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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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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. 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. 

2.1. 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.  

2.2. 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 
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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.  

2.3. 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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3. 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. 1. 

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]. 
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obr. 1: Schéma systému pro zprostředkování prostorového vjemu 

 

3.1. Parametry získané kalibraci 
 

Získané parametry pomocí kalibrace jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech: 
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3.1.1. 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.1: Parametry pro levou kameru 

 

 

 

obr. 2: Radiální složka modelu zkreslení čočky levé kamery 
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obr. 3: Tangenciální složka modelu zkreslení čočky levé kamery 

 

 

obr. 4: Kompletní model zkreslení čočky levé kamery 
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3.1.2. 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.2: Parametry pro pravou kameru 

 

 

obr. 5: Radiální složka modelu zkreslení čočky pravé kamery 
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obr. 6: Tangenciální složka modelu zkreslení čočky pravé kamery 

 

obr. 7: Kompletní model zkreslení čočky pravé kamery 
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4. 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. 

 

4.1. Metoda posunu výřezu obrazu 
 

Způsob, který vylučuje mechanické natáčení funguje následovně. Na obr. 8 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 
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rozlišení zobrazovacího displeje 3D brýlí). Střed výřezu obrazu je totožný s optickou osou 

kamery. Tyto výsledné výřezy jsou přímo promítnuty na displeje 3D brýlí.  

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. 8: Ostření při nekonečné vzdálenosti 

 

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

natáčení kamer následujícím způsobem. Na obr. 9 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. 

 

𝑆𝑙_𝑣 =
𝑥𝑙−𝑥𝑝

2
+ 𝑆𝑙                 (5.1) 

 

𝑆𝑝_𝑣 = 𝑆𝑝 −
𝑥𝑙−𝑥𝑝

2
      (5.2) 
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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

       (5.3) 

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. 9: Ostření na objekty v bližší vzdálenosti 
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4.2. 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 (5.3 ) 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. 10. 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 [14] disparit s tím, že body, 

pro které nebyla disparita 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.  
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obr. 10: Zobrazení prohledávané oblasti 

Následující obr. 13 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. 11 jsou snímky kamer, pro které je histogram spočten. Na levém snímku je 

červeně naznačena oblast, ve které jsou disparity počítány. 

 

obr. 11: Snímky kamery pro blízký objekt 
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obr. 12: Snímky kamer pro vzdálený objekt 

 

obr. 13: Histogram disparit pro blízký objekt 
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obr. 14: Histogram disparit pro vzdálený objekt 

 

Jako vypadá histogram pro objekt zájmu, který je vzdálenější, je možno vyčíst z 

obr. 14. 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. 12. 

 

4.3. Filtry optimálních disparit 
 

Při hodnocení 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 



18 
 

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. 

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. 15, jsou zobrazeny průběhy všech filtrů současně včetně hodnoty 

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

vzájemně mezi sebou. 

 

obr. 15: Sdružený graf filtrů optimálních disparit 
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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. 

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>.  

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 [15] [15]. 

 

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. 16.  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. 
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obr. 16: Snímek použitý pro test v rozlišení 1024x768 
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Z výsledku testování, které je zobrazeno v grafu na obr. 17 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. 17: Graf vlivu stupně zachování kvality při kompresi na velikost 

 

 

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 
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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.  

 

 

obr. 18: Graf vlivu stupně kvality na úspěšnost při hledáni korespondence 

 

Výsledky jsou zobrazeny v grafu, viz obr. 18. 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.  
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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. 3:Parametry hardware na straně vysílače 

Procesor: Intel Pentium 4 3,2GHz 

Paměť: 2 GB 

 

tab. 4: Parametry hardware na straně přijímače 

 

obr. 19: Graf vlivu stupně kvality obrazu při kompresi na celkovou rychlost přenosu. 
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Na obr. 19 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. 

 

5.5. 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 
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aplikace tohoto systému bude dosahovat daleko nižších časů potřebných pro přenos 

snímku. 

6. 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 
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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.  

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. 

  



27 
 

 

Publikace autora 
 NOVÁK, P., ŠPAČEK, P., MOSTÝN, V. Methods for Finding Equal Points in the 

Images for Stereovision. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, 

Mechanical series, no. 1, pp. 277-282. ISSN 1210–0471 

 ŠPAČEK, P. Measuring of distances using stereometry. Acta Mechanica Slovaca. 

2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 247-252. ISSN 1335-2393 

 ŠPAČEK, P., NOVÁK, P., MOSTÝN, V. VISUALISATION OF DISTANCES DETERMINED 

BY STEREOMETRY. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, 

Mechanical series, no. 1, pp. 251-256. ISSN 1210–0471. 

 NOVÁK, P., ŠPAČEK, P., MOSTÝN, V. Methods for Finding Equal Points in the 

Images for Stereovision. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, 

Mechanical series, no. 1, pp. 277-282. ISSN 1210–0471 

 ŠPAČEK, P., NOVÁK, P. Determination of the accuracy of measuring using a 

camera. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO řada strojní. 2008, roč. LIV, č. 01, s. 

241-244. ISSN 1210-0471. 

 ŠPAČEK, P., NOVÁK, P. Determine accuracy of measuring using camera. Acta 

Mechanica Slovaca. 2A/2008, roč. 12, č. 1, s. 633-636. ISSN 1335-2392. 

 ŠPAČEK, P., NOVÁK, P. Determine accuracy of measuring by camera. In ERIN 2008. 

Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. ISBN 978-80-227-2849-2. 

 NOVÁK, P., ŠPAČEK, P. Design and Control Tripod Robot Structure. Transactions of 

the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 153-160, ISSN 

1210–0471. 

 NOVÁK, P., ŠPAČEK, P. Tripod Stabilised Robot Structure. Acta Mechanica Slovaca. 

2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 117-120. ISSN 1335–2393. 

 NOVÁK, P., ŠPAČEK, P., MOSTÝN, V. Stereovision system – detection of the 

correspondings points. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference 

on Military Technologies. Brno: University of Defence, 2011. pp. 961-968. ISBN 

978-80-7231-787-5. 

  



28 
 

Literatura 
 

[1] Mostýn V. Mechatronika- 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 

2000 - 68 s. ISBN 80-7078-734-1 

[2] Sojka E., Digitální zpracování a analýza obrazů - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2000 - 133 s. ISBN 80-7078-746-5 

[3] Z. Zhang, Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations., 

Microsoft researchtechnical report 1998, http://research.microsoft.com/˜zhang 

[4] D. C. Brown, Close-range camera calibration, 1971 Heikilla J., Silvén, O. A four-step 

camera calibration procedure with implicit image correction, 1997 

[5] Tsai R. Y.,A versatile camera calibration technique for high accuracy 3D 

machinevision metrology using off -the-shelf TV cameras and lenses, 1987 

[6] Bouguet, J.Y., Camera calibration toolbox, [online]. dostupný z 

www:http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/index.html 

[7] OpenCV[online+. Dostupný z WWW: http://opencv.willowgarage.com/wiki/ 

[8] Skařupa, J., Mostýn, V. Teorie průmyslových robotů. Košice : Vienala, 2000. 148 s. 

ISBN 80-88922-35-6.  

[9] Prata, S. Mistrovství v C++.Praha : ComputerPress, 2001. 968 s. ISBN 80-7226-339-0. 

[10] Walnum C. Programujeme grafiku v Microsoft Direct3D. Brno : ComputerPress, 2004. 

360 s. ISBN 80-251-0136-3. 

[11] VideoInput *online+. Dostupný z WWW: 

http://muonics.net/school/spring05/videoInput/ 

[12] Microsoft MSDN. DirectShow *online+. Dostupný z WWW: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms783323.aspx 

[13] Tvarůžka, A. Senzorický subsystém robotu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TUO, 

2008. 139 s. 

[14] Wikipedia. Histogram*online+. Dostupný z 

WWW:http://en.wikipedia.org/wiki/Histogram 

[15] Wikipedia. JPEG *online+. Dostupný z WWW: 

http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG 

[16] Thomas G. Lane. Advanced Features: Compression parameter selection [online]. 

Dostupný z WWW: http://apodeline.free.fr/DOC/libjpeg/libjpeg-3.html 

 

 

http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/index.html
http://opencv.willowgarage.com/wiki/
http://muonics.net/school/spring05/videoInput/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms783323.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Histogram
http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://apodeline.free.fr/DOC/libjpeg/libjpeg-3.html

