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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením softwarového řešení v programu 

MATLAB pro automatickou synchronizaci snímané hloubkové mapy a promítaného 

obrazu tak, aby fungovalo s různými RGB-D senzory. Testovanými senzory jsou dvě 

verze zařízení Microsoft Kinect.  

Rešerše se zabývá přehledem a členěním technologií pro snímání hloubkové mapy. 

Vysvětluje vývoj a principy jednotlivých technologií, porovnává jejich výhody a 

nevýhody a představuje jejich příklady na dnešním trhu.  

 

Klíčová slova 
Kinect, snímač, RGB-D, hloubková mapa, 3D mapování, kalibrace, promítání obrazu 

 

 

Abstract 
This bachelor’s thesis deals with creating a software solution in MATLAB for 

automatic synchronization of scanned depth map and projected image capable of working 

with various RGB-D sensors. The tested sensors are two versions of Microsoft Kinect.  

Research deals with overviewing and classifying various depth map sensing 

technologies. It describes the evolution and classification of different technologies, 

compares their advantages and disadvantages, and presents their examples on current 

market. 

 

Keywords 
Kinect, sensor, RGB-D, depth map, 3D mapping, calibration, image projection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 
ŠURA, Jakub. Automatická synchronizace promítaného a snímaného obrazu. Brno, 

2019. Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/113194. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Martin Appel.  

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/113194


 

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. 

Martina Appela a uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem 

čerpal. 

 

 

V Brně, dne ……………………       …………………… Jakub Šura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
Tímto bych chtěl poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Martinu Appelovi 

za cenné rady a připomínky, které mi udělil při zpracovávání této práce.  



 

Obsah 
 

1 ÚVOD ...........................................................................................................................0 

2 PŘEHLED TRHU V OBLASTI SNÍMÁNÍ HLOUBKOVÉ MAPY .................. 1 

2.1 Dělení snímačů hloubkové mapy ......................................................... 1 

2.2 Triangulační metody snímání hloubkové mapy .................................. 3 

2.2.1 Fotogrammetrie ...................................................................................... 3 

2.2.1.1 Vývoj fotogrammetrie ................................................................................3 
2.2.1.2 Princip fotogrammetrie ..............................................................................4 
2.2.1.3 Využití fotogrammetrie ..............................................................................5 
2.2.1.3 Fotogrammetrický software .......................................................................6 

2.2.2 Strukturované světlo ............................................................................... 8 

2.2.2.1 Vývoj metody strukturovaného světla........................................................8 

2.2.2.2 Princip metody strukturovaného světla ......................................................8 
2.2.2.3 Využití metody strukturovaného světla......................................................9 

2.2.2.4 Příklady zařízení využívající strukturované světlo ..................................11 

2.3 Metody využívající měření doby letu (time-of-flight) ....................... 15 

2.3.1 Vývoj time-of-flight metod .........................................................................15 

2.3.2 LiDAR .................................................................................................. 16 

2.3.2.1 Princip technologie LiDAR ......................................................................16 

2.3.2.2 Využití technologie LiDAR .....................................................................18 
2.3.2.3 Příklady senzorů LiDAR ..........................................................................19 

2.3.3 Time-of-flight kamera .......................................................................... 20 

2.3.3.1 Princip time-of-flight kamery...................................................................20 
2.3.3.2 Využití time-of-flight kamery ..................................................................21 
2.3.3.3 Příklady time-of-flight kamer ..................................................................22 

  



 

 

 

3 ALGORITMUS PRO KALIBRACI RGB-D SENZORU A PROJEKTORU
 ....................................................................................................................................... 24 

3.1 Popis zadání ....................................................................................... 24 

3.2 Popis součástí ..................................................................................... 25 

3.2.1 MATLAB ....................................................................................................25 

3.2.2 Pískoviště ....................................................................................................26 
3.2.3 Dataprojektor ...............................................................................................26 
3.2.4 RGB-D senzory ...........................................................................................26 

3.3 Popis řešení ........................................................................................ 28 

3.3.1 Parametry ....................................................................................................29 
3.3.2 Získávání dat ...............................................................................................30 
3.3.3 Filtrace dat ...................................................................................................31 

3.3.4 Detekce hran a rohů.....................................................................................32 
3.3.5 Transformace obrazu ...................................................................................33 

3.3.6 Promítnutí hloubkové mapy ........................................................................34 

3.4 Testování algoritmu a RGB-D senzorů ............................................. 35 

3.4.1 Senzor a dataprojektor nad pískovištěm......................................................36 
3.4.2 Senzor a dataprojektor ve vzdálenosti 2 m..................................................37 

3.4.3 Senzor a dataprojektor mimo pískoviště .....................................................38 

3.5 Možné aplikace a rozšíření ................................................................ 39 

4 ZÁVĚR ..................................................................................................................... 40 

5 SEZNAM ZDROJŮ ............................................................................................... 41 

6 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ ................................................................. 44 

7 SEZNAM PŘÍLOH NA CD .................................................................................. 44 

 

 



 

0 

 

1 Úvod 
V dnešní době již nejsou metody snímání hloubkové mapy pouze vědou 

nedostupnou pro běžného uživatele. Původně používané v laboratořích a průmyslu, dnes 

se s nimi setkáváme denně, ať už při hraní her, konzumaci a tvorbě médií, či dokonce při 

odemykání našich mobilních telefonů a počítačů. Na dnešním trhu existuje mnoho variant 

této rychle se vyvíjející technologie a mnoho způsobů jejich využití.  

Tato práce představuje různé technologie snímání hloubkové mapy, se kterými se 

může dnes běžný uživatel setkat, historii jejich vývoje a používání, a porovnává jejich 

možnosti využití, výhody a limitace. Zaměřuje se na bezkontaktní nedestruktivní metody 

dostupné pro koncové uživatele. Speciálně se zaměřuje na Microsoft Kinect v1 a 

Microsoft Kinect v2. 

Jedním z prvních uživatelsky dostupných zařízení na snímání hloubkové mapy byl 

právě Microsoft Kinect, který, i když byl původně vyvinut a prodáván jako příslušenství 

k herní konzoli Microsoft Xbox 360, nalezl různá uplatnění, především díky svojí 

dostupnosti a kompatibilitě s různými systémy a programovacími jazyky. 

Cílem této práce je porovnat různé technologie a možnosti senzorů na dnešním trhu, 

a otestovat výše zmíněné senzory na modelu situace, kdy je třeba zkalibrovat 

dataprojektor tak, aby se promítaný obraz adaptoval podle exponátu. Tento model, který 

se dosud musel kalibrovat ručně, simuluje interaktivní pískoviště, na které jsou promítány 

vrstevnice podle tvaru terénu. Program byl napsán v prostředí MATLAB a jeho cílem je 

kalibrace za použití různých senzorů i dataprojektorů, v různých vzdálenostech i při 

zkosení promítaného obrazu. Práce dále spekuluje o možnosti využití tohoto a podobných 

algoritmů, o jeho možných budoucích rozšířeních a o limitacích této technologie. 
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2 Přehled trhu v oblasti snímání hloubkové 
mapy 

Na dnešním trhu existuje nepřeberné množství zařízení a metod sloužících ke 

snímání hloubkové mapy. Různé technologie se stále vyvíjejí a zdokonalují. Na trhu je 

tedy momentálně k dispozici mnoho možností jak po softwarové, tak po hardwarové 

stránce. Nejdříve je nutno rozdělit metody na kategorie a vybrat takové, které jsou pro 

naše potřeby praktické. Z tohoto důvodu se tato práce nebude do velké hloubky věnovat 

metodám nepoužitelným pro účely, kdy je třeba bezkontaktně a nedestruktivně snímat 

hloubkovou mapu povrchu vzdáleného od senzoru.  

 

2.1 Dělení snímačů hloubkové mapy 
Většina snímačů, ať už využívají jakoukoli metodu a technologii, má jako výstup 

soubor velkého množství bodů, tj. mračna bodů (Obr. 2.1.a). Podle použité technologie 

mohou tyto body být na povrchu či uvnitř tělesa, mohou být pouze údajem o poloze v 

prostoru nebo obsahovat i jiné údaje, například o barvě (RGB-D obraz). Z tohoto mračna 

bodů je možno zrekonstruovat trojrozměrný polygonový model, dvojrozměrný obraz z 

různých úhlů, či vyextrahovat body splňující určitá kritéria. Každá technologie a metoda 

má své limitace, výhody a nevýhody. Pro jednu technologii může existovat hned několik 

zcela odlišných metod použití. Jako příklad lze uvést laserovou technologii, která se dá 

využít jak při triangulační metodě strukturovaného světla, tak při metodě time-of-flight 

(tj. doba letu). [5][18] 

 

 
Obr. 2.1.a - Příklad mračna bodů [20] 

 

Tyto principy lze tedy dělit podle různých kritérií, dvěma základními zvolme 

kontaktní a bezkontaktní.  

 

- Kontaktní 

Destruktivní kontaktní metody jsou dnes používány jen v několika 

specializovaných odvětvích, například při potřebě digitalizace součástí se složitou 

vnitřní strukturou. Destrukční skener postupně odstraňuje vrstvy zkoumaného 

tělesa a každou zvlášť naskenuje. Výhodou této metody je schopnost rekonstrukce 

vnitřní struktury objektů, i když jsou z materiálů těžko proniknutelných zářením. 

Nevýhodou je zničení vzorku a relativně pomalá rychlost. [9] 



 

2 

 

Nedestruktivní kontaktní metody, jako například CMM (Coordinate 

Measuring Machine), měří rozměry tělesa pomocí dotykového čidla, které je 

automaticky nebo manuálně přikládáno na těleso. Výhodami jsou přesnost a 

jednoduchost měřidla za zachování relativně nízké pořizovací ceny. Nevýhodou je 

pomalá rychlost a neschopnost s přesností měřit určité druhy povrchů, například 

měkké materiály. [10] 

 

- Bezkontaktní 

Bezkontaktní metody jsou mnohem rozšířenější, rychlejší a univerzálnější. 

Jedno z možných dělení je podle použití různých typů elektromagnetického záření 

(které využívá většina moderních metod) či zvukových vln (např. radar). Dále 

můžeme metody dělit na pasivní (fotogrammetrie) a aktivní (ostatní metody). Na 

Obr. 2.1.b jsou bezkontaktní metody rozděleny na emisní, transmisní a reflexní, 

podle vztahu zdroje záření a senzoru.  

