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Abstrakt
Kódované obrazce nacházejí ²iroké uplatn¥ní ve 3D po£íta£ovém vid¥ní
p°i digitalizaci objekt·, k inspekci rozm¥r· v pr·myslu, v biometrii i jinde.
Jednou z oblastí pouºití kódovaných obrazc· je také jejich vyuºití pro pln¥
automatickou kalibraci perspektivních kamer.
Tato práce popisuje jednotlivé typy kódovaných obrazc· a zam¥°uje se
na ty, které jsou vhodné pro pouºití p°i kalibraci perspektivní kamery. Je
popsán kalibra£ní obrazec, který je zaloºen na principu pseudonáhodných
polí. Jsou diskutovány moºné úpravy tohoto obrazce, aby m¥l více kalibra£ních bod·. Práce popisuje návrh robustního, pln¥ automatického algoritmu
pro detekci popsaného kalibra£ního obrazce. Tento algoritmus se snaºí odstranit nevýhody d°íve uºívaných algoritm· pracujících na principu detekce
sedlových bod· obrazové funkce. Popsaný algoritmus je zaloºen na detekci
rovných hran v obraze a je schopen detekovat kalibra£ní obrazec i p°i velkém
radiálním zkreslení kamery £i p°i velkém úhlu nato£ení obrazce v·£i kame°e.
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Abstract
Coded structured light patterns are widely used in the area of 3D computer vision for digitization of surfaces, for industrial inspection of manufactured parts, in biometrics and elsewhere.

Coded patterns can also be

used in the process of fully automatic calibration of perspective cameras.
This work describes dierent types of coded patterns and focuses on
those suitable to be used in the process of perspective camera calibration.
It describes the calibration pattern based on the principle of pseudorandom
arrays.

Modications leading to a greater amount of calibration points

are discussed here.

The main goal of this work is to describe the design

of a robust fully automatic detection algorithm of a proposed calibration
pattern. This algorithm overcomes the disadvantages of the previously used
algorithms working on the principle of detection of saddle points in image.
The algorithm described in this work is based on the detection of straight
edges in an image and is able to detect the calibration pattern even in case of
heavily radially distorted images or images taken at high camera-to-pattern
angl
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1

Úvod

Trojrozm¥rné rekonstrukce objekt· p°edstavují významné téma v po£íta£ovém vid¥ní.
Vyuºívají se ke kontrole rozm¥r· pr·myslových výrobk·, k digitalizaci rozli£ných objekt·, k rozpoznávání objekt·, v biometrii i jinde. Tyto techniky lze rozd¥lit do dvou
skupin: pasivní a aktivní. Pasivní techniky vyuºívají pro výpo£et 3D modelu nalezené
korespondence mezi obrazy získanými fotoaparátem ze dvou nebo více pozic [1]. Úsp¥²nost této metody je závislá na kvalit¥ textury zkoumaného objektu. Pokud je textura
slabá, nebo je objekt bez textury, není moºné najít dostatek korespondencí pro konstrukci °ídkého 3D modelu. Aktivní metody se snaºí vypo°ádat s hledáním korespondencí mezi obrazy za pomoci projekce jednoho £i více kódovaných obrazc·, které kaºdé
své oblasti p°i°azují unikátní kódové slovo v rámci celého obrazce nebo jeho £ásti. Tento
kódovaný obrazec nahrazuje v této metod¥ texturu, uleh£uje hledání korespondencí
nebo zvy²uje jejich po£et. Jedna z kamer je p°i této metod¥ nahrazena projektorem,
který je modelován podobn¥ jako v p°ípad¥ kamery. Nejúsp¥²n¥j²ím komer£ním projektem tohoto typu je Kinect [2]. Kódované obrazce lze krom¥ 3D rekonstrukce pouºít
také k automatické kalibraci kamer, kdy je kódovaný obrazec promítnut nebo vyti²t¥n
na objekt (nej£ast¥ji planární) a sou°adnice bod· na kalibra£ním obrazci jsou známé.
Stávající kalibra£ní obrazec pouºívaný v [3, 4] je zobrazen na obrázku 1(a). Ke kalibraci slouºí vrcholy polí£ek ²achovnice spole£n¥ s bitkódem ur£ujícím jejich pozici na
kalibra£ním obrazci, který se £te z okolních polí podle schématu na obrázku 1(b). Stávající metoda detekce kalibra£ního obrazce pouºívaná v [3] je zaloºena na detekci sedlových bod· obrazové funkce pomocí n¥kolika masek. Nelze ji v²ak pouºít pro kalibraci
fotoaparát· s velkým radiálním zkreslením a je citlivá na p°esné nastavení parametr·
detektoru. A m·ºe mít také problém s detekcí sedlových bod· p°i ur£itém nato£ení kalibra£ního obrazce ve vstupním obraze. Metoda detekce navrºená v této práci se snaºí
tyto nedostatky odstranit a být schopná robustn¥ detekovat kalibra£ní obrazec i na fotograích s velkým radiálním zkreslením, na fotograích s velkým úhlem sklonu obrazce
v·£i kame°e, na fotograích s nerovnom¥rným osv¥tlením, na fotograích s £áste£ným
zákrytem kalibra£ního obrazce, i na fotograích, kde se kalibra£ní obrzec nachází mimo
denovanou hloubku ostrosti. Implementace algoritmu by také m¥la umoºnit jednoduchou zm¥nu nastavení pro r·zné verze kalibra£ního obrazce.

1.1 len¥ní práce
Práce je £len¥na následovn¥: Kapitola 2 obsahuje p°ehled jednotlivých typ· pouºívaných
kódovaných obrazc·, a také návrh vylep²ení obrazce pouºitého v [3, 4]. Kapitola 4
popisuje p°edzpracování vstupního obrazu kalibra£ního obrazce. Kapitola 5 popisuje
pouºitý strukturní pravd¥podobnostní model kalibra£ního obrazce. Kapitola 6 popisuje
°e²ení úlohy optimální detekce kalibra£ního obrazce. Kapitola 8 obsahuje uºivatelskou
p°íru£ku. V kapitole 7 jsou p°edstaveny experimentální výsledky algoritmu. A kapitola 9
pak obsahuje záv¥r a hodnocení dosaºených výsledk·.
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2

P°ehled pouºívaných kódovaných obrazc·

Kódované obrazce jsou obrazce, na kterých lze detekovat význa£né body. Tyto význa£né
body mají kaºdý p°i°azeno kódové slovo, které je unikátní v dané £ásti obrazce, mnohdy
jsou kódová slova unikátní na celém obrazci. Obrazc· byla vyvinuta velká °ada [6], v závislosti na p°esném zp·sobu jejich pouºití. Typicky jsou kódované obrazce promítány
pomocí projektoru na zkoumaný objekt nebo do zkoumaného prost°edí a za pomoci
jedné £i více kamer je promítnutý obraz zaznamenán. V obraze lze poté najít korespondence a z nich vypo£ítat sou°adnice význa£ných bod· v prostoru.
Kódované obrazce lze vyuºít také ke kalibraci kamer, pokud úlohu obrátíme a obrazec budeme promítat na plochu se známým tvarem. Nejjednodu²²í je v tomto p°ípad¥
pouºít n¥který z kódovaných obrazc·, u kterých se promítá pouze jeden vzor, a p°ímo
ho vytisknout na povrch kalibra£ní roviny.
Jednotlivé typy kódovaných obrazc· se v závislosti na pouºití li²í p°edev²ím v následujících parametrech:



Po£et promítaných vzor· : £asové multiplexování zvy²uje mnoºství zakódovaných

informací, ale znemoº¬uje pouºití na pohyblivé objekty.



Po£et kódovaných os : obrazec m·ºe být kódovaný v jedné nebo v obou osách.



Bitová hloubka promítaných obrazc· : obrazec m·ºe být bu¤ jen binární nebo

£ernobílý nebo barevný.



Subpixelová p°esnost : pouze n¥které obrazce umoº¬ují p°esnou subpixelovou de-

tekci bod·.



Barevnost : ur£uje, jestli je moºno obrazce promítat na barevné objekty.



Periodicita : ur£uje, jestli jsou promítané obrazce periodické nebo nikoliv.

Pro p°ípad kalibrace s vyti²t¥ným kalibra£ním obrazcem jsou vhodné pouze obrazce,
u nichº není nutné promítat více jednotlivých vzor· po sob¥, a zárove¬ obrazce, které
kódují ob¥ osy. Je také vhodné, aby bylo moºno kalibra£ní body detekovat se subpixelovou p°esností. Následující odstavce popisují jednotlivé typy kódovacích strategií.

2.1 Diskrétní kódovací metody
Diskrétní kódovací metody zahrnují v²echny metody, kdy obrazce ke kódovaní vyuºívají
skokových zm¥n v barv¥ £i jasu. K zakódování kódových slov vyuºívají bu¤ prostorové
nebo £asové multiplexování. Prostorové multiplexování pouºívá k zakódování kódových
slov okolní význa£né body, zatímco p°i £asovém multiplexování jsou kódová slova tvo°ena postupnou projekcí více vzor·. N¥které metody mohou kombinovat prostorové i
£asové multiplexování.
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2.1.1 Prostorový multiplexing
Prostorový multiplexing zahrnuje v²echny metody, které k zakódování kódového slova
význa£ných bod· vyuºívají informace z okolních význa£ných bod·. Kódová slova jsou
v obrazci zakódována pomocí r·zných barev nebo odstín· ²edé, n¥kdy také jen binárn¥
pomocí £erné a bílé. Vzor se promítá typicky pouze jeden.

De Bruijnovy obrazce

jsou zaloºeny na De Bruijnových posloupnostech, které mají
k znak·, s délkou nk − 1 obsahují kaºdý

tu vlastnost, ºe sekvence znak· z abecedy
pod°et¥zec délky

k

práv¥ jednou. Konstrukce De Bruijnových sekvencí je popsána na-

p°íklad v [7]. Obrazce se typicky skládají z vertikálních barevných pruh· a pouºitím De
Bruijnových posloupností je zaji²t¥no, ºe p°e£tením odpovídajícího po£tu sousedních
barevných pruh· je moºné ur£it jejich pozici na obrazci. N¥kdy jsou jednotlivé barevné
pruhy pro snadn¥j²í detekci odd¥leny £ernými pruhy [8]. Jsou popsány také metody,
které vyuºívají vertikální i horizontální pruhy [9] nebo které tvo°í obrazce s barevnými
pruhy, které jsou dále rozd¥leny na pruhy s r·zným jasem [10, 11]. Vºdy je ale kódována
pouze jedna osa.

Pseudonáhodná pole [12]
se kaºdá podmatice velikosti

| A |r·zných

jsou pole velikosti

m×n

a×b

se znaky abecedy

A,

ve kterých

vyskytuje práv¥ jednou. Pro abecedu obsahující
| A |m·n kódových slov. V¥t²inou je ale vhodné

znak· existuje teoreticky

vy°adit nulovou podmatici. Obrazce zaloºené na pseudonáhodných polích se mohou
skládat nap°íklad z barevných kole£ek, pomocí barvy je kódována informace o pozici,
p°ípadn¥ mohou být místo barvy ke kódování vyuºity r·zné geometrické tvary. Pseudonáhodná pole lze generovat bu¤ deterministickou metodou popsanou nap°íklad v [13],
u takto vytvo°ených polí je zaru£ena maximální moºná velikost, ale lze vytvo°it pouze
pole ur£itých rozm¥r·, které nelze volit. Krom¥ toho lze vytvá°et pseudonáhodná pole
hrubou silou nebo za pomoci vhodné optimaliza£ní metody. Takto lze vytvá°et i pseudonáhodná pole, která spl¬ují n¥jaké dal²í poºadované vlastnosti. V kapitole 3 této práce
je nap°íklad popsán algoritmus pro tvorbu pseudonáhodných polí, kde je krom¥ pozice
kódováno i nato£ení obrazce. Obrazce zaloºené na pseudonáhodných polích typicky
kódují ob¥ dv¥ osy a £asto umoº¬ují i subpixelovou p°esnost detekce bod·.

Neformální kódovací metody

zahrnují v²echny ostatní metody vyuºívající pro-

storové multiplexování, £asto se jedná o metody zaloºené na pseudonáhodných polích
nebo de Bruijnových posloupnostech, které jsou upravené tak, aby spl¬ovaly specické
poºadavky pro dané pouºití.
Metody, které kódují pouze jednu osu, jsou typicky zaloºené na de Bruijnových
sekvencích a snaºí se r·znými úpravami dosáhnout zejména snadn¥j²ího rozpoznání
jednotlivých barev na obraze. Nap°íklad v [14, 15] je popsán barevný obrazec, ve kterém
se sousední barvy musí li²it alespo¬ ve dvou barevných kanálech dle pouºité kamery.
Tyto metody také voliteln¥ promítají jeden ze vzor· celý bílý, s jeho pomocí lze lépe
rozpoznávat barvy kalibra£ního obrazce, pokud je obrazec promítán na barevý objekt.

2.1 Diskrétní kódovací metody
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Existují také neformální kódovací metody, které kódují ob¥ dv¥ osy. V [16] je popsán
obrazec sestávající se z £erných £ar r·zné délky na bílém pozadí. Informace o pozicích
£ar je zakódována v jejich délce a pozici na obrazci. N¥kolik segment· m·ºe mít podobnou délku, a proto je nutné pro ur£ení pozice segmentu na obrazci p°e£íst krom¥
jeho délky také délku ²esti sousedních segment·. Velká nevýhoda této metody je v tom,
ºe délka segment· je závislá na vzdálenosti projektor-obrazec a obrazec-kamera, a také
na parametrech kamery. Jiný p°ístup popsaný v [17] je zaloºen na obrazci tvo°eném
horizontálními modrými £arami a £ervenými vertikálními £arami. Unikátnost jednotlivých pozic je zakódována pomocí ²í°ky mezer mezi modrými £arami, £ervené £áry
mají homogenní rozestupy. Pozice kaºdého pr·se£íku modrých a £ervených £ar je pak
ur£ena na základ¥ vzdáleností k okolním pr·se£ík·m. V [18] je popsán obrazec, který je
tvo°en ²achovnicí, na které má kaºdý £tverec jednu ze t°í daných intenzit jasu. Pozice
kaºdého uzlu (vrcholu mezi £ty°mi £tverci) je ur£ena z intenzit £ty° okolních £tverc·,
pro rozli²ení vrchol· se stejnými kódovými slovy jsou v této metod¥ vyuºita epipolární
omezení.

2.1.2 asový multiplexing
asový multiplexing je zaloºený na tom, ºe kódová slova na jednotlivých pozicích jsou
vytvo°ena postupným promítáním n¥kolika vzor·. Kódová slova jednotlivých pozicí
proto nejsou známa, dokud nejsou promítnuty v²echny vzory. Obvykle je nejprve promítnut vzor kódující nejvýznamn¥j²í bit, a poté postupn¥ v²echny dal²í. Po£et kódovaných pozic záleºí na po£tu promítaných vzor· a na po£tu barev nebo úrovní jasu
pouºitých na obrazci.

asov¥ multiplexované binární kódy [19]

kódují pomocí £asového multiplexo-

vání kaºdý bit kódových slov na jednom vzoru ze série promítaných vzor·. Vzory se
skládají z bílých a £erných pruh·, po£et pruh· se na kaºdém dal²ím vzoru zdvojnásobuje. S kaºdým dal²ím vzorem se zdvojnásobuje po£et kódovaných význa£ných bod·,
který je omezen rozli²ením projektoru a kamery. P°echody mezi bílými a £ernými plochami jsou typicky hledány pomocí hranového detektoru. Robustnost obrazce lze zvý²it
maximalizací Hammingovy vzdálenosti mezi kódovými slovy vedlej²ích bod·, viz [20].

asov¥ multiplexované n-ární kódy [21]
ale obrazce pouºívají

n

jsou velice podobné binárním kód·m,

r·zných barev, ne jen £ernou a bílou. Pro zakódovaní stejného

mnoºství informace tak sta£í promítnout mén¥ vzor·. Nevýhodou t¥chto metod je sloºit¥j²í rozpoznávání barev obrazce a v¥t²inou také nutnost barevné kalibrace soustavy
projektor-kamera.

Metody zaloºené na posunu obrazce

vyuºívají jeden vzor, který je promítnut

n¥kolikrát a pokaºdé je posunut [22, 23]. Pouºívané obrazce se skládají z bílých a £erných
pruh· a kódují tedy pouze jednu osu. V [24] je popsáno i pouºití barevného De Bruijnova
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obrazce, který je po kaºdém promítnutí posunut a rozost°en a díky tomu má metoda
subpixelovou p°esnost.

2.1.3 Hybridní kódy
Hybridní kódování se snaºí sníºit po£et promítaných vzor· nutných p°i £asovém multiplexování za pomoci kombinace £asového a prostorového multiplexování. V [25] je
popsána metoda generování obrazc·, u které lze pomocí jejího parametru p°ímo nastavit nakolik je pouºito £asové multiplexování a nakolik prostorové, od pln¥ prostorového
multiplexování po pln¥ £asové multiplexování.

2.2 Spojité kódovací metody
Metody z této kategorie vyuºívají ke kódování obrazce s plynulými sinusovými p°echody
jasu nebo barev ve sm¥ru jedné nebo obou dvou os. V²echny nalezené spojité kódovací
metody kódují pouze jednu osu.

2.2.1 Metody zaloºené na posunu fáze
Metody zaloºené na posunu fáze vyuºívají toho, ºe p°i promítnutí sinusového pr·b¥hu
na nerovný povrch dojde v zaznamenaném obraze k odchylkám fáze oproti promítanému obrazci. Z t¥chto odchylek lze ur£it pozice jednotlivých bod· v prostoru. Pouºívají se zejména obrazce ve stupních ²edi, které dob°e fungují i p°i promítání na barevné
povrchy. N¥které metody pouºívají stejnou frekvenci na v²ech vzorech, zatímco jiné
vyuºívají více frekvencí, coº lépe umoº¬uje odstranit nejednozna£nosti, které vznikají
vlivem toho, ºe více význa£ných bod· m·ºe mít stejnou odchylku fáze. Nevýhodou
t¥chto metod je nutnost promítat více vzor· (minimáln¥ t°i). V [26] je popsána metoda, která vyuºívá multiplexování v barevném prostoru a promítá najednou t°i fázov¥
posunuté vzory v jednotlivých barevných kanálech RGB.

