereovizního (prostorového) vjemu 

operátorovi.Snímání scény je zde zajištěno pomocí dvou rovnoběžně umístěných kamer DFK 31F03. 

Zobrazení výsledného obrazu až po zpracování, je zprostředkováno pomocí 3D brýlí CyberMind           

HI-Res900 nebo pomocí dvou monitorů, kde se na jednom zobrazuje obraz určený pro levé oko a na 

druhém obraz určený pro pravé oko. Schéma systému je zobrazeno na obr. 15. 

Výpočetní algoritmus a celý potřebný software je napsán v jazyce C++ [9] a využívá rozhraní 

DirectX [10] [11] pro práci s grafickou kartou. Toto umožnilo dosáhnout vysokých rychlostí a vytvořit 

tak skutečný a reálně použitelný systém, výpočty probíhají v reálném čase. Pro některé algoritmy 

zpracování obrazu je využito volně šiřitelné knihovny OpenCV [7] . 

 

IEEE 1394 (Prava kam.)

IEEE 1394 (Leva kam.) D-Sub 0 (Levé oko)

D-Sub 1 (Pravé oko)

D-Sub 0 (Levé oko)

D-Sub 1 (Pravé oko)
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obr. 15: Schéma systému pro zprostředkování prostorového vjemu 
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4.1. Popis použitého hardware 
 

V této kapitole bude popsán všechen použitý hardware a jeho parametry. Budou popsány 

použité kamery, 3D brýle a PC, na kterém systém běží.  

 

4.1.1. Popis použitých kamer 

 

Kamery použité v tomto stereovizním systému jsou od firmy Imagin Source a model DFK 

31F03. Parametry tohoto modelu jsou uvedeny v tab. 1níže. Pohledy na kameru jsou na obr. 16. 

 

Prvek Popis 

Senzor Sony ICX204AK 
1/3"-HAD InterlineProgressiveScan CCD 
1024(H) x 768(V) Pixel 
Pixel-Size: 4,65(H) x 4,65(V) µm 

max. Počet snímku za sec. 15 snímků/sec 
Citlivost 13 Lux 
Zesílení 0-18dB 
Rychlost uzávěrky 50 µs - 2 s 
Napájecí napětí 12 V DC přes IEEE-1394 
Odběr proudu max. 350 mA (při 12 V) 
Provozní teplota -5°C až 45°C 
Max. vlhkost 90% (nekondenzované) 
Rozměry 65x 65 x 65 mm 
Hmotnost Cca 300g 
Rozhraní  IEEE 1394 FireWire 

tab. 1: Parametry použitých kamer 

 

   
 

obr. 16: Pohledy na kameru 
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4.1.2. Parametry výpočetního PC 

 

Tyto parametry jsou zde uvedeny pro představu, na jakém PC byl software vyvinut a na jakém 

byl testován.  Tyto parametry jsou uvedeny níže v tab. 2. 

 

Procesor Intel Pentium 4 dualcore 3.2GHz 

Paměť 2GB 
Grafická karta  NVIDIA Quatro FX560 
Operační systém  Windows XP 

tab. 2: Parametry hardwaru použitého PC 

4.1.3. Popis 3D brýlí 

 

Popisované 3D brýle mají označení CyberMind HI-Res900 a obsahují dva displeje, pro každé 

oko jeden. Na tyto displeje se zobrazuje obraz ze signálu, který je přiveden pomocí D-Sub pro každé 

oko zvlášť. Ostatní parametry jsou uvedeny níže.  Na obr. 17 jsou brýle zobrazeny.  

 

Zorný úhel 31.2° na oko 

Rozteč displejů Nastavitelná 
Výsledná zobrazovací plocha asi jako 42“ obrazovka ve 2 metrech 
Rozhraní SVGA 60, 70, 75 Hz VESA Standard 

NTSC, PAL, SECAM Video signál 
Operační teplota 0-45°C 
Rozlišení každého displeje 800x600 pixelů 
Napájení DC 5V, 1000mA, asi. 5W 

tab. 3: parametry 3D brýlí 

 

obr. 17: Zobrazení 3D brýlí 
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5. Předzpracování kamerových dat 

5.1. Model kamery 
 

Kamera zobrazuje objekty podle určitého pravidla, které je zde popsáno. Pro začátek bude 

uveden nejjednodušší model kamery, dírková kamera.  Na obr. 18je schéma této dírkové kamery. Zde 

je vidět, jak paprsek světla prochází a kde se tvoří obraz. Pro idealizovanou dírkovou kameru platí 

následující vztah [47]: 

  

−𝑥

𝑓
=

𝑋

𝑍
=> −𝑥 = 𝑓 ∙

𝑋

𝑍
        (5.1) 

 

Kde: 

X Velikost promítnutého objektu 

X Skutečná velikost objektu 

F Ohnisková vzdálenost 

Z Vzdálenost skutečného objektu 

 

 

 

obr. 18: Dírková kamera 

 

Nyní je možno změnit dírkovou kameru do formy, která je ekvivalentní a matematicky lépe 

interpretovatelná. Na obr. 19 je zobrazený upravený ekvivalentní model kamery. Došlo zde 

k přehození roviny obrazu a roviny s dírkou. Místo, kde byla dírka, se nyní nazývá střed projekce. 

Hlavní výhodou tohoto upraveného modelu je, že objekty jsou nyní správně orientovány. 
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obr. 19: Upravený model kamery, kde Q je bod v prostoru (v souřadnicích reálného světa) a q je 
promítnutý bod (souřadnice v pixelech). Střed i orientace souřadných systémů pro bod Q a 

promítnutý bod q, jsou totožné. 

 

Zde by bylo vhodné poznamenat, že bod,ve kterém protíná osa obrazovou rovinu (dále hlavní 

bod), není středem obrazu. Je to dáno tím, že u reálné kamery není střed obrazového snímače 

umístěn na optickou osu, ale je posunut jak v ose ve směru j, tak ve směru k, proto budeme dále 

používat dva nové parametry v souvislosti s kamerou, a to cx a cy, kde indexy značí jednotlivé osy.  

S uvážením těchto parametrů platí pro model kamery pak následující vztah: 

 

𝑥𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑢 = 𝑓𝑥  
𝑋

𝑍
 + 𝑐𝑥         (5.2) 

𝑦𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑢 = 𝑓𝑦  
𝑌

𝑍
 + 𝑐𝑦         (5.3) 

 

Ze vztahu výše je zřejmé, že máme dvě různé ohniskové vzdálenosti. Je to z toho důvodu, že 

pixely na snímači nemusí být vždy přesné čtverce, proto je tedy předpokládáno, že mají tvar 

obdélníkový. Ohniskovou vzdálenost např. fx tvoří součin fyzické ohniskové vzdálenosti čočky a 

velikosti sx charakteristického obrazového elementu (velikost pixelu na snímači), sx má rozměr 

v pixel/milimetr, čímž z toho plyne, že fx má rozměr v pixelech. Obdobně je to pro fy a sy. Toto je 

potřeba mít stále na paměti, protože sx a sy není možno určit přes jakýkoli kalibrační proces, ani 

fyzická ohnisková vzdálenosti není přímo měřitelná. Jsou určitelné pouze fx=F.sx a fy=F.sy, aniž by bylo 

nutné kameru rozebírat a měřit komponenty přímo.  
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5.2. Projektivní geometrie kamery 
 

Vztah na obr. 19mezi bodem Q, který má souřadnice v rozměrech reálného světa a bodem 

zobrazeným q, který má obrazové souřadnice, se nazývá projektivní transformace. Dále si zavedeme 

homogenní souřadnice a tzv. matici vnitřních parametrů kamery. Následující vztahy sumarizují, jak se 

zobrazí bod Q reálného světa na bod q v kameře [15].  

 

𝒒 = 𝑴𝑸           (6.1) 

kde 

 𝒒 =  
𝑥
𝑦
𝑤
 ,    𝑴 =  

𝑓𝑥 0 𝑐𝑥
0 𝑓𝑦 𝑐𝑦
0 0 1

 ,    𝑸 =  
𝑋
𝑌
𝑍
  

 

Vynásobením zjistíme, že w je rovno Z. Bod q je nyní vyjádřen v homogenních souřadnicích. 

Pokud podělíme x a y hodnotou w (nebo Z) získáme definici uvedenou výše.  

 

5.3. Zkreslení čočky 
 

V teoretickém případě bereme v úvahu kameru, která nemá žádné zkreslení čočky. V praxi 

taková čočka neexistuje. Je to díky tomu, že je velmi obtížné vyrobit čočku s dokonale parabolickým 

povrchem.  

Zkreslení se dělí na dva druhy - radiální a tangenciální. Radiální zkreslení je dáno především 

tvarem čočky. Projevuje se většinou soudečkovitostí nebo poduškovitostí obrazu, viz obr. 20. 

Soudečkovitost vzniká tím, že paprsky procházející čočkou ve větší vzdálenosti od středu čočky se 

lámou více v porovnání s paprsky procházejícími blíže středu čočky [4], takže čtvercový objekt se ve 

výsledném obraze jeví jako by měl strany prohnuté, viz obr. 21. Tento jev je znát především u levných 

čoček jako se používají např. ve web kamerách.  
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obr. 20: Vyobrazení typů radiálního zkreslení soudečkovitost a poduškovitost 

 

 

 
obr. 21: Vyobrazení vzniku soudečkového zkreslení 

 

Tangenciální zkreslení je dáno sestavením kamery jako celku. Toto zkreslení vznikne například tak, 

když snímací čip není přesně kolmý na optickou osu čočky. 
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obr. 22: Příčina tangenciálního zkreslení 

 

 

5.3.1. Radiální zkreslení čočky 

  

Radiální zkreslení čočky je v optickém středu nulové a směrem k okrajům se zvyšuje. V praxi je 

možno funkci radiálního zkreslení charakterizovat několika prvními členy Taylorova rozvoje. Pro tyto 

členy zavedeme značení:k1 pro první člen a k2 pro druhý. Třetí a poslední člen k3 se používá pro čočky 

s velkým zkreslením např. „rybí oko“. Bod obrazu bude umístěn na nové místo v obraze podle 

následujících rovnic (7.1) a (7.2) [15]. 

𝑥𝑛𝑜𝑣 = 𝑥 1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 𝑘3𝑟
6        (7.1)

  

𝑦𝑛𝑜𝑣 = 𝑦(1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 𝑘3𝑟
6)       (7.2) 

 

kde  

𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2           (7.3) 
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5.3.2. Tangenciální zkreslení čočky 

  

Jak bylo řečeno výše, tangenciální zkreslení vzniká při montáži kamery jako celku. Toto 

zkreslení je charakterizováno dalšími dvěma parametry. Těmito parametry budoup1 a p2, které jsou 

užity v rovnicích (7.4) a (7.5) [53]. 

 

𝑥𝑛𝑜𝑣 = 𝑥 +  2𝑝1𝑦 + 𝑝2 𝑟
2 + 2𝑥2          (7.4) 

𝑦𝑛𝑜𝑣 = 𝑦 +  𝑝1 𝑟
2 + 2𝑦2 + 2𝑝2𝑥         (7.5) 

 

5.4. Rotační matice a translační vektor 
 

Každý snímek, který je sejmut kamerou, je snímkem konkrétního objektu. Pomocí rotace 

a translace je možné popsat pozici tohoto objektu relativně k souřadnému sytému kamery.  Schéma 

souřadných systémů je zobrazeno na obr.23. 

 

obr.23: Schéma souřadných systémů kamery a pozorovaného objektu 

 

Celková matice rotace v prostoru může být rozložena na rotaci dvourozměrnou kolem každé 

osy zvlášť. Matice rotace pro jednotlivé osy rotace pak mají následující tvar[1]: 

 

𝑹𝒙 𝜓 =   
1 0 0
0 cos(𝜓) sin(𝜓)
0 −sin(𝜓) cos(𝜓)

         (8.1) 
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𝑹𝒚 𝜑 =  
cos(𝜑) 0 −sin(𝜑)

0 1 0
sin(𝜑) 0 cos(𝜑)

         (8.2) 

 

𝑹𝒛 𝜃 =  
cos(𝜃) −sin(𝜃) 0
sin(𝜃) cos(𝜃) 0

0 0 1

         (8.3) 

 

Zde je vhodné poznamenat, že matice rotace jsou ortogonální [1] a tedy inverzní matici 

vypočteme pouze tak, že matici transponujeme.   
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Rotační vektor, jak jej budeme prezentovat, je posun z jednoho souřadného systému do 

druhého, jinými slovy se jedná o vzdálenost počátku jednoho souřadného systému k počátku 

druhého souřadného sytému. Matematicky se tento posun vyjádří velmi snadno jako T= Tobjektu – 

Tkamery. Podle obr.23 můžeme říci, že bod na objektu v souřadném systému objektu má souřadnice 

v souřadném systému kamery Pc = R(Po- T). Využitím tohoto poznatku s vnitřními parametry kamery 

získáme vztah, který nám udává, kde se na snímku zobrazí bod, který je udán v souřadném systému 

objektu. 

 

5.5. Homografie 
 

Pojem homografie v počítačovém vidění definujeme jako projektivní zobrazení z jedné roviny 

do druhé, takže zobrazení bodů dvourozměrné rovinné plochy do obrazu kamery je příkladem 

rovinné homografie.   

Maticově tento vztah vyjádříme tak, že zavedeme pro oba body Q (bod objektu) a q (zobrazený 

bod) homogenní souřadnice.   

 𝑸 =  𝑋 𝑌 𝑍 1  

 𝒒 =  𝑋 𝑌 1  

A po zavedení těchto souřadnic můžeme homografii jednoduše vyjádřit jako [48]: 

 

𝒒 = 𝑠𝑯𝑸           (9.1) 

Kde parametr s je libovolné měřítko. 

Matice H se  skládá ze dvou částí,první je fyzikální, která lokalizuje rovinu, kterou pozorujeme a druhá 

je matice vnitřních parametrů kamery.  

Fyzikální transformační část je vliv rotace a translace, které se vztahují k rovině, kterou 

pozorujeme. Protože užíváme homogenní souřadnice, můžeme rotaci i translaci zkombinovat do 

jedné matice.  

