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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

STRAKOŠ, P. Analýza obrazu pro detekci a manipulaci objektu. Ostrava. VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení, 2014. 64 s. Diplomová práce, 

vedoucí: Škutová, J. 

Diplomová práce se zabývá problematikou automatického řízení mobilního modelu na 

základě analýzy obrazových dat získaných z kamery. Analýza obrazu a výpočet řízení jsou 

realizovány prostřednictvím počítače. První část se zabývá obecnými metodami  

a jednotlivými kroky zpracování obrazu. V další části je popsána konstrukce mobilního 

modelu, jeho hardwarové části a způsoby komunikace. Na základě získaných znalostí byla 

vytvořena aplikace v programovém systému Control Web, která obsahuje čtyři moduly. 

Modul analýzy obrazu zajišťuje komunikaci se systémem strojového vidění VisionLab. 

Jeho vstupy jsou uživatelem zadaná data, obraz z kamery a výstupem je požadovaný směr 

jízdy modelu. Dva moduly řízení zabezpečují výpočet akčních zásahů a jejich odesílání 

modelu. A modul, který informuje o stavu modelu, průběhu komunikace a chybových 

hláškách. Aplikace je variabilní, umožňuje značný uživatelský zásah a přizpůsobení chování 

modelu požadavkům uživatele. 

ANNOTATION OF THESIS 

STRAKOŠ, P. The Image Analysis for the Object Detection and its Manipulation.  

Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Department of Control System and 

Instrumentation. 2014. 64 p. Thesis, head: Škutová, J. 

This thesis is focused on issue of the automatic control of mobile model based on analysis 

of image data obtained from camera. Image analysis and control calculation are realized 

via computer. The first part deals with common methods and the steps of image 

processing. Next part describes the hardware design of a mobile model and 

communication protocol. On the basis of experience was created application in the 

programming system Control Web, that contains four modules. Image analysis module 

provides communication with the system VisionLab. Inputs are user-entered data, camera 

image and output is the desired travel direction of the model. Two modules provide the 

calculation of control and sending to the model. And module, that indicates the state of 

the model, communication and error messages. The application is variable, allows user 

intervention and modification of behavior based on requirements. 
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Seznam použitých zkratek  

ActiveX Technologie vyvinutá společností Microsoft, sloužící ke sdílení 

 informací mezi aplikacemi. ActiveX využívá dvou jiných 

 technologií od téže společnosti s názvy OLE a COM. 

AF  Autofocus - automatické ostření u fotoaparátů. 

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor -  technologie 

používaná pro výrobu integrovaných obvodů. 

CMYK Cyan, Magenta, Yellow, Black - subtraktivní barevný model. 

CPU Central Processor Unit - základní jednotka počítače, procesor. 

CW  Control Web. 

GPU Graphic Processing Unit - čip na grafické kartě, který slouží jako 

 procesor grafické karty. 

MJPEG  Motion Joint Picture Expert Group. 

OpenGL Open Graphics Library - standard pro tvorbu aplikací  vytvořený 

 firmou Silicon Graphics Inc.  

PC  Personal Computer – osobní počítač. 

PIC  Programovatelný jednočipový mikropočítač. 

PID  Proporcionálně integračně derivační regulátor. 

Real-time Proces běžící v reálném čase. Značí, že daná operace probíhá 

 ihned. 

RGB Red, Green, Blue - Model zobrazení dat - aditivní barevný 

 model.  

SCADA/HMI Supervisory Control And Data Acquisition/ Human Machine 

 Interface - systém pro supervizní řízení a sběr dat. 

USB Universal Serial Bus - rozhraní sloužící pro připojení periférií k 

 počítači. 

VL  VisionLab.  

WDM Windows Driver Model - jednotný model ovladačů pro 

 Windows  umožňující implementaci kompaktnějších ovladačů. 

YUV Barevný systém pro zobrazení grafických dat používaný v 

 televizním vysílání v normě PAL i HDTV. Je složen z informací o 

 třech složkách Y, U a V. Y znamená luminiscence (jas), U a V 

 jsou barevné složky. 
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Seznam použitého značení 

An  Intervaly jednotlivých jasových úrovní. 

B  Vyjádření modré složky obrazu. 

f  Funkční hodnota odpovídající jasu. 

G  Matice vstupního obrazu. 

I  Jasová hodnota nového obrazu. 

kP  Zesílení regulátoru. 

r  Poloměr parametricky zadané kružnice v kartézském sytému. 

R  Vyjádření červené složky obrazu. 

T  Práh pro segmentaci. 

TD  Derivační časová konstanta. 

TI  Integrační časová konstanta. 

x  Souřadnice bodů v obraze. 

x0 Souřadnice středu parametricky zadané kružnice v kartézském 

sytému. 

y  Souřadnice bodů v obraze. 

y0 Souřadnice středu parametricky zadané kružnice v kartézském 

sytému. 

z  Spojitá obrazová funkce. 

  Diferenciální operátor ve vektorové analýze, slouží pro zkrácený 

zápis gradientu. 

   Orientace hrany v obraze. 

   Úhel mezi normálou přímky a osou x 

O  Řád chyby výpočtu. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vektor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vektorov%C3%A1_anal%C3%BDza
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1 Úvod 

Počítačové vidění je v poslední době na vzestupu. Je to obor používaný v širokém 

spektru aplikací, ať už jde o asistenci v podobě automatického sledování jízdních pruhů  

a dopravního značení, nebo úplnou náhradu subjektivního vizuálního hodnocení 

člověkem, např. při kontrole jakosti a kvality výrobků. Rozmachu tohoto odvětví pomáhají 

stále dokonalejší kamerové systémy i snadná dostupnost potřebného výpočetního 

výkonu. Zároveň je nutné zmínit snadnější dostupnost materiálů. Jedná se  

o volně dostupné knihovny jako je např. OpenCV a také již implementované funkce 

analýzy obrazu přímo do SCADA/HMI systémů jako je Control Web (CW). Toto rovněž stojí 

za růstem aplikací s počítačovým viděním a vývojářům po celém světě umožňuje snadný 

vstup do této problematiky. 

Přestože je k dispozici značné množství hotových knihoven, pro pochopení 

problematiky analýzy obrazu je potřeba hlouběji nahlédnout do principů jednotlivých 

metod. Tyto běžně používané metody se zaměřením na metody vhodné pro detekci 

objektů a hran jsou rozebrány v teoretické části práce. 

Cílem praktické části práce je seznámit se s obdrženým čtyřkolovým mobilním 

modelem, jehož pohyb zajišťuje soustava čtveřice motorů, které jsou ovládány pomocí 

mikroprocesoru PIC16F873A. Pro činnost modelu je potřeba s tímto mikroprocesorem 

navázat komunikaci a prostřednictvím linky RS232 mu odesílat příkazy. Nadřízeným 

zařízením je v tomto případě počítač, který prostřednictvím aplikace vytvořené  

ve zvoleném systému Control Web obstarává automatické řízení modelu. 

Práce se v první řadě zabývá samotným modelem, principy na kterých pracují 

jednotlivé hardwarové části, jejich vzájemnou komunikací a způsoby jejich řízení 

počítačem. V této části jsou také rozebrány odezvy modelu na jednotlivé příkazy a jeho 

pohybové vlastnosti.  

Pro analýzu obrazu je využit doplňkový systém Control Webu s názvem VisionLab (VL).  

Z vytvořené zkušební aplikace pro detekci kruhu vychází systém řízení modelu pomocí 

dvojice PID regulátorů, který je dále aplikován na problém sledování čáry. Cílem je 

autonomní pohyb modelu po vyznačené trajektorii s řešením zatáček, křižovatek, světelné 

nestálosti a plánováním trasy po předem zvolené kombinaci barevných čar. Využití 

takového robota může být např. pro doručování výrobků či pošty. 
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2 Základy počítačového vidění 

Celý proces analýzy obrazu je rozdělen do několika dílčích kroků. Začíná získáním 

obrazové informace, která do PC vstupuje nejčastěji kamerou. Další kroky se již mohou 

lišit podle konkrétní aplikace, a proto je možné v různých publikacích narazit na různé 

dělení.  

Cílem je porozumět získanému obrazu a s informacemi dále pracovat. Rozpoznávání 

obrazu se využívá v mnoha odvětvích, např. pro samostatné řízení vozidel, sčítání  

a rozpoznávání osob, databáze fotografií rozdělených podle obsahu, modelování map, 

analýzu lékařských snímků, interakci robotů s prostředím apod.  

Rozdělení jednotlivých kroků celého procesu může být následující: 

 snímání, digitalizace a uložení obrazu v počítači 

 předzpracování obrazu 

 segmentace 

 popis objektů 

 porozumění obsahu obrazu, případně jen klasifikace objektů 

V některých případech není nutné provádět všechny uvedené kroky. To se typicky týká 

klasifikace neuronovou sítí, kdy se segmentace a popis objektů explicitně neprovádí, 

neboť je součástí struktury a chování sítě. Toto ale není případ této práce, neboť bude 

zvolen klasický postup. Jednotlivé kroky procesu analýzy se dále řadí do tzv. nižší a vyšší 

úrovně zpracování obrazu.  

Cílem nižší úrovně je analyzovat vstupní obrazová data číselného charakteru a najít 

kvalitativní symbolickou informaci potřebnou pro vyšší úroveň. Patří zde všechny kroky od 

snímání obrazu až po popis objektů. [Železný, 2014] 

Cílem vyšší úrovně je pak porozumění obrazu, což spočívá v zařazení objektů 

nalezených v obraze do skupiny předem známých tříd. Využívá se technik umělé 

inteligence. Porozumění obrazu je potom založeno na znalosti problematiky, cílech, 

tvorbě plánu k jejich dosažení a využití zpětných vazeb mezi různými úrovněmi 

zpracování. [Železný, 2014] 
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2.1 Snímání a digitalizace obrazu 

Snímání je prvním krokem zpracování obrazu. Spočívá v uložení obrazu v číselné formě 

do počítače. Při snímání se převádějí vstupní optické veličiny na elektrický signál spojitý  

v čase i úrovni. Vstupní informací při snímání obrazu ve stupních šedi může být jas nebo  

v případě barevného snímání několik spektrálních složek, které se liší od použitého 

barevného modelu (RGB, CMYK, YUV apod.). [Fiřt a Holota, 2014] 

Tento proces závislý na kvalitě vstupního obrazu výrazně ovlivňuje všechny další 

kroky. Hlavním problémem je, že pokud chceme dobrou výchozí kvalitu, vzniká při 

digitalizaci ohromné množství dat. 

Digitalizací se převádí vstupní spojitý signál do diskrétního tvaru. Digitální obraz může 

být v zásadě uložen ve dvou podobách, rastrové a vektorové. Vektorový obraz je 

definován na základě množiny základních geometrických útvarů. Tato práce se zabývá 

pouze rastrovou grafikou, kde je obraz definován jako množina bodů zarovnaných do 

dvojrozměrné pravoúhlé matice o rozměru M x N bodů. Tyto body se nazývají pixely. 

Každý pixel obrazu pak nabývá určitých hodnot z rozsahu daného bitovou hloubkou 

obrazu. V počítačové grafice se nejčastěji používá černobílý (achromatický) 8bitový obraz, 

případně barevný 24bitový obraz, kde každá z barevných složek RGB nabývá hodnot  

v rozsahu 0-255. Digitální obraz je ekvivalentem spojité obrazové funkce z dvou 

proměnných  

 yxfz , ,     (1) 

kde x, y - souřadnice bodů v obraze, f - funkční hodnota odpovídající jasu, z - spojitá 

obrazová funkce. [Fiřt a Holota, 2014] 

Digitální obraz je získán vzorkováním do matice M x N a kvantováním do K úrovní. Jak 

již bylo řečeno, v počítačové grafice se používá nejčastěji achromatický obraz. Pro převod 

obrazu z barevného prostoru RGB se používá empirického vztahu 

BGRI  114,0587,0299,0 ,   (2) 

kde R, G, B - barevné vyjádření jednotlivých složek, I - jasová hodnota nového obrazu. 