Emisní metody snímají záření generované zkoumaným objektem, například 

termografie zjišťuje teplotu povrchu pomocí snímání infračerveného záření. Do 

emisních metod by se dala řadit i magnetická rezonance která snímá 

radiofrekvenční impulsy rezonujících atomových jader vybuzené silným 

magnetickým polem. [8]  

Transmisní metody používají zdroj záření, který prochází zkoumaným 

objektem a poté dopadají na senzor. Příkladem je výpočetní tomografie, která pro 

trojrozměrné zobrazení používá rotující sestavu zdroje a senzoru rentgenového 

záření.  

Reflexní metody snímají záření odražené od zkoumaného tělesa, buďto cíleně 

generované, nebo ambientní, v případě pasivních metod. Na rozdíl od ostatních 

metod, reflexní metody mají výhodu v tom, že zkoumané těleso či scéna může být 

relativně daleko od snímacího zařízení, a v určitých případech mohou být navzájem 

v pohybu. Pro naše účely je budeme dělit na triangulační (což znamená že polohu 

bodů v prostoru získáváme trigonometrickými výpočty) a time-of-flight, která 

funguje na principu měření doby letu odraženého záření. Tato práce se zabývá 

zkoumáním hloubkové mapy z dálky, proto se blíže věnuje právě reflexním 

metodám. 

 

 
Obr. 2.1.b - Taxonomie metod získávání hloubkové mapy  
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2.2 Triangulační metody snímání hloubkové mapy 
 

2.2.1 Fotogrammetrie 
Fotogrammetrie je pasivní triangulační metoda, zabývající se získáváním rozměrů 

z obrazu. Můžeme jí dělit na fotogrammetrii, která vyčítá data z jediného snímku, a na 

stereofotogrammetrii, která používá více snímků stejné scény z různých úhlů.  

 

2.2.1.1 Vývoj fotogrammetrie 
Jednou z prvních historicky zdokumentovaných metod získávání rozměrů z obrazu 

je fotogrammetrie, možná právě díky tomu, že princip triangulace polohy z obrazu, na 

který se tato metoda spoléhá, je v základě odvozen z jednoho z našich nejdůležitějších 

smyslů - zraku.  

Ranné koncepty fotogrammetrie sahají ještě před vynález fotoaparátu. Již v roce 

1021 Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham (965 - 1039) ve své Knize Optiky 

popsal mimo jiné cameru obscuru (tj. dírkovou kameru, Obr. 2.2.1.a), zařízení sloužící k 

promítání zmenšené verze obrazu při zachování perspektivy, z čehož vyvodil, že se světlo 

šíří přímočaře. [2] Dále na jeho práci navázal Leonardo da Vinci (1452 - 1519), který 

popsal několik pokusů s camerou obscurou, a její použití jako pomůcku při zachytávání 

obrazu. [2] Při obkreslení promítaného obrazu a při znalosti měřítka bylo do jisté míry 

možné z obrazu získat skutečné rozměry zobrazovaných objektů a krajiny. Metoda však 

nenašla v tehdejším světě bližšího využití. Do vynálezu fotografie učenci pouze 

zdokonalovali metody perspektivy, například Albrecht Dürer (1471 - 1528), který 

vyvinul nástroj na zhotovování perspektivních kreseb, nebo Johan Heinrich Lambert 

(1728 - 1777), který popsal matematické principy perspektivy. [1][2] 

 

 
Obr. 2.2.1.a - dobový nákres principu camery obscury [19]  

 

Průlom pro vznik fotogrammetrie přinesl vynález daguerrotypie, kterou v roce 1839 

představil francouzský výtvarník a vynálezce Louis Daguerre (1787 - 1851). Za 

zakladatele fotogrammetrie jako vědního oboru jsou považováni Aimé Laussedat (1819 

- 1907), topograf, a Albrecht Meydenbauer (1834 - 1921), který jako první použil termín 

fotogrammetrie ve svém vědeckém článku roku 1893. K založení fotogrammetrie ho 

přivedl pád z lešení při měření rozměrů katedrály ve Wetzlaru, po kterém začal zkoumat 

metody získávání rozměrů z daguerrotypií. V roce 1872 vynalezl první 

fotogrammetrickou kameru. [2] 
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2.2.1.2 Princip fotogrammetrie 
Nejjednodušší forma fotogrammetrie využívá pouze jednu kameru a veškerá data 

vyčítá z jednoho snímku. Dnešní fotogrammetrie může využívat snímky z běžných 

digitálních kamer díky výpočetním technologiím. Při použití běžné kamery je ovšem 

potřeba odstranit zkreslení objektivu pomocí kalibrace. Pro kalibraci lze využít například 

kalibračního obrazce v podobě vzoru šachovnice (Obr. 2.2.1.b). Pokud známe parametry 

objektivu, lze kalibraci nahradit výpočtem. Většina dnešních kamer disponuje funkcí 

vkládání informací o parametrech objektivu a nastavení kamery přímo do metadat 

souboru obrázku (tzv. Exif). Pokud však chceme při použití běžné fotogrammetrie 

triangulovat skutečné rozměry, je stále nutno znát buďto vzdálenost dvou referenčních 

bodů, nebo vzdálenost kamery od výchozího bodu fotografie. [1][3] 

 

 
Obr. 2.2.1.b - Kalibrace pomocí vzoru šachovnice [28]  

 

V případě stereofotogrammetrie lze snadněji získat 3D obraz scény. 

Stereofotogrammetrie používá pro rekonstrukci video nebo několik fotografií, které 

propojí pomocí referenčních bodů. Pokud známe pozici dvou snímků z různého úhlu, 

dokážeme pomocí triangulace získat pozici jakéhokoli bodu vyskytujícího se na obou 

snímcích. Dnešní software dokáže referenční body sám zvolit a rozeznat na jakémkoli 

různorodém povrchu, a není tedy nutné na scénu umístit vlastní referenční body, jejich 

použití ovšem zpracování značně urychlí, a je tedy výhodné je používat při aplikacích, 

kde je třeba trojrozměrný obraz zpracovávat v reálném čase. Tento způsob automatického 

propojení fotografií je znázorněn na Obr. 2.2.1.c. Software si ovšem neporadí s 

monotónními povrchy a může být zmaten odrazovými plochami. Skutečné rozměry scény 

lze zjistit použitím dvou a více kamer s fixní vzájemnou polohou, u nichž známe 

vzájemnou polohu, nebo pomocí jedné kamery, u které známe přesnou změnu polohy u 

jednotlivých snímků. Porovnáním pozic kamery a referenčního bodu lze triangulovat 

skutečné rozměry. Zařízení vybavená akcelerometry a gyroskopy, či jiným způsobem 

měření pohybu (například kinematografické kamery na kolejích), jsou schopna 

triangulace skutečných vzdáleností pomocí porovnávání vlastního pohybu v prostoru a 

pohybu referenčních bodů na snímané scéně. Tato metoda nevyžaduje profesionální 

kameru, ale přesné pohybové senzory a je softwarově náročná. [3] 
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Obr. 2.2.1.c - Propojení fotografií pomocí automaticky zvolených referenčních 

bodů a vytvoření 3D modelu v  prostředí softwaru Agisoft PhotoScan  [21] 

 

 

 

 

2.2.1.3 Využití fotogrammetrie 
Fotogrammetrie je v dnešní době využívána v mnoha odvětvích. Nejdůležitější je 

zejména v oborech geodézie a kartografie, kde je jedním ze základních nástrojů. Další 

aplikace fotogrammetrie zahrnují například: [1] 

 

- stavebnictví - dokumentační účely, podklady pro rekonstrukce 

- média - převedení scény, objektů a herců na 3D modely, augmentovaná realita 

- památková péče - dokumentace budov a historických předmětů 

- zemědělství - sledování osevních plánů, sklony a expozice svahů 

- vodohospodářství - vyhodnocení digitálního modelu terénu, modelování 

povodí, rozsah záplav 

- medicína - sledování rehabilitačních výsledků, plastická chirurgie 

- kriminalistika - dokumentace dopravních nehod, forenzní analýza 

- design - skenování modelů 

- archeologie - dokumentace a vyhotovení modelů 

 

Výhodou fotogrammetrie oproti ostatním technologiím získávání hloubkové mapy 

je například maximální možná vzdálenost snímání, která je limitována pouze viditelností 

scény a kvalitou senzoru. Díky tomu, že je tato metoda pasivní a nepotřebuje tedy k 

fungování vlastní zdroj světla, má takřka neomezenou vzdálenost snímání. Díky tomu se 

dá použít i pro rekonstrukci hloubkové mapy povrchu Země i jiných planet pomocí 

satelitních snímků. Další výhodou je použití běžně a levně dostupných senzorů, což 

umožňuje dostupnost fotogrammetrie téměř každému.  
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Nevýhody fotogrammetrie vyplývají právě z použití konvenčních 2D senzorů pro 

snímání 3D mapy. Jednou z nich je potřeba zpracování dat pomocí softwaru a výpočetní 

techniky - fotogrammetrická metoda se tedy nedá použít na zařízeních bez velké 

výpočetní síly, jako například v embedded systémech, zvlášť pokud je třeba data 

zpracovávat v reálném čase. Dále je pro software velmi obtížné zpracovat snímky 

obsahující reflektivní povrchy. Tento problém lze odstranit použitím zmatňovacích 

sprejů, které ale nejdou aplikovat ve všech situacích. Pasivita této metody je zároveň i její 

nevýhodou. Funguje pouze za předpokladu, že je snímaný objekt dobře nasvícen a že je 

scéna dostatečně kontrastní. Níže zmiňované metody jsou aktivní - scénu ozařují vlastním 

zdrojem světla. [1][3] 

 

 

 

2.2.1.3 Fotogrammetrický software 
Jako hardware pro fotogrammetrii lze v dnešní době použít téměř jakoukoli kameru 

s barevným senzorem, na trhu ale existuje velký výběr specializovaného softwaru. Na 

dnešním trhu existuje celá řada profesionálních fotogrammetrických programů pro 

Windows, macOS i Linux, z profesionálních například 3DF Zephyr, Autodesk Maya, 

PhotoScan a PhotoModeler, z nichž jsou všechny placené, z open-source programů 

například Meshroom a COLMAP. Tyto programy umí z propojit importované fotografie 

pomocí automaticky zvolených referenčních bodů a z nich vytvořit komplexní 3D modely 

s texturou. Dále umí takto vytvořené modely upravovat a exportovat dle potřeby.  

Existuje i celá řada mobilních aplikací, které mají k dispozici data z gyroskopu a 

akcelerometru zařízení pro jednodušší propojení snímků. Takovéto aplikace umožňují 

jednoduchou a rychlou digitalizaci, jejíž kvalita je omezena pouze mobilní kamerou. 

Příklady těchto aplikací jsou Qlone, Scann3D a Trnio (Obr. 2.2.1.d). 

