
ŠTĚPÁN 
PŘIBYL 

ČESKÉ VYSOKÉ 

UČENÍ TECHNICKÉ 

V PRAZE 

 
FAKULTA STROJNÍ 

 

 

 
 

 
BAKALÁŘSKÁ  

PRÁCE 

 
2020 



 

ČESKÉ VYSOKÉ 

UČENÍ TECHNICKÉ 

v Praze 

Fakulta strojní 

Ústav přístrojové a řídicí techniky 

 

Rešerše algoritmů detekce překážky robota 

z obrazu kamery 

Research of algorithms for detection of obstacles 

from the camera view 

Bakalářská práce 

Štěpán Přibyl 

Vedoucí práce: 

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 



 

 

 



 

Anotace 
 Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na výzkum a implementaci algoritmů 

zpracování obrazu. Pro realizaci zvolené metody zpracování obrazu jsem použil open-source 

algoritmy z knihovny OpenCV pro Python. Vybrané algoritmy jsou v práci popsány a následně 

aplikovány na cenově orientovaném stereoskopickém systému. Výsledný skript má potom být 

součástí řídícího systému humanoidního robota a jeho výstup použit jako řídicí signál pro pohon 

tak, aby řízený robot při svém pohybu dokázal vhodně reagovat na polohu překážek 

v bezprostředním okolí. Ve své práci jsem se zaměřil na vhodný přístup vyhodnocení vstupních 

dat a realizaci vybraných algoritmů pro detekci prostředí. 

Klíčová slova: strojové vidění, stereo kamera, OpenCV, algoritmy detekce objektů, detekce 

bezpečné zóny 

Abstract 
My bachelor’s thesis entailed research and implementation of image processing 

algorithms. For the implementation of chosen image processing method, I used open-source 

algorithms of OpenCV library. Algorithms are described and applied on a cost-oriented stereo 

camera setup. The developed program is supposed to become a part of a control system 

of a humanoid robot and the output signal of the system is supposed to control the drive of the 

robot to be able to react to close obstacles and make the robot move through the environment 

safely. I focused on appropriate attitude of input data classification and algorithm 

implementation for the environment detection. 
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1 Úvod 
Obor strojového vidění vznikl v 70. letech, kdy začaly vznikat technologie 

schopné přenést dostatečné objemy dat pro přenos obrazu. Od té doby se strojové vidění 

těší velké pozornosti, a to nejen v oblasti vědeckých výzkumů. S poklesem ceny 

mikročipů a senzorů se technologie strojového vidění stávala čím dál více dostupnější 

i na konzumním trhu. Dnes nás doprovází v běžném životě, ať už při rozpoznávání 

obličeje pomocí mobilního telefonu, parkovacích asistentů nebo herních konzolí apod.  

Nároky na interakci systémů s okolím stoupají. Podstatnou úlohu pro interakci 

s okolím hraje strojové vidění, které se využívá např. v robotice, kybernetice, medicíně, 

ale i v průmyslové výrobě, kde zvyšuje úroveň možností služeb lidem vykonávaných 

robotem. [1] Dříve přednostně využívané senzorické systémy využívající např. lasery 

a podobná drahá zařízení se nahrazují levnějšími alternativami typu RGB kamery 

či RGB-D senzory díky jejich příznivému poměru kvality a ceny. Důsledkem cenové 

dostupnosti probíhá množství výzkumů, což vytváří úrodnou půdu pro vývoj nových 

přístupů a pokrok. 

Stereo systém je efektivní způsob strojového vidění, neboť ze záběru nejen lze 

pomocí dvojice snímků pasivním způsobem dopočítat pozici snímaných objektů, ale dá 

se využít množství metod pro získání dalších potřebných informací o okolním prostředí.  

V této práci hodlám zkoumat metodiku a praktické aplikace stereo kamer a využít 

získané poznatky k řízení humanoidního robota s tříkolovým podvozkem vybaveného 

stereo kamerou ve školní laboratoři. Úlohou robota bude pohyb ve specifikovaném 

prostředí. Při pohybu bude robot klasifikovat prostředí ve své blízkosti 

a dle detekovaných bezpečných a nebezpečných zón měnit svoji trajektorii. Vybraný 

humanoidní robot je studentským projektem, jemuž byl zabudován pár RGB kamer. 

Řízení pohybu robota pomocí stereo kamery je nejen cenově výhodné, ale navíc lze 

o okolním prostředí získat množství informací v závislosti na kvalitě kamer a výkonu 

procesoru. Z důvodu změny organizace výuky je nutné experiment provádět mimo 

laboratoř, proto měření musí proběhnout na náhradním dostatečně věrohodném zařízení. 

V této práci se v části 2 věnuji teoretickému základu strojového vidění v podobě 

přehledu kalibračních metod a algoritmů detekce překážek a klasifikace prostředí. V části 

4 poté naváži implementací získaných poznatků na domácím setupu nahrazujícím 

zabudovaný systém zmíněného robota.  
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2 Teoretická část 
Strojové vidění znamená převedení digitálních dat ze senzoru (např. RGB 

kamery) na určité rozhodnutí či další podobu za nějakým účelem. Nakládání 

s obdrženými daty závisí na kontextu aplikace strojového vidění, např. detekce 

přítomnosti nýtů či vyhodnocení CT snímků. Výstupem kontroly detekce nýtů bude 

binární informace, výstupem snímání CT bude zase reprezentativní vypovídající snímek. 

Strojové vidění se od lidského zásadně liší v tom, že lidský mozek obrazovou informaci 

z očí vyhodnocuje v kombinaci s aktuálním kontextem, asociativní schopností a letitou 

zkušeností s rozpoznáváním tvarů, činností apod. a dokonce si přizpůsobí vnímaný obraz 

pomocí svalstva oka. Obraz získaný světločivným senzorem je pouze dvourozměrný 

rastr, obsahující mnoho nedokonalostí. Účelem systémů vyhodnocení dat ze strojového 

vidění je tuto sadu dat uvést v kontext a vyhledat v ní kýžená data. [2] 

2.1 Metody prostorového vidění 

2.1.1 Pasivní metody 
Pasivní metody získávání prostorových informací spočívají v zachycení záření 

odraženého od okolních předmětů a vyhodnotí ho jako funkci povrchu, od kterého se 

odrazilo. Tato metoda funguje velice dobře ve zřetelně definovaném prostředí, kde se 

vyskytují snadno detekovatelné body. Dělí se do skupin metod dle množství potřebných 

kamer na monokulární (např. shape-from-shading, shape-from-defocus, structure-from-

motion apod.) a binokulární (disparita stereo systému, konvergence). Jednotlivé zmíněné 

metody se liší v závislosti na podmínkách užití a snímaném prostředí. [3] 

Stereo systémy jsou populární díky schopnosti snímat barevný obraz a hloubku 

najednou. Navíc kvalita kamer stoupá a stávají se čím dál dostupnější. Se stereo systémy 

je ovšem spojena nutná kalibrace a jejich výstupem je obraz ve formě intenzit, který bývá 

hodně náchylný na šum, kvalitu osvětlení apod. [4, 3] 

2.1.2 Aktivní metody 
Aktivní metody prostorového vidění spočívají v použití vlastního zdroje záření 

pro obdržení prostorové informace. Typickými představiteli jsou tzv. RGB-D senzory, 

radarové technologie, LIDAR (Light Detection and Ranging) nebo ultrasonické 

senzory. [3, 5] 

      
a) b) 

Obrázek 1: a) Výsledek percepce monokulární kamery firmy Google využívající učících algoritmů [6] 

 b) Výsledek percepce RGB-D kamery Intel RealSense D435 [7] 
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RGB-D disponují spojením obrazové informace klasické RGB kamery 

a hloubkové informace z odděleného senzoru. Takové senzory mohou být různých druhů. 

Běžnými kategoriemi jsou kategorie využívající fázového zpoždění a triangulace. V první 

z kategorií emitor vysílá pulzy nebo infračervené záření a senzor detekuje fázové 

zpoždění (interferometr, Structured Light Method (SL)) či časový rozdíl detekce a emise 

(Time-of-Flight (ToF)). [3]  

V posledním desetiletí prudce narostla produkce RGB-D senzorů z důvodu 

komerčního využití s příchodem dostupných systémů jako konzole Kinect, Asus Xton 

Pro, PrimeSense Carmine apod. Díky velké dostupnosti podobných systémů se 

uskutečnila řada vědeckých experimentů zabývajících se jejich vlastnostmi a kalibrací 

využívajících různých přístupů, např. v [8] byla navržena kalibrační metoda 

pro zdokonalení měření pomocí konzole Kinect, v [9] bylo k její kalibraci využito 

prostorových obrazů zbavených šumu. 

V navigačních aplikacích a autonomních vozidlech se využívá radarová 

technologie. Při té se detekují odražené rádiové vlny od okolních objektů. Její nevýhodou 

je ovšem detekce pouze určitých předmětů. Za to LIDAR dokáže detekovat obecné 

povrchy. Je založen na zpětné detekci laserových paprsků. Využívá se k detekci překážek 

na základě mapování prostředí. Jako doprovodný senzor u autonomních vozidel se 

používá ještě ultrasonický senzor, který je založený na detekci akustických vln. 

Jeho výhodou je detekce i skleněných povrchů. [5] U cenově orientovaných robotů se 

ovšem upřednostňuje kamera jako zdroj prostorové informace [10]. 

2.2 Prostředí pro analýzu obrazu kamery 
Pro analýzu obrazu kamery při aplikaci strojového vidění lze využít různých 

prostředí ať už matematicky orientovaných – MATLAB, či v podobě knihoven 

s pro různé programovací platformy (OpenCV pro C++, JavaScript, Python nebo Vision 

Toolkit pro prostředí LabVIEW) 

2.2.1 LabVIEW 
LabVIEW (laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench) je 

programové prostředí pro aplikace vyžadující testování, měření a řízení. Nabízí grafický 

programovací přístup pro vizualizaci každého aspektu aplikace včetně konfigurace 

hardwaru, naměřených dat a debugování. LabVIEW se vyznačuje rychlou a rozsáhlou 

možností integrace přístrojů a vestavěnými funkcemi jako limitní testování či PID 

algoritmy. Pro aplikace strojového vidění je třeba instalovat rozšíření v podobě knihovny 

Vision Toolkit. [11] 

2.2.2 MATLAB 
Matlab je platforma vyvíjená společností MathWorks. Jedná se o programové 

prostředí a maticově založený skriptovací jazyk vhodný k aplikaci ve výpočetní 

matematice. Původně čistě matematicky zaměřený software vyvinutý v 70. letech 

minulého století obsahuje nyní mnoho nástaveb, které z něho dělají mocný nástroj 

při analýze či designování. Díky vestavěné grafice je možné vizualizovat. Dá se využít 

ke strojovému učení, zpracování signálů a obrazu, robotice, komunikaci atd. [12]. 
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Obrázek 2: Detekce obličeje v prostředí MATLAB 

[https://github.com/YuvalNirkin/find_face_landmarks] 

V kontextu strojového vidění je MATLAB jedno z nejpoužívanějších 

kalibračních rozhraní [13]. Svůj toolbox zaměřený na kalibraci a počítačové vidění 

v prostředí MATLAB vede J. Y. Bouguet [14]. Prostředí MATLAB obsahuje pokročilé 

algoritmy pro zpracování obrazu, např. detekce pomocí RANSAC (Random Sample 

Consensus), SURF (Speed-Up Robust Features), algoritmus Viola-Jones (Haarovy 

příznaky), který je trénován na detekci obličeje a mnoho dalších [15].  