2.2.2 Frekven£ní multiplexing
Metody zaloºené na frekven£ním multiplexování pouºívají podobné obrazce jako metody zaloºené na posunu fáze, ale dekódují zm¥ny fáze ve frekven£ní oblasti místo
v prostorové. Jednotlivé metody z této skupiny se li²í pouºitou transformací, krom¥
tradi£ních metod zaloºených na Fourierov¥ transformaci lze nalézt metody zaloºené na
wavelet transformaci. V n¥kterých metodách je promítán pouze jeden vzor, v n¥kterých
dva o p·l periody navzájem posunuté [27], n¥kdy i více. Více vzor· dovoluje promítat
obrazce i na povrchy s velkými nespojitostmi. Popsány jsou také metody, kdy se v jednotlivých barevných kanálech promítá najednou n¥kolik vzor·, které jsou vzájemn¥
fázov¥ posunuty [28] nebo které mají r·znou frekvenci [29].

2.2 Spojité kódovací metody
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2.2.3 Metody zaloºené na barevných p°echodech
Tyto metody pouºívají ke kódování pozic význa£ných bod· pouze informace z jednotlivých pixel·. Kódují pouze jednu osu a rozli²ení je limitováno rozli²ením projektoru a
kamery. Tyto metody jsou velmi citlivé na ²um a vzhledem k malým zm¥nám v barv¥
nebo jasu mezi jednotlivými pozicemi je t¥ºké jednotlivé pozice rozli²it. V [30] je popsána metoda, ve které jsou promítány obrazce s vertikálním p°echodem od bílé k £erné
barv¥. V [31] je popsána metoda, která vyuºívá projekci barevných obrazc· s plynulými
p°echody mezi n¥kolika barvami. Tato metoda pouºívá dva vzory kv·li potla£ení vlivu
barevných povrch·, a z tohoto d·vodu je i barevn¥ zkalibrována soustava projektorkamera.
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Návrh vylep²ení stávajícího kalibra£ního obrazce

Stávající kalibra£ní obrazec popsaný v [3, 4] vyuºívá prostorové multiplexování, bity na
obrazci tvo°í pseudonáhodné pole [13], které má tu vlastnost, ºe na celém obrazci se
kaºdý bitkód vytvo°ený p°e£tením okna dané velikosti vyskytuje práv¥ jednou. Binární
pseudonáhodné pole má velikost
z okna

17 × 15

polí a bitkód má délku osm bit·, ty se £tou

2 × 4 pole. Kalibra£ní obrazec má n¥kolik verzí li²ících se velikostí, na velké verzi
15×17 polí a pole s bitkódy je umíst¥no

je celá ²achovnice kalibra£ního obrazce v¥t²í neº

na st°edu, zbytek ²achovnice nemá ºádné bitkódy. Tyto okraje zp·sobují to, ºe bitkódy
p°e£tené £áste£n¥ na kalibra£ním obrazci a £áste£n¥ na okrajích bez bitkódu duplikují
n¥které bitkódy kalibra£ního obrazce, a nelze tedy pozici vrcholu na kalibra£ním obrazci
z jednoho bitkódu ur£it jednozna£n¥. V praxi to ale nep°edstavuje velký problém, protoºe vzhledem k moºnosti chyby p°i £tení bitkódu a vzhledem k neznámému nato£ení
obrazce je nutné vyuºívat k ur£ení pozice a nato£ení více neº jeden bitkód. Na men²ích
verzích (formát A3, A4) je pouze vý°ez z celého pole s bitkódy

17 × 15 polí velkého, ka-

libra£ní obrazec formátu A4 je na obrázku 1(a). Na v²ech verzích kalibra£ního obrazce
je ²achovnice nato£ená o 45° v·£i hranám celého kalibra£ního obrazce kv·li problém·m
detek£ních algoritm· [3, 4] s detekcí obrazce v ur£itých nato£eních.

3.1 Moºnosti vylep²ení obrazce
Rozli²ení digitálních videokamer a zejména digitálních fotoaparát· se neustále zv¥t²uje
a z tohoto d·vodu bylo vhodné stávající obrazec zv¥t²it a p°ípadn¥ i jinak upravit. Jelikoº mezi poºadavky na algoritmus bylo i to, aby si poradil s r·zn¥ oto£eným kalibra£ním
obrazcem, byl navrºen nový kalibra£ní obrazec, jehoº bitkódy kódují nejen pozici, ale i
nato£ení. Takto vytvo°ený kalibra£ní obrazec bude garantovat, ºe po p°e£tení jednoho
kompletního kódu ur£í pozici i nato£ení kalibra£ního obrazce, je v²ak stále nutné po£ítat s moºností ²patného p°e£tení bitu. U stávajícího obrazce není obecn¥ dáno, kolik
bitkód· nebo jednotlivých bit· je nutno p°e£íst, aby byly jednozna£n¥ ur£eny pozice i
nato£ení obrazce. Pro men²í verzi kalibra£ního obrazce formátu A4 je v [4] ukázáno, ºe
bezchybným p°e£tením oblasti

4×4 pole lze jednozna£n¥ ur£it pozici i nato£ení obrazce.

Binární pseudonáhodná pole lze vytvo°it pom¥rn¥ jednoduchým deterministickým
algoritmem popsaným nap°íklad v [13] nebo v [4]. Takto vytvo°ené pole má nejv¥t²í
moºnou velikost, jakou lze pro danou velikost okna sestavit. Nevýhodou této metody
je, ºe lze vytvo°it pseudonáhodná pole jen ur£itých velikostí a jen n¥které z nich se
hodí pro ná² ú£el, kdy bychom pot°ebovali pole s pom¥rem stran p°ibliºn¥ 3:4. Jednoduchou úpravou lze touto metodou vytvá°et i pseudonáhodná pole s abecedou více
znak·, viz [13]. Pokud ale chceme vytvo°it kalibra£ní obrazec jiné velikosti, nebo pokud chceme, aby bitkódy obrazce ur£ovaly pro danou velikost okna jak pozici, tak i
nato£ení, nem·ºeme tento postup pouºít. Pro tento ú£el se jako nejjednodu²²í nabízí
metoda, která zkou²í najít rozmíst¥ní bit· na kalibra£ním obrazci hrubou silou. V [32]
je popsán takovýto postup, ov²em pro kódy, které neumoº¬ují ur£ení nato£ení obrazce.
Dále popsaná varianta to umoºní. Algoritmus na za£átku vytvo°í prázdné pole poºa-
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dované velikosti, toto pole m·ºe být binární, nebo m·ºe mít abecedu i více znak·,
nap°íklad pokud je ke kódování na obrazci pouºito i barevné informace. Poté se algoritmus snaºí v systematickém po°adí z rohu obrazce postupn¥ pole zaplnit náhodnými
znaky. Schéma postupu je na obrázku 2. Po p°idání kaºdého znaku, který zkompletuje
dal²í bitkód, se p°e£te bitkód ve v²ech £ty°ech nato£eních a zjistí, jestli tento bitkód
nemá jiº n¥která z p°edchozích pozic. Pokud jiº n¥který ze £ty° kód· ve vytvo°eném
poli existuje, algoritmus je resetován a za£íná hledat rozmíst¥ní celého obrazce znovu.
Pokud ºádný z kód· zatím není pouºit, zaznamená si pouºité kódy a pokra£uje dál.

1

3

10

(a)

(b)

(c)

Obrázek 2: Schéma znázor¬ující postupnou tvorbu pseudonáhodného pole.
Pro velikost kódu 16b (okno velikosti

4×4

pole) byl popsaný algoritmus schopen

v rozumném £ase najít rozmíst¥ní bitkódu pro kalibra£ní obrazec velikosti

34 × 23

polí, tento obrazec je na obrázku 3. Algoritmus k tomu pot°eboval asi 35h (na b¥ºném
stolním po£íta£i) a p°ibliºn¥ 4 000 000 pokus·. Nalezení kalibra£ního obrazce velikosti

33 × 22 polí trvalo asi p·l hodiny, nalezení obrazce 34 × 22 polí trvalo asi 3h. Vzhledem

k tomu, ºe stavový prostor úlohy hledání pseudonáhodného pole je velký (pro pole této
34·23
velikosti existuje 2
= 2782 ≈ 2.5 · 10235 moºností rozmíst¥ní bit·), lze p°edpokládat,
ºe optimální pole bude významn¥ v¥t²í. Pouºitím vhodného lokálního optimaliza£ního

algoritmu nebo memetického algoritmu by pravd¥podobn¥ bylo moºné nalézt výsledek
i pro v¥t²í kalibra£ní obrazce. Algoritmus by také bylo moºno roz²í°it tak, aby vytvá°el
pole, které pro ur£itou velikost okna zaru£uje jednozna£né ur£ení pozice a které pro
jinou (v¥t²í) velikost okna zaru£uje jednozna£né ur£ení pozice i nato£ení. Také by bylo
moºné upravit algoritmus tak, aby Hammingova vzdálenost mezi jednotlivými kódy
byla v¥t²í neº jedna. Pak by bylo moºné detekovat a p°ípadn¥ i opravovat chybn¥
p°e£tené bitkódy. Tato vlastnost ale není nezbytn¥ nutná, protoºe na základ¥ informací
o sousedních bitkódech je algoritmus schopen se vypo°ádat s ur£itým mnoºstvím chyb
v p°e£tených bitkódech. Také by ²lo algoritmus upravit, aby generoval rovnou bitkódy
pro obdélníkový obrazec nato£ený o 45°.
Algoritmus lze pouºít také pro generování klasických pseudonáhodných polí, na kterých nejsou kódová slova unikátní p°i r·zném nato£ení obrazce. Na obrázku 4 je návrh
takového kalibra£ního obrazce velkého

50 × 35

polí, jeho nalezení trvalo popsanému

algoritmu asi 16h. Vygenerovaná rozmíst¥ní bitkód· jsou uloºena splou s algoritmem

3.1 Moºnosti vylep²ení obrazce

Obrázek 3: Návrh kalibra£ního obrazce velikosti
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34 × 23 polí s bitkódem velikosti 4 × 4,

který ur£uje jednozna£n¥ pozici i nato£ení na obrazci.

na p°iloºeném CD v adresá°i

NewPattern.

Krom¥ pouhé zm¥ny rozmíst¥ní bitkód· bylo také uvaºováno nad moºnými zm¥nami samotného kódování bit·. Stávající zp·sob je schopen zakódovat málo informací.
Lze sice zv¥t²ovat oblast, ze které se p°i prostorovém multiplexování £tou kódová slova
jednotlivých kalibra£ních bod·, ale toto zárove¬ znesnad¬uje nalezení vhodného rozmíst¥ní bitkód·, a také je poté nutno detekovat v¥t²í £ást obrazce pro jednozna£né
ur£ení polohy kalibra£ních bod·. Z t¥chto d·vod· by bylo vhodné kódovat informaci za
pomoci více znak·, neº jen na základ¥ p°ítomnosti / nep°ítomnosti bitkole£ka v daném
£tverci kalibra£ního obrazce. Pokud by zárove¬ p°i navrºeném kódování byl vºdy ve
£tverci p°ítomen n¥který ze znak·, bylo by moºné na základ¥ jeho p°ítomnosti kontrolovat nalezené £tverce kalibra£ního obrazce a ty, které by ºádný znak neobsahovaly
vy°azovat nebo je brát jako mén¥ pravd¥podobné.
Konkrétn¥ by nap°íklad bylo moºné rozmístit na obrazci kole£ka n¥kolik rozdílných
barev, nap°íklad £ervená, modrá a zelená. To by umoºnilo zakódovat více informace,
ale vedlo by to pravd¥podobn¥ k niº²í robustnosti algoritmu v·£i r·znému osv¥tlení
kalibra£ního obrazce a v·£i kontrastu obrazu. Výsledky algoritmu by byly také více závislé na zpracování barev v pouºitém snímacím za°ízení. Mnohé speciální a pr·myslové
kamery jsou navíc monochromatické.
Podobn¥ by bylo moºné pouºít pro kódování více geometrických symbol· (nap°íklad
kruh a trojúhelník), více odstín· ²edé nebo n¥kolik velikostí symbol·. Ve v²ech t¥chto
p°ípadech by ale bylo mnohem t¥º²í robustn¥ tyto informace £íst, zejména p°i malém
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Obrázek 4: Návrh kalibra£ního obrazce velikosti
který ur£uje jednozna£n¥ pozici na obrazci.

rozli²ení, coº je v praxi £astý p°ípad.

50 × 35 polí s bitkódem velikosti 4 × 4,
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P°edzpracování obrazu

K problému detekce kalibra£ního obrazce v této práci p°istoupíme tak, ºe nejprve nalezneme segmenty obrazových hran a z nich budeme sestavovat detekovaný obrazec. Cílem
p°edzpracování obrazu je nadetekovat spolehliv¥ jednotlivé elementy kalibra£ního obrazce a provést jejich ltraci na základ¥ znalostí o problému. Z t¥chto element· bude
pozd¥ji sestavován celý kalibra£ní obrazec.
P°edzpracování obrazu vychází z dat získaných pomocí hranového detektoru [33],
který nalezne jednak segmenty hran aproximující úse£ky a také uzav°ené k°ivky, které
budou vyuºity k detekci bitkole£ek, coº jsou kole£ka v inverzní barv¥ rozmíst¥ná uprost°ed n¥kterých £tverc· kalibra£ního obrazce, viz obrázek 5. Bitkole£ka odpovídají jednotlivým bit·m kódu, pokud je kole£ko p°ítomno, odpovídá to jedni£ce na odpovídajícím míst¥ binárního kódu, v p°ípad¥ nep°ítomnosti kole£ka je na odpovídajícím
míst¥ kódu nula. Tato data ale obsahují krom¥ segment· hran a uzav°ených k°ivek
p°edstavujících bitkole£ka velké mnoºství fale²ných segment· a bitkole£ek, které se
p°edzpracování dat snaºí odstranit na základ¥ znalostí o kalibra£ním obrazci a procesu
detekce. Nevýhodou t¥chto ltrací je nutnost ur£it ltra£ní prahy a to, ºe tyto ltrace
mohou potenciáln¥ selhat a odstranit i data, která by m¥la ltrace ponechat. Z tohto
d·vodu nejsou ltra£ní prahy voleny p°íli² p°ísn¥, i za cenu men²í úsp¥²nosti ltrace.
V¥t²ina provád¥ných ltrování není nezbytn¥ nutná, ale citeln¥ zrychluje výsledný algoritmus. Nap°íklad na desetimegapixelové fotograi detektor nalezne aº n¥kolik milión·
segment·, kalibra£ní obrazec jich p°itom obsahuje jen n¥kolik set. P°íklady vstupních
fotograí jsou na obrázku 6.
Z detekovaných segment· jsou odstran¥ny krátké segmenty, segmenty s nízkým kontrastem a segmenty s velkou k°ivostí a ke kaºdému segmentu jsou nalezeny blízké
sousední segmenty a p°edpo£ítány chrakteristiky, které bude následný vzorkovací algoritmus opakovan¥ vyºadovat. Poté jsou nalezeny v²echny £tverce, které lze ze segment·
utvo°it a pro kaºdý £tverec jsou nalezeny v²echny uzav°ené k°ivky, které by mohly být
bitkole£ky, a na základ¥ toho je ur£en nejpravd¥podobn¥j²í bit.
Detekované uzav°ené k°ivky jsou zpracovány podobn¥ jako segmenty, jsou odstran¥ny k°ivky, jejichº velikost je p°íli² malá nebo velká, a také k°ivky s nízkým kontrastem.
Dále je kontrolováno, jestli je k°ivka opravdu uzav°ená, a odstran¥ny jsou také k°ivky,
které neodpovídají bitkole£k·m z hlediska kompaktnosti. Nakonec jsou uzav°ené k°ivky
vyltrovány na základ¥ shody jejich parametr· s parametry £tverc· kalibra£ního obrazce, uvnit° kterých uzav°ené k°ivky leºí.
Následující odstavce popisují proces p°edzpracování obrazu podrobn¥.

4.1 Detekce segment· hran v obraze
K detekci segment· hran v obraze je pouºit dodaný detektor [33]. Tento detektor funguje
na principu nalezení geometrického místa pr·chod· druhé derivace obrazové funkce
nulou. V diskrétním obraze jsou to body, které se následn¥ propojí do uzav°ených
k°ivek s homogenním rozestupem. Takto vzniklé uzav°ené k°ivky jsou poté rozd¥leny
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segmenty hran

bitkolečka

detekované uzavřené křivky

Obrázek 5: Schéma s popisem jednotlivých element· detekce kalibra£ního obrazce.

na £ásti, které jsou dob°e aproximovatelné úse£kami. Segmenty mají polaritu, která
ur£uje sm¥r gradientu obrazové funkce v míst¥ segmentu vzhledem k orientaci segmentu.
Tato informace, spole£n¥ s informací jak byly segmenty spojené v uzav°ených k°ivkách,
pom·ºe p°i sestavování segment· do grafu p°edstavujícího hrany a vrcholy kalibra£ního
obrazce. Mnoºina index· v²ech segment· je zna£ena
indexy jednotlivých segment·.
Detektor má t°i parametry,

σd

S = {s1 , s2 , ...sk },

kde

si zna£í

udává rozptyl gaussiánu, kterým obrázek rozost°u-

jeme pro potla£ení vlivu ²umu v obraze, typická hodnota je

2 px.

Parametr

dpts

udává

rozestup v pixelech mezi body na hran¥. I kdyº nepot°ebujeme, aby m¥ly segmenty
velké mnoºství bod· , nelze rozestup p°íli² zvy²ovat, protoºe pak dochází k velkým
odchylkám polohy krajních bod· vlivem zaokrouhlování délky segmentu na násobky
rozestupu. V sou£asné dob¥ je pouºívána hodnota

dpts = 0.5,

£ímº vzniká na segmen-

tech velké mnoºství bod·, pokud by to byl p°i dal²ích výpo£tech problém, lze pro
výpo£ty pouºívat nap°íklad kaºdý druhý bod (s výjimkou krajních bod·, ty je ºádoucí
pouºít vºdy). Poslední parametr je

td ,

ten ur£uje práh k°ivosti, kdy je k°ivka rozd¥lena

na více segment·. Na obrázcích, na kterých byl detektor testován, bylo nutno nastavit tento parametr na vy²²í hodnotu

td = 1.0,

i za cenu mnoha krátkých segment·

vzniklých z ²umu v obrázku. Jinak totiº docházelo, zejména kv·li ²umu a p°ípadnému
nekvalitnímu zpracování obrazu v kame°e (zejména vlivem demosaicingu), k rozd¥lení
segment· odpovídajících skute£ným hranám kalibra£ního obrazce na více segment·.
U obrázk· s velmi velkým radiálním zkreslením je také nutné nastavit tento práh na
vy²²í hodnotu, jinak budou mnohé hrany kalibra£ního obrazce nadetekovány jako více
odd¥lených segment·, viz obrázek 10(a).
Detektor bohuºel nebere p°i rozd¥lování na rovné úseky v·bec v úvahu délku segmentu, bylo by vhodné ho upravit, aby byl práh

td

n¥jakým zp·sobem vztaºen k délce

segmentu, následný algoritmus by pak lépe pracoval se snímky s velkým radiálním
zkreslením, a i na ostatních snímcích by m¥l fungovat lépe. Na druhou stranu to ale

4.1 Detekce segment· hran v obraze

(a) d80.jpg (3872×2592)

(d) dark.jpg (760×484)

(b)
mobile.jpg
(1600×1200)

(e)
superwide1.jpg
(1280×960)
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(c)
shadow.jpg
(4000×3000)

(f)
superwide2.jpg
(1280×960)

Obrázek 6: P°íklad vstupních fotograí a jejich rozli²ení v pixelech.

m·ºe vést k tomu, ºe detekce krátkých hran kalibra£ního obrazce bude siln¥ ovlivn¥na
²umem £i neostrostí obrazu. Optimálním °e²ením by bylo upravit hranový detektor tak,
aby nehledal segmenty aproximující úse£ky, ale apriximující £ást n¥které kuºelose£ky,
podle zvoleného modelu radiálního zkreslení. Kuºelose£ka by navíc nemohla mít libovolné parametry, aby nemohlo dojít k situaci, kdy bude nap°íklad aproximovat dv¥ na
sebe kolmé hrany £tverce kalibra£ního obrazce. P°íklad výsledku detekce hran je na
obrázku 9.
U detektoru se také objevily dv¥ neºádoucí vlastnosti, jednak to, ºe ne v²echny
uzav°ené k°ivky jsou opravdu uzav°ené, algoritmus n¥které body není schopen do uzav°ených k°ivek spojit. P°íklad je na obrázku 8. V praxi se ale ukázalo, ºe k této chyb¥
dochází pouze u fale²ných hran s nízkým kontrastem a také u hran na okraji obrazu.
Kontrastních hran se s výjimkou okraj· obrazu tato chyba netýká a nikdy nedo²lo
k tomu, ºe by tato chyba p·sobila problémy následným algoritm·m. K°ivky, které
nejsou ve skute£nosti uzav°ené, jsou pouze z dal²ího zpracování vy°azeny na základ¥
p°íli² velké vzdálenosti mezi koncovými body. Druhá neºádoucí vlastnost je ta, ºe p°i
ur£itém nastavení (zejména vysoká hodnota parametru

td )

jsou mezi detekovanými

segmenty k°ivky, které algoritmus nesprávn¥ povaºuje za segmenty, které lze dob°e
aproximovat úse£kou. P°íklad takových k°ivek je na obrázku 11. Tyto k°ivky jsou ze
zpracování vy°azeny na základ¥ velmi vysokého pom¥ru délky segmentu ku vzdálenosti
jeho konc·, viz kapitola 4.4.
Velká £ást p°ípad·, kdy nelze detekovat kalibra£ní obrazec nebo kdy je detekována
jen jeho malá £ást, je zp·sobena práv¥ ²patnou detekcí segment· hran, kdy jsou hrany
kalibra£ního obrazce vlivem ²umu nebo velkého radiálního zkreslení rozd¥leny na více
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segment·. Vliv ²umu lze sníºit p°edzpracováním vstupního obrazu pomocí ltrace ²umu
nap°. ltrací mediánem nebo pomocí Wienerova ltru [35]. Vliv silného radiálního zkreslení lze potla£it zvý²ením prahu

td ,

ale za cenu v¥t²ího po£tu fale²ných hran a n¥kdy

také za cenu spojování segment· p°edstavujících hrany jednotlivých, velmi perspektivn¥
zkreslených £tverc· (viz obrázek 10(b)).

S , S = {s1 , s2 , ...sk } , kde
jeho délka l (s) jako

Mnoºina index· v²ech detekovaných segment· je zna£ena
index segmentu

si ∈ N.

Pro kaºdý segment

η (s)

zna£í po£et bod· segmentu

je vypo£tena

η (s) · dpts
,
ldiag

l (s) =
kde

s

s, dpts

(1)

zna£í rozestup mezi body segmentu v pi-

xelech a ldiag zna£í délku uhlop°í£ky vstupního obrazu v pixelech.

td

td

laprox

td
dpts

Obrázek 7: Segmentace k°ivek na segmenty dob°e aproximovatelné úse£kami.

(a) Celý obrázek

(b) Detail

Obrázek 8: Uzav°ené k°ivky nalezené hranovým detektorem. Zelené úse£ky propojují
po£áte£ní bod a koncový bod uzav°ených komponent, na obrázcích je vid¥t, ºe propojení
do uzav°ených k°ivek není bezchybné (σd

= 2.0, dpts = 0.5, td = 1.0).

4.1 Detekce segment· hran v obraze
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(a) Celý obrázek

(b) Detail

Obrázek 9: V²echny segmenty detekované v obraze (σd

(a) rozd¥lení hran na více segment·

= 2.0, dpts = 0.5, td = 1.0).

(b) spojení více hran do jednoho segmentu

Obrázek 10: Problémy, ke kterým dochází p°i detekci segment· hran u obrázk· s velkým radiálním nebo perspektivním zkreslením. Nesprávn¥ detekované segmenty jsou
zvýrazn¥ny £erven¥ a zelen¥ (σd

= 2.0, dpts = 0.5, td = 1.0).

Obrázek 11: Ukázka k°ivek, které hranový detektor chybn¥ povaºuje za segmenty, které
lze dob°e aproximovat úse£kami.
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4.2 Filtrace segment· podle délky
Po£et segment· nalezených hranových detektorem je p°íli² vysoký na to, aby bylo moºné
v²echny nalezené segmenty ltrovat n¥jakou sloºit¥j²í metodou, nap°íklad na základ¥
kontrastu nebo na základ¥ jejich vzájemné polohy. Nejd°íve je nutné odstranit co nejvíce segment· na základ¥ jejich délky. Odstran¥ny jsou p°íli² dlouhé segmenty, které
nemohou být hranami kalibra£ního obrazce, protoºe je p°edpokládáno, ºe je na obraze
viditelná velká £ást obrazce. Nejvíce detekovaných segment· má ale velmi malou délku,
viz obrázek 9 a histogram na obrázku 12. Tyto velmi krátké segmenty mohou být detekovány mimo kalibra£ní obrazec nebo i na samotném kalibra£ním obrazci vlivem ²umu
v obraze i vlivem r·zných nerovností v povrchu, barv¥ a osv¥tlení kalibra£ního obrazce.
Tyto velmi krátké segmenty jsou odstran¥ny, protoºe p°edpokládáme, ºe obrazec zabírá
podstatnou £ást obrazu a není v libovolném m¥°ítku. Navíc u takto krátkých segment·
by byla nízká p°esnost ur£ení polohy kalibra£ních bod· a vysoká pravd¥podobnost ²patného ur£ení bitkód·.
Zatímco práh pro minimální délku segmentu lmin je vyjád°en po£tem bod· daného
segmentu, práh pro maximální délku segmentu lmax je vztaºen k délce uhlop°í£ky vstupního obrazu. Experimentáln¥ byly prahy nastaveny na lmin

dpts = 0.5

odpovídá délce segmentu 10 pixel·, a lmax

= 0.3

= 20, coº pro rozestup bod·
délky uhlop°í£ky vstupního

obrazu. Typický výsledek vyltrovaných segment· je na obrázku 13, je vid¥t, ºe krom¥
segment· na míst¥ hran kalibra£ního obrazce z·stává i po ltraci podle délky stále
velké mnoºství fale²ných segment·. Pro tento obrázek a vý²e uvedené nastavení zbyde
po ltraci z celkového po£tu 496 858 detekovaných segment· 8 554 segment·.
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Obrázek 12: Histogram délek segment· z hranového detektoru, £erven¥ je znázorn¥n
rozsah délek segment·, které jsou typicky dále zpracovávány (lmin

lmax = 0.3).

= 20, dpts = 0.5,

4.3 Filtrace segment· podle kontrastu
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(a) Celý obrázek

(b) Detail

Obrázek 13: Detekované segmenty po odstran¥ní p°íli² krátkých a p°íli² dlouhých segment· (lmin

= 20, dpts = 0.5, lmax = 0.3).

Srovnejte s obrázkem 9. Na detailu (b) jsou

zelen¥ vykresleny fale²né segmenty vzniklé silným doost°ováním obrazu. Tyto segmenty
mají ale nízký kontrast a opa£nou polaritu neº správné segmenty a proto nep°edstavují
váºný problém.

4.3 Filtrace segment· podle kontrastu
4.3.1 Ur£ení globálního kontrastu obrázku
Pro ltraci segment· dle kontrastu je pot°eba nejd°íve n¥jakým zp·sobem odhadnout
kontrast kalibra£ního obrazce a práh pro ltraci vztáhnout k n¥mu. Kontrast kalibra£ního obrazce m·ºe být p°itom zna£n¥ rozdílný v závislosti na jeho osv¥tlení a také
v závislosti na zpracování vstupního obrazu. Navíc protoºe kalibra£ní obrazec nemusí
zabírat celou plochu obrazu, m·ºe být sloºité tento kontrast bez segmentace obrazu
ur£it.
Naimplementovaná metoda umis´uje do obrazu náhodn¥ dvojice sond
jejichº míst¥ se £te jas v obraze, a globální kontrast

ωg

li

a

0

li ,

na

se vypo£te jako

ncg

1 X
0
| li − li | .
ωg =
ncg i=1
Parametr

ncg

(2)

ur£uje, kolik dvojic sond je do obrázku umíst¥no, pro dostate£n¥ p°esný

odhad je t°eba °ádov¥ n¥kolik desítek tisíc sond. P°esto ºe je tato metoda velmi jednoduchá, ukázalo se, ºe její výsledky jsou pro ltraci segment· dosta£ující. I kdyº bude
kalibra£ní obrazec zabírat pouze £ást obrazu, zbytek bude mít typicky spí²e men²í kontrast (nebo alespo¬ nebude mít kontrast o mnoho vy²²í), coº povede v nejhor²ím p°ípad¥
k tomu, ºe po ltraci zbyde více fale²ných segment·, coº je, na rozdíl od ztráty skute£ných segment· hran kalibra£ního obrazce, p°ijatelné a povede to pouze k prodlouºení
doby výpo£t·. P°íklady vypo£teného globálního kontrastu obrázk· a porovnání s hodnotou ur£enou z ru£n¥ anotovaných dat jsou na obrázku 14.
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Naimplementovaná metoda by ²la je²t¥ zjednodu²it a místo dvojic sond pouºít jednotlivé sondy a kontrast odhadovat ze sm¥rodatné odchylky nam¥°ených hodnot jasu.
Ale vzhledem k tomu, ºe naimplementovaná metoda je dostate£n¥ rychlá a byly k jejím
výsledk·m vztaºeny a nalezeny vhodné prahy pro ltraci podle kontrastu, nebyla jiº
upravována.

(a) ωg = 101, wg∗ = 67

(b) ωg = 89, wg∗ = 98

Obrázek 14: Porovnání vypo£teného kontrastu

wg

pro

(c) ωg = 67, wg∗ = 74

ncg = 50 000

s výsledkem

wg∗

získaným z ru£n¥ anotovaného obrazu.

4.3.2 Ur£ení kontrastu segment·
Kontrast segmentu je spole£n¥ s jeho délkou a zak°ivením nejd·leºit¥j²í informací o tom,
jestli se m·ºe jednat o segment odpovídající hran¥ kalibra£ního obrazce. Kontrast kaºdého segmentu je vypo£ten pomocí n¥kolika dvojic sond do vstupního obrazu. Sondy
jsou umis´ovány v malé vzdálenosti od segmentu po jeho celé délce. Po£et dvojic sond

nce a jejich
dce . Relativní

ur£uje parametr

vzdálenost na kaºdou stranu od segmentu v pixelech ur-

£uje parametr

vzdálenost první dvojice sond od konce segmentu ur£uje

parametr

mce ,

který je nastaven na

mce = 0.5.

Na obrázku 15 je znázorn¥n p°íklad
lo
hi
segmentu s umíst¥ním jednotlivých sond. Kontrast pro kaºdou dvojici sond li a li
je vypo£ten jako rozdíl jas· v míst¥ sond a z hodnot v²ech sond podél segmentu je
vypo£ten kontrast

ω (s)

celého segmentu

s

jako

"

#
nce
X

1
ω (s) = min
lhi − lilo , 1 ,
nce · ωg · cce i=1 i
hodnota je normalizována pomocí globalního kontrastu

h0, 1i

ωg

a konstanty

(3)

cce

do intervalu

a hodnoty mimo tento interval jsou o°íznuty. Krom¥ st°ední hodnoty kontrastu

dvojic sond by bylo moºné je²t¥ po£ítat sm¥rodatnou odchylku, ale ukázalo se, ºe tento
údaj nep°iná²í p°íli² informace navíc, aby se vyplatilo s ním pracovat.
Na obrázku 16 je zobrazen graf st°ední hodnoty a sm¥rodatné odchylky kontrastu
jednotlivých segment·.
Stejná metoda je pouºita i pro ur£ení kontrastu k°ivek p°edstavujících bitkole£ka.

4.4 Filtrace segment· podle k°ivosti
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Obrázek 15: Ukázka ur£ení kontrastu segmentu, £erven¥ detekovaný segment, bílé a
£erné k°íºky zna£í místa umíst¥ní sond (nce

= 8, dce = 1.3, mce = 0.5).

4.3.3 Filtrace segment· podle kontrastu
Kdyº je vypo£ten globální kontrast obrázku, lze podle n¥j adaptivn¥ vy°adit ze zpracování segmenty, které mají velmi malou pravd¥podobnost, ºe jsou hranami kalibra£ního
obrazce. Práh tce je nastaven tak, aby odstranil pouze segmenty s velmi malým kontrastem, aby nedo²lo k vy°azení segment· na míst¥ skute£ných hran kalibra£ního obrazce
, a to i za cenu ponechání v¥t²ího po£tu fale²ných segment· pro dal²í zpracování.
Filtrace segment· na základ¥ kontrastu je schopna spolehliv¥ odstranit velkou £ást
fale²ných segment·, které z·staly ke zpracování po ltraci podle délky, viz obrázek 17.
1
sníºen po£et segment· z 8 554 na 2 189
Pro tento obrázek je ltrací s prahem tce =
8
segment·.

4.4 Filtrace segment· podle k°ivosti
Protoºe mezi nadetekovanými segmenty mohou být kv·li chybnému d¥lení hran segmenty, které ve skute£nosti nelze dob°e aproximovat úse£kou (viz obrázek 11), je provád¥na ltrace segment· podle k°ivosti. K°ivost segmentu

s,

která je zna£ena

ψ (s)

je

vypo£tena jako pom¥r délky segmentu ku délce spojnice po£áte£ního a koncového bodu
segmentu jako

ψ(s) =
kde

(η (s) − 1) · dpts
,
| p1 pη(s) |

η (s) je po£et bod· segmentu, dpts je rozestup bod· segmentu v pixelech a p1

(4)

a

pη(s)

zna£í sou°adnice po£áte£ního a koncového bodu segmentu. Typická hodnota ltra£ního
prahu je

cψ = 2. Mnoºství takto vyltrovaných segment· není p°íli² vysoké, nap°íklad
superwide2.jpg (viz obrázek 6) je odstran¥no z 2 189 segment· (po ltraci

pro obrázek

podle délky a kontrastu) 42 segment·, ale vzhledem k tomu, ºe tyto segmenty by mohly
zp·sobovat algoritmu problémy je ltrace p°esto provád¥na.
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Obrázek 16: St°ední hodnota kontrastu a sm¥rodatná odchylka dvojic sond p°i m¥°ení
kontastu. Hodnoty jsou je²t¥ p°ed normalizací a jsou v úrovních jasu. Z dal²ího zpracování jsou vy°azeny segmenty nalevo od £ervené £áry znázor¬ující práh ltrace. Zelená
£ára zna£í ur£ený globální kontrast obrázku (nce

= 8, dce = 1.5, mce = 0.5).

4.5 Nalezení sousedních segment· hran
Pro hledání £tverc·, které mohou segmenty tvo°it, je vhodné nalézt pro kaºdý konec
segmentu blízké sousední konce segment· a vytvo°it jejich seznam. Tyto sousední segmenty jsou ur£eny podle vzdálenosti mezi konci segment· a také podle jednoduchých
geometrických omezení, které musí segmenty p°edstavující hrany obrazce spl¬ovat, viz
obrázek 18. Parametry jsou:
hledány,

rnf

ndmax

ur£ující, do jaké vzdálenosti jsou sousední segmenty

ur£ující, jaký minimální pom¥r musí být mezi vzdáleností blízkého a vzdá-

leného konce sousedního segmentu, a

ndmin

ur£ující, jak daleko musí být druhý konec

sousedního segmentu od prot¥j²ího konce. Hodnoty

ndmin

a

ndmax

jsou vztaºené k délce

segmentu, pro kterou se hledají sousední segmenty. To je výhodné, protoºe se tímto vyhneme nutnosti zadávat hodnoty v pixelech, coº je vzhledem k neznámému m¥°ítku
kalibra£ního obrazce obtíºné. Na druhou stranu toto zp·sobuje, ºe hledání sousedních
segment· není symetrické a pokud je první segment sousední k druhému, nemusí být
druhý sousední k prvnímu. Tato situace typicky nastává v okamºiku, kdy je obrazec
zna£n¥ perspektivn¥ zkreslený. S touto skute£ností je nutno po£ítat v algoritmech, které
budou mezi segmenty hledat £tverce.
Nejbliº²í segmenty jsou hledány pomocí GL-stromu [34], který vyhledává v²echny
konce segment· do ur£ité vzdálenosti od dotazovaného bodu s velmi dobrou asymptotickou sloºitostí.
Na obrázku 20 je histogram po£tu nalezených sousedních segment· k jednotlivým
konc·m segment· pro soubor

superwide2.jpg.