 

 
Obr. 2.2.1.d - Aplikace Trnio provází uživatele skenováním objektu  [23] 
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Zajímavým příkladem fotogrammetrického softwaru je Apple ARKit - platforma 

pro augmentovanou realitu pro zařízení se systémem iOS, která je schopna porovnáváním 

pohybu zařízení se vstupem z kamery v reálném čase detekovat plochy a objekty a určovat 

jejich skutečnou velikost. Aplikace využívající ARKit tak dokáží do snímaného prostoru 

umísťovat virtuální 3D objekty v reálném měřítku. ARKit využívá celá řada her (Smash 

Tanks!, Obr. 2.2.1.e), měřících aplikací, (Measure), naučných aplikací (Civilizations AR, 

Human Anatomy Atlas 2019) a obchodních aplikací (IKEA Place, Obr. 2.2.1.f). 

Alternativou ARKitu pro Android je Google ARCore.  [4] 

 

 
Obr. 2.2.1.e - Hra Smash Tanks! 

 

 
Obr. 2.2.1.f - Aplikace IKEA Place využívá ARKit pro zobrazení zboží 

v reálném měřítku. 
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2.2.2 Strukturované světlo 
Další významnou technologií získávání hloubkové mapy je použití strukturovaného 

světla. Jedná se o triangulační metodu s velkým rozsahem aplikací.  

 

2.2.2.1 Vývoj metody strukturovaného světla 
Historie této metody je oproti fotogrammetrii teprve nedávná, protože se spoléhá 

na výpočetní software, uplatňuje však podobné metody. Základy byly položeny již v 

šedesátých letech, ale tehdejší výpočetní technika nebyla dostatečně výkonná na 

spolehlivé využití této metody. Širšího využití se metoda strukturovaného světla dočkala 

v osmdesátých letech. Jako první byla využívána v laboratořích, později v průmyslu. [6] 

 

2.2.2.2 Princip metody strukturovaného světla 
Zařízení snímající povrch pomocí metody strukturovaného světla se skládá z jedné 

nebo více kamer a jednoho nebo více světelných zdrojů, které promítají na trojrozměrnou 

scénu obrazec (například úzké pruhy světla, bílého, nebo častěji neviditelného laseru). 

Kamery, které se na scénu dívají z jiného úhlu než promítací zařízení, vidí tento obrazec 

zkresleně, z čehož lze pomocí triangulace zrekonstruovat zakřivení povrchu. Základní 

schéma toho principu je vyobrazeno na Obr. 2.2.2.a. [5][6] 

 

 
Obr. 2.2.2.a - Schéma principu metody strukturovaného světla [25] 

 

Promítané obrazce mají mnoho variant, od přímky po složité kódované pole. Jedny 

z nejpoužívanějších obrazců jsou přímka, pole rovnoběžných přímek a mřížka či kříž 

pravoúhlých přímek. Hlavní metody projekce jsou metoda laserová (nejpoužívanějším 

obrazcem je přímka či kříž), metoda laserové interference (při které spolu interferují dvě 

promítané plochy, což vytvoří pole rovnoběžných přímek) a metoda projekční, která 

funguje v principu jako běžný dataprojektor a umožňuje použití složitějších vzorů. 

Použití kódovaných vzorů nese hned několik výhod. Těchto vzorů existuje několik druhů 

a jsou určeny podle situace. Většinou jsou navrženy tak, aby byl každý sektor mřížky 

unikátní, čímž umožňují lepší orientaci na snímku, což například umožňuje sledování 

pohybujícího se objektu a určování skutečných velikostí. Další typ vzorců jsou vzorce 

proměnné v čase. Vychází z jednoduchého obrazce, což slouží k zorientování kamery, a 

vzorec se postupně zjemňuje, až do požadovaného rozlišení (Obr. 2.2.2.b). Nevýhodou 

této metody je, že je použitelná pouze pro statické objekty. [5][6] 
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Obr. 2.2.2.b - Příklad vzorce proměnného v čase [27] 

 

Stejně jako u fotogrammetrie, i zde je třeba odstranit zkreslení způsobené optikou 

kamery. Lze ho opět vykompenzovat kalibrací pomocí speciálních kalibračních obrazců. 

Použití neviditelného (většinou infračerveného) světla má výhodu, že neinterferuje s 

ostatními metodami získávání dat z obrazu, například pokud by bylo potřeba zároveň 

zaznamenávat barvu snímané scény. Nejčastějšími zdroji světla jsou LED nebo laser. 

Díky použití neviditelného světla může být k zařízení přidána barevná kamera, díky které 

má výsledná hloubková mapa údaje o barvě jednotlivých bodů. Kamery je ovšem nutno 

zkalibrovat, aby každý bod snímaný infračervenou kamerou korespondoval bodu 

snímanému barevnou kamerou. [5][6] 

 

2.2.2.3 Využití metody strukturovaného světla 
V dnešní době jsou skenery využívající strukturované světlo velmi rozšířené díky 

své jednoduchosti použití a vysoké rychlosti. Hlavní dva druhy skenerů jsou statické a 

dynamické:  

 

- Statické skenery mají fixní pozici, díky čemuž disponují vysokou přesností a 

nízkou mírou zkreslení. Na rozdíl od dynamických skenerů se navíc dají použít pro 

skenování pohyblivé scény. Používají se i pro skenování celých objektů, v takovémto 

případě je vhodné objekt umístit na otočnou platformu. Tato platforma je většinou 

součástí skeneru, a skener má tedy vždy kontrolu nad rotací skenovaného objektu. Pokud 

je třeba statickým skenerem bez zabudované otočné platformy snímat těleso z více úhlů, 

software dokáže snímky zkombinovat. V tomto případě lze využít ručně umístěných 

referenčních bodů. Tento typ skeneru je konstrukčně i softwarově jednodušší než 

dynamické skenery, a proto je zpravidla levnější. Díky tomu jsou vysoce populární pro 

domácí potřeby, například pro skenování objektů pro 3D tiskárny. [5][7] 



 

10 

 

- Dynamické skenery jsou pohyblivé, ať už uchycené k robotickému rameni, či 

ruční. Většinou se používají ke skenování statických objektů či k mapování interiérů. 

Dynamické senzory vyžadují systém, který by software informoval o jejich poloze. 

Takovýmto systémem bývá většinou sestava gyroskopu a akcelerometru. V případě 

senzorů pevně uchycených na robotické rameno je poloha známá z polohy ramena. 

Software dokáže zkombinovat i snímky bez údajů o poloze, ale dochází k velkým ztrátám 

přesnosti. Výhoda těchto skenerů je mobilita a schopnost skenovat tělesa a prostory 

různých proporcí. Vzhledem k tomu, že je senzor v pohybu, musí být snímaný objekt 

statický. V dnešní době se využívají v mnoha situacích, například v průmyslu pro 

mapování součástí (pro kontrolu kvality nebo pro rekonstrukci starších součástí). Většina 

ručních skenerů se dá použít jako statické v kombinaci s otočnou platformou. [5][7] 

 

Různé skenery na principu strukturovaného světla mají v dnešní době celou řadu 

aplikací. Vzhledem k relativně malé efektivní vzdálenosti snímaní jsou využívány hlavně 

k digitalizaci menších předmětů. Díky možnosti relativně nízké ceny a malé velikosti jsou 

rozšířeny v osobní elektronice. Další odvětví využívající tyto skenery jsou například: [5] 

 

- média - digitalizace předmětů, obličejů a postav 

- elektronika - odemykání zařízení pomocí rozpoznání obličeje, ovládání gesty 

- průmysl - dokumentace a kontrola kvality součástí, zpětná analýza 

- medicína - sledování rehabilitačních výsledků, plastická chirurgie 

- design - skenování modelů pro úpravu nebo pro 3D tisk 

- móda - skenování tělesných proporcí 

- archeologie - digitalizace historických předmětů 

- kriminalistika - forenzní analýza 

- materiálové inženýrství - mikroskopická analýza struktury povrchu 

- architektura - mapování interiérů 

 

Výhody skenerů využívajících strukturované světlo jsou v možnosti relativně nízké 

ceny. Se znalostí programování je možné sestavit si skener strukturovaného světla 

z běžně dostupných součástí, jako například z dataprojektoru a RGB kamery. Oproti 

fotogrammetrii dosahují přesnějších hloubkových map bez nutnosti použití 

profesionálních kamer. Naopak profesionální skenery mohou využívat velmi kvalitní 

technologie a dosahují optimální kombinace přesnosti a rychlosti skenování.  

Největší nevýhodou skenování oproti ostatním reflexním metodám je relativně 

malý dosah skenerů. Promítaný obrazec musí být zřetelný, a tak se maximální dosah 

pohybuje podle zařízení v řádu několika desítek centimetrů až do několika metrů. 

Zařízení pracující na vzdálenosti v řádu metrů ztrácejí přesnost, a tak se více hodí ke 

sledování pohybu na scéně, než k tvoření hloubkové mapy objektů. Další nevýhodou 

disponují skenery s jedním projektorem. Vzhledem k tomu, že projektor a kamera sledují 

scénu z jiných úhlů, může se stát, že objekty v popředí vrhají stín na pozadí. [5][7] 
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2.2.2.4 Příklady zařízení využívající strukturované světlo 

 
Obr. 2.2.2.c - Microsoft Kinect for Xbox 360 [28] 

 

Microsoft Kinect for Xbox 360 (také Kinect v1) je jedním ze zařízení použitých 

v experimentální části této práce a prvním komerčním využitím strukturovaného světla 

pro ovládání herní konzole gesty. Kinect v1 byl vyvinut společností Microsoft a 

představen na trh v roce 2010 jako příslušenství k herní konzoli Xbox 360. Později byl 

vydán USB2.0 adaptér a oficiální ovladače pro Windows, neoficiální pro ostatní systémy. 

Protože nebyl navržen na skenování, ale pouze na sledování pohybu osob, postrádá 

přesnost, ale má mnoho přidaných funkcí, které se u běžných RGB-D kamer nevyskytují. 

Kinect v1 již dnes není v prodeji.  

Veškeré součásti Kinectu v1 (Obr. 2.2.2.d) jsou obsaženy v jednom horizontálním 

panelu, umístěném na podstavci. V tomto podstavci je zabudován motorizovaný 

polohovací systém, který slouží Kinectu pro optimalizaci zorného pole. [30] 

 
Obr. 2.2.2.d - Součásti senzoru Kinect v1 [28] 

 

Kinect v1 obsahuje RGB a infračervenou kameru. Barevná kamera má rozlišení 

senzoru 1280x1024 pixelů a infračervená 640x480, ale kvůli požadavku na rychlejší 

snímkové frekvence (30 fps) většinou pracují v polovičním rozlišení. Výstup z RGB 

kamery je barevné video a výstup z infračervené kamery je video v podobě 2D matice 

s hodnotami vzdálenosti jednotlivých pixelů v rozsahu 0-255. Senzor není určen pro 

tvorbu barevného mračna bodů, proto kamery mají jiné optické parametry a v základu 

nejsou zkalibrovány, takže barevný obraz nekoresponduje s obrazem hloubkovým. RGB 

kamera je na Xboxu 360 využívána především ke sledování obličejů, díky čemuž dokáže 

rozeznat jednotlivé hráče. [28][30] 
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Obr. 2.2.2.e - Tečkovaný vzor promítaný infračerveným projektorem [28]  

 

K měření vzdálenosti používá Kinect v1 laserový projektor, který osvětluje scénu 

tečkovaným kódovaným vzorem (Obr. 2.2.2.e). Zabudovaný software rozpozná ve 

snímaném infračerveném obrazu skupiny bodů, a provádí triangulaci podle posunutí bodů 

od známého kódovaného vzoru. Efektivní vzdálenost je omezena optikou a rozlišením 

kamery a je v rozmezí přibližně 0.7-5 m. Výpočty probíhají na zařízení a nezatěžují tedy 

herní konzoli. Pro účely sledování postav a gest je však třeba speciálního softwaru.  

Pro účely hlasových povelů a komunikace disponuje Kinect v1 sestavou 4 

mikrofonů, díky které dokáže rozeznávat z jakého směru, a tedy od kterého hráče, 

přichází povely. [28] 

 

 

 
Obr. 2.2.2.f - Komponenty technologie FaceID [32] 

 

Apple FaceID (Obr. 2.2.2.f) je technologie na rozpoznávání obličeje zabudovaná 

do všech zařízení Apple iPhone a iPad Pro, počínající iPhonem X. Její princip je velmi 

podobný Kinectu v1. Na rozdíl od Kinectu v1 je barevná a infračervená kamera 

zkalibrována a disponuje výrazně lepším rozlišením. Technologie primárně slouží 

k biometrické autentizaci uživatele pro bezpečné odemčení, ale dá se i využít v aplikacích 

pro detekci hloubkové mapy. Například v aplikaci fotoaparát slouží pro detekci obličeje 

a jeho hloubkové mapy, díky čemuž dokáže rozmazat nebo odstranit pozadí a simulovat 

různá nasvětlení obličeje. [32] 
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Shining 3D EinScan-SP (Obr. 2.2.2.g) je příkladem statického stolního scanneru 

cíleného na běžného uživatele. Je vhodný k jednoduchému a rychlému tvoření kvalitních 

3D modelů menších objektů. Dodává se s vlastní automatickou rotační platformou 

zkombinovanou se stojanem, ale dá se používat i bez ní. V balení jsou nalepovací 

referenční body, takže se dají skenovat i tělesa, co se nevejdou na platformu. Skenování 

je ovládáno dodávaným softwarem, kompatibilním s Windows a macOS.  

 
Obr. 2.2.2.g - EinScan-SP při použití bez platformy a s platformou [29] 

 

Senzory jsou zde dvě infračervené kamery, které poskytují větší přesnost a 

spolehlivost než jedna, ale chybí zde RGB kamera. Skener však dokáže určit barvy 

objektu pomocí promítání spektra barev. Kamery je třeba před prvním použitím v nové 

konfiguraci zkalibrovat, proto je k zařízení dodáván kalibrační obraz.  

Promítacím zařízením je zde dataprojektor promítající ve viditelném spektru, který 

využívá vzorec měnící se v čase. Díky automatické otočné platformě trvá skenování 

objektu z 360° přibližně 1 minutu při přesnosti přibližně 0,1 mm. [29] 

 

 
Obr. 2.2.2.h - Naskenovaný objekt v softwaru EinScan [29] 
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Creaform HandySCAN 3D BLACK (Obr. 2.2.2.i) je profesionální ruční 3D 

skener. Vzhledem k přesnosti 0,02 mm je vhodný pro metrologické účely, například pro 

kontrolu kvality výroby nebo pro reverzní inženýrství.  

Promítá mřížku modrého laseru, kterou snímají dvě vysokorychlostní kamery 

rychlostí 1300000 měření za sekundu. Kamery nepotřebují žádnou uživatelskou kalibraci. 

Nezaznamenává údaje o barvě a je vhodný i pro skenování lesklých ploch. Je vybaven 

gyroskopem a akcelerometrem a nepotřebuje tedy žádné referenční body. Je tedy vhodný 

k ruční operaci, nebo připevněný k robotickému rameni.  

Skenování probíhá při propojení se softwarem, který v reálném čase vytváří 

polygonovou mapu skenovaného objektu. [43] 

 

 
Obr. 2.2.2.i - HandySCAN 3D BLACK [43] 
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2.3 Metody využívající měření doby letu (time-of-
flight) 

Time-of-flight je způsob měření vzdálenosti pomocí měření délky letu vlnění. Pro 

účely snímání hloubkové mapy jsou nejvhodnější technologie LiDAR a time-of-flight 

kamera. 

 

2.3.1 Vývoj time-of-flight metod 
Na technologii měření doby letu je historicky nejzajímavější ta skutečnost, že jedna 

její forma existovala v přírodě dávno před jejím objevením člověkem. Mnoho druhů 

zvířat využívá k orientaci v prostoru echolokaci, která je v základu mnohem vyvinutější 

formou našeho slyšení. Zvířata při echolokaci vysílají zvukové vlny o různých 

frekvencích, často ultrazvukových, které se po odrazu od okolního prostředí po určitém 

čase vrací zpět, kde ho zachytí sluchové orgány. Vzhledem k tomu, že se zvuk šíří 

neměnnou rychlostí podle prostředí, dokáže si zvíře z uběhlého času mezi vysláním a 

přijetím odraženého zvukového impulzu vytvořit prostorový obraz okolního prostředí. 

Echolokaci využívají například někteří kytovci pro orientaci v hlubině či v kalné vodě, 

netopýři pro orientaci ve tmě, a dokonce i někteří rejskovití. [11] 

Dříve než technologie využívající k měření doby letu odražený zvuk byla objevena 

technologie využívající rádiové vlny, dnes známá jako radar (Obr. 2.3.1). Už v roce 1886 

prokázal německý fyzik Heinrich Hertz (1857 - 1894), že se rádiové vlny odráží od 

pevných těles. Objevil také, že určité materiály odráží nebo propouští určité vlnové délky. 

První zařízení využívající tyto vlastnosti k zjišťování polohy těles v prostoru sestrojil 

Christian Hülsmeyer (1881 - 1957) v roce 1904. Nejdříve se toto zařízení používalo k 

určování polohy lodí na moři, později bylo rozšířeno i na pozemní a letecké účely. Tato 

technologie se vyvíjela společně s obdobnou technologií sonaru, která místo rádiových 

vln používá vlny zvukové. Vzhledem k tomu, že se zvuk šíří ve vodě rychleji než ve 

vzduchu, nalezl sonar uplatnění hlavně v podmořských aplikacích. Světové války 

přispěly k rychlému vývoji obou technologií. Vzhledem k jejich nepřesnosti se však 

nedají využít na podrobné mapování struktury a tvaru snímané scény. [13] 

 

 

 
Obr. 2.3.1 - Námořní radar rotuje a vysílá vertikální rádiové vlny [33]  
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Další průlom pro metodu time-of-flight přinesl vynález laseru v roce 1960. 

Laserová technologie umožnila konstrukci time-of-flight zařízení s mnohem vyšší 

přesností. Tato skutečnost dala vzniknout technologii LiDAR, která v některých ohledech 

vychází z metod používaných radarovou a sonarovou technologií. Díky tomu, že jsou 

laserové paprsky mnohem přesnější než rádiové nebo zvukové vlny, je také LiDAR 

mnohem přesnější, a tedy vhodnější na aplikace, kde je třeba mapovat nejen polohu 

objektů, ale i skutečnou strukturu a tvar celé snímané scény. Krátká vlnová délka laseru 

navíc umožňuje odraz od objektů velmi drobných, či s nízkou hustotou. Právě díky této 

vlastnosti byl LiDAR poprvé využit k mapování zemské atmosféry. [12] 

Nástup digitální fotografie umožnil vývoj time-of-flight kamery. Základním 

principem je zařízení promítající infračervené záření a digitální senzor infračerveného 

spektra. Tato technologie je levnější než LiDAR, proto je dnes na vzestupu a proniká do 

stále více odvětví. 

 

 

2.3.2 LiDAR 
 

2.3.2.1 Princip technologie LiDAR 
LiDAR je nejčastěji konstruován jako rotující hlavice obsahující zdroj laserového 

paprsku i senzory. Zdroj paprsku nutně nemusí rotovat, stačí když rotuje zrcátko, od 

kterého se odráží. Obdobně nemusí rotovat detektor. [14] 

Jako zdroj záření slouží laser, většinou v infračerveném spektru, na jisté aplikace je 

možno využít viditelné i ultrafialové spektrum. V dnešní době existují laserové zdroje 

vysílající na několika různých vlnových délkách zároveň. Tato technologie má velkou 

výhodu v tom, že určité vlnové délky pronikají určitými materiály. Tato skutečnost se 

využívá například v leteckém mapování krajiny, kde určité vlnové délky pronikají vodou 

a vegetací a jiné se od ní odrážejí, čímž se dá určit úroveň země, vodní plochy a porostu 

(Obr. 2.3.2.a). [14][15] 

 

 
Obr. 2.3.2.a - Princip návratu různých vlnových délek [34] 
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Detektory záření jsou většinou velmi citlivé fotodiody nebo fotonásobiče pracující 

v detekovaném spektru. Tyto detektory zaznamenávají odražené paprsky v širokém 

zorném poli. Pokud nejsou umístěny na rotující hlavici, jsou rozmístěny ve směrech 

požadovaného zorného pole LiDARu.  

 

 
Obr. 2.3.2.b - Příklad zorného pole LiDARu [34]  

 

Systém vyhodnocuje vzdálenost snímaného bodu z doby letu paprsku a jeho polohu 

z enkodéru otočné hlavice. Díky otočné hlavici je možné zorné pole LiDARu až 360° v 

jedné ose a výstup údajů o poloze bodů je tedy v polárním souřadném systému. Přidáním 

více páru vysílač/senzor nad sebou získáme skutečné 3D zobrazování ve sférickém 

souřadném systému (Obr. 2.3.2.b). V některých případech je u LiDARu s pouze jedním 

takovýmto párem možnost získat sférické či válcové souřadnice z pohybu LiDARu v 

žádané ose. Například kartografický LiDAR připevněný k letadlu může získávat 

dodatečné souřadnice z GPS a gyroskopů letadla. Podle síly a typu laseru a citlivosti 

detektorů je efektivní dosah LiDARu v rozmezí od několika centimetrů do několika tisíc 

kilometrů. Na bližších vzdálenostech ale kvůli rychlosti světla LiDAR ztrácí přesnost. 