2.2.3 OpenCV 
OpenCV (Open Source Computer Vision Library) je open-source vysoce 

optimalizovaná knihovna obsahující více než 2500 algoritmů strojového vidění 

a strojového učení. Tato knihovna vznikla díky výzkumné iniciativě firmy Intel v ruském 

týmu vedeném Vadimem Pisarevskym. Projekt jako takový začal roku 1999. V roce 2006 

spatřila světlo světa první oficiální verze a poslední 4. verze vyšla v roce 2018 a neustále 

se vyvíjí. 

Díky mnoha podporovaným platformám včetně C++, Javy, Pythonu 

nebo Matlabu je OpenCV a podpoře operačních systémů Windows, MacOS, Linux 

i Android je hojně využívána jak na poli vědeckého výzkumu, tak v průmyslových 

aplikacích. Cílem tohoto projektu je především podpořit výzkum v oblasti počítačového 

vidění poskytnutím bezplatného a optimalizovaného systému, poskytnout vědecké 

komunitě jednotnou strukturu, ze které mohou vývojáři navzájem jednoduše čerpat, a také 

podpořit komerční použití kódu strojového vidění. 

Příkladem aplikace algoritmů OpenCV můžou být algoritmy rozpoznávání 

lidského obličeje, identifikace různých objektů, identifikace lidských aktivit, sledování 

pohybujících se objektů, vytvoření snímku s vysokým rozlišením z několika snímků 

méně kvalitních, hledání podobných snímků v databázích atd. [2]  

https://github.com/YuvalNirkin/find_face_landmarks


12 

 

2.3 Epipolární geometrie 
Epipolární geometrie je metoda vycházející z projektivní lineární transformace, 

která popisuje vzájemný geometrický vztah průmětů 3D scény do více různých rovin, 

resp. promítacích rovin kamer. „Pomocí epipolární geometrie lze bod z prvního obrazu 

mapovat na přímku v druhém obrazu, což značně zjednodušuje nalezení korespondujících 

bodů.“ 1 Jedná se o jeden z přístupů pro 3D rekonstrukci scény z obrazů kamer. 

Epipolární vazba dvou snímků je popsána na obrázku 3. Bod je X snímán dvěma 

kamerami se středy O a O‘. Na promítacích rovinách obou kamer 𝜋  a 𝜋′  se bod X 

promítne jako bod 𝑥 a 𝑥′. Spojnice středů kamer 𝑂 a 𝑂′ se nazývá báze a průsečíky báze 

a promítacích rovin se nazývají epipóly 𝑒 a 𝑒′. Spojením bodů 𝑒 a 𝑥, resp. 𝑒′ a 𝑥′ vznikne 

epipolární přímka 𝑙, resp. 𝑙′. [16, 17] 

Klíčovým důsledkem epipolární geometrie je promítnutí bodu jedné promítací 

roviny do epipolární přímky druhé promítací roviny. Na základě toho je určena 

fundamentální matice 𝐹. Pro promítání bodu X platí: 

𝑥 = 𝑃𝑋     (1) 

𝑥′ = 𝑃′𝑋     (2) 

kde 𝑥, 𝑥′jsou průměty bodu v promítacích rovinách, 𝑃, 𝑃′ jsou promítací matice 

obou promítacích rovin a 𝑋 je bod v prostorovém souřadném systému. Pro každé dva 

korespondující snímky platí: 

𝑥′𝑇𝐹𝑥 = 0      (3) 

𝑙′ = 𝐹𝑥      (4) 

kde 𝐹  je fundamentální matice pro promítání z jedné roviny do druhé a 𝑙′  je 

epipolární přímka. Fundamentální matice se vypočítá pomocí dekompozice homografie 

minimálně 8 naměřených párů bodů. [16] 

 

Obrázek 3: Epipolární vazba [17] 

2.4 Kalibrace kamery 
Provedením kalibrace kamer získáme souvislost mezi 2D informací obrazu a 3D 

informací okolí, resp. získáme parametry projekční matice kamery. Kvalita dat 

pořízených stereoskopickými systémy závisí ve velké míře především na kvalitě 

kalibrace. Výstupem kalibrace je sada parametrů, které se dělí do dvou skupin; vnitřní 

parametry a vnější parametry. [3] 

 
1 Zdroj: [16] 
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Vnitřními parametry nazýváme optické a geometrické charakteristiky samotné 

kamery. Jsou jimi poloha geometrického středu obrazu (𝑢𝑥, 𝑢𝑦), ohnisková vzdálenost 

optické soustavy ( 𝑓𝑥, 𝑓𝑦)  a parametry tangenciálního a radiálního zkreslení 

(𝑝1, 𝑝2, 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3), které je přirozenou vadou optických systémů. Radiální zkreslení je 

způsobeno nedostatečně parabolickým tvarem čočky a projevuje se zejména v krajních 

polohách obrazu, kde odchylky jsou nejznatelnější. Tangenciální zkreslení je způsobeno 

vychýlením optické osy vůči světločivné ploše, tedy rovina čočky není paralelní k rovině 

senzoru. [3] 

Vnějšími parametry nazýváme umístění kamery v globálním souřadném systému. 

Do celkového transformačního modelu se zanese jako transformační matice obsahující 

translaci (T) a rotaci (R) souřadného systému kamery vůči globálnímu souřadnému 

systému.  

Obecně, kalibrace se provádí jako snímání několika charakteristických bodů, 

které jsou součástí objektu, jehož parametry jsou dobře známy. Po pořízení množství 

snímků objektu se analyzují přesné souřadnice jeho bodů, které slouží jako vstupní 

hodnota do kalibračního algoritmu pro získání vnějších a vnitřních parametrů. Kalibrační 

metody lze klasifikovat zhruba do dvou základních přístupů [18, 19, 20]: 

a) Fotogrammetrický přístup a b) Self-calibration.  

Fotogrammetrický přístup je založen na snímání velice přesných 3D těles, jejichž 

geometrie je přesně popsána. Tělesa většinou obsahují 2 nebo 3 ortogonální roviny. 

Při kalibraci se na snímku nalezne reference bodů v prostoru. Tento druh kalibrace je 

poměrně stabilní a spolehlivý, nýbrž nákladný. Přístup self-calibration nevyžaduje 

přesnou prostorovou znalost kalibračního tělesa či prostředí, je založena čistě 

na informaci získané z obrazu při snímání okolí. Tím je získána vazba vnitřních 

parametrů kamery. Přehled metod self-calibration je popsán v [21]. Dnešní běžně 

používané algoritmy jsou založeny na fotogrammetrickém přístupu, ovšem využívající 

ekonomicky hospodárnější kalibrační objekty. 

       

a) b) 

Obrázek 4: Kalibrační objekt: a) Koule [22] b) Šachovnice zobrazovaná monitorem [19]  
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V průběhu vývoje kalibračních metod se jako kalibrační objekt využívaly mnohé 

přístupy a kalibrační předměty. Probíhaly pokusy s 1D objekty v podobě bodů na přímce 

různě od sebe vzdálených. Mnoho pokusů bylo provedeno i s kalibrační metodou 

využívající úběžníky [23], koule [24, 22] apod. Dnes nejběžnějšími objekty jsou rovinné, 

které jsou efektivní a nejjednodušší. Konkrétními případy jsou kruhy či čtverce na bílém 

podkladu, nejvyužívanějším je ovšem vzor šachovnice [25]. V dnešní době je šachovnice 

velice uchopitelným objektem, neboť existují veřejně dostupné algoritmy detekce jejích 

charakteristických bodů (např. v OpenCV), které slouží jako vstupní hodnoty 

kalibračních algoritmů. Tvar šachovnice využívá i metoda kalibrace navržená v [19], 

ovšem zde je rovina šachovnice promítána na display v různých polohách, čímž je 

podstatně zkrácena doba trvání kalibrace a zpřesněna detekce jejích rohů. 

Jednou z významných prací zabývajících se tématikou kalibrace kamery v podobě 

štěrbinového modelu je [26] (Tsai). Další známou metodou je Zhangova kalibrační 

metoda [18], na které je založen kalibrační algoritmus implementovaný v OpenCV. 

Kalibrační algoritmy se liší v závislosti na podmínkách implementace. Užitečný přehled 

je uveden v [3]. 

2.4.1 Kamerový model 
Kamerový model je nutno vhodně zvolit, neboť od něj se odvíjí přesnost 

kalibračního procesu [20]. V této práci použitý štěrbinový model kamerového systému je 

jednoduchý kamerový model. Vychází ze skutečnosti, že při promítání okolí paprsek 

odražený od okolního těles projde skrz optickou soustavu a je zachycen světločivnou 

plochou. Tento model nahrazuje optickou soustavu štěrbinou (obrázek 5). [1, 16] 

Promítání obrazu podle jednoduchého ideálního štěrbinového modelu je ovšem 

nedosažitelné, tudíž nedokonalosti a charakteristiky senzorů se zahrnují v geometrickém 

modelu. Do geometrického modelu zavádí vliv výše zmíněných vnějších a vnitřních 

parametrů kamer, které se získají provedením kalibrace. 

 

Obrázek 5: Schéma štěrbinového modelu kamery [27] 

Transformace mezi pixelovými souřadnicemi promítnutého obrazu [𝑢 𝑣]𝑇 

a souřadnicemi okolí [𝑋𝑊 𝑌𝑊 𝑍𝑊]𝑇 je popsána následujícími kroky. [26, 20, 18]  
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a) Souřadný systém okolí do souřadného systému kamer 

Jedná se o transformaci rotace a translace souřadného systému kamery 

vůči souřadnému systému okolí. Tímto krokem vnášíme do modelu zmíněné vnější 

parametry. 

[

𝑋𝐶

𝑌𝐶

𝑍𝐶

1

] = [
𝑅 𝑇
0𝑇 1

] [

𝑋𝑊

𝑌𝑊

𝑍𝑊

1

]     (5) 

kde [𝑋𝐶  𝑌𝐶  𝑍𝐶  1]𝑇  je souřadný systém kamer a [𝑋𝑊 𝑌𝑊 𝑍𝑊 1]𝑇  je souřadný 

systém okolí. Matice 𝑅 je 3x3 matice rotace a 𝑇 je translační vektor pro transformaci 

do souřadném sytému kamery s indexem C. 

b) Souřadný systém kamer do souřadného systému obrazu 

Transformace systému kamery dle schématu štěrbinového modelu, kde platí vztah 

𝑥𝑢𝑖 = 𝑓𝑖
𝑋𝐶

𝑍𝐶
      (6) 

Toto můžeme maticově popsat 

     𝑍𝐶 [
𝑥𝑢

𝑦𝑢

1
] = [

𝑓𝑥 0 0 0
0 𝑓𝑦 0 0

0 0 1 0

] [

𝑋𝐶

𝑌𝐶

𝑍𝐶

1

]     (7) 

𝑓𝑥  𝑎 𝑓𝑦 je ohnisková vzdálenost kamery v obou rovinách, [𝑥𝑢 𝑦𝑢]𝑇 je nezkreslená 

poloha bodu v souřadném systému obrazu s počátkem v geometrickém středu obrazu. 

c) Kompenzace zkreslení obrazu 

Následující vztahy vykompenzují radiální a tangenciální zkreslení kamery. 

Pro tato zkreslení se do transformačního modelu zavádí následující korekce. 