Konce segment·, které mají pouze je-

den blízký segment, jsou typicky bu¤ konce segment· tvo°ících bitkole£ka nebo konce
segment· detekovaných mimo kalibra£ní obrazec. Je vid¥t, ºe krom¥ t¥chto konc· seg-
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(a) Celý obrázek

(b) Detail

Obrázek 17: Filtrace segment· podle kontrastu, £erven¥ kontrastní segmenty, zelen¥
segmenty, které ltrace odstraní.

ndmin
ndmax

Obrázek 18: Schéma hledání soused· konce segmentu: £ern¥ segment se zvýrazn¥ným
koncem, ke kterému hledáme sousední segmenty; zelen¥ segmenty, které jsou povaºovány
za sousední; £erven¥ segmenty, jejichº konec není dostate£n¥ blízko; mod°e segment,
který nespl¬uje podmínku na pom¥r vzdálenosti vzdáleného a blízkého bodu; ºlut¥
segment, jehoº vzdálený konec leºí v nepovolené oblasti.

ment· má v¥t²ina konc· práv¥ t°i sousedy, coº odpovídá konc·m segment· na vrcholech
kalibra£ního obrazce. Jiný po£et soused· bývá zp·soben fale²ným segmentem nebo nedetekovaným segmentem, p°ípadn¥ velkým perspektivním nebo radiálním zkreslením.
P°i velkém perspektivním nebo radiálním zkreslení dochází k tomu, ºe mají segmenty
v r·zných sm¥rech velmi rozdílnou délku, a jelikoº je vzdálenost, do které jsou konce
sousedních segment· hledány, vztaºena k délce segmentu, dochází k tomu, ºe je sousedních segment· nalezeno £asto více (z tohoto d·vodu poté dochází následn¥ k detekci
fale²ných £tverc·, viz obrázek 23(a)). K situaci, kdy je sousedních segment· nalezeno
mén¥ a nejsou nalezeny segmenty odpovídající skute£ným sousedním hranám na kalibra£ním obrazci, dochází vzhledem k nastavené vysoké hodnot¥ prahu

ndmax

pouze

ve výjime£ných p°ípadech (extrémní ²um v obraze, extrémní radiální zkreslení). Na
obrázku 21 jsou vykresleny segmenty barevn¥ odli²ené podle po£tu soused·.
P°i vyhledávání sousedních segment· jsou sousední segmenty rozd¥leny do £ty° sku-
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pin na základ¥ polarity (viz obrázek 19(a)) a na základ¥ sm¥ru, na kterou stranu od
segmentu sm¥°ují (viz obrázek 19(b)). Pro hledání segment·, které mohou tvo°it £tverec, budou ve skute£nosti pot°eba pouze segmenty, jejichº polarita je po obvodu £tverce
vºdy stejná (viz obrázek 19(c)), segmenty s opa£nou polaritou nejsou dále b¥hem algoritmu nikde vyuºity, ale jsou ukládány, protoºe mohou být pot°eba pokud by byly
krom¥ hledání £tverc· pouºívány i pro dal²í kroky, které by mohly tyto informace vyºadovat. Ukládáním konc· segment· odd¥len¥ podle polarity a sm¥ru dosáhnu zna£né
£asové úspory, protoºe následné algoritmy vºdy vyhledávají sousední segmenty pouze
jedné dané polarity a na jednu danou stranu.
Krom¥ soused· nalezených na základ¥ vzdálenosti konc· jsou nalezeny také sousední segmenty dle sousednosti na detekovaných hranách (uzav°ených k°ivkách). Takto
lze najít pro kaºdý konec segmentu jeden sousední segment, u které je velmi vysoká
pravd¥podobnost, ºe je skute£n¥ blízký a sousední. Vzhledem k tomu, ºe je takto nalezena vºdy jen jeden segment a vºdy jen na jednu stranu, není nakonec tato informace
dále vyuºita, protoºe by to vyºadovalo p°istupovat rozdíln¥ k dv¥ma seznam·m sousedních segment· a zohlednit to i v pravd¥podobnostním modelu.

(a)

(b)

(c)

Obrázek 19: P·lsegmenty s navzájem opa£nou polaritou (a). P·lsegmenty s rozdílným sm¥rem v·£i konci segmentu, ke kterému sousední segmenty hledám (£ern¥) (b),
sm¥r je ur£en na základ¥ polohy vzdáleného konce p·lsegmentu od p°ímky aproximující segment, ke k jehoº konci sousední hranu hledám. Polarita detekovaných segment·,
segmenty okolo tmavého pole jdou vºdy po sm¥ru hodinových ru£i£ek, segmenty okolo
sv¥tlého pole vºdy proti sm¥ru hodinových ru£i£ek (c).

4.6 Nalezení £tverc· kalibra£ního obrazce
Pro detekci celého kalibra£ného obrazce bylo d·leºité ur£it, z jakých element· bude
graf p°edstavující kalibra£ní obrazec sestavován. Nabízelo se skládat graf z jednotlivých
hran jako z p°irozen¥ nejmen²ích element· grafu. Ukázalo se ale, ºe p°i skládání grafu
z jednotlivých hran je t¥ºké zajistit, aby graf spl¬oval poºadovaná strukturální omezení,
nap°íklad aby hrany tvo°ily £tverce, nebo aby graf nar·stal pokud moºno tak, aby byl
kompaktní a tvo°il uzly s vysokým stupn¥m. Dal²í zkoumaná moºnost byla tvo°it graf
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Obrázek 20: Histogram po£tu soused· ke konc·m segment· (ndmax

= 0.5, ndmin = 0.1,

rnf = 1.5).
z k°íº· tvo°ených £ty°mi hranami, které ur£ují jeden vrchol kalibra£ního obrazce. U této
moºnosti ale bylo také t¥ºké zajistit, aby graf spl¬oval poºadovaná omezení, a spojování
jednotlivých element· bylo sloºité. Nakonec se jako nejlep²í moºnost ukázalo skládat
graf kalibra£ního obrazce ze £tverc·, které odpovídají £tvere£k·m na kalibra£ním obrazci. Reprezentace kalibra£ního obrazce je na obrázku 22. tverec tvo°ící základní
strukturální element se skládá ze £ty° hran, které tvo°í v grafu cyklus.
P·vodn¥ byl k hledání t¥chto £tverc· pouºíván Metropolis-Hastings sampler, ale ukázalo se, ºe je lep²í místo n¥j projít v²echny segmenty, a najít v²echny £tverce, které mohou tvo°it. asová náro£nost je srovnatelná a navíc je zaji²t¥no nalezení v²ech £tverc·,
které lze sestavit, a nemusí se poté jiº tak £asto vyhledávat v seznamu segment·. Seznam v²ech £tverc· také umoº¬uje lehce vy£íslovat pravd¥podobnosti jednotlivých tah·
p°i sestavování grafu (viz kapitola 6.2).

H , H = {h1 , h2 , ..., hk }, hi ∈ N
segment· tvo°ících £tverec h je zna-

Mnoºina v²ech nalezených £tverc· je zna£ena
zna£í index £tverce. Uspo°ádaná £tve°ice index·

τ (h). Pro kaºdý £tverec h jsou z koncových bod· segment· vypo£teny sou°adnice
t (h), viz obrázek 33(b). Maximální po£et sousedních £tverc· £tverce h je
ozna£en sn (h) ∈ {0, 1, 2, 3, 4}. Toto £íslo zna£í, ke kolika p·lhranám £tverce h lze p°i£ena

jeho st°edu

pojit za pomoci opa£n¥ orientované p·lhrany alespo¬ jeden £tverec. Na obrázku 22 má
nap°íklad £tverec

h1

sousední £tverce na dvou svých p·lhranách, a to £tverec

maximální po£et sousedních £tverc· £tverce
zna£en

l (h)

h1

l (h) =

X

l (s) .

h3 ,
h je

a

sn(h1 ) = 2. Obvod £tverce
τ (h) , které tvo°í £tverec h:

je tedy

a je vypo£ten jako sou£et délek hran

h2

(5)

s∈τ (h)
tverce, které nemají ºádné sousedy, jsou z mnoºiny nalezených £tverc· vy°azeny,
protoºe nemají pro sestavování grafu význam. Tímto je odstran¥na v¥t²ina £tverc·
nalezených mimo kalibra£ní obrazec a také £tverce, které byly nadetekovány ze segment·
bitkole£ek.

4 PEDZPRACOVÁNÍ OBRAZU

26

5

(a) Vykreslené segmenty

4

3

2

1

(b) Mnoºinové znázorn¥ní

Obrázek 21: Segmenty odli²ené barevn¥ podle po£tu soused·: ºlut¥ segmenty (1); ty
z nich, které mají na alespo¬ jednom konci alespo¬ jednoho souseda zelen¥ (2); z nich
ty, které mají na obou koncích alespo¬ jednoho souseda modrozelen¥ (3); z nich ty,
které mají na obou koncích alespo¬ t°i sousedy £erven¥ (4); z nich ty, které mají na
obou koncích práv¥ t°i sousedy £ern¥ (5) (ndmax

= 0.5, ndmin = 0.1, rnf = 1.5).

Algoritmus by bylo moºno vylep²it tak, aby hledal i neúplné £tverce, nap°íklad
£tverce, u kterých nebyla detekována jedna z hran. Takové £tverce by bylo moºné hledat jako neuzav°ené k°ivky skládající se ze t°í hran, kde mezi po£áte£ním a koncovým
bodem k°ivky bude n¥jaká ur£itá vzdálenost vzhledem k délce k°ivy nebo vzhledem
k délce jejích jednotlivých hran. Vyºadovalo by to ale úpravy algoritmu a pravd¥podobnostního modelu a sniºovalo by to v n¥kterých p°ípadech robustnost algoritmu.
Po£et detekovaných fale²ných £tverc· nar·stá v p°ípad¥ velkého radiálního zkreslení, v p°ípad¥ velkého perspektivního zkreslení kalibra£ního obrazce a výjime£n¥ také
v p°ípad¥, ºe se na fotograi vyskytují ru²ivé textury. Nej£ast¥ji se ale jedná o £tverce
sestavené ze ²patné kombinace hran kalibra£ního obrazce. P°íklady takových £tverc·
jsou na obrázku 23. Je moºné si pov²imnout, ºe díky polarit¥ hran je vznik fale²ných
£tverc· omezen, protoºe orientace v²ech £ty° hran musí souhlasit (viz obrázek 19(c)).

4.7 Detekce a ltrace bitkole£ek
Hranový detektor vedle hran detekuje i celé uzav°ené k°ivky, ze kterých jsou vybrány ty,
které mohou být bitkole£kem. Jak vypadá mnoºina v²ech uzav°ených k°ivek nalezených
hranovým detektorem je zobrazeno na obrázku 8. Mnoºina index· v²ech detekovaných


W , W = w1 , w2 , w3 , . . . , wη(w) , kde je po£et detekovaných bitkole£ek
. Délka k°ivky w je zna£ena l (w). T¥ºi²t¥ k°ivky w je zna£eno t (w) a je vypo£teno jako
k°ivek je zna£ena
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v1

e1

e3

h1

v5
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Obrázek 22: Reprezentace kalibra£ního obrazce pomocí orientovaného grafu.

(a)

(b)

(c)

(d)

Obrázek 23: Chybn¥ sestavené £tverce, nej£ast¥j²í je p°ípad (a), k ostatním dochází
ojedin¥le.

aritmetický pr·m¥r sou°adnic v²ech bod· k°ivky.
Z detekovaných k°ivek jsou nejprve vy°azeny, podobn¥ jako v p°ípad¥ hran, k°ivky,
které mají p°íli² malou nebo p°íli² velkou délku. Filtra£ní prahy mohou být nastaveny
◦
◦
nezávisle na ltraci hran, typické hodnoty lmin = 10 a lmax = 0.5 Poté je pro kaºdou
k°ivku vypo£tena kompaktnost [35] jako pom¥r druhé mocniny obvodu k°ivky w ku
jejímu obsahu

a (w)
b (w) =

l (w)2
a (w)

(6)

a je provedeno prahování a v²echny k°ivky s hodnotou kompaktnosti vy²²í neº
odstran¥ny. Typická hodnota tohoto prahu je
v°ené k°ivky, jejichº kontrast

tbk = 50.

tbk

jsou

Následn¥ jsou vy°azeny uza-

θ (w)

vypo£tený obdobn¥ jako kontrast hran (3) je niº²í
tcb = 81 . Tak jsou získána spolehliv¥
v²echna bitkole£ka s malým mnoºstvím fale²ných detekcí. Prahy jsou nastaveny op¥t
neº hodnota prahu

tcb ,

jehoº typická hodnota je

tak, aby byla zanedbatelná pravd¥podobnost, ºe bude vy°azena k°ivka, která je skute£-
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ným bitkole£kem. Bylo by moºné také kontrolovat podle sm¥ru k°ivky, jestli je kole£ko
skute£n¥ sv¥tlé nebo tmavé, ale v praxi p°ípad, kdy by nap°íklad na tmavém poli bylo
cokoliv je²t¥ tmav²ího, dostate£n¥ kontrastního, nenastává. Je také nutno zmínit, ºe
mezi detekovanými bitkole£ky se mohou nacházet £tvere£ky kalibra£ního obrazce. Ty
je obtíºné podle kompaktnosti nebo podle kontrastu vyltrovat, ale aº budou nalezeny
jednotlivé £tverce, p·jde tyto k°ivky vylou£it z kandidát· na bitkole£ka nap°íklad na
základ¥ velikosti (viz kapitola 4.8). Filtrace bitkole£ek je pom¥rn¥ £asov¥ náro£ná. Na
rozdíl od ltrace hran je uzav°ených k°ivek na základ¥ délky vy°azeno velmi málo, a je
proto nutné u velkého mnoºství k°ivek po£ítat kompaktnost a kontrast.
Na obrázku 24 je typický výsledek ltrace bitkole£ek, je vid¥t, ºe kole£ka bitkódu
jsou nalezena v²echna, ale krom¥ nich se ve výsledku objevují také k°ivky mimo kalibra£ní obrazec a n¥které £tverce kalibra£ního obrazce. Na obrázku 25 jsou zobrazeny dva
typické p°íklady, kdy popsaný algoritmus selhává vlivem zna£ného ²umu nebo zna£ného
perspektivního zkreslení.
Krom¥ tohoto p°ístupu bylo vyzkou²eno také £tení jednotlivých bit· bitkódu pomocí sond do obrazu, viz obrázek 26. V n¥kterých p°ípadech m·ºe být tento p°ístup
úsp¥²n¥j²í, protoºe na rozdíl od uzav°ených k°ivek z hranového detektoru si poradí i
s £áste£n¥ po²kozenými (nap°. s po²kozeným obrysem) bitkole£ky. Na druhou stranu,
p°i nep°esné detekci £tvere£ku mohou sondy brát data na ²patných místech, a také musí
být sond v¥t²í po£et, aby metoda fungovala i na za²um¥ný obraz.

(a) Celý obrázek

(b) Detail

Obrázek 24: Detekovaná a vyltrovaná bitkole£ka s vykreslenými t¥ºi²ti k°ivek (ccmin

0.3, ccmax = 1.5, ocmin = 0.75, ocmax = 1.75, dcmax = 0.5

=

).

4.8 Ur£ení bitkódu jednotlivých £tverc·
Po detekování v²ech £tverc·, které lze sestavit z detekovaných a vyltrovaných hran,
a po detekci k°ivek p°edstavujících bitkole£ka je moºné pro kaºdý £tverec ur£it, jestli
obsahuje bitkole£ko. Pro kaºdý £tverec jsou nejprve nalezena v²echna bitkole£ka, jejichº
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(a) Obraz s vysokou úrovní ²umu

(b) Obraz, na kterém je obrazec vyfotografovaný pod velkým úhlem

Obrázek 25: P°ípady, kdy detekce bitkole£ka p°i nevhodném nastavení selhává.

Obrázek 26: tení jednotlivých bit· bitkódu pomocí sond do obrazu, £ervené sondy
£tou barvu polí£ka, zelená sonda £te barvu na míst¥ bitkole£ka.

t¥ºi²t¥ leºí uvnit° £tverce. Jelikoº testování, jestli bod leºí uvnit° polygonu, je výpo£etn¥ náro£né, je testování provedeno ve dvou krocích. V prvním kroku jsou nalezena
bitkole£ka, jejichº t¥ºi²t¥ leºí uvnit° obdélníkové oblasti, jejíº hrany jsou rovnob¥ºné
s osami

X

a

Y

a která je opsaná danému £tverci. V druhém kroku je testováno, jestli

leºí t¥ºi²t¥ bitkole£ka uvnit° polygonu ur£eného osmi krajními body hran £tverce [36].
Kdyº jsou nalezena v²echna bitkole£ka, jejichº t¥ºi²t¥ leºí uvnit° £tverce, je moºné z nich
vy°adit ty, jejichº charakteristiky nesouhlasí s charakteristikami £tverce uvnit° kterého
leºí. Pro kaºdé bitkole£ko

θ (w)

bitkole£ka

w

w

je vypo£tena hodnota

s kontrastem

ω (h)

£tverce

cc (w) =

h,

cc (w)

vyjad°ující shodu kontrastu

ve kterém bitkole£ko leºí jako

θ (w)
,
ω (h)

(7)

kontrast bitkole£ka by m¥l být p°ibliºn¥ stejný jako kontrast hran £tverce, to znamená,
ºe hodnota

cc (w)

by m¥la být okolo jedné. V praxi bývá kontrast kole£ek niº²í neº

ccmin a ccmax ur£ují p°ípustné
= 0.4 ccmax = 1.5. Dále je vypo£tena

kontrast hran £tverce, protoºe jsou men²í. Filtra£ní prahy
rozmezí hodnoty

cc (w), typické hodnoty jsou ccmin
h a bitkole£ka w

hodnota shody velikosti £tverce

oc (w) =

l(w)
π
l(h)
4·3

=

12 · l (w)
,
π · l (h)

(8)
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obvod kole£ka by m¥l být p°ibliºn¥ £tvrtina obvodu £tverce, p°ípustné hodnoty jsou
ur£eny ltra£ními prahy

ocmin ocmax ,

ocmin = 0.6, ocmax = 1.5.
h

typické hodnoty jsou

Také je vypo£tena odchylka polohy t¥ºi²t¥ bitkole£ka

dc (w) =

w

a st°edu £tverce

| t (h) − t (w) |
,
π
l (h) · 12

(9)

jejíº hodnota je vztaºena k predikovanému pr·m¥ru kole£ka na základ¥ obvodu £tverce.
T¥ºi²t¥ k°ivky by m¥lo leºet poblíº st°edu £tverce, maximální p°ípustná odchylka je ur£ena parametrem

dcmax ,

typická hodnota je

dcmax = 0.5.

Na obrázku 27 je zobrazeno,

jak vypadá shoda chrakteristik jednotlivých bitkole£ek s charakteristikami predikovanými z dat £tverc·, uvnit° kterých leºí. Je vid¥t, ºe k°ivky, které jsou skute£nými
bitkole£ky, lze na základ¥ t¥chto charakteristik snadno odli²it od ostatních k°ivek. Obtíºné se ukázalo pouze ur£ení bitkód· na obrazech, kde je obrazec extrémn¥ (radiáln¥
nebo perspektivn¥) zkreslen.
V p°ípad¥, ºe je uvnit° jednoho £tverce detekováno více bitkole£ek, je pravd¥podobné, ºe se nejedná o skute£ný £tverec kalibra£ního obrazce nebo ºe se jedná o £áste£n¥
zakrytý £tverec kalibra£ního obrazce, a je prohlá²eno, ºe £tverec neobsahuje bitkole£ko.

