
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 

A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

 

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ 

 

 

 

Ing. Aleš Křupka 

 

 

 

 

 

 

AUTOMATIZACE EXOSKOPICKÉ ANALÝZY POMOCÍ ZPRACOVÁNÍ OBRAZŮ 

SEDIMENTÁRNÍCH ZRN POŘÍZENÝCH ELEKTRONOVÝM MIKROSKOPEM 

 

 

AUTOMATION OF EXOSCOPIC ANALYSIS USING IMAGE PROCESSING OF 

SEDIMENTARY GRAINS ACQUIRED BY ELECTRON MICROSCOPE 

 

 

 

 

ZKRÁCENÁ VERZE PH.D. THESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obor:    Teleinformatika 

 

Školitel:   doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. 

 

Oponenti: 

 

Datum obhajoby: 

 

 

 



 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Exoskopická analýza, rastrový elektronový mikroskop, sedimentární zrna, zpracování obrazu, 

segmentace, analýza tvaru, analýza textury, klasifikace. 

 

KEYWORDS 

Exoscopic analysis, scanning electron microscope, sedimentary grains, image processing, 

segmentation, shape analysis, texture analysis, classification.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizertační práce je k dispozici na Vědeckém oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 

Brno, 616 00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Křupka Aleš, 2016 

ISBN XX-XXX- 

ISSN XXXX-XXXX 



 

Obsah 

1. Úvod .......................................................................................................................................................... 5 

2. Dosavadní vývoj v oblasti automatické analýzy geologických objektů v kontextu využití v exoskopické 
analýze ...................................................................................................................................................... 6 

2.1. Segmentace obrazu ......................................................................................................................... 6 
2.2. Analýza 2D tvaru sedimentárních zrn .............................................................................................. 6 

2.2.1. Určování velikosti vzorku pro odlišení tříd ......................................................................... 6 
2.3. Analýza povrchu sedimentárních zrn .............................................................................................. 7 

3. Cíle dizertační práce .................................................................................................................................. 8 

4. Experimentální databáze........................................................................................................................... 9 

5. Segmentace ............................................................................................................................................. 10 

5.1. Fáze rozdělení do regionů ............................................................................................................. 10 
5.2. Ohodnocení grafu přilehlých regionů ............................................................................................ 11 
5.3. Fáze slučování regionů .................................................................................................................. 13 
5.4. Fáze vyhodnocení množin regionů ................................................................................................ 14 
5.5. Fáze výběru segmentu .................................................................................................................. 15 
5.6. Zpřesnění hranic ............................................................................................................................ 16 
5.7. Experimentální výsledky ................................................................................................................ 17 

5.7.1. Vyhodnocení výsledků segmentace.................................................................................. 17 
5.7.2. Srovnání s metodou aktivních kontur ............................................................................... 18 
5.7.3. Diskuze výsledků .............................................................................................................. 19 

6. Porovnání geomorfologických genezí podle tvaru 2D kontury sedimentárních zrn ................................ 20 

6.1. Porovnávání genezí na základě hodnot zaoblenosti ...................................................................... 20 
6.2. Určení minimálního počtu projekcí zrn ......................................................................................... 20 
6.3. Diskuze experimentálních výsledků na dostupné databázi ........................................................... 22 

7. Klasifikace podle texturních vlastností .................................................................................................... 24 

7.1. Blokový popis vytvoření modelů geomorfologických genezí ......................................................... 24 
7.1.1. Vytvoření texton slovníku ................................................................................................. 24 
7.1.2. Vytvoření modelu geomorfologických genezí .................................................................. 25 
7.1.3. Klasifikace neznámého vzorku .......................................................................................... 26 

7.2. Detailní popis procedury vytvoření modelů geomorfologických genezí ........................................ 27 
7.2.1. Použité obrazové příznaky ................................................................................................ 27 
7.2.2. Sestavení texton slovníku ................................................................................................. 28 
7.2.3. Vytvoření modelu geomorfologické geneze ..................................................................... 29 
7.2.4. Klasifikace geneze neznámého vzorku metodou k-NN ..................................................... 29 

7.3. Experimentální výsledky ................................................................................................................ 30 
7.3.1. Výsledky určování tříd genezí ........................................................................................... 33 
7.3.2. Srovnání s metodou analýzy povrchu zrn dle Newella ..................................................... 34 

7.4. Diskuze experimentálních výsledků na dostupné databázi ........................................................... 35 

8. Závěr ....................................................................................................................................................... 36 

Literatura...................................................................................................................................................... 37 

Publikace autora........................................................................................................................................... 38 

 

 



 

 



 5 

1. Úvod 

Tato dizertační práce si klade za cíl návrh nových metod automatické analýzy povrchových vlastností 

sedimentárních zrn. Analýzu povrchových vlastností částic obsažených v horninách lze využít pro studium 

geomorfologických pochodů, které formovaly zemský povrch. Jedním z postupů geomorfologie je analýza 

vlastností těchto nezpevněných sedimentárních částic z různých hornin. Tyto částice bývají nazývány zrna 

a většinou nabývají miniaturních rozměrů. Z důvodu jejich malých rozměrů bývá pro jejich snímání použit 

rastrový elektronový mikroskop SEM (Scanning Electrone Microscope) a nasnímané obrazy jednotlivých 

zrn jsou digitalizovány. Obvykle bývá zkoumán vzorek odebraný v určité lokalitě (v kontextu geomorfologie 

se vzorkem rozumí soubor řádově několika desítek kusů zrn). Takový vzorek je při analýze reprezentován 

sadou obrazů jednotlivě nasnímaných zrn. Tato sada je pak podrobena tzv. exoskopické analýze. Exoskopie 

je technika analýzy, při které jsou vyšetřovány povrchové vlastnosti nezpevněných sedimentárních zrn. 

Exoskopická analýza je v současné praxi manuální procedurou a je prováděna zkušeným odborníkem, 

který na základě svých znalostí a zkušeností detekuje a kvantifikuje u zkoumaných vzorků typické 

povrchové struktury, které jsou na povrchu zrn hledány. V terminologii exoskopie jsou tyto struktury 

označovány jako textury (přesto budou v dalším textu dále nazývány jako strukturní charakteristiky 

z důvodu odlišení od pojmu textura používaného v oblasti počítačového zpracování obrazu a počítačové 

grafiky). Jako typické strukturní charakteristiky lze jmenovat například lasturnatý lom, obloukový stupeň, 

V-jamka aj, [1]. Dále jsou sledovány i tvarové charakteristiky jako zaoblenost či kruhovost. Pro daný vzorek 

jsou během exoskopické analýzy shromažďovány statistiky o výskytech jednotlivých strukturních 

charakteristik (tj. jaký počet zrn obsažených v jednom odebraném vzorku obsahuje danou strukturní 

charakteristiku). Na základě těchto statistik lze vyvozovat různé závěry. Např. v [1][2] jsou tyto statistiky 

používány pro rozlišování geomorfologických genezí určitých geografických oblastí, v [3] jsou využity 

pro určení místa původu zkoumaného sedimentu. 

Právě v oblasti exoskopické analýzy se nabízí prostor pro výzkum nových metod zpracování obrazu. 

Hlavní motivací je především odstranění zdlouhavé manuální práce odborníka. Části exoskopické 

procedury je možné z hlediska její automatizace rozdělit do několika základních částí.  

První základní částí je tzv. segmentace obrazu. Segmentace je prováděna za účelem označení oblasti 

náležící zrnu ve snímku. Vymezení oblasti zájmu je základním předpokladem pro následující zpracování. 

Druhou základní částí je analýza 2D tvaru zrn. Často sledovaným parametrem je zde zaoblenost, vyjadřující 

míru zakulacení hran zkoumaného zrna. Tento parametr může být použit při vyhodnocování 

geomorfologické geneze. Třetí základní částí je pak analýza samotného povrchu sedimentárních zrn, 

při které je prováděna přímá klasifikace zkoumaného vzorku do některé z definovaných tříd 

geomorfologické geneze. Jako příznaky pro klasifikaci je možné použít vhodných charakteristik 

extrahovaných z povrchu zrn. 

Kapitoly této dizertace tedy pokrývají jednotlivé, výše uvedené aspekty, které je nutné brát v potaz 

při automatizaci analýzy obrazu pro účely exoskopické analýzy. Nejprve jsou představeny metody analýzy 

relevantní k řešené problematice. Poté jsou vytyčeny cíle práce, konkrétně se jedná o navržení 

automatické metody pro segmentaci sedimentárních zrn v obraze, dále pak metody pro odlišení 

geomorfologických genezí na základě analýzy obrazu. Další kapitoly pak detailně popisují řešení 

jednotlivých cílů a poslední kapitola shrnuje výsledky práce. 
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2. Dosavadní vývoj v oblasti automatické analýzy geologických 

objektů v kontextu využití v exoskopické analýze 

V této kapitole je popsán současný stav problematiky v oblasti automatické analýzy obrazu, který je 

relevantní vzhledem k jejímu zamýšlenému využití pro účely exoskopické analýzy.  

2.1. Segmentace obrazu 

V [4] je prováděna segmentace horniny z povrchu Marsu. Pro prvotní segmentaci je zde použita 

analýza textury, pro jemné doladění hranic je použita metoda aktivních kontur [5]. Metoda aktivních 

kontur je založena na definici deformovatelné křivky, která je inicializovaná do určitého výchozího tvaru 

a polohy v analyzovaném obraze (může být provedeno například interakcí s uživatelem). Informace 

obsažená v obraze představuje rozložení vnějších sil, které na deformovatelnou křivku působí. Parametry 

křivky pak určují vnitřní síly, které působí proti vnějším silám. Proces hledání hranice mezi objekty v obraze 

je založen na deformaci křivky, kdy dojde k vyrovnání vnitřních a vnějších sil a tedy minimalizaci energie.  

2.2. Analýza 2D tvaru sedimentárních zrn 

Míra zaoblenosti se jeví jako nejvhodnější charakteristika pro popis tvaru 2D kontury zrn pořízených 

elektronovým mikroskopem z důvodu její nezávislosti na formě [6], jelikož forma měřená ve 2D  je 

ovlivněna natočením zrna vzhledem k průmětné rovině.  

V této práci jsou využity následující metody analyzující zaoblenost 2D průmětu zrna. 

 Analýza zaoblenosti s užitím technik diskrétní geometrie (M1) [7][8] 

 Analýza zaoblenosti s užitím Fourierovy transformace (M2) [9] 

 Analýza zaoblenosti s užitím faktoru angularity (M3) [10] 

 Analýza zaoblenosti s užitím jednoduchého vztahu (M4) [11][12] 

 Analýza s využitím matematické morfologie (M5)[13] 

 Analýza pomocí fraktálů (M6)[14] 

2.2.1. Určování velikosti vzorku pro odlišení tříd 

Je-li třeba porovnat za účelem odlišení dvě třídy pouze na základě hodnoty jednoho příznaku 

(v kontextu práce se jedná o odlišení na základě hodnoty zaoblenosti), je třeba mít k dispozici určitý 

statistický vzorek zrn, tedy jejich určitý počet. Důvodem je rozptyl hodnoty zaoblenosti uvnitř jednotlivých 

tříd, jelikož se hodnoty zaoblenosti pro dvojici různých tříd mohou překrývat. O určení minimálního počtu 

projekcí MNP (Minimal Number of Particle Projections) pojednává práce [11], ve které jsou vyhodnoceny 

dvě metody pro určení MNP: metoda stabilizace hodnoty a Chí-kvadrát test. V závislosti na metodě 

vybrané z uvedené dvojice nabývá získaná hodnota MNP dosti odlišných hodnot. Hodnota MNP byla v [11] 

určena nezávisle vždy pro jednu tvarovou třídu. V kontextu porovnávání a odlišování geomorfologických 

genezí je však výhodnější určovat MNP ne pro každou třídu zvlášť, ale pro konkrétní porovnávanou dvojici 

geomorfologických tříd. MNP musí být určeno tak, aby bylo dostatečné vzhledem k rozdílu středních 

hodnot dané dvojice tříd a také vzhledem k rozptylu hodnot uvnitř těchto tříd. Znalost MNP může 
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znamenat výhodu v tom, že není třeba snímat nadbytečné množství zrn, jsou-li porovnávané třídy 

dostatečně odlišné, což může ušetřit prostředky vynaložené na snímání (např. v případě snímání 

elektronovým mikroskopem). Určení MNP pro dvojici tříd je proto předmětem zkoumání kapitoly 6. 

2.3. Analýza povrchu sedimentárních zrn  

V části týkající se automatické analýzy povrchu sedimentárních zrn pro účely exoskopické analýzy lze 

v dostupné literatuře nalézt málo relevantních pramenů. Je možné zmínit práci [15][16], kde je využita 

analýza obrazu pro zkoumání povrchu křemenných zrn taktéž snímaných rastrovým elektronovým 

mikroskopem (SEM). V této práci byly rozlišovány tzv. štěpné plátky (upturned plates) na povrchu zrn. 

Pro tento účel byly využity tzv. základní obrazové příznaky BIF (Basic Image Features)[17]. BIF příznak 

představuje klasifikaci jednotlivých pixelů do jedné ze 7 tříd. Třída je určena na základě odezvy sady filtrů 

na okolí daného pixelu. Konvoluční jádra použitých filtrů jsou tvořena různými variantami derivace 

dvojrozměrné Gaussovy funkce, jejich vizualizaci a označení lze vidět na obrázku 1. Jsou-li odezvy filtrů 

pro daný pixel a jeho okolí označeny podle obrázku 1, tj. {                        }, je klasifikace pixelu 

určena postupem uvedeným v [17]. 

Metoda klasifikace snímku jako snímek obsahující či neobsahující štěpné plátky je pak následující: 

1. Ve snímku určeném ke klasifikaci jsou nejprve popsány jednotlivé pixely pomocí BIF příznaků, jsou 

tedy klasifikovány pomocí procedury uvedené v [17]. Extrakce BIF příznaků je provedena pro 4 různá 

rozlišení analyzovaného snímku (prakticky je tedy každý pixel obrazu klasifikován na základě odezvy 

filtrů, která je spočítána z různě velkého okolí daného pixelu). 

2. Ze snímku je spočítán histogram výskytu hodnot BIF příznaků. 

3. Vektor představující histogram výskytu hodnot BIF příznaků je pak klasifikován metodou k-NN  

(k-Nearest Neighbors - k-nejbližších sousedů) jako obsahující či neobsahující štěpné plátky.  

Pro experiment popsaný v [16] byla použita množina pozitivních a množina negativních zrn, přičemž 

pozitivní množina byla vytvořena umělým opracováním zrn v laboratorních podmínkách vzájemnými 

nárazy tak, aby na jejich povrchu došlo k vytvoření štěpných plátků. Z obou množin zrn pak byla 

nasnímána sada pozitivních a sada negativních snímků, tj. snímky obsahující a neobsahující štěpné plátky 

(obdélníkové snímky zachycující část povrchu zrna). Z celkem  47 pozitivních zrn bylo získáno 266 snímků, 

ze 41 negativních zrn pak 237 snímků. Na této databázi byly prováděny experimenty. Autoři uvádí, 

že při použití schématu tzv. leave-one-out křížové validace bylo dosaženo přesnosti klasifikace 98,8%.  

Na základě dostupné literatury, je výše uvedená studie ojedinělým pramenem, který se zabývá 

klasifikací povrchu geologických zrn na základě snímků, které jsou pořízené elektronovým mikroskopem. 

Metoda je relevantní k obsahu této dizertační práce a je tedy dále použita pro porovnání s metodou 

navrženou pro klasifikaci sedimentárních zrn podle geomorfologických genezí. 

 
  

                             

Obr. 1: Konvoluční jádra filtrů pro extrakci BIF [17] 
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3. Cíle dizertační práce 

Tato dizertační práce si klade za obecný cíl výzkum nových automatických metod analýzy obrazu 

pro určení exoskopických parametrů sedimentárních zrn. Hlavními přínosy je po dosažení cíle zlepšení 

současného stavu v následujících aspektech: 

 snížení manuální rutinní činnosti geomorfologa, 

 eliminace subjektivní chyby při analýze stejných vzorků různými experty, 

 rozšíření exoskopické analýzy o kvalitativně nový přístup pro rozlišení různých geomorfologických 

genezí. 

Na základě povahy exoskopické analýzy jsou z hlediska aplikovatelnosti automatických metod analýzy 

obrazu vytyčeny 2 hlavní praktické cíle dizertační práce: 

 

1. Návrh metody pro automatickou segmentaci sedimentárních zrn v obraze z elektronového 

mikroskopu 

Konkrétně se jedná o získání metody detekující oblast zrna, což je prvním logickým krokem při řešení 

problému automatizované exoskopické analýzy zrna v obraze. Z detekované oblasti mohou být následně 

získávány různé charakteristiky. Přesnost segmentační metody tedy může mít zásadní vliv na kvalitu 

finálních výsledků. V detekované oblasti se mohou pouze v minimální míře vyskytnout části, které 

nezachycují povrch zkoumaného zrna a které by mohly do následující analýzy zanést nepřesnosti. Proto je 

zde hlavním cílem návrh takové segmentační metody, která co nejpřesněji vymezí hledanou oblast zájmu 

v obraze. 

 

2. Návrh metod pro analýzu vlastností vzorků sedimentárních zrn za účelem klasifikace jejich 

geomorfologické geneze 

Zde je hlavním cílem návrh automatizovaných metod analýzy zrn, které budou využitelné 

pro rozlišování mezi různými geomorfologickými genezemi. Na základě popisu v kapitole 1 je tento cíl 

rozdělen do dvou dílčích částí: 

a) Porovnání podle tvaru 2D kontury 

Cílem teto části je výzkum metod analýzy zaoblenosti 2D tvaru zrn, pomocí kterých bude možné 

porovnávat jednotlivé geomorfologické geneze. Jelikož je zde porovnávání genezí prováděno pouze 

na základě jednoho deskriptoru (zaoblenosti), je cílem této části i návrh metodiky pro zhodnocení, zda-li je 

velikost dostupných vzorků (tj. počet zrn ve vzorku) dostatečná pro spolehlivé odlišení dvojice 

geomorfologických genezí.  

b) Klasifikace podle texturních vlastností 

Cílem této části je výzkum metod analýzy povrchové struktury zrn, pomocí kterých bude možné 

odlišovat jednotlivé geomorfologické geneze. Konkrétně se jedná o návrh metod texturní analýzy založené 

na extrakci sady tzv. nízkoúrovňových obrazových příznaků, na jejichž základě bude možné vytvořit 

klasifikační model pro třídění vzorků sedimentárních zrn podle geomorfologických genezí, které se podílely 

na jejich vzniku. Tento model bude vytvořen na základě dostupných vzorků, tzv. trénovací databáze. 
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4. Experimentální databáze 

Pro dosažení cílů dizertace byla u jednotlivých experimentů použita databáze křemenných zrn. Tuto 

databázi pro účely experimentů poskytli geomorfologové RnDr. Lenka Kášová a RNDr. Marek Křížek, Ph.D.1 

Postup vytvoření databáze spočíval v očištění zkoumaných sedimentů, jejich pozlacení a následném 

nasnímání jejich obrazů pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) Cameca SX 100.  

Snímaná zrna dosahují velikosti 250-1000 µm. V databázi se nachází vzorky z celkem 4 různých tříd 

lišících se geomorfologickou genezí. Popis vzorků eolické, glaciální, svahové a vulkanické geneze lze vidět 

tabulce 1. U každého vzorku je uveden počet dostupných snímků a místo jeho původu. Pro každé zrno byla 

manuálním způsobem získána maska zrna, která slouží k vymezení oblasti zrna v obraze, což lze využít 

například pro vyhodnocení přesnosti segmentace. 

 

Tab. 1: Vzorky eolické geneze 

 Geneze Název Popis Počet zrn 

Vzorek #1 Eolická BPX1 Letenské souvrství, Praha - Klárov 19 

Vzorek #2 Eolická BPX6 Mrazový hrnec, Jankovická brázda, Holešov 17 

Vzorek #3 Eolická HJ6 Hrubý Jeseník 48 

Celkem    84 

     

Vzorek #1 Glaciální A1 Střední moréna, Aletchský ledovec v Bernských Alpách 48 

Vzorek #2 Glaciální A2 Bočně čelní moréna, Aletchský ledovec v Bernských 
Alpách 

52 

Vzorek #3 Glaciální KHA1 Čelní moréna, Kyrgyzský hřbet: Adygine 49 

Celkem    149 

     

Vzorek #1 Svahová S14 Mura, boční val, Šumava, Černé jezero 49 

Vzorek #2 Svahová S15 Mura, Šumava, Černé jezero 50 

Vzorek #3 Svahová KHA8 Mura, Kyrgyzský hřbet, Adygine 49 

Celkem    148 

     

Vzorek #1 Vulkanická VI1 Čerstvý nezvětralý sediment, jemnější složka, 
Stromboli 

29 

Vzorek #2 Vulkanická VI2 Původní pláž, jemnější složka, Volcano 49 

Vzorek #3 Vulkanická VI3 Dno erozní rýhy, naplavený sediment, Stromboli 14 

Celkem    92 

 
  

                                         
1 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Albertov 6, 128 43 

Praha 2 
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5. Segmentace 

Pro segmentaci zrn byla v práci [30] navržena metoda, jejíž procedura je zobrazena na obrázku 2. 

Celkové schéma metody je založeno na rozdělení obrazu do regionů a jejich následném slučování. 

Pro dělení do regionů je použita watershed segmentace s inicializačními body [18][19]. Inicializační body 

jsou získány pomocí prahování gradientního obrazu. Obraz rozdělený do regionů je reprezentován pomocí 

grafu přilehlých regionů RAG, regiony jsou potom slučovány na základě speciálně navrženého kritéria 

pro získání výsledného segmentu zrna. Jednotlivé části procedury jsou detailně popsány v následujících 

kapitolách. 

 

5.1. Fáze rozdělení do regionů 

Jak bylo uvedeno, vstupem watershed segmentace je gradientní obraz tvořící reliéf. Pro výpočet 

gradientního obrazu lze použít různé lineární filtry, v tomto případě jsou použity filtry ve formě směrových 

1. derivací 2D Gaussových funkcí. Směr derivace je volitelný, proto filtry bývají označovány jako řiditelné 

filtry [20], viz obrázek 3. Liší-li se směrový vektor derivace vzhledem k ose   o úhel   pak je filtrovaný 

výstupní obraz označen jako          . Vstupem watershed segmentace je obraz reliéfu 

                                         (1) 

tedy součet absolutních hodnot původního obrazu, filtrovaného ve dvou na sebe kolmých směrech, viz 

obrázek 4b. Jelikož by přímá aplikace watershed segmentace způsobila přesegmentování, je obraz 

            odprahován prahem      . Výsledkem prahování je binární obraz, viz obrázek 4c, jehož 

propojené komponenty jsou použity jako inicializační body pro watershed segmentaci. Výsledkem této 

operace je obraz rozdělený do regionů, jednotlivé regiony jsou očíslovány, viz obrázek 4d. 

Obr. 2: Schéma segmentační metody 
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5.2. Ohodnocení grafu přilehlých regionů 

Po rozdělení do dílčích regionů je dále vytvořen graf přilehlých regionů RAG (Region Adjacency Graph) 

[21], který logicky reprezentuje sousednost mezi vytvořenými regiony, viz obrázek 5. Region je zde 

představován uzlem, společná hranice se sousedním regionem tvoří v grafu hranu. Těmto hranám je 

přiřazena určitá váha, na základě které je prováděno slučování. Navržené ohodnocení hran grafu vychází 

z následujícího předpokladu, který je splněn pro většinu obrazů. Tímto předpokladem je, že změna jasu při 

přechodu ve směru od pozadí k zrnu má charakter změny jasu z tmavší na světlejší hodnoty. Proto je 

pro účel ohodnocení hran prováděna filtrace pomocí řiditelných filtrů. Parametrem řiditelných filtrů je 

směr, ve kterém dochází ke zvýrazňování jasových změn. Vstupní obraz je filtrován řiditelnými filtry 

Obr. 4: Fáze rozdělení do regionů – a) původní obraz, b) gradientní obraz – reliéf, c) značky, 

d) rozdělení do regionů 

 

Obr. 3: Příklady řiditelných filtrů pro natočení α ϵ {0, 45,90, 135, 180, 225, 270, 315} ° 
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pro směry α є {0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315}°, viz obrázek 6. Výsledný obraz filtrovaný ve směru α je 

označen jako          . Souřadnice pixelů na hranici mezi regiony    a    jsou označeny       

     
   , kde             

 jsou indexy pixelů společné hranice mezi regiony a      
 značí počet pixelů 

společné hranice. V každém pixelu společné hranice je třeba určit k ní kolmý směr  , který je orientovaný 

ve směru od pozadí k zrnu. Tento směr je pro jednotlivé pixely hranice označen        
    a může 

nabývat některé z výše uvedených 8 hodnot. Hraně v grafu, orientované z regionu    do   , je pak 

přidělena váha dle vztahu 
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Tato váha vyjadřuje průměrnou hodnotu gradientu hraničního pixelu mezi dvěma regiony. Tímto 

způsobem je celý RAG ohodnocen vahami. Hranice mezi regiony, které jsou současně hranicí skutečného 

segmentu, mají hodnoty vah nižší v porovnání s hranicemi, které skutečný segment neohraničují, 

a to v případě, kdy je splněn výše uvedený předpoklad o změně jasu.  

 

 
 

Obr. 5: Graf přilehlých regionů RAG 
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5.3. Fáze slučování regionů 

Po ohodnocení hranic mezi sousedními regiony je provedeno slučování regionů. Cílem je získat 

množinu regionů, jejichž spojením vznikne segment vymezující oblast zrna. Slučování regionů probíhá 

po jednotlivých krocích, kdy je v každém kroku ke stávající množině regionů přidán nový region. Je-li 

celkový počet regionů v obraze  , pak slučování probíhá v celkem   krocích. Množina   regionů 

představující aktuální segment po   krocích slučování (       ), u které slučování bylo započato 

od regionu   , bude označována jako    . Aktuální množina regionů     po  -tém kroku je tedy tvořena 

předchozí množinou regionů         a novým regionem   . Na konci slučování při počátečním regionu    

je tedy k dispozici   množin    . Jelikož počáteční region   , od kterého má slučování začít, není znám, je 

proces slučování opakován pro všechny možné varianty počátečního regionu   , kde        . Nejlepší 

množinu regionů odpovídající segmentu zrna je nutné vybrat podle metrik uvedených dále. Při vytváření 

množin sloučených regionů je klíčové pořadí, ve kterém je v jednotlivých krocích přidáván nový region    

k předchozí množině        . Sjednocení množiny regionů     sloučených v kroku   představuje aktuální 

segment sousedící s okolními regiony, které lze označit jako množinu    . V kroku     bude k množině 

    přidán takový region    z množiny    , aby platilo 

       
    

      
       

  (3) 

tj. ze sousedních regionů     aktuálního segmentu     je vybrán ten, u kterého má hrana grafu ve směru 

od     k    maximální váhu. Uvedené pravidlo pořadí slučování vychází z dříve uvedeného předpokladu, 

že na hranicích zrna nabývá gradient ve směru   kolmém k tečně směřujícím do zrna relativně nízkých 

záporných hodnot. Reprezentuje-li tedy množina regionů     segment vymezující zrno v obrazu, pak váhy 

hran směřujících z regionů     do sousedních regionů     budou také nabývat nízkých záporných hodnot. 

Proto je při slučování žádoucí směřovat k nízkému průměru vah hran vystupujících z aktuální množiny    , 

a tudíž je v kroku     přidán k aktuální množině ten region   , u kterého má hrana grafu ve směru 

od     k    maximální váhu, čímž jsou zachovávány hrany o nízkých hodnotách a potenciálně jsou 

tak skutečné hranice zrna zachovávány v co největším počtu kroků. 

Obr. 6: Obraz filtrovaný řiditelnými filtry pro směry α є {0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315}° 
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5.4. Fáze vyhodnocení množin regionů 

Po skončení slučování je třeba vybrat množinu sloučených regionů    , která nejvíce odpovídá ploše 

zrna. Pro nalezení nejslibnější množiny sloučených regionů     byly navrženy následující metriky, kterými 

jsou jednotlivé množiny     charakterizovány. První metrika vychází přímo z pravidla pro pořadí slučování 

a vyjadřuje průměrnou váhu hran vystupujících z množiny regionů     a je rovna 
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kde       
 je počet pixelů společné hranice mezi množinou regionů     a regionem   . Tato metrika by 

pro množinu regionů     odpovídající oblasti zrna měla být minimální. Další metrikou je směrodatná 

odchylka vah hran vystupujících z množiny     

     
             

      
. (5) 

Tato metrika by měla mít minimální hodnotu pro množinu regionů odpovídající segmentu zrna. Třetí 

metrika zavádí poměr obsahu plochy sloučených regionů     ku jejímu obvodu. Jelikož tento poměr 

s rostoucí plochou sloučených regionů roste lineárně, je tento poměr normalizován poměrem obsahu 

plochy a obvodu kruhu o poloměru  , který má stejný obsah, jako zkoumané sloučené regiony. Je-li obsah 

plochy regionu    označen jako    
, potom třetí metrika je dána vztahem 

 .

2
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 (6) 

Maximální poměr plochy ku obvodu je dán pro případ kruhu. Maximální hodnota metriky     
 může tudíž 

nabývat hodnoty 1 v případě, že aktuální množina regionů     bude utvářet kruhový segment. Jelikož 

obvyklý tvar zrn představuje kompaktní geometrické útvary, bude mít ohodnocení množiny regionů     

tvořící segment zrna touto metrikou vyšší hodnotu než ostatní množiny regionů. 

Jak bylo řečeno v kapitole 5.3, proces slučování je opakován a začíná vždy od jiného regionu    , je 

tedy proveden  -krát. Výsledný počet množin regionů     je potom   . Získané množiny regionů     lze 

ohodnotit podle výše uvedených metrik. Jelikož         a        , pro lepší vizuální interpretaci lze 

hodnoty metrik pro různé hodnoty   a   zapsat do matice. Jsou vytvořeny matice            
, 

           
 a            

. Vizualizace těchto matic pro obrázek 4a) je zobrazena na obrázku 7. Je zde 

vidět, že lze vybrat určité charakteristické množiny    , jejichž hodnoty metrik naznačují, že spojením 

množiny regionů vznikne segment vymezující zrno v obraze. Pro matice   a   jsou to nízké hodnoty, 

u matice   naopak vysoké. Jak je vidět, tyto nízké resp. vysoké hodnoty metrik se však mohou objevovat 

i u množin    , které neodpovídají segmentu zrna, např. poslední sloupce matic. Vhodným algoritmem, 

kombinujícím uvedené metriky s doplňkovými omezeními, však lze dosáhnout správného výběru 

množiny    . 
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5.5. Fáze výběru segmentu 

Výběr nejvhodnější množiny     je prováděn ve dvou krocích. V první kroku dojde k odstranění množin 

   , které přesahují následující stanovené meze: 

 Segment složený z množiny     je menší než stanovená mez (tj. minimální velikost segmentu). 

 Segment složený z množiny     obsahuje díry (tj. vnitřní regiony, které k němu nebyly připojeny). 

 Množina     má metriku     
 větší než 1. 

 Množina     má metriku     
 větší než 0. 

Výsledná maska matice obsahující vyhovující množiny     (bíle) je znázorněna na obrázku 7(d). Jak je 

vidět, převážná většina nevhodných regionů je vyřazena. Dále je třeba zdůraznit fakt, že množiny     

mohou být pro různá   shodné, což si lze všimnout i na obrázku 7(a-c), kde jiný počáteční region generuje 

stejnou skupinu regionů (což vyplývá ze stejné hodnoty metrik v kroku  ). V této fázi jsou tedy duplicitní 

regiony     odstraněny a je vytvořen seznam zbývajících unikátních množin regionů    . V postupných 

krocích je počet množin v tomto seznamu redukován následovně: 

 Ze seznamu je odstraněno 50 % množin     s nejvyšší hodnotou     
. 

 Ze seznamu zbývajícího po předchozím kroku je odstraněno 50% množin     s nejnižší hodnotou     
. 

 Ze seznamu po předchozím kroku je odstraněno 50% množin     s nejvyšší hodnotou     
. 

 Ze seznamu po předchozím kroku je vybrána množina     s maximální hodnotou     
. 

Obr. 7:  Vizualizace matic, (a)  , (b)  , (c)  , (d) maska určující potenciálně správné množiny 

regionů 



 16 

 
Tímto postupem je získána výsledná množina regionů     tvořící výsledný segment, viz obrázek 8a. 

Jednotlivé regiony jsou pak již jednoduše spojeny, např. pomocí morfologického uzavření, viz obrázek 8b. 

V této fázi je tedy z regionů watershed segmentace získána oblast definující hledaný objekt – zrno. 

5.6. Zpřesnění hranic 

Postup použití řiditelných filtrů pro extrakci důležitých jasových přechodů může mít za následek 

vychýlení pozice hrany a tím ve výsledku i vychýlené hranice výsledného segmentu. Pro extrakci přesnější 

masky lze opět provést watershed segmentaci nad gradientním obrazem získaným filtrací ve dvou na sebe 

kolmých směrech. Tentokrát však pro filtraci není použit řiditelný filtr, ale Sobelův filtr. Nad gradientním 

obrazem je s pomocí inicializačních oblastí provedena morfologická rekonstrukce pro stanovení minim, 

v nynějším případě jsou použity pouze 2 inicializační oblasti pro získání 2 segmentů, jeden odpovídající 

zrnu a jeden pozadí. Obraz s inicializačními oblastmi použitými při morfologické rekonstrukci je zobrazen 

na obrázku 8c. Jedna inicializační oblast je tvořena hranicemi obrazu (představuje pozadí) a jedna je 

tvořena mírně ztenčeným výstupem předchozího slučování (s využitím morfologické eroze). Tímto je 

poměrně přesně určeno, z jakých míst má probíhat zaplavování, což na počátku nebylo známo 

a představovalo tak základní problém jednoduchého použití watershed segmentace. Nad upraveným 

gradientním obrazem je pak provedena watershed segmentace a je tak získán výsledný segment zrna, viz 

obrázek 8d. 

Obr. 8:  (a) Množina regionů po proceduře slučování (b) Výsledný segment po proceduře 

slučování (c) Obraz s inicializačními body (d) Výsledná maska po proceduře 

zpřesnění hranic 
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5.7. Experimentální výsledky 

Navržený algoritmus byl testován na 341 obrazech z dostupné databáze (viz kapitola 4), kde 

pro vyhodnocování úspěšnosti byly k dispozici již zmiňované manuálně vytvořené vztažné masky 

vymezující oblast zrna. Rozlišení obrázků bylo ponecháno na původní hodnotě 1280x960 pixelů. Práh 

      byl stanoven jako 35. percentil z histogramu obrazu             pro získání optimálního rozdělení 

do regionů. 

5.7.1. Vyhodnocení výsledků segmentace 

Vyhodnocení celkových výsledků metody probíhalo porovnáním výsledného segmentu získaného 

automatickou segmentací s manuálně extrahovanou maskou zrna. Maska je s výsledným segmentem 

překryta a poté jednotlivé pixely výsledného obrazu označeny jako    (správně pozitivní),    (falešně 

pozitivní),    (falešně negativní),    (správně negativní). Z těchto počtů jsou potom určeny míry: 

senzitivita (recall)  

              
  

     
 (7) 

a pozitivní prediktivní hodnota (precision, Positive Predictive Value)[22] 

      
  

     
  (8) 

 

Je-li             menší než 100 %, pak to představuje případ, kdy výsledný segment zcela nevymezuje 

skutečnou oblast zrna. Je-li     menší než 100 %, pak výsledný segment zahrnuje i část obrazu, která 

nepatří do oblasti zrna. 

Na obrázku 9 je uvedeno zhodnocení výsledků navržené segmentační metody. Na grafech y-ová 

souřadnice vyjadřuje procenta z počtu testovacích snímků, u kterého             či     dosahuje alespoň 

hodnoty procent uvedené na ose x. Hodnoty z grafu jsou přepsány i do tabulky 2. Jak je z grafů vidět, 

algoritmus produkuje dobré výsledky. Např. připustíme-li 95 % hodnotu     či            , pak jsou tyto 

požadavky splněny pro 96 %, resp. 82 % všech testovacích snímků, v případě tolerance 90 %     či 

            jsou požadavky splněny pro 97 % resp. 95 % všech testovacích snímků. Průměrná     

a             pak je 98,5 % resp. 96,1 %. Jak je vidět z výsledků, metoda vykazuje lepší     než 

           . Tato vlastnost byla v průběhu návrhu cíleně implementována tak, aby byl častější případ 

chyby, kdy k výslednému segmentu nejsou přidány všechny potřebné regiony, a naopak případ, kdy jsou 

k segmentu přidány i regiony pozadí, byl méně častý. Toto je v souladu se zamýšleným využitím, jelikož 

pro analýzu texturních vlastností zrn je důležitější, aby nebyla analyzována textura pozadí, naopak případ, 

kdy není vyhodnocena pouze část textury daného zrna, je z hlediska statistického vlivu na výsledky analýzy 

přijatelný. 
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Tab. 2: Výsledky segmentační procedury 

    [%]       [%]     [%]       [%]       [%]       [%]       [%]       [%] 

100 0 93 97,1 100 0 93 90,6 

99 83,8 92 97,1 99 0 92 92,6 

98 90,6 91 97,1 98 38,5 91 92,9 

97 93,8 90 97,6 97 61,5 90 95 

96 95,3 85 98,2 96 74,4 85 97,4 

95 96,2 80 98,8 95 82,9 80 97,9 

94 96,8 75 99,1 94 86,8 75 97,9 

 

5.7.2. Srovnání s metodou aktivních kontur 

Jak bylo uvedeno v přehledu současného stavu poznání v oblasti segmentace geologických objektů, 

metoda v [4] využívala přístupu určení hranic objektu pomocí metody aktivních kontur. Pro využití této 

metody je třeba znát přibližné hranice objektu pro zahájení procesu vymezení objektu zrna. Segmentační 

metoda navržená v předchozích částech kapitoly 5 využívala předpokladu, že zpracovávaný obraz 

zachycuje jedno zrno zabírající velkou část obrazu. Tohoto předpokladu je využito i zde při nastavení 

pozice aktivní kontury. Aktivní kontura je inicializovaná na okraje obrazu (podobě jako na obrázku 8c). 

Dále je pak počítáno s tím, že kontura v obraze je zdeformována tak, aby její výsledný tvar vymezoval 

plochu zrna. Pro experiment byla použita implementace [23], u které byly nastavitelné různé parametry, 

viz [5][23]. Experimentálně byly jako optimální parametry segmentace použity výchozí hodnoty v dané 

Obr. 9:  Výsledky segmentační procedury. Vertikální osy představují podíl obrazů 

z testovací sady, které byly správně segmentovány s     resp.               

na horizontální ose. Pravá strana zobrazuje detail grafu. 
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implementaci, pouze následující parametry byly pozměněny za účelem dosažení lepších výsledků 

segmentace: 

 Elasticita aktivní kontury - hodnota 0,2. 

 Tuhost aktivní kontury - hodnota 0,05. 

 Váha obrazových externích sil - hodnota 10. 

 Počet iterací při procesu adaptace aktivní kontury - 300. 

 Krok při procesu adaptace aktivní kontury - 0,025. 

Segmentace byla aplikována na stejnou sadu 341 obrazů, na které byla testována i metoda navržená 

v předchozích částech kapitoly 5. Kvantifikace výsledků byla provedena stejným způsobem jako 

v předchozích částech a hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 3. Postačuje-li 95 %     či            , pak je 

tato podmínka splněna pro 72 %, resp. 26 % všech testovacích snímků, postačuje-li 90 %     

či            , pak je tato podmínka splněna pro 79 %, resp. 55 % všech testovacích snímků. Průměrná 

    a             pak činí 93,3 % resp. 88,5 %. V porovnání s navrženou metodou nebylo dosaženo tak 

vysoké úspěšnosti, jelikož aktivní kontura při procesu své adaptace často uvízla na artefaktech pozadí, 

nebo hranice zrna nebyly natolik výrazné, aby při adaptaci aktivní konturu zafixovaly na jejich pozici. 

 

Tab. 3: Výsledky po aplikaci metody aktivních kontur 

       [%]       [%]        [%]       [%]       [%]       [%]       [%]       [%] 

100 0,0 93 75,9 100 0,0 93 39,1 

99 34,4 92 77,4 99 0,0 92 43,8 

98 61,8 91 78,5 98 0,6 91 49,7 

97 65,6 90 79,4 97 8,5 90 55,0 

96 70,6 85 82,4 96 17,4 85 70,6 

95 72,4 80 85,0 95 25,9 80 82,9 

94 73,8 75 88,2 94 33,5 75 90,6 

5.7.3. Diskuze výsledků 

Z výsledků vyplývá, že segmentační metoda podává lepší výsledky z hlediska pozitivní prediktivní 

hodnoty, to znamená, že méně častým jevem je případ, kdy je pozadí označeno jako objekt zájmu 

(průměrná pozitivní prediktivní hodnota činí 98,5 %, senzitivita pak 96,1 %).  Tato situace je z pohledu 

následující analýzy příznivá, jelikož méně často bude docházet k situaci, kdy část pozadí bude analyzována 

jako oblast zájmu, což by mohlo zkreslit výsledky následující analýzy. Naopak případ, kdy část skutečné 

oblasti zájmu není vinou nepřesnosti algoritmu zahrnuta do následující analýzy, není kritický, protože 

podle dosažených výsledků tato malá část oblasti zájmu nemusí výrazně ovlivnit výsledky následující 

analýzy. Je však nutné zdůraznit, že i přes nízkou chybovost vymezení zrna metoda není vhodná 

pro analýzu 2D tvaru kontury zrna, jelikož případné nezahrnutí regionu do množiny regionů tvořící 

segment zrna může značně zkreslit výslednou konturu zrna, což zcela zkreslí skutečné tvarové 

charakteristiky zkoumaného zrna. Jak však bylo uvedeno v kapitole 3, jedním z cílů výzkumu je snížení 

manuální činnosti geomorfologa, rutinní a rychlá kontrola segmentačních výsledků však nemusí výrazně 

zvýšit časovou náročnost. Vzhledem k povaze segmentace tak lze výsledek segmentace použít jako prvotní 

návrh segmentace a dále již případně manuálně provést korekci přidáním či odebráním chybějících resp. 

přebývajících regionů pro vytvoření přesného segmentu, jelikož v drtivé většině případů jsou hranice 

segmentu zrna lemovány hranicemi regionů.   
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6. Porovnání geomorfologických genezí podle tvaru 2D kontury 

sedimentárních zrn 

Jedním z nejvýznamnějších a relativně snadno strojově měřitelných parametrů je zaoblenost zrn. Proto 

byly jednotlivé geomorfologické geneze porovnány právě na základě strojově měřené zaoblenosti 2D 

průmětů jednotlivých zrn. Výstupem automatizovaného určování zaoblenosti je jedno reálné číslo 

z určitého rozsahu. Rozlišení genezí s pomocí hodnoty zaoblenosti je tedy možné provádět užitím 

experimentálně stanovené prahové hodnoty zaoblenosti. Tuto prahovou hodnotu je nutné určit 

na základě statistického vzorku, jelikož zaoblenost při snímání zrn ve 2D v rámci třídy nabývá určitého 

rozptylu. Bylo také zkoumáno, jaký počet 2D kontur musí být k dispozici, aby bylo (vzhledem k rozptylu 

hodnot zaoblenosti uvnitř dané třídy vzorků) možné porovnání na základě hodnoty zaoblenosti považovat 

za spolehlivé. 

Pro experimenty v této kapitole byly použity metody analýzy zaoblenosti M1-M6, přičemž pro analýzu 

bylo použito takové rozlišení obrazů, aby délka kontury analyzovaných 2D zrn byla v průměru 600 pixelů 

ve 4-propojení.  

6.1. Porovnávání genezí na základě hodnot zaoblenosti 

V tabulce 4 jsou vyčísleny střední hodnoty a rozptyly rozložení hodnot zaoblenosti u zrn obsažených 

v databázi popsané v kapitole 4. Pro výpočet hodnot zaoblenosti byly použity automatizované metody 

M1-M6 (viz kapitola 2.2). Je zřejmé, že třídy od sebe nelze odlišovat na základě hodnoty zaoblenosti 

jednotlivých zrn, ale na základě statistických momentů hodnot zaoblenosti určených přes celý vzorek - 

především střední hodnoty. Porovnání tedy bude provedeno na základě statisticky významnějšího 

souboru. Proto je zkoumáno, jak velký musí být vzorek (sada zrn), aby bylo možné rozdíl ve středních 

hodnotách mezi třídami geneze považovat za dostatečný pro jejich vzájemné odlišení.  

Tab. 4.  Střední hodnoty a směrodatné odchylky zaoblenosti zrn měřené různými metodami 

pro jednotlivé geneze 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Eolická 0,55±0,20 0,42±0,26 0,80±0,14 0,67±0,18 0,78±0,15 0,72±0,15 

Glaciální 0,38±0,15 0,16±0,09 0,61±0,15 0,53±0,20 0,61±0,16 0,55±0,14 

Vulkanická 0,32±0,15 0,15±0,08 0,59±0,14 0,56±0,19 0,56±0,16 0,51±0,15 

Svahová 0,39±0,16 0,15±0,10 0,60±0,16 0,56±0,22 0,59±0,18 0,52±0,17 

6.2. Určení minimálního počtu projekcí zrn 

V této práci je určována hodnota MNP v kontextu odlišení dvojice tříd na základě hodnoty jednoho 

příznaku, konkrétně zaoblenosti. Následuje popis pro určení nezbytné velikosti vzorku (MNP -Minimal 

Number of Particle projections) uvedený v [31]. Cílem je určit MNP v závislosti na vlastnostech 

porovnávaných tříd tak, aby střední hodnoty tříd byly dostatečně vypovídající pro vzájemné rozlišení. 

Tímto se tedy daný přístup liší od přístupu v [11], kde je MNP určováno absolutně pro každý typ materiálu 

zvlášť. Výhodou přístupu určování MNP na základě podobnosti dvojice tříd je, že při velké rozdílnosti tříd 

je možné použít menší velikost vzorku a tím šetřit prostředky na pořizování zrn.  
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MNP tedy závisí na podobnosti /odlišnosti dvojice tříd. Teoreticky, má-li dvojice tříd    a    obecné 

rozložení hodnot se středními hodnotami zaoblenosti    resp.   , existuje pak požadavek, aby odebrané 

vzorky zrn z daných rozložení měly své výběrové průměry     a     s velkou mírou pravděpodobnosti 

v určitém intervalu   okolo skutečných středních hodnot    resp.   , viz obrázek 10. Tento interval je 

definován úměrně k rozdílu středních hodnot 

        
    

 , (9) 

kde hodnota   závisí na požadované přesnosti, která se volí jako vstupní parametr v rozmezí (0;0.5). Tento 

interval lze vidět na obrázku 10. Podle [24] lze odhad intervalu střední hodnoty zaoblenosti   populace, 

kde je směrodatná odchylka dané populace neznámá, vyjádřit jako 

           (10) 

a 

           (11) 

pro třídy    resp.    , kde    a    určují velikost intervalu kolem středních hodnot    resp.    . Tato 

velikost intervalu závisí na velikosti vzorku   a lze ji určit jako 

              

  

  
 (12) 

a 

              

  

  
  (13) 

kde    a    představují směrodatnou odchylku třídy    resp.    . Člen            značí kvantil Studentova 

rozložení s     stupni volnosti odpovídající hladině významnosti 95 %. Takto spočítaný odhad intervalu 

by měl poskytnout dobré výsledky i pro populace mající jiné než normální rozložení v případě, že   je 

dostatečně velké [24].  

Je-li tedy k dispozici dvojice vzorků o velikosti  , lze odhadnout velikosti intervalu    a   . Pokud 

     a     , tj. odhadnuté intervaly jsou menší než definovaná velikost intervalu  , může být velikost 

vzorku   považována za dostačující. V opačném případě není považována za dostačující.  

Jelikož nejsou střední hodnoty    a    v praktických podmínkách známé, jsou nahrazeny 

odpovídajícími výběrovými průměry     a     a definovaný interval je spočítán jako  

              . (14) 

Minimální počty jsou pak určeny dosazením    za    a     za    ve vztahu (12) resp.(13) a následnou 

úpravou jako  

                

  

  
   (15) 

a 

                

  

  
    (16) 

Z důvodu zjednodušení lze MNP nutné pro spolehlivé odlišení dvojice tříd získat jako 

                    (17) 

tedy takový počet, pro který bude požadovaná podmínka splněna pro obě třídy.  

 Jelikož při odvozování došlo k nahrazení    za  , nelze tvrdit, že s hladinou významnosti 95 % 

se při daném MNP budou výběrové průměry nacházet v definovaném okolí středních hodnot, nicméně 
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i přesto takový výsledek poskytuje jistou evidenci, jak přibližně musí být vzorek velký. Pokud bude 

pro požadovanou přesnost (parametr  ) určené MNP větší než velikosti dvojice vzorků, na základě kterých 

bylo MNP spočítáno, nelze pak výběrové průměry dostupných vzorků považovat za dostatečně 

vypovídající pro rozlišení zkoumané dvojice tříd. 

6.3. Diskuze experimentálních výsledků na dostupné databázi 

Z dostupných vzorků, které jsou obsaženy v databázi popsané v kapitole 4, byly sestaveny různé 

kombinace dvojic tříd geomorfologických genezí a pro tyto dvojice byly spočítány MNP. Každé MNP 

pro danou kombinaci tříd bylo spočítáno na základě všech zrn obsažených v dvojici vzorků.  MNP bylo 

spočítáno na základě rovnic (15)(16) a (17). Je-li určené MNP větší než velikost dostupných vzorků, pak 

nelze danou dvojici tříd geomorfologických genezí odlišit s danou přesností   podle míry jejich 

zaoblenosti. 

 Výsledky pro různé metody měření zaoblenosti M1-M6 a pro různé hodnoty přesnosti   lze vidět 

v tabulce 5. Pozice v tabulce určuje kombinaci tříd, pro které byl MNP určen. Jak vyplývá ze vztahů (14), 

(15) a (16), určený MNP je nepřímo úměrný kvadrátu vstupního parametru  . Tento parametr je nutné 

zvolit podle požadované přesnosti. Jak je vidět z výsledků, rozlišování geomorfologických genezí 

na základě zaoblenosti je aplikovatelné pouze na odlišení eolické geneze od ostatních genezí.  

V případě přesnosti   = 0,1 jsou spočítané MNP hodnoty větší, než velikosti vzorků, ze kterých byly 

spočítány. Pro danou přesnost lze tvrdit, že hodnota zaoblenosti neposkytuje dostatečnou informaci 

pro rozlišení genezí.  

Bude-li snížena požadovaná přesnost na hodnotu   = 0,2, pak hodnoty MNP platné pro dvojice tříd, 

v nichž je zahrnuta eolická geneze, přibližně odpovídají velikostem vzorků v dostupné databázi, ze kterých 

byly hodnoty MNP spočítány (platí pro všechny metody určování zaoblenosti kromě metody M4). Lze tedy 

konstatovat, že rozsah hodnot zaoblenosti třídy eolické geneze (a s ním související i jeho střední hodnota) 

je dostatečně odlišný od rozsahů hodnot zaoblenosti ostatních tříd a je tedy možné míru zaoblenosti 

využít pro rozlišení eolické geneze od ostatních. Pro zbývající geneze (glaciální, svahová a vulkanická) lze 

konstatovat, že míra zaoblenosti není vhodným ukazatelem (na základě velikosti vzorků, které byly v dané 

databázi k dispozici) k jejich vzájemnému odlišení. Určené MNP mnohonásobně převyšují velikost vzorku, 

na základě kterých byly spočítány.  

                                   B                   A       
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Obr. 10: Překryv rozložení dvojice tříd 
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Při snížení přesnosti na  =0,5 je vidět, že pro různé kombinace dvojic genezí (glaciální, svahová 

a vulkanická) hodnoty MNP stále převyšují velikost použitých vzorků (kromě kombinace glaciální-svahová 

u metody M1). Při dalším snižování přesnosti (nad 0,5) by už došlo k překrytí tolerančních intervalů. Byla-li 

by pro odlišení genezí použita prahová hodnota stanovená jako polovina vzdálenosti mezi středními 

hodnotami zaoblenosti dané dvojice genezí, zvyšovala by se pravděpodobnost nesprávné klasifikace 

na základě této prahové hodnoty. 

Z výsledků lze tedy soudit, že pro dané geneze hodnota zaoblenosti neposkytuje dostatečnou evidenci 

pro spolehlivou separaci genezí (kromě odlišení eolické geneze od ostatních). Přesto je však navržená 

metoda pro určení MNP užitečnou pomůckou, kterou lze použít jako vodítko, zda-li jsou dvě geneze 

separovatelné na základě dostupných vzorků dané velikosti. Z důvodu rozpoznání i geneze jiné než eolické 

byla dále zkoumána možnost klasifikace vzorků na základě texturních vlastností povrchu sedimentárních 

zrn. 

 

Tab. 5:  Minimální počty průmětů pro dvojice tříd při použití metod měření zaoblenosti M1-M6 

a při různých hodnotách přesnosti   

  
  = 0,1 

  
  = 0,2 

  
  = 0,5 

  

  
glac. svah. vulk. glac. svah. vulk. glac. svah. vulk. 

M1 eol. 520 281 537 130 70 134 21 11 21 

 
glac.   2169 1255016 

 
542 313754 

 
87 50201 

 
svah. 

  
2263 

  
566 

  
91 

M2 eol. 357 343 339 89 86 85 14 14 14 

 
glac. 

 
127563 81961 

 
31891 20490 

 
5103 3278 

 
svah. 

  
1577902 

  
394476 

  
63116 

M3 eol. 238 166 248 60 41 62 10 7 10 

 
glac. 

 
12555 83205 

 
3139 20801 

 
502 3328 

 
svah. 

  
43198 

  
10800 

  
1728 

M4 eol. 880 1133 1492 220 283 373 35 45 60 

 
glac. 

 
35570 33775 

 
8892 8444 

 
1423 1351 

 
svah. 

  
3797450 

  
949362 

  
151898 

M5 eol. 324 203 319 81 51 80 13 8 13 

 
glac. 

 
4320 24923 

 
1080 6231 

 
173 997 

 
svah. 

  
18276 

  
4569 

  
731 

M6 eol. 277 180 265 69 45 66 11 7 11 

 
glac. 

 
4117 14910 

 
1029 3728 

 
165 596 

 
svah. 

  
28827 

  
7207 

  
1153 
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7. Klasifikace podle texturních vlastností 

V této části je popsána metoda analýzy povrchu sedimentárních zrn pomocí automatizovaných technik 

zpracování obrazu. Tato analýza je prováděna za účelem rozlišení různých geomorfologických genezí. 

Pro rozlišení genezí byla navržena metoda přímé klasifikace do skupin podle geomorfologických genezí 

na základě nízkoúrovňových obrazových příznaků.  

7.1. Blokový popis vytvoření modelů geomorfologických genezí 

Základní princip metodiky pro rozlišení genezí je inspirován schématem pro rozlišování textury v [25]. 

Princip schématu je založen na předpokladu, že celkovou texturu (texturu na úrovni části obrazu) lze 

reprezentovat množinou lokálních textur (textury na úrovni pixelu a jeho blízkého okolí). Schéma 

vytvoření modelu textury se skládá ze dvou částí: 

 Vytvoření texton slovníku, kde texton představuje prototyp tzv. lokální textury, tedy textury na úrovni 

pixelu a jeho blízkého okolí. Texton slovník tedy představuje soubor prototypů lokálních textur, podle 

nichž je pak možné klasifikovat typ lokální textury. 

 Vytvoření modelu celkové textury, který je vytvořen na základě četnosti zastoupení jednotlivých 

prototypů lokálních textur v celkové textuře. Na základě tohoto modelu pak lze klasifikovat typ 

celkové textury. 

Obě části budou nