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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou optického snímku vzorku pneumatiky. Výsledný snímek je získán na základě mnoha částečných snímků otáčející
se pneumatiky, pořízených maticovou kamerou. Popsány jsou metody získání
snímků, identifikace pneumatiky, geometrické korekce a soulepu jednotlivých
snímků. Je navržen konkrétní postup řešení, který je implementován v jazyce
C# s využitím knihoven EmguCV a OpenCV.
Klíčová slova skenování pneumatik, vzorek pneumatiky, sledování objektů,
rozbalení povrchu válce, soulep snímků, EmguCV, OpenCV
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Abstract
This bachelor thesis deals with creating an image of the tire tread. The resulting image is obtained based on the number of partial images of a rotating
tire. The partial images were taken by a matrix camera. Methods for obtaining images, identification tires, geometric correction and mosaic creating are
described. Specific solutions is designed. Solution is implemented in C# using
OpenCV and emguCV libraries.
Keywords scanning tires, tire tread, object tracking, cylinder unwrap, mosaic,
EmguCV, OpenCV
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Úvod
Automobily jsou dnes téměř všudypřítomné a automatizovaná schopnost rychle,
snadno a kvalitně zaznamenat vzorky pneumatik vozidla může být užitečná
v mnoha oblastech. Vzorky pneumatik se dají využít k identifikaci vozidla,
hledání a včasného upozornění na defekt pneumatiky, měření hloubky dezénu,
kontroly dodržování silničních předpisů a k dalším účelům. Všechny tyto činnosti je člověk schopen úspěšné řešit neautomatizovaným způsobem. Budemeli však uvažovat ve větším měřítku, je nějaký druh počítačového zpracování
a vyhodnocení nutný.
Důvodem výběru tohoto tématu a zároveň směr, kterým se tato práce bude
ubírat, je především příprava dat pro následnou identifikaci vozidel. Tato práce
řeší problém automatizovaného získání snímku vzorku pneumatiky po celé její
délce. Cílem tedy není extrahovat vzorek samotný, ale získat optický obraz povrchu pneumatiky. Zdrojem dat pro tento proces je videozáznam projíždějícího
automobilu.
Výsledek této práce je možné dále využít jako prostředek k identifikaci
vozidla, popřípadě jakékoliv jiné analýze obrazu pneumatiky.
Práci lze rozdělit na čtyři hlavní části. V první kapitole představím řešený
problém a definuji pojmy, které budu v práci dále používat.
Druhá kapitola se zabývá analýzou existujících řešení. Shrnu zde již řešené
podobné úlohy. Uvedu také možná řešení dílčích podproblémů této práce.
Ve třetí kapitole se nachází vlastní návrh řešení. Tento návrh stojí na znalostech získaných z předchozích kapitol. Předložím některé teoretické předpoklady pro fungování navrženého postupu a důsledky jednotlivých částí.
Čtvrtá kapitola se zabývá praktickou realizací softwaru. Seznámím čtenáře s použitými technologiemi a strukturou programu. Cílem této kapitoly je
především usnadnit orientaci v programu a spojit teoretické postupy s jejich
praktickou realizací.
Pátá kapitola představuje dosažené výsledky. Konfrontuje předpoklady
a důsledky z teoretické části se skutečnou implementací a popisuje klíčové
mezivýsledky.
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Kapitola

Představení úlohy
V této kapitole vymezím základní pojmy spojené s pneumatikou samotnou.
Blíže specifikuji cíle této práce a uvedu základní části řešeného problému.

1.1

Cíl práce

Cílem práce je navrhnout a vytvořit software, pro tvorbu optických snímků
povrchu pneumatiky. Aby mohly být tyto snímky použity k identifikaci vozidla, musí tato práce zajistit jejich dostatečnou kvalitu. Pouhá extrakce vzorku
neposkytuje dostatečnou informační hodnotu a proto si tato práce klade za
cíl také nesnižovat hodnotu vstupních dat a ponechat v nich pokud možno
všechny unikátní prvky. Těmito vstupními daty jsou částečné snímky rotující pneumatiky. Pro splnění cíle je nutné správně identifikovat a vyřešit dílčí
podproblémy spojené s úlohou. Zejména se jedná zmapování možností v oblastech identifikace objektů, předzpracování a normalizace obrazu a spojení
překrývajících se snímků.

1.2

Pneumatika

Většina běžně používaných pneumatik jde podle tvaru vzorku rozdělit do tří
základních skupin. Příklad každého typu je znázorněn na obrázku 1.2.
• Symetrická – pneumatiku je možné na vozidle jakkoli měnit a otáčet
• Asymetrická – při montáži je nutno dodržet správné umístění vnější
a vnitřní strany
• Směrová – při montáži je nutno dodržet směr otáčení.
Správné určení typu může pomoci při sledování vzorku pneumatiky a tím
vylepšit určení pozice pneumatiky v obraze, nebo zpřesnit určení vzájemné
polohy pneumatiky a kamery.
3
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1. Představení úlohy

Obrázek 1.1: Části pneumatiky [1]

Na obrázku 1.1 jsou znázorněny klíčové části pláště pneumatiky.
Pro tuto práci jsou klíčové především:
1. Vrchní běhoun
2. Drážka
3. Příčná drážka
4. Obvodové drážky
5. Příčné drážky
6. Rameno pneumatiky
7. Kostra pneumatiky
8. Ocelové pásy
9. Radiální drážky
10. Ochrana patky
11. Patka pneumatiky

1.3

Logické části úlohy

Zadaná úloha jde snadno rozdělit na zcela oddělitelné části, které mohou
vzájemnou spoluprací dosáhnout žádoucího výsledku. Pro větší přehlednost
a snazší orientaci v textu i programu jsem zvolil následující dělení:
4

1.3. Logické části úlohy

Obrázek 1.2: Typy pneumatik [1]

1. Identifikace a sledování pneumatiky
2. Geometrická korekce snímků
3. Soulep snímků
Toto dělení je využito při hledání existujících řešení, je ale také základem
dělení všech částí této práce i programu. V průběhu práce, dokud je to možné,
přistupuji k jednotlivým částem odděleně.
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Existující řešení
V oblasti digitálního snímání vzorků pneumatik se nejčastěji řeší tři základní
problémy. První často řešenou situací je snímání otisku pneumatiky. Nemusí
jít vždy pouze o záznam stopy ve sněhu, či půdě. Analyzovány jsou také stopy
po smyku automobilu, nebo charakteristické vzory při zranění způsobené automobilem (pneumatikou). Druhou oblastí je kategorie, do které spadá i tato
úloha. Jde o snímání a digitalizaci vzorku z pneumatiky. Poslední oblast předchozí dvě spojuje. Zabývá se porovnáváním a hledáním shody mezi dvěma
vzorky a v této práci se ji nebudu zabývat.
Vzhledem k poměrně konkrétnímu zadání problému a nižšímu počtu existujících komplexních řešení je pro účely této práce praktické, rozdělit si problematiku optického snímání běhounu pneumatiky na několik základních částí
dle dělení úlohy 1.3.
V této části práce se tedy budu zabývat snímáním otisků a pneumatiky.
Tyto dvě podkapitoly představí existující komplexní řešení dané problematiky.
Dále popíši existující možnosti v oblastech identifikace a sledování pneumatiky,
geometrické korekce a soulepu snímků. Tyto podkapitoly představí možná
řešení jednotlivých částí úlohy.

2.1

Snímání otisků

Přestože snímání pneumatiky přináší oproti snímání otisků mnoho dalších
problémů k řešení, mohou být některé poznatky z této oblasti užitečné i při
snímání pneumatiky.
Především díky využití ve forenzní vědě a různorodosti snímaných stop je
snímání a analýza otisku nejčastější aplikací v této oblasti.

2.1.1

Snímání dvou laserových paprsků

Tato technika je používána pro svou schopnost vytvořit hloubkovou mapu.
Oproti obyčejnému optickému snímání je tak schopná získat z otisku více
7
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2. Existující řešení
informací. Většina informací vzorku je zaznamenána právě hloubkou otlaku.
Využívá optického snímání dvou laserových paprsků, kterými je analyzovaný vzorek nasvícen. Ze vzájemného posuvu paprsků lze určit změnu hloubky
zaznamenávaného povrchu a tím rekonstruovat vzorek.
Obdobnou techniku by mělo být možné aplikovat i na pneumatiku samotnou. Nevýhodou však je použití speciálního hardwaru, který vyžaduje přesné
a stabilní umístění vůči povrchu. Ze zadání této práce vyplývá nutnost získání
optických detailů vzorku a tím pádem použití optické kamery přímo na vzorek
samotný. Tato technika tento druh záznamu neumožňuje, ale lze ji případně
navrhnout jako zajímavý způsob rozšíření k původnímu zadání. Příklad použití tohoto způsobu snímání lze nalézt v článcích [2] a [3].

2.1.2

Jiná využití otisku pneumatiky

Jako další příklady užití snímání otisku pneumatik mohu uvést články [4]
a [5]. V prvním se autoři zabývají spojením vzorku pneumatiky se zraněním
způsobeným automobilem. Druhý článek se pak zabývá analýzou stopy po
smyku automobilu. Oba jsou typickými reprezentanty ve své oblasti a využívají část charakteristiky vzorku. Obsahují užitečné informace pro případné
další zpracování a porovnávání vzorků. Přesto, že výstup této práce je navržen
tak, aby umožňoval tento druh dalšího zpracování, nebude se omezovat pouze
na extrakci vzorku, kterého tento druh prací využívá. Z důvodu malého průniku řešených podproblémů se dále již nebudu zabývat problematikou snímání
otisků.

2.2

Snímání pneumatiky

V této kapitole shrnu existující komplexní řešení, které se zabývají podobnou
tématikou. Poukáži na důvody, proč není možné tato řešení použít a je nutné
zvolit jiný způsob řešení.
Problém automatizovaného snímání pneumatiky bohužel není řešen zdaleka tak často, jako analýza otisku. Vývoj v této oblasti je v raném stádiu
a neexistuje žádné komplexní a vyspělé řešení. To potvrzuje i závěr autorů
článku [6] (2015).
Ti se zabývají čtením kódu z boku pneumatiky, následnou identifikací a automatickou kontrolou vzorku. K identifikaci používají databázi vzorků pneumatik, ve které vzorky vyhledají podle extrahovaných, opakujících se vzorů
na pneumatice. Pro tuto práci jsou však zajímavé obrazy ze kterých vychází.
Ty svým charakterem odpovídají snímkům, které si tato práce klade za cíl
vytvořit. Autoři dosáhli těchto výsledků za použití řádkové kamery.
Řádková kamera snímá pravidelně úzký proužek pixelů. Jednotlivé snímky
nejsou zobrazovány v čase, ale jsou skládány vedle sebe. Tento způsob pořízení záznamu vyřeší dva hlavní problémy této úlohy již při záznamu. To
potvrzuje i má vlastní zkušenost s řádkovou kamerou při pořizování dat.
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Obrázek 2.1: Záznam řádkové kamery

Ukázka záznamu řádkové kamery je na obrázku 2.1. Úzký proužek záznamu
omezí geometrické deformace způsobené perspektivou na minimum, protože
všechny zaznamenané body na pneumatice jsou ve stejné vzdálenosti od kamery. Úloha napojení snímků v takovémto případě také neexistuje, protože
spojení je již charakteristickou vlastností způsobu záznamu. Snímky se vždy
napojují přesně na sebe, neexistuje žádný překryv. Aby tento způsob napojení
fungoval správně, je třeba přesně nastavit frekvenci snímání tak, aby kamera
pořídila nový snímek přesně ve chvíli, kdy poslední část snímku minulého zmizí
ze zorného pole. Takového chování je snadné docílit, je-li zaručena konstantní
rychlost otáčení pneumatiky. Autoři článků mohli rychlost otáčení pneumatiky
libovolně regulovat. Zadání této práce takovou volnost neposkytuje. Jedinou
možností by bylo monitorovat rychlost automobilu a dynamicky měnit snímkovou frekvenci kamery. Tato práce však očekává použití běžné (maticové)
kamery. Možnost záznamu řádkovou kamerou proto již nebudu dále rozvíjet.
Podobná úloha je řešena i v článku [7]. Zde se opět vyskytuje práce s pouhými vzorky, které pro účely této práce nepostačují. Autoři se navíc soustředí
na velmi malou podmnožinu zobrazení pneumatiky a úzkou část na pneumatice, ze které extrahují vzorek. Používaná část bude navíc v konfiguraci kola
nasazeného na automobil zakryta karoserií. Samotnou identifikaci provádí podobně jako v článku [6] pomocí vyhledávání v databázi vzorků.

2.3

Identifikace a sledování pneumatiky

Tato kapitola se zabývá možnostmi extrakce pneumatiky ze snímku. Pokusím
se zde především představit jednotlivé existující postupy použitelné pro získání pneumatiky. Konkrétní volbu algoritmů a případné problémy, které přináší popíši až v kapitole návrhu 3.4. Použité techniky spadají pod segmentaci
obrazu. Jedná se o podoblast počítačového vidění, zabývající se rozdělením
obrazu na jednotlivé objekty, nebo logické celky. Nejčastěji je této schopnosti
využíváno právě pro oddělení zajímavé části obrazu, kterou lze pro danou
úlohu dále využít.
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Každý proces segmentace obrazu vyžaduje kromě zadaného obrazu také
nějaké dodatečné informace o objektech, které v obraze hledá. Většinou je
na segmentaci obrazu kladen požadavek určité generalizace, tedy schopnosti
daný objekt správně identifikovat i na snímcích, na kterých nebyla segmentace
testována. Dodatečné informace jsou nutné právě kvůli generalizaci objektů
a schopnosti do jisté míry předvídat jeho možné podoby v zachyceném snímku.
Algoritmy segmentace obrazu jsou proto často invariantní vůči rotaci, nebo
velikosti objetku. Takové algoritmy jsou potom schopné správně označit konkrétní objekt jakkoliv otočený, nebo jakékoliv velikosti. Náročnost na množství
informacích nutných ke správné segmentaci obrazu roste s úrovní generalizace.
Pro představu je možné porovnat úlohu nalezení jednoho konkrétního obličeje
na snímku s úlohou nalezení jakéhokoliv obličeje. Zatímco pro první úlohu nejspíše postačí uložit si původní snímek obličeje a následně při testování hledat
podobné oblasti v testované fotografii, ve druhé úloze se podařilo udělat větší
pokrok až díky použití technik umělé inteligence. Přestože byl v oblasti segmentace obrazu zaznamenán velký pokrok, obecná segmentace je stále velmi
problematická až nemožná. Proto je třeba využít jakékoliv užitečné informace,
které o scéně a o objektech v ní víme. Důležitým hlediskem při výběru vhodného algoritmu tedy stále zůstává účel, pro který budeme segmentaci používat,
a povaha zdrojových dat. [8] [9]
Při návrhu identifikace budu vycházet především z prací zabývajících se
analýzou a klasifikací dopravní situace. Výhodou tohoto zaměření je segmentace velmi podobného prostředí a to jak typem snímaných objektů, tak i dynamikou scény. Díky tomu je možné předvídat potenciální problémy. V pracích
[10] [11] [12] jsou představeny techniky segmentace obrazu pro získání automobilů, nebo pohybujících se předmětů. Jsou zde popsány techniky jako jsou
extrakce pozadí, rozdílové snímky, nebo různé techniky segmentace obrazu
s využitím hranových detektorů.

2.3.1

Prahování

Prahování je jednou z nejjednodušších technik segmentace. Tato metoda využívá předpokladu, který říká, že všechny pixely pozadí mají nižší intenzitu
než zvolený práh. Všechny pixely, které tento práh překročí jsou chápány jakou součást popředí, tedy detekovaného objektu. Metodu prahování lze pospat
funkcí:
f (i, j) = 1 je-li g (i, j) ≥ T

(2.1)

f (i, j) = 0 je-li g (i, j) < T

(2.2)

T je zvolený práh
f je prahovací funkce
g je funkce intenzit obrazu
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Obrázek 2.2: Ukázka problému rozdílu sousedních snímků

i, j je souřadnice v obraze

2.3.2

Detekce pohybujících se objektů

Pokud je k dispozici více snímků a účelem segmentace je detekovat pohybující se objekt na statickém pozadí, jsou často užívanými technikami rozdílové
snímky, které se tato kapitola pokusí přiblížit. Dle potřeby se používá více
různých variant.
První variantou je vytvořit rozdílový obraz dvou sousedních snímků. Způsob vytvoření rozdílového obrazu je popsán vzorcem 2.3.2. Výhodou tohoto
algoritmu je jeho jednoduchost. Postup však selhává ve chvíli, kdy se objekt
přestane vůči pozadí pohybovat. Pro některé metody dalšího zpracování může
být problémem fakt, že tento postup každý pohyb zvýrazní na dvou místech.
Rozdílový snímek má vysoké intenzity v místě, odkud se objekt přesunul,
a v místě, kam se objekt přesunul. Toto chování způsobuje nepřesné ohraničení objektu ve směru pohybu. Na obrázku 2.2 si můžete všimnout zdvojené
nečistoty odlétající od pneumatiky a bílé příčné čáry na pneumatice. Jeden ze
sousedních snímků je umístěn vlevo, rozdílový snímek vpravo. [10]
f (i, j) = |g (i, j) − h (i, j)|

(2.3)

f je funkce intenzit rozdílového snímku
g, h je funkce intenzit sousedních snímků
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a) f

b) f

x
d) f

c) f

x

x
e) f

x

f) f

x
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Obrázek 2.3: Ukázka základních typů hran a) line edge, b) ramp edge, c) step
edge, d) roof edge, e) variance edge, f) noisy edge [9]

i, j je souřadnice v obraze
Alternativním způsobem může být odečítání aktuálního snímku od snímku
pozadí. Tento způsob odstraní negativní vlivy odečítání sousedních snímků,
vyžaduje však mít k dispozici záznam celého pozadí bez žádných objektů.
Pokud není možné pozadí získat, lze ho také dopočítat. Teoreticky nejlepších
výsledků dosahuje výpočet mediánu pro každý pixel obrazu. Tento postup
je však velmi paměťově i časové náročný a proto se medián často nahrazuje
klouzavým průměrem pro snížení náročnosti algoritmu. [10]
Rozdílové snímky se často kombinují s metodou prahování 2.3.1. Nejprve
se výpočte rozdílový snímek, který je následně použit jako vstup pro prahovací
funkci.

2.3.3

Hranové detektory

Další velmi užitečnou rodinou algoritmů určených k segmentaci obrazu jsou
algoritmy založené na detekci hran. Společným prvkem těchto algoritmů je segmentace založená na takzvané hranové mapě (nový snímek stejné velikosti se
znázorněnými hranami). Způsob výpočtu hranové mapy a její využití k segmentaci se však liší. Popíši zde Sobelův operátor jako příklad jednoduššího
hranového detektoru a Cannyho detektor, který je výsledkem spojení několika
technik a který v této práci využívám. [9]
Pro účely počítačového zpracování obrazu lze za hranu považovat oblast
obrazu, ve které dochází k významné změně intenzity. Existuje velké množství
hran a při jejich určování se setkáme se dvěma hlavními problémy. Protože
oblast změny intenzity může být různě velká, prvním problémem je určení
přesné pozice hrany. V zásadě můžeme za pozici hrany zvolit jakékoliv místo
uvnitř dané oblasti. Druhým problémem je šum. Ten se často může projevovat
stejně jako hledaná hrana a rozlišení skutečných hran od šumu bývá často
komplikované. [9]
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Obrázek 2.4: Příklady Sobelova operátoru
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Obrázek 2.5: Separabilita Sobelova operátoru

V případě spojité funkce velikost změny určuje první derivace funkce.
V diskrétním světě však derivace dle definice neexistuje, a proto se aproximuje pomocí diference posloupnost, kterou lze diskrétní funkci popsat. Mezi
diferencí a derivací existuje logická spojitost a oba postupy vyjadřují velikost
změny původní funkce. Typickým příkladem takové aproximace je Centrální
diferenciální rovnice.

f (x) =

 
f (x + 1) − f (x − 1)
+ O h2
2h

(2.4)

Sobelův operátor je užitím principu diference a jeho chování lze popsat
konvoluční maskou 2.4. Princip použití konvoluční masky je popsán v kapitole 3.3.2. Sobelův operátor je kombinací (výsledkem konvoluce) diference
v jednom směru a Gaussova filtru v druhém směru. Tato vlastnost některých
hranových operátorů se nazývá separabilita a je znázorněna rovnicí 2.5. [9]
Cannyho detektor je komplexním nástrojem pro detekci hran. Využívá více
technik a J. F. Canny ho navrhl v kontextu tří základních kritérií ideálního
detektoru.
• Minimální chyba detekce hran: Základní podmínka, která říká, že
všechny existující hrany musí být detekovány a naopak nesmí být detekovány hrany, které neexistují.
• Správná lokalizace: Hrany musí být detekovány co nejblíže skutečným
hranám.
• Jediná odezva: Každá hrana musí být detekována pouze jednou.
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a

h

a
i

c d
αβ

B
Obrázek 2.6: Základní princip perspektivního zkreslení

Cannyho detektor pro svou funkci využívá princip fungování Sobelova operátoru. Aproximace derivace zde nemusí probíhat formou diference a velikost
konvolučního jádra je proměnná, ale v principu jde stále o kombinaci Gaussova
filtru v jednom směru a zvýraznění změny v kolmém směru. [13][9]

2.4

Geometrická korekce snímků

Tato kapitola představuje možné řešení problému geometrické deformace, který
vzniká specifickým způsobem pořízení vstupních dat.
Každý snímek, který vznikl perspektivní projekcí obsahuje perspektivní
zkreslení. Zkreslení se ve snímku projevuje tím, že nezachovává relativní vzdálenosti mezi objekty které jsou různě vzdálené od místa zachycení. Jednoduše
lze tento jev popsat na obrázku 2.6. Dva body ve vzdálenosti h a i od pozorovatele B se na projekční rovině zobrazí v různých vzdálenostech od osy
zorného pole, přestože jejich skutečná vzdálenost od této osy je stejná.
V kontextu úlohy představuje toto chování problém z důvodu zakřivení
pneumatiky, které způsobuje. Podíváme-li se na jakýkoliv běžný záznam vzorku
pneumatiky zjistíme, že obvodové drážky které jsou ve skutečnosti rovnoběžné
se postupně sbíhají. Zkreslení s rostoucí vzdáleností pozorovatele klesá. Přesto
tento jev často komplikuje až znemožňuje korektní napojení snímků.
Jedno z možných řešení je zpětná rekonstrukce 3D scény. Je-li k dispozici
dostatek informací o rozmístění a tvaru objektů ve scéně, je možné vypočítat
inverzní perspektivní projekci ze snímku na model objektu. Následnou ortogonální projekcí je možné získat snímek povrchu tělesa, který již neobsahuje
perspektivní zkreslení. Existujícím rozšířením této metody je například [14]
[15], kde se tvar projekčního modelu určuje dynamicky.
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2.5

Soulep snímků

Tato kapitola pojednává o možnostech spojení více snímků do jediného globálního obrazu. Jde o známou oblast počítačového zpracování obrazu zvanou
vytváření mozaiky (angl. mosaicing). V českém jazyce se také můžeme setkat s méně běžným termínem soulep. V principu jde o projekci 2D snímků
na správné pozice 3D povrchu. [16]
Obecnou problematiku skládání snímků lze často zjednodušit. V tomto případě je možné použít projekci na jednoduchou plochu, protože snímek byl již
narovnán v předchozí kapitole 2.4. Za takovýchto podmínek se problematika
skládání snímku omezí především na hledání vzájemného posuvu snímků. Jak
je popsáno v [17] používají se dva hlavní přístupy. Jedná se o metody založené
na podobnosti snímků (correlation based) a na porovnání charakteristických
vlastností snímků (feature based). [18]

2.5.1

Korelace

Pojem korelace obecně znamená vzájemný vztah mezi dvěma objekty. V oblasti počítačového vidění je tento termín často užíván k vyjádření míry podobnosti dvou částí obrazu. Lze tedy interpretovat jako odhad toho, zda dané
jasové matice (části obrazu) vznikly zachycením stejného objektu. Korelační
funkce je často užívaným nástrojem při detekci pohybu a deformaci těles. To
z korelační funkce dělá vhodný nástroj pro detekci stejných oblastí na dvou
sousedních snímcích a určení vzájemného posuvu.
Proto, aby korelační funkce byla použitelnou metodou pro určení posuvu
snímků, je nutné zajistit, aby pracovala pokud možno s náhodným, nikoli
opakujícím se vzorem kontrastních intenzit. [19] Opakující kontrastní vzory
by byly vyhodnoceny jako velmi podobné a drobnější, ale unikátní vzory,
dle kterých by šel posuv jednoznačně určit, by byly potlačeny. Sám snímaný
vzorek je velmi kontrastní a pravidelný prvek na jednotlivých snímcích. Je tedy
nutné věnovat dostatečnou pozornost výběru oblastí k porovnání tak, aby se
v oblasti možného posuvu tyto pravidelnosti neobjevovaly. V opačném případě
je třeba pravidelnost vzorku správně detekovat a pro výpočet korelační funkce
tyto oblasti vůbec neuvažovat.
Přesnost korelační funkce je velmi závislá na míře, kvalitě detailů a na velikosti korelačního okénka (porovnávající oblasti). Zvětšením okénka se zvyšuje
jistota, že vysoká korelace skutečně znamená nalezení stejné oblasti. Menší
okénka s větší hustotou ovšem zvyšují šance nalezení správné oblasti, pokud dochází k deformacím objektu. Každé okénko určí posuv oblasti, kterou
sleduje. Pokud není posuv všech oblastí stejný, došlo k deformaci předmětu
a hrozí nebezpečí, že takto deformovaný objekt velké okénko neidentifikuje
jako podobný. [19]
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Míru korelace lze vyjádřit následujícím vztahy:
Pm Pn
i=1

corr (A, B) = s

Pm Pn
i=1

j=1



j=1



Aij − A

Aij − A



Bij − B

2  P

m Pn
i=1
j=1





(2.5)
Bij − B

2 

Pm Pn

X=

i=1

j=1 Xij

mn

(2.6)

Proměnné m a n jsou velikosti porovnávaných oblastí a Xij hodnota intenzity
pixelu výřezu X na souřadnici i − 1 a j − 1. [16]

2.5.2

Speeded Up Robust Features

Speeded Up Robust Features (SURF) je metoda sloužící pro extrakci významných bodů bitmapového obrázku, jejich popis a porovnání. Hlavní výhodou
tohoto algoritmu oproti jeho předchůdcům je rychlost. Algoritmus vychází
z předchozích detektorů, jejichž postupy upravuje a zjednodušuje. Pro detekci významných bodů autoři využívají Hessovu matici. Výrazného urychlení
dosáhli také díky využívání integrálního obrazu, který umožňuje rychlý výpočet součtu intenzit v jakémkoliv obdélníkovém výřezu snímku. Porovnání
dvou množin významných bodů je založeno na relativních vzdálenostech mezi
body. Pro přesný popis fungování tohoto algoritmu je možné nahlédnou do
původního článku [20]. [21]
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Kapitola

Návrh řešení
V této části práce představím konkrétní postup řešení. Nejprve se zabývám
posouzením kvality vstupních dat a definuji jednotlivé fáze zvoleného postupu.
Následně popisuji konkrétní postupy řešení pro jednotlivé fáze.

3.1

Vstupní data

V této kapitole shrnu podmínky, nutné k tomu, aby zvolený postup dosahoval požadovaných výsledků. Kvalitu vstupních dat budu posuzovat především
podle vlastností, které mají přímý vliv na kvalitu výstupu.
Jednotlivé snímky vstupního záznamu musí být pořízené dostatečně rychle
po sobě, aby byl zaručený překryv snímků. Tento požadavek pochází z postupu
při spojování snímků, který je blíže popsán v kapitole 3.6. Velikost minimální
snímkové frekvence je přímo úměrná obvodové rychlosti vzorku, který chceme
zaznamenat. Za normálních okolností (kolo se odvaluje po povrchu vozovky,
neprokluzuje, není brzděno) tato rychlost odpovídá rychlosti automobilu vůči
vozovce. Pro otestování, zda zvolená snímková frekvence je dostačující
h
i lze poKm
užít vztah 3.1. Pro výpočet s obvodovou rychlostí v jednotkách h je nutné
vztah vynásobit koeficientem

 2
5
3

pro kompenzaci použitých jednotek.

Je také třeba zajistit dostatečnou ostrost obrazu. Především dostatečně
krátký expoziční čas, jehož korektní nastavení je opět závislé na rychlosti
otáčení pneumatiky. Důležité je také dostatečné rozlišení části snímku s pneumatikou, aby bylo možné zachytit dostatečné množství detailů vzorku. Zde
není nutné stanovovat přesné minimum. Od kvality vstupní sekvence snímků
se však bude odvíjet přesnost spojení jednotlivých výřezů pneumatiky a také
kvalita výsledného globálního obrazu. Má-li být tento obraz dále použit k identifikaci vozidla, je nutné, aby na pořízených záznamech byl rozeznatelný nejen
vzorek pneumatiky, ale také úroveň ojetí vzorku, škrábance a defekty, případné
opravy či jiné unikátní prvky na pneumatice.
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Pro dosažení co možná nejlepších výsledků je vhodné pořizovat záznam
tak, aby se vozidlo pohybovalo ve směru ke kameře a pneumatika zabírala co
možná největší část zorného pole.

f≥

vob
(1 − P ) h

(3.1)

f [Hz] je snímková frekvence kamery
vob

 cm 
s

je obvodová rychlost pláště

P [−] je procentuální část minimálního překryvu P ∈ (0, 1)
h [cm] je část obvodu zachyceného kamerou

3.2

Kontext snímků

Tato kapitole představuje dělení postupu na jednotlivé fáze. Zároveň také
osvětluje, jak dělení vzniklo a proč jsem ho volil právě tímto způsobem.
Výsledné snímky je třeba skládat pokud možno z originálních dat, žádoucí
jsou pouze operace normalizace snímku. Výsledek této práce je určen především k dalšímu zpracování. Z tohoto důvodu je třeba ponechat ve výsledném
snímku maximální možné množství informací. Jednotlivé operace navrhovaného postupu však vyžadují různě zpracované snímky. Detekce pneumatiky
například využívá snímky s nalezenými hranami a kontext několika po sobě
jdoucích snímků. Opačným příkladem může být geometrická transformace rozbalení snímku. Rozbalené snímky jsou přímo použity do výsledku a proto operace sama musí používat normalizované snímky výřezu pneumatik. Množinu
všech takovýchto závislostí pro zvolený postup budu nazývat kontext snímků.
Jde tedy o množinu obsahující všechny snímky potřebné ke zpracování jednoho
dalšího snímku. Struktura kontextových snímků je znázorněna na obrázku 3.1.
Kontext jedné iterace je vyznačen přerušovanou čarou.
Z kontextu snímků lze již také zjistit strukturu zvoleného postupu. Jedná
se o bezkontextové předzpracování, kde probíhají základní úpravy snímků.
Většinou se jedná o zpracování spojené z předzpracováním dat. Ostatní části
přibližně odpovídají logickým celkům úlohy představených již v kapitole 1.
Kontextové zpracování zajišťuje identifikace a sledování pneumatiky, její výřez a normalizaci pro další zpracování. Rozbalení snímku je geometrickou korekcí a soulep zjistí vzájemnou polohu snímků a postará se o jeho zařazení do
globálního (výsledného) snímku.
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Jednotlivé snímky chronologicky za sebou
Originál
Bezkontextové
předzpracování
Kontextové
zpracování
Rozbalení snímků

Soulep dvou sousedních snímků

Obrázek 3.1: Kontext snímků

3.3

Bezkontextové předzpracování

Bezkontextové předzpracování je první fáze návrhu, která řeší nutnost přípravy
dat pro jednotlivé další části. Předzpracování dat je nedílnou součástí každé
práce s daty. Zabývá se přípravou surových dat pro specifické využití a často
má přímý a významný podíl na kvalitě výsledku. Z tohoto důvodu je nutné
této problematice věnovat dostatečnou pozornost.
Za nutné považuji především operace ekvalizace histogramu, jako proces
normalizace snímků, a odstranění šumu, které je důležité pro pozdější efektivní
nalezení hran.

3.3.1

Ekvalizace histogramu

Histogram je popis četnosti jednotlivých intenzit v obraze. Matematicky lze
popsat funkcí, která přijímá konkrétní intenzitu a vrací míru zastoupení v obraze. Nejčastější reprezentací je potom sloupcový graf této funkce.
Ekvalizace histogramu je postup, který rozložení intenzit upraví tak, aby
se efektivně využilo celé spektrum a všechny intenzity se v obrázku vyskytovaly přibližně se stejnou četností. Na grafickém znázornění 3.2 histogramu
se to projeví roztažením hodnot přes celou nezávislou osu. Jde o monotónní
transformaci pixelů, která je popsána vztahem:
yi =


i 
X
ni
j=0

n

× (M ax − M in) + M in

(3.2)

yi je hodnota výsledné pixelu (po ekvalizaci)
ni je počet výskytů konkrétní intenzity i
n je počet pixelů obrázku
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Tmavé odstíny Střední odstíny

Světlé odstíny

Úroveň
zastoupení

Rozsah intenzit
Jasové úrovně bodů

Obrázek 3.2: Grafické znázornění histogramu před a po ekvalizaci

M in, M ax je minimální a maximální hodnota intenzit vyskytujících se
v obraze po ekvalizaci (normalizace na příslušná rozsah)
ni
n vyjadřuje pravděpodobnost konkrétní intenzity v obraze. Výni
j=0 n je pak distribuční funkcí konkrétního rozložení pravděpodob-

Podíl
Pi

raz
ností a vyjadřuje podíl pixelů s danou či nižší intenzitou ku všem pixelům.
Protože chceme, aby byly využity všechny intenzity při zachování relativních
poměrů, můžeme toto číslo rovnou považovat za intenzitu v rozsahu h0, 1i.
Zbytek výpočtu je pouze normalizace na originální rozsah intenzit.[22][8]
Tato technika zvýší celkový kontrast obrázku a normalizuje používané intenzity. Tím zajistí lepší viditelnost detailů pneumatiky a také snazší porovnávání dvou snímků, pořízených za různých světelných podmínek. Ekvalizace histogramu je tedy schopna částečné normalizovat globální osvětlení scény. Díky
zvýšení kontrastu však zvýrazní případné nerovnoměrné osvětlení. S tímto
chováním je pak třeba počítat při dalším zpracování.

3.3.2

Odstranění šumu

Proces odstranění šumu je v této fázi klíčové především při použití ekvalizace.
Ekvalizace histogramu díky svým vlastnostem zvýšení kontrastu jakýkoliv šum
zvýrazní. Proto v této kapitole popíši techniky odstranění šumu, které pomáhají mírnit tento negativní vliv ekvalizace.
Přestože existují specializované techniky pro odstranění šumu digitálních
snímačů jako je například [23], pro účely této práce se ukázaly jako dostačující
jednodušší vyhlazovací operace. Zde hraje důležitou roli zatížení originálních
snímků šumem. Jsou-li vstupní snímky výrazně poškozené, je nutné zvážit
zařazení dodatečného předzpracování.
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Pro popis jednotlivých použitých filtrů použiji konvoluční masku. V oblasti zpracování digitální obrazu se můžeme také setkat s pojmy konvoluční
matice a konvoluční jádro. Tato maska se používá pro definování některých základních operací nad obrazem. Patří mezi ně například detekce hran, digitální
doostření, nebo vyhlazení. Jakmile je definována konvoluční maska je možné
spočítat výsledek příslušné operace pomocí vztahu 3.3.2. Tento výpočet je odvození z diskrétní konvoluce, což je matematický operátor zpracovávající dvě
diskrétní funkce. Diskrétní konvoluci lze popsat následujícím vztahem:
f (x, y) ∗h (x, y) =

k
k
X
X

f (x − i, y − j) h (i, j)

(3.3)

i=−k j=−k

[24] [8]
Nejjednodušší formou vyhlazení je výpočet hodnoty pixelu na základě průměru jeho sousedů. Tuto operaci lze popsat konvoluční maskou 3.3.2. [24]
Často používaným vyhlazovacím filtrem je také Gaussův filtr. Funguje podobně jako filtr průměrem, ale váhy jednotlivých pixelů jsou určeny na základě
Gaussovy křivky. Příklad konvoluční masky takového filtru je 3.3.2.
Posledním testovaným filtrem je mediánový filtr. Hodnota pixelu nového
obrázku se opět počítá na základě okolí daného pixelu. Z intenzit těchto pixelů
se však nepočítá průměr ale medián. Tento filtr je často používán pro své
specifické vlastnosti. Výraznou vlastností, kterou se liší od uvedených filtrů je
jeho schopnost zachovávat hrany při současném snižování šumu.








a b c
1 2 3

 

A×B =  d e f  ×  4 5 6 
g h i
7 8 9

(3.4)

A×B = (1i) + (2h) + (3g) + (4f ) + (5e) + (6d) + (7c) + (8b) + (9a)

(3.5)

A je výřez originálního obrázku (právě počítaný pixel je uprostřed)
B je konvoluční maska
[24]


1
K=
wh




·




1 1 1 ···
1 1 1 ···
1 1 1 ···
.
: : : ..
1 1 1 ···

1
1
1









: 

(3.6)

1

wh je součin šířky a výšky konvoluční matice
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Obrázek 3.3: Ukázka vyhlazovacích filtrů (shora originál, průměr, medián,
Gauss)



1
K=
273

3.4




·



1 4 7 4 1
4 16 26 16 4
7 26 41 26 7
4 16 26 16 4
1 4 7 4 1









(3.7)

Kontextové zpracování

Tato fáze zpracování je zodpovědná za identifikaci, segmentaci a sledování
pneumatiky ve scéně. Výstupem je výřez pneumatiky z originálního snímku.
Na obrázku znázornění kontextu snímku 3.1 je zobrazen na třetím řádku
včetně naznačení používaných snímků.
Při snímání pneumatiky vycházím z předpokladu, že byla dodržena doporučení pro pořízení vstupních dat specifikována v kapitole 3.1, nebo byla
vstupní data upravena tak, aby tento způsob záznamu simulovala. Na snímku
je tedy zaznamenána pneumatika s okolím, které tvoří ideálně méně jak 50%
snímku. Pro odstranění statické části okolí je použita metoda rozdílových
snímků 2.3.2. Rozdílové snímky následně přičítám do akumulátoru 1 . Tím
docílím menšího vlivu pohyblivého okolí na výsledný snímek a uměle navýším
počet hran. Při hledání pneumatiky pak vycházím ze znalosti, že pneumatika
obsahuje mnohonásobně více hran, nežli okolí. Ze snímku v akumulátoru vytvořím hranovou mapu 2.3.3. Ze získaných hran získám vektorovou konturu
a jednotlivé body. Tyto body jsou následně filtrovány tak, aby se v ideálním
případě vyřadily všechny body, které nepatří pneumatice. Ze zbylých bodů je
vytvořena konvexní obálka, podle které je pak vstupní snímek oříznut.
1

22

Akumulátor je snímek, který vznikl váženým součtem více snímků.

3.5. Rozbalení snímku

3.4.1

Filtrace bodů

Protože zvolený postup může jako části pneumatiky v některých případech
označit i dynamické okolí, byl do návrhu zařazen krok filtrace bodů na základě
jejich polohy. Úkolem tohoto procesu je identifikovat a odstranit body, které
nejsou součástí pneumatiky. K tomuto účelu byly vyzkoušeny dva algoritmy.
Prvním je odstranění k nejizolovanějších bodů na základě k sousedů. Během výpočtu se nejprve zjistí průměrná vzdálenost pro k nejbližších sousedů.
Během výpočtu se také zároveň zaznamenává průměrná globální vzdálenost,
do které jsou zahrnuty všechny počítané vzdálenosti mezi body a jejich sousedy. Všechny body, jejichž průměrná vzdálenost ke k sousedům je větší než
průměrná vzdálenost, jsou odstraněny.
Druhou metodou je klasifikace na základě hodnoty Local outlier factor
(LOF). Tato metoda byla publikována v roce 2000 [25] a její podstatou je
klasifikace na základě lokální hustoty bodů. První krok spočívá, stejně jako
v předchozí metodě, v napočítání průměrných vzdáleností k sousedů pro každý
bod. Tato vzdálenost je navíc zdola omezena průměrnou vzdáleností sousedů
souseda, pro kterého se vzdálenost právě počítá. Toho se využívá pro dosažení
stabilnějších výsledků. V implementované verzi však toto omezení chybí pro
urychlení výpočtu. Vyřazení bodu se pak provádí na základě porovnání těchto
vzdáleností. Je-li bod v průměru mnohem více vzdálen od svých k sousedů,
než jsou jeho sousedi vzdáleni od svých k nejbližších sousedů, je vyřazen.

3.5

Rozbalení snímku

Rozbalení snímků je geometrická korekce, jejímž účelem je potlačit pro tuto
úlohu negativní vlivy perspektivní projekce 2.4. Hraje důležitou úlohu při
následném spojování. Cílem je získat pokud možno snímek, který vypadá jako
fotografie vyříznutého a rozbaleného vrchního běhounu pneumatiky. Běhoun
pneumatiky je znázorněn na obrázku 1.1.
V kontextu snímků 3.1 je výsledek této operace na čtvrtém řádku.
Při použití jednoduchého mapování 2.4 musí být poskytnuty parametry
popisující scénu. Jedná se o poloměr pneumatiky r, vzdálenost kamery k, odsazení pneumatiky od levé strany projekční plochy l, odstup projekční roviny
od teoretického bodu dotyku s pneumatikou o, šířku pneumatiky w a vzájemný
úhel svírající projekční rovina s pneumatikou α. Uvedené výpočty uvažují možnost vzájemného natočení pouze v rovině xz.
Pro účely zjednodušení výpočtu budu také uvažovat mapování snímku
pneumatiky maximálně na 14 povrchu stěny válce. Při reálném snímání pneumatiky vozidla bude většina vzorku zakryta karoserií a proto by toto omezení nemělo ničemu překážet. Naopak, ve spojení se zjednodušeným tvarem
pneumatiky na válec, je pak možné všechny výpočty omezit na kombinaci
goniometrických funkcí a výpočet tak urychlit.
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x

z

S

B

y

A
Obrázek 3.4: Rozvržení scény

Rozložení modelované scény je znázorněno na obrázku 3.4. Plocha B představuje pořízený snímek a je zároveň považována za projekční plochu, která
vznikla středovou perspektivní projekcí objektu do budu A (pozorovatel). Vrchol S je pro účely výpočtu považován za střed souřadného systému, tedy
za bod [0, 0, 0]. Snímek je ve scéně vždy zasazen tak, aby rovina, ve které se
nachází měla s válcem společný vždy alespoň jeden bod. Řešením rozbalení
povrchu válce pomocí rekonstrukce 3D scény je nalezení funkce f (x, y), která
pro každý bod povrchu válce (v tomto případě 14 povrchu stěny válce) nalezne
bod [Px , Py ] v rovině snímku B.
Hledaná funkce se skládá ze dvou hlavních částí. Nejprve je třeba provést
konverzi 2D souřadnic povrchu pláště pneumatiky do 3D souřadnicového systému scény. Funkce realizující tuto konverzi pro jednotlivé souřadnice budu
nazývat gx,y,z . Následně se musí získaný 3D bod zobrazit v rovině B za využití
perspektivní projekce p (x, y, z). Hledaná funkce pak vypadá takto:

f (x, y) = p (gx (x, y) , gy (x, y) , gz (x, y))

(3.8)

Na základě schémat scény 3.5 a 3.6 je možné odvodit následující vztahy,
které lze využít pro převod souřadnic pláště pneumatiky do souřadnicového
systému scény.
24

3.5. Rozbalení snímku

S

k

l

k

gx

A

r
d
c

w

t

x

α

gz

mx

α

Pneumatika

z
x

Obrázek 3.5: Grafické znázornění scény pro výpočet gx (x, y) a gz (x, y)
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Obrázek 3.6: Grafické znázornění scény pro výpočet gy (x, y)

o
r

 

β = arcsin

y
r
d = r − cos (β + γ) r

γ=

t = cos (|α|) (w − x)

(3.9)
(3.10)
(3.11)
(3.12)

gx (x, y) = l + w − t + sin (|α|) d

(3.13)

gy (x, y) = (sin (β + γ) r) − o
d
gz (x, y) = (tg (α) t) +
cos (|α|)

(3.14)
(3.15)
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Pro nalezení výsledné funkce nyní stačí definovat funkci perspektivní projekce. Souřadnice jsou nejprve relativně vztaženy k ose zorného pole. Díky
tomu lze projekci samotnou odvodit na základě podobnosti trojúhelníků zorného pole a rozšířeného zorného pole do bodu určeného k projekci. Nakonec
jsou souřadnice opět přepočteny zpět do původního souřadnicového systému.
k
z+k
px (x, y, z) = (x − mx) n + mx
n=

py (x, y, z) = (y − my) n + my

3.6

(3.16)
(3.17)
(3.18)

Soulep snímků

Jsou-li jednotlivé snímky pneumatiky řádně připravené, je třeba je navzájem spojit. Protože cílem je získat jednoduchý dvojrozměrný obraz a korekce
zkreslení způsobené snímáním 3D objektů byla již řešena samostatně, řešený
problém se zredukoval na hledání 2D posuvu. Z kapitoly 2.4 již víme, že existují dva hlavní přístupy, používané při hledání tohoto posuvu.
V tuto chvíli je třeba stanovit si další předpoklady. Obecný předpoklad
omezuje možné umístění snímku přidávaného do globálního obrazu. Zaručuje,
že přidávaný snímek bude mít s globálním obrazem neprázdný průnik. To
umožní určit vzájemný posuv mezi snímkem a globálním obrazem na základě
pozice společné části ve snímku a v globálním obraze. Aby mohl navíc zvolený
postup probíhat iterativně, tak jak je znázorněno na obrázku kontextu snímků
3.1, omezím tento předpoklad ještě více a budu vyžadovat neprázdný průnik
mezi dvěma sousedícími snímky. Pro dodržení tohoto předpokladu je třeba
věnovat dostatečnou pozornost již při pořizování záznamu. Jedná se především
o dodržení dostatečné snímkové frekvence pro předpokládanou rychlost otáčení
vzorku pneumatiky. Tyto podmínky byly blíže popsány v kapitole 3.1.
Pro určení posuvu vyzkouším postupně tři míry. Jedná se o rozdílové
snímky a výpočet korelace, jako zástupce metody založené na podobnosti
snímku. K určení míry posuvu třetím způsobem použiji algoritmus SURF
pro extrakci a nalezení stejných vzorů. Ten bude sloužit jako zástupce hledání
posuvu založeného na hledání charakteristických vlastností snímku. Algoritmus SURF i princip fungování korelační funkce byly již představeny v kapitole
2.5.
Jedinou blíže nespecifikovanou metodou je určení podobnosti na základě
rozdílových snímků. Metoda je založena na myšlence přímého porovnání intenzit jednotlivých pixelů a byla použita jako robustní metoda, která by měla dosahovat dostatečně kvalitních výsledků pro porovnání ostatních metod. Směrodatnou mírou je zde průměrná intenzita pixelu v oblasti průniku dvou snímků
při zvolené vzájemné pozici. Z důvodu časové náročnosti kontroly a porovnání
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3.6. Soulep snímků
všech možných pozic metoda využívá iterativního přístupu, kdy postupně kontroluje všechny pozice v jedné ose a následně v druhé. Kontrolu lze opakovat
dokud bude probíhat posuv. Více iterací bude vyžadováno, pokud jsou snímky
posunuté v ose, jejíž kontrola se provádí jako druhá v pořadí. Proto byla zvolena jako první kontrolovaná osa y, kde lze posuv očekávat. Posuv na ose x
obvykle značí chybu při segmentaci a ořezu pneumatiky.
Obě metriky posuzující podobnost překryvu snímků nepracují vždy nutně
s celým překryvem. Je-li průběžně počítán průměrný posuv snímků v jednotlivých osách, lze ho následně použít jako odhad příštího posunutí. Omezením
kontrolované plochy se urychlí výpočet a metrika tak optimalizuje posuv pouze
pro viditelnou část snímku. Pokud snímek obsahuje například chyby geometrické korekce v části snímku, která ve výsledku nebude vidět, metrika sama
není touto chybou ovlivněna.
Napojení nikdy nebude zcela dokonalé. Chyby mohou vznikat na mnoha
místech. Mohou být způsobené například špatnou volbou parametrů, nebo použitými zjednodušeními při výpočtech. V oblasti segmentace může být zdrojem
chyb i neočekávaný vstup. Chyby různých částí zpracování se kumulují a je
nutné je brát v úvahu. Ke kompenzaci takovýchto viditelných chyb napojení
jsou navrženy tři různé postupy.
První postup napojení vychází z možnosti, že viditelná hrana (nedokonalost) napojení je způsobena neodstraněným nerovnoměrným osvětlením. Nejprve se zjistí o kolik se liší okrajové pixely průniku dvou snímků. Následně je
tato hodnota přičítána ke všem pixelům přechodu. Přičítaná intenzita se s rostoucí vzdáleností od hrany lineárně snižuje a tím vytvoří plynulejší přechod
od jednoho snímku k druhému. Toto napojení lze popsat vztahem:
−1
d+1
= IP + (∆I · w)




w = (y + 1)
IN



+1

(3.19)
(3.20)

IN je výslednou intenzitou pixelů spočtené odvozením od původní hodnoty
IP . ∆I značí rozdíl intenzit na hranici průniku obou snímků. Proměnná w
je, se vzdáleností od hranice, lineárně se snižující hodnota váhy. Tato váha
nabývá hodnot v rozsahu h0, 1i. Velikost změny v každém kroku je odvozena
−1
od velikosti přechodu d. Tvar d+1
je směrnicí přímky, definující tuto velikost.
Výpočty přechodu v různé vzdálenosti na ose x jsou zcela nezávislé.
Předchozí postup očekává stejnou změnu intenzit pro všechna y v rozsahu
přechodu při konstantním x. Z toho vyplývá, že výše uvedená metoda může
špatně eliminovat chyby způsobené vzájemným posuvem odpovídajících si pixelů. Pro kompenzaci tohoto chování byl rozdíl intenzit ∆I na hranici průniku
nahrazen rozdílem v aktuální pozici. Uvedený vztah se tím pádem pozmění
na:
IN = IP + (∆I · w) = IP + ((Ipoz − IP ) w)

(3.21)

IN = Ipoz · w + IP (1 − w)

(3.22)
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3. Návrh řešení
kde Ipoz je intenzita spodního snímku průniku.
V poslední navržené variantě přibylo navíc vážení intenzit podle hodnoty
pixelu. Pokud segmentace pneumatiku ořízne více než by měla, mohou se
v místě napojení vyskytnout černé plochy. Nový přechod upřednostňuje použití intenzit pozadí, jestliže je popředí příliš tmavé. Tento způsob výpočtu by
měl také znepravidelnit lineární průběh přechodu a učinit tak přechod hůře
odhalitelným.
IP
255
= Ipoz · w · wi + IP (1 − (w · wi ))
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wi = 1 −

(3.23)

IN

(3.24)

Kapitola

Praktická realizace
V této části práce popisuji fyzické aspekty vyhotovení programu. Kapitola
obsahuje informace o pořízení testovacích dat, o používaných technologiích
a o struktuře samotného programu.

4.1

Pořízení testovacích dat

Pro účely ověření kvality a testování algoritmů bylo třeba dostatečné množství
videozáznamů. Byly pořízeny záznamy zaměřené na samotnou pneumatiku.
Tyto záznamy mohou být použity pro testování všech tří částí (identifikace,
korekce, spojení) popsaných v návrhu řešení 3. K zajištění dostatečné variability a pokud možno přiblížení se skutečné situaci, byly mnohé parametry
v průběhu natáčení měněny. Konkrétně šlo o druh a umístění světla, umístění
kamery a o různé snímané povrchy (úroveň ojetí vzorku, kamínky, defekty
a jiné jedinečnosti). Rozvržení jednotlivých prvků je schématicky naznačeno
na obrázku 4.1. Popis provedených měření je v příloze B.
Pro záznam byly použity dvě různé kamery. Plošná kamera BLASER byla
použita pro zaznamenání hlavních materiálů. Natáčeno bylo snímkovou frekvencí 200 snímků za vteřinu při expozičním čase 200 µs. Řádková kamera
byla použita v konfiguraci 1000 snímku za vteřinu a expozičním čase 80 µs.
Snímky pořízené řádkovou kamerou slouží jako referenční. Tato kamera zaznamenává pouze úzké části pneumatiky, které následně spojuje. Z principu
fungování těchto kamer vyplývá, že samotný výstup z kamery (bez dodatečných úprav) bude, za dodržení některý podmínek (blíže popsáno v kapitole
2.2), podobný požadovanému výstupu navrhovaného algoritmu. V kontrolovaných podmínkách bylo možné docílit konstantní rychlosti otáčení pneumatiky
a pořídit tak referenční záznamy. Pro zajištění dostatečné kvality snímků jsou
vhodná místa, kde automobil zastavuje (rozjíždí se) a tím pádem nejsou kladeny tak vysoké nároky na parametry kamery viz kapitola 3.1. V takovýchto
podmínkách je však vysoce pravděpodobné, že se rychlost automobilu bude
měnit a obraz by byl při snímání konstantní frekvencí deformován.
29

4

4. Praktická realizace

S

A

S

15 cm

A
20 cm

Obrázek 4.1: Rozvržení scény při natáčení materiálů

Kamery byly umisťovány nejprve přímo v ose kolmé na vzorek pneumatiky,
pro získání co možná nejkvalitnějších záznamů. Následně byly vyoseny o 15 cm.
Posuvem má být simulován vzájemný pohyb mezi kamerou a automobilem
v reálné situaci a má tak pomoci správně navrhnout geometrické korekce 3.5
a proces identifikace pneumatiky 3.4.
Pro účely testování světelné korekce byly natočeny záznamy s dvěma různými světelnými zdroji. Tyto zdroje byly postupně umisťovány do třech různých pozic, jak je znázorněno na obrázku 4.1. Použito bylo halogenový reflektor a LED světlo EFFI-Line. Experimentálně byl natočen záznam při nasvícení
vzorku laserovou linkou. Tento způsob snímání by mohl být vhodný k přesnému určení vzorku (výrazné všechny drážky). Pro použitelný záznam by
ovšem bylo třeba použít silnější zdroj světla a citlivější kameru. Při pořizování
bohužel nebylo takové vybavení k dispozici.

4.2

Použité technologie

Program je implementován v jazyce C# . Z toho vyplývá také použít .NET frameworku. Pro vytvoření grafického rozhraní byla použita technologie Windows
Presentation Foundation (WPF). Pro dílčí operace nad obrazem je použita
otevřená knihovna OpenCV. Program je primárně určen pro operační systém
Windows, ale díky projektům jako je Mono je knihovnu, s implementovaným
řešením, možné spustit i na jiných operačních systémech. Technologie WPF
prozatím nebyla pro Mono implementována, proto tento druh přenositelnosti
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Obrázek 4.2: Skutečné rozvržení scény

není možné aplikovat i na grafické rozhraní.

4.2.1

OpenCV

OpenCV je otevřená multiplatformní knihovna specializující se na počítačové
vidění a manipulaci s obrazem. Původně byla vyvíjena společností Intel. Nyní
jsou zveřejněny všechny zdrojové kódy této knihovny a lze ji používat bez omezení. Knihovna je ve svém oboru velmi oblíbena, především pro kvalitu implementace algoritmů, volné použití a snadné možnosti dalšího rozšíření. Původní
implementace knihovny je v jazyku C++. Právě díky velké oblíbenosti však
existují mnohá rozšíření, která umožňují používat tuto knihovnu v různých
programovacích jazycích a s různou úrovní abstrakce. [24]
Nejčastěji používanými a oficiálně doporučovanými jazyky jsou C++, Python a Java. Pro práci s knihovnou v jazyku C# je třeba zařídit komunikaci
mezi programem a nízkoúrovňovou knihovnou. K tomuto účelu v této práci
využívám EmguCV. EmguCV je multiplatformní obal knihovny OpenCV pro
.NET prostřední. Pomocí EmguCV je možné knihovnu snadno používat přímo
z C# se všemi výhodami tohoto jazyka.

4.2.2

WPF

WPF je technologie, která je součástí .NET frameworku. Lze ji využít pro
vytváření grafického rozhraní. WPF vzniklo s cílem sjednotit tvorbu uživatelského rozhraní a oddělit vzhled aplikace od její funkčnosti. Pro definici jednotlivý oken se používá značkovací jazyk XAML. Tato technologie je součástí
operačního systému Windows od verze Windows Vista.
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4.2.3

Mono

Mono je projekt, jehož cílem je vytvořit nástroje kompatibilní s prostředím
.NET. Těmito nástroji jsou především překladač jazyka C# a běhové prostředí
zkompilovaného kódu. Mono může pracovat na různých platformách, díky
tomu je možné omezeně používat programy napsané v jazyce C# i v operačních
systémech jako jsou Linux, FreeBSD, UNIX, Mac OS X, nebo Solaris.

4.3

Struktura programu

Implementovaný program se dělí na dva základní celky. Jedná se o základní
GUI, určené pro spuštění, prezentaci, uložení výsledku a o knihovnu s implementací vlastních algoritmů. Každá z těchto částí je dále logicky dělena
obvyklým způsobem podle 1.3.

4.3.1

GUI

GUI je část programu, sloužící jako rozhraní mezi uživatelem a implementovanými algoritmy. Při prvním spuštění se nejprve dotáže na umístění snímků
se kterými bude pracovat. Jako vstup se očekává uspořádaná množina jednotlivých snímků (bitmapových obrázků) pořízeného videa. Z kontextu snímků
popsaného při návrhu řešení 3.1 vyplývá použití čtyř snímků jako minimálního smysluplného počtu. Po dokončení výběru je zobrazeno hlavní okno. Zde
je možné spouštět zpracování jednotlivých snímků postupně, nebo spustit postupné zpracování všech snímků. Dále se zde nacházejí tlačítka pro otevření
podrobností dílčích částí zpracování.
První okno umožňuje nastavení parametrů hranového detektoru používaného při segmentaci obrazu. Dále je zde možné zobrazit jednotlivé mezivýsledky bezkontextového předzpracování a kontextového zpracování. Tyto
snímky je možné zobrazit v kterémkoliv ze čtyř připravených polí a uživatel
má možnost si libovolně nastavit jejich umístění.
Okno rozbalení snímků slouží k nastavení a kontrole výstupu stejnojmenné
části zpracování snímku pneumatiky. Uživatel zde má možnost nastavit všechny
parametry určující vzájemnou polohu projekční roviny a modelu pneumatiky.
Dále jsou zobrazený dva snímky dílčího zpracování. Snímek vpravo ukazuje
výsledek operace rozbalení. Snímek vlevo je vstupem stejné operace. Na tomto
snímku jsou bílou barvou znázorněna místa, která byla použita k vygenerování
rozbaleného snímku. Místa, kde zůstaly původní intenzity pixelů jsou místy,
která na výsledném snímku nijak nepodílela.
Posledním oknem je okno soulepu snímku. Opět zde jsou zobrazeny dva
snímky. Snímek vpravo je globálním výsledek celé operace. Snímek vlevo zobrazuje aktuální průběh hledání pozice pro soulep. Na konci hledání pozice pro
každý další snímek je zobrazen výsledný vzájemný posuv. V případě použití
metody založené na podobnosti snímku je zde také zobrazen průběh naměře32
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ných intenzit v obou osách. V horní části okna jsou umístěny ovládací prvky
pro přiblížení výsledného obrazu, uložení snímku a zobrazení volitelného náhledu jiného mezikroku. Je také možné zvolit konkrétní metody určení posuvu,
napojení snímků, nebo vypnout hledání posuvu na ose x.

4.3.2

Knihovna implementující řešení

Knihovna obsahuje více tříd s oddělenou logikou. Popíši zde ty nejdůležitější
z nich, které jsou implementací některé návrhové části. Uvedeny jsou v pořadí,
v jakém jsou obvykle používány.
Hlavním třídou knihovny je P rocessing. Tato třída je jedinou třídou jejíž
instanci je třeba vytvořit při používání knihovny v GUI, nebo jiném programu.
Pro vytvoření této třídy je již třeba mít k dispozici cesty ke vstupním snímkům. Obsahuje veškerou logiku nutnou k inicializaci a iterování přes kontext
snímků. Protože kontext dvou sousedních iterací má vždy mnoho snímků společných, třída obsahuje dynamické načítání a cachování kontextových snímků
navržené tak, aby se každý proces nad konkrétním snímkem provedl pouze
jednou. Obsahuje volání všech částí zpracování, které je realizováno buď metodou, nebo je logika vyhrazena do samostatné třídy.
Nezávislé předzpracování je prvním stupněm úpravy kontextových snímků.
Je vždy prováděno pouze z originálních dat. Účelem této části je především
připravit data pro další zpracování. Patří sem všechny operace, které lze provést bez dodatečných vstupních parametrů, nebo u kterých lze tyto parametry snadno získat (jednoduchý výpočet, ze vstupu programu). Je implementována metodou P reP rocess, která logicky odpovídá bezkontextovému
předzpracování 3.3 návrhové části.
Metoda P rocessW ithContext stejné třídy zajišťuje segmentaci obrazu.
Implementace odpovídá návrhu popsáného v 3.4.
Pro rozbalení jednotlivých snímku je vyhrazena samostatná třída CylinderU nW rap.
Metoda U nW rap je vstupním bodem výpočtu, který jako vstup vyžaduje oříznutý snímek pneumatiky a odkaz na funkci, pomocí které vrací výsledky. Tato
třída je opět fyzickou realizací návrhu 3.5.
Zbývající soulep snímků 3.6 je implementován opět metodou třídy P rocessing.
Jméno této metody je M osaic a vstupem jsou dva sousední snímky předchozího zpracování.
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Dosažené výsledky
V této kapitole představím dosažené výsledky. Shrnu důsledky vyplývající
z výsledků jednotlivých částí zpracování. Dosažené výsledky budu demonstrovat na konkrétních ukázkách, které jsou součástí příloh.

5.1

Segmentace obrazu

Testování na pořízených datech ukázalo vysokou důležitost této části zpracování. Pokud je segmentace provedena špatně, chyba se kumulativně propaguje
přes všechny ostatní části zpracování až k soulepu. Pokud je chyba segmentace
dostatečně malá, může být potlačena způsobem napojení jednotlivých snímků.
Stále však ovlivňuje výpočty rozbalení snímků a hledání posuvu.
Metoda navržena v kapitole 3.6 pracuje na testovacích datech správně. Při
horších světelných podmínkách se může stát, že pneumatika bude oříznuta
více než by měla. S možností této chyby další postup počítá a je schopný
ji do jisté míry kompenzovat. Je však nutné si uvědomit, že vzorek pneumatiky byl natáčen před statickým pozadím a bez změny vzájemné polohy vzorku
a pneumatiky. Přesto, že mnohé parametry byly během natáčení měněny, zvolený způsob pořízení dat způsobil částečnou idealizaci snímků, díky které ve
snímcích nejsou zachyceny všechny problémy reálného snímání. Při skutečném
nasazení bude pravděpodobně nutné zvýšit odolnost segmentace vůči detekci
dynamického okolí vzorku.
Ukázky segmentace obrazu lze nalézt v přílože C. Identifikátory řádků
odpovídají identifikátoru konkrétního měření popsaného v příloze B.

5.1.1

Filtrace bodů

Tato kapitola se vztahuje k obrázku 5.1, kde jsou znázorněny body určené
k filtraci získané ze snímku, na kterém z pneumatiky odlétají nečistoty. Stejná
situace je podrobněji znázorněna v příloze C včetně výsledků.
35

5

5. Dosažené výsledky

900
800
700

Y [PX]

600
500
400
300
200
100

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

X [PX]

Obrázek 5.1: Segmentace – body určené k odfiltrování odlétajícího kamínku

Obě navržené metody, které byly představené v kapitole 3.4.1, lze pro
filtraci bodů použít, jejich výsledky však nejsou zcela rovnocenné.
Metoda založená na porovnání průměrných vzdáleností od sousedů obvykle
vyloučí i mnoho bodů uvnitř pneumatiky. Je tedy nutné mít zaručený dostatečný počet detekovaných bodů, aby po filtraci zbylo dostatek bodů na okrajích pneumatiky a bylo možné vytvořit obálku pro ořez. Pro urychlení výpočtu
jsou body před filtrací redukovány. Lze tedy s počtem bodů pracovat a zvolit pomalejší, přesnější variantu, nebo rychlejší, ale méně přesnou. U metody
využívající výpočet LOF je toto rozhodnutí méně důležité. Díky výpočtu lokální průměrné vzdálenosti nejsou vylučovány body, pokud se v daném místě
mírně snížil počet hran. Výsledky obou postupů jsou znázorněny v příloze C
obrázky C.2 a C.3. Třetí osa grafů znázorňuje hodnotu, na základě které se
provádí rozhodnutí. Barva znázorňuje konečné rozhodnutí o příslušnosti bodu
do vzorku.
V obou případech je důležité správně zvolit parametr k. Malá k urychlí
výpočet, ale filtrace bodů bude špatná pro větší shluky vzdálených bodů okolí.
Vyšší k kvalitu výsledku zvyšuje, ale časová složitost roste úměrně s k a počtem
použitých bodů.
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5.2

Rozbalení snímků

Kvalita rozbalení snímku silně závisí na nastavených parametrech. Na základě
testování snímků byly potvrzeny následující vlivy jednotlivých parametrů.
Ty mohou usnadnit správné nastavení. Pozice snímaného objektu na pořízeném snímku lze nastavit pomocí parametrů odsazení zleva, šířka pneumatiky
a poloměr pneumatiky. Parametry šířka pneumatiky a poloměr pneumatiky
také určují velikost výsledného obrazu. Vzdálenost kamery, popřípadě kombinace velikosti čipu a ohniskové vzdálenosti stanovuje globální intenzitu efektu
rozbalení. Parametr úhel natočení zvyšuje efekt rozbalení na straně vzdálenější od kamery. Vedlejším efektem tohoto parametru je zúžení oblasti zdrojových pixelů. Toto chování je způsobenou perspektivou po natočení stěny
válce s konstantní šířkou. Odsazení shora zvyšuje míru efektu rozbalení horní
části snímku a snižuje výšku rozbaleného snímku. Zvyšování tohoto parametru
odpovídá posunu modelu pneumatiky svisle vzhůru vůči projekční rovině.
Během rozbalení lze zaznamenat velký vliv chyb segmentace obrazu. Pokud není pneumatika správně oříznuta a tím pádem není ve snímku vycentrována, rozbalení proběhne vůči pneumatice asymetricky. Výsledný snímek
se pak podobá snímku, na kterém je pneumatika mírně natočena a tento jev se
musí kompenzovat parametrem úhel natočení. Tím se však oproti původnímu
snímku komplikuje nastavení parametrů a zvyšuje se pravděpodobnost špatné
kvality rozbaleného snímku.

5.3

Metody určení posuvu

Cílem této kapitoly je porovnat a vybrat vhodnou metriku, která stanoví
nejlepší vzájemnou polohu dvou snímků. V kapitole 3.6 byly představeny tři
různé přístupy, jejichž výsledky jsou zde porovnány.
Nejprve jsou srovnány metriky založené na podobnosti. Obě použité pracují na stejném principu porovnání překrývajících se oblastí při konkrétním
vzájemném posuvu, a proto je snadné je mezi sebou porovnat. Popis chování
jednotlivých metrik se vztahuje k obrázku 5.2 a příloze D.
Na zmiňovaných grafech jsou vždy zobrazeny čtyři různá měření. Zaznamenáno je jedno měření pro první dva snímky v sekvenci, kdy ještě neexistuje
odhad části, která bude použita do globálního snímku. Měření označené číslovkou 2 je potom měření v situaci, kdy tento odhad již existuje a metrika ho
používá. Grafy obsahují dvě závislé osy, které kompenzují to, že data nejsou
normalizovaná. Korelace nabývá hodnot v intervalu h0, 1i a snahou je tuto
hodnotu maximalizovat. Metoda rozdílových snímků vrací rozdíl průměrných
intenzit, tedy hodnoty v intervalu h0, 255i. Minimální hodnota značí nejlepší
shodu.
Z grafu posuvu na ose x je patrné, že obě metriky vrací velmi podobné
výsledky. Toto chování bylo ověřeno i pro ostatní natočená data. U metody
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rozdílových snímku je však minimum mnohem výraznější a stálejší napříč
vstupními daty. Proto se zdá být vhodnější volbou.
Při testování metrik pro posuv na ose y je však situace poněkud jiná.
Výrazný vliv zde má fakt, zda se testování provádí na celém překryvu, nebo jen
na části, která se očekává pro použití do výstupu. Zatímco při omezení metrik
na část překryvu rozhodly obě stejně, při porovnávání celých překryvů se závěr
liší. Obě metriky zaznamenaly dva nejpravděpodobnější posuvy stejně, každá
ale rozhodla pro jiný. Správný posuv byl určen metodou rozdílových snímků.
Naměřené výsledky tak potvrzují výhody plynoucí z měření pouze té části
snímku, u které se očekává, že zůstane v globálním snímku viditelná. U metody
korelace je použití této techniky často otázkou správného rozhodnutí. V případě rozdílových snímků jsou výsledky správné i bez jejího použití. Ovšem
je-li použita, výsledek je jednoznačnější a zvyšuje se tak pravděpodobnost
správného rozhodnutí.
Je zde také patrná mnohem vyšší citlivost korelace na periodicitu snímaného objektu. Zvláště Korelace 2, která kontroluje podobnost části překryvu.
Považuje posuny o násobek periody vzorku pneumatiky za velmi podobné.
Na uvedených grafech se hodnoty stále drží pod maximální hodnotou, ale pro
méně kvalitní data se může stát, že hodnotu správného posuvu převýší a snímek se posune na špatnou pozici. Toto chování je stejné jak pro první iteraci,
tak pro druhou, při které je již správě správně určen posuv na ose x. To dělá
tuto metodu méně spolehlivou, přestože často poskytuje stejné výsledky jako
metoda rozdílových snímků.
Pro určení pozice pomocí algoritmu SURF nejsou k dispozici tak podrobná
data, protože je tento algoritmus použit formou knihovního volání. Lze však
porovnat výstupy této metody s výsledky metody rozdílových snímků, která
se ukázala být spolehlivější metodou oproti korelaci.
SURF obvykle nalezne dostatečně přesný posuv na ose y na to, aby bylo
možné případné chyby kompenzovat napojením snímků. Na ose x však je posuv velmi závislý na kvalitě rozbalení snímků. SURF dokáže odhalit fakt, že
stejná část jednoho snímku se nachází na druhém mírně deformovaná. To se
projeví při vytváření hranice nalezené oblasti a tím pádem i na spočteném
posuvu. Pokud je zajištěno kvalitní rozbalení snímku, je tato metoda svou
kvalitou srovnatelná s předchozími dvěma. Je však časově méně náročná. Odstranit citlivost na rozbalení lze například zafixováním posuvu v jedné ose.
Tím se ale napojení opět spoléhá na předchozí zpracování. V takovém případě je vyžadována vyšší přesnost v části segmentace a výřezu pneumatiky
pro správné vycentrování snímku.
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Obrázek 5.2: Srovnání metrik pro určení posuvu na ose x

Obrázek 5.3: Vyhodnocení posuvu algoritmem SURF
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Obrázek 5.4: Ukázka napojení několika snímků pomocí algoritmu SURF

5.4

Způsoby napojení soulepu

Vyzkoušeny byly celkem tři metody spojení popsané v návrhu soulepu snímků
3.6. Ukázky těchto spojení jsou na obrázku 5.5. Od každého napojení jsou
ukázány dva příklady. Na ukázce je postupně zobrazeno napojení bez přechodu a dalších úprav, přičítání rozdílu s lineárním úpadkem, průměr snímků
a průměr vážený s využitím intenzit snímku v popředí.
Na prvních dvou řádcích obrázku je možné vidět hranu mezi napojením.
Tato hrana je způsobena více faktory, které se jednotlivé metody snaží eliminovat. Tmavý pruh je způsoben nedokonalou segmentací a oříznutím pneumatiky. Dobře je viditelný například na druhém řádku obrázku. Dále zde svoji
úlohu hraje nerovnoměrné osvětlení a nepřesnost způsobená posuvem a deformací pneumatiky. Tyto jevy způsobily hranu viditelnou například ve střední
části prvního řádku.
Metoda přičítání konstanty s lineárním úpadkem je znázorněna na třetím
a čtvrtém řádku. Z viditelné hrany spojení je patrné, že hrana není způsobena pouze posunutím intenzit do jiné oblasti. Pokud by se rozdíly pixelů
na popředí a na pozadí lišily vždy o stejnou konstantu, tato metoda by provedla dokonalé napojení. Výsledky potvrdily, že hrana není způsobena pouze
rozdílnou intenzitou osvětlení na dvou částech pneumatiky.
Vážený průměr snímku přinesl oproti předchozí metodě výrazné zlepšení.
Výsledky jsou na pátém a šestém řádku obrázku. V levé části pátého řádku je
stále patrný problém s napojením příliš oříznutého snímku.
Na posledních dvou řádcích je tento problém řešen poslední popsanou metodou. Napojení lze stále v některý místech rozeznat, je však méně výrazné
a na první pohled obvykle nepostřehnutelné.
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Obrázek 5.5: Ukázka různých napojení soulepu

5.5

Globální soulep

Při skládání výsledného obrazu lze opět vidět vliv předchozích zpracování. Zde
je možné postupovat dvěma různými způsoby.
Je možné zafixovat posuv na ose x a nechat algoritmy pro hledání posuvu hledat pouze jednu souřadnici. V takovém případě bude kvalita napojení
záviset na předchozím zpracování přímo, ale u výsledného snímku lze garantovat, že nebude zkosený. V takovém případě za správné posunutí zodpovídá
již proces segmentace, kdy se rozhoduje, jakým způsobem bude pneumatika
oříznuta. Rozbalení snímku potom umožňuje upravit snímek tak, aby napojení
bylo co možná nejčistší.
Druhou variantou je ponechat posuv na ose x volný a pracovat s ním podobně jako s posuven na ose y. V takovém případě se algoritmy pro určení
posuvu snaží nalézt co možná nejlepší umístění pro napojení. Jak ukazuje
testování, tento způsob umožňuje kompenzovat a odstínit některé chyby segmentace. Úkolem rozbalení je pak upravit každý snímek tak, aby soulep probíhal s minimálním posuvem na ose x. Je-li rozbalení provedeno nekvalitně,
obvykle to má za následek zkosení výsledného obrazu. Toto chování je patrné
například na obrázku 5.4.
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Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit software, pro tvorbu
optických snímků povrchu pneumatiky.
V rámci řešení jsem provedl analýzu vzorku pneumatiky. Seznámil jsem
se také se související problematikou v oblasti počítačového vidění. Zejména šlo
o metody předzpracování obrazu, možnosti segmentace obrazu. Dále se jednalo
o způsoby geometrických transformací a princip perspektivní projekce. Pro
dokončení práce bylo také nezbytné nastudovat možná řešení skládání mozaiky
a hledání vzájemného posuvu snímků.
Ve spolupráci s fakultou jsem natočil materiály pro testování jednotlivých
postupů. Během natáčení jsem mnohé parametry scény měnil pro přiblížení
se reálné situaci. Průběh natáčení jsem řádně zdokumentoval.
Navrhl jsem několik možných řešení daného problému. Tato řešení jsem
následně implementoval v jazyce C# s využitím knihoven EmguCV a OpenCV.
Výsledky jednotlivých postupů jsem vzájemně porovnal.
Ze získaných výsledků vyplývá velký vliv části identifikace a sledování pneumatiky. Přesto, že zvolený postup na testovaných datech funguje spolehlivě,
pro použití v reálné situaci by bylo třeba pořídit větší vzorek dat pro testování
a následně zkontrolovat správné fungování této části. Zejména by bylo třeba
zařídit odfiltrování pohybujícího se okolí pneumatiky, se kterým by mohl mít
navržený postup potíže.
Prostor k vylepšení také vidím v automatické volbě parametrů rozbalení
povrchu válce. Nabízí se možnost volit parametry na základě kvality výsledného spojení snímků. Dalším možným řešením by mohla být volba parametrů
s využitím analýzy vzorku pneumatiky.
Při dodržení požadavků zmíněných v práci, je výsledný snímek, poskytnutý navrženým algoritmem, dostatečně kvalitní, aby mohl být dále použit
například k identifikaci daného vozidla, nebo jakékoliv jiné analýze obrazu
vrchního běhounu pneumatiky.
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Příloha

Seznam použitých zkratek
GUI Graphical user interface
SURF Speeded up robust features
2D Dvojrozměrný prostor
3D Třírozměrný prostor
ID Identifikátor
LOF Local outlier factor
WPF Windows Presentation Foundation
XAML Značkovací jazyk založený na XML, určený pro definici GUI
.NET Framework Název frameworku vyvíjeného společností Microsoft
LED Light Emitting Diode
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Natočené záznamy
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B

B. Natočené záznamy

ID
1, 1
1, 2
2, 1
2, 2
1, 3
1, 4
2, 3
2, 4
3, 1
1, 5
2, 5
R 1, 1
R 1, 2
R 1, 3
R 2, 1
R 2, 2
R 2, 3
R 2, 4
R 2, 5
R 2, 6
Plošná
Plošná
Plošná
Plošná
Plošná
Plošná
Plošná
Plošná
Plošná
Plošná
Plošná

Kamera
BLASER aca
BLASER aca
BLASER aca
BLASER aca
BLASER aca
BLASER aca
BLASER aca
BLASER aca
BLASER aca
BLASER aca
BLASER aca
Řádková
Řádková
Řádková
Řádková
Řádková
Řádková
Řádková
Řádková
Řádková
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

165um
165um
165um
165um
165um
165um
165um
165um
165um
165um
165um

Světlo
Halogen
Halogen
EFFI-Line
EFFI-Line
Halogen
Halogen
EFFI-Line
EFFI-Line
Laser prime
Halogen
EFFI-Line
Halogen
Halogen
Halogen
EFFI-Line
EFFI-Line
EFFI-Line
EFFI-Line
EFFI-Line
EFFI-Line

Tabulka B.1: Natočené záznamy
Umístění kamery
110 cm
110 cm
110 cm
110 cm
110 cm 15 cm vyosení
110 cm 15 cm vyosení
110 cm 15 cm vyosení
110 cm 15 cm vyosení
110 cm
110 cm
110 cm
87 cm
87 cm
87 cm
87 cm
87 cm
87 cm
87 cm 20 cm vyoseno
87 cm 20 cm vyoseno
87 cm

Umístění světla
Zespoda 25 cm
Zpříma 45 cm
Zespoda 25 cm
Zpříma 45 cm
Zespoda 25 cm
Zpříma 45 cm
Zespoda 25 cm
Zpříma 45 cm
Zpříma 45 cm
Zespoda 25 cm
Zespoda 25 cm
Zespoda 25 cm
Zespoda 25 cm
Zpříma 45 cm
Zpříma 45 cm
Zpříma 45 cm 20 cm vyoseno
Z boku
Z boku
Zespoda 25 cm
Zespoda 25 cm

Pneumatika
Ojetá
Ojetá
Ojetá
Ojetá
Ojetá
Ojetá
Ojetá
Ojetá
Ojetá
Nová
Nová
Ojetá
Ojetá + defekty
Ojetá + defekty
Ojetá + defekty
Ojetá + defekty
Ojetá + defekty
Ojetá + defekty
Ojetá + defekty
Nová
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C

C. Segmentace obrazu

ID

1, 1

1, 2

1, 3

2, 1

2, 2

2, 3

2, 5

Originál

Akumulátor
(invertovaný)

Detekované hrany
(invertované)

Tabulka C.1: Ukázky segmentace obrazu
Předzpracovaný
snímek

Výsledek
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Obrázek C.1: Segmentace – originální snímek, použitý k odfiltrování odlétajícího kamínku

Obrázek C.2: Segmentace – filtrace bodů pomocí relativní vzdálenosti ke k
sousedům

Obrázek C.3: Segmentace – filtrace bodů pomocí LOF
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Výsledky určení posuvu snímků
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D. Výsledky určení posuvu snímků
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20

0
0

Obrázek D.1: Srovnání metrik pro určení posuvu soulepu na ose x

KORELACE [-]
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Obrázek D.2: Srovnání metrik pro určení posuvu na ose y – první iterace
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D. Výsledky určení posuvu snímků
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Obrázek D.3: Srovnání metrik pro určení posuvu na ose y – druhá iterace
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Porovnání výsledného soulepu
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E

E. Porovnání výsledného soulepu

Obrázek E.1: Porovnání výsledného soulepu (dole) se záznamem řádkové kamery (nahoře)
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Obsah přiloženého média

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
exe ....................... adresář se spustitelnou formou implementace
data_samples ............................... ukázková vstupní data
x86.......................................32 bitová verze programu
run.exe..............................spouštěcí soubor programu
x64.......................................64 bitová verze programu
run.exe..............................spouštěcí soubor programu
src
impl...................................zdrojové kódy implementace
thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX
text ....................................................... text práce
images ..................................... obrázky použité v práci
BP_Pavlas_Filip_2016.pdf ............. text práce ve formátu PDF
research.....................................externí použité podklady
data.rar...............veškeré materiály z natačení a měření programu
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