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Anotace

V průmyslové praxi, kde probíhá návrh, konstrukce a ověřování prototypů no-
vých výrobků, hrají stále významnější roli metody založené na numerickém mo-
delování. Tento trend lze pochopit především s ohledem na finanční prostředky,
které je nutné vynaložit pro výrobu a otestování prototypu v reálných, nebo
realitě blízkých podmínkách. Mnohem levnější a časově úspornější je vytvoření
matematického modelu dané součásti a jeho podrobení matematickým simu-
lacím. Zásadní pro dosažení výsledků, korespondujících s přijatelnou přesností
s realitou, je dokonalá znalost všech počátečních a okrajových podmínek si-
mulace. Toto „nastavení“ modelu nelze v drtivé většině případů provést expli-
citně, ale pro dosažení shody s realitou je třeba postupně parametry modelu
zpřesňovat měřením. Tato práce se zabývá verifikací paralelního fyzikálního -
matematického modelování a je zaměřena na vyhodnocení výsledků s využitím
metod digitálního zpracování obrazu. V disertační práci jsou nejprve shrnuty
a vyhodnoceny obecné trendy hlavních nízko-úrovňových (low-level) algoritmů
digitálního zpracování obrazu aplikovaných na obrázek teplotního pole, přičemž
je kladen důraz především na přístupy využívající Fourierovu transformaci. Ob-
jektivní výkonnost algoritmů je sledována zavedenou metrikou. Následně jsou
představeny provedené fyzikální a numerické experimenty a metodika navržená
pro vyhodnocení získaných výsledků. V závěru práce jsou shrnuty výsledky pro-
vedených experimentů a také směr dalšího možného rozvoje této práce.

Klíčová slova
Zpracování obrazu, teplotní pole, Fourierova transformace, numerický model,
infračervená kamera.
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Annotation

In the industrial practice, where construction and validation of prototypes of
new products research is being conducted, plays an increasingly important role
methods based on numerical modeling. This trend can be understood primarily
with regard to funding, which must be made for the production and testing of
the prototype in real terms, or conditions close to reality. Much cheaper and
more time efficient is development of mathematical model of the part and its
subjugation to mathematical simulations. Essential for achieving results, corre-
sponding with acceptable accuracy with reality, is an entire knowledge of all
initial and boundary conditions of the simulation. This "adjustment" of model
can’t be made explicit in most cases. To achieve conformity with reality, it’s ne-
cessary to gradually refine the model parameters with measurement. This thesis
deals with the verification of parallel physical - mathematical modeling and
focuses on the evaluation of the results using the methods of digital image pro-
cessing. The dissertation are at first summarized and evaluated general trends
of the main low-level digital image processing algorithms applied to image of
the temperature field, with an emphasis is placed on approaches using Fourier
transform. Performance of algorithms is monitored by established objective met-
ric. Subsequently, there are introduced the numerical experiments and methods
designed for evaluation of obtained results. In conclusion are summarized results
of the experiments and also the direction of possible further development of this
work.

Key words
Digital Image Processing, thermal field, Fourier transform, numerical simu-
lation, infrared camera.
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Seznam symbolů a zkratek
f(x, y) ...obrazová matice
FT ...Fourierova transformace
DFT ...diskrétní Fourierova transformace
FFT ...rychlá Fourierova transformace (fast FT)
STFT ...krátkodobá Fourierova transformace (short time FT)
DCT ...diskrétní kosinová transformace
WT , FWT ...waveletová transformace
AT ...afinní transformace
IDPF ...ideální dolnopropustný filtr
BDPF ...Butterworthův dolnopropustný filtr
GDPF ...Gaussův dolnopropustný filtr
IHPF ...ideální hornopropustný filtr
BHPF ...Butterworthův hornopropustný filtr
GHPF ...Gaussův hornopropustný filtr
PSF ...rozptylová funkce (point spread function)
LSI ...lineární, invariantní vůči posuvu
F ...dopředná Fourierova transformace
F−1 ...inverzní Fourierova transformace
F (u, v) ...komplexní obrazové spektrum
|F (u, v)| ...amplitudové spektrum obrazu
φ(u, v) ...fázové spektrum obrazu
C(·) ...koeficienty DCT
E(u, v) ...energetické spektrum obrazu
H(u, v) ...obraz matice filtru
h(x, y) ...filtr v prostorové doméně
ηa(x, y) ...matice aditivního šumu
ηm(x, y) ...matice rozptylové funkce
G(u, v) ...obraz matice výsledku filtrace
ψ(·) ...funkce popisující wavelet (mateřský)
a ...měřítko waveletu
Rθ(·) ...Radonova transformace
S(X,R) ...tepelný systém
R ...relace mezi prvky tepelného systému
X ...množina prvků tepelného systému
(̄·) ...medián výrazu v závorce
MSE [−] ...střední kvadratická chyba (Mean Square Error)
SNR [dB] ...odstup signálu od šumu (Signal to Noise Ratio)
PSNR [dB] ...špičkový odstup šignál šum (Peak SNR)
β [−] ...metrika vyjadřující úspěšnost zachování hran v obraze
ISNR [dB] ...zlepšení odstupu signálu od šumu (Improvement SNR)
BSNR [dB] ...odstup rozmazaného obrazu od šumu (Blurred SNR)
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α
[
W ·m−2 · kg−1] ...koeficient přestupu tepla konvekcí

T [K] ...teplota
Rx,y [−] ...korelační koeficient
λ

[
W ·m−1 · kg−1] ...koeficient měrné tepelné vodivosti

q
[
W ·m2] ...hustota tepelného toku

Q
[
m2 · kg · s−2] ...teplo

U
[
m2 · kg · s−2] ...vnitřní energie systému

W
[
m2 · kg · s−2] ...práce

V
[
m3] ...objem

cp
[
J · kg−1 ·K−1] ...měrná tepelná kapacita

ρ
[
kg ·m−3] ...hustota

T (x, y, z, 0) [K] ...počáteční podmínka rovnice vedení tepla
T (x, y, z, t) [K] ...okrajová podmínka rovnice vedení tepla
t [s] ...čas
ν [m] ...vlnová délka
c

[
m · s−1] ...rychlost šíření světla ve vakuu

f
[
s−1] ...frekvence

ε [−] ...koeficient emesivity
π [−] ...Ludolfovo číslo
ω

[
rad · s−1] ...úhlový kmitočet

Re [−] ...reálná část spektra
Im [−] ...imaginární část spektra
τ [s] ...translační parametr
d [m] ...vzdálenost bodů
θ [°] ...úhel
o [%] ...část výkonu spektra, modifikovaná filtrem
D0 [−] ...velikost obrazového filtru
σ [−] ...standardní odchylka
σ2 [−] ...rozptyl
E [−] ...eulerovo číslo topologie obrazu
P [−] ...kritérium pro hodnocení nalezených hran
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Kapitola 1

Úvod

Analýza a zpracování digitálního obrazu našly v současné době uplatnění v
širokém spektru inženýrských aplikací. Obor věnující se zpracování digitálního
obrazu můžeme rozdělit na dvě základní úlohy. Je to dálkové snímání (Remote
Sensing), do kterého patří aplikace jako mapování terénu, mapování hořících
oblastí během požárů, archeologický výzkum, studium atmosféry a astronomie.
Druhou základní úlohou je strojové vidění (Machine Vision), které zahrnuje
například aplikace typu kontroly elektronických obvodů při výrobě, kontrolu
kvality výrobků na běžících pásech v průmyslu, zpracování satelitních a letec-
kých snímků pro předpovědi počasí, rozpoznání tváří osob v databázi fotografií
na internetu, ale i automatické rozpoznávání cílů ve vojenských aplikacích.

Literatura zabývající se teorií a aplikacemi úloh zpracování obrazu je velmi
rozsáhlá. Teoretické základy metod nalezneme například v [2, 3, 10]. Z mate-
matického hlediska velmi podrobný pohled na přístupy analýzy a rekonstrukce
obrazu poskytnou knihy [8, 9]. Fyzikálními principy vyzařování a principy sní-
macích senzorů se zabývá například kniha [5]. Problematiku měření vzdáleností
v obraze a obrazovou geometrii popisují například knihy [6, 7].

Obecnou podobu řetězce úloh vyskytujících se ve zpracování digitálního ob-
razu zachycuje obrázek 1.1. Každá praktická aplikace sebou však nese jistá
specifika, která tento model více či méně modifikují.
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Kapitola1. Úvod 2

Obrázek 1.1: Hierarchie úloh zpracování obrazu

1.1 Řešená problematika
Znalost teplotních polí v senzorech veličin, používaných nejen v automobilovém
průmyslu, je důležitá pro optimalizaci daných prvků a zajištění jejich spolehlivé
funkce. Analýza rozložení teplot nabývá na významu především u moderních
snímačů s vestavěnou elektronikou, protože současný trend v této technické
oblasti je miniaturizace prvků. Nadto většina běžně používaných elektronických
součástek vykazuje jistou teplotní závislost. Vlivem nedostatečného chlazení tak
může být ovlivněna správná funkčnost celého senzoru. V krajních případech
může dojít k nevratnému poškození některé ze součástek, a tedy k vyřazení
celého snímače z provozu. Konstrukce, vývoj a testování nového snímače je velice
zdlouhavá a nákladná záležitost a optimalizace je většinou prováděna s ohledem
na cenu, technologické možnosti výroby a spolehlivost prvku.

V poslední době našly v této oblasti uplatnění moderní numerické metody,
díky kterým je možno zlevnit, nebo i zcela vypustit pracnou a nákladnou jedno-
kusovou výrobu experimentálních prototypů. Pro validaci numerických modelů
je však třeba mít k dispozici dostatečně rozsáhlá data, získaná například mě-
řením skutečného fyzikálního kusu snímače v reálných (nebo alespoň realitě
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blízkých) podmínkách.
Zde se nabízí možnost využití bezdotykového měření termovizní kamerou, a

tedy potřeba nasazení metod analýzy a zpracování obrazu. Měření IR kamerou
poskytuje při rozlišení např. 200 × 300 obr. bodů celkem 60000 hodnot namě-
řené teploty, což je dostatečně hustý soubor dat pro přesné srovnání s výsledky
vypočtenými na konečnoprvkové síti.

Část této práce je zaměřena na zmapování obecných trendů algoritmů zpra-
cování obrazu, aplikovaných na obrazové matice teplotních polí, s využitím Fou-
rierovy transformace. Fourierova transformace je matematický nástroj, který se
řadí k základním nástrojům analýzy signálů obecně. Fourierova analýza diskrét-
ních signálů začala být pro praxi zajímavá v souvislosti s růstem výkonu dis-
krétních počítačů, ale především s vynálezem rychlé Fourierovy transformace –
FFT. I přesto, že tato transformace je pro analýzu signálů využívána již několik
desetiletí, stále probíhá její výzkum a objevují se její nové aplikace. Tento trend
platí i pro obor analýzy a zpracování obrazu.

Ve zpracování obrazu je Fourierova transformace zastoupena ve většině apli-
kací a přístupů. Pokud se ale zaměříme jen na algoritmy základní (low-level),
mezi které patří filtrace obrazu, rekonstrukce, nebo extrakce příznaků obrazu, je
její význam stěžejní. Část předložené disertační práce je proto zaměřena na ur-
čení a analýzu obecných trendů filtračních algoritmů, aplikovaných na obrazová
data přirozené scény, v porovnání s jejich aplikací na termovizní obrazová data.
Pro obecný náhled na filtraci obrazu ve frekvenčním prostoru může posloužit
například kniha [2], hlouběji se této problematice věnuje autor knihy [32], který
se navíc zabývá i využitím waveletů.

Část práce zaměřená na analýzu metod rekonstrukce obrazu a zjištění vlivu
vstupních termovizních dat, popisuje využití frekvenčního spektra pro řešení
této úlohy. Jelikož ve většině běžných aplikací chybí apriorní informace o rozpty-
lové funkci, kterou je poškození obrazu aproximováno, obdobně jako často chybí
informace o velikosti aditivního šumu, jeví se v současnosti jako velmi perspek-
tivní metody rekonstrukce, založené na přístupu slepé dekonvoluce. Z hlediska
tohoto přístupu dává dobrý náhled na využívané algoritmy a na jejich možný
směr budoucího rozvoje studie [18]. Systematický přístup k dvourozměrné slepé
dekonvoluci, jako rekonstrukčního filtru přestavují také práce [14, 15, 16].

Třetí typ vyšetřovaných základních (low-level) algoritmů zpracování obrazu
je problematika hledání hran. O problematice detekce hran je sepsáno několik re-
lativně ucelených studií, např. [25], věnujících se i výkonnosti uvedených metod.
Až do poměrně nedávné doby se mohlo zdát, že pro hledání hran je význam Fou-
rierovy transformace především v aplikaci filtračních algoritmů, protože metody
založené na gradientních, nebo morfologických přístupech jinak tuto transfor-
maci nevyužívají. Jak ale ukazuje poměrně nový přístup detekce hran založený
na principu kongruence fáze, představený poprvé v roce 1999 v práci [19], není
tomu tak. Tato metoda se od svého uvedení dočkala mnoha vylepšení [20, 21, 22]
a je stále předmětem výzkumů, o čemž svědčí například práce [17]. Hledání hran
pomocí kongruence fáze poskytuje jedny z nejvěrnějších reprezentací hran ob-
jektů v obraze a je zároveň nejrobustnější vzhledem k přítomnosti aditivního
šumu.
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Část předložené disertační práce zabývající se porovnáním a vyhodnocením
paralelního a numerického modelování profituje z moderního trendu zavádět
matematické modelování do stále se rozšiřujícího okruhu lidských činností a
potřeby mít k dispozici spolehlivé metody pro validaci výsledků modelů a reality.
Numerické modelování a výpočty mají na VŠB bohatou tradici a díky úspěchu
projektu superpočítačového centra se tato tradice zajisté ještě více prohloubí.
Vědecké práce domácích autorů z VŠB dosahují v tomto oboru špičkové světové
úrovně.

1.2 Cíle disertační práce
Hlavním podnětem pro vypracování této práce byla potřeba mít k dispozici
přehled o správnosti nastavených parametrů a konstant numerického modelu, v
rámci zpracování grantového úkolu GAČR 102/06/0498.

Předložená disertační práce řeší metodiku ověření výsledků získaných vý-
počtem šíření teplotního pole v materiálu snímače, který tvoří jednu z částí
sestaveného fyzikálního modelu. Postup řešení je založen na paralelním fyzi-
kálním a matematickém modelování. V laboratorních podmínkách byl sestaven
a termovizní kamerou proměřen fyzikální model, jenž posloužil jako zdroj dat
pro srovnání s daty získanými výpočtem matematického modelu. Matematický
model je založen na popisu soustavy s distribuovanými parametry Fourierovou
parciální diferenciální rovnicí pohybového teplotního pole.

Disertabilní jádro práce tvoří ověření obecných trendů a účinnosti metod
využívaných pro digitální zpracování obrazu, při jejich aplikaci pro analýzu tep-
lotních polí, které je nedílnou součástí modelování teplotní zátěže elektroniky
moderních snímačů.

Původním přínosem disertační práce je analýza a návrh metodiky pro ve-
rifikaci numerického modelu a měřených dat, s využitím algoritmů zpracování
obrazu.

Cílem práce je analýza termovizních snímků dynamického ohřevu fyzikální
soustavy a rozbor metodiky pro porovnání s výsledky matematického modelu.
Název této práce napovídá, že je v ní kladen důraz na analýzu obrazových dat
s využitím Fourierovy transformace. Část práce si tedy klade za úkol zjištění a
vyhodnocení obecných tendencí vybraných nízko-úrovňových algoritmů zpraco-
vání obrazu, při jejich aplikaci na obrázky teplotních polí, ve srovnání s jejich
aplikací na přirozené obrázky. Vyhodnocení je provedeno zavedením vhodné
metriky, pomocí které je možno kvalitativně měřit výkonnost algoritmů. U nej-
důležitějších aplikací Fourierovy transformace ve zpracování obrazu, jakými je
bezpochyby filtrace, nebo rekonstrukce, jsou zavedenou metrikou měřeny vý-
kony i dalších alternativ užitých algoritmů. Disertační práce nalezne uplatnění
při vyhodnocování měření termovizními kamerami, verifikaci numerických mo-
delů s využitím metod zpracování obrazu, nebo při řešení problematiky návrhu
a výběru optimálního algoritmu pro filtraci, nebo detekci hran v obraze.

• Cíl: Ověřit možnost nasazení algoritmů zpracování obrazu na termovizní
data.
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• Cíl: Zjištění obecných tendencí základních algoritmů zpracování obrazu
v závislosti na vstupních datech. Vyhodnocení rozdílů ve výsledcích při
použití termovizních dat a obrazových dat přirozené scény.

• Cíl: Navržení metodiky pro vyhodnocení naměřených a vypočtených tep-
lotních polí metodami zpracování obrazu. Provedení analýzy vybraných
snímků a analýzy přechodového děje v čase.

• Cíl: Shrnutí výsledků provedených analýz, zhodnocení výsledků měření
úspěšnosti zkoumaných algoritmů zpracování obrazu, využívajících Fou-
rierovu transformaci.

1.3 Struktura disertační práce
Celá práce je strukturována do třech hlavních částí. První část tvoří kapitola
č. 3 a jedná se o teoretický úvod. Jsou zde rozebrány základní transformace
využívané pro digitální analýzu a zpracování obrazu a většina transformací je
využita v dalších částech této práce. Stejná kapitola také zkoumá velikost in-
formace nesené Fourierovými spektry obrázků a zabývá se jejich významem, ve
vztahu k informaci nesené waveletovými koeficienty (viz. obrázky 3.3 a 3.7).

Druhou část této práce tvoří čtvrtá kapitola, která popisuje provedené expe-
rimenty, za účelem analýzy obecných tendencí vybraných algoritmů, v závislosti
na použitých vstupních datech. Vstupní data jsou reprezentována testovacími
obrázky přirozené scény a teplotního pole. Na začátku kapitoly je podrobně ro-
zebrán a demonstrován princip Fourierovy filtrace. Zbytek kapitoly je věnován
experimentům a jejich vyhodnocení. Jsou zde popsány obecné tendence algo-
ritmů filtrace aditivního šumu pomocí Fourierových dolno-propustných filtrů,
Fourierova okenního filtru a waveletového filtru. Experimenty a vyhodnocení
úspěšnosti algoritmů pro rekonstrukci rozmazaného obrazu, spolu s metodami
řešícími problematiku hledání hran v obraze, tvoří zbytek této části disertace.
Pro rekonstrukci jsou zde uvedeny algoritmy ideální inverzní filtrace, Wienerův
rekonstrukční filtr, metoda Lucy-Richarson a iterační metoda slepé dekonvoluce.
Pro hledání hran jsou otestovány metody Canny, operátor Prewittové, morfolo-
gické metody hledání hran, hledání hran s využitím kongruence fáze a nakonec
s využitím waveletové transformace.

Poslední část této práce tvoří kapitoly 2 a 5, které se zabývají vznikem
a vyhodnocením teplotních polí na fyzikálním a matematickém modelu. Druhá
kapitola popisuje experimentální úlohu měření termovizní kamerou a seznamuje
čtenáře s numerickým modelem snímače. Je zde rozebrána rovnice pro pohybové
teplotní pole, vycházející z Fourierovy hypotézy o vztahu mezi hustotou tepel-
ného toku a teplotním gradientem. Kapitola 5 popisuje navrženou metodiku
přípravy a sjednocení dat z obou porovnávaných zdrojů a vyhodnocuje jejich
rozdíly.



Kapitola 2

Obrazy teplotních polí

Teplotní pole obecně může být matice hodnot, které udávají teploty vK. Pro na-
sazení algoritmů analýzy obrazu je nezbytné tyto matice hodnot transformovat
do obrazového prostoru, který definuje například 256 úrovní odstínu šedé, tako-
vým způsobem, aby po provedení požadovaných operací nad nimi, bylo možno
převést obraz zpět na teplotní pole. Obrázek 2.1 ukazuje rozdíl mezi rozložením
histogramu skutečného měření teplotního pole, kdy minimální teplota byla 24,4
a maximální 30°C a obrázkem přirozené scény, viz obrázek č. 4.2. Z rozdílu v
histogramech je zřejmé, že teplotní pole po kvantifikaci do 256 úrovní odstínů
šedé, zabere jen část ze spektra histogramu, což by mohlo být důvodem vzniku
problémů při aplikaci algoritmů zpracování obrazu. Proto je třeba vždy uchová-
vat informaci o rozsahu měřených teplot a teplotní pole převést do obrazového
prostoru až po odečtení minimální, v poli se vyskytující teploty.

Obrázek 2.1: Ukázka histogramu skutečného obrázku přirozené scény (vlevo) a
vpravo histogram obrázku teplotního pole.

Metody zpracování obrazu jsou experimentálně aplikovány na data pocháze-
jící ze dvou různých zdrojů. První část dat tvoří výsledky numerického výpočtu
přenosu tepla a druhý zdroj je fyzikální model stejného procesu. Tato kapitola
je věnována přiblížení souvislostí týkajících se vzniku obou souborů obrazových

6
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dat.

2.1 Problematika související se vznikem vypočte-
ných dat

2.1.1 Teorie přenosu tepla
Teoretický rozbor uvedený v této části disertační práce je zaměřen na analýzu
přenosu tepla v okolí senzoru ponořeného v olejové lázni. Přenos tepla lze ana-
lyzovat matematickým modelem termodynamického systému, který prostorově
vymezuje hmotnou část, jejíž stav se mění vlivem přenosu tepla nebo přeměnou
jiných druhů energie. Tepelný systém je množina prvků, které jsou spojeny na-
vzájem i s okolím tepelnými interakcemi a tvoří specifické vlastnosti systému.
Tepelný systém S se skládá z podsystémů S1, S2, ..Sk, které jsou tvořeny n
prvky. Formálně lze tepelný systém popsat: S(X,R), kde množina prvků je
X = {x1, x2, ..., xn} a množina relací mezi prvky je R = {r1, r2, ..., rn}. Pře-
chody mezi prvky podsystému se nazývají tepelné uzly, ve kterých dochází ke
koncentraci teplot a tepelných napětí. Například struktura pro tepelný systém
těleso-olejová lázeň-okolní prostředí je zobrazen na obrázcích 2.2.

Obrázek 2.2: Znázornění příkladů energetických vazeb prvků tepelného systému

Přenos tepla se v tepelných systémech uskutečňuje vedením, konvencí, sálá-
ním a může být popsán deterministickým matematickým modelem, který vy-
chází ze základních zákonitostí přenosu tepla pomocí základní Fourierovy par-
ciální rovnice vedení tepla s okrajovými a počátečními podmínkami. Dále může
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být přenos tepla popsán stochastickým matematickým modelem, který je vět-
šinou řešen až po vyjádření deterministického matematického modelu. Tento
model je v případech, kdy dochází k náhodným tepelným procesům, daleko
přesnější a může zahrnovat důležité fyzikální detaily modelu, jako jsou povr-
chové trhliny, drsnost třecích ploch, přítlačná síla dvou tepelných podsystémů
atd.

Z matematického hlediska je popis vedení tepla založen na Fourierově hypo-
téze o vztahu mezi hustotou tepelného toku q

[
W ·m2] a teplotním gradientem

grad(T ) zesíleným měrnou tepelnou vodivostí λ
[
W ·m−1 · kg−1].

q = −λ · grad(T ) (2.1)

Rovnice pohybového teplotního pole vychází z prvního zákona termodyna-
miky, který je fyzikálním zákonem zachování energie U v uzavřeném systému,
kde teplo Q a práce W jsou formy energie systému. Změna vnitřní energie dU
systému se rovná součtu tepla dodaného systému δQ a práce vykonané na sys-
tému δW , což lze zapsat rovnicí:

dU = δQ+ δW (2.2)

Rovnici prvního termodynamického zákona lze rozepsat na součet přenosu
tepla vedením a konvekcí δQA, na zvýšení tepla δQV v daném objemu dV a na
přírůstek spotřebované nebo vykonané práce δW . Tepelný proces je lineární.

dU = δQA + δQV + δW (2.3)

Jednotlivé změny a přírůstky jmenovaných fyzikálních veličin lze zapsat ma-
tematickými vztahy, které jsou níže rozepsány. Přírůstek vnitřní energie je de-
finován v homogenním prostředí tepelnou kapacitou cp, hustotou ρ a daným
objemem dV , kde dochází ke změně teploty T s časem t tímto vztahem:

dU = dV · cp · ρ ·
∂T

∂t
· dt (2.4)

Zvýšení tepla δQV v daném objemu dV s objemovou hustotou qV a pro daný
časový okamžik dt je rovna:

δQV = dV · qV · dt (2.5)

Přenos tepla vedením a konvekcí δQA popisuje změnu teploty T s časem t
ve směrech os x, y, z, pro daný objem dV = dx · dy · dz pevného tělesa s vnitřní
energií U . Vztah pro přenos tepla vedením a konvekcí δQA lze zapsat ve tvaru
součtu jednotlivých složek přenosu ve směrech os x, y, z:

δQA = dQx + dQy + dQz (2.6)

Jestliže je pevné těleso konstantního objemu, pak přírůstek vykonané nebo
spotřebované práce δW je nulový a vztah pro přenos tepla vedením a konvekcí
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je možné dále rozepsat pomocí přírůstků hustoty tepelného toku ve směrech os
x, y, z, do tvaru:

δQA = −
(
∂qx
∂x

+ ∂qy
∂y

+ ∂qz
∂z

)
dV · dt (2.7)

Rovnici prvního termodynamického zákona lze za předchozích předpokladů
upravit do tvaru:

dU = δQA + δQV (2.8)
Po dosazení výpočtů přenosu tepla vedením a konvekcí δQA, zvýšení tepla

δQV v daném objemu dV a přírůstkem vnitřní energie dU do rovnice prvního
termodynamického zákona a po vykrácení daného objemu dV a přírůstku času
dt na obou stranách rovnice dostaneme vztah:

Cp · ρ ·
∂T

∂t
= −

(
∂qx
∂x

+ ∂qy
∂y

+ ∂qz
∂z

)
+ qV (2.9)

Dle Fourierova zákona vedení tepla o vztahu mezi hustotou tepelného toku q
a teplotním gradientem grad(T ) zesíleným měrnou tepelnou vodivostí λ (2.1) a
ze vztahu mezi gradientem funkce grad(T ) a parciálními derivacemi, lze rovnici
prvního termodynamického zákona upravit do tvaru:

Cp · ρ ·
∂T

∂t
= λ

(
∂T

∂x2 + ∂T

∂y2 + ∂T

∂z2

)
+ qV , (2.10)

Tato rovnice potvrzuje Fourierův předpoklad, že změna teploty, tedy pře-
nosu tepla, závisí na parabole vzhledem k souřadnicím vzdálenosti. Parabolický
typ parciální diferenciální rovnice je ze vztahu 2.10 dobře patrný. Tvar paraboly
přenosu tepla v tělese mezi jednotlivými prvky je dán určitými parametry tě-
lesa, tedy výsledkem λ

cp·ρ , který shrnuje měrnou tepelnou vodivost λ, tepelnou
kapacitu cp

[
J · kg−1 ·K−1] a hustotu ρ

[
kg ·m−3].

Pokud uvažujeme systém bez vnitřního zdroje tepla, tedy nedochází ke zvý-
šení tepla s objemovou hustotou, je odvozená Fourierova parciální rovnice rovna:

∂T

∂t
= λ

Cp · ρ

(
∂T

∂x2 + ∂T

∂y2 + ∂T

∂z2

)
(2.11)

Počáteční a okrajové podmínky je nutné definovat pro jednoznačné určení a
doplnění řešení parciální diferenciální rovnice. Počáteční podmínka Fourierovy
parciální rovnice zapsaná ve tvaru teploty T (x, y, z, 0) pro definování trojrozměr-
ného prostoru tělesa obsahuje proměnnou t = 0, která má fyzikální interpretaci
času. Proměnné x, y, z popisující fyzikální interpretaci bodových souřadnic v
prostoru tělesa jsou u řešení počáteční podmínky proměnlivé:

0 ≤ x ≤ Xmax, 0 ≤ y ≤ Ymax, 0 ≤ z ≤ Zmax (2.12)
Okrajová podmínka Fourierovy parciální rovnice zapsaná ve tvaru teploty

T (x, y, 0, t)definuje přenos tepla na rozhraní mezi tělesem a okolním prostředím.
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Obrázek 2.3: Grafické zobrazení přenosu tepla mezi dvěmi body v tělese v jed-
norozměrném poli, jestliže jsou teploty obou krajních bodů shodné

Řešení okrajové podmínky obsahuje proměnnou t, která má fyzikální interpre-
taci času. Proměnné x, y, z popisující fyzikální interpretaci bodových souřadnic
v prostoru tělesa jsou rovny:

0 ≤ x ≤ Xmax, 0 ≤ y ≤ Ymax, z = 0 (2.13)

Tento zápis proměnných popisuje situaci, kdy se popisovaný prostor tělesa
jednou stranou sousedí s daným okolním prostředím.

Rovnice popisující okrajové podmínky pro jednorozměrné pole je rovna vztahu:

− λ∂T
∂x

= α [TA(t)− TS(t)] (2.14)

Změna teploty∂T∂x v závislosti na změně vzdálenosti ∂x od okraje mezi pev-
ným prvkem a okolním prostředím je ovlivněna měrnou tepelnou vodivostí
λ.Výsledná změna teploty ∂T

∂x je závislá na koeficientu šíření tepla okolním pro-
středím α a rozdílem mezi teplotou okolního prostředí TA(t) a TS(t) teplotou
na okraji mezi pevným prvkem a okolním prostředím.

Rovnice popisující okrajové podmínky pro trojrozměrný prostor vychází ze
stejného vztahu jako okrajové podmínky pro jednorozměrné pole, avšak je nutné
počítat nejen v jednom směru, ale ve třech směrech v prostoru. Rovnice popisu-
jící okrajové podmínky pro trojrozměrný prostor je dána vztahem pro výpočet
hustoty tepelného toku q:



Kapitola2. Obrazy teplotních polí 11

q = α [TA(t)− TS(t)] (2.15)

Hustotu tepelného toku q lze vyjádřit teplotním gradientem grad(T ) zesíle-
ným měrnou tepelnou vodivostí λ:

q = −λ · grad(T ) (2.16)

Upravený vztah rovnice popisující okrajové podmínky pro trojrozměrný pro-
stor vyjadřuje závislost změny teploty ∂T

∂x na změně vzdáleností bodu ∂x, ∂y, ∂z
od okraje mezi pevným tělesem a okolním prostředím:

− λ
(
∂T

∂x
,
∂T

∂y
,
∂T

∂z

)
= α [TA(t)− TS(t)] (2.17)

2.1.2 Numerický výpočet šíření teplotního pole
Výpočetní operace na matematickém modelu termodynamického systému, reali-
zovaného rovnicí vedení tepla, viz. předchozí kapitola, byly provedeny metodou
konečných prvků v programu Ansys Workbench. Geometrie soustavy hladino-
měru byla vytvořena pomocí software Pro/Ingeneer Wildfire 2. Tato geometrie
byla exportována do prostředí Ansys Workbench. Vytvořená výpočetní síť po-
měreně složité geometrie snímače, je ukázána na obrázku 2.4. Z obrázku je dobře
vidět i část snímače na přední ploše, která je síťována pravidelnou (mapped) sítí.
Tím je umožněno následné strojové vyčtení a uložení vypočtených dat z této
plochy. Výsledkem bylo 67886 prvků a 123885 uzlů sítě.

Podrobně se problematice výpočtu a nastavení tohoto modelu věnuje práce
[38]. Výpočet probíhal na jednom procesoru Intel 1,7GHz s operační pamětí
512MB a trval průměrně 2,5hodiny.

Data z numerického modelu byla získána také způsobem, kdy v post-processingu
programu Ansys bylo vytvořeno video, zachycující časový průběh numerické si-
mulace na požadované ploše a to bylo následně importováno a dále zpracováno
pomocí programu Matlab, viz kapitola 5.

2.2 Problematika související s daty fyzikálního
modelu

2.2.1 Měření infračerveného záření
Lidské oko vidí svět pouze ve viditelném světle a viditelné světlo vyplňuje
pouze malou část z celého vyzařovaného spektra (400-750nm). Neviditelné světlo
ukrývá většinu zbývajícího rozsahu spektra.

Spektrum je ve fyzikálním smyslu intenzita směsi elektromagnetických vln a
funkcí vlnové délky, nebo frekvencí. Všechny typy elektromagnetického vyzařo-
vání vyplývají z principu difrakce, refrakce, reflexe a polarizace. Jejich rychlost
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Obrázek 2.4: Geometrie namodelovaného snímače s vytvořenou konečnoprvko-
vou sítí.

šíření koresponduje s rychlostí světla za normálních podmínek. Výsledkem ná-
sobení vlnové délky a frekvence je konstanta c: ν · f = c

Infračervené záření zahrnuje pouze velmi malou část z celého rozsahu elek-
tromagnetického spektra. Začíná ve viditelné oblasti okolo 0,78μm a končí na vl-
nových délkách okolo 1000μm. Vlnové délky v rozsahu 0,7 až 14μm jsou důležité
z hlediska IR měření teplot. Okolo těchto vlnových délek je úroveň vyzařované
energie tak nízká, že detektory přestávají být citlivé a schopné zachytit ji.

Infračervený měřící systém je založen na faktu, že každé těleso emituje z
povrchu elektromagnetické záření, úměrné jeho skutečné teplotě. Část z tohoto
záření je infračervené záření, někdy také nazývané intrinsické.

Většina dnes používaných snímačů pro IR spektrum je založena na mikro-
bolometrických polích. Základem mikrobolometrického obrazového snímače je
tedy bolometr. Bolometr je elektronická součástka, jejíž elektrický odpor se mění
v závislosti na množství absorbovaného dopadajícího infračerveného záření. K
tomu aby změna elektrického odporu bolometru úměrná pouze absorbovanému
IR záření, je bolometr tepelně izolován od okolí. Typickým materiálem použí-
vaným pro absorpční odporové vrstvy bolometrů jsou například oxidy vanadu,
nebo amorfní křemík.

Toto záření vniká do atmosféry. S pomocí čoček (vstupní optiky) jsou pa-
prsky nasměrovány na detektor, který generuje elektrický signál úměrný záření.
Signál je dále zesílen a následně transformován na výstupní signál, který je
úměrný teplotě tělesa
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Obrázek 2.5: Struktura mikrobolometrického pole kamery. Obrázek převzat z:
[24].

2.2.2 Sestavení fyzikálního modelu soustavy
Měření teplotního pole senzoru bylo prováděno profesionální termovizní kame-
rou FLIR THERMACAM SC2000.

V laboratorních podmínkách byl zkonstruován přípravek s částí převodové
vany automobilu, do které byl snímač nainstalován (obr.2.6). Kamera byla umís-
těna ve vzdálenosti 400mm od senzoru v kolmém směru na jeho přední plochu,
aby byla dodržena maximální a konstantní intenzita záření. Pro zvýšení koefi-
cientu emisivity byly materiál snímače a jeho okolí začerněny černou barvou,
která měla garantovaný koeficient emisivity 0, 96. Převodová vana byla plněna
olejem Marlotherm MA. Dolní část senzoru byla ponořena do olejové lázně a na
horní část senzoru působilo okolní prostředí. Teplota okolí byla měřena digitál-
ním teploměrem THERMOMETER GTH1160 a kontrolu teploty olejové náplně
zajišťoval rtuťový teploměr. Termovizní kamerou byla měřena spodní část sen-
zoru a jeho nejbližší okolí. Pro eliminaci důsledků působení poruchových vlivů
náhodným prouděním vzduchu, bylo měřené okolí snímače opatřeno začerněným
papírovým límcem. Navíc byl ještě povrch snímače hladiny opatřen kontrolním
měřením s využitím platinového odporového snímače.

V průběhu laboratorních experimentů byly vytvořeny dvě hlavní série mě-
ření, pro vyšetření vlivu ohřevu elektroniky snímače jeho vlastní spotřebou. V
této úloze byla převodová vana naplněna olejem a tělo snímače opatřeno 5W
topným odporem, simulujícím jeho vnitřní elektroniku. Při měření přechodové
charakteristiky se vycházelo z počátečního ustáleného stavu teplot oleje, snímače
i okolí. Měřila se časová závislost šíření tepla, vzniklého uvnitř hladinoměru.
Přechodový děj šíření tepla se v sériích měření ustálil za 3000s.

Technické parametry kamery:

• Teplotní rozsah

1. −40 až 120°C,
2. 0 až 500◦C,
3. 350 až 1500◦C.
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(a) Celkový pohled na sestavený experiment. Ve
spodní části přípravku je termovizní kamera za-
měřená na snímaný objekt, v pozadí potom la-
boratorní zdroj pro napájení vnitřní elektroni-
ky hladinoměru a počítač pro sběr naměřených
dat.

(b) Záběr spodní části převodové vany a
ochranného límce kolem snímače hladiny oleje,
který měl za úkol zabránit ovlivnění měření ná-
hlou změnou proudění okolního vzduchu.

Obrázek 2.6: Fotografie pořízené během měření

• Teplotní citlivost < 0.08◦C @ 30◦C.

• Rozlišení 240× 320 pix.

2.2.3 Preprocessing dat získaných termovizní kamerou
Pro potřeby porovnání naměřených a numericky vypočtených teplotních polí,
bylo nezbytné změřená data setřídit a předzpracovat.

Kamerou snímaná scéna, obsahující senzor a část převodové vany, byla uklá-
dána do časové posloupnosti N + 1 digitálních obrazů Tp,n, n = 0, 1, 2 . . . N,
kde n je definován jako vzorkovací čas n · Ts, kde Ts = 1s je konstantní vzorko-
vací perioda. Získaná data byla dále převedena do souborů (*.mat), vhodných
pro následné zpracování v Matlabu, pomocí programu ThermaCamResearcher,
což je software dodávaný ke kameře. Vygenerované soubory obsahují naměřená
teplotní pole ve stupních Kelvina. Jelikož získané teploty jsou uspořádány do
2D matic, je na ně možné téměř přímo aplikovat algoritmy zpracování obrazu.
Jediný nezbytný krok, je přepočet rozsahu minimální a maximální naměřené
teploty na rozsah 0 − 1 (respektive 0 − 255) úrovní, které jsou v této práci
používány.

V různých sériích měření nebyl střed senzoru umístěn vždy přesně do stej-
ného bodu snímaného obrazu. Tento fakt měl za následek různou velikost, polohu
a natočení senzoru v obraze. Uložené matice také obsahují naměřené teploty v
okolí snímače, jež výpočtový model nezahrnuje a které bylo nezbytné správně
určit a z obrazu odfiltrovat, viz kapitola 5.
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(a) Obraz v odstínech černé, vytvořený z měře-
ného teplotního pole.

(b) Tentýž obraz zobrazený v barevné škále
„hot”, kdy černá barva odpovídá nejnižší tep-
lotě.

Obrázek 2.7: Zobrazení původního měřeného teplotního pole senzoru, včetně
okolí.



Kapitola 3

Transformace ve zpracování
obrazu

Hlavní myšlenkou a nejčastějším důvodem využití diskrétních transformací ob-
razových signálů, je převedení problému definovaného v jedné oblasti (například
prostorové) do nové oblasti (například frekvenční), ve které je možno daný pro-
blém vyřešit snadněji, nežli v doméně původní. Po vyřešení problému (například
filtrace ve frekvenční doméně) je důležitá možnost výpočtu inverzní transfor-
mace, která převede řešení zpět do původní domény (prostorové).

Nicméně předtím, nežli budou popisovány jednotlivé diskrétní (integrální)
transformace, je vhodné připomenout bezpochyby nejdůležitější princip analýzy
jakýchkoliv signálů a soustav, kterou je konvoluce.

3.1 Konvoluce
Základní myšlenkou konvoluce je vzájemná interakce dvou funkcí. Konvoluce
prostupuje napříč celým oborem zpracování obrazu a ve své podstatě je možno
říci, že každá jednotlivá diskrétní transformace obrazu je speciálním případem
konvoluce. Pro bližší popis vlastností konvoluce, nechť poslouží například [1].

Obecnou definici konvoluce dvou funkcí f a h (spojitých, nebo po částech
spojitých) reálné proměnné t představuje konvoluční funkce g(t), definovaná
konvergentním integrálem (3.1).

g(t) = (f ? h) (t) = f ? h =
−∞ˆ

∞

f(τ) · h(t− τ)dτ (3.1)

Pro dvourozměrný případ je konvoluční funkci g(x, y) dvou funkcí f a h
možno zapsat jako:

16
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g(x, y) = (f ? h)(x, y) = f ? h =
∞̂

−∞

∞̂

−∞

f(a, b) · h(x− a, y − b)dadb (3.2)

Ve zpracování obrazu se nejčastěji uplatňuje diskrétní 2D konvoluce ve tvaru
a konvoluční funkce tedy přechází do tvaru:

gm,n = (f ? h)(m,n) =
M−1∑
i=0

N−1∑
j=0

f(i, j) · h(m− i, n− j) (3.3)

Ze vztahu (3.2) a je zřejmé, že výpočet hodnoty konvoluční funkce v bodě
(x, y) probíhá jako vážený průměr funkce f s váhovou funkcí h, kterou je možno
chápat jako konvoluční jádro.

Výpočet konvoluce diskrétní obrazové funkce gm,n (3.3) probíhá tak, že kon-
voluční jádro posouváme napříč obrazovou maticí. Všechny obrazové body, které
konvoluční jádro překrývá, vynásobíme koeficientem v příslušné buňce a ná-
sledně všechny tyto hodnoty sečteme. Výsledek je poté uložen do jednoho no-
vého obrazového bodu, který je váženým průměrem okolních pixelů. Obrázek
3.1 graficky znázorňuje postup výpočtu konvoluce obrazového signálu.

Obrázek 3.1: Postup výpočtu konvoluce diskrétního obrazového signálu [36].

3.2 Fourierova transformace
Fourierova transformace byla vyvinuta francouzským matematikem Josephem
Fourierem. Jednorozměrná Fourierova transformace F transformuje funkci f(t)
(kde t je například časová proměnná) do její reprezentace ve frekvenční doméně,
F {f(t)} = F (ω), kde ω

[
Hz = s−1] je frekvence a 2πω

[
s−1] je úhlová frek-

vence. Komplexní funkce F je nazývána (komplexním) frekvenčním spektrem, ve
kterém je snadné vizualizovat relativní rozměry (četnosti) rozdílných frekvencí.
Spojitá Fourierova transformace F je dána vztahem
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F {f(t)} = F (ω) =
−∞ˆ

∞

f(t) · e−2πiωtdt, (3.4)

kde i je imaginární jednotka. Inverzní Fourierova transformace je F−1 je
potom

F−1 {F (ω)} = f(t) =
−∞ˆ

∞

F (ω)e2πiωtdω. (3.5)

Podmínky pro existenci Fourierova spektra funkce f jsou:

•
´∞
−∞ | f(t) | dt <∞,

• f může mít jen konečný počet nespojitostí na konečném intervalu.

Jednorozměrná Fourierova transformace může být jednoduše zobecněna do 2D.
Obraz f je funkce dvou proměnných (x, y) v prostoru. 2D Fourierova transfor-
mace taktéž používá harmonické funkce pro spektrální dekompozici. 2D Fouri-
erova transformace spojitého obrazu f je definována integrálem (3.6)

F (u, v) =
∞̂

−∞

∞̂

−∞

f(x, y)e−2πi(xu+yv)dxdy (3.6)

a její inverzní transformace (3.7) je definována jako

f(x, y) =
∞̂

−∞

∞̂

−∞

F (u, v)e2πi(xu+yv)dudv. (3.7)

Pro parametry (u, v) se užívá názvu prostorové frekvence.
Fourierova transformace existuje taktéž pro diskrétní signály, jestliže tyto

jsou ohraničené a mají konečný počet nespojitostí.
Výpočet 1D Fourierovy transformace pro diskrétní signály:

F (k) =
N−1∑
n=0

f(n) · e− 2πikn
N , (3.8)

Výpočet inverzní 1D Fourierovy transformace:

f(n) =
N−1∑
k=0

F (k) · e 2πikn
N . (3.9)

Výpočet 2D Fourierovy transformace pro diskrétní obrázky je realizován jako

F (u, v) = 1
MN

M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

f(m,n) · e−2πi(muM +nv
N ), (3.10)
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kde m = 0, 1, · · · , M − 1, n = 0, 1, · · · , N − 1 a inverzní Fourierova
transformace je dána

f(m,n) =
M−1∑
u=0

N−1∑
v=0

F (u, v) · e2πi(muM +nv
N ), (3.11)

kde u = 0, 1, · · · , M − 1, v = 0, 1, · · · , N − 1.
Protože složitost výpočtu této transformace je obvykle O(n2), používá se v

technických aplikacích algoritmus FFT se složitostí O(n · log(n)), viz. kapitola
2.2.1. Pro praktické využití Fourierovy transformace jsou důležité její vlastnosti,
jako:

• Linearita

• Změna měřítka a posun v čase

• Dualita transformace

• Derivace originálu

• Derivace obrazu

• Obraz reálné funkce

• Obraz konvoluce a součinu

• Parsevalova věta

• Limitní vlastnosti

• Periodizace funkce

Pro podrobnější popis Fourierovy transformace, její vlastností a odvození, nechť
se čtenář obrátí například na literaturu [1, 43, 42].

3.2.1 Algoritmus FFT
Rychlá Fourierova transformace je algoritmus, nebo spíše třída algoritmů, slou-
žící pro efektivní výpočet přímé diskrétní Fourierovy transformace - DFT a in-
verzní IDFT. Efektivnost algoritmu těží z myšlenky dělení původního problému
na podproblémy poloviční velikosti. Vzhledem k tomu, že časová náročnost vý-
počtu přímé Fourierovy transformace je při zpracování dvourozměrných signálů
O(n2) operací, byly v průběhu času vyvíjeny algoritmy, které umožnily časovou
náročnost výpočtu DFT snížit na únosnou mez. V současné době je nejpou-
žívanější variantou algoritmu FFT Cooley-Turkey algoritmus, který vynalezli
pánové J.W. Cooleyi a J.W. Turkey v roce 1965. Nicméně, jak se později zjis-
tilo, tento algoritmus byl popsán už v roce 1805 C.F. Gaussem. Hlavní výhodou
tohoto algoritmu je snížení počtu násobení s pohyblivou desetinnou čárkou, a
tedy snížení časové náročnosti výpočtu DFT až na n · log(n) operací. Znalost
algoritmu FFT obecně není nezbytná pro porozumění DFT, a proto je v této
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práci popsán jen velmi stručně. Mnohem podrobnější náhled na FFT poskytne
například literatura[2, 3, 4].

Stručný princip algoritmu FFT je z důvodu lepší přehlednosti nastíněn na
jednorozměrném vektoru dat o velikosti N = 2γ , kde γ je libovolné kladné celé
číslo. Prvním cílem je rozdělit výpočetní úlohu N-bodové DFT na výpočet dvou
transformací velikosti N/2. Pro k-tý index, objevující se v rovnici 3.8, lze zapsat
k = (N/2) k1 + k0, kde k1 = 0, nebo k1 = 1 a 0 ≤ k0 < N/2. Tedy přepišme
rovnici 3.17 do tvaru:

F (N2 )k1+k0
=
N−1∑
n=0

fn · e−
2πi((N2 )k1+k0)n

N

=
N−1∑
n=0

fn · e−
2πi((N2 )k1+k0)n

N . (3.12)

Kde jsme rozdělili exponenty a použili e−πik1n = (−1)k1n. Dále rozdělíme
sumaci přes n v rovnici 3.12 na sudé a liché indexy. Dostaneme:

F (N2 )k1+k0
=

N
2 −1∑
n=0

f2n (−1)2k1n · e−
2πik0(2n)

N

+
N
2 −1∑
n=0

f2n+1 (−1)k1(2n+1) · e−
2πik0(2n+1)

N . (3.13)

Po zjednodušení:

F (N2 )k1+k0
=

N
2 −1∑
n=0

f2n · e
− 2πik0n

N
2

+ (−1)k1 · e−
2πik0
N

N
2 −1∑
n=0

f2n+1 · e
− 2πik0n

N
2 . (3.14)

Nahradíme sumy na pravé straně rovnice 3.14 za X1 (k0) a X2 (k0) tak, že:

X1 (k0) =
N
2 −1∑
n=0

f2n · e
− 2πik0n

N
2 a X2 (k0) =

N
2 −1∑
n=0

f2n+1 · e
− 2πik0n

N
2

Všimněme si, že X1 je vlastně DFT N/2 vstupního vektoru pro všechna sudá
n=[0, 2, 4, . . . , N − 2] a obdobně X2 je DFT N/2 vstupního vektoru pro lichá
n=[1, 3, 5, ..., N − 1]. Nyní můžeme zapsat rovnici 3.8 jako:

F (N2 )k1+k0
=X1 (k0) + (−1)k1 · e−

2πik0
N X2 (k0) . (3.15)
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Připomeňme, 0 ≤ k0 < N/2 a k1 = 0, nebo k1 = 1. V případě že k1 = 0, z
rovnice 3.15 vyplývá

Fk0 = X1 (k0) + e−( 2πi
N )k0X2 (k0) , (3.16)

zatímco jestliže k1 = 1, z 3.15 dostaneme

F (N2 )+k0
= X1 (k0)− e−( 2πi

N )k0X2 (k0) . (3.17)

Stručně řečeno, jestliže počítáme DFT sudých a lichých indexů vstupu fn,
rovnice 3.16 a 3.17 nám říká, jak kombinovat tyto informace pro získání plné
DFT transformace FN . Rovnice 3.16 odvozuje prvních N/2 komponent z F a
rovnice 3.17 odvozuje druhou polovinu. N-bodová transformace je takto zredu-
kována na výpočet a patřičné smíchání dvou N/2 - bodových transformací.

3.2.2 Digitální obraz a DFT
Ve zpracování obrazu je Fourierova transformace velice hojně využívána. Její
aplikací jsou obrazová data v původním formátu (obrazová doména) převedena
do nové oblasti (doména obrazových frekvencí). Mnoho operací je totiž jak kon-
cepčně, tak výpočetně (stejně tak jako u všech ostatních druhů signálů) jed-
nodušší provádět právě ve frekvenční doméně. Jedná se například o kompresi,
filtraci, nebo další operace restaurování a detekce objektů v obrazu. Po úpravě
transformovaných dat ve frekvenční doméně je možno tato data transformovat
zpět do původního formátu v prostorové doméně, aplikací inverzní Fourierovy
transformace.

Výpočet Fourierovy transformace a vyjádření diskrétního obrazu pomocí
součtu řady sinusoid je dobře matematicky podložený. Hůře představitelný je
však Fourierův prostor obrazových frekvencí, do kterého Fourierova transfor-
mace původní data transformuje. Proto se následující část textu zabývá přiblí-
žením vizuálních aspektů Fourierovy transformace aplikované na obrazová data.

Sinusoidy, jimiž je obrazový signál vyjádřen ve frekvenční oblasti, reprezen-
tují změny úrovně jasu v celém obraze. Fourierova transformace kóduje sérii si-
nusoid přes celý rozsah prostorových frekvencí, od nulové – stejnosměrné složky,
až po nejvyšší prostorovou frekvenci, která se v obraze může vyskytnout (Ny-
quistova frekvence). Nejvyšší frekvence je dána rozlišením a velikostí pixelu.
Stejnosměrná složka, odpovídající nulové frekvenci, koresponduje s průměrnou
hodnotou jasu v celém zpracovávaném obraze. V reálných obrazech nemůže exis-
tovat nulová stejnosměrná složka, protože úrovně jasu se mění vždy mezi nulou a
kladnými hodnotami. Nikdy nemohou oscilovat kolem nuly. Amplitudové spek-
trum obrazového signálu, který obsahuje pouze jednu prostorovou frekvenci f
je zobrazeno na obrázku 3.2. Prostorová frekvence f se ve spektru projevuje
jako jediný vrcholek na ose prostorových frekvencí, o výšce úměrné amplitudě
jasu sinusového signálu. Ve spektru se taktéž objevuje stejnosměrná složka ob-
razového signálu, která reprezentuje průměrnou úroveň jasu celého vstupního
obrázku.
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Obrázek 3.2: Nahoře vlevo: signál sin(x) + 1, pro x = 0 : π
10 : 10π. Nahoře

vpravo: šedotónový obrázek stejné funkce. Dole vlevo: amplitudové spektrum
signálu. Dole vpravo: šedotónový obrázek amplitudového spektra.

Výstupem 2D Fourierovy diskrétní transformace je dvourozměrná matice
komplexních čísel stejného rozměru jako vstupní matice. Při předpokladu že
vstupem transformace je 2D šedotónový obraz s rozlišením 256 jasových úrovní,
pak se reálné i imaginární části spektra tohoto obrazu rozpínají na mnohokrát
větším rozsahu. Díky těmto skutečnostem je spektrum obrazu poměrně složité
zobrazit. Pro snazší vizualizaci amplitudového spektra je rozsah hodnot snížen
aplikací monotónní funkce jako např.

√
| F (u, v) |, nebo log | F (u, v) | .

3.2.3 Spektra prostorových frekvencí
Fourierův obraz F (u, v) je funkcí komplexní proměnné.

Komplexní spektrum

F (u, v) = Re(u, v) + Im(u, v)i (3.18)

Amplitudové spektrum

| F (u, v) |=
√
Re2(u, v) + Im2(u, v) (3.19)

Fázové spektrum
φ(u, v) = tan−1

[
Im(u, v)
Re(u, v)

]
(3.20)
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Energetické spektrum

E(u, v) = |F (u, v)2| = Re2(u, v) + Im2(u, v) (3.21)

Reálná i imaginární složka komplexního spektra obrazu v sobě ukrývá jistou
část obrazové informace. Pokud bychom si chtěli udělat představu o tom, jak
velké a v jakém poměru tyto zakódované obrazové informace jsou, poslouží k
tomu velice dobře následující experiment.

(a) (b)

(c) (d)

Obrázek 3.3: Experiment s výměnou amplitudových a fázových spekter dvou
různých obrázků. Obrázek (a) je originální snímek známého útvaru na Marsu
[37] a (b) je fotografie dívky. Obrázek (c) vznikl rekonstrukcí z amplitudového
spektra (a) a fázového spektra (b), zatímco obrázek (d) je výsledek rekonstrukce
z amplitudového spektra (b) a fázového spektra (a).

Pro zjištění obsahu obrazové informace nesené amplitudovým a fázovým
spektrem, jsou vyměněny komplexní části spekter dvou různých obrázků. Vý-
sledky tohoto experimentu zachycuje obrázek (3.3), ze kterého je jasně zřetelné,
která část komplexního spektra sebou nese větší množství informace o původ-
ním obrázku. Je zcela zřejmé, že rekonstruovaný obrázek je vždy podobnější
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tomu, jehož fázová část spektra byla použita. Pokud bychom provedli rekon-
strukci jen z fázového spektra, dostali bychom mnohem srozumitelnější obraz,
nežli rekonstrukcí jen ze spektra amplitudového. Tento experiment navrhl Op-
penheim a další v polovině devadesátých let [35]. Význam informací nesených
fázovým spektrem obrazu od té doby inspiroval celou řadu výzkumů a prací.
Ukázalo se, že fázové spektrum je poměrně odolné vůči různým druhům zkres-
lení a šumům. Techniky založené na rekonstrukci, nebo úpravě fázového spektra
tak našly uplatnění v oblastech, jako je například detekce hran a rohů, segmen-
tace obrazu, nebo také pro rekonstrukci obrazů poškozených rozmazáním, viz
kapitola 4.3.5.

3.3 Okenní Fourierova transformace
Vzhledem k tomu, že informace v signálech obecně není obvykle stacionární,
stala se okenní Fourierova transformace, nebo taté krátkodobá Fourierova trans-
formace (STFT - Short Time Fourier Transform) důležitým a výkonným nástro-
jem lokalizované frekvenční analýzy. STFT je také možno aplikovat pro analýzu
neperiodických signálů. Tento přístup navrhl Dennis Gabor v roce 1946.

Při práci s nestacionárními signály je výhodné analyzovat signál ve frek-
venční i prostorové doméně společně s maximálním možným rozlišením, čímž je
možno eliminovat nevýhody Fourierovy transformace - nedostatečnou prostoro-
vou lokalizaci.

Idea STFT spočívá v rozdělení vstupního signálu do krátkých intervalů, které
je možno považovat za periodické, a vyhodnocování Fourierovy transformace
těchto částí signálu. V ideálním případě poskytuje tato transformace informace
o výskytu libovolné frekvence ω na libovolném místě v obraze. Bohužel v praxi
se objevuje určitá neostrost, kterou v případě transformace 1D časového sig-
nálu můžeme nazvat jako časově-frekvenční neostrost, v případě transformace
2D signálu jako pozičně (prostorově) frekvenční neostrost. Její vznik objasňuje
princip neurčitosti.

Princip neurčitosti je ve zpracování obrazu speciálním případem obecného
principu neurčitosti, zavedeného Wernerem Heisenbergem v kvantové mecha-
nice. Jeden z možných výkladu je, že integrace přes větší plochu dává spoleh-
livější odhad obrazu funkce. Na druhé straně má integrace přes větší plochu
za následek zvýšení nejistoty ve vztahu k poloze původního signálu. V jedno-
rozměrném případě platí, že signál o krátké době trvání má široké frekvenční
spektrum a obráceně.

Technika použití této transformace spočívá ve výběru okenní funkce, která
je nenulová pouze na konečném intervalu. Jako příklad takové funkce uveďme
Gaussovu okenní funkci, která je centrována okolo t = 0, na intervalu daným
parametrem α.

g(t) =
√
α

π
e−αt2 (3.22)

Posunutím Gaussova okna o vzdálenost τ , dostaneme
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g(t− τ) =
√
α

π
e−α(t−τ)2 , (3.23)

tedy centrujeme okno okolo translačního parametru τ .
Algoritmus výpočtu pracuje tak, že posouvá okno přes daný signál a počítá

Fourierovu transformaci pro každý úsek. Matematicky ukazuje tento proces rov-
nice (3.24).

F (ω, τ) =
∞̂

−∞

f(t)g(t− τ)e−iωtdt (3.24)

Obrázek 3.4: Původní signál obsahující tři různé frekvence o třech různých am-
plitudách a jeho spektrogram, získaný aplikací STFT.

Z obrázku 3.4 je zřejmé, že STFT 1D signálu je funkcí času a frekvence,
tudíž 2D. Dvou dimenzionální data jsou vizualizována pomocí 3D grafu, ale
stejně dobře mohou být zobrazena jako obrázek. V tomto případě bylo použito
Gaussovo okno, z důvodu snahy o minimalizaci pozičně-frekvenční neostrosti.

V případě, že použijeme 2D vstupní signál, jejich Fourierův obraz je také
dvou dimenzionální. Z toho vyplývá, že kombinovaný, prostorově-frekvenční pro-
stor je čtyř dimenzionální. To poněkud zesložiťuje vizualizaci pozičně-frekvenčních
vlastností obrazu. Je poměrně těžké vizualizovat data existující ve třech dimen-
zích, jako například teplotu, nebo dynamické vlastnosti proudu média. V tako-
vých případech jsou obvykle hodnoty reprezentovány jako barvy a 3D prostor
je rozřezán na několik tenkých plátů. Pro vizualizaci ve 4D pozičně-frekvenčním
prostoru obrázků se jeví jako jediná přijatelná metoda použití oddělené vizua-
lizace dvou 2D prostorů, rovina-pozice a frekvence.

3.4 Kosinová transformace
Kosinová transformace je vlastně speciálním případem Fourierovy transformace.
Koeficienty této transformace jsou však reálná čísla, což kontrastuje s Fourie-
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rovou transformací, jejíž koeficienty jsou, obecně, čísla komplexní. K tomu aby
bylo dosaženo anulování komplexní (sinové) složky, je využíváno periodického
rozšíření transformované funkce na funkci symetrickou. Existuje více typů dis-
krétních kosinových transformací, které jsou v literatuře označovány římskými
číslicemi jako DCT I až DCT IV. Nejpoužívanější verzí a základ pro většinu
praktických aplikací však tvoří DCT II, proto následující definice odpovídají
právě DCT II. Pro podrobnější informace o ostatních typech DCT nechť po-
slouží například [48].

Dvourozměrná DCT obrazového signálu f(m,n), kde m = 0, 1, ...,M − 1 a
n = 0, 1, ..., N − 1 můžeme definovat jako:

FDCT (u, v) = C(u)C(v)
M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

f(m,n) · cos π

2M (2m+ 1)u · cos π

2N (2n+ 1)v

pro u = 0, 1, ...,M − 1 a v = 0, 1, ..., N − 1.
Inverzní dvourozměrná kosinová transformace je dána vztahem :

f(m,n) =
M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

C(u)C(v) · FDCT (u, v) · cos π

2M (2m+ 1)u · cos π

2N (2n+ 1)v

pro m = 0, 1, ...,M − 1 a n = 0, 1, ..., N − 1.
Koeficienty diskrétní kosinové transformace C(u) a C(v) jsou dány takto:

C(u) =


√

1
M pro m = 0√
2
M pro m = 1, 2, ..,M − 1

C(v) =


√

1
N pro n = 0√
2
N pro n = 1, 2, .., N − 1

Bázové funkce diskrétní kosinové transformace tvoří soustava

C(u)C(v) · cos π

2M (2m+ 1)u · cos π

2N (2n+ 1)v. (3.25)

FDCT (u, v) tak můžeme považovat za matici váhových koeficientů, příslu-
šející každé bázové funkci. Obrázek 3.5 ukazuje příklad 64 takových bázových
funkcí. Horizontální frekvence roste směrem zleva doprava a vertikální směrem
z hora dolů. Konstantní bázová funkce zcela vlevo nahoře představuje stejno-
směrnou složku.

Jelikož je transformace separabilní, využívá se této její vlastnosti pro urych-
lení jejího přímého i inverzního výpočtu. Dvourozměrnou DCT vypočteme po-
mocí série 1D DCT tak, že po výpočtu 1D DCT všech řádků obrazu je aplikována
1D DCT na všechny sloupce výsledných dat a naopak. Tedy například můžeme
DCT zapsat takto:

FDCT (u, v) = C(v)
N−1∑
n=0

{
C(u)

M−1∑
m=0

f(m,n) · cos π

2M (2m+ 1)u
}
·cos π

2N (2n+1)v.
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Obrázek 3.5: Obrázek bázových funkcí 2D DCT, tvořených soustavou (3.25)
pro matici M = N = 8 bodů. Z důvodu vylepšení vizuální kvality je obrázek
vytvořen pro matici 64 × 64 bodů a zobrazená matice velikosti M = N = 8
bodů je z něj vyřezána (je díky tomu dosaženo vyššího rozlišení obrázku).

Dvourozměrná diskrétní kosinová transformace našla významné uplatnění
v mnoha souborových formátech i formátech určených pro přenos videa. Na-
příklad se jedná o standardy JPEG, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, atd, které
využívají vlastnosti kosinové transformace, spočívající v úspoře paměti, ale i
časové složitosti výpočtů.

3.5 Waveletová transformace
Zřejmě poprvé byla waveletová transformace použita v půli osmdesátých let k
analýze seizmických dat, jako alternativa pro okenní Fourierovu transformaci a
následně byl tento matematický nástroj rozvinut v samostatnou matematickou
teorii, umožňující vytvoření hierarchické báze, dovolující vypočítat parametry
soběpodobnosti objektu na základě zkoumání jeho lokálních vlastností. Důle-
žitým krokem byl vývoj ortonormální waveletové báze (Ingrid Daubechies) s
kompaktním nosičem (nenulové koeficienty na konečném intervalu) v roce 1988.
Praktickým důsledkem byl vznik waveletových bází, které poskytují alternativu
k Fourierovské bázi.

Nejjednodušším a historicky nejstarším příkladem waveletů, tvořících orto-
gonální systém, je Haarova funkce, která byla pojmenována po svém objeviteli
Alfrédu Haarovi už v roce 1909. Předchůdci waveletů jsou také Luzinova a Ga-
borova funkce. Příkladem waveletů jsou funkce „mexický klobouk“, „pařížský
klobouk“, wavelety sestavené pomocí spline-funkcí atp. Například „mexický klo-
bouk“ je definován jako druhá derivace Gaussovy funkce g(t) = e(−t2/2), která
má stejné (dobré) lokalizační vlastnosti v časové i frekvenční oblasti:
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ψ(t) = (1− t2) · e(−t2/2), FT (ψ(t)) = ψ(ω) =
√

2π · ω2 · e(−t2/2).

Spojitou waveletovou transformaci můžeme definovat vztahem

FWT (a, b) =
−∞ˆ

∞

f(t) · ψ∗a,b(t)dt =
−∞ˆ

∞

f(t) · 1√
a
· ψ∗a,b

(
t− b
a

)
dt, (3.26)

kde ψ je mateřský wavelet, ψa,b tvoří jádro transformace pomocí roztažení
a posunutí mateřského waveletu. Parametr a značí měřítko waveletu (roztažení,
dilataci) a parametr b značí časový posuv waveletu.

Wavelet je obvykle konstuován tak, aby waveletový systém {ψj,k} j, k ∈ Z
tvořil ortonormální systém v prostoru L2(R), ale jsou i jiné možnosti. Jestliže
f(t) a ψa,b jsou reálné funkce, je i FWT {f(a, b)} reálná, ale existují i komplexní
waveletovké báze. Nejdůležitějšími požadavky na existenci waveletu ψ(t) jsou:

∞̂

−∞

|ψ(t)|2 dt <∞.

Pokud je funkce
∧
ψ(ω) Fourierův obraz F {ψ(t)}

(
∧
ψ(ω) =

∞́

−∞
ψ(t) · e−i(2πω)tdt

)
,

pak

∞̂

0

∣∣∣∣∧ψ (ω)
∣∣∣∣2

ω
dω <∞.

Pro komplexní wavelet navíc:

∀ω ∈ R :
∧
ψ (ω) ∈ R ∧ ∀ω ∈ R− :

∧
ψ (ω) ≡ 0.

Waveletem rozumíme funkci ψ ∈ L2(R)

ψj,k(t) = a
j
2 · ψ(ajt− k). (3.27)

Pokud konstruujeme waveletový systém založený na translaci a dyadické
dilataci, potom wavelet bude mít následující tvar:

ψj,k(t) = 2
j
2 · ψ(2jt− k). (3.28)

Ortonormalita systému znamená, že informace obsažená ve waveletovém ko-
eficientu není obsažena v žádném jiném waveletovém koeficientu a také že mů-
žeme kompletně zrekonstruovat původní signál pomocí waveletových koeficientů.
Neboli pro každou funkci (signál) f ∈ L2(R) platí f =

∑
j∈Z

∑
k∈Z 〈f, ψj,k〉ψj,k

(konvergence řad je v normě prostoru L2(R) a symbol 〈f, ψj,k〉 značí skalární
součin v prostoru L2(R)). Základem konstrukce waveletového systému je ob-
vykle tzv. multirozklad (multiresolution analysis).
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3.5.1 Multirozklad
Pro řešení waveletové transformace v technických aplikacích se často používá
tzv. multirozkladu (Multiresolution analysis, multiscale approximation). Mul-
tirozkladem nazýváme neklesající posloupnost uzavřených škálovacích podpro-
storů Vk ∈ L2(R), k ∈ Z, pro něž platí jisté podmínky [33]. Multirozklad (vzta-
ženo v rámci této práce pouze na ortonormální wavelety) L2(R) se skládá z:

1. Uzavřených podprostorů Vk ∈ L2(R), k ∈ Z, pro něž platí:

• ⊂ V−2 ⊂ V−1 ⊂ V0 ⊂ V1 ⊂ V2 ...,tj. Vk ⊂ Vk+1∀k ∈ Z
• ∩k∈ZVk = {0}
• ∪k∈ZVk je hustý a představuje L2(R), tj. (∪k∈ZVk)? = L2(R)
• f ∈ Vk ⇔ f(2.) ∈ Vk+1 - funkce f ∈ Vk+1 obsahuje dvojnásobný

počet bodů než f ∈ Vk

2. Funkce φ ∈ V0 takové, že {φ(t− k)}k∈Z ∀k ∈ Z je ortonormální bází V0.
Funkce φ ∈ V0 se nazývá škálovací funkcí, nebo základní škálovou funkcí,
resp. také otcovský wavelet a slouží pro analýzu jednotlivých škálových
podprostorů Vk.

Konstrukce ortonormální báze pomocí multirozkladu zajišťuje, že wavelety a k
nim příslušné škálové funkce jsou navzájem ortogonální. Ještě poznamenejme,
že dále budeme uvažovat pouze wavelety s kompaktním nosičem, které mají
pouze konečný počet škálových koeficientů různých od nuly.

3.5.2 Mallatův algoritmus
Pro případ ortogonálních waveletů je nejčastěji využíván Mallatův algoritmus.
Tento algoritmus slouží k výpočtu diskrétní waveletové transformace a bývá
nazýván taktéž jako rychlá waveletová transformace.

Obrázek 3.6: Mallatovo schéma dekompozice a rekonstrukce signálů
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Postup dekompozice je dokumentován na obr. 3.6 a lze ho, pro obrazovou
matici [f(x, y)] shrnout do následujících kroků:

• V horní větvi aplikujeme horno-propustný filtr a získáme matici s rozměry[
M/2L,N/2L−1] (tedy snižujeme počet řádků na polovinu, počet sloupců
zůstává), která obsahuje rychle proměnné složky.

• Ve spodní větvi aplikujeme dolno-propustný filtr a získáme matici s roz-
měry

[
M/2L,N/2L−1] (tzn. snižujeme počet řádků na polovinu, počet sloupců

zůstává), která zachovává důležité pomalu proměnné složky.

Získané matice A, D dále podvzorkováváme po řádcích, jak je naznačeno v
Mallatově schématu na obr. 3.6.

• Na matici D, která vznikla v horní větvi, aplikujeme jak horno-propustný,
tak dolno-propustný filtr a z této matice získáme dvě matice o rozměrech[
M/2L,N/2L

]
(tzn. snižujeme počet sloupců na polovinu, poloviční počet

řádků zůstává).

• Na matici A, která vznikla ve spodní větvi, aplikujeme také horno-propustný
a dolno-propustný filtr a z této matice získáme opět dvě matice o rozmě-
rech

[
M/2L,N/2L

]
(tzn. snižujeme počet sloupců na polovinu, poloviční

počet řádků zůstává).

Při dalším stupni dekompozice (L = 2) se celý postup opakuje a vstupní ma-
ticí pro dekompozici se stává matice AA, která vznikla z původní matice A
podvzorkováním dolno-propustnými filtry po sloupcích a řádcích atd..

Obrázek (3.7) přibližuje význam koeficientů waveletové transformace a byl
inspirován výměnou fázových spekter dvou různých obrázků (obr.: 3.3). Stejně
tak jako při experimentu s Fourierovým spektrem, je i u waveletové transfor-
mace možno provést dekompozici a poté manipulovat koeficienty aproximace
a detailů. Jedna z mnoha možných manipulaci, či vzájemného přepočtu, mezi
maticemi detailů dvou různých obrázků demonstruje obr.: (3.7). Původní ob-
rázky jsou stejné, jako u obr.: (3.3) a byly dekomponovány do první úrovně
waveletem db1 (3.7 a, b). Pod nimi na obrázcích (3.7 c, d) je výsledek jejich
rekonstrukce po namíchání aproximačních a detailních koeficientů. Obrázek (3.7
c) je rekonstruován z globálních maxim detailních i aproximačních koeficientů
obou obrázků, (3.7 d) je získán naopak kombinací globálních minim koeficientů
obou obrázků.

Díky možnosti nalezení vhodných manipulací matic aproximačních a detail-
ních koeficientů, vhodné volbě bázového waveletu a hloubky dekompozice, stejně
tak jako výběrem stromu pro zpětnou rekonstrukci, je waveletová transformace
využívána v dlouhé řadě praktických aplikací. Zároveň z ní její vlastnosti dělají
potenciálně silný a výkonný nástroj pro zcela nové aplikace.

3.5.3 Výběr vhodného waveletu
Výběr vhodného waveletu záleží vždy na konkrétní úloze a charakteru zpra-
covávaných dat. Obecně platí, že čím více se wavelet podobá signálu, tím je
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(a) (b)

(c) (d)

Obrázek 3.7: Nahoře: první stupeň waveletové dekompozice obrázků „Face on
Mars” [37] a „dívka”. Dole: obrázky rekonstruované ze smíchaných aproximač-
ních a detailních koeficientů. Oba původní obrázky jsou shodné s obr.: (3.3 a,
b).

aproximace lepší. Nejrozšířenější metodou výběru vhodného waveletu je využití
entropie. Bylo ale objeveno několik souvislostí, které mohou při výběru pomoct
[33]:

• Hárova báze dosahuje velmi dobrých výsledků při aplikaci na signály se
skokovými přechody, ovšem při aplikaci na pomalu se měnící signály vy-
kazuje největší zkreslení a nejmenší účinnost.

• Pro zpracování běžných signálů je velmi rozšířená báze Daubechies, která
je optimalizována pro aproximaci po částech konstantních a lineárních
signálů.
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3.6 Obecné srovnání waveletové a Fourierové trans-
formace

Tak jako u Fourierovy transformace obrazu, je základní princip waveletové trans-
formace založen na třech základních krocích.

1. Výpočet dvourozměrné transformace z obrázku.

2. Manipulace koeficienty transformace za účelem dosažení požadované ope-
race.

3. Výpočet inverzní transformace.

Hlavní rozdíl mezi DFT (FFT) a WT spočívá v lokalizaci. Klasická DFT je loka-
lizována pouze ve frekvencích, kdežto waveletová transformace je lokalizovaná i
v čase. Víc podobná waveletové transformaci je okenní Fourierova transformace
(STFT), která je také lokalizovaná v čase i frekvencích, ale je u ní problema-
tické nalezení kompromisu mezi frekvenčním a časovým rozlišením. Waveletová
transformace s využitím multirozkladu většinou poskytuje ještě lepší reprezen-
taci signálů, s vyváženým rozlišením v libovolném čase a frekvenci.