 

𝑾 =  𝑹 𝒕            (9.2) 
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Připomeňme, že matice vnitřních parametrů kamery je M a výsledek lze tedy zapsat jako: 

 

𝒒 = 𝑠𝑴𝑾𝑸           (9.3) 

 

kde  𝑴 =  
𝑓𝑥 0 𝑐𝑥
0 𝑓𝑦 𝑐𝑦
0 0 1

  

Beze ztráty obecnosti můžeme definovat rovinu objektu tak, že Z=0. Důvodem je to, že když 

rozložíme matici rotace do třech 3x1 sloupců, zjistíme, že jeden sloupec není potřeba.  

 

 
𝑥
𝑦
1
 = 𝑠𝑴 𝒓𝟏 𝒓𝟐 𝒓𝟑 𝒕  

𝑋
𝑌
0
1

 = 𝑠𝑴 𝒓𝟏 𝒓𝟐 𝒕  
𝑋
𝑌
1
     (9.4) 

Matice homografie, která zobrazuje body rovinného objektu je H = sM[r1r2 t]. Matice H je nyní 3x3.  

Matici homografie lze vypočítat prakticky ze čtyř bodů ležících v pozorované rovině, jelikož 4 

body nám dávají 8 rovnic. Z těchto 8 rovnic můžeme určit 8 parametrů matice H. Devátý parametr 

ležící na pozici 3,3 je 1 nebo zde můžeme promítnout měřítko. 

5.6. Kalibrace kamery 
 

Pro začátek předpokládejme, že obraz není zkreslený. Budeme využívat homografie uvedené 

výše a zde bude jako rovina šachovnice, viz obr.24. Na této šachovnici najdeme body, které budou 

vnitřními rohy políček šachovnice (tzn. Šachovnice 3x3 má 4 body). Tyto body jsou zobrazeny na 

obr.25. Uděláme několik snímků šachovnice a pro každý pohled najdeme homografii, jak je 

vysvětleno výše. 

Rozepíšeme matici H jako vektor sloupců H=[h1h2h3], kde každé h je 3x1 vektor. V souladu 

s předešlou kapitolou můžeme napsat následující rovnici (10.1) [3]. 

 

𝑯 =  𝒉𝟏 𝒉𝟐 𝒉𝟑 = 𝑠𝑴 𝒓𝟏 𝒓𝟐 𝒕        (10.1) 

kde M je matice vnitřních parametrů 
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obr.24: Kalibrační šachovnice 

 

 

obr.25: Šachovnice s nalezenými body 
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Z rovnice (10.1) lze vyčíst následující rovnosti [3]. 

 

𝒉𝟏 = 𝑠𝑴𝒓𝟏 =>  𝑟1 = 𝜆𝑴−1𝒉𝟏        (10.2) 

𝒉𝟐 = 𝑠𝑴𝒓𝟐 =>  𝑟2 = 𝜆𝑴−𝟏𝒉𝟐        (10.3) 

𝒉𝟑 = 𝑠𝑴𝒕 =>  𝑡 = 𝜆𝑴−𝟏𝒉𝟑         (10.4) 

 

kde λ=1/s 

Poznamenejme, že rotační vektory jsou ortogonální a pak vektory r1 a r2 jsou ortonormální [1], proto 

jejich součin je roven 0 a také jejich velikosti se rovnají. Proto lze psát následující rovnice (10.5)a 

(10.6). 

 

𝒉1
𝑇𝑴−𝑇𝑴−1𝒉2 = 0         (10.5) 

 

𝒉1
𝑇𝑴−𝑇𝑴−1𝒉1 = 𝒉2

𝑇𝑴−𝑇𝑴−1𝒉2        (10.6) 

 

Pro zjednodušení si zavedeme matici B = M-TM-1   , která pak bude mít následující tvar. 

 

𝑩 = 𝑴−𝑇𝑴−1 =  

𝐵11 𝐵12 𝐵13

𝐵21 𝐵22 𝐵23

𝐵31 𝐵32 𝐵33

        (10.7) 

 

Vzhledem k tomu, že matice M je vlastně maticí vnitřních parametrů, pak matice B bude vypadat 

takto. 
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𝑩 =

 
 
 
 
 
 

1

𝑓𝑥
2 0

−𝑐𝑥

𝑓𝑥
2

0
1

𝑓𝑦
2

−𝑐𝑦

𝑓𝑦
2

−𝑐𝑥

𝑓𝑥
2

−𝑐𝑦

𝑓𝑦
2

−𝑐𝑥
2

𝑓𝑥
2 +

−𝑐𝑦
2

𝑓𝑦
2 + 1

 
 
 
 
 
 

       (10.8) 

 

Výše uvedené vztahy lze přepsat do následující obecné formy 𝒉𝑖
𝑇𝑩𝒉𝑗 . Vzhledem k tomu, že matice B 

je symetrická, lze ji napsat jako vektor, díky kterému získáme následující rovnici: 

 

𝒉𝑖
𝑇𝑩𝒉𝑗 = 𝒗𝑖𝑗

𝑇 𝒃 =

 
 
 
 
 
 
 

ℎ𝑖1ℎ𝑗1

ℎ𝑖1ℎ𝑗2 + ℎ𝑖2ℎ𝑗1

ℎ𝑖2ℎ𝑗2

ℎ𝑖3ℎ𝑗1 + ℎ𝑖1ℎ𝑗3

ℎ𝑖3ℎ𝑗2 + ℎ𝑖2ℎ𝑗3

ℎ𝑖3ℎ𝑗3  
 
 
 
 
 
 
𝑇

 
 
 
 
 
 
𝐵11

𝐵12

𝐵22

𝐵13

𝐵23

𝐵33 
 
 
 
 
 
𝑇

     (10.9) 

 

Nyní můžeme rovnice (10.8) a (10.9) napsat jako: 

 

 
𝒗12

𝑇

(𝒗11 − 𝒗22)𝑇
 𝒃 = 0         (10.9) 

 

Když budeme mít K snímků šachovnice, pak získáme množinu K těchto rovnic. 

𝑽𝒃 = 0           

 (10.11) 

Kde V je matice o rozměru 2K – krát – 6. Vnitřní parametry kamery jsou potom následující: 
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𝑓𝑥 =  
𝜆

𝐵11
           (10.11) 

𝑓𝑦 =  
𝜆𝐵11

(𝐵11𝐵22−𝐵12
2 )

         (10.12) 

𝑐𝑥 =
−𝐵13𝑓𝑥

2

𝜆
           (10.13) 

𝑐𝑦 =
(𝐵12𝐵12−𝐵11𝐵23 )

(𝐵11𝐵22−𝐵12
2 )

         (10.14) 

 

kde: 

𝜆 =
𝐵33−(𝐵13

2 +𝑐𝑦  𝐵12𝐵13−𝐵11𝐵23 )

𝐵11
      (10.14) 

 

Vnější parametry (rotace a translace) mohou být vypočteny z rovnic, které byly získány 

z homografické podmínky viz rovnice (10.1). 

 

𝒓𝟏 = 𝜆𝑴−1𝒉𝟏         (10.15) 

 𝒓𝟐 = 𝜆𝑴−1𝒉𝟐         (10.16) 

 𝒓𝟑 = 𝒓𝟏  × 𝒓𝟐         (10.17) 

 𝒕 = 𝜆𝑴−1𝒉𝟑         (10.18) 

 

Měřítkový parametr je určen z podmínky ortonormality. 

 

𝜆 = 1/ 𝑴−1𝒉𝟏          (10.19) 
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5.6.1. Získané parametry 

 

Získané parametry pomocí kalibrace jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech: 

5.6.1.1. Parametry levé kamery 

 

Parametr Hodnota 

Ohnisková vzdálenost v ose x Fx 874 pix 
Ohnisková vzdálenost v ose y Fy 871 pix 
Pozice bodu, kde prochází optická osa (souřad. X) 597 pix 
Pozice bodu, kde prochází optická osa (souřad. Y) 340 pix 
Koef. radiálního zkreslení čočky k1 -0,2243 
Koef. radiálního zkreslení čočky k2 0,14425 
Koef. radiálního zkreslení čočky k3 0,00144 
Koef. tangenciálního zkreslení čočky p1 -0,00316 
Koef. tangenciálního zkreslení čočky p2 0 

 

tab.4: Parametry pro levou kameru 

 

 

 

obr.26: Radiální složka modelu zkreslení čočky levé kamery 
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obr.27: Tangenciální složka modelu zkreslení čočky levé kamery 

 

 

obr.28: Kompletní model zkreslení čočky levé kamery 
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5.6.1.2. Parametry pravé kamery 

 

Parametr Hodnota 

Ohnisková vzdálenost v ose x Fx 870pix 
Ohnisková vzdálenost v ose y Fy 871 pix 
Pozice bodu, kde prochází optická osa (souřad. X) 548pix 
Pozice bodu, kde prochází optická osa (souřad. Y) 373pix 
Koef. radiálního zkreslení čočky k1 -0,21494 
Koef. radiálního zkreslení čočky k2 0,14294 
Koef. radiálního zkreslení čočky k3 0,00094 
Koef. tangenciálního zkreslení čočky p1 -0,00429 
Koef. tangenciálního zkreslení čočky p2 0 

 

tab.5: Parametry pro pravou kameru 

 

 

obr.29: Radiální složka modelu zkreslení čočky pravé kamery 
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obr.30: Tangenciální složka modelu zkreslení čočky pravé kamery 

 

 

obr.31: Kompletní model zkreslení čočky pravé kamery 
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5.7. Stereovize 
 

Stereovize je způsob vnímání prostoru počítačem, který je svým způsobem podobný jako 

u lidského prostorového vnímání světa pomocí očí. Rozdíl je v tom, že oči zde nahrazují dvě kamery, 

které snímají objekt zájmu ze dvou pozic. Díky tomu, že máme dva snímky stejného objektu, můžeme 

dopočítat třetí rozměr, tedy i vzdálenost pozorovaného objektu. Toto dopočtení je možné pomocí 

způsobu, kterému se říká triangulace. Předpoklad vhodného užití triangulace je, že obrazy z kamer 

jsou řádně upraveny. Tato úprava spočívá v tom, že z obrazu odstraníme zkreslení, které vzniká 

vlivem čočky a obrazy srovnáme do stejné výše tak, aby cy levé kamery bylo rovno cy pravé kamery. 

Tento způsob úpravy se nazývá rektifikace.  

5.8. Triangulace 
 

Triangulace je způsob výpočtu vzdálenosti sledovaného objektu kamerami. Předpokládejme, že 

máme nyní perfektní obraz, který není zkreslený a byl pořízen kamerami, které mají dokonale 

rovnoběžné optické osy a rovněž shodné ohniskové vzdálenosti a v neposlední řadě místo, ve kterém 

protíná optická osa obraz, je na obou kamerách na stejných souřadnicích. Na obr.32 je zobrazena 

situace pro triangulaci. 

 

obr.32: Schéma triangulace 

 



Stránka 44 z 110 
 

Pokud máme takto umístěny kamery, můžeme najít pozici bodu v prostoru. Tato pozice má 

přímou souvislost s tím, kde se promítne bod, tedy na jeho souřadnicích xl a xp. Rozdíl mezi  d=xl-xp se 

nazývá disparita. Z výše uvedeného obrázku si můžeme snadno odvodit, jak vypočteme hloubku 

z podobnosti trojúhelníku. Výsledný vztah je pak následující[2] [49]. 

 

𝑇−(𝑥 𝑙−𝑥𝑝 )

𝑍−𝑓
=

𝑇

𝑍
  =>   𝑍 =

𝑓𝑇

𝑥 𝑙−𝑥𝑝        (12.1) 

 

Je třeba si uvědomit, že podle výše uvedeného vztahu (12.1) není závislost hloubky na disparitě 

lineární. Bude-li disparita blízká 0, bude mít nepatrná změna disparity velký vliv na změnu hloubky. 

5.9. Epipolární geometrie 
 

Epipolární geometrie je základní geometrií u stereovize. Je to geometrie dvou modelů 

dírkových kamer a vztahu mezi nimi. Jsou zde body, které se nazývají epipoly a přímky, které se 

nazývají epipoláry. Nejlépe je možno pochopit tyto vztahy z následujícího obrázku. 

 

 

obr.33: Epipolární geometrie 
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Epipóly leží na místě, ve kterém protíná rovinu zobrazení spojnice Ola Op, což v našem případě 

mohou být středy souřadných systémů kamer. Epipolára je přímka procházející příslušným epipólem 

a bodem, kde se zobrazí pozorovaný bod. Epipolární rovina je dána sledovaným bodem a počátky 

souřadných systémů viz [2] [31]. 

5.10. Esenciální a fundamentální matice 
 

Esenciální matice E v podstatě obsahuje informace o rotaci a translaci mezi dvěma 

zobrazovacími rovinami kamer ve skutečném prostoru. Matice fundamentální F obsahuje stejné 

informace jako matice E, ale navíc obsahuje informace o vnitřních parametrech kamer. Vzhledem 

k tomu, že matice F obsahuje i informace o vnitřních parametrech kamery, popisuje vztah mezi 

kamerami pomocí pixelových souřadnic.  

 

 

obr.34: Zobrazení významu esenciální matice 

 

5.10.1. Esenciální matice 

 

Nyní je brán v úvahu jen jeden souřadný systém, např. souřadný systém snímku levé kamery. 

V tomto souřadném systému je pozice zobrazeného sledovaného bodu P definovaná Pl a počátek 

souřadného systému pravé kamery je v T. Bod P, jak jej vidí pravá kamera, je v jejím souřadném 

systému Pp. Podle vztahu 𝑷𝒑 = 𝑹(𝑷𝒍 − 𝑻). Pro vyjádření roviny je zvolena následující rovnici (14.1). 

 

 𝒙 − 𝒂 𝒏 = 𝟎          (14.1) 
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Kde x může být jakýkoliv bod roviny a n je normálový vektor procházející bodem a.  

Epipolární rovina obsahuje dva vektory Pl a T. Pokud bude uvažován vektor Pl a vektor T, může 

být v souladu s předcházejícím vztahem napsán následující vztah. 

 

(𝑷𝒍 − 𝑻)𝑇 𝑻 × 𝑷𝒍 = 0         (14.2) 

 

Protože 𝑷𝒓 = 𝑹(𝑷𝒍 − 𝑻) může být po úpravě napsán vztah. 

 

 𝑹𝑇𝑷𝒑 
𝑇
 𝑻 × 𝑷𝒍 = 0         (14.3) 

 

Nyní bude přepsán vektorový součin na součin matic tak, že bude definována matice S. 

