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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je pomocí metod počítačového vidění vyhodnotit vstupní obraz 
z kamery. Zpracovávanou scénou je hra na biliardu. Pomocí předzpracování snímků, 
segmentace a klasifikace jednotlivých objektů se budeme snažit porozumět situaci na stole a 
vyhodnocovat ji v souladu s platnými pravidly hry.  
 
 
 
 

Klí čová slova 

biliard, koule, geometrická transformace, prahování, segmentace, Houghova transformace, 
barevný model, kamera, objektiv, snímek. 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

The aim of this master’s thesis is evaluation of images by computer vision methods. The 
elaborated scene is billiard game scanned by camera. Using pre-processing, image 
segmentation and object classification we will try to understand the gameplay situation and 
uvaluate it in accordance with applicable rules. 
 
 

 

Keywords 

billiard, ball, geometric transformation, thresholding, segmentation, Hough transform, color 
model, camera, objective, frame. 
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1. Úvod 

Převod lidem vrozené schopnosti vidění do oblasti počítačů je v dnešní době 
často řešeným problémem. Počítačové vidění můžeme chápat jako snahu porozumět 
obecné trojrozměrné scéně. Postupy a nástroje převodu reálné scény do světa počítačů 
jsou značně složité. Musíme si uvědomit, že lidské vnímání okolí zrakem, tedy vidění, 
probíhá většinou na základě předchozí zkušenosti. 

Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která s 
využitím barevné kamery umístěné nad biliardovým stolem bude, stejně jako lidské 
oko, schopná číst situaci na stole, automaticky ji kontrolovat, vyhodnocovat a 
zaznamenávat. Důraz bude kladen na co největší robustnost a použití algoritmů, které 
budou spolehlivě a v reálném čase zpracovávat informace o herním stavu. 

V první části práce bude hlavním cílem seznámit se s prostředím a dostupným 
hardwarem a vytvořit dostatečný teoretický základ pro další zpracovávání. Součástí 
bude i obeznámení se s prací Michala Zítky, která bude sloužit jako podklad pro tuto 
práci [1]. Pokusíme se navrhnout algoritmus, který bude v obraze schopen správně 
identifikovat a klasifikovat koule. Program bude schopen vyloučit cizí objekty bez vlivu 
na případné překryté relevantní koule. Dojde k popisu metodiky sledování dynamiky 
hry a návrhu algoritmů pro vlastní sledování průběhu hry v rámci jejích pravidel.  
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2. Barevné modely 

Pro popis obrazu je nutné snímání a zaznamenání reálné scény do digitální 
podoby. Obraz obecně lze reprezentovat jako spojité rozložení jasu v rovině, které je 
definováno jako 

 
 �(�, �, �) (2-1) 

 

Kde �, � jsou souřadnice daného bodu v rovině 

 � je čas 
  
Pro další zpracování je nutné obraz diskretizovat. Ze spojité funkce tedy 

dostaneme posloupnost bodů, které lze popsat stejnou rovnicí jako rozložení spojité. 
Tyto diskrétní funkce obrazových elementů řadíme do vzorkovacích mřížek, čili matic 
výsledného digitalizovaného obrazu. Nejčastěji používaná je čtvercová mřížka (Obr 
2-1). 

 

Obr 2-1: Čtvercová zobrazovací mřížka 

 
O tom, jakou funkcí obrazový element vyjádříme rozhoduje zvolený barevný 

model, nebo-li způsob popisu jednotlivých bodů matice. Barevných modelů existuje 
celá řada a nejjednodušeji se dělí na modely aditivní, které pracují s barevným světlem 
(tedy například kamery, monitory a projektory) a na modely subtraktivní pracující 
s odrazem bílého světla (například tiskárny). V této práci budeme využívat dva v praxi 
asi nejčastěji používané aditivní modely, které si v následujících kapitolách ve zkratce 
popíšeme.  

 
 
 
 



 

 

2.1 RGB model

RGB model je aditivní zp
kombinací tří obsažených barevných slož
Green, Blue). Každá barva je tedy zastoupena bodem v
kterém na každé z os je vynesena jedna ze základních barev (

 

Obr 

 
Nejčastěji je hodnota jednotlivých barevných složek vyjád

0 – 255, jedná se tedy o 8
24-bitovou informací o jeho barv
zhruba 16,8 milionu různých barev. Poznamenejme, že lidské oko není schopno tolik 
barev odlišit. 

 
 

2.2 HSV model

HSV barevný model
barev. Je také popsán třemi jednotlivými složkami: barevný tón, sytost ba
jasu (Hue, Saturation, Value). 

Porovnávejme s Obr 

• Barevný tón udává odstín, tedy barvu odraženou nebo procházející 
objektem. 
360°). 

• Sytost barvy m
množství šedi v
se nachází v
sytá barva nacházející se na plášti kužele modelu.

 

RGB model 

je aditivní způsob míchání barev. Výsledná barva vzniká vzájemnou 
í obsažených barevných složek – červenou, zelenou a modrou. (Red, 

Green, Blue). Každá barva je tedy zastoupena bodem v trojrozmě
os je vynesena jedna ze základních barev (Obr 2-2

 

Obr 2-2: Znázornění RGB barevného modelu [4]

ěji je hodnota jednotlivých barevných složek vyjádřena č
255, jedná se tedy o 8-bitový popis na komponentu. Celkem je

bitovou informací o jeho barvě. Tento způsob popisu nám umožň
zhruba 16,8 milionu různých barev. Poznamenejme, že lidské oko není schopno tolik 

HSV model 

barevný model na rozdíl od RGB modelu více odpovídá lidskému vnímání 
. Je také popsán třemi jednotlivými složkami: barevný tón, sytost ba

jasu (Hue, Saturation, Value).  
Obr 2-3: 

Barevný tón udává odstín, tedy barvu odraženou nebo procházející 
objektem. Měří se jako poloha na pomyslné kružnici plášt

Sytost barvy můžeme také nazvat jako příměs jiné barvy. P
množství šedi v poměru k barevnému odstínu. Měří se v
se nachází v ose kuželu a představuje odstíny šedé až 100
sytá barva nacházející se na plášti kužele modelu. 
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sob míchání barev. Výsledná barva vzniká vzájemnou 
ervenou, zelenou a modrou. (Red, 

trojrozměrném prostoru, ve 
2). 

[4] 

řena číslem v rozsahu 
is na komponentu. Celkem je každý bod popsán 

sob popisu nám umožňuje identifikovat 
zných barev. Poznamenejme, že lidské oko není schopno tolik 

na rozdíl od RGB modelu více odpovídá lidskému vnímání 
emi jednotlivými složkami: barevný tón, sytost barvy a hodnota 

Barevný tón udává odstín, tedy barvu odraženou nebo procházející 
kružnici pláště kuželu (0° až 

né barvy. Představuje 
ěří se v procentech: 0 % 

edstavuje odstíny šedé až 100 %, což je plně 



 

 

 

• Hodnota jasu
kuželu a udává sv

 
Přepočet z RGB modelu do HSV se provádí pomocí následujícího algoritmu. 

Uvažujme hodnoty červené, zelené a modré složky normalizované do hodnot v

od 0 do 1., �	� je jejich maximální hodnota a 
složky HSV modelu pro každý pixel 

 
 


 �

�

�

�60°

60°
60°
60°

� � ��	��	�� � �	� 

 

2.3 Šedotónový a binární obraz

Šedotónový a binární obraz nejsou samostatné barevné modely, ovšem 
připomeňme jejich definici.

Šedotónový snímek m
modelu RGB s tím rozdílem, že každý pixel je zastoupen pouze složkou jedné barvy, 
a sice stupni šedé. Jedná se tedy o jednokanálový popis. V
záznamu zastupuje hodnota 0 obraz bílý, hodnota 255 obraz 

 

 

Obr 2-3: HSV barevný model [5] 

Hodnota jasu, nebo-li množství přimíseného bílého sv
kuželu a udává světlost nebo tmavost barvy. 

RGB modelu do HSV se provádí pomocí následujícího algoritmu. 
červené, zelené a modré složky normalizované do hodnot v

je jejich maximální hodnota a ��� naopak minimální. Jednotlivé
modelu pro každý pixel poté určíme takto: 



� ���������á�,                   ������ž� �	� � ���

°  ! " #�	� " ��� $ 0°,          ������ž� �	� � %
°  ! " #�	� " ��� $ 360°,     ������ž� �	� � %
°  # " %�	� " ��� $ 120°,     ������ž� �	� � !
°  % " !�	� " ��� $ 240°,    ������ž� �	� � #
0,        ������ž� �	� � 0�	� " ����	� � 1 " ����	� ,     ���	*+ 

 

Šedotónový a binární obraz 

Šedotónový a binární obraz nejsou samostatné barevné modely, ovšem 
me jejich definici. 

Šedotónový snímek můžeme chápat obdobně jako obraz vyjád
tím rozdílem, že každý pixel je zastoupen pouze složkou jedné barvy, 

sice stupni šedé. Jedná se tedy o jednokanálový popis. V nejrozšíř
hodnota 0 obraz bílý, hodnota 255 obraz černý. 
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imíseného bílého světla leží na ose 

RGB modelu do HSV se provádí pomocí následujícího algoritmu. 
ervené, zelené a modré složky normalizované do hodnot v rozsahu 

naopak minimální. Jednotlivé 

��� 
% 	 ! , #
% 	 ! - #
!               
#                

+ 
(2-2) 

Šedotónový a binární obraz nejsou samostatné barevné modely, ovšem 

jako obraz vyjádřený pomocí 
tím rozdílem, že každý pixel je zastoupen pouze složkou jedné barvy, 

nejrozšířenějším 8-bitovém 
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Existuje hned několik způsobů, jak vyjádřit přepočet mezi modelem RGB a 
šedotónovým obrazem. Nejjednodušší varianta je prosté zprůměrování hodnot tří složek 
(R, G a B). Další možností, která byla používána v průběhu této práce, je varianta 
váhování jednotlivých složek. Protože lidské oko není na všechny barvy stejně citlivé, 
využívají se pro lepší vyrovnání podílů jednotlivých složek jejich váhy. Přepočet poté 
provedeme podle následujícího exaktního vztahu: 

 
 . � 0.2989 × 2 + 0.5870 × . + 0.1140 × 5 (2-3) 

 
Binární obraz je další zjednodušení šedotónového, a sice že se celý obraz skládá 

pouze ze dvou hodnot: 0 je černá barva a 1 je bílá. Pro popis jednoho pixelu v binárním 
obraze nám tedy stačí jediný bit. Nejčastější metodikou vzniku binárního obrazu je 
prahování obrazu šedotónového, kdy hodnoty menší než určitý práh se změní na 
hodnotu 0, naopak větší nabývají hodnoty 1. 
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3. Matematická morfologie 

Matematická morfologie je technika zpracování obrazu, která pracuje 
s geometrickými strukturami na rozdíl od klasického zpracování obrazu, které pracuje 
s jasovými hodnotami. Protože je založená na práci s množinami, hodí se zejména na 
zpracování obrazu, který již prošel segmentací. Používá se však i pro samotnou 
segmentaci a předzpracování, například při filtraci šumu. 

Popišme pouze nejjednodušší variantu matematické morfologie, a sice tu na 
binárních obrazech. Binární obraz můžeme modelovat jako množinu bodů 
v euklidovském prostoru E2 vyjádřenou pomocí souřadnic bodů, které do ní náleží. 
Očekávaného výsledku morfologické transformace můžeme dosáhnout pomocí operací 
se dvěma množinami.  

 
 67 → �9(:;<, {5}) (3-1) 

 

Kde  množina ; je zpracovávaný obraz 

množina 5 je strukturní element, pomocí kterého budeme vstupní obraz 
transformovat 

 
Strukturní element může mít libovolný tvar a je vždy vztažen k lokálnímu 

počátku. 
 
 

1 1 1  0 1 0  0 0 0 

1 1 1  1 1 1  1 0 1 

1 1 1  0 1 0  0 0 0 

 a)    b)    c)  

Obr 3-1: Příklady strukturních elementů s vyznačeným lokálním počátkem 

 
Operací, které lze s množinami provádět existuje celá řada. Vyjmenujme a 

popišme pouze ty, které jsou použity v této práci: 
 

Dilatace 
 Jedná se o operaci součtu množin: 
 
 = ⊕ ? � {@ ∈ BC: @ � E + F, E ∈ =, F ∈ ?} (3-2) 
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 Na Obr 3-2 b) můžeme vidět příklad dilatace v případě použití strukturního 
elementu obdobného typu jako je na Obr 3-1 a). Dilatace se používá pro vyplnění 
malých děr a úzkých zálivů v objektu. Dojde tedy k vyhlazení jejich hranic. Operace 
dilatace má za následek zvětšení vstupního obrazu.   
  

 Eroze 
 Morfologická eroze je operace rozdílu množin: 
 
  = ⊖ ? � :@ ∈ BC: @ � E " F, E ∈ =, F ∈ ?} (3-3) 

 
 Výsledek za použití stejného strukturního elementu jako v případě dilatace si 
můžeme prohlédnout na Obr 3-2 c). Erozí dosáhneme vymazání tenkých linií či malých 
objektů a rozdělení složitých objektů na jednodušší části. Rozdílem původního obrazu a 
obrazu erodovaného získáme obrysy původního objektu. 
 
 

 

Obr 3-2: Příklad b) dilatace a c) eroze originálního obrazu a) 

 
Protože operace dilatace a eroze nejsou vzájemně inverzní, jejich vzájemnou 

kombinací můžeme dosáhnout nových operátorů.  
 

Otevření 
Jedná se o kombinaci dvou předešlých operací. Nejprve provedeme operaci 

eroze, kterou bude následovat dilatace. 
 