Diskrétní waveletová transformace je také méně výpočetně náročná (O(N))
ve srovnání s FFT (O(NlogN)).Tato výpočetní výhoda však není vlastní trans-
formaci, ale odráží volbu logaritmického rozdělení frekvencí, v kontrastu s rov-
noměrným rozložením frekvencí u FFT. Nutno poznamenat, že této složitosti
dosáhneme pouze tak, že velikost filtru je nezávislá na velikosti signálu. Wa-
velet bez kompaktního nosiče, například Shannonův wavelet, vyžaduje O(N2)
operací.

Obrázek 3.8: Nahoře: testovaný signál. Vlevo: rekonstrukce pro 15 a 30 největších
koeficientů FT. Vpravo rekonstrukce pro 15 a 30 největších koeficientů WT.
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Obrázek 3.8 demonstruje schopnost waveletové transformace dekorelovat sig-
nál úspěšněji, nežli Fourierova transformace. Obrázek ukazuje rekonstrukci sig-
nálu s použitím Fourierovy a waveletové transformace. Pro obě zpětné trans-
formace bylo ponecháno pouze prvních 15 a 30 nejvýznamnějších koeficientů. V
levém sloupci (nahoře a dole) rekonstrukce signálu z 15 a 30 nejvýznamnějších
koeficientů Fourierova spektra. Pravý sloupec (nahoře a dole) rekonstrukce WT
(wavelet Daubechies1 a druhá úroveň dekompozice) s 15 a 30 nejvýznamnějšími
koeficienty.

3.7 Afinní transformace
Tyto geometrické transformace jsou, díky svým vlastnostem, často využívány
pro registraci obrazu. Jednou z nejčastěji používaných forem zápisu v maticové
formě je:

[
x y 1

]
=
[
u v 1

]
AT =

[
u v 1

]  t11 t12 0
t21 t22 0
t31 t32 1

 , (3.29)

kde matice AT je affinní (transformační) maticí. Tato transformace může
měnit měřítko, rotaci, posun, nebo projektivní zkreslení obrazu, v závislosti
na volbě hodnot matice AT . Zajímavou vlastností této transformace je to, že
výsledkem složení více affinních transformací je opět affinní transformace. Ma-
tematicky to znamená, že výslednou affinní transformaci můžeme získat násobe-
ním dílčích transformačních matic AT . Affinní transformace zahrnující změnu
měřítka, změnu úhlu natočení a posunutí je někdy nazývána lineární konformní
transformací a transformační matice v tomto případě vypadá takto:

T =

 s · cosϕ s · sinϕ 0
s · sinϕ s · cosϕ 0
δx δy 1

 . (3.30)

3.8 Radonova transformace
Tato transformace je v praxi nejčastěji nasazována v oblasti snímání objektů
pomocí pohyblivého zdroje, například v počítačové tomografii. V oboru zpra-
cování obrazu našla ale využití i v souvislosti s detekcí rovných linii [47], ale
i jinde. Například je možno využít jejich vlastností pro určení úhlu natočení
objektů v obraze, či obrazu samotného, vzhledem k definované linii.

Radonova transformace počítá projekce obrazové matice f(x, y) v daném
směru. Projekcí f(x, y) je množina paralelních přímkových integrálů, které vy-
cházejí ze společného zdroje v určitém směru, kdy tento zdroj rotuje okolo ob-
razového středu. Projekce může být počítána pro libovolný úhel θ.
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Rθ (u) =
∞̂

−∞

f(u · cosθ − v · sinθ, u · cosθ + v · sinθ)du, (3.31)

kde
[
u
v

]
=
[

cosθ sinθ
−sinθ cosθ

]
·
[
x
y

]
.

Obrázek 3.9 ukazuje výsledek radonové transformace binárního obrázku hran
snímače, pro úhly natočení 0-90°. Bílý čtvereček označuje nalezené maximum,
na kterém je předpokládána nejdelší hrana v obraze. Vpravo na obrázku 3.9 je
výsledek po zpětné Radonové transformaci a modrou čárou je zvýrazněna hrana,
detekovaná maximem (úhel natočení 90-3 = 87° a vzdálenost 61 obrazových
bodů od středu obrazu.

Obrázek 3.9: Vlevo, zobrazení Radonovy transformace hran snímače, bílý čtve-
reček označuje maximum. Vpravo je v obrázku snímače zvýrazněna nejdelší
nalezená hrana pomocí Radonovy transformace.

3.9 Distanční transformace
Tato transformace se využívá pro detekci a klasifikaci příznaků v obraze. Výsled-
kem takové transformace Dp je distanční pole, nebo mapa, vytvořená konverzí
vstupního binárního obrazu F . Konverze probíhá tak, že pro každý obrazový
bod je spočítána vzdálenost k nejbližšímu bodu s opačnou hodnotou. Výpočet
vzdálenosti se používají algoritmy, které aproximují zvolenou metriku. Nejčastěji
používané jsou například tyto metody:

Euklidovská - Pro dva body f1 = (x1, y1) a f2 = (x2, y2) dvou obrazových
polí F1 a F2 je jejich vzdálenost vypočtena jako:

d(x, y) =
√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 (3.32)
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Cityblock - Pro dvourozměrná pole je vzdálenost mezi body f1 = (x1, y1) a
f2 = (x2, y2) počítána jako:

d(x, y) =| (x1 − x2) | + | (y1 − y2) | (3.33)

Výsledek distanční transformace pro obě zmíněné metody ukazuje obrázek č.
3.10. Vstupy jsou umělé binární obrázky jednoho a dvou osamocených bodů.
Pro studium dalších metod a možností výpočtu distanční matice, ale i dalších
klasifikačních algoritmů, nechť poslouží například [3].

Obrázek 3.10: Vlevo, syntetické binární obrázky velikosti 50×50 pixelů s jedním
a čtyřmi nenulovými body. Uprostřed, výsledek distanční transformace metodou
„Cityblock” a vpravo, výsledek distanční matice Euklidovskou metrikou. .



Kapitola 4

Fourierova transformace v
praxi

4.1 Filtrace obrazu ve frekvenční doméně
Filtraci ve frekvenční doméně je možno popsat následujícími kroky:

1. Vynásobení vstupní obrazové matice f(x, y) výrazem (−1)x+y z důvodu
posunutí nulové obrazové frekvence do středu matice po transformaci

2. Výpočet diskrétní Fourierovy transformace F (u, v) obrazu z kroku (1).

3. Vynásobení F (u, v) obrazem filtru H(u, v).

4. Výpočet inverzní DFT výsledku násobení z kroku (3).

5. Získání reálné části výsledku z bodu (4).

6. Vynásobení výsledku z bodu (5) vztahem (−1)x+y.

Funkce H(u, v) je nazývána obrazem přenosové funkce filtru, protože v obra-
zové funkci nuluje požadované frekvence, zatímco ostatní nechává nezměněné.
Matematicky zapsána vypadá filtrace obrazu ve frekvenční doméně takto:

G(u, v) = H(u, v) · F (u, v).

Filtrovaný obrázek je získán inverzní Fourierovou transformací G(u, v):

f̂(x, y) = F−1 [G(u, v)] .
Násobením mezi H(u, v) a F (u, v) vzniká dvourozměrná matice. Obecně je

F (u, v) komplexní, zatímco obraz přenosové funkce filtru může být komplexní,
nebo jen reálný. V praxi bývá častěji H(u, v) realizován právě maticí reálných
hodnot. Protože každá komponenta filtru H(u, v) násobí jak imaginární, tak
reálnou složku matice F (u, v), jsou takovéto případy (s reálnou funkcí H(u, v))

36
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nazývány filtrací s nulovým posunem fáze (Zero Phase Shift). Reálné filtry tedy
nemění fázi transformace obrazu. Filtrovaný obraz je získán zpětnou Fourierovou
transformací G(u, v).

Inverzní DFT je obecně komplexní funkce. Pokud předpokládáme vstupní
obraz i filtr jako funkce reálné proměnné, měly by ideálně být imaginární kompo-
nenty inverzní DFT nulové. V praxi tomu tak většinou nebývá a u inverzní DFT
se vyskytují parazitické imaginární komponenty, například díky zaokrouhlování.
Tyto parazitické imaginární koeficienty je možno vypustit. Proceduru filtrace ve
frekvenční doméně názorně ukazuje obrázek (4.1), kde pre a post processing re-
prezentuje úkony jako například úpravu histogramu, oříznutí vstupního obrazu,
převod číselného formátu vstupních dat.

Následující části této kapitoly jsou zaměřeny na různé možnosti manipu-
lace s Fourierovými spektry reálného testovacího obrázku. Je shrnuto použití
klasických filtrů, včetně důsledků voleb jejich různých parametrů.

Obrázek 4.1: Blokové schéma filtrace obrazu ve frekvenční doméně.

4.1.1 Filtrace vysokých obrazových frekvencí
Pro porovnání níže popsaných druhů filtrů je použito metodiky, která stanovuje
přesné množství informace, která je z filtrovaného spektra obrázků jednotlivými
filtry odebírána. Jsou spočítány velikosti kružnic, které zahrnují takové frek-
vence ve spektru, které nesou definované množství z celkové energie signálu EC .
Toto množství je získáno sečtením komponent energetického spektra obrázku ve
všech bodech (u, v), pro u = 0, 1, 2, ...,M − 1 a v = 0, 1, 2, ..., N − 1. Tedy:

EC =
M−1∑
u=0

N−1∑
v=0

E(u, v), (4.1)

kde E(u, v) je dáno rovnicí (3.21). Jestliže je transformace centrována, pak
kružnice o poloměru r, se středem v nulové frekvenci, obsahuje o procent výkonu
spektra, kde

o = 100
[∑

u

∑
v

E(u, v)/Ec

]
(4.2)

a součty probíhají jen přes ty hodnoty (u, v), které leží uvnitř, nebo na
hranici kružnice.
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Na obrázku č. 4.2 ukazuje originál testovacího obrázku, obsahujícího širo-
kou škálu jemných detailů i několik souvislejších ploch. Velikost obrázku M =
N = 320 pixelů. Pravá polovina obrázku 4.2 zachycuje středované amplitudové
spektrum, do kterého jsou vykresleny kružnice o poloměru 5, 25 a 66 pixelů, se
středem v obrazové frekvenci u = v = 0.Velikosti kružnic jsou vypočteny pro
o = 86, 97.9 a 99.6%, dle vztahu (4.2).

Obrázek 4.2: Originál přirozeného testovacího obrázku a jeho spektrum,
se superponovanými kružnicemi o poloměrech 5, 25 a 66, které vymezují
86, 97.9 a 99.6% výkonového spektra obrázku.

4.1.1.1 Ideální dolnopropustný filtr

Tento filtr je nejjednodušším dolnopropustným filtrem, který odstraňuje z frek-
venčního spektra obrázku všechny frekvence, které leží ve spektru ve větší vzdá-
lenosti od středu (stejnosměrné složky), než vymezuje kružnice o poloměru D0.
Přenosovou funkci takového filtru je možno zapsat následujícím vztahem:

H(u, v) =
{

1 pro D(u, v) ≤ D0

0 pro D(u, v) > D0
,

kde D(u, v) udává vzdálenost bodu (u, v) od středu centrovaného spektra
tak, že

D(u, v) =
√

(u−M/2)2 + (v − N/2)2. (4.3)

Ideální filtr je charakteristický ostrým přechodem mezi maximem a minimem
funkce přenosové funkce filtru H(u, v), což například znamená, že takovýto filtr
je realizovatelný na počítači, i když fyzikálně realizovatelný není. V obraze,
h(x, y) který vznikne zpětnou Fourierovou transformací funkce H(u, v), bude
patrné kmitání výsledné funkce k nule, se snižující se amplitudou. To vede při
praktickém použití ideálních filtrů ke vzniku obrazových artefaktů a efektu ná-
sobení ostrých hran, patrných velmi dobře například na obrázcích 4.4 uprostřed
a vpravo dole.
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Obrázek 4.3: Ukázka přenosové funkce ideálního dolnopropustného filtru, vlevo
pro dvourozměrný případ, vpravo pro jednorozměrné signály, kde D0 je mezní
frekvence. Všechny frekvence vyšší než D0 filtr ve spektru potlačuje.

Obrázek 4.4: Filtrace přirozeného obrázku ideálním dolnopropustným filtrem.
Horní řada obrázků ukazuje tři různé velikosti filtru o poloměrech D0= 5, 25 a
66 obrazových bodů, vymezujících 86, 97.9a99.6% výkonového spektra obrázku.
Spodní řada obrázků je výsledek po zpětné transformaci výsledku filtrace.

Spodní část obrázku 4.4 ukazuje výsledky aplikace ideálního dolnopropust-
ného filtru, který odstraňuje vysoké frekvence, ležící ve spektru mimo bílé ob-
lasti, vyobrazené na horních třech polích obrázku 4.4. Nejmenší kruh zachová z
původního spektra jen 86% výkonu, prostřední zachová vzorky obsahující 97.9%
původního výkonu a poslední zachovává 99.6% původního výkonu spektra, ob-
saženého v nejnižších obrazových frekvencích.
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4.1.1.2 Butterworthův dolnopropustný filtr

Přenosová funkce dolnopropustného Butterworthova filtru (DPBF) řádu n a s
frekvencí řezu D0 od počátku, je definována jako

H(u, v)= 1
1 + [D(u, v)/D0]2n

. (4.4)

Obrázek 4.5: Ukázka přenosové funkce Butterwothova dolnopropustného filtru.
Vlevo pro dvourozměrný případ, vpravo pro jednorozměrné signály, kde D0 je
mezní kmitočet a n je řád filtru. Všechny frekvence vyšší než D0 filtr ve spektru
potlačuje.

Perspektivní pohled a příčný řez filtrem Butterworthova typu ukazuje obrá-
zek č. 4.5. Na rozdíl od IDPF nemá přenosová funkce BDPF, především nižších
řádů, tak ostrý přechod mezi odfiltrovanými a zachovanými frekvencemi, díky
čemuž nevznikají po zpětné Fourierově transformaci v obraze artefakty na hra-
nách objektů. Jelikož se jedná o filtr s hladkou přenosovou funkcí, je mezní
frekvence D0 definována, v souladu s kapitolou 4.1.1, jako 50% funkční hodnoty
H(u, v).

Výsledek aplikace BDPF na testovací obrázek ukazuje obr. 4.6. Použitý
BDPF je druhého řádu (n=2), se třemi frekvencemi řezu D0 stejnými jako u
IDPF. Na rozdíl od IDPF je zřetelný hladší přechod mezi potlačenými a za-
chovanými částmi spektra - postupnější rozmazání vyšších frekvencí. Zcela také
vymizel efekt vzniku artefaktů násobení ostrých hran ve zpětné FT.

Ukázky filtrací těmito filtry byly provedeny na vstupním obrázku obsahující
„vyšší frekvence” - množství hran a různorodost ploch ve scéně, aby byl lépe
demonstrován efekt ovlivnění obrazu.

V praxi jsou dolnopropustné filtry nasazovány v rozličných aplikacích, přede-
vším pro zvýšení vizuální kvality poškozených obrázků. Dolnopropustnou filtraci
nalezneme v aplikacích od preprocesingu dat při rekognitě textu, až po kosme-
tické úpravy fotografií osob (např. vyhlazení kůže). Tyto filtry jsou nasazovány
například pro odstranění periodického rušení obrazu vzniklého jako výsledek mě-
ření mnoha přístrojů, především ve zdravotnictví, dálkovém průzkumu Země, či
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Obrázek 4.6: Filtrace přirozeného obrázku Butterworthovým dolnopropustným
filtrem. Horní řada obrázků ukazuje tři různé velikosti filtru o poloměrech 5 a 25
a 66 obrazových bodů ve frekvenční doméně, spodní řada obrázků je výsledek
po zpětné transformaci výsledku filtrace.

vesmíru atd.

4.1.1.3 Gaussův dolnopropustný filtr

Tento filtr je definován přenosovou funkcí

H(u, v) = e−D
2(u,v)/2D2

0 , (4.5)

kde D0 je opět mezní kmitočet. Díky tomu, že inverzní Fourierova trans-
formace dolnopropustného Gaussova filtru je opět Gaussián, není ve výsledcích
filtrace již vůbec přítomen efekt tvorby artefaktů násobení hran. Zároveň taky
tato vlastnost GDPF umožňuje tvorbu hladkých filtrů pro prostorovou doménu,
čehož se v praxi často využívá. Pokud je velikost filtrační masky v prostorové
doméně dostatečně malá (menší počet násobení), je konvoluce dvou funkcí v pro-
storové doméně výpočetně méně náročná, než transformace a filtrace v doméně
frekvenční.

Perspektivní pohled na dvourozměrnou přenosovou funkci GDPF zachycuje
obrázek č. 4.7 vlevo, vpravo je průběh stejné přenosové funkce pro jednoroz-
měrný případ signálu.
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Obrázek 4.7: Ukázka přenosové funkce Gaussova dolnopropustného filtru, vlevo
pro dvourozměrný případ, vpravo pro jednorozměrné signály, kde D0 je mezní
obrazová frekvence.

Obrázek 4.8: Filtrace přirozeného obrázku Gaussovým dolnopropustným filtrem.
Horní řada obrázků ukazuje tři různé velikosti filtru o poloměrech 5 a 25 a 66
bodů ve frekvenční doméně, spodní řada obrázků je výsledek po zpětné trans-
formaci výsledku filtrace.

Obrázek 4.8 ukazuje výsledky aplikace GDPF na testovací obrázek, s frek-
vencemi řezu shodnými jako v předchozích případech. Podobně jako se snižo-
váním řádu u BDPF, dochází u Gaussova filtru při zvyšování D0, ke snižování
strmosti H(u, v). Při použití stejné mezní frekvence u GDPF a BDPF druhého
řádu, je dosaženo vyššího vyhlazení vstupního obrázku s filtrem Butterwortho-
vým, což lze pozorovat například porovnáním levých dolních částí obrázků 4.6
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a 4.8. Je tomu tak proto, že profil přenosové funkce BDPF 2. řádu je poněkud
užší, nežli profil, na stejnou frekvenci řezu nastavené, přenosové funkce GDPF.

V praxi se volba mezi GDPF a BDPF filtrací často odvíjí od toho, zda je
možno připustit ve výstupu filtru vznik artefaktů na hranách objektů a jak
přesně (strmě) je třeba oddělit potlačenou a ponechanou část spektra.

4.1.2 Filtrace nízkých obrazových frekvencí
Předchozí kapitoly rozebíraly důsledky použití dolnopropustné filtrace ve frek-
venční doméně, s cílem zjemnění ostrých přechodů v obraze - rozmazáním, ná-
sledující text přiblíží použití filtrů, které naopak nízké frekvence potlačují a ve
spektru ponechávají informaci nesenou jen vyššími frekvencemi.

Tedy pokud dolnopropustný filtr potlačuje určité nízké frekvence, hornopro-
pustný je naopak ponechá a obráceně. V této kapitole bude věnována pozornost
ideálnímu, Butterworthovu a Gaussovu hornopropustnému filtru.

Charakteristiky hornopropustných filtrů jsou na obrázku č. 4.9. Stejně tak
jako u dolnopropustné filtrace je z obrázků zřejmé, že Butterworthův filtr dru-
hého řádu představuje jakýsi přechod od ostrého ideálního, k neostrému Gaus-
sovu filtru.

U všech hornopropustných filtrací, při kterých dochází k odstranění stejno-
směrné složky, dochází po zpětné transformaci do prostorové domény k posunu
celkové úrovně jasu. Stejnosměrná složka obrázku sebou nese informaci o prů-
měrné jasové úrovni, takže po jejím odstranění tvoří barvu pozadí průměr ze
zachovaných koeficientů. Tento jev je možno pozorovat na obrázcích 4.10, 4.11
a 4.12. Skutečná barva (odstín šedé) pozadí rekonstruovaného obrázku je vždy
v dolní řadě. Horní řady obrázků zobrazují rekonstruované matice bez měřítka,
tedy hodnoty jasu netvoří interval 8 bitů odstínů. Je zřejmé, že po přepočtu
úrovní jasu do správného intervalu vypadá průměrný odstín obrázku mnohem
podobněji neodfiltrovaným částem, nežli originálu.

Odstranění tohoto problému je možno realizovat například vrácením stej-
nosměrné složky zpět do spektra, po odfiltrování vyšších frekvencí, nebo pou-
žitím sofistikovanějších algoritmů, například Unsharp Masking [49], nebo algo-
ritmů zvýrazňujících vyšší obrazové frekvence přičtením konstanty a k přenosové
funkci HP filtru a jeho vynásobení další konstantou b tak, že a ≥ 0 a b > a.
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Obrázek 4.9: Horní dva obrázky ukazují ideální hornopropustný filtr pro funkci
dvou a jedné proměnné, uprostřed hornopropustný Butterworthův filtr pro dvou
a jednorozměrný případ, kdy pro funkci jedné proměnné jsou vykresleny tři roz-
dílné řády filtru. Dolní dva obrázky znázorňují Gausův hornopropustný filtr v
perspektivním pohledu a v jednorozměrném případě se jedná o průběhy odpo-
vídající třem různým frekvencím řezu D1, D2 a D3.

4.1.2.1 Ideální hornopropustný filtr

Dvourozměrný ideální hornopropustný filtr (IHPF) je definován jako:

H(u, v) =
{

0 pro D(u, v) ≤ D0

1 pro D(u, v) > D0
,
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kde D0 je mezní kmitočet a D(u, v) je dáno rovnicí 4.3. Je zřejmé, že tento
filtr je opak ideálního dolnopropustného filtru. To znamená, že ve spektru jsou
pouze ty hodnoty, jejichž vzdálenost od středu (stejnosměrné složky) je menší,
nebo rovnaD0 a ostatní zůstanou nezměněny. Jelikož podstata i vlastnosti IHPF
a IDPF jsou totožné, objevuje se i u ideálního hornopropustného filtru efekt
tvorby artefaktů v okolí hran, podobně jako u dolnopropustného ideálního filtru.

Obrázek 4.10: Filtrace přirozeného obrázku ideálním hornopropustným filtrem.
Horní řada obrázků ukazuje výsledky po filtraci IHPF, o D0 odpovídající po-
loměrům 5, 25 a 66 bodů ve frekvenční doméně, bez škálování. Spodní řada
obrázků je výsledek po zpětné transformaci výsledku filtrace.

Z obrázků 4.10 je zřejmé, že čím větší poloměr kružnice, ohraničující ve spek-
tru frekvenci řezu volíme, tím vyšší obrazové frekvence z obrazu extrahujeme.
Na levé straně obr. 4.10 je mezní frekvence D0 volena 5, uprostřed 25 a vpravo
66 pixelů a je evidentní, že obrázky na pravé straně obsahují nejjemnější zvý-
razněné detaily. Horní řada obrázků jsou výsledky filtrace IHPF, k nimž byla
zpět přidána odstraněná stejnosměrná složka obrazu, spodní řada obrázků jsou
původní výsledky po zpětné FT, včetně odfiltrované stejnosměrné složky obrazu.

4.1.2.2 Butterworthův hornopropustný filtr

Přenosová funkce Butterworthova hornopropustného filtru (BHPF) je defino-
vána vztahem

H(u, v)= 1
1 + [D0/D(u, v)]2n

, (4.6)
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kde n je řád Butterwothova filtru a D0 opět frekvencí řezu. D(u, v) je dáno
rovnicí 4.3. Podobně jako u dolnopropustné filtrace, je u hornopropustných fil-
trů Butterworthova typu možno očekávat výsledky lepší, než u IHPF. Výsledky
aplikace BHPF druhého řádu na testovací obrázek jsou vidět na obr. 4.11, při-
čemž mezní frekvence D0 jsou nastaveny na stejné hodnoty jako v předchozí
kapitole, tedy 5, 25 a 66 pixelů zleva doprava. Na rozdíl od výsledků filtrace
použitím IHPF jsou nalezené vysokofrekvenční hrany v obraze mnohem méně
poškozené. Také je možno vypozorovat, že pro filtrování nižších frekvencí jsou
IHPF a BHPF lépe porovnatelné, než pro vyšší frekvence, kde jsou výsledky
filtrace BHPF mnohem hladší.

Obrázek 4.11: Filtrace přirozeného obrázku Butterworthovým hornopropustným
filtrem. Horní řada obrázků ukazuje tři různé velikosti filtru o průměrech 5, 25
a 66 obrazových bodů ve frekvenční doméně, spodní řada obrázků je výsledek
po zpětné transformaci výsledku filtrace bez přidané stejnosměrné složky.