[
𝑥𝑢

𝑦𝑢
] = [

𝑥𝑑

𝑥𝑑
] + [

𝐷𝑋

𝐷𝑌
]      (8) 

[
𝐷𝑋

𝐷𝑌
] =  [

𝑥𝑑

𝑦𝑑
] ∙ (𝑘1 ∙ 𝑟2 + 𝑘2 ∙ 𝑟4 + 𝑘3 ∙ 𝑟6) + [

2 ∙ 𝑝1 ∙ 𝑥𝑑 ∙ 𝑦𝑑 + 𝑝2(𝑟2 + 2 ∙ 𝑥𝑑
2)

𝑝1(𝑟2 + 2 ∙ 𝑦𝑑
2) + 2 ∙ 𝑝2 ∙ 𝑥𝑑 ∙ 𝑦𝑑

]  (9) 

kde [𝑥𝑑   𝑦𝑑]𝑇  je zkreslená poloha bodu v souřadném systému obrazu 

kamery,  [𝑥𝑢  𝑦𝑢]𝑇 je poloha bodu v nezkresleném obrazu, 𝑝1 𝑎 𝑝2  jsou součinitele 

tangenciálního zkreslení, 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3  součinitele radiálního zkreslení a r je vzdálenost 

promítnutého objektu od optické osy, platí  

      𝑟2 = 𝑥𝑑
2 + 𝑦𝑑

2.      (10) 

d) Kompenzovaný systém obrazu do pixelového souřadného systému 

V konečné fázi celkové transformace kamery dojde k převedení souřadného 

systému obrazu do pixelového souřadného systému. Počátek pixelového souřadného 

systému je nastaven v rohu obrazu, a navíc se do pixelového souřadného systému zavádí 

vliv zkosení kamery. 

   𝑢 = 𝑢0 +
𝑥

𝑑𝑥
+ 𝑠𝑦𝑑       (11) 
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         𝑣 = 𝑣0 +
𝑦

𝑑𝑦
       (12) 

kde [𝑢 𝑣]𝑇 je pixelový souřadný systém obrazu, [𝑢0 𝑣0]𝑇 poloha průmětu optické 

osy, 𝑑𝑥 𝑎 𝑑𝑦  jsou rozměry pixelů v obou směrech a 𝑠  je součinitel, který vyvažuje 

zkosení průmětny (skew coefficient, pro většinu kamer nulový). [16] 

Celkovou transformaci pro kalibrační metodu dle Zhanga [18] lze vyjádřit jako: 

      𝑊�̃� = 𝑨[𝑹| 𝒕]�̃�     (13) 

     𝐴 = [

𝛼 𝛾 𝑢0

0 𝛽 𝑣0

0 0 1
]     (14) 

kde W je měřítkový koeficient, �̃� = [𝑥 𝑦 1]𝑇  jsou souřadnice 2D bodu, A je 

matice vnitřních parametrů zahrnující vypočítané ohniskové vzdálenosti 𝛼, 𝛽, 

součinitel naklopení kamery 𝛾  a souřadnice geometrického středu [𝑢0 𝑣0]𝑇 . [R t] 

představují vnější parametry a �̃� = [𝑋 𝑌 𝑍 1]𝑇  je poloha 3D bodu v okolním 

souřadném systému. 

2.5 Rekonstrukční model stereometrie 

2.5.1 Rektifikace a odstranění zkreslení 
Předpokladem pro získání disparity, resp. hloubkové informace, z páru snímků je 

rovnoběžnost optických os a paralelní promítací roviny. Po výpočtu vnitřních a vnějších 

parametrů lze obraz zbavit zkreslení tak, že se vnitřní parametry zavedou do promítací 

matice kamery. Pomocí vnějších parametrů kamery se obraz dá rektifikovat, tzn. provést 

obrazovou transformaci tak, aby optické osy byly rovnoběžné a promítací roviny 

paralelní. Důsledkem rektifikace obrazu jsou rovnoběžné epipolární čáry. [1]  

 
Obrázek 6: Model ideálně rektifikovaného stereo systému  
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2.5.2 Výpočet disparity 
Při 3D rekonstrukci okolí je přesnost disparitní mapy zásadní. Disparita 

se vypočítá na základě stereo korespondence po rektifikaci a odstranění zkreslení snímků. 

Hloubková informace je poté získána na základě vztahu: 

𝑍 =
𝑓⋅𝑇

𝑥𝐿−𝑥𝑅
      (15) 

kde Z je vzdálenost objektu v souřadném systému rektifikovaných kamer, 𝑓 je ohnisková 

vzdálenost, 𝑇  je vzdálenost středů kamerových souřadných systémů (tzv. baseline) 

a 𝑥𝐿 , 𝑥𝑅 jsou souřadnice průmětu sledovaného bodu do promítací roviny. Jejich rozdíl se 

nazvývá disparita bodu. 

Disparitu obrazu lze vyjádřit ve stupních šedi jako disparitní mapu. Kvůli 

nedostatkům ve vyhledaných shodách stereo snímků bývá plná šumu. Nejpřesněji 

zastoupená data disparitní mapy bývají v omezené vzdálenosti od kamerového systému, 

neboť pro větší vzdálenosti má disparita řádově menší rozlišení. V článku [4] jsou 

experimentálně porovnány různé filtry a operace pro zacelení chybně detekovaných míst 

a odstranění šumu. V porovnání nejlepší výsledky přinesly morfologické operace, 

konkrétně morfologické uzavření, což je kombinace dilatace a eroze. Výstupní disparitní 

mapa obsahovala minimum chyb. 

2.6 Počítačové vidění a řízení robotů 
Podstatným úkolem počítačového vidění v robotice je navržení takových modulů 

robota, aby mohl nahradit lidské aktivity. V poli počítačového vidění a učení tyto moduly 

zahrnují detekci objektů, zpracování obrazu, vytvoření trajektorie pohybu robota, vyhnutí 

se překážkám apod.  

 

Obrázek 7: Schéma systému vision-based řízení [5] 

2.6.1 Barevné prostory 
Barevný prostor je definovaná množina barev. Barevný prostor v počítačovém 

vidění je v podstatě kombinace barevného modelu a mapovací funkce, která zmapuje 

model pomocí souřadnic (tuple) pro reprezentování možných barev.  
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RGB je velice populární barevný prostor. Jednotlivá písmena reprezentují barvy 

červenou, zelenou a modrou, ze kterých se model skládá. Každá barva v RGB modelu je 

reprezentována jako vážená kombinace těchto tří barev. 

HSV je založen na lidském vnímání barev. Zkratka HSV znamená Hue, Saturation 

a Value, což znamená odstín, sytost a jas. Jedná se o válcový model, při kterém dojde 

k oddělení primárních vlastností barev. Díky osamostatnění odstínu dosahujeme 

při zpracování obrazu určité flexibility. 

2.6.2 Detekce objektů 
Detekce objektů je počítačová technologie vázaná na počítačové vidění 

a zpracování obrazu. Jedním ze způsobů detekce objektů je rozpoznávání obrazu 

(tzv. image recognition). V tomto případě algoritmus hledá ve snímku určitý tvar 

či předmět na základě dané předlohy nebo proporce. Běžně se pro detekci objektů 

používají také algoritmy učící pro nalézání tzv. příznaků, což jsou charakteristické body 

obrazu, které tvoří jeho „podpis“. [28] 

Další příklady algoritmů detekce různých prvků v obraze jsou např. Canny Edge 

Detection, což je algoritmus nalezení hran na základě prahových hodnot gradientu 

v oblasti hrany. Corner Harris Detection se běžně používá k nalezení rohů struktur. 

Zjednodušeně, tento detektor je založený na analýze vlastních čísel matice gradientů, 

které v rozích objektů dosahují charakteristických hodnot. K nalezení rohů se využívá 

i algoritmu Good Features To Track, který je oproti Harrisovu detektoru vylepšený. 

Mezi hojně využívané algoritmy se řadí i Contour Detection, neboli algoritmus detekce 

obrysů. Ten díky převedení obrazu na černobílý či HSV formát dokáže dle stanovené 

intenzity či barvy segmentovat obraz. Ten se následně aproximuje polygonem daného 

řádu. Klasifikace pomocí Haarových příznaků (Haar Cascade Classifier) je založená 

na kaskádě klasifikátorů jednoduchých příznaků, které fungují jako celek. 

Pomocí Haarových příznaků se dají vyhledávat obličeje a mnoho dalších 

charakteristických vzorů. [29] 

 
a) b) 
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c) 

Obrázek 8: a) Rohy krabice detekované pomocí Corner Harris Detection b) Pár očí detekovaný pomocí 

Haarových přízanků c) Charakteristické body obrazu vypočtené algoritmem SIFT [29] 

Máme-li v praxi detekovat určitý objekt nebo charakteristiky obrázku, bude často 

problém s algoritmy detekce rohů a podobných prvků z důvodu různé rotace, osvětlení 

a šumu. Proto chceme algoritmus nezávislý na měřítku. Algoritmus Scale Invariant 

Feature Transform (SIFT) je populární algoritmus k získání příznaků obrázku a přiřazení 

deskriptorů k jednotlivým z nich. SIFT funguje na základě vytvoření pyramidy 

postupným zmenšováním rozlišení, čímž se zajistí nezávislost na měřítku, a následnou 

aplikací Gaussova filtru. SIFT je velice užitečný, ale zároveň náročný na výpočet. 

Existuje jeho rychlejší alternativa – Speeded Up Robust Faeatures (SURF). [29] 

Oba z těchto systémů nejsou dostatečně rychlé na aplikaci real-time systému, 

proto Rosten a Drummond přišli s algoritmem Features from Accelerated Segment Test 

(FAST), což je algoritmus testování potenciálních příznaků obrazu. Jeho výstupem je sada 

příznaků, kterým je třeba přiřadit deskriptory pro plnou výpovědní hodnotu, protože 

používá v kombinaci s algoritmem Brief Robust Independent Elementary Features 

(BRIEF), což je algoritmus pro výpočet deskriptorů k daným příznakům. Spojení těchto 

dvou algoritmů do jednoho se označuje jako Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB) 

[29]. 

Pro výpočet disparitní mapy pomocí stereo snímků se hojně využívá metody block 

matching. Tato metoda se často využívá pro stanovení pohybu objektu v obraze. Spočívá 

v segmentaci obrazu v jednom časovém okamžiku a vyhledávání jednotlivých segmentů 

v obraze předchozího časového okamžiku pomocí minimalizace sumy absolutních 

rozdílů. Dojde k testování posuvu jednotlivých segmentů a následně k výpočtu 

pohybových vektorů. [30] Mimo stanovení pohybu na snímcích v různém čase je možno 

stanovit i posuv segmentů na paralelních snímcích stereo kamery. Balíček OpenCV 

obsahuje funkci pro výpočet disparitní mapy na základě block matching, která je jednou 

ze základních využívaných metod, která funguje v reálném čase.  
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Využívané ve stereo aplikacích jsou i sledovací algoritmy. Nejjednodušším 

algoritmem sledování je algoritmus založený na prosté absolutní změně obrazu (Frame 

Differencing). Sledování může být založeno na různých charakteristikách. V základním 

balíčku OpenCV lze sledovat objekty v různých barvách, k čemuž je vhodné převést 

obraz o formátu HSV. Sledovat se dají i charakteristické příznaky obrazu za využití 

principu Optical Flow, neboli optického toku. Populární metodou sledování objektů je 

Lucas-Kanadeova metoda. [29] 

2.6.3 Detekce překážek a klasifikace prostředí 
Většina detekčních a klasifikačních metod vychází ze snímané disparitní mapy. 