 ; ∘ 5 � (; ⊖ 5)⨁5 (3-4) 

 
Otevření má za následek porušení tenkých spojení mezi dvěma objekty. Jeho 

příklad si můžeme prohlédnout na Obr 3-3 b). 
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Uzavření 
 Operace morfologického uzavření je operace dilatace následovaná erozí. Jeho 
výsledkem je spojení dvou blízkých objektů. 
 ; ∘ 5 � (;⨁5) ⊝ 5 (3-5) 

 
   
 

 

Obr 3-3: Příklad morfologického otevření b) a uzavření c) originálního obrazu a) 

 
Použitý zdroj: [6]  
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4. Houghova transformace 

Houghova transformace se v oblasti počítačového vidění hojně využívá pro 
nalezení objektů v obraze. Objekty však musí být parametricky popsatelné. Je třeba znát 
analytický popis tvaru hledaného objektu, hodí se tedy zejména pro detekci 
jednoduchých tvarů složených z úseček či kružnic. 

Je to metoda poměrně robustní na porušení linie hledané křivky a tedy odolná 
vůči šumu. Její největší nevýhodou je vyšší výpočetní náročnost, především ve složitých 
scénách a při vyhledávání komplikovanějších objektů. 

 
 

4.1 Houghova transformace pro přímku 

Jako model hledaného objektu, tedy přímky využijeme její zápis v normálovém 
tvaru: 
 � ∙ cos(Θ) $ � ∙ sin(Θ) � % (4-1) 

  

kde % je normála od přímky k počátku souřadnic a Θ je úhel mezi normálou a 

osou �. 
 

 

Obr 4-1: Parametrické vyjádření přímky v rovině 

 
Vstupními daty algoritmu jsou souřadnice pixelů odpovídající hranici hledaného 

objektu v binárním obraze a neznámými parametry jsou délka normály a její úhel s osou �. Pro každý bod vstupního obrazu a pro všechny úhly Θ, tedy Θ ∈- 0,360° > 

nalezneme délku normály % a hodnoty podél takto získaných přímek inkrementujeme 
v akumulátoru Houghovy transformace. Nalezená lokální maxima ve vzniklém 

akumulátoru potom korespondují s parametry % a Θ hledané přímky. 
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4.2 Houghova transformace pro kružnici 

Protože scéna biliardu je na první pohled složena především z objektů tvaru 
kruhu, pokusíme se pro jejich nalezení v obraze využít Houghovu transformaci pro 
kružnice. Kružnici můžeme v kartézském souřadném systému obecně popsat 
parametrickými rovnicemi: 

 
  � � 	 $ % ∙ cos(Θ) 

 � � # $ % ∙ sin (Θ) 
(4-2) 

 
Případně používanější a názornější analytickou rovnicí: 
 

 (� − 	)S + (� − #)S � %S (4-3) 

  

kde 	 a # jsou souřadnice středu a % je poloměr hledané kružnice.  
Narozdíl od přímky tedy hledáme 3 neznámé parametry. Houghův prostor i 

akumulátor tedy budou mít dimenzi 3. Algoritmus je však možno zjednodušit a výrazně 
urychlit, pokud některý z hledaných parametrů známe. V našem případě je většinou 
s velkou přesností známý poloměr hledané kružnice. Úloha se tedy zjednoduší na 
hledání souřadnic středu kružnic. Algoritmus bude fungovat analogicky k výše 
popsanému problému hledání přímek a je naznačen na Obr 4-2. Pro každý bod 
vstupního obrazu budeme hledat všechny kružnice, které jím procházejí. Z maxim 
výsledného akumulátoru jsme poté schopni určit souřadnice hledané kružnice.  

 

 

Obr 4-2: Princip Houghovy transformace pro kružnice 
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5. Pořízení snímků 

V této kapitole se budeme věnovat pořízení a nejzákladnějšímu zpracování 
snímků. Popíšeme používaný hardware a definujeme požadavky pro správné snímání 
scény. Jak se ukázalo během další práce, parametry a kvalita snímaného obrazu, jsou 
pro úspěšné splnění zadání jedním z rozhodujících faktorů. 

Snímaná scéna, která byla k vypracování práce k dispozici, sestává 
z kulečníkového stolu umístěného v poměrně malé místnosti. Rozměry stolu jsou 135 x 
235 cm. Samotná hrací deska, kterou je nutné snímat, má rozměry 100,5 x 210 cm. 
Strop místnosti se nachází ve výšce 180 cm nad hrací plochou. Tyto rozměry jsou 
určující ke správnému nastavení kamery a výběru objektivu. Kamera je uchycena pod 
stropem nad středem stolu kvůli omezení geometrického zkreslení snímaného obrazu. 
Toto zkreslení bude dále v textu vysvětleno.  

Dalším parametrem, který z umístění kamery plyne, je použité rozlišení obrazu. 
Rozlišení závisí na typu kamery a objektivu a bude diskutováno dále v textu v kapitole 
věnující se zvolenému hardwaru. 

K osvětlení místnosti je k dispozici standardní zářivkové osvětlení. K hlavnímu 
nasvícení hrací plochy jsou používány přídavné lampy umístěné nad stolem. 
K dodatečnému osvětlení scény byla k dispozici i silná halogenová světla. Od jejich 
používání však bylo upuštěno především kvůli vzniku nerovnoměrností v osvětlení a 
celkové nepraktičnosti jejich použití. Osvětlení má velký význam především pro dobu 
expozice. 
 

5.1 Kamera a objektiv 

Jako záznamová zařízení byly k dispozici 4 kamery od třech různých výrobců. 
Jedná se o vysokorychlostní průmyslové CCD kamery umožňující snímat obraz ve 
vysokém rozlišení. 

 

• ImagingSource DFK41BU02 

• Prosilica GE650C 

• Prosilica GC1290C 

• MicronImaging demo2_board 
 

Podrobné dokumentace jednotlivých kamer jsou k dispozici na internetových 
stránkách výrobců.  

Protože při dalším zpracování projektu se ukázalo být zásadní barevné podání a 
úroveň šumu, byl proveden test všech 4 těchto kamer. Jejich pomocí byly v programu 
DevWare sejmuty náhledy na statickou scénu a ty podrobeny analýze. DevWare je 
uživatelské grafické rozhraní sloužící pro práci s kamerami. Pomocí tohoto rozhraní 
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byly zkoumány vlastnosti jednotlivých kamer a bylo experimentováno s natavením 
jejich parametrů. 

V Tabulka 5-1 si můžeme prohlédnout výřezy snímků pořízených jednotlivými 
kamerami s nastavením dvou různých expozičních dob. O vhodném nastavení expoziční 
doby se zmíním dále v textu. Z těchto snímků je patrné, že při nastavení expoziční doby 
na hodnotu 1 ms se do snímků vnáší výrazný šum, který by velmi komplikoval, 
v některých případech dokonce znemožňoval, další zpracování.  
 

Tabulka 5-1: Výřezy snímků pořízených různým kamerami 

Expoziční 
doba 

MicronImaging Demo2_board ImagingSource DFK41BU02 

1 [ms] 

  

5 [ms] 

 
 

Expoziční 
doba 

Prosilica GC1290C Prosilica GE650C 

1 [ms] 

  

5 [ms] 
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V Tabulka 5-2 jsou poté uvedeny hodnoty jednotlivých barevných kanálů 
odečtených z červené, zelené a modré koule. Z této tabulky je patrné, že kamera 
od firmy MicronImaging Demo2_board dosahuje kvalitního podání jednotlivých barev 
a i šum zde nedosahuje takových hodnot jako u konkurenčních modelů. Tato kamera 
byla tedy zvolena pro snímání scén dále zpracovávaných v této práci. 

 

Tabulka 5-2: Hodnoty barevných složek na koulích v podání různých kamer 

  expoziční 

doba 

červená koule zelená koule modrá koule 

  R G B R G B R G B 

MicronImaging 

demo2_board 

1ms - - - - - - - - - 

5ms 185 58 96 46 94 75 50 59 109 

Imaging Source 

DFK 41BU02 

1ms 250 33 54 57 68 57 40 51 104 

5ms 251 62 45 67 78 67 60 60 134 

Prosilica 

GE650C 

1ms 255 70 16 50 82 44 37 53 99 

5ms 255 93 35 58 108 65 70 95 165 

Prosilica 

GC1290C 

1ms 234 49 50 31 49 65 48 22 100 

5ms 255 136 77 118 116 102 94 80 160 

 
 

5.1.1 Snímání pomocí MicronImaging Demo2_board 

Jak bylo popsáno výše, jako záznamové zařízení je používána kamera od firmy 
MicronImaging. Kamera využívá CMOS technologii senzoru a disponuje maximálním 
rozlišením 5 Mpxl. K PC je připojena pomocí rozhraní USB 2.0, které zajišťuje i její 
napájení.  

Jako optická soustava je použit objektiv od firmy Computar s nastavitelnou 
ohniskovou vzdáleností 3,5 až 10,5 mm, optickým zoomem (3×) a clonou F1.0. Ostření 
i nastavení zoomu a clony je manuální a je tedy třeba ho před každým použitím správně 
nastavit. 

K pořizování snímků bylo využito rozlišení 1280 × 720 pixelů. Toto rozlišení 
bylo zvoleno, protože pro zobrazení hrací desky využívá největší plochu snímaného 
obrazu. Možnost využití menšího rozlišení, které by vedlo k omezení nutnosti 
zpracovávat velké objemy dat, však již kvůli vzdálenosti kamery a rozměrům plochy 
nevyhovuje. Detaily, které je nutno v obraze vyhledávat a zpracovávat nebyly 
dostatečně vykresleny. 

Dalším parametrem, který je nutno nastavit, je zesílení jednotlivých barevných 
kanálů. Správné hodnoty byly zjištěny v programu DevWare. Kamera MicronImaging 
Demo2_board umožňuje hardwarové zesílení, které omezuje další výpočetní náročnost. 

Jinou významnou veličinou, kterou je nutno uvažovat, je expoziční doba. 
Expoziční doba je čas, po který na snímač dopadá světlo, tedy obraz z objektivu během 
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pořizování jednoho snímku. Používaná kamera má tuto dobu nastavitelnou. Vyšší doba 
expozice má za následek rozmazání pohybujících se koulí. Jak si ukážeme 
v následujících kapitolách, děje odehrávající se na kulečníkovém stole jsou poměrně 
rychlé. Budeme proto vyžadovat co nejkratší expoziční dobu. Dlouhý čas osvětlení však 
na rozdíl od krátké doby osvitu dosahuje větší kvality podání barev. Při použití nízké 
doby expozice je scéna náročnější na osvětlení. Pro účely této práce byla zvolena 
expoziční doba 8 ms. 

V programu DevWare byla také pro co nejlepší kvalitu výsledných snímků 
prováděna barevná korekce. Barevná korekce je násobení všech tří barevných složek 
pixelu přepočetní maticí podle následující rovnice: 

 
 T25.U

V
� T�WW �WS �WX�SW �SS �SX�XW �XS �XX

U ∙ T2′.′5′U (5-1) 

 

Kde 2,. a 5 jsou výstupní hodnoty 

 2′,.′ a 5′ jsou vstupní hodnoty 

 a �Z[ jsou přepočetní koeficienty 

 
V této práci byla používána následující přepočetní matice: 
 

 T25.U
V

� T 2,28 −1,01 −0,04−0,45 1,71 −0.260.08 −1,22 2,28 U ∙ T2′.′5′U (5-2) 

 
 
  Bohužel vybraná kamera nemá tuto vlastnost hardwarově implementovanou. 

Barevná korekce tedy musela být prováděna softwarově při snímání obrazu, což vede 
k prodloužení času potřebného na zpracování snímku a tím další zvětšení výpočetní 
náročnosti. 

 

5.2 Geometrické zkreslení 

Vlivem vlastností a vad nelinearity objektivu, případně snímače, či jeho umístění 
ve snímané scéně, se do obrazu při pořizování vnáší určité zkreslení. V našem případě 
se jedná zejména o zkreslení perspektivní a soudkovité. Tato zkreslení vznikají také 
použitím širokoúhlého objektivu s malou ohniskovou vzdáleností. Tento typ objektivů 
se označuje pojmem rybí oko. 
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Obr 5-1: Geometrické zkreslení; a) soudkovité; b) poduškovité; c) perspektivní  

 

5.2.1 Perspektivní zkreslení 

Perspektivní zkreslení je naznačeno na obrázku Obr 5-1 c). Toto zkreslení 
vzniká vlivem natočení senzoru vůči snímané scéně. Tedy nerovnoběžnosti snímané 
scény a roviny čipu. 

Korekce je možná matematickou cestou. Transformací pořízeného obrazu lze 
projevy perspektivního zkreslení potlačit. Tento krok by však vedl ke zbytečnému 
časovému zdržení při zpracovávání snímků. Budeme tedy uvažovat situaci, kdy je 
technicky možné kameru umístit přesně nad střed kulečníkového stolu. 

V našem případě je precizní umístění dosažitelné. Kamera musí být zavěšena 
přesně nad středem hracího stolu a rovina čipu musí být rovnoběžná s rovinou 
kulečníkového plátna. 
 

5.2.2 Soudkovité zkreslení 

Výraznějším typem zkreslení, které bylo nutné v této práci řešit, je tzv. 
soudkovité zkreslení. Zkreslení vzniká v optické soustavě snímače, tedy závisí 
především na objektivu. Body, které jsou různě vzdáleny od osy (středu obrazu) se 
zobrazí s různým příčným zvětšením. V případě, že příčné zvětšení s rostoucí 
vzdáleností od osy klesá, jedná se právě o soudkovité zkreslení (viz Obr 5-1 a)). 
V tomto případě se objekty vzdálenější od optické osy snímače zobrazí menší než ty 
ležící v její blízkosti. V opačném případě hovoříme o poduškovitém zkreslení (viz Obr 
5-1 b)). K odstranění tohoto zkreslení je třeba vypočítat tzv. mapu zkreslení, tedy mapu 
s informacemi, kam by se daný bod měl ve skutečnosti zobrazit. 