 

𝑻 × 𝑷𝒍 = 𝑺𝑷𝒍  =>   𝑺 =  

0 −𝑇𝑧 𝑇𝑦
𝑇𝑧 0 −𝑇𝑥

−𝑇𝑦 𝑇𝑥 0
      (14.4) 

 

 Pokud bude provedena substituce za vektorový součin, bude vztah následující. 

 

(𝑷𝒑)𝑇𝑹𝑺𝑷𝒍 = 0          (14.5) 
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Násobek RS bude definován jako esenciální matici E, která zjednoduší rovnici (14.6).  

 

(𝑷𝒑)𝑇𝑬𝑷𝒍 = 0          (14.6) 

 

Nyní je získán vztah mezi zobrazenými body, které jsou definované v souřadných systémech 

kamer, přičemž cílem bylo získat vztah mezi body, jak je vidíme na snímku kamery. To je provedeno 

jednoduchou substitucí. Tato substituce bude následující 𝑝𝑙 = 𝑓𝑙𝑃𝑙/𝑍𝑙  a  𝑝𝑝 = 𝑓𝑝𝑃𝑝/𝑍𝑝  a po podělení 

všeho 𝑍𝑙𝑍𝑝/𝑓𝑙𝑓𝑝bude získán vztah [18]. 

 

𝒑𝒑
𝑇𝑬𝒑𝒍 = 0           (14.7) 

 

5.10.2. Fundamentální matice 

 

Matice esenciální nese informace o vzájemné poloze bodů v reálných rozměrech. Ale v praxi je 

většinou vhodné znát vztah v pixelech. Pro nalezení vztahu mezi dvěma body danými v pixelech je 

třeba do matice zavést informace o vnitřních parametrech kamer. Provedeno to bude tak, že pro bod 

p se zavede substituce 𝒒 = 𝑴𝒑 (M je matice vnitřních parametrů), nebo ekvivalentně, 𝒑 = 𝑴−𝟏𝒒. 

Takže rovnice bude vypadat následovně [19] . 

 

𝒒𝒑
𝑇(𝑴𝒑

−𝟏)𝑇𝑬𝑴𝒍
−𝟏𝒒𝒍 = 0        (14.8) 

 

Pro zjednodušení je definovaná fundamentální matice F jako: 

𝑭 =  𝑴𝒑
−𝟏 

𝑇
𝑬𝑴𝒍

−𝟏         (14.9) 
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takže pak 

  

𝒒𝒑
𝑻𝑭𝒒𝒍 = 0          (14.10) 

 

Fundamentální matice obsahuje sedm parametrů, dva pro každý epipol a tři pro homografii, 

která popisuje vztah mezi oběma obrazovými rovinami. 

Matice je určena pomocí sady si odpovídajících bodů nalezených ze dvou obrázků šachovnice 

současně sejmutých pomocí dvou kamer. A iteračním způsobem je nalezeno řešení pomocí RANSAC 

algoritmu [45] [23]. K tomuto je využito knihovny openCV [7]. 

Vypočtená fundamentální matice pro náš systém je: 

𝑭 =  
0 0 −0.00037
0 0 −0.04498

0.00026 0.04560 1
      (14.11) 

 

5.11. Stereo kalibrace 
 

Nyní je se systémem potřeba provést ještě poslední dva úkony, na něž bude možno aplikovat 

algoritmy automatického ostření a obrazových transformací tak, aby výsledkem byly dva obrazy pro 

levé a pravé oko tak, jak by je měly správně vidět. První je stereo kalibrace, ta slouží k nalezení 

geometrických vztahů mezi dvěma kamerami a druhý je rektifikace, což je vlastně přepočet bodu na 

základě informací získaných stereo kalibrací. Body se budou přepočítávat tak, aby se výsledné snímky 

jevily tak, jako by byly sejmuty dvěma kamerami, které mají odpovídající si řádky v obrazových 

rovinách v jedné linii, optické osy těchto kamer byly rovnoběžné a protínaly se v nekonečnu a obrazy 

byly zbaveny radiálního i tangenciálního zkreslení. 

Stereo kalibrace závisí na nalezení matice rotace R a vektoru translace T mezi oběma 

kamerami. Zde je to podobné jako v případě kalibrace kamery s tím rozdílem, že u kalibrace kamery 

jsme získali matice rotace a vektory translace, které udávaly vztah mezi rovinami šachovnic a kamer. 

Pro stereo kalibraci potřebujeme získat jedinou matici rotace a vektor translace pro popis vztahu 

mezi oběma kamerami.  

Pro výpočet této matice rotace a vektoru translace je potřeba pro bod vyjádřený v souřadném 

systému sledovaného objektu najít jeho vyjádření v souřadném systému kamery. Toto se provede 

pro obě kamery zvlášť pomocí kalibrace kamery. Bod P pak bude vyjádřen v souřadném systému levé 

kamery 𝑷𝒍 = 𝑹𝒍𝑷 + 𝑻𝒍 a pravé kamery 𝑷𝒑 = 𝑹𝒑𝑷 + 𝑻𝒑.  Dva pohledy bodu P(ze dvou kamer) mají 

mezi sebou vztah následující [1] [6]. 

𝑷𝒍 = 𝑹𝑇(𝑷𝒑 − 𝑻)          (15.1) 
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Kde R je matice rotace, T je vektor translace popisující vztah mezi kamerami. 

Užití tohoto vztahu a vztahů z oddělené kalibrace kamer vede k následujícím závislostem. 

 

𝑹 = 𝑹𝒑(𝑹𝒍)
𝑇           (15.2) 

 

𝑻 = 𝑻𝒑 − 𝑹𝑻𝒍          (15.3) 

 

Vzhledem k tomu, že nalezení bodu na šachovnici je zatíženo šumem, a to jak na levé a pravé 

kameře, dávají odpovídající si páry bodu lehce jiné řešení R a T., proto je medián těchto hodnot brán 

jako startující podmínka a následně je na tyto hodnoty aplikován robustní Levenberg-Marquardt [22] 

iterační algoritmus pro nalezení lokálního minima. Výsledkem je hledaná matice R a vektor T. Toto je 

provedeno pomocí funkce knihovny openCV [7]. 

Nalezená matice rotace R pro náš sestavený systém je: 

 

𝑹 =  
1 0.00205 0.00130

−0.00203 0.99993 −0.01161
−0.00132 0.01161 0.99993

       (15.4) 

 

Nalezený vektor translace T je: 

𝑻 =  
−4.18804
0.00143
0.02696

           (15.5) 
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5.12. Rektifikace 
 

U reálného stereo systému je velmi vzácné, že systém má obrazy perfektně srovnány vůči sobě 

tak, že si odpovídají řádky a roviny snímačů obrazu leží ve stejné rovině.  Z těchto důvodu provádíme 

rektifikaci. Cílem rektifikace je projekcí dosáhnout toho, aby obrazové roviny obou kamer ležely ve 

stejné rovině a zároveň byly vzájemně si odpovídající řádky obou kamer ve stejné linii tak, jak je 

ilustrováno na obr. 35. 

 

obr. 35: Vyobrazení rektifikovaných (2) a nerektifikovaných (1) snímků 

 

 

 

obr. 36: Vyobrazení epipolu levé a pravé kamery 
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Ze stereo kalibrace jsme získali matici rotace a vektor translace (R, T) mezi dvěma snímky 

pořízených stereo-systémem. Pro minimalizaci reprojekčního zkreslení rozdělíme rotační matici R tak, 

abychom získali matice rotace dvě, a to Rl pro levý a Rp pravý snímek. Každá z těchto dvou rotačních 

matic otočí příslušný snímek jen o polovinu původní celkové rotace, a to vždy vhodným směrem. Tím 

získáme obrazy, které leží ve stejné rovině, ale nemají srovnány řádky horizontálně. Pro výpočet 

matice Rrect, která dosáhne toho, aby epipol levé kamery, viz obr. 36, se dostal do nekonečna a 

srovnal epipolární přímky horizontálně, začneme s výpočtem směruepipolue1. Pokud bude hlavní bod 

obrazu (cx,cy), viz obr. 37, brán jako počátek souřadného systému levého obrazu, směr epipolu bude 

shodný se směrem translačního vektoru T mezi středy projekce obou kamer (získán stereo kalibraci). 

Vypočteme jej tedy následovně [50]. 

 

𝒆𝟏 =
𝑻

 𝑻 
           (16.1) 

 

obr. 37: Vyobrazení umístění hlavních bodů obrazů kamer 

Další vektor e2 musí být ortogonální k e1. Pro směr e2 zvolíme směr kolmý k optické ose čočky, 

to se provede vektorovým součinem e1 a směru optické osy čočky. Po normalizaci na jednotkový 

vektor získáme následující vztah. 

 

𝒆𝟐 =
 −𝑇𝑦  𝑇𝑥  0 

𝑇

 𝑇𝑥
2−𝑇𝑦

2
          (16.2) 
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Třetí vektor je kolmý na oba předcházející vektory e1 a e2, což získáme vektorovým součinem. 

 

𝒆𝟑 = 𝒆𝟏 × 𝒆𝟐          (16.3) 

Takže výsledná matice, která umístí epipol levé kamery do nekonečna je: 

𝑹𝒓𝒆𝒄𝒕 =  

(𝒆𝟏)𝑇

(𝒆𝟐)𝑇

(𝒆𝟑)𝑇
           (16.4)

  

Tato matice otočí levou kameru okolo středu projekce a umístí epipol do nekonečna a srovná 

horizontálně řádky obrazu. Srovnání řádků do jedné přímky je docíleno následovně: 

 

𝑹𝒍 = 𝑹𝒓𝒆𝒄𝒕𝒓𝒍          (16.5) 

𝑹𝒑 = 𝑹𝒓𝒆𝒄𝒕𝒓𝒑          (16.6) 

 

Pro náš stereo systém jsou tyto matice následující: 

 

𝑹𝒍 =  
0.99999 0.00002 −0.00462
−0.00004 0.99998 −0.00591
0.00462 0.00597 0.99997

       (16.7) 

 

𝑹𝒑 =  
0.99998 −0.00034 −0.00644

0.000038 0.99998 0.00591
0.00644 −0.00597 0.99996

      (16.8) 

 

Dále budou vypočteny Ml_rect a Mp_rect a z nich vytvořena projekční matice Pl a Pp.  
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𝑷𝒍 = 𝑴𝒍_𝒓𝒆𝒄𝒕𝑷𝒍
′ =  

𝑓𝑥_𝑙 0 𝑐𝑥_𝑙

0 𝑓𝑦_𝑙 𝑐𝑦_𝑙

0 0 1

  
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0

     (16.9) 

 

𝑷𝒑 = 𝑴𝒑_𝒓𝒆𝒄𝒕𝑷𝒑
′ =  

𝑓𝑥_𝑝 0 𝑐𝑥_𝑝

0 𝑓𝑦_𝑝 𝑐𝑦_𝑝

0 0 1

  
1 0 0 𝑇𝑥
0 1 0 0
0 0 1 0

              (16.10) 

 

Vypočtené projekční matice pro náš stereo systém jsou: 

𝑷𝒍 =  

850.15115 0 500.21401 0
0 850.15115 384.71395 0

0                   0 1                   0
      (16.11) 

 

𝑷𝒑 =  

850.15115 0 500.21401 −3560.48539

0 850.15115 384.71395                       0

0                   0 1                                         0

    (16.12) 

 

Projekční matice převedou 3D bod v homogenních souřadnicích na 2D bod v homogenních 

souřadnicích následovně. 

 

𝑷  

𝑋
𝑌
𝑍
1

 =  
𝑥
𝑦
𝑤
          (16.13) 

 

Kde souřadnice obrazu mohou být vypočteny jako (x/w, y/w). Dvourozměrné body mohou být 

samozřejmě opět zobrazeny zpět do 3D užitím následující reprojekční matice: 
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𝑸 =

 
 
 
 
 1 0
0 1

0                −𝑐𝑥

0                −𝑐𝑦

0 0
0 0

0          𝑓

−1/𝑇𝑥 (𝑐𝑥 − 𝑐𝑥
′ )/𝑇𝑥 

 
 
 
 

      (16.14) 

 

Všechny parametry jsou zde z levé kamery kromě 𝑐𝑥
′ , což je x souřadnice hlavního bodu pravé 

kamery. Pokud se osy kamer setkávají v nekonečnu, pak 𝑐𝑥
′ = 𝑐𝑥 .  

Daný 2D bod v homogenních souřadnicích se pak podle k němu příslušející disparity získá: 

𝑷  

𝑥
𝑦
𝑑
1

 =  

𝑋
𝑌
𝑍
𝑊

          (16.15) 

 

3D souřadnice pak jsou (X/W, Y/W, Z/W). 

Na následujících obrázcích obr.38, obr.39 je zobrazen výsledek provedené rektifikace. Je 

vhodné si všimnout hlavně odstraněného radiálního a tangenciálního zkreslení, toto je patrné nejvíce 

na hraně, která vzniká průnikem roviny stropu a roviny stěny. Také je zde patrné srovnání obrazu 

kamer tak, že si navzájem odpovídají řádky kamer.  
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obr.38: Snímky z kamer před rektifikaci 

 

obr.39: Snímky z kamer po rektifikaci 

6. Ostření do hloubky 
 

Pokud jsou obrazy z kamer zbaveny radiálního a tangenciálního zkreslení, je možno na ně dále 

aplikovat další algoritmy zpracování obrazu tak, že operátor vnímá obrazy jako vhodně zaostřené do 

hloubky. Ale ještě předtím jsou zde vysvětleny způsoby ostření a to pro případ u člověka a dále jakým 

způsobem je to provedeno digitálně. 

 

6.1. Způsob hloubkového ostření u lidí 
 

U lidí je ostření do různých hloubek prováděno tak, že dochází k vhodnému natočení oční 

bulvy, což je zobrazeno na následujících obrázcích. Z obrázků je zřejmé, že při větší vzdálenosti je úhel 

αmenší a při vzálenostech menších je úhel αvětší, toto platí při zachování rozteče očí od sebe. 

Závislost úhlu na vzdálenosti bodu P není linearní, ale pro větší vdálenosti má určitá změna vdálenosti 
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menší vliv na velikost úhlu než pro vzdálenosti menší. Pokud by se sledovaný bod nacházel 

v nekonečnu, byl by úhel α= 0. 