[14][15] 

 
Obr. 2.3.2.c - Letecká kartografie využívající LiDAR [36] 
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2.3.2.2 Využití technologie LiDAR 
Oblasti využívající LiDAR jsou například: 

 

- robotika - navigace v prostoru, rozeznávání předmětů 

- kartografie - letecké, pozemní a orbitální mapování (Obr. 2.3.2.c) 

- meteorologie - mapování počasí a ovzduší 

- archeologie - hledání a mapování historických nalezišť 

- architektura - mapování budov 

- doprava - navigace autonomních vozidel, prevence kolize (Obr. 2.3.2.d) 

- média - tvoření 3D modelů exteriérů i interiérů 

 

 
Obr. 2.3.2.d - Scéna snímaná LiDARem umístěným na vozidle [35] 

 

Díky velkému efektivnímu dosahu a přesnosti, vyplývající z použití jediného 

paprsku, je LiDAR využívaný v situacích, kde je třeba s vysokou přesností mapovat 

vzdálené objekty. Proto nachází zásadní uplatnění v kartografii, jak letecké, tak pozemní. 

LiDAR mířící z letadla dolů dokáže velmi rychle skenovat široké území včetně vrstev 

porostu a vodních těles. Tyto data se dají využít také v oblastech ekologie, agrikultury, 

lesnictví a vodohospodářství. Dosah LiDARu se ještě více vyjímá v orbitálním mapování 

povrchu a počasí planet. Při mapování počasí zase vyniká citlivost LiDARu, takže 

například na rozdíl od fotogrammetrie dokáže detekovat i těžko viditelné a jemné částice. 

Díky vysoké rychlosti a širokému zornému poli je LiDAR ideální pro aplikaci v 

autonomních vozidlech a robotech. V těchto případech složí k orientaci v prostoru a 

zamezuje kolizi. LiDAR umístěný na vozidle navíc může v kombinaci s leteckou 

kartografií sloužit k sestrojení trojrozměrných modelů městských ulic. [14][15] 
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Největší nevýhoda technologie LiDARu je relativně vysoká cena. Z tohoto důvodu 

je používán hlavně v profesionálních aplikacích. Další nevýhoda je relativně velká 

velikost zařízení a potřeba mechanické operace, což omezuje využití v drobné osobní 

elektronice. Dále díky citlivosti senzoru nastává při používání více zařízení se stejnou 

vlnovou délkou najednou riziko rušení. [14][15] 

 

2.3.2.3 Příklady senzorů LiDAR 
Leica ScanStation P50 (Obr. 2.3.2.e) je profesionální statický skener s volitelným 

zorným polem využívaný k vytvoření přesného 3D obrazu rozsáhlých venkovních scén. 

Díky dosahu až 1 km se používá například pro skenování staveb, skalních formací a 

jiných velkých objektů za účelem statických výpočtů, památkových prací nebo pro 

mediální účely. Společně s LiDARem obsahuje barevnou kameru, díky které může být 

zachycené mračno bodů obarveno. Konstrukce se skládá z trojnožky a otočné hlavice, 

která obsahuje počítač, který systém ovládá a zpracovává data. Konstrukce je velmi 

odolná vůči vlivům prostředí. Provozní teplota udávaná výrobcem je v rozsahu -20°C až 

+50°C, a kamera je odolná vůči prachu a dešti. Přesnost zachycování je podle vzdálenosti 

v řádu několika milimetrů. Podle potřeby může laser pracovat ve viditelném či 

neviditelném spektru. [37] 

 

 
Obr. 2.3.2.e - LiDAR Leica ScanStation P50 a výsledek skenování [37] 

 

Velodyne HDL-64E (Obr. 2.3.2.f) je profesionální LiDAR určený pro detekci 

překážek a navigaci autonomních vozidel. Horizontální zorné pole je 360° a vertikální 

30° díky 64 vertikálně rozmístěným paprskům pracujícím v infračerveném spektru. Jeho 

maximální dosah 120 m a vysoká rychlost skenování z něj dělají ideální nástroj pro 

automatická vozidla, která potřebují rychle reagovat na dopravní situace. [35] 

 

 
Obr. 2.3.2.f - LiDAR Velodyne HDL-64E [35] 
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2.3.3 Time-of-flight kamera 
 

2.3.3.1 Princip time-of-flight kamery 
Na rozdíl od LiDARu neobsahuje konstrukce time-of-flight kamery žádné 

pohyblivé části. Zdrojem záření je zde LED nebo laser v infračerveném spektru. Time-

of-flight kamera osvěcuje celou scénu najednou, na rozdíl od LiDARu, který používá 

soustředěný paprsek k postupnému skenování scény. Tento osvětlovací zdroj může 

vysílat homogenní světlo, či speciální vzor, například tečkovanou síť. Zdroj scénu 

osvětluje pulzy o vysoké frekvenci. Existují i time-of-flight kamery osvětlující scénu 

nepřerušeným fázově modulovaným světlem. [18][39] 

Takto osvětlovanou scénu snímá speciální vysokofrekvenční infračervená kamera. 

Každý pixel snímá údaj o dopadu světla příslušné vlnové délky a v okamžiku dopadu je 

zaznamenán čas od vyslání pulzu, nebo v případě modulovaného světla měří fázový 

posun dopadajících paprsků. Každý pixel je rozdělen na několik částí (u pulzních 2, u 

fázových 4), které se postupně zapínají a vypínají (Obr. 2.3.3.a). Čím déle je každá část 

při zapnutí osvětlena, tím větší elektrický náboj se na ní akumuluje. Z těchto hodnot se 

pak vypočte přesnější čas dopadu světla, než umožňuje rychlost polovodičů. [39] 

 

 
Obr. 2.3.3.a - Princip měření času dopadu paprsku  [39] 

 

Výstup celého systému by se dal přirovnat k digitálnímu snímku, kde jsou údaje o 

barvě nahrazeny údaji o vzdálenosti od kamery (Obr. 2.3.3.b). Při kombinaci systému s 

barevnou kamerou lze tedy zkonstruovat mračno bodů s údaji o poloze i o barvě každého 

bodu. Opět je zde nutnost znát parametry objektivů obou kamer, nebo před snímáním 

provést kalibraci. [18][39] 

 

 
Obr. 2.3.3.b - Výstupní obraz time-of-flight kamery [41] 
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2.3.3.2 Využití time-of-flight kamery 
Time-of-flight kamery jsou relativně novou a rychle se rozvíjející technologií. 

Jejich největší výhodou je relativní jednoduchost konstrukce a rychlost zpracování dat. 

Na rozdíl od LiDARu a triangulačních metod je celá scéna naskenovaná v okamžiku 

návratu oraženého záření a není třeba žádných výpočtů složitějších než výpočet 

vzdálenosti bodů z uplynulého času. Kombinace výstupu time-of-flight kamery a barevné 

kamery je také mnohem jednodušší. Time-of-flight kamery se tedy dají využít v 

aplikacích, kde je důležitá okamžitá reakce systému. Díky této jednoduchosti jsou i 

výrazně levnější a menší než většina LiDARů. Jsou tedy vhodnou alternativou LiDARu 

pro osobní použití. V porovnání s metodou strukturovaného světla dosahují time-of-flight 

kamery o něco menší míry detailu, ale větší efektivní vzdálenosti. [18] 

Time-of-flight kamera je na blízkých vzdálenostech, podobně jako LiDAR, 

omezena rychlostí světla. Skenery využívající strukturované světlo jsou tedy na blízkých 

vzdálenostech v řádu centimetrů přesnější. Naopak na vzdálenostech v řádech kilometrů, 

díky citlivosti senzoru a přesnosti laseru, vyniká LiDAR. Další nevýhoda je obdobná jako 

u metody strukturovaného světla - kvůli jednomu zdroji osvětlení a jednomu snímači 

s různými úhly pohledu vznikají z pohledu kamery na scéně stíny (Obr. 2.3.3.c). U 

některých time-of-flight kamer se proto setkáváme se sestavou více projektorů, které se 

střídají ve vydávání pulzů. Time-of-flight kamery také mohou mít problém s lesklými 

plochami jako většina ostatních metod využívajících světlo. [16][18] 

 

 
Obr. 2.3.3.c - Kamera nemůže zobrazit oblast, kam objekt v popředí vrhá stín 

[38] 

 

Time-of-flight kamery jsou tedy ideálním řešením pro systémy interagující s lidmi 

a objekty v pohybu, například pro roboty nebo systém na sledování chodců z jedoucího 

vozidla. Přesnost a rychlost time-of-flight kamery umožňuje sledovat chování chodců a 

předvídat jejich trajektorii. Dalším zajímavým využitím je snímání lidského těla jako 

uživatelského rozhraní, například ve virtuální realitě, nebo pro ovládání technologie bez 

dotyku. Time-of-flight kamery v kombinaci s barevnou kamerou, jeden z typů RGB-D 

kamer, mohou například sloužit k jednoduchému odfiltrování pozadí při snímání osob. 

[16][18] 
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2.3.3.3 Příklady time-of-flight kamer 

 
Obr. 2.3.3.d - Microsoft Kinect for Xbox One [30] 

 

Microsoft Kinect for Xbox One (také Kinect v2) je jedním ze zařízení použitých 

v experimentální části této práce a přímým nástupcem zařízení Kinect v1. Na rozdíl od 

Kinectu v1, který využívá metodu strukturovaného světla, využívá Kinect v2 metodu 

time-of-flight. Byl představen na trh roku 2013 společně s představením herní konzole 

Xbox One jako její nedílná součást. Díky své vylepšené přesnosti a rozlišení mohla být 

použita na přihlašování pomocí rozpoznání obličeje, rozpoznávání výrazu obličeje, 

sledování až šesti postav najednou,  Po relativním neúspěchu jako příslušenství k této 

konzoli byl vydán adaptér pro USB3.0 a poté Microsoft vydal verzi Kinectu v2 určenou 

pro PC (Kinect for Windows v2). Dnes je Kinect v2 využíván uživateli pro projekty 

vyžadující levné, rychlé a jednoduše použitelné RGB-D senzory. Kinect v2 již dnes není 

v prodeji. [30][42] 

 

 
Obr. 2.3.3.e - Součásti zařízení Kinect v2 [17] 
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Tělo Kinectu v2 se tvarem a velikostí podobá Kinectu v1 s několika rozdíly (Obr. 

2.3.3.e). Podstavec postrádá motorizovaný polohovací systém, ale je širší a obsahuje pole 

mikrofonů. Od motorizace bylo upuštěno díky rozšíření zorného pole kamer. Při snímání 

zpracovává Kinect v2 velké množství dat, což může způsobit přehřívání, proto vrchní část 

konzole obsahuje elektrický ventilátor (Obr. 2.3.3.f).  [17][30][42] 

 
Obr. 2.3.3.f - Umístění ventilátoru na Kinectu v2  

 

Snímači Kinectu v2 jsou RGB kamera a time-of-flight infračervená kamera. 

Barevná kamera má rozlišení 1920x1080 a zaznamenává na frekvenci 30 fps. 

Infračervená kamera snímá hloubkovou mapu 512x424 na stejné frekvenci. Kamery mají 

opět rozdílné optiky a výsledné obrazy spolu tvarově nekorespondují. [30][42] 

Kinect v2 zaplavuje scénu pulzy infračerveného laseru. Laserový projektor se 

nachází hned vedle infračervené kamery kvůli eliminaci stínů. Efektivní vzdálenost je 

přibližně stejná jako u Kinectu v1 (0,5-5 m). 
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3 Algoritmus pro kalibraci RGB-D senzoru a 
projektoru 

 

3.1 Popis zadání 
Tato práce se v praktické části zabývá vytvořením algoritmu pro automatickou 

synchronizaci snímané hloubkové mapy a promítaného obrazu. Algoritmus je navržen 

jako doplněk pro existující program, který slouží jako výuková pomůcka představující 

možnosti zařízení snímající hloubkovou mapu. Program pracuje s výukovým modelem 

(Obr. 3.1.a), který se skládá z krabice naplněné pískem, na kterou shora míří zařízení 

snímající hloubkovou mapu (Kinect) a dataprojektor, který na písek promítá barvu či 

vrstevnice podle snímané hloubkové mapy. Stávající forma programu není schopna 

automatické kalibrace promítaného a snímaného obrazu, takže se obraz musí vždy 

nastavovat ručně. Program je napsán v prostředí MATLAB, proto je taky celý algoritmus 

psaný v MATLABu a nevyužívá žádné add-ony, které nevyužívá stávající program.  

Algoritmus byl vytvořen s ohledem na to, aby mohl sloužit ke kalibraci různých 

podobných modelů. Měl by tedy být schopen fungovat s různými dataprojektory, různými 

pískovišti a RGB-D kamerami. Model by si tak byl schopen sestavit a vyzkoušet každý, 

kdo má přístup k RGB-D kameře, dataprojektoru a krabici s pískem.  

 

 
Obr. 3.1.a - Příklad výukového modelu fungujícího se stávajícím programem 

vyžadující ruční kalibraci [40] 
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3.2 Popis součástí 
Sestavený model by měl být složen z pískoviště na rovné zemi pod senzorem a 

dataprojektorem. Protože při testování algoritmu není třeba měnit tvar terénu a je důležitá 

jednoduchá manipulace se součástmi modelu pro simulaci různých situací, byl algoritmus 

vyvinut na modelu, kde je pískoviště zavěšeno na stěně a dataprojektor se senzory jsou 

umístěny na stoličce v přibližně stejné výšce (Obr. 3.2.a). Místo složitého terénu z písku 

je zde z papíru vymodelován jeden kopec pro jednoduchou orientaci ve snímaných 

datech.  

 

 
Obr. 3.2.a - Součásti modelu použitého pro testování algoritmu 

  

3.2.1 MATLAB 
Celý algoritmus funguje v prostředí MATLAB (Matrix Laboratory). MATLAB je 

programovací prostředí využívající proprietární jazyk stejného jména. Specializuje se na 

práci s maticemi a vizualizaci dat, což vyhovuje účelu této práce. MATLAB obsahuje 

možnost různých rozšíření (add-onů), například v podobě knihoven funkcí, tzv. toolboxů, 

z nichž některé jsou součástí různých verzí MATLABu, některé placené a některé volně 

šířené komunitou. Algoritmus byl vytvořen ve verzi R2018a se všemi standardními 

toolboxy a s přidaným toolboxem Image Acquisition Toolbox Support Package for Kinect 

for Windows Sensor (Obr. 3.2.1.a).  

 

 
Obr. 3.2.1.a - Image Acquisition Toolbox Support Package for Kinect for 

Windows Sensor 
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MATLAB podporuje Windows, macOS i Linux, a má i aplikace pro iOS a Android 

s omezenou funkčností. Tato práce využívá systém Windows 10 a oficiální ovladače 

Kinect for Windows SDK.  

 

3.2.2 Pískoviště 
Vzhledem k tomu, že cílem algoritmu je flexibilita, může jako pískoviště sloužit 

jakákoli čtyřstěnná krabice. Podmínkou je, aby se tato krabice vešla do promítaného 

obrazu, čehož jde jednoduše docílit oddálením dataprojektoru od krabice. Dále by její 

stěny měly být při kalibraci nepříliš odchýlené od okrajů promítaného obrazu (rozumná 

maximální odchylka mezi 10-15 %). Krabice by měla být naplněna světlým pískem, aby 

na něm byl zřetelný promítaný obraz. Další podmínkou správného fungování algoritmu 

je barevný kontrast mezi obsahem nebo okraji krabice a plochou pod krabicí. Při testování 

byla použita zelená krabice na béžovém pozadí. 

 

3.2.3 Dataprojektor 
Algoritmus podporuje široký rozsah dataprojektorů. S dataprojektorem přímo 

nekomunikuje, výstupní obraz pouze posílá na displej systému č. 2. Dataprojektor může 

být rovněž umístěn kdekoli, nezávisle na poloze pískoviště a RGB-D kamer. Jedinou 

podmínkou je, aby okraje promítaného obrazu přesahovaly okraje pískoviště. Při 

testování byl použit HDMI dataprojektor s rozlišením 1920x1080.  

 

3.2.4 RGB-D senzory 
Algoritmus byl vyvinut a testován se zařízeními Kinect v1 a v2 (popsané výše 

v kapitolách 2.2.2.4 a 2.3.3.3), a měl by být jednoduše adaptovatelný na jiné podobné 

RGB-D kamery, případně i na sestavu hloubkového senzoru a kamery. Obě testovaná 

zařízení mají jiný poměr stran snímaného obrazu a nemají synchronizovaný obraz 

barevné a hloubkové kamery (Obr. 3.2.4.a). Algoritmus proto tedy musí řešit jak kalibraci 

promítaného a snímaného obrazu, tak kalibraci hloubkového a barevného obrazu.  

 
Obr. 3.2.4.a - Porovnání zorných polí, poměru stran a rozlišení dvou senzorů 

Kinect [42] 
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Tato práce také testuje vhodnost obou zařízení pro danou situaci. Zařízení využívají 

k snímání hloubky rozdílné metody (Kinect v1 strukturované světlo, Kinect v2 time-of-

flight), mají jiná rozlišení a kvalitu záznamu. Otázkou je, zda jsou zaměnitelné, a jestli je 

některé z nich vhodnější.  

Pro správnou funkčnost algoritmu je třeba umístit senzor přibližně kolmo naproti 

vnitřku pískoviště. Senzor nemusí být přesně na středu, ale pro správné snímání 

hloubkové mapy písku by měla kamera vidět celý vnitřek krabice. Minimální vzdálenost 

od pískoviště je omezena zorným polem senzoru a maximální dosahem senzoru. 

Testování bylo prováděno v rozmezích vzdálenosti přibližně 0,8-2 m (Obr. 3.2.4.b).  

 

 
Obr. 3.2.4.b - Vzájemná poloha krabice, senzorů a dataprojektoru při testování  
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3.3 Popis řešení 
Vzhledem k tomu, že by měl být algoritmus použitelný pro různé konfigurace 

modelu, je velmi flexibilní a vyžaduje zadání vstupních parametrů pouze při prvním 

sestavení modelu. Nejprve je na druhé obrazovce vytvořeno okno, které bude sloužit pro 

účely kalibrace a projekce. Poté algoritmus sejme 3 různé snímky, snímek rámečku 

projekce a barevný i hloubkový snímek pískoviště, a zjistí jejich rozměry. Dále jsou 

snímky oříznuty podle zadaných parametrů a jsou vyfiltrovány na binární údaje. Podle 

těchto binárních údajů jsou dále zjištěny pozice rohů kalibračního rámečku 

dataprojektoru a rohů pískoviště v hloubkovém snímku. Binární obraz barevného snímku 

pískoviště je pak oříznut podle rámečku projekce a roztažen přes celou promítací plochu. 

Poté jsou v tomto obraze nalezeny rohy pískoviště a podle nich je transformován 

hloubkový obraz tak, aby seděl na barevný obraz. Výsledný hloubkový obraz může být 

ještě podle zadaných parametrů posunut, a poté je promítnut na pískoviště. Algoritmus 

na výsledném obraze neprovádí vyhlazování povrchu kvůli lepší vizualizaci rozdílů a 

chyb testovaných zařízení.  Na diagramu níže je znázorněn běh algoritmu, na kterém jsou 

barevně rozlišené operace podle toho, s jakým snímkem pracují (Obr. 3.3.a). Celý 

algoritmus včetně videa běhu a zadaných i výstupních hodnot je přiložen na CD. Níže 

jsou jednotlivé operace popsány blíže. 

 

 
Obr. 3.3.a - Diagram běhu algoritmu 
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3.3.1 Parametry 
Po otevření souboru sandboxCalibration.m uvidíme první odstavec Parameters. 

Zde si uživatel navolí parametry, které jsou důležité pro správnost kalibrace.  

- Device určuje zařízení použité ke snímání obrazu a hloubky.  

- Lighting ovládá míru osvětlení při sejmutí snímku pískoviště. Pro kalibraci je 

důležitý barevný kontrast, který při některém ambientním osvětlení není 

dostatečný.  

- BoxMin a BoxMax nastavují výšku od podlahy v které algoritmus hledá okraje 

pískoviště.  

- parametry Crop ovládají ořez pořízených snímků, například pro případy, kde 

podlaha kolem pískoviště není homogenní a je třeba oříznout rušivé elementy. 

Zadané hodnoty jsou v pixelech hloubkového snímku a dále v kódu jsou 

přepočítány na velikost barevného snímku. Tento přepočet snižuje počet 

zadávaných parametrů, a zajistí oříznutí přibližně stejné velikosti u obou obrazů. 

- parametry Move ovládají posunutí jednotlivých stran výsledného hloubkového 

obrazu pískoviště blíže nebo dál od středu promítání. Slouží k odstranění chyby 

způsobené tím, že promítaný obraz dopadá na okraje dříve než na stěnu, což může 

při promítání pod úhlem způsobit posun obrazu.  