 
 �\ � 7](�, �) �\ � 7̂ (�, �) 

(5-3) 

 
Tato mapa může být vypočítána například pomocí šachovnicového algoritmu, 

který je popsán v [3].  
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Soudkovité zkreslení, které vzniká při snímání v tomto projektu, je dobře patrné 
například na Obr. 5-4. Důvod, proč se korekce tohoto zkreslení provádí, si ukážeme 
později v textu, v kapitole věnující se zpracování jednotlivých snímků. 

 
 

5.3 Rychlost snímání 

Abychom správně určili, jaká rychlost snímkování bude dostačující, byl 
proveden experiment, jehož účelem bylo zjistit rychlost koulí při hře. Experiment byl 
prováděn s využitím vysokorychlostního fotoaparátu Casio EX-F1, který umožňuje 
snímat videa o omezeném rozlišení až do rychlosti 1200 snímků za sekundu. 

 

Tabulka 5-3: Rozlišení videí fotoaparátu Casio EX-F1 při různých rychlostech 
snímkování. 

rychlost snímkování [fps] Rozlišení 

300 512 × 384 

600 432 × 192 

1200 336 × 96 

  
 

K pokusu byly využívány 2 rychlosti snímkování, a sice 600 fps a 1200 fps. Jak 
je z Tabulka 5-3 patrné, rozlišení při těchto frekvencích snímání je opravdu poměrně 
malé. Bylo proto možné snímat pouze malou část dráhy pohybující se koule. K odečtu 
dráhy, kterou koule za daný počet snímků urazila, byl využit svinovací metr, který byl 
položen rovnoběžně s pohybem koule a co nejblíže k ní. Takto se podařilo eliminovat 
vliv zkreslení vzdáleností, který při snímání vznikal. Čas, po který se objekt pohyboval, 
byl určen ze znalosti rychlosti snímkování a počtu jednotlivých snímků, které byly 
k zachycení pohybu o určité dráze zapotřebí. Výslednou rychlost pohybu lze poté 
počítat podle (5-4). 
  

 � � ��  [��`W] (5-4) 

 

 

5.3.1 Silný úder 

V Tabulka 5-4, si můžeme prohlédnout výběr některých hodnot, kdy se autor 
pokusil o co nejsilnější údery. Je patrné, že koule dosahují maximálních rychlostí nad 5 
metrů za sekundu. Je vysoce pravděpodobné, že údery profesionálních hráčů budou 
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dosahovat rychlostí ještě vyšších. Pro tuto práci však budeme považovat maximální 

rychlost pohybu koule po kulečníkovém stole 6,5 �/�.  
Kompletní tabulka naměřených a vypočtených hodnot včetně příkladu výpočtu a 

diskuze nejistot je uvedena v příloze.  
 
Tabulka 5-4: Tabulka dat a rychlostí pohybu koulí po silném strku 

Video framerate snímků dráha čas pohybu rychlost 

*.MOV [fps]   [m] [ms] [m/s] 

CIMG1004 600 47 0,40 78,33 5,11 

CIMG1005 600 26 0,20 43,33 4,62 

CIMG1005 600 40 0,30 66,67 4,50 

CIMG1005 600 54 0,40 90,00 4,44 

CIMG1006 600 22 0,20 36,67 5,45 

CIMG1006 600 33 0,30 55,00 5,45 

CIMG1006 600 45 0,40 75,00 5,33 

CIMG1008 1200 46 0,20 38,33 5,22 

CIMG1008 1200 70 0,30 58,33 5,14 

CIMG1010 1200 39 0,15 32,50 4,62 

CIMG1010 1200 73 0,28 60,83 4,60 

CIMG1017 600 13 0,10 21,67 4,62 

CIMG1017 600 20 0,15 33,33 4,50 

CIMG1017 600 27 0,20 45,00 4,44 

CIMG1021_2 1200 21 0,09 17,50 5,14 

CIMG1021_2 1200 31 0,13 25,83 5,03 

CIMG1021_2 1200 38 0,16 31,67 5,05 

 
 
Na Obr 5-2 si můžeme prohlédnout vzniklé snímky, které byly zpracovávány. 

Jedná se o sekvenci třech po sobě následujících snímků pořízených s rychlostí snímání 
1200 obrazů za sekundu. Takto vysoká frekvence vyžaduje velice nízkou dobu 
expozice. Scéna je tedy náročná na osvětlení. Při experimentu bylo použito osvětlení 
místnosti, hlavní světla nad kulečníkovým stolem i přídavné halogenové lampy. I 
v tomto případě jsou pořízené snímky poměrně tmavé, ovšem po podrobnějším 
zkoumání jsme schopni z nich všechny požadované informace zjistit. Nízká doba 
expozice má příznivý vliv na ostrost rychle se pohybujících objektů.  

V obrázku je zaznačen i posun koule Δ� ob jeden snímek (levá přímka je osa 
koule na horním obrázku, pravá potom koule na obrázku spodním). Tento posun činí 9 ��. Mezi jednotlivými sousedními snímky tedy 4,5 ��. Z těchto znalostí lze podle 

(5-4) určit výslednou rychlost odpovídající hodnotě 5,4 �/�.  



 

 

26 

 

 

Obr 5-2: Posun koule při snímání rychlostí 1200 fps 

 

5.3.2 Průměrný úder 

V další části tohoto experimentu byl proveden obdobný test rychlosti koulí, 
ovšem tentokrát při „běžných“ strcích, tedy za použití subjektivně cítěné průměrné síly 
jednotlivých strků. Výsledky jsou uvedeny v Tabulka 5-5. Jak je z této tabulky patrné, 
koule při běžných strcích dosahují přibližně třetinových rychlostí.  

 
Tabulka 5-5: Tabulka dat a rychlostí pohybu koulí po průměrném strku 

video framerate snímků dráha čas pohybu rychlost 

*.MOV [fps] 
 

[m] [ms] [m/s] 

CIMG1022 600 44 0,10 73,33 1,36 

CIMG1022 600 68 0,15 113,3 1,32 

CIMG1022 600 95 0,20 158,3 1,26 

CIMG1023_1 600 44 0,10 73,33 1,36 

CIMG1023_1 600 71 0,15 118,3 1,27 

CIMG1023_1 600 99 0,20 165,0 1,21 

CIMG1023_2 600 42 0,10 70,00 1,43 

CIMG1023_2 600 65 0,15 108,3 1,38 

CIMG1023_2 600 90 0,20 150,0 1,33 

CIMG1023_3 600 28 0,10 46,67 2,14 

CIMG1023_3 600 42 0,15 70,00 2,14 

CIMG1023_3 600 58 0,20 96,67 2,07 
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Jak jsme zmínili výše, v této práci budeme uvažovat maximální rychlost koule 6,5 �/�. Nejvhodnější z hlediska návrhu dalších algoritmů sledujících a 
zpracovávajících samotný pohyb koulí by bylo, aby se koule mezi dvěma sousedními 
snímky neposunula o více než svůj průměr. Pohybující se koule by pak na součtovém 
obrazu, který by vznikl sečtením dvou po sobě následujících snímků převedených do 
binárních obrazů se segmentovanými koulemi, vytvořila jediný objekt, jak je patrné 

podle červeného obrysu na Obr 5-3. Jelikož průměr použitých koulí je 6,5 cm, doba, za 
kterou koule urazí vzdálenost rovnou svému průměru, je 10 ms. Z toho vychází 
požadovaná rychlost snímání 100 fps. 

Ze studie rychlosti pohybu pomalejších událostí lze vypozorovat, že se pohybují 
s rychlostí zhruba třetinovou oproti koulím rozehranými silnými údery. Z toho plyne, že 
i třetinová rychlost snímání, tedy zhruba 35 snímků za sekundu, by měla být v těchto 
případech dostačující. 

 
 

 

Obr 5-3: Znázornění ideálního posunu koulí na dvou sousedních snímcích. 

 

5.1 Kvalita snímání 

Jak vyplývá z této kapitoly, kvalitní snímání je základem pro úspěšné splnění 
projektu. Během vypracovávání bylo testováno mnoho nejrůznějších variant získávání 
snímků a byly hledány kompromisy pro získání co nejvíce vyhovujících snímků. 
Ukázalo se, že snímání je jeden z největších problémů, které bylo v práci třeba řešit. 

Dosáhnout ideální požadované frekvence vzorkování 100 snímků za sekundu je 
poměrně výrazně hardwarově náročné. Kamera, která byla ke snímání scény k dispozici, 
takových hodnot zdaleka nedosahuje. Sekvence snímků, na kterých byly algoritmy 
navrhovány, byly pořizovány s maximální frekvencí 10 snímků za sekundu (na těchto 
snímcích byla již prováděna softwarová barevná korekce). 

Požadavky na kameru, která by byla vyhovující pro dané téma, jsou dosti 
protichůdné. Na jedné straně požadujeme co nejrychlejší snímkování s dobrým podáním 
barev. Protože se však předpokládá funkčnost aplikace i v běžných, nelaboratorních 
podmínkách, tedy za běžných až horších světelných podmínek, vyžadujeme na straně 
druhé kameru, která má velkou citlivost a tak je schopná pořizovat kvalitní snímky i při 
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krátké expoziční době. Krátká expoziční doba je samozřejmě podmínkou i pro dosažení 
potřebné rychlosti snímání. 

V této práci se tedy omezíme pouze na nižší rychlosti koulí, které nám umožní 
pomocí vybrané kamery snímat dostatečně kvalitní obraz pro návrh a ověření funkčnosti 
algoritmů zpracování obrazu. Pokusíme se algoritmy navrhnout tak, aby v případě 
použití kamery s vyhovujícími parametry, byly funkční bez tohoto omezení. 

Parametry nastavení kamery použité pro tuto práci jsou tedy výsledkem 
kompromisů, kdy jsme se snažili získat co nejkvalitnější snímky při co nejkratších 
expozičních dobách. Na Obr. 5-4 si můžeme prohlédnout příklad takového obrazu. Toto 
je surový snímek pořízený kamerou, který prošel pouze softwarovou úpravou vyvážení 
barev podle rovnice (5-2). Je zde také patrné soudkovité zkreslení, vzniklé 
v širokoúhlém objektivu s krátkou ohniskovou vzdáleností. 

Další nepříjemným efektem, který se při snímání a ukládání snímků projevoval, 
bylo vynechávání určitých úseků, kdy sekvence obrazů byla přerušena. Přerušení 
spočívá ve vynechání několika snímků. Tento jev je velice nepříjemný při zpracování 
dynamické scény, jak bude popsáno později v textu, protože vlivem vynechání 
některých snímků dojde k posunu k velkému posunu koule mezi dvěma sousedními 
pořízenými snímky a tím se znemožní funkčnost dále popsaných navržených algoritmů. 

 
 

 

Obr. 5-4: Příklad snímku používaného pro návrh algoritmů 

 
 



 

 

29 

 

6. Předzpracování snímků 

V této části popíšeme kroky předzpracování obrazu, které umožní a případně 
usnadní další práci. Vzhledem k poměrně velké výpočetní náročnosti těchto kroků 
budou prováděny pouze jednou na počátku každé hry. Můžeme je tedy považovat za 
jakousi počáteční kalibraci parametrů dalšího zpracování. Poznamenejme, že 
předzpracováním není myšlen přesně termín, který je definován v teorii zpracování 
obrazu.  

Všechny tyto operace jsou prováděny na obrazu pozadí, čili snímku, který je 
získán na počátku hry jako kalibrační. Je důležité, aby byl tento snímek pořizován za 
stejných světelných podmínek, za jakých bude probíhat celá hra. Na stole se nesmí 
nacházet žádné rušivé elementy, tedy žádné koule, cizí objekty nebo stíny, které by 
mohly vrhat například okolo stojící osoby. 

Postupy a principy funkčnosti předzpracování, které budou v této kapitole 
popsány, vyžadují, aby se v průběhu celé hry neměnila pozice kamery a aby osvětlení 
bylo stále stejné. Tento požadavek obecně nemusí být vždy dodržen. V podmínkách, 
které jsou k dispozici k řešení tohoto projektu, však lze tyto požadavky zajistit a i 
dispozice kulečníkových heren často bývá v souladu s tímto omezením (suterénní 
místnosti se stálým umělým osvětlením). 

 
 

6.1 Detekce hrací plochy 

Na vstupním obrazu je nutné nalézt samotnou hrací plochu – oblast našeho 
zájmu. Je zbytečné, aby dalšími algoritmy procházel celý obraz. Sníží se tím výpočetní 
náročnost a tím čas potřebný ke zpracování jednotlivých snímků a omezí se působení 
okolních jevů, které s vyhodnocovanou scénou nijak nesouvisí a do řešení by vnášely 
komplikace, jako například pohyb osob kolem kulečníkového stolu. 

Na obrazu detekujeme pomocí Houghovy transformace kružnice o poloměru 
kulečníkových děr. Na zpracovávaném obrazu o rozlišení 1280 × 720 pixelů tyto díry 
odpovídají kružnicím o poloměru 39 pixelů.  

V tomto okamžiku je provedena geometrická transformace odstraňující 
soudkovité zkreslení, jak bylo popsáno v předcházejících kapitolách. Zároveň 
s transformací celého obrazu musí dojít i k transformaci středů děr, které byly nalezeny 
v předchozím kroku. Kroky nalezení děr a geometrické transformace se zdají být 
logicky v opačném pořadí. Toto pořadí zpracování však bylo zvoleno z toho důvodu, že 
po transformaci dojde k celkovému roztažení snímku. Větší část některých děr se tak 
dostane mimo snímek, jak je patrné na Obr 6-1 a jejich detekce by byla v tuto chvíli 
obtížnější.  
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Ze znalosti středů rohových děr je poté určena hrací plocha, která je znázorněna 
na Obr 6-1 jako zelený obdélník. Dále je tedy zpracovávána pouze tato část vstupního 
obrazu, která nese informaci o dění na biliardovém stole. 

Souřadnice děr a tedy i hrací plochy jsou počítány pouze jednou z obrazu 
pozadí. Výřezem z původního snímku jsme se tedy snažili získat obraz, na kterém se již 
budou projevovat pouze události, které přímo souvisí se samotnou hrou. Toto však není 
splněno v oblasti kapes. V těchto místech nás však situace nezajímá. Koule, které byly 
vnořeny, jsou již mimo hru a její průběh tak neovlivňují. 

 

 

Obr 6-1: Vstupní obraz po geometrické transformaci s detekovanými děrami a hrací 
plochou. 

 
 

6.2 Korekční obraz 

V této části předzpracování ještě vypočítáme korekční matici, nebo-li obraz, 
kterým po přičtení k dalším snímkům vykompenzujeme jemné rozdíly jasu plátna a jeho 
struktury. Strukturou plátna jsou myšleny především barevné přechody na plátně 
vzniklé jeho opotřebením. Na Obr 6-1 jsou patrné například jako světlejší vodorovná a 
svislá linie v oblasti výchozí pozice bílé koule. 

Tato kompenzace se určuje pro každý bod obrazu jako odchylka od průměrné 
hodnoty jasu jednotlivých barevných složek (RGB) všech pixelů snímku. Touto operací 
se podaří docílit také kompenzace stínů v okolí mantinelů kulečníkového stolu a také 
samotných mantinelů případně zasahujících do zpracovávané oblasti. Dojde tak ke 
zvýraznění oblastí, které se v průběhu hry mění, tedy jednotlivých koulí. Nutno 
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podotknout, že v těchto oblastech dojde ke zkreslení jasových hodnot vlivem přičítání 
korekční matice. To však není pro další zpracování rozhodující. Výsledek korekce je na 
následujícím obrázku: 
 

 

Obr 6-2: Výsledek úpravy vstupního obrazu korekční maticí 

 
 
 

6.3 Další kroky předzpracování 

 

Stavové proměnné 
Identifikované a klasifikované koule, které získáme pomocí postupů popsaných 

dále v textu, je třeba nějakým způsobem popisovat. Pro tento účel se nejlépe hodí pole 
typu struktura, která nám umožní vytvářet popisující proměnné a uskupovat je do 
jednoho celku. 

Pro stávající účely struktura popisující každou kouli obsahuje prvky: 

• typ  – udává typ koule (celá, půlka, černá, bílá). 

• typ_q – mechanismus, kterým bylo dosaženo klasifikace typu koule 

• nastole  – informace, zda se koule stále nachází ve hře nebo je mimo 

hru. 

• zakryta  – koule je momentálně překryta jiným objektem. 

• pozice – aktuální souřadnice středů koule. 

• kvalita  – udává kvalitu nalezení koule, tedy s jakou přesností se jedná 

o kouli 
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Struktury jsou organizovány do pole (pole struktur), kde index takového pole 
dále identifikuje jednotlivé koule. 

Jednou z dalších výhod organizace do struktur je možnost snadné modifikace 
struktury a úpravy jejich jednotlivých prvků. 

 

Výpočet prahu 
V této fázi zpracování také vypočítáme práh, který bude později používán pro 

převod zpracovávaného snímku do binární podoby. Práh je určen jako průměrná 
hodnota obrazu, který vznikne převodem oblasti hrací plochy do obrazu barevného tónu 
modelu HSV. Postupy a důvody tohoto kroku budou diskutovány dále v textu v kapitole 
7.1.1. Na tomto místě tedy tento krok pouze zmíníme jako součást předzpracování 
snímku pozadí. 
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7. Zpracování statického obrazu 

Máme-li k dispozici souřadnice oblasti našeho zájmu, tedy hrací plochy, a 
korekční matici, kterou budeme filtrovat vstupní obraz pro snazší identifikaci objektů, 
které se na ní nachází, můžeme přistoupit k vlastnímu zpracování obrazu, jehož 
výsledkem bude segmentace na jednotlivé objekty a jejich klasifikace. Pod zpracováním 
statického obrazu budeme rozumět zejména detekci jednotlivých kulečníkových koulí a 
jejich klasifikaci, tedy určení, zda se jedná o kouli celou nebo půlku a identifikace bílé a 
černé koule. Bude zde také řešena detekce, odstranění a vyhodnocení vlivu cizích 
objektů, tedy například tága, či osoby nakloněné nad stůl. 

 

7.1 Předzpracování 

Vstupní snímek projde nejprve geometrickou transformací ke korekci 
soudkovitého zkreslení. Na Obr. 7-1 si ukážeme, proč se geometrická transformace 
provádí. Z Obr. 5-4 budeme zkoumat kouli, která se nachází uprostřed hrací plochy 
nebo snímku, například modrou půlku a kouli v rohu hrací plochy, tedy například 
červenou celou v pravém horním rohu. Vlivem geometrického soudkovitého zkreslení 
se změní rozměry koulí. Jak je naznačeno na Obr. 7-1 a) koule nacházející se uprostřed 
snímku se zobrazí jako objekt větší než jako ty v rozích a na okrajích snímků. Tento 
rozdíl by komplikoval nalezení jednotlivých koulí, proto je vhodnější transformaci 
obrazu provést. Na Obr. 7-1 b) potom vidíme, že po provedení redukce soudkovitého 
zkreslení se průměry obou koulí shodují. Poznamenejme, že hodnoty průměrů 
zobrazené na tomto snímku nejsou skutečným průměrem koulí tak, jak je s nimi dále 
pracováno. Pro potřeby tohoto obrázku byly koule o 25% zvětšeny a jejich průměr byl 
odečten až po zvětšení. Skutečný průměr koulí je o 25% menší, tedy 37 pixelů.  

 

 

Obr. 7-1: Průměr koule na a) netransformovaném, b) transformovaném snímku 

 
Dalšími kroky, které v této fázi úpravy snímků následují, byly popsány 

v předchozí kapitole věnující se přípravným operacím na obrazu pozadí. Jedná se o 
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vyříznutí požadované oblasti snímku reprezentující hrací plochu a provedení korekce 
přičtením korekční matice. 

 
 

7.1.1 Převod do HSV modelu a prahování 

Základem sledování hry zákonitě musí být schopnost naleznout na hracím plátně 
jednotlivé koule. Jak je patrné například na Obr 6-2, díky operacím předzpracování 
máme k dispozici obraz, na kterém jsou jednotlivé koule na první pohled poměrně 
snadno identifikovatelné. Jediným artefaktem, který přesné nalezení koulí limituje, se 
jeví být jejich stín. Ten vzniká vlivem nasvícení celé snímané scény.  

Stín je místo, kam nedopadá tolik světla jako na ostatní plně ozářené plochy. 
Jedná se o méně osvětlené body. Tyto body se tedy od ostatních odlišují tím, že odrážejí 
do okolí a tedy i na čip snímací kamery méně světla. Tudíž se jedná o body s menší 
hodnotou jasu. Tohoto faktu můžeme s úspěchem využít. Celý vstupní obraz převedeme 
do barevného modelu HSV, který byl popsán v teoretické části. Z tohoto modelu však 
využijeme pouze H-složku, tedy hodnoty barevného tónu. Připomeňme, že tato složka 
nám udává odstín barvy, nenese tedy informaci o její sytosti a hodnotě jasu, která je 
právě v oblasti stínů potlačená. Změněné hodnoty jasu v oblastech stínů se proto 
neprojeví. Efekt si můžeme prohlédnout na Obr. 7-2. Nejlépe patrný je zde okolo bílé 
koule, kde na levém RGB obrazu, který prošel úpravou pomocí korekční matice, je její 
stín jasně patrný, kdežto na pravém obrazu H-složky je tento stín dobře filtrovaný. Další 
příklad, který lze na tomto obrázku demonstrovat, je v okolí černé koule. Jak je patrné, 
v RGB obrazu je i lidským okem těžko rozlišitelný přechod mezi černou koulí a jejím 
stínem, kdežto na pravém snímku je na první pohled vidět jeho výrazné potlačení. 

 

 

Obr. 7-2: Vliv převodu RGB obrazu do složky barevného tónu HSV modulu a vliv 
na stíny 

 
Celkové rozdíly mezi RGB obrazem a výsledným obrazem barevného tónu si 

můžeme prohlédnout na Obr. 7-3 a Obr. 7-4. Z těchto obrazů je patrné, že převodem do 
H-složky modelu HSV dojde k poměrně výraznému omezení kontrastu jednotlivých 
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koulí vůči pozadí. Toto je jev nepříjemný, avšak přítomnost stínů v RGB obrazu takřka 
znemožňovala přesnou lokalizaci koulí. 

 

 

Obr. 7-3: RGB obraz po geometrické transformaci, omezení velikosti vyříznutím  hrací 
plochy a provedení korekce. 

 

 

Obr. 7-4: Obraz složky barevného tónu HSV modelu 

  
 Na takto vzniklém obrazu se tedy projeví pouze samostatné koule, případně 

další objekty, které se na stole nebo nad ním vyskytují, bez výrazného vlivu stínů. Nyní 
můžeme přistoupit k vlastnímu převodu do binárního obrazu, který bude sloužit jako 
základ pro segmentaci. Převod do dvojkového obrazu se proveden prahováním. Z Obr. 
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7-4 je patrné, že se budeme snažit odstranit oblast pozadí, provedeme tedy prahování 
podle následujícího předpisu 

 
 �(e) � �1 9%� e ≤ g − *1 9%� e > g + *0 9%� ���	* + (7-1) 

 

Kde e je každý bod obrazu 

 g je práh. V našem případě je práh daný hodnotou pozadí, kterou si 
přejeme odfiltrovat. Tato hodnota byla určena při předzpracování jako průměrná 
hodnota obrazu H-složky pozadí hrací plochy. Jeho výpočet byl zmíněn v kapitole 
věnující se předzpracování pouze okrajově.  

 * je konstanta, která rozšiřuje oblast prahu. Protože hodnota pozadí 
dosahuje určitého rozptylu, je nutné uvažovat širší pásmo, které je nutné z obrazu 
filtrovat. Hodnota konstanty byla zvolena jako 8 procent celkového rozsahu jasu, tedy 
na hodnotu 20 pixelů. 
 Prahovací funkce je také přehledně znázorněna na následujícím grafu: 
 

 

Obr. 7-5: Průběh prahovací funkce 

 

7.2 Segmentace, vyhledání koulí 

Výsledkem předcházející operace je binární obraz, kde hodnoty 1 představují 
místa, kde se vyskytují nějaké objekty a 0, které představují pozadí. Takový snímek 
můžeme vidět na Obr. 7-6. V obrázku se však také vyskytuje velké množství 
jednotlivých bodů, které vznikly nedokonalostmi při snímání. Tyto objekty, pokud tak 
nazýváme všechna místa, kde binární snímek nedosahuje nulových hodnot, jsou však 
nežádoucí a je nutné je odstranit. K filtraci tohoto šumu využijeme operací matematické 
morfologie, které byly popsány v teoretické části. 
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Obr. 7-6: Binární snímek s objekty na hrací ploše s přítomností šumu 

 
Na snímek nejdříve aplikujeme operaci morfologické dilatace, abychom blízké 

osamocené body sjednotili s jejich okolím a tím získali větší oblasti, které odpovídají 
jednotlivým objektům. Poté dvakrát aplikujeme operaci morfologické eroze. Tato 
operace bude mít za následek úplné odstranění zbylých malých nežádoucích objektů, 
které označujeme za šum. Dále do obrazu částečně zasahují i oblasti kulečníkových 
kapes. Takové místo je například na Obr. 7-6 vlevo dole. Nenese však pro správné 
vyhodnocení situace na hrací ploše žádnou potřebnou informaci. Tyto oblasti ze znalosti 
souřadnic děr získaných při předzpracování odstraníme. Výsledek těchto operací je 
patrný na Obr. 7-7.  

Vedlejším efektem této operace je zvýraznění děr, které vznikly na relevantních 
objektech během prahování, a deformace některých objektů. Tyto artefakty jsou na Obr. 
7-7 označeny červeně. K napravení těchto zkreslení na obraz aplikujeme operaci 
morfologické dilatace, která vzniklé díry zaplní. Operace dilatace také vyhladí vzniklé 
objekty a eliminuje případné vzniklé zálivy. Pro co nejlepší filtraci, je třeba tuto operaci 
provést vícenásobně. Protože se však kvůli opakované aplikaci dilatace vyšetřované 
objekty zvětší, je třeba je v posledním kroku této fáze úpravy opět zmenšit do původní 
velikosti. To je provedeno pomocí inverzní operace, tedy eroze.  
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Obr. 7-7: Výsledek operace eroze provedené na binárním snímku 

 
Výsledný upravený binární obraz, který budeme používat k další analýze, může 

vypadat jako ten na Obr. 7-8. Pro demonstraci výsledků opakované aplikace dilatace 
jsou na tomto snímku opět vyznačeny oblasti, kde jsme se pomocí této metody snažili o 
zkvalitnění výstupního obrazu. 

 

 

Obr. 7-8: Binární obraz po provedení operací matematické morfologie 
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Dalším krokem zpracování je segmentace na jednotlivé objekty a jejich 
vyhodnocení. V případě obrázku, který v této části zpracováváme, se na něm nachází 14 
koulí a osoba držící tágo, která se nad stůl naklání. 