Pro detekci překážky robota je nutno stanovit charakteristické předpoklady daného 

prostředí a systém. Ve [28] humanoidní NAO robot překonával překážky rozmístěné 

na bílém plátně, tedy pro mapování byl použit předpoklad o ohraničené ploše pohybu 

a barevné odlišnosti překážek. V článku [31] navrhují cenově orientovaného 

humanoidního robota pro vnitřní prostory. V těchto prostorech nebývá velice členité 

prostředí, proto vyšli z předpokladu, že rovina podlahy je bezpečné teritorium a vše z ní 

vystupující je překážkou.  V [10] se soustředí na pojízdného robota působícího 

v městském prostředí a vymezili kategorie jednotlivých překážek (Tabulka 1), 

které detekovali pomocí mapovacího Occupancy Grid algoritmu. 

 
Tabulka 1: Kategorie překážek v městském prostředí [10] 

Occupancy Grid algoritmus vytvoří na základě disparitní mapy voxelovou síť. 

V [10] tuto voxelovou síť dále segmentují dle daných kritérií překážek a vytvořili lokální 

bezpečností mapu, která slouží jako vstup pro trasovací algoritmus. Pro nalezení překážek 

a klasifikaci prostředí se dále hojně využívá Support Vector Machines (SVM). Jedná se 

o model učení s učitelem, který trénovací data rozděluje tak, že v příznakovém prostoru 

leží data různých tříd v odlišném poloprostoru. Dojde k oddělení tzv. nadrovinou [28, 29] 

Vzniklo i množství klasifikačních algoritmů založených na konvolučních neuronových 

sítích, extrémních učících se strojích nebo RANSAC (Random Sample Consensus). [5] 

Při klasifikaci prostředí v experimentu popsaném v [31] byla použita právě metoda 

RANSAC k odstranění roviny podlahy, aby mohla proběhnout segmentace shluků bodů, 

které jsou potenciálními překážkami. Kvůli výpočetnímu výkonu zde bylo detekováno 

méně bodů, které se nahradily kružnicemi, což umožnilo aplikovat trasování pomocí 

tečen a binárního vyhledávacího stromu. Při implementaci navigace založené na obrazu 

z kamery v [4] byla disparitní mapa segmentována pomocí algoritmu K-means 

a jednotlivé shluky na základě vzdálenosti klasifikovány. 
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V určitých aplikacích je třeba nalézt konkrétní předměty. Např. ve [5] se využívá 

trénovaná neuronová síť v porovnání s Haar Cascade Classifier na opakující se pevné 

prvky; stop značky a semafory. 

2.6.4 Nalezení trasy 
Existuje celá řada algoritmů pro řízení trasy robota. BUG algoritmus je algoritmus 

výpočtu trajektorie robota, který je založen na sledování hran překážek. Algoritmus 

umělých potenciálových polí (Artificial Potential Field, APF) je často využívaná metoda. 

Jednotlivým překážkám se přiřadí odpudivé pole a cílům pole přitažlivé. Existuje ovšem 

riziko výskytu lokálního minima a zacyklení robota. Jedním z rychlých algoritmů je 

Rapidly-exploring Rapid Trees (RRT), který je vhodný pro dynamická prostředí. V [28] 

si výborně vedla metoda A* (best-first search), která je implementována pro navigaci 

robota NAO, v porovnání s metodou APF a algoritmem RRT (viz obrázek 9). Další 

metodou je Vector Field Histogram, což je metoda spočívající v reprezentaci okolního 

světa jako 2D histogramu a přístupu potenciálových polí. Agorafilní algoritmus je přístup, 

který, oproti algoritmům vyhledávajícím překážky, je založen na vyhledávání volného 

prostoru k pohybu. Existuje i řada fuzzy algoritmů pro nalezení trasy. [28] 

 

Obrázek 9: Porovnání výsledných tras algoritmů A*, RRT a APF [28]  
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3 Cíle práce 
Posláním této bakalářské práce je vytvoření systému detekce překážky 

pro humanoidního robota s tříkolovým podvozkem s párem stejnosměrných motorů. 

Tento robot má vestavěný pár kamer pro implementaci stereo vidění. Úlohou robota je 

za použití vytvořeného algoritmu vykonávat pohyb v určitém prostředí, detekovat 

překážky a upravovat trajektorii dle výsledků detekce.  

Pro účely této úlohy byly stanoveny následující cíle práce: 

1) Prostudujte algoritmy detekce překážky z obrazu kamery 

2) Nastudujte a navrhněte vhodnou metodu kalibrace stereoskopického systému 

3) Navrhněte vhodný algoritmus pro úlohu s dostupným humanoidním robotem 

4) Navrhněte a experimentálně ověřte úlohu za použití daného algoritmu 
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4 Experiment 
Pro experiment v rámci této bakalářské práci byl vybrán humanoidní robot 

s tříkolovým podvozkem s instalovaným párem kamer pro stereo vidění, který bylo nutno 

v rámci změny organizace výuky nahradit vlastním stereo setupem. V této části popíši 

systém, použité přístroje, předměty, zvolené algoritmy a motivaci k jejich využití. 

4.1 Popis použitého systému 

     
a) b)    c) 

Obrázek 10: a) Původní humanoidní robot b) Domácí náhradní setup c) Schéma uložení kamer 

Robot, který byl vybrán pro tuto práci, je humanoidní 3D tištěný robot 

s vestavěnými kamerami (viz obrázek 10a). Robot je ukotven na tříkolovém podvozku se 

stejnosměrnými motory. Na podvozek měl být nainstalován řídící mikropočítač 

Raspberry Pi pro řízení pohonu. Samotné výpočtové operace zpracování obrazu měly 

probíhat v procesoru laptopu pro zachování výpočetního výkonu.  

Z důvodu změny organizace výuky a omezenému vstupu do laboratoře jsem byl 

nucen experiment vykonat v domácích podmínkách. Vestavěnou stereo kameru robota 

nahradila stereo kamera složená z webkamer se vzájemně podobnými ohniskovými 

vzdálenostmi ukotvenými na stativu. Jedná se o obyčejné webkamery Microsoft LifeCam 

VX-800 a Creative Live! Cam Video IM Pro (VF0230). Ideální vzájemná poloha kamer 

je taková, že promítací roviny obou kamer jsou shodné, tím pádem optické osy 

rovnoběžné (viz obrázek 6). Tím, že se této ideální poloze co nejvíce přiblížím, se 

zásadním způsobem ovlivní velikost zóny zájmu obrazů, resp. průniku obou obrazů 

a velikost disparitní mapy.  

Jelikož použité kamery nedisponují možností stabilní fixace, použil jsem fixaci 

pomocí modelovací hmoty, která se pro můj projekt projevila jako vhodná. Výhodou 

této fixace byla jednoduchost a stabilita při stálé možnosti úpravy orientace kamer. 

Při usazování kamer bylo třeba zajistit jejich přibližně shodnou orientaci, 

tedy rovnoběžnost optických os, nulový boční sklon a nulový dopředný sklon. 

Rovnoběžnost optických os jsem nastavoval pomocí papíru s dvěma tečkami vzdálenými 

od sebe stejně jako kamerové čipy. Ten jsem nechal promítat na oba obrazy a postupně 

oddaloval a sledoval odchylku od vykresleného středu obrazu. Boční náklon jsem 

nastavoval za použití olovnice, jejíž vlákno jsem promítal na obraz kamer a porovnával 

ho s vykreslenou svislou přímkou na obraze. Dopředný náklon zase pomocí magnetu 

připnutého na vlákně olovnice, který jsem společně s olovnicí oddaloval od kamery 

a sledoval změnu polohy průmětu magnetu na vertikální ose. 
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Jelikož obě kamery mají rozdílnou ohniskovou vzdálenost 𝑓, logicky nelze shody 

promítacích rovin dosáhnout umístěním senzorů v jedné rovině. Z toho důvodu je levá 

kamera s větší ohniskovou vzdáleností lehce posunuta v záporném směru osy z, aby byl 

rozdíl ohniskových vzdáleností před rektifikací kamer alespoň minimálně kompenzován. 

Vedle ohniskové vzdálenosti se liší také automatická expozice a barevné spektrum kamer, 

kvůli čemuž může dojít k nedostatkům v detekci hran a jiných příznaků. 

Pro zpracování a vyhodnocení obrazu byla využita knihovna OpenCV 

v programovacím prostředí Python, která obsahuje vhodné algoritmy pro potřebné 

operace v rámci mého experimentu. 

Předmět/nástroj/přístroj Komentář 

Šachovnicová deska A3 Kalibrační objekt, velikost hrany 29,3 mm 

Olovnice s magnetem Ukotvení kamer se stejným bočním a čelním náklonem 

2x Okapová roura Referenční překážky (Ø 10,5 cm) 

Stojánek Improvizovaný stativ 

Svinovací metr Měření rozměrů scény 

Laptop Procesor výpočetních operací 

Microsoft LifeCam VX-800 Pravá kamera, starší typ, f ≅  692,9 mm, 640x480 

Creative Live! Cam Video 

IM Pro (VF0230) 
Levá kamera, starší typ, f ≅  816,5 mm, 640x480 

Tabulka 2: Použité předměty, nástroje a přístroje 

4.2 Předpoklady a specifikace prostředí 
Původní úloha pro humanoidního robota byla zaměřena na zajištění jeho 

bezpečného pohybu v určitém prostředí. Robot se měl pohybovat určitým směrem 

a v případě detekce překážky poznat bezpečnou zónu a následně změnit směr, případně 

zastavit. Vzhledem k možnostem podvozku a dosahu napájení jsem předpokládal 

prostředí experimentu, resp. prostředí vyhodnocení hloubkové informace, v laboratorních 

podmínkách, tj. prostředí bez schodů a jiných nepřekonatelných překážek s kvalitním 

osvětlením a málo členitým pozadím. Tím, že se cíl práce z řízení pohonu omezil čistě na 

vyhodnocení prostředí a bezpečných zón, vyzkoušel jsem navržený algoritmus v různých 

prostředích pro ověření použitelnosti. 

i. vnitřní stísněné prostory 

Toto prostředí bylo simulováno v obývacím pokoji (viz obrázek 11a). Je 

charakteristické slabým osvětlením, množstvím předmětů v blízkém okolí a 

rovným povrchem. Konkrétně v mém obývacím pokoji se nalézá množství 

ploch, které působily chyby ve vypočtené disparitě, zejména jakékoli skleněné 

plochy (zrcadlo, dveře apod.) nebo světlé plochy odrážející světlo z oken. 

ii. venkovní otevřený prostor 

K měření otevřených prostor jsem zvolil venkovní prostor s trávníkem 

před domem (viz obrázek 11b). Osvětlení je proměnlivé závislé na počasí, 

ovšem oproti vnitřním prostorům je intenzita osvětlení mnohem větší a 

všechny okolní předměty se nacházejí ve značné vzdálenosti. 
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iii. vnitřní otevřený prostor 

Jako vnitřní otevřené prostory jsem využil prostor staré stodoly (viz obrázek 

11c). Jedná se o otevřené prostory s nepřímým osvětlením z venku 

s množstvím předmětů tvořících vzdálenější členité pozadí. 

 

     
a)           b)               c) 

Obrázek 11: Ukázka jednotlivých prostředí 

4.3 Popis vlastního algoritmu 
V této kapitole komentuji jednotlivé fáze vytvořeného algoritmu. 

4.3.1 Kalibrace 

Pro kalibraci kamery jsem využil standardních algoritmů balíčku OpenCV. Zvolil 

jsem metodu kalibrace na základě projekce šachovnicového vzoru podle algoritmu 

dle Zhanga [18], která je zastoupena funkcí calibrateCamera(), resp. stereoCalibrate(). 

Tato funkce počítá vnitřní a vnější parametry kamery na základě korespondence 

detekovaných rohů šachovnice z obrazu kamery a souřadnic jednotlivých objektových 

bodů v 3D prostoru. Při snímání šachovnice vycházíme z předpokladu, že samotná 

šachovnice odpovídá rovině 𝑧 = 0  v okolním souřadnicovém systému, což výpočet 

o poznání zjednoduší. 

Jak již bylo řečeno v teoretické části, výpočet parametrů kamery je nelineární 

problém kvůli modelování tangenciálního a radiálního zkreslení. Samotná funkce 

calibrateCamera(), resp. stereoCalibrate(), se proto skládá ze tří základních kroků: 

- výpočet vnitřních parametrů kamery při zanedbání parametrů zkreslení, 

tj. výpočet lineární transformace detekovaných bodů a objektových bodů 

- stanovení souřadného systému kamery v prostoru 

- Levenberg-Marquardtův algoritmus pro minimalizaci chyby zpětné 

projekce, což je iterační algoritmus, pro jehož každou iteraci je vypočtena 

chyba zpětné projekce a na jejím základě stanovena hodnota koeficientů 

modelu zkreslení obrazu 

Standartně se funkce calibrateCamera(), resp. stereoCalibrate(), využívá 

v kombinaci s algoritmem pro vyhledávání rohů šachovnice findChessboardCorners(). 

Nalézt sadu rohů pomocí tohoto algoritmu je ovšem nespolehlivé a závislé na okolním 

osvětlení a kvalitě kamer. Při zkušebním snímání rohů z fotografií (jak z internetu, 

tak i vlastně pořízených) se podařilo detekovat pouze zlomek rohů, a navíc mnohdy 

chybně. Jelikož kalibrace zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu dále pořízených 

a vyhodnocených dat, rozhodl jsem se rohy detekovat nikoli z fotografií, ale z video 
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záběru, kde se rohy detekují. Abych nad pořízenými snímky měl kontrolu, vyvinul jsem 

jednoduché rozhraní, ve kterém lze snímky pořizovat a zároveň kontrolovat, aby nedošlo 

k detekci vadných rohů.  

Než proběhne samotná kalibrace, tak souřadnice detekovaných bodů rohů přijdou 

zdokonalit pomocí subpixelové aproximace funkcí cornerSubPix().  

       

a) b) 

Obrázek 12: a) Vadně detekované rohy b) Správně detekované rohy 

Vytvoření kalibrační algoritmus má 5 fází. 

i. Inicializace – stanovení potřebných konstant, vytvoření struktur pro zápis 

výsledků kalibrace, definování funkcí 

ii. Rohová detekce levé kamery – promítání obrazu levé kamery, pořizování 

snímků s úspěšně detekovanými rohy, výpočet vnitřních parametrů levé 

kamery 

iii. Rohová detekce pravé kamery – promítání obrazu pravé kamery, 

pořizování snímků s úspěšně detekovanými rohy, výpočet vnitřních 

parametrů pravé kamery 

iv. Rohová detekce stereo systému – promítání obrazu obou kamer 

a pořizování snímků s úspěšně detekovanými rohy na obou snímcích 

současně pro stanovení relativní transformace, která je nezbytně nutná 

pro rektifikaci obrazu 

v. Výpočet – výpočet vzájemné transformace, fundamentální a projekční 

matice a následně výpočet rektifikačních map a chyb zpětné projekce obou 

kamer 

4.3.2 Úprava obrazu 
Obraz pořízený kamerou s běžným rozlišením a kvalitou obsahuje šum a vady, 

které ani po rektifikaci a odstranění zkreslení nezmizí a znehodnocují pořízená data. 

Aby se vliv těchto vad projevil co nejméně, provedl jsem experimenty s úpravou obrazu 

před aplikací rektifikačních map a výpočtem disparity. 

Pro experimentování s jednotlivými způsoby úpravy obrazu jsem opět vytvořil 

jednoduché rozhraní, ve kterém lze v reálném čase měnit parametry a zkoumat projevy 

na vypočtené disparitní mapě (popsána v další kapitole). V rámci rozhraní byly zahrnuty 

následující metody: 
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i. Převod do černobílého formátu (není zahrnuto v rozhraní) – tato úprava je 

kromě jiných nezbytně nutná pro zpracování obrazu jako intenzitního 

rastru, v OpenCV pomocí funkce cvtColor(). 

ii. Změna velikosti obrazu (není zahrnuto v rozhraní) – tato úprava je nutná 

zejména pro aplikace stereo kamery v reálném čase, kdy je k dispozici 

omezený výpočetní výkon 

iii. Rozostření – díky rozostření (funkce blur()) dojde k potlačení velkého 

množství šumu díky nahrazení hodnot pixelů průměrnými hodnotami 

intenzity pixelů v bezprostředním okolí. Díky tomuto procesu se potlačí 

deviantní hodnoty intenzit. 

iv. Obecný 2D konvoluční filtr – aplikace různých filtrů na obraz 

pro zkvalitnění výsledku. Hlavním parametrem funkce filter2D() je 

tzv. kernel. Kernel je matice, která definuje matematický operátor 

aplikovaný na každý pixel obrazu při konvolučním filtrování [29].  

 

Obrázek 13: Schéma kernelu pro konvoluční operace [29] 

V mém experimentu jsem testoval kernel pro zkvalitnění hran a zaostření 

obrazu s cílem zvýraznění charakteristických prvků obou obrazů pro lepší 

úspěšnost výpočtové funkce. Jeho použití se ale neosvědčilo, neboť došlo 

mimo zvýraznění hran i k nabytí šumu. Použitý kernel: 

𝐾 = [
−1 −1 −1
−1 9 −1
−1 −1 −1

]    (16) 

v. Bilaterální filtr – pomocí bilaterálního filtru lze efektivně odstranit šum 

v obraze. Ve srovnání s klasickým Gaussovským rozostřením zachovává 

hrany a je vhodný k danému účelu. [29] 

vi. Vyrovnání histogramu – pro vylepšení kontrastu obrazu lze vyrovnat 

intenzitní histogram obrazu tak, aby nepřevládala jedna barva a celé 

spektrum bylo rovnoměrně zastoupeno. Kombinací této metody 

s bilaterálním filtrem se mi podařilo i v tmavších snímcích zbavit zdroje 

šumu disparity způsobeného nedefinovaným pozadím. 

Vedle úpravy obrazu před výpočtem disparity jsem se věnoval i úpravě výsledné 

disparity samotné. Funkce, kterou jsem využil pro výpočet disparity (viz 3.3.3), 

produkuje disparitní mapu s velkým počtem nedefinovaných zón. Tyto zóny lze vyplnit 

pomocí různých filtrů a morfologických operací [4].   
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i. Morfologické zavírání - morfologická operace složená ze dvou kroků. 

V prvním kroku se na obraz aplikuje dilatace a v druhé kroku eroze. 

Výsledný obraz je mnohem plnější s potlačenými místy s nedopočítanou 

disparitou za cenu drobných nepřesností. 

ii. WLS filtr – filtr založený na vážené metodě nejmenších čtverců (Weighted 

Squares Filter), v OpenCV implementován ve formě Fast Global 

Smoother, který je mnohem rychlejší než tradiční WLS. Použitím WLS 

filtru se vypočítané disparitní mapy vyhladily a zásadním způsobem se 

zlepšila využitelnost pro účely obrysové detekce a dalších metod 

pro vyhodnocování disparity. 

  
a) b) 

 
c) 

Obrázek 14: a) Hrubá disparitní mapa b) Disparitní mapa po morfologické operaci zavírání  

c) Disparitní mapa po WLS filtru 

4.3.3 Výpočet hloubkové informace 
Z knihovny OpenCV lze vybrat dvě základní funkce, které pro výpočet disparity 

využívají metodu block matching. Metoda block matching označuje výpočet disparity 

na základě rozdílu pozic shodného úseku pixelů na levém a pravém záběru scény. Shoda 

úseků je detekována pomocí metody nejmenší sumy absolutních rozdílů intenzit.  

Mojí volbou je metoda compute() objektu stereoSGBM() (semi global block 

matching), kde na rozdíl od stereoBM() proběhne výpočet cenové funkce a výsledná 

disparitní mapa je hladší. Ideálně rektifikované obrazy s dobrým osvětlením a nízkým 

šumem tato funkce zpracuje spolehlivě a s vysokou přesností. Nedostatky v rektifikaci 

a osvětlení se projeví zásadními nedostatky v podobě neúspěšně vypočtených hodnot 

nebo vadně detekovaných úseků. Cílem mého úsilí je přiblížit se ideální kalibraci 

a následné rektifikaci obrazu co nejblíže ideálu, aby výsledky i základního blokového 

algoritmu byly dostačující. Proto je třeba kalibraci věnovat velké úsilí a poskytnout 

pro výpočet vnitřních a vnějších parametrů kamer dostatečný počet snímků. 
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Při parametrizaci výpočtu disparity ladím následující parametry: 

- minimální disparita (minDisparity) – např. pro vyrovnání disparit 

vzniklých posunutím obrazu při rektifikaci 

- rozdíl maximální a minimální disparity (numDisparities) – musí být 

dělitelný 16, udává rozsah disparity 

- velikost SAD okna (blockSize) – liché číslo, velikost shodného úseku 

na obou záběrech pro metodu block matching 

- P1 a P2 – parametry pro vyhlazení výsledné disparity; P1 se používá 

v případě nakloněných povrchů a P2 řeší problém nespojitosti; existují 

doporučené hodnoty těchto parametrů, které v mém ladícím skriptu jsou 

zvolené jako defaultní: 

P1 =  8 ⋅ number_of_image_channels ⋅ SADWindowSize ⋅ SADWindowSize 

P2 =  32 ⋅ number_of_image_channels ⋅ SADWindowSize ⋅ SADWindowSize 

- maximální povolená odchylka při kontrole levé a pravé disparity 

(disp12MaxDiff) – tuto kontrolu lze vypnout nastavením hodnoty 

parametru jako záporné 

- preFilter Cap – vstupní parametr filtrování obrazu před výpočtem 

- jednoznačnost vítězné hodnoty (uniquenessRatio) - procentuální odstup 

cenové funkce vítězné hodnoty disparity 

- speckleWindowSize – maximální velikost oblastí hladké disparity 

pro uvažování a filtrování šumových flíčků, rozsah 50 až 200 

- speckleRange – maximální variace disparit v rámci spojitého dílu, ideálně 

1 až 2 

- mód výpočtu (mode) – nastavením True se aktivuje algoritmus 

dynamického programování  

   
a) b) 

   
c)    d) 

Obrázek 15: a) Hrubá neupravená disparita b) Vyladěná hodnota SAD okna  

c) Vyrovnán histogram a bilaterární filtr pro menší šum d) Ukázka rozladění parametrů P1, P2 
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Z porovnání obrázku 14 a 15 je zřejmé, jak důležitou roli hrají úpravy disparity 

po jejím výpočtu. Použitím WLS filtru se data prokazatelně zpřesnila. 