 

obr.40:Ostření očí do dálky 

 

 

P

 

obr.41: Ostření očí na blízku 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že aby člověk měl prostorový vjem, musí se obraz, který je sejmut 

pomocí kamer upravit, aby vypadal pro každé oko tak, jako když by se na tuto vzdálenost člověk díval 

přirozeně. Je vhodné poznamenat, že 3D brýle promítají obrazy očím kolmo na jejich optické osy, viz 

obr.42. 

 

Obraz. levá Obraz.pravá

 

obr.42: Způsob promítání 3D brýlí 

 

Pro náš problém tedy vzniká několik úkolů: 

1) Jak zjistit vzdálenost sledovaného objektu.  

2) Jak poznat, který objekt je sledován.  

3) Jak zajistit, aby obrazy vypadaly správně podle ostřené vzdálenosti. 

4) Vše je třeba provádět s dostatečnou snímkovou frekvencí. 

 

Bylo zde řešeno i několik dílčích problémů. Jak zajistit načítaní obrazu z kamer do paměti PC 

tak, aby k nim byl přístup jako k surovým datům. Dále jak zajistit, aby byly obrazy na každém výstupu 

grafické karty přes celou obrazovku s frekvencí 60Hz a aby byly zobrazeny ve správném rozlišení. 
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7. Způsob transformace obrazů podle ostřené hloubky 
 

Jak zajistit, aby obrazy vypadaly správně s ohledem na vzdálenost, na kterou má být 

zaostřeno? Existuje způsob, který je velmi intuitivní. Jedná se o to, že budeme natáčet kamery o 

potřebný úhel, jakoby to byly oči. Problém této metody je v tom, že se jedná o mechanické natáčení, 

které je velmi nákladné a zároveň náročné na přesnost. Vzniká pak i potřeba dalšího řídícího systému 

pro pohony, natáčení atp., proto by bylo vhodné najít způsob, který by toto mechanické natáčení 

eliminoval.  

Jak již bylo zmíněno, současný systém, který byl řešen mechanickým natáčením, měl nevýhodu 

v nutnosti realizace mechanismu natáčení. Tento systém bylo obtížné technicky i finančně realizovat 

tak, aby byl dostatečně přesný. Dalším problémem zde bylo určení správného úhlu natočení. Byl 

proveden pomocí promítnutí bodu, kde zdrojem světla byl laser. Tento bod byl detekován v levé i 

pravé kameře a z tohoto byl vypočten pomocí triangulace potřebný úhel natočení.  

Systém byl tedy inovován tak aby kamery nebylo nutné natáčet a aby stačilo kamery umístit 

pevně. Pevné umístění bylo možné díky vyvinuté transformaci obrazu, která je založena na posunu 

výřezu obrazu. Tato metoda posunu výřezu obrazu je detailně popsána v následujících kapitolách. 

Další inovací bylo odstranění nutnosti promítání tečky pomocí laseru a její následná detekce pro 

určení správného úhlu natočení kamer. Určení velikosti transformace obrazu (původně natočení 

kamer) je nyní provedeno pomocí detekce navzájem si odpovídajících bodů v obou kamerách. Tato 

detekce se provádí v určitém regionu obrazu. Tento region byl zvolen ve středu promítaného obrazu, 

protože zde je obvykle upřena hlavní pozornost operátora. Po detekci navzájem si odpovídajících 

bodů je pro ně vypočtena jejich disparita a z toho následně vyhodnocena disparita optimální, která je 

vstupem při určení velikosti transformace obrazu. Detailnější rozbor metody určení velikosti 

transformace je zmíněn v následujících kapitolách. 

 

7.1. Metoda posunu výřezu obrazu 
 

Způsob, který vylučuje mechanické natáčení funguje následovně. Na obr.43 je zakresleno, jak 

se chová systém při nekonečné vzdálenosti. Snímek kamery je pořízen v rozlišení 1024x768, z něj je 

udělán výřez o rozlišení 800x600 (toto rozlišení odpovídá rozlišení zobrazovacího displeje 3D brýlí). 

Střed výřezu obrazu je totožný s optickou osou kamery. Tyto výsledné výřezy jsou přímo promítnuty 

na displeje 3D brýlí.  
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Obraz levé kamery Obraz pravé kamery

část obrazu pro levé oko
část obrazu pro pravé oko

Střed projekceStřed projekce

stred zobrazeného obrazu 

totožný s osou kamery

 

obr.43: Ostření při nekonečné vzdálenosti 

 

Při potřebě zaostřit na objekty, které leží v bližší vzdálenosti, systém simuluje natáčení kamer 

následujícím způsobem. Na obr.44 je zakresleno schéma, jak se systém chová pří ostření na bližší 

objekty. Snímek kamery je opět pořízen v rozlišení 1024x768,výřez je zde také v rozlišení 

odpovídajícímu rozlišení displeje 3D brýlí. Došlo ovšem k posunu výřezu tak, aby střed osy x 

zobrazeného obrazu byl v místě, které odpovídá následujícímu vztahu. Střed osy yvýřezu je volen 

v polovině snímaného rozlišení. 
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𝑆𝑙_𝑣 =
𝑥𝑙−𝑥𝑝

2
+ 𝑆𝑙        (18.1) 

 

𝑆𝑝_𝑣 = 𝑆𝑝 −
𝑥𝑙−𝑥𝑝

2
        (18.2) 

 

Kde 𝑆𝑙_𝑣 a 𝑆𝑝_𝑣  jsou středy levého a pravého vhodného výřezu obrazu,  𝑥𝑙  a 𝑥𝑝  jsou obrazové 

souřadnice zobrazení sledovaného bodu, 𝑆𝑙  a 𝑆𝑝  jsou obrazové souřadnice středu snímku pořízeného 

kamerou. Dále bych zde poznamenal, že rozdíl 𝑥𝑙 − 𝑥𝑝  se nazývá disparita. V případě, že rozlišení 

obou kamer je shodné, můžeme vztahy zapsat i maticově. 

 

 
𝑆𝑙_𝑣

𝑆𝑝_𝑣
 =  

0.5 1
−0.5 0.5

  
𝑑

𝑅𝑟𝑒𝑠
        

 (18.3) 

V tomto vztahu je d disparita a Rres je rozlišení kamery. 

 

Obraz levé kamery

část obrazu pro levé oko

Obraz pravé kamery

část obrazu pro pravé oko

Střed projekceStřed projekce

stred zobrazeného obrazu

P

 

obr.44: Ostření na objekty v bližší vzdálenosti 
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7.2. Nalezení navzájem si odpovídajících bodů 
 

Pro učení hodnoty transformace, která je popsána výše, je potřeba nalézt sledovaný bod na 

levém i pravém snímku. To můžeme provést například změřením vzdálenosti k bodu objektu (např. 

pomocí laserového scanneru) a následným přepočtem podle parametrů kamery, čímž zjistíme, kde se 

má bod zobrazit na levém i pravém snímku nebo toto pomocné zařízení vyloučit a pokusit se pro 

zvolený bod v levém snímku nalézt bod odpovídající v pravém snímku. Tato metoda je také použita 

v našem systému. 

Metoda, která je zde použita se nazývá SAD (z angl. Sum of absolute differences). Princip 

spočívá v tom, že v okolí bodu levého snímku se vytvoří čtvercové okénko (v našem případě 

o rozměrech 21x21 pixelů), střed tohoto okénka leží v bodě, který chceme najít na druhém snímku. 

V tomto okénku provedeme součet všech hodnot jasů pixelů ležících uvnitř tohoto okénka. Toto 

provedeme i v pravém snímku s tím rozdílem, že na pravém snímku se bude okénko posouvat. 

Okénko na pravém obrázku se bude posouvat tak, že začne na x-ové souřadnici, která odpovídá 

levému zobrazení bodu a bude postupovat do leva bod po bodu. Pro každou novou spočtenou 

hodnotu pravého snímku bude provedeno porovnání s hodnotou levého okénka a to tak, že se 

výsledné součty navzájem odečtou a provede se z nich absolutní hodnota. Pokud si body odpovídají, 

je zde výrazný pokles výsledné hodnoty oproti okolí. Souřadnice y je u obou snímků totožná, to je 

jeden z výsledku rektifikace. Vztah, podle kterého je vyhledávání provedeno, je následující [1] [44]. 

 

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒(𝑥𝑝 , 𝑦) =   𝑎𝑏𝑠 𝐽1 𝑥𝑙 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦 − 𝐽2(𝑥𝑝 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦) 𝑎
∆𝑦=−𝑎

𝑎
∆𝑥=−𝑎   (18.4) 

 

 

Kde J1 a J2 jsou hodnoty jasové funkce obrázku na souřadnici (x, y) pro levý a pravý. Hodnota a 

je polovina velikosti vyhledávacího okénka. Pro představu je zde zobrazeno schéma tohoto algoritmu 

na obr.45. 
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Epipolara

 

obr.45: Schéma algoritmu SAD 

 

7.3. Způsob určení optimální disparity 
 

K výše uvedenému algoritmu je potřeba ještě poznamenat, že má dobrou úspěšnost na hodně 

texturovaných objektech. Ve venkovních prostředích je texturovaných objektů dostatek, ale 

v místnostech, halách atp. jsou velké plochy (např. bílé stěny), které mají texturaci velmi nízkou. 

Z toho plyne, že všechny bodyjsou si navzájem velmi podobné a není možné určit, který bod připadá 

kterému. Náš algoritmus musí také řešit a nějakým způsobem určit, který objekt je v zájmu 

operátora.  

Nejjednodušší řešení je vzít bod uprostřed levého snímku, najít jej na pravém snímku 

a následně vypočítat disparitu a z té podle vztahu(18.3) získat středy výřezu obrazu. Toto řešení má 

problém s  nejednoznačností nalezeného bodu v místnostech, což je popsáno výše. Může se také stát, 

že bod není nalezen vůbec nebo že jednou nalezen byl a podruhé ne. Jedna z úvah, jak zajistit, aby byl 

bod nalezen téměř vždy, je hledat v obraze hrany. Najít nejbližší hranu od středu a na hraně, je 

předpoklad alespoň nějaké texturace. Toto řešení se opět ukázalo jako nespolehlivé.  

 

Metoda, která toto řešila spolehlivě, byla následující: 

1) Zvolil se ve středu levého snímku určitý výřez (v našem případě 160x160 bodů), toto ukazuje 

obr.46. V prohledávané oblasti (zelené okénko) jsou šedou barvou znázorněny body, které 

byly nalezeny algoritmem. Černá barva odpovídá bodům, které se nepodařilo určit na pravém 

snímku. 

 

2) Nyní máme soubor hodnot několika disparit v prohledávané oblasti. Můžeme tyto data dále 

zpracovávat a z nich určit optimální disparitu. K určení optimální disparity provedeme 

z naměřených hodnot histogram [46] disparit s tím, že body, pro které nebyla disparita 
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nalezena, nebudou brány v úvahu. Tímto vlastně získáme přehled o četnosti výskytu 

jednotlivých disparit. 

 

 

3) V tomto histogramu disparit je nalezena maximální hodnota, která odpovídá největší četnosti 

a ta je vybrána za optimální disparitu.  

 

 

 

obr.46: Zobrazení prohledávané oblasti 

 

Následující obr.47 zobrazuje histogram disparit pro blízký objekt. V histogramu v ose x leží 

velikost disparity (pro objekty bližší je hodnota disparity korespondujících si bodů vyšší a pro objekty 

vzdálenější je hodnota nižší). Na ose y je četnost, tato hodnota udává kolik bodů z množiny 

prohledávaných má zvolenou disparitu. Z histogramu je velmi patrné, že okolo nejčetnější disparity 

jsou i disparity, které mají také dostatečně vysokou četnost. Důvodem je to, že sledovaný objekt 

neleží v jedné rovině a proto některé body jsou lehce dál a některé lehce blíže. Pro lidské oko je tato 

malá změna disparity ve výsledném obrazu zanedbatelná. Člověk vnímá toto zaostření jako kvalitní 

pro všechny body objektu. 

Na obr.48 jsou snímky kamer, pro které je histogram spočten. Na levém snímku je červeně 

naznačena oblast, ve které jsou disparity počítány. 
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obr.47: Histogram disparit pro blízký objekt 

 

 

 

obr.48: Snímky kamery pro blízký objekt 
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Jako vypadá histogram pro objekt zájmu, který je vzdálenější, je možno vyčíst z obr.49. Zde je 

patrné, že se nejčetnější disparita snížila, což odpovídá tomu, že objekt je více vzdálen. Snímky 

kamer, které přísluší tomuto histogramu, jsou zobrazeny na obr.50. 

 

 

obr.49: Histogram disparit pro vzdálený objekt 

 

 

obr.50: Snímky kamer pro vzdálený objekt 
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Dále je velmi zajímavé si prohlédnout snímky pořízené z kamer pod sebou, proto tyto dva 

snímky opět ukazuji na obr.51. Na těchto snímcích lze dobře porovnat efekt ostření do hloubky. Pro 

lepší porovnání upozorňuji hlavně na objekty na pravém a levém okraji obrazů. Pro zajímavost také 

uvádím, že prostorový vjem může být vnímán i z těchto statických obrázků. Díky tomu, že snímky 

kamer leží vedle sebe, je možno na ně “zašilhat“ tak, aby se spojily v jeden. Jsou pak vidět jakoby tři 

snímky, na stranách levý a pravý a uprostřed se ukáže prostorový obrázek. Krajní obrazy by neměly 

být vnímány. Pokud prostorový vjem není viděn hned, je třeba zkusit změnit vzdálenost, ze které jsou 

snímky sledovány. Tento způsob se nazývá „cross-eyed“ [51]. 

 

 

 

obr.51: Snímky kamer : nahoře blízký objekt, dole vzdálený. 
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7.4. Filtr optimálních disparit 
 

V předešlé kapitole byl popsán způsob nalezení optimální disparity. Problém vzniká v tom, že 

pokud jsou si počty nejčetnějších disparit téměř rovny, tak při dalším snímku může být jako optimální 

disparita vyhodnocena disparita vedlejší. Tím by vznikalo nepříjemné kmitání obrazu. Také je velmi 

nepřirozené pro operátora, pokud při přeostření na vzdálený objekt je změna provedena skokem. 