Na výsledný binární snímek aplikujeme algoritmus, který vyhledá všechny 
kontury, nebo-li obrysy objektů. Budeme uvažovat pouze vnější obrysy ucelených částí, 
protože právě ty představují objekty nacházející se ve scéně. Pro každý objekt popsaný 
jednotlivými konturami spočítáme jeho plochu a obvod, tedy základní popisné prvky. 
Podle těch těchto prvků budeme dále zpracovávat kontury podle následujících pravidel: 

• Pokud je plocha objektu popsaného danou konturou menší než jedna třetina 
plochy koule, bude tento objekt považován za šum, který se nepodařilo 
odstranit pomocí morfologických operací, a z dalšího zpracování bude úplně 
odstraněn. 

• Pokud je plocha objektu popsaného danou konturou větší než pětinásobek 
plochy koule, uvažuj tento objekt jako nežádoucí. V tomto případě se však 
jedná o významný objekt nacházející se na hrací ploše a bude potřebné ho 
dále vyhodnocovat. Takový objekt si uložíme do zvláštního snímku. 

• Ze znalosti obvodu a obsahu koule můžeme podle rovnice (7-2) vypočítat 

takzvanou nekompaktnost h. Nekompaktnost je míra podobnosti objektu 
ideálnímu kruhu. Protože objekty našeho zájmu jsou kruhové, je důvod 
tohoto kroku zřejmý. Objekty, které jsou příliš nekompaktní, tedy 
pravděpodobně nebudou odpovídat koulím a i tyto uložíme do snímku 
obsahujícího vyřazené objekty. 

 
 h � �S

i  (7-2) 

 
 

Výsledkem provedení těchto kroků jsou tedy 2 binární obrazy. Jeden, který 
obsahuje objekty, které nebyly pomocí výše zmíněných podmínek vyřazeny a budou 
tedy považovány za koule, a obraz druhý, který bude obsahovat objekty vyřazené, čili 
cizí objekty zasahující do hrací plochy. Tento obraz nemá při řešení statické scény 
žádný význam. Jeho použití bude diskutováno dále v textu, kdy se budeme zabývat 
otázkou překrytí nalezených koulí právě takovými objekty, jako je tágo či hráč. 
Výsledné obrazy si můžeme prohlédnout na Obr. 7-9 a Obr. 7-10. 

 



 

 

40 

 

 

Obr. 7-9: Výsledný obraz objektů, které prohlásíme za koule 

 
 

 

Obr. 7-10: Obraz vyřazených objektů 

 
 

7.2.1 Houghova transformace pro vyhledání koulí 

Nyní přistoupíme k samotnému vyhledání koulí pomocí Houghovy 
transformace, která byla popsána v teoretické části. Protože tato transformace prochází 
všechny nenulové pixely, lze její průběh urychlit snížením počtu takových bodů. Toto je 
patrné například právě na výše zmíněném Obr. 7-9, na který jsme nevykreslovali celé 
koule, ale pouze jejich obrysy.  
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Popišme si krátce a stručně algoritmus vyhledávání koulí. Pro každý nenulový 
bod vstupního obrazu, dojde v akumulátoru k inkrementaci bodů, které by se nacházely 
na obvodu hledané kružnice. Díky tomu, že uvažujeme pouze obrysy objektů, které 
považujeme za koule, se tedy zvýrazní střed hledaného kruhového objektu, jak je 
naznačeno na Obr 4-2 oranžovým bodem. Dojde tak ke zpřesnění detekce polohy 
jednotlivých koulí, protože nedojde k ovlivnění lokálního maxima vnitřními pixely a 
bude minimalizován i vliv okolních, blízko se nacházejících objektů. Vstupními 
parametry algoritmu tedy musí být binární obraz, jehož vznik byl popsán výše a 
poloměr hledaných kružnic. Vzhledem k tomu, že uvažujeme koule o pevném 
poloměru, narážíme zde opět na důvod, proč je ve fázi předzpracování obrazu 
prováděna geometrická transformace vstupního obrazu, jak bylo vysvětleno 
v kapitole 6. Poloměr kružnic byl určen exaktně prostým měřením koulí na 
transformovaném obrazu a jeho hodnota je 18 pixelů. Pro jiné rozlišení snímaného 
obrazu se hodnota bude samozřejmě lišit. 

Výsledkem algoritmu Houghovy transformace je tedy obraz akumulátoru 
Houghova prostoru, kde lokální maxima ukazují na středy hledaných koulí. Na Obr. 
7-11 je tento akumulátor zobrazen. Poznamenejme, že zobrazený obrázek byl pro 
kvalitnější zobrazení v dokumentu ekvalizován.  

 

 

Obr. 7-11: Akumulátor Houghovy transformace 

 
Nyní popíšeme metodiku získávání souřadnic koulí z akumulátoru. V celém 

akumulátoru je nalezeno maximum. Toto maximum odpovídá souřadnici nalezené 
koule. Jak je ze zobrazeného obrazu akumulátoru patrné, v některých místech dochází 
ke zdvojování maxim. Abychom se vyhnuli chybné detekci koule, která by se částečně 
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překrývala s již nalezenou, vynulujeme v akumulátoru po každém nalezení lokálního 
maxima jeho okolí, které odpovídá kruhu o poloměru jeden a půl násobku poloměru 
nalezené koule. Teoreticky by bylo možné zakrývat oblast větší, protože střed další 
koule se může nacházet nejblíže ve vzdálenosti dvou poloměrů. Vzhledem k tomu, že 
při segmentaci obrazu jsme se vlivem šumu a nedokonalostí snímání dopustili určitých 
nepřesností, je vhodné toto kritérium takto omezit. Tato metoda zabrání nalezení dalších 
maxim v blízkém okolí. Popsaný způsob opakujeme. Protože však neznáme počet koulí, 
které takto musíme detekovat, je nutné nalezená maxima vyhodnocovat. 

 

Tabulka 7-1: Tabulka maxim určených z akumulátoru a přepočítaný procentuální 
úbytek těchto maxim mezi jednotlivými hodnotami. 

  img_1 img_2 img_3 img_4 

i Acc_max Δ [%] Acc_max Δ [%] Acc_max Δ [%] Acc_max Δ [%] 

1 87 - 94 - 82 - 95 - 

2 77 11,49 84 10,64 81 1,22 78 17,89 

3 75 2,60 82 2,38 80 1,23 73 6,41 

4 72 4,00 81 1,22 73 8,75 71 2,74 

5 72 0,00 77 4,94 73 0,00 71 0,00 

6 68 5,56 77 0,00 73 0,00 70 1,41 

7 66 2,94 76 1,30 73 0,00 70 0,00 

8 63 4,55 74 2,63 70 4,11 70 0,00 

9 62 1,59 71 4,05 69 1,43 67 4,29 

10 62 0,00 69 2,82 64 7,25 62 7,46 

11 61 1,61 65 5,80 61 4,69 60 3,23 

12 60 1,64 64 1,54 61 0,00 60 0,00 

13 59 1,67 63 1,56 57 6,56 58 3,33 

14 55 6,78 61 3,17 56 1,75 58 0,00 

15 26 52,73 60 1,64 22 60,71 57 1,72 

16 24 7,69 57 5,00 21 4,55 54 5,26 

17 23 4,17 31 45,61 21 0,00 30 44,44 

18 22 4,35 28 9,68 20 4,76 26 13,33 

19 22 0,00 26 7,14 20 0,00 25 3,85 

20 22 0,00 26 0,00 19 5,00 25 0,00 

21 22 0,00 25 3,85 19 0,00 24 4,00 

22 20 9,09 23 8,00 19 0,00 24 0,00 

23 20 0,00 23 0,00 19 0,00 24 0,00 

24 20 0,00 23 0,00 19 0,00 23 4,17 

25 20 0,00 22 4,35 19 0,00 22 4,35 



 

 

43 

 

  Byl proveden experiment, kdy byly postupně zjišťovány hodnoty detekovaných 
25 maxim. Tato maxima jsou uveden v Tabulka 7-1.  

V této tabulce jsou také uvedeny hodnoty změny těchto maxim mezi dvěma po 
sobě následujícím prvky. Tato změna byla počítána podle následujícího vztahu: 

 
 ∆Z� k1 − �lee_�	�Zlee_�	�Z`Wn ∙ 100 [%] (7-3) 

 
Hodnoty maxim jsou také vyneseny graficky na Obr. 7-12. Z tohoto grafu je 

patrné, že v určitých oblastech dochází k výraznému poklesu průběhu hodnoty. Právě 
toto jsou oblasti, kdy již není detekované maximum středem nově nalezené koule a 
algoritmus vyhledávání koulí tedy ukončíme.  

 

 

Obr. 7-12: Graf hodnot nalezených maxim v akumulátoru 

 

 

Obr. 7-13: Graf změny hodnot maxim detekovaných v akumulátoru 

    
Prahová velikost změny hodnoty maxima byla zvolena 20 %. Z Obr. 7-13 plyne, 

že i mezi prvními detekovanými maximy je v některých případech poměrně velký 
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rozdíl. O ukončení algoritmu tedy nebude nerozhodovat pouze změna poměru dvou 
sousedních maxim, ale i velikost tohoto maxima. Práh maxima, které pokud překročí 
rozdíl mezi sousedními hodnotami o více než zmíněných 20 %, byl určen na hodnotu 
60. V příloze B je uvedena tabulka a grafy dalších obrazů zpracovávaných touto 
metodou. 

Na Obr. 7-14 si můžeme prohlédnout příklad výsledku detekce koulí. 
 

 

Obr. 7-14: Příklad detekce jednotlivých koulí 

 
Výše popsané metody nalezení koulí z obrazu barevného tónu modelu HSV byly 

testovány na sadě snímků, které obsahovaly různý počet koulí. Z celkového počtu 135 
koulí, které se na těchto snímcích nacházely, jich bylo správně detekováno 134. 
Chybovost algoritmu je tedy menší než 1 %. Jediná vzniklá chyba se objevila při 
detekci zelené koule. 

Podívejme se na tomto místě ještě podrobnější na jeden jev. Na Obr. 7-15 
vidíme oranžovou kouli, které byla vystřižena z předchozího obrazu. Všimněme si na 
levém obrázku jakéhosi „oparu“ na pravém okraji koule. Poznamenejme, že koule byla 
během snímání v klidu, rozmazání tedy není způsobeno jejím pohybem. Toto rozmazání 
se projevuje pouze u světlých koulí a, jak je patrné na pravém obrázku, má výrazný vliv 
na nepřesnou detekci polohy koule. Tento nedostatek je přisuzován nedokonalostem při 
snímání a, jak vyplyne z dalšího textu, je omezující pro správnou funkci některých 
dalších navržených algoritmů. 

 



 

 

Obr. 7-15

 
 

7.3  Klasifikace nalezených koulí

Posledním krokem p
koulí a určení, zda se jedná o koule celé nebo p

 

7.3.1 Klasifikace pomocí histogram

Pokus o klasifikaci koulí byl 
se výrazně projevila kvalita nasnímaných obraz
textu. Na následujících obrázcích 
histogramy příkladu půlky a celé koule. Po sérii pokus
potřebných dat však byla tato metoda zamítnuta, protože rozdíly mezi p
nedosahovaly potřebných definovatelných hodnot.

 

 

 

15: Rozmazání koule a nepřesná detekce polohy

Klasifikace nalezených koulí 

Posledním krokem při statické segmentaci obrazu je vyhodnocení nalezených 
ení, zda se jedná o koule celé nebo půlky a poté nalezení koule bílé a 

Klasifikace pomocí histogramů 

Pokus o klasifikaci koulí byl prováděn na základě jejich histogram
 projevila kvalita nasnímaných obrazů, jak bylo zmiňováno v

Na následujících obrázcích Obr. 7-16 a Obr. 7-17 si můžeme prohlédnout vzniklé 
ůlky a celé koule. Po sérii pokusů o úpravy histogram

ebných dat však byla tato metoda zamítnuta, protože rozdíly mezi p
řebných definovatelných hodnot. 

Obr. 7-16: Příklad histogramu půlky 
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esná detekce polohy 

i statické segmentaci obrazu je vyhodnocení nalezených 
oté nalezení koule bílé a černé. 

 jejich histogramů. V této fázi 
ňováno v předchozím 

ůžeme prohlédnout vzniklé 
 o úpravy histogramů a vyčtení 

ebných dat však byla tato metoda zamítnuta, protože rozdíly mezi půlkami a celými 

 



 

 

Obr. 

 
 

7.3.2 Klasifikace pomocí shlukové analýzy

Další metodou, pomocí které byla klasifikace jed
metoda shlukové analýzy. Pokud vyneseme hodnoty jednotlivých pixel
prostoru, tedy do trojrozm
složky barevného modelu odpovídající 
obdobné obrazy, jako mů
modrými body zaznačeny i st
metodou k-mean.  

 

Obr. 7-18: Vstupní RGB prostor pro metodu shlukové analýzy a vyzna

 

Obr. 7-17: Příklad histogramu celé koule 

Klasifikace pomocí shlukové analýzy 

Další metodou, pomocí které byla klasifikace jednotlivých koulí navržena, je 
metoda shlukové analýzy. Pokud vyneseme hodnoty jednotlivých pixel
prostoru, tedy do trojrozměrného prostoru, kde na jednotlivých osách budou práv
složky barevného modelu odpovídající červené, zelené a modré barv

, jako můžeme vidět na Obr. 7-18 a Obr. 7-19. V tě
čeny i středy shluků, které vznikly jako výsledek shlukové analýzy 

Vstupní RGB prostor pro metodu shlukové analýzy a vyzna
středy shluků půlky 
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notlivých koulí navržena, je 
metoda shlukové analýzy. Pokud vyneseme hodnoty jednotlivých pixelů koule do RGB 

rného prostoru, kde na jednotlivých osách budou právě 
ervené, zelené a modré barvě, dostaneme 

těchto grafech jsou 
jako výsledek shlukové analýzy 

 

Vstupní RGB prostor pro metodu shlukové analýzy a vyznačené nalezené 
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Obr. 7-19: Vstupní RGB prostor pro metodu shlukové analýzy a vyznačené nalezené 
středy shluků celé koule 

 
Kvůli povaze vstupních snímků byl celý prostor dělen vždy na tři shluky. Ze 

znalosti polohy středů nalezených shluků a počtu bodů, které tomuto shluku náleží, byla 
vytvořena následující pravidla pro klasifikaci jednotlivých koulí: 

• Jestliže je střed shluku blízký k oblasti bílé barvy (v RGB prostoru 
souřadnice blízké hodnoty (255,255,255) a náleží mu alespoň 20 % všech 
vynesených bodů, jedná se o půlku. Toto pravidlo vybere ty koule, na 
kterých se nachází dostatečný počet pixelů, které představují bílou nebo 
světle šedou barvu. V této fázi je vždy vybrána bílá koule a označena jako 
půlka. 

• Jestliže dva ze tří nalezených středů shluků jsou blízké k oblasti černé barvy, 
tedy leží v blízkosti bodu (0,0,0) a náleží jim alespoň 80 % všech bodů, 
jedná se o celou kouli. 

Pokud nebyla koule přiřazena danému typu pomocí dvou výše zmíněných 
pravidel, postupujeme k dalším testům a snaze objekt dále klasifikovat k jednomu 
z typů. 

• Jestliže průměrná hodnota zelené složky objektu leží v první čtvrtině rozsahu 
hodnot, tedy je menší než 60 a průměrná hodnota složky červené je větší než 
polovina rozsahu, jedná se o celou kouli. Toto pravidlo je názorné podle Obr. 
7-19. Pravidlo má za úkol rozpoznat především červenou a oranžovou kouli. 

V případě, že ani toto pravidlo nerozhodlo, postupujeme dále: 
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• V tomto pravidle budeme uvažovat vzdálenosti shluků od pořádku 
souřadnicového systému RGB prostoru. Jestliže součet vzdáleností dvou 
nejbližších koulí je větší než vzdálenost třetího shluku, jedná se o půlku. 

 
Příklad klasifikace pomocí výše zmíněného algoritmu si můžeme prohlédnout na 

Obr. 7-20. Na tomto obrázku jsou půlky označeny číslem 1 a celé koule číslem 2. 
 

 

Obr. 7-20: Výsledek detekce typu koule 

 
Jak je i z uvedeného obrazu patrné, metoda není přesná. Na tomto obrázku došlo 

ke dvěma chybám v klasifikaci koulí, kdy některé celé koule byly označeny za půlky. 
Toto se stávalo zejména v případě, kdy byla koule otočena bílým políčkem, ve kterém je 
vepsáno její číslo, nahoru. Celková chybovost klasifikace typů koule činila 20 %. Toto 
je hodnota příliš velká a nelze se proto o výsledky této analýzy opírat. V příloze D si 
můžeme prohlédnout další příklady grafů hodnot v RGB prostoru a výsledky klasifikace 
koulí. 
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8. Zpracování dynamického obrazu 

Pod pojmem dynamický obraz si budeme představovat sekvenci časově po sobě 
následujících snímků. Ze znalosti dvou statických snímků, které byly pořízeny 
v krátkém časovém intervalu, můžeme identifikovat změny ve scéně, tedy objekty, které 
se pohybují. 

V průběhu zpracování se ve velké míře používají funkce popsané výše v kapitole 
zabývající se zpracováním statického obrazu a v této části se na ně budeme již pouze 
odkazovat. 

První obraz, který budeme zpracovávat, vyhodnotíme jako statický podle 
v předchozí kapitole popsaných algoritmů. To bude mít za následek nalezení všech 
koulí, které se nachází na hrací ploše. 

 

8.1 Nalezení pohybujících se koulí 

Základním prvkem zpracování v této části je výpočet rozdílového obrazu. 
Rozdílový obraz vznikne odečtením dvou binárních snímků, které jsou výsledkem 
prahování a odstranění nežádoucích objektů, jak bylo popsáno v kapitole 7.2. Odečítat 
tedy budeme dva binární obrazy, na kterých se nachází pouze objekty, které odpovídají 
koulím. Logicky se bude jednat o obraz aktuální a o jeden časový úsek předcházející. 
Výsledek takové operace je na Obr. 8-1. Tento obraz také prošel úpravou pomocí 
morfologických operací eroze a dilatace ze stejných důvodů, jako bylo popisováno 
v předchozích kapitolách. 

 

 

Obr. 8-1: Diference dvou po sobě následujících binárních obrazů 
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Na takto vzniklý diferenční snímek aplikujeme algoritmus vyhledání obrysů. Ke 
každé vzniklé kontuře se pokusíme najít střed již existující nejbližší koule. Protože jsme 
na začátku práce definovali požadavek, který nám říká, že koule se mezi dvěma 
pořízenými snímky nemůže posunout o více než svůj průměr, střed hledané koule se 
musí nacházet nejdále právě ve vzdálenosti rovné jejímu průměru. Jestliže taková koule 
existuje, vyšetřovaná kontura je rozdílem jejího posunu. Nejedná se tedy o šum a 
podařilo se nám identifikovat, která koule je v pohybu.  

Nyní můžeme přistoupit k aktualizaci její polohy. Z aktuálně zpracovávaného 
binárního obrazu vybereme oblast, která bude mít velikost dvojnásobku průměru koule 
a její střed bude v bodě, kde se vyšetřovaná koule nacházela na předcházejícím snímku. 
Tedy v místě momentálně dostupné informace o její poloze. Tento výřez je zvětšený 
zobrazen na Obr. 8-2. Na obrázku je červenou barvou vyznačena poloha koule na 
předcházejícím snímku. 

 

 

Obr. 8-2: Oblast pro vyhledání souřadnic posunuté koule 

 
Na takto vzniklém obrazu opět vybereme pouze obrysy zobrazených objektů a 

použijeme algoritmus Houghovy transformace pro nalezení nového středu koule. Tento 
postup, oproti zkoumání celého obrazu a snaze přiřazovat jednotlivé nalezené koule již 
existujícím, celý proces zpracování obrazu výrazně urychlí, protože zpracovávané 
obrazy jsou pouze malé oblasti o velikosti čtyřnásobku poloměru koulí. 

Na následujícím obrázku si můžeme prohlédnout výsledný detekovaný pohyb 
dvou koulí. 

 



 

 

51 

 

 

Obr. 8-3: Detekce pohybu koulí 

 
 

8.2 Zpracování cizích objektů 

Věnujme se ještě obrazu, který vznikl z vyřazených objektů. Vznik tohoto 
snímku byl popsán v kapitole Segmentace, vyhledání koulí. Na tomto obrazu se nachází 
objekty, které byly ze segmentace vyřazeny jako cizí objekty. Jedná se o objekty, které 
sice přichází do styku s vyhodnocovanou scénou, avšak na její děj nemají žádný vliv. 
Z důvodu přítomnosti těchto objektů se však bude stávat, že zakryjí objekty, tedy koule, 
které význam pro herní situaci mají. Abychom neztratili informaci o tom, že na daném 
místě se nějaká koule nachází, musíme testovat, zda se tyto objekty s nějakou koulí 
kryjí. Pokud se tak stane, jako je naznačeno na Obr. 8-4, je v popisné struktuře koule 
nataven příznak, který říká, že koule je zakryta. Při zpracovávání dalšího snímku 
procházíme tyto příznaky všech koulí a testujeme, zda se koule stále nachází skryta pod 
cizím objektem. Pokud se již na místě středu koule nenachází objekt, který byl vyřazen 
jako cizí, musíme otestovat, zda se koule na daném místě skutečně nachází. 
 Popsaný algoritmus ošetří například situace, kdy by někdo v rozporu s pravidly 
odebral kouli ze stolu a tím ji odstranil ze hry. 
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Obr. 8-4: Příklad splynutí nežádoucího objektu s koulí 
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9. Návrh algoritmu sledujícího hru 

V této části navrhneme algoritmus, který by se staral o sledování samotného 
průběhu hry a dodržování jejích pravidel. Předpokladem tohoto algoritmu je bezchybná 
funkce detekce a klasifikace koulí na hracím plátně. 

Celou hru lze rozdělit do tří menších celků. Nejdříve si tyto celky popíšeme a na 
konci kapitoly se budeme věnovat jejich vzájemnému provázání a celkovému průběhu 
hry. 

 

9.1 Rozstřel 

Rozstřelem celá hra začíná. Jedná se o první strk celé hry. Koule jsou ve 
výchozím postavení podle pravidel (viz příloha D) a jeden z hráčů provede úder. Tento 
úder bude vyhodnocen podle následujícího diagramu: 

 

 

Obr. 9-1: Vývojový diagram rozstřelu 

 
V horní části vývojového diagramu se nachází test, zda se pohnula nejdříve bílá 

koule, tedy jestli byl strk veden na ni a zda pohybující se bílá koule zasáhla nějakou 
jinou. Pokud vše proběhlo v souladu s pravidly, nebyl nastaven příznak F (faul) a 
postupuje se dále. V tomto okamžiku dochází na hrací ploše k pohybu koulí a jejich 
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vzájemným interakcím. Naším cílem je sledovat oblasti děr a detekovat, zda nebyla 
nějaká koule vnořena. Pokud vnořena byla a jednalo se o nesprávný typ, tedy v tomto 
případě bílou nebo černou kouli, nastaví se patřičné příznaky. V případě, že byla 
vnořena černá koule, hra končí prohrou aktuálního hráče. Pokud byla vnořena relevantní 
koule a dosud nedošlo k přiřazení typů koulí jednotlivým hráčům, tedy tato koule je 
první vnořenou, je aktuálnímu hráči přiřazen její typ. Pokud již byly typy koulí hráčům 
přiřazeny, vyhodnotí se, zda se jednalo o správný typ koule, tedy hráč bude moci ve hře 
dále pokračovat (příznak K-konec je nastaven na hodnotu nula), či o chybný (hráč se 
dopustil faulu a jeho tah končí). Dále dochází k opakování těchto kroků, dokud se 
neustálí pohyb všech koulí na hrací ploše. Na vývojovém diagramu je tento stav nazván 
jako Pohyb ve scéně. Tato oblast, která se provádí opakovaně, je ve vývojovém 
diagramu označena šedým polem. Po ustálení koulí dojde k vyhodnocení příznaků, zda 
se hráč dopustil faulu a zda bude moci pokračovat dalším strkem, nebo přijde na řadu 
hráč druhý (tedy příznak ukazující číslo hráče bude negován). 

Pokud prvním strkem nedojde ke vnoření žádné koule, pokračuje druhý hráč 
podle stejných pravidel, pouze koule již nejsou ve výchozím postavení, ale v aktuálním. 
Tento krok je ve vývojových diagramech naznačen až později na Obr. 9-4. 

 
 

9.2 Náběhy jednotlivých hráčů 

Nyní, pokud bylo rozhodnuto, na jaký typ koulí který hráč hraje, dochází ke 
střídání hráčů ve strcích podle pravidel, které jsou shrnuty na vývojovém diagramu na 
Obr. 9-2. Diagram začíná testem, zda není z předchozího strku nastaven příznak B 
(vnoření bílé koule), pokud tomu tak je, hráč má na vnoření koule vlastního typu dva 
pokusy – příznak konce strku (K) je tedy nastaven na hodnotu 0. Dále dochází obdobně 
jako v případě rozstřelu k testování, zda byl strk veden na bílou kouli. Dalším krokem je 
testování, zda byla bílou koulí zasažena koule správného typu, tedy typu, který byl 
aktuálnímu hráči přisouzen při rozstřelu, pokud byla zasáhnuta jiná nebo žádná koule, je 
toto vyhodnoceno jako faul.  

V této chvíli opět přichází na řadu testování příznaku vnoření bílé koule 
z předešlého strku. Jestliže je tento příznak aktivní, hráč musel jako první zasáhnout 
svoji kouli ležící na opačné polovině stolu. 

Byly-li všechny toto podmínky splněny, jedná se o správný strk a můžeme opět 
přistoupit ke sledování oblasti děr a vyhodnocování vnořených koulí. V případě 
neúspěšného strku jsou nastaveny patřičné příznaky, jak je naznačeno na diagramu. 
Pokud byla vnořena správná koule, zapamatujeme si kapsu, do které ke skórování došlo, 
a nastavíme příznak konce strku na hodnotu 0. Zapamatování si kapsy bude mít vliv 
v případě, že se jednalo o poslední kouli daného hráče a tento postupuje k další fázi hry 
– hře na černou kouli. 
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Po ustálení scény opět vyhodnotíme příznaky faulů a ukončení náběhu daného 
hráče. Pokud nedošlo k faulu a příznak ukončení strku je nastaven na hodnotu 0, má 
hráč právo pokračovat v tomto svém náběhu dalším strkem. 

 

 

Obr. 9-2: Vývojový digram strku během hry 

 
 

9.3 Hra na černou kouli 

Pokud se některému hráči podaří vnořit všechny koule svého typu, přistupuje 
k finální fázi hry, a sice hře na černou kouli. První část algoritmu je shodná s běžným 
strkem ve hře a nebudeme ji tedy na tomto místě znovu popisovat. Rozdíly spočívají ve 
vnořování koulí. Hráč, který hraje na černou kouli, se ji snaží umístit do protilehlé 
kapsy, než do které zahrál svoji poslední kouli. Pokud byla jeho poslední koule zahrána 
soupeřem jako jeho faul, může si kapsu, do které se bude snažit kouli zahrát, zvolit dle 
vlastního výběru. Pokud se hráči podaří černou kouli vnořit a zároveň se při tomto strku 
nedopustit žádného jiného faulu (například vnoření bílé či soupeřovi koule zároveň 
s černou), stává se vítězem hry. Pokud se faulu dopustí, automaticky prohrává. 
Vývojový diagram, který byl k této části hry sestaven, si můžeme prohlédnout na Obr. 
9-3. 
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Obr. 9-3: Vývojový diagram hry na černou kouli 

 

9.4 Celá hra 

Průběh celé hry tedy sestává ze třech výše popsaných částí. Na posledním 
vývojovém diagramu si ukážeme, jak jsou tyto části vzájemně propojeny do jednoho 
celku hry. Jak již bylo zmíněno, hra začíná rozstřelem, který provádí jeden z hráčů. 
Blok Rozstřel (stejně jako každý další popsaný blok) má na výstupu identifikaci hráče, 
který bude pokračovat ve hře a informaci o tom, zda byla vnořena bílá koule. Pokud 
ano, hráči ji ručně umístí zpět na hrací plochu do pozice na výchozí linii (viz pravidla 
v příloze D). Hráči se nyní střídají ve svých nábězích podle pravidel popsaných 
v kapitole 9.2. Pokud některý z hráčů již nemá na stole žádné koule svého typu, 
přistupuje ke hře na černou kouli. Jak bylo popsáno v předchozí kapitole věnující se této 
části hry, hráč se snaží kouli umístit do kapsy, kam zahrál poslední kouli „svého“ typu. 
Pokud byla jeho poslední koule zahrána protihráčem, hráč si kapsu vybírá. Ovšem 
jakmile jednou některou kapsu zvolí, nesmí již svoje rozhodnutí změnit (již je známa 
kapsa, do které hraje). Pokud druhý hráč zahraje svoji poslední kouli do stejné kapsy, do 
které ji zahrál i první hráč, černou kouli se snaží zahrát do stejné kapsy jako svoji 
poslední kouli. 
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Vítězem hry se stává hráč, který jako první v souladu se všemi pravidly vnoří 
černou kouli do příslušné kapsy. Vnoření černé koule kdokoli jindy než při hře na 
černou kouli, případně situace, kdy je ve strku, ve kterém je vnořena černá koule 
proveden faul, má za následek okamžitou prohru. 

 
 

 

Obr. 9-4: Vývojový diagram celkového průběhu hry 
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10. Doba výpočtu 

Pro odhad časové náročnosti implementovaných algoritmů byla provedena 
časová analýza. Pro měření času, který jednotlivé algoritmy spotřebovaly, byla 

využívána funkce clock()  z knihovny time.c . V následující tabulce vidíme přehled 

jednotlivých měřených úseků. 
 

Tabulka 10-1: Časová náročnost jednotlivých kroků 

Funkce t [s] 

Předzpracování 1,910 

  Načtení + Inicializace 0,048 

  Detekce děr 0,783 

  Geometrická transformace 0,053 

  Detekce hrací plochy 0,001 

  Výpočet korekčního obrazu 0,862 

  Provedení korekce 0,067 

  Výpočet prahu 0,034 

Zpracování statického snímku 0,490 

  Geometrická transformace 0,051 

  Provedení korekce 0,063 

  Převod na HSV model 0,036 

  Převod na binární snímek 0,033 

    Morfologické operace 0,015 

  Zpracování kontur 0,015 

  Nalezení koulí (14 koulí) 0,126 

    Houghova transformace 0,039 

    Nalezení jednoho maxima 0,005 

    Nalezení 14 koulí 0,069 

  Určení typu koule 0,090 

  Kontrola cizích objektů 0,007 

Výpočet diferenčního obrazu 0,125 

  Dohledání posunuté koule 0,009 

 
V tabulce jsou uvedeny celkové časy, po které jednotlivé funkce měly 

k dispozici procesorový čas. Jsou zde tedy zahrnuty i časy případných volaných 
dceřiných funkcí. 

Jak je z tabulky patrné, funkce pro výpočet korekčního obrazu a detekce 
kulečníkových děr jsou velice časově náročné. Jsou proto prováděny pouze jednou při 
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spuštění programu a představují jakési kalibrační funkce. Z tabulky vyplývá, že 
navržené funkce jsou poměrně dosti časově náročné. Pro dosažení ideálního času 
zpracování snímků, který vzhledem k požadované rychlosti snímání musí být pod 
hranicí 100ms by bylo potřebné některé funkce vynechat (například díky kvalitnějšímu 
snímání by bylo možno vynechat operaci Korekce), případně výpočet některých kroků 
převést na externí hardware (buďto vytvoření speciálního hardware – například 
hradlová pole pro výpočet transformace geometrického zkreslení, nebo převedení 
některých výpočtů na jádro grafické karty). 

V Tabulka 10-1 jsou uvedeny hodnoty, kterých bylo dosaženo při testování na 
notebooku s následující konfigurací: 

• Jednojádrový procesor Intel Pentium M běžícím na frekvenci 1,70 GHz 

• 1,50 GB RAM 

• operační systém Windows 7 
Výrazného snížení časové náročnosti by se dosáhlo také použitím výkonnějšího 

počítače. 
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11. Vytvořené programy 

V rámci práce byly vytvořeny 2 programy. První z programů, MicronGUI, 
slouží k pořizování snímků. Náhled okna programu se nachází na Obr. 11-1. Pro 
funkčnost programu musí být k počítači připojena kamera. V levé části okna se nachází 
panel nastavení. Lze zde nastavit rozlišení kamery a expoziční dobu s jakou budou 
snímky pořizovány. Dále jsou zde volitelné možnosti předzpracování obrazu, čili 
barevná korekce, která je prováděna na základě matice popsané rovnicí (5-2) a korekce 
geometrického zkreslení. Volitelný je také parametr průběžného zobrazování 
pořízených snímků. V pravé části se nachází ovládání výpočtu transformačních matic 
pomocí šachovnicového algoritmu. Tato funkce byla částečně převzata z [1]. Výsledné 
transformační matice vypočtené pro požadované rozlišení obrazu a nastavení kamery se 

uloží do souborů Intrinsics.xml  a Distortion.xml . 

 

 

Obr. 11-1: Náhled okna programu MicronGUI 

 
Dalším programem, který byl v rámci práce vytvořen, je BiliardGUI. Tento 

program má podstatně jednodušší ovládání, avšak obsahuje veškeré popsané algoritmy 
zpracování obrazu. Stiskem tlačítka Load Background se spustí dialogové okno pro 
načtení obrazu pozadí, který bude předzpracován podle v práci popsaných algoritmů. 
Dále tlačítkem Load Image je možné zvolit první obraz zpracovávané sekvence. 
Stiskem tlačítka Next se posunujeme na další obraz ve vyšetřované sekvenci. Sekvence 

snímků se musí skládat ze souborů ve tvaru Img_XXXX.bmp , kde XXXX je číslo 

snímku. Po stisknutí tlačítka Next se program pokusí načíst soubor s číslem o jedno 
větší než aktuální. Pokud takový snímek neexistuje, program na to upozorní a dojde 
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k jeho ukončení. V pravé části okna potom vidíme základní informace o zpracovaném 
snímku, jako je například doba jeho zpracování nebo počet detekovaných koulí. 

V pracovní složce programu se musí nacházet výše popsané soubory  

Intrinsics.xml  a Distortion.xml , které obsahují transformační matice 

vypočtené pro dané používané rozlišení. Součástí programu jsou tyto soubory pro 
používané rozlišení 1280x720 pixelů.  

 
 

 

Obr. 11-2: Náhled okna programu BiliardGUI 
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12. Závěr 

V úvodu práce jsou popsané teoretické základy metod a postupů později 
používaných ve vlastní práci.  

Další kapitola se věnuje charakteru snímané scény a samotnému snímání. Náplní 
této kapitoly byla především snaha získat co nejkvalitnější snímky pro správnou 
funkčnost později navržených algoritmů. Kvalita a parametry snímaného obrazu se 
ukázaly být jedním ze základních předpokladů pro úspěšné splnění zadání. Požadavky 
na správné snímání jsou však poměrně přísné. Je vyžadováno snímání obrazů 
s vysokým rozlišením a dostatečně rychlé. Pro správnou funkci navržených algoritmů je 
nezbytné, aby byl snímaný obraz kvalitní. Tedy aby se v něm vyskytovalo minimální 
množství šumu a podání barev bylo kvalitní pro co nejpreciznější vykreslení objektů 
nacházejících se nad hrací plochou. Z dostupných prostředků byl zvolen co možná 
nejvhodnější kompromis, avšak jak vyplývá z dalšího vypracování, celková kvalita 
snímání nedosahuje požadovaných hodnot. 

Proces zpracování pořízených snímků byl rozdělen do několika logických částí. 
V první části popisované v kapitole Předzpracování snímků jsou popsány algoritmy pro 
prvotní úpravu pořízeného obrazu a provedení dalších operací, které později usnadní 
vlastní segmentaci obrazu. 

V další části je popsáno zpracování statického obrazu. Jedná se tedy o algoritmy 
navržené pro segmentaci jednotlivých objektů a jejich klasifikaci. Funkčnost těchto 
algoritmů je výrazně závislá na kvalitě snímaného obrazu. 

Kapitola 8 je věnována zpracování dynamického obrazu, tedy samotnému 
sledování pohybu objektů na a nad hrací plochou. Byly navrženy algoritmy pro 
sledování pohybu jednotlivých koulí po hrací ploše a vyloučení cizích objektů, které se 
se scénou dostávají do interakce. 

Veškeré popsané algoritmy byly navrženy v prostředí Matlab a následně 
implementovány v prostředí OpenCV jazyka C++. 

V poslední části je navrženo samotné sledování průběhu hry a dodržování jejích 
pravidel. 

V rámci práce byly vytvořeny dva programy. Jeden pro pořizování snímků na 
reálné scéně a jejich prvotnímu předzpracování, tedy barevné korekci a odstranění 
geometrického zkreslení. Druhý program, ve kterém jsou implementovány operace 
segmentace a klasifikace jednotlivých objektů, slouží pro offline zpracování 
nasnímaných obrazů. 
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Příloha A  

Tabulka 1: Tabulka naměřených a vypočtených hodnot vysokých rychlostí, kterých 
koule během hry dosahují.  

video framerate snímků dráha doba rychlost 

*.mov [fps] [m] [ms] [m/s] 

CIMG1004 600 47 0,40 78,33 5,11 

CIMG1005 600 26 0,20 43,33 4,62 

CIMG1005 600 40 0,30 66,67 4,50 

CIMG1005 600 54 0,40 90,00 4,44 

CIMG1006 600 22 0,20 36,67 5,45 

CIMG1006 600 33 0,30 55,00 5,45 

CIMG1006 600 45 0,40 75,00 5,33 

CIMG1007 600 21 0,20 35,00 5,71 

CIMG1007 600 31 0,30 51,67 5,81 

CIMG1007 600 41 0,40 68,33 5,85 

CIMG1008 1200 46 0,20 38,33 5,22 

CIMG1008 1200 70 0,30 58,33 5,14 

CIMG1009 1200 33 0,15 27,50 5,45 

CIMG1009 1200 60 0,27 50,00 5,40 

CIMG1010 1200 39 0,15 32,50 4,62 

CIMG1010 1200 52 0,20 43,33 4,62 

CIMG1010 1200 73 0,28 60,83 4,60 

CIMG1011 1200 26 0,12 21,67 5,54 

CIMG1011 1200 43 0,20 35,83 5,58 

CIMG1011 1200 59 0,27 49,17 5,49 

CIMG1014 600 16 0,11 26,67 4,13 

CIMG1014 600 22 0,15 36,67 4,09 

CIMG1014 600 28 0,19 46,67 4,07 

CIMG1016 600 11 0,10 18,33 5,45 

CIMG1016 600 17 0,16 28,33 5,65 

CIMG1016 600 22 0,20 36,67 5,45 

CIMG1017 600 13 0,10 21,67 4,62 

CIMG1017 600 20 0,15 33,33 4,50 

CIMG1017 600 27 0,20 45,00 4,44 

CIMG1018 1200 23 0,08 19,17 4,17 

CIMG1018 1200 35 0,12 29,17 4,11 

CIMG1018 1200 47 0,16 39,17 4,09 

CIMG1019 1200 22 0,08 18,33 4,36 
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video framerate snímků dráha doba rychlost 

*.mov [fps] [m] [ms] [m/s] 

CIMG1019 1200 37 0,13 30,83 4,22 

CIMG1019 1200 46 0,16 38,33 4,17 

CIMG1021_1 1200 25 0,09 20,83 4,32 

CIMG1021_1 1200 37 0,13 30,83 4,22 

CIMG1021_1 1200 46 0,16 38,33 4,17 

CIMG1021_2 1200 21 0,09 17,50 5,14 

CIMG1021_2 1200 31 0,13 25,83 5,03 

CIMG1021_2 1200 38 0,16 31,67 5,05 

 
Příklad výpočtu pro první řádek tabulky: 
 Doba pohybu: 
 � � 9�e��_����*p�%	��%	��  [�] (0-1) 

 � � 4760 = 0,07833 = 78,33 [��] (0-2) 

 
   
 Rychlost:  
 � = �%	ℎ	e	� 9�ℎ�#p  [��`S] (0-3) 

 � = 0,40,07833 = 5,11 [��`S] (0-4) 

 
    

 

Nejistoty měření  
Vzhledem k tomu, že měření má sloužit pouze k orientačnímu pochopení 

rychlostí, kterými se koule na kulečníkovém stole pohybují, není pro nás přesnost 
měření rozhodující.  

Největší nejistoty měření budou vznikat při odečtu dráhy, která je určována 
podle svinovacího metru přiloženého podél trajektorie koule. Vzhledem ke kvalitě 

snímků, bude chyba v rozmezí ±0,5 e�. Další chyba, která se výrazněji projeví, 
souvisí s rychlostí snímání, tedy periodou vzorkování spojitého jevu, jakým je 

pohyb. Perioda vzorkování v případě snímání s frekvencí 600�9� je 16,66 ��, což 

při uvažované maximální rychlosti 6,5 ��`S znamená uraženou dráhu 0,01 � =1 e�. Na dráze 20 e� poté tedy dosáhneme celkové chyby 1,5 e�, což odpovídá 

chybě o velikosti 7,5%. Tato hodnota je pro naše účely dostačující. 



 

67 

 

Příloha B 

Další příklady tabulky a grafů experimentu pro určení počtu detekovaných koulí na 
snímku. 
 

Tabulka B-0-1: Tabulka maxim určených z akumulátoru a přepočítaný procentuální 

úbytek těchto maxim mezi jednotlivými hodnotami. 

 

img_1 img_2 img_3 img_4 

i Acc_max Δ [%] Acc_max Δ [%] Acc_max Δ [%] Acc_max Δ [%] 

1 87 

 

94 

 

96 

 

97 

 2 77 11,49 84 10,64 94 2,08 92 5,15 

3 75 2,60 82 2,38 92 2,13 87 5,43 

4 72 4,00 81 1,22 86 6,52 75 13,79 

5 72 0,00 77 4,94 81 5,81 74 1,33 

6 68 5,56 77 0,00 80 1,23 72 2,70 

7 66 2,94 76 1,30 80 0,00 68 5,56 

8 63 4,55 74 2,63 79 1,25 68 0,00 

9 62 1,59 71 4,05 79 0,00 66 2,94 

10 62 0,00 69 2,82 71 10,13 66 0,00 

11 61 1,61 65 5,80 68 4,23 66 0,00 

12 60 1,64 64 1,54 66 2,94 61 7,58 

13 59 1,67 63 1,56 63 4,55 56 8,20 

14 55 6,78 61 3,17 62 1,59 53 5,36 

15 26 52,73 60 1,64 58 6,45 23 56,60 

16 24 7,69 57 5,00 48 17,24 23 0,00 

17 23 4,17 31 45,61 27 43,75 22 4,35 

18 22 4,35 28 9,68 26 3,70 21 4,55 

19 22 0,00 26 7,14 23 11,54 21 0,00 

20 22 0,00 26 0,00 23 0,00 21 0,00 

21 22 0,00 25 3,85 22 4,35 20 4,76 

22 20 9,09 23 8,00 21 4,55 20 0,00 

23 20 0,00 23 0,00 21 0,00 19 5,00 

24 20 0,00 23 0,00 21 0,00 19 0,00 

25 20 0,00 22 4,35 21 0,00 19 0,00 

 
Příklad výpočtu pro druhý řádek tabulky: 

∆Z� k1 − lee_�	�Zlee_�	�Z`Wn ∙ 100 [%] 
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∆S� k1 − 7787n ∙ 100 = 11,49 [%] 

 

Obr. B-0-1: Graf hodnot nalezených maxim v akumulátoru 

 

 

Obr. B-0-2: Graf změny hodnot maxim detekovaných v akumulátoru 

 

 

 

Obr. B-0-3: Graf hodnot nalezených maxim v akumulátoru 
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Tabulka B-0-2: Tabulka maxim určených z akumulátoru a přepočítaný procentuální 

úbytek těchto maxim mezi jednotlivými hodnotami. 

 

img_5 img_6 img_7 img_8 

i Acc_max Δ [%] Acc_max Δ [%] Acc_max Δ [%] Acc_max Δ [%] 

1 82 

 

93 

 

92 

 

95 

 2 81 1,22 79 15,05 81 11,96 78 17,89 

3 80 1,23 75 5,06 79 2,47 73 6,41 

4 73 8,75 73 2,67 79 0,00 71 2,74 

5 73 0,00 66 9,59 77 2,53 71 0,00 

6 73 0,00 65 1,52 76 1,30 70 1,41 

7 73 0,00 65 0,00 76 0,00 70 0,00 

8 70 4,11 65 0,00 73 3,95 70 0,00 

9 69 1,43 63 3,08 72 1,37 67 4,29 

10 64 7,25 61 3,17 71 1,39 62 7,46 

11 61 4,69 57 6,56 70 1,41 60 3,23 

12 61 0,00 57 0,00 68 2,86 60 0,00 

13 57 6,56 51 10,53 64 5,88 58 3,33 

14 56 1,75 25 50,98 63 1,56 58 0,00 

15 22 60,71 24 4,00 55 12,70 57 1,72 

16 21 4,55 23 4,17 28 49,09 54 5,26 

17 21 0,00 23 0,00 26 7,14 30 44,44 

18 20 4,76 22 4,35 25 3,85 26 13,33 

19 20 0,00 21 4,55 22 12,00 25 3,85 

20 19 5,00 21 0,00 21 4,55 25 0,00 

21 19 0,00 20 4,76 21 0,00 24 4,00 

22 19 0,00 20 0,00 21 0,00 24 0,00 

23 19 0,00 20 0,00 21 0,00 24 0,00 

24 19 0,00 20 0,00 20 4,76 23 4,17 

25 19 0,00 20 0,00 19 5,00 22 4,35 
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Obr. 0-4: Graf změny hodnot maxim detekovaných v akumulátoru 

 

Tabulka 0-3: Tabulka maxim určených z akumulátoru a přepočítaný procentuální 
úbytek těchto maxim mezi jednotlivými hodnotami. 

 

img_5 img_6 

 

img_5 img_6 

i Acc_max Δ [%] Acc_max Δ [%] i Acc_max Δ [%] Acc_max Δ [%] 

1 77 

 

94 

 

14 55 1,79 56 6,67 

2 73 5,19 81 13,83 15 46 16,36 29 48,21 

3 71 2,74 79 2,47 16 41 10,87 24 17,24 

4 66 7,04 78 1,27 17 32 21,95 23 4,17 

5 65 1,52 77 1,28 18 31 3,13 22 4,35 

6 63 3,08 77 0,00 19 26 16,13 22 0,00 

7 61 3,17 77 0,00 20 25 3,85 22 0,00 

8 61 0,00 72 6,49 21 25 0,00 21 4,55 

9 61 0,00 71 1,39 22 24 4,00 21 0,00 

10 59 3,28 70 1,41 23 24 0,00 21 0,00 

11 59 0,00 62 11,43 24 23 4,17 21 0,00 

12 57 3,39 61 1,61 25 23 0,00 20 4,76 

13 56 1,75 60 1,64 

      

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25 30

Δ
 [

%
]

i [-]

img_5

img_6

img_7

img_8



 

71 

 

 

Obr. 0-5: Graf hodnot nalezených maxim v akumulátoru

Obr. 0-6: Graf změny hodnot maxim detekovaných v akumulátoru 
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Příloha C 

V této příloze se nachází p
vyneseny body jednotlivých koulí. Tyto grafy byly používány p
analýzy pro klasifikaci typu koule. Na grafech jsou modrými body znázorn
nalezených shluků. V
byly detekovány koule a by aplikován algoritmus klasifikace jejich typu. Na t
obrázcích jsou koule č
nalezené koule a Y je poté hodnota typu koule (1 pro p

 
 
 

Obr. C-0-1: Př

 

 

říloze se nachází příklady grafů RGB prostoru, ve kterých jsou 
vyneseny body jednotlivých koulí. Tyto grafy byly používány př
analýzy pro klasifikaci typu koule. Na grafech jsou modrými body znázorn

V další části této přílohy se nachází příklady snímk
byly detekovány koule a by aplikován algoritmus klasifikace jejich typu. Na t
obrázcích jsou koule číslovány ve tvaru XX_YY, kde X značí index, neb
nalezené koule a Y je poté hodnota typu koule (1 pro půlku a 2 pro celou

Příklady shluků RGB prostoru a shluků jednotlivých koulí
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RGB prostoru, ve kterých jsou 
vyneseny body jednotlivých koulí. Tyto grafy byly používány při řešení shlukové 
analýzy pro klasifikaci typu koule. Na grafech jsou modrými body znázorněny středy 

dy snímků, na nichž 
byly detekovány koule a by aplikován algoritmus klasifikace jejich typu. Na těch to 

čí index, neb-li pořadí 
lku a 2 pro celou kouli). 

 

ů jednotlivých koulí 



 

Obr. 0-2: Příklady shluk

 

Obr. 0-3: Příklady shluk

 

Příklady shluků RGB prostoru a shluků jednotlivých koulí

Příklady shluků RGB prostoru a shluků jednotlivých koulí
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ů jednotlivých koulí 

 

ů jednotlivých koulí 



 

Obr. 0-4: Příklady shluk

 
 
 

Obr. 0

 

Příklady shluků RGB prostoru a shluků jednotlivých koulí

0-5: Příklad detekce koulí a klasifikace jejich typu

74 

 

ů jednotlivých koulí 

 

íklad detekce koulí a klasifikace jejich typu 
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Obr. 0-6: Příklad detekce koulí a klasifikace jejich typu 

 
 
 
 

 

Obr. 0-7: Příklad detekce koulí a klasifikace jejich typu 
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Obr. 0-8: Příklad detekce koulí a klasifikace jejich typu 

 
 
 

 

Obr. 0-9: Příklad detekce koulí a klasifikace jejich typu 
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Příloha D 

Pravidel biliardu existuje více, zde jsou uvedena pravidla převzatá z: 
http://www.ok.cz/ludmila/aron/pool.htm 
 

Cíl hry: Vítězem hry se stává hráč, který první umístí všechny koule typu, 
který na něho připadl při rozstřelu, do hracích kapes a nakonec umístí do správné 
kapsy černou kouli. 

Pojmy: 
strk – úder tágem do bílé koule 
rozstřel – první strk do koulí v základním postavení (viz obr. Obr B-0-1) 
faul – hra nedovoleným způsobem 
náběh – série strků ukončená strkem, který nevede ke vnoření vlastní koule 
rozehrávací čára – (čelní linie) – vertikální čára, ze které se provádí rozstřel 

nebo rozehrání po vnoření bílé koule protihráčem. 

Typy koulí:  
celé – 7 koulí různých barev, bývají číslovány v rozmezí 1 až 7 
půlky – 7 koulí různých barev s bílým pruhem, bývají číslovány 9 – 15 
černá – koule bývá označena číslem 8, kterou se hráči snaží vnořit po vnoření 

všech svých koulí. 
bílá – koule, pomocí které se hráč strkem tága snaží vnořit ostatní své koule. 

Pravidla: 
Hráči strkají tágem jen do bílé koule tak, aby se srazila s ostatními koulemi a 

odrazem je nasměrovala do některé z kapes. Hráči se při hře střídají vždy, když se 
někomu nepodaří umístit alespoň jednu svoji kouli do kapsy nebo když hráč udělá 
faul. Faul je trestán ukončením náběhu hráče. Protihráč má potom 2 pokusy na 
vnoření vlastní koule do kapsy. Černá koule přichází na řadu až po odehrání všech 
koulí jednoho typu. Pokud je vnořena černá koule dříve než všechny koule hráče, 
který ji do kapsy vnořil, znamená to okamžitou prohru. 

Fauly: 
• strk, při kterém se bílá koule nedotkne žádné jiné koule. 

• strk, při kterém do kapsy spadne bílá koule. Protihráč potom rozehrává 
z čelní line. Bílá koule se poté musí dotknout jako první koule, která leží 
v druhé polovině stolu. 

• strk, při kterém se bílá koule dotkne nejdříve soupeřovy nebo černé koule. 

• strk, při kterém se do kapsy vnoří soupeřova koule. 
Průběh hry:  
Rozstřel – Koule jsou postaveny v základním postavení. (viz Obr B-0-1). 

Jeden z hráčů provede strk, při kterém se snaží jakoukoliv kouli (kromě černé) 
umístit do libovolné kapsy, aniž by přitom udělal faul. V případě, že se mu to podaří, 
tak nadále po zbytek hry hraje na ten typ koulí, jakou vnořil do kapsy první. 
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Protihráč hraje na druhý typ. Pakliže se mu nepodaří do jamky nějakou svoji kouli 
umístit, hraje protihráč a obdobně až do strku, kterým se určí, který hráč hraje na 
jakou kouli, hrají hráči přes bílou kouli na libovolnou kouli na stole kromě černé.  
Hra na koule určitého typu – Po přiřazení typu koule hráči se hráči střídají 
v nábězích. Každý z nich může hrát tak dlouho, dokud neudělá strk, při kterém se mu 
nepodaří vnořit ani jednu ze svých koulí do kapsy, nebo dokud neudělá faul. 

Hra na černou kouli –  Po vnoření všech svých koulí je úkolem hráče umístit 
černou kouli do kapsy, která je protilehlá té, do které umístil svou poslední kouli. 
Pokud se mu to podaří, vítězí. Pokud černou kouli umístí do jiné kapsy, znamená to 
prohru. Stejně tak znamená prohru, pokud zároveň s umístěním černé koule do 
správné kapsy udělá faul (tzn. vnoří do kapsy i bílou kouli nebo jiné). Pokud hráč, 
který vnořil všechny své koule do kapes jako druhý, umístí poslední kouli do stejné 
kapsy jako jeho soupeř, snaží se umístit černou kouli nikoliv do kapsy protilehlé, ale 
naopak do stejné kapsy, do které vnořil svoji poslední kouli. 
 

 

 

 Obr B-0-1: Schéma biliardového stolu, rozmístění koulí při rozstřelu 
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Příloha E 

 
Obsah přiloženého DVD: 
 
 

složka BiliardGUI  – obsahuje program pro zpracovávání pořízených 

snímků a sekvencí 

složka Data  – obsahuje příklady pořízených sekvencí a snímků pro 

demonstraci funkčnosti navržených algoritmů. U každé sady dat se nachází obraz 

pozadí background.bmp . 

složka Rychlost  – obsahuje data využívaná při experimentu měření 

rychlosti. 

MicronGUI  – obsahuje aplikaci pro pořizování sekvencí snímků 

SEDLARIK2011.pdf  – text diplomové práce v elektronické podobě 