4.3.4 Vyhodnocení bezpečné zóny 
Z důvodu zachování nízké výpočetní náročnosti a komplexnosti algoritmu jsem 

zvolil pro tento projekt přístup jednoduché segmentace a vyhodnocení disparitní mapy 

bez mapování, rekonstrukce a vizualizace okolí jako např. v [1], kde byla využita 

Delaunayho triangulace pro rekonstrukci detekovaného povrchu. V tomto experimentu 

jsem využil zpětné projekce obrazu do prostoru díky znalosti matice perspektivní 

transformace z rektifikačního procesu. Pro výpočet prostorových souřadnic jsem využil 

funkci reprojectImageTo3D(). Získaný point cloud je třeba ještě zkalibrovat pro nalezení 

měřítka, neboť cloud je ve formátu: 

3𝑑𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒(𝑥, 𝑦) = (
𝑋

𝑊
,

𝑌

𝑊
,

𝑍

𝑊
)   (17) 

kde [𝑋, 𝑌, 𝑍]  jsou souřadnice bodu snímku (𝑥, 𝑦) v prostoru a 𝑊  je měřítkový 

koeficient. 

Různé metody pro kalibraci point cloudu jsou popsány v [32]. Vedle základní 

manuální kalibrace, která spočívá v přeměření scény a vytvoření korespondencí se 

snímaným cloudem je zde zmíněna např. poloautomatická kalibrace pomocí známých 

objektů nebo Content Based Image Retrieval (CBIR). Pro moji práci je zásadním 

parametrem vzdálenost překážky, proto jsem pro výpočet měřítka W jsem zvolil metodu 

lineární regrese závislosti měřené vzdálenosti objektu na skutečné. Pro měřítkový 

koeficient W a směrnici k zmíněné závislosti 3D bodů [𝑋, 𝑌, 𝑍] platí: 

       𝑊 =
1

𝑘
     (18) 

(𝑋, 𝑌, 𝑍) = 𝑊 ⋅ (
𝑋

𝑊
,

𝑌

𝑊
,

𝑍

𝑊
)    (19) 

V tomto experimentu jsem zvolil přístup aproximace překážek robota pomocí 

fiktivních válcových polí. Postup aproximace je rozdělen do následujících fází: 

i. Threshold („prahování“) – pomocí funkce cv2.threshold() mohu 

na disparitní mapu aplikovat binární threshold pro nalezení zón s vyšší 

hodnotou disparity pomocí daného prahového intervalu disparity. 

ii. Nalezení obrysů – v nově nalezeném binárním obraze se nechají nalézt 

jednotlivé obrysy vystupující na obraze pomocí funkce findContours(). 

Tyto obrysy reprezentují blízké objekty s disparitou nad prahovou 

hodnotou. Kolem obrysů nechám opsat obdélníky reprezentující pole 

přítomnosti překážky. 

iii. Nalezení vzdálenosti překážky – uvnitř obdélníka, který reprezentuje 

přítomnost překážky, nechám vytvořit síť bodů, pro které se pomocí 

zpětné projekce do 3D souřadnic nalezne poloha v prostoru. Pomocí 

funkce reprojectTo3D() se každému bodu vypočte poloha ve 3D 

souřadném systému s počátkem v rovině ohniska kamery, tedy 

souřadnice Z těchto bodů reprezentuje vzdálenost bodu od kamery. 

Za vzdálenost objektu považuji průměrnou hodnotu vzdálenosti všech 

bodů sítě, které leží uvnitř obrysu překážky.  
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iv. Výpočet šířky překážky – pro získání šířky překážky jsem zvolil opět 

metodu zpětné projekce bodů. Tentokrát tímto způsobem naleznu polohu 

množiny bodů sítě na levé straně překážky a na pravé straně překážky. 

Šířku dané překážky získám rozdílem mediánů souřadnice X pravé a levé 

množiny. Tuto šířku v rámci válcové aproximace považuji za průměr 

válce. 

v. Válce – detekováním všech obrysů získám množinu překážek nahrazenou 

pomyslnými válci. Každý z válců se zaznamená ve formě 

charakteristických rozměrů a polohy, těmi jsou: index, průměr, vzdálenost 

a souřadnice X středu válce. Rozměr válců ve směru Y, resp. výšku válců 

považuji za nekonečně velkou  

vi. Vzájemná vzdálenost překážek – výpočet vzájemné vzdálenosti překážek 

vychází z geometrie, která je definována na obrázku 16. Vzdálenost 

objektů G jsem stanovil jako 

     𝐺 = √(𝑍2𝑚 − 𝑍1𝑚)2 + (𝑋2 − 𝑋1)2 −
1

2
⋅ (𝐷1 + 𝐷2)  (20) 

kde 𝑍1𝑚  a 𝑍2𝑚  jsou polohy středů válců vypočtené jako 𝑍𝑖𝑚 = 𝑍𝑖 +
𝐷𝑖

2
. 

Souřadnice 𝑋1  a 𝑋2  jsou získány ze zpětné projekce bodů detekované 

překážky do 3D prostoru a 𝐷1  a 𝐷2  jsou výše popsané šířky překážek, 

resp. průměry náhradních válců. 

  

Obrázek 16: Schéma aproximace překážek robota pomocí válců 

4.4 Testování 
Pro zkoušku vybraných algoritmů a postupů bylo provedeno testování systému 

a jeho výsledky shrnuty v následující sekci. 

4.4.1 Testování kalibrace 
Pro kalibraci domácího stereo setupu jsem si připravil šachovnici vytištěnou 

na laserové tiskárně na papír formátu A3. Z počátku jsem používal šachovnici vytištěnou 

na inkoustové tiskárně, ale papír se kvůli množství inkoustu zkroutil a šachovnice byla 

nepoužitelná.   
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Prvních pět pokusů o kalibraci vykazovalo velké nepřesnosti ve výsledcích. 

Vedle prakticky nulové opakovatelnosti měření výsledky nevykazovaly reálné hodnoty, 

což jsem sledoval na základní kamerové matici obsahující ohniskovou vzdálenost 

a optický střed kamery, což jsou veličiny přibližně známé. Zkoušel jsem experimentovat 

s podmínkami snímání obrazu a postupně vylepšovat přístup tak, aby hodnoty byly reálné 

a měření opakovatelné. 

Z počátku jsem nebral zřetel na postupy a zásady, které se později ukázaly jako 

zásadní pro úspěšnou kalibraci kamer. Jsou jimi: 

a) pořízení alespoň 25 až 30 snímků 

b) rovnoměrná distribuce množiny všech detekovaných bodů na obraze kamery 

c) pořizování snímků co nejblíže ke kameře 

d) vyvarování se snímkům šachovnice rovnoběžné s promítací rovinou (různé 

sklony a polohy zajistí větší rozsah hodnot a reprezentativnější vzorek dat) 

Pokud jsem během mého měření nedbal na všechny tyto zásady najednou, 

výsledky nebyly přesné. V následujícím grafu je pozorovatelné ustálení výsledku 

souřadnic optického středu levé kamery značky Creative. S každým dalším měřením bylo 

směřováno k uvedeným zásadám, což se projevilo na opakovatelnosti kalibrace. 

 
Graf 1: Vývoj výsledku měření optického středu levé kamery 

4.4.2 Chyba zpětné projekce kalibrace 
Chyba zpětné projekce je základní způsob kontroly vypočítaných vnitřních 

parametrů kamery. Výpočet spočívá v promítnutí známých 3D objektových bodů modelu 

na obraz kamery a vypočítání absolutní hodnoty rozdílu pozice na promítací rovině. 

Chyba zpětné projekce se vypočítá pro každý detekovaný bod a stanoví se jejich střední 

hodnota. Tento údaj není pouze užitečným indikátorem přesnosti kalibrace, ale také hraje 

zásadní roli v samotné funkci calibrateCamera() jako vstup Levenberg-Marquardtova 

optimalizačního algoritmu. Výpočet absolutní chyby: 

    

kde 𝑚𝑖𝑗  je detekovaný bod na snímku a �̂� je bod vypočítaný z původního 3D 

bodu na základě momentálních hodnot kamerových parametrů. 
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Průměrná chyba zpětné projekce při finální kalibraci setupu vyšla 0,65 mm 

pro levou kameru a 1,19 mm pro pravou kameru. Tento výsledek prokazuje použitelnost 

vypočtených parametrů projekčních matic. 

4.4.3 Test vzdálenosti překážky 
Vyhodnocovací systém robota byl testován pomocí referenčních objektů – 

okapových rour. Při testování výpočtu vzdálenosti překážky byla měřena vzdálenost 

roury v rozsahu od 80 cm do 230 cm. Z naměřených hodnot lze stanovit měřítko 3D 

cloudu pomocí lineární regrese.  

Při testování v různých prostorech se ukázalo, že můj setup je schopen 

reprezentativních výsledků při minimální vzdálenosti objektu zhruba 110 až 120 cm. 

Menší vzdálenosti překážky vykazují zkreslené hodnoty disparity. Druhou stranou 

reprezentativního měřeného spektra je vzdálenost 230 cm, kdy měřený objekt měl dosti 

malou disparitu a tím začal splývat s pozadím, a navíc do záběru začala vstupovat 

podlaha, která se nyní v porovnání se vzdáleným objektem nedala zanedbat. 

Tento interval vzdáleností je zásadně ovlivněn vzájemnou vzdáleností kamer 

(tzv baseline), ohniskovými vzdálenostmi kamer a kvalitou čipů.  

Setup jsem testoval ve všech 3 prostředích, které jsou zmíněny a specifikovány 

v kapitole 4.2. Bohužel, ve venkovním prostředí přímém slunci ani ve stínu můj setup 

neuspěl, neboť obě webkamery jsou navrhované na vnitřní prostory. Ve vnějších 

prostorech byla vypovídající hodnota snímků mizivá. Ukázku detekce překážky a výstup 

dat lze vidět na obrázku 18 a 19. 

Při měření bylo třeba dbát na několik zásad, které měly veliký dopad 

na jeho přesnost. Zásadním parametrem detekce překážek je spodní hranice intenzity 

disparitní mapy v oblasti překážky, resp. minimální hodnota thresholdu. Naměřenou 

disparitní mapu jsem totiž normalizoval na konstantní rozsah 0 až 255. Normalizací se 

nejvyšší hodnota disparity zobrazí bílou barvou (hodnota 255) a ostatní zaujmou hodnoty 

ve stejném poměru jako v původní disparitní mapě. To s sebou nese výhodu v tom, že se 

pomocí správné hodnoty thresholdu dá spolehlivě nalézt vždy ten nejbližší objekt 

a ostatní jsou v ústraní. Nevýhodou normalizace je ale nutnost hranici thresholdu 

nastavovat manuálně, neboť poměr vzdáleností překážky a pozadí se blíží k jedné 

a tím celá mapa přechází do vyšších intenzit. To lze pozorovat na snímku z obývacího 

pokoje na obrázku 18b. Zvyšováním hodnoty thresholdu zůstávají vyfiltrované vyšší 

hodnoty, čímž se zpřísňuje kritérium překážky, což znamená spolehlivější hodnoty, 

ale také zmenšování virtuálního „hitboxu“ překážek. 

V grafu 2 lze pozorovat závislost sady naměřených hodnot (červeně) a sady 

hodnot v měřítku (zeleně) na vzdálenosti překážky od kamery v oblasti reprezentativních 

výsledků. Data byla pořízena v uzavřených, stísněných prostorech, tedy v obývacím 

pokoji. Průměrná chyba měření byla 3,1 cm.  

V grafu 3 pozorujeme stejnou závislost dat naměřených ve vnitřních otevřených 

prostorech. Je patrné, že hodnoty ve vnitřních otevřených prostorech podléhají větším 

odchylkám než hodnoty ve stísněných prostorech. Průměrná chyba měření vyšla 8,8 cm. 
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Graf 2: Lineární regrese vzdálenosti překážky ve vnitřních stísněných prostorech 

 
Graf 3: Lineární regrese vzdálenosti překážky ve vnitřních otevřených prostorech 

V grafu 4 jsou vyneseny závislosti odchylky měřené vzdálenosti v závislosti 

na vzdálenosti překážky pro obě prostředí. Z grafu lze pozorovat, že hodnota odchylky 

stísněných prostor byla přibližně stejná v průběhu měření, kdežto odchylka v otevřených 

prostorech se postupně zvětšovala. Důvodem je veliký rozdíl v osvětlení obou prostředí 

a v kontrastu překážek a pozadí. 

 
Graf 4: Porovnání vývoje odchylky měření vzdálenosti 
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a) b) 

 
c) 

Obrázek 17: a) Překážky detekované ve vnitřních otevřených prostorech b) Disparitní záběr vnitřních 

otevřených prostor c) Nepoužitelný záběr venkovní scény 

Vhodný kontrast překážky a pozadí je vedle hodnoty thresholdu dalším důležitým 

parametrem pro úspěšné měření. Při nízkém kontrastu se odražené světlo od předmětů 

v pozadí jevilo jako součást překážky. V tomto problému hraje velkou roli kvalita senzorů 

a jejich expozice. Nízký kontrast překážky a pozadí jsem řešil zakrytím světlých ploch 

pozadí tmavým plátnem. V opačném případě, kdy kontrast byl velice dobrý, ale překážky 

vlivem vyšší intenzity osvětlení přesvícené, se kolem překážek vytvořilo rozostřené 

světelné pole (obrázek 19b). To jsem do určité míry vyřešil pokrytím překážek 

antireflexní vrstvou (tmavší matný papír).  

Algoritmus by se dal vylepšit přidáním funkce, která vyfiltruje podlahu tak, 

aby byly klasifikovány pouze reálné překážky nad rovinou podlahy. Použít by se dal 

např. RANSAC algoritmus [31]. Dalším vylepšením by mohla být dokonalejší metoda 

určování souřadnice X překážky a výpočet průměru. Tím, že určuji průměr pouze 

z rozdílu krajních bodů, se často do měření vnese nepřesnost prostřednictvím detekce 

krajního bodu z pozadí s velice rozdílnou polohou. Jedním z řešení tohoto problému by 

mohlo být určení průměrné vzdálenosti dvou bodů sítě a určení průměru ze znalosti počtu 

bodů sítě. 

4.4.4 Detekce bezpečné zóny 
Způsob výpočtu bezpečné zóny pomocí nahrazování překážek virtuálními válci se 

ukázal jako dostačující metoda pro tento experiment. Bezpečná zóna mezi překážkami 

byla vypočítána ze znalosti parametrů válců dle popisu v kapitole 4.3.4. Celkem jsem 

naměřil 4 sady bodů ve vnitřních stísněných prostorech a 4 sady bodů ve vnitřních 

otevřených prostorech (obývací pokoj a stodola). Kompletní naměřené sady včetně 

uložených snímků jsou k dispozici v příloze práce.   
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V tabulce 3 lze nalézt výsledky detekce referenčních překážek ve vnitřních 

stísněných prostorech. Z1 a Z2 jsou vzdálenosti překážky od kamery, G a ΔG je naměřená 

vzájemná vzdálenost překážek a její odchylka od manuálně měřené hodnoty, D1 a D2 

jsou průměry imaginárních válců.  

Průměrná odchylka při 4 provedených měřeních vyšla 3,7 cm. Pro jednotlivá 

měření v tabulce 3 lze pozorovat, že do výpočtu bezpečné vzdálenosti vstupují značné 

chyby výpočtu vzdálenosti a průměru v porovnání s daty naměřenými manuálně 

svinovacím metrem. Tyto chyby jsou zapříčiněny nedokonalostí použité metody výpočtu 

parametrů válců a kvalitou senzorů.  

Během experimentu jsem testoval různé hladiny osvětlení pomocí různě 

zatemněných oken. V nejvyšších hladinách osvětlení se projevily nedokonalosti obrazu 

způsobené vlastnostmi webkamer vhodných pro snímání nižších intenzit. Místa 

na stěnách přímo odrážející sluneční svit byla promítána nedokonale a rozostřeně, což je 

nevhodné pro blokový algoritmus výpočtu disparity. Pro naměření datových sad jsem 

zvolil zatemněná okna, kdy obraz nebyl rušen vysokými intenzitami světla a výpočet 

disparity proběhl úspěšně. Ukázku detekce referenčních překážek ve vnitřních stísněných 

prostorech a okno s vypočtenými hodnotami lze vidět na obrázku 18. 

i 
Svinovací metr:    Kamera:  Měřítko W = 1,74 ΔG 

[cm]: Z1 [cm] Z2 [cm] G [cm]  Z1 [cm] Z2 [cm] D1 [cm] D2 [cm] G [cm] 

1 144,1 163,3 24,8  143,97 151,43 10,07 11,62 24,2 0,6 

2 189,5 163,3 34,2  183,62 157,03 10,03 13,76 24,5 9,7 

3 125,6 163,3 39,5  134,35 156,53 18,93 10,4 35,7 3,8 

4 126 127,8 27   128,92 124,67 14,89 11,96 27,8 0,8 

      Průměrná odchylka 1/n * ΣΔG [cm]: 3,7 

Tabulka 3: Měření ve vnitřních stísněných prostorech 

   
a) b)  
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c) 

Obrázek 18: Vnitřní stísněné prostory (a) Rektifikovaný záběr levé kamery s překážkami b) výřez ROI 

disparitní mapy c) Okno s výstupními hodnotami měření) 

V tabulce 4 lze nalézt výsledky měření bezpečné vzdálenosti ve vnitřních 

otevřených prostorech. Stejně jako v tabulce 3 Z1 a Z2 jsou vzdálenosti překážky 

od kamery, G a Δ G je naměřená vzájemná vzdálenost překážek a její odchylka 

od manuálně měřené hodnoty, D1 a D2 jsou průměry imaginárních válců.  

Průměrná odchylka pořízených vzájemných vzdáleností překážek byla 7,8 cm. 

Stejně jako u stísněných prostor zde do výpočtu vzájemné vzdálenosti vstupují značné 

chyby, zejména u měření s indexem 4, kde se proporčně liší vzdálenosti překážek Z1 a Z2 

od skutečných hodnot. Příčina chyb a jejich vysvětlení je analogické ke stísněným 

prostorům. Svoji roli v rozdílu odchylek měření hraje osvětlení. 

Zatímco ve stísněných prostorech jsem se potýkal zejména s vysokými 

intenzitami osvětlení v pozadí, v otevřených prostorech se vzdáleným pozadím bylo 

problémem rozptýlení odraženého světla na překážce. Při nastavování hladiny osvětlení, 

(prostřednictvím zavírání a otevírání vrat stodoly), bylo nutno snížit intenzitu 

na minimum, neboť vysoce kontrastní referenční překážky zásadním způsobem 

rozptylovaly světlo. Záběry z nepřesného měření 4 lze pozorovat na obrázku 19. 

Na těchto snímcích lze také vypozorovat, že reakce kamer na intenzitu světla se liší, 

což by mělo být motivací k použití shodných senzorů. 

i 

Svinovací metr:   Kamera: Měřítko W = 1,34 ΔG 
[cm]: Z1 [cm] Z2 [cm] G [cm]  Z1 [cm] Z2 [cm] D1 [cm] D2 [cm] G [cm] 

1 136 128 31,2  141,64 132,58 12,66 14,41 27 4,2 

2 162 128 48,5  159,02 133,33 9,27 13,77 36,5 12 

3 162 177 57,6  163,79 153,24 9,33 12,28 52,1 5,5 

4 168 129 49,7  128,54 149,61 12,37 10,64 40,1 9,6 

      Průměrná odchylka 1/n * ΣΔG [cm]: 7,8 

Tabulka 4: Měření ve vnitřních otevřených prostorech 
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a)          b) 

 
c) 

Obrázek 19: Vnitřní otevřené prostory (a) Rektifikovaný záběr levé kamery s překážkami 

b) Rektifikovaný záběr pravé kamery c) Okno s výstupními hodnotami měření) 

Odhadnutá přesnost vypočtených hodnot vzájemné vzdálenosti se odvíjí 

nejen od přesnosti vypočtených bodů 3D prostoru, ale také od přesnosti metody výpočtu 

průměru. I přes kvalitní výbavu a přesný výpočet scény by výsledek mohl být nepřesný 

v případě detekce překážek, které se těžko nahrazují válcem, např. podlouhlé nebo různě 

prostorově členité překážky. V tomto případě by bylo třeba metodu rozšířit nebo použít 

metodu komplexnější, viz kapitola 2.6.3 a 2.6.4. 

4.5 Rozhraní skriptů 
Za účelem návaznosti a škálovatelnosti mé práce jsem vytvořil základní 

uživatelské rozhraní, pomocí kterého lze jednoduše kamerový pár zkalibrovat a vyladit 

parametry disparitních výpočtů. Rozhraní funguje v rámci logového okna formou 

promptů. Celkově jsem vytvořil 3 skripty pro různé fáze procesu. Všechny skripty jsou 

k nalezení v příloze práce jak ve formátu .py, tak i .exe. 

Prvním skriptem je StereoCal.py, který je určen pro kompletní kalibraci 

a rektifikaci páru kamer. Postupně se kalibruje nejdříve levá kamera poté pravá kamera, 

čímž dostaneme vnitřní parametry obou z nich. Poté dojde ke kalibraci obou najednou, 

kdy určíme vnější parametry kamer, resp. jejich vzájemnou polohu. Kalibrace probíhá 

tím způsobem, že kamera zabírá definovanou šachovnicovou desku a detekuje její rohy. 

Doporučené množství snímků je alespoň 25 až 30 pro každou fázi. Čím více správných 

snímků a čím rozmanitější polohy a natočení šachovnice, tím větší je šance na přesné 

určení parametrů kamer. Díky automatickému ukládání snímku při každé vybrané 

a potvrzené detekci lze správnost detekce i zpětně kontrolovat. 

Druhým skriptem je Run.py. Tento skript čte vstupní hodnoty v podobě 

disparitních map a zón zájmu na snímcích ze souboru Result.npy, který je produktem 

StereoCal.py. Tento soubor by se měl nacházet ve složce RunInput před spuštěním 

Run.py. Po spuštění skriptu jsou promítány upravené obrazy levé a pravé kamery 
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a vypočtená disparitní mapa před a po morfologické úpravě. V rámci tohoto skriptu 

můžeme experimentovat s parametry disparitního výpočtu a úpravou obrazu 

před a po výpočtu disparity. Vyladěné parametry a snímky lze jednoduše uložit a také 

načíst, což umožňuje pohodlné přerušení procesu ladění. Uložení laděných parametrů je 

nezbytným krokem pro testování skriptu Run1.py 

Třetí skript Run1.py je určen pro paměťově méně náročné testování disparitní 

mapy k různým účelům založeným na výpočtu disparity v reálném čase. Oproti Run.py 

se již nedají měnit parametry a ovlivňovat průběh disparitního výpočtu, proto je Run1.py 

úspornější. Do skriptu Run1.py vstupují Result.npy z kalibrace a Parameters.npy, což je 

soubor uložených hodnot parametrů výpočtu disparity a úpravy obrazu ze skriptu Run.py. 

Pro tento projekt jsem skript Run1.npy upravil takovým způsobem, aby vyhodnocoval 

polohu detekovaných překážek, posléze bezpečné zóny na disparitní mapě, ovšem dá se 

jednoduše rozšířit i pro jiné účely. 

4.5.1 Návod k použití 
Návod na obsluhu skriptů: 

i. StereoCal.py 

1. ujistěte se, že obě kamery jsou zapojené 

2. spusťte skript, můžete ho kdykoli ukončit pomocí klávesy ‚Esc‘ 

3. v logovém okně se objeví dotaz na velikost hrany čtverečku použité 

šachovnice 2 ; změřte čtvereček Vaší vytištěné šachovnice a napište 

změřenou hodnotu nejlépe s přesností na desetinu mm a potvrďte 

stisknutím klávesy ‚Enter‘ 

4. skript spustí promítání levé kamery z pohledu robota - zkontrolujte, zda 

se opravdu jedná o levou kameru (např. zakrytím záběru); pokud ano, 

stiskněte ‚Enter‘, pokud ne, změňte kameru pomocí ‚s‘ 

5. po potvrzení levé kamery skript spustí promítání pravé kamery; 

proveďte to samé analogicky 

6. potvrzením pravé kamery začíná proces kalibrace, který začíná levou 

kamerou; skript spustí záběr levé kamery s detekcí šachovnicového 

vzoru; vložte Vaši šachovnici nalepenou na pevné podložce do záběru; 

detekované rohy šachovnice by měly být na videu zobrazeny (pokud se 

tak neděje, pravděpodobně je šachovnice špatně osvětlená 

nebo ve špatné vzdálenosti nebo úhlu) 

7. stisknutím klávesy ‚Enter‘ aktivujete režim „najdi a ulož“ a první 

snímek záběru s úspěšně detekovanými rohy zůstane v okně 

pro kontrolu 

8. pokud rohy byly detekovány správně (tj. všechny barevně zvýrazněné 

body leží v rozích šachovnice), stiskněte znovu ‚Enter‘ pro uložení 

snímku a detekovaných bodů; pokud zpozorujete vadu v detekci 

viz obrázek 12, stiskněte ‚Backspace‘ pro ignorování zachyceného 

snímku  

 
2 Nejlépe použít šachovnici z přílohy bakalářské práce vytištěnou na formátu A3 a nalepenou na 

rovné pevné podložce. 
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9. podle kroků 7, 8 uložte alespoň 30 bezchybných snímků s různými 

polohami šachovnice pro zaručení přesnosti vypočítaných parametrů 

(čím více, tím lépe; počet detekovaných snímků lze zjistit stisknutím 

klávesy ‚i‘ – informace se objeví v logovém okně) 

10. pokud máte hotovo, stiskněte klávesu ‚c‘ pro výpočet vnitřních 

parametrů levé kamery z naměřených dat; dojde k zavření levého 

záběru a otevře se pravý záběr ke kalibraci pravé kamery 

11. kalibrace pravé kamery probíhá analogicky jako kalibrace levé kamery, 

stačí sledovat kroky 7 až 10  

12. po dokončení kalibrace pravé kamery stisknutím (stisknutím ‚c‘) skript 

spustí obrazy obou kamer najednou a snímání vzoru šachovnice oběma 

kamerami zároveň 

13. nyní zopakujte kroky 7 až 10 pro obě kamery najedou; jelikož 

algoritmus detekce rohů je málo spolehlivý pro kamerový pár, rohy jsou 

detekovány méně často (při analogickém kroku 7 tedy doporučuji 

stisknout ‚Enter‘ a pomalu posouvat šachovnicí, dokud neproběhne 

detekce šachovnice v obou kamerách najednou a „dotaz“ k uložení 

snímku); dbejte na detekci stejných bodů na obou šachovnicích (chybný 

záběr viz obrázek 20) 

14. Dokončením kalibrace stereo kamery (opět stisknutím ‚c‘) je proveden 

výpočet zbývajících parametrů, ukončen skript a výsledek ### 

Result.npy (formát: rrrr-m-d hh_ss Result.npy) a soubor obsahující 

chybu zpětné projekce a parametry kamer ### Params_Error.npy 

(formát: rrrr-m-d hh_ss Params_Error.npy) jsou uloženy ve složce 

CalibrationResult (vytvoří se automaticky) 

   
a) b) 

Obrázek 20: Chybně detekovaný stereo snímek (a) levá kamera, b) pravá kamera) – 

detekované rohy nejsou shodné 

ii. Run.py 

1. ujistěte se, že obě kamery jsou zapojené a v umístění souboru skriptu 

existuje složka RunInput; do té vložte výsledek kalibrace 

### Result.npy (stačí zkopírovat ze složky CalibrationResult; pozor, 

nenechávejte ve složce RunInput více než jeden soubor s výsledky 

kalibrace), případně průběžně ukládané parametry výpočtu disparity 

### Parameters.npy (stačí zkopírovat ze složky RunOutut, rozvedeme 

později) (není to nutné, v základu se pracuje s defaultními hodnotami) 

2. spusťte skript, můžete ho kdykoli ukončit pomocí klávesy ‚Esc‘ 
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3. spustí se 4 okna, ve kterých jsou promítány rektifikované a editované 

obrazy levé a pravé kamery, vypočítaná disparitní mapa a disparitní 

mapa po morfologické operaci zavírání 

4. nyní je možno měnit parametry objektu stereoSGBM(), velikost 

kernelu zavírání výsledné disparity a parametry zpracování obrazu před 

výpočtem disparity; vše popsáno v logovém okně včetně klávesových 

zkratek a dalších pokynů; pro změnu jakéhokoli parametru stačí 

stisknout charakteristickou klávesu (např. ‚m‘ pro minimální disparitu) 

a měnit hhodnotu vybraného parametru pomocí kláves ‚a‘ (zvýšit nebo 

True) a ‚d‘ (snížit nebo False) 

5. pomocí klávesy ‚Enter‘ lze uložit momentální záběry do složky 

CapturedImages (vytvoří se automaticky, pokud neexistuje);  

pomocí klávesy ‚Space‘ lze uložit naladěné parametry do složky 

RunOutput (vytvoří se automaticky, pokud neexistuje)   

pomocí klávesy ‚+‘ lze načíst dříve naladěné parametry ### 

Parameters.npy ze složky RunInput (pozor, nechávejte ve složce 

RunInput, jen jeden soubor s parametry, aby nedošlo k záměně) 

 
Obrázek 21: Ukázka pokynů při spuštění Run.py v příkazovém řádku 

iii. Run1.py 

1. ujistěte se, že obě kamery jsou zapojené a že v umístění skriptu existuje 

složka RunInput; do té vložte výsledek kalibrace ### Result.npy (stačí 

zkopírovat ze složky CalibrationResult) a průběžně ukládané parametry 

výpočtu disparity ### Parameters.npy (stačí zkopírovat ze složky 

RunOutput)  

(pozor, nenechávejte ve složce RunInput více než jeden soubor 

s výsledky kalibrace a s laděnými parametry)  

2. spusťte skript, můžete ho kdykoli ukončit pomocí klávesy ‚Esc‘ 

3. skript spustí celkem 6 oken, ve kterých jsou promítány rektifikované 

levé a pravé kamery, vypočítaná disparitní mapa, zóna zájmu disparitní 

mapy, binární maska disparitní mapy po procesu thresholdu a datové 

okno obsahující parametry nalezených překážek  
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4. pro potřeby splnění cíle práce byly přidány funkce: 

změna minimální hranice thresholdu pomocí kláves ‚a‘ a ‚d‘ 

změna měřítka generovaného 3D prostoru pomocí kláves ‚w‘ a ‚s‘ 

uložení všech zobrazených snímků pomocí klávesy ‚Enter‘ 
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5 Závěr 
 V kapitole 2 jsem se věnoval výzkumu v oblasti teoretické báze a aktuálně 

používaných metod v oblasti strojového vidění, čímž byl splněn cíl práce 1 

o prostudování algoritmů detekce překážky. V kapitole 4.3.1 je popsán navržený 

algoritmus kalibrace systému, který byl později úspěšně opakovaně testován, a výsledky 

testování jsou uvedeny v kapitole 4.4.1, čímž byl splněn cíl práce 2 o navržení a návrhu 

vhodné kalibrační metody. Z důvodu změny organizace výuky jsem neměl přístup 

do laboratoře a nebylo možné využít humanoidního robota ze znění cíle práce č. 3. Cíl 

práce byl upraven na návrh vhodného algoritmu pro úlohu náhradního stereoskopického 

systému v domácích podmínkách, který je popsán v kapitole 4.3.3 a 4.3.4. Závěrečným 

cílem práce 4 byl návrh a experimentální provedení úlohy také s náhradním setupem. 

Výsledky navržené úlohy zahrnující úspěšnou detekci překážek, nalezení jejich polohy 

a bezpečné zóny jsem popsal v kapitole 4.4. 

V průběhu měření nejvíce problémů působilo osvětlení scény. Jakýkoli výskyt 

vyšší intenzity světla, světelného zdroje nebo skleněných ploch způsobil zkreslení záběru 

a nepřesnost ve výpočtech. Nepřesnosti z osvětlení byly doplněny nepřesnostmi 

způsobenými rozdílností kamer, které se lišily v míře expozice obrazu, barevném spektru 

i ohniskové vzdálenosti. Všechny zmíněné problémy se dají vyřešit použitím kvalitních 

senzorů vhodných pro prostředí s vyššími intenzitami, které mají stejnou ohniskovou 

vzdálenost a obrazové vlastnosti. Nejvhodnější alternativou použitého nedokonalého 

setupu by byla stereo kamera přímo určená k aplikacím stereo vidění. 

Testování bylo provedeno na referenčních překážkách ve tvaru válce, které jsou 

vhodné pro nahrazení virtuálním válcovým polem. Při implementaci algoritmu v řídícím 

systému robota bude třeba reagovat na překážky v různé podobě. Proto by dalším krokem 

ke zlepšení univerzálnosti a využitelnosti vytvořeného algoritmu bylo zdokonalení 

metody detekce překážek např. odfiltrováním roviny podlahy či aproximací překážek 

složitějším tělesem než válcem. V návaznosti na dokonalejší detekci bezpečného prostoru 

by bylo vhodné využít různé mapovací algoritmy pro vytváření a ukládání okolní scény 

v podobě voxelové sítě, popř. algoritmy plánování trasy pro výpočet vhodné trajektorie. 

Z dlouhodobějšího hlediska by bylo vhodné provést i optimalizaci vytvořených 

skriptů pro menší náročnost na výpočetní kapacitu a tím lepší využitelnost v reálném čase. 

Mimo optimalizaci by bylo vhodné vytvořit také pokročilejší uživatelské rozhraní. 

Výsledný vytvořený skript lze využít v řídícím systému robota, jehož pohon bude řízen 

např. přes Raspberry Pi.  
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