Pokud se scéna rychle mění, může těchto skoků být docela velké množství v relativně krátkém 

časovém intervalu a operátor ztrácí přehled o situaci. Proto je potřeba nasadit filtr, který filtruje 

spočtené optimální disparity. 

Pro první problém s disparitou blízkou, která je vyhodnocena jako optimální, je řešení následující. 

Jak již bylo řečeno výše, pokud vezmeme interval, který leží v blízkém okolí optimální disparity, lidské 

vnímání nepozná, podle které z těchto disparit je zaostřeno a vnímá všechny body mající disparitu 

v tomto intervalu jako správně zaostřené. Z tohoto důvodu je možné v blízkém okolí optimální 

disparity vytvořit interval tzv. necitlivosti. Pokud bude následující vyhodnocená optimální disparita 

ležet v tomto intervalu, nebude brána v úvahu a bude zachována optimální disparita předchozí.  

Problém druhý, kdy je nepříjemné pro operátora pokud se přeostření mění skokem, je vyřešen 

pomocí filtru. Bylo vyzkoušeno několik filtrů a z nich byl po testování vybrán filtr s nejkomfortnějším 

vnímáním pro operátora. Komfortnost pro operátora byla testována experimentálně. 

Graf na obr.52 zobrazuje hodnoty optimálních disparit před filtrací. 

 

 

obr.52: Graf průběhu optimálních disparit bez filtrace 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 20 40 60 80 100 120

H
o

d
n

o
ta

 d
is

p
ar

it
y

pořadí snímku

Optimální disparity bez filtrace

Disparity před filtraci



Stránka 68 z 110 
 

Na grafu optimálních disparit bez filtrace lze pozorovat jev, kdy optimální disparita ve snímku 

aktuálním se liší pouze o několik málo pixelů od snímků předcházejících. Tento jev je pro operátora 

velmi nepříjemný a vzniká tak dojem, že se obraz chvěje, i když tak malou změnu zaostření operátor 

není schopen pozorovat. Jak se ukázalo při experimentálním testování, chvění může způsobit snížení 

koncentrace a v extrémních případech bolení hlavy a nevolnost. 

Vyhodnocení optimální disparity lehce odlišné od snímku přecházejícího je dáno tím, že do 

procesu vstupují snímky sice stejné scény, ale pokaždé s jiným šumem, který má velký vliv při hledání 

navzájem si korespondujících bodů. 

Dále je na grafu možno pozorovat skokovou změnu zaostření. Tato náhlá změna pro operátora 

opět působí velmi nepříjemným dojmem. Skoková změna zaostření způsobí okamžitou dezorientaci. 

Zpětné zorientování trvá až několik vteřin. Pokud během této doby opět dojde ke změně zaostření a 

to několikrát za sebou, je dezorientace velmi dlouhá a systém by se tím stával nepoužitelným. Toto 

bylo také ověřeno experimentálně. 

 

 

7.4.1. Filtr plovoucí průměr posledních 3 hodnot 

 

Jak již bylo výše zmíněno, bylo třeba zavést filtr optimálních disparit tak, aby skoková změna 

disparity, a tím související změna zaostření, byla pro operátora co nejvíce komfortní. První 

z testovaných filtrů byl plovoucí průměr posledních 3 optimálních disparit. Algoritmus vypočítává 

výslednou disparitu, podle které bude nastaveno zaostření, na základě historie. Vzniká tedy nutnost 

pamatovat si alespoň 3 poslední vypočtené optimální disparity, které jsou následně zprůměrovány 

aritmetickým průměrem. Výsledná disparita je použita jako vstupní hodnota pro nastavení aktuálního 

zaostření. Vztah, podle kterého probíhal přepočet, je následující: 

 

𝐷𝑣ý𝑠𝑙 =
𝐷𝑜𝑝𝑡 +𝐷𝑜𝑝𝑡 −1+𝐷𝑜𝑝𝑡 −2

3
        (21.1) 

Kde: 

Dvysl je výsledná disparita 

Dopt je aktuální optimální disparita 

Dopt-1 je minulá optimální disparita 

Dopt-2 je předminulá optimální disparita 

 

Graf na obr.53 ukazuje vliv filtru plovoucího průměru posledních 3 vzorků na výslednou disparitu. 
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obr.53: Graf výsledných disparit po filtraci pl. průměrem s 3 vzorky.  

 

Z grafu lze vidět, že problém s disparitou použitou pro ostření je sice snížen, ale stav po filtraci je 

stále nedostatečný. I po této filtraci bylo při experimentálním ověření vnímáno nepříjemné chvění. 

Co se týče skokové změny, která způsobuje dezorientaci, ta po filtraci není tolik strmá. I přes snížení 

strmosti přechodu vznikala dezorientace. Filtr byl tedy vyhodnocen jako nedostatečný. 

Pro přímé porovnání s hodnotou nefiltrovanou je také přiložen graf sdružený na obr.54, který 

zobrazuje jak hodnoty bez filtrace tak s filtrací současně. 

 

obr.54: Graf porovnání filtru disparit s plovoucím průměrem 3 vzorků 
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7.4.2. Filtr plovoucí průměr posledních 12 hodnot 

 

Pro nedostatečnou kvalitu filtrace filtru z posledních 3 vzorků byl odzkoušen filtr plovoucího průměru 

se čtyřnásobným množstvím vzorků. Zde je nutno si pamatoval současně až 12 hodnot optimálních 

disparit. Z těchto hodnot byl vypočten aritmetický průměr a výsledná disparita byla použitá jako 

vstupní hodnota pro změnu zaostření do hloubky. Dále je uveden vztah, podle kterého probíhal 

výpočet. 

 

𝐷𝑣𝑦𝑠𝑙 =
𝐷𝑜𝑝𝑡 +𝐷𝑜𝑝𝑡 −1+𝐷𝑜𝑝𝑡 −2+⋯+𝐷𝑜𝑝𝑡 −11

12
       (21.2) 

Kde: 

Dvysl je výsledná disparita 

Dopt je aktuální optimální disparita 

Dopt-1…11 jsou předcházející optimální disparity 

 

Vliv filtru plovoucího průměru z posledních 12 vzorků je zobrazen na obr.55. 

 

 

obr.55: Graf výsledných disparit po filtraci pl. průměrem s 12 vzorky. 
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Z grafu lze vypozorovat, že při průměrování posledních 12 vzorků bylo dosaženo výrazného 

zlepšení. Toto se také projevilo na komfortnosti vnímání. Při zaměření na část, kde docházelo ke 

chvění obrazu je vidět, že výsledek je velmi vyfiltrován, ale přesto je zde jemné zvlnění, které 

působilo dojmem jemného „pohupování“. Toto jemné „pohupování“ mělo také nepříznivý vliv na 

operátorovu koncentraci.  

Pro odstranění vlastnosti jemného „pohupování“ byl zaveden algoritmus intervalu necitlivosti.  

V případě, že hodnota nepřekročí danou hranici (stanovenou experimentálně), je brána hodnota 

disparity použitánaposledy.  

Při delším testování bylo zjištěno, že přechod na jinou hloubku ostrosti neboli přeostření do jiné 

hloubky je stále velmi strmý. Tato strmost přechodu opět způsobovala určitou dezorientaci.  

Pro porovnání filtru plovoucího průměru z 12. posledních vzorků s nefiltrovanými hodnotami je 

zde přiložen také graf na obr.56. Na tomto grafu jsou zobrazeny obě veličiny současně. 

 

 

obr.56: Sdružený graf filtru pl. průměru z 12. hodnot. 
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7.4.3. Filtr vyšších frekvencí 

 

Pro nedostatečný přínos předcházejících filtrů optimálních disparit bylo přistoupeno k užití zcela 

jiného filtru. Z předcházejících testů filtrů s pl. průměrem bylo zjištěno, že další neúměrné navyšování 

průměrovaných hodnot by vedlo ke zvyšování výpočetních nároků a nepřineslo by požadovaný 

výsledek komfortnosti vnímaní operátorem.  

Byla provedena úvaha, že člověk není schopen vnímat vysoké frekvence změn. Frekvence změn 

lehce vyšší než jsou přirozené vyžadují přílišnou koncentraci na tuto změnu a odvádí pozornost od 

řízení robotu a orientaci v prostředí. Na základě této úvahy byl aplikován filtr vyšších frekvencí, neboli 

jak se také často nazývá, dolní propust. 

Pro systém byla tedy implementována funkce filtru dolní propusti. Byl použit matematický 

rekurentní vzorec, kde si stačí pamatovat pouze jednu předcházející vypočtenou výslednou disparitu. 

Výhodou je také relativně nízká výpočtová náročnost v porovnání s filtrem plovoucího průměru z 12. 

posledních hodnot. Dále je uveden rekurentní vzorec (21.3), podle kterého byl prováděn výpočet 

[52]. 

 

𝐷𝑣𝑦𝑠𝑙 = 𝑎 ∗  𝐷𝑜𝑝𝑡 −  𝐷𝑣𝑦𝑠𝑙−1  + 𝐷𝑣𝑦𝑠𝑙−1     (21.3) 

 

Kde: 

Dvysl je výsledná disparita 

Dopt je aktuální optimální disparita 

Dvysl-1 je minulá výsledná disparita 

a je konstanta určující citlivost filtru 

 

 

Konstanta a, která určuje citlivost filtru má zásadní vliv na komfortnost vnímání 3D obrazu 

operátorem. Hodnota a je z intervalu <0;1>. Hodnota konstanty a blíže k 1 má na výsledný průběh 

disparit vliv takový, že dochází k posunu utlumených frekvencí směrem do vyšších částí frekvenčního 

spektra. Naopak hodnota blíže k 0 více utlumuje frekvence nižší. Pro nejpřirozenější vjem byla 

konstanta určena experimentálně a byla stanovena na 0,1. 
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Na obr.57 je zobrazen vliv filtru vyšších frekvencí. 

 

 

 
obr.57: Graf výsledných disparit po filtraci filtrem vyšších frekvencí. 

 

 

Na grafu je pozorovatelný daleko příznivější přechod při náhlé změně hloubky zaostření. Při tomto 

průběhu změny hloubky zaostření byl její přechod pro vnímání operátora naprosto přirozený. Jak je 

vidět, chování sytému při této změně je nyní zprvu rychlejší a pomalu se stabilizuje na nové hodnotě, 

tento systém naopak pomáhá zorientování na novou hodnotu hloubky zaostření.  

 

Při prozkoumání částí grafu na ustálené hodnotě lze pozorovat stále jemné zvlnění. Toto zvlnění není 

již kritické, ale přesto byl filtr doplněn intervalem necitlivosti. Tento interval byl opět stanoven 

experimentálně na hodnotu ±5 pixelů. 
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Pro srovnání s  nefiltrovanými hodnotami je zde také uveden graf. 

 

 

obr.58: Sdružený graf filtru vyšších frekvencí 

 

 

7.5. Zhodnocení filtrů optimálních disparit 
 

Při zhodnocení filtrů optimálních disparit je třeba brát v úvahu komfortnost vnímání výsledného 3D 

vjemu operátorem.  

Prvním testovaným filtrem byl plovoucí průměr z 3 posledních získaných optimálních disparit. Tento 

filtr vykazoval několik nedostatků. Při jedné hloubce zaostření nedokázal dostatečně filtrovat jemné 

změny optimálních disparit. Filtr se také nezvládal dostatečně vypořádat se skokovou změnou 

hloubky zaostření. Pro operátora tento filtr přinesl sice zlepšení, ale i tak se jevil dlouhodobě 

nepoužitelný. 

Při zhodnocení nevhodných vlastností filtru plovoucího průměru z 3 posledních hodnot byl 

odzkoušen filtr, který měl také plovoucí průměr, ale s tím, že se navýšil počet průměrovaných hodnot 

4 násobně na posledních 12. Tento filtr měl zvýšené požadavky na výpočetní výkon a také potřebu 

pamatovat si posledních 12 hodnot optimálních disparit. Přinesl ovšem značné zlepšení. Zvlnění při 

ustálené hloubce zaostření bylo podstatně nižší. V části přechodu na novou hloubku zaostření přinesl 

tento druh filtrace podstatně menší strmost a tento přechod byl daleko komfortnější. Při delším 

testování se ale ukázalo, že přechod na novou hloubku zaostření se může jevit stále nedostatečně 

komfortní. 
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Pro nedostatky filtrů plovoucího průměru byl zvolen filtr vyšších frekvencí. Jeho výhodnou vlastností 

je nutnost pamatovat si pouze jednu předcházející hodnotu. Hranice frekvencí útlumu se nastavuje 

pomocí jednoho parametru. Po experimentálním nastavení optimálního parametru se tento filtr 

choval pro operátora velmi přirozeně a komfortně. Při přechodu na novou hloubku zaostření 

vykazoval nejlepší vlastnosti.  

Na grafu, který je na obr.59, jsou zobrazeny průběhy všech filtrů současně včetně hodnoty 

nefiltrované. Při tomto zobrazení lze pěkně porovnat vliv a výsledky jednotlivých filtrů vzájemně mezi 

sebou. 

 

 

obr.59: Sdružený graf filtrů optimálních disparit 
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8. Další metody hledání korespondence 

8.1. Hledání pomocí korelace 

8.1.1. Popis principu 

 

Korelace vychází ze statistického pohledu na soubor hodnot. Pro jednotlivé body se vypočte korelace, 

která vychází u obrazu z principu posouvání masky, tedy okolí jasové funkce hledaného bodu, 

předpokládaného intervalu možného umístění bodů. Tento způsob nereflektuje možné zakryté body 

vlivem posunu kamery. Označí bod, který má jasovou funkci okolí nejvíce podobnou jasové funkci 

okolí hledaného bodu. Dále tento způsob může označit i tentýž bod obrazu dvakrát. Tak že 

podobnost okolí jasové funkce pro dva body, kolem kterých je vytvořena maska ve výchozím obraze, 

bude nejvyšší pro tentýž bod v obraze, kde je bod hledán. 

Podobnost v obraze je určena korelačním koeficientem. Obecně korelační koeficient může nabývat 

hodnot od <-1,1>. V případě, že z něj bereme absolutní hodnotu, nabývá hodnot pouze kladných. 

Korelační koeficient se vypočítá podle následujícího vztahu [26] [27]. 