- BoxMaskFunction určuje funkci, která bude použita k převedení obrazu krabice 

na binární hodnoty. Pokud kalibrace proběhne chybně, uživatel může použít 

zabudovanou funkci MATLABu Color Thresholder pro vytvoření nové funkce 

podle barvy pískoviště z obrazu ColorImageBOX (Obr. 3.3.1.a).  

 

 
Obr. 3.3.1.a - Použití funkce ColorThresholder pro vytvoření funkce na 

vytvoření binární masky. Maska může obsahovat vnitřek pískoviště. 
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3.3.2 Získávání dat 
Algoritmus provádí snímání obrazu v odstavci Snapshot acquisition. Nejprve je 

nutné vytvořit proměnnou se vstupem videa funkcí videoinput. Z toho je poté pořízen 

snímek funkcí getsnapshot. Dále jsou z pořízeného snímku získány jeho rozměry funkcí 

size, které jsou využity při přepočítání velikosti ořezu hloubkového obrazu ze zadaných 

parametrů na velikost ořezu barevného obrazu. 

 
%% Snapshot acquisition 
DepthVid = videoinput(Device, 2); 
DepthShot = getsnapshot(DepthVid); 
DeviceDepX = size(DepthShot,2); 
DeviceDepY = size(DepthShot,1); 

Snippet 3.3.2.a - Pořízení hloubkového snímku a zjištění jeho rozměrů 

 

Dále je vytvořena prázdné matice BGimage, která bude sloužit jako obraz pro 

osvětlení scény při snímání barevných snímků. Barevné snímky jsou dva. První, 

ColorShotBOX, je pořízen při lehce osvětleném pozadí a slouží k identifikaci okrajů 

pískoviště. V tomto případě je BGimage vyplněn podle parametru Lighting. Druhý 

barevný snímek, ColorShotFRAME, slouží k identifikaci okrajů promítaného obrazu. 

BGimage je v tomto případě černý s výraznými bílými okraji. 

 
% podsvícení pro pořízení snímku rámečku projekce 
BGimage(:,:,:) = 0; 
BGimage(:,1:20,':') = 1; 
BGimage(:,(MonitorPositions(2,3)-20):(MonitorPositions(2,3)-1),':') = 

1; 
BGimage(1:20,:,':') = 1; 
BGimage((MonitorPositions(2,4)-20):(MonitorPositions(2,4)-1),:,':') = 

1; 
imshow(BGimage); 

Snippet 3.3.2.b - Vytvoření rámečku projekce  

 

 
Obr. 3.3.2.a - Porovnání barevného a hloubkového snímku Kinectu v2. Oba 

snímky vyžadují oříznutí, aby se odtranily rušivé elemety.  
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3.3.3 Filtrace dat 
Pořízené snímky jsou překlopené podle osy Y a v některých případech potřebují 

oříznout. O oboje se v odstavci Crop postará funkce flip. Kvůli nedokonalostem 

hloubkové kamery může na lesklých plochách dojít k nulovým hodnotám hloubky. Tyto 

a jiné chybové hodnoty jsou odstraněny a nahrazeny průměrem vzdálenosti všech pixelů.  

V odstavci Convert to bin jsou z obrazu získávány binární hodnoty. Barevné obrazy 

jsou vyfiltrovány podle barvy funkcemi createMask. Tyto funkce jsou vytvořené pomocí 

funkce MATLABu Color Thresholder. Při testování se nejvíce osvědčila filtrace 

v barevném prostoru L*a*b*, který je založen na osách L* (Lightness), a* (zelená - 

červená), b* (modrá - žlutá). Funkce tak dokázala zřetelně detekovat zelenou krabici při 

různém ambientním osvětlení, i na nepříliš kontrastním pozadí.  

Hloubkový obraz je filtrován podle zadaných rozmezí výšky krabice od podlahy. 

Využívá průměrnou hodnotu vzdálenosti a hledá bližší body v zadaném rozmezí. Při 

velkém zkosení senzoru tak může nastat nechtěný efekt, že jedna strana podlahy 

z pohledu kamery značně převyšuje druhou stranu. Toto je ošetřeno jenom částečně 

v detekci hran a rohů, a proto se doporučuje přibližně kolmé postavení senzoru.  

 

 ,  

   
Obr. 3.3.3.a - Oříznuté snímky a jejich korespondující binární obrazy 
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3.3.4 Detekce hran a rohů 
K zjištění rohů z binárních obrazů slouží funkce rectangleCorners.m. Funkce také 

vytvoří grafické znázornění svého průběhu. Vstupy jsou binární obraz Image_BIN a 

pozice v generovaném subplotu subplotVal. 

Nejprve funkce vyplní všechny prostory ohraničené hodnotou 1 pomocí funkce 

imfill. Poté použije funkci bwboundaries k získání obrysů všech takto vyplněných míst.  

 
Image_filled = imfill(Image_BIN,'holes'); 
Image_bwboundaries = bwboundaries(Image_filled); 

Snippet 3.3.4.a - Získání obrysů 

 

Funkce bwboundaries vrací strukturu očíslovaných polí (cell), kde každé pole 

obsahuje údaje o jednom obrysu. Z nich je vybrán obrys s největší plochou. Při velkém 

zkosení hloubkové kamery se může stát, že binární obraz bude obsahovat velkou část 

podlahy (Obr. 3.3.4.a), a tedy největší plochu, proto algoritmus vyřadí obrysy, které 

nejsou na středu obrazu. 

 
Obr. 3.3.4.a - Do binárního obrazu při velkém zkosení hloubkové kamery 

zasahuje část podlahy. Vpravo je znázorněno, že to výsledek neovlivní. 

 

Dále jsou zjištěny rozměry vybraného obrysu a na každé jeho straně je vyříznut kus 

obrysu o délce 60% celkové výšky nebo šířky obrysu. Na délce vyříznuté strany závisí 

výsledná přesnost odhadu pozice rohů. Delší výřez by způsobil to, že by při velkém 

pootočení pískoviště výsledný okraj zahrnoval i část vedlejší strany (Obr. 3.3.4.b). Kratší 

výřez by mohl způsobit nepřesnost v dalším kroku.  

 
Obr. 3.3.4.b - Výřez stran a chyba způsobená příliš velkým natočením krabice . 

Jednotlivé vyextrahované strany jsou zobrazené různými barvami.   
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Dalším krokem je proložení bodů každé strany přímkou, k čemuž slouží funkce 

polyfit. Získáme tedy 4 přímky, a v bodech kde se protínají jsou hledané rohy. 

Poslední krok funkce zobrazí vstupní binární obraz, 4 vyříznuté strany, jimi 

proložené přímky, a výsledné rohové body (Obr. 3.3.4.c). Výstupními parametry funkce 

jsou souřadnice rohových bodů a binární obraz vyplněného obrysu.  

 

 
Obr. 3.3.4.c - Nalezené rohy u všech binárních obrazů. První obraz  zleva je 

hloubkový s vadou způsobenou úhlovým vychýlením senzoru. Druhý obraz je 

obraz rámečku lichoběžníkové promítací plochy. Třetí obraz je transformovaný 

obraz pootočeného, špatně nasvětleného pískoviště.  

 

 

3.3.5 Transformace obrazu 
Když už jsou známé rohy každého útvaru, je algoritmus schopen postupné 

transformace obrazů. Nejprve jsou vytvořena data o posunu kontrolních bodů, v našem 

případě čtyř rohových bodů, pomocí funkce cp2tform. Tato funkce porovnává matici 

s originálními body a matici s požadovanými novými souřadnicemi bodů. Samotná 

transformace je pak prováděna funkcí imtransform.  

 
%% Transform ColorImage 
TFORM=cp2tform([intersect_Frame_ULx intersect_Frame_ULy;... 
    intersect_Frame_DLx intersect_Frame_DLy;... 
    intersect_Frame_URx intersect_Frame_URy;... 
    intersect_Frame_DRx intersect_Frame_DRy],... 
    [1 1; 1 ColY; ColX 1; ColX ColY],'projective');  

  
CutoutBOX=imtransform(ColorImageBOX_BIN,TFORM,'XData',... 
    [1 ColX],'YData',[1 ColY],'XYScale',[1 1]); 

Snippet 3.3.5.a - Transformace barevného obrazu pískoviště (Box) podle rohů 

promítacího rámečku (Frame) na obdélník vyplňující celou promítací plochu  

 

V algoritmu nejprve proběhne transformace barevného obrazu pískoviště (Box) 

podle rohů promítacího rámečku (Frame) na obdélník vyplňující celou promítací plochu. 

Poté jsou zjištěny její rohy funkcí rectangleCorners, a teprve poté je provedena 

transformace hloubkového obrazu (Depth) na barevný obraz (Box).  
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3.3.6 Promítnutí hloubkové mapy 
Hloubkový obraz je nakonec upraven, aby mohl být promítnut. V odstavci Final 

cropping/padding se na každé straně přidá nebo ořízne pruh pixelů podle zadaných 

parametrů. Veškeré hodnoty mimo obrys zjištěný funkcí rectangleCorners jsou 

vyfiltrovány na nejnižší hodnoty (tzn. nejbližší hloubkové kameře) vyskytující se uvnitř 

obrysu a je vytvořena barevná mapa, ve které mají černou barvu (Obr. 3.3.6.a).  

 
%% Results 
figure(1);               % promítací plocha 
imagesc(DepthProjected); % zobrazení hloubkové mapy 
cmap = parula(256); 
cmap(1,:)=[0,0,0];       % černá barva nejnižších hodnot 
colormap(cmap); 

Snippet 3.3.6.a - Promítnutí a obarvení hloubkové mapy 

 

 

  
Obr. 3.3.6.a - Výsledný promítaný obraz DepthProjected z Kinectu v1 (vlevo) a 

Kinectu v2 (vpravo) 
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3.4 Testování algoritmu a RGB-D senzorů 
Obě verze Kinectu požívají ke snímání hloubkové mapy jinou metodu. Infračervená 

kamera Xboxu v1 má sice vyšší rozlišení, ale využívá metodu strukturovaného světla se 

záměrným obrazcem v podobě tečkované struktury, a mnoho údajů tedy musí odhadovat. 

Kinect v2 oproti tomu přímo měří dobu letu světla, a proto tvoří přesnější hloubkový 

obraz i při nižším rozlišení. Nejvíce je rozdíl znát v rovných plochách a hranách (Obr. 

3.4.a). V testovaném modelu vznikla chyba v hloubkové mapě terénu, způsobena tím, že 

byl terén vymodelován z papíru, který propouští vlnovou délku používanou zařízením 

Kinect v2. 

 

  

  
Obr. 3.4.a - Porovnání hloubkového obrazu z Kinectu v1 (vlevo) a Kinectu v2 

(vpravo). Kinect v1 hůře detekuje tvar strmých  stěn a rovných hran. Kinect v2 

má zase problémy s průsvitnými objekty. 

 

Barevná kamera Kinectu v1 má výrazně horší kvalitu obrazu i barev a algoritmus 

má tedy zhoršenou přesnost při filtraci barvy krabice. Funkce createMask pro Kinect v1 

tedy musí být jiná než pro Kinect v2 a nefunguje v takovém rozmezí ambientního 

osvětlení. Testování simuluje různé konfigurace modelu a různé světelné podmínky.  

 
Obr. 3.4.b - Porovnání barevného obrazu Kinectu v1 (vlevo) a Kinectu v2 

(vpravo) 
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3.4.1 Senzor a dataprojektor nad pískovištěm 
První konfigurace simuluje standardní situaci, kdy jsou senzor i dataprojektor 

přibližně nad středem pískoviště ve vzdálenosti cca 80 cm. Ani jeden ze senzorů nemá 

s touto konfigurací problémy. Na Obr. 3.4.1.a jsou výsledné promítané hloubkové obrazy 

obou zařízení. Na Obr. 3.4.1.b (pro Kinect v1) a 3.4.1.c (pro Kinect v2) jsou zobrazeny 3 

pořízené snímky po ořezu a jejich korespondující binární obrazce s nalezenými rohy.  

 

 

 
Obr. 3.4.1.b - Oříznuté a binární verze snímků z Kinectu v1.  

 

 

 

 
Obr. 3.4.1.c - Oříznuté a binární verze snímků z  Kinectu v2.   
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3.4.2 Senzor a dataprojektor ve vzdálenosti 2 m 
V této konfiguraci je opět dataprojektor a senzory přibližně uprostřed nad 

pískovištěm, tentokrát ve vzdálenosti 2 m. Kinect v1 má v této konfiguraci problém 

správně rozlišit obrysy pískoviště, zejména v barevném snímku. Při tlumeném 

ambientním osvětlení bylo třeba zvýšit osvětlení (Lighting) při pořizování snímku 

pískoviště a bylo nutno doladit funkci CreateMask. Při použití více kontrastního pozadí 

a pískoviště by v této situaci fungoval algoritmus výrazně lépe.  

 

 
Obr. 3.4.2.a - Oříznuté a binární verze snímků z  Kinectu v1.  

 

Kinect v2 neměl v této konfiguraci žádné problémy, zejména díky vyšší kvalitě a 

rozlišení RGB kamery, a využití time-of-flight metody, která je zpravidla lepší na vyšší 

vzdálenosti než strukturované světlo. 

 

 
Obr. 3.4.2.b - Oříznuté a binární verze snímků z Kinectu v2. 
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3.4.3 Senzor a dataprojektor mimo pískoviště 
Tato konfigurace simuluje situaci, kdy je potřeba aby se senzor i dataprojektor 

nenacházely přímo nad krabicí. Senzor a dataprojektor jsou ve vzdálenosti 120 cm a jsou 

přibližně 60 cm posunuty od středu krabice. Senzor musí být přibližně kolmo k pískovišti, 

takže je jeho posun od středu pískoviště omezen zorným polem. K tomuto účelu je 

vhodnější Kinect v2 díky svému širšímu zornému poli. V testované konfiguraci zorné 

pole Kinectu v1 nestačilo na záběr krabice (Obr. 3.4.3.a).  

 

 
Obr. 3.4.3.a - Zorné pole Kinectu v1 v této konfiguraci nestačí na záběr 

pískoviště 

 

 

 

 
Obr. 3.4.3.b - Oříznuté a binární verze snímků z  Kinectu v2. 
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3.5 Možné aplikace a rozšíření 
V současné formě se algoritmus hodí především na použití s výše zmíněným 

výukovým modelem. Do existujícího stavu modelu přináší přínos v podobě automatické 

kalibrace, model se tak dá ihned po složení používat bez důkladného seřizování. 

Algoritmus se také hodí, pokud je například model často rozkládán a přenášen. Díky 

jednoduchosti použití je vhodný i pro uživatele bez zkušeností s prostředím MATLAB.  

Algoritmus by bylo možné adaptovat i na jiné, podobné situace, kdy je třeba 

kalibrovat promítaný a snímaný obraz. Jednodušší forma algoritmu může například 

sloužit při kalibraci dataprojektoru bez korekce lichoběžníkového zkreslení na 

obdélníkové promítací plátno.  

Algoritmus byl napsán tak, aby fungoval samostatně, je zde však možnost jeho 

kombinace se stávajícím programem, který simuluje různé módy zobrazení v reálném 

čase. Kalibrace ve stávající formě trvá přibližně 10 sekund. Pokud by algoritmus 

zobrazoval hloubkovou mapu v reálném čase, bylo by vhodné, aby se po první kalibraci 

daly provádět dodatečné kalibrace pro případ, že by se při tvarování terénu pohnulo 

s pískovištěm. Tyto dodatečné kalibrace by pouze měřily posun pískoviště od původní 

zkalibrované polohy, na což by stačil hloubkový obraz, takže by nebylo třeba přerušovat 

promítání kvůli pořízení barevných snímků.  

Dále by bylo možné vylepšit spolehlivost algoritmu. V současné formě má na 

spolehlivost kalibrace velký vliv kvalita osvětlení. Ta se dá ovlivnit změnou parametru 

Lighting. Pro automatickou úroveň osvětlení by bylo třeba provést měření závislosti 

ambientního osvětlení a úrovně osvětlení vrhaného dataprojektorem. Nastává zde ale 

problém, že různé modely dataprojektorů mají jinou sílu osvětlení. Míra automatického 

osvětlení by tedy zůstala závislá na parametru Lighting, ale automaticky by se upravovala 

podle ambientního osvětlení.   

Dalším parametrem, který by šlo do jisté míry zautomatizovat, jsou hodnoty Move, 

které posouvají strany výsledného obrazu. Posuv stran je způsoben tím, že kalibrace 

zjišťuje polohu promítaného obrazu na zemi, zatímco výsledný obraz je promítán na 

povrch pískoviště kus od země. Směr posuvu je ovlivněn úhlem dopadu světla, takže pro 

jeho eliminaci bychom museli znát relativní polohu pískoviště a dataprojektoru. V teorii 

by se takový údaj dal zjistit z velikosti stínu vrhaného krabicí při znalosti její výšky a 

vzdálenosti od dataprojektoru.  
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4 Závěr 
V rešeršní části této práce jsou představeny různé metody snímání hloubkové 

mapy. Práce se dále zaměřuje na metody reflexní, jejichž zástupci jsou využity 

v praktické části práce. Práce stručně pojednává o vývoji, technologických aspektech a 

možnostech využití těchto metod. Byly vysvětleny rozdíly v tom, jak různé metody 

snímají hloubkovou mapu a pro jaké účely jsou nejvhodnější. U každé metody jsou 

představeny její výhody a nevýhody, a přehled zařízení využívajících tyto metody. 

Představená zařízení jsou vybrána tak, aby zahrnovala co nejširší škálu využití a cenové 

dostupnosti.  

Mezi těmito zařízeními jsou i RGB-D kamery Microsoft Kinect v1 a v2, které 

přes svoji podobnost využívají pro snímání hloubkové mapy jiné metody. Přestože byly 

obě verze vyvinuty jako ovládací prvek pro herní konzole, dají se díky své kompatibilitě 

využít jako hloubkové senzory pro širokou škálu aplikací.  

V praktické části se práce zaměřuje na vytvoření algoritmu sloužícího 

k synchronizaci snímané hloubkové mapy s obrazem promítaným na snímaný výukový 

model. Tímto modelem je interaktivní pískoviště, na které je promítána barevná 

vizualizace hloubkové mapy. Stávající program ovládající model neposkytuje možnost 

automatické kalibrace, a ani při ručním nastavení neumožňuje deformaci obrazu při 

promítání pod úhlem. Algoritmus byl vytvořen v prostředí MATLAB kvůli kompatibilitě 

se stávajícím modelem. Algoritmus sejme snímky, z kterých pomocí funkce zjistí rohové 

body promítané plochy a krabice, a transformuje hloubkový obraz tak, aby pasoval na 

snímanou krabici. Výsledná projekce je barevná reprezentace hloubkové mapy promítaná 

pouze na pískoviště. Kvůli výškovému rozdílu okraje krabice a země, podle které je 

zjišťována poloha promítaného obrazu, se ve výsledné projekci vyskytuje malý posun 

obrazu, který je možno eliminovat manuálně zadáním parametrů.  

Při návrhu a testování algoritmu byla využita náhrada modelu přizpůsobená pro 

jednodušší manipulaci s jejími součástmi. Záměrně byla zvolena nestandardní krabice 

kvůli důrazu na flexibilitu algoritmu. Pro testování byly navrženy tři různé situace, které 

by mohly nastat při skutečném použití. Algoritmus byl testován se senzory Kinect v1 a 

v2, a jejich výsledky byly porovnány. Výsledky potvrdily, že novější Kinect v2 je pro 

model vhodnější než starší Kinect v1. Kinect v2 splnil bez problému všechny testované 

situace, zatímco Kinect v1 měl v jedné z nich problémy kvůli nedostatečné kvalitě 

barevné kamery, a v další neuspěl vůbec kvůli malému zornému poli.  

Jako budoucí rozšíření je plánováno spojení se stávajícím programem, který 

zobrazuje vrstevnice a jiné vzory ovládané hloubkovou mapou v reálném čase. Dále bude 

kalibrační algoritmus upravován pro větší spolehlivost i za zhoršených světelných 

podmínek, a některé parametry, které je třeba manuálně zadávat, boudou 

zautomatizovány.  
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6 Seznam zkratek a symbolů 
CMM    - Coordinate-measuring machine 

CT    - Computed tomography 

Exif    - Exchangeable image file format 

MRI    - Magnetic resonance imaging 

RGB    - Red green blue 

RGB-D    - Red green blue - depth 

fps    - frames per second 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Seznam příloh na CD 
BP.pdf    - bakalářská práce ve formátu pdf 

sandboxCalibration.m  - algoritmus pro kalibraci modelu 

calibration.mp4   - video průběhu algoritmu 

workspace.mat   - výsledné hodnoty proběhlého algoritmu 

rectangleCorners.m  - funkce na získání polohy rohů obdélníku 

createMaskWhiteLAB.m - funkce na vytvoření masky rámečku projekce 

createMaskGreenLAB.m - funkce na vytvoření masky pískoviště 
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