6

odchylka polohy

5
4
3
2
2

1
1
0
0

1

2

3

4

5

0

kontrast

obvod
Obrázek 27: Shoda charakteristik detekovaných bitkole£ek se £tverci. Kontrast bitkole£ek a jejich obvod jsou vztaºené k predikované hodnot¥, odchylka je vztaºená k predikovanému pr·m¥ru bitkole£ka. Hodnoty pro bitkole£ka, která jsou povaºována za
správná, jsou ty, které jsou £ern¥ uvnit° vyzna£eného kvádru (ccmin

ocmin = 0.75, ocmax = 1.75, dcmax = 0.5

= 0.3, ccmax = 1.5,

).

Na obrázku 28 je zobrazena výsledná mnoºina hran a bitkole£ek po p°edzpracování.
Je vid¥t, ºe v mnoºinách z·staly n¥které fale²né hrany, zejména na hran¥ kalibra£ního
obrazce, které mají dostate£ný kontrast a zárove¬ tvo°í uzav°enou k°ivku ze £ty° hran
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s odpovídající polaritou. Na okrajích kalibra£ního obrazce také n¥které hrany chybí,
v t¥chto místech detektor není jiº schopen rozeznat spolehliv¥ jednotlivé hrany (viz
také obrázek 10(b)).

Obrázek 28: Finální výsledek p°edzpracování obrazu, £erven¥ hrany, zelen¥ bitkole£ka

32
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5

Pravd¥podobnostní model

(Λ, G), kde Λ je rozli²ení p·lsegment· na vázané a volné a kde G je graf G = (V, E), v n¥mº E jsou p·lhrany
a V uzly grafu G. P°edpokládáme, ºe graf G je nakreslen v rovin¥, polohy vrchol· grafu
ozna£íme x(v).
Rozli²ujeme segmenty s ∈ S , coº jsou rovné segmenty obrazových hran získaných
p°edzpracováním a hrany e ∈ E , coº jsou hrany formální struktury G. MCMC algoritmus pracuje je²t¥ se čtverci, coº jsou hrany sdruºené do kruºnic o délce £ty°i, jak
Kalibra£ní obrazec je v navrºeném modelu reprezentován dvojicí

popsáno v kapitole 4.6.
Pracujeme s grafem reprezentujícím obrazové p·lsegmenty, nikoliv £tverce, protoºe
bude moºno denovat apriorní model nad lokálními vlastnostmi grafu. Ke kaºdému
p·lsegmentu

s

existuje p·lsegment s opa£nou orientací

κ (s).

Konstruujeme pravd¥podobnost obrazu, která bude mít dva základní £leny: v¥rohodnost dat a apriorní model sloºitosti a pravidelnosti.
Zavedeme také binární zna£kovací funkci
volné
grafu

λ (s) = 0 a vázané λ (s) = 1. V²echny
G pomocí funkce e (s) : S → E
(
e (s) =

λ : S → {0, 1},

která rozli²uje segmenty

vázané segmenty jsou p°i°azeny k hranám

λ (s) = 0,

0

kdyº

e∈E

jinak.

(10)

5.1 V¥rohodnost dat
Za data povaºujeme detekované segmenty hran. V¥rohodné segmenty se dob°e shodují
s nakreslením hran

E (G)

a mají dostate£ný kontrast.

V¥rohodnost souboru v²ech segment· denujeme jako

p (S | Λ, G) = p (Ω (S) , Z (S) | Λ, G) = p (Ω (S) | Λ) · p (Z (S) | Λ, G) ,
kde

Ω (S)

Z (S)

(11)

zna£í mnoºinu nevysv¥tlených délek v²ech segment· (viz obrázek 30) a

zna£í mnoºinu kontrastu v²ech segment· podle (3)

5.1.1 Kontrast p·lhran
Kontrast p·lsegment· do navrºeného modelu p°iná²í významnou informaci, kontrastní
p·lsegmenty by m¥ly být sou£ást grafu s velkou pravd¥podobností, zatímco p·lsegmenty
s malým kontrastem by sou£ástí grafu spí²e být nem¥ly. Toto vyjad°uje pravd¥podobnost p·lsegment· v závislosti na kontrastu, kterou denujeme jako

p (Ω (S) | Λ, G) =

Y
s∈S

p (ω (s) | λ (s)) ,

kde pravd¥podobnost jednotlivých p·lsegment· po£ítám jako

(12)
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(
Beta (ω (s) ; ac , bc ) λ (s) = 1
p (ω (s) | λ (s)) =
,
cc
λ (s) = 0
kde

ω (s)

je kontrast p·lsegmentu

s

vypo£tený podle (3), konstanty

tvar pouºitého beta rozd¥lení a konstanta

cc

(13)

ac

a

bc

ur£ují

ur£uje pravd¥podobnost nevysv¥tlených

p·lsegment·. P°íklad grafu pouºitého beta rozd¥lení se znázorn¥nou pravd¥podobností
nevysv¥tlených p·lsegment· je na obrázku 29.
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Obrázek 29: Graf rozd¥lení pouºitého pro výpo£et pravd¥podobnosti hran na základ¥
kontrastu pro

ac = 1.5, bc = 1.0

a

cc = 0.4

se znázorn¥nou pravd¥podobností nevysv¥t-

lených hran.

5.1.2 Shoda segment· s hranami grafu
Shoda p·lsegment· s grafem vyjad°uje, nakolik poloha a délka detekovaných p·lsegment· souhlasí s p·lhranami grafu

G, sou°adnice konc· p·lhran jsou shodné se sou°ad-

nicemi odpovídajících vrchol· grafu. Pravd¥podobnost je denována jako

p (Z (S) | Λ, G) =

Y
si ∈S:λ(si )=1

pf (z (si ) | e (si ) , λ (si ) = 1)·

Y

sj ∈S:λ(sj )=0

pg (z (sj ) | λ (sj ) = 0) ,
(14)

a pro kaºdý p·lsegment vypo£tena následovn¥

pf (s | e (s) , λ (s) = 1) = N (εg (s); 0, σf ) ,

(15)

pg (s | λ (s) = 0) = N (l (s) ; 0, σg ) ,

(16)

εg (s) m¥°í shodu nakolik p·lsegment s indexem s nesouhasí s polohou hrany
e (s). Pokud je p·lsegment volný, je zapo£tena jako nevysv¥tlená celá jeho délka l(s).

kde funkce
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εg (s) je vypo£tena jako sou£et vzdáleností mezi konci p·lsegmentu s =
odpovídajícími uzly xi a xj jako

Hodnota funkce

(µi , µj )

a

εg (s) =
viz obrázek 30. Index p·lsegmentu

| µ i − xi | + | µ j − xj |
,
ldiag
s

(17)

je pro p°ehlenost vzorce vynechán. V p°ípad¥, ºe

p·lsegment není vysv¥tlen, zapo£ítávám jako odchylku celou jeho délku. Parametry
a

σg

σf

ur£ují tvar pouºitých normálních rozd¥lení. Nevysv¥tlená délka hrany je vºdy

vztaºena vzhledem k uhlop°í£ce vstupního obrazu, coº zaji²´uje, ºe algoritmus se bude
snaºit vysv¥tlit p°edev²ím dlouhé hrany. Nevýhoda tohoto °e²ení je ale to, ºe p°i r·zném
m¥°ítku kalibra£ního obrazce na vstupním obraze budou mít nevysv¥tlené hrany r·znou
pravd¥podobnost, a tím pádem bude vliv tohoto £lenu v celkové pravd¥podobnosti
r·zný.

xj

µj

µj
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xj
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µi
(a) Krat²í hrana

(b) Hrana s rozdílnou pozicí
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Obrázek 30: Zp·sob m¥°ení neshody hrany
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(d) pouºité rozd¥lení

s = (µi , µj )

s incidujícími uzly

xi

a

xj ,

délka, kterou zapo£ítávám jako nevysv¥tlenou, je nakreslena £erven¥ (a) aº (c); rozd¥lení
pouºité pro výpo£et pravd¥podobnosti hran na základ¥ kontrastu pro
(d).

ag = 4 a bg = 1.0
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5.2 Model struktury
Model struktury popisuje pravidelnost a jednoduchost grafu

G,

graf se p°itom m·ºe

skládat z více komponent, coº umoº¬uje detekci i více odd¥lených £ástí grafu nap°íklad
p°i £áste£ném zakrytí kalibra£ního obrazce. Komponentami jsou my²leny maximální
vrcholov¥ 2-souvislé podgrafy grafu

G.

Pravidelnost grafu vyjad°uje, nakolik poloha

uzl· grafu odpovídá struktu°e kalibra£ního obrazce po kvaziperspektivním promítnutí.
Radiální zkreslení se v navrºeném modelu neuvaºuje.
Budeme rozli²ovat dvojí typ p·lhran:

vnitřnı́ EI ,

které sousedí se dv¥ma £tverci a

hraničnı́ EO , které sousedí s práv¥ jedním £tvercem. P·lhrany grafu G jsou rozkladem
E = EI ∩EO . Poºadujeme, aby hrani£ních p·lhran bylo málo (graf nem¥l p°íli² dlouhou

hranici nebo p°íli² mnoho komponent) a aby vnit°ní p·lhrany m¥ly pravidelné okolí
v nakresleném grafu.
Model denujeme takto:

p (G, Λ) = p (G | Λ) · p (Λ) = p (EI , EO | Λ) · p (Λ) = p (EI | Λ) · p (EO | Λ) · p (Λ) .
Rozd¥lení

p (Λ)

volíme rovnom¥rné

 |S|
1
= const,
p (Λ) =
2
kde

|S|

(18)

(19)

je po£et segment· detekovaných v obraze.

Rozd¥lení

p (EO | Λ)

volíme tak, aby preferovalo men²í po£et hrani£ních p·lhran

p (EO | Λ) = Beta − Binomial(| EO |, | E |, αo , βo ),

(20)

kde maximální hodnota po£tu prvk· je dána hodnotou

| E |=

X

λ (s) .

(21)

s∈S

αo = 2 a βo = 3, aby mód
p
4 | E |.
p (EI | Λ) je denováno odchylkou konc· hran od

Parametry rozd¥lení jsou nastaveny

hustoty pravd¥podob-

nosti byl p°ibliºn¥
Rozd¥lení

x0

predikovaných hodnot

podle obrázku 31.

p (EI | Λ) =

Y
ei ∈EI

pr (ei | G r {ei } , Λ)

(22)

5.2.1 Pravidelnost grafu
Pravidelnost grafu je ur£ována na základ¥ odchylky pozic vrchol· grafu od pozic predikovaných pomocí lokální homograe

Hr ,

která predikuje pozice vrchol· na radiáln¥

nezkresleném kalibra£ním obrazci. Pro jednozna£né ur£ení homograe je nutné znát
£ty°i korespondence a pro m¥°ení odchylky je²t¥ dal²í, alespo¬ jednu korespondenci.
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Z tohoto d·vodu lze pravd¥podobnost hrany na základ¥ pravidelnosti grafu pomocí
homograe po£ítat pouze pro vnit°ní hrany. Pro jednozna£né ur£ení homograe také
nesmí ºádné t°i body, z kterých homograi po£ítám, leºet na p°ímce. Pokud dojde k tomuto p°ípadu, je hran¥ p°i°azena pravd¥podobnost

pr =0

a tím pádem má celý graf

Hr je vypo£tena z korespondencí [1] mezi souG a sou°adnicemi uzl· v imaginární jednotkové m°íºce.
Sou°adnice uzl· xr1 , xr2 , xr3 a xr4 korespondují popo°ad¥ se sou°adnicemi (0, 0), (0, 1),
(2, 0) a (2, 1). Pozice uzl· x0i a x0j poté predikuji s pomocí homograe Hr ze sou°adnic
nulovou pravd¥podobnost. Homograe
°adnicemi pozic vrchol· grafu

odpovídajících uzl· v jednotkové m°íºce jako



x0i






1
 = Hr  0  ,
α·
1
1
 0 
 
xj
1
 = Hr  1  .
α·
1
1

(23)

(24)

Pravd¥podobnost po£ítám pro kaºdou p·lhranu jako

pr (ei | G r {ei } , Λ) = N (εr (s); 0, σ r ),
kde funkce

εr (s)

(25)

m¥°í shodu za pomoci sou£tu pom¥r· odchylek vrchol· ku délce spoj-

nice vedlej²ích vrchol· jako
0

0

| xi − xi | | xj − xj |
+
,
εr (s) =
lr1
lr2

(26)

viz obrázek 31(a).
Na obrázku 31(b) je graf pouºitého beta rozd¥lení.
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Obrázek 31: Zp·sob m¥°ení odchylky pravidelnosti grafu, odchylky polohy vrchol· od
predikovaných poloh jsou ozna£ené £erven¥ (a) a rozd¥lení pouºité pro výpo£et pravd¥podobnosti hran na základ¥ pravidelnosti grafu pro

σr = 6

(b).
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Zachytit v pravd¥podobnostním modelu pravidelnost grafu se ukázalo obtíºné, coº
je zp·sobeno p°edev²ím tím, ºe v modelu není uvaºováno radiální zkreslení, a tím pádem je t¥ºké nadenovat pravidelnost tak, aby byla zárove¬ dostate£n¥ diskriminativní
a zárove¬ fungovala i pro obrázky s velkým radiálním zkreslením. Sou£asný model nezaji²´uje p°íli² striktn¥ pravidelnost grafu a v n¥kterých specických p°ípadech m·ºe
dojít v grafu k chybám, viz obrázek 32.
K t¥mto chybám dochází p°i specickém zákrytu £ásti kalibra£ního obrazce nebo
u snímk· s velkým zkreslením. Tyto chyby neovlivní mnoºinu výsledných kalibra£ních
bod·, protoºe jako validní jsou brány pouze kalibra£ní body ur£ené v²emi £ty°mi sousedícími £tverci. Na druhou stranu ale tyto chybn¥ detekované £tverce budou mít £asto
nesprávný bitkód a budou zt¥ºovat nalezení správných virtuálních sou°adnic, které vyjad°ují polohu vrchol· na kalibra£ním obrazci a jednozna£n¥ identikují kaºdý vrchol.
Tato chyba se projevuje zejména u malých komponent grafu. V p°ípad¥, kdy je vcelku
detekována velká £ást kalibra£ního obrazce, nezp·sobuje tato chyba ºádné problémy.
Pravd¥podobnost této chyby lze také sníºit tím, ºe £tvere£ky kalibra£ního obrazce budou nato£eny tak, ºe jejich hrany nebudou rovnob¥ºné s okraji kalibra£ního obrazce.

(a) £áste£n¥ zakrytý obrazec

(b) zkreslený obrazec

Obrázek 32: P°ípady, kdy dochází k chybám vlivem málo striktního nastavení shody
s apriorním modelem. Zelen¥ jsou ozna£eny £tverce, které by m¥l správn¥ model odmítnout.
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6

Úloha optimální detekce a její °e²ení

Úlohou je najít nejpravd¥podobn¥j²í rozklad segment· na vázané a volné a pro vázané
segmenty najít nejpravd¥podobn¥j²í nakreslený graf

G.

(Λ, G)∗ = arg max pG (Λ, G, S) ,

(27)

PG (Λ, G, S) = p (S | Λ, G) · p (G | Λ) · p (Λ)

(28)

(Λ,G)

kde

podle kapitoly 5. Maximalizace se docílí volbou hodnot
kresleného grafu

Λ

a volbou poloh vrchol· na-

G.

6.1 Algoritmus
Netriviálnost úlohy 27 spo£ívá v tom, ºe hledáme nejen strukturu gragu G, ale také
jeho planární nakreslení. Stavový prostor má navíc vysokou dimenzi.
K °e²ení je pouºit algoritmus Markov chain Monte Carlo (MCMC ), který vzorkuje
posloupnost graf· ze stavového prostoru úlohy a na základ¥ navrºeného pravd¥podobnostního modelu (viz kapitola 5) se snaºí p°i vzorkování napodobit cílové rozd¥lení

PG (G)

a prohledávat tak p°edev²ím slibné oblasti stavového prostoru úlohy. Vyge-

nerovaná posloupnost m·ºe být pouºita k aproximaci cílového pravd¥podobnostního
rozd¥lení a také k hledání vzorku s maximální pravd¥podobností. Algoritmus vyºaduje, aby bylo moºné pro jednotlivé vzorky vypo£ítat hodnotu funkce proporcionální
k pravd¥podobnosti vzorku. To znamená, ºe musí být moºné pro vzorek vypo£ítat jeho
pravd¥podobnost, ale není nutné znát normaliza£ní konstantu.
Na po£átku je algoritmus inicializován náhodným vzorkem

G0 ,coº

je v na²em p°í-

pad¥ prázdný graf. Poté je v kaºdé iteraci algoritmu navrºen nový vzorek. Nap°íklad
pokud se algoritmus nachází se stavu

m,

je vygenerován nový vzorek

Gn

na základ¥

q (n | m).
pG (Gn ) a také

pravd¥podobnostního rozd¥lení návrh· proposal distribution
Pro nový vzorek

Gn

je vypo£tena jeho pravd¥podobnost

tena pravd¥podobnost zp¥tného tahu

q (m | n).

je vypo£-

Poté je pro nov¥ navrºený vzorek

Gn

vypo£tena pravd¥podobnost jeho p°ijetí acceptance jako



pG (Gn ) q (m | n)
·
.
= min 1,
pG (Gm ) q (n | m)

Am→n
Pokud pro náhodný vzorek

α

z uniformního rozd¥lení

U (0, 1)

platí, ºe

nový vzorek p°ijat. Pokud není nový vzorek p°ijat, algoritmus setrvá ve

(29)

α < Am→n ,
stavu m.

Jednotlivé klí£ové £ásti algoritmu jsou popsány v následujících kapitolách.

je
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6.1.1 Ohodnocení £tverc· pravd¥podobností
V²echny nalezené £tverce z detekovaných segment· (viz kapitola 4.6) je vhodné ohodnotit pravd¥podobnostmi podle toho, nakolik se na základ¥ zji²t¥ných charakteristik jeví,
ºe jsou to skute£n¥ £tverce kalibra£ního obrazce. Pravd¥podobnosti jsou pot°eba dv¥,
jedna pro výb¥r £tverc· p°i jejich p°idávání a druhá p°i jejich odebírání. Tyto pravd¥podobnosti budou vyuºívány b¥hem vzorkování pro náhodný výb¥r £tverc· a zrychlí
konvergenci algoritmu.
K výpo£tu t¥chto pravd¥podobností lze pouºít tyto charakteristiky £tverc·:



obvod £tverce,



st°ední hodnota kontrastu jednotlivých hran £tverce,



rozptyl kontrastu jednotlivých hran £tverce,



jak dob°e hrany £tverec vysv¥tlují,



maximální po£et sousedních £tverc·,



obsahuje-li £tverec bitkole£ko, p°ípadn¥ i jak dob°e se shodují charakteristiky
bitkole£ka s charakteristikami £tverce.

Pravd¥podobnost, ºe je detekovaný £tverec skute£ným £tvercem kalibra£ního obrazce, je
pro jednoduchost vypo£tena pouze na základ¥ toho, jak dob°e hrany vysv¥tlují £tverec:

P
q (h) = P

si ∈sh(h)

si ∈sh(h)

kde

δsi

zna£í vzdálenost od hrany

si

δs4

δs3

s3
(a)

ps

δs2

,

(30)

je vypo£tena jako

s1

δs1
s2

s4

(| si | +δ si )

k následující hran¥ v uzav°eném tahu, viz obrá-

zek 33(a). Pravd¥podobnost p°idání £tverce

s1

| si |

s4

th

s2

s3
(b)

Obrázek 33: Zp·sob, kterým m¥°ím, jak dob°e vysv¥tlují hrany £tverec (a) a zp·sob
ur£ení st°edu

t (h)

£tverce (b).

ps (h | sh (h) , su (h) , D) = Beta (q (h) ; as , bs ) .

(31)

6.2 Návrh reverzibilních tah·
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Pravd¥podobnost odebrání £tverce

pq

je vypo£tena jako

pq (h | sh (h) , su (h) , D) = Beta (q (h) ; aq , bq ) .
Parametry

as , b s , aq , b q

(32)

ur£ují tvar pouºitých beta rozd¥lení a byly nau£eny z anotova-

ných dat viz kapitola 6.4. Na obrázku 34 jsou zobrazeny grafy pouºitých beta rozd¥lení.
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Obrázek 34: Rozd¥lení pouºitá pro výpo£et pravd¥podobnosti výb¥ru £tverc· v jednotlivých typech tah·.

V obou p°ípadech by bylo moºné pouºít i jen uniformní pravd¥podobnost pro
v²echny £tverce, protoºe skute£ných £tverc· kalibra£ního obrazce je mezi detekovanými £tverci v¥t²ina, v obvyklých p°ípadech jich bývá okolo 90%. Pouºití uniformní
pravd¥podobnosti ale vedlo k citeln¥ pomalej²í konvergenci.

6.2 Návrh reverzibilních tah·
P°i návrhu tah· algoritmu MCMC je pot°eba promyslet celou °adu v¥cí, aby výsledná
mnoºina krok· spl¬ovala v²echny nutné náleºitosti. P°edev²ím musí být v²echny kroky
reverzibilní, to znamená, ºe po provedení kaºdého kroku algoritmu musí být vºdy moºný
krok zp¥t do p°edchozího stavu. Dále bylo nutné ur£it strukturální omezení kladená na
sestavovaný graf a také zajistit, aby sestavovaný graf byl pokud moºno kompaktní. S tím
souvisí i otázka, z jakých stavebních blok· bude graf stav¥n, jestli z hran nebo t°eba
z celých £tvere£k· £i z k°íº· tvo°ených £ty°mi hranami. Stejn¥ tak je nutné rozhodnout,
jestli bude povoleno, aby m¥l graf díry, a také jestli bude povoleno, aby se graf rozpadl
na více komponent, £i jestli bude graf p°ímo konstruován z více míst najednou.
Sladit v²echny tyto poºadavky se ukázalo být náro£né. Bez velmi striktních (a sloºit¥
testovatelných) omezení na kompaktnost grafu není nap°íklad moºno zaru£it, aby se
v p°ípad¥, ºe bychom graf stav¥li z hran, v grafu nevyskytla díra. To ale znamená, ºe
v okamºiku, kdy tuto díru vyplníme hranou, musíme být schopni i kroku zp¥t a tuto
díru zase vytvo°it. Z toho vyplývá, ºe musíme dovolit ru²ení hrany kdekoliv uvnit°
grafu i u uzl· s plným stupn¥m £ty°i. To zase ale p°iná²í problém rozpadu grafu na
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více komponent. Tak nám t°eba m·ºe vzniknout komponenta o jediné hran¥, kterou
bychom zase m¥li být schopni zru²it i znovu vytvo°it.
Po zváºení vý²e napsaného bylo navrºeno stav¥t graf z celých £tvere£k· a byly navrºeny reverzibilní kroky popsané v kapitolách 6.2.1, 6.2.2 a 6.2.3. Aby bylo moºné snadno
vy£íslovat pravd¥podobnosti výb¥ru jednotlivých tah·, jsou v²echny £tverce, které je
moºné z detekovaných hran sestavit, jiº nalezeny b¥hem p°edzpracování a ohodnoceny
pravd¥podobnostmi podle toho, nakolik je pravd¥podobné, ºe jsou £tverci kalibra£ního
obrazce, viz kapitola 4.6.
Graf se bude moci skládat z více komponent, jejichº po£et se m·ºe v pr·b¥hu
algoritmu m¥nit. Nevýhodou tohoto p°ístupu je sloºitost a výpo£etní náro£nost tah·,
ve kterých se musí testovat rozpad komponenty na více komponent, respektive spojení
více komponent v jednu. Toto lze testovat pouze procházením celé komponenty grafu,
které je výpo£etn¥ náro£né.

6.2.1 Tah Vytvo°

novou komponentu (∗)

Tento krok je ur£en k vytvá°ení nových komponent na libovolném vhodném míst¥ kalibra£ního obrazce a je jednak nutný na za£átku algoritmu, kdy je vytvá°ený graf prázdný
a slouºí také k tomu, aby bylo moºné detekovat kalibra£ní obrazec v p°ípad¥ velkých
zákryv·, kdy jsou viditelné pouze jednotlivé odd¥lené £ásti kalibra£ního obrazce.
Tento tah nejprve vybere náhodn¥ jeden z nevysv¥tlených £tverc·. tverec

h

je

vybrán z rozd¥lení daného vzorcem

ps (h)
,
q∗ (h) = X
ps (h)

(33)

h∈H−
kde

ps

je pravd¥podobnost vypo£tená podle (31) a výraz

H−

zna£í mnoºinu nevy-

sv¥tlených £tverc·. V p°ípad¥, ºe nov¥ vytvo°ený £tverec sousedí n¥kterou hranou s jiº
existujícím £tvercem grafu, je provedeno slou£ení nov¥ vytvo°ené komponenty s jiº existující. tverec m·ºe sousedit i s více r·znými komponentami, pak je provedeno postupn¥
slu£ování s jednotlivými komponentami. Slu£ování dvou komponent grafu je popsáno
podrobn¥ v kapitole 6.2.7. Virtuální sou°adnice jsou v nov¥ vytvo°eném £tverci nainicializovány náhodn¥. Na obrázku 35 jsou zobrazeny jednotlivé p°ípady, které mohou p°i
vytvo°ení nastat. Nový £tverec m·ºe vzniknout tak, ºe nesousedí s ºádným existujícím
£tvercem grafu (obrázek 35(b)), nebo m·ºe sousedit s jiº vytvo°eným £tvercem grafu
(obrázek 35(c)). Na obrázku 35(d) je p°ípad, kdy sousedí £tverec s více jiº vytvo°enými
£tverci a navíc sousedí s jedním £tvercem také rohem. Zde je ale £tverec sousedící rohem
z jiné komponenty a rohy obou £tverc· do jednoho uzlu neslu£uji, protoºe uzel nem·ºe
náleºet více komponentám najednou. Naproti tomu v p°ípad¥ 35(f ) jsou £tverece sousedící spolu rohem ze stejné komponenty, a z toho d·vodu musím oba uzly slou£it, protoºe
jinak by byly v jedné komponent¥ dva uzly se stejnými virtuálními sou°adnicemi, coº
není p°ípustné. Na obrázku 35(e) je p°ípad, kdy £tverec sousedí s dv¥mi existujícími
£tverci a kaºdý z nich je z jiné komponenty. V tomto p°ípad¥ nový £tverec propojí ob¥
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komponenty a je t°eba provést jejich slou£ení (viz kapitola 6.2.7). Pravd¥podobnost
p°ijetí tahu

m→n

je vypo£tena jako


pG (Gn ) p · q+ (h) + p∗ · q∗ (h)
= min 1,
·
· ,
pG (Gm )
p× · q× (h)


A∗
kde

pG

zna£í pravd¥podobnost vypo£tenou podle (28),

b¥ru tahu P°idej £tverec,

q+ (h)

h, p×

zna£í pravd¥podobnost vý-

zna£í pravd¥podobnost p°idání £tverce

pravd¥podobnost výb¥ru tahu Vytvo° nový £tverec,
tvo°ení £tverce

p+

(34)

q? (h)

zna£í pravd¥podobnost výb¥ru tahu Odeber £tverec,

pravd¥podobnost odebrání £tverce

a1

h, p?

zna£í

zna£í pravd¥podobnost vy-

q× (h)

zna£í

h.
a1

a3

a2

a1

a2

(a) výchozí stav

a2

(b)

a1

(c)
a1

a1
a2

(d)

a2

(e)

(f)

Obrázek 35: Schémata jednotlivých p°ípad·, které mohou nastat p°i p°idání £tverce do
grafu.

6.2.2 Tah P°idej

nový £tverec k existující komponent¥ (+)

Tento tah slouºí k nar·stání jiº existujících komponent a je b¥hem algoritmu typicky
nejpouºívan¥j²í a rychlej²í a úsp¥²n¥j²í, neº pokud bychom preferovali tah Vytvo° novou
komponentu.
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V tomto tahu je nejprve vybrán £tverec, který je²t¥ není vázaný v grafu (ºádná
z jeho p·lhran není grafem vysv¥tlena) a zárove¬ sousedí s alespo¬ jedním jiº vázaným
£tvercem grafu (alespo¬ jedna p·lhrana s opa£nou orientací je vysv¥tlena) a vytvo°í ho.
Virtuální sou°adnice uzl· v novém £tverci se nastaví tak, ºe souhlasí se sou°adnicemi
uzl· v komponent¥, ke které byl £tverec p°ipojen. Pokud dojde k propojení s dal²ími
komponentami, provede postupn¥ slou£ení. Tah je velice podobný vytvá°ení nové komponenty, ale zde musí nový £tverec vºdy navazovat na n¥který z jiº vytvo°ených. Pro
tento tah platí v²echny p°ípady obrázku 35 krom¥ p°ípadu 35(b), tento tah nem·ºe
vytvo°it £tverec, který nesousedí s ºádným jiº vytvo°eným £tvercem. Pravd¥podobnost
výb¥ru £tverce

h

je

q+ (h) =

ps (h)
X

ps (h)

,

(35)

h∈H− ,nc(h)=1
kde

ps

je pravd¥podobnost vypo£tená podle vzorce 31, výraz

ných £tverc·, a výraz

H−

mnoºinu nevysv¥tle-

nc (h) = 1 zna£í £tverce, které v grafu G sousedí alespo¬ s jedním

£tvercem (alespo¬ jedna p·lhrana s opa£nou orientací je vysv¥tlena). Pravd¥podobnost p°ijetí tahu je vypo£tena stejn¥ jako v p°ípad¥ tahu Vytvo° novou komponentu,

A+ = A∗ .

6.2.3 Tah Odeber

z grafu jeden £tverec (×)

Tento tah zaji²´uje, aby bylo moºné vysv¥tlené hrany z grafu také odebírat, a tvo°í
protitah k ob¥ma p°edchozím tah·m, které p°idávají do grafu vázané hrany.
Tah náhodn¥ vybere jeden £tverec grafu a odebere ho. P°i tom je nutné testovat,
jestli nedo²lo k rozd¥lení komponenty na více komponent. V p°ípad¥, ºe má odebíraný
£tverec mén¥ neº dva sousedy, je z°ejmé, ºe k rozd¥lení komponenty dojít nemohlo,
v ostatních p°ípadech je nutné celý graf projít a ov¥°it, jestli se komponenta nerozpadla na více komponent. Odebráním jednoho £tverece m·ºe dojít k rozd¥lení aº na
£ty°i komponenty. Na obrázku 36 jsou zobrazeny jednotlivé p°ípady, které mohou p°i
odebírání £tverce nastat. Na obrázku 36(b) je jednoduchý p°ípad, kdy pouze £tverec
(£erven¥, £árkovan¥) odeberu z komponenty. Na obrázku 36(c) je p°ípad, kdy se odebráním £tverce rozd¥lí komponenta grafu na dv¥ £ásti, a tím z jedné £ásti vznikne dal²í
nová komponenta. V tomto p°ípad¥ je t°eba o²et°it také to, aby tyto dv¥ komponenty
nem¥ly spole£ný uzel, protoºe uzly mohou náleºet více komponentám zárove¬. Z tohoto
d·vodu je p°ípadný spole£ný uzel duplikován. Na obrázku 36(d) je ilustován p°ípad, kdy
odebráním £tverce vzniknou dv¥ komponenty, a je pot°eba o²et°it duplikaci p°ípadných
spole£ných uzl·, kterých m·ºe být n¥kolik a mohou být i zna£n¥ vzdálené od místa,
kde byl £tverec odebírán. Pravd¥podobnost odebrání je pro kaºdý £tverec vypo£tena
jako
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pq (h)
q× (h) = X
,
pq (h)

(36)

h∈H+
kde

pq

je pravd¥podobnost vypo£tená podle (32) a výraz

H+

zna£í mnoºinu vázaných

£tverc·.
Pravd¥podobnost p°ijetí tohoto tahu je vypo£tena podobn¥ obdobn¥ jako v p°ípad¥
ostatních tah·

A×

a1



p× · q× (h)
pG (Gn )
·
.
= min 1,
pG (Gm ) p+ · q+ (h) + p? · q? (h)
a3

a1

(37)

a1

a1
a3

a2

(a) výchozí stav

a2

a2

(b)

(c)

a2

(d)

Obrázek 36: Schéma jednotlivých p°ípad·, které mohou nastat p°i odebírání £tverc·
z grafu.

6.2.4 Pravd¥podobnost výb¥ru jednotlivých tah·
V kaºdém stavu algoritmu MCMC je moºno vybírat z tah· ty, které jsou momentáln¥
p°ípustné. Po v¥t²inu doby b¥hu algoritmu lze vybírat ze v²ech tah·, ale nap°íklad v p°ípad¥ prvního tahu musím vºdy provést tah Vytvo° nový £tverec. N¥kdy také nemusí být
dostupný tah P°idej £tverec k existující komponent¥, nebo oba dva tahy pro vytvá°ení
nových £tverc·, pokud jiº nelze do grafu p°idat ºádný dal²í £tverec. Z p°ípustných tah·
je vºdy vybrán náhodn¥ jeden s odpovídající pravd¥podobností.
Pravd¥pobnost tahu Vytvo° nový £tverec

p∗

ur£uje, jak £asto se bude algoritmus

pokou²et vytvá°eny nové komponenty grafu. Vy²²í £etnost tohoto tahu je vhodná v p°ípad¥, ºe je kalibra£ní obrazec z£ásti zakrytý a je viditelných n¥kolik odd¥lených £ástí
nebo v p°ípad¥, kdy m·ºe dojít k nenadetekvání £tverc· kalibra£ního obrazce nap°íklad
vlivem vysoké úrovn¥ ²umu v obraze. Vy²²í £etnost tohoto tahu m·ºe prodlouºit dobu
zpracování z d·vodu £ast¥j²ího slu£ování komponent grafu.
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Pravd¥podobnost tahu Odeber £tverec

p×

ur£uje, jak £asto bude algoritmus zkou²et

z grafu odebírat vysv¥tlené £tverce. Vy²²í £etnost tohoto tahu je vhodná p°edev²ím
v p°ípadech, kdy je kalibra£ní £tverec velmi radiáln¥ £i perspektivn¥ zkreslen a obecn¥
na v²ech obtíºných instancích.
Pravd¥podobnosti jednotlivých tah· byly pokusn¥ ur£eny na základ¥ úsp¥²nosti
jednotlivých tah· p°i b¥hu algoritmu na testovacích datech. Pro obecné p°ípady byly
dosaºeny dobré výsledky s hodnotami parametr·

p∗ = 0.1, p+ = 0.65, p× = 0.25.

Pro

snadné instance detekce (malé radiální zkreslení, málo fale²ných detekovaných £tverc·,
viditelný celý obrazec bez zákryv·) lze dosáhnout stejných výledk· v rychlej²ím £ase p°i
pouºití parametr·

p∗ = 0.05, p+ = 0.85, p× = 0.1. Naopak v p°ípad¥
p∗ = 0.15, p+ = 0.5, p× = 0.35.

t¥ºkých instancí

je vhodné nastavit parametry

Po vybrání typu tahu vybírám jeden £tverec ze £tverc· dostupných pro daný typ
tahu. Seznamy £tverc· dostupných pro jednotlivé typy tah· jsou po kaºdém tahu aktualizovány, protoºe jsou pomocí nich vy£íslovány pravd¥podobnosti tah· na základ¥
kterých je tah p°ijat nebo odmítnut.

6.2.5 Inicializace
Algoritmus MCMC je inicializován prázdným grafem (ve kterém není ºádná hrana
vysv¥tlena), pro který mohu spo£ítat jeho pravd¥podobnost. Tím je zaji²t¥no, ºe p°i
zmen²ování grafu lze dosp¥t zp¥t do výchozího stavu. První p°idaný £tverec je vybrán
stejn¥ jako v jakémkoliv jiném tahu Vytvo° novou komponentu.

6.2.6 Ur£ování pozic vrchol· v obraze
Metoda, jak je ur£ována poloha vrchol· kalibra£ního obrazce z dat hran incidujících
s daným vrcholem, m·ºe zna£n¥ ovlivnit výsledek. K pouºití se nabízelo n¥kolik metod,
které se chovají zna£n¥ rozdíln¥, zejména v p°ípad¥ nedokonale detekovaných hran £i
v p°ípad¥ chybn¥ sestavených £tverc·. Nejjednodu²²í metoda ur£uje polohu uzlu

u jako

st°ední hodnotu sou°adnic odpovídajících konc· hran, viz obrázek 37(a). Druhá moºná
metoda ur£uje pozici uzlu jako pr·se£ík spojnic odpovídajících konc· hran incidujících
s uzlem, viz obrázek 37(b). Tato metoda je ale pouºitelná pouze v p°ípad¥, ºe jsou
nalezeny v²echny £ty°i hrany ur£ující pozici uzlu, coº vºdy neplatí.
Poslední vyzkou²ená metoda, která byla nakonec také pouºita, ur£uje pozici uzlu

u

jako pr·se£ík p°ímek, které dob°e aproximují hrany incidující s uzlem. Tato metoda

ur£uje pozici vrcholu velmi p°esn¥ a je vhodná i z toho d·vodu, ºe p°i jejím pouºití
mají hrany tvo°ící ²patn¥ sestavené £tverce v navrºeném pravd¥podobnostním modelu
malou pravd¥podobnost

pg

a

pr ,

protoºe pozice uzlu je v t¥chto p°ípadech ur£ena ve

velké vzdálenosti od incidujících hran, viz obrázek 37(e). Hor²í p°esnost metoda vykazuje v p°ípad¥, kdy je obrazec zna£n¥ radiáln¥ zkreslený, pak je ur£ená pozice vrcholu
systematicky výchýlená od skute£né pozice vrcholu, viz obrázek 37(c).
Pro je²t¥ p°esn¥j²í ur£ení pozic vrchol· by bylo vhodné aproximovat dvojice hran ur£ujících vrchol pomocí vhodné kuºelose£ky, viz obrázek 37(d), p°ípadn¥ k ur£ení pozice
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pouºít i obrazová data a zp°esnit pozice vrchol· za pomoci konvoluce obrazu s vhodnými
maskami.

Pozice uzl· grafu jsou b¥hem algoritmu vypo£ítávány z dat, a pokud nedojde ke
zm¥n¥ stupn¥ uzlu, nejsou m¥n¥ny. Jejich zm¥nou bych p°itom mohl také zvy²ovat
pravd¥podobnost grafu. Nabízelo by se pouºít jednoduchý tah, který by m¥nil náhodn¥
pozici jednoho £i více vrchol·. Takovýto tah by ale m¥l malou úsp¥²nost a nebyl proto
implementován. Navíc by u tohoto tahu hrozilo, ºe vlivem nedokonalostí popsaného
modelu (nap°íklad neuvaºováním radiálního zkreslení) bude tento tah ve skute£nosti
výsledek zhor²ovat, i kdyº pravd¥podobnost grafu bude r·st.
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s2
s1

x

s2
s3

s1

s3

x

s4

s4

(a) st°ední hodnota sou°adnic
konc· hran

(b) pr·se£ík spojnic konc· hran

s2
s1

s2

s3

x

s1

s3

x

s4

s4

(c) aproximace hran p°ímkami

(d) aproximace hran parabolami

s2
x
s1
(e) aproximace hran p°ímkami u ²patn¥ sestaveného £tverce
Obrázek 37: Porovnání r·zných metod pro ur£ování pozice uzlu

x

na základ¥ bod·

incidujících hran.

6.2.7 Slu£ování a rozd¥lování komponent grafu
Slou£ení n¥kolika komponent grafu do jedné

Pokud dojde v n¥kterém kroku

k propojení dvou £i více komponent grafu, je nutné provést jejich slou£ení do jedné.
Propojení znamená, ºe mají spole£nou alespo¬ jednu hranu. Pokud mají komponenty
spole£ný pouze uzel, slu£ování se neprovádí, v tomto p°ípad¥ jsou na míst¥ jednoho
uzlu kalibra£ního obrazce dva uzly, kaºdý z jiné komponenty. Jiná situace ale nastává,
kdyº dojde ke spojení dvou £ástí stejné komponenty a tyto £ásti mají uzel na míst¥
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stejného uzlu kalibra£ního obrazce. Pak je t°eba uzly slou£it, protoºe jinak by byly v této
komponent¥ dva uzly se stejnými virtuálními sou°adnicemi, coº není p°ípustné. Samotné
slou£ení dvou komponent je sloºité zejména proto, ºe komponenty mohou mít kaºdá
jinak nato£ený systém virtuálních sou°adnic. Proto je nutné p°i spojení dvou komponent
p°izp·sobit sou°adnice vrchol· u jedné komponenty druhé komponent¥. Komponenta,
u které jsou sou°adnice zachovány, je ur£ena náhodn¥ na základ¥ velikosti komponenty.
P°i slu£ování dvou komponent
zachovány u komponenty

a1 a a2 je pravd¥podobnost, ºe budou virtuální sou°adnice

a1
s (a1 )
,
s (a1 ) + s (a2 )

(38)

Rozd¥lení jedné komponenty na více komponent

K rozd¥lení jedné komponenty

p(a1 ) =
kde

s (a)

zna£í velikost komponenty

a.

na více komponent dochází p°i odebrání £tverce, který tvo°í takzvaný most. Odebráním
jednoho £tverce se m·ºe graf rozpadnou aº na £ty°i komponenty. P°i samotném rozd¥lení
pouze dojde k aktualizaci grafu a p°ípadn¥ jsou duplikovány uzly, které p°i rozpadu na
více komponent m¥ly komponenty spole£né, viz p°ípad na obrázku 36(d).

6.2.8 P°epo£ítávání pravd¥podobnosti
P°i výpo£tu pravd¥podobnosti grafu

G není nutné po kaºdém tahu p°epo£ítavat v²echny

pravd¥podobnosti, v¥t²ina £len· se nem¥ní a dokonce se ve vzorcích 34 a 37 vykrátí.
Z tohoto d·vodu je vhodné se zabývat tím, u kterých p·lhran £i p·lsegment· se pravd¥podobnost p°i jednotlivých tazích algoritmu MCMC m¥ní. Na obrázku 38 je znázorn¥no,
pro které p·lhrany £i p·lsegmenty je pot°eba p°epo£ítat jednotlivé pravd¥podobnosti
p°i p°idání nebo odebrání £tverce

h.

h

h

h

(a) pc  £ty°i p·lsegmenty

(b) pg  dvacet £ty°i p·lsegment·

(c) pr  dvacet £ty°i hran

Obrázek 38: P·lhrany, u kterých je p°i vytvo°ení nebo smazání £tverce
£ítat pravd¥podobnost.

h

nutno p°epo-
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6.3 Konvergence a doba b¥hu
6.4 U£ení parametr·
Parametry jednotlivých pravd¥podobnostních rozd¥lení byly nau£eny na základ¥ n¥kolik
anotovaných obraz·. Parametry jsou nau£eny na obecné p°ípady, v p°ípad¥, ºe bychom
znali na jakou podt°ídu vstupních dat bude algoritmus pouºíván nebo znali apriorní
pravd¥podobnosti výskytu jednotlivých p°ípad· (velké radiální zkreslení, nízký kontrast obrazu, vysoká úrove¬ ²umu, obrazec vyfotografovaný pod velkým úhlem, nízké
rozli²ení, vysoké rozli²ení, ...) bylo by moºné nau£it parametry p°esn¥ji, coº by zp°esnilo
výsledky a p°edev²ím zkrátilo dobu zpracování díky lep²í konvergenci.
V pravd¥podobnostním modelu se vyskytují pouze beta rozd¥lení, jejich parametry
byly na základ¥ anotovaných dat vypo£teny jako


x̄ (1 − x̄)
−1 ,
α̂ = x̄
υ


x̄ (1 − x̄)
β̂ = (1 − x̄)
−1 ,
υ


kde

x̄

(40)

zna£í st°ední hodnotu

N
1 X
x̄ =
xi
N i=1
a

(39)

υ zna£í

(41)

rozptyl

N

1 X
(xi − x̄)2 .
υ=
N − 1 i−1

(42)

6.5 Ur£ení virtuálních sou°adnic vrchol·
Virtuální sou°adnice vrchol· kalibra£ního obrazce vyjad°ují polohu vrchol· na kalibra£ním obrazci a jednozna£n¥ identikují kaºdý vrchol. V navrºeném pravd¥podobnostním modelu nejsou bitkole£ka leºící uvnit° £tverc· kalibra£ního obrazce uvaºována.
Hledání správných virtuálních sou°adnic by sice bylo moºné provád¥t b¥hem MCMC
algoritmu, ale bylo by £asov¥ náro£né a muselo by n¥jakým zp·sobem zohled¬ovat i
to, ºe vrcholy r·zných komponent by nem¥ly mít stejné sou°adnice, pokud tyto vrcholy
opravdu nejsou na stejné virtuální sou°adnici na kalibra£ním obrazci.
Virtuální sou°adnice jednotlivých vrchol· jsou nalezeny po skon£ení MCMC algoritmu. Výsledný graf se m·ºe skládat z více komponent, tyto komponenty se°adím
sestupn¥ podle po£tu bitkole£ek které obsahují. Komponenty skládající se z mén¥ neº

smin

£tverc· a obsahující mén¥ neº

bmin

bitkole£ek dále nezpracovávám. Poté pro kaº-

dou komponentu hledám pomocí dvojrozm¥rné konvoluce pozici a nato£ení na které
se bitkódy nalezené komponenty grafu nejvíce shodují s bitkódy kalibra£ního obrazce.
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Tato shoda je vyjád°ena po£tem nesouhlasících bit·. Matice, která tvo°í p°edlohu pro
rozmíst¥ní bitkole£ek je v£etn¥ oblastí, které nejsou pokryty bitkódy. P°íklad vizualizovaného výsledku hledání virtuálních pozic za pomoci konvolucí je na obrázku 43.
Hledání virtuálních sou°adnic komplikují komponenty, které se nacházejí na kalibra£ním
obrazci zcela mimo oblast pokrytou bitkódy, jelikoº u nich nelze virtuální sou°adnice
ur£it. Navíc je t¥ºké tyto komponenty odli²it od komponent, které se nachází na £ásti
kalibra£ního obrazce pokryté bitkódy, ale zrovna se jedná o £ást, na které není ºádné
bitkole£ko. Z tohoto d·vodu jsou °azeny p°i zpracování komponenty nikoliv podle velikosti, ale podle po£tu bitkole£ek.
P°i ur£ování virtuálních sou°adnic více neº jedné komponenty m·ºe dojít k situaci,
ºe budou nalezeny dva vrcholy se stejnými virtuálními sou°adnicemi, coº je p°ípustné
pouze pokud oba odpovídající uzly grafu mají stupe¬ dva (komponenty se dotýkají
rohy). V p°ípad¥, ºe má n¥který z uzl· vy²²í stupe¬, je ta z komponent, která má mén¥
bitkole£ek, odstran¥na ze zpracování. V praxi tato situace ale p°íli² £asto nenastává a
pokud je n¥jaká komponenta vy°azena, jedná se o komponentu s velmi málo £tverci.
Pro kaºdou komponentu je také kontrolován relativní po£et shodujících se bit· bitkódu,
v p°ípad¥, ºe se shoduje mén¥ neº

crmin

bit·, je komponenta také vy°azena.

Dal²í komplikaci p°edstavují fale²né £tverce nadetekované mimo kalibra£ní obrazec,
které sousedí s krajními £tverci na kalibra£ním obrazci. Pravd¥podobnost, ºe k tomuto
dojde je velmi malá, ale pokud by tento p°ípad nastal, selhalo by hledání virtuálních
sou°adnic, protoºe p°i konvoluci by kv·li t¥mto fale²ným £tverc·m nebyla nalezena
správná virtuální sou°adnice. Z tohoto d·vodu je nutné p°idat k p°edloze s rozmíst¥ním
bitkole£ek je²t¥ prázdné okraje, které umoºní penalizovat také tyto p°ípady. V p°ípad¥,
ºe se n¥který z detekovaných £tverc· nachází mimo kalibra£ní obrazec, je zapo£ítáván
stejn¥, jako kdyby m¥l ²patný bit.
Stávající metoda ur£ování virtuálních sou°adnic vrchol· ur£uje nejpravd¥podobn¥j²í
virtuální sou°adnice pouze na základ¥ co nejniº²ího po£tu nesouhlasících bit· v bitkódech. Pravd¥podobnost ºe nebude bitkole£ko detekováno je p°itom vy²²í, neº pravd¥podobnost, ºe bude detekováno bitkole£ko tam, kde ve skute£nosti není. Toto by ²lo vy°e²it
pomocí vhodného pravd¥podobnostního modelu, ale vzhledem k tomu, ºe stávající metoda dává dobré výsledky a vzhledem obtíºnému u£ení parametr· pravd¥podobnostních
rozd¥lení kv·li velké variabilit¥ dat, nebyl pravd¥podobnostní model pouºit.
Jako vhodné parametry se ukázaly hodnoty

smin = 16, bmin = 10

a

crmin = 0.9.

Vzhledem ke zp·sobu hledání virtuálních sou°adnic vrchol· by bylo vhodné pouºívat
kalibra£ní obrazec, u n¥jº je celá plocha porkyta bitkódy. Pak by totiº bylo moºné
porovnávat komponenty na základ¥ po£tu £tverc· místo po£tu bitkole£ek, coº by bylo
spolehliv¥j²í.
Popsaná metoda neumoº¬uje detekovat více kalibra£ních obrazc· na jedné fotograi,
v tomto p°ípad¥ je typicky kalibra£ní obrazec s mén¥ detekovanými £tverci vy°azen na
základ¥ kolize virtuálních sou°adnic. Problém by mohl nastat v p°ípad¥, ºe by k této
kolizi nedo²lo (nap°íklad byla nadetekována u kaºdého obrazce jen £ást a mezi t¥mito
£ástmi by nedocházelo ke kolizi virtuálních sou°adnic).
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(a) 100 iterací

(b) 200 iterací
Obrázek 39: Vizualizace nejpravd¥podobn¥j²ího nalezeného grafu v pr·b¥hu MCMC
algoritmu. Pokra£ování na obrázku 40.

6.5 Ur£ení virtuálních sou°adnic vrchol·

53

(a) 500 iterací

(b) 1000 iterací
Obrázek 40: Vizualizace nejpravd¥podobn¥j²ího nalezeného grafu v pr·b¥hu MCMC
algoritmu.
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Obrázek 41: Vývoj jednotlivých sledovaných charakteristik v pr·b¥hu MCMC algoritmu
pro obrázky 39 a 40. Stavy, kdy byl nalezen dosud nejlep²í výsledek jsou ozna£eny
£erven¥.
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Obrázek 42: /Ukázkové histogramy a nau£ená rozd¥lení./
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Obrázek 43: Vizualizace hedání virtuálních pozic vrchol· komponenty 4×6 polí pomocí
konvoluce.
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Obrázek 44: Detekované kalibra£ní body a detail s jejich virtuálními sou°adnicemi.
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7

Experimentální výsledky

7.1 Úsp¥²nost algoritmu v závislosti na úhlu mezi kamerou a
obrazcem
Pro otestování úsp¥²nosti algoritmu v závislosti na úhlu mezi kamerou a kalibra£ním
obrazcem byly po°ízeny fotograe s úhlem mezi optickou osou kamery a kalibra£ním
obrazcem postupn¥ klesajícím od 90° aº po 5°, viz obrázek 45(a). Fotograí byly po°ízeny dv¥ sady, jedna sada byla po°ízena tak, aby byly svislé hrany na kalibra£ním
obrazci svislé i na fotograi, v druhé sad¥ byly fotograe po°ízeny tak, aby byly hrany
kalibra£ního obrazce na fotograích co nejvíce na²ikmo, viz obrázky 45(b) a 45(c).
Fotograe byly po°ízeny fotoaparátem Nikon D80 [37] s objektivem Tamron AF 1750mm f/2.8 [38] p°i nejkrat²ím ohnisku 17 mm (které odpovídá 26 mm p°i p°epo£tu
na kinolm). Fotograe byly po°ízeny ze stativu, citlivost byla nastavena na 100 ISO,
objektiv byl pro v¥t²í hloubku ostrosti zaclon¥n na clonu F10, expozi£ní £as a dal²í nastavení byla ponechán na automatice fotoaparátu. Fotografováno bylo do JPG soubor·,
které nebyly nijak dále upravovány. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1.

kalibračnı́ obrazec

α

(a) Schéma
úhlu

m¥°ení

(b) α = 40

(c) α = 60

Obrázek 45: Schéma m¥°ení úhlu mezi kamerou a kalibra£ním obrazcem (a) a ukázka
testovacích snímk· s r·zným nato£ením a sklonem.

7.2 Úsp¥²nost algoritmu v závislosti na expozici obrazu
Pomocí tohoto testu bylo ov¥°eno, jak je algoritmus úsp¥²ný p°i r·zné expozici respektive p°i r·zném kontrastu vstupního obrazu. Algoritmus bere p°i zpracování hran
v úvahu globální kontrast obrazu, takºe do ur£ité míry zm¥na expozice nevadí. P°i velké
zm¥n¥ zm¥n¥ expozice od optimální hodnoty se ale sniºuje odstup
Nejprve byla po°ízena fotograe s optimální expozicí (dle automatiky fotoaparátu)
a poté byly po°ízeny snímky a .
Vstupní soubory a vizualizace výsledk· jsou uloºeny na p°iloºeném CD v adresá°i
. Fotograe byly po°ízeny fotoaparátem Nikon D80 [37] s objektivem Nikon 50 mm F
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soubor

úhel

A0.jpg

0°

A10.jpg
A20.jpg
A30.jpg
A40.jpg
A50.jpg
A60.jpg
A70.jpg
A75.jpg
A80.jpg
A85.jpg
B0.jpg
B10.jpg
B20.jpg
B30.jpg
B40.jpg
B50.jpg
B60.jpg
B70.jpg
B75.jpg
B80.jpg
B85.jpg

segment·

£tverc·

kalibra£ních bod·

10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
75°
80°
85°
0°

10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
75°
80°
85°

Tabulka 1: Úsp¥²nost algoritmu v závislost na sklonu obrazce.

1,8 AF-S NIKKOR G [39].

7.3 Úsp¥²nost algoritmu v závislosti na rozli²ení obrazu
Schopnost algoritmu detekovat kalibra£ní obrazec na fotograích v r·zném rozli²ení
byla otestována na verzích souboru

Resolution.jpg v r·zném rozli²ení, keré byly p°e-

vzorkovány pomocí metody nejbliº²ího souseda. Fotograe byla po°ízena kompaktním
fotoaparátem Canon Ixus 115 HS [40] p°i fyzickém ohnisku 5 mm, které odpovídá 28mm
p°i p°epo£tu na kinolm.

7.4 Vizualizace výsledk· na testovacích datech

7.4 Vizualizace výsledk· na testovacích datech

59

(a) -5 EV

(b) -4 EV

(c) -3 EV

(d) -2 EV

(e) -1 EV

(f) 0 EV

(g) -4 EV

(h) -3 EV

(i) -2 EV

(j) -1 EV

(k) 0 EV

Obrázek 46: Vstupní soubory s rozdílnou expozicí.
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1/2s
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1s
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segment·

£tverc·

kalibra£ních bod·

Tabulka 2: Úsp¥²nost algoritmu v závislost na expozici obrazu
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rozli²ení

velikost obrazu

12 000 000

4000×3000

6 000 000
3 145 728
1 920 000
1 228 800
786 432
480 000
307 200
153 600
76 800
43 200
19 200
10 800

kalibra£ních bod·

3000×2250
2048×1536
1600×1200
1280×960
1024×768
800×600
640×480
480×320
320×240
240×180
160×120
120×90

Tabulka 3: Úsp¥²nost algoritmu v závislosti na rozli²ení obrazu
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(a) výsledek p°edzpracování

(b) detekované kalibra£ní body
Obrázek 47: soubor.jpg
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(a) výsledek p°edzpracování

(b) detekované kalibra£ní body
Obrázek 48: soubor.jpg
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8

Uºivatelská dokumentace

8.1 Instalace
Algoritmus vyuºívá MEX moduly, které je nutné mít zkompilované pro daný systém,
MEX soubory pro 32 bitové i 64 bitové Windows jsou sou£ástí instalace.