 

𝛾 𝑥, 𝑦 =
  𝑤 𝑠 ,𝑡 −𝑤   𝑓 𝑥+𝑠,𝑦+𝑡 −𝑓𝑥𝑦      𝑠,𝑡

   𝑤 𝑠 ,𝑡 −𝑤  2   𝑓 𝑥+𝑠,𝑦+𝑡 −𝑓𝑥𝑦      
2

𝑠,𝑡𝑠,𝑡

     (22.1) 

 

Kde 𝑤  je průměr hodnot jasové funkce v okolí pod maskou, 𝑓𝑥𝑦     je průměr hodnot jasové funkce 

masky a 𝑤 je jasová funkce snímku, na kterém je prováděno hledání. 

Pro testování jsme použili následující dva snímky ( 

obr. 60), které byly pořízeny dvěma paralelně umístěnými kamerami. 

  
 

obr. 60: snímky použité pro test 
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Snímek levé kamery byl považován za snímek, ve kterém je prováděno hledání bodu. Snímek pravé 

kamery byl považován za snímek, na kterém je vybírán bod a tedy i maska, která se bude hledat na 

levém snímku.  Pro výpočet byly oba snímky převedeny z barvy do snímku ve stupních šedi. 

Byla zvolena maska o velikosti 21x21 bodů. Na obr. 61 je naznačeno místo, kde byla vybrána maska. 

 

obr. 61: Místo zvolené masky 

V levém snímku byl proveden kvůli rychlosti výpočtu výřez, v místě odpovídající mu epipoláře o 

velikosti 41x640 bodů. Rozměr 640 bodů je dán rozlišením kamery. Rozměr 41 bodů byl zvolen 

následující úvahou. Je nutné mít výřez minimálně o velikosti výšky masky tedy 21 bodů. Pokud bude 

algoritmus prohledávat krajní body, tak maska nemůže zcela překrýt obrázek, kde je hledáno. 

Můžeme do okolí doplnit nuly, nebo to je náš případ, vezmeme výřez o polovinu masky vyšší nahoře i 

dole. Tedy přičteme 20 bodů. Celkem je to výška masky 21 bodů plus 2 krát 10 bodů nahoře i dole, a 

to dává 41 bodů. Zvolený výřez je zobrazen na obr. 62. 

 

obr. 62: zvolený výřez 
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8.1.2. Výsledky algoritmu 

 

K provedení algoritmu bylo použito prostředí Matlab. Po proběhnutí výpočtu jsme získali matici 

korelačních koeficientů, ty jsou zobrazeny v následujícím grafu na obr. 63.  

 

obr. 63: Graf výsledků algoritmu 

 

Extrém funkce korelačního koeficientu je označen šipkou, z toho je patrné, že v tomto místě se 

nachází hledaný bod.  

Z přehledových důvodů je zde také uveden graf jasové funkce masky a okolí bodu, kde je nejvyšší 

korelační index. 
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obr. 64: Graf jas maska 

 

 

obr. 65: Graf jas okolí nalezeného bodu 
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8.2. Korelace na frekvenční oblasti 

8.2.1. Popis principu 

 

Další metoda využívá Fourierovy transformace k převodu obrazu do frekvenčního spektra. Myšlenka 

je v tom, že se využije funkce amplitudy frekvenčního rozložení obrazu místo jasové funkce. Převod 

do frekvenční oblasti se provádí pouze na výřezu z obrazu, kde hledáme bod. Provedeme výřez okolí 

uvažované pozice hledaného bodu o rozměrech 21x21 bodů.  Na tomto výřezu se provede převod 

jasové funkce do frekvenční oblasti podle následujícího vztahu (22.2), tedy pomocí diskrétní 

Fourierovy transformace [29]. 

 

𝐹 𝑢, 𝑣 =
1

𝑀
  

1

𝑁
 𝑓 𝑚, 𝑛 

−2𝜋𝑖𝑛𝑣

𝑁𝑁−1
𝑛=0  

−2𝜋𝑖𝑚𝑢

𝑀
𝑀−1
𝑚=0      (22.2) 

 

Kde prostorové frekvence jsou 𝑢 = 0,1, … , 𝑀 − 1 a 𝑣 = 0,1, … , 𝑁 − 1. 

Stejný převod do frekvenční oblasti se provede s maskou, která je okolí pozice bodu, který je hledán. 

Když je obraz převeden do frekvenčního spektra, je nutné, aby se dalo porovnávat, vypočítat tzv. 

amplitudové spektrum podle následujícího vztahu (22.3).   

 

𝑃 𝑢, 𝑣 =   𝐹(𝑢, 𝑣) =  𝑅𝑒2 𝑢, 𝑣 +  𝐼𝑚2(𝑢, 𝑣)     (22.3) 

 

V amplitudovém spektru je amplituda nízkých frekvencí o několik řádů vyšší a z tohoto důvodu je 

provedeno ještě logaritmování, aby svou váhu při porovnávání spekter korelaci měly i frekvence nižší 

a výpočet korelačního koeficientu dosahoval lepších výsledků. 

 

8.2.2. Výsledky algoritmu 

 

Výpočet se prováděl na stejném vzorku jako korelační metoda, jež byla popsána v kapitole 

předcházející. Byla vybrána i shodná maska. Frekvenční spektrum masky je uvedeno na obr. 66. 
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obr. 66:Pohled amplitudové spektrum masky 

Po výpočet korelačního koeficientu, který nabývá normované hodnoty <-1,1> na amplitudě 

frekvenčního spektra, byla získána matice. Tato matice nabývá maximální hodnoty korelačního 

koeficientu v místě, kde obraz nejvíce odpovídá okolí hledaného bodu. Následující graf zobrazuje 

hodnoty korelačních koeficientů v závislosti na souřadnicích v obraze. 

 

obr. 67:Průběh korelačního koeficientu v závislosti na souřadnicích 
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Z grafu je patrné, že maximální hodnota koeficientu není příliš výrazná, ale i přesto je na správném 

místě. Názornější výsledek dá natočení grafu na pohled blížící se nárysu a bokorysu viz obr. 68 a obr. 

69. 

 

 

obr. 68: Graf výsledků nárys 

 

obr. 69: Graf výsledků bokorys 
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8.3. Závěrečné zhodnocení dalších metod korespondence 
 

V této kapitole byly prověřovány a testovány dvě metody nalezení korespondujících si bodů. První 

z nich vychází čistě z principu korelace, která je použitá ze statistiky. Korelace je aplikována na 

jasovou funkci v okolí bodů, které jsou navzájem porovnávány. Tedy okolí bodu referenčního a 

předpokládaného. Tato metoda je z těchto dvou rychlejší na výpočet, protože není potřeba každý 

vzorek před korelací převádět do frekvenčního spektra tak, jak to provádí metoda druhá. Na výše 

poskytnutém vzorku trval výpočet v prostředí Matlab přibližně desetinu sekundy. Tato rychlost je 

vyšší než u metody druhé a měla by být přisouzena hlavně tomu, že Matlab má tuto funkci 

integrovanou výrobcem, není zde ztráta překladem každého řádku kódu při provádění. Je nutno 

poznamenat, že pokud by byl výpočet u reálného zařízení prováděn v Matlabu, je i tak rychlost 

nedostatečná. Při této rychlosti by se dosáhlo okolo pouhých 10 snímků za sekundu. Proto by bylo 

vhodné k výpočtu použít přímo napsaný kód např. v jazyku C nebo použít hradlové pole 

FPGA.Slabinou této metody je i  to, že pokud bude snímek z každé kamery jinak exponován, bude 

přesnost klesat. Je to dáno tím, že jasy snímků budou méně podobné.  

Výše zmíněný nedostatek řeší metoda druhá, ta používá porovnání pomocí korelace až na jasovou 

funkci převedenou do frekvenční oblasti. Převod do frekvenční oblasti je realizován pomocí 2D 

Fourierovy transformace. K porovnání jsou zde 2 vstupy. Prvním vstupem je okolí jasové funkce bodu 

referenčního převedené do frekvenční oblasti. A druhým vstupem je okolí jasové funkce bodu 

předpokládaného, opět převedené do frekvenční oblasti. Čas výpočtu u této metody byl mnohem 

delší než metody s užitím korelace na jasové funkci. Matlab tuto metodu nemá přímo integrovánu a 

proto došlo k velkému časovému zpoždění při vykonávání kódu. Pro vzorek, na kterém byl prováděn 

výpočet, byl čas 48 sekund, což je několikrát více než u metody druhé. Zde rychlost výčtu je také zcela 

nedostatečná, a pokud by mělo jít o nasazení v reálném systému, je nutné uvažovat o provádění 

výpočtů na zařízení k tomu více specializovaném jako je třeba naprogramované FPGA popřípadě 

použití větší paralelizace výpočtů na několika výpočetních jádrech současně. Naopak výhodou této 

metody je, že v případě jiné expozice snímků z druhé kamery, bude úspěšnost stejná. Samozřejmě 

pokud se nedostane jas za hranice citlivosti čipu. Úspěšnost je zachována díky tomu, že se změnou 

expozice nedochází ke změně frekvence v obraze. Jinými slovy lze říct, že tvar jasové funkce je 

zachován. 
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9. Systém přenosu obrazu 
 

Zařízení pro zprostředkování stereovizního vjemu operátorovi bylo vyvíjeno za účelem použití 

v servisní robotice. V tomto segmentu použití obvykle robot, na kterém je umístěn senzorický 

subsystém (v tomto případě kamery) není v místě, kde se nalézá operátor. Z těchto důvodů byla 

snaha vytvořit systém přenosu dat (obrazu) z kamer do místa, kde se nalézá operátor. Na trhu jsou 

podobná zařízení běžně dostupná. Analýzou produktů se ale zjistilo, že tato zařízení nesplňují 

dostatečně požadavky, které jsou potřeba pro použití v servisní robotice.  

 

9.1. Analýza současného stavu zařízení pro přenos obrazu 
 

Pro potřeby servisní robotiky bylo hledáno zařízení, které by bylo schopno přenášet obraz dle 

požadavků. Tyto požadavky byly sestaveny především s ohledem na možné ovládání servisního 

robotu operátorem, i když se robot nachází zcela mimo dohled operátora.  

Požadavky na zařízení pro přenos obrazu: 

- Aktuálnost snímku - zobrazený snímek nesmí byt zpožděn více než 50 ms pro rychlost 

pohybu do 5m/s (určeno experimentálně). 

- Kvalita obrazu – obraz musí být dostatečně kvalitní pro stereovizní subsystém. 

- Rozlišení obrazu – Rozlišení obrazu se požadovalo alespoň 0,3 Mpix, zvlášť pro každou 

kameru. 

- Dosah – Požadavek byl alespoň 50m v zastavěném prostoru tak, aby nedošlo ke zhoršení 

kvality obrazu do takové míry, že je znemožněno bezpečné ovládání robotu. 

- Cena  - zařízení s maximální cenou do 20 000,- Kč 

 

9.1.1. Analogová zařízení pro přenos obrazu 

 

Prvním testovaným zařízením byla souprava vysílače a přijímače gigalink. Zařízení gigalink vysílač a 

přijímač je vyobrazeno na obrázku. 

Cena tohoto zařízení byla příznivá a splňovala požadavky. Při testování přenos obrazu vykazoval 

výrazný šum. Docházelo k přeskakování obrazu a v zastavěných prostorech dokonce místy vypadával 

obraz. Pokud byly použity dvě tato zařízení současně, docházelo k vzájemnému rušení i přes různá 

nastavení kanálu. Z těchto důvodů bylo zařízení pro náš účel naprosto nevhodné. U dalších 

analogových zařízení se předpokládal stejný problém. Další zařízení tedy nebyla testována. 
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obr.70: Vysílač gigalink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.71: Přijímač gigalink 

 

 

frekvenční rozsah 2.4-2.4835GHz 

video vstup FBAS 1V š-š, 75 ohm, frekv.rozsah 30Hz-5MHz, 

CINCH konektor 

audio vstup (stereo) nastavitelný 0,1-10V š-š, frekv. 15Hz-15KHz, 2x CINCH 

spínací kanál Ton A 32kHz (otevřený kolektor GND, R>10kHz) 

kanálový volič 5 volitelných kmitočtů 

modulace F3F (video / audio) 

napájení 10-30V DC (120mA/12VDC), DC konektor Jack 

1.9/6.6mm 

anténa PCB Platinum 

rozměr 105x48x100mm 

Krytí IP 30, provozní teploty -10 až +55 st.C 

hmotnost 400g 

 
tab. 6:  Parametry bezdrátového pojítka (vysílač) 
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Frekvenční pásmo  2.4-  2.4835 GHz 

Počet kanálů 5  

Kanálový volič ano, zobrazení kanálu na LCD displeji 

Video výstup kompozit. video, 1.0Všš., 75 Ohm nastavitelná 

úroveň 0.5-1.5Všš. 

Šířka videopásma  30 Hz - 5 MHz 

Audio výstup stereo, 500 mV při < 1 kOhm 

Šířka audiopásma 15 Hz - 15 kHz 

Modulace frekvenční modulace F3F 

Alarmový výstup otevřený kolektor, max. 15V / 80mA 

Anténa 4 x všesměrová anténa 3dB, výběrový příjem 

Napájení 7-  30 V DC 

Spotřeba 160 mA / 12 V 

Stupeň krytí IP 30 

Provozní teplota -10°C až +55°C 

Rozměry přijímač: 105 x 48 x 100 mm 

Hmotnost přijímač: 450 g 

 

tab. 7: Parametry bezdrátového pojítka (přijímač) 
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9.1.2. Digitální zařízení pro přenos obrazu 

 

Pro neúspěch analogových zařízení pro přenos obrazu byla analyzována zařízení digitální. Vzhledem 

k vysoké pořizovací ceně těchto profesionálních digitálních zařízení byla tato zařízení analyzována 

pouze podle parametrů uvedených dodavatelem (výrobcem).  

Zařízení, na které jsme se zaměřili, bylo zařízení ORCA, které je vyobrazeno naobr.72 a obr.73. 

 

 
obr.72: Vysílač ORCA 

 
obr.73: přijímač ORCA 

 

 

 

U tohoto zařízení byl předpoklad přenosu kvalitního obrazu. Toto zařízení má velmi vysokou 

pořizovací cenu. Komplet pro přenos obrazu ze dvou kamer by vyšel okolo 400 000,- Kč. U digitálních 

zařízení pro přenos obrazu bylo zjištěno, že tato zařízení mají velké zpoždění při přenosu obrazu. A to 

až 400ms. Toto zpoždění je zde vlivem použité komprese MPEG a bufferováním systému. Díky těmto 

vlastnostem bylo toto zařízení opět pro náš účel použití naprosto nevhodné. 
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DVB-T Standard  ETSI EN 300 744 

Vysílací výkon 100 mW 

Přenosová frekvence 2.4000 - 2.4835 GHz 

Šířka pásma 6MHz / 7MHz / 8MHz 

Přenosová rychlost 4MBit/s - 31MBit/s (efektiv. 3.3MBit/s - 

27MBit/s) 

Zpoždění (latence) 300 ms 

Modulační chybový poměr 25 dB (MER) 

Video vstup kompozit video vstup (BNC konektor)S-video 

vstup (mini DIN konektor) 

Video výstup kompozit. video výstup (BNC konektor) 

Video standard PAL / NTSC / SECAM 

Video komprese MPEG-2 (ML@MP; 4:2:0) 

Napájení 9 - 30 VDC 

Spotřeba 18 W 

Rozměry (š x v x h) 215 x 60 x 218 mm (bez antény) 

 

tab. 8: Parametry digitálního bezdrátového pojítka (vysílač) 
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Přenosová frekvence 2.2000 - 2.5000 GHz 

Šířka pásma 6MHz / 7MHz / 8MHz 

Video výstup kompozit video výstup (BNC konektor) 

S-video výstup (mini DIN konektor) 

Video standard PAL / NTSC / SECAM 

Video komprese  MPEG-2 (ML@MP; 4:2:0) 

Modulace COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) 

Napájení 9 - 30 VDC 

Spotřeba 10 W 

Rozměry (š x v x h) 215 x 60 x 123 mm (bez antény) 

Hmotnost 900 g 

Provozní teplota 5°C až +50°C 

 

tab. 9: Parametry digitálního bezdrátového pojítka (přijímač) 
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9.1.3. Zhodnocení současného stavu zařízení pro přenos obrazu 

 

Při hodnocení dostupných profesionálních zařízení byly brány v úvahu všechny definované 

požadavky.  Hlavní problémy následující. Buď zařízení přenášelo obraz s nepřípustným zpožděním 

nebo byla nedostatečná kvalita obrazu přenosu. První zmíněný problém se vyskytoval především u 

zařízení pro přenos obrazu digitálního vlivem bufferování a druhý nedostatek především u 

analogových zařízení. 

Pozn: Další komerční zařízení určená zpravidla pro bezdrátový přenos televizního signálu 

v domácnostech nebyla testována z důvodu jejích zaměření na zcela jiný segment trhu.  

Z výše uvedených nedostatků jak digitálních tak analogových zařízení, bylo přistoupeno k vývoji 

zařízení pro přenos obrazu, které by splňovalo kladené požadavky. 
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9.2. Popis systému přenosu obrazu 
 

Při návrhu systému přenosu obrazu bylo prioritou užití běžně dostupných prostředků. Díky tomu byla 

zajištěna co nejnižší možná cena a v neposlední řadě dostupnost případných náhradních 

komponentů. 

 

 

 

obr.74: Schéma navrhnutého systému přenosu obrazu 
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Na obr.74je uvedeno schéma tak, jak byly jednotlivé komponenty spolu propojeny. Na schématu jsou 

vyobrazeny kamery, které budou umístěny na robotu. Tyto kamery snímají scénu před robotem a 

dále přenášejí obraz do mini PC (softwarově strana serveru), kde data projdou zpracováním. Mini PC 

na datech z kamer provede potřebné transformace, následně je zkomprimuje a odešle po LAN do 

bezdrátového wi-fi routeru. Router je nakonfigurován tak, aby vytvořil tzv. vzdušný most sám mezi 

sebou a dalším routerem, který je nakonfigurován shodně. Router na straně přijímače příjme data a 

předá je PC (softwarově straně klienta) na straně operátora. V PC na straně operátora po přijetí data 

obrazu dekomprimuje a dále provede příslušné transformace na obrazech z kamer tak, aby je bylo 

možno stereoskopicky vhodně zobrazit. 

 

9.3. Struktura software serverové části 
 

Jak vyplývá z předcházející kapitoly, systém pro přenos obrazu je rozdělen na dvě samostatné 

softwarové části. Každá z nich je vykonávána na samostatném PC. Při navrhování struktur je třeba 

brát v úvahu, že každé těchto dvou samostatných PC je jinak výkonné. Na straně robotu je PC méně 

výkonné, a to nejen z rozměrových důvodů, ale i z důvodů energetických. Proto je výhodné přenést 

maximální množství výpočetních operací prováděných při zpracování obrazu na PC s vyšším 

výpočetním výkonem. 

 

Struktura programu serverové části je navržena tak, aby se eliminovaly problémy komerčně 

dostupných zařízení. Tedy kvalita a neaktuálnost zobrazeného snímků.  

V první fázi server čeká na připojení klienta, tedy počítače operátora. Ve chvíli, kdy dojde k připojení 

klienta, jsou okamžitě načteny aktuální snímky z kamer. Za účelem co nejlepší komprese jsou 

následně snímky z kamer spojeny v jeden snímek o dvounásobné šířce. Protože snímky z kamer pro 

stereovizi jsou si částečné podobné, lze předpokládat, že výsledná velikost zkomprimovaného snímku 

spojeného bude menší než velikost dvou snímků zkomprimovaných samostatně. Ověřením bylo 

zjištěno, že úspora na velikosti dat je cca 5 - 10%. Po sloučení snímků je tedy výsledný sloučený 

snímek zkomprimován. Následně jsou data odeslána klientovi, který je připojen k serveru. Po 

odeslání dat server čeká na potvrzení klienta o zpracování dat připravenosti přijmout další snímek. Až 

po přijetí potvrzení jsou načteny, sloučeny, zkomprimovány, odeslány aktuální snímky.  Tímto se 

zaručí, že následující odeslaný snímek bude opět co nejaktuálnější. Server má také implementováno 

ošetření pro případ, že dojde například k přerušení spojení či jiné chybě na straně klienta. Ošetření 

funguje způsobem, že pokud nedojte k potvrzení do určitého předem definovaného časového 

intervalu, rozumí se tomu tak, že došlo k ukončení spojení. Po tomto ukončení spojení se čeká na 

navázání nové komunikace s klientem (obvykle po vyřešení problému). Po navázání nové komunikace 

jsou ihned odesíláná aktuální data. Server lze ukončit pomocí ovládacího rozhraní na příkaz uživatele. 

Struktura programu serverové části je zobrazena na obr.75. 
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obr.75: Struktura programu serverové části 
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9.4. Struktura software klientské části 
 

Jak již bylo zmíněno, systém přenosu obrazu je rozdělen na dvě části. Serverovou, která je umístěna 

na robotu a část klientskou, která je umístěna na místě operátora. V této kapitole bude důkladněji 

popsána struktura klientské části.  

Jak serverová tak i klientská část byla navrhnuta takovým způsobem, aby byly eliminovány 

nedostatky běžně dostupných komerčních zařízení. Zde jsou tím myšleny hlavní dva problémy. Kvalita 

obrazu a požadavek na aktuálnost snímků. 

Klientská část se po spuštění pokouší připojit k serverové části, která je umístěna na robotu. Po 

navázání spojení klientská část čeká na data snímku, která odešle část serverová. Po přijetí dat 

dochází k dekompresi snímku. Po úspěšné dekompresi snímku dojde k rozdělení na snímky dva 

samostatné. Ke sloučení snímků dochází u serverové části z důvodů efektivnější komprese. Viz popis 

struktury software serverové části. Dva zpět rozdělené snímky jsou předány ke zpracování 

algoritmem stereovizního subsystému. Po zpracování stereovizním subsystémem je serverové části 

odesláno potvrzení o zpracování snímku. Až na základě tohoto potvrzení server pošle aktuální 

snímky. Tímto je zde zaručena co nejvyšší možná aktuálnost snímků. 

Systém má také implementováno uživatelské rozhraní, pomocí kterého je klientskou část možno 

ukončit. 

Pro názornější přehled o struktuře software klientské části je přidáno blokové schéma, které je na 

obr.76. 
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obr.76: Blokové schéma software klientské části 
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9.5. Testy subsystému přenosu obrazu 
 

Do subsystému přenosu obrazu vstupuje více parametrů, které mají vliv na kvalitu a rychlost přenosu. 

Těmito parametry jsou kvalita při kompresi pomocí jpg algoritmu. Snímek při kompresi s parametrem 

vyšší kvality je datově větší než snímek s parametrem nižší kvality. Datově menší snímek je naopak 

výhodnější pro přenos pomocí LAN, který je přenesen za kratší čas. Byl také testován vliv kvality při 

kompresi na úspěšnost při hledání navzájem si korespondujících bodů. Z výsledku testů bylo dále 

stanoveno optimální nastavení parametrů. 

 

 

9.5.1. Kvalita při kompresi obrazu 

 

Subsystém přenosu obrazu používá pro snížení objemu přenášených dat kompresi. Protože je 

tato kompres ztrátová, je jeden vstupní parametr pro kompresi stupeň zachování kvality (dále jen 

kvalita). Tuto kvalitu lze zvolit v rozmezí <0-100>. Vliv kvality na výsledný obraz je ilustrován na obr. 

77.  

Cílem tohoto omezení kvality je fakt, že lidské oko je mnohem citlivější na malé změny jasu 

(barev) ve velkých plochách než na prudké vysokofrekvenční změny jasu. Takže ve výsledku je 

amplituda částí obrazu, kde je jasová funkce s vysokou frekvencí, uložena s nižší přesností než 

amplituda částí obrazu, kde má jasová funkce frekvenci nižší. Tomuto procesu se říká kvantizace [57] 

[58]. 
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obr. 77 Ilustrace vlivu stupně zachování kvality na výsledný obraz 
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9.5.2. Vliv kvality při kompresi na velikost dat 

 

V této části je probrána záležitost vlivu stupně zachování kvality obrazu při kompresi. Vliv kvality 

obrazu při kompresi byl testován na snímku scény uvedeném na obr.78.  Cílem tohoto testování bylo 

zjistit, kdy snižovaní kvality přináší významnější redukci objemu přenášených dat. Výsledek tohoto 

testu byl tedy jednou z informací pro vhodné nastavení kvality při kompresi. 

 

 

obr.78: Snímek použitý pro test v rozlišení 1024x768 
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Z výsledku testování, které je zobrazeno v grafu na obr.79 lze posoudit vliv stupně zachování kvality 

při kompresi na velikost dat. Kvalita má možnost nastavení v intervalu <0-100>, kde 100 značí, že 

nedochází ke ztrátě kvality vlivem komprese. Z uvedeného grafu je patrné, že nejpodstatnější přínos 

je v rozmezí nastavení stupně kvality v intervalu cca <75-100>. Snižování hodnoty stupně kvality pod 

hodnotu 75 již nepřináší významnější snižování velikosti výsledných dat určených k přenosu. Z výše 

uvedeného lze soudit, že vhodnou dolní hranicí pro nastavení stupně kvality při kompresi je 75.  

 

 

 

obr.79: Graf vlivu stupně zachování kvality při kompresi na velikost 

 

 

9.5.3. Vliv kvality u komprese na úspěšnost při hledání korespondence 

 

Další z testů byl zaměřen na vliv stupně zachování kvality obrazu při kompresi obrazu na úspěšnost 

při hledání navzájem si korespondujících bodů. Výsledkem tohoto testu byla další z informací, podle 

kterých by mělo dojít k optimálnímu nastavení stupně zachování kvality obrazu při kompresi. Snímek 

scény, který byl použit pro tento test, byl shodný se snímkem užitým pro test vlivu stupně kvality při 

kompresi na výslednou velikost dat.  
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obr.80: Graf vlivu stupně kvality na úspěšnost při hledáni korespondence 

 

Výsledky jsou zobrazeny v grafu, vizobr.80. Kvalita je zde opět nastavitelná v intervalu <0;100>, kde 

100 značí, že při kompresi nedochází ke ztrátě kvality. Z grafu lze vyčíst, že úspěšnost nalezení 

navzájem si korespondujících bodů začíná výrazněji klesat teprve při snížení kvality pod 60. Dalším 

zajímavým faktorem je, že při velmi nízkých stupních kvality začne úspěšnost opět stoupat. Tento jev 

je způsoben tím, že při takto nízké kvalitě jsou si všechny body v obraze natolik podobné, že je 

algoritmus považuje za shodné. Takže svým způsobem lze toto považovat za úspěšnost, ale přínos je 

naprosto bezcenný.  

 

9.5.4. Vliv kvality při kompresi na celkovou rychlost přenosu 

 

V kapitole výsledků testu závislosti stupně zachování kvality obrazu na celkovou velikost výsledných 

dat se dospělo k závěru, že snižování kvality při kompresi pod hodnotu 75 nemá již velký přínos. 

V tomto testu byla zohledněna celková rychlost přenosu obrazu. Včetně času na kompresi a 

dekompresi. Pro přenos byl použit wi-fi router standardu 802.11b/g. Hardware PC, na kterém byly 

prováděny testy, má následující parametry. 

 

Procesor: Intel Atom 1,6 GHz 

Paměť: 2 GB 

 

tab. 10:Parametry hardware na straně vysílače 
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Procesor: Intel Pentium 4 3,2GHz 

Paměť: 2 GB 

 

tab. 11: Parametry hardware na straně přijímače 

 

 

Na obr.81 níže je uvedený graf rychlosti přenosu jednoho sloučeného snímku. Podle očekáváni má 

graf tvar podobný s grafem, na kterém byla porovnávaná rychlost a stupeň kvality obrazu při 

kompresi. Zde ovšem vidíme konkrétní rychlost na použitém hardwaru. Pro obraz, aby byl vnímán 

plynulým, je potřeba rychlost alespoň cca 25 snímků za vteřinu. Na snímek připadá tedy doba 

přenosu maximálně 40ms. Pro kvalitu obrazu při kompresi na hodnotě 75 je doba přenosu 26ms, což 

je s rezervou dostatečné. 

 

 

 

obr.81: Graf vlivu stupně kvality obrazu při kompresi na celkovou rychlost přenosu. 
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9.6. Zhodnocení subsystému přenosu obrazu 
 

Při vzniku potřeby přenosu obrazu z místa, kde se nachází robot, do místa, kde se nachází operátor, 

byly v prvé řadě hledány prostředky dostupné na trhu. Při ověřování potřebných parametrů bylo 

zjištěno, že prostředky k přenosu obrazu dostupné na trhu jsou pro naše aplikace nevyhovující. 

Nejvíce kritickými požadavky byl požadavek na aktuálnost zobrazeného obrazu a požadavek na 

kvalitu obrazu tak, aby byla možná co nejvyšší úspěšnost při hledání navzájem si odpovídajících bodů 

v obraze.  

Pro nesplnění požadavku dostupnými komerčními prostředky bylo přistoupeno k vývoji vlastního 

zařízení, které tyto požadavky v co nejvyšší možné míře splní. Byl vyvinut systém na přenos obrazu, 

kde vlastní přenos dat je na technologii pro LAN. Dále bylo umístěno PC jak na straně robotu, tak i na 

straně operátora. Na každém z těchto PC běžel software, který měl navrhnutou strukturu takovou, 

aby splnil požadavky na systém přenosu obrazu. Jednalo se o část serverovou na straně robotu a část 

klientskou na straně operátora. 

Subsystém přenosu obrazu byl následně podroben testům. Testy byly hlavně zaměřeny na určení 

vhodného stupně kvality při ztrátové kompresi obrazu před přenosem přes LAN. Optimální hodnota 

kvality při kompresi byla stanovena na 75 z intervalu <0;100> kde hodnota 100 znamená zcela úplné 

zachování kvality. Dále byl proveden test, který ověřil, zda celková rychlost subsystému přenosu 

obrazu je dostatečná. Do tohoto testu byly zahrnuty i časy nutné pro kompresi i dekompresi obrazu. 

Testem bylo zjištěno, že při nastavení stupně kvality obrazu při kompresi na 75 je celková doba 

přenosu jednoho snímku 26ms. V podstatě se jedná i o zpoždění, kdy první snímek je přenesen po 

26ms od pořízení a následující snímky přicházejí s periodou 26ms. Tato doba je pro nás naprosto i 

s rezervou dostatečná.  

Závěrem lze konstatovat, že vyvinutý subsystém přenosu obrazu splňuje stanovené požadavky v plné 

míře. Dále můžeme předpokládat, že s vývojem výpočetní techniky aplikace tohoto systému bude 

dosahovat daleko nižších časů potřebných pro přenos snímku. 
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10. Závěr 
 

Disertační práce představuje řešení jednoho z mnoha úkolů při ovládání servisních robotů. 

Tento úkol je na operátorovi, který má na starost ovládání robotu včetně případné manipulace s 

předměty, aby zprostředkoval prostorový vjem. Tento prostorový 3D vjem je pro operátora obzvláště 

výhodný při manipulaci s blízkými předměty. Když má operátor informaci o prostoru, může se lépe 

rozhodnout jaké příkazy udělit zasahujícímu robotu. Správné rozhodnutí je velmi důležité hlavně 

v situacích, kdy je robot nasazen v nebezpečném a rizikovém prostředí a hrozí velké škody na lidských 

životech a majetku. 

Současný subsystém pro zprostředkování stereovizního vjemu se skládal ze dvou kamer otočně 

upevněných. Tyto kamery byly podle potřebné ostřené hloubky natáčeny pomocí serva, tedy 

mechanicky. Potřebný úhel natočení byl určen tak, že na objekt byl promítnutý laserový bod. Tento 

bod byl následně detekován ve snímcích pořízených kamerami. A podle pozice, kde se bod ve 

snímcích nacházel, bylo následně určeno potřebné natočení kamer. Nevýhodou tohoto systému bylo, 

že mechanické natáčení není tolik přesné a vykazovalo nepříjemné chvění v obraze. Také laserový 

bod nebyl vždy přesně detekován za všech světelných podmínek. 

Přínosem této práce je vytvoření takového stereovizního subsystému robotu (zprostředkujícího 

3D vjem operátora), založeného na posouvání výřezu tak, že není nutné mechanické natáčení kamer 

při ostření do různé hloubky současně bez nutnosti promítat bod pomocí laseru. Pro tento účel byl 

vyvinut systém ostření do hloubky, který byl založen na matematické transformaci obrazu místo 

mechanické. Princip spočívá v tom, že se ve snímcích pořízených kamerami provede výřez zvlášť ve 

snímku z levé a pravé kamery. Výřez se provede v místě, které bylo určeno potřebnou hloubkou 

zaostření. V podstatě při změně hloubky zaostření dochází k horizontálnímu posunu výřezu ve snímku 

kamery.  

Dalším přínosem je odstranění nutnosti promítat laserový bod a jeho následná detekce. 

Způsob, jak určit potřebnou míru zaostření do hloubky je nyní založen na principu, že byl zvolen 

region, podle kterého je tato míra zaostření do hloubky určena. V tomto regionu je pro každý bod 

snímku levé kamery nalezen bod ve snímku pravé kamery mu odpovídající. Pro každý z těchto 

vzájemně si odpovídajících bodů je určena disparita, která je úměrná hloubce, kde se bod nachází. 

Z takto získaných disparit se provede histogram a nejčetnější disparita je vyhodnocena jako 

optimální. Podle této optimální disparity je provedena potřebná transformace ve snímcích kamer 

(posun výřezů). Pro odstranění případného šumu při určení optimálních disparit je aplikován filtr 

těchto optimálních disparit. Kvůli zvolení vhodného filtru bylo testováno několik způsobů filtrace, kde 

kritérii byly především plynulý a současně dostatečně rychlý přechod při skokové změně zaostření do 

hloubky a maximální možné odstranění šumu při výpočtu optimálních disparit, tedy odstranění 

případného chvění v obraze. Filtr, který byl zvolen, toto splňoval spolehlivě.  
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Přínosem této práce je také vytvoření systému přenosu obrazu ze dvou kamer, který je vhodný 

zejména pro stereovizi v robotice. Na systém přenosu obrazu byly především kladeny požadavky, aby 

snímek byl aktuální a v kvalitě. Kvalita musela být taková, aby nedošlo k takové ztrátě obrazové 

informace, že by byla znemožněná detekce navzájem si korespondujících bodů a samozřejmě aby byl 

obraz pro operátora dostatečně srozumitelný. Aktuálnost snímků je zařízena především tak, že 

z místa, kde se nachází operátor, je vyslán požadavek na další snímky. Tento požadavek je odeslán 

vždy až po zobrazení posledních snímků. Nedochází tedy k žádné ztrátě aktuálnosti např. 

bufferováním. Aby data pořízených snímků byla přenesena co nejrychleji, je na ně aplikovaná 

komprese jpeg. Byl testován vliv stupně zachování kvality obrazu při ztrátové kompresi na výslednou 

velikost dat, rychlost přenosu a také na úspěšnost detekce navzájem si korespondujících bodů. Podle 

těchto testů byl zvolen optimální stupeň zachování kvality při ztrátové kompresi. 

Práce je rozdělena do několika částí. V první části je provedena analýza stávajícího stavu 

tohoto typu zařízení. Jedním z analyzovaných zařízení je práce provedena na katedře robotiky. Jedná 

se o kvalitní systém, ale vzhledem k tomu, že tento systém má ostření do hloubky řešeno 

mechanickým natáčením, trpěl nedostatky ve formě chvění a nespolehlivého ostření. Dalšími 

produkty na trhu jsou stereovizní zařízení pro měření hloubky. Tato zařízení mohou byt použita jako 

senzory podle kterých se může robot následně navigovat v prostředí.   

Další část této práce představuje užitý stereovizní systém. Je zde zmíněno, že software 

stereovizního subsystému robotu je vytvořen pomocí jazyka C++ a tudíž je systém schopen pracovati 

v reálném čase včetně výpočtu korespondujících si bodů. Dále je popsán použitý hardware, 

parametry a model použitých kamer, typ 3D brýlí a rozlišení jejich displejů. Pro představu, na jakém 

výpočetním systému byl software testován, je zde uveden i popis tohoto systému.  

Vzhledem k tomu, že kamery nejsou z výroby naprosto identické, i když se jedná o stejné 

modely, je potřeba provést kalibrace použitých kamer. Kalibrace má za úkol nejen sjednotit kamery, 

ale také hlavně odstranit jejich výrobní nedostatky jako je zkreslení čoček, tangenciální zkreslení 

kamer, které vzniká vlivem nepřesné montáže snímacího čipu kamery atp. Způsob určení míry těchto 

vad kamer a také způsob zajištění jejich korekce je popsán v dalších kapitolách. V těchto kapitolách je 

představen použitý model kamery, vztahy popisující toto zkreslení a také jsou zde uvedeny zjištěné 

hodnoty a jejich grafy. 

Další část práce se zabývá stereo kalibrací. Pro stero kalibraci bylo nutné uvést vztahy 

popisující, jak jsou spolu kamery matematicky svázány. Byla zde nalezena fundamentální matice 

popisující vztah mezi body zobrazenými na kamerách. Také byla nalezena matice rotace souřadných 

systémů kamer a rovněž translační vektor mezi nimi, k tomu bylo opět použito některých vztahů, 

které byly popsány v části, kde se práce zabývala kalibrací kamer.  

Ve chvíli, když byly známy vztahy mezi kamerami, bylo potřeba kamery rektifikovat. Cílem 

rektifikace je zajistit, aby se snímky po přepočtu jevily následovně. Optické osy kamer jsou naprosto 

rovnoběžné a protínají se v nekonečnu, projekční roviny kamer ležely v jedné společné rovině 

(epipoláry se protínaly v nekonečnu a byly horizontální), řádky obou kamer ležely v jedné linii a byly 

horizontální. 

Předcházejícím procesem jsme dosáhli toho, že snímky kamer, které budeme dále zpracovávat, 

jsou přesně podle našich požadavků. Proto, aby bylo možné zobrazit 3D vjem operátorovi, je potřeba 
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zhruba znát princip toho, jak lidské oko ostří do hloubky. Pokud známe tento princip, vyvstane pro 

nás několik úkolů, jak tohoto dosáhnout. Tyto úkoly jsou analyzovány a vybrány předtím než je 

popsán způsob, jak tyto úkoly byly vyřešeny.  

Další část práce vysvětluje princip ostření stereosystému do hloubky a odvozuje maticový 

vztah, jak probíhá výpočet velikosti požadované transformace.  

Pro výpočet velikosti požadované transformace je potřeba znát optimální disparitu. Způsob 

určení této optimální disparity je v této práci také popsán. Určení optimální disparity využívá 

principu, který hledá navzájem korespondující body pomocí algoritmu SAD.  

Následující část popisuje zvolený filtr optimální disparity. Je nutný proto, aby přechod mezi 

různými hloubkami, na které je systém zaostřen, byl plynulý. Prudké skokové změny zaostření do 

hloubky by mohly mít za následek dezorientaci operátora. Filtr také omezuje případně chybně určené 

disparity, a tím je zajištěn stabilní operátorův vjem. Bylo zde testováno několik filtrů plovoucího 

průměru po filtr frekvenční. Při testech bylo zjištěno, že nejoptimálněji se chová filtr frekvenční. 

Navazující část testovala další metody hledání navzájem si korespondujících bodů. Byla zde 

testována metoda korelace nad jasovými funkcemi obrazů. Další testovanou metodou bylo použití 

korelace nad obrazem převedeným do frekvenčního spektra. Tedy korelace nad prostorovými 

frekvencemi. Výsledky byly zaznamenány do grafů. Pro nejnižší výpočetní náročnost byla použita 

metoda SAD (sum of absolute differences). 

Další rozsáhlou částí, která navazuje, je systém přenosu obrazu. Systém přenosu obrazu se 

ukázal jako nutný pro konkrétní nasazení. V reálné situaci není operátor v místě, kde se nachází 

robot. Z těchto důvodů není možno použít systém propojení jako v laboratoři. 

Pro systém přenosu obrazu byla analyzována v první řadě zařízení dostupná na trhu, a to jak 

digitální, tak analogová. Analýzou, která byla provedena jak na poznatcích z vlastního testování, tak i 

na údajích uváděných výrobcem bylo zjištěno, že tato zařízení jsou pro použití nevhodná. Zařízení při 

ovládání trpěla neaktuálností přenesených snímků cca až 400ms. Tato vlastnost je především u 

digitálních zařízení. Analogová zařízení trpí místy tak vysokým šumem a nízkou kvalitou, že následné 

nalezení navzájem si korespondujících bodů je téměř nemožné. 

Pro nedostatek zařízení dostupných na trhu bylo přistoupeno k vývoji zařízení, které určená 

kritéria splní. Subsystém přenosu obrazu byl navrhnut tak, aby bylo v co nejvyšší míře možno použít 

dostupného hardwaru. Proto byl navrhnut systém na bázi PC a wi-fi. 

Pro PC byl vyvinut vhodný software, který zohledňoval stanovené požadavky. Zohledněny byly 

tedy požadavky na aktuálnost a kvalitu snímků. Systém software je založen tak, že má dvě části. Kde 

jedna část byla serverová a druhá klientská. Klientskou část vykonává PC v místě operátora a 

serverovou část vykonává PC v místě robotu.  

Pro výsledné nastavení hodnot, které mají vliv na vlastní přenos obrazu a kompresi, bylo 

provedeno několik testů. Tyto testy zjišťovaly vliv stupně zachování kvality při kompresi na výslednou 

velikost dat. Také byl zjištěn vliv této kvality na úspěšnost při hledání navzájem si korespondujících 

bodů. A v neposlední řadě na rychlost přenosu tak, aby byl zachován přenos dostatečného množství 

snímků za sekundu. 



Stránka 106 z 110 
 

Celkový systém byl testován na různých objektech. Při testování se ukázalo, že systém je 

odolný a použitelný v reálném nasazení. Vzhledem k tomu, že ve výpočetní části systému probíhá 

velké množství výpočtů je potřeba nasadit dostatečně výkonný výpočetní systém, aby nedošlo ke 

ztrátě dostatečné snímkové frekvence.  

V budoucnu by bylo vhodné do prostorového vjemu operátorovi přidat různé informace 

získané pomocí senzorů na robotu. Těmito informacemi může být údaj o naklonění robotu, teplota 

okolí, přesná informace o vzdálenosti objektu v jeho zorném poli v metrech. Může zde být doplněna i 

virtuální trasa robotu při daném nastavení jeho lokomočního ústrojí atp.     
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