4.1.2.3 Gaussův hornopropustný filtr

Přenosová funkce tohoto filtru (GHPF) s frekvencí řezu D0 je dána funkcí:

H(u, v) = 1− e−D
2(u,v)/2D2

0 , (4.7)

kde D(u, v) je dáno rovnicí 4.3. Obdobně jako pro předchozí, ideální a But-
terworthův filtr, jsou i pro Gaussův hornopropustný filtr zobrazeny porovna-
telné výsledky na obrázku 4.12. Dle očekávání jsou tyto výsledky hladší, než u
předchozích dvou typů filtrů. Pro filtrování malých objektů a tenkých linií je
nejvhodnější právě GHPF.
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Obrázek 4.12: Filtrace přirozeného obrázku Gaussovým dolnopropustným fil-
trem. Horní řada obrázků ukazuje výsledky po aplikaci tří různých velikostí
filtru o průměrech 5, 15 a 66 pixelů ve frekvenční doméně, spodní řada obrázků
je výsledek po zpětné transformaci výsledku filtrace bez přidané stejnosměrné
složky.

Kapitola 4.1 byla do disertační práce zařazena pro ověření obecných ten-
dencí frekvenčních filtrů, přičemž výsledky provedených experimentů potvrdily
očekávání. Tato kapitola může posloužit také jako „kuchařka” pro výběr filtru,
nejvhodnějšího pro konkrétní aplikaci. Dolnopropustným filtrům se podrobněji
věnuje také část následující kapitoly, kde je jimi z obrazu odstraňován aditivní
šum.

4.2 Porovnání výkonnosti algoritmů filtrace
Následující kapitola shrnuje výsledky a úspěšnost jednotlivých způsobů redukce
šumu, kterým byly testovací obrázky uměle zašuměny. Jako testovací obrázky
byly použity jednak obrázek teplotního pole snímače, nasnímaného termovizní
kamerou, obr. č. 2.7 a pro srovnání i přirozený obrázek dívky, obr. č. 4.2. Vzni-
kem testovacího obrázku, měřeného termovizní kamerou, se blíže zabývá kapi-
tola 2. Oba šumem poškozené obrázky jsou filtrovány ve frekvenčním spektru za
použití klasických IDPF, BDPF a GDPF. V druhé části experimentu jsou stejně
zašuměné obrázky filtrovány pomocí okenní Fourierové transformace. Úspěšnost
těchto filtrů je v kapitole porovnána s výsledky dosaženými za použití filtrace s
využitím waveletové transformace, u které je filtrace šumu realizována pomocí
tvrdého prahování koeficientů, pro hloubky dekompozice L = 1− 3 úrovně.
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4.2.1 Druhy šumů v digitálních obrazech
V digitálních obrazech rozlišujeme několik rozdílných typů šumu. Jedná se o
impulzní, nebo také náhodný šum, Gaussův šum, frekvenční šum a multiplika-
tivní šum. Impulzní (Salt & Pepper) šum se v praxi objevuje například, když
senzor snímající obraz je přebuzen (nebo je vadný), nebo když je signál naopak
příliš nízký. V takovém případě je obraz zatížen chybnými pixely, které mají
maximální, nebo minimální možné hodnoty. Na druhou stranu u Gaussovského
šumu dochází k malým odchylkám od správných hodnot jednotlivých pixelů,
například díky rozdílnému zesílení senzoru, chybám při kvantizaci, digitalizaci
atd.. Frekvenční šum je charakterizován rušením původního signálu na určité
frekvenci. Multiplikativní šum je výsledek násobení dvou signálů. Ve všech pří-
padech vyvolává šum v obraze náhlé změny obrazové funkce, takže je možno jej
považovat za vysokofrekvenční složku obrazu.

Pro úspěšné potlačení šumu v digitálním obraze je důležité mít k dispozici
jeho vhodný model. Jedním z možných přístupů (uvažujeme-li proces degradace
obrazové funkce šumem jako lineární, prostorově invariantní proces) v prostorové
doméně je:

f(x, y) = ηm(x, y) ? g(x, y) + ηa(x, y). (4.8)

V rovnici (4.8) představuje f(x, y) zašuměný obraz, g(x, y) reprezentuje ne-
známý, nezašuměný obraz, jehož získání je cílem filtrace a ηm(x, y) a ηa(x, y)
jsou deformační a aditivní šumová funkce.

Ekvivalentem rovnice (4.8) v doméně obrazových frekvencí je rovnice (4.9),
kde velká písmena jsou Fourierovou transformací odpovídajících funkcí v rovnici
(4.8).

F (u, v) = Nm(u, v)G(u, v) +Na(u, v) (4.9)

Pro účely této kapitoly jsou testovací obrázky uměle degradovány aditivním
gaussovským šumem a zároveň také šumem typu Salt&Pepper [8]. Rekonstrukcí
obrazu, poškozeného deformační funkcí ηm(x, y), se zabývá kapitola 4.3. Pro
účely ověření obecných tendencí filtrů aditivního šumu, je v této kapitole defor-
mační funkce ηm(x, y) nahrazena operátorem identity.

Hustotu rozložení pravděpodobnosti Gaussova šumu (normální rozložení hus-
toty pravděpodobnosti) pro náhodnou proměnnou z, je možno vyjádřit vztahem:

p(z) = 1
σ
√

2π
e−

(z−µ)2

2σ2 (4.10)

Zde z reprezentuje úroveň šedotónového obrázku, µ je medián průměrných
hodnot z a σ je jejich standardní odchylka. Druhá mocnina σ2 je nazývána
rozptyl, nebo také variance z. Konkrétně jsou testovací obrázky zatíženy Gaus-
sovým šumem s µ = 0 a σ2 = 0, 0102.

Pro hustotu rozložení pravděpodobnosti šumu Salt & Pepper jsou typické
pouze dvě hodnoty a a b. Pro testovací obrázky byla nastavena pravděpodobnost
výskytu některé z těchto dvou hodnot v obraze na 4%.
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p(z) =
{
pa pro z = a

pb pro z = b
(4.11)

Jestliže b > a, potom odstín šedé příslušného pixelu přejde na jasně bílý bod
ve výstupním obraze a naopak, úroveň šedé b přejde na černý bod.

Obrázek 4.13: Uměle, aditivním Gaussovským a Salt & Pepper šumem degra-
dované testovací obrázky.

4.2.2 Hodnocení úspěšnosti potlačení šumu
Hodnocení výsledků jednotlivých testovaných algoritmů filtrace je zpracováno
do tabulek. Uvedené tabulky obsahují vypočtená statistická měření rozdílů mezi
originálním nezašuměným obrázkem a výsledkem filtrace. U každého algoritmu
filtrace a nastavení filtru jsou uváděny dobře známé parametry, jako střední
kvadratická chyba (mean square error - MSE), odstup signál šum (signal to
noise ratio - SNR), špičkový odstup signál - šum (peak signal to noise ratio
- PSNR), ale také parametr β. Uvedená měření popisují vztahy (4.12),(4.13)
a (4.14), kde f1(x, y) a f2(x, y) představují originální a zašuměný (případně
restaurovaný obrázek).

MSE = 1
MN

M−1∑
x=0

N−1∑
y=0

(f1(x, y)− f2(x, y))2 (4.12)

SNR = 10log10

1
MN

M−1∑
x=0

N−1∑
y=0

f1(x, y)2

MSE
(4.13)

PSNR = 10log10

(
2552

MSE

)
(4.14)
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Zavedený indikátor MSE udává, jak moc jsou porovnávané obrázky odlišné.
Nízká hodnota MSE znamená, že porovnávané obrázky jsou si podobné a že al-
goritmus použitý pro rekonstrukci šumem degradovaného vstupu vykazuje lepší
výsledek, než když je MSE vyšší. Parametry SNR a PSNR ukazují vztahy mezi
původním obrázkem a chybou rekonstrukce. Vyšší hodnoty SNR a PSNR zna-
menají lepší úspěšnost použitého filtračního algoritmu.

β =

M−1∑
x=0

N−1∑
y=0

(
4f1(x, y)− 4̄f1

)
·
(
4f2(x, y)− 4̄f2

)
√
M−1∑
x=0

N−1∑
y=0

(
4f1(x, y)− 4̄f1

)2 ·M−1∑
x=0

N−1∑
y=0

(
4f2(x, y)− 4̄f2

)2 (4.15)

Měření pomocí parametru β, který je definován vzorcem (4.15), je převzata
od Hao [39]. Jedná se o vyjádření úspěšnosti zachování hran ve filtrovaném
obraze. Operátor 4 vyjadřuje aplikaci hornopropustného filtru na obraz a 4̄ je
medián výsledku. V tomto případě je jako filtr použit Laplaceův operátor (viz
kap. 4.4.1) o velikosti 3 × 3. Zvyšování hodnoty parametru β tedy ukazuje na
výkonnější algoritmus filtrace.

MSE SNR PSNR β

Dívka 1445.57 10.2 16.53 0.1812
Snímač 1478.8 8.85 16.44 0.0601

Tabulka 4.1: Hodnoty sledovaných veličin pro uměle zašuměné testovací obrázky.

4.2.3 Výsledky redukce šumu pomocí filtrů
ve frekvenčním spektru

Výsledky filtrace klasickými Fourierovskými filtry shrnují následující podkapi-
tola. Pro redukci šumu byly aplikovány filtry IDPF, BDPF a GDPF, vždy se
čtyřmi různými frekvencemi řezu. Průměry filtrů jsou voleny tak, aby poloměr
D0 filtru odpovídal 5, 10, 15a30% velikosti strany filtrovaného obrázkuM ×N ,
konkrétně tedy 12, 24, 36 a 72 obrazových bodů ve frekvenční doméně. Testovací
obrázky byly shodných rozměrů a čtvercové, tedy M = N .

Tabulka 4.2 ukazuje výsledky aplikace sady Fourierových filtrů pro testovací
obrázek dívky, v tabulce 4.3 jsou uvedeny výsledky měření pro filtraci obrázku
snímače teploty.

Pro obrázek dívky:
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vel. filtru MSE SNR PSNR β

IDPF

5% 725.29 13.20 19.53 0.4945
10% 462.40 15.15 21.48 0.5145
15% 361.76 16.22 22.55 0.5463
30% 660.68 13.60 19.93 0.4615

BDPF

5% 546.68 14.43 20.75 0.5061
10% 257.17 17.70 24.03 0.5626
15% 203.98 18.71 25.03 0.6079
30% 384.19 15.96 22.29 0.4493

GDPF

5% 523.94 14.61 20.94 0.5128
10% 253.11 17.77 24.10 0.5845
15% 212.04 18.54 24.87 0.6000
30% 414.88 15.63 21.95 0.3517

Tabulka 4.2: Výsledky pro Fourierův IDPF, BDPF a GDPF, aplikovaný na
přirozený obrázek.

Obrázek 4.14: Výsledky filtrace IDPF, BDPF a GDPF ve spektru prostorových
frekvencí, pro přirozený obrázek.

Pro obrázek snímače:
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vel. filtru MSE SNR PSNR β

IDPF

5% 52.67 23.33 30.92 0.5888
10% 71.41 22.01 29.59 0.5670
15% 123.93 19.61 27.20 0.4524
30% 418.65 14.32 21.91 0.1212

BDPF

5% 46.81 23.84 31.43 0.5918
10% 60.05 22.76 30.35 0.5642
15% 101.48 20.48 28.07 0.4228
30% 329.76 15.36 22.95 0.1390

GDPF

5% 48.32 23.70 31.29 0.5911
10% 69.83 22.10 29.69 0.5192
15% 122.40 19.67 27.25 0.3161
30% 404.22 14.48 22.06 0.1104

Tabulka 4.3: Výsledky pro Fourierůvy dolnopropustné filtry IDPF, BDPF a
GDPF, aplikované na obrázek snímače.

Obrázek 4.15: Výsledky filtrace IDPF, BDPF a GDPF ve spektru prostorových
frekvencí, pro obrázek snímače.

Z výsledků uvedených v tabulkách 4.2 a 4.3 jsou velice dobře patrné rozdíly
v úspěšnosti potlačení šumu, v závislosti na zvolené frekvenci řezu D0. Rovněž
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je zřejmé, že volba ideální velikosti použitého filtru je jakýsi kompromis mezi za-
chováním detailů v obraze a mírou potlačení aditivních šumů. Uvedené je velmi
dobře patrné z grafů 4.16 a 4.17. Tyto průběhy také ukazují, že obecné ten-
dence filtrů IDPF, BDPF i GDPF jsou poměrně dobře předvídatelné, nicméně
jsou poměrně hodně závislé na charakteru vstupního obrazu. Průběhy 4.16 a
4.17 ukazují závislost MSE a ukazatele SNR na velikosti filtru a na vstupním
obraze, grafy pro PSNR a β jsou uvedeny v příloze B.

Obrázek 4.16: Průběhy MSE pro klasické Fourierovy filtry ve frekvenční doméně.
Výsledky pro testovací obrázky snímače a dívky.

Obrázek 4.17: Průběhy SNR pro klasické Fourierovy filtry ve frekvenční doméně.
Výsledky pro testovací obrázky snímače a dívky.
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4.2.4 Okenní Fourierův filtr
Na rozdíl od klasických Fourierových filtrů, zde nám kromě parametru filtru D0
přibyl další parametr, jímž je velikost použitého okna. Typ okna byl volen u
všech případů stejný - obdélníkový. Díky závislosti filtru na dvou parametrech
poněkud vzrostl počet nezbytných experimentů, nutných pro stanovení obecných
trendů okenní Fourierovy filtrace. Tato kapitola shrnuje výsledky provedených
experimentů s ideálním, Butterworthovým a Gaussovým fitrem o velikosti okna
10, 25 100 a 175 pixelů, pro testovací obrázky dívky a snímače (obr. 4.13), a
mezní frekvence filtrů D0 = 5, 10 a 15% (12, 24 a 36 pixelů) ve frekvenční
doméně. Z důvodů většího množství potřebných tabulek obrázků a grafů jsou
však v této kapitole uvedeny konkrétní výsledky jen pro zvolenou konfiguraci
filtrů. Úplný seznam výsledků je uveden v příloze č. A.

Tabulka 4.4 uvádí výsledky měření na filtrovaném obrázku přirozené scény.
Jedná se o MSE, SNR, PSNR a β po aplikaci okenních Fourierových filtrů
IDPF, BDPF a GDPF se stejnou D0=15% a pro čtyři různé velikosti použitého
obdélníkového okna. Obdobně tabulka č. 4.5 uvádí výsledky aplikace stejně
konfigurovaných filtrů, tentokrát však pro termovizní obrázek snímače.

vel. okna MSE SNR PSNR β

IDPF, 15%

10pix 1557.27 9.88 16.21 0.5623
25pix 466.25 15.12 21.44 0.5426
100pix 234.48 18.10 24.43 0.5401
175pix 237.48 18.05 24.37 0.5406

BDPF, 15%

10pix 274.27 17.42 23.75 0.6144
25pix 187.89 19.07 25.39 0.6163
100pix 187.75 19.07 25.39 0.6164
175pix 187.75 19.07 25.39 0.6164

GDPF, 15%

10pix 189.30 19.03 25.36 0.6198
25pix 189.08 19.04 25.36 0.6200
100pix 189.09 19.04 25.36 0.6199
175pix 189.11 19.04 25.36 0.6200

Tabulka 4.4: Výsledky pro okenní Fourierůvy dolnopropustné filtry IDPF, BDPF
a GDPF, aplikované na obrázek přirozené scény. Mezní frekvence (velikost filtru)
je 15% (36 pix). Výsledky pokusu pro velikosti filtrů 24 a 12 pixelů jsou uvedeny
v příloze A.
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Obrázek 4.18: Výsledky filtrace okenními DPF, pro velikosti fitru D0 = 36
ve frekvenční doméně. Zhora dolů: IDPF, BDPF a GDPF. Zleva doprava dle
velikosti okna: 10, 25, 100 a 175 pixelů.Výsledky pro pokusy s velikostmi filtrů
24 a 12 pix jsou uvedeny v příloze č. A.
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vel. okna MSE SNR PSNR β

IDPF, 15%

10pix 1048.51 10.21 17.93 0.4259
25pix 255.57 16.35 24.06 0.4325
100pix 93.27 20.72 28.43 0.4272
175pix 90.13 20.87 28.58 0.4178

BDPF, 15%

10pix 130.22 19.27 26.98 0.4197
25pix 70.87 21.92 29.63 0.4064
100pix 70.66 21.93 29.64 0.4059
175pix 70.66 21.93 29.64 0.4058

GDPF, 15%

10pix 85.08 21.12 28.83 0.3089
25pix 84.90 21.13 28.84 0.3096
100pix 84.90 21.13 28.84 0.3096
175pix 84.91 21.13 28.84 0.3096

Tabulka 4.5: Výsledky pro okenní Fourierůvy dolnopropustné filtry IDPF, BDPF
a GDPF, aplikované na obrázek snímače. Mezní frekvence (velikost filtru) je 36
pix. Výsledky pokusu pro velikosti filtrů 24 a 12 pix. jsou uvedeny v příloze A.

Obrázek 4.19: Výsledky filtrace okenním IDPF, BDPF a GDPF ve spektru pro-
storových frekvencí, pro obrázek snímače. Velikost fitrů je 36 pix. ve frekvenční
doméně. Výsledky pro pokusy s velikostmi fitrů 24 a 12 pix. jsou uvedeny v pří-
loze č. A. Zhora dolů: IDPF, BDPF a GDPF. Zleva doprava dle velikosti okna:
10, 25, 100 a 175 pixelů.
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Pokud chceme vyšetřovat obecné tendence okenních filtrů, nejpřehlednějším
nástrojem je grafické zobrazení výsledků. Velikost střední kvadratické chyby
(MSE) a velikost odstupu signál-šum (SNR), po odstranění šumu z testovacích
obrázků pomocí okenních IDPF, v závislosti na použitých mezních frekvencích
a velikosti okna, zachycují grafy č. 4.20 a 4.21. Z uvedených průběhů je zřetelně
vidět citlivost MSE i SNR na velikost použitého okna a opět se ukazuje, že
správně zvolený filtr je kompromisem mezi dostatečně nízkým MSE a dostatečně
vysokým SNR. Pro ostatní okenní Fourierovy filtry jsou závislosti uvedeny v
příloze č. A, stejně tak jako závislosti PSNR a metrikyβ.

Obrázek 4.20: Průběhy MSE pro ideální okenní Fourierovy filtry. Průběh ukazuje
závislost na volbě šířky okna filtru. Výsledky pro testovací obrázky snímače a
dívky.
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Obrázek 4.21: Průběhy SNR pro ideální okenní Fourierovy filtry. Mezní frek-
vence filtru 15, 10 a 5% (36, 24 a 12 pix.). Průběh ukazuje závislost SNR na
volbě šířky okna filtru. Výsledky pro testovací obrázky snímače a dívky.

4.2.5 Filtrace redukcí waveletových koeficientů
Modifikace matic koeficientů, vzniklých aplikací waveletové transformace na
testovací, zašuměné obrázky, je prováděna metodami prahování. Prahování je
technika uplatňovaná v mnoha aplikacích zpracování signálu a obrazu. Praho-
vání je možno provádět dvěma základními způsoby, takzvané tvrdé a měkké
prahování. Při použití tvrdého prahování transformujeme všechny koeficienty
rozkladu s absolutní hodnotou menší než práh na nulu a ostatní koeficienty
ponecháme. Měkké prahování - opět vynuluje všechny menší koeficienty než je
velikost prahu, ale ostatní, větší koeficienty zmenší o velikost, která se rovná
hodnotě nastaveného prahu.

Pro účely zjištění obecných tendencí filtrace s využitím waveletové transfor-
mace a jejich srovnání s výkony výše popsaných filtrací ve frekvenční doméně,
je v rámci této práce použito ve všech experimentech pouze tvrdé prahování, s
pevně nastaveným prahem tak, že je vždy zcela vynulována jedna ze tří možných
matic koeficientů rozkladu, případně všechny koeficienty detailů. Při zjišťování
úspěšnosti filtrace s využitím WT jsou pro oba testované obrázky provedeny
série testů s dekompozicí do hloubky 1, 2 a 3. Pro účely této práce byl nakonec
zvolen a využit pouze wavelet typu Doubechies, konkrétně db1.

Výsledky redukce šumu pomocí WT pro testovací obrázek dívky jsou uve-
deny v tabulce 4.6, pro obrázek snímače hladiny v tabulce č. 4.7. Obdobně
ukazují výsledky experimentů obrázky č. 4.22 a 4.23.

Grafická závislost střední kvadratické chyby MSE pro oba obrázky a pro
testované varianty filtrace s využitím WT, jsou uvedeny na obrázku č. 4.24. Z
tohoto průběhu je zřejmé, že velikost MSE klesá s rostoucí úrovní dekompozice,
nicméně pro obrázek přirozené scény ne tak výrazně, jako pro termovizní sní-
mek snímače. Podíváme-li se na obrázek č. 4.25, který vyjadřuje závislost SNR
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pro stejné experimenty, zjistíme že i pro tuto metriku jsou výsledky obdobné.
Tedy nejvyšší odstup signál-šum vykazuje obrázek snímače při dekompozici do
třetí úrovně, téměř nezávisle na prahovaných maticích koeficientů. Pro obrá-
zek přirozené scény vykazuje měření SNR se zvyšováním úrovně dekompozice
menší zlepšení, než pro obrázek snímače. Grafy závislostí PSNR a metriky β
jsou uvedeny v příloze č. C.

dívka WT redukováno MSE SNR PSNR β

L = 1

H 1205.46 10.99 17.32 0.1994
V 1199.64 11.01 17.34 0.2099
D 1163.07 11.15 17.47 0.2622
vše 457.67 15.2 21.53 0.3022

L = 2

H 412.16 15.65 21.98 0.4815
V 429.63 15.47 21.8 0.4819
D 333.77 16.57 22.9 0.5467
vše 357.47 16.27 22.6 0.4724

L = 3

H 416.6 15.61 21.93 0.5647
V 459.26 15.18 21.51 0.5587
D 323.19 16.71 23.04 0.5773
vše 590.57 14.09 20.42 0.5248

Tabulka 4.6: Výsledky redukce šumu pomocí waveletové transformace - fotogra-
fie dívky.
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Obrázek 4.22: Výsledky redukce šumu pomocí waveletové transformace, odshora
pro dekompozici L = 1, 2a3 úrovně. Zleva doprava, nulovány matice koeficientů
H, V, D a všechny.

snímač WT redukováno MSE SNR PSNR β

L = 1

H 1285.69 9.45 17.04 0.0970
V 1281.97 9.46 17.05 0.0966
D 1279.78 9.47 17.06 0.1073
vse 388.26 14.65 22.24 0.1070

L = 2

H 253.72 16.5 24.09 0.2284
V 411.24 14.4 21.99 0.2724
D 256.83 16.45 24.03 0.2432
vse 127.84 19.48 27.06 0.4017

L = 3

H 73.75 21.87 29.45 0.5311
V 101.20 20.49 28.08 0.5347
D 85.09 21.24 28.83 0.5625
vse 95.18 20.76 28.35 0.5401

Tabulka 4.7: Výsledky redukce šumu pomocí waveletové transformace - termo-
vizní obrázek snímače.
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Obrázek 4.23: Výsledky redukce šumu pomocí waveletové transformace, odshora
pro dekompozici L = 1, 2a3 úrovně. Zleva doprava, nulovány matice koeficientů
H, V, D a všechny.

Obrázek 4.24: Výsledky měření MSE po filtraci s využitím waveletové transfor-
mace. Graf je zpracován pro rozklad do prvních třech úrovní dekompozice.
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Obrázek 4.25: Výsledky měření SNR po filtraci s využitím waveletové transfor-
mace. Graf je zpracován pro rozklad do prvních třech úrovní dekompozice.

4.2.6 Shrnutí výsledků filtrace
Celá kapitola 4.2 byla napsána za účelem prozkoumání úspěšnosti vybraných
algoritmů, při potlačování jednoho z nejrozšířenějších způsobů poškození digi-
tálních obrazů - zašumění aditivním šumem. Byly provedeny série testů, za
účelem prozkoumání vlivu použitého filtračního algoritmu a jeho konfigurace,
na úspěšnost potlačení šumu v obrázku přirozené scény a termovizním snímku.
Obrázek přirozené scény obsahuje mnohem více jemných detailů, tedy vyšších
obrazových frekvencí, než termovizní snímek snímače, čímž je možno vysvětlit
menší úspěšnost všech testovacích algoritmů, než u obrázku snímače. Prakticky
u všech algoritmů i ve všech jejich konfiguracích vykazovala filtrace obrázku
snímače jak nižší kvadratickou chybu MSE, tak vyšší odstup signál-šum SNR
a PSNR. Pro zavedenou metriku β vykazovala taktéž nejvyšší účinnost filtrace
obrázku snímače.

Pokud budeme zhodnotit použité algoritmy nezávisle na vstupních datech,
potom je obecně možno říci, že tendence filtrů jsou obdobné. Jediný výraznější
rozdíl byl zaznamenán u filtrace klasickými frekvenčními IDPF, BDPF a GDPF,
viz obrázky 4.16 a 4.17, kdy pro filtry velikosti 5 – 15% byl trend jak pro MSE,
SNR, PSNR i β obrácený. Pro velikost filtru 30% však již toto neplatí a opět
je možno konstatovat, že obecná tendence filtru je na vstupních datech nezá-
vislá. Co se týká vyhodnocení absolutní úspěšnosti odstranění šumu, je třeba
vyhodnotit každou jednotlivou metriku zvlášť a zároveň je nezbytné sledovat,
zda nedošlo během filtrace k příliš velké ztrátě užitečné obrazové informace. Z
tohoto hlediska se ukázala pro obrázek snímače nejúspěšnější filtrace pomocí kla-
sického Fourierova filtru BDPF o velikosti 5%, kde bylo dosaženo nejnižší MSE
a nejvyšší SNR a PSNR, pro obrázek přirozené scény je to BDPF o velikosti
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15%. Podíváme-li se však na zavedenou metriku β, která vyjadřuje míru zacho-
vání ostrých hran ve scéně, situace se změní a nejvýkonnější jsou pro klasické
Fourierovy filtry velikosti 30%. Tento fakt ukazuje, že volba vhodného filtru
na konkrétní problém je vždy jakýsi kompromis, mezi získáním dostatečného
odstupu signál-šum, dostatečně nízkého MSE a β metriky.

Pokud není dopředu dobře znám charakter vstupních dat, jeví se nejvhod-
nější nasazení filtrace pomocí waveletové transformace, jelikož všechny metriky
vykazují při této filtraci nejmenší změny v závislosti na způsobu manipulace ma-
ticemi koeficientů detailů. Waveletová filtrace aditivního šumu je nejvíce závislá
na stupni dekompozice, přičemž platí, že čím hlubší dekompozici provedeme,
tím lepší výsledky MSE, SNR a PSNR získáme. Opět je ale třeba sledovat i
metriku β, protože s rostoucím stupněm dekompozice tato roste, takže volba
nejvhodnější konfigurace waveletového filtru je také kompromisem.

Okenní Fourierova filtrace aditivního šumu se ukázala jako nejvíce citlivou
na volbu parametru velikosti okna transformace. Při správné volbě tohoto pa-
rametru je možno získat lepší výsledky, než u ostatních zkoumaných algoritmů,
nicméně pokud použijeme okno nedostatečné velikosti, roste například chyba
MSE velice rychle. Veškeré výsledky a grafické závislosti z této kapitoly jsou
uvedeny v příloze č. 1-3 a zpracovaný soubor se všemi výsledky je uložen na
přiloženém CD.

4.3 Rekonstrukce obrazu ve frekvenční doméně
V kapitole 4.2 jsme uvažovali poškození obrazu aditivním šumem, tedy matice
ηm(x, y) v rovnici (4.8) byla nahrazena operátorem identity. Kapitola rekon-
strukce obrazu se zabývá eliminací poškození obrazu, které je modelováno po-
mocí LSI - linear shift invariant rozptylové funkce ηm(x, y) a aditivním šumem
ηa(x, y). Deformace, které v modelu (4.8) vyjadřuje rozptylová funkce ηm(x, y),
mohou být, v závislosti na jejím tvaru různé druhy rozmazání, způsobené napří-
klad pohybem objektivu během snímání scény, nevhodným zaostřením objek-
tivu, nebo atmosférickými podmínkami. Rozptylová funkce je v literatuře často
nazývána jako PSF (Point Spread Function) a vyjadřuje odezvu zobrazovacího
systému na bodový zdroj, nebo bodový objekt. Obecněji řečeno, jedná se o im-
pulsní charakteristiku systému. Skutečné zobrazení objektu v obraze může být
vyjádřeno jako konvoluce nedeformovaného obrazu a rozptylové funkce, čehož
se využívá právě pro rekonstrukci rozmazáním zatížených obrazů.

V praxi bývá velkou výhodou, pokud je známa (určuje se měřením, nebo
modelováním [40]) rozptylová funkce zobrazovacího systému ηm(x, y), nebo její
Fourierův obraz Nm(u, v). V takovém případě lze použít klasickou inverzní fil-
traci dle předpisu (4.16). Tento vztah ukazuje, že odhad Fourierova obrazu ne-
degradované funkce F̂ (u, v) lze získat prostým vydělením Fourierova obrazu
degradované funkce F (u, v), obrazem deformační matice Nm(u, v).

Z rovnice (4.17) je ale zřejmé, že získání ideálního obrazu g(x, y), případně
jeho Fourierova obrazu G(u, v), za přítomnosti aditivního šumu není možné. Po-
kud je degradace vlivem Nm(u, v) velmi malá, blízká nule, potom vliv aditivního
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šumu Na(u, v) může velmi snadno zcela zastínit užitečnou obrazovou informaci
v odhadu restaurovaného obrazu F̂ (u, v).

F̂ (u, v) = F (u, v)
Nm(u, v) (4.16)

Pokud dosadíme do rovnice (4.16) za F (u, v) šumovou rovnici (4.9), potom
dostaneme pro odhad rekonstruovaného F̂ (u, v) předpis ve tvaru (4.17).

F̂ (u, v) = G(u, v) + Na(u, v)
Nm(u, v) (4.17)

Inverzní filtrace má nevýhodu, že ne vždy je možno inverzní matici určit
(pokud není matice regulární). Tento nedostatek je možno částečně odstranit
použitím pseudo-inverze, nebo přístupem využívajícím teorii regularizace. Ma-
tematicky se jedná o špatně podmíněnou (ill-posed) úlohu, která nemusí mít
jedno jednoznačné řešení. Malá změna ve vstupních datech může vést až k ne-
konečně velké změně dat výstupních. Účelem regularizace je poskytnutí analýzy
špatně podmíněného problému pomocí analýzy přidružených dobře podmíně-
ných problémů, jejichž řešení vede k lepší aproximaci řešení.

Tato kapitola vyhodnocuje výkonnost několika nejrozšířenějších algoritmů
pro eliminaci obrazových deformací, způsobených rozmazáním a aditivním šu-
mem Gaussova typu. Text odhaluje obecné tendence použitých algoritmů jak
na přirozené fotografii, tak i na termovizním snímku snímače.

Rozptylovou funkci použitou pro umělé rozmazání použitých obrázků zachy-
cuje obr. 4.26.

Obrázek 4.26: Rozptylová funkce použitá pro konvoluci s originálními testova-
cími obrázky, za účelem jejich umělého rozmazání. Funkce není symetrická a její
rozměr je 5× 31 pixelů.

Umělé rozmazání v testovacích obrazech je realizováno pomocí konvoluce
originálního obrazu s funkcí, popisující vztah (4.18) [3], pro parametry T = 0.1,
a = b = 0.1. Parametr σ2 aditivního Gaussova šumu je pro testování zvolen
σ2=0.002.

Nm(u, v) = T

π(ua+ vb) · sin(π(ua+ vb)) · e−iπ(ua+vb) (4.18)
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Obrázek 4.27: Uměle, rozmazáním a aditivním šumem poškozené testovací ob-
rázky.

4.3.1 Hodnocení úspěšnosti potlačení rozmazání
Pro hodnocení výsledků jednotlivých algoritmů restaurování obrazu, je využito
stejných statistických měření jako v případě filtrace aditivního šumu v kapitole
4.2. Objektivně je výkonnost jednotlivých algoritmů měřena pomocí zlepšení
odstupu signál-šum (ISNR - Improvement in Signal to Noise Ratio) dle vztahu
(4.19), kde f1 a f2 reprezentují originální a deformovaný obraz a f̂2 je výsledek
po restauraci daným algoritmem [4].

ISNR = 10log10


M−1∑
x=0

N−1∑
y=0

(f1(x, y)− f2(x, y))2

M−1∑
x=0

N−1∑
y=0

(
f1(x, y)− f̂2(x, y)

)2

 (4.19)

Studie zabývající se restaurováním obrazu, deformovaného rozmazáním a
aditivním šumem, často zavádí pro měření také metriku zvanou BSNR (Blurred
Signal to Noise Ratio), která je počítána dle vztahu (4.20), kde MSE je střední
kvadratická odchylka aditivního šumu, g(x, y) = f(x, y) − ηa(x, y) a ḡ(x, y) je
průměrná hodnota g(x, y).

BSNR = 10log10

1
MN

M−1∑
x=0

N−1∑
y=0

(g(x, y)− ḡ(x, y))2

MSE
(4.20)

4.3.2 Ideální inverzní filtrace
Pro rekonstrukci obrazu je v této podkapitole použit ideální inverzní filtr dle
vztahu (4.16). Z výsledků je patrno, že při rekonstrukci z obrazu, který není za-
tížen aditivním šumem, lze dosáhnout velmi uspokojivých výsledků a výsledek
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rekonstrukce je téměř shodný s původním nedeformovaným obrázkem. Nepřes-
nosti, které (pokud neuvažujeme aditivní šum) se v praktických aplikacích vždy
vyskytují, jsou úměrné především způsobu ošetření periodického rozšíření ob-
rázku před Fourierovou transformací.

Při zašumění vstupního rozmazaného obrázku aditivním šumem, dojde po
provedení ideální inverzní rekonstrukce k zesílení šumu na neúnosnou mez a
rekonstruovaný obraz vykazuje mnohem horší vlastnosti, než obraz před rekon-
strukcí. Pro dekonvoluci (inverzní konvoluci) obrazu je použita ta stejná funkce
Nm(u, v), kterou byl originální obraz deformován. Uvedené demonstruje obrázek
č. 4.28, který ukazuje výsledky rekonstrukce ideálním inverzním filtrem pro roz-
mazaný vstupní obrázek. Nahoře bez aditivního šumu a dole je do rozmazaného
vstupního obrázku přidán aditivní šum.

Obrázek 4.28: Výsledek přímé rekonstrukce ideální inverzním filtrem. Nahoře:
rekonstrukce bez aditivního šumu, dole: výsledek, získaný po přidání Gaussova
šumu do vstupního, rozmazaného obrazu.

Výsledky experimentů s ideálním inverzním rekonstrukčním filtrem ukazuje
i tabulka 4.8, ze které také jasně vyplývá naprostá destrukce rekonstruovaného
obrázku, po přidání aditivního Gaussovského šumu do vstupů pro rekonstrukci.
V tabulce jsou měření uskutečněná nad rekonstruovanými obrázky označena
stříškou nad příslušným písmenem.
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MSE BSNR ISNR β

bez ηa

fsnı́mač 506.02 - 0 0.5716
fLenka 2225.69 - 0 0.4634
f̂snı́mač 75.36 - 8.27 0.2163
f̂Lenka 92.10 - 13.83 0.5451

včetně ηa

fsnı́mač 615.53 20.81 0 0.0857
fLenka 2353.47 19.53 0 0.1549
f̂snı́mač 15532.3 2.32 -14.02 0.0125
f̂Lenka 15066.6 1.57 -8.06 0.0272

Tabulka 4.8: Tabulka obsahuje měření na deformovaných obrazech i měření po
rekonstrukci ideálním inverzním filtrem obou testovacích obrázků.

4.3.3 Wienerův filtr
Pokud jsou pro rekonstrukci obrazu k dispozici alespoň nějaké statistické vlast-
nosti aditivního šumu, je možno jich využít pro sestavení filtru s minimální
kvadratickou chybou - Wienerova filtru.

Řešení rovnice (4.9) pomocí regularizace, může vést k přímým rekonstrukč-
ním přístupům, založeným na stochastickém i deterministickém modelu origi-
nálního obrazu. V případě stochastické regularizace a předpokladu, že obrazová
matice a aditivní šum nejsou korelované, se dostaneme na rekonstrukční filtr
minimalizací chyby:

κ = E

{∥∥∥f(x, y)− f̂(x, y)
∥∥∥2
}

(4.21)

kde f je originální obraz a f̂ jeho rekonstrukce.
Minimální chyba vyjádřená rovnicí (4.21) je ve frekvenční doméně dána vzta-

hem

F̂ (u, v) =

 1
Nm(u, v) ·

|Nm(u, v)|2

|Nm(u, v)|2 + |Na(u,v)|2
|F (u,v)|2

F (u, v) (4.22)

Vztah (4.22) je znám jako předpis pro Wienerův filtr, který tento koncept
představil jako první. Tento filtr je často nazýván také jako filtr s minimální
střední kvadratickou odchylkou. Pro podrobné odvození tohoto filtru, nechť se
čtenář obrátí například na [34]. Pro účely této práce postačí, když jsou zde uve-
deny pouze dvourozměrné diskrétní varianty Wienerové rekonstrukce. Z rovnice
4.22 je patrné, že první část výrazu odpovídá ideální inverzní filtraci, která je
násobena Wienerovým korekčním faktorem. Tento faktor může nabývat pouze
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hodnot od 0 do 1, přičemž pokud bude aditivní šum nulový, bude korekční fak-
tor roven jedné a vztah přejde na prostou inverzní filtraci. Výrazy v závorkách
ve vztahu (4.22) udávají:

Nm(u, v) = frekvenčnı́ charakteristika deformačnı́ funkce

|Nm(u, v)|2 = N∗m(u, v) ·Nm(u, v)
N∗m(u, v) = komplexnı́ doplněk Nm(u, v)
|F (u, v)|2 = výkonové spektrum originálnı́ho obrazu

|Na(u, v)|2 = výkonové spektrum aditivnı́ho šumu

Z výsledků filtrace Wienerovým filtrem, které ukazuje obrázek 4.29 a tabulka
4.9, je dobře patrná tendence algoritmu potlačovat aditivní šum na úkor potla-
čení deformace způsobené rozmazáním Nm(u, v). Při podhodnocení σ2 šumu je
šum potlačen nedostatečně, nicméně rozmazání naopak nejlépe. Při nadhodno-
ceném σ2 šumu se situace obrátí a rozmazání je na rozdíl od šumu potlačeno
nejhůře. Rekonstrukce pomocí Wienerova filtru tak může přejít v optimalizační
úlohu, kterou je výhodné řešit iteračně.

Obrázek 4.29: Výsledek rekonstrukce Wienerovým filtrem pro tři různé odhady
σ2 šumu. Z leva do prava: σ2 = 0.001, 0.002, 0.01.
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obraz odhad σ2 MSE BSNR ISNR β

dívka
0.001 721.63 10.59 2.25 0.2019
0.002 644.40 10.55 2.74 0.2704
0.01 1126.12 6.67 0.31 0.4325

snímač
0.001 379.96 14.61 -2.93 0.0765
0.002 188.70 16.88 0.11 0.1077
0.01 300.01 13.33 -1.90 0.2311

Tabulka 4.9: Vyhodnocení experimentů rekonstrukce Wienerovým filtrem, se
třemi různými odhady σ2 aditivního šumu.

Obrázek 4.30: Výsledky měření MSE po rekonstrukci rozmazaných a zašumě-
ných obrazů snímače a dívky, pomocí Wienerova rekonstrukčního filtru.

4.3.4 Lucy-Richardsonův algoritmus
Pojmenován po Richardsonovi a Lucym 1972 a 1974. Lucy-Richardsnova de-
konvoluce je metoda iterační a pracuje v prostorové, nikoli frekvenční doméně
obrazu. Algoritmus [11] využívá tzv. Bayesovský přístup, který je založen na de-
finování neznámého vstupu pomocí pravděpodobnostního popisu. Dekonvoluci
pomocí pravděpodobnostního systému popisuje Bayesův teorém (4.23).

p(f1 | f2) = p(f2 | f1)p(f1)
p(f2) (4.23)

Ve vztahu (4.23) představuje f1 hledaný a f2 původní poškozený obraz,
realizovaný náhodnými veličinami. Písmeno p označuje pravděpodobnost jevu.
Pro výpočet řešení v jednom kroku je použit vztah (4.24).
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f i+1
1 (x, y) = f i1(x, y)

[
nm(x, y) ? f2(x, y)

f i1(x, y) ? nm(x, y)

]
(4.24)

Lucy-Richardsonova metoda je obecně nejvýkonnější při nasazení v takových
úlohách, kde je k dispozici informace o deformační funkci obrazu nm(x, y), nebo
(Nm(u, v)), ale chybí informace o aditivním šumu na(x, y), nebo Na(u, v) ve
frekvenční doméně. Výsledky provedených pokusů však ukazují fakt, že je třeba
pečlivě volit počet provedených iterací, s ohledem na charakter zobrazené scény.
Po určitém počtu iterací je dosaženo minimální chyby v rekonstruovaném obraze
a s dalším navyšováním iteračních kroků tato chyba opět narůstá. Z tabulky
4.10 i průběhu 4.31 je zřejmé, že pro obrázek přirozené scény, obsahující velké
množství vyšších frekvencí, lze provést více než dvojnásobný počet iterací, než
pro obrázek snímače.

obraz počet iterací MSE BSNR ISNR β

dívka

2 155.42 19.07 6.01 0.0906
4 145.69 19.59 6.29 0.0898
8 282.32 17.93 3.42 0.0692
12 770.19 14.36 -0.94 0.0455

snímač

2 988.71 10.54 3.75 0.1845
4 636.38 12.29 5.66 0.2032
8 433.92 14.12 7.33 0.2143
12 685.43 12.80 5.34 0.1882

Tabulka 4.10: Vyhodnocení experimentů rekonstrukce Lucy-Richardsonovou
metodou.

Obrázek 4.31: Výsledek rekonstrukce Lucy-Richardsonovým algoritmem po
dvou, čtyřech, osmi a dvanácti provedených iteracích (zleva doprava).
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Obrázek 4.32: Výsledky měření MSE po rekonstrukci rozmazaných a zašumě-
ných obrazů snímače a dívky, pomocí Lucy-Richardsnova algoritmu, pro dvě,
čtyři, osm a dvanáct iterací.

4.3.5 Algoritmus slepé dekonvoluce
Skupina algoritmů založených na slepém (blind) přístupu, je na rozdíl od před-
chozích (non-blind) algoritmů schopna pracovat v případech, kdy úplně, nebo
částečně chybí informace o rozptylové funkci PSF, nebo kde dochází vlivem ne-
homogenity světelných vlastností snímané scény k odchylkám v částech PSF
i mezi jednotlivými snímky [13, 14]. Obecně je však nutno pro restaurovanou
PSF omezení zavést, protože tato metoda může dávat nekonečně mnoho řešení.
Tento fakt je zároveň největším problémem při rekonstrukci slepou dekonvolucí.
Restaurování obrazu touto skupinou metod je perspektivní, dynamicky se rozví-
jející obor s množstvím různých přístupů. Pro lepší orientaci v je vhodné slepou
dekonvoluci dále rozdělit na skupiny algoritmů, například jak uvádí [18]:

1. Apriori metody - princip spočívá v určení rozptylové funkce PSF a teprve
následnou dekonvolucí.

2. Metody separace nul - využívají Z - transformaci, velká nevýhoda je jejich
citlivost na aditivní šum a výpočetní náročnost.

3. Metody odhadu parametrů ARMA - z anglického AR (autoregressive) MA
(moving average). Jsou méně citlivé na šum, ale nevýhodou je jejich špatná
konvergence.
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4. Neparametrické metody - IBD, SA - (simulated annealing) a NAS-RIF -
(nonnegativity and support constraints recursive inverse filtering).

Pro účely této práce byla vybrána a testována metoda IBD - iterative blind
deconvolution, kterou představili Ayers a Dainty [16], protože ji lze považovat
za základní. I ostatní neparametrické metody využívají iterací pro minimalizaci
váhové funkce. Metoda je založena na principu rekonstrukce původního nedefor-
movaného obrázku, i původní PSF systému, její omezení je ale jen na nezápornou
PSF s kompaktním nosičem. Schéma algoritmu ukazuje obrázek 4.33 převzato
z c [15].

Obrázek 4.33: Algoritmus iterační slepé dekonvoluce [15].

V diagramu 4.33 je odhad obrazu značen jako f̂(x, y) a odhad PSF ĥ(x, y).
Velká písmena reprezentují Fourierovu transformaci odpovídajících signálů a
dolní index číslo iterace algoritmu. Po provedení počáteční inicializace ze vstup-
ního obrazu, algoritmus střídavě transformuje řešení mezi obrazovou a Fourie-
rovou doménou a v každé z nich uplatňuje omezující podmínky. Tyto podmínky
se zakládají na informacích, které jsou o obrazu a PSF dostupné. V obrazové
doméně se zavádí podmínka na nahrazení záporných hodnot pixelů, ležících v
oblasti kompaktního nosiče nulou a nenulové pixely mimo oblast kompaktního
nosiče hodnotou pozadí obrázku. Omezení ve frekvenční doméně se týká od-
hadu PSF obrazu použitím FFT degradovaného obrazu a odhadu PSF obrazu.
To znamená pro k-tou iteraci:

H̃k(u, v) =
G(u, v)F̂ ∗k−1(u, v)∣∣∣F̂ ∗k−1(u, v)

∣∣∣2 + α
∣∣H̃∗k−1(u, v)

∣∣2 (4.25)
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F̃k(u, v) =
G(u, v)Ĥ∗k−1(u, v)∣∣∣Ĥ∗k−1(u, v)

∣∣∣2 + α
∣∣F̃ ∗k−1(u, v)

∣∣2 (4.26)

kde (·)∗ označuje komplexní doplněk (·). Konstanta α reprezentuje výkon
aditivního šumu a její hodnota je předem nastavena.

V praxi se ukázalo, že velikost PSF je důležitější, než hodnoty které obsahuje.
Experimenty se slepou dekonvolucí v této práci jsou provedeny pro inicializační
matice PSF třech různých velikostí, s jednotkovými hodnotami v první aproxi-
maci.

iter. velikost inic. PSF MSE BSNR ISNR β

2
skut-3pix 178.53 18.01 0.36 0.0692

skut 188.74 18.02 0.11 0.0669
skut+3 410.95 15.59 -3.27 0.0499

5
skut-3pix 173.67 18.12 0.48 0.0715

skut 171.76 18.36 0.52 0.0680
skut+3 265.00 17.25 -1.36 0.0532

10
skut-3pix 175.59 18.11 0.43 0.0710

skut 175.59 18.30 0.43 0.0702
skut+3 231.17 17.62 -0.77 0.0636

Tabulka 4.11: Vyhodnocení experimentů rekonstrukce pomocí algoritmu slepé
dekonvoluce, pro dvě, pět a deset iterací a pro tři různě velké inicializační jed-
notkové matice rozptylové funkce. Obrázek snímače.
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Obrázek 4.34: Výsledek rekonstrukce slepou dekonvolucí pro obrázek snímače,
pro tři různě velké inicializační matice PSF, pro dvě, pět a deset prvních ite-
rací algoritmu. Zleva doprava: počet iterací. Shora dolů je velikost jednotkové
inicializační matice PSF: menší o 3 pixely, stejně velká a o tři pixely větší než
skutečná.
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iter. velikost inic. PSF MSE BSNR ISNR β

2
skut-3pix 1046,17 9,03 0,64 0,1760

skut 910,62 9,71 1,25 0,1756
skut+3 943,04 9,82 1,09 0,1502

5
skut-3pix 1023,04 9,19 0,74 0,1771

skut 864,56 9,98 1,47 0,1752
skut+3 818,07 10,37 1,71 0,1567

10
skut-3pix 1060,86 9,03 0,58 0,1730

skut 986,62 9,39 0,90 0,1651
skut+3 1079,63 9,09 0,51 0,1412

Tabulka 4.12: Vyhodnocení experimentů rekonstrukce pomocí algoritmu slepé
dekonvoluce, pro dvě, pět a deset iterací a pro tři různě velké inicializační jed-
notkové matice deformační funkce. Obrázek dívky.
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Obrázek 4.35: Výsledek rekonstrukce slepou dekonvolucí pro obrázek dívky, pro
tři různě velké inicializační matice PSF a pro dvě, pět a deset prvních iterací
algoritmu. Z leva doprava: počet iterací. Shora dolů je velikost jednotkové ini-
cializační matice PSF: menší o 3 pixely, stejně velká a o tři pixely větší než
skutečná.

Pokud použijeme inicializační matici větší velikosti než je skutečná PSF,
dostaneme výrazně horší výsledky, měřeno pomocí metriky MSE i BSNR. Pro
obrázek snímače i dívky jsou trendy obdobné, avšak z výsledků je také zřejmé,
že rekonstrukce pro „jednodušší” obrázek snímače vykazuje výrazně lepší vý-
sledky v absolutních hodnotách. Pro oba obrázky se potvrdilo očekávání, že
nejlepších výsledků je možno dosáhnout s inicializační jednotkovou maticí roz-
ptylové funkce stejně velké, jako je jí obraz poškozen. Tento jev je ještě umocněn
počtem provedených iterací algoritmu slepé dekonvoluce, viz grafy 4.36 a 4.37.
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Obrázek 4.36: Výsledky měření MSE po rekonstrukci rozmazaných a zašumě-
ných obrazů snímače a dívky, pomocí algoritmu slepé dekonvoluce.

Obrázek 4.37: Výsledky měření BSNR po rekonstrukci rozmazaných a zašumě-
ných obrazů snímače a dívky, pomocí algoritmu slepé dekonvoluce.

Velkou výhodou této metody je to, že může fungovat i bez explicitních infor-
mací o originálním obrázku, ani o rozptylové funkci PSF a je dostatečně výkonná
i za přítomnosti aditivního šumu. Na druhou stranu se ale mohou ukázat ne-
výhodou, ne zcela jisté konvergenční vlastnosti, což znamená že metoda může
konvergovat do lokálních minim.
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4.3.6 Shrnutí výsledků restaurace obrazu
Porovnání vyšetřovaných algoritmů je provedeno pomocí zavedené metriky, nicméně
u různých metod je sledována jejich závislost na různých parametrech. U Wie-
nerova filtru byl nastavován jako parametr odhad střední kvadratické odchylky
aditivního šumu, u Lucy-Richardson rekonstrukce je parametrem počet iterací
algoritmu a u slepé dekonvoluce jsou to počet iterací, ale také velikost jednotkové
inicializační matice pro odhad deformační (rozptylové) funkce PSF.

Kapitola zabývající se restaurováním obrazu dává dobrý náhled na úspěšnost
základních přístupů a algoritmů pro odstranění rozmazání. Provedenými expe-
rimenty jsou ukázány obecné tendence rekonstrukčních filtrů a jejich náchylnost
na přítomnost aditivního šumu. Nejnáchylnější z hlediska aditivního šumu je dle
očekávání metoda inverzní filtrace. Naopak nejlépe si z vyšetřovaných metod s
aditivním šumem poradila metoda Lucy-Richarson, nicméně pro praktické po-
užití je vhodnější algoritmus slepé dekonvoluce, protože informace o aditivním
šumu, které L-R metoda pro využívá, není v praxi často dostupná.

Metoda slepé dekonvoluce nevyžaduje žádné explicitní znalosti o PSF, ani
o původním nedeformovaném obrázku, s výjimkou velikosti inicializační matice
PSF.

Z provedených experimentů vyplývá, že nejlepších výsledků dosáhneme, po-
kud zvolíme inicializační matici stejné velikosti, jako je skutečná. Pokud po-
užijeme rozptylovou funkci jiných rozměrů, dostaneme lepší výsledky s maticí
menší.

Pro obrázek pořízený termovizní kamerou jsou výsledky rekonstrukce všemi
testovanými metodami výrazně lepší, než pro obrázek přirozené scény. To je
způsobené především tím, že pro restaurování pomocí dekonvoluce je výhodnější,
pokud obrázek obsahuje konstantní pozadí, což je u snímače téměř dokonale
splněno.

4.4 Detekce hran
Úloha nalezení hranic objektů v obraze patří mezi základní problémy oboru
zpracování a analýzy obrazu. Řešení tohoto problému je značně rozvětvené a
zahrnuje množství rozdílných přístupů. O problematice detekce hran je sepsáno
několik relativně ucelených studií, např.: [25], věnujících se i výkonnosti uve-
dených metod. Proto jsou v této disertační práci základní přístupy k řešení
problému jen stručně připomenuty. Větší pozornost je věnována poměrně no-
vému konceptu hledání hran pomocí kongruence fáze obrazu a jejímu porovnání
s nejznámějšími klasickými metodami. Poslední část této kapitoly je věnována
problematice hledání hran s využitím waveletové transformace. Motivací pro
zpracování této kapitoly je poskytnutí porovnání a vyšetření kvalitativních roz-
dílů mezi uvedenými detektory.

Hrana v obraze je dána vlastnostmi obrazového elementu f(x, y) a vlast-
nostmi obrazových elementů tvořících okolí tohoto bodu. Je určena tím, jak
rychle se mění hodnota obrazové funkce v některém, případně v obou ze směrů
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x, y. Na principu vyšetřování rychlosti změny obrazové funkce jsou založeny
jedny z nejjednodušších, mnohdy však ne-nejméně výkonných algoritmů – me-
tody s první derivací, s druhou derivací a gradientní metody. Tato skupina
algoritmů využívá dobře známého principu derivace (diference) obrazové funkce
a faktu, že první derivací polohy je rychlost a druhou derivací je zrychlení. Je-
den z nejlepších gradientních přístupů je pomocí detektoru Canny. Ten hledá
lokální maxima gradientu f(x, y). Gradient je vypočten derivací gausovského fil-
tru. Metoda používá dvě prahovací úrovně pro detekci silných a slabých hran a
zahrnuje slabé hrany do výstupu pouze tehdy, pokud jsou propojeny se silnými
hranami. Do vybrané testovací množiny algoritmů byla zařazena ještě jedna
dobře známá gradientní metoda - operátor Prewittové, jejíž výsledky shrnuje
podkapitola 4.4.1.

Dalším zajímavým a účinným přístupem je detekce hran pomocí morfolo-
gických metod, kterou přibližuje podkapitola 4.4.2. Morfologie je založena na
algebře nelineárních operátorů aplikovaných na objekty a často přebírá úlohu
konvoluce v lineárních algebraických systémech. Morfologické operace zpraco-
vávají objekty obsažené ve vstupním obraze, zejména jejich tvar (zjednodušení
tvaru, zdůraznění struktury, optimální rekonstrukce tvaru, který je porušen,
atd.). Tyto operace jsou hardwarově nenáročné, jsou snadno realizovatelné a lze
je použít na binární obrazy, nebo na obrazy v odstínech šedé, či barevné.

Přístup k řešení problému detekce hran, založen na kongruenci fáze ana-
lyzuje podkapitola 4.4.4. Detektor hran založený na tomto principu, poprvé
popsaný v článku [19], má několik výhod. Detekuje různé příznaky v požado-
vaných směrech, bez ohledu na jas obrazu a je schopen pracovat i se vstupy,
obsahující aditivní šum. Výstupem je bezrozměrná matice hodnot od 0 do 1,
korespondující s lidským vizuálním vnímáním hran.

Poslední z níže představených metod hledání hran je algoritmus využívající
waveletovou transformaci. Zde je využito vlastnosti hran v prostoru waveleto-
vých koeficientů detailů, kde jsou hrany charakterizovány velkými waveletovými
koeficienty, které navíc přetrvávají v několika úrovních rozkladu. Waveletová
transformace se používá k nalezení (ostrých) hran obrazu [26]. V literatuře je
možno najít množství prací využívajících tento přístup, se zaměřením na wa-
velety s lokalizací v čase a frekvenci, doplněnou o nějaké z pojetí směrovosti.
Bylo sestaveno mnoho takovýchto rozšíření waveletů, často se zajímavými jmény,
jako contourlety [27], brushlety [28], beamlety[29], curvelety [30], atd., ale tyto
wavelety jsou často se speciální bází, ne-ortonormální, a přestože ve většině pří-
padů jsou velmi úspěšné a vedou na dobrou reprodukci hran, jsou výpočetně
náročné. Pro účely této práce je použit ortonormální wavelet db1, což umož-
nilo zjistit úspěšnost základního principu hledání hran s využitím waveletové
transformace - prahováním koeficientů. Tento přístup vhodně doplňuje kapitolu
shrnující úspěšnost vybraných nejvýkonnějších algoritmů o další moderní a roz-
víjející se metodu, ale její hlubší rozbor je nad rámec této práce. Navíc přístup
využití waveletové transformace a jejích vlastností pro řešení úlohy hledání hran
je možno vysledovat i v algoritmu kongruence fáze, popsaném v podkapitole
4.4.4, která také zavádí jisté rozšíření transformace o směrovost.
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4.4.1 Operátor Prewittové
Změnu funkce udává gradient, určující směr jejího největšího růstu (směr gra-
dientu) vztah 4.28 a strmost tohoto růstu (modul gradientu) vztah 4.27.

|∇f (x, y)| =

√(
∂f

∂x

)2
+
(
∂f

∂y

)2
(4.27)

ϕ = arg

(
∂f

∂x
,
∂f

∂y

)
(4.28)

Nalezení hran senzoru je provedeno pomocí konvoluce obrazové funkce f(x,y)
a hranového operátoru h(x,y), který aproximuje zmiňovaný gradient. Tedy de-
rivaci nahrazuje diferencí. Operátor h(x,y) o velikosti 3 × 3 obrazové body pro
detekci svislých hran může mít následující podobu:

h1(x, y) =

 −1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

 (4.29)

(a) Prahovací úroveň 0,03 (b) Prahovací úroveň 0,03

Obrázek 4.38: Binární obrázky výsledků hledání hran pomocí operátoru Prewit-
tové

4.4.2 Morfologické operace a hledání hran
Vývoj matematické morfologie se začal psát zhruba v roce 1960 a v dnešní době
je relativně samostatným oborem analýzy obrazu. Morfologie je založena na
algebře nelineárních operátorů aplikovaných na objekty a často přebírá úlohu
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konvoluce v lineárních algebraických systémech. Morfologické operace zpracová-
vají objekty obsažené ve vstupním obraze, zejména jejich tvar (odstranění šumu,
zjednodušení tvaru, zdůraznění struktury, optimální rekonstrukce tvaru, který
je porušen). Tyto operace jsou hardwarově nenáročné, jsou snadno realizova-
telné, lze je použít na binární obrazy, nebo na šedotónové obrazy. Matematická
morfologie využívá nástrojů nelineární algebry a pracuje s množinami bodů, je-
jich tvary a propojením (sousedstvím). Morfologické operace zjednodušují obraz,
kvantifikují jej a při tom zachovávají hlavní tvarové charakteristiky objektů v
obraze. Morfologická transformaceMT je daná závislostí obrazu (množiny bodů
X) na další malé množině bodů B, přičemž B je tzv. strukturální element. Apli-
kace morfologické transformace MT (X) na obraz X znamená, že strukturální
element B je systematicky posunován napříč celým obrazem.

• Dilatace skládá body dvou množin pomocí vektorového součtu (Minkow-
ského množinový součet).

X ⊕B = d ∈ E2; d = x+ b, x ∈ X, b ∈ B

• Eroze skládá dvě bodové množiny s využitím rozdílu vektoru (Minkowského
množinový rozdíl). Je to duální transformace k dilataci, ale není inverzní
transformací k dilataci.

X 	B = d ∈ E2; d+ b ∈ X, ∀b ∈ B

Zmizí objekty (čáry) tloušťky 2 a osamělé body a objekty se zmenší o 1
slupku. Odečteme-li od původního obrazu jeho erozi, dostaneme obrysy
objektu.

• Otevření ◦ = (X 	 B) ⊕ B eroze následovaná dilatací. Otevření oddělí
objekty spojené úzkou šíjí, odstraní objekty menší než strukturní element.

• Uzavření • = (X ⊕ B) 	 B dilatace následovaná erozí. Uzavření spojí
objekty, které jsou blízko u sebe, zaplní malé díry a úzké zálivy.

• Bottom - hat transformace Y = (X•B)−X rozdíl uzavřeného a původ-
ního obrazu. Zobrazí malé díry a úzké zálivy mezi objekty.
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(a) Strukturní element čtverec o velikosti
3pix, obsahující 25 sousedů

(b) Strukturní element čtverec o velikosti
3pix, obsahující 25 sousedů

Obrázek 4.39: Šedotónové morfologické hledání hran

4.4.3 Algoritmus Canny
Hranový detektor Canny hledá lokální maxima gradientu f(x, y). Gradient je
vypočten derivací gausovského filtru. Metoda používá dvě prahovací úrovně, pro
detekci silných a slabých hran a zahrnuje slabé hrany do výstupu pouze tehdy,
pokud jsou propojeny se silnými hranami.

V prvním kroku je ze vstupního obrazu odstraněn šum vyhlazením pomocí
Gaussovského filtru viz.(4.30) se specifickou standardní odchylkou σ.

g(x, y) = G(x, y) ? f(x, y) (4.30)

kde

G(x, y) = 1
2πσ2 · e

− x
2+y2

2σ2 . (4.31)

Po filtraci šumu je aplikován standardní algoritmus pro hledání hran zalo-
žený na gradientních metodách, využívající libovolný operátor, například (3.1,
3.2). Výsledkem této operace jsou tedy hodnoty gradientů. Úkolem další funkce
v Cannyho detektoru je vybrat z matice gradientů jen lokální maxima. Respek-
tive odebrat body, které nejsou maximem (nonmaximum suppression). Tím je
zajištěno, že hrana bude detekována v místě největšího gradientu. Prakticky to
znamená najít pixely, jejichž okolí je ve směru a proti směru gradientu nižší.
Tato část algoritmu je v literatuře někdy také popisována jako ztenčení (thin-
ning) viz. [11].

Posledním úkolem detektoru je prahování, respektive prahování s hysterezí.
Předchozí krok určuje polohu hran, ale detekuje i ty nejmenší hrany, které je
téměř vždy nutno potlačit. Není vhodné používat jeden práh, nad kterým je gra-
dient považován za významný, protože hodnota může kolísat například vlivem
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šumu. Volí se tedy minimální (T1) a maximální (T2) hodnoty, mezi kterými může
gradient oscilovat. Pokud je nalezen bod, jehož hodnota gradientu leží mezi T1 a
T2 pak je uznán za hranu jedině tehdy, pokud sousedí s jiným hranovým bodem.

|∇fT (x, y)| =
{
T1 ≤ |∇f (x, y)| ≤ T2

0 jinde

}
(4.32)

(a) Prahovací úrovně nastaveny na
0,03 a 0,295.

(b) Prahovací úrovně nastaveny na 0,03 a
0,295.

Obrázek 4.40: Binární obrázky obsahující výsledky hledání hran pomocí metody
Canny.

4.4.4 Hledání hran využitím kongruence fáze obrazu
Kongruence fáze (Phase congruency) je metoda využívající měření změn fáze
obrazu. Tento koncept hledání hran (přesněji extrakci příznaků obrazu) před-
stavil poprvé v roce 1999 Peter Kovesi [19] a od té doby je stále častěji přebírán
do mnoha vědeckých prací a nachází uplatnění i v mnoha aplikacích, například:
[20, 21, 22]. Fáze kongruence je úzce spjata s „konceptem lokální energie”, který
zavedli Morrone a Owens v [23]. Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je, že vět-
šina příznaků signálu se objevuje v místech, kde jsou Fourierovy komponenty
maximálně ve fázi.

V souladu s definicí v [23], jsou kongruence fáze lokální minima rozptylu
fáze jednotlivých Fourierových složek signálu. Jinými slovy, pro výpočet kon-
gruence fázového spektra, musíme počítat rozptyl fází všech frekvenčních složek
Fourierovy transformace signálu, pro každý bod v signálu.

Pokusme se nyní určit body s minimálním fázovým rozpětím, dle následující
rovnice:

P= |
∑
X(ω)|∑
|X(ω)| (4.33)
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Čitatel rovnice je amplituda vektorového součtu, jmenovatel je suma ampli-
tud frekvenčních komponent. Je zřejmé, že dle rovnice (4.33) může P nabývat
hodnot v rozmezí 0 až 1. P se bude rovnat právě jedné, pouze pokud všechny
komponenty fáze budou stejné, tedy rozptyl fáze je nulový. Obrázek 4.41 názorně
porovnává hledání hrany pomocí kongruence fáze a gradientu, pro jednorozměr-
nou reprezentaci několika typů hran.

Obrázek 4.41: Jednorozměrný případ detekce hran, porovnání kongruence fáze
a gradientu hrany. Horní řádek ukazuje originální signály reprezentující různé
typy hran. Prostřední řádek je kongruence fáze signálů z prvního řádku a spodní
řádek zachycuje gradient jednotlivých signálů. Obrázek převzat z [31].

Autor metody [19] předložil způsob výpočtu kongruence fáze pro dvouroz-
měrné signály. Navrhl použít banku komplexních Gaborových waveletů. Reálné
a imaginární filtrační koeficienty jsou použity pro výpočet „lokální energie” se-
čtením výsledků filtrace pro každé měřítko. Jednorozměrná metoda je rozšířena
do druhé dimenze tak, že sada Gaborových filtrů je skládána s proměnnou ori-
entací a měřítkem. Každá jednotlivá směrová orientace je považována za jedno-
rozměrný případ a dvourozměrná kongruence fáze je vypočtena sečtením jed-
norozměrných. Kromě toho je představený algoritmus odolný vůči aditivnímu
šumu, díky zahrnutí rozptylu vyšších frekvencí. Následující rovnice popisuje, jak
je dvou-rozměrná kongruence fáze počítána:
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P (x)=WO(x)(EO(x)− TO)
µ+

∑
O

∑
M

AO,M (x) (4.34)

Zde písmena O a M označují orientaci a měřítko aktuálního Gaborova filtru
a µ je dostatečně malé číslo, které zabraňuje možnosti dělit nulou. TO je celkový
vliv aditivního šumu pro orientaci O, používaný pro kompenzaci šumu. Váhová
funkce WO(x) je dána vztahem:

WO(x) = 1
1 + eγ(c−s(x)) , (4.35)

kde konstanta c je prahová hodnota filtru, pod kterou jsou hodnoty kongru-
ence fáze penalizovány a γ je hodnota zesílení, která řídí strmost penalizace a s
je měření rozptylu dané vztahem:

s(x) = 1
N
·

∑
n
An(x)

Amax(x) + µ
. (4.36)

Ve vztahu (4.36) je N celkový počet uvažovaných měřítek, An(x) je ampli-
tuda n-tého Fourierova páru a Amax(x) je amplituda Fourierova páru majícího
maximální odezvu na x.

Obrázek č. 4.42 zachycuje výsledky aplikace této metody na testovací ob-
razová data, přičemž použité parametry jsou tyto: Informace o lokálních frek-
vencích jsou získány pomocí dvou oktávových širokopásmových filtrů přes čtyři
měřítka a šest orientací. Nejmenší délka použitého waveletu je 3 pixely, měřítko
mezi dvěma po sobě následujícími filtry je 2. Šumová kompenzační konstanta k
je nastavena na 2, váhová funkce frekvenčního rozptylu c je nastavena na 0,4 a
µ = 0, 01. Parametr zesílení γ je nastaven na 10.
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(a) Obrázek zachycující kongruenci
fáze pro testovací termovizní obrázek
snímače.

(b) Obrázek zachycující kongruenci fáze
pro testovací obrázek přirozené scény.

(c) Hrany získané pomocí potlačení
ne-maximálních hodnot a prahováním
kongruence fáze.

(d) Hrany získané pomocí potlačení ne-
maximálních hodnot a prahováním kon-
gruence fáze.

Obrázek 4.42: Hrany testovacích obrázků, získané pomocí metody kongruence
fáze.

4.4.5 Hledání hran využitím waveletovy transformace
Waveletovou transformaci využívá i metoda popsaná výše - kongruence fáze,
stejně tak jako metody další. V této kapitole jsou ukázány výsledky hran, při
použití základního přístupu, viz kapitola 3.5. Podobně jako při filtraci, je i při
hledání hran klíčový způsob manipulace s maticemi koeficientů detailů, získa-
nými po požadovaném počtu úrovní rozkladu.

Následující obrázek zachycuje teplotní pole a matice koeficientů detailů zís-
kaných po prvním stupni rozkladu tohoto obrazu pomocí waveletu Daubechies 1
v horizontálním, vertikálním a diagonálním směru a hrany získané vynulováním
aproximačních koeficientů a zpětnou waveletovou transformací.
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(a) Hrany získané zpětnou WT, pro ob-
rázek snímače.

(b) Hrany získané zpětnou WT, pro ob-
rázek přirozené scény.

Obrázek 4.43: Hlední hran v obraze pomocí klasické waveletové transformace
waveteltem db1 pomocí tvrdého prahování koeficientů.

4.4.6 Vyhodnocení úspěšnosti nalezených hran
U všech testovaných algoritmů je pro výsledek prvotního hledání hran provedeno
potlačení ne-maximálních hodnot, jak je popsáno v podkapitole 4.4.3 a poté pra-
hování, kterým jsou získány binární obrázky, prezentovány v této kapitole. Aby
bylo možno exaktně porovnat rozdíly v úspěšnosti testovaných algoritmů, je pro
termovizní i přirozený snímek nastaveno hysterezní prahování vždy tak, že mini-
mální hodnota prahu určuje 25% maximální hodnoty a horní hodnota prahu je
60% maximální hodnoty matice získané potlačením ne-maximálních hodnot. Po-
kud umožňuje některá metoda volbu dalších parametrů (velikost strukturálního
elementu, rozptyl šumu, případně parametry pro metodu kongruence fáze), je
jimi algoritmus dolazen tak, aby výsledek byla pokud možno pouze vnější hrana
obrysu snímače v obraze. Díky tomu je možno měřit i vizuálně porovnat odliš-
nosti jednotlivých algoritmů, které stejné nastavení parametrů vyvolá v obraze
přirozené scény.

Pro měření nalezené topologie je využito Eulerova čísla E [25], které je de-
finováno jako rozdíl v počtu pixelů náležejících hraně, mínus počet pixelů nále-
žejících pozadí. Pro výpočet Eulerova čísla je využito 8-sousedství pixelů.

Dalším z hodnotících kritérií je měření plochy, kterou v obraze zabírají na-
lezené hrany - P . Nejedná se ale pouze o spočítání jednotkových bodů obrazové
matice, protože je třeba kompenzovat zkreslení, které je vlastní reprezentaci spo-
jitých obrázků pomocí diskrétních bodů. Diagonální čára o délce 10 pixelů bude
delší, než horizontální čára dlouhá 10 pixelů. Pomocí měření plochy naměříme
u horizontální čáry 10 pixelů a u diagonální 12,25 pixelů.

V tabulce 4.13 jsou shrnuty výsledky popsaných měření. Pro účely srovnání
uvedených metod považujme výsledky Cannyho hranového detektoru, aplikova-
ného na obrázek snímače, za ideální. Takto můžeme z tabulky snadno vyčíst
odlišnosti ostatních přístupů i odlišnosti při aplikaci všech popsaných metod
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na obrázek přirozené scény. Pro obrázek snímače se ukázaly jako srovnatelně
úspěšné metody Prewitt a metoda Kongruence fáze, protože při srovnatelném
počtu pixelů obrazu přiřazených hranám vykázaly i stejné eulerovo číslo E.
Měřením na hranách získaných z obrázku přirozené scény, při stejně nastave-
ných parametrech jednotlivých metod jako pro obrázek snímače se ukázalo, že
nejblíže detektoru Canny je opět metoda Kongruence fáze. Pokud ale vizuálně
zhodnotíme výsledky hledání hran těmito dvěmi metodami pro obrázek přiro-
zené scény obr.: 4.42d a 4.40b, můžeme si všimnout jedné zásadní odlišnosti ve
výsledcích. Cannyho metoda má vlastnost spojovat hrany do uzavřených oblastí
a pokud to nelze, tak hrany potlačovat (obrázek 4.40b). Naproti tomu algorit-
mus kongruence fáze takovou vlastnost nemá a nalezenou hranu ponechává jako
jedinou křivku (obrázek 4.42d). Tento jev je nejlépe pozorovatelný na obrazci
na tričku vyfotografované dívky, případně na jejích vlasech.

obrázek algoritmus P E

Snímač

Prewitt 651 3
Canny 756 3

Morfologie 527 90
Kongruence 681 3
Wavelet 590 11

Dívka

Prewitt 9006 546
Canny 4476 58

Morfologie 1759 319
Kongruence 5520 123
Wavelet 1454 73

Tabulka 4.13: Vyhodnocení experimentu s hledáním hran pomocí uvedených
metod, pro testovací obrázek přirozené scény a termovizní obrázek snímače.

Vzhledem k charakteru obrazových dat pořízených termovizní kamerou je
zřejmé, že pro extrakci hran obrysu snímače, což je nezbytný krok pro nale-
zení snímače v obraze (viz. kapitola 5), postačí i gradientní metody: Cannyho
detektor, případně operátor Prewittové.

Jiná situace by však byla, pokud by vstupní data byla zašuměna aditiv-
ním šumem. V takovém případě je nejúčinnější algoritmus kongruence fázového
spektra. Stejně tak se algoritmus kongruence fáze ukázal jako nejrobustnější z
hlediska odolání změnám kontrastu, nebo jasu obrazu.
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Vyhodnocení paralelního
fyzikálního a
matematického
modelování metodami
zpracování obrazu

Pro možnost korektního vyhodnocení odchylek numerického a fyzikálního ex-
perimentu je nezbytné získaná „surová” data předzpracovat. Obrázek č. 5.5 za-
chycuje navrženou a použitou metodiku pre-processingu dat formou vývojového
diagramu. Diagram sestává ze tří hlavních větví. První (zelená) je větev zpraco-
vávající teplotní pole získaná měřením IR kamerou. Druhou a třetí větev tvoří
algoritmy, aplikované na data z modelu, získaná přímým vyčtením teplotních
polí na vybrané ploše snímače pomocí uživatelského skriptu v programu Ansys
(modrá větev) a data získaná zpracováním videa vytvořeného v postprocessingu
programu Ansys (oranžová větev). Každá z větví diagramu 5.5 používá odlišné
algoritmy, které jsou blíže popsány v kapitolách 5.1 a 5.2.

5.1 Zpracování dat měření fyzikálního děje
Datová pole získaná z termovizní kamery, obsahující teploty v K, viz. kapitola
3.1.5 jsou dále zpracována nasazením metod digitálního zpracování obrazu. Před
tím aby tyto metody mohly být použity, je třeba upravit formát dat a převést
rozsah hodnot na interval 0−1, což je provedeno odečtení hodnoty teploty okolí
a vydělením absolutní největší nalezenou teplotou ze všech snímků. Díky tomu
je možno za každým algoritmem vždy přepočítat datová pole zpět na teploty.

Po zajištění formátové kompatibility obrazových dat a měřených teplot, ná-
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Obrázek 5.1: Blokové schéma metodiky zpracování dat.

sleduje detekce příznaků v obrazech, především nalezení hran obrysu snímače.
Hrany jsou hledány algoritmem Canny, pouze pro obrázek s nejvyšším časem
(nejvyšší pravděpodobnost jejich správné detekce), s nastavením prahovacích
úrovní na 0,2 a 0,7. Po nalezení hran je vytvořena tzv. maska snímače, což
je binární pole, obsahující jedničku pouze v bodech ležících uvnitř nalezených
hran, všude jinde je toto pole nulové. Konvolucí masky s obrázkem naměřeného
teplotního pole, pro všechny měřené časy, je potlačeno okolí snímače.

Dalším krokem je detekce správného úhlu natočení obrázku. Pro tuto úlohu
je využito vlastností Radonovy transformace, pomocí níž je nalezena nejdelší
hrana v obraze a její sklon. Pro podrobnější popis využití této transformace
poslouží kapitola 3.8. Nejdelší hrana je nalezena pro data z měření i matematic-
kého modelu, aby mohl být vypočítán rozdíl jejich sklonu a tím pádem i rozdíl
v úhlu natočení obrázků. Tento postup je prováděn iteračně, dokud není rozdíl
v natočení menší, než zadaná přesnost ε, viz blokové schéma 5.1. Experimenty
byla hodnota ε nastavena na 0,1.

I přes cílevědomou snahu se během měření infračervenou kamerou nepodařilo
umístit snímač před objektiv zcela kolmo a se stejným natočením v jednotlivých
sériích měření, což má za následek nutnost opravit i možné projektivní, či mě-
řítkové zkreslení pomocí algoritmu registrace obrazů. Registrace je provedena
použitím afinní transformace (viz. kapitola 3.7) a transformační matice T je
vypočtena pomocí kontrolních bodů. Dva páry kontrolních bodů jsou v obraze
určeny přímo (pravý a levý okraj snímače) a jeden pár je určen z extrahovaných
příznaků, pomocí distanční transformace s euklidovskou metrikou (tento pár
reprezentuje středy snímačů - obr. 5.2). Pro bližší vysvětlení distanční transfor-
mace nechť poslouží kapitola 3.9.
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Po určení kontrolních bodů je provedena registrace obrazu měření na mřížku
obrazu výsledků matematického modelu.

Obrázek 5.2: Ukázka výsledku distanční transformace binárního obrázku masky
snímače neregistrovaného měření (vlevo) a výsledků stejné transformace pro
binární obrázek masky z matematického modelu.

5.2 Zpracování dat matematického modelu
Vytěžit data z matematického modelu je možno dvěma různými způsoby, repre-
zentované modrými a oranžovými bloky v blokovém diagramu na obrázku 5.1.
Modře zabarvené bloky ukazují přístup, kdy jsou nasimulovaná data vyčtena z
požadované plochy pomocí uživatelského skriptu v programu Ansys a uložena
do textových souborů na disk počítače. Tato data jsou poté načtena pro další
zpracování do software Matlab.

Oranžově zabarvené bloky znázorňují přístup, kde zdrojem dat z matema-
tického modelu je video ve formátu *.avi, vytvořené v post-processingu software
ansys. Toto video je snímkováno po 1s přechodového děje teploty jsou mapovány
do 256 úrovní. Video je pro další zpracování importováno do programu Matlab,
dekódováno a hodnotám jasu jsou přiřazeny zpět hodnoty teplot.

V následujícím kroku jsou již algoritmy zpracování obdobné, jako u výše
popsaných přístupů, tedy extrakce příznaků a určení kontrolních bodů pro re-
gistraci.

5.3 Vyhodnocení teplotních polí
Základní a zároveň nejvíce vypovídající charakteristikou popisu výsledků simu-
lací jsou přechodové odezvy měřeného i fyzikálního děje. Obrázek 5.4 ukazuje
takové odezvy zároveň pro model a dvě série provedeného měření, které se díky
vlivům okolního prostředí nepatrně liší. Hodnota vynášená do této charakteris-
tiky je střední teplota vybrané oblasti, v tomto konkrétním případě je to výřez,
znázorněný na obrázku č. 5.3. Přechodové charakteristiky na obrázku 5.5 jsou
pro dvě série měření a pro model, spočteny jako střední hodnoty teplot na celé
vyšetřované ploše snímače.
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Je zřejmé, že průběhy přechodových charakteristik se v zásadě příliš neliší,
největším rozdílem je absolutní teplota. Vyhodnocením střední teploty ve výřezu
plochy byly získány charakteristiky, mající v průměru o 0,2°C vyšší teplotu, než
charakteristiky vyhodnocené na celé ploše snímače.

Obrázek 5.3: Obrázek zachycující výřez oblasti o velikosti 80×80 pixelů, pro
vyhodnocení přechodových charakteristik modelu a měření.

Měřený i matematický děj trval 3000s, ale z důvodu příliš velké odchylky v
prvních cca 100 snímcích měření od reality jsou všechny zde uvedené charak-
teristiky o prvních sto snímků ořezány. Důvodem, proč jsou na začátku měření
IR kamerou naměřená data nepoužitelná, se ukázala kalibrace kamery, která se
automaticky prováděla vždy po spuštění záznamu.

Obrázek 5.4: Přechodové charakteristiky měření a modelu. Vynesena je hodnota
střední teploty pro výřez velikosti 80×80 obrazových bodů, znázorněném na
obrázku 5.3 v čase.
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Obrázek 5.5: Přechodové charakteristiky měření a modelu pro celou plochu sní-
mače v čase. Vynesena je střední teplota celé vyšetřované plochy.

Důležitým ukazatelem o věrnosti modelu a měření je také jejich absolutní
chyba. Tuto zobrazuje průběh na obrázku 5.6, pro sérii měření jedna a dvě.
Průběh splňuje očekávání, plynoucí z pozorování přechodových charakteristik.
Maximální absolutní chyba pro měření č. 1 je odečtena v čase 213 s a činila
1,7°C. Pro měření číslo dvě je maximální absolutní chyba odečtena ve stejném
čase, nicméně činila jen 1,4°C.

Obrázek 5.6: Odchylka dvou provedených sérií měření od od modelovaných dat.



Kapitola5. Vyhodnocení paralelního fyzikálního a matematického
modelování metodami zpracování obrazu 94

5.3.1 Korelační analýza teplotních polí
Pro přímé porovnání výsledků simulací je vhodné vizuální pozorování rozlo-
žení ekvipotenciálních ploch teplot na vyšetřované ploše snímače a vyhodnocení
jejich odchylek. Pro strojové nalezení míry shody těchto ploch je využito koefi-
cientu korelace.

Algoritmus korelace patří mezi základní algoritmy číslicového zpracování sig-
nálů. Korelačním koeficientem Rxy popisujeme míru lineární závislosti mezi
dvěma náhodnými proměnnými. Je patrné, že Rx,y=0 tehdy, když jsou obě
vstupní náhodné proměnné zcela nezávislé. Korelační koeficient může obecně
nabývat hodnot od -1 do 1, přičemž hodnoty 1 dosáhne v případě úplné lineární
závislosti vstupních dat.

Koeficient korelace je počítán jako součet odchylek příslušných pixelů od
mediánu. Jako jádro korelace je voleno teplotní pole modelu, což nám umožňuje
ve výsledku pozorovat chyby při měření vzniklé okolními vlivy. Výpočet probíhá
ve třech krocích. Nejprve jsou obě vstupní matice nasunuty těsně na sebe. Poté je
hodnota každého korelačního jádra vynásobena s hodnotou ze souboru měření,
která leží pod ní a nakonec jsou všechny dílčí výsledky z předchozího kroku
sečteny a vyděleny rozptylem.

Obrázek 5.7: Vizualizace teplot měření (vlevo) a modelu (v pravo) pro časy
1326 a 2826s, měření série 1. Korelační koeficient teplotních polí v čase 1326s je
0,85303 a v čase 2826s 0,87298.
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Rx,y =

M−1∑
x=0

N−1∑
y=0

(
f1(x, y)− f̄1

) (
f2(x, y)− f̄2

)
√√√√(M−1∑

x=0

N−1∑
y=0

(
f1(x, y)− f̄1

)2)(M−1∑
x=0

N−1∑
y=0

(
f2(x, y)− f̄2

)2) (5.1)

kde f(x, y) jsou vstupní obrazové matice a f̄ jejich mediány.
Na obr. 5.8 sledujeme průběh korelačního koeficientu v závislosti na čase

měření (simulace), vyšetřovaný na výřezu plochy dle obrázku 5.3. Průběh na
obrázku č. 5.9 zachycuje Rx,y pro celou vyšetřovanou plochu snímače. Z cha-
rakteristik je patrno že rozložení teplot na obou srovnávaných teplotních polích
velmi dobře koreluje, přičemž s ustalováním přechodového děje koeficient roste.
Bylo zjištěno, že použitím této analýzy lze velmi spolehlivě detekovat nahodilé
odchylky v měřených datech, vykazující ovlivnění okolním prostředím.

Obrázek 5.8: Koeficient korelace měřených a modelovaných dat na výřezu plochy
snímače v čase.
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Obrázek 5.9: Koeficient korelace mezi celou plochou měřeného a modelovaného
snímače v čase.

Korelační koeficient přesně popisuje rozdíly v rozložení teplotních polí, nezo-
hledňuje však chybu v absolutním rozdílu teplot. To znamená, že silně lineárně
závislá mohou být i teplotní pole, která se liší o desítky stupňů! Z tohoto dů-
vodu je třeba mít pro porovnání k dispozici i přechodové charakteristiky 5.4,
5.5. Z průběhů je zřejmé, že chyba způsobená absolutní odchylkou teplot je
mnohem větší než chyba způsobená rozložením teplotních polí a také, že kore-
lace na zmenšené vyšetřované ploše je lepší, než pokud vyšetřujeme celou plochu
snímače. Rozdíly mezi charakteristikami 5.8 a 5.9 jsou způsobeny především v
rozložení teplot na plastovém krytu přívodních kabelů elektroniky snímače.

Z uvedeného vyplývá že model velmi přesně vystihuje skutečné rozložení
teplotního pole na povrchu snímače a že největší odchylka modelu od měření
je způsobena nepřesně nastaveným koeficientem přestupu tepla do okolí. Pro
porovnání výsledků měření a simulace je nezbytné mít k dispozici obě charak-
teristiky.

5.4 Shrnutí výsledků simulací
Pokud budeme hodnotit věrnost matematického modelu s realitou, můžeme díky
průběhu jejich korelace a přechodových charakteristik spolehlivě zjistit míru
jejich shody. Z analýzy výsledků plyne závěr, že největší odchylka v absolutní
teplotě i v rozložení isoploch teplotního pole je na plastovém části snímače,
ukrývající připojovací konektory elektroniky snímače. Dobře vizuálně patrné z
obrázku 5.7.

Obrázek č. 5.10 ukazuje výsledky simulací, při nichž byl iterativně upravován
koeficient přestupu tepla tak, aby bylo dosaženo co největší shody s měřením.
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Obrázek 5.10: Přechodové charakteristiky pro vybraný bod snímače, pro různé
koeficienty přestupu α měřeného a modelovaného snímače v čase.

Data z modelu byla získána dvěma způsoby, strojovým vyčtením teplot na
povrchu požadované plochy a exportem výsledků na požadované ploše do snímků
videa v 256 odstínech šedé barvy. Po vyčtení a srovnání obou přístupů bylo zjiš-
těno, že výsledky jsou naprosto totožné s tím rozdílem, že přímé strojové vyčtení
dat je mnohem náročnější, především z hlediska potřeby vytvoření mapované
sítě na ploše, ze které hodláme teploty vyčítat. Z toho důvodu se ukázalo do
budoucna jako mnohem perspektivnější využití nástrojů post-processingu a vy-
čtení teplotních polí z vytvořeného videa. Při vytváření tohoto videa je ale třeba
dbát na dodržení minimální a maximální tepoty v celém jeho časovém rozsahu,
aby bylo možno v dalším jeho zpracování v Matlabu určit zpětně teploty, odpo-
vídající získaným úrovním odstínu šedé.



Kapitola 6

Závěr

Řešená úloha je důležitým případem obecné problematiky verifikace výsledků
matematického modelování s reálným fyzikálním systémem. Matematický mo-
del představuje soustava Fourierových parciálních diferenciálních rovnic s distri-
buovanými parametry. Rovnice jsou řešeny metodou konečných prvků pomocí
komerčního software Ansys. Fyzikální model představuje reálný snímač hladiny
oleje v převodové skříni automobilu, jenž je podroben teplotní zátěži a snímán
termovizní kamerou. Takto získaná teplotní pole jsou dále zpracovávána a vy-
hodnocena s využitím metod a algoritmů zpracování obrazu.

Původním přínosem disertační práce je ověření obecných trendů a účinnosti
metod využívaných pro digitální zpracování obrazu, při jejich aplikaci pro ana-
lýzu teplotních polí, která je nedílnou součástí modelování teplotní zátěže elek-
troniky moderních snímačů.

Disertabilní jádro práce tvoří analýza a návrh metodiky pro verifikaci nu-
merického modelu a měřených dat, s využitím algoritmů zpracování obrazu.

V práci jsou vyhodnoceny obecné tendence vybraných nízko-úrovňových al-
goritmů zpracování obrazu, při jejich aplikaci na obrázky teplotních polí a ve
srovnání s aplikací těchto algoritmů na testovací obrázky přirozené scény. Kvali-
tativní vyhodnocení je provedeno pomocí zavedené metriky, která také umožnila
vynesení obecných tendencí zkoumaných algoritmů do přehledných charakteris-
tik. Algoritmy pro vyhodnocení jsou zvoleny způsobem, který umožňuje porov-
nání několika odlišných přístupů k dané problematice. Tato práce zároveň ma-
puje použití Fourierovy transformace v oboru zpracování a analýzy digitálních
obrazů a také rozebírá informaci obsaženou ve Fourierových spektrech obrazu.

V kapitole č. 4 je ukázáno, že uvedené základní, nízkoúrovňové algoritmy
zpracování obrazu mohou být velmi úspěšně aplikovány na vhodně přepočtené
matice teplotních polí. Úspěšnost aplikace těchto algoritmů je srovnatelná s
účinností na obrázku přirozené scény. Je však třeba pečlivě dbát na optimální
nastavení případných parametrů jednotlivých metod.

Hlavním podnětem pro vypracování této práce byla potřeba mít k dispozici
přehled o správnosti nastavených parametrů a konstant numerického modelu,
v rámci zpracování grantového úkolu GAČR 102/06/0498. Pomocí navržené a
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uvedené metodiky je možno podrobně vyhodnotit shodu matematického a fyzi-
kálního modelu, případně sledovat dopad změn parametrů matematické simu-
lace na velikost odchylky od měření.

Disertační práce nalezne uplatnění při vyhodnocování měření termovizními
kamerami, verifikaci numerických modelů s využitím metod zpracování obrazu,
nebo při řešení problematiky návrhu a výběru optimálního algoritmu pro filtraci,
nebo detekci hran v obraze.

V průběhu vzniku této práce byla implementována celá řada algoritmů.
Všechny jsou vytvořeny programovém prostředí Matlab s využitím Image Pro-
cessing Toolboxu a jsou přehledně seřazeny do adresářů na přiloženém CD. Na
tomto CD jsou uložena také naměřená i vypočtená data, včetně numerického
modelu snímače.

V souvislosti se současným trendem rychlého růstu počtu aplikací nume-
rického modelování, i díky rostoucí dostupností velmi výkonného výpočetního
hardware, se jeví slibně myšlenka využití zde popsané metodiky analýzy a zpra-
cování obrazu pro automatické přizpůsobení parametrů modelu (okrajové pod-
mínky, materiálové parametry), například využitím umělé inteligence.

Poznámka na závěr

Vzhledem k tomu, že se autor této disertace v současné době zabývá modelová-
ním i měřením akustických emisí, vznikajících za pojistnými ventily při odfucích
páry v elektrárnách a teplárnách, ukazuje se jako perspektivní myšlenka zpraco-
vání obdobné metodiky pro verifikaci numerického modelu, jako je zde uvedena,
pro verifikaci aeroakustických modelů s výsledky měření akustickou kamerou.
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Příloha A

Výsledky aplikace okenního
Fourierova filtru

Výsledky filtrace okenním Fourierovým filtrem typu IDPF, BDPF a GDPF. Pro
experiment byly použity filtry velikosti 36, 24 a 12 pix. a velikost okna 10, 25,
100 a 175 pix. Pro filtr velikosti 36 pix. jsou výsledky uvedeny v kapitole 4.2.4.

Pro obrázek dívky, velikost filtru 24 pixelů:

vel. okna MSE SNR PSNR β SUBJ

IDPF

10pix 1015.04 11.74 18.07 0.6050
25pix 1326.10 10.58 16.91 0.5683
100pix 446.45 15.31 21.63 0.5771
175pix 285.98 17.24 23.57 0.5797

BDPF

10pix 298.12 17.06 23.39 0.6334
25pix 217.43 18.43 24.76 0.6317
100pix 216.60 18.45 24.77 0.6319
175pix 216.60 18.45 24.77 0.6319

GDPF

10pix 217.17 18.44 24.76 0.6579
25pix 197.67 18.85 25.17 0.6576
100pix 197.70 18.84 25.17 0.6576
175pix 197.73 18.84 25.17 0.6575

Tabulka A.1: Výsledky pro okenní Fourierůvy dolnopropustné filtry IDPF,
BDPF a GDPF, aplikované na obrázek přirozené scény. Mezní frekvence (veli-
kost filtru) je 24 pix.

I



A. Výsledky aplikace okenního Fourierova filtru II

Obrázek A.1: Výsledky filtrace IDPF, BDPF a GDPF pro velikost fitru 24 pix.
ve frekvenční doméně. Shora dolů: IDPF, BDPF a GDPF. Zleva doprava dle
velikosti okna: 10, 25, 100 a 175 pixelů.

Pro obrázek dívky, velikost fitru 12 pixelů:



A. Výsledky aplikace okenního Fourierova filtru III

vel. okna MSE SNR PSNR β SUBJ

IDPF

10pix 2897.77 7.18 13.51 0.5234
25pix 2445.56 7.92 14.25 0.5290
100pix 1112.78 11.34 17.67 0.5248
175pix 1138.51 11.24 17.57 0.5254

BDPF

10pix 2839.00 7.27 13.60 0.5266
25pix 1378.33 10.41 16.74 0.5392
100pix 932.64 12.11 18.43 0.5367
175pix 931.88 12.11 18.44 0.5361

GDPF

10pix 2874.22 7.22 13.55 0.5245
25pix 894.49 12.29 18.62 0.5422
100pix 809.26 12.72 19.05 0.5418
175pix 809.41 12.72 19.05 0.5420

Tabulka A.2: Výsledky pro okenní Fourierůvy dolnopropustné filtry IDPF,
BDPF a GDPF, aplikované na obrázek přirozené scény. Mezní frekvence (veli-
kost filtru) je 12 pix.

Obrázek A.2: Výsledky filtrace IDPF, BDPF a GDPF pro velikost fitru 12 pix.
ve frekvenční doméně. Shora dolů: IDPF, BDPF a GDPF. Zleva doprava dle
velikosti okna: 10, 25, 100 a 175 pixelů.



A. Výsledky aplikace okenního Fourierova filtru IV

Pro obrázek snímače, velikost fitru 24 pixelů:

vel. okna MSE SNR PSNR β SUBJ

IDPF

10pix 664.67 12.19 19.90 0.5170
25pix 924.55 10.76 18.47 0.5058
100pix 193.62 17.55 25.26 0.5332
175pix 61.30 22.55 30.26 0.5447

BDPF

10pix 88.98 20.93 28.64 0.5319
25pix 45.05 23.88 31.59 0.5499
100pix 44.02 23.98 31.69 0.5509
175pix 44.03 23.98 31.69 0.5508

GDPF

10pix 65.32 22.27 29.98 0.4997
25pix 51.18 23.33 31.04 0.5045
100pix 51.18 23.33 31.04 0.5047
175pix 51.21 23.33 31.04 0.5046

Tabulka A.3: Výsledky pro okenní Fourierůvy dolnopropustné filtry IDPF,
BDPF a GDPF, aplikované na obrázek snímače. Mezní frekvence (velikost filtru)
je 24 pix.



A. Výsledky aplikace okenního Fourierova filtru V

Obrázek A.3: Výsledky filtrace IDPF, BDPF a GDPF pro velikost fitru 24 pix.
ve frekvenční doméně. Shora dolů: IDPF, BDPF a GDPF. Zleva doprava dle
velikosti okna: 10, 25, 100 a 175 pixelů.

Pro obrázek snímače, velikost fitru 12 pixelů:



A. Výsledky aplikace okenního Fourierova filtru VI

vel. okna MSE SNR PSNR β SUBJ

IDPF

10pix 1874.28 7.69 15.40 0.4233
25pix 1114.89 9.95 17.66 0.5418
100pix 83.52 21.20 28.91 0.5634
175pix 84.51 21.15 28.86 0.5663

BDPF

10pix 1832.43 7.79 15.50 0.4273
25pix 417.34 14.22 21.93 0.5578
100pix 58.18 22.77 30.48 0.5658
175pix 57.40 22.83 30.54 0.5675

GDPF

10pix 1857.19 7.73 15.44 0.4251
25pix 137.58 19.03 26.75 0.5639
100pix 55.05 23.01 30.72 0.5666
175pix 55.42 22.98 30.69 0.5664

Tabulka A.4: Výsledky pro okenní Fourierůvy dolnopropustné filtry IDPF,
BDPF a GDPF, aplikované na obrázek snímače. Mezní frekvence (velikost filtru)
je 12 pix.

Obrázek A.4: Výsledky filtrace okenními IDPF, BDPF a GDPF pro velikost
fitru 12 pix. ve frekvenční doméně. Shora dolů: IDPF, BDPF a GDPF. Zleva
doprava dle velikosti okna: 10, 25, 100 a 175 pixelů.



A. Výsledky aplikace okenního Fourierova filtru VII

Obrázek A.5: Průběhy β pro ideální okenní Fourierovy filtry. Výsledky pro tes-
tovací obrázky snímače a dívky

Obrázek A.6: Průběhy MSE pro Butterworthovy okenní Fourierovy filtry. Vý-
sledky pro testovací obrázky snímače a dívky



A. Výsledky aplikace okenního Fourierova filtru VIII

Obrázek A.7: Průběhy SNR pro Butterworthovy okenní Fourierovy filtry. Vý-
sledky pro testovací obrázky snímače a dívky

Obrázek A.8: Průběhy PSNR pro Butterworthovy okenní Fourierovy filtry.
Výsledky pro testovací obrázky snímače a dívky



A. Výsledky aplikace okenního Fourierova filtru IX

Obrázek A.9: Průběhy β pro Butterworthovy okenní Fourierovy filtry. Výsledky
pro testovací obrázky snímače a dívky

Obrázek A.10: Průběhy MSE pro Gaussovy okenní Fourierovy filtry. Výsledky
pro testovací obrázky snímače a dívky



A. Výsledky aplikace okenního Fourierova filtru X

Obrázek A.11: Průběhy SNR pro Gaussovy okenní Fourierovy filtry. Výsledky
pro testovací obrázky snímače a dívky

Obrázek A.12: Průběhy PSNR pro Gaussovy okenní Fourierovy filtry. Výsledky
pro testovací obrázky snímače a dívky



A. Výsledky aplikace okenního Fourierova filtru XI

Obrázek A.13: Průběhy β pro Gaussovy okenní Fourierovy filtry. Výsledky pro
testovací obrázky snímače a dívky



Příloha B

Výsledky filtrace aditivního
šumu pomocí klasických
frekvenčních Fourierových
filtrů

Obrázek B.1: Průběhy PSNR pro klasické Fourierovy filtry ve frekvenční do-
méně. Výsledky pro testovací obrázky snímače a dívky

XII



B. Výsledky filtrace aditivního šumu pomocí klasických
frekvenčních Fourierových filtrů XIII

Obrázek B.2: Průběhy β pro klasické Fourierovy filtry ve frekvenční doméně.
Výsledky pro testovací obrázky snímače a dívky
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sledky pro testovací obrázky snímače a dívky
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