8.2 Vstupní a výstupní argumenty
8.3 Kongura£ní parametry
Tato kapitola popisuje jednotlivé parametry nastavení algoritmu. Parametr je uveden
vºdy s typickou hodnotou a poté je v hranatách závorkách uveden doporu£ený rozsah
hodnot, v kulatých závorkách je symbol, pod kterým je parametr ozna£en v textu a ve
sloºených závorkách je odkaz na p°íslu²nou kapitolu.
Parametry detektoru hran

 detector_sigma=2.0

[1.0-5.0] () {kapitola ???} ur£uje rozptyl gaussiánu, kterým

je vstupní obraz ltrován. Filtrace má za cíl minimalizovat vliv ²umu na správnou
detekci hran. P°íli² nízká hodnota m·ºe zp·sobit, ºe bude vlivem ²umu docházet
k rozd¥lení hran kalibra£ního obrazce na více segment·. P°íli² vysoká hodnota
naopak m·ºe zp·sobit, ºe hrany nebudou správn¥ rozsegmentovány. P°íli² vysoká
hodnota navíc sniºuje p°esnost sou°aadnic kalibra£ních bod·.

 detector_point_spacing

0.5 (0.2-2.0) ur£uje rozestup mezi body (v pixelech) na

hranách a v uzav°ených k°ivkách.

 detector_point_deviation_thr

[1.0] (0.2-2) práh ur£ující maximální povolenou

odchylku bodu od p°ímky p°i segmentování detekovných uzav°ených k°ivek do
jednotlivých £ástí, které lze dob°e aproximovat pomocí úse£ek. Práh je nastaven
na vysokou hodnotu, aby bylo moºné detekovat správn¥ hrany i na obrázcích
s velkým radiálním zkreslením, kde se hrany, které jsou ve skute£nosti rovné,
promítají zak°ivené.

 detector_finite_arithm=

0; %

Parametry ltrace dle kontrastu



global_contrast_probes= 100000 po£et dvojic sond do vstupního obrazu slouºících k odhadnutí kontrastu kalibra£ního obrazce v obraze



min_points= 10 práh ur£ující kolik minimáln¥ bod· musí mít detekovaná hrana,
aby byla dále zpracovávána. Parametr je závislý na nastavení



max_length= 0.3 maximální p°ípustná délka hrany vzhledem k délce uhlop°í£ky
obrazu
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edge_contrast_probes= 8 (2-16) po£et dvojic sond pro ur£ení kontrastu hrany



edge_contrast_dist= 1.5; vzdálenost sond



edge_contrast_margin= 0.5; vzdálenost krajních sond



edge_min_contrast= 1/8; % 1/6 cfg.edge_max_curvature= 2.0;



max_edges= 1000000; % maximum number of edges to work with, rest will be
cutted o from shortest % 65536

%% Edge ltration parameters



cfg.min_points= 10; % discard edges shorter than (min_points * point_spacing)
% TD: pozor na po£ítání kontrastu



cfg.max_length= 0.3; % discard edges longer than (length_of_image_diagonal
* max_length * point_spacing) TD:



cfg.max_edges= 1000000; % maximum number of edges to work with, rest will
be cutted o from shortest % 65536



cfg.edge_max_curvature= 2.0;



cfg.edge_min_contrast= 1/8; % 1/6

%% Bitcircles detection parameters



cfg.circle_min_points= 10; % should be chosen with respect to contrast distance



cfg.circle_max_length= 0.5;



cfg.bitcircles_max_ratio= 30; %TD: sjednotit % + je²te otestovat na obrázcích
z velkého úhlu % 25



cfg.bitcircles_min_contrast= 1/8; % 1/6



cfg.circles_connected_check= 5; % distance between two ends of connected component to consider component really connected, unit is multiple of point_spacing

Parametry hledání blízkých hran



cfg.max_edge_distance= 0.55; % max distance of edge from another, unit is
length of edge



cfg.detector_max_neighbour_distance= 0.55; % should be same value as max_edge_distance
in most cases



cfg.min_edge_distance= 0.1; % min distance of distant end of near edge, unit is
length of edge TD: mozna predelat na nasobek



cfg.max_neighbours= 50; % max number of neighbours, if any end of edge has
more neighbours, skip edge %TD: skip edge/one end cfg.min_near_far_ratio=
1.5;

8.3 Kongura£ní parametry
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8.3.1 Návod na nastavení parametr· pro r·zné situace
Neostrý nebo rozmazaný obraz
Za²um¥ný obraz
Obraz s nízkým kontrastem

Vzhledem k tomu, ºe algoritmus vztahuje p°i zpra-

cování hodnoty kontrastu ke globálnímu kontrastu, ne£iní mu problém, kdyº má celý
obraz nízký kontrast. Problém ale m·ºe nastat, pokud by kalibra£ní obrazec zabíral
pouze malou £ást vstupního obrazu a zbytek obrazu by m¥l zna£n¥ vy²²í kontrast neº
samotný kalibra£ní obrazec. Pak je vhodné sníºit hodnotu parametru ??. Druhý problém u obrazu s nízkým kontrastem m·ºe být ²um, který zde m·ºe být zna£ný vzhledem
ke kontrastu kalibra£ního obrazce. V tomto p°ípad¥ je vhodné obraz vyltrovat mediánem a p°ípadn¥ nastavit vy²²í sigmu. P°ípadn¥ pouºít n¥jaký speciální program na
odstran¥ní ²umu z obrazu p°ed samotným procesem detekce.

Obraz s velkým radiálním zkreslením

Detektor se standardním nastavením do-

káºe detekovat kalibra£ní obrazec s velkým radiálním zkreslením. Nejv¥t²í problém deviation_threshold

Obraz vyfotografovaný pod velkým úhlem

U obrazu vyfotografovaného pod vel-

kým úhlem dochází k tomu, ºe n¥které hrany se promítají velmi krátké. Z tohoto
d·vodu je v tomto p°ípad¥ vhodné sníºit parametr edge_min_points, p°ípadn¥ detector_point_spacing. Tím ale m·ºe zna£n¥ nar·st po£et zpracovávaných hran. V extrémním p°ípad¥ m·ºe u obrazu vyfoceného pod velkým úhlem dojít k tomu, ºe detektor
nebude schopen hrany správn¥ rozd¥lit, v tomto p°ípad¥ je moºné zkusit sníºit hodnotu parametru detector_point_deviation_threshold, to ale zárove¬ zhor²í vlastnosti
detektoru pro obrázky s velkým radiálním zkreslením.

Obraz s malým rozli²ením

U obrázk· s malým rozli²ením je vhodné upravit n¥-

které parametry, protoºe vzhledem k malému po£tu detekovaných hran je moºno si
dovolit nastavit n¥které parametry velmi velkoryse. Je vhodné sníºit rozestup mezi
body/ minimální po£et bod·, vzdálenost sond v obraze

Obraz s velkým rozli²ením

U obraz· s velkým rozli²ením (p¥t a více magapixel·)

je nejv¥t²ím problémem dlouhá doba zpracování. Ta je dána tím, ºe hranový detektor na
takových obrazech b¥ºí pom¥rn¥ dlouho a najde aº n¥kolik milión· hran a uzav°ených
k°ivek. Pro t¥chto n¥kolik milión· hran trvá i jen ltrace podle délky n¥kolik vte°in a
u uzav°ených k°ivek je situace je²t¥ hor²í, tam ltrace podle délky není p°íli² ú£inná a
u velkého mnoºství k°ivek musím po£ítat kontrast. Proto m·ºe být vhodné p°i pouºití
na velké obrazy upravit n¥která nastavení. Nejd·leºit¥j²ími parametry jsou v tomto
p°ípad¥ edge_min_points a bitcircle_min_points
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Obraz, na kterém je kalibra£ní obrazec se zákryty
Obraz, na kterém je pouze malý vý°ez z kalibra£ního obrazce

akorát max_length

min_length

Obraz, na kterém kalibra£ní obrazec zabírá pouze velmi malou £ást
Co nejrychlej²í detekce

Výchozí nastavení algoritmu je ur£eno jako kompromis

mezi robustností algoritmu a jeho rychlostí. Zm¥nou n¥kterých nastavení lze dosáhnout
rychlej²ího b¥hu algoritmu, ale za cenu jeho men²í robustnosti. To nemusí aº tak vadit
v p°ípadech, kdy víme, jak budou vstupní data vypadat. V p°ípad¥, ºe máme zaji²t¥no,
ºe vstupní data budou mít dostate£ný kontrast, nebo ºe bude mít obrazec dostate£nou
velikost, nebo pokud víme, ºe ve vstupních datech nebudou fotograe s velmi velkým
radiálním zkreslením ,lze dosáhnout specickým nastavením zna£né £asové úspory.
Velké £asové úspory lze dosáhnout také pe£livým snímáním kalibraního obrazce. Na
rychlost (ale také p°esnost) algoritmu má velký vliv p°edev²ím ostrost obrazu, jeho
kontrast a to, jaká je úrove¬ ²umu v obraze. Kalibra£ní obrazec je také vhodné fotografovat v rozumném m¥°ítku, nejlépe algoritmus pracuje pokud jsou hrany kalibra£ního
obrazce dlouhé alespo¬ 10 pixel·.

Co nejp°esn¥j²í detekce

Pokud bych cht¥l dosáhnout co nejp°esn¥j²ích výsledk·

detekce i za cenu del²ího £asu zpracování, lze toho docílit nastavením n¥kterých parametr·.

Systém s malou pam¥tí
8.3.2 Troubleshooting
program nedetekuje kalibra£ní obrazec / detekuje jeho velmi malou £ást
program detekuje krom¥ kalibra£ního obrazce n¥co dal²ího
²patná detekce bitkód·

Ve výjime£ných p°ípadech m·ºe dojít k tomu, ºe algo-

ritmus správn¥ nedetekuje bitkódy na obrazci, K této situaci dochází zejména pokud
je obrazec sejmut pod velkým úhlem nebo pokud jsou £tverce kalibra£ního obrazce
s bitkole£ky extrémn¥ za²um¥né nebo rozmazané.
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9

Záv¥r

V této diplomové práci byla navrºena metoda robustní detekce kalibra£ního obrazce
zaloºená na detekci segment· hran. Tyto segmenty jsou po p°edzpracování sestavovány
na základ¥ navrºeného strukturálního modelu do grafu p°edstavujícího hrany a vrcholy
kalibra£ního obrazce. Nejpravd¥podobn¥j²í graf je hledán pomocí randomizovaného algoritmu MCMC, který prohledává stavový prostor úlohy, jenº má vysokou dimenzi,
a najít globální optimum je proto obtíºné. Pro výsledný graf jsou poté dekódovány
kalibra£ní sou°adnice jednotlivých vrchol· obrazce.
Funkce navrºeného algoritmu byla ov¥°ena na souboru testovacích dat se zam¥°ením na výsledky na fotograích s velkým radiálním zkreslením, na fotograích s velkým
úhlem sklonu obrazce v·£i kame°e, na fotograích s rozdílným rozli²ením a na podexponovaných a p°eexponovaných fotograích. Algoritmus je schopen správn¥ detekovat
kalibra£ní obrazce po°ízené kamerami s objektivy typu rybí oko, p°i náklonu obrazce je
schopen ho detekovat aº do úhlu náklonu 75° a je schopen detekovat kalibra£ní obrazec i
na fotograích s expozicí aº o t°i expozi£ní £ísla niº²í £i vy²²í, neº by byla korektní expozice. Algoritmus je také schopen detekovat obrazce v r·zném m¥°ítku a na fotograích
ve velkém rozsahu rozli²ení.
Doba pot°ebná ke zpracování jednoho obrázku roste p°ibliºn¥ lineárn¥ s rozli²ením
obrázku, zpracování jednoho obrázku s rozli²ením 10 megapixel· trvá na b¥ºném stolním
po£íta£i asi 15 minut. Cílem této práce ale nebylo navrhnout hotový produkt, ale ov¥°it
navrºený p°ístup a experimentáln¥ ho vyzkou²et. Pro reálné nasazení by bylo t°eba
optimalizovat kód MCMC algoritmu a p°ípadn¥ napsat celý algoritmus v C++. Tím
by se dalo dosáhnout desetinásobného aº padesátinásobného zrychlení.
Krom¥ algoritmu pro robustní detekci kalibra£ního obrazce popisuje práce i moºnosti
vylep²ení stávajícího kalibra£ního obrazce, zejména s ohledem na zv¥t²ení plochy pokryté bitkódy. Je popsán optimaliza£ní algoritmus, který hledá hrubou silou rozmíst¥ní
bit· bitkódu na kalibra£ním obrazci. Práce obsahuje n¥kolik ukázek vygenerovaných
rozmíst¥ní bit· na kalibra£ním obrazci.

9.1 Moºnosti dal²í práce
Výkonová optimalizace MCMC algoritmu

Algoritmus MCMC v sou£asné dob¥

v kaºdém tahu p°epo£ítává pravd¥podobnost v²ech segment·, i kdyº ve skute£nosti se
m¥ní pravd¥podobnost pouze n¥kterých segment·. Optimalizací t¥chto výpo£t· by se
dalo u²et°it asi 80% celkového £asu nutného pro zpracování jednoho souboru.

Hranový detektor

B¥hem implementace algoritmu bylo navrºeno n¥kolik moºností

úpravy hranového detektoru tak, aby m¥l algoritmus lep²í vlastnosti. Zp·sob, jakým
detektor rozd¥luje detekované uzav°ené k°ivky na segmenty, které lze dob°e aproximovat
pomocí úse£ek, se zdá být limitujícím faktorem pro detekci obrazce na obrazech s velkým
radiálním zkreslením, na obrazech, kde je obrazec vyfotografovaný pod velkým úhlem,
i na obrazech s malým rozli²ením. Detektor nebere p°i rozd¥lování k°ivek na segmenty
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v úvahu délku segmentu a odchylku bod· nijak k této délce nevztahuje. Vhodn¥j²í by
bylo, aby byla povolená odchylka vztaºena k délce segmentu.
Zrychlení algoritmu by se také dalo dosáhnout pomocí toho, ºe by byly do hranového
detektoru za£len¥ny n¥které související £ásti kódu jako nap°íklad ltrace podle délky
nebo ltrace podle kontrastu. Zejména za£len¥ní ltrace podle kontrastu by zna£n¥
zrychlilo detekci, protoºe detektor je naimplementován jako MEX modul.

P°esn¥j²í ur£ení polohy vrchol·

Pro dosaºení co nejlep²ích výsledk· kalibrace by

bylo vhodné sou°adnice vrchol· kalibra£ního obrazce nalezené popsaným algoritmem
je²t¥ n¥jakým zp·sobem zp°esnit. Bu¤ na základ¥ sou°adnic bod· hran kalibra£ního
obrazce, které ur£ují kalibra£ní vrcholy, nebo s vyuºitím obrazových dat. Jako slibná
se jeví metoda, která vypo£te sou°adnici kaºdého vrcholu jako pr·se£ík dvou parabol
aproximujících protilehlé segmenty ve £tve°ici ur£ující kalibra£ní vrchol.

Pracovat s bitkódy v MCMC

Dal²í moºné vylep²ení by bylo p°idat do pravd¥po-

dobnostního modelu a do MCMC algoritmu práci s bitkódy.

Pracovat s radiálním zkreslením v

MCMC

Podobn¥ by také bylo moºné do

algoritmu p°idat model radiálního zkreslení a pravidelnost grafu po£ítat s vyuºitím
odhadnutého radiálního zkreslení.

Obrazec

Algoritmus pro návrh bitkód· na kalibra£ním obrazci, který byl naprogra-

mován, je velmi jednoduchý a kombinaci hledá hrubou silou. Implementací lokálního
optimalizátoru nebo memetického algoritmu by ²lo pravd¥podobn¥ najít validní kombinaci bitkód· pro v¥t²í obrazec v rozumném £ase.

A dal²í

V algoritmu by bylo moºné vylep²it i dal²í v¥ci, nap°íklad pouºít na míst¥

ltrací vhodné klasikátory, na základ¥ dat ur£ovat i p°esnost jednotlivých detekovaných kalibra£ních bod·, £i vy°e²it detekci obrazce, u kterého n¥které segmenty nejsou
v·bec nadetekovány.
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****
Pomocí této reprezentace se algoritmus snaºí vysv¥tlit detekované hrany, a tím
vlastn¥ co nejlépe vysv¥tlit vstupní obraz. Pravd¥podobnost této reprezentace je ur£ována na základ¥ charakteristik v²ech detekovaných p·lhran po ltraci. Jejich po£et
je konstantní, a tak lze pomocí této pravd¥podobnosti porovnávat i grafy, které mají
rozdílný po£et uzl· a vysv¥tlených hran.
***
modelu, který popisuje pravd¥podobnost na základ¥ charakteristik hran a na základ¥
toho, které detekované hrany jsou vysv¥tleny. Model se nezabývá bitkódy vrchol·, p·vodní idea byla zahrnout shodu bitkód· do pravd¥podobnostního modelu a hledat je
také b¥hem MCMC algoritmu. Vzhledem k výpo£etní náro£nosti a sloºitosti krok· m¥nících virtuální sou°adnice budou virtuální sou°adnice ur£eny aº pro výsledek MCMC
algortimu.
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Souhrn pouºitého zna£ení

Ve²keré zna£ení z textu
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B

Obsah p°iloºeného CD

P°iloºené CD je rozd¥leno na p¥t hlavních £ástí:

 Detection

- adresá° s kódy pro detekci kalibra£ního obrazce

 Experiments

- adresá° obsahující testovací data a vizualizované výsledky detek£-

ního algoritmu na t¥chto datech

 Patterns-codes

- adresá° s kódy pro tvorbu rozmíst¥ní bitkód· na kalibra£ním

obrazci

 Patterns-results - adresá° s kalibra£ními obrazci s vygenerovaným rozmíst¥ním
bitkód·

 Text-source
 DP.pdf

- adresá° obsahující zdrojové soubory textu diplomové práce

- PDF soubor s kompletním textem diplomové práce

Výpis adresá°·:

