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1 ÚVOD 

Stále zvyšujúca sa miera priemyselnej automatizácie pod tlakom rozvíjajúce-
ho sa trhu zvyšuje nároky na elimináciu vplyvu ľudského faktoru pri výrobnom 
procese. Toto vedie k postupnej automatizácii a robotizácii činností, ktoré boli v 
minulosti, vzhľadom na zložitú realizáciu vďaka svojej komplexnosti, vykonávané 
výhradne ľudskou obsluhou. 

Nedeliteľnou súčasťou automatizovanej výroby je získavanie informácií o ak-
tuálnom, prebiehajúcom (riadenom) procese. Pre tento účel sa používa množstvo 
špecializovaných senzorov fyzikálnych veličín, ktoré priamo, alebo nepriamo 
umožňujú sledovať riadený proces a iniciovať požadovaný regulačný zásah.  

Vybranú skupinu senzorov, ktoré v súčasnosti naberajú na masovej aplikačnej 
popularite tvoria senzory pracujúce na báze spracovania obrazovej informácie. 
Vstupnou informáciou takýchto senzorov je obrazová informácia zachytávajúca 
definovaný objekt záujmu, ktorá je odobraná priamo z výrobného alebo regulač-
ného procesu. Aplikáciou vhodných metód spracovania obrazu sa získavajú in-
formácie o sledovaných parametroch meraného objektu. Vzhľadom na optickú 
povahu merania sú to najčastejšie polohové, tvarové a štrukturálne charakteristi-
ky objektu (napr. poloha v rámci meranej scény, poloha definovaného tvarového 
elementu v rámci objektu, rozmery objektu, tvar objektu, farba atd.).  

S rastúcim výkonom dostupných výpočtových prostriedkov, ktoré tvoria jadro 
spracovania obrazovej informácie, rastie aj komplexnosť úloh riešiteľných metó-
dami tzv. strojového videnia. Dochádza k miniaturizácii a integrácii elektronických 
častí slúžiacich na získavanie obrazovej informácie (obrazových senzorov) spo-
ločne s blokmi spracovania a vyhodnotenia obrazu. Vysoký stupeň integrácie dnes 
umožňuje transfer komplexných algoritmov strojového videnia z výkonných počí-
tačov na jednoúčelové jednotky spracovania obrazu. Jednoduchšie úlohy je možné 
realizovať priamo v rámci platformy získavajúcej obrazovú informáciu – špeciali-
zovanej kamery.  

Kamera umožňujúca nie len samotné získanie obrazovej informácie, ale aj jej 
následné spracovanie a vyhodnotenie (v niektorých prípadoch aj realizáciu regu-
lačného zásahu) bez trvalej asistencie nadradeného systému (PC) je označovaná 
ako inteligentná kamera (smart camera) [1]. 

Inteligentné kamery sú práve tým typom senzoru, ktorý dokáže zastúpiť 
funkciu ľudského pozorovateľa výrobného procesu a nachádzajú svoju aplikáciu v 
jeho záverečných fázach – najčastejšie pri optickej kontrole výrobku (kontrola 
tvarových charakteristík, kontrola detailov atď.) [2] .  

Rýchla, komplexná a spoľahlivá kontrola výrobkov pri automatizovanej prie-
myselnej výrobe naberá v posledných rokoch na dôležitosti zavádzaním tzv. ma-
nažmentu kvality, ktorý okrem iných výrobných štandardov požaduje taktiež ne-
ustále kontinuálne sledovanie vybraných parametrov výrobkov opúšťajúcich vý-
robnú linku. Kontrola charakteristických znakov, resp. posúdenie kritických de-
tailov výrobku (prípadne výrobných vstupov – komponent) inteligentnými kame-
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rami je v súčasnej dobe jedným zo silných nástrojov v rámci postupov eliminácie 
celkového rizika výrobku v rámci procesu riadenia rizík (Risk Management). 

Systémy strojového videnia sa stávajú plnohodnotným nástrojom poskytujú-
cim spätnú väzbu o polohe vybraných objektov, tvarových, či rozmerových od-
chýlkach meraných objektov. V tomto zmysle sú čoraz častejšie riešené skutočné 
metrologické parametre týchto systémov. Súčasne s definovanou metrologickou 
kvalitou je požadovaná aj krátka doba odozvy za účelom čo najvyššej opakovacej 
frekvencie merania (napr. pre spätnoväzobnú reguláciu polohy robota navádza-
ného inteligentnou kamerou).  

Metrologické požiadavky konkrétnej úlohy je potrebné rešpektovať ako pri 
konfigurácii meracej úlohy (konkrétnej aplikácii inteligentnej kamery na konkrét-
nu úlohu), tak už pri samotnom návrhu inteligentnej kamery a algoritmov spraco-
vania obrazu. Existujúce obecné algoritmy spracovania obrazu, používané 
v strojovom videní, obvykle neuvažujú fyzikálnu podstatu vzniku obrazu a za 
atomickú jednotku považujú jasovú hodnotu jedného obrazového bodu, na ktorú 
ďalej aplikujú komplexné matematické algoritmy. Týmto prístupom však dochá-
dza k výraznému obmedzeniu metrologických kvalít navrhovaných systémov.  

Analýza reťazca vzniku digitalizovaného obrazu v kamere, zohľadnenie fyzi-
kálnej podstaty premeny svetelnej energie na elektrický signál a jeho digitalizácie 
pri návrhu algoritmu spracovania obrazu, spoločne s efektívnou implementáciou 
algoritmu, maximálne využívajúcou dostupné hardwarové prostriedky, sú funda-
mentálnymi krokmi vedúcimi k realizácii metrologicky korektného systému stro-
jového videnia pracujúceho v reálnom čase.   
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2 SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

2.1 POUŽÍVANÉ SYSTÉMY STROJOVÉHO VIDENIA  

2.1.1 ZÁKLADNÉ PRINCIPIÁLNE ROZDELENIE 

Vzhľadom na aktuálnu popularitu senzorov založených na spracovaní obra-
zovej informácie, je táto problematika rovnako aj komerčne zaujímavá. Toto pod-
necuje mnohých svetových výrobcov k vývoju a ponuke obrazových senzorov 
najmä pre priemyselné použitie.  

Podľa konštrukčného prevedenia je možné existujúce systémy (riešenia) 
rozdeliť do troch základných skupín (obr. 2-1).  

 

 

Obr. 2-1 Principiálne delenie videometrických systémov 

Prvou skupinou sú systémy spracovania obrazovej informácie na počítači 
PC (PC based vision system). Systém je tvorený externou kamerou (prípadne setom 
kamier), ktorá je pripojená do počítača PC vybaveného kartou pre digitalizáciu 
obrazu (frame grabber) v prípade, že sa jedná o vstup analógového obrazového 
signálu. V prípade využitia digitálnych kamier sú tieto pripojené priamo na určené 
rozhranie PC (najčastejšie USB, IEEE1394 FireWire, CameraLink, gigE). Spracova-
nie obrazovej informácie a generovanie požadovaných výstupov potom prebieha 
priamo v PC (môže prebiehať off-line alebo on-line). Pri požiadavkách na spraco-
vanie obrazu v reálnom čase tieto systémy narážajú na problémy reálneho času 
spracovania dát v prostredí operačných systémov. Ako operačné systémy sú naj-
častejšie používané OS Windows a Linux spoločne s ich real-time nadstavbami. 
Konkrétnym komerčným príkladom môže byť spoločnosť Cognex a ich softwarové 
vybavenie VisionPro® umožňujúce realizovať aj náročné úlohy strojového videnia 
[3]. 

Druhú skupinu tvoria tzv. kompaktné videometrické systémy (compact vi-
sion systems), ktoré pozostávajú z dvoch častí – jednotky spracovania obrazovej 
informácie (nezávislej od PC) a externe pripojenej kamery, prípadne viacerých 
kamier. Spracovanie a vyhodnotenie obrazovej informácie prebieha v externej 
jednotke mimo kameru. Architektúrou je jednotka spravidla podobná s priemy-
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selným alebo embedded PC postavenom na výkonnom procesore, prípade pre 
najnáročnejšie aplikácie sa jedná o viacprocesorové jednotky. Predstaviteľom 
videometrických systémov tejto kategórie je napríklad NI-CVS-145x (obr. 2-2) 
spoločnosti National Instruments, CV-3000 (obr. 2-3) spoločnosti Keyence, alebo 
jednotka spracovania a vyhodnotenia obrazu od spoločnosti Panasonic PV310 
(jedná sa o dvojprocesorový systém schopný spracovávať v reálnom čase obrazo-
vú informáciu až zo štyroch nezávislých kamier). 

  
Obr. 2-2 Kompaktný systém NI-CVS-

145x 

Obr. 2-3 Jednotka spracovania obrazu  

CV-3000 

Treťou veľkou skupinou videometrických systémov sú tzv. inteligentné ka-
mery (smart camera). Jedná sa o spojenie samotnej kamery a jednotky spracova-
nia obrazu do jedného kompaktného celku poskytujúceho priamo sadu výstupov, 
ktorých chovanie je na základe spracovanej obrazovej informácie definované uží-
vateľským programom. Spravidla sa jedná o výpočtovo menej výkonné systémy 
v zrovnaní s kompaktnými systémami strojového videnia. Ich výhodou je najmä 
jednoduchšie nasadenie po aplikačnej stránke a robustnejšia konštrukcia. Vzhľa-
dom na aplikačnú atraktivitu existuje veľké množstvo výrobcov inteligentných 
kamier, ktorých parametre sú však do veľkej miery zrovnateľné. V rámci rozsahu 
tejto práce nie je možné spracovať kompletný prehľad systémov tohto typu, preto 
bude uvedených iba niekoľko základných modelov. Veľmi rozšírené sú produkty 
spoločnosti PPT Vision s modelovým radom inteligentných kamier IMPACT (obr. 
2-4), svetovým lídrom v oblasti strojového videnia a priemyselných aplikácií je aj 
spoločnosť SICK vyrábajúca inteligentné kamery IVC-2D (obr. 2-5). Medzi ďalších 
veľkých dodávateľov riešení patrí spoločnosti Cognex (DVT) - modelová rada 
miniatúrnych inteligentných kamier In-Sight Micro Vision Systems (obr. 2-7), 
fúziou so spoločnosťou DVT získaná napr. modelová rada DVT 5xx.  

 

 

 
Obr. 2-4 PPT IM-

PACT A20 
Obr. 2-5 SICK IVC-2D Obr. 2-6 NI 1764 
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V posledných rokoch na trh s inteligentnými kamerami vstúpila aj spoloč-
nosť National Instruments s radou kamier NI 17xx (obr. 2-6). Výhodou týchto 
systémov je možnosť tvorby programového vybavenia kamery prostredníctvom 
rozšíreného prostredia LabVIEW (s využitím LabVIEW Real Time Module). 
V neposlednom rade je významným svetovým producentom systémov strojového 
videnia spoločnosť Panasonic, ktorá ako jedna z prvých na svete v 80tych rokoch 
20. storočia vyvinula pre interné potreby priemyselný systém strojového videnia. 
V súčasnosti na poli inteligentných kamier ponúka jednoduchý systém LightPix 
AE20 (jedná sa o systém určený pre menej náročné aplikácie strojového videnia, 
využíva senzor s nižším obrazovým rozlíšením, snímková rýchlosť je až 120 fps, 
kamera disponuje kovovým telom a elektrickým krytím IP67 – je teda vhodná pre 
použitie v náročných podmienkach) (obr. 2-8). Spoločnosť OMRON dodáva inteli-
gentné kamery pod modelovým označením FZ, ZFX a ZFV.  
 

   
Obr. 2-7 COGNEX In-Sight 

5000 

Obr. 2-8 Panasonic Lig-

htPix AE20 

Obr. 2-9 VC 4468 

 
Medzi lacnejších výrobcov inteligentných kamier by sa dala zaradiť napríklad 
spoločnosť VC – Visual Components, ktorá ponúka modelové rady inteligentných 
kamier VC44xx (obr. 2-9), VC40xx,LineScan,BoardCam a VisiCube. Spracovanie 
obrazu je u týchto kamier postavené na výkonnom digitálnom signálovom proce-
sore od spoločnosti Texas Instruments.  

O súčasnej vysokej popularite inteligentných kamier a ich aplikácií svedčí aj 
veľké množstvo ostatných výrobcov takýchto kamerových systémov. Bez podrob-
ného vymenovania, určenia poradia, či špecifikácie je spoločností, ktoré sa zaobe-
rajú vo väčšej či menšej miere vývojom inteligentných kamier, na svetovom trhu 
minimálne 64 (zdroj a podrobnejšie informácie v [4]). 

Vzhľadom na zameranie tejto práce bude v nasledujúcom texte za video-
metrický systém považovaná inteligentná kamera a tieto dve označenia budú na-
vzájom zámenné. Systémy na báze spracovania na PC, alebo kompaktné video-
metrické systémy nebudú uvažované (pokiaľ nebude uvedené inak).  
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2.1.2 HARDWAROVÁ KONŠTRUKCIA DOSTUPNÝCH INTELIGENTNÝCH 
KAMIER A EMBEDDED SYSTÉMOV 

 

Obr. 2-10 Základná HW koncepcia inteligentnej kamery 

 
Základná koncepcia hardwarovej štruktúry inteligentných kamier je načrtnutá 

na blokovej schéme na obr. 2-10. Základom je blok získania obrazovej informácie, 
ktorým je v prípade inteligentných kamier blok obsahujúci CMOS [5] alebo CCD 
[6] obrazový snímač spolu s elektronikou potrebnou na predspracovanie 
a digitalizáciu obrazovej informácie (v prípade použitia CCD, v prípade CMOS 
snímača je tento blok súčasťou samotného snímača). V konštrukciách inteligent-
ných kamier uvedených v predchádzajúcej kapitole sú väčšinou použité senzory 
CCD v režime Full Frame Progressive Scan . Použitie senzorov typu CMOS pri kon-
štrukcii videometrického systému prináša výhodu eliminácie elektroniky potreb-
nej na predspracovanie a digitalizáciu signálu, pretože táto je integrovanou súčas-
ťou obrazového senzoru. Technológia CMOS prináša aj výhodu náhodného prístu-
pu a výberu obrazových bodov. Táto vlastnosť sa dá použiť napríklad pri vyme-
dzovaní oblasti záujmu merania z obrazového poľa a spracovaní iba definovanej 
oblasti. Výhody CMOS obrazového senzoru boli využité pri konštrukcii riadkovej 
kamery v rámci predchádzajúcej práce [7].  

Dynamiku a reakčnú dobu inteligentnej kamery na definované podnety naj-
viac ovplyvňuje blok spracovania obrazovej informácie. Vzhľadom na požadovaný 
výpočtový výkon by sa obvodové riešenia dnešných inteligentných kamier dali 
rozdeliť do troch základných kategórií: systémy s priamym spracovaním digitál-
nej obrazovej informácie, systémy s predspracovaním digitálnej obrazovej infor-
mácie a systémy s paralelným spracovaním digitalizovanej obrazovej informácie.  
 

 
Obr. 2-11 Inteligentná kamera s priamym spracovaním digitalizovanej obrazovej in-

formácie 

  U inteligentných kamier pracujúcich s architektúrou priameho spracovania 
obrazovej informácie (obr. 2-11) je digitalizovaná obrazová informácia priamo 
spracovávaná jedným mikroprocesorom, prípadne digitálnym signálovým proce-
sorom. Jedná sa o lacnejšie riešenia s nižším výkonom pre menej náročné apliká-
cie strojového videnia. 
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Obr. 2-12 Inteligentná kamera s predspracovaním digitalizovanej obrazovej in-

formácie 

Inteligentné kamery s predspracovaním obrazovej informácie (obr. 2-12) 
obsahujú na rozdiel od prvého typu kamier hardwarový blok realizujúci pred-
spracovanie obrazovej informácie. Najčastejšie sa jedná o realizáciu základných 
operácií digitálneho spracovania obrazu – jasové transformácie, konvolučná fil-
trácia, hranová detekcia, štatistické výpočty atď. V jednoduchších prípadoch je 
obrazový co-procesor realizovaný formou programovateľného logického obvodu 
(FPGA), v zložitejších prípadoch môže obsahovať ešte samostatné CPU, prípadne 
DSP. Príklad architektúry bloku obrazového co-procesoru a aplikačné využitie 
napr. v [8]. Takáto architektúra je často využívaná pri konštrukcii inteligentných 
kamier stredného výkon a vyššieho výkonu s dynamikou umožňujúcou imple-
mentáciu zložitejších algoritmov spracovania obrazu.  

Inteligentné kamery s paralelným spracovaním obrazovej informácie (obr. 
2-13) využívajú viac (obvykle 2 alebo 3) paralelne pracujúcich digitálnych signá-
lových procesorov a CPU spracovávajúcich jednu komplexnú úlohu strojového 
videnia, prípade samostatne pracujúcich na výpočtoch viacerých nezávislých ob-
razových charakteristík. Jedná sa o systémy s najvyšším poskytovaným výpočto-
vým výkonom a teda aj najkratšou reakčnou dobou a vysokou dynamikou.  
 

 
Obr. 2-13 Inteligentná kamera s paralelizovaným spracovaním obrazovej in-

formácie 

Pri rozdeľovaní inteligentných kamier podľa konštrukčnej koncepcie nee-
xistuje jednotná deliaca čiara. Reálny videometrický systém môže byť koncepčne 
kombináciou uvedených architektúr. Informácie o štruktúre konkrétnych ko-
merčných systémov podliehajú vo veľkej miere obchodnému tajomstvu výrobcu 
a sú teda neverejné a obecne neprezentované.  
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2.1.3 SOFTWAROVÉ VYBAVENIE DOSTUPNÝCH INTELIGENTNÝCH KA-
MIER 

Problematika softwarového vybavenia inteligentných kamier, ktoré sú 
v súčasnej dobe dostupné na trhu, je rozsiahla a jej popis sa vymyká orientácii 
tejto práce. Stručne sa však dá táto problematika rozdeliť na dve veľké skupi-
ny: softwarové vybavenie integrované v inteligentnej kamere a softwarové vyba-
venie umožňujúce užívateľskú tvorbu aplikácií strojového videnia.  

Softwarové vybavenie samotnej kamery spoločne s presným popisom jej 
štruktúry spadá pod oblasť obchodného tajomstva a vo väčšine prípadov nie je 
presne špecifikované. Dá sa však predpokladať, že vzhľadom na univerzalitu rie-
šení inteligentná kamera obsahuje istú formu operačného systému, ktorý je opti-
malizovaný pre beh aplikácií v reálnom čase. Tento operačný systém je u drahších 
riešení presne nešpecifikovaný, lacnejšie riešenia bývajú vybavené niektorým 
z bežne dostupných operačných systémov – napr. OS Linux. V najjednoduchších 
prípadoch inteligentných kamier sa môže jednať o architektúru bez operačného 
systému postavenú priamo na zjednodušenej forme správy periférií a priamej 
aplikácii kódu vykonávajúceho algoritmy spracovania obrazu. Takéto riešenie 
poskytuje vyššiu procesnú rýchlosť za cenu nižšej univerzality systému. 

 Inteligentná kamera býva obvykle vybavená setom základných algoritmov 
pre spracovanie obrazu, sekvenčnou aplikáciou ktorých sa tvoria užívateľské rie-
šenia úloh strojového videnia. Jedná sa napríklad o algoritmy jasových obrazo-
vých transformácií, 2D filtrácie, fourierovej analýzy, algoritmy realizujúce aritme-
tické operácie s obrazovou informáciou, hranová detekcia, algoritmy porovnáva-
nia vzoru s obrazom, segmentačné algoritmy, algoritmy koordinácie súradníc 
a kotvenia objektov, algoritmy strojového učenia a rozpoznávania vzorov (OCR) 
atď. 

Softwarové vybavenie pre tvorbu užívateľských aplikácií a konfiguráciu in-
teligentnej kamery je najčastejšie realizované formou špecializovaného softwaro-
vého balíka pre PC. Vo väčšine prípadov sa jedná o grafické prostredie, v ktorom 
sú jednotlivé operácie optickej inšpekcie (operácie spracovania obrazu a ich sled) 
reprezentované grafickými značkami, ktoré sa spájajú do výsledného sekvenčné-
ho algoritmu spracovania optickej inšpekčnej úlohy. Príkladom takéhoto prostre-
dia je napríklad DVT Intellect. Druhou možnosťou prístupu k tvorbe užívateľ-
ských aplikácií inteligentnej kamery je priame programovanie vo vyššom prog-
ramovacom jazyku (najčastejšie C, C++) s využitím špecializovaných knižníc ob-
sahujúcich algoritmy digitálneho spracovania obrazu. Tento prístup umožňuje 
užívateľovi vyššiu variabilitu pri tvorbe program. Vývoj aplikácie ja však časovo 
náročnejší. Takúto možnosť vývoja aplikácií strojového videnia ponúkajú naprí-
klad inteligentné kamery od spoločnosti VC Vision Components. 
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2.2 OBRAZOVÉ SENZORY POUŽÍVANÉ V  INTELIGENTNÝCH 
KAMERÁCH  

Kľúčovým prvkom v reťazci získania obrazovej informácie je obrazový sen-
zor (image sensor), ktorého vlastnosti výrazne ovplyvňujú vlastnosti získaného 
obrazového signálu. Svetelné žiarenie dopadajúce na fotocitlivú plochu obrazové-
ho senzoru je priestorovo a časovo diskretizované1 a prevedené na elektrický 
signál, ktorý má podľa typu senzoru analógovú2 alebo digitálnu formu. V súčasnej 
dobe sú najpoužívanejšie dve technológie obrazových senzorov: CCD (Charge Co-
upled Device) a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). 

  ∫ ∫     (   ) ( )      
  

  

  

  

 (2-1) 

V prípade obidvoch uvedených technológií sa jedná o priestorov diskretizo-
vanú plošnú polovodičovú štruktúru akumulujúcu elektrický náboj úmerný dopa-
dajúcemu žiareniu podľa vzťahu (2-1) [6], kde Sp reprezentuje plochu fotoelemen-
tu, Ee je intenzita ožiarenia fotoelementu, pričom sa jedná o funkciu vlnovej dĺžky 
a času (žiarenie nie je obvykle monochromatické a konštantné v čase), g(λ) je sú-
činiteľom kvantovej účinnosti prevodu fotónov na elektróny v danej štruktúre, 
pričom v sebe zahrňuje aj rozdielnu energiu fotónu danú rôznou vlnovou dĺžkou 
svetla. Vzťah (2-1) nezahŕňa minoritné tepelne generované nosiče náboja (tzv. 
prúd za tmy). 

Hlavný rozdiel medzi uvedenými technológiami je v spôsobe vyčítania a ná-
sledného spracovania akumulovaného elektrického náboja fotoelementov – obra-
zových bodov3 (pixelov), ako aj v možnostiach integrácie štruktúr riadenia vyčíta-
nia a následného spracovania obrazovej informácie priamo na čip obrazového 
senzoru.  

V prípade technológie CCD dochádza v dobe vyčítania obrazovej informácie 
k postupnému, sekvenčnému presunu akumulovaného náboja jednotlivých fotoe-
lementov štruktúrou nábojového posuvného registru vertikálnym 
a horizontálnym smerom k spoločnému výstupnému zosilňovaču zabezpečujúce-
mu prevod náboja na elektrické napätie, ktoré tvorí výstup obrazového senzoru 
(obr. 2-14). Nábojový presun je riadený externými signálmi, ktorých počet je daný 
technológiou použitého posuvného registru (počtom fáz). 

Obmedzená rýchlosť vyčítania obrazovej informácie daná sekvenčnou po-
vahou presunu náboja spoločne s vysokými energetickými nárokmi pri realizácii 

                                                             
1 V tomto prípade nepredpokladáme historicky používané vákuové obrazové senzory, ale 
polovodičové obrazové senzory. 
2 Analógová forma je pre ďalšie spracovanie digitalizovaná bežnými metódami A/D pre-
vodníkov. 
3 Pre účely tejto práce bude uvažovaný štvorcový fotoelement, ktorý je typický pre obra-
zové senzory bežne dostupné na trhu.  
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presunov (dané veľkými pracovnými kapacitami) sú základnými nevýhodami 
tejto technológie. Použitá technológia umožňuje efektívne využitie fotocitlivej 
plochy senzoru (tzv. vysoký fill factor) a vzhľadom na jediný výstupný zosilňovač, 
spoločný pre všetky elementy, CCD senzory dosahujú vysokú homogenitu4 fotocit-
livosti. 
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Obr. 2-14 Principiálna bloková schéma obrazového senzoru CCD typu „interline transfer“ 

Technologické usporiadania fotoelementov, spoločne s CCD registrom 
umožňujú vznik tzv. bloomingu, pri ktorom dochádza k prenikaniu akumulované-
ho náboja medzi susednými fotoelementami, čím vznikajú rušivé obrazové arte-
fakty (najčastejšie vo forme línií). Technologickou úpravou štruktúry fotoelemen-
tov je možné tento nežiadúci jav výrazne redukovať [9].  

Vzhľadom na technológiu MOS (Metal Oxide Semiconductor) CCD senzory 
neumožňujú na spoločnom čipe jednoducho integrovať polovodičové štruktúry 
pre generovanie riadiacich signálov, prípadne bloky predspracovania a spracova-
nia získaného obrazového signálu. V prípade konštrukcie inteligentnej kamery 
s použitím obrazového senzoru CCD musí táto byť vybavená okrem vlastných 
obvodov spracovania digitalizovaného obrazu aj obvodmi pre časovanie obrazo-
vého senzoru (fázovanie presunov náboja), predspracovanie analógového signálu 
a prevodníkom analógového obrazového signálu na digitálny, čo zvyšuje kom-
plexnosť riešenia a tým aj výslednú cenu kamery.  

Technológia obrazového senzoru CMOS umožňuje implementovať na spo-
ločnom substráte spoločne s fotoelementami aj riadiace štruktúry, bloky pred-
spracovania analógového signálu, A/D prevodník, či bloky spracovania obrazovej 
informácie a vytvoriť tak jednočipové riešenie obrazového senzoru [10]. Prevod-
ník akumulovaného náboja na napätie je súčasťou každého pixelu (z toho vychá-
dza tiež označenie „active pixel senzor“). K jednotlivým pixelom je možný náhodný 

                                                             
4 Vysoká homogenita fotocitlivosti vyjadruje vysoký stupeň uniformity výstupného signálu 
rôznych elementov fotocitlivej plochy obrazového senzoru pri expozícii svetlom kon-
štantnej intenzity. 
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prístup totožný s prístupom k pamäťovým bunkám statických pamätí vyrobených 
technológiou CMOS (obr. 2-15).  
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Obr. 2-15 Principiálna bloková schéma obrazového senzoru CMOS 

 
Náhodný prístup k obrazovým elementom umožňuje vyčítať iba určitú ob-

lasť obrazu, obvykle definovanú nastaviteľným výberovým oknom (tzv. windo-
wing). V prípade implementácie merania inteligentnou kamerou táto funkcia 
umožňuje výrazne redukovať spracovávanú obrazovú informáciu iba na oblasť 
záujmu (oblasť očakávaného výskytu objektu) a tým výrazne zrýchliť spracovanie 
obrazovej informácie a dynamiku implementovaného merania.  

Integrácia blokov riadenia a spracovania signálu na spoločnom čipe umož-
ňuje výrazne skrátiť5 prepojovacie dráhy jednotlivých blokov a zvýšiť tým rých-
losť senzoru za súčasného zníženia vyžarovaného EMI rušenia (zároveň je posil-
nená aj celková EMC odolnosť).  

Zosilňovač signálu priamo na čipe výrazne zvyšuje citlivosť6 CMOS senzo-
rov. Dôsledkom nehomogenity vlastností polovodičových štruktúr dochádza 
k rozdielom v zosilnení nábojových prevodníkov v rámci aktívneho obrazového 
bodu a zosilnení jednotlivých stĺpcových zosilňovačov (obr. 2-15), čo negatívne 
vplýva na celkovú nehomogenitu7 fotocitlivosti obrazového senzoru technológie 
CMOS [11]. Vzniká tzv. fixed-pattern-noise, ktorého vplyv je však možné do veľkej 
miery znížiť vhodnou kalibráciou kamery na snímkovej úrovni [12].  

Vplyvom integrácie doplnkových polovodičových štruktúr na rovnakom 
substráte so samotnými fotoelementami dochádza taktiež k zvýšeniu šumu, ktorý 

                                                             
5 Skrátením vodičov sú znížené vplyvy parazitných kapacít a indukčností a taktiež je zní-
žené oneskorenie signálov. 
6 Citlivosťou sa v tomto prípade rozumie signálová odozva senzoru pri nízkych hodnotách 
ožiarenia. 
7 Nehomogenita fotocitlivosti označuje neuniformitu výstupného signálu jednotlivých 
pixelov pri uniformných expozičných podmienkach. 
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v porovnaní s CCD senzormi výrazne znižuje dynamický rozsah8 CMOS senzoru. 
Špeciálnou konštrukciou je však možné dosiahnuť vysoký dynamický rozsah aj 
u senzorov CMOS [13], [14].  

Plocha pixelu je u CMOS senzoru využitá nielen samotnou fotocitlivou ob-
lasťou, ale taktiež štruktúrou zabezpečujúcou prevod náboja na napätie, riadenie 
akumulácie náboja a adresáciu buniek pri vyčítaní. Efektívne využitie fotocitlivej 
časti senzoru je teda podstatne nižšie než u CCD technológie (menší fill-factor). 
Účinnejšie sústredenie dopadajúceho žiarenia na fotocitlivú oblasť je realizované 
prostredníctvom tzv. mikro šošoviek (micro lenses). 

2.3 MERANIE POLOHY OBJEKTOV INTELIGENTNÝMI 
KAMERAMI 

Jednou z hlavných oblastí použitia inteligentných kamier je realizácia úloh 
merania geometrických charakteristík objektov. Jedná o podporu pri kontrole 
kvality spracovania objektu a procese rozhodovania o jeho následnom označení 
ako správny alebo chybový. Výsledky merania však môžu byť použité aj pre ná-
sledný technologický proces – korektné uchopenie objektu, navádzanie zváracie-
ho automatu po hrane objektu, kontrolu presných výrobných tolerancií atď. Exis-
tuje množstvo aplikácií, kedy nie je vyhodnocovaný tvar ako komplexný parame-
ter objektu, ale je potrebné meranie polohy objektu alebo jeho súčastí s vysokou 
presnosťou (v rádoch mm až µm).  

Meranie polohy s využitím kamery je možné aj tam kde nie je možná aplikácia 
mechanických senzorov alebo senzorov priblíženia z dôvodu možného ovplyvne-
nia meracej sústavy. Príkladom môže byť meranie polohy senzoru magnetického 
poľa v rámci realizovaného meracieho systému pre mapovanie magnetického 
poľa [15] (obr. 2-16).  

Inteligentná 

kamera

Aktívny marker

Fluxgate 
senzor

Nemagnetické rameno

Meraný objekt

X-Y posuv

 

Obr. 2-16 Konfigurácia realizovaného systému pre mapovanie magnetického poľa 

                                                             
8 Dynamický rozsah senzoru je daný pomerom saturačnej a prahovej intenzity dopadajú-
ceho žiarenia. 
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2.3.1 PRESNOSŤ URČENIA POLOHY  

V prípadoch vyžadujúcich vysokú presnosť určenia polohy je potrebné elimi-
novať neistotu identifikácie objektu, ktorú spôsobuje napr. znížený kontrast ob-
jektu v rámci meranej scény, prípadne ťažko identifikovateľný, nestály tvar ob-
jektu. V takomto prípade je možné pri spracovaní obrazu s výhodou použiť 
a priori informáciu vo forme optických značiek - markerov, ktoré jednoznačne 
identifikujú objekt.  

Využitie a priori informácie vo forme markerov taktiež znižuje komplexnosť 
potrebných algoritmov spracovania obrazu a tým aj celkovú cenu riešenia inteli-
gentnej kamery. V prípade jasne identifikovateľného objektu (napr. markerom 
s unikátnym jasovým profilom) sú aplikovateľné algoritmy počítajúce stred do-
minantnej jasovej oblasti (target image center algorithms).  

Jedny z prvých aplikácii presného merania polohy objektov pomocou kamier 
s CCD obrazovým senzorom boli aplikácie sledujúce polohu hviezd (star trackers). 
Využitie metódy výpočtu obrazového ťažiska pre určenie polohy hviezd umožnilo 
dosiahnuť vysokého rozlíšenia určovanej polohy aj s kamerou s relatívne nízkym 
rozlíšením. Dosiahnuteľné rozlíšenie bolo vyčíslené na 0,01 pixel [16]. 

Problematikou dosiahnuteľnej presnosti určenia polohy objektov kamerami 
sa vo svojich prácach dlhoročne zaoberali autori T.A.Clarke a M.R. Shortis, ktorí 
priniesli množstvo teoretických a praktický analýz [17]. Pri použití objektu identi-
fikovaného bielym svetlom a laserom bola v rámci práce [18] dosiahnutá smero-
dajná odchýlka merania polohy objektu 0,03 pixel. V rámci práce [19] boli teore-
tické hodnoty dosiahnuteľnej presnosti verifikované reálnym pokusom za pomoci 
pojazdu s krokovým motorom a pohybom objektu v zlomkoch obrazového bodu, 
pričom bola dosiahnutá smerodajná odchýlka polohy 0,006 pixel. 

Rozsiahlou analýzou rôznych modifikácií algoritmov určujúcich stred objektu 
a verifikáciou dosiahnuteľnej presnosti merania polohy sa zaoberá práca [20], 
pričom priemerná smerodajná odchýlka polohy bola dosiahnutá v rozsahu 0,02 – 
2,3 pixel. Ako jeden z obecných záverov bola v rámci tejto práce autormi uvedená 
nepriama úmera medzi plochou markeru a nastavením jasového prahu pre do-
siahnutie optimálnych výsledkov. 

  V práci [21] autor identifikuje periodickú závislosť odchýlky meranej polohy 
markeru od jeho ideálne lineárnej polohy podľa obr. 2-17. Závislosť nazýva sínu-
sovou a identifikuje v nej periódu veľkosti jedného obrazového bodu. Ako dôvod 
vzniku tejto periodickej chyby je udávaná nesprávna hodnota úrovne signálu 
kompenzujúceho jasovú hodnotu tmavých obrazových bodov. Uvedená práca 
nadväzuje na predchádzajúce práce vysvetľujúce identickú pozorovanú chybu ako 
následok medzery medzi obrazovými bodmi, resp. chybu vnesenú digitalizátorom 
obrazu. Otázka vzniku a charakteru chyby merania objektu pri použití algoritmu 
výpočtu obrazového ťažiska teda nie je v literatúre doposiaľ jednoznačne uzavre-
tá.  
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Obr. 2-17 Periodická (sínusová) závislosť odchýlky merania polohy markeru na jeho 

polohe v ideálne lineárnom prípade [21] 

Uvedené práce, spojené s aplikáciou strojového videnia pre účely presného 
merania, v minulosti predpokladali pre získanie obrazovej informácie senzory 
technológie CCD, ktoré sú považované za parametricky lepšie a vhodnejšie pre 
konštrukciu precíznych kamier než senzory technológie CMOS (vlastnosťami jed-
notlivých technológií sa zaoberá kapitola 2.2). V dnešnej dobe sa však vďaka 
mnohým aspektom dostávajú do popredia obrazové senzory CMOS, ktoré okrem 
jednoznačných výhod na strane riadenia a digitalizácie obrazu prinášajú aj zásad-
né rozdiely v procese tvorby obrazovej informácie v porovnaní s technológiou 
CCD. Z pohľadu využitia týchto senzorov pre úlohy presného merania sa rozdiely 
dajú označiť ako parazitné (napr. menší fill-factor kompenzovaný aplikáciou mik-
ro šošoviek).  

Ekonomická efektivita použitia technológie CMOS je hlavným argumentom 
pre ich nastupujúcu masovú aplikáciu. V súčasnosti teda nie sú známe komplexné 
výsledky verifikujúce reálne limity CMOS senzorov pre účely realizácie úloh pres-
ného merania polohy objektov na báze spracovania obrazovej informácie. 
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3 CIELE PRÁCE  

 
Hlavným cieľom tejto práce je návrh metód pre zvýšenie presnosti merania 

polohy objektov na základe obrazovej informácie, aplikačne vhodných pre inteli-
gentné kamery. Navrhované metódy by mali byť použiteľné pre presné merania 
polohy objektov v reálnom čase. 

  
Splnenie hlavného cieľa práce je podmienené splnením nasledujúcich čiastko-

vých cieľov:  

 Analyzovať limity subpixelového určenia polohy objektu identifikovaného 
aktívnym markerom na základe metódy obrazového ťažiska. Identifikovať 
kľúčové parametre obrazovej informácie a nastavenia metódy z pohľadu 
výslednej neistoty merania polohy. 

 Navrhnúť a overiť metódy optimalizácie nastavenia parametrov výpočto-
vého algoritmu s ohľadom na dosiahnuteľnú neistotu merania polohy ak-
tívneho markeru. 

 Navrhnúť možnosti zvýšenia presnosti základného algoritmu aplikačne 
vhodné pre inteligentnú kameru a dosiahnuteľné zvýšenie presnosti ove-
riť.  

 Optimalizovať algoritmy výpočtu obrazového ťažiska s ohľadom na beh 
v reálnom čase pre inteligentnú kameru a úlohu presného merania polohy 
objektov identifikovaných jedným alebo viacerými aktívnymi markermi. 

Pre účely vývoja, verifikácie a následného praktického využitia navrhovaných 
metód bude súčasne nevyhnutné navrhnúť inteligentnú kameru, ktorá bude 
umožňovať úplnú kontrolu nad obrazovým senzorom, procesom získania obrazo-
vej informácie a jej následným vyhodnotením (vrátane vývoja potrebného softwa-
rového vybavenia). Ďalej bude potrebné navrhnúť a realizovať pracovisko pre 
zber obrazových dát a verifikáciu metód presného merania polohy objektov 
s využitím navrhnutej inteligentnej kamery. 



Ondrej Pribula Subpixelové meranie polohy objektu 

 

16 
 

4  SUBPIXELOVÉ MERANIE POLOHY OBJEKTU  

4.1 IDENTIFIKÁCIA MERANÉHO OBJEKTU 
V POZOROVANEJ SCÉNE  

V obore počítačového videnia je problém určenia polohy objektov obvykle rie-
šený prostredníctvom algoritmov pre sledovanie objektu v obrazovej scéne (trac-
king algorithms), napr. [22]. Najnáročnejšou úlohou týchto algoritmov je správne 
rozpoznať objekt záujmu na základe vopred naučených identifikačných znakov. 
Plocha objektu je najčastejšie identifikovaná napríklad regionálnymi metódami 
(region-based methods) [23], metódami založenými na hranovej detekcii [24], 
alebo metódami pracujúcimi s aktívnymi kontúrami (active contour, snake) [25]. 
Na identifikovaný objekt je v poslednej fáze spracovania najčastejšie aplikovaná 
metóda obrazového ťažiska.  

Uvedené princípy dokážu spoľahlivo identifikovať objekty s rozlíšením v ráde 
jednotiek pixelov. Pre úlohy presného merania polohy s vysokým rozlíšením však 
vysoká neistota identifikácie objektu spôsobuje nezanedbateľnú chybu merania. 
Druhou výraznou nevýhodou, najmä pri implementácii uvedených metód do har-
dwarových prostriedkov inteligentných kamier, je ich vysoká výpočtová nároč-
nosť spojená s nezanedbateľným časom potrebným pre výpočet výsledku. 

 

Obr. 4-1 Snímka modelového pacienta (Magnetopneumografické mapovanie pľúc) 

Existuje veľká skupina úloh, u ktorých nie sú tvarové charakteristiky merané-
ho objektu vopred známe. Príkladom môže byť úloha bezdotykového určenia po-
lohy tela pacienta (meranie posunutia v dvoch osách) pri mapovaní magnetickej 
aktivity látok usadených v pľúcach – tzv. magnetopneumografii [26]. Obr. 4-1 
ukazuje snímku modelového pacienta získanú kamerou umiestnenou na vrchole 
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mapovacieho lehátka (použitie kamery pre určenie polohy pacienta je v tomto 
prípade výhodné najmä z dôvodu nízkej kontaminácie oblasti merania rušivým 
magnetickým poľom – kamera je umiestnená v dostatočnej výške nad sústavou 
presných senzorov magnetického poľa tak, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu 
výsledkov merania samotným poľom generovaným kamerou). Pre jednoduchý 
systém strojového videnia je určenie polohy objektu (v uvedenom príklade rozu-
mieme objektom vyšetrovaného pacienta) bez podrobnej znalosti jeho tvarového, 
prípadne jasového profilu obtiažne. Ďalej v uvedenom príklade môže dochádzať 
k modifikácii obrazu pacienta aj v prípade kedy nedochádza k jeho fyzickému po-
sunu – typicky vplyvom pohybu hrudníka pri dýchaní.  

4.1.1 IDENTIFIKÁCIA OBJEKTU POMOCOU AKTÍVNYCH MARKEROV 

Výrazné zjednodušenie a elimináciu neistoty určenia polohy objektu, danú ne-
známymi vlastnosťami objektu, prináša a priori informácia vnesená do obrazovej 
scény označením objektu známou značkou – markerom. Objekt záujmu je tým 
jednoznačne referencovaný a dochádza tak k normalizácii neznámej obrazovej 
informácie. Úloha merania polohy objektu je prevedená na úlohu merania polohy 
známeho markeru (resp. skupiny markerov). 

 

Obr. 4-2 Pohľad na modelového pacienta s nalepenými retroreflexnými značkami 

Markery môžu byť pasívne alebo aktívne. Pasívne markery sú založené na 
princípe vnesenia známej obrazovej informácie, napr. známych tvarov do obrazo-
vej scény, pričom algoritmus určenia polohy v tomto prípade rozpoznáva známe 
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obrazové vzory [27], čím je úloha identifikácie objektu zjednodušená. Rozlišovacia 
schopnosť polohy týchto markerov však nepresahuje jednotky pixelov.  

V prípade aktívnych markerov sa jedná o značky, generujúce svetlo, ktoré 
sú jednoznačne definované svojim jasovým profilom, unikátnym v rámci meranej 
scény. Jasová aktivita značky môže byť daná priamym generovaním svetla (napr. 
LED) alebo odrazom dopadajúceho svetla (retroreflexný materiál). Príklad umies-
tnenia aktívnych markerov vo forme retroreflexných značiek na modelového pa-
cienta ukazuje obr. 4-2. 

Použitie aktívnych markerov, vnesením a priori informácie do obrazu, vý-
razne zjednodušuje nielen identifikáciu meraného objektu, ale taktiež identifiká-
ciu samotného markeru v snímanej scéne. Ak je splnená podmienka jasovej jedi-
nečnosti markeru, je možné zložitý algoritmus segmentácie obrazu nahradiť jed-
noduchým prahovaním jasových hodnôt (viac v kapitole 4.2.1.3). Pre určenie po-
lohy takto segmentovaného markeru je s výhodou priamo aplikovateľná metóda 
obrazového ťažiska (viac v kapitole 4.2). 

 

Obr. 4-3 Pohľad kamerou na modelového pacienta s nalepenými aktívnymi markermi – 

snímka za bežného denného svetla (použité farebné svetlo markeru a farebný filter) 

Použitie aktívnych markerov prináša výhody v možnosti eliminácie chroma-
tických chýb objektívu [28] použitím svetla s malým rozsahom vlnových dĺžok 
(ideálne monochromatického svetla markeru). Zároveň je možné vlnovú dĺžku 
(farbu) markeru skombinovať s použitím farebného filtru, predsadeného pred 
objektívom, čím je dosiahnuté účinné potlačenie jasovej informácie pozadia a zvý-
raznenie jasového profilu použitého markeru. Príklad účinného potlačenia jasu 
pozadia s využitím farebného filtru a farebného svetla markeru pri osvetlení scé-
ny denným svetlom ukazuje obr. 4-3. 
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Vhodným umiestnením viacerých markerov na meraný objekt je možné za 
pomoci afinných transformácii [29] vyhodnotiť nielen posunutie objektu, ale aj 
jeho rotáciu, náklon, či zmenu vzdialenosti objektu od kamery. 

Δd

M1 M2

 
Obr. 4-4 Príklad dilatačného merania s využitím aktívnych markerov 

 
Obr. 4-4 ukazuje príklad dilatačného merania, kedy je vyhodnotené posunu-

tie pozorovaných častí na základe posunutia markerov M1 a M2, pevne spojených 
s dilatujúcou mechanickou sústavou. Pri použití viacerých markerov je možné 
okrem jednoduchej dilatácie určovať napr. aj zmenu vzájomného uhlu objektov.  

 
 

Obr. 4-5 Kontrola deformácií tunela s využitím aktívnych markerov [30] 

Iný príklad dilatačného merania na báze aktívnych markerov ukazuje obr. 
4-5. Jedná sa o bezpečnostné meranie deformácií profilu razeného tunela, kedy je 
po ožiarení laserovou rovinou s vysokou presnosťou posudzovaná poloha jednot-
livých kontrolných bodov [30]. 
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Práve dilatačné merania sú príkladom aplikácií, kedy sú nároky na požado-
vanú presnosť vyhodnotenia polohy jednotlivých markerov vysoké (v praxi sa 
môže jednať o bezdotykové vyhodnocovanie zmeny polohy v rozsahu niekoľkých 
mikrometrov). V takomto prípade sa jedná o meranie s tzv. subpixelovým rozlíše-
ním (rozlišovacia schopnosť a presnosť určenia polohy dosahujú hodnoty zlom-
kov pixelu). 

V prípade použitia aktívnych markerov pre účely merania so subpixelovým 
rozlíšením je potrebné pri konfigurácii merania uvažovať nielen absolútnu hod-
notu jasu samotného markeru, ale taktiež konkrétny tvar jeho jasového profilu 
(spoločne s ostatnými fyzikálnymi parametrami získaného obrazu). Analýze, op-
timalizácii a návrhu metód zvýšenia presnosti merania polohy aktívneho markeru 
sú venované nasledujúce kapitoly tejto práce.  

4.2 VÝPOČET POLOHY MARKERU METÓDOU 
OBRAZOVÉHO ŤAŽISKA  

Metóda určenia polohy objektu založená na výpočte obrazového ťažiska vy-
chádza zo vzťahov elementárnej matematiky pre výpočet ťažiska obecne defino-
vaného geometrického útvaru. Pre dvojrozmernú plochu, ktorá je paralelou obra-
zovej informácie, je aplikovaný obecný princíp výpočtu statických momentov ob-
jektu definovaného v dvojrozmernom priestore. Úloha sa dá rozložiť na výpočet 
hmotnosti objektu (4-1), statického momentu vzhľadom k ose x (4-2) a ose y 
(4-3). Ťažisko v dvojrozmernom priestore (ploche) je potom vyjadrené vzťahom 
(4-4). 

  ∬ (   )      

 

 (4-1) 

   ∬  

 

 (   )       (4-2) 

   ∬  

 

 (   )       (4-3) 

  [
  

 
 
  

 
] (4-4) 

V prípade aplikácie uvedenej metódy výpočtu obrazového ťažiska na digitali-
zované obrazové dáta, je element hustoty nahradený hodnotou jasu obrazového 
bodu. Vzhľadom na diskretizovanú formu obrazovej informácie prechádza výpo-
čet obrazového ťažiska do diskrétneho tvaru (4-5), kde H reprezentuje vertikálny 
počet obrazových bodov a W horizontálny počet obrazových bodov, I je dvojroz-
merná obrazová jasová funkcia (rozloženie jasu v obraze).  
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Formu výpočtu ťažiska objektu podľa vzťahov (4-5) je možné pri implemen-

tácii do systému strojového videnia (inteligentnej kamery) algoritmicky optimali-
zovať a tým výrazne znížiť dobu potrebnú na realizáciu výpočtu v danej hardwa-
rovej architektúre. Vzťah (4-5) je vo svojej podstate podielom súčtu súčinov, pre-
to je vhodnou výpočtovou platformou pre implementáciu výpočtového algoritmu 
digitálny signálový procesor (DSP), ktorého výpočtové jadro je pre tieto operácie 
optimalizované (návrhu inteligentnej kamery na báze DSP je venovaná kapitola 5, 
optimalizácii algoritmov potom kapitola 6 tejto práce). 

Uvedený spôsob výpočtu je zo svojej podstaty integrálny – výpočet polohy za-
hŕňa veľké množstvo jasových hodnôt definujúcich objekt a tým poskytuje mate-
matický výsledok s rozlíšením v zlomkoch obrazového bodu – tzv. subpixelové 
rozlíšenie. Táto metóda je preto vhodná pre implementáciu presných meraní po-
lohy objektu, resp. jeho reprezentácie formou a priori známeho markeru.  

4.2.1 PARAMETRE OVPLYVŇUJÚCE PRESNOSŤ METÓDY 

V teoretickom (ideálnom) prípade by bolo možné aplikáciou vzťahov (4-5) 
získať hodnotu polohy objektu s absolútnou presnosťou. Reálne vlastnosti obra-
zového senzoru a optickej sústavy, ako aj konfigurácia meranej scény9 determinu-
jú skutočnú dosiahnuteľnú presnosť metódy. 

4.2.1.1 Parametre optickej sústavy  

Reálna optická sústava, predradená obrazovému senzoru, je z pohľadu pres-
nosti určenia polohy zdrojom geometrických chýb, ktorých dôsledkom je defor-
mácia obrazu premietaného na fotocitlivú vrstvu obrazového senzoru [31]. V pra-
xi je možné rôznymi metódami na základe definovaných kalibračných obrazcov 
tieto chyby optiky korigovať, korekčné algoritmy sú dnes súčasťou mnohých sof-
twarových balíkov pre spracovanie obrazu [32]. Korekcia je však výpočtovo ná-
ročná a kladie preto zvýšené nároky na hardwarové vybavenie systému strojové-
ho videnia [33]. Vhodnou geometrickou konfiguráciou meracej úlohy je možné 
vplyvy geometrických chýb minimalizovať (viz. kapitola 4.4.1.1). 

                                                             
9 Objekt záujmu merania (marker) je vždy súčasťou meranej scény, pričom v mnohých 
prípadoch nie je možné zanedbať vplyvy okolia na výslednú presnosť určenia polohy ob-
jektu. 
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4.2.1.2 Parametre obrazového senzoru  

Najpoužívanejším technológiám obrazových senzorov a ich vlastnostiam je 
venovaná kapitola 2.2. Obrazový senzor, ako rozhranie medzi optickou 
a elektrickou informáciou, svojimi parametrami najviac ovplyvňuje dosiahnuteľné 
výsledky diskutované v tejto práci. Konečné rozlíšenie obrazového senzoru spô-
sobuje priestorovú diskretizáciu optickej informácie s jednotkou danou plochou 
(rozmerom) obrazového bodu (jasová optická informácia scény je na ploche obra-
zového bodu priemerovaná). Prevodná charakteristika intenzity dopadajúceho 
svetla, spoločne s jej kvantizáciou danou A/D prevodom, konečné rozlíšenie pou-
žitého prevodníku a šumy obrazového senzoru sú ďalšími faktormi, ktoré limitujú 
výslednú presnosť metódy v reálnych podmienkach.  

V prípade moderných obrazových senzorov typu CMOS je možné konfigurovať 
množstvo parametrov, metóda výpočtu obrazového ťažiska však predpokladá 
lineárnu prevodnú charakteristiku jasu objektu na elektrický signál, resp. jeho 
digitalizovanú formu (obr. 4-6), konštantnú v čase merania (je potrebné potlačiť 
automatické nastavovanie expozície a integračnej doby, ako aj funkcie pre zvyšo-
vanie dynamického rozsahu).  

V rámci práce [34] bolo napríklad ukázané, že niektoré obrazové senzory 
v natívnom nastavení od výrobcu vykazujú vysokú nelinearitu prevodovej charak-
teristiky jasu (obr. 4-7), ako aj vysokú nehomogenitu fotocitlivosti v rámci obra-
zového riadku (obr. 4-8). Preto je pre implementáciu presných meraní potrebná 
úplná kontrola nad parametrami použitého obrazového senzoru (konštrukcii in-
teligentnej kamery, umožňujúcej plnú kontrolu nad obrazovým senzorom je ve-
novaná kapitola 5). 

 

 
Obr. 4-6 Prevodná charakteristika jasu senzoru získaná kamerou ViSor, senzor 

MT9M001, rekonfigurovaný senzor (zdroj [34]) 
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Obr. 4-7 Prevodná charakteristika jasu senzoru získaná kamerou ViSor, senzor 

MT9M001, senzor v natívnom režime (zdroj [34]) 

 
Obr. 4-8 Nehomogenita citlivosti v rámci riadku získaná kamerou ViSor, senzor 

MT9M001, senzor v natívnom režime (zdroj [34]) 
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4.2.1.3 Voľba jasového prahu pri segmentácii obrazu 

Identifikácia objektu záujmu v rámci obrazovej scény je prvým krokom pri ur-
čovaní polohy objektu. S ohľadom na princípy uvedené v rámci kapitoly 4.1, pos-
tavené na a priori jasovej informácii aktívneho markeru, je jednoduché prahova-
nie najčastejšie používanou operáciou pre segmentáciu obrazu tohto typu. Zá-
kladnou myšlienkou prahovania obrazu je potlačenie obrazových bodov s intenzi-
tou nižšou než stanovená prahová intenzita a zachovanie všetkých obrazových 
bodov s hodnotou intenzity jasu nad definovaným prahom – jedná sa o tzv. šedo-
tónové10 prahovanie (obr. 4-9 A). V prípadne dvojstavového výstupu prahovacej 
funkcie hovoríme o binárnom prahovaní (obr. 4-9 B).  

Z pohľadu rozloženia jasu snímky je podmienkou jednoznačnej identifikova-
teľnosti a jednoduchej segmentovateľnosti obrazu bimodalita jasového rozloženia 
snímky. Bimodálnym sa rozumie rozloženie jasu obrazovej informácie vytvárajúce 
dve vzájomne oddelené skupiny obrazových bodov: body reprezentujúce pozadie 
(neužitočná obrazová informácia) a body reprezentujúce objekt záujmu (obrazo-
vé body použitého markeru – užitočná obrazová informácia). Príklad bimodálne-
ho histogramu ukazuje obr. 4-10. 

V obore klasického spracovania obrazu je pre automatické určenie polohy 
prahu využívaná veľká skupina algoritmov pod spoločným označením „optimal 
threshold“ . Uvedené algoritmy využívajú rôzne matematické a štatistické prístupy 
analýzy histrogramu pre určenie optimálnej hodnoty jasu, ktorá sa podľa definície 
nachádza v lokálnom minime (tzv. údolí, valley ) medzi maximami reprezentujú-
cimi rozloženie jasových hodnôt pozadia a objektu (markeru).    
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Obr. 4-9 Prahovacia funkcia. A - šedotónový prah, B - binárny prah 

Nastavenie hodnoty jasového prahu je jediným parametrom výpočtu polohy 
markeru, ktorý je v rámci výpočtového algoritmu variabilný – je jeho jediným 

                                                             
10 Pri implementácii úloh presného merania v rámci tejto práce je vzhľadom na parametre 
obrazu uvažované použitie monochromatických obrazových senzorov.  
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voliteľným parametrom. Ako bude ukázané v nasledujúcich častiach tejto práce, 
matematicky optimálne nastavenie prahovacej hodnoty nemusí viesť (a z pravidla 
nevedie) k optimálnym výsledkom subpixelového merania polohy objektov. 
Vzhľadom na integrálnu povahu diskutovanej metódy, pracujúcu s jasovou infor-
máciou celého objektu, je pre správnu voľbu prahovej hodnoty potrebné zohľad-
niť nielen absolútnu hodnotu jasu jednotlivých obrazových bodov markeru, ale aj 
konkrétne rozloženie jasu na ploche markeru, ktoré úzko súvisí s fyzikálnou pod-
statou zobrazenia markeru obrazovým senzorom.  
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Obr. 4-10 Príklad bimodálneho histogramu snímky meranej scény s markerom 

Obsahom nasledujúcich častí tejto práce je preto analýza vplyvu prahovania 
na reálne výsledky merania a návrh metód pre optimálne nastavenie prahu v zá-
vislosti na konfigurácii konkrétnej úlohy merania, ako aj verifikácia reálne do-
siahnuteľných výsledkov.  

4.2.2 ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY KLADENÉ NA MARKER 

Metóda výpočtu obrazového ťažiska s použitím vzťahov (4-5), aplikovaných 
na obrazovú scénu segmentovanú jednoduchým prahovaním (kapitola 4.2.1.3), 
jednoznačne definuje základné požiadavky, ktoré by mal použitý marker splňo-
vať. 

Marker by mal byť svojím jasovým profilom jednoznačne identifikovateľný 
v meranej obrazovej scéne (obr. 4-11). Metóda segmentácie obrazu jednoduchým 
prahovaním predpokladá intenzitu jasu markeru vyššiu ako intenzitu všetkých 
ostatný bodov pozadia meranej scény. V prípade, že je počítané obrazové ťažisko 
z celej scény, mali by byť všetky obrazové body spĺňajúce prahovacie pravidlo 
súčasťou plochy markeru. V prípade výskytu parazitných obrazových elementov s 
jasovými úrovňami spadajúcimi do množiny jasových úrovní používaného marke-
ru dochádza pri aplikácii algoritmu obrazového ťažiska k umelému posunutiu 
vypočítaného ťažiska a poloha objektu je tým skreslená (obr. 4-12, vľavo). 
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Obr. 4-11 Jasový profil v smere obrazového riadku scény z obr. 4-3 (riadok 256). Vý-

razná špička je tvorená obrazovými bodmi použitého aktívneho markeru. 

Tvar markeru by mal byť rotačne symetrický, aby nedochádzalo vplyvom ro-
tácie (rotácia bez translácie) k virtuálnej zmene vypočítaného obrazového ťažiska 
(obr. 4-12, vpravo). U rotačne symetrického markeru taktiež nedochádza 
k posunutiu obrazového ťažiska vplyvom prahovania (v prípade symetrického 
jasového profilu). 

Marker
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Obr. 4-12 Virtuálne posunutie polohy ťažiska mimo marker vplyvom parazitných ele-

mentov (vľavo), zmena polohy ťažiska vplyvom rotácie nesymetrického markeru (vpravo) 

Vzhľadom na povahu použitého výpočtu, uvažujúceho hodnotu všetkých ob-
razových bodov markeru pri výpočte jeho polohy, bez bližšej konkretizácie, 
s rastúcim počtom obrazových bodov markeru rastie množštvo informácie vstu-
pujúce do výpočtu, čím je očakávaná vyššia presnosť merania. Ako bude ukázané 
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v nasledujúcich kapitolách tejto práce, na výslednú neistotu výpočtu polohy mar-
keru vplýva nielen jeho absolútna plocha, ale hlavne rozloženie jasového profilu 
tejto plochy.  

Dôležitým kritériom pre aplikácie subpixelového merania polohy je aby mar-
ker v rámci meraného rozsahu zachovával konštantnú plochu, resp. ako bude 
ukázané v kapitole 4.5, istá miera zmeny plochy markeru v závislosti na jeho po-
lohe je prirodzená a vyplýva z fyzikálnej podstaty použitej metódy a princípov 
vzniku obrazovej informácie. Dôležité je, aby nedochádzalo ku konštantnej zmene 
polohy s rovnakým znamienkom (konštantne kladná, alebo záporná derivácia 
plochy podľa polohy objektu), v opačnom prípade by neistotu merania polohy 
neúmerne zväčšovala zmena veľkosti a tvaru markeru (priamy dôsledok zmeny 
plochy).   
 Uvedeným kritériám plne vyhovuje jednoduchý kruhový, plochý marker 
(pri priestorových meraniach nahradený sférickým markerom s kruhovým prie-
metom do obrazovej roviny kamery). Vzhľadom na nenáročnú praktickú realizá-
ciu budú práve tieto markery použité pre verifikáciu metód navrhovaných v rámci 
tejto práce (viac kapitola 4.4.3).    
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4.3 VPLYV ŠUMOV  OBRAZOVÉHO SENZORU  NA 
VYPOČÍTANÚ POLOHU OBRAZOVÉHO ŤAŽISKA  

Kvalitu obrazovej informácie získanej z obrazového senzoru ovplyvňuje rada 
šumov, ktorých spoločným prejavom je fluktuácia jasovej hodnoty obrazových 
bodov v čase11 (medzi jednotlivými snímkami) pri snímaní scény s konštantným 
jasom.  

4.3.1 ZDROJE ŠUMU OBRAZOVÉHO SENZORU 

 

Obr. 4-13 Fluktuácia hodnoty jasu pixelu (za tmy) medzi snímkami  

Obr. 4-13 ukazuje fluktuáciu jasu jedného obrazového bodu v čase (jednotlivé 
snímky získané za tmy). Zdroje šumu jasovej informácie obrazového senzoru je 
možné rozdeliť do štyroch skupín [35]: šum za tmy, resetovací šum, fotónový šum 
a šum elektroniky obrazového senzoru. 

Šum prúdov za tmy (dark noise) je spôsobený hlavne tepelne generovanými 
nosičmi náboja v polovodičovej štruktúre fotocitlivej časti fotoelementu obrazo-
vého senzoru. 

                                                             
11 Vzhľadom na konštrukciu obrazového senzoru je pozorovateľná aj fluktuácia rozloženia 
intenzity jasu na ploche obrazového senzoru – tzv. nehomogenita fotocitlivosti. Táto je 
však za bežných podmienok v čase konštantná a nespôsobuje fluktuáciu výsledkov mera-
nia polohy markeru diskutovaných v tejto práci. Nehomogenita fotocitlivosti ale ovplyvňu-
je celkovú dosiahnuteľnú presnosť merania a jej čo najmenšia hodnota by mala byť krité-
riom voľby vhodného obrazového senzoru (u CMOS senzorov minimálny fixed-pattern-
noise).  
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Resetovací šum (reset noise) je šum vnášaný resetovacím obvodom fotoele-
mentov. Resetovací obvod zabezpečujuje definovaný náboj fotoelementu pred 
integráciou fotónov. Šum je do veľkej miery korigovaný použitím dvojitého kore-
lovaného vzorkovača [6]. 

Fotónový šum (photon noise) je spôsobený fluktuáciou počtu fotónov dopa-
dajúcich na absorbčnú plochu (objem) fotoelementu za jednotku času. Fluktuácia 
fotónového toku je priamym dôsledkom kvantovej povahy svetla. Fotónový šum 
s rastúcou intenzitou dopadajúceho svetla rastie [36] (odstup signál-šum však 
klesá).  

Šum elektroniky senzoru zahŕňa šum výstupného zosilňovača, A/D prevod-
níku, ako aj kvantizačný šum daný prevodom analógového signálu jasu na digitál-
ny.  

4.3.2 PROPAGÁCIA ŠUMU DO VÝPOČTU POLOHY MARKERU 

Kolísanie jasu jednotlivých obrazových bodov vplyvom šumov výrazne 
ovplyvňuje aj vypočítanú polohu markeru. Fluktuáciu polohy markeru určenej 
podľa vzťahov (4-5) v 100 realizovaných odmeroch ukazuje obr. 4-14. 

 
Obr. 4-14 Fluktuácia vypočítanej hodnoty polohy markeru v 100 odmeroch (statický 

marker) 

Za predpokladu nekorelovaných zdrojov spôsobujúcich fluktuáciu hodnoty 
vypočítanej polohy je možné aplikovať priemerovanie z viacerých odmerov a tým 
znížiť rozptyl výsledkov a celkovú neistotu určenia výslednej polohy. Základným 
predpokladom pre aplikovanie priemerovania je existencia viacerých snímok bez 
zmeny polohy markeru medzi snímkami (pohyb markeru medzi jednotlivými 
priemerovanými snímkami by bol zdrojom ďalších chýb zvyšujúcich neistotu me-
rania). Priemerná hodnota obrazového ťažiska je určená vzťahom (4-6), kde N 
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reprezentuje počet odmerov a    je hodnota obrazového ťažiska odmeru i (skladá 
sa zo zložky x a y, každá zložka je počítaná samostatne). 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 (4-6) 

Počet odmerov aplikovaného priemerovania, vzhľadom na nenulovú dobu po-
trebnú na spracovanie každej snímky, výrazne ovplyvňuje výslednú dynamiku 
merania. S ohľadom na požadovaný rozptyl hodnôt výsledkov a parametre metó-
dy je potrebné stanoviť vhodný počet priemerovaných hodnôt.  

Analýzou skupiny 1.104 snímok statického markeru bola vyhodnotená závis-
losť smerodajnej odchýlky vypočítanej polohy na počte priemerovaných meraní 
podľa obr. 4-15 (odhadom skutočnej polohy markeru bola hodnota získaná arit-
metickým priemerom hodnôt celého setu) .  

 
Obr. 4-15 Závislosť veľkosti smerodajnej odchýlky vypočítanej hodnoty polohy markeru na 

počte priemerovaných odmerov 

 
Získaný priebeh podľa obr. 4-15 ukazuje na funkčnú závislosť počtu prie-

merovaných odmerov a výslednej smerodajnej odchýlky vypočítanej polohy mar-
keru podľa vzťahu (4-7), kde    reprezentuje smerodajnú odchýlku polohy získa-
nej jediným odmerom,    je smerodajná odchýlka polohy získanej priemerom   
odmerov.  

  

  
 

 

√ 
 (4-7) 

Vzhľadom na uvedené výsledky bola ako vhodná miera priemerovania stano-
vená skupina 50 snímok, kedy náhodná zložka chyby merania polohy klesla na 
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5.10-4 , t.j. 
 

    
 pixelu. Z pohľadu dynamiky merania sa taktiež jedná o rozumnú 

hranicu (bežné obrazové senzory poskytujú obrazovú frekvenciu 60 fps).  
V ďalších analýzach budú preto uvažované hodnoty získané vždy priemero-

vaním z 50 odmerov.   

4.4 METODIKA ZÍSKANIA DÁT A VYHODNOTENIA 
VÝSLEDKOV  

Metódy presného subpixelového merania polohy objektov identifikovaných 
pomocou aktívnych markerou sú v rámci tejto práce analyzované, navrhované 
a verifikované na základe veľkého množstva obrazových dát získaných reálnym 
meraním (v priebehu riešenia práce bolo získaných viac ako 700 GB relevantných 
obrazových dát). Z tohto dôvodu vzniklo v rámci riešenia dizertačnej práce praco-
visko spĺňajúce kritériá zabezpečujúce získanie obrazových dát relevantných pre 
vyhodnocovanie navrhovaných metód.   

4.4.1 PRACOVISKO PRE VERIFIKÁCIU METÓD PRESNÉHO MERANIA 

Hlavný objekt záujmu tejto práce, analýza a návrh zvýšenia presnosti merania 
(znižovania odchýlky od linearity merania) v subpixelovej oblasti metódami apli-
kovateľnými do inteligentných kamier, kladie na meracie pracovisko základnú 
požiadavku - opakovane a s čo najmenším krokom meniť polohu objektu (marke-
ru) a ukladať jeho obraz (spoločne so skutočnou polohou) pre ďalšie spracovanie. 
Ďalšou požiadavkou, zvyšujúcou použiteľnosť navrhovaného pracoviska je mož-
nosť automaticky meniť svetelné podmienky objektu počas merania (resp. syn-
chronizovať zmenu osvetlenia objektu s odberom snímok). Vysoký stupeň konfi-
gurovateľnosti moderných obrazových senzorov (najmä technológie CMOS) vyža-
duje možnosť úplného nastavenia tých parametrov, ktoré výrazným spôsobom 
ovplyvňujú kvalitatívne vlastnosti získaného obrazu (napr. nastavenie dynamic-
kého rozsahu, jasového rozlíšenia, šumových korekcií atď.). Z pohľadu mechanic-
kej konštrukcie musí byť pracovisko dostatočne robustné, aby nedochádzalo 
vlastnou mechanickou nestabilitou k ovplyvňovaniu výsledkov merania (napr. 
neprimeranými vibráciami alebo celkovou nespoľahlivosťou predpokladaných 
mechanických parametrov). 

Mechanické usporiadanie navrhnutej meracej sústavy ukazuje obr. 4-16. Zá-
klad tvorí mechanická konštrukcia z konfigurovateľných hliníkových profilov12 
tvoriaca jednotný rám meracej sústavy. 

                                                             
12 Široko používané napr. pri mechanickej konštrukcii systémov strojového videnia apli-
kovaných na výrobných linkách. 
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Obr. 4-16 Mechanické usporiadanie meracej sústavy (vľavo) a skutočný pohľad na rea-

lizované meracie pracovisko (vpravo) 

K základni rámu je pripevnená precízna polohovacia jednotka umožňujúca pohyb 
objektu v dvoch13 osách (prakticky sa jedná o skríženie dvoch jednoosích poloho-
vacích mechanizmov). Nad polohovacou jednotkou je s možnosťou nastavenia 
výšky umiestnený support pre uchytenie kamery (inteligentnej kamery). 

Ako polohovací mechanizms bola zvolená presná lineárna polohovacia jed-
notka Physical Instruments M511.DD, ktorej hlavné parametre sú zhrnuté v tab. 
4.1. Polohovacia jednotka je riadená kontrolérom Physical Instruments C-863 Mer-
cury, s komunikačným rozhraním RS-232.  

Konštrukčné rozlíšenie polohy 0,02 µm 
Min. inkrementálny krok 0,1 µm 
Obojsmerná opakovateľnosť 0,1 µm 
Vôľa ±0,2 µm 
Rovinnosť (na 100mm) 1 µm 
Rozlíšenie senzoru polohy 0,02 µm 
Zaťažiteľnosť 1000 N 

 

Tab. 4.1 Vybrané parametre presnej polohovacej jednotky PI M511.DD [37] 

S ohľadom na ďalšie ciele tejto práce bola navrhnutá inteligentná kamera Vi-
Sor, ktorá umožňuje plnú kontrolu nad obrazovým senzorom, tokom obrazových 
dát a ich spracovaním (konceptu kamery a jej návrhu je venovaná kapitola 5 tejto 
práce). Univerzalita pracoviska bola zvýšená fyzickým rozdelením inteligentnej 

                                                             
13 Pre účely tejto práce je využívaný iba jednoosí pohyb (pohyb objektu v smere riadku 
obrazového senzoru). 



Ondrej Pribula Subpixelové meranie polohy objektu 

 

33 
 

kamery na dve časti: riadiacu časť (obr. 5-5) a modul obrazového senzoru (obr. 
5-2). Toto rozdelenie umožňuje jednoduchú výmenu obrazového senzoru podľa 
potreby realizovaného merania. Modul obrazového senzoru je mechanicky uchy-
tený rovnobežne s rovinou polohovacej jednotky, pričom vzájomná vzdialenosť 
medzi polohovacou jednotkou a modulom obrazového senzoru je nastaviteľná 
v rozsahu 0,1m – 1m. Detail uchytenia modulu obrazového senzoru ukazuje obr. 
4-17.  

Vzájomná poloha kamery a polohovacej jednotky je mechanicky prepojená 
v rámci konštrukcie rámu, čo zvyšuje odolnosť meracej sústavy voči vonkajším 
mechanickým vplyvom. Vzhľadom na to, že sa v rámci merania jedná 
o vyhodnocovanie zmien polohy v ráde jednotiek mikrometrov je celá sústava 
umiestnená na pevnom, monolitickom betónovom základe. 

 

Obr. 4-17 Mechanické uchytenie modulu obrazového senzoru na hliníkovom ráme meracej 

sústavy 

4.4.1.1 Konfigurácia pracoviska použitá pri riešení práce  

Pre účely získania verifikačných obrazových dát bol na pojazd polohovacej 
jednotky umiestnený zadný osvetlovač, ktorý spoločne s presnou clonkou repre-
zentoval pozorovaný aktívny marker (viac v kapitole 4.4.3). Intenzita jasu osvet-
ľovača (a tým aj intenzita jasu výsledného markeru) boli riadené regulátorom jasu 
vyvinutým v rámci diplomovej práce [34].  

Pre účely vyhodnocovania subixelovej presnosti bol použitý posun polohova-
cieho zariadenia v jednej ose, ktorej pohyb bol mechanickou konštrukciou stotož-
nený so smerom obrazového riadku použitého obrazového senzoru. Stotožnenie 
vzájomnej polohy markeru a kamery bolo pre každé meranie približné, nastavo-
vané bez špeciálnych nástrojov, iba ručne, s cieľom čo najviac simulovať reálne 
použitie inteligentnej kamery pre navrhovaný účel (v bežnej praxi nie je možné 
používať laboratórne koncepty na presné uloženie kamery a objektu – napr. vo 
forme mohutnej optickej lavice a monolitického fixačného systému).  
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Presná polohovacia jednotka, ako aj regulátor jasu boli pripojené k inteligent-
nej kamere ViSor, ktorá pôsobila ako spoločný riadiaci a synchronizačný článok 
merania (obr. 4-18). Kamera komunikovala s PC prostredníctvom rozhrania USB 
a softwaru pre realizáciu presných meraní polohy vytvoreného v rámci riešenia 
tejto dizertačnej práce (stručný popis vyvinutého softwaru viz. Príloha A).   

Presné polohovacie 

zariadenie

(PI M511.DD)

Riadiaca jednotka 

osvetľovača

Inteligentná kamera 

ViSor

(riadiaca časť)

Obrazový senzor

(Micron MT9V032)

Riadiaca jednotka 

polohovacieho zariadenia

(Mercury C-863)

Zadný osvetľovač

PC

 

Obr. 4-18 Blokový diagram realizovaného meracieho pracoviska 

Všetky vyhodnocované obrazové dáta boli získané prostredníctvom obrazo-
vého senzoru Micron MT9V032, ktorého hlavné parametre sú uvedené v tab. 4.2. 
S obrazovým senzorom bol použitý objektív Schneider Kreuznach XENOPLAN 
s ohniskovou vzdialenosťou f=17mm (pre získané odmery, ak nebude uvedené 
inak, platí objektív zaostrený na rovinu markeru s nastaveným clonovým číslom 
k=11).   

Technológia  CMOS 
Optický formát  1/3 palca 
Počet aktívnych obr. bodov 752H x 480V 
Veľkosť obrazového bodu 6 µm x 6 µm 
Farebnosť Monochromatický 
Elektronická závierka Globálna 
Rozlíšenie A/D prevodníku 10 bitov 
Citlivosť 4,8V/lux.sec (550 nm) 
Dynamický rozsah >55 dB pre lineárny režim 
Max. snímková rýchlosť 60 fps 

 

Tab. 4.2 Vybrané parametre obrazového senzoru MT9V032 [38] 

Použitý reálny objektív (aj keď sa jedná o kvalitný objektív určený pre senzo-
ry s vysokým rozlíšením), vzhľadom na existujúce geometrické chyby [28], môže 
negatívne ovplyvňovať výsledky merania polohy markeru. Geometrické chyby 
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optickej sústavy sú najmenšie v blízkom okolí optickej osi [6], preto bol meraný 
marker vždy umiestnený do stredu obrazového poľa (vzhľadom na posuny ob-
jektu počas merania, ktoré sú v rádoch mikrometrov a malom rozsahu posunu, 
môžeme chyby vnesené optickou sústavou pri tejto konfigurácii ďalej zanedbať). 

   
(     )  √ (     )

   
 

(      )  √   (      )

  
           (4-8) 

Počas merania bola vzdialenosť   medzi obrazovým senzorom a markerom 
570mm. Dosadením vzťahu pre zväčšenie objektívu (4-8) dostávame zväčšenie 
použitej meracej sústavy 0.0318 (pri zanedbaní znamienkovej konvencie výpočtu 
zväčšenia optickej sústavy).  

Pri meraní bol z dôvodu eliminácie neistoty polohy pojazdu zvolený krok 
o rád vyšší ako minimálny možný opakovateľný inkrement polohy použitého po-
jazdu, viz. tab. 4.1, teda krok zmeny polohy markeru bol     1µm. Pri známom 
zväčšení optickej sústavy    potom vzťah (4-9) vyjadruje veľkosť tohto kroku 
v obrazovej rovine senzoru. 

                                 (4-9) 

Pri veľkosti obrazového bodu 6µm je teda inkrement polohy obrazu markeru na 

obrazovom senzore približne 
 

   
 obrazového bodu. Rozsah meraných polôh mar-

keru bol pre všetky realizované merania približne ±2 pixely v okolí osi zobrazova-
cej sústavy (stredu obrazového poľa).  

4.4.2 METODIKA SPRACOVANIA A INTERPRETÁCIE VÝSLEDKOV 

Za pomoci meracej sústavy, podrobne popísanej v kapitole 4.4.1, boli pre 
všetky analyzované nastavenia metódy (veľkosti markeru, nastavenia optickej 
sústavy, nastavenia jasu markeru atď.) získané  sety skutočných polôh markeru 
(získaných z polohovacej jednotky) a snímok pre uvedené polohy. V súlade 
s výsledkami popísanými v kapitole 4.3, pre každú meranú polohu markeru bolo 
nasnímaných 50 snímok.  

Poloha markeru v danom posunutí bola vždy vypočítaná14 za pomoci vzťahov 
(4-5) uvedených v kapitole 4.2 tejto práce. Za odhad polohy markeru bola v kaž-
dom sete považovaná stredná hodnota (aritmetický priemer) jednotlivých odme-
rov pre danú polohu markeru (set 50 hodnôt) vypočítaná podľa vzťahu (4-6). 

Skutočná poloha markeru bola pre každé posunutie vyhodnotená ako arit-
metický priemer skutočných polôh jednotlivých snímok v sete (meraných poloho-
vacou jednotkou). Pre každé posunutie tak bola získaná jedna hodnota skutočnej 
polohy a jedna hodnota vypočítaného obrazového ťažiska. Pre hodnotenie do-
siahnuteľnej presnosti určenia polohy jednotlivých metód bude ďalej uvažovaná 

                                                             
14 Získané obrazové dáta boli spracovávané pomocou programu MATLAB (R2008) 
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iba zložka obrazového ťažiska    v smere riadku (osa x bola mechanicky stotož-
nená so smerom riadku obrazového senzoru, viz. 4.4.1.1).  

Predpokladom jednoduchého použitia navrhovaných metód v reálnych pod-
mienkach merania je lineárna závislosť vypočítanej a skutočnej hodnoty polohy 
meraného objektu (markeru). Dosiahnuteľná presnosť merania je v takomto prí-
pade limitovaná odchýlkou získaného výsledku od ideálne lineárneho priebehu15. 
Pre vyhodnotenie tejto odchýlky sú z vypočítaných hodnôt a skutočných hodnôt 
posunutia (meraných polohovacou jednotkou) určené metódou najmenších štvor-
cov koeficienty ideálne lineárneho priebehu. Vzhľadom na rozlišovaciu schopnosť 
senzoru polohy v polohovacej jednotke (výrobcom udávaná hodnota je 20nm, viz. 
tab. 4.1) a uvažovaný krok 1µm bude pre účely zjednodušenia ďalších výpočtov 
zanedbávaná neistota určenia skutočnej polohy polohovacieho zariadenia. Pre 
každé posunutie markeru je potom vyhodnotená odchýlka meranej polohy od 
očakávanej polohy danej ideálne lineárnym priebehom, t.j. odchýlka od linearity. 
Získavame tak priebeh tejto odchýlky v celom rozsahu vyhodnocovaných polôh 
markeru (obr. 4-19). 

 
Obr. 4-19 Príklad odchýlky vypočítanej polohy markeru od ideálne lineárneho priebehu 

v závislosti na posunutí 

Zo získaného priebehu odchýlky od linearity je ďalej určovaná smerodajná 
odchýlka podľa vzťahu (4-10), v ktorom    reprezentuje ideálne lineárnu hodnotu 
polohy markeru v bode i,    je hodnota polohy markeru získaná meraním pre po-
lohu i, N je celkový počet vyhodnocovaných polôh markeru.  

                                                             
15 Ideálne lineárny priebeh je v tomto prípade považovaný za tzv. konvenčne pravú hod-
notu meranej veličiny v jednotlivých bodoch. 
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Vzhľadom na povahu uvedeného výpočtu bude smerodajná odchýlka    vy-

počítaná podľa vzťahu (4-10) v ďalšom texte chápaná ako neistota16 merania 
polohy. Na základe takto vypočítanej neistoty budú ďalej charakterizované 
a porovnávané výsledky metód navrhovaných v nasledujúcich kapitolách tejto 
práce.  

 

   √
 

 
∑(     )

 

 

   

 (4-10) 

4.4.3 MARKRE POUŽITÉ PRE VERIFIKAČNÉ MERANIA 

Vlastnosti metódy merania polohy objektu sú analyzované a verifikované 
v rámci tejto práce na troch typoch aktívneho markeru kruhového prierezu, líšia-
cich sa veľkosťou. Použité sú markery s priemerom 2,2mm, 5,3mm a 8,3mm. 
V ďalšom texte budú použité markery identifikované písmenným označením pod-
ľa tab. 4.3. 

Priemer markeru Označenie markeru 

2,2 mm A 
5,3 mm B 
8,3 mm C 

 

Tab. 4.3 Identifikácia markerov použitých pre verifikačné merania 

Clonka Kruhový otvor

Zadný osvetlovač

 
Obr. 4-20 Realizácia verifikačného markeru 

                                                             
16 Neistotou merania sa podľa definície rozumie k výsledku merania pridružený parame-
ter charakterizujúci rozptýlenie hodnôt, ktoré je možné odôvodnene považovať za hodno-
tu veličiny, ktorá je objektom merania [64]. 
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Použité markery sú realizované formou clonky s kruhovým otvorom poža-
dovaného priemeru umiestnenej na zadnom osvetľovači17 (obr. 4-20). Presné 
clonky boli vyrobené laserovým obrábaním zo základného materiálu, ktorým je 
medený plech hrúbky 0,15mm.  

 
Obr. 4-21 Marker C. Jasový profil jedného riadku obrazu zaostreného markeru (stred 

markeru). 

Merania, ktoré tvoria základ analýz a verifikácie metód diskutovaných 
v rámci tejto práce boli (ak nie je uvedené inak) realizované s jasovou intenzitou 
markeru tesne pod saturačným prahom obrazového senzoru (obr. 4-21). Jasový 
profil jednotlivých použitých markerov ukazujú obr. 4-22, obr. 4-23, obr. 4-24.  

Vzájomná poloha markeru a modulu obrazového senzoru je pre merania 
nastavená iba približne – vzhľadom na možné voľné uloženie zadného osvetľova-
ča na jednotke presného polohovania. Neboli použité žiadne presné mechanizmy, 
ktoré by s vysokou presnosťou stotožňovali posun markeru a smer riadku obra-
zového senzoru.  

                                                             
17 Pre meranie bol použitý zadný osvetľovač so svetlom červenej farby (výrobca FCC prů-
myslové systémy s.r.o., svetelný zdroj LED) 
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Obr. 4-22 Marker A. Jasový profil (vľavo), snímka markeru (vpravo) 

 

 

 

Obr. 4-23 Marker B. Jasový profil (vľavo), snímka markeru (vpravo) 
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Obr. 4-24 Marker C. Jasový profil (vľavo), snímka markeru (vpravo) 

4.5 VYPLYV PRAHOVANIA OBRAZU NA VYPOČÍTANÚ 
PLOCHU MARKERU  

Zmena plochy markeru v závislosti od jeho polohy v rámci meranej scény je 
jedným zo základných indikátorov kvality použitého markeru a konfigurácie me-
rania. Ako bolo uvedené v kapitole 4.2.2, zmenou polohy optimálneho markeru by 
nemalo dochádzať k systematickej18 zmene jeho meranej plochy (plochou v tomto 
prípade rozumieme počet obrazových bodov markeru, ktorých jasová hodnota 
presahuje nastavenú hodnotu segmentačného prahu).  

Vzhľadom na fyzikálnu podstatu vzniku obrazovej informácie a aplikáciu 
prahovania jasu je možné predpokladať, že vypočítaná plocha markeru nebude 
konštantná, ale v závislosti od posunutia bude dochádzať k zmenám daným po-
stupným prechodom hrany markeru medzi jednotlivými obrazovými bodmi. Obr. 
4-25 A ukazuje ideálnu závislosť výstupného signálu obrazového bodu na polohe 
markeru (hrany markeru) v rámci plochy obrazového bodu (fotocitlivá plocha 
pixelu je chápaná ako fotodióda). Výstupný signál je priamo úmerný ožiarenej 
ploche a s pohybom hrany markeru dochádza k jeho lineárnej zmene.  

Obr. 4-25 B ukazuje modelovú situáciu v obrazovom riadku, kde pohybom 
hrany markeru v smere obrazového riadku dochádza k postupnej lineárnej zmene 
výstupnej jasovej hodnoty hranových pixelov markeru. Pri vhodnej kombinácii 
veľkosti markeru, veľkosti obrazového bodu a hodnoty prahu dochádza k stavu, 
kedy jasová hodnota obrazového bodu s premietanou nábežnou hranou markeru 
(v zmysle obr. 4-25 B vpravo) už spadá pod prahovú hodnotu, ale zároveň obra-

                                                             
18 Plocha objektu, určená počtom obrazových bodov s hodnotou jasu nad nastavenou pra-
hovou úrovňou, by nemala systematicky rásť alebo klesať.  
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zový bod, na ktorý je premietaná zostupná hrana, ešte prahovú hodnotu nedosia-
hol. Dochádza tak k periodickej fluktuácii plochy markeru v závislosti od jeho po-
lohy (posunutia).  

 Pixel
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Obr. 4-25 Ideálna závislosť výstupného signálu pixelu na polohe markeru (A), situácia 

v obrazovom riadku (B) 

   
Obr. 4-26 Marker C. Závislosť smerodajnej odchýlky plochy markeru na zvolenom prahu 

(smerodajná odchýlka počítaná vždy zo všetkých posunutí markeru 0-700 µm) 

Obr. 4-26 ukazuje závislosť smerodajnej odchýlky plochy markeru C (spočíta-
nej vždy z celého rozsahu posunutia 0-700µm) pre všetky prahové úrovne 
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(vzhľadom na nastavenie maximálnej intenzity markeru pod saturačnú hodnotu 
10-bitového jasového rozlíšenia senzoru, sú analyzované prahy v rozsahu 0-900). 

Prvé výrazné maximum nastáva pre hodnotu prahu 43 a je dané fluktuáciou 
obrazových bodov plochy pri nastavení prahu v okolí jasovej hodnoty čiernych 
pixelov (hodnota neožiarených pixelov). V tejto oblasti má na fluktuácii plochy 
veľký podiel šum samotných čiernych obrazových bodov (hodnota 43 je totožná 
so strednou hodnotou jasu čierneho pixelu podľa obr. 4-13).  

Keď hodnota prahu prekročí jasovú hodnotu čiernych pixelov nastáva prudký 
pokles zmeny plochy v závislosti na polohe markeru (minimálna hodnota smero-
dajnej odchýlky). Podrobnou analýzou nasledujúcich lokálnych miním a maxím 
priebehu bolo zistené, že pri hodnotách prahu podľa obr. 4-26, pri ktorých je sme-
rodajná odchýlka najväčšia je priebeh plochy v závislosti na polohe markeru sy-
metrický a periodický s jasne definovanou periódou. Perióda tohto priebehu zod-
povedá veľkosti práve jedného obrazového bodu použitého obrazového senzoru 
(obr. 4-27). 

V kontraste s priebehom plochy dosiahnutým pri prahovej hodnote nastave-
nej v lokálnom maxime priebehu smerodajnej odchýlky podľa obr. 4-26, pri na-
stavení prahu do oblasti lokálneho minima je pozorovateľný priebeh plochy mar-
keru v závislosti od jeho polohy podľa obr. 4-28. Jedná sa o na prvý pohľad nesy-
metrický priebeh s nejednoznačnou periódou.  

 
Obr. 4-27 Marker C. Závislosť plochy markeru na polohe, hodnota prahu 139. 
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Obr. 4-28 Marker C. Závislosť plochy markeru na polohe, hodnota prahu 126. 

Uvedené zistenia platia identicky pre prahové hodnoty nastavené do všet-
kých lokálnych miním a maxím pre všetky verifikované markery (A, B, C), priebeh 
smerodajnej odchýlky plochy v závislosti na prahovej hodnote pre všetky marke-
ry ukazuje obr. 4-29. Symetrický a periodický priebeh s periódou jedného obrazo-
vého bodu je typický pre všetky hodnoty prahu, v ktorých je lokálne maximum 
smerodajnej odchýlky plochy markeru. Nešpecifický priebeh bez výraznej periódy 
identifikuje lokálne minimá uvedeného priebehu. 

 
Obr. 4-29 Závislosť smerodajnej odchýlky plochy markeru na zvolenom prahu (smerodajná 

odchýlka počítaná vždy zo všetkých posunutí markeru 0-700 µm) pre všetky markery 
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Zistená závislosť, bez ďalších známych súvislostí, môže byť využívaná pri 

charakterizácii obrazového senzoru, resp. kamery, s neznámym rozmerom obra-
zových bodov. Pri meraní posunutia markeru neznámym senzorom sa pri vhod-
nom nastavení prahu objaví symetrická a periodická závislosť plochy na posunutí 
(podobná ako na obr. 4-27), ktorej perióda je na základe uvedených zistení totož-
ná s periódou obrazových bodov neznámeho senzoru. Aplikácia tejto metódy však 
vyžaduje možnosť zmeny polohy markeru s krokom výrazne menším ako je určo-
vaná vzdialenosť obrazových bodov (po prepočte cez zväčšenie objektívu použi-
tím vzťahu (4-8)).  
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4.6 VPLYV PRAHOVANIA OBRAZU NA NEISTOTU MERANIA 
POLOHY MARKERU 

Súvislosti uvedené v rámci kapitoly 4.5 ukazujú na výraznú nelineárnu závis-
losť smerodajnej odchýlky plochy markeru a nastaveného jasového prahu. Hod-
nota odhadu polohy markeru s použitím vzťahov (4-5) je jednoznačne závislá na 
množine obrazových bodov, ktoré do uvedeného výpočtu vstupujú, pričom počet 
obrazových bodov tejto množiny je rovný ploche markeru.  

S využitím predchádzajúcich zistení je možné predpokladať nelineárnu závis-
losť neistoty určenia polohy markeru (viz. kapitola 4.4.2) v závislosti na veľkosti 
nastaveného jasového prahu.  

 
Obr. 4-30 Marker C. Závislosť neistoty merania polohy na zvolenom jasovom prahu (neis-

tota počítaná vždy zo všetkých posunutí markeru 0-700µm) 

Obr. 4-30 ukazuje závislosť neistoty merania polohy markeru C na zvole-
nom jasovom prahu19, pričom každá z výsledných neistôt je vypočítaná podľa 
vzťahu (4-10), pre každú nastavenú prahovú hodnotu bol analyzovaný rozsah 
posunutí 0-700 µm. Získaný priebeh neistoty dokazuje predpokladanú nelineárnu 
závislosť medzi neistotou merania a nastavenou prahovou hodnotou. Vybrané 
hodnoty neistoty merania pre jednotlivé lokálne extrémy uvedeného priebehu 
ukazuje tab. 4.4. 

                                                             
19 Graf zobrazuje priebeh prahov 0-900 z dôvodu zachovania rozumnej mierky zobraze-
nia. Pre hodnoty prahu blízke maximálnej hodnote jasu chyba prudko stúpa (pre praktické 
použitie sa vzhľadom na vysokú prahovú hodnotu jedná o oblasť mimo záujmu). 
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Hodnota 
prahu [-] 

Neistota 
[pixel] 

Neistota 
[1/pixel] 

Druh 
extrému 

0-43 0,0028 
 

   
 stála hodnota 

100 0,00395 
 

   
 minimum 

126 0,00753 
 

   
 maximum 

140 0,00409 
 

   
 minimum 

165 0,00964 
 

   
 maximum 

188 0,00424 
 

   
 minimum 

246 0,013 
 

  
 maximum 

300 0,00474 
 

   
 minimum 

369 0,0141 
 

  
 maximum 

438 0,00739 
 

   
 minimum 

792 0,0121 
 

  
 minimum 

848 0,04772 
 

  
 maximum 

872 0,01352 
 

  
 minimum 

 

Tab. 4.4 Vybrané hodnoty neistoty merania polohy markeru C podľa obr. 4-30 

Zvláštnou oblasťou z pohľadu dosiahnuteľnej neistoty merania je oblasť pra-
hových hodnôt pod jasovou hodnotou čiernych pixelov (v prípade uvedených me-
raní sa jedná o hodnotu 43), kedy nedochádza prahovaním k eliminácii obrazo-
vých bodov vstupujúcich do výpočtu polohy markeru. Ako ukazuje obr. 4-30 jedná 
sa o oblasť s konštantnou neistotou, ktorá je najnižšia v celom meranom rozsahu. 
V prípade analyzovaných markerov A a B je pozorovanie totožné s uvedeným 
markerom C (obr. 4-31). 

Na základe uvedených pozorovaní je možné potvrdiť, že najnižšia hodnota 
neistoty merania polohy markeru je dosiahnuteľná v prípade bez prahovania. 
Konfigurácia úlohy však pri tomto meraní vyžaduje 100% potlačenie rušivých 
obrazových elementov tak aby mohola byť poloha markeru počítaná z celej plo-
chy obrazu bez nutnosti prahovania (resp. napr. v prípade dvoch markerov 
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z dvoch častí obrazu). Presnosť merania v tomto prípade môže ovplyvniť kvalita 
senzoru v zmysle výskytu unikátnych vadných pixelov (konštantne vysoká hodno-
ta jasu pixelu nezávislá na jeho ožiarení) alebo nerovnomerné rozloženie šumu. 

 
Obr. 4-31 Závislosť neistoty merania polohy markeru na zvolenom prahu (smerodajná 

odchýlka počítaná vždy zo všetkých posunutí 0-700 µm) 

 
Marker A Marker B 

Hodnota 
prahu [-] 

Neistota 
[pixel] 

Neistota 
[1/pixel] 

Hodnota 
prahu [-] 

Neistota 
[pixel] 

Neistota 
[1/pixel] 

0-43 0,00682 
 

   
 0-43 0,00185 

 

   
 

92 0,011 
 

  
 93 0,0047 

 

   
 

317 0,0128 
 

  
 300 0,0061 

 

   
 

748 0,0192 
 

  
 782 0,01297 

 

  
 

863 0,0324 
 

  
 855 0,0172 

 

  
 

 

Tab. 4.5 Vybrané hodnoty dosiahnutej neistoty merania polohy pre markery A a B 

Priebehy závislosti podľa obr. 4-31 potvrdzujú jednoduchý predpoklad ras-
túcej dosiahnuteľnej presnosti merania s rastúcou plochou použitého markeru. 
Tvar jednotlivých priebehov však ukazuje, že k maximalizácii dosiahnuteľnej 
presnosti merania je potrebná správna voľba plochy markeru v súčinnosti 
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s optimálne zvolenou prahovou hodnotou jasu. Vybrané hodnoty dosiahnutých 
neistôt merania polohy s markrami A a B ukazuje tab. 4.5.    

Na základe zistenej závislosti neistoty merania polohy na hodnote nastave-
ného jasového prahu je možné usúdiť, že pre nastavenie parametrov úloh presné-
ho merania polohy objektov nie sú vyhovujúce metódy odhadu optimálneho pra-
hu, uvedené v kapitole 4.2.1.3, ale je potrebná individuálna konfigurácia úlohy na 
základe reálnych parametrov obrazového senzoru, použitého markeru a jeho ja-
sového profilu. Tab. 4.4 ukazuje, že malou zmenou hodnoty jasového prahu (napr. 
v okolí hodnoty požadovanej pre danú konfiguráciu merania) je možné výrazne 
pozitívne, resp. negatívne ovplyvniť výsledky dosiahnuteľnej výslednej neistoty 
merania polohy (napr. rozdiel hodnoty prahu 140 a 165 spôsobí viac než 2 ná-
sobný rozdiel neistoty merania). Príklad priebehu odchýlky od ideálne lineárneho 
priebehu v celom rozsahu vyhodnocovaných polôh markeru pre hodnoty prahu 
140 a 165 ukazujú obrázky obr. 4-32 a obr. 4-33. 

 
Obr. 4-32 Marker C. Priebeh odchýlky meranej polohy od ideálne lineárneho priebehu 

v závislosti na polohe markeru, prah 140 

V kontraste so vzťahmi medzi hodnotou smerodajnej odchýlky plochy mar-
keru, jeho polohou a zvoleným prahom popísanými v rámci kapitoly 4.5 (viz. obr. 
4-26, obr. 4-27, obr. 4-28) dochádza v prípade neistoty merania k opačným preja-
vom tvaru priebehu odchýlok. Pre hodnoty prahu spadajúce do oblasti lokálnych 
miním podľa obr. 4-30 (resp. obr. 4-31) je typický nesymetrický a neperiodický 
priebeh závislosti medzi odchýlkou od linearity meranej hodnoty polohy markeru 
a jeho skutočným posunutím (obr. 4-32). Naopak pre hodnoty prahu spadajúce do 
oblasti lokálnych maxím neistoty je táto závislosť periodická a symetrická 
s periódou rovnou veľkosti práve jedného obrazového bodu (obr. 4-33). Uvedená 
závislosť bola potvrdená u všetkých verifikovaných markerov.  
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Obr. 4-33 Marker C. Priebeh odchýlky od ideálne lineárneho priebehu v závislosti na po-

lohe markeru, prah 165 

Periodický priebeh odchýlky meranej polohy od ideálne lineárneho priebe-
hu s periódou rovnou veľkosti obrazového bodu20 je teda indikátorom subopti-
málne nastavenej hodnoty jasového prahu.  

Získanie priebehu odchýlky meranej polohy od ideálne lineárneho priebehu 
nie je v bežných úlohách merania polohy objektov kamerou reálne možné – vyža-
duje totiž nákladné vybavenie (precíznu polohovaciu jednotku s následnou analý-
zou dát cielenou na výpočet tejto odchýlky). Je preto potrebné nájsť kritérium 
identifikujúce optimálne nastavenie hodnoty jasového prahu v danej oblasti, ktoré 
je použiteľné pri konfigurácii meracej úlohy v bežných podmienkach. 

4.6.1 KRITÉRIUM OPTIMÁLNEHO NASTAVENIA JASOVÉHO PRAHU  

Priebeh závislosti neistoty merania polohy podľa obr. 4-30 svojím tvarom 
korešponduje s priebehom závislosti smerodatnej odchýlky podľa obr. 4-26. Obr. 
4-34 zobrazuje obidva uvedené priebehy v jednom grafe, z ktorého je jasne vidi-
teľná základná súvislosť medzi neistotou merania polohy a smerodajnou odchýl-
kou plochy markeru.  

Neistota merania polohy markeru dosahuje lokálne maximálnych hodnôt 
pre hodnoty jasového prahu, pre ktoré je smerodajná odchýlka plochy markeru 
minimálna. Lokálne minimálna hodnota neistoty je potom vždy v miestach 
s maximálnou hodnotou smerodajnej odchýlky plochy.  

                                                             
20 Po prepočte na vzdialenosti v obrazovej rovine prostredníctvom zväčšenia objektívu. 
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Obr. 4-34 Marker C. Priebeh neistoty merania polohy a smerodajnej odchýlky plochy mar-

keru v závislosti od hodnoty jasového prahu  

Uvedená závislosť je zásadná pre stanovenie kritéria identifikujúceho opti-
málne nastavenú hodnotu jasového prahu s ohľadom na dosiahnuteľnú presnosť 
merania. Hodnota jasového prahu je v lokálnom okolí nastavená vtedy optimálne, 
keď je hodnota smerodajnej odchýlky plochy markeru pri tejto prahovej hodnote 
(pre celý meraný rozsah polôh) maximálna. Na základe zistení z kapitoly 4.5 je 
maximálna smerodajná odchýlka plochy markeru identifikovateľná symetrickým 
a periodickým priebehom zmeny plochy markeru v závislosti od jeho polohy, pri-
čom pozorovaná perióda je rovná rozmeru pixelov použitého obrazového senzo-
ru. Pre praktické nastavenie meranej úlohy je teda optimálne nastavenie 
prahovej úrovne identifikované periodickým a symetrickým priebehom 
zmeny plochy markeru v závislosti od jeho polohy v rámci požadovaného 
rozsahu posunutí. 

Definované kritérium je aplikovateľné u všetkých verifikačných meraní 
a nezávislé od veľkosti použitého markeru. Výsledky reálnych meraní dokazujú, 
že ani u jedného z verifikačných markerov sa nejedná o jediné unikátne optimum, 
ale v závislosti od požadovanej hodnoty jasového prahu je možné v jeho lokálnom 
okolí nájsť optimálnu hodnotu prahu vzhľadom na minimálnu neistotu merania 
polohy. Dosiahnuté výsledky sú opakovateľné pre nezávislé realizácie meraní.  
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4.7 ZVÝŠENIE PRESNOSTI  MERANIA POLOHY METÓDOU 
MODULÁCIE JASU MARKERU 

V kapitole 4.6 bola dokázaná súvislosť medzi neistotou merania polohy 
markeru a smerodajnou odchýlkou jeho plochy pre rôzne nastavenia hodnoty 
jasového prahu. Pri podrobnej analýze priebehu neistoty podľa obr. 4-30 v kon-
texte znalosti jasového profilu použitého markeru podľa obr. 4-21 (resp. obr. 
4-24) sa objavuje súvislosť medzi rozložením jasu na hranách markeru a tvarom 
priebehu výslednej neistoty merania. 

Profil jasu markeru v obrazovom riadku (obr. 4-21, obr. 4-35) ukazuje husté 
zastúpenie obrazových bodov s hodnotou jasu približne do úrovne 100, potom 
nastáva ostrá nábežná hrana zastúpená 4 obrazovými bodmi nasledovaná oblas-
ťou približne konštantného jasu reprezentujúceho vrchol markeru (oblasť uni-
formného jasu). Uvedené rozloženie je približne symetrické a platí rovnako pre 
zostupnú hranu markeru.  

 
Obr. 4-35 Marker C. Jasový profil v obrazovom riadku pre rôzne intenzity jasu markeru 

Priebeh neistoty merania polohy v závislosti na jasovom prahu (obr. 4-30) 
vykazuje konštantnú hodnotu neistoty s malým zvlnením do hodnoty jasového 
prahu 100, po ktorej sú nasledované 4 vlny výrazného kolísania neistoty nasledo-
vané oblasťou nižšieho zvlnenia. Maximum neistoty sa potom opakuje pre vysoko 
nastavenú prahovú hodnotu (prah tu zasahuje do oblasti uniformného jasu mar-
keru). 

Zhodný počet hranových bodov markeru a lokálnych extrémov priebehu ne-
istoty merania vedie na myšlienku zníženia dosiahnuteľnej neistoty merania vir-
tuálnym zvýšením počtu jasových bodov hrany. Obr. 4-35 ukazuje jasové úrovne 
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hranových obrazových bodov pre rôzne intenzity markeru - zmena intenzity jasu 
neovplyvňuje počet hranových obrazových bodov, ale výrazne vplýva na ich polo-
hu v rámci rozloženia hrany. Požadované zvýšenie počtu hranových bodov mar-
keru, je teda možné virtuálne dosiahnuť moduláciou jasu markeru počas odberu 
jednotlivých snímok.  

S využitím uvedených vlastností a záverov o priemerovaní21 jednotlivých 
odmerov z kapitoly 4.3.2 bola v rámci práce navrhnutá nová metóda zníženia ne-
istoty merania polohy markeru. Základnou myšlienkou metódy je modulácia in-
tenzity jasu markeru - lineárna zmena intenzity v ekvidistantných krokoch pre 
jednotlivé snímky priemerovaného setu, princíp metódy ukazuje obr. 4-36.  
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Obr. 4-36 Metóda modulácie intenzity jasu markeru - princíp zmeny jasu markeru v rámci 

jednotlivých snímok odmerového setu 

Každý snímok setu je zosnímaný pri inej intenzite jasu markeru, pričom 
medzi jednotlivými snímkami setu je intenzita zvyšovaná o konštantnú hodnotu 
(rozmietaná intenzita). Z každého snímku je podľa vzťahu (4-5) vypočítaná hod-
nota obrazového ťažiska. Výsledná hodnota polohy markeru je vypočítaná ako 
stredná hodnota (4-6) zo všetkých hodnôt uvažovaného setu. 

4.7.1 DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY PRI POUŽITÍ NAVRHNUTEJ METÓDY 

Pri reálnej implementácii navrhovanej metódy boli s výhodou využité mož-
nosti verifikačného pracoviska, popísaného v rámci kapitoly 4.4.1. Odber snímok 
spoločne s riadením jasu markeru bol synchronizovaný kamerou ViSor podľa obr. 
4-36.  

                                                             
21 Výsledná hodnota polohy markeru je vzhľadom na účinné potlačenie obrazových šumov 
priemerovaná z väčšieho počtu odmerov – v našom prípade vždy 50 odmerov (kapitola 
4.3.2) 
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Obr. 4-37 Marker C. Závislosť neistoty merania polohy na hodnote prahu pre rôzne stupne 

rozmietania intenzity jasu markeru  

Priebehy získaných závislostí neistoty merania polohy markeru C na hodnote 
prahu bez rozmietania a pre rozmietanie intenzity jasu markeru 75-100 % a 50-
100 % ukazuje obr. 4-37. Hodnoty prahu sú v uvedenom grafe vyhodnocované do 
hodnoty 550 – v prípade rozmietania jasu 50 % už totižto nastáva výrazný nárast 
neistoty pre hodnotu prahu nad polovicou maximálnej hodnoty jasu použitého 
markeru (pre niektoré výpočty zo setu sa marker nachádza pod prahom, resp. len 
veľmi malá časť markeru sa nachádza nad prahom, čo výrazne zvyšuje neistotu 
merania).  

Z uvedených priebehov vyplýva, že pri aplikácii rozmietania dochádza 
k výraznému zníženiu dosiahnuteľnej neistoty merania polohy. Priebehy neistoty 
vykazujú podobný charakter nelineárnej závislosti s výraznými minimami 
a maximami, amplitúda priebehu s maximálnym rozmietaním jasu (50 %) v po-
rovnaní s priebehmi bez rozmietania je však v priemere menej ako polovičná. 

Maximálna hodnota aplikovateľného prahu je pri použití metódy rozmietania 
jasu markeru vždy limitovaná minimálnou hodnotou jasu, ktorú marker počas 
periódy rozmietania dosahuje (v obr. 4-36 je táto hodnota označená Imin). Pre 
praktické aplikácie je rozumným maximálnym limitom22 prahu 50 % jasového 
rozsahu, preto ďalšie hodnotenie metódy bude zamerané na výsledky dosiahnuté 

                                                             
22 Akceptovateľným limitom hodnoty jasového prahu je v tomto prípade myslená taká 
hodnota jasového prahu, ktorá je použiteľná aj v iných než laboratórnych podmienkach. 
Hodnota 50% (potlačenie jasových hodnôt nižších než ½ jasového rozsahu senzoru) je 
dosiahnuteľná bez väčších obmedzení aj v reálnych aplikáciách merania polohy objektov 
kamerami.  
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pri rozmietaní 50 % (ako ukazuje obr. 4-37 metóda je aplikovateľná v širokom 
rozsahu jasov).   

Konkrétne dosiahnuté výsledky neistoty merania polohy pri aplikácii navrho-
vanej metódy na marker C ukazuje tabuľka tab. 4.6. 

Hodnota 
prahu [-] 

Neistota 
[pixel] 

Neistota 
[1/pixel] 

0-43 0,00117 
 

   
 

90 0,00139 
 

   
 

158 0,0016 
 

   
 

241 0,00169 
 

   
 

411 0,00195 
 

   
 

490 0,00289 
 

   
 

 

Tab. 4.6 Vybrané hodnoty neistoty merania polohy markeru C pri použití rozmietania jasu 

s hĺbkou 50% 

Výsledky uvedené v tab. 4.4 a tab. 4.6 potvrdzujú výrazné zníženie neistoty 
merania pri aplikácii navrhovanej metódy. V priemere sa jedná o menej 
ako polovičnú neistotu pri porovnateľných hodnotách jasového prahu.  

Priebeh závislosti neistoty merania polohy na nastavenom jasovom prahu 
pri aplikácii navrhovanej metódy rozmietania jasu pre markery A a B ukazujú 
obrázky obr. 4-38 a obr. 4-39. V prípade všetkých markerov z verifikačného setu 
je teda potvrdené výrazné zníženie dosiahnuteľnej neistoty merania polohy mar-
keru použitím navrhnutej metódy modulácie jasu markeru (tab. 4.7). 

Uvedené priebehy závislosti neistoty merania polohy na hodnote nastave-
ného jasu podľa obr. 4-37, obr. 4-38 a obr. 4-39 aj pri modulácii jasu 50 % vykazu-
jú nelineárny charakter s výraznými lokálnymi maximami a minimami hodnoty 
neistoty. Navrhnuté kritérium optimálneho nastavenia hodnoty prahu podľa kapi-
toly 4.6.1 je v nezmenenej forme aplikovateľné aj pri použití popisovanej metódy 
modulácie jasu. Príklad priebehu zmeny plochy markeru v závislosti na jeho polo-
he pre optimálne nastavený jasový prah modulovaného markeru ukazuje obr. 
4-40. Uvedený priebeh potvrdzuje globálne zistenie u všetkých verifikačných 
markerov – aplikovaná metóda modulácie zároveň vyhladzuje priebeh závislosti 
plochy na polohe markeru pre hodnoty jasového prahu, pri ktorých nastáva ma-
ximálna smerodajná odchýlka plochy (minimum neistoty) a priebeh sa približuje 
tvarom sínusoide s periódou rovnou vzdialenosti obrazových bodov (obr. 4-40).  
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Obr. 4-38 Marker A. Závislosť neistoty merania polohy na hodnote jasového prahu u mar-

keru bez modulácie jasu a s moduláciou jasu 50 % 

 

 

Obr. 4-39 Marker B. Závislosť neistoty merania polohy na hodnote jasového prahu u mar-

keru bez modulácie jasu a s moduláciou jasu 50 % 
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Marker A Marker B 

Hodnota 
prahu [-] 

Neistota 
[pixel] 

Neistota 
[1/pixel] 

Hodnota 
prahu [-] 

Neistota 
[pixel] 

Neistota 
[1/pixel] 

0-43 0,00097 
 

    
 0-43 0,00131 

 

   
 

103 0,00153 
 

   
 99 0,00213 

 

   
 

151 0,00193 
 

   
 126 0,00245 

 

   
 

266 0,0023 
 

   
 332 0,00321 

 

   
 

477 0,00336 
 

   
 446 0,00608 

 

   
 

 

Tab. 4.7 Vybrané hodnoty dosiahnutej neistoty merania polohy pre markery A a B pri použití 

metódy modulácie jasu markeru 

 

 
Obr. 4-40 Marker C. Závislosť plochy markeru na polohe, hodnota prahu 241, modulácia 

50 % 

U priebehov neistoty merania polohy, s využitím navrhovanej metódy zvý-
šenia presnosti, nastáva u markerov A a B (obr. 4-38 a obr. 4-39) viditeľné vyhla-
denie priebehu neistoty s výraznejšie lokalizovanými minimami a maximami 
priebehu. Praktickým dôsledkom je jednoduchšia identifikácia lokálneho optima 
pomocou kritéria navrhnutého v kapitole 4.6.1. 
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4.8 ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE KAPITOLY 

Výrazné zjednodušenie identifikácie meraného objektu v rámci snímanej 
scény prináša jeho označenie markerom. Marker reprezentuje a priori informáciu 
vnesenú do obrazovej scény, čím je vytvorená obsahovo normalizovaná obrazová 
informácia. Použitie aktívnych markerov výrazne zjednodušuje úlohu segmentá-
cie obrazu. Zložité algoritmy identifikácie vzorov tak môžu byť nahradené jedno-
duchým prahovaním jasových hodnôt.  

Integrálny charakter algoritmu pre výpočet obrazového ťažiska zo svojej 
podstaty poskytuje rozlíšenie polohy objektu v zlomkoch obrazových bodov. Po-
vaha výpočtu – podiel súčtu súčinov obrazovej jasovej funkcie s hodnota-
mi obrazových súradníc, predurčuje algoritmus pre rýchlu implementáciu 
v hardwarových štruktúrach digitálnych signálových procesorov. 

Pre získanie reálnych dát a verifikáciu metód presného merania polohy bolo 
navrhnuté špecializované pracovisko, ktoré bolo predstavené v rámci kapitoly 4.4. 
Uvedená kapitola taktiež podrobne popisuje metodiku získania a vyhodnotenia 
obrazových dát diskutovaných v nadväzujúcich kapitolách tejto práce.    

Dosiahnuteľná neistota merania polohy markeru je závislá od parametrov 
samotného markeru, parametrov obrazového senzoru a nastavení segmentačného 
kritéria – hodnoty jasového prahu.  

Marker musí byť svojím jasovým profilom jednoznačne identifikovateľný a 
dominantný v rámci obrazovej scény. Rotácia markeru nesmie spôsobovať zmenu 
polohy obrazového ťažiska – marker teda musí byť rotačne symetrický. V rámci 
predpokladaného rozsahu merania nesmie dochádzať k systematickej zmene veľ-
kosti alebo tvaru markeru (čiastočná zmena plochy markeru s periodickou oscilá-
ciou hodnoty je daná fyzikálnou realizáciou obrazového senzoru, jasovým profi-
lom markeru a nastaveným jasovým prahom výpočtového algoritmu). Tvarovo 
najjednoduchším typom marekru, spĺňajúcim stanovené geometrické kritériá, je 
kruhový marker. 

Zdroje šumu obrazového senzoru, vplývajúce na kvalitu výstupnej digitalizo-
vanej informácie, sa prejavujú fluktuáciou vypočítanej hodnoty polohy markeru. 
V rámci kapitoly 4.3.2 bolo na rozsiahlom sete reálnych odmerov ukázané, že ná-
hodná zložka neistoty merania polohy, spôsobená šumom jasovej informácie jed-

notlivých obrazových bodov, klesá s √ , kde N je počet priemerovaných odmerov. 
Ako vhodná veľkosť priemerovanej množiny bolo zvolených 50 odmerov, kedy 

náhodná zložka chyby merania polohy dosiahla 5.10-4 , t.j. 
 

    
 pixelu. 

Jediným konfigurovateľným parametrom algoritmu výpočtu polohy markeru 
je hodnota jasového prahu. V rámci kapitoly 4.5 bola analyzovaná závislosť urče-
nej veľkosti plochy markeru na jeho polohe v rozsahu 700µm pre celý rozsah na-
stavení jasového prahu (1024 hodnôt jasového prahu). Získaný priebeh ukazuje 
nelineárnu závislosť medzi veľkosťou smerodajnej odchýlky plochy markeru 
a nastaveným jasovým prahom s výraznými lokálnymi extrémami (obr. 4-26, obr. 
4-29). Analýzou tvaru priebehu plochy markeru v závislosti na jeho polohe pre 
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identifikované minimá a maximá smerodajnej odchýlky bolo zistené, že pre hod-
noty jasového prahu, pre ktoré dosahuje smerodajná odchýlka plochy markeru 
lokálne maximálne hodnoty je priebeh plochy v závislosti na jeho polohe perio-
dický a symetrický (kvázi sínusový). Perióda tohto priebehu je rovná vzdialenosti 
stredov obrazových bodov, t.j. veľkosti obrazového bodu23 (obr. 4-27). Pre hodno-
ty jasového prahu spôsobujúce lokálne minimá smerodajnej odchýlky bola pozo-
rovaná závislosť veľkosti plochy markeru na jeho polohe bez výraznej periódy, či 
symetrie. Uvedené zistenia je možne s výhodou využiť pri charakterizácii kamery 
s neznámou veľkosťou obrazového bodu: v prípade, že je dosiahnutá periodická 
a symetrická (kvázi sínusová) zmena plochy testovacieho markeru v závislosti na 
jeho posunutí je perióda pozorovanej zmeny plochy rovná veľkosti obrazového 
bodu kamery (po prepočte cez známe zväčšenie použitého objektívu). 

V rámci kapitoly 4.6 bol analyzovaný vplyv nastavenia úrovne jasového pra-
hu na dosiahnuteľnú neistotu merania polohy markeru. V súlade s predchádzajú-
cimi zisteniami bola pozorovaná nelineárna závislosť medzi neistotou merania 
polohy a nastaveným jasovým prahom vykazujúca výrazné lokálne extrémy (obr. 
4-30, obr. 4-31). Podrobnou analýzou jednotlivých lokálnych extrémov bol zistený 
kvázi sínusový tvar odchýlky meranej hodnoty polohy markeru od ideálne lineár-
neho priebehu pre hodnoty jasového prahu s maximálnou neistotou merania po-
lohy (obr. 4-33). Neperiodický a nesymetrický tvar odchýlky meranej hodnoty od 
ideálne lineárneho priebehu bol pozorovaný pre hodnoty jasového prahu s mini-
málnou neistotou merania polohy (obr. 4-32).  

Podobnosť priebehov smerodajnej odchýlky plochy markeru a dosiahnutej 
neistoty merania jeho polohy viedla v rámci kapitoly 4.6.1 k definícii nového kri-
téria pre optimálne nastavenie hodnoty jasového prahu s ohľadom na dosiahnu-
teľnú neistotu: Jasový prah je nastavený v lokálnom optime vzhľadom na mini-
málnu dosiahnuteľnú neistotu merania polohy vtedy, keď je tvar priebehu zmeny 
plochy markeru v závislosti na jeho polohe v meranom rozsahu periodický 
a symetrický (kvázi sínusový). V závislosti od požadovanej hodnoty jasového pra-
hu priebeh neistoty dosahuje viac lokálnych optím. Uvedené kritérium je praktic-
ky aplikovateľné v bežných podmienkach merania (bez potreby nákladného labo-
ratórneho vybavenia). Konkrétne dosiahnuté hodnoty neistoty merania polohy 
pre jednotlivé markery z verifikačného setu sú uvedené v tab. 4.4 a tab. 4.5.  

V rámci kapitoly 4.7 bola navrhnutá a overená nová metóda zvýšenia pres-
nosti merania polohy pomocou modulácie jasu aktívneho markeru. Zmenou jasu 
markeru synchronizovanou s odberom snímok a následným priemerovaním vy-
počítaných čiastkových výsledkov polohy pre jednotlivé jasy dochádza 
k výraznému zníženiu dosiahnuteľnej neistoty merania polohy. Konkrétne vý-
sledky pre markery verifikačného setu sú uvedené v tab. 4.6 a tab. 4.7. Vyvinutá 
metóda pomohla znížiť neistotu merania polohy markeru v priemere na polovicu 
v porovnaní s neistotou dosiahnuteľnou bez modulácie jasu markeru. 

                                                             
23 Vzdialenosť stredov obrazových bodov je rovná veľkosti obrazového bodu v prípade, že 
jednotlivé obrazové body na seba priamo nadväzujú.  
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5 KONCEPT INTELIGENTNEJ KAMERY 

Implementácia vybraných metód presného merania polohy objektov na zá-
klade obrazovej informácie, uvedených v rámci kapitoly 4 tejto práce, vyžaduje 
plnú kontrolu nad parametrami obrazového senzoru a ich deterministické riade-
nie v čase, ktoré musí byť zároveň synchrónne s algoritmom spracovania obrazu. 
Ďalšou zásadnou požiadavkou je možnosť synchronizácie odberu snímku 
s ostatnými vonkajšími činiteľmi zúčastňujúcimi sa na procese merania (napr. s 
presnou synchronizáciou modulácie intenzity jasu markeru).  

Inteligentné kamery, ktoré sú fyzicky a ekonomicky dostupné na trhu, obvyk-
le nedisponujú možnosťou plnej kontroly procesu získavania a spracovania obra-
zovej informácie na najnižšej hardwarovej úrovni. V prípade typických priemy-
selných inteligentných kamier softwarové vybavenie a vnútorná štruktúra kame-
ry spadajú do oblasti obchodného tajomstva a nie sú presne špecifikované. Funk-
cie takejto kamery sú potom sprístupnené formou špecializovaného softwarového 
balíku pre PC s pripravenými atomárnymi algoritmami spracovania obrazu, 
z ktorých sa definovaným spôsobom realizuje riešenie úlohy merania [39]. 
V prípade, že je kamera priamo programovateľná vyšším programovacím jazykom 
(C, C++, Java, .NET MicroFramework) algoritmy spojené so získaním obrazu sú 
obvykle súčasťou uzavretých knižníc.  

Argumenty a požiadavky uvedené v predchádzajúcich odstavoch a kapitolách 
tejto práce viedli k návrhu vlastnej, nezávislej a otvorenej hardwarovej štruktúry, 
ktorá umožňuje úplnú kontrolu nad procesom získavania a spracovania obrazovej 
informácie na najnižšej úrovni. Ďalšou úlohou navrhovaného vlastného riešenia 
inteligentnej kamery je priniesť konkrétnu platformu, ktorá umožní optimalizáciu 
a overenie navrhovaných algoritmov spracovania obrazu.  

5.1 HARDWAROVÉ  RIEŠENIE INTELIGENTNEJ KAMERY   

 S ohľadom na skutočnosti uvedené v úvode tejto kapitoly bol v rámci rieše-
nia dizertačnej práce vyvinutý jednoduchý videometrický systém – inteligentná 
kamera. Vývojovým cieľom bolo priniesť otvorenú platformu vhodnú pre vývoj 
a overovanie videometrických metód, ktorá by sa stala základným nástrojom pre 
ďalšiu prácu v Laboratoři Videometrie, Katedry měření, FEL, ČVUT (riešenie baka-
lárskych a diplomových prác, výskumných zámerov atď.). Vznikla tak platforma, 
ktorá dostala pracovný názov ViSor24.  

Koncepčne sa jedná o inteligentnú kameru s priamym spracovaním obrazovej 
informácie (obr. 2-11). Vzhľadom na široký rozsah použitia a požadované roz-
siahle možnosti rekonfigurácie bola zvolená modulárna štruktúra podľa obr. 5-1. 

                                                             
24 Názov vznikol ako akronym z dvojslovného Video Sensor 



Ondrej Pribula Koncept inteligentnej kamery 

 

60 
 

Zdrojový modul 

obrazovej informácie

Modul riadenia a 

spracovania signálu

Modul 

komunikačných 

rozhraní

Konfigurácia

 

Obr. 5-1Modulárna štruktúra inteligentnej kamery ViSor 

5.1.1 MODUL OBRAZOVÉHO SENZORU  

Hlavnou funkciou tohto konštrukčného bloku je získanie a digitalizácia obra-
zovej informácie. Základným prvkom získania obrazu môže byť obrazový senzor 
technológie CCD alebo CMOS, prípadne digitalizátor analógového video-signálu 
(video-dekodér, kodek). Modul na svojom výstupe poskytuje digitalizovaný obra-
zový signál s hĺbkou jasu 8 až 12 bitov spoločne s potrebnými synchronizačnými 
signálmi pre správny odber a interpretáciu dát (hodinový signál Pixel Clock, riad-
kový H-SYNC a snímkový V-SYNC synchronizačný signál). Konštrukčnou súčasťou 
modulu, pokiaľ sa jedná o modul priamo získavajúci obraz, je aj predradená op-
tická sústava - objektív. K modulu riadenia a spracovania signálu je zdrojový mo-
dul obrazovej informácie pripojovaný rozhraním štandardizovaným v rámci La-
boratoře Videometrie, ktoré zabezpečuje kompatibilitu a konektivitu množstva 
existujúcich modulov [40].  

V rámci riešenia dizertačnej práce vznikli nové zdrojové moduly obrazovej 
informácie postavené na CMOS obrazových senzoroch MT9M001 [41], 
MT9V032 [38] (obr. 5-2), MT9P031 [42]. Charakteristické parametre použitých 
senzorov sú obsahom tab. 5.1. 

 

Obr. 5-2 Modul senzoru 

MT9V032 

Typ Rozlíšenie 
[pixel] 

ADC 
[bit] 

Pixel 
[µm] 

Závierka 

MT9M001 1280x1024 10 5,2 ERS 

MT9V032 752x480 10 6,0 Global 

MT9P031 2592x1944 12 2,2 ERS, GRS 

Tab. 5.1 Základné parametre použitých obrazových senzo-

rov 

5.1.2 MODUL RIADENIA A SPRACOVANIA SIGNÁLU 

Výkonným jadrom inteligentnej kamery, ktorého úlohou je zabezpečovať 
komunikáciu a podporu ostatných modulov v systéme je modul riadenia a spraco-
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vania signálu. Medzi jeho základné úlohy patrí: komunikácia s obrazovým senzo-
rom a získavanie obrazových dát, spracovanie obrazových dát a vyhodnotenie 
výsledku, komunikácia s nadradeným systémom prostredníctvom rozhrania USB 
a ostatných komunikačných rozhraní, ktoré sú z dôvodu zvýšenia univerzality 
riešenia súčasťou samostatného modulu (modul komunikačných rozhraní). Súčas-
ťou tohto modulu je taktiež blok riadenia napájania (power management) inteli-
gentnej kamery.  

Vzhľadom na nižšiu komplexnosť a náročnosť algoritmov výpočtu polohy bo-
la zvolená koncepcia inteligentnej kamery s jedným výpočtovým jadrom. Výhod-
ným riešením s ohľadom na výpočtovú efektivitu je použitie digitálneho signálo-
vého procesoru (DSP). Tento je doplnený externou dynamickou pamäťou SDRAM 
rozširujúcou možnosti implementácie algoritmov (napr. uloženie celého snímku 
v pamäti a jeho viac-priechodová analýza). Komunikácia s nadradeným systémom 
(najmä pre účely konfigurácia kamery) je realizovaná rozhraním USB2.0 High Spe-
ed implementovaným prostredníctvom externého radiča pripojeného 
k použitému DSP. Konštrukcia je doplnená o pamäť FLASH pre uloženie programu 
DSP a konfiguračných údajov. Pamäťová kapacita je rozšíriteľná prostredníctvom 
slotu pre pamäťovú kartu microSD. O správu napájacích napätí všetkých blokov sa 
stará kombinácia impulzného a lineárneho stabilizátoru napätia. Bloková schéma 
riadiaceho modulu inteligentnej kamery ViSor je na obr. 5-3.  

Správa napájacieho napätia kamery

Blackfin

ADSP-BF-532-SBST400

Rozhranie modulu 

obrazovej informácie

USB2.0 HighSpeed

CY7C68013A

Rozhranie modulu 

komunikačných rozhraní

BOOT FLASH

SDRAM

microSD

RESET

 

Obr. 5-3 Bloková schéma modulu riadenia a spracovania signálu kamery ViSor 

5.1.2.1 Výber digitálneho signálového procesoru   

Na základe predchádzajúcich skúseností publikovaných v [43] bol zvolený 
digitálny signálový procesor z rodiny Blackfin®, ktorého výrobcom je spoločnosť 
Analog Devices. Aplikácia tohto typu signálového procesoru pre účely konštrukcie 
inteligentnej kamery bola diskutovaná v rámci práce [44], ktorej výsledkom bol 
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konštrukčný predchodca inteligentnej kamery ViSor, označený ako Blackfin® Sen-
sor Board. Súčasťou uvedenej predchádzajúcej vývojovej fázy bolo overenie kľú-
čových vlastností tejto rady signálových procesorov a bola overená ich vhodnosť 
pre ďalšie konštrukcie. Taktiež publikované práce v oblasti konštrukcie inteli-
gentných kamier vhodnosť DSP Blackfin® potvrdzujú [45], [46]. Jedným 
z praktických argumentov voľby procesoru z tejto rady je jej neustále rozširova-
nie o nové modely, pričom je zachovávaná principiálna kompatibilita a teda 
v prípade potreby je migrácia na novší model technicky menej náročná a je možné 
využiť väčšinu programových prostriedkov vytvorených pre iný typ procesoru 
z tejto rodiny.  

 Jednou z požiadaviek, ktorá je kladená na funkciu inteligentnej kamery je 
beh základných algoritmov spracovania obrazovej informácie a vyhodnotenie ich 
výsledkov v reálnom čase25. Z pohľadu dátového toku musí byť signálový proce-
sor schopný preniesť a spracovať veľký objem dát za krátku jednotku času. Rádo-
vo sa jedná o desiatky26 megabajtov obrazových dát za sekundu, nad ktorými je 
potrebné vykonať stovky miliónov27 atomických operácií (inštrukcií). 

Architektúra jadra digitálneho signálového procesoru Blackfin® ADSP-BF-532 
združuje dvojitú jednotke MAC (Multiply and Accumulate), RISC (Reduced Instruc-
tion Set Computer) inštrukčnú sadu, paralelizáciu spracovania dát za pomoci 
štruktúry SIMD (Single Instruction Multiple Data) spoločne s podporou spracova-
nia multimediálnych dát do jednej, ucelenej inštrukčnej sady. Z pohľadu pamäťo-
vého modelu sa jedná o modifikovanú harvardskú architektúru kombinovanú 
s hierarchickou pamäťovou štruktúrou. Jadro procesoru obsahuje dve 16-bitové 
násobičky, dva 40-bitové akumulačné registre, dve 40-bitové aritmeticko-logické 
jednotky, štyri 8-bitové aritmeticko-logické jednotky a 40-bitový posuvný regis-
ter. Každá MAC jednotka vykoná počas jedného hodinového cyklu násobenie 
dvoch 16-bitových operandov spoločne s akumuláciou výsledku do 40-bitového 

                                                             
25 Reálnym časom v tomto prípade rozumieme situáciu, kedy je dynamika odozvy inteli-
gentnej kamery zhora limitovaná len snímkovou frekvenciou použitého obrazového sen-
zoru, pričom čas potrebný na samotné spracovanie snímku je nižší ako snímková perióda. 
26 V jednoduchom prípade použitia obrazového senzoru s rozlíšením 1 MPix (1280x1024) 
a snímkovej frekvencii 30 fps sa jedná o 37,5 MB prenesených obrazových dát za sekundu. 
27 Pri úvahe prenosu 37,5 MB/s obrazových dát a 10tich atomických operácií potrebných 
na spracovanie jedného obrazového bodu vychádza počet operácií cca. 400 miliónov za 
sekundu. 

Typ Inštrukčná 
SRAM 

Dátová 
SRAM 

Pomocná 
RAM 

max. CCLK 
[MHz] 

ADSP-BF-531 32 kB 16 kB 4 kB 400 

ADSP-BF-532 48 kB 32 kB 4 kB 400 

ADSP-BF-533 80 kB 64 kB 4 kB 400, 500, 533, 600 
 

Tab. 5.2 Základné parametre procesorov radu ADSP-BF-53x 
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registru. Sada inštrukcií podporujúcich spracovanie videa zahŕňa balenie 
a rozbaľovanie dát na úrovni bajtov, 16 a 8-bitové sčítanie, operácie 8-bitového 
priemerovania a 8-bitového odčítania, absolútnej hodnoty a akumulácie. Niektoré 
inštrukcie umožňujú vykonávať až štyri 16-bitové operácie simultánne. Jednotka 
adresnej aritmetiky umožňuje prácu až s dvomi adresami pre zabezpečenie simul-
tánneho pamäťového prístupu. 

Procesor disponuje hierarchickou pamäťovou štruktúrou s jednotným ad-
resným priestorom. Interná pamäť procesoru s minimálnou prístupovou dobou28 
(označovanú L1) je rozčlenenú na pamäť inštrukcií, dát a pomocnú RAM. Externá 
pamäť 29  (L2) je prístupná prostredníctvom vyvedenej zbernice 
a konfigurovateľná EBIU jednotkou (External Bus Interface Unit) pre pripojenie 
širokého spektra periférií vrátane statických a dynamický pamätí.  

Maximálna taktovacia frekvencia jadra (CCLK) signálového procesoru ADSP-
BF-532 je 400 MHz, získavaná násobičkou s fázovým závesom z externého hodi-
nového zdroja (kryštál, oscilátor). Taktovacia frekvencia periférií (SCLK) sa získa-
va delením CCLK a môže byť pre daný model max. 133 MHz. Okrem taktovacích 
generátorov procesor disponuje aj obvodom reálneho času RTC. 

Procesor ďalej disponuje množstvom periférií: 16x GPIO (General Purpose) 
vstupy a výstupy s bitovým i bajtovým prístupom, 2x SPORT sériovým rozhraním 
(I2S), rozhraním SPI, komunikačným rozhraním UART, rozhraním PPI (Paralel 
Peripheral Interface), pričom všetky periférie sú s pamäťovým priestorom proce-
soru prepojiteľné pomocou DMA (Direct Memory Access). 

Rozhranie PPI výrazne optimalizuje zaťaženie procesoru v prípade, že zdroj 
dát komunikuje jednosmerne synchrónnym paralelným rozhraním. Podmienky 
takéhoto zdroja spĺňa CMOS obrazový senzor. Vhodným nastavením PPI 
v súčinnosti s dedikovaným kanálom DMA sa proces prenosu obrazových dát zo 
senzoru do pamäťového priestoru procesoru mení na autonómnu operáciu bežia-
cu bez účasti jadra procesoru, ktoré sa dá v rovnakom čase plne využívať na spra-
covanie platných dát. 

  Detailným popisom štruktúry a dostupných prostriedkov procesoru sa za-
oberá hardwarový manuál [47]. 

                                                             
28 Pamäť je taktovaná a prístupná na plnej rýchlosti jadra procesoru CCLK. 
29 Periférie pripojené prostredníctvom L2 pamäťového rozhrania sú prístupné s taktom 
SCLK. 
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5.1.2.2 Pamäťové periférie  

Rýchla vnútorná pamäť procesoru 
ADSP-BF-532 bola pri konštrukcii inteli-
gentnej kamery ViSor doplnená vonkajšou 
dynamickou pamäťou s kapacitou 32 MB 
(ktorá je bez designového zásahu do HW 
rozšíriteľná až na 64 MB) v konfigurácii 
16Mx16B. Pamäť SDRAM je taktovaná na 
maximálnej frekvencii SCLK 133 MHz. 

 
Obr. 5-4 popisuje rozdelenie dostup-

ných vonkajších pamätí kamery ViSor. 
Okrem SDRAM je kamera vybavená pamä-

ťou typu FLASH, nezávislou na napájacom napätí, ktorá primárne slúži pre ulože-
nie inštrukcií signálového procesoru (firmware kamery). Vzhľadom na svoju ka-
pacitu však môže slúžiť aj na uloženie ďalších hodnôt, ktoré potrebujú byť spo-
ľahlivo uchované aj po odpojení napájacieho napätia kamery. Pamäť je dostupná 
prostredníctvom rozhrania SPI (Serial Peripheral Interface) s max. taktovacou 
frekvenciou 50 MHz. Bez hardwarového zásahu je možné rozšíriť ju na 16 MB. 

Pre trvalé uloženie veľkokapacitných dát slúži pamäťová karta štandardu 
MMC/SD pre pripojenie ktorej kamera disponuje microSD slotom. Principiálne sa 
jedná o využitie rozhrania SPI a typická komunikačná rýchlosť kariet je 25 MHz.  

5.1.2.3 Komunikačné rozhranie kamery 

Ako komunikačné rozhranie s PC bolo zvolené rozhranie štandardu USB2.0 
High Speed. Zvolené rozhranie nie je súčasťou periférií použitého signálového 
procesoru, pre jeho implementáciu bol preto nutné použiť externý radič. 

Vzhľadom na dostupnosť a aplikačnú podporu, ktoré sú zároveň podporené 
priaznivou cenou bol zvolený obvod CY7C68013A [48] od spoločnosti Cypress. 
Radič rozhrania USB je kombinovaný s mikroprocesorovým jadrom rady 8051 
poskytujúcim plnú kontrolu30 nad rozhraním USB. Z hľadiska pripojenia k signá-
lovému procesoru sa jedná o ďalšiu pamäťovú perifériu pracujúcu v statickom 
asynchrónnom režime. Tým je limitovaná aj maximálna prenosová rýchlosť, ktorá 
je podľa [48] pri prevádzke v asynchrónnom režime max. 7 MB (dané časovaním 
na strane radiča). Reálna rýchlosť v tomto režime a pri kamere ViSor je však iba 
cca. 5 MB/s31. Dôvodom je neúplná hardwarová kompatibilita časovania zbernice 

                                                             
30 Na rozdiel od konkurenčního dodávateľa USB radičov, spoločnosti FTDI-chip, kedy je 
aplikátorovi poskytované komplexné riešenie bez možnosti interného zásahu do radiča. 
31 Táto prenosová rýchlosť však úplne stačí pre pokrytie komunikačných potrieb inteli-
gentnej kamery. Otázka dátovej priepustnosti rozhrania USB je úzko spätá 
s implementáciou tohto rozhrania na strane PC. 

 
Obr. 5-4 Rozdelenie externých pamä-

ťových priestorov kamery ViSor 
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použitého signálového procesoru a obvodu radiča USB, ktorá vedie k zníženej 
efektivite prenosu dát. 

V prípade použitia synchrónneho režimu prenosu dát, ktorý je podporovaný 
použitým radičom USB, je možné dosiahnuť reálnych prenosových rýchlostí až 
30 MB/s. Priame prepojenie CMOS obrazového senzoru s PC prostredníctvom 
takéhoto rozhrania a jeho optimalizácia boli obsahom publikácie [49]. Z pohľadu 
pripojenia k signálovému procesoru však tento prístup nie je v danej konfigurácii 
realizovateľný, pretože jediným dostupným synchrónnym rozhraním je PPI, ktoré 
je však používané k prenosu dát z obrazového senzoru a nemôže byť triviálnym 
spôsobom multiplexované. Aplikačne by pre tento účel vyhovoval signálový pro-
cesor ADSP-BF-561, ktorý obsahuje okrem dvoch výkonných jadier aj dve rozhra-
nia PPI. Pre stanovené ciele konštruovanej inteligentnej kamery je však toto rie-
šenie nerentabilné. 

5.1.2.4 Realizácia modulu  

Modul riadenia a spracovania 
signálu inteligentnej kamery ViSor 
(obr. 5-5) bol navrhnutý na 4-vrstvej 
doske plošných spojov s rozmermi 
120 mm x 74,5 mm kombinovanou 
technológiou využívajúcou PTH (Pin 
Through Hole) a SMT (Surface Mount 
Technology) elektrické konštrukčné 
prvky. Vzhľadom na frekvenciu 133 
MHz fyzicky vyskytujúcu sa na doske 
plošných spojov bolo pri návrhu pri-
hliadané k dodržaniu doporučení 

týkajúcich sa návrhu vysokofrekvenčných digitálnych systémov [50] a EMI/EMC 
kompatibility [51]. 

5.1.3 MODUL KOMUNIKAČNÝCH ROZHRANÍ 

Jedným s cieľov pri návrhu platformy inteligentnej kamery ViSor bola jej uni-
verzálnosť v zmysle využitia pre demonštračné účely (použitie pri výučbe), vý-
skumné a vývojové účely (bakalárske, diplomové práce a dizertačná práca) i pre 
prípadné praktické nasadenie realizujúce konkrétnu meraciu úlohu napr. 
v priemyselnej automatizácii. Širokému spektru úloh je poplatná taktiež veľká 
škála požadovaných vstupov a výstupov rôznych konštrukčných a kvalitatívnych 
štandardov. Preto pre každú konkrétnu úlohu môže byť základná platforma inte-
ligentnej kamery ViSor vybavená rôznou realizáciou vstupno/výstupných rozhra-
ní. Z hardwarového pohľadu modul komunikačných rozhraní disponuje signálmi 
niekoľkých GPIO, zbernicami SPORT, SPI a rozhraním UART.  

 

Obr. 5-5 Modul riadenia a spracovania 

signálu kamery ViSor 
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V rámci riešenia dizertačnej práce vznikol jednoduchý modul (obr. 5-6) 
umožňujúci komunikáciu rozhraním štandardu RS-232 a poskytujúci možnosť 4 
nezávislých digitálnych vstupov a 4 nezávislých digitálnych výstupov. Modul bol 
doplnený o 4x LED pre indikačné účely a univerzálne ovládacie tlačidlo. 

Rozhranie modulu 

komunikačných rozhraní

kamery ViSor

UART     RS232

 Serial       Parallel

UART

SPORT

+3,3V

RS-232

8x výstup

5x vstup
 

Obr. 5-6 Bloková schéma vytvoreného jednoduchého vstupno/výstupného modulu 

5.1.4 MECHANICKÁ KONŠTRUKCIA KAMERY 

Inteligentná kamera ViSor sa skladá z troch konštrukčne rozdelených elek-
trických celkov popísaných v predchádzajúcich kapitolách: modulu obrazového 
senzoru, modulu riadenia a spracovania signálu kamery a modulu komunikačných 
rozhraní (obr. 5-1). Tieto moduly sú vzájomne prepojené signálovými konektormi, 
ktoré vytvárajú pevnú vnútornú mechanickú väzbu elektronických prvkov kame-
ry. 

Ako prvá z radu kamier vyvinutých na pracovisku Laboratoře Videometrie, je 
kamera ViSor vybavená mechanicky odolným šasi tvoriacim kompaktný dizajn 
celého riešenia. Tento je tvorený celohliníkovým plášťom o hrúbke 1,3 mm 
z hliníkového materiálu, ktorý je povrchovo upravený anodizáciou. Celkové me-
chanické rozmery kamery sú 120 x 78 x 40 mm (šírka x výška x hĺba) bez pripoje-
nej optiky. V prípade rozšírenia vnútorného vybavenia kamery (napr. použitie 
rozmernejšieho modulu komunikačných rozhraní) je možná mechanická montáž 
s výškou až 63 mm. Pohľad na kompletne osadenú kameru ViSor je na obr. 5-7. 

Mechanická konštrukcia kamery umožňuje pevné spojenie tela kamery s jed-
notkou externého osvetľovača. Ukážku montáže kamery v konkrétnej aplikácii32 
vrátane kruhovej osvetľovacej jednotky33 ukazuje obr. 5-8. 

 

                                                             
32 Jedná sa o aplikáciu v magnetopneumografii, ktorá je uvedená v úvode kapitoly 4 tejto 
práce 
33 Jednoduchá kruhová osvetľovacia jednotka, ktorá vznikla v rámci riešenia dizertačnej 
práce 
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Obr. 5-7 Inteligentná kamera ViSor 

 

Obr. 5-8 Aplikácia kamery v konkrétnej úlohe 

merania polohy (vrátane kruhového osvetľovača) 

5.2  FIRMWARE INTELIGENTNEJ KAMERY 

Hlavnou myšlienkou pri tvorbe firmware inteligentnej kamery ViSor bola 
otvorenosť pre rýchle implementácie algoritmov spracovania obrazu a efektívne 
vyhodnotenie ich náročnosti34. Taktiež kritickou podmienkou je efektívne využitie 
výkonu signálového procesoru, ktorý musí byť optimálne využitý na spracovanie 
daného algoritmu a preto by mal byť vhodne distribuovaný medzi procesy podpo-
ry kamery a procesy vedúce k splneniu meracej úlohy a doručeniu výsledkov mera-
nia (v ideálnom prípade v reálnom čase behu obrazového senzoru). 

Na samotný výpočtový výkon digitálneho signálového procesoru má vplyv aj 
optimálne využitie jeho hardwarovej štruktúry. Z tohto pohľadu by sa optimalizá-
cia výpočtovej úlohy dala rozdeliť podľa obr. 5-9. 

 

Obr. 5-9 Faktory vplývajúce na optimalizáciu výpočtovej úlohy 

                                                             
34 Procesnú náročnosť algoritmov budeme v ďalšom texte hodnotiť na základe potrebné-
ho času na vykonanie daného algoritmu za použitia uvedenej inteligentnej kamery ViSor 
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5.2.1 PROGRAMÁTORSKÉ NÁSTROJE 

Optimalizácia na úrovni inštrukčnej sady použitého procesoru je zásadným 
nástrojom ovplyvňujúcim výsledný výkon riešenej aplikácie. Požiadavkou pre 
tvorbu programového vybavenia inteligentnej kamery je možnosť použitia vyš-
šieho programovacieho jazyku (C, C++). Toto dovoľuje programátorovi využiť 
štandardizovanú príkazovú sadu a nástroje jazyka ANSI C, pričom nie je potrebná 
úplná znalosť použitého procesoru na úrovni inštrukcií a vytvorený kód je cha-
rakteristický vyššou mierou prenositeľnosti medzi rôznymi platformami. Optima-
lizácia na úrovni inštrukcií procesoru je tak plne v réžii nástroja použitého pre 
preklad kódu z vyššieho jazyka do strojového kódu konkrétneho procesoru. Otáz-
ka voľby vhodných nástrojov a prostredia behu programu digitálneho signálové-
ho procesoru Blackfin® ADSP-BF-532 bola analyzovaná a výsledky boli publikova-
né v [52]. Výsledky výskumu v tejto oblasti ukázali jednoznačnú výhodnosť pro-
stredia VisualDSP++ od spoločnosti Analog Devices oproti použitiu nástrojov do-
stupných v licencii GNU. Z tohto dôvodu bolo teda pre tvorbu firmware inteligent-
nej kamery v rozsahu tejto práce použité prostredie VisualDSP++, ktoré zaručuje 
optimálne využitie prostriedkov signálového procesoru na úrovni inštrukčnej 
sady. 

Optimálnemu využitiu HW blokov procesoru pri aplikácii základných algorit-
mov presného merania polohy objektov sa podrobne venuje kapitola 6 tejto prá-
ce. Základnú štruktúru behu programu inteligentnej kamery ukazuje vývojový 
diagram na obr. 5-10. 

5.2.2 HLAVNÝ PROGRAMOVÝ CYKLUS 

Po inicializácii všetkých hardwarových súčastí signálového procesoru 
(CCLK, SCLK, radiče EBIU a SDRAM) nasleduje inicializácia ostatných hardwaro-
vých blokov a periférií k procesoru pripojených (prerušenia, komunikačné roz-
hrania, obrazový senzor, výstupy) a inicializácia prenosu prvého snímku 35 
z obrazového senzoru do pamäťového priestoru kamery. Program potom pokra-
čuje do nekonečného cyklu, v ktorom je na jeho začiatku zisťované, či bol už 
ukončený prenos nového snímku. V prípade, že nový snímok ešte nebol prenese-
ný cyklus pokračuje vykonaním všetkých podprocesov podpory činnosti kamery 
(obsluha asynchrónnej požiadavky prijatej prostredníctvom USB). V prípade, že je 
k dispozícii nový snímok, cyklus sa jednoduchou podmienkou dostáva do vetvi 
spracovania snímku. Na jej začiatku je inicializovaný prenos nasledujúceho sním-
ku (PPI, DMA), ktorý je nasledovaný podprocesmi spracovania aktuálneho snímku 
a doručenia výsledkov.  

Nutnou podmienkou behu celého systému v reálnom čase je, aby súčet ča-
sov Tp a Ts (obr. 5-10), potrebných pre obslužné podprocesy a procesy spracova-
nia obrazovej informácie, bol nižší ako snímková perióda obrazového senzoru. 

                                                             
35 V tomto prípade predpokladáme autonómny beh obrazového senzoru v režime MASTER 
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V prípade, že táto podmienka nie je splnená dochádza k výpadkom snímok 
a obrazové dáta nie sú spracovávané na plnej frekvencii použitého obrazového 
senzoru (resp. nie je využitá všetka obrazová informácia poskytovaná obrazovým 
senzorom v čase). 

5.2.3 PROCESY NA POZADÍ BEZ 
ÚČASTI JADRA 

 Podľa obr. 5-10 sa ďalej na 
behu programu podieľajú procesy 
bežiace na pozadí bez účasti výpo-
čtového jadra procesoru, teda proce-
sy prenosu dát prostredníctvom 
DMA kanálov. Jedným z týchto pro-
cesov je aj prenos aktuálneho sním-
ku do pamäťového priestoru kame-
ry z obrazového senzoru, na ktorom 
sa podieľa rozhranie PPI a jeho de-
dikovaný DMA kanál. Iným príkla-
dom takéhoto procesu sú priame 
pamäťové prenosy medzi externou 
a internou pamäťou procesoru, kto-
ré sa využívajú pri optimalizácii 
procesného času algoritmov spraco-
vania.  

5.2.4 PROCESY NA POZADÍ ZA-
ŤAŽUJÚCE JADRO  

Poslednou skupinou procesov 
sú procesy, ktoré sú vykonávané na 
pozadí s účasťou výpočtového jadra. 
Jedná sa o všetky druhy prerušení 
a ich obsluhu. Hlavným predstavite-
ľom tejto skupiny procesov je ob-
sluha prijímacieho kanálu komuni-

kačného rozhrania USB. V prípade, že radič USB prijal platné dáta, tieto sú oka-
mžite procesorom ukladané do vnútorného zásobníku prislúchajúcemu obsluž-
ným rutinám USB. K samotnému spracovaniu a vyhodnoteniu týchto dát, 
z dôvodu plánovania zaťaženia procesoru, dochádza až v rámci obsluhy podproce-
sov podpory činnosti inteligentnej kamery a doba potrebná na vyhodnotenie 
a spracovanie požiadavky priatej cez USB je tak zahrnutá do času Tp. 

Obecným pravidlom tvorby programového vybavenia kamery by tak mala 
byť minimalizácia časových nárokov rutín obsluhy akýchkoľvek prerušení. 
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Obr. 5-10 Základný vývojový diagram behu 

programu kamery 
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5.3 OBSLUHA KAMERY NA STRANE PC   

  Pre obsluhu kamery na strane PC vznikla v rámci riešenia dizertačnej práce 
aplikácia poskytujúca nástroje plnej kontroly nad použitým obrazovým senzorom 
(prostredníctvom konfigurácie v grafickom prostredí, resp. priamo prostredníc-
tvom I2C rozhrania), nástroje pre prácu s obrazom z kamery (základná analýza 
v zmysle histogramu a riadkového jasového profilu, ukladanie obrázkov 
a sekvencií obrázkov) a v neposlednej rade komplexný set nástrojov pre vyhod-
nocovanie výsledkov meraní realizovaných kamerou. Stručný popis a ukážky vy-
tvoreného vývojového prostredia ViSor Control Center sú súčasťou Prílohy A, tejto 
práce.  

5.4 ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE KAPITOLY 

Potreba dokonalej kontroly nad procesom získavania a spracovania obrazo-
vej informácie, ako aj potreby synchrónneho zásahu do procesu samotného získa-
vania obrazovej informácie boli hlavnou motiváciou pre vytvorenie vlastnej kon-
cepcie kompaktnej inteligentnej kamery, ktorá bola predstavená v tejto kapitole.  

Vzniklo jednoduché riešenie systému strojového videnia vhodné pre imple-
mentáciu menej náročných algoritmov spracovania obrazu v reálnom čase. Novo 
vytvorená platforma inteligentnej kamery, ako výsledok mnohoročnej práce 
v tejto oblasti, je základným nástrojom, ktorý bol použitý pre získanie dát a vý-
sledkov diskutovaných v rámci tejto práce. 

Jednou z motivácií vzniku novej kamery bola aj potreba priniesť a overiť mi-
nimalistické riešenie systému strojového videnia vhodné pre priamu implementá-
ciu vyvíjaných algoritmov presného merania polohy a rozmeru objektov, ktorá má 
najmä z ekonomického pohľadu aplikácie strojového videnia veľký význam. Boli 
tak za pomoci tejto platformy vytvorené a overené koncepcie optimálnej imple-
mentácie navrhovaných algoritmov, schopných behu v minimalistickom hardwa-
rovom prostredí, ktorým je venovaná nasledujúca kapitola tejto práce. 
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6 OPTIMALIZÁCIA CENY ALGORITMU PRE MERANIE 
POLOHY OBJEKTU 

Optimálne využitie dostupných hardwarových prostriedkov pri implemen-
tácii metód spracovania obrazovej informácie je dôležité nielen z pohľadu efek-
tívneho a kontinuálneho behu algoritmov, ale podstatným je i aspekt celkovej 
optimalizácie a ekonomizácie riešenia. Posledný spomenutý faktor je dôležitý 
najmä v oblasti využitia inteligentných kamier ako jednoúčelových senzorov, 
v prípade ktorých je cena rozhodujúcim parametrom.  

S optimalizáciou využitia dostupných hardwarových prostriedkov, resp. s 
voľbou nástrojov umožňujúcich efektívny beh algoritmov, súvisí aj otázka minia-
turizácie celkového riešenia inteligentnej kamery. S miniaturizáciou úzko súvisí 
technologická realizácia senzorov vyhovujúcich rôznym prevádzkovým podmien-
kam, ktoré môžu v priemyselnom prostredí obsiahnuť škálu od nárokov na mini-
málnu veľkosť senzoru až po definovaný stupeň jeho tepelnej či chemickej odol-
nosti. 

Hlavným aspektom opodstatňujúcim dôležitosť optimalizácie výpočtových 
algoritmov je dosiahnutie minimálneho oneskorenia senzoru v zmysle doručenia 
výsledkov merania (čas od získania obrazového snímku po jeho vyhodnotenie a 
eskalovanie výsledkov nadradenému systému). Najmä v prostredí priemyselnej 
automatizácie, kde je inteligentná kamera mnohokrát súčasťou regulačného pro-
cesu, je dynamika odozvy senzoru podstatným parametrom zvyšujúcim kvalitu 
regulačného procesu, resp. v hraničnom prípade faktorom limitujúcim efektivitu 
a výťažnosť výrobného procesu36.  

6.1 OPTIMÁLNA IMPLEMENTÁCIA ALGORITMU 

 V úvode tejto kapitoly bola stanovená ako hlavný cieľ optimalizácie algorit-
mov spracovania obrazu inteligentnou kamerou minimalizácia oneskorenia vý-
sledku merania spôsobená samotným algoritmom, resp. jeho implementáciou. 
Jedná sa teda o optimalizáciu zameranú na procesnú rýchlosť spracovania obrazu. 

 Faktorom, ktorý jednoznačne ovplyvňuje dynamiku merania a limituje ma-
ximálnu dosiahnuteľnú rýchlosť odozvy meracieho systému je rýchlosť získava-
nia obrazovej informácie – snímková rýchlosť použitého obrazového senzoru 
(kamery). V prípade, že vykonanie algoritmu spracovania obrazu nad jednou 
snímkou zaberie čas menší, alebo v hraničnom prípade rovnajúci sa snímkovej 
perióde obrazového senzoru, je takýto algoritmus označovaný ako algoritmus 
vykonateľný v reálnom čase a spracovanie obrazovej informácie označené ako 
spracovanie obrazovej informácie v reálnom čase. 

                                                             
36 Jedná sa najmä o prípady, kedy je inteligentná kamera súčasťou medziprocesnej kontro-
ly výroby a rýchlosť jej odozvy limituje začiatok nadväzujúcej výrobnej fáze.  
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Obr. 6-1 Neoptimálny algoritmus spracovania obrazu - dochádza k strate obrazovej in-

formácie 

 Obr. 6-1 ukazuje situáciu algoritmu, ktorý nebeží v reálnom čase. Spracova-
nie obrazovej informácie zaberá dlhší časový úsek než je snímková perióda. 
V prípade, kedy by neexistovala vyrovnávacia pamäť snímok, každá druhá snímka 
by nestihla byť odchytená vďaka tomu, že výpočtová jednotka je v dobe začiatku 
následného snímku ešte plne zamestnaná spracovávaním predchádzajúceho 
snímku. Dochádza tak k nežiaducej redukcii obrazovej informácie v čase – obra-
zový signál je podvzorkovaný vzhľadom k maximálnej snímkovej perióde, pričom 
reálny počet snímok spracovaný za jednotku času (Mfps) je vyjadrený rovnicou 
(6-1)37, kde Sfps značí snímkovú frekvenciu obrazového senzoru a tE čas potrebný 
pre vykonanie algoritmu spracovania obrazu. 

     
    

⌈       ⌉
 (6-1) 

V prípade existencie vyrovnávacej pamäte pre prichádzajúce snímky 
z obrazového senzoru je pri konečnej kapacite vyrovnávacej pamäte kontinuálny 
beh neoptimálneho algoritmu (Mfps ≠ Sfps) bez straty obrazovej informácie nemož-
ný. Pokiaľ by sa systém dostal do takéhoto režimu, pri dostatočne veľkej vyrovná-
vacej pamäti bude najskôr lineárne rásť oneskorenie výsledku spracovania obra-
zu oproti okamihu získania snímky až do stavu trvalej straty obrazových dát vply-
vom pretečenia vyrovnávacej pamäte (pri kontinuálnom, nevyváženom prítoku 
dát do vyrovnávacej pamäte a odbere dát algoritmom spracovania v závislosti od 
veľkosti vyrovnávacej pamäte nastane jej pretečenie). 
  

                                                             
37Symbolom ⌈ ⌉ je označovaná matematická operácia celočíselného zaokrúhľovania nahor 

Snímka A

Spracovanie A

Čas

Sn
ím

ka
 /

 P
ro

ce
s 

sp
ra

co
va

n
ia

Snímková perióda

Snímka B

Snímka C

Snímka D

Spracovanie CX
X



Ondrej Pribula Optimalizácia ceny algoritmu pre meranie polohy objektu 

 

73 
 

 

Obr. 6-2 Optimálny algoritmus spracovania obrazu 

Obr. 6-2 ukazuje grafické znázornenie časovej závislosti medzi získavaním a 
spracovaním obrazovej informácie v prípade, že sa jedná o spracovanie optimál-
nym algoritmom pracujúcim v reálnom čase. Doba potrebná pre výkon algoritmu 
nad obrazovými dátami v tomto prípade nepresiahne snímkovú periódu použité-
ho obrazového senzoru, nedochádza teda ku strate obrazovej informácie v čase. V 
ideálnom prípade, pokiaľ systém pracuje bez snímkovej vyrovnávacej pamäte38, 
sú obrazové dáta okamžite spracovávané a výsledok spracovania obrazu je aktu-
álny bezprostredne po ukončení operácie načítania snímky z obrazového senzoru.  

V reálnych podmienkach, kedy sa pracuje s vyrovnávacou pamäťou hĺbky od 
niekoľkých obrazových riadkov až po jednotky snímok, nastáva začiatok výpočtu 
s časovým posunom oproti začiatku vyčítania obrazových dát zo senzoru 
a výsledky aplikácie algoritmu sú aktuálne s definovaným oneskorením (obr. 6-2). 
Podmienka behu algoritmu v reálnom čase takto môže byť splnená aj v prípade 
časového posunu spracovania obrazovej informácie voči jej získaniu o jeden celý 
snímok (vyrovnávacia pamäť musí v tomto prípade mať hĺbku min. jeden sní-
mok). Situáciu ilustruje obr. 6-3. 

Všetky uvedené úvahy predpokladajú existenciu mechanizmov, ktoré za-
bezpečujú obsluhu obrazového senzoru v zmysle vyčítania obrazovej informácie 
aj v čase, kedy je aplikovaný algoritmus spracovania obrazu na aktuálne obrazové 
dáta (napr. pamäťový DMA kanál).  

 

                                                             
38 Snímkovou vyrovnávacou pamäťou je v tomto prípade myslená pamäť, do ktorej sú 
ukladané celé snímky z obrazového senzoru. Samozrejmosťou je, že každá štruktúra spra-
covania obrazu disponuje nenulovou vyrovnávacou pamäťou obrazových dát (aj v prípade 
najjednoduchšej implementácie v štruktúre hradlových polí sa jedná o min. 1 pixel / 1 bajt 
vyrovnávacej pamäti). Bežnejšia je pamäť niekoľkých pixelov, resp. obrazových riadkov. 
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Obr. 6-3 Optimálny algoritmus s posunom prenášanej a spracovávanej snímky 

6.1.1 VÝPOČTOVÁ NÁROČNOSŤ - CENA ALGORITMU 

V literatúre zaoberajúcej sa problematikou optimálneho využitia hardvéro-
vých prostriedkov a hodnotenia algoritmov z hľadiska efektivity a systémovej 
náročnosti je možné naraziť taktiež na pojem cena algoritmu (algorithm cost) 
[53]. Pre účely tohto textu bude tento pojem zjednodušene využívaný pre hodno-
tenie časovej náročnosti algoritmov – za drahý algoritmus bude považovaný ten, 
ktorého výkon zaberie viac procesného času výpočtového jadra v porovnaní 
s procesným časom potrebným pre výkon lacnejšieho algoritmu. Cena algoritmu 
sa ďalej môže ešte rozpadať na napr. na cenu vo vzťahu k pamäťovým prostried-
kom, hardvérovým prostriedkom, resp. času potrebnému k úplnému spracovaniu 
daného algoritmu a získaniu jeho výsledkov (produktov). 

6.1.2 VYMEDZENIE CIEĽOV OPTIMALIZÁCIE 

V úvode tejto kapitoly bola za hlavný cieľ stanovená optimalizácia na rých-
losť vykonávania strojového kódu v zmysle implementácie algoritmov pracujú-
cich v reálnom čase. Pre úplnosť a korektnosť však treba spomenúť aj iný, zá-
kladný druh optimalizácie, ktorým obvykle býva optimalizácia veľkosti strojového 
kódu. Dve základné optimalizácie – optimalizácia na rýchlosť a optimalizácia na 
veľkosť kódu sú obvykle antagonistické. 

Z pohľadu faktorov vplývajúcich na optimálne využitie dostupných hardvé-
rových prostriedkov (obr. 5-9) bude táto práca zameraná najmä na optimalizáciu 
z pohľadu efektívneho využitia dostupných hardwarových blokov a riadenie vý-
konu procesoru. Optimalizácia na úrovni inštrukčnej sady, z dôvodu jej podstaty, 
ktorá je v samotnom prekladači vyššieho programovacieho jazyka na strojové 
inštrukcie procesoru, je mimo objektu záujmu tohto textu. V rámci praktických 
výsledkov získaných meraním však bude ukázaný a kvantifikovaný jej význam. 
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Pre účely presného merania má význam najmä monochromatická obrazová 
informácia (kapitola 4), preto pri úvahách a algoritmoch predstavených v ďalšom 
texte bude predpokladaný práve jednorozmerný obrazový bod nesúci iba prostú 
jasovú informáciu (bez farebnej zložky). 

Optimálna implementácia bude cielená do hardwarovej koncepcie kamery 
predstavenej v rámci kapitoly 5.1., ktorá sa dá považovať za jednoduchú 
a modelovú implementáciu inteligentnej kamery. Preto všetky reálne výsledky 
budú vztiahnuté práve k uvedenej hardwarovej konfigurácii39 (DSP Blackfin®, 
frekvencia jadra 400 MHz, frekvencia periférií 133 MHz, externá SDRAM 32 MB, 
obrazový senzor MT9V032 s 752x480 obrazovými bodmi o frekvencii 24 MHz). 
Faktory vplývajúce na výslednú cenu implementovaných algoritmov budú taktiež 
podrobne diskutované.  

6.2 OPTIMALIZÁCIA ALGORITMU VÝPOČTU 
JEDNODUCHÉHO  CENTROIDU   

V kapitole 4.2 tejto práce bol ako vhodný algoritmus pre presné určovanie 
polohy objektov so subpixelovým rozlíšením navrhnutý algoritmus pre výpočet 
jednoduchého obrazového ťažiska – centroidu. Obr. 6-4 ukazuje sekvenčný roz-
klad implementácie tohto algoritmu (v najmenej optimálnej forme).  

 

Teoreticky sa jedná o sekvenciu troch operácií: načítanie snímky do pamäti, 
aplikáciu vybraného algoritmu segmentácie a uloženie výsledku do pamäti, výpo-
čet obrazového ťažiska predspracovanej snímky s použitím matematického vzťa-
hu uvedeného v kapitole 4.2 (z dôvodu prehľadnosti textu uvedený opakovane 
(6-2),(6-3), vysvetlenie použitých symbolov je v kapitole 4.2). 

 

   
∑ ∑   (   )   

   
   
   

∑ ∑  (   )   
   

   
   

 (6-2) 

                                                             
39 V ďalšom texte už nebude na konkrétnu konfiguráciu, pre ktorú platia uvedené výsledky 
ďalej upozorňované a vždy bude predpokladaná uvedená konfigurácia  

Snímka Segmentácia Centroid

Pamäť Pamäť

 

Obr. 6-4 Hlavné bloky algoritmu výpočtu obrazového ťažiska 
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∑ ∑   (   )   

   
   
   

∑ ∑  (   )   
   

   
   

 (6-3) 

 
Elementárny sekvenčný diagram na obr. 6-4 predpokladá zápis snímky 

z obrazového senzoru do pamäťového priestoru procesoru, jej načítanie 
a následné uloženie produktu segmentácie nasledované načítaním obrazového 
medziproduktu a aplikáciu matematických operácií výpočtu centroidu. Časovú 

náročnosť jednotlivých procesov 
podieľajúcich sa na výpočte zlož-
ky obrazového ťažiska pri neop-
timalizovanej implementácii algo-
ritmu podľa vzťahu (6-2) a obr. 
6-4 ukazuje tab. 6.1. Z pohľadu 
procesov podieľajúcich sa na vý-
počte je najdrahším prístup do 
externého pamäťového priestoru 

procesoru (externá pamäť je taktovaná násobne nižšou frekvenciou40 ako vnútor-
ná pamäť procesoru)41. Grafické znázornenie časovej náročnosti jednotlivých pro-
cesov ukazuje obr. 6-5. Hlavným cieľom procesu optimalizácie výpočtového algo-
ritmu je teda optimalizácia prístupu do externého pamäťového priestoru proce-
soru, ktorej cena tvorí v prípade neoptimálnej implementácie približne 72 % cel-
kovej ceny algoritmu. 

 

Obr. 6-5 Grafické znázornenie využitia celkového procesného času pri výpočte obrazového 

ťažiska neoptimalizovaným algoritmom 

                                                             
40 V prípade hardwarovej štruktúry inteligentnej kamery predstavenej v tejto práci je 
jadro procesoru a teda aj všetky priame periférie jadra taktované frekvenciou 400 MHz, 
zatiaľ čo zariadenia na externej zbernici max. 133 MHZ. Jedná sa teda o cca. trojnásobný 
rozdiel v prístupových rýchlostiach k týmto pamäťovým priestorom. 
41 V prípade požiadavky uloženia celej snímky do pamäti musí byť zákonite využitá exter-
ná pamäť procesoru (napr. snímka s rozlíšením 1280x1024 pixel zaberie v pamäti 1,25 
MB, pričom vnútorná pamäť procesoru dosahuje rádovo 10-ky kB, viz. tab. 5.2). 

72% 

27% 

1% 

Prístup do externej pamäti

Matematické operácie

Ostatné operácie

Prístup do 
externej pamäti 

Matematické 
operácie 

Ostatné 
operácie 

53760 µs 20350 µs 729 µs 
 

Tab. 6.1 Časová náročnosť operácií pri neoptima-

lizovanom výpočte centroidu 
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6.2.1 OPTIMALIZÁCIA VÝPOČTU 

Cieľom je minimalizácia nevyhnutného 
počtu drahých operácií pri zachovaní nezmene-
ného výsledku výpočtového algoritmu. V úvode 
tejto kapitoly bola ako najdrahšia fáza algorit-
mu identifikovaná fáza prístupu do externého 
pamäťového priestoru procesoru. Obr. 6-4 iden-
tifikuje hlavné bloky algoritmu výpočtu obrazo-
vého ťažiska, pričom kritické je násobné ukla-
danie a vyčítanie dát do a z externého pamäťo-
vého priestoru (na obr. 6-4 označené červenou 
farbou).  

6.2.1.1 Eliminácia segmentačného 
podprocesu 

V rámci kapitoly 4.2.1.3 boli uvedené 
zjednodušujúce podmienky, aplikácia ktorých 
dovoľuje proces segmentácie nahradiť prostým 
jasovým prahovaním obrazovej informácie (obr. 
4-9). Zjednodušene pre výpočet centroidu teda 
uvažujeme iba tie body v obraze, ktorých jas 
spĺňa definovanú podmienku (vyšší ako defino-
vaný prah). Jedná sa o aplikáciu typicky neline-
árnej matematickej operácie, ktorej výsledok 
však závisí výhradne na jasovej hodnote aktuál-
neho obrazového bodu (do výpočtu nevstupuje 
viac jasových bodov, prípadne okolie daného 
jasového bodu). Operáciu prahovania je teda 
možné vykonávať bezprostredne pred vstupom 
jasovej hodnoty daného obrazového bodu do 
algoritmu implementujúceho výpočet zložiek 
centroidu (6-2),(6-3) a nie je potrebné vykoná-
vať dve medzi-operácie (uloženie segmentova-
ného obrazu a načítanie segmentovaného obra-
zu pri výpočte centroidu) zvyšujúce počet zása-
hov do externej pamäti. Túto situáciu demon-
štruje vývojový diagram na obr. 6-6. Pre zjed-
nodušenie pod segmentáciou predpokladáme 

zanedbanie obrazových bodov, ktorých jas je nižší ako daný prah.  

Čitateľ_Tx = 0

Čitateľ_Ty = 0

Menovateľ = 0

y = 0

Čitateľ_Tx += x. I(x,y)

ÁNO

NIE

Začiatok

I(x,y) > prah

Čitateľ_Ty += y. I(x,y)

Inkrementuj x

x < šírka_snímky

x = 0

ÁNO

NIE

Inkrementuj y

y < výška_snímky

ÁNO

NIE

Tx = Čitateľ_Tx / Menovateľ

Ty = Čitateľ_Ty / Menovateľ

Menovateľ += I(x,y)

 

Obr. 6-6 Vývojový diagram neopti-

malizovanej implementácie algo-

ritmu výpočtu centroidu 
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  Z uvedeného diagramu je zrejmé, že jaso-
vá hodnota jedného obrazového bodu I(x,y) je 
použitá 4x pre každý spracovávaný obrazový 
bod: pri operácii porovnania s prahom, pri vý-
počte čitateľa Tx, pri výpočte čitateľa Ty a pri 
výpočte menovateľa spoločného ako pre Tx, tak 
pre Ty. Prakticky to znamená štvornásobný prí-
stup do externej snímkovej pamäti. Pri imple-
mentácii takto postaveného algoritmu do testo-
vacej hardwarovej štruktúry vychádza výsledná 
doba výpočtu 66,24ms na celú snímku. Vzhľa-
dom na to, že snímková perióda použitého obra-
zového senzoru je 16,66ms, podľa kritérií uve-
dených v úvode tejto kapitoly sa jednoznačne 
nejedná o optimálnu ani efektívnu implementá-
ciu algoritmu. 

6.2.1.2 Matematická úprava algoritmu  

Úsporu jedného prístupu k jasovej hodno-
te získame elementárnou matematickou úpra-
vou implementovanej rovnice pre výpočet Ty 
(6-3) do tvaru (6-4).  
Krok výpočtu čitateľa je tak možné presunúť až 
pred operáciu inkrementácie premennej y za 
cenu pridania pomocnej premennej pre uloženie 
súčtu jasových hodnôt aktuálneho obrazového 
riadku42 (obr. 6-7).  

Okrem úspory jedného prístupu do poma-
lej obrazovej pamäti došlo aj k úspore [(W.H)-H] 
operácií násobenia (kde W je šírka snímky – 
počet obrazových stĺpcov a H reprezentuje výš-
ku snímky – počet obrazových riadkov). 
V prípade spracovania snímky s rozlíšením 
752x480 pixlov sa jedná o úsporu 360480 ope-
rácií násobenia. 

 Celkovo týmto krokom dôjde k úspore 
13,44ms na jeden obrazový snímok. 
 

                                                             
42 V zmysle použitého značenia je snímka rozdelená do y obrazových riadkov, pričom kaž-
dý z riadkov sa skladá z x obrazových stĺpcov 

Čitateľ_Tx = 0

Čitateľ_Ty = 0

Menovateľ = 0

y = 0

Čitateľ_Tx += x. I(x,y)

ÁNO

NIE

Začiatok

I(x,y) > prah

Čitateľ_Ty += y. MedzisúčetRiadku

Inkrementuj x

x < šírka_snímky

x = 0

MedzisúčetRiadku = 0

ÁNO

NIE

Inkrementuj y

y < výška_snímky

ÁNO

NIE

Tx = Čitateľ_Tx / Menovateľ

Ty = Čitateľ_Ty / Menovateľ

Menovateľ += MedzisúčetRiadku

MedzisúčetRiadku+=I(x,y)

 

Obr. 6-7 Vývojový diagram mate-

maticky optimalizovaného algorit-

mu 
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 (6-4) 

6.2.1.3  Eliminácia použitia drahých inštrukcií  

Použité operácie násobenia a sčítania sú podporované priamo hardwarovou 
štruktúrou digitálneho signálového procesoru. Z hľadiska analýzy ceny jednotli-
vých inštrukcií ako najdrahšia vychádza operácia porovnávania čísel, ktorá 
v našom prípade realizuje rozhodovacie pravidlo segmentácie. Vo vzťahu k defi-
novanému výpočtovému algoritmu (obr. 6-6) sa operácia porovnávania, ktorej 
výsledok vstupuje do následných operácií násobenia dá matematicky formalizo-
vať nasledovne: 

  (   )  ⟨      )     ⋁  (   )  ⟨         ⟩   (   ) (6-5) 

Vzťah (6-5) hovorí, že v prípade, kedy je daná jasová hodnota z ostrého intervalu 
nad prahovou hodnotou jasu do rovníc (6-2),(6-3) vstupuje bezo zmeny, pričom 
v prípade, že jej hodnota je nižšia než určený prah do výpočtu vstupuje s nulovou 
hodnotou. Túto formuláciu môžeme zobecniť do tvaru, ktorý hovorí, že hodnota 
jasu vstupujúca do výpočtových rovníc je jednoznačne daná iba hodnotou vstup-
ného jasu obrazového bodu a funkčnou závislosťou medzi vstupným a výstupným 
jasom definovanou segmentačnou funkciou.  

Takto formalizovaný algoritmus porovnávania je potom možné riešiť 
s využitím náhľadovej tabuľky (look-up table - LUT). Z hľadiska ceny prístupu 
(prístupovej doby) musí byť náhľadová tabuľka nutne umiestnená v internej ope-
račnej pamäti procesoru. Rozsah tabuľky musí byť rovný číselnému rozsahu dá-
tového typu reprezentujúceho jasovú hodnotu (v prípade 8-bitovej hodnoty jasu 
obrazového bodu bude potrebná tabuľka s rozsahom 256 8-bitových hodnôt). 

Pri práci s náhľadovou tabuľkou predstavuje jasová hodnota obrazového 
bodu I(x,y) vstupný index do jednorozmerného poľa a takto indexovaná nová 
hodnota jasu je potom vstupom do následných výpočtov. Implementáciou náhľa-
dovej tabuľky na mieste operácie porovnávania dochádza k úspore 1,92ms. 

Implementácia algoritmu (obr. 6-8) výpočtu centroidu získava dôležitú 
vlastnosť – dĺžka trvania výpočtu je nezávislá od obsahu obrazových dát (v prípa-
de, keď je použité porovnávanie sa sekcia násobenia a sčítania realizuje iba pre 
obrazové body s jasom nad prahovou úrovňou, pri použití úpravy s náhľadovou 
tabuľkou sa násobenie a sčítanie vykonáva vždy – iba niekedy s nulovou hodnotou 
vstupného jasu). 

Ďalšou nespornou výhodou, ktorú získame je možnosť definovať ľubovoľný 
tvar segmentačnej funkcie pri zachovaní konštantnej (minimálnej) doby potreb-
nej pre spracovanie obrazu (napríklad vykonať inverziu obrazu za účelom mera-
nia polohy najtmavšieho objektu pozorovanej scény). 
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V prípade, že je použitý pre hardwarovú rea-
lizáciu procesor, ktorý nemá priamu podporu ope-
rácií s pohyblivou desatinnou čiarkou (floating 
point unit) sú suverénne najdrahšími práve funkcie 
realizujúce výpočty v pohyblivej desatinnej čiarke. 
Ich eliminácia je v prípade algoritmu výpočtu ob-
razového ťažiska jednoduchá – využitím tzv. fixed-
point matematiky (matematiky pevnej desatinnej 
čiarky) [54]. Všetky algoritmy uvedené v rámci 
tejto práce využívajú uvedený princíp.  

6.2.2 OPTIMALIZÁCIA PRÍSTUPU DO EXTER-
NEJ PAMÄTI  

Operácie prístupu do externej programovej 
pamäti procesoru boli identifikované ako najdrah-
šie časti algoritmu výpočtu obrazového ťažiska. 
Vzhľadom na to, že informácia z obrazového sen-
zoru je logicky (interpretačne) rozdelená na riad-
ky, prvým krokom k optimalizácii prístupu do ex-
ternej pamäti je načítanie vždy jedného celého 
riadku do internej (rýchlej) pamäti a jeho spraco-
vanie z tejto pamäti (cyklus premennej x z obr. 6-8 
celý prebieha nad dátami z internej pamäti, ktoré 
sa spoločne preniesli vo fáze kedy sa nuluje pre-
menná x a MedzisúčetRiadku). Analýza časovej ná-
ročnosti jednotlivých fáz algoritmu v takomto prí-

pade je obsahom tab. 6.2.  
Z údajov uvedených v tab. 6.2 je zrejmé, že 

operácie prístupu do externej pamäti tvoria stále 
viac ako 50 % celkovej ceny algoritmu. Hardwaro-
vá štruktúra väčšiny moderných procesorov dis-

ponuje kanálmi pre priamy prístup k pamäti – DMA. Využitím DMA pre prenos 
obrazových dát z externej pamäti do internej pamäti procesoru je možné odľahčiť 
výpočtové jadro elimináciou mŕtveho času, počas ktorého jadro realizuje samotný 

Čitateľ_Tx = 0

Čitateľ_Ty = 0

Menovateľ = 0

y = 0

Čitateľ_Tx += x. LUT[I(x,y)]

Začiatok

Čitateľ_Ty += y. MedzisúčetRiadku

Inkrementuj x

x < šírka_snímky

x = 0

MedzisúčetRiadku = 0

ÁNO

NIE

Inkrementuj y

y < výška_snímky

ÁNO

NIE

Tx = Čitateľ_Tx / Menovateľ

Ty = Čitateľ_Ty / Menovateľ

Menovateľ += MedzisúčetRiadku

MedzisúčetRiadku+=LUT[I(x,y)]

 

Obr. 6-8 Vývojový diagram 

čiastočne optimalizovaného 

algoritmu s využitím LUT 

Prístup do 
externej pamäti 

Matematické 
operácie 

Ostatné 
operácie 

13440 µs 10560 µs 646 µs 
 

Tab. 6.2 Časová náročnosť podprocesov čias-

točne optimalizovaného algoritmu výpočtu centroidu 
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prenos dát. Dochádza tak k paralelizácii prenosu 
dát a ich spracovania.  

Na obr. 6-9 je vývojový diagram plne opti-
malizovaného algoritmu výpočtu obrazového 
ťažiska s využitím DMA kanálov pre prenos obra-
zových dát z externej do internej pamäti DSP. 
Oproti optimalizačným úpravám pôvodného algo-
ritmu uvedeným v rámci predchádzajúcich kapi-
tol bol blokový diagram doplnený o správu DMA 
prenosu. Na strane internej pamäti procesoru je 
potrebné alokovať vyrovnávaciu pamäť o veľkosti 
dvoch obrazových riadkov (2.W), ktorá je alterno-
vane používaná ako cieľ pre DMA prenos 
v jednom cykle, resp. zdroj pre výpočtový algo-
ritmus v druhom cykle (v čase keď prebieha DMA 
prenos do prvého alokovaného riadku, prebieha 
paralelne kalkulácia nad druhým riadkom 
v internej pamäti a vice-versa). Mechanizmus 
prepínania nie je súčasťou vývojového diagramu 
obr. 6-9.  

 V úvodnej fáze spracovania nového riadku 
procesor čaká na dokončenie DMA prenosu aktu-
álneho riadku y (čakanie je operácia, ktorá je pou-
žitá z dôvodu formálnej korektnosti 
a konzistencie kódu, prakticky je operácia výpo-
čtu časovo omnoho náročnejšia ako samotný pre-
nos dát kanálom DMA a viac-menej nedochádza 
k oneskoreniu výpočtového jadra procesoru), po 
prenesení celého riadku y do vnútornej pamäti sa 
okamžite iniciuje prenos nasledujúceho riadku 
y+1 a začína cyklus spracovania riadku y. Týmto 
spôsobom je potom spracovaný celý vstupný ob-
rázok. 

  

Prístup do 
externej pamäti 

Matematické 
operácie 

Ostatné 
operácie 

1440 µs / 0 µs 10560 µs 646 µs 
 

Tab. 6.3 Časová náročnosť podprocesov plne 

optimalizovaného algoritmu výpočtu centroidu 

Tab. 6.3 ukazuje cenu jednotlivých procesov 
v rámci optimálnej implementácie algoritmu vý-

počtu obrazového ťažiska podľa obr. 6-9. Markantné je zníženie času potrebného 

Čitateľ_Tx = 0

Čitateľ_Ty = 0

Menovateľ = 0

y = 0

Čitateľ_Tx += x. LUT[P[x]]

Začiatok

Čitateľ_Ty += y. MedzisúčetRiadku

Inkrementuj x

x < šírka_snímky

x = 0

MedzisúčetRiadku = 0

ÁNO

NIE

Inkrementuj y

y < výška_snímky

ÁNO

NIE

Tx = Čitateľ_Tx / Menovateľ

Ty = Čitateľ_Ty / Menovateľ

Menovateľ += MedzisúčetRiadku

MedzisúčetRiadku+=LUT[P[x]]

Štart DMA prenos obr. 

riadku y  

Počkaj na dokončenie DMA 

prenosu obr. riadku y

Ak y≠(H-1) štart DMA prenos 

obr. riadku (y+1)

 

Obr. 6-9 Vývojový diagram plne 

optimalizovaného algoritmu pre 

výpočet centroidu 
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pre prístup do externej pamäti, ktorý má z hľadiska celkovej ceny algoritmu nulo-
vý príspevok, pretože sa vykonáva paralelne s procesom výpočtu, ktorý trvá mno-
honásobne dlhšie. Celkovo je tak doba potrebná na spracovanie jednej snímky 
s rozlíšením 752x480 obr. bodov po zaokrúhlení 11,2 ms. Pri uvážení snímkovej 
periódy použitého obrazového senzoru min. 16,66 ms tak vzniká časová rezerva 
cca. 33 %.  

Podľa kritérií stanovených v úvodnej časti tejto kapitoly je uvedená imple-
mentácia plne v súlade s podmienkami kladenými na optimálny algoritmus bežia-
ci v reálnom čase. Prepočtom výsledkov uvedených v tab. 6.3 je možné odhadnúť 
maximálnu frekvenciu obrazových dát, ktoré je schopná inteligentná kamera 
spracovať v reálnom čase na cca. 32 MHz (80 fps pri rozlíšení WVGA 752x480 
a časovaní senzoru zhodnom s použitým MT9V032).  

 
Pozn.: Užitočným zistením pre praktickú implementáciu úloh spracovania 

signálu do DSP Blackfin® je, že najrýchlejší prenos dát z externej pamäti do internej 
pamäti procesoru je prostredníctvom DMA kanálu. Porovnaním výsledkov v tab. 6.2 
a tab. 6.3 je zrejmé, že prenos jedného obrazového riadku (752 bajtov) prostredníc-
tvom programového cyklu zaberie cca. 13ms času procesoru, kým s využitím DMA je 
čistý čas potrebný na prenos iba cca. 1,4ms (čo zodpovedá taktu externej dátovej 
zbernice procesoru s minimálnym oneskorením). Vysvetlením je, že pri prenose pro-
stredníctvom DMA je plne využitá plná prístupová rýchlosť externej periférie 
(SDRAM), pričom pri programovom prenose sa uplatňuje rada podporných inštruk-
cií (aj v prípade, že program je preložený s maximálnou mierou optimalizácie kódu 
na rýchlosť), ktoré znižujú efektivitu prenosu dát. Na základe tejto praktickej skúse-
nosti je možné vysloviť odporúčanie realizovať akékoľvek časovo kritické dátové 
prenosy prostredníctvom kanálov DMA, čím sa ušetrí nielen čas výpočtového jadra 
procesoru, ale je taktiež zaručené, že prenos prebehne s minimálnym oneskorením.   

6.2.3 OPTIMALIZÁCIA NA ÚROVNI PREKLADAČA 

Proces optimalizovaného prekladu inštrukcií vyššieho programovacieho ja-
zyka do strojového kódu použitého procesoru tvorí podstatnú časť optimalizač-
ného procesu (obr. 5-9). Ešte markantnejší je vplyv kvalitného prekladu kódu 
v prípade použitia digitálneho signálového procesoru obsahujúceho špecifické 
bloky umožňujúce akceleráciu vykonávaných inštrukcií. V prípade použitého DSP 
Blackfin® sú to napr. implementácia hardwarových cyklov, špecializované adresné 
generátory a možnosť paralelizácie niekoľkých operácii v rámci jedného hodino-
vého cyklu. 

Význam prekladovej optimalizácie demonštruje príklad, kedy je maximálne 
hardwarovo zefektívnený algoritmus pre meranie obrazového ťažiska jedného 
bodu, ktorého procesný čas popisuje tab. 6.3 preložený bez podmienky optimali-
zácie na rýchlosť. V kontraste k pôvodnému času spracovania jednej snímky rov-
nému približne 11,2ms za rovnakých podmienok bez optimalizácie strojového 
kódu dostaneme čas približne 47,4ms (nárast o viac ako 320 %).  



Ondrej Pribula Optimalizácia ceny algoritmu pre meranie polohy objektu 

 

83 
 

Problematika porovnania dostupných vývojových nástrojov pre DSP Blac-
kfin® a efektivity ich výstupného strojového kódu so zameraním na aplikácie 
v oblasti spracovania obrazu bola podrobne skúmaná v počiatočnej fáze návrhu 
inteligentnej kamery a výsledky boli publikované v [52]. Bolo jednoznačne doká-
zané, že optimálny strojový kód z hľadiska procesnej rýchlosti i veľkosti kódu je 
generovaný prekladačom, ktorý je súčasťou komerčne dodávaného prostredia 
VisualDSP++ od spoločnosti Analog Devices Inc. (výrobca použitého DSP). 

6.3 ALGORITMUS MULTI-OBJEKTOVÉHO OBRAZOVÉHO 
ŤAŽISKA  

V predchádzajúcej časti práce bol popísaný algoritmus výpočtu jednoduché-
ho obrazového ťažiska, kedy je zjednodušujúcou podmienkou nielen typicky bi-
modálny tvar histogramu obrazového jasu (obr. 4-10), ale taktiež a priori predpo-
klad iba jediného (singulárneho) a zároveň jasovo homogénneho43 objektu v ob-
razovej scéne, ktorý spĺňa podmienku stanovenú segmentačným kritériom. Logic-
kým dôsledkom takto definovanej úlohy merania je okrem limitu možných mera-
ných objektov (limit je na jediný objekt) taktiež nízka robustnosť44 samotnej me-
tódy merania.  

Hodnota odhadovanej polohy objektu, ktorá je výsledkom aplikácie matema-
tických vzťahov (6-2) a (6-3) nad celou spracovávanou obrazovou oblasťou je 
závislá od výskytu náhodných, resp. parazitných obrazových elementov, ktoré 
vstupujú do integrálneho výpočtu. Takýmito elementmi môžu byť napríklad 
chybné obrazové body vykazujúce vysokú hodnotu jasovej funkcie nezávisle na 
skutočnej intenzite ich ožiarenia. Iným prípadom parazitnej obrazovej informácie 
zvyšujúcej chybu výsledku merania polohy môže byť nesprávne (príliš nízko) 
stanovená hodnota jasového prahu a tým neurčitý počet obrazových bodov, kto-
rých hodnota je vplyvom šumu výstrelkovite zmenená, čo sa uplatní na výsledku 
chybou, ktorá je v prípade požadovaného sub-pixelového rozlíšenia merania ne-
zanedbateľná (obr. 4-37). Minimalizáciu vplyvu týchto chýb na výsledok určenia 
polohy je možné zabezpečiť voľbou čo najmenšej plochy, nad ktorou je počítané 
jednoduché obrazové ťažisko. Tento postup však vyžaduje a priori informáciu 
o polohe objektu záujmu a štatisticky nezaručuje konzistenciu výsledkov.  

V prípade, kedy je potrebné získavať informáciu o polohe viacerých objektov 
v obrazovej scéne súčasne, bez a priori informácie o ich približnej polohe, je nutné 
aplikovať metódy multi-objektového obrazového ťažiska. Návrh a implementácia 
takýchto metód s dôrazom na optimalizáciu ceny algoritmu je obsahom nasledu-
júcej časti tejto práce. 

 

                                                             
43 Objekt je reprezentovaný spojitou oblasťou obrazových bodov. 
44 Robustnosťou v tomto prípade myslíme odolnosť metódy voči šumom a patológiám 
obrazových bodov. 
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6.3.1 REPREZENTÁCIA OBJEKTOV V OBRAZE 

Vzhľadom na zjednodušujúci faktor bimodality obrazového jasového histo-
gramu a existenciu a priori informácie o jase objektu, jednoznačne odlíšiteľnom 
od pozadia, je objekt jednoznačne definovateľný oblasťou, ktorú v obraze vyme-
dzuje (iným prístupom by mohlo byť napr. definícia objektu na základe polohy 
jeho hrán). Nutnou podmienkou existencie objektu je homogenita45 (v zmysle 
zvolenej obrazovej charakteristiky) a spojitosť oblasti, ktorá má byť považovaná 
za objekt (resp. má tvoriť súčasť objektu). 

Za predpokladu rozdelenia snímky S na N rozdielnych oblastí O1,...,ON platí: 

  ⋃  

 

 

 (6-6) 

Pričom platí, že ktorékoľvek dve oblasti sú vzájomne disjunktné množiny obrazo-
vých bodov: 

            (6-7) 

Homogenita je definovaná segmentačným pravidlom P aplikovaným nad danou 
oblasťou O, pričom pre každú oblasť musí platiť splnenie tejto logickej podmien-
ky: 

 (  )            {     } (6-8) 

Nutnou podmienkou toho aby mohla daná oblasť definovať jediný objekt je 
jej prepojenosť (spojitosť). Oblasť O je nazývaná prepojenou vtedy keď ľubovoľné 
dva obrazové body (xA , yA) a (xB , yB) prislúchajúce oblasti O sú vzájomne prepoji-
teľné cestou (xA , yA), ..., (xk-1 , yk-1), (xk , yk), (xk+1 , yk+1), ... , (xB , yB) ktorej každý pixel 
(xk , yk) patrí do oblasti O a zároveň každý pixel tejto cesty (xk , yk) je susedným 
pixelom predchádzajúceho pixelu (xk-1 , yk-1) a nasledujúceho pixelu (xk+1 , yk+1).  
 Teória spracovania obrazovej informácie definuje dva fundamentálne druhy 
susedstva [55]: tzv. 4-susedstvo a 8-susedstvo. V prípade 4-susedstva sú posudzo-
vané iba obrazové body horizontálne a vertikálne susediace s daným obrazovým 
bodom: 

  (   )  {(     ) (     ) (     ) (     )} (6-9) 

Konfigurácia bodov v 8-susedstve je 4-susedstvo doplnené diagonálnymi obrazo-
vými bodmi: 

   (   )  {(       ) (       ) (       ) (       )} (6-10) 

                                                             
45 Charakteristika obrazovej informácie je definovatelná vektorom parametrov (napr. 
jasová intenzita obrazového bodu alebo farba), pričom je posudzovaná homogenita 
vzhľadom na definovaný vektor. 
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8-susedstvo je potom definované ako: 

  (   )    (   )     (   ) (6-11) 

Vzdialenosť obrazových bodov v prípade 4-susedstva je Δx = Δy =1, v prípade dia-

gonálnych obrazových bodov 8-susedstva je vzdialenosť potom √  . 
Vďaka uvedeným a priori zjednodušujúcim podmienkam (bimodalita histo-

gramu a jasová jednoznačnosť objektu), bude objekt ďalej definovaný ako homo-
génna obrazová oblasť, resp. skupina vzájomne prepojených oblastí, kde pre kaž-
dý obrazový bod každej oblasti platí, že jas tohto bodu spĺňa podmienku defino-
vanej segmentačnej funkcie, pričom prepojenosť je chápaná v zmysle definované-
ho 8-susedstva (6-11). Dve oblasti Oi a Ok sú vzájomne prepojiteľné v prípade, že 
sú susediace v zmysle (6-11) a súčasne platí: 

 (     )         (6-12) 

 V prípade jednoduchého obrazového ťažiska, kedy sa v pozorovanej scéne 
nachádza jediný objekt, scéna sa skladá z dvoch oblastí: oblasti Oo prislúchajúcej 
objektu a oblasti OP patriacej pozadiu. Do algoritmu výpočtu centroidu tak vstupu-
jú všetky obrazové body oblasti Oo (predpokladom korektného výsledku 
s použitím rovníc (6-2)(6-3) je úplná prepojenosť tejto oblasti, jej homogenita a 
exkluzivita46). V prípade viacerých objektov záujmu v pozorovanej scéne je po-
trebné zvoliť vhodný algoritmus na ich jednoznačné odlíšenie a korektné vyhod-
notenie. 

6.3.2  VÝBER VHODNÉHO ALGORITMU 

Algoritmy pre segmentáciu objektov v obraze je možné rozdeliť do troch 
základných skupín [56]: algoritmy využívajúce blízke okolie bodu - lokálne (local 
techniques), algoritmy využívajúce celú obrazovú informáciu - globálne (global 
techniques), algoritmy kombinujúce lokálne a globálne prístupy. 

Využitie globálnej informácie danej obrazovým histogramom bolo základom 
metódy pre výpočet jediného ťažiska v obraze, kedy segmentácia bola postavená 
na prostom porovnaní jasovej hodnoty obrazového bodu so stanoveným jasom 
(kapitola 6.2). V prípade výskytu viacerých objektov v pozorovanej scéne je však 
nutné procesom segmentácie nielen triviálne rozlíšiť obrazové body objektov od 
bodov pozadia ale aj správne priradiť príslušnosť týchto bodov k jednotlivým 
objektom. V oblasti počítačového videnia sa pre tento účel často používa tzv. re-
gion-growing algoritmus, ktorého princípom je postupné interatívne narastanie47 

                                                             
46 Oblasť je v danom obraze exkluzívna v tom prípade, keď neexistuje iná, vzájomne ne-
prepojiteľná oblasť s posudzovanou oblasťou, splňujúca segmentačné pravidlo P.  
47 Na začiatku sa definovaným, resp. pseudo-definovaným spôlsobom rozložia kmeňové 
obrazové body (tzv. semienka – seeds) v obraze, tieto iteratívne rastú a aplikáciou pravi-
diel susedstva a príslušnosti do obrazu daný kmeňový obrazový bod rastie a vymedzuje 
oblasť. 
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a vymedzovanie oblastí, ktoré vedie k segmentácii obrazovej informácie. Častou 
aplikáciou tohto algoritmu sú úlohy spracovania obrazu v medicíne [57]. Zásad-
nou nevýhodou pre aplikácie merania polohy objektov v reálnom čase je vysoká 
výpočtová náročnosť takýchto algoritmov daná ich iteratívnym charakterom.  

Podmienka minimalizácie počtu prístupov do pamäti, stanovená ako fun-
damentálna požiadavka optimalizačného procesu v kapitole 6.2.2, je splniteľná 
v prípade algoritmov pracujúcich s lokálnym okolím obrazového bodu. Vhodným 
prístupom je využitie princípov algoritmu značenia spojitých oblastí48 (connected 
components labeling), ktorý je považovaný za jeden zo základných algoritmov 
spracovania obrazovej informácie [58], [55], [24]. Principiálne sa jedná o zosku-
povanie susediacich obrazových bodov (podľa (6-11)) definovaným spôsobom, 
na základe definovaných pravidiel. Každá skupina bodov potom tvorí objekt, pri-
čom obrazové body jedného objektu majú spoločný identifikátor, ktorým je čísel-
né označenie identifikujúce príslušnosť daného obrazového bodu k objektu (obr. 
6-10). Nadväzujúce algoritmy spracovania obrazu potom pracujú ďalej 
s pridelenými identifikátormi objektov49.  
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Obr. 6-10 Výsledok algoritmu značenia spojitých oblastí 

V mnohých prípadoch je práve fáza identifikácie a značenia spojitých oblastí 
považovaná z pohľadu ceny celého algoritmu za najdrahšiu [59], preto je proble-
matike optimalizácie tejto metódy venovaná neustále veľká pozornosť [60].  

Nasledujúce časti tejto práce sú venované návrhu a optimalizácii algoritmu 
pre implementáciu do jednoduchých hardwarových štruktúr (popísaných v rámci 
kapitoly 5.1 tejto práce). 
 

                                                             
48 Zaužívaný, aj keď nie celkom korektne používaný, pojem pre označenie v našej literatú-
re je farbenie. 
49 Klasické algoritmy počítačového videnia pracujú s binarizovanou obrazovou informá-
ciou, teda diskrétne označenie každého pixelu objektu číslom, namiesto jeho reálnej jaso-
vej hodnoty, nemá vplyv na výsledky nadväzujúcich algoritmov.  
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6.3.2.1 Výber vhodného algoritmu značenia spojitých oblastí  

V oblasti značenia objektov dnes môžeme definovať 3 základné algoritmic-
ké prístupy [60]: 

a) Viac-priechodové algoritmy využívajú iteratívny princíp priechodu obrazo-
vými dátami. Príkladom najjednoduchšej implementácie je opakované pre-
chádzanie obrazových dát s iteratívnym preznačovaním jednotlivých objekto-
vých bodov, ktoré je ukončené priechodom, v ktorom nedôjde k žiadnej zmene 
prideleného obrazového identifikátora [55]. Hlavnou nevýhodou takejto im-
plementácie je vysoká cena, kvadraticky závislá na obsahu obrazových dát. 

b) Dvoj-priechodové algoritmy majú typicky dve fáze: pri prvom priechode 
obrázkom priradzujú dočasné identifikátory nájdeným objektom, v druhej fá-
ze, podľa zistených susedstiev, upravujú identifikátory a zlučujú ich do spo-
ločných oblastí [61]. 

c) Jedno-priechodové algoritmy potrebujú na označenie spojitých oblastí iba 
jediný priechod obrázkom, typicky však s náhodným a opakovaným prístu-
pom k obrazovým dátam [62]. 

Vzhľadom na potrebu minimalizovať počet priechodov obrazovými dátami 
a všeobecne minimalizovať počet prístupov do externej obrazovej pamäti bol 
v rámci tejto práce navrhnutý nový optimalizovaný algoritmus spájajúci vlastnosti 
algoritmov podľa b) a c).  

6.3.3 PRINCÍP ALGORITMU A JEHO NEOPTIMÁLNA IMPLEMENTÁCIA 

Obecný algoritmus značenia spojitých oblastí podľa pracuje na princípe po-
stupného prechádzania obrazu v smere riadkov, bod po bode, v snahe identifiko-
vať spojité oblasti obrazových bodov a priradiť im unikátny, resp. na základe su-
sedstva určený identifikátor. 

Na začiatku algoritmu sa identifikátory L všetkých obrazových bodov nasta-
via na nulovú hodnotu. Algoritmus prechádza každý obrazový riadok a kontroluje 
splnenie, resp. nesplnenie segmentačného kritéria, podľa vzťahu (6-8), pre každý 
pixel p.  

Z

SVSSZ

I(x,y)

 

Obr. 6-11 Okolie obrazového bodu 
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V prípade, že aktuálny pixel p spĺňa kritérium P(I(x,y))≠0, algoritmus kon-
troluje identifikátor západného 50 , severozápadného, severného a severo-
východného obrazového bodu vzhľadom na aktuálny bod p (jedná sa o kľúčový 
krok v procese optimalizácie algoritmu). V prípade, že sú identifikátory všetkých 
susedných obrazových bodov nulové, obrazový bod p dostáva nový unikátny iden-
tifikátor L(p). Ak identifikátor práve jedného obrazového bodu okolia má nenulo-
vú hodnotu, je táto hodnota priradená aktuálnemu obrazovému bodu. Ak existuje 
nenulová hodnota identifikátoru u viac ako jedného bodu obrazového okolia, je-
den z identifikátorov je priradený aktuálnemu obrazovému bodu. Ak identifikáto-
ry okolitých bodov nemajú rovnakú hodnotu, dochádza ku konfliktu - zaznamená 
sa nová ekvivalencia identifikátorov (obr. 6-12). 

L(sz) L(sv)

L(p)
0

0

L(p) = L(sz) 
alebo

L(p) = L(sv)

L(sv) L(sz) 

... ...

Zoznam 

ekvivalencií

 

Obr. 6-12 Priradenie identifikátoru a záznam ekvivalencie obrazových bodov 

Popísaný algoritmus je vo svojom princípe dvojpriechodový. Pri prvom 
priechode obrazových dát (labeling) nastáva prideľovanie identifikátorov jednot-
livým pixelom, v druhom priechode (flattening) nastáva spájanie ekvivalentných 
oblastí a ich postupné zoskupovanie a vytváranie z takto zoskupených identifiko-
vaných podobjektov nové unikátne objekty (obr. 6-13). 

 

Prideľovanie 

identifikátorov

Spájanie 

identifikátorov

Revízia 

identifikátorov

 

Obr. 6-13 Základné fázy algoritmu značenia objektov 

 Cena takto implementovaného algoritmu je vzhľadom na nutný násobný 
prístup do obrazového (externého) pamäťového priestoru veľmi vysoká. Pri ne-
optimalizovanej implementácii v prvej fáze algoritmu kontrola príslušnosti 
vzhľadom na okolité obrazové body vyžaduje 6 prístupov do obrazovej pamäti (5 
porovnaní a 1 zápis identifikátoru do mapy). Fáza spájania ekvivalentných oblastí 
(identifikátorov) rekurzívne pristupuje do pamäti, kde je uložená mapa objektov, 

                                                             
50 V oblasti spracovania obrazovej informácie je zaužívané označovať okolité obrazové 
body prislúchajúce k danému obrazovému bodu podľa svetových strán analogicky ku 
zaužívanej geografickej orientácii označenia svetových strán. 
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minimálne 1 krát pre každý identifikátor, pričom tu už nastáva závislosť proces-
ného času od konkrétneho počtu identifikovaných obrazových bodov. V poslednej 
fáze revízie identifikátorov musí byť ku každému záznamu vykonaný prístup 
v zmysle načítania hodnoty konečnej ekvivalencie a zápisu novej hodnoty do vý-
slednej mapy. 

Výstupom obecného algoritmu je informácia o tom, ktoré obrazové body 
spĺňajú stanovenú segmentačnú podmienku, doplnená o identifikáciu príslušnosti 
daných obrazových bodov k objektom (obr. 6-10). Z pohľadu jednotlivých krokov 
výpočtu polohy objektov (obr. 6-4) sa jedná o výsledky segmentačnej fáze, ktorá 
musí byť nasledovaná fázou výpočtu centroidov, resp. iných charakteristík, pre 
každý identifikovaný objekt.  

V prípade požiadavku na výpočet obrazového ťažiska jednotlivých objektov 
je možné využiť algoritmus popísaný v rámci kapitoly 6.2, pričom je ale potrebné 
uvažovať dvojnásobný prístup k externej pamäti (jednak prístup do vytvorenej 
objektovej mapy a jednak prístup k jasovej hodnote obrazového bodu v obrazovej 
pamäti).  

Pri reálnej implementácii takéhoto neoptimalizovaného algoritmu do har-
dvéru navrhnutej inteligentnej kamery (podľa 5.1) je pri 10 % pokrytí plochy 
objektmi čas potrebný na spracovanie jednej snímky 528,75ms.  

V nasledujúcej časti je uvedená procesne a časovo optimalizovaná úprava 
tohto algoritmu vhodná pre implementáciu metód navrhovaných v rámci tejto 
práce v reálnom čase.  

6.3.4 OPTIMALIZÁCIA ALGORITMU 

Cieľom algoritmu je v prípade úloh presného merania polohy objektov zís-
kať výsledky polohy (prípadne iné, súvisiace charakteristiky) viacerých objektov 
v obrazovej scéne súčasne. Algoritmus značenia spojitých oblastí, popísaný 
v kapitole 6.3.3, tvorí základ definujúci jednotlivé objekty v obraze, s využitím 
ktorého je ďalej vykonaný výpočet obrazového ťažiska. Optimalizácia algoritmu 
sa dá rozdeliť do nasledujúcich fáz (obr. 6-14): 

a) Optimalizácia rozhodovacieho stromu pre identifikáciu spojitých 
oblastí 

b) Optimalizácia procesu spájania a zoskupovania identifikovaných 
oblastí  

c) Optimalizácia samotného výpočtu obrazového ťažiska 

Výsledkom plne optimalizovaného algoritmu je potom implementácia vyža-
dujúca pre výpočet správnych výsledkov iba jediný priechod obrazových dát, kto-
rej parametre zároveň, pri dodržaní pravidiel optimálneho prístupu do pamäťo-
vých priestorov, spĺňajú podmienky stanovené pre spracovanie obrazu v reálnom 
čase. Jednotlivé optimalizačné fázy sú predmetom nasledujúcich kapitol. 
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Obr. 6-14 Fázy optimalizačného procesu algoritmu výpočtu polohy viacerých objektov 

6.3.4.1 Optimalizácia rozhodovacieho stromu pre identifikáciu spo-
jitých oblastí  

V rámci kapitoly 6.3.3 bol uvedený základný princíp použitého algoritmu 
značenia spojitých oblastí v neoptimalizovanej forme, kedy sa pre zistenie identi-
fikátoru aktuálneho obrazového bodu overujú identifikátory všetkých okolitých 
obrazových bodov. Dochádza tak v prípade 8-susedstva k potrebe 5-násobného 
porovnávania.  

V rámci práce [60] autori problematiku podrobne teoreticky analyzujú a 
jednoznačne navrhujú pre svoj algoritmus SAUF optimalizovaný rozhodovací 
strom podľa (obr. 6-15). 

Algoritmus podľa rozhodovacieho stromu na obr. 6-15 najskôr kontroluje 
identifikátor severného obrazového bodu, v prípade jeho nenulovosti kopíruje 
jeho hodnotu do aktuálneho obrazového bodu. Ak je severný identifikátor nulový 
pokračuje kontrolou hodnoty severozápadného obrazového bodu. Pokiaľ je tento 
nenulový, kontroluje nenulovosť severovýchodného identifikátoru, v prípade nenu-
lovosti ktorého určuje hodnotu identifikátoru aktuálneho bodu ako minimum zo 
severovýchodného a severozápadného bodu (dochádza aktualizácii štruktúry za-
znamenávajúcej ekvivalencie). V prípade nulovosti severovýchodného bodu je 
hodnote aktuálneho bodu pridelená hodnota severozápadného suseda. Ak je seve-
rozápadný identifikátor nulový, porovnávanie pokračuje na severovýchodný obra-
zový bod, pričom pri jeho nenulovosti sa kontroluje hodnota identifikátoru zá-
padného bodu, pričom aktuálny identifikátor má buď hodnotu severovýchodného 
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identifikátoru, resp. minima z hodnoty severovýchodného a západného identifiká-
tor, pokiaľ je táto hodnota nenulová (dochádza k aktualizácii štruktúry zazname-
návajúcej ekvivalencie). Ak mali všetky identifikátory bodov hlavnej cesty dopo-
siaľ nulovú hodnotu, ako posledná sa zisťuje hodnota západného identifikátoru, 
pri jej nenulovosti sa táto hodnota priradí aktuálnemu bodu, inak sa vytvára nová, 
unikátna hodnota identifikátoru, ktorá sa priradzuje aktuálnemu bodu. 
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Obr. 6-15 Optimalizovaný rozhodovací strom podľa Wu, Otoo, Suzukiho 

 Grafické zobrazenie šírenia identifikátorov po jednom priechode celého 
obrázku ukazuje obr. 6-16, na príklade typicky patologického51 nekonvexného52 
objektu. 
Na obr. 6-16 je číselná hodnota identifikátoru objektu graficky reprezentovaná 
intenzitou šedotónové jasu. Jednoduchým posúdením, a taktiež z detailu, je zjav-
né, že implementácia rozhodovacieho stromu podľa obr. 6-15 má za následok 
ostré vertikálne šírenie hodnoty identifikátorov. Toto je spôsobené hneď prvým 
uzlom rozhodovacieho stromu, ktorý zabezpečuje replikáciu hodnoty severného 
pixelu (v prípade jeho nenulovosti) bez ohľadu na ostatné okolie bodu. Ostrá sko-
ková stredová línia znázorňuje skokovú zmenu z rastúcej hodnoty identifikátoru 
(z prava do ľava) na jednotkovú hodnotu. Následkom existencie nenulovej prav-
depodobnosti skokového zníženia hodnoty rastúceho identifikátoru je nutnosť 
implementovať zložitejší a drahší algoritmus prehľadávania tabuľky ekvivalencií 

                                                             
51 Patologickým v tomto kontexte rozumiem objekt schopný odhaliť slabé stránky daného 
algoritmu. 
52 Objekt, ktorého vnútorné body je možné spojiť spojnicou, ktorej časti ležia mimo ob-
jektu sa nazýva nekonvexným objektom. 



Ondrej Pribula Optimalizácia ceny algoritmu pre meranie polohy objektu 

 

92 
 

aplikovaný vo fáze spájania oblastí. Takýto algoritmus má typicky rekurentný 
charakter s nelineárnym prístupom do pamäti. 
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Obr. 6-16 Grafické znázornenie šírenia identifikátorov pri použití rozhodovacieho 

stromu podľa Wu, Otoo, Suzukiho 

V príklade na obr. 6-16 kde severovýchodný cíp objektu má hodnotu identi-
fikátoru 2, ktorá postupne vplyvom šikmej hrany rastie, pričom vertikálne vypĺňa 
plochu objektu, až do bodu stretu hodnoty 53 s hodnotou 1, kedy nastáva prudký 
zlom. V tom momente sa do tabuľky ekvivalencií na pozíciu 53 zapisuje hodnota 1, 
pričom ale tabuľka ekvivalencií na pozícii 2 obsahuje hodnotu 0 (čo by malo indi-
kovať rodičovský objekt) aj keď nie je rodičovským objektom. Tým je v tomto 
prípade iba objekt s identifikátorom 1. Úlohou algoritmu vyhladenia je teda odha-
liť cestu 53  2 1 a identifikovať správne identifikátor 1 ako rodiča všetkých 
nasledujúcich oblastí, čo vyžaduje viacnásobné prehľadávanie tabuľky ekvivalen-
cií a teda zvyšuje cenu tejto časti algoritmu.  

Potrebu drahého, typicky rekurentného, algoritmu na vyhladenie tabuľky 
ekvivalencií eliminuje použitie optimalizovaného rozhodovacieho stromu navrh-
nutého v rámci riešenia tejto práce.  

Cieľom definujúcim požiadavky na rozhodovací strom je získanie takej ta-
buľky ekvivalencií, ktorej prvky budú mať monotónny, klesajúci charakter (pole 
tabuľky indexované vyšším indexom musí vždy ukazovať na pole s nižšou hodno-
tou). Splnenie tejto podmienky umožní vo fáze vyhladenia iba jediný priechod 
tabuľkou (klesajúci od najvyšších indexov k najnižším), v ktorom dôjde ku ko-
rektnému spojeniu všetkých podoblastí obecne nekonvexných objektov.  

6.3.4.2 Optimalizovaný rozhodovací strom pre identifikáciu spoj i-
tých oblastí s nerekurentným vyhladením  

Algoritmus popísaný v rámci kapitoly 6.3.4.1 je optimalizovaný s ohľadom 
na počet krokov potrebných k priechodu obrázku v rámci fáze prvotného pride-
ľovania identifikátorov a vytvárania tabuľky ekvivalencií. Vzhľadom na zvolenú 
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stratégiu posudzovania susediacich obrazových bodov, ktorej počiatok je 
v posudzovaní severného obrazového bodu ako prvého, dochádza k vertikálnemu 
šíreniu identifikátorov (obr. 6-16) čo vedie k potrebe implementácie zložitejšieho 
rekurentného vyhladzovacieho algoritmu, ako bolo uvedené v rámci kapitoly 
6.3.4.1. 

Iným prístupom k optimalizácii algoritmu identifikácie a spájania oblastí 
môže byť snaha maximálne zjednodušiť a zefektívniť proces vyhladzovania, resp. 
po aplikácii určitých pravidiel samotný proces vyhladzovania úplne eliminovať. 
Rozhodovací strom splňujúci uvedenú podmienku, ktorý bol navrhnutý v rámci 
riešenia tejto práce ukazuje obr. 6-17. 

L(z)

L(sz)

L(p) = L(s)

L(sv) L(p) = 

min(L(sv),L(sz))
L(p) = L(sz)

L(sv) L(s)

L(p) = 

min(L(sv),L(z))

L(p) = L(sv)

L(p) = L(z)

L(p) = nový L

1

1
10

0

0

L(sv)

0 1

0

10

1

 

Obr. 6-17 Rozhodovací strom pre identifikáciu spojitých oblastí bez rekurentného vy-

hladenia 

Navrhnutý algoritmus, pracujúci na základe rozhodovacieho stromu na obr. 
6-17, kontroluje ako prvú hodnotu identifikátoru západného obrazového bodu. 
V prípade jej nenulovosti kontroluje hodnotu severovýchodného obrazového bodu. 
Pokiaľ je tento nulový, stáva sa hodnota západného obr. bodu hodnotou aktuálne-
ho obrazového bodu. Pri nenulovosti severovýchodného suseda je hodnota aktu-
álneho obr. bodu daná minimom hodnôt severovýchodného a západného obr. bo-
du: 

 [ ]  {
 [ ]    ( [ ]       [  ]    )

    ( [  ]  [ ])    ( [ ]      [  ]    )
 (6-13) 
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 V tomto prípade dochádza aj k úprave tabuľky ekvivalencií T tak aby hod-
nota indexovaná identifikátorom s vyššou hodnotou ukazovala na identifikátor 
nižšej z oboch porovnávaných hodnôt obr. bodov: 

 [   ( [  ]  [ ])]     ( [  ]  [ ]) (6-14) 

Ak bol v prvom kroku západný sused nulový, algoritmus pokračuje kontro-
lou severného obrazového bodu, pri jeho nenulovosti sa hodnota identifikátoru 
tohto obr. bodu stáva hodnotou identifikátoru aktuálneho obrazového bodu: 

 [ ]   [ ]    ( [ ]   ) (6-15) 

Pri nulovosti severného obr. bodu algoritmus pokračuje kontrolou identifi-
kátoru severozápadného suseda. Ak je tento nenulový a zároveň hodnota severo-
východného suseda je nulová, hodnota severozápadného obr. bodu sa stáva hod-
notu identifikátoru aktuálneho bodu. V prípade nenulovej hodnoty severovýchod-
ného suseda sa hodnotou aktuálneho obr. bodu stáva hodnota daná minimom 
identifikátorov severozápadného a severovýchodného obr. bodu: 

 

 [ ]  {
 [  ]    ( [  ]       [  ]    ) 

    
    ( [  ]  [  ])    ( [  ]      [  ]    )

 (6-16) 

 V tomto prípade dochádza zároveň k úprave hodnôt v tabuľke ekvivalencií 
T tak, aby hodnota indexovaná identifikátorom s vyššou hodnotou ukazovala na 
identifikátor nižšej z oboch porovnávaných hodnôt obr. bodov: 

 [   ( [  ]  [  ])]     ( [  ]  [  ]) (6-17) 

 Pri nulovosti severozápadného obr. bodu pokračuje algoritmus kontrolou 
hodnoty severovýchodného obr. bodu, ktorá pokiaľ nie je nulová stáva sa zároveň 
hodnotou aktuálneho obr. bodu. V prípade nulovosti severovýchodného suseda sú 
vyčerpané všetky možnosti vyplývajúce z 8-susedstva obrazových bodov 
a aktuálnemu obr. bodu je pridelená nová, unikátna hodnota identifikátoru 
o jednu vyššia ako maximálna existujúca hodnota pridelených identifikátorov N: 

 [ ]  {
 [  ]     [  ]    

    
    ( [ ])       (   ⟩

 (6-18) 

Algoritmus prechádza na nový obrazový bod v smere riadku. V prípade, že 
vyhodnocovaný pixel bol posledným pixlom riadku, algoritmus prechádza na prvý 
pixel nasledujúceho riadku. Kompletný vývojový diagram popísaného algoritmu 
ukazuje obr. 6-18. 
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Obr. 6-18 Vývojový diagram optimalizovaného algoritmu značenia oblastí (rozhodovací 

strom pre jeden pixel) 
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a.) b.)  
Obr. 6-19 Binarizovaný obraz kruhovej jasovej značky (a.) s detailom hrany (b.) 

Obr. 6-19 ukazuje reálny binarizovaný obraz kruhovej jasovej značky (LED) 
a detail jej hrany, na ktorom je možné pozorovať nehomogenitu rozloženia obr. 
bodov v rôznych úrovniach tejto hrany53. Použitím algoritmu podľa obr. 6-18 ta-
káto hrana generuje veľké množstvo objektových identifikátorov. Toto je spôso-
bené malým okolím, na ktoré sa aplikujú princípy vyhodnocovania príslušnosti 
obr. bodu k objektu. V tomto konkrétom prípade vzniká množstvo identifikátorov, 
ktoré sú prakticky pridelené iba jednému (prípadne dvom) obrazovým bodom na 
nepravidelnej hrane. Vzhľadom na elimináciu navyšovania hodnoty identifikátoru 
a tým úsporu operačnej pamäti inteligentnej kamery (viz. 6.3.4.3) sa ukazuje ako 
výhodné pridať ešte jeden stupeň kontrolujúci v poslednom kroku hodnotu seve-
ro-severoýchodného obr. bodu a vyhodnotenie zhodné s bodom severným. Empi-
ricky bolo v rámci práce zistené typicky 30 – 60 % zníženie počtu potrebných 
identifikátorov. Vzniká tak ale neschopnosť rozlíšiť objekty s medzerou 1 pixel 
v danom smere – toto obmedzenie je však v podmienkach reálneho merania polo-
hy objektov irelevantné. Podobným spôsobom by bolo možné rozšíriť prehľadá-
vané okolie obr. bodu do všetkých strán, vzhľadom na algoritmus prehľadávania 
má ale uvedené rozšírenie najvyšší praktický význam. 

Obr. 6-20 ukazuje grafické zobrazenie šírenia identifikátorov v prípade po-
užitia algoritmu s navrhovaným rozhodovacím stromom. Príklad je opäť realizo-
vaný na patologickom prípade nekonvexného obrazca, pre možnosť porovnania je 
obrazec totožný s obr. 6-16.  

Počet pridelených identifikátorov je v obidvoch prípadoch popísaných algo-
ritmov totožný, výrazne sa však líši ich priestorové rozloženie na identifikovanej 
ploche objektu. V kontraste s algoritmom uvedeným v 6.3.4.1, dochádza 
k diagonálnemu šíreniu hodnoty identifikátorov medzi susednými obrazovými 
bodmi. Táto vlastnosť algoritmu zabezpečuje postupné, neskokové šírenie hodno-
ty identifikátoru, tak ako je to viditeľné na príklade obr. 6-20 . 

                                                             
53 Takéto rozloženie je typické pre reálne binarizované hrany objektov v obecnom smere. 
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Obr. 6-20 Grafické znázornenie šírenia identifikátorov pri použití navrhnutého rozho-

dovacieho stromu 

 
V uvedenom príklade vplyvom patologicky šikmej hrany (ktorá nie je pod 

uhlom 45°) a nekonvexného charakteru objektu, dochádza k nárastu hodnoty 
identifikátorov na tejto hrane až na hodnotu 53 (rovnaká hodnota ako pri spraco-
vaní podľa 6.3.4.1.). Vďaka diagonálnemu šíreniu hodnoty a aplikácii pravidla 
tvorby tabuľky ekvivalencií tak, že vždy je vyšším indexom v tabuľke indexovaná 
nižšia ekvivalentná hodnota identifikátoru spájaných oblastí (vzťahy 
(6-14),(6-17)), dochádza v rámci tabuľky ekvivalencií k vzniku jednoznačnej ces-
ty od najvyššej hodnoty identifikátoru monotónne klesajúcej.  
Na rozdiel od príkladu uvedeného na obr. 6-16 tak nedochádza k skokovej zmene 
hodnoty identifikátorov susedných obrazových bodov, čoho dôsledkom je, že na 
získanie hodnoty rodičovského54 identifikátoru objektu je dostačujúci iba jediný 
priechod tabuľkou v smere od najvyšších indexov k najnižším bez nutnej rekuren-
cie v prehľadávaní tabuľky.  

Uvedený princíp je obzvlášť výhodný v prípadoch, kedy nepožadujeme ako 
výsledok aplikácie algoritmu mapu objektov, ale charakterizáciu jednotlivých 
objektov (napr. polohou, plochou). Efektívna implementácia výpočtu polohy všet-
kých objektov v obrazovej scéne v rámci jediného priechodu algoritmu obrazovou 
informáciou je priblížená v nasledujúcej časti tejto práce. 

                                                             
54 Rodičovský, alebo tzv. koreňový identifikátor je charakterizovaný tým, že v tabuľke 
ekvivalencií ma priradenú nulovú hodnotu – t.j. ďalej sa nezlučuje s inými identifikátormi, 
resp. všetky zlučovania identifikátorov daného objektu končia touto koreňovou hodnotou.  
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6.3.4.3 Jednopriechodové vyhodnotenie polohy jednotlivých ob-
jektov 

Pri vyhodnocovaní polohových charakteristík objektov na základe obrazo-
vej informácie obvykle nie je požadovaným 
výstupom fyzická identifikačná mapa ob-
jektov (ukážka takejto mapy je na obr. 
6-10), prvotným krokom optimalizácie je 
eliminácia ukladania mapy (dôsledkom čo-
ho je znižovanie nárokov na externú pamäť 
inteligentnej kamery). Logickým dôsledkom 
tejto eliminácie je cielené zlúčenie všetkých 
potrebných krokov obrazovej analýzy do 
jednopriechodového algoritmu, ktorého 
operácie sú vykonávané súčasne 
s operáciami identifikácie a značenia jednot-
livých obrazových bodov.  

 Základom je definovaná pamäťová 
štruktúra, ktorá udržiava potrebné hodnoty 

vstupujúce do samotného matematického výpočtu podľa rovníc (6-2) resp. (6-3) 
pre každý z potenciálnych (identifikovaných) objektov resp. objektových identifi-
kátorov. Pre každý identifikovaný objekt v obraze je potrebné ukladať minimálne: 
aktualizovanú hodnotu čitateľa Tx podľa (6-2), aktualizovanú hodnotu čitateľa Ty 
(6-3) a spoločnú hodnotu menovateľa55. Úprava týchto hodnôt pre aktuálny vy-
hodnotený bod sa vykonáva vždy v záverečnej fáze iterácie algoritmu identifiku-
júcej spojité oblasti (viz. proces prepočtu medzivýsledkov objektu L(p) v diagra-
me na obr. 6-18).  

V záverečnej fáze algoritmu, ktorou je revízia a spájanie identifikátorov 
(obr. 6-14), nastáva súčasne aj zlúčenie hodnôt dočasných medzivýsledkov 
v súlade s hodnotami uloženými v tabuľke ekvivalencií (medzivýsledky ekviva-
lentných objektov sa zlúčia – ich hodnoty sa sčítajú). Nespornou výhodou je nere-
kurzivita vyhladzovacej fáze navrhnutého algoritmu s rozhodovacím stromom 
podľa 6.3.4.2, kedy stačí pre zlúčenie medzivýsledkov všetkých dočasných ob-
jektov a určenie identifikátorov rodičovských objektov iba jediný priechod tabuľ-
ky ekvivalencií v smere od najvyššieho indexu k najnižšiemu.  

Po získaní rodičovských identifikátorov (koreňová hodnota v tabuľke ekvi-
valencií T s nulovou hodnotou) nasleduje výpočet konkrétnych obrazových ťažísk 
s využitím rovníc (6-2) a (6-3), do ktorých vstupujú hodnoty jednotlivých para-
metrov (podľa obr. 6-21) už správne zlúčené (sčítané). Počet matematických ope-
rácií sčítania je v tomto prípade totožný s počtom operácií, ktoré by boli vykonané 
v prípade vyhodnocovania každého objektu samostatne. 

                                                             
55 Pre podrobnejšiu analýzu objektov tieto hodnoty môžu byť doplnené o hodnotu aktuali-
zovanej plochy objektu – počtu obrazových bodov, ktoré objekt v obraze zaberá 
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Obr. 6-21 Pamäťová štruktúra pre 

ukladanie medzivýsledkov analýzy 

obrazu 
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Cenou za rýchlosť, danú jednopriechodovosťou algoritmu, je zvýšená cena 
v zmysle pamäťových nárokov na vnútornú (rýchlu) pamäť procesoru, kedy pre 
každý potenciálny objektový identifikátor musí byť alokovaná pamäťová štruktú-
ra podľa obr. 6-21. Táto podmienka spôsobuje fundamentálne funkčné obmedze-
nie takto implementovaného algoritmu, ktorým je limitovaný maximálny počet 
analyzovaných objektov, pričom obmedzenie je dané veľkosťou vnútornej pamäti 
použitého hardvérového riešenia (resp. alokovateľnej pamäti pre účely tohto al-
goritmu). 

6.3.4.4 Optimalizácia pamäťového prístupu  
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Obr. 6-22 Rozvrhnutie pamäťových priestorov pri optimalizovanej implementácii algo-

ritmu 

Pre vyhodnotenie príslušnosti aktuálneho obrazového bodu a definovanie 
jeho identifikátora a ekvivalencií, je potrebná úplná informácia iba o okolitých 
obr. bodoch v zmysle 8-susedstva (obr. 6-11). V záujme optimalizácie drahého 
prístupu do externej obrazovej pamäti je v tomto prípade možné využiť mecha-
nizmus popísaný v rámci kapitoly 6.2.2 využívajúci funkciu DMA kanálov pre pre-
nos obrazu medzi externou a internou pamäťou procesoru (pričom prenos je rea-
lizovaný v čase efektívneho spracovania aktuálneho riadku, resp. dvoch obrazo-
vých riadkov). Cenou za túto výraznú optimalizáciu procesného času je potreba 
alokovať v internej pamäti procesoru priestor pre uloženie dvoch obrazových 
riadkov (aktuálny pracovný riadok a nový práve prenášaný riadok) a dvoch iden-
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tifikátorových riadkov (predchádzajúci a nový práve vytváraný identifikátorový 
riadok). Nad týmito čiastkovými obrazovými a identifikačnými dátami potom pra-
cuje popísaný algoritmus (obr. 6-22). 

Rovnako ako v rámci výsledkov optimálnej implementácie algoritmu výpo-
čtu jednoduchého obrazového ťažiska dostávame aj v tomto prípade výrazné zní-
ženie ceny algoritmu dané elimináciou mnohonásobného prístupu do drahej ob-
razovej pamäti. Pri reálnej implementácii optimalizovaného algoritmu do har-
dwaru navrhnutej inteligentnej kamery (podľa 5.1) je čas potrebný na spracova-
nie jednej snímky obsahujúcej objekty pokrývajúce cca. 10 %56 obrazovej scény 
približne 20 ms, pričom závislosť času potrebného na spracovanie snímky 
a vyhodnotenie ťažísk objektov s rastúcou plochou objektov v obrazovej scéne 
lineárne rastie (obr. 6-23.). 

 

Obr. 6-23 Graf závislosti času spracovania snímky na ploche všetkých objektov v obraze 

pre navrhnutý optimalizovaný algoritmus výpočtu multi-objektového ťažiska 

6.4  ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE KAPITOLY 

Využiteľnosť metód bezdotykového merania polohy objektov spracovaním 
obrazovej informácie je prakticky limitovaná schopnosťou efektívnej implemen-
tácie použitých algoritmov spracovania obrazových dát. Stupeň komplexnosti 
týchto algoritmov determinuje hardwarové nároky na ich reálnu implementáciu.  

Fundamentálnym algoritmom je výpočet jednoduchého obrazového ťažiska, 
ktorého implementáciou a analýzou behu v reálnom HW bola ako jednoznačne 
najdrahšia časť identifikovaná manipulácia s externou obrazovou pamäťou, zabe-

                                                             
56 Scénu s 10 % pokrytím je možné považovať za zaplnenú scénu. V uvedenom prípade sa 
jednalo o meranie polohy 40-tich objektov v scéne, pričom ich jednotlivé plochy boli 
v rozmedzí 180 – 4000 obr. bodov.   
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rajúca približne 70 % času spracovania snímky (obr. 6-5). Optimalizáciou samot-
ného algoritmu výpočtu po matematickej a koncepčnej stránke (kapitola 6.2.1) 
bola s využitím bloku DMA, ktorým disponuje cieľová HW architektúra, navrhnutá 
optimalizovaná implementácia tohto algoritmu dosahujúca cca. 7-násobné zrých-
lenie výpočtu oproti jednoduchej implementácii podľa definície. Pri aplikácii do 
HW štruktúr podľa kapitoly 5, implementácia spĺňa podmienky behu v reálnom 
čase (uvedené v 6.1). Prepočtom dosiahnutých výsledkov je možné odhadnúť ma-
ximálnu frekvenciu obrazových dát, ktoré je schopná navrhnutá inteligentná ka-
mera spracovať v reálnom čase na cca. 32 MPix/s57. 

Získavanie obrazovej 

informáie

Algoritmus výpočtu

Výsledky

O
p

e
rá

c
ie

Čas spracovania
 

Obr. 6-24 Časovo optimalizovaný model získania a spracovania obrazu 

  Optimalizácii algoritmu pre výpočet obrazového ťažiska v obecnej scéne (s 
väčším počtom objektov súčasne) bola venovaná druhá časť tejto kapitoly. Po-
znatky získané v prvej časti boli doplnené o optimalizáciu rozhodovacieho stromu 
pri vyhodnocovaní príslušnosti obr. bodov k jednotlivým objektom. Na rozdiel od 
publikovaných riešení rozhodovacieho stromu, ktoré vytvárajú obecne nemono-
tónnu tabuľku ekvivalencií, bol navrhnutý rozhodovací strom, ktorého výsledkom 
je tabuľka monotónne klesajúcich ekvivalencií. Fáza vyhladzovania stromu ob-
jektových identifikátorov sa tým zjednodušuje na jediný priechod tabuľkou. Taký-
to algoritmus je vhodný najmä pre implementáciu do štruktúr programovateľ-
ných obvodov (FPGA).  
 Optimálnou implementáciou algoritmu bolo dosiahnuté signifikantné 26 
násobné zrýchlenie spracovania snímky a vyhodnotenia polohových charakteris-
tík jednotlivých objektov s lineárnou závislosťou procesného času na celkovej 
ploche objektov v obraze (obr. 6-23). V prípade priemerného 10 % pokrytia obra-

                                                             
57 32 megapixel/s je cca. 80 fps pri rozlíšení WVGA 752x480 a časovaní senzoru zhodnom 
s použitým typom MT9V032 
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zovej scény objektmi záujmu, za použitia HW koncepcie z kapitoly 5, je teoretická 
priepustnosť obrazových dát 18 MPix/s. 
 Vzhľadom na dosiahnutú rýchlosť spracovania obrazu a odhadovaný dáto-
vý tok v reálnom čase je možné uvedené optimalizované algoritmy implemento-
vať do HW prostriedkov bez nároku na externú pamäť obrazových dát. Vhodným 
prepojením obrazového senzoru a výpočtového jadra, ktoré by malo disponovať 
blokmi rýchleho násobenia a pamäťovým kanálom DMA, je možné realizovať kon-
cepciu jednoduchej inteligentnej kamery podľa obr. 6-24 poskytujúcu výsledky 
merania v reálnom čase a s minimálnym oneskorením. Získavame tak príklad 
funkčnej platformy pre realizáciu jednoúčelových senzorov polohy na báze obra-
zovej informácie s odozvou v reálnom čase.  
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7 ZÁVER  

7.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV  

Hlavným cieľom tejto práce bol návrh metód pre zvýšenie presnosti merania 
polohy objektov na základe obrazovej informácie, aplikačne vhodných pre inteli-
gentné kamery s implementáciou v reálnom čase. 

Aby bolo možné stanovený cieľ práce dosiahnuť, bola navrhnutá a realizovaná 
inteligentná kamera s obrazovým senzorom CMOS poskytujúca úplnú kontrolu 
nad nastaviteľnými parametrami obrazového senzoru a procesom spracovania 
obrazových dát. Koncept navrhnutej inteligentnej kamery je predstavený v rámci 
kapitoly 5. Pre riadenie kamery a realizáciu presných meraní polohy vznikol špe-
cializovaný software (viac v Prílohe A). Navrhnutá kamera sa stala súčasťou mera-
cieho pracoviska, ktoré umožnilo vývoj a verifikáciu metód subpixelového mera-
nia diskutovaných v rámci tejto práce.  

 
Originálne výsledky dosiahnuté v rámci riešenia tejto práce:  

 Analýza a identifikácia kľúčových parametrov metódy obrazového 
ťažiska vzhľadom na neistoty merania polohy:  

V rámci kapitoly 4.1 bola predstavená metóda identifikácie objektov 
na základe a priori obrazovej informácie vo forme aktívnych markerov. 
Vplyv šumov indukovaných do obrazovej informácie fyzikálnymi paramet-
rami použitého obrazového senzoru a ich propagácia do výsledku merania 
polohy objektu boli súčasťou analýz v rámci kapitoly 4.3. Na základe ana-
lýzy dát bola v rámci kapitoly 4.3.2 stanovená optimálna miera filtrácie 
potlačujúca náhodnú zložku chyby merania polohy.  

V rámci kapitoly 4.5 bola identifikovaná jednoznačná závislosť medzi 
nastavením jasového prahu algoritmu, fluktuáciou plochy markeru a jeho 
polohou v rámci meranej scény, na základe ktorej bol navrhnutý nový pos-
tup charakterizácie rozlíšenia neznámeho obrazového senzoru (neznámej 
kamery).  

V rámci kapitoly 4.6 bola identifikovaná nelineárna závislosť nasta-
venia jasového prahu a dosiahnuteľnej neistoty merania polohy markeru 
obsahujúca niekoľko lokálnych miním a maxím neistoty. Podrobnou ana-
lýzou tejto závislosti bol za určitých podmienok nastavenia jasového pra-
hu pozorovaný kvázi-sínusový priebeh odchýlky určenia polohy markeru 
od ideálne lineárneho priebehu polohy. Výsledky pozorovania sú v zhode 
s pozorovaní publikovaným v rámci práce [21], avšak analýzy vykonané 
v priebehu riešenia tejto práce jednoznačne potvrdzujú, že uvedený kvázi-
sínusový priebeh priamo súvisí s voľbou hodnoty jasového prahu. 
V citovanej práci je pozorovaný priebeh pripisovaný nevhodnej voľbe 
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úrovne signálu kompenzujúceho úroveň tmavých obrazových bodov. Zis-
tenia v rámci tejto práce nie sú v priamom rozpore s publikovanými tvr-
deniami, prinášajú však iný pohľad na vznik uvedeného javu. Zmena 
úrovne kompenzačného signálu a posunutie jasovej úrovne prahu sú dva 
mechanizmy, ktoré môžu mať rovnaký vonkajší prejav, avšak priama sú-
vislost priebehu chyby a hodnoty jasového prahu doposiaľ nebola publi-
kovaná. 

 Identifikovaná závislosť taktiež potvrdzuje nevhodnosť použitia šta-
tistických algoritmov optimal-threshold, nastavujúcich automaticky jasový 
prah, v prípade požadovaného subpixelového výsledku merania polohy 
objektu s minimálnou neistotou.  

 Stanovenie kritéria identifikujúceho optimálne nastavenie paramet-
rov algoritmu s ohľadom na minimalizáciu neistoty merania polohy: 

Na základe identifikovaných závislostí medzi hodnotou jasového pra-
hu a priebehom plochy markeru v rámci meranej scény, uvedených 
v kapitole 4.5 a závislostí medzi jasovým prahom a neistotou merania zís-
kaných v rámci kapitoly 4.6 bola navrhnutá nová metóda identifikácie op-
timálneho nastavenia hodnoty jasového prahu v požadovanej lokálnej 
pracovnej oblasti. Pre praktické nastavenie meranej úlohy je optimálne 
nastavenie prahovej úrovne vždy identifikované periodickým a symetric-
kým priebehom zmeny plochy markeru v závislosti od jeho polohy v rámci 
požadovaného rozsahu posunutí. Aplikáciou navrhnutého kritéria pri na-
stavovaní parametrov algoritmu bolo u verifikačných meraní možné do-
siahnuť zníženie neistoty merania polohy v priemere o viac ako polovicu 
(hodnota vypočítaná na základe dosiahnuteľných lokálnych miním 
a maxím neistoty podľa tab. 4.4). 

 Zvýšenie presnosti základného algoritmu aplikačne vhodné pre inte-
ligentnú kameru: 

V rámci kapitoly 4.7 bol identifikovaný vzťah medzi tvarom jasového 
profilu aktívneho markeru, nastavením jasového prahu a dosiahnuteľnou 
neistotou merania polohy. Uvedené zistenia inšpirovali návrh novej metó-
dy zvýšenia presnosti merania polohy markeru moduláciou intenzity jeho 
jasu, synchronizovanou s odberom snímok. Aplikáciou navrhnutej metódy 
a verifikačným meraním bolo potvrdené priemerné zníženie neistoty me-
rania o viac ako polovicu v porovnaní s hodnotou nastavenou do optima 
použitím metód uvedených vyššie. Analýze dosiahnutých výsledkov pri 
aplikácii navrhovanej metódy je venovaná kapitola 4.7.1., konkrétne vý-
sledky verifikačných meraní jednotlivých markerov sú potom obsahom 
tab. 4.6 a tab. 4.7. Pri aplikácii navrhnutej metódy bola dosiahnutá reálna 
neistota merania polohy markeru, v najlepšom z prípadov, menšia než  

 

    
  pixelu.  
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 Optimalizované algoritmy merania polohy jedného a viacerých ob-
jektov vzhľadom na rýchlosť spracovania v inteligentnej kamere : 

V rámci kapitoly 6.2 bola uvedená podrobná analýza faktorov 
vplývajúcich na cenu algoritmu merania polohy jedného objektu v scéne 
metódou obrazového ťažiska pri implementácii tejto metódy do 
inteligentnej kamery na báze DSP Blackfin®. Na základe výsledkov analýz 
boli optimalizované jednotlivé výpočtové operácie a dosiahnuté výsledné 
cca. 7-násobné zrýchlenie behu algoritmu v porovnaní s algoritmom bez 
optimalizácie. Celkovo je tak možné s navrhnutou kamerou 
a optimalizovaným algoritmom spracovať v reálnom čase až cca. 
32 MPixel obrazových dát za sekundu (teoreticky cca. 93 jednoduchých 
odmerov polohy objektu za sekundu, pri rozlíšení obrazu 752 x 480 
obrazových bodov).  

Kapitola 6.3 práce sa zaoberala optimalizáciou algoritmu výpočtu ob-
razového ťažiska viacerých objektov v obrazovej scéne súčasne. Oproti 
publikovaným algoritmom značenia spojitých oblastí bol optimalizovaný 
rozhodovací strom algoritmu. Výsledkom optimalizácie je monotónna ta-
buľka ekvivalencií objektov vhodná pre jednopriechodové spracovanie 
(vhodná pre implementáciu do FPGA). Navrhovaná implementácia je tak 
26-násobne rýchlejšia v porovnaní so základnou neoptimalizovanou im-
plementáciou algoritmu. V prípade 10 % pokrytia obrazovej scény ob-
jektami, za použitia HW koncepcie kamery z kapitoly 5, je dosiahnuteľná 
teoretická priepustnosť obrazových dát 18 MPix/s (teoreticky cca. 53 od-
merov polohy objektov za sekundu, pri rozlíšení obrazu 752 x 480 obra-
zových bodov). 

Dosiahnuté výsledky pri verifikácii navrhnutých optimalizovaných al-
goritmov jednoduchého a multi-objektového výpočtu obrazového ťažiska 
predurčujú použitie týchto algoritmov v jednoduchých obrazových senzo-
roch, ktoré nedisponujú možnosťou uložiť celý snímok do obrazovej pa-
mäti (implementácia uvedených algoritmov vyžaduje uloženie max. 4 ob-
razových riadkov).   

Z uvedených záverov plynie, že vytýčené ciele práce boli splnené. Výsledky 
práce boli priebežne v rámci riešenia práce využívané a publikované (publikačné 
výsledky sú obsahom kapitoly 11). Okrem publikačných výstupov, boli výsledky 
práce, najmä navrhnutá inteligentná kamera ViSor (kapitola 5) a meracie pracovi-
sko (kapitola 4.4.1) používané v rámci riešenia množstva bakalárskych 
a diplomových prác. Navrhnutá inteligentná kamera ViSor, spoločne s vytvoreným 
PC  software je súčasťou výučby predmetov zameraných na obrazové senzory, 
videometriu a bezdotykové meranie na Katedře měření.   



Ondrej Pribula Záver 

 

106 
 

7.2 DOPORUČENIA PRE ĎALŠIU PRÁCU  

Vzťahy medzi tvarom markeru, jeho jasovým rozložením a dosiahnuteľnou 
presnosťou boli v rámci tejto práce stanovené na základe meraní realizovaných 
s jednoduchým kruhovým markerom. Vzhľadom na identifikovaný vzťah medzi 
počtom hranových bodov markeru a tvarom priebehu neistoty v závislosti na na-
stavení jasového prahu sa otvárajú ďalšie možnosti pre konštrukciu a výzkum 
markerov generujúcich menej strmý priebeh hrany. Základnou metódou „zjemne-
nia“ hrany markeru je mierne rozmazanie obrazu markeru nastavením sub-
optimálneho zaostrenia scény. Základné pokusy s rozostreným markerom boli 
realizované už v rámci meraní pre túto disertačnú prácu, pričom boli dosiahnuté 
perspektívne výsledky. 

Kvázi-sínusový priebeh odchýlky meranej polohy od ideálne lineárneho prie-
behu zhodný so záverami prezentovanými v rámci tejto práce bol pozorovaný aj 
u merania polohy hrany metódou lineárnej interpolácie [63]. S ohľadom na po-
dobnosť prejavov publikovanej chyby s výsledkami analýz uvedených v tejto práci 
by v rámci ďalšej práce bolo zaujímavé rozšíriť navrhnuté postupy optimalizácie 
nastavenia jasového prahu a navrhnutú metódu modulácie intenzity jasu objektu 
aj na problematiku určovania polohy hrany objektov (pri podsvetlení objektu 
zadným osvetľovačom).  

V rámci záverov práce je uvedená vhodnosť navrhnutých optimalizovaných 
algoritmov pre výpočet polohy objektov pre implementáciu do štruktúr FPGA. 
Praktické overenie navrhovaných postupov a integrácia úloh presného merania 
polohy do obvodov hradlových polí (bez potreby ďalších riadiacich, či vyhodno-
covacích obvodov) prinesú vysokú dynamiku merania (v zmysle počtu odmerov 
za sekundu) a umožnia prípadnú priamu integráciu navrhnutých metód prostred-
níctvom zákazníckych integrovaných obvodov.   
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8 ZOZNAM POUŽITÝCH  SYMBOLOV 

Q Elektrický náboj [C]  

Ee Intenzita ožiarenia [W/m2]  

  Vlnová dĺžka [m] 

   Plocha fotoelementu [m2] 

H Počet vertikálnych obrazových bodov obrazového senzoru  

W Počet horizonálnych obrazových bodov obrazového senzoru 

x Horizontálna súradnica reprezentujúca zložku polohy obrazového bodu  

y Vertikálna súradnica reprezentujúca zložku polohy obrazového bodu 

Tx Zložka obrazového ťažiska v ose x [pixel] 

Ty Zložka obrazového ťažiska v ose y [pixel] 

σ Smerodajná odchýlka 

f Ohnisková vzdialenosť objektívu [m] 

k Clonové číslo objektívu 

β’ Priečne zväčšenie  

  Vzdialenosť medzi predmetom a obrazom [m] 

Δo Veľkosť kroku posunu markeru v objektovej rovine [m] 

Δs Veľkosť kroku posunu markeru v obrazovej rovine [m] 

   Ideálne lineárna hodnota polohy markeru pre posunutie  i [pixel] 

   Hodnota polohy markeru získaná meraním kamerou  pre posunutie i [pixel] 

   Neistota merania polohy objektu [pixel] 

I Obrazová jasová funkcia (reprezentácia hodnoty prvku v dvojrozmernom poli) 

L Identifikátor príslušnosti obrazového bodu k objektu 
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9 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK  

PC Osobný počítač (angl. Personal Computer) 

CMOS 
Technológia polovodičových integrovaných obvodov (angl. Complementary 
Metal Oxide Semicontructor) 

CCD Nábojovo viazaná štruktúra (angl. Charge Cupled Device) 

MOS Technológia polovodičových prvkov (angl. Metal Oxide Semicontructor) 

DSP Digitálny Signálový Procesor (angl. Digital Signal Processor) 

CPU Centrálna procesorová jednotka (angl. Central Processing Unit) 

OS Operačný Systém (angl. Operating System) 

USB Štandardizované sériové rozhranie PC (angl. Universal Seial Bus)  

H-SYNC Signál pre horiznotálnu synchronizáciu obrazový dát 

V-SYNC Signál pre vertikálnu synchronizáciu obrazových dát 

ERS 
Elektronická závierka s postupnou expozíciou snímky (angl. Electronic 
Rolling Shutter) 

GRS 
Elektronická závierka s celoplošnou expozíciou snímky (angl. Global Reset 
Release) 

FPS 
Jednotka snímkovej frekvencie obrazového senzoru (angl. Frames per 
Second) 

SDRAM 
Synchrónna dynamická pamäť s náhodným prístupom k dátam (angl. 
Synchronous Dynamic RAM) 

RAM Pamäť s náhodným prístupom k dátam (angl. Random Access Memory) 

FPGA Technológia hradlových polí (angl. Field Programmable Gate Array) 

MAC 
Jednotka jednocyklového násobenia operandov a ukladania výsledkov DSP 
(angl. Multiply and Accumulate) 

RISC 
Architektúra procesoru s redukovanou inštrukčnou sadou (angl. Reduced 
Instruction Set Computer) 

SIMD 
Technológia DSP spracovávajúca v jednom inštrukčnom cykle viac dát 
(angl. Single Instruction Multiple Data) 

EBIU 
Jednotka riadenia a prístupu k externej zbernici DSP (angl. External Bus 
Interface Unit) 

PTH 
Technológia vývodovej montáže elektronických prvkov (angl. Pin Through 
Hole)  

SMT 
Technológia povrchovej montáže elektronických prvkov (angl. Surface 
Mount Technology) 

EMI Elektromagnetické vyžarovanie (angl. Electro Magnetic Irradiance) 

EMC Elektromagnetická kompatibilita (angl. Electro Magnetic Compatibility) 

LUT Náhľadová tabuľka (angl. Look-up Table) 
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12 PRÍLOHA A: VISOR CONTROL CENTER 

V rámci riešenia disertačnej práce vznikol komplexný software umožňujúci 
použitie navrhnutej inteligentnej kamery ViSor pre zber verifikačných dát, ako aj 
pre aplikáciu tejto kamery v úlohách merania polohy objektov.  

ViSor Control Center je software určený pre PC s operačným systémom Win-
dows (XP a vyšší), ktorý slúži pre ovládanie inteligentnej kamery ViSor. Umožňuje 
nastavenie základných parametrov použitého obrazového senzoru, konfiguráciu 
funkcií pre meranie polohy objektov a riadenie experimentov využívajúcich line-
árny polohovací mechanizmus priamo podporovaný kamerou ViSor.  

12.1 HARDWAROVÉ A  SOFTWAROVÉ POŽIADAVKY  

Ovládací software ViSor Control Center je určený pre počítače PC vybavené 
operačným systémom Microsoft Windows XP, Vista, Seven alebo Eight v 32-bitovej 
i 64-bitovej konfigurácii. Základným predpokladom bezchybnej funkcie programu 
je nainštalovaný Microsoft .NET Framework verzie 3.5 a vyššej. 
Odporúčaná minimálna hardwarová konfigurácia je Intel® Pentium® Procesor 
1 GHz s  min. 256 MB operačnej pamäti. Diskové nároky pre inštaláciu sú mini-
málne58.      

12.2 ZÁKLADNÉ FUNKCIE PROGRAMU 

Program ViSor Control Center užívateľovi umožňuje: 

 Získanie základných informácií o kamere a použitom obrazovom senzore 
 Rýchlu kontrolu funkcie kamery 

o Testovacie obrazce vo forme vertikálnych a horizontálnych pru-
hov s lineárnu zmenou jasu v celom rozsahu rozlíšenia použitého 
senzoru 

o Jednoduchý hardwarový test kamery 
 Rýchly a bezpečný update firmvéru kamery za behu 
 Priamu komunikáciu s kamerou a obrazovým senzorom 

o Paketové príkazy pre firmwarové bloky 
o Priamy prístup k použitému CMOS obrazovému senzoru prostred-

níctvom zbernice I2C  
 Konfiguráciu základných parametrov obrazového senzoru 

                                                             
58 Uvedená minimálna konfigurácia môže výrazne spomaliť chod softvéru, čo sa prejaví 
najmä pri režimoch kontinuálneho videa a živých vykresleniach zvolených grafov. 
V špeciálnych prípadoch môže nízky výkon PC spôsobovať nestabilitu v komunikácii 
s kamerou (a jej výpadky). Je preto odporúčané použiť konfiguráciu s 2 GHz taktovacou 
frekvenciou a 1GB operačnej pamäti.    
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o Rozlíšenie obrazu prostredníctvom funkcie sub-sampling (ak pou-
žitý obrazový senzor touto funkciou disponuje) 

o Spôsob vyčítania obrazovej informácie (rotácia, prevrátenie obra-
zu) 

o Nastavenie oblasti záujmu – windowing (ak použitý obrazový sen-
zor touto funkciou disponuje) 

o Ovládanie expozičnej doby obrazu  
 Náhľad na pozorovanú scénu  

o Kontinuálne video 
o Snímkový režim 

 Základnú analýzu získaného obrazu 
o Histogram59 
o Zobrazenie jasového profilu zvoleného riadku – až 15 riadkov sú-

časne59  
 Ukladanie obrazu na disk PC 

o Formát BMP, JPEG, PNG (iba v snímkovom režime) 
o Visor Binary Container60 

 Funkcie analýzy objektov  
o Jeden objekt / viac objektov v scéne (max. cca. 20 objektov61) 
o Jednorazové / kontinuálne meranie  
o Konfigurácia segmentácie obrazu62 

 Nastavenie prahovej hodnoty jasu 
 Inverzia obrazu (pre meranie polohy tmavých objektov) 
 Šedotónový / binárny prah 

o Vizualizácia aktuálnej polohy objektov na obrazovke63  
o Ukladanie polohy objektov do tabuľky 
o Vizualizácia parametrov jednotlivých objektov v čase 

 Poloha v ose X 
 Poloha v ose Y 
 Poloha v X-Y súradniciach 
 Plocha objektu 

o Export výsledkov ako textový súbor (kompatibilný s MS Excel, 
Matlab atď.), prípadne grafické zobrazenie a tlač 

 Funkcie sekvenčného snímania64 

                                                             
59 Údaje sú obnovované s každým prijatým obrázkom do PC, teda v režime kontinuálneho 
videa kontinuálne a v režime snímkového režimu po každej prijatej snímke 
60 ViSor Binary Container – binárny súbor kontainerového typu bližšie popísaný v kapitole 
12.9 
61 Obmedzenie počtu objektov je dané dostupnou voľnou operačnou pamäťou kamery 
62 Živý náhľad na zmenu prahovej hodnoty – pri každej zmene a povolenom živom náhľa-
de sa získa a požadovane upraví nový snímok, ktorý sa odošle do PC, užívateľ tak reálne 
vidí to čo algoritmus merania polohy po segementácii 
63 Možné kombinovať s kontinuálnym zobrazením scény – živý náhľad na polohu 
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o Konfigurácia počtu snímok a podsnímok (frames / sub-frames) 
o Nastavenie hodnôt pomocných premenných65  

 Konfigurácie lineárneho polohovacieho mechanizmu MERCURY 
o Inicializácia polohovacej jednotky 
o Zistenie aktuálnej pozície jednotky 
o Relatívny / absolútny posun o daný počet krokov jednotky (nasta-

venie inkrementu pri sekvenčnom meraní) 
o Nastavenie nulovej pozície (Home)  
o Presun na nulovú pozíciu 

 TCP/IP rozhranie aplikácie pre vzdialenú komunikáciu s kamerou 
a správu merania na diaľku 

o TCP/IP rozhranie s pseudo-SCIPI príkazmi 

12.3 HLAVNÉ OKNO PROGRAMU VISOR CONTROL 
CENTER 

D - Okno správ

E - Stavová lišta

A - Lišta nástrojov B - Okno obrazového náhľadu

C - Ovládací a konfiguračný panel

 

Obr. 12-1 Hlavné okno programu ViSor Control Center 

Hlavné okno programu ViSor Control Center pozostáva z piatich hlavných 
častí umožňujúcich pohodlnú a prehľadnú obsluhu inteligentnej kamery. 

                                                                                                                                                                  
64 Sekvenčné snímanie má zmysel spoločne s funkciou ukladanie do formátu ViSor Binary 
Container 
65 Do každého rámca ViSor Binary Containteru sa ukladajú priame obrazové dáta a set 4 
pomocných premenných 
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12.3.1 LIŠTA NÁSTROJOV 

A – pripojenie 

kamery

B – hardware 

info

C – kontinuálne 

video štart

D – kontinuálne 

video stop

E – jedna 

snímka

F – nahrávanie 

VBC

G - výber oblasti

H - výber riadku

I – profil riadku

J - histogram

 

Obr. 12-2 Lišta nástrojov - detailný popis 

Lišta nástrojov (obr. 12-2) poskytuje rýchly prístup k základným operáciám 
a nástrojom pre ovládanie programu: 

 Rýchle pripojenie Inteligentnej kamery ViSor (A) 
 Informácie o pripojenej kamere (B)  
 Spustenie režimu kontinuálneho videa (C) 
 Ukončenie režimu kontinuálneho videa (D) 
 Prenesenie jednej aktuálnej snímky z kamery do PC (E) 
 Spustenie záznamu prichádzajúcich obrazových dát VBC66 súboru (F) 
 Aktivácia nástroja pre výber oblasti (G) 
 Aktivácia nástroja pre výber jedného riadku (H) 
 Spustenie analytického nástroja „Profil riadku“ (I) 
 Spustenie analytického nástroja „Histogram“ (J) 

12.3.2  OKNO OBRAZOVÉHO NÁHĽADU 

Okno obrazového náhľadu (obr. 12-1 B) slúži na vizualizáciu prichádzajú-
cich obrazových dát z inteligentnej kamery.  Obraz je vždy korektne zobrazovaný 
vzhľadom na aktuálne zvolené parametre snímania67 (zvolené rozlíšenie, vybraná 
oblasť v obraze).  
Z princípu prenosu obrazových dát z kamery do PC sú možné dva režimy: 

                                                             
66 ViSor Binary Container, viz. kapitola 12.9 
67 Obraz je zobrazovaný korektne v prípade, že akékoľvek nastavenie parametrov CMOS 
senzoru bolo realizované nástrojmi na Konfiguračnom paneli v záložke Image Sensor. 
Pokiaľ bol senzor nastavený priamo prostredníctvom I2C príkazov, zobrazovanie nemusí 
byť korektné.  
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 Režim kontinuálneho toku obrazových dát  - kontinuálne video  
 Snímkový režim  

Toto okno slúži taktiež pre grafické zobrazenie výsledkov merania, prípadne 
pre voľbu oblastí záujmu pri konfigurácii obrazového senzoru alebo analytických 
nástrojov.  

12.3.2.1 Kontinuálne video  

V tomto režime, zvolenom výberom ovládacieho prvku C (obr. 12-2), do-
chádza k neustálemu prenosu aktuálnej obrazovej informácie z kamery do PC. 
Toto sa deje na pozadí ďalších operácií, ktoré kamera vykonáva (napr. meranie 
polohy objektu ak je táto funkcia aktivovaná). Prenos veľkého množstva obrazo-
vých dát má však za následok výrazné spomalenie ostatných úloh vykonávaných 
kamerou. Preto je vhodné pri požadovanej vysokej rýchlosti merania vypnúť kon-
tinuálny prenos obrazu do (D). 

12.3.2.2 Snímkový režim 

Stlačením ovládacieho prvku pre prenos snímku (obr. 12-2 E) program po-
siela požiadavku na odoslanie aktuálnej obrazovej snímky, ktorá je potom zobra-
zovaná. Tento režim je výhodný pri zisťovaní aktuálneho stavu scény najmä pri 
úlohách kontinuálneho merania, kedy dynamika merania nie je dlhodobo ovplyv-
ňovaná prenosom obrazových dát do PC a s tým súvisiacimi oneskoreniami kame-
ry.  

12.3.3 OVLÁDACÍ A KONFIGURAČNÝ PANEL 

Jedná sa o hlavný nástroj pre nastavovanie kamery, ovládanie integrova-
ných meracích úloh, vizualizáciu a štatistické spracovanie výsledkov merania. Je 
realizovaný formou panelu s záložkami, pričom si užívateľ volí, s ktorou skupinou 
funkcií chce aktuálne pracovať. Od verzie programu 3.3.0.1 sú dostupné nasledu-
júce panely nástrojov: 

 Image Sensor – panel pre konfiguráciu CMOS obrazového senzoru kamery 
 COG Measurement – panel pre správu úloh merania polohy objektov me-

tódami obrazového ťažiska 
 Sequential Shooting – panel pre správu úloh sekvenčného snímkovania 

podporovaných kamerou ViSor  
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12.3.4 HLAVNÉ MENU  
H

la
v

n
é

 m
e

n
u

 a
p

li
k

á
c

ie

Camera

Commands
(priame príkazy pre kameru)

Connect / Disconnect
(pripojenie / odpojenie)

Hardware Info
(informácie o kamere)

Hardware Test
(test funkcií kamery)

HW Test
(základný test hardvéru)

Test Pattern 1
(testovací obrazec)

Test Pattern 2
(testovací obrazec)

Packet
(paketový príkaz)

I2C Sensor
(priamy príkaz na I2C 

senzoru)

Update Firmware
(nahranie nového firmvéru)

Hardware Reset
(reset kamery)

TCP / IP Bridge
(vzdialený prístup)

Communication 

Forwarding
(povolenie / zrušenie prístupu)

Port
(nastavuje PORT pre server)

Set Password
(heslo pre vzdialený prístup)

Image
(obrázok)

Save Actual
(uloží aktuálny snímok)

Analysis
(analýza)

Histogram
(okno histogramu)

Line Profile
(okno riadkových profilov)

Results
(výsledky)

New Results Window
(nové okno výsledkov)

TCP Tunnel
(TCP/IP pseudo SCIPI)

Start TCP Server
(spustenie serveru)

Stop TCP Server
(ukončenie činnosti serveru)

Port
(nastavenie portu serveru)

About
(o aplikácii)

 

Obr. 12-3 Mapa hlavného menu programu ViSor Control Center 
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12.4 VZDIALENÝ PRÍSTUP KU  KAMERE CEZ TCP/IP – 
TCP/IP MOST 

Aplikácia ViSor Control Center umožňuje vzdialený prístup k funkciám ka-
mery prostredníctvom TCP/IP komunikačného protokolu a rozhrania. Vzhľadom 
na to, že do hardwarovej verzie 2.0 inteligentnej kamery ViSor, kamera nie je 
priamo vybavená fyzickým rozhraním typu Ethernet, je toto rozhranie emulované 
prostredníctvom samotnej aplikácie ViSor Control Center. Pre vzdialený prístup 
ku kamere je potrebné mať kameru v mieste inštalácie pripojenú k PC 
s rozhraním Ethernet a pripojením k počitačovej sieti, na ktorom je spustená apli-
kácia ViSor Control Center s korektne pripojenou kamerou rozhraním USB. Reali-
záciu vzdialeného prístupu ilustruje obr. 12-4. 

USB

EthernetTCP/IP

TCP/IP

ViSor Control 

Center
(ovládaný)

ViSor Control 

Center
(ovládajúci)

TCP/IP

 

Obr. 12-4 Vzdialený prístup ku kamere 

12.5 VSTAVANÉ FUNKCIE ON-LINE ANALÝZY OBRAZU  

Aplikácia ViSor Control Center je z dôvodu uľahčenia nastavenia meranej 
scény a konfigurácie obrazového senzoru vybavená základnými funkciami analýzy 
obrazu: 

 Zistenie hodnoty jasu vybraného obrazového bodu 
 Histogram 
 Jasový profil vybraných obrazových riadkov 

Všetky uvedené analytické nástroje pracujú vždy nad aktuálnou snímkou pri-
jatou z kamery. V prípade, že kamera pracuje v režime kontinuálneho videa, sú 
výsledky obnovované s každou novou snímkou68. 

                                                             
68 Výnimku tvorí funkcia zistenia jasovej hodnoty vybraného obrazového bodu. Hodnota 
sa v tomto prípade obnovuje pohnutím ukazovateľom myši nad oknom obrazového ná-
hľadu 
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12.5.1 HODNOTA JASU VYBRANÉHO OBRAZOVÉHO BODU 

Hodnota jasu vybraného obrazového bodu je vždy súčasťou stavovej lišty 
hlavného okna aplikácie. Súčasne so súradnicami daného obrazového bodu je 
zobrazovaná jeho jasová hodnota. Výber obrazového bodu sa vykonáva pohybom 
kurzoru myši nad obrázkom, pričom konkrétna jasová hodnota a súradnice sú 
obnovované pri každom pohybe kurzoru.  

12.5.2 JASOVÝ HISTOGRAM 

 

Obr. 12-5 Okno histogramu 

Okno histogramu (obr. 12-5) je možné vyvolať buď priamo z lišty nástrojov 
voľbou ikony histogram alebo z hlavného menu aplikácie ako Analysis – 
Histogram.  

Počet binov69 histogramu je rovný počtu možných hodnôt70 jasu použitého 
obrazového senzoru (toto je dané bitovým rozlíšením použitého obrazového sen-
zoru). 

Pravým tlačidlom myši nad obrázkom grafu je možné vyvolať kontextové 
menu umožňujúce zväčšenie vybranej časti grafu, sledovanie hodnôt 
v jednolivých bodoch grafu a export grafu do súboru, prípadne priamo na tlačové 
zariadenie.  
Analýza pracuje v režime tzv. živého náhľadu, kedy s každou novo prijatou sním-
kou dochádza k prepočítaniu všetkých hodnôt a ich novému vykresleniu.  

                                                             
69 Bin – obor hodnôt jedného úseku reprezentovaného jednou čiarou histogramu 
70 Počet jasových hodnôt sa vypočíta ako 2N, kde N je bitové rozlíšenie A/D prevodníku 
použitého obrazového senzoru 
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12.5.3 JASOVÝ PROFIL VYBRANÝCH OBRAZOVÝCH RIADKOV 

A – výber nového 

riadku obrazu

B – legenda s 

čislami riakov

C – zmazanie 

výberu

D – zobrazenie 

bodov grafu

 

Obr. 12-6 Okno jasového profilu vybraných riadkov 

Okno analýzy jasového profilu je možné vyvolať jednak priamo z lišty ná-
strojov voľbou príslušnej ikony alebo z hlavného menu aplikácie ako Analysis – 
Line Profile.  

Jedná sa o analytický nástroj zobrazujúci jasový intenzitný profil vybraného, 
resp. až 15 súčasne vybraných riadkov obrazu. Výber riadku, sa vykonáva 
s použitím „nástroja pre výber riadku“ tak, že sa priamo v okne obrazového náhľa-
du vyberie kliknutím myši požadovaný obrazový riadok (tento sa zvýrazní čiarou 
žltej farby). Do grafu pre analýzu jasového profilu sa potom vybraný riadok pridá 
stlačení tlačidla „pridať vybraný riadok“ (obr. 12-6 A). Novo pridaný riadok sa 
graficky zobrazí unikátnou farbou a jeho popis sa pridá automaticky do legendy 
grafu v hornej časti okna. 

Zobrazenie umožňuje vykresliť iba interpolovanú spojovú čiaru jasových 
hodnôt jednolivých obrazových bodov v riadku, prípadne je možné zobraziť jed-
notlivé body grafu. Vymazanie výberu všetkých riadkov je možné stlačením tlačid-
la „zmazať riadky“. 

Pravým tlačidlom myši nad obrázkom grafu je možné vyvolať kontextové 
menu umožňujúce zväčšenie vybranej časti grafu, sledovanie hodnôt 
v jednolivých bodoch grafu a export grafu do súboru, prípadne priamo na tlačové 
zariadenie.  

Analýza pracuje v režime tzv. živého náhľadu, kedy s každou novo prijatou 
snímkou dochádza k prepočítaniu všetkých hodnôt a ich novému vykresleniu.      
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12.6 KONFIGURÁCIA OBRAZOVÉHO SENZORU  

A - voľba kvality 

obrazu

B - voľba 

obrazového okna

C - nastavenie 

doby expozície 

E - prevrátiť obraz

F - otočiť obraz o 

180º

D - nastavenie módu 

vyčítania obrazu

G - vložiť súradnice

H - nastaviť okno

I - voľba počtu 

integračných riadkov

J - nastaviť 

integračnú dobu
K - reset senzoru

 

Obr. 12-7 Panel konfigurácie obrazového senzoru 

Panel pre kongifuráciu základných parametrov obrazového senzoru (obr. 
12-7) je užívateľovi prístupný cez záložku „Image Sensor“ ovládacieho 
a konfiguračného panelu. Vzhľadom na to, že inteligentná kamera ViSor používa 
obrazový senzor technológie CMOS, je možné priamo na tomto čipe konfigurovať 
množstvo parametrov. Základné parametre prístupné cez panel konfigurácie ob-
razového senzoru sú: 

 Voľba kvality obrazu (subsampling) 
 Výber aktívnej obrazovej oblasti senzoru (windowing) 
 Konfigurácia vyčítania obrazovej informácie zo senzoru (image readout 

mode) 
 Nastavenie doby expozície (number of integration rows) 
 Uvedenie senzoru do továrneho nastavenia (reset) 
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12.6.1 PRIAMY PRÍSTUP K REGISTROM OBRAZOVÉHO SENZORU PRO-
STREDNÍCTVOM I2C ROZHRANIA 

A - adresa registru

B - zapisovaná hodnota

C - prečítaj register

D - zapíš register

 

Obr. 12-8 Okno komunikácie s obrazovým senzorom cez I
2
C 

Aplikácia ViSor Control Center umožňuje aj expertný prístup priamo 
k registrom použitého obrazového senzoru prostredníctvom komunikačného roz-
hrania I2C. Okno pre priamu komunikáciu s obrazovým senzorom po zbernici I2C 
(obr. 12-8) je prístupné cez hlavné menu programu spustením položky Camera – 
Commands – I2C Sensor. 

Po vyplnení adresy71 registru v poli „Register address“ a stlačení tlačidla 
„Read Register“ je prečítaná hodnota uložená na danej adrese a jej hodnota je zob-
razená užívateľovi v rámci novej správy (obr. 12-9) z kamery v „okne správ“. 

[15:7:29] I2C READ command received: address 0x0, data 0x8431

[15:8:35] I2C WRITE command received: address 0xC, data 0x8

 

Obr. 12-9 Správa o čítaní / zápise registrov senzoru (okno správ) 

Pre zápis hodnoty72 do registru senzoru je potrebné vyplniť adresu rovnako 
ako pri operácii čítania spoločne s vyplnením poľa „Data to write“ hodnoty, ktorú 
chceme na danú adresu registra zapísať. Po stlačení tlačidla „Write Register“ fy-
zicky prebehne zápis a užívateľ je informovaný správou pridanou do „okna správ“ 
(obr. 12-9). 

                                                             
71 Aplikácia podporuje 8-bitovú adresu registru – t.j. rozsah adries 0 – 255.  
72 Aplikácia podporuje 16-bitovú hodnotu – t.j. rozsah 0 – 65535. 
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12.7 NÁSTROJE PRESNÉHO MERANIA A ANALÝZY 
POLOHY OBJEKTOV 

A - počet objektov v 

scéne

B - meranie

C - výsledky

D - rozpoznané 

objekty

E - parametre 

segmentácie

G - nové analytické 

okno objektu

F - vykonaj jedno 

meranie

H - spusti kontinuálne 

meranie

 

Obr. 12-10 Panel nástrojov pre presné meranie a analýzu polohy objektov 

Inteligentná kamera ViSor s verziou firmware 3.4 a vyššou je vybavená ná-
strojmi pre presné meranie73 a analýzu polohy objektov, ktoré sú užívateľsky prí-
stupné cez záložku „COG Measurement“ ovládacieho a konfiguračného panelu 
(obr. 12-10).  

Panel poskytuje 4 základné nástroje: 

 Nastavenie parametrov segmentácie obrazu (E) 
 Konfigurácia algoritmu merania polohy (A) 
 Ovládanie merania (B) 
 Reprezentácia výsledkov merania (C) 

Z princípu aplikácie algoritmu je potrebné definovať či sa bude jednať 
o meranie jediného objektu, alebo je predpokladaný výskyt viacerých objektov 
v pozorovanej scéne. Toto sa vykoná voľbou „Single Object“ resp. „Multiple Ob-
jects“ nachádzajúcich sa na paneli „Number of Objects“ (A).  

                                                             
73 Pre vyhodnotenie polohy objektov sa používajú metódy detailne diskutované v rámci 
tejto práce.  
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12.7.1 PRÁCA S VÝSLEDKAMI 

12.7.1.1 Zobrazenie výsledkov v reálnom čase 

Výsledky aplikácie nástrojov presného merania polohy objektov sú v reálnom 
čase dostupné priamo prostredníctvom záložky „COG Measurement“ v dvoch for-
mátoch: 

 Zvýraznené súradnice polohy prvého rozpoznaného objektu a jeho plocha  
 Súradnice a plocha všetkých rozpoznaných objektov vo forme stromovej 

štruktúry na paneli „Results / Detected Objects“ (C) 

Výsledky je taktiež možné zobraziť priamo graficky v hlavnom okne zaškrtnu-
tím políčok „Show COG“ (ťažiská objektov) a „Show Labels“ (označenie objektov). 

12.7.1.2 Ukladanie výsledkov do tabuľky  

Získané výsledky merania polohy a plochy objektov je možné okamžite uk-
ladať do prehľadnej tabuľky, ktorá potom umožňuje jednoduché doplnenie dát 
o poznámku a export do súboru pre uloženie a ďalšie spracovanie74. V závislosti 
od voľby režimu, namerané hodnoty sú pridávané po jednom alebo kontinuálne. 

 

Obr. 12-11 Tabuľka výsledkov merania 

                                                             
74 Dáta sú priamo v súbore čitateľné a zároveň kompatibilné s importným formátom Mic-
rosoft Excel, Matlab atď.  
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12.7.1.3 Vizualizácia výsledkov v  reálnom čase – analýza polohy 
a plochy objektov 

A - výber analyzovaného 

parametru

B - voľba rozsahu 

zobrazenia

C - uloženie výsledkov

D - posun časovej osi

E - aktívny živý náhľad

F – zmazanie uložených 

hodnôt

 

Obr. 12-12 Okno živej vizualizácie polohy a plochy objektu čase 

Výsledky merania polohy a plochy objektov je možné analyzovať v čase 
prostredníctvom nástroja pre živú vizualizáciu výsledkov. Okno živej vizualizácie 
výsledkov merania „Object Live Plot“ (obr. 12-12) je možné vyvolať stlačením tla-
čidla „New Live Plot“ na paneli „Results“. Nové vytvorené okno vizualizácie výsled-
kov je vždy viazané na konkrétny objekt, preto pred jeho vytvorením je potrebné 
v stromovej štruktúre rozpoznaných objektov  zvoliť objekt záujmu75 (kliknutím 
myši na daný objekt). 

Okno živej vizualizácie polohy a plochy objektu poskytuje nasledujúce štyri 
možnosti zobrazenia: 

 X-ová súradnica polohy objektu v čase 
 Y-ová súradnica polohy objektu v čase 
 X-Y poloha objektu v čase 
 Pozorovaná plocha objektu v čase 

Voľba jedného zo štyroch režimov zobrazenia sa vykonáva cez panel „Plot Object“. 
Časovú76 mierku zobrazenia je možné dynamicky meniť prostredníctvom 

posuvníku „Measurements Plot Range“ (B). Po každej zmene hodnoty posuvníku 
sa automaticky prekreslí graf do požadovanej podoby.  

Na časovej osi záznamu je možné pohybovať sa prostredníctvom horizon-
tálneho posuvníku umiestneného v spodnej časti grafu (D). 

                                                             
75 Pre jeden objekt je možné vytvoriť viac okien súčasne. 
76 Jednotkou času je v tomto prípade doba medzi dvomi odmermi, ktorá je daná aktuálnym 
počtom spracovávaných snímok/s .  
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12.8  SEKVENČNÉ MERANIE  

Aplikácia ViSor Control Center umožňuje taktiež režim sekvenčného mera-
nia, ktorého stavový diagram ukazuje obr. 12-13. V tomto režime kamera nasníma 
preddefinovaný počet snímok (N), vykoná inkrement polohovacieho mechanizmu 
a opäť sníma preddefinovaný počet snímok (N), toto všetko opakuje definovaný 
počet krát (M). 

Nová snímka

Inkrement 

polohovacej 

jednotky

Odoslanie dát do 

PC

Oneskorenie 

(stabilizácia 

polohy)

Štart

N

M

 

Obr. 12-13 Stavový diagram sekvenčného merania 

12.8.1 KONFIGURÁCIA POLOHOVACIEHO ZARIADENIA (MERCURY) 

Aplikácia ViSor Control Center je schopná konfigurovať polohovacie zaria-
denie, ktoré je pripojené priamo k inteligentnej kamere ViSor prostredníctvom 
komunikačného rozhrania RS-23277. Kamera podporuje príkazy riadiacej jednot-
ky polohovacích systémov MERCURY, preto nasledujúci text bude zameraný práve 
na ne78.   

Nastavenie polohovacieho zariadenia sa vykonáva prostredníctvom ovlá-
dacích prvkov prístupných cez záložku „Sequence Shooting“ v hlavnom okne prog-
ramu, prvkami panelu „Mercury Positioning Stage. 

                                                             
77 Jedná sa o doplnkový rozširujúci modul kamery. Nie všetky zariadenia sú vybavené 
týmto modulom. 
78 Princípy však budú obdobné pri použití akejkoľvek inej polohovacej jednotky, ktorá 
bude podporovaná inteligentnou kamerou.  
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A - konfigurácia 

sekvencéru

C - konfigurácia 

polohovacieho 

systému

B - pomocné 

premenné

 

Obr. 12-14 Záložka konfigurácie sekvenčného snímania 

Polohovací mechanizmus je možné: 

 Adresovať (Stage Address)79 
 Inicializovať polohovaciu jednotku (Initialize Unit) 
 Prečítať polohu jednotky (Get Actual Position) 
 Relatívny posun o daný počet krokov (Move value + Move Relative) 
 Absolútny posun na danú polohu (Move value + Move Absoulute) 
 Nastaviť nulovú pozíciu polohovacieho mechanizmu (Set Home) 
 Iniciovať presun na nulovú pozíciu (Go Home) 
 Okamžite zastaviť pohyb polohovacej jednotky (STOP) 

12.8.2 KONFIGURÁCIA SEKVENCÉRU 

Konfigurácia sekvenčného merania sa vykonáva prostredníctvom panelu 
„Frame Sequence“ (A). Preddefinovaný počet snímok N  sa nastavuje v poli „Num-
ber of sub-frames“ a celkový počet cyklov M v poli „Number of frames“. Celkový 
počet snímok odoslaných do PC je teda M x N. 

Sekvenčné snímanie sa spustí stlačením tlačidla „Start“ a prípadne pred na-
staveným počtom sekvencií ukončí tlačidlom „Stop“.  

                                                             
79 Adresácia polohovacieho mechanizmu umožňuje pracovať napr. súčasne s viacerými 
osami polohovania.   
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Počas celej doby merania je užívateľ informovaný v okne správ o aktuálnej pozícii 
a meranej sekvencii.  

1.1.1 PRENÁŠANÉ POMOCNÉ HODNOTY 

Vzhľadom na ďalšie spracovanie obrazových dát sú spoločne s aktuálnou snímkou 
prenášané do PC aj pomocné hodnoty nastavenia a aktuálneho stavu sekvencie 
a polohovacej jednotky. Prenášajú sa: 

 Číslo aktuálneho cyklu (Value 1) 
 Číslo aktuálnej snímky v rámci podcyklu N  (Value 2) 
 Nastavená hodnota inkrementu polohovacieho zariadenia (Value 3) 
 Aktuálna hodnota polohy polohovacieho zariadenia (Value 4) 

Tieto hodnoty sú potom spoločne s obrazovými dátami ukladané80 v binárnej 
forme do súboru a sú prístupné pre ďalšie spracovanie. V prípade, že je nežiaduce 
ukladať jednu alebo niekoľko hodnôt a je potrebné túto hodnotu prepísať užíva-
teľsky definovanou hodnotou – toto je možné prostredníctvom panelu „Force Au-
xiliary Values“ (B). Zaškrtnutím políčka pri danej hodnote, nastáva pri zápise tých-
to hodnôt do súboru k prepisu hodnoty užívateľsky definovanou hodnotou 
v príslušnom poli „Value“. 

12.9 UKLADANIE DÁT  

Ukladanie prichádzajúcich obrazových a pomocných dát je potrebné povoliť tla-
čidlom F na lište nástrojov . Po vytvorení kontainérového súboru s príponou VBC 
(ViSor Binary Container) sú prichádzajúce obrazové a pomocné premenné ukla-
dané do tohto súboru vo formáte podľa obr. 12-15. 

 4-byte integer  

Value 1

 4-byte integer  

Value 2

 4-byte integer  

Value 3

 4-byte integer  

Value 4

W x H x 2-byte

Pole obrazových dát 

 4-byte integer  

Value 1

 4-byte integer  

Value 2

 4-byte integer  

Value 3

 4-byte integer  

Value 4

W x H x 2-byte

Pole obrazových dát 

Záznam 1

Záznam N

 

Obr. 12-15 Formát súboru ViSor Binary Container 

                                                             
80 Ukladanie prijímaných snímok a pomocných hodnôt sa vykonáva len v prípade, že je 
táto funkcia povolená tlačidlom F na lište nástrojov. 
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Každý zaznamenaný rámec odpovedá setu štyroch pomocných hodnôt na-
sledovaného  oblasťou obrazových dát. Pomocné premenné sa prenášajú 
v binárnej forme 4-bajtových čísel datového typu Int32. Oblasť obrazového pola 
má veľkosť rovnajúcu sa ploche obrázku (šírka W x výška H), pričom každý pixel 
je ukladaný ako 2-bytová hodnota dátového typu Unsigned Short. Za oblasťou ob-
razových dát nasleduje potom ďalší záznam (bez oddelenia). Súčasťou súboru nie 
je informácia o rozlíšení prenášaných obrazových dát, preto táto musí byť pre 
ďalšie korektné spracovanie súboru nastavená užívateľom.     

Po vytvorení kontainérového súboru (voľbou ukladania) sa každý prenesený 
obrázok do PC bude uchovávať v tomto súbore (vrátane režimov kontinuálneho 
a jednorazového získania obrázku z kamery).  
  

12.10 FUNCIE VZDIALENÉHO PRÍSTUPU  

Jednotlivé odmery polohy objektu / objektov je možné iniciovať aj pro-
stredníctvom vzdialeného prístupu cez tzv. TCP/IP Tunel. Týmto tunelom sú tak-
tiež odosielané výsledky merania. Tento prístup je vhodný najmä pre aplikácie 
kamery, kedy sa výsledky merania ďalej spracovávajú prostredníctvom iného 
programu v reálnom čase (napr. LabView, Matlab atď.). 

12.10.1 AKTIVÁCIA TCP/IP TUNELU 

Aplikácia ViSor Control Center v tomto režime slúži ako server pre spojenie 
prostredníctvom Ethernetu a TCI/IP protokolu. Pre aktiváciu tejto funkcie je po-
trebné najskôr inicializovať server, utvoriť tak vstupný bod pre komunikačný ka-
nál, na ktorý sa môže pripájať vzdialený klient.  

Pred samotným spustením TCP/IP serveru je potrebné nastaviť komuni-
kačný port, na ktorom bude server prístupný. Nastavenie portu je prístupné cez 
hlavné menu aplikácie ako voľba „TCP Tunnel – Port“. Server sa potom spustí voľ-
bou tlačidla „Start TCP Server“ prístupného cez hlavné menu aplikácie „TCP Tunnel 
– Start TCP Server“. Deaktivácia serveru sa vykoná tlačidlom „Stop TCP Server“. 

12.10.2 OVLÁDANIE MERANIA 

Na ovládanie merania bol zvolený jednoduchý set pseudo-SCIPI príkazov podľa 
tab. 12.1 zadávaný z akéhokoľvek terminálového programu 81  po pripojení 
k TCP/IP tunelu. 
 

                                                             
81 Napr. PUTTY 
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*IDN? Identifikácia zariadenia 

RES? Zistenie aktuálneho rozlíšenia obrazu 

MEAS:POS? Jeden odmer polohy objektov 
 

Tab. 12.1 Podporované pseudo-SCIPI prikazy 

12.10.2.1 Príkaz *IDN? 

Príkaz slúži na test komunikácie s aplikáciou ViSor Control Center. Príklad 
odozvy na príkaz ukazuje obr. 12-16. 

*IDN?

ViSor Smart Camera TCP/IP interface.

 

Obr. 12-16 Príkaz *IDN? 

12.10.2.2 Príkaz RES? 

Príkaz slúži na zistenie aktuálne používaného rozlíšenia obrazového senzo-
ru inteligentnej kamery ViSor. Príklad odozvy na príkaz ukazuje obr. 12-17. 

RES?

1280;1024

 

Obr. 12-17 Príkaz RES? 

12.10.2.3 Príkaz MEAS:POS? 

Príkaz slúži na zistenie polohy objektov záujmu. Pred použitím tohto príka-
zu je potrebné vykonať konfiguráciu. Príkaz potom vracia polohu všetkých ob-
jektov vo formáte „Plocha;PolohaX;PolohaY“ pričom ako oddeľovač desatinných 
miest sa používa desatinná čiarka a ako prvé číslo je odosielaný celkový počet 
objektov. Odozvu na meranie 8 objektov ukazuje obr. 12-18. 

MEAS:POS?

8;11126;606,1;261,678;30873;398,376;391,383;11298;913,326;499,468;38461;

176,629;667,234;39015;782,039;692,295;6647;372,924;670,449;11486;552,047

;703,873;6821;547,723;919,242

 

Obr. 12-18 Príkaz MEAS:POS? 

 



Ondrej Pribula Príloha A: ViSor Control Center 

 

137 
 

12.10.2.4 Reakcia na neznámy príkaz  

*UNKNOWN COMMAND*

Supported commands are: *IDN? for indentification, MEAS:POS? 

for position measurement query, RES? for query on actual 

resolution query.

 

Obr. 12-19 Odpoveď na neznámy príkaz 

12.11 INTELIGENTNÁ KAMERA VISOR 

Rozhranie USB

Indikačné LED

Vstupno / výstupný a napájací port

Popis pinov:

15, 8.......... 8 – 30V DC

14, 7.......... GND

1................ CIO1

2................ CIO3

3................ CIO5

4................ CIO7

5................ CIO9

6................ CIO11

9................ CIO2

10.............. CIO4

11.............. CIO6

12.............. CIO8

13.............. CIO10

 

Obr. 12-20 Inteligentná kamera ViSor 

 