Uvedená rovnice vychází z faktu, že lidské oko je různě citlivé na jednotlivé barevné 

složky (vlnové délky barevného spektra). Z rovnice je zřejmé, že lidé jsou nejvíce citliví na 

zelenou barvu, zatímco nejméně na barvu modrou.  
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2.2 Předzpracování obrazu 

Druhým základním krokem je předzpracování obrazu. Do této fáze je možné zařadit  

i převod barevného obrazu do achromatického. Hlavním cílem je potlačit nedostatky, 

kterými trpí nasnímaný obraz. Jsou jimi především šum a zkreslení obrazu způsobené 

optikou, nevhodnými světelnými podmínkami nebo špatným úhlem snímání. Dále se 

předzpracování snaží zvýraznit určité rysy obrazu podstatné pro další zpracování. 

Příkladem může být hledání hran nebo barevných polí. Pro tyto účely slouží velké 

množství metod a filtrů. 

2.3 Segmentace obrazu 

Úkolem této fáze je rozlišit námi hledané objekty v obraze od pozadí. Obraz je proto 

rozdělen na několik částí podle kritérií jako intenzita bodu, barva nebo textura. Cílem je, 

aby výsledné segmenty korespondovaly s hledanými objekty v obraze. V reálné situaci 

není možné dosáhnout naprosto přesné segmentace, snahou je co nejvíce se jí přiblížit. 

Po segmentaci často zůstávají segmenty, které jsou buď příliš malé nebo nekorespondující  

s objekty. Proto je dále nutné některé segmenty spojit, případně oddělit. Součástí 

segmentace může být také značení oblastí (labeling). Tento proces má za úkol přiřadit 

jednotlivým objektům vlastní index, což značně zjednodušuje práci s nimi. Segmentace je 

nejsložitější fází celého procesu. Pro její účel bylo vyvinuto několik metod, které se dělí 

podle přístupu. 

Metody vycházející z detekce hran (Edge-Based)  

Lokální hrany jsou detekovány pomocí hranových detektorů na základě rozdílu hodnot 

okolních pixelů. Hranový detektor je algoritmus, který zahrnuje několik kroků pro získání 

co nejlepšího výsledku při detekci hran v obraze. Existuje mnoho hranových detektorů. 

Metody orientované na detekci oblastí v obraze (Region-Based) 

Principiálně jsou stejné jako metody detekce hran. Pokud lze identifikovat hrany, měly 

by teoreticky ohraničovat oblasti nalezené region-based segmentací. Kontury oblastí však 

mohou být porušené a nemusí je ohraničovat celé. Ani v opačném případě není zaručeno, 

že hranice oblastí nalezené edge-based metodou budou stejné jako hranice nalezené 

region-based metodou. A v praxi také nejsou stejné.  
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Statistické metody 

V tomto případě je základem segmentace statistická analýza obrazových dat, 

nejčastěji hodnot pixelů. Strukturní informace je obvykle zanedbávána. 

Hybridní metody 

Ne všechny segmentační techniky lze zařadit do jedné z předchozích kategorií, protože 

obsahují prvky každé z nich. Mluvíme tedy o tzv. hybridních metodách. Mezi ně řadíme 

také metody založené na matematické morfologii. Jedná se o skupinu metod, které pro 

segmentaci využívají matematických charakteristik obrazu, např. průběh gradientu. 

Znalostní metody (knowledge-based) 

Znalost některé z vlastností segmentovaných objektů (tvar, barva, struktura apod.) 

může segmentaci značně ulehčit. Metody patřící do této kategorie využívají atlas předloh 

či modelů segmentovaných objektů. Atlas je generován automaticky ze souboru 

trénovacích dat nebo jsou do něj informace vloženy ručně na základě lidské zkušenosti.  

V průběhu segmentace algoritmus hledá transformaci známých objektů a šablon v atlasu, 

na objekty nalezené v obraze. Tento proces se nazývá atlas-warping a nejčastěji využívá 

lineární transformace. [Španěl a Beran, 2005] 

2.4 Segmentace prahováním 

Jedná se o nejjednodušší způsob segmentace. Využívá myšlenky, že objekty či 

zkoumané oblasti ve scéně mají stejnou úroveň intenzity, která je odlišná od intenzity 

pozadí. Je to základní způsob segmentace obrazu, ale pro jednoduché případy se používá 

doposud hlavně díky malé výpočetní náročnosti. Bývá také součástí mnoha pokročilejších 

algoritmů. Příklad prahování s jednoduchým prahem je znázorněn na obr. 1.  

Prahování je transformace vstupního obrazu G na výstupní binární obraz f s prahem  

T (3). Výsledkem je binární obraz, kde pixely náležící hledanému objektu (jas větší než 

práh) mají hodnotu 1 a pixely náležící pozadí hodnotu 0. 
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Úspěšnost segmentace prahováním závisí především na hodnotě zvoleného prahu.  

V reálných případech ale není možné nastavit jeden práh pro celý obraz. Jeho hodnotu je 

tedy vhodné nastavit zvlášť podle lokálních vlastností obrazu.  
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K prostému prahování vzniklo mnoho modifikací. Jednou z nich je prahování částečné 

neboli poloprahování. Modifikace slouží k oddělení objektů od pozadí tak, aby zůstala 

zachována jejich jasová informace, nebo naopak jasová informace pozadí. Rozšířením 

poloprahování může být prahování oboustranné 
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Další modifikací je prahování s více prahy. Výstupem je obraz s menším počtem úrovní 

jasu 
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kde A1, A2, ... An jsou intervaly jednotlivých jasových úrovní. 

  

Obr. 1 Ukázka prahování na malém státním znaku ČR 

a) zdrojový obraz; b) obraz po segmentaci                   
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2.5 Segmentace na základě detekce hran 

Metody založené na detekci významných jevů vyskytujících se v obraze, jakými jsou 

prudké lokální změny jasu nebo barvy. Takovými jevy jsou charakteristické hrany.  

Hrany jsou velmi důležité pro vizuální vnímání a interpretaci obrazu. To potvrzuje 

i fakt, že pro lidské vnímání objektu nebo scény stačí nákres, který je tvořen pouze 

několika čarami. Existuje mnoho metod určených ke hledání hran v obraze, přesto je 

dodnes jejich spolehlivá detekce značným problémem. Snímaná scéna je obvykle 

zašumělá nebo nemá vhodné světelné podmínky. Ideální hrana je charakteristická 

skokovým průběhem jasu, nicméně ve skutečnosti bývá průběh často postupný. Některé 

typy hran jsou znázorněny na obr. 2. 

Obecně lze říci, že segmentace založená na detekci hran se skládá ze dvou fází. V první 

jde o nalezení hran a ve druhé se z nalezených hran vytváří samotná segmentace a hledají 

se hranice vzniklých segmentů.  

Metod pro detekci hran v obraze je několik a liší se přístupem k obrazu a definici 

hrany. Z rozdílných přístupů plyne rozdílný výsledek, který si žádá rozdílnou interpretaci  

a zacházení s výslednou segmentací. Nicméně každý postup vytváří jako svůj výsledek 

nový obraz , kterému se říká mapa hran. Tato mapa hran je následně použita pro výpočet 

konečné segmentace.  

Obr. 2 Typy hran: a) skoková; b) střechová; c) linie; d) zašumělá 



VŠB-TU Ostrava  Přemysl Strakoš 

 

VŠB-TU Ostrava  16 

2.5.1 Metody založené na první derivaci 

Tyto metody jsou založeny na myšlence, že v místech kde se nachází hrana je změna 

intenzity největší. V homogenních oblastech je naopak změna intenzity a tedy i první 

derivace nulová. Metodám první derivace se též říká gradientní metody.  

Nejdříve je proveden výpočet parciálních derivací obrazu podle osy x a y (6). Z nich je 

pak vypočítána velikost (8) a orientace (9) vektoru. 

x

G




a 

y

G




      (6) 

jsou parciální derivace obrazové funkce podle osy x a y. Funkce 
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se nazývá gradient obrazové funkce ),( yxG . Jeho složky tvoří jednotlivé parciální 

derivace (6). Velikost gradientu a orientace je pak dána vztahy 
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Nyní zbývá otázka určení oněch parciálních derivací podle x a y, popřípadě podle 

nějaké jiné osy. Derivace jako takové se počítají pro diskrétní obrazovou funkci obtížně, je 

tedy potřeba je aproximovat vhodným výpočtem diferenciálu. Nejčastěji se proto používá 

centrální diferenciální rovnice, kde funkce O udává řád chyby výpočtu 

)(
2

))1()1((
)( 2hO

h

xfxf
xf 




.
       (10) 

Dalším a používanějším způsobem pro zjištění gradientu je k výpočtu přistupovat jako 

ke konvolučnímu filtrování signálu. Konvoluční jádro tvoří jeden z hranových operátorů. 

Provedeme-li konvoluci obrazu tímto jádrem, obdržíme hledanou složku gradientu. 
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Sobelův operátor 
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Prewitův operátor 
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Robinsonův operátor 
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Kirschův operátor 
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Nedostatkem této metody je, že vytváří příliš tlusté hrany, takže ani nevíme, kde 

přesně se daná hrana nachází.  

2.5.2 Metody založené na druhé derivaci 

V případech, kdy nutně nepotřebujeme znát směr a velikost hran, je možné použít 

metody druhé derivace. Jejich výstupem je pouze informace, kde se dané hrany nacházejí. 

Jak je patrné z obr. 3, v místech, kde dochází k největší změně intenzity a tedy je největší 

první derivace, druhá derivace prochází nulou.  

Obr. 3 Derivace obrazové funkce 
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Nevýhodou této metody může být dvojitá detekce některých hran nebo větší citlivost 

na šum. Chceme-li získat hrany, musíme nejprve provést výpočet druhé derivace  

a následně detekovat místa, ve kterých dochází k průchodu nulou. Jelikož se jedná  

o diskrétní funkci, narazíme při tom na několik záludností.  

Druhou derivaci lze získat dvojnásobným derivováním funkce G. Rovnice pak bude mít 

tvar 
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Pro diskrétní funkci se výpočet druhé derivace provádí pomocí rovnice 
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Další možností je použití některého z hranových operátorů počítajících druhou 

derivaci. Jedním z oblíbených operátorů je Laplacian of Gaussian (LoG), který kombinuje 

gaussovské vyhlazení obrazu a výpočet druhé derivace v jednom lineárním filtru.  

LoG operátor detekuje hrany s větší přesností než zmíněný Previttův a Sobelův operátor. 

2.5.3 Cannyho detektor hran 

Cannyho hranový detektor lze považovat za jeden z nejpopulárnějších a zároveň velmi 

kvalitních detektorů. Na začátku osmdesátých let stanovil J. F. Canny vlastnosti ideálního 

hranového detektoru. 

 Minimální chyba detekce hran - všechny důležité hrany musí být detekovány a nesmí 

být detekovány žádné falešné hrany. 

 Správná lokalizace - vzdálenost mezi skutečnou a detekovanou hranou musí být 

minimální. 

 Pouze jedna odezva - žádná hrana nesmí být detekována vícekrát. 

Cannyho hranový detektor lze zařadit do metod využívajících první derivaci, protože  

k výpočtu je nutné znát velikost i směr gradientu. Samotný algoritmus pro detekci hran se 

skládá z několika kroků: 

 redukce šumu, 

 výpočet amplitudy a směru gradientu intenzity, 

 ztenčení hran, 

 hysterezní prahování.  
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V prvním kroku je eliminován šum rozmazáním obrazu. Toho lze dosáhnout konvolucí 

a to použitím Gaussova filtru jako konvolučního jádra. Ve druhém kroku se postupuje 

stejně jako u metod založených na první derivaci. Po této operaci jsou výsledkem hrany  

s velkou tloušťkou, která je nežádoucí. Tyto hrany je nutné ztenčit a najít místo, kde se  

v původním obraze reálně vyskytují. Tento proces se nazývá Non-Maximum Suppression. 

Pro každý bod jsou určeny sousední body ve směru gradientu (obr. 4). Má-li alespoň jeden 

ze sousedních bodů větší intenzitu než zkoumaný bod, je potlačen (přiřadí se ke 

zkoumanému bodu hodnota nula). Následující obrázek znázorňuje výběr sousedních 

bodů. 

Tento krok rozpojí hrany v místech, kde se stýkají tři hrany a vytváří tvar „T“.  

K rozpojení dochází proto, že jedna hrana je vždy větší než druhá. Vliv jejího gradientu je  

v místě spojení dominantní.  

V posledním kroku jde o eliminaci falešných hran. Hystezerní prahování ponechá 

pouze ty hrany, jejichž gradient alespoň v některých místech dosahuje požadované 

velikosti druhého prahu.  

Výsledná mapa hran obsahuje tenké neuzavřené hrany. Časová náročnost Cannyho 

detektoru není o mnoho větší než u jiných metod založených na první derivaci. Především 

v případě, kdy je Gaussův filtr naprogramovaný pomocí rekurzivního filtru. 

2.5.4 Houghova transformace 

Tato metoda se používá k detekci objektů, jejichž hrany lze popsat jednoduchými 

křivkami, jako jsou přímky, kružnice, elipsy apod. Houghova transformace se vyznačuje 

vysokou odolností proti šumu. Jedná se o transformaci kartézského souřadnicového 

systému do polárních souřadnic. Princip fungování této metody je demonstrován na 

příkladu detekce přímky.   

Obr. 4 Výběr sousedních bodů 
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Jako model přímky použijeme rovnici 

ryx   sincos ,    (17) 

kde r je délka normály od přímky k počátku souřadnic a   je úhel mezi normálou a osou x 

(obr. 5). 

Po dosazení souřadnic některého z bodů tvořících hranu do předchozí rovnice  

a vykreslení všech možných hodnot parametrů   a r, vznikne v Houghově prostoru spojitá 

křivka. Pokud jsou vykresleny všechny body na přímce, lze vypozorovat, že křivky se 

protínají v jednom bodě, který představuje parametry hledané přímky.  

Tento postup lze využít i při hledání jiných objektů. Parametrické vyjádření kružnice je 

22

0

2

0 )()( ryyxx  ,    (18) 

kde r, x0 a y0 jsou hledané parametry. V tomto případě bude mít Houghův prostor tři 

dimenze a výpočet bude o to náročnější.  

Obr. 5 Model přímky 

Obr. 6 Znázornění přímek v Houghově prostoru 
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2.5.5 Srovnání se vzorem (Template Matching) 

Základem těchto metod je maska, která se přikládá na právě kontrolované místo. Je-li 

shoda dostatečně veliká, je v daném bodě detekována hrana. Metody srovnávání se 

vzorem jsou dostatečně imunní vůči šumu. Vliv šumu závisí také na velikosti masky. Další 

schopností je možnost detekovat tzv. Variance Edge neboli hrany vznikající na hranicích 

dvou rozdílných textur.  

Slabinou těchto metod je závislost na orientaci a tvaru masky a hledané hrany  

(obr. 7), kde maska nedokáže nalézt rohy oblastí. Ještě větším problémem je časová 

náročnost výpočtu, z důvodu nutnosti projít celý obraz bod po bodu a propočítávat masku 

ze všech možných pootočení. Časovou náročnost lze částečně snížit vhodnou konstrukcí 

masky. Nemusí se vždy propočítávat celá maska, ale pouze ta část, ve které došlo k nějaké 

změně po jejím pootočení nebo přesunutí.  

Další možností jak urychlit výpočet, je nalézt si např. gradientní metodou místa 

pravděpodobného výskytu a orientace hrany a provádět výpočet pouze pro tato místa  

a orientace. 

2.6 Segmentace na základě detekce oblastí 

Na rozdíl od předchozí kapitoly, kde jsme hledali nejprve hranice segmentů a teprve  

z nich konstruovali samotné segmenty, tyto metody slouží přímo k jejich detekci v obraze. 

V zašumělých scénách bývají mnohem úspěšnější než metody založené na detekci hran. 

Hlavním kritériem pro detekci oblastí v obraze je jejich homogenita, jejíž kritérium může 

být založeno na několika vlastnostech např. úroveň šedi, sytost, odstín barvy, textura 

nebo tvar.  

Obr. 7 Srovnání se vzorem 
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2.6.1 Dělení a spojování oblastí (Split and Merge) 

Tato metoda vznikla spojením dvou starších metod region merging a region splitting. 

Obraz a jeho podobrazy jsou postupně děleny na čtyři kvadranty, dokud je oblast podle 

daných podmínek určena jako nehomogenní. Vzniklé sousední čtverce jsou naopak 

spojeny, pokud splňují podmínku homogenity.  

Kritérium homogenity hraje v algoritmu klíčovou roli. Mělo by brát v úvahu druh 

obrázku, vlastnosti předpokládaných objektů apod. Víme-li, že objekty jsou tmavé  

a pozadí světlé, můžeme jako kritérium použít úroveň šedi v jednotlivých rozích daného 

čtverce, popřípadě průměrnou úroveň šedi celé oblasti.  

Kritérium pro rozdělení oblastí nemusí být nutně stejné jako kritérium pro jejich 

spojení. V takovém případě musíme mít ovšem na paměti, že by mohlo dojít k zacyklení 

programu a při realizaci provést opatření, která tomu zabrání. 

Důležitá je také náročnost výpočtu jednotlivých ukazatelů zvoleného kritéria.  

K přepočítávání určité části vlastností by mělo dojít při každém spojení či rozdělení 

oblastí. 

2.6.2 Algoritmus rozvodí (Watershed) 

Algoritmus rozvodí je zajímavým způsobem segmentace, jehož myšlenka pochází  

z geografie. Na obrazovou funkci se zde nahlíží jako na reliéf krajiny. Konečný počet 

vzniklých segmentů je roven počtu lokálních minim (nížin).  

Segmentace vzniká tak, že z nížin stoupá hladina a zalévá okolní krajinu. V místě, kde 

se slévá voda ze dvou různých zřídel, se postaví hráz.   

Obr. 8 Dělení a spojování oblastí 
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Výpočet končí ve chvíli, kdy je celá krajina zalitá vodou, tedy když hladina dosáhne 

nejvyššího bodu reliéfu. Segmentace je pak dána rozmístěním hrází. 

Jedná se o efektivní a osvědčenou metodu, jejíž nevýhodou je, že u zašumělých 

obrazů produkuje nadměrný počet segmentů. Tento nedostatek se dá vyřešit pomocí 

některého z algoritmů pro spojování oblastí nebo redukci šumu u původního obrazu. 

2.6.3 Algoritmus šíření oblastí (Region Growing) 

Jedná se o relativně stabilní způsob segmentace, který najde uplatnění v mnoha 

případech, především u zašumělých obrazů. Tato metoda se na rozdíl od metod 

detekujících přímo hrany lépe vypořádá se šumem. 

Region Growing je založen na zjišťování podobnosti sousedních pixelů a celkové 

oblasti. Nově zpracovávané pixely jsou porovnávány s lokální průměrnou homogenitou 

oblasti. Pokud má zkoumaný pixel podobné vlastnosti jako jeho okolí, je zařazen do této 

oblasti. Tento proces probíhá, dokud nejsou do příslušné oblasti zařazeny všechny pixely.  

Algoritmus nejprve vybere několik počátečních bodů, ze kterých následně dochází  

k rozrůstání oblasti (obr. 10). Kvalita výsledku je závislá především na výběru počátečních 

bodů. Čím lépe budou tyto body charakterizovat danou oblast, tím lepšího výsledku bude 

dosaženo.  

Obr. 9 Princip algoritmu rozvodí 

Obr. 10 Algoritmus šíření oblastí 
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2.7 Popis objektů 

Dalším krokem je popis obrazu nebo také popis nalezených objektů z předešlé 

segmentace. Existují dva základní způsoby popisu. Objekty mohou být popsány 

kvantitativně pomocí souboru číselných charakteristik nebo kvalitativně pomocí relací 

mezi objekty. Do kvantitativního popisu se řadí velikost objektů, obvod, natočení, barva 

atd. V kvalitativním přístupu jsou popisovány relace mezi objekty a jejich tvarové 

vlastnosti. Způsob popisu je volen podle toho, k čemu bude dál využit. Ve většině případů 

je tento popis vstupní informací pro rozpoznávání (klasifikaci) objektů. Výběr popisu je 

závislý na použitém rozpoznávacím algoritmu. 

2.8 Klasifikace objektů 

Finálním krokem při zpracování obrazu je klasifikace (rozpoznání obrazu), tedy 

zařazení objektů nalezených v obraze do skupiny předem známých tříd na základě 

vlastností získaných popisem objektů. Využívá se zde technik umělé inteligence. Metody 

klasifikace se dělí do dvou základních skupin, které jsou úzce spjaty se způsobem popisu 

objektů. Jedná se o příznakové a strukturální rozpoznávání. Příznakové metody jsou 

založeny na principu využití souboru číselných charakteristik objektu. Učení klasifikátoru 

může být jak s trénovací množinou, tak i bez ní na principu shlukové analýzy. Strukturální 

rozpoznávání využívá jako vstupu kvalitativní popis objektů, které jsou popsány primitivy. 

Dále je definována abeceda, jazyk popisu a gramatiky jednotlivých tříd. Vlastní 

rozpoznávání je pak založeno na principu rozboru slova a kontroly syntaxe pro všechny 

třídy. 
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3 Mobilní model 

Kapitola popisuje již vytvořený mobilní model, jeho konstrukci, možnosti pohybu  

a manipulace. 

Model byl původně vytvořen s cílem, aby se mohl pohybovat i mimo stanoviště 

operátora. Z tohoto důvodu je ovládán pomocí WiFi sítě a je robustnější konstrukce, která 

si poradí i s případnými nerovnostmi povrchu.  

Model je vybaven robotickým ramenem a IP kamerou, která přenáší obraz  

k operátorovi do řídicího počítače. Mimo to je osazen senzory teploty, akcelerometrem  

a inkrementálními snímači otáček. Ve vztahu k analýze obrazu a hledanému objektu je 

však podstatná konstrukce modelu, kvalita kamery a jeho pohybové a případně 

manipulační schopnosti robotického ramene.  

Pro účely práce byla vytvořena vizualizace modelu v programu Autodesk Inventor 

2014 (obr. 11).  

Obr. 11 Vizualizace mobilního modelu 
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3.1 Ovládání modelu a informace o nastavení sítě 

Pro navázání komunikace mezi modelem a PC je třeba provést několik kroků. Tyto 

kroky vyplývají z konstrukce modelu znázorněné na obr. 12.  

Srdcem celého modelu je mikroprocesor PIC16F873A, který se stará o ovládání 

motorů kol a ramene, vypisování údajů na znakový displej a o čtení údajů  

z akcelerometru, teplotních a dalších čidel. Mikroprocesor tak koná na základě kódu. Pro 

ovládání modelu je podstatné, že mikroprocesor v cyklu očekává příjem příkazů od 

nadřízeného zařízení - PC. [Marek, 2010] 

V samotném modelu je umístěn WiFi router, který je s mikroprocesorem propojen 

prostřednictvím UART/Ethernet převodníku. Router je defaultně nastaven tak, že po 

spuštění založí bezdrátovou síť s názvem „Model“, IP adresou „192.168.1.1“ a maskou 

„255.255.255.0“. Pro přehlednost jsou uvedeny informace o této síti v tab. 1 i s údaji pro 

přihlášení. Dále jsou uvedeny jednotlivé kroky pro připojení do sítě modelu a další 

komunikaci s jeho částmi.  

Tab. 1 Vnitřní síť modelu a IP adresy jednotlivých komponent 

Zařízení IP Jméno Heslo 

WiFi router WRT312 192.168.1.1 admin admin 

Ethernet/Uart 192.168.1.189   

IP kamera 192.168.1.2 admin 1234 

  

Obr. 12 Schéma propojení jednotlivých součástí modelu [Marek, 2010] 
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Kroky pro navázání komunikace s modelem 

1. Spuštění modelu a připojení do sítě „Model“ 

Je potřeba nastavit pevnou IP adresu v rozsahu 192.168.1.1 - 192.168.1.255 a přitom 

vynechat IP adresy používané v modelu (tab. 1). Příklad nastavení je znázorněn  

na obr. 13. 

2. Nastavení virtuálního sériového portu s IP adresou převodníku UART/Ethernet 

K tomu je využit volně dostupný software HW Virtual Serial Port, který lze stáhnout na 

adrese <http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_cz.htm/>. Po spuštění 

aplikace je třeba v záložce Virtual Serial Port zvolit v počítači nepoužívaný port COM. 

Zadat IP adresu převodníku 192.168.1.189, port 5003 a potvrdit tlačítkem Create COM. 

Příklad nastavení je znázorněn na obr. 14. [HW group, 2003] 

  

Obr. 14 Nastavení virtuálního portu [HW group, 2003] 

Obr. 13 Příklad nastavení sítě 

http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_cz.htm/


VŠB-TU Ostrava  Přemysl Strakoš 

 

VŠB-TU Ostrava  28 

Po úspěšném otevření virtuálního sériového portu je možné začít ovládat model.  

K tomu stačí odesílat příkazy po vytvořené virtuální sériové lince. 

Pro komunikaci mezi modelem a řídicím počítačem je použit textový komunikační 

protokol. Komunikaci vždy zahajuje řídicí počítač odesláním příkazu. Model jej po přijetí 

zašle pro kontrolu zpět počítači a povel vykoná. Pro zvýšení spolehlivosti jednoznačného 

zpracování povelu, je zvolena pevná délka odesílaného povelu v délce 4 bajty. Struktura 

povelu je znázorněna v tab. 2. Povel začíná malým písmenem určujícím typ povelu. 

Následující dva znaky vyjadřují hodnotu v hexadecimálním tvaru. Povoleny jsou číslice 0-9 

a velká písmena A-F. Povel je ukončen ASCII znakem <CR>. [Marek, 2010] 

Tab. 2 Struktura příkazů pro ovládání modelu [Marek, 2010] 

Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4 

Typ povelu malým 
písmenem 

Horní polovina 
přenášené hodnoty 
v hexadecimálním 
vyjádření 

Dolní polovina 
přenášené hodnoty 
v hexadecimálním 
vyjádření 

ASCII znak <CR> 
Decimálně 13 
Hexadecimálně 
0x0D 

Seznam povelů 

r Ovládání rychlosti a směru otáčení páru kol na levé straně modelu. 

 Hodnota 0 - maximální otáčky kol vpřed, hodnota 128 - zastavení motoru, hodnota 

255 - maximální otáčky kol vzad. 

l Ovládání rychlosti a směru otáčení páru kol na pravé straně modelu. 

 Hodnota 0 - maximální otáčky kol vpřed, hodnota 128 - zastavení motoru, hodnota 

255 - maximální otáčky kol vzad. 

g Načtení hodnot z akcelerometrů modelu 

 Hodnota následující za povelem je ignorována. Povel načte hodnoty zrychlení  

z akcelerometru a pošle zpět počítači 6 bajtů ve formátu GXXYY<CR>, kde XX je 

hodnota zrychlení v podélném směru modelu a YY hodnota zrychlení v příčném směru 

modelu. Nulovému zrychlení odpovídá hodnota 130. Hodnoty jsou v hexadecimálním 

tvaru. 

t Načtení hodnot z teplotních senzorů. 

 Hodnota následující za povelem je ignorována. Povel spustí převod teploty  

v senzorech, po převodu hodnoty načte a pošle počítači zpět 6 bajtů ve formátu 

TXXYY<CR>, kde XX je teplota změřená senzorem 1 a YY teplota změřená senzorem 2. 

Teplota je odeslána s rozlišením 0,5 °C, proto t[°C] = XX/2. Hodnoty jsou  

v hexadecimálním formátu.  
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o Načtená hodnota čítačů otáčení kol a napětí baterie. 

 Hodnota následující za povelem je ignorována. Povel načte aktuální hodnoty ujeté 

vzdálenosti a napětí baterie uložené v registrech jednočipového počítače. Model zašle 

zpět počítači 20 bajtů ve formátu OXXXXXXXXYYYYYYYYVV<CR>, kde XXXXXXXX 

reprezentuje 4 bajty obsahující údaj o ujeté vzdálenosti levých kol a YYYYYYYY 

reprezentuje 4 bajty obsahující údaj o ujeté vzdálenosti pravých kol. Jedna otáčka kola 

znamená změnu čítače o hodnotu 400. S použitými koly znamená jedna otáčka 0,36m. 

Bajty jsou seřazeny vzestupně od nejvyššího po nejnižší. Bajt VV vyjadřuje hodnotu 

napětí baterie ve voltech v poměru Vbat = VV*5. 

s Reset čítačů. 

 Hodnota následující za povelem je ignorované. Povel vynuluje čítač ujeté vzdálenosti. 

w Pohyb robotického ramene. 

 První bajt po písmenu povelu vybírá motor a směr, kterým se bude otáčet. Druhý bajt 

může nabývat hodnot 0 nebo 1 a zapíná nebo vypíná vybraný motor. 0 - stop,  

1 - pohyb. 

3.2 Podvozek a řízení 

Podvozek modelu je zkonstruován s pevnými nápravami, které jsou řízeny smykově  

a umožňují i použití pásů pro zvětšení styčné plochy s povrchem.   

Obr. 15 Vnější rozměry modelu 
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Pro zamýšlené použití, kdy se model bude pohybovat především v nenáročných 

podmínkách a uvnitř budovy byl zvolen pohon koly. Samotný podvozek je zkonstruován 

jako tuhý rám bez odpružení. Taková konstrukce je jednoduchá, lehká a dostatečně 

pevná. Často se používá u stavebních strojů, jako jsou smykové nakladače. [Marek, 2010] 

Princip použitého diferenciálního řízení spočívá v tom, že se pohyb řídí rozdílem 

otáčení kol na jednotlivých stranách. Zároveň platí, že kola na jedné straně se vždy otáčí 

stejnou rychlostí, což zajišťuje ovládací elektronika. Výhodou takové konstrukce je velmi 

dobrá průchodnost obtížným terénem a dobrá manévrovatelnost (robot je schopen 

otáčet se na místě). Jistou nevýhodou však je vyšší spotřeba energie a složitý model 

pohybu. Z tohoto důvodu je většina takovýchto strojů řízena člověkem. V této práci bude 

model řízen automaticky algoritmem na základě údajů získaných z kamery.  

Ovládání kol je vyřešeno takovým způsobem, že jsou po virtuální sériové lince 

odesílány příkazy obsahující číslo <0; 255> v hexadecimálním tvaru do mikroprocesoru PIC 

umístěného v modelu. Ten na základě těchto příkazů ovládá otáčení kol, přičemž  

0 znamená maximální otáčky kol vzad, hodnota 128 stání a hodnota 255 maximální otáčky 

kol vpřed. [Marek, 2010] 

Při vlastním testování modelu prostým odesíláním příkazů bylo chování modelu jiné. 

Tomuto odpovídá jak přepočet v původním programu, tak hodnoty zobrazované na 

displeji modelu. Při plných otáčkách pravého kola vpřed, zobrazuje přijatý příkaz pro plné 

otáčky levých kol vzad. Skutečné odezvy modelu na zaslané příkazy znázorňuje tab. 3. 

Tab. 3 Chování příkazů pro ovládání kol 

Příkaz Chování modelu Příkaz Chování modelu 

l00 max. rychlost pravých kol vpřed r00 max. rychlost levých  kol vpřed 

l128 zastavení r128 zastavení 

l255 max. rychlost pravých kol vzad r255 max. rychlost levých kol vzad 

 

Pro další část práce a návrh algoritmů bylo vhodné mít přehled o tom, jak se model 

chová při různých hodnotách příkazů pro otáčení kol. Za tímto účelem proběhlo měření 

charakteristik pro jízdu modelu vpřed a vzad a pro otáčení na místě.  
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Tab. 4 Výpočet rychlosti modelu z času potřebného pro ujetí 3 m 

l<lvl>, r<lvl> t [s] v [m/s] v [cm/s] 

128 - 0 0 

113 - 0 0 

112 202,5 0,015 1,5 

104 91,8 0,033 3,3 

96 60,8 0,049 4,9 

88 42,9 0,070 7,0 

80 34,0 0,088 8,8 

72 28,4 0,106 10,6 

64 23,8 0,126 12,6 

56 20,5 0,146 14,6 

48 18,5 0,162 16,2 

40 16,4 0,183 18,3 

32 15,2 0,197 19,7 

24 13,7 0,219 21,9 

16 12,2 0,246 24,6 

8 11,4 0,263 26,3 

0 10,9 0,275 27,5 

Při měření byl model napájen z elektrické sítě, bez baterie a vážil 3,7 kg. Postupně byly 

odesílány hodnoty příkazů <0; 255> pro současný pohyb obou párů kol stejnou rychlostí  

a stejným směrem. Zároveň byl měřen čas potřebný pro ujetí vzdálenosti tří metrů.  

Tab. 4 znázorňuje výsledky pro jízdu vpřed. Je patrná necitlivost v oblasti hodnot  

<128; 113>. Pro pohyb vzad model vykazoval stejnou necitlivost v oblasti <128; 144>.  

  

Obr. 16 Závislost rychlosti modelu na vstupním signálu 

y = -0,002x+0,277 

y = -0,002x+0,325 
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Z časů potřebných pro ujetí tří metrů byla vypočtena rychlost jízdy. Výsledná 

charakteristika byla až na necitlivost při malých vstupních signálech téměř lineální a je 

znázorněna na obr. 16. 

Princip měření charakteristik pro otáčení na místě je stejný jako v předchozím případě. 

Páry kol se vůči sobě otáčí opačným směrem. Při testování byl měřen čas potřebný  

k vykonání 4 otáček, tedy 1440 ˚. Ze získaných charakteristik je později možno vypočítat 

čas potřebný k otočení modelu o určitý úhel při určité rychlosti. 

 Výsledná charakteristika pro otáčení na místě je znázorněna na obr. 17. Na ose x není 

přímo odesílaná hodnota, ale její rozdíl od střední hodnoty 128, při které se model 

nepohybuje. Např. pro číslo 40 jsou hodnoty příkazů „l168“ a „r88“ nebo obráceně  

a rychlost otáčení je přibližně 15 ˚/s. Z grafu je také patrná necitlivost v oblasti hodnot  

<0; 33> okolo středu. Tato necitlivost je podstatně vyšší než u přímého pohybu, což je 

způsobeno vyšším smykáním kol u otáčení. Funkční hodnoty jsou uvedeny v tab. 5. 

  

Obr. 17 Závislost rychlosti otáčení modelu na místě v závislosti na vstupním signálu 
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Tab. 5 Výpočet rychlosti otáčení modelu z času potřebného pro otočení o 1440˚ 

rozdíl od 128 l,r<lvl>  r,l<lvl> t [s] ω [˚/s] 

0 128 128 - 0 

33 95 161 - 0 

34 94 160 159,10 9,0509 

40 88 168 101,10 14,2433 

48 80 176 72,20 19,9446 

56 72 184 56,90 25,3076 

64 64 192 48,30 29,8137 

72 56 200 41,10 35,0365 

80 48 208 35,30 40,7932 

88 40 216 31,50 45,7143 

96 32 224 28,00 51,4286 

104 24 232 25,40 56,6929 

112 16 240 23,20 62,0690 

120 8 248 21,50 66,9767 

128 0 256 20,50 70,2439 

3.3 IP kamera 

Model je osazen kamerou Genius IP Cam Secure 300R. Tato kamera se skládá ze dvou 

desek plošných spojů. Na první desce je osazen snímací čip v provedení CMOS HV1731R  

a USB most Sonix SN9C120AG. Druhá deska obsahuje jednočipový počítač s procesorem 

Davicom DM91686P s operačním systémem Linux, který se stará o převod signálu  

z kamery na datový proud a komunikaci v síti Ethernet. Velikost snímacího čipu je 1/6 "  

a dává barevný obraz v maximálním rozlišení 640x480 při 15 sn/s.   [Marek, 2010] 

  

Obr. 18 Modul Sonix SN9C120AG  
[Marek, 2010] 

Obr. 19 Modul zpracování obrazu z USB kamery  
[Marek, 2010] 
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Při testování přenosu obrazu z kamery se projevovalo určité zpoždění, které  

s postupem doby připojení narůstalo z počátečních asi 100 ms až na hranici 1 s. Občas se 

stalo, že se obraz úplně zastavil až na 5 s. Dalším nedostatkem kamery byl také malý úhel 

záběru a pevně zaostřený objektiv. Použitá kamera se tedy nejevila jako příliš vhodná 

zpětná vazba pro řízení modelu v reálném čase a pro tento účel byla zvolena možnost 

použití mobilního telefonu.  

IP Webcam je volně dostupná aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem 

Android, která díky fotoaparátu a bezdrátovému připojení WiFi promění telefon na 

bezdrátovou IP kameru. Kvalita a zpoždění obrazu jsou závislé přímo na použitém 

mobilním telefonu. Pro plynulý přenos v rozlišení 640x480 postačí i telefony nižší třídy. 

Přenos obrazu byl testován na mobilním telefonu HTC Wildfire S a následně provozován 

na HTC One (M7). V obou případech nedocházelo k prodlevám a kvalita obrazu byla i díky 

AF nesrovnatelná s kamerou modelu. [Svetandroida.cz, 2014] 

Po spuštění aplikace se zobrazí základní volby nastavení. Pro zahájení vysílání obrazu 

není potřeba nic měnit, nicméně je vhodné aplikaci přizpůsobit výkonu telefonu 

a možnostem sítě. [Svetandroida.cz, 2014] 

  
Obr. 20 Možnosti aplikace IP Webcam [Svetandroida.cz, 2014] 

a) video preferences; b) connection settings; c) misc 
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Volby nastavení aplikace 

Možnosti nastavení aplikace (obr. 20) jsou rozepsány v následujícím seznamu. 

Video preferences - nastavení parametrů přenášeného videa, obr. 20 a  

 Resolution – rozlišení přenášeného videa  

 Quality – kvalita přenášeného videa <0; 100> 

 Orientation – landscape/portrait mód 

 Use front facing camera – použití přední kamery 

 FPS limit – počet přenášených snímků za sekundu 

 Focus mode – režim zaostřování (standardní/manuální/nekonečno) 

Connection settings - nastavení vlastností připojení, obr. 20 b 

 Login/password – jméno a heslo pro ochranu proti nežádoucím přístupům 

 Primary address family – IPv4/IPv6 

 Port – nastavení portu, na kterém bude komunikace probíhat 

Misc - další možnosti nastavení, obr. 20 c 

 Audio mode – nastavení  zvuku při přenosu (zapnut/vypnut/jenom zvuk) 

 Disable notification – zabrání jiným aplikacím zobrazovat notifikace 

 Prevent going to sleep – zamezí uspání zařízení (vypnutí displeje a podtaktování) 

Po spuštění serveru pomocí volby Start server je možné se připojit k jeho webovému 

rozhraní z libovolného počítače ve stejné síti. Webové rozhraní nabízí možnost sledování 

obrazu přímo v prohlížeči, ovládání led diody, automatického ostření a ukládání 

jednotlivých snímků v maximálním rozlišení kamery telefonu. Dále jsou zde uvedeny 

informace pro získávání obrazu v aplikacích třetích stran. Na server se připojuje pomocí 

adresy ve tvaru <http://192.168.2.2:8080/>, kde adresa 192.168.2.2 je IP adresa 

mobilního telefonu v lokální síti.  

  

Obr. 21 Připojení k serveru [Svetandroida.cz, 2014] 
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4 Zpracování obrazu - praktická část 

Kapitola se zabývá tvorbou praktické úlohy analýzy obrazu a je rozdělena do několika 

částí. První část se zabývá tvorbou algoritmu pro automatické řízení modelu. Jejím cílem 

je vytvořit takový algoritmus, který při znalosti vzdálenosti a směru zajistí spolehlivý a co 

nejplynulejší pohyb modelu k cíli bez kmitání. Další část řeší problém s nelineárním 

průběhem jízdních vlastností modelu, jeho opožděnými odezvami a nedokonalou zpětnou 

vazbou. Pro vývoj systému řízení byl zvolen jako cíl, který bude detekován, jednoduchý 

barevný terč.  

Jak již bylo řečeno, zpětná vazba ve formě obrazu z kamery mívá zpoždění a občas 

dochází k úplnému zastavení obrazu až na dobu několika sekund. Z tohoto důvodu se bere 

v úvahu také varianta, že nebude možné model řídit v reálném čase na základě aktuálního 

obrazu, ale bude třeba ze získaného obrazu vypočíst trajektorii pro delší úsek jízdy, při 

zastavení ověřit polohu cíle, znovu provést výpočet na delší trasu atd. Protože se  

v jednotlivých úsecích jedná spíše o ovládání než o řízení, je nutné znát poměrně dobře 

odezvy modelu na jednotlivé příkazy.  

Občas se stává, že při odeslání povelu na přímý pohyb (tedy příkazy pro stejnou 

rychlost pravé a levé strany) se jednotlivé strany nerozjedou zároveň a dojde tak  

k nežádoucímu natočení modelu. Toto při variantě ovládání bez zpětné vazby může 

způsobovat problémy a je třeba s tím počítat. 

4.1 Metodický postup detekce objektu v reálném obrazu 

Před samotným návrhem a tvorbou úlohy pro analýzu obrazu je vhodné zmapovat 

kroky, které je vždy pro takovou úlohu nutné provést. Pro analýzu obrazu je použit systém 

strojového vidění pro Control Web s názvem VisionLab. Následující kroky postupu 

představují jeden cyklus běhu programu od snímání obrazu až po odeslání povelů pro 

pohyb modelu. Toto se bude opakovat až do dosažení určeného cíle. 

1. Snímání a příjem obrazu do Control Webu 

Systém CW nabízí možnost připojení kamer prostřednictvím kamerových přístrojů  

z palety přístrojů. Tyto přístroje umožňují připojení pouze kamer dodávaných  

s WDM ovladačem, což není případ použitých IP kamer. Tento problém se dá obejít 

vytvořením virtuální USB kamery pomocí některé z volně dostupných aplikací.  
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IP Camera Adapter je univerzální ovladač použitelný pro většinu protokolů síťových 

kamer. Ve Windows pracuje s jakoukoliv aplikací, která používá DirectShow API. Aplikace 

je použitelná ve verzích 2000/XP/Vista/7/8. Po připojení k libovolné kameře je tato 

kamera viditelná v systému jako běžná USB kamera. Aplikace je dostupná na adrese 

<http://ip-webcam.appspot.com/static/doc.html>. [Appspot.com, 2014] 

V nastavení aplikace je pak nutné vyplnit adresu IP kamery v síti, používaný protokol  

a v případě použitého zabezpečení jméno a heslo. Při správném připojeni aplikace sama 

rozpozná rozlišení kamery. Adresy pro připojení použitých kamer jsou následující: 

 Genius IP Cam Secure 300R: <http://192.168.1.2/cgi-bin/getimage? motion=1> 

[Geniusnet.com, 2014] 

 IP Webcam Android:  <http://10.0.0.34:8080/videofeed> [Svetandroida.cz, 2014]  

Obr. 22 Kamerové přístroje systému ControlWeb 

Obr. 23 Nastavení virtuální USB kamery 



VŠB-TU Ostrava  Přemysl Strakoš 

 

VŠB-TU Ostrava  38 

Zpracování obrazu ve VisionLabu 

Pro kamerové přístroje z obr. 24 je možné ve VisonLabu použít různou posloupnost 

kroků zpracování obrazu. Definice těchto kroků je součástí parametrů přístroje, které se 

editují přímo v inspektoru přístroje nebo v textovém zápisu. Bez zpětné vazby by se však 

tyto parametry nastavovaly velice obtížně. Proto je součástí systému VisionLab i speciální 

editační nástroj VisionLab editor, který umožňuje přímo nahlížet na vliv prováděné 

operace. [Moravské přístroje, 2014] 

VisionLab je prostředí, které umožňuje provádět kroky od segmentace až ke klasifikaci 

objektů. Je důležité provést takové kroky v prostředí VL, jejichž výstupem bude 

zpracovaný obraz se zvýrazněným hledaným terčem a jeho parametry (velikost, odchylka 

od středu) budou uloženy v datových objektech VisionLabu. 

2. Předání naměřených hodnot do Control Webu 

Protože VL je prostředí pracující nezávisle na CW, na konci sekvence kroků zpracování 

obrazu je třeba hodnoty datových objektů systému VisionLab zapsat do datových 

elementů aplikace systému Control Web. 

3. Výpočet pohybu modelu 

 Ze získaných údajů o poloze objektu se vypočítá potřebná rychlost, směr a případně 

doba, po kterou by se měl model pohybovat. Tyto údaje se přepočítají na otáčky 

jednotlivých párů kol a vygenerují se patřičné příkazy.  

4. Odesílání příkazů a činnost modelu 

Příkazy jsou odesílány po sériové lince modelu a ten na ně reaguje.  

Obr. 24 Paleta kroků editoru VisionLab 
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4.2 Návrh algoritmu pro pohyb modelu k objektu 

Cílem je navrhnout takový algoritmus, který na snímané scéně rozpozná hledaný terč 

a bude ovládat model tak, aby se k němu přiblížil v předem definované toleranci 

vzdálenosti a úhlového natočení.   

Při nalezení terče se k němu model čelně nasměruje a vydá se rovně. Jak natočení, tak 

přímá jízda se budou několikrát, vždy v pravidelných intervalech, kontrolovat. Obraz bude 

vždy vyhodnocován při stojícím modelu a proto je cílem provádět výpočty pro co nejdelší 

následující jízdu, aby nedocházelo k častému zastavování modelu. Vývojový diagram 

navrženého algoritmu je znázorněn na obr. 25.  

Vývojový diagram navrhované programu  

Obr. 25 Základní algoritmus (č. 1) ovládání modelu pro pohyb k objektu  



VŠB-TU Ostrava  Přemysl Strakoš 

 

VŠB-TU Ostrava  40 

Popis procedur 

Následuje vysvětlení procedur, které jsou použité v diagramech (obr. 25, 26).  

 Činnost VL - podprogram, jehož výstupem je informace o nalezení terče, jeho přibližné 

vzdálenosti a odchylce od středu snímané scény. 

 Natočení modelu - převod informace o úhlové odchylce terče na otáčení kol modelu. 

Výstupem je odeslání příkazů do modelu s cílem jeho co nejpřesnějšího natočení čelně 

k objektu na co nejméně cyklů programu. 

 Přímá jízda modelu - z odhadnuté vzdálenosti se vypočte vhodná rychlost pro pohyb  

k objektu v daném časovém intervalu. 

Pro výpočty bude využito charakteristik z kapitoly č. 3.2. 

Je jasné, že princip tohoto algoritmu je komplikovaný. Je třeba dobře znát chování 

modelu a generovat přesné příkazy pro jeho pohyb. Mnohem snazší by bylo zjistit 

odchylky modelu od objektu, vydat povel pro pohyb daným směrem a v reálném čase 

kontrolovat, zda bylo dosaženo správné pozice. V takovém případě pak vyslat příkaz  

k zastavení pohybu. Vývojový diagram takového programu je znázorněn na obr. 26.  

Obr. 26 Základní algoritmus (č. 2) řízení modelu pro pohyb k objektu  
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Diagramy jsou si podobné, hlavní rozdíl je ve způsobu kontroly pohybu. V prvním 

případě je vypočteno řízení dopředu a až po dokončení pohybu je prováděna kontrola.  

Ve druhém případě je spuštěn pohyb, kontrola je prováděna neustále a pohyb je zastaven 

až na základě dosažení cíle. Ve druhém případě nemůže dojít k zacyklení programu, musí 

být ale spolehlivá zpětná vazba bez významné prodlevy a zasekávání obrazu. 

4.3 Zajištění automatického řízení robota 

Kapitola se zabývá tvorbou aplikace podle výše navržených algoritmů. Vytvořená 

aplikace se skládá ze dvou hlavních částí, kterými jsou analýza obrazu a řízení modelu. Jak 

se již ukázalo, klíčovým problémem je návrh řízení modelu. Cílem analýzy je tedy 

detekovat objekt, který je vybrán s důrazem na jednoduchost, aby jeho detekce 

nezpůsobovala komplikace a byla spolehlivá a přesná. Výběr objektu (terče) bude popsán 

dále. 

Po jednoznačné detekci objektu je možné zabývat se samotným řízením modelu. Cíl je 

takový aby se model dokázal otočit k nalezenému objektu a přímou jízdou se k němu 

přiblížit na požadovanou vzdálenost.  

4.3.1 Analýza obrazu 

K připojení kamery do CW slouží tzv. kamerové přístroje (kapitola 4.1). Zde je třeba 

vybrat mezi přístrojem camera a gl_camera, které se liší přístupem k využívání hardwaru 

PC. Camera využívá pouze hlavní procesor (nebo procesory, je-li jich v počítači více)  

a pracuje tedy na jakémkoliv PC. Gl_camera dokáže ke zpracování obrazu využívat 

masivně paralelní výpočetní jednotky grafických karet, tzv. GPU. Tento přístroj tedy 

vyžaduje, aby v počítači byl grafický adaptér podporující programové rozhraní OpenGL. 

[Moravské přístroje, 2014] 

Výpočetní výkon GPU pro paralelní výpočty výrazně převyšuje výkon i několika 

moderních CPU. V reálném čase tak může probíhat zpracování obrazu, které by jinak 

vyžadovalo dlouhý výpočetní čas. Vzhledem k tomu, že aplikace bude provozována na PC 

či notebooku, které dnes běžně obsahují karty s podporou OpenGl, volba padla na 

výhodnější přístroj gl_camera. [Moravské přístroje, 2014]  
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Po vykonání kroků na obr. 27 je kamera připojena a po spuštění alikace se v přístroji 

zobrazuje aktuálně snímaný obraz. Z důvodu plynulosti bylo nastaveno rozlišení kamery 

na 640x480 pixelů, které se zdá pro rozeznání terče dostatečné.  

Dalším krokem je analýza obrazu jako taková. Při testování bylo zjištěno, že pro 

snadnou detekci jsou vhodné kruhy s černým ohraničením. Pro účely této části bylo 

vytištěno 6 barevných kruhů o velikosti 95 mm a vytvořeno několik základních kroků 

analýzy ve VisionLabu. Dále bylo testováno, pro kterou barvu bude analýza 

nejspolehlivější. 

Při testování byly v paletě VisionLabu zvoleny tyto kroky: 

1. Předzpracování - gpu_denoise_filter 

Denoise Filter slouží k redukci obrazového šumu a zároveň používá víceprůchodový 

anisotropický algoritmus, který respektuje orientaci kontrastních hran v okolí každého 

obrazového bodu. K akceleraci a paralelizaci výpočtů je využíván GPU. [Moravské 

přístroje, 2014]  

Obr. 27 Připojení WDM kamery ve VisionLabu 

Obr. 28 Barevné terče pro účely detekce 
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2. Segmentace - gpu_grayscale_filter 

Krok, který umožňuje prahovat barevný nebo šedotónový obraz do binární podoby  

a případně také redukovat počet stupňů šedi na zvolenou hodnotu. Je možné 

realizovat lokální prahování, které pro každý obrazový bod respektuje střední hodnotu 

jasů jeho okolí. Algoritmus je výpočetně náročný, proto tento krok používá GPU. 

 

Obr. 30 Nastavení kroku gpu_grayscale_filter 

3. Vyhlazení pomocí gpu_denoise_filter - stejný algoritmus jako v kroku 1. 

4. Popis objektů - circle_detection_by_threshold  

Vyhledává kruhy v daném regionu. Vyhledávání se provádí na pozicích určených 

průsečíky vodorovných a svislých vyhledávacích čar. Rozlišení, zda obrazový bod je 

součástí kruhu nebo pozadí, se provádí podle nastavené prahové hodnoty. Pokud se 

na průsečíku zjistí přítomnost objektu, určí se skupina bodů jeho obrysu a Prattyovým 

algoritmem se zjistí, je-li definován objektem kruh nebo ne.  

[Moravské přístroje, 2014] 

Obr. 29 Nastavení kroku gpu_denoise_filter 
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Obr. 31 Nastavení kroku circle_detection_by_treshold 

První krok je prováděn na obrazu, který je získán z kamery a jeho výsledek je uložen 

do nového obrazu. Další kroky už pracují s nově vytvořeným obrazem, to znamená, že 

původní snímek zůstane zachován a nalezený objekt je zobrazen v něm.  

Obr. 32 znázorňuje vliv jednotlivých kroků na obraz a následnou detekci kruhů při 

různých světelných podmínkách. Výsledkem je, že při aktuálním nastavení je 

nejspolehlivější detekce jasně žlutého kruhu, který bude použit pro testování a tvorbu 

části pro řízení modelu. Tmavší barvy splývají vlivem nastavení prahu s okolím.   

Obr. 32 Jednotlivé kroky analýzy obrazu - 1) původní obraz; 2) denoise filter; 

3) grayscale filter; 4) denoise filter; 5) circle detection by treshold 
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Výstupem této části je zvýraznění nalezených kruhů a také předání hodnot datových 

objektů VL do proměnných CW. Konkrétně se jedná o vzdálenosti středů nalezených 

kružnic od středu obrazu, poloměry jednotlivých kružnic a jejich počet. 

4.3.2 Řízení modelu 

Řízení modelu je část realizovaná v CW, který dostává pravidelně zpětnou vazbu od VL 

ve formě proměnných vzdalenost, polomer a pocet. Chybné detekce jako žádný nebo více 

nalezených kruhů jsou ošetřeny pohybem v původním směru.  

Po zkušenostech s ovládáním modelu je třeba zdůraznit, že jízda s nespolehlivou 

kamerou (Genius), tudíž zastavování při každém snímku a čekání na stabilní obraz, by byla 

velice krkolomná. Provedení by bylo komplikované a dosažení cíle by trvalo velice 

dlouhou dobu. Volbou mobilního telefonu jako kamery je zajištěna zpětná vazba  

v reálném čase. 

Při programování řízení modelu vzhledem ke stabilní zpětné vazbě, byl zvolen postup 

podle navrženého algoritmu (obr. 26, kapitola 4.2). Pro daný algoritmus byly testovány 

dvě varianty řešení. 

Varianta č. 1 

Nasměrování modelu je dáno odchylkou středu nalezeného kruhu od středu 

snímaného obrazu. Podle odchylky těchto středů je určen směr, kterým se má model 

otáčet. Výstupem programu jsou takové akční veličiny, které způsobí natáčení modelu 

požadovaným směrem a konstantní rychlostí. 

  

Obr. 33 Povolená odchylka modelu od středu objektu a) pohled z kamery; b) vrchní pohled 
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Při dosažení určité odchylky je vyslán příkaz pro zastavení modelu. Tato odchylka 

musela být zvolena poměrně veliká, jinak docházelo k jejímu překročení na opačnou 

stranu a model začal kmitat okolo středu. Další problém vzniká tím, že při různé 

vzdálenosti má kruh v obraze jinou velikost. Tím se změní stanovená odchylka i chování 

modelu, musela by být tedy vypočítávána dynamicky.  

Volbou veliké povolené odchylky však vznikl další problém a to při jízdě k objektu. Tím, 

že model nebyl přesně nasměrován, nejel přímým směrem k objektu a velmi rychle 

opustil povolené hranice odchylky.  

Ve výsledku docházelo k neustálému kmitání a při požadavku větší přesnosti musely 

být zvoleny velmi malé rychlosti. Tento způsob řešení byl tedy z důvodu nekvalitního 

řízení a neustálých komplikací ukončen. 

Varianta č. 2 

Zadání je stejné jako v předchozím případě s tím, že je vhodné model nasměrovat co 

nejpřesněji k hledanému objektu, aby při následné přímé jízdě nedocházelo k výrazným 

odchylkám od směru. S požadavkem vyšší přesnosti nasměrování se zvyšuje riziko 

kmitání. Při větších vzdálenostech by se model měl pohybovat vyšší rychlostí a s blížícím 

se cílem začít zpomalovat pro dosažení co nejpřesnější polohy. 

Vzhledem k poznatkům o komplikovaném řízení modelu a požadavkům na přesnost 

bylo zvoleno řízení pomocí PID regulátorů, které jsou součástí palety přístrojů CW. 

Prvním krokem bylo nastavení proměnných pro regulátor - žádaná veličina, 

regulovaná veličina a akční zásah. Žádanou veličinou byla zvolena 0, což reprezentuje 

nulovou odchylku od středu obrazu. Regulovanou veličinou pak odchylka od středu  

a akční veličinou rozsah hodnot od <-40; 40>, vzhledem k celkovému rozsahu 127 pro 

pohyb na každou stranu. 127 je střední hodnota, při které se model nepohybuje.  

Výpočet konečné odeslané hodnoty do modelu probíhá podle tab. 6. 

Tab. 6 Výpočet odesílaných hodnot z akční veličiny regulátoru 

 Výpočet 
Výsledek při 

maximálním zásahu 
Výsledek při 

minimálním zásahu 

Levá strana 127-akční zásah 87 167 

Pravá strana 127+akční zásah 167 87 
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Dalším krokem byla volba konstant regulátoru. Zde bylo využito možnosti automatické 

identifikace soustavy, při které CW využívá iterativní metodu nejmenších čtverců se 

selektivním potlačováním staré informace. [Kulhavý, 1985]  

Po nastavení automatické identifikace a spuštění regulace došlo po nějakém čase  

k ustálení modelu na požadované pozici, ale pohyb byl velmi nedokonalý. Hlavním 

problémem byla nelinearita v chování modelu kolem hodnoty 127 v podobě necitlivosti 

(kap. 4.2). Bylo třeba změnit výpočet výsledné hodnoty tak, aby vůbec nedocházelo  

k odesílání příkazů v oblasti necitlivosti a neměla tedy vliv na průběh regulace.  

Po tomto kroku již docházelo k přesnější automatické identifikaci soustavy a hledané 

konstanty regulátoru se ustálily na stabilních hodnotách. Při jakékoliv změně v chování 

modelu, např. změně rozsahu pásma necitlivosti nebo povoleného rozsahu akční veličiny 

je nutné znovu provést volbu parametrů regulátoru. Podle chování modelu se zdála tato 

cesta řešení správná a pro lepší testování bylo třeba začít tvořit uživatelské rozhraní. 

4.3.3 Finální systém řízení - uživatelské rozhraní 

Vytvořené uživatelské rozhraní se skládá z více částí. Jde o panel zobrazující aktuální 

obraz z kamery, panel regulace otáčení, panel regulace přímé jízdy a schéma zobrazující 

příkazy pro pohyb odesílané do modelu. 

Panel kamery na obr. 35 obsahuje aktuálně snímanou scénu, detekovaný objekt, 

ukazatel aktuální pozice detekovaného objektu a dva posuvníky. Vodorovný posuvník 

slouží k nastavení žádané polohy středu kružnice v obrazu, tedy k natočení modelu. Svislý 

posuvník slouží k nastavení žádaného poloměru kružnice, tedy k nastavení vzdálenosti 

modelu od objektu. 

  

Obr. 34 Schéma zobrazující příkazy odesílané do modelu 
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Panely regulace na obr. 36 zobrazují aktuální stavy žádaných veličin, regulovaných 

veličin, akčních zásahů a používaných parametrů regulace kP, TI a TD. Parametry regulace 

je možno měnit manuálně, nebo zvolit automatickou identifikaci soustavy.  

  

Obr. 36 Panely regulace otáčení a jízdy 

Obr. 35 Panel kamery - 1) aktuální obraz z kamery; 2) ukazatel polohy kruhu; 

3) žádaná poloha kruhu; 4) žádaná velikost kruhu 
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4.4 Navigace jízdy po čáře 

Kapitola se zabývá rozšířením vytvořeného systému řízení modelu o úlohu pro 

sledování zvýrazněné trajektorie - čáry. Nebylo však cílem, aby model pouze jezdil dokola 

po jedné vyznačené trajektorii, ale aby byl schopen jízdy po větší síti vyznačených tras, 

které jsou dovedeny k různým stanovištím. To vedlo k nápadu zvolit jako trajektorii 

barevné pásky, kdy jednotlivé barvy povedou k různým místům a model bude schopen jet 

po předem zadané posloupnosti barev tak, aby dojel do požadovaného cíle. Z tohoto 

důvodu je nutné provádět analýzu na barevném obrazu. 

Výsledné grafické rozhraní vytvořené aplikace se skládá z více panelů, které lze 

libovolně skrývat a zobrazovat. K takovému systému vedlo více důvodů. Pokud uživatel 

nebude potřebovat pracovat se všemi prvky, jednoduše skryje ty, které právě nevyužívá. 

To souvisí s úsporou místa na pracovní ploše. Aplikace při všech zobrazených oknech 

pokryje většinu plochy monitoru o rozlišení 1680x1050 pixelů. Toto rozlišení odpovídá 

širokoúhlému monitoru o úhlopříčce 22 “. Vzhled plně zobrazené aplikace je znázorněn na 

obr. 37.  

Obr. 37 Grafické rozhraní aplikace se všemi zobrazenými prvky 
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4.4.1 Vlastnosti opticky zvýrazněné trajektorie 

Vzhled a pravidla pro vlastnosti čáry jsou jedním z výsledků práce. Pro jednodušší 

pochopení smyslu následujícího textu jsou uvedeny již zde. Cílem je, aby v aplikaci nebyly 

barvy čar pevně zadány, ale aby se aplikace přizpůsobila libovolným barvám přichystaným 

na stanovišti. Jedním z důvodů je, že v různých prostředích v různou denní dobu mohou 

mít i stejné barvy odlišné odstíny. Při práci byly využity barevné pásky (obr. 38).  

Z obrázku je patrné, že se pásky lesknou. To způsobovalo problémy při řešení analýzy. 

Algoritmus se však podařilo vytvořit tak, že je poměrně odolný vůči barevným rozdílům  

a vadám v podobě odlesků na čáře. Při použití matných pásek bude tedy spolehlivost 

mnohem vyšší. Definujme vlastnosti čar a sledované scény. 

 Robot se pohybuje po libovolných barevných páskách, které musí být odlišitelné 

od barvy podloží. Tyto pásky musí mít dostatečnou šířku, alespoň 50 mm. 

 Zatáčky jsou realizovány přímkovými či oblými úseky, jejichž poloměr by měl být 

alespoň 30 centimetrů, což je dáno podvozkem mobilního modelu. Model by se 

neměl vzhledem k použitým algoritmům ztratit ani při menším poloměru zatáčky. 

Aplikace jej navede zpět i při opuštění dráhy. 

 Křižovatka (křížení stejné barvy), tak aby ji model projel přímým směrem, je 

definována dvěma kolmými přímkami.  

 Odbočka na jinou barvu je dána ostrým úhlem nové barvy k původní barvě. 

  

Obr. 38 Použité barevné pásky 
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 V místě kde čára nepokračuje, model zastaví. Tato čára však musí být ukončena  

v přímém směru nikoliv v zatáčce. To proto, že při ztrátě čáry v zatáčce ze záběru 

(což se stává běžně) model pokračuje původním směrem, dokud čáru znovu 

nenalezne. 

 Zastávka je určena čarou určité zvolené barvy, která kolmo kříží původní trasu.  

Tyto podmínky vycházejí z použitých algoritmů a za těchto podmínek byly 

algoritmy testovány. 

4.4.2 Nastavení parametrů jízdy 

Volba parametrů jízdy se provádí prostřednictvím panelu parametry řízení. Panel  

sjednocuje možnost volby mezi sledováním čáry a již dříve vytvořenou úlohou pro 

sledování žlutého terče, která zde pro demonstraci zůstala zachována. Po volbě typu úlohy 

se aktivuje množství ovládacích prvků, které budou popsány dále.  

Součástí panelu je také záběr z kamery, který v případě spuštění úlohy zobrazuje 

aktuální průběh analýzy obrazu a souřadnice nalezeného objektu. Pomocí posuvníků je 

možné nastavit žádanou pozici tohoto objektu vzhledem k modelu (např. pokud kamera 

není umístěna uprostřed atd.)  

Obr. 39 Příklad cesty, odbočky a zastávky 
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Na obr. 40 je znázorněn panel řízení s vyznačenými ovládacími prvky. Na snímku  

z kamery lze vidět záběr z aktivní úlohy pro sledování čáry. Zeleně je zvýrazněna plocha 

detekované barvy a její těžiště, jehož vodorovná odchylka od žádané hodnoty je 

předáváná dále do části výpočtu řízení.  

Seznam funkcí panelu „Parametry řízení“ 

1. Tlačítko, pomocí něhož se aktivuje/deaktivuje úloha pro sledování žlutěho terče, který 

je vložen jako příloha 1. V případě již aktivní úlohy pro jízdu po čáře, je tato úloha 

deaktivována. V případě deaktivace je vyvolána funkce pro okamžité zastavení 

mobilního modelu a úloha je ukončena. Tato úloha sloužila především pro pozorování 

chování modelu a vývoj regulačních algoritmů jízdy. Její smysl byl tedy v tom, že 

umožnila další pokračování práce. Lze na ní pozorovat průběh regulace na reálné 

soustavě a testovat vliv změny parametrů regulátorů.  

Obr. 40 Snímek panelu "Parametry řízení" s vyznačenými ovládacími prvky 
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2. Tlačítko patřící do sady přepínacích tlačítek 2, 3 a 4, z nichž může být v jednu chvíli 

aktivní pouze jedno. Jedná se o volbu způsobu pohybu modelu za detekovaným 

terčem. V tomto případě se model za pomoci regulátoru otáčení nejprve za terčem 

otáčí na místě až po dosažení určité přesnosti (viz volba požadované přesnosti na 

panelu reguátoru otáčení) v požadované poloze (viz ovládací prvek 18). Následně se 

pohybuje k tomuto terči přímým směrem pomocí regulátoru jízdy až po dosažení 

určité přesnosti (viz volba požadované přesnoti na panelu reguátoru jízdy)   

v požadované velikosti terče (tedy vzdálenosti) na snímaném obraze (viz ovládací 

prvek 19). Současně, pokud dochází během přímé jízdy k odchylce ve správném 

směru, je možnost tuto odchylku eliminovat pomocí ovládacího prvku 5. 

3. Tlačítko patřící do sady přepínacích tlačítek 2, 3 a 4, z nichž může být v jednu chvíli 

aktivní pouze jedno. Jedná se o volbu způsobu pohybu modelu za detekovaným 

terčem. Model se pouze otáčí na místě za terčem a při dosažení určité přesnosti  

(viz volba požadované přesnosti na panelu reguátoru otáčení) v požadované poloze 

(viz ovládací prvek 18) zastaví až do přemístění terče na jiné místo. 

4. Tlačítko patřící do sady přepínacích tlačítek 2, 3 a 4, z nichž může být v jednu chvíli 

aktivní pouze jedno. Jedná se o volbu způsobu pohybu modelu za detekovaným 

terčem, kdy se model pouze pohybuje přímo za terčem bez otáčení na místě. Terč 

musí být tedy umístěn čelně před modelem a mírné odchylky vznikající během jízdy se 

eliminují pomocí ovládacího prvku 5., který reprezentuje velikost akčního zásahu proti 

odchylce. Tento akční zásah je vždy stejný, určený uživatelem, ať je velikost odchylky 

jakákoliv. Přímou jízdu obstarává regulátor jízdy. 

5. Ovládácí prvek, který slouží k nastavení velikosti akčního zásahu používaného  

k eliminaci malých odchylek během přímé jízdy modelu čelně k objektu. Je aktivní při 

volbě jízdy pomocí tlačítek 2 nebo 4. 

6. Tlačítko, pomocí něhož se aktivuje/deaktivuje úloha pro jízdu po čáře. V případě již 

aktivní úlohy pro detekci žlutého terče, je tato úloha deaktivována. V případě 

deaktivace je vyvolána funkce pro okamžité zastavení mobilního modelu a úloha je 

ukončena. Tato úloha slouží jako příklad využití sestaveného systému řízení modelu  

a je při ní využíván pouze regulátor otáčení. Přímá jízda je řešena konstantní rychlostí 

a není tedy potřeba regulátoru jízdy.  
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7. Sada tlačítek pro volbu barev použitých čar. Je zde možnost navolit až 4 různé barvy 

čar, které jsou následně použity jako trajektorie pro jízdu modelu. Čáry by měly 

splňovat podmínky uvedené v kapitole 4.4.1. Princip volby probíhá v několika krocích. 

 Aktivace volby barvy 1 až 4 stisknutím jednoho z tlačítek. 

 Během aktivní volby barvy se čeká na stisknutí tlačítka myši v místě obrazu  

z kamery, kde se nachází požadovaná barva. Je vhodné mít v záběru kamery vzorky 

všech použitých barev na dráze a postupně je takto navolit. 

 Po stisknutí tlačítka jsou zaznamenány souřadnice x a y myši a odeslány do 

proměnných systému VisionLab, kde je na této pozici vygenerován obdélník  

o rozměrech 35x35 pixelů. Z tohoto obdélníku je následně pomocí vestavěné funce 

get_average_color vypočítána průměrná barva. Tato barva je v příslušném pořadí 

zobrazena na ukazateli 17.  

 Barva je následně předána zpět systému ControlWeb a uložena v čtyřrozměrném 

poli, které reprezentuje barevné složky RGB a krytí. 

8. Tlačítko pro volbu barvy pruhu, na kterém má model zastavit. Volba barvy probíhá 

totožně jako v případě tlačítek pod číslem 7. 

9. Tlačítka pro výběr pořadí barev v jakém jimi má model projíždět. Jednotlivá tlačítka 

reprezentují barvy zvolené pomocí tlačítek nad nimi a zobrazené na ukazateli 17. 

Volba barev probíhá postupným poklepáním na tlačítka v požadovaném pořadí a tato 

posloupnost se zároveň ukazuje na ukazateli 13a. Volbu pořadí je možné resetovat 

stisknutím tlačítka 13b, čímž dojde zároveň k okamžitému zastavení modelu. Tyto 

tlačítka změnou barvy informují uživatele o tom, po které barvě model právě jede. Jak 

lze vidět na obrázku 39, model jede aktuálně po barvě 1, což je modrá. 

10. Prvek, který změní barvu při najetí na pruh zastávky. Zárověň po jeho stisknutí dojde  

k pokračování jízdy v původním natavení.  

11. Tlačítko sloužící k aktivaci funkce pro eliminaci barevných změn, např. vlivem 

měnícího se osvětlení. Po jeho stisku je program mnohem méně náchylný na změny 

odstínu barvy. Zároveň je však ošetřeno, aby vlivem větší tolerance nedošlo ke ztrátě 

cíle.   
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Algoritmus této funkce je následující: 

 Po detekci barvy je v místě jejího těžistě vygenerován obdélník o rozměru 30x30 

pixelů. 

 Z tohoto obdélníku je vypočtena průměrná barva, která je uložena jako aktuální. 

Tímto je zajištěno, že v každém kroku analýzy je zjištována nová barva čáry. Protože 

nová barva je brána již z detekovaného úseku původního odstínu, je zamezeno tomu, 

aby se program zmátl náhlou změnou barvy. Barevná změna musí probíhat postupně. 

12. Tlačítko start, sloužící ke spuštění/zastavení jízdy modelu podle zadaných parametrů. 

V případě že není zvolena žádná hledaná barva, model se nerozjede. Nerozjede se 

také v případě, že hledaná barva je mimo sledovanou oblast. Při zastavení dojde  

k okamžitému zastavení modelu. Podmínkou pro jízdu je rovněž aktivace úlohy 

detekce čáry pomocí tlačítka 6. 

13. a. Zobrazuje sekvenci barev podle čísel tak, jak jimi má model postupně projíždět. 

Tato volba probíhá pomocí tlačítek pod číslem 9. Resetování takto navolené sekvence 

je možné tlačítkem 13. b. 

14. Volba rychlosti jízdy. Může nabývat maximální hodnoty 127 pro přímý směr. Tato 

volba je však defaultně nastavena na hodnotu 20. Při její změně je zároveň nutné 

změnit maximální povolený akční zásah regulátoru otáčení. Aby byl regulátor schopen 

dostatečného zatáčení je nejvhodnější, aby hodnota umax regulátoru byla shodná  

s hodnotou rychlosti jízdy. Při změně parametrů je nutné znovu nastavit parametry 

regulátoru kp, TI a TD, ať už manuálně metodou pokus-omyl, či automatickou 

identifikací. 

15. Okno kamery zobrazující aktuálně snímanou scénu. V případě, že je aktivní některá  

z úloh analýzy obrazu, zobrazuje rovněž průběh této analýzy. 

16. Barevné pruhy zobrazující aktuálně hledanou a následující barvu čáry v pořadí. Pruhy 

mají totožnou barvu jako hledané čáry. Čáry jsou hledány právě v oblasti těchto pruhů 

a při shodě dojde k obarvení oblasti na zeleno, což lze vidět na obr. 39. 

17. Ukazatele uložených barev v pořadí, kdy nahoře je barva 1 a poslední barva na 

ukazateli je barva čáry, která je určena pro zastavení.  
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18. Posuvník pro nastavení žádané pozice středu hledaného objektu. V případě hledání 

žlutého terče se jedná o jeho střed, v případě čáry o těžiště detekované oblasti. Tento 

posuvník je vhodné využít, není-li kamera umístěna přesně ve středu modelu. Nad 

posuvníkem je grafický ukazatel informující o aktuální pozici detekovaného objektu.  

19. Posuvník sloužící k nastavení žádané velikosti průměru hledaného žlutého terče na 

snímaném obraze (tedy vzdálenosti od něj). Při jízdě po čáře nemá tento posuvník 

žádný vliv. 

4.4.3 Nastavení parametrů regulace a informace o jejím průběhu 

Jak bylo řečeno dříve, do řízení modelu je možné zasahovat prostřednictvím dvou 

panelů, Regulátor otáčení a Regulátor jízdy, které zobrazují aktuální průběhy regulace, 

žádanou veličinu, odchylku, akční veličinu a aktuálně nastavené parametry regulace. 

Umožňují ovládání automatické identifikace, manuální nastavení parametrů regulátorů, 

nastavení povolené odchylky a maximálního akčního zásahu. Při jízdě po čáře je používán 

jen regulátor otáčení. Regulátor jízdy se používá ve vybraných způsobech pohybu při 

úloze pro detekci žlutého terče. Regulátory jsou vizuálně  shodné (obr. 40).  

Obr. 41 Panely regulátorů se zvýrazněnými ovládacími prvky 
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Součásti panelů a jejich funkce 

Panely regulátorů, obsahují množství ovládacích prvků. Následuje jejich popis. 

1. Prvky pro manuální změnu parametrů kp, TI a TD. Novou hodnotu je možné zadat 

přímo z klávesnice, nebo pomocí šipek snižovat/zvyšovat o hodnotu 0,02. Nově 

zadané parametry je pro použití nutné potrvrdit tlačítkem 3. Tímto se nové hodnoty 

zobrazí v ukazateli aktuálně používaných parametrů 4. 

2. Ovládací tlačítka, která slouží pro zapnutí/vypnutí automatické identifikace.  

Při automatické identifikaci dochází k neustálému odvozování rovnice soustavy  

a automatickému výpočtu nových parametrů. Tuto volbu je vhodné používat jen při 

ladění a při běžném použití by měla být vypnutá. Pro automatickou identifikaci je 

třeba zajistit vhodné podmínky.  

3. Tlačítko pro potvrzení a použití manuálně nastavených parametrů kp, TI a TD. 

4. Ukazatel, který zobrazuje aktuálně používané parametry kp, TI a TD. 

5. Nastavení povolené odchylky úhlu natočení a vzdálenosti od objektu. Jedná se 

především o použití při úloze sledování terče, kdy po natočení modelu na objekt  

v toleranci úhlu následuje přímá jízda. 

6. Nastavení maximálního akčního zásahu regulátoru, který postupuje do další fáze 

programu, kde je s ním naloženo podle typu zvolené úlohy. U regulátoru jízdy se jedná 

o maximální rychlost přímé jízdy vpřed či vzad. U regulátoru otáčení jde při jízdě po 

čáře o hodnotu, kterou je bržděna jedna strana kol. Při sledování terče jde  

o rozdílovou hodnotu okolo střední hodnoty 127 na obě strany tak, aby se model 

otáčel na místě.  

7. Ukazatel žádané veličiny. 

8. Ukazatel regulované veličiny.  

9. Ukazatel akční veličiny. 

4.4.4 Informace o teplotě a stavu řízení modelu 

Panel Informace (obr. 42) obsahuje nezkreslený záběr ze zvolené kamery, buďto 

totožné s kamerou pro analýzu obrazu, nebo další použité kamery, která je pro uživatele 

natočena vhodnějším směrem.   
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Dále je na panelu zobrazeno schéma modelu a u něj aktuální hodnota příkazů 

odesílaných mikroprocesoru PIC pro ovládání jednotlivých párů kol vypočtených 

systémem řízení. Poslední zobrazenou informací je teplota v prostoru uvnitř modelu  

a teplota WiFi routeru. 

4.4.5 Další prvky aplikace 

Mezi další prvky aplikace patří panely Log a Analýza obrazu. Panel Log slouží  

k vypisování aktuálně prováděných činností. Byl využíván především při zjišťování chyb 

aplikace v problematických situacích, kdy nebylo zcela zřejmé, ve které části programu 

k chybám dochází. Z tohoto důvodu nejsou výpisy činností dokončeny napříč celou 

aplikací, ale výhradně v problémových bodech. Plocha panelu byla dále využita pro 

zobrazení ovládacích prvků mobilního telefonu. To je řešeno pomocí ActiveX komponenty, 

která je připojena přímo na webovou stránku serveru IP Webcam na adrese mobilního 

telefonu. Umožňuje ovládat automatické ostření a LED osvětlení.  

Obr. 42 Informace o teplotě a stavu řízení modelu 
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Panel Analýza obrazu slouží k zavírání a otevírání jednotlivých částí aplikace a k jejímu 

úplnému ukončení, kdy dojde také k zastavení pohybu mobilního modelu. 

  
Obr. 44 Možnost ovládání mobilního telefonu přímo z prostředí aplikace 

Obr. 43 Panel Analýza obrazu 
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5 Závěr 

Celý proces zpracování obrazu se dělí do několika kroků od snímání obrazu přes 

segmentaci až po klasifikaci objektů do jednotlivých tříd. Tyto kroky jsou popsány 

v teoretické části práce. Zvláštní pozornost byla věnována segmentaci obrazu, která slouží 

k oddělení hledaných objektů od pozadí. Zde bylo popsáno několik běžně používaných 

metod s důrazem na detekci objektů a hran. Teoretická část splnila svůj účel, kterým bylo 

pochopení problematiky analýzy obrazu a dále byla věnována pozornost části praktické. 

Objektem práce byl již vytvořený mobilní model. To se může jevit jako výhoda při 

představě, že se mu pouze odesílají příkazy, které vykoná. Nicméně opak je pravdou. Bylo 

nutné se velmi dobře seznámit jak s hardwarovou stavbou, tak způsobem, jakým mezi 

sebou jednotlivé komponenty komunikují. Vnitřní stavba modelu je postavena na principu 

lokální sítě Ethernet, kde srdce modelu, mikroproceror PIC není schopen komunikovat a je 

umístěn za převodníkem UART/Ethernet. Toto bylo třeba respektovat a ze strany řídicího 

počítače zajistit komunikaci po virtuální sériové lince.  

Výstupem této části práce bylo navázání komunikace a vytvoření aplikace, která je 

schopna odesílat modelu příkazy pro pohyb. Protože kamera umístěná na modelu nebyla 

příliš kvalitní a nebylo jasné jaký bude cíl výsledné analýzy obrazu, byly navrženy dva 

algoritmy řízení modelu. Jeden z nich počítal s odezvou kamery v reálném čase. Druhý 

algoritmus se spoléhal na snímání obrazu jen v určitých okamžicích a vypočítával 

trajektorii a akční zásahy na delší úseky jízdy modelu dopředu. Bylo třeba dobře znát 

odezvy modelu na jednotlivé příkazy a proto byly vypracovány charakteristiky pro jízdu 

vpřed, vzad a otáčení na místě. Testováním bylo zjištěno, že způsoby řízení modelu bez 

zpětné vazby v reálném čase nejsou vhodné a proto byla využita zajímavá možnost použití 

mobilního telefonu jako kamery. S telefonem lze dosáhnout velmi dobré kvality obrazu  

i přenosové rychlosti.  

Vývoj automatického systému řízení byl postaven na detekci žlutého terče. Cílem bylo, 

aby se model nejprve na terč otočil a následně k němu dojel. Výsledný systém řízení je 

založen na dvojici PID regulátorů. Jeden řídí otáčení a druhý jízdu vpřed a vzad. Při 

správném nastavení parametrů těchto regulátorů je řízení modelu plynulé a spolehlivé.  

I přes nedostatky modelu, jako jsou opožďené reakce a pásmo necitlivosti, se velmi dobře 

dosahuje určeného cíle. Podařilo se tedy vytvořit systém autonomního řízení modelu, 
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který se dá dále libovolně využít. Stačí do jeho vstupu předat požadovaný směr jízdy, 

případně velikost hledaného objektu na snímané scéně a nastavit parametry regulátorů 

manuálně nebo automatickou identifikací.  

V poslední části byla vytvořena aplikace, která využívá předešlého systému řízení pro 

algoritmus jízdy po čáře. Výsledná aplikace umožňuje volbu jízdy postupně po různých 

barevných čarách, jejichž odstín se vybírá přímo z aktuální scény uživatelem. Byl vyřešen 

problém zacyklení na křižovatkách při střídání barev a přidána možnost automatického 

přizpůsobení hledaného odstínu při různém osvětlení. Pokud model opustí čáru  

v zatáčce, je algoritmus navržen tak, aby model jel posledním známým směrem, kde byla 

čára detekována. Při ukončení čáry v přímém směru model zastaví. 

Vytvořená aplikace může být využita např. při převážení zásilek mezi jednotlivými 

stanovišti. Důležité je, že práce demonstruje možnosti použití regulátorů pro řízení  

a umožňuje pozorování vlivu změn parametrů na řízenou soustavu. Toho se dá využít i pro 

účely výuky. Zajímavým směrem vývoje práce by bylo řízení modelu přímo z mobilního 

telefonu, kde by bylo využito C++ knihovny pro zpracování obrazu a videa OpenCV, která 

nově obsahuje i verzi pro mobilní OS Android. Zároveň by tak odpadla nutnost použití 

řídicího počítače a komplikace s bezdrátovým přenosem obrazu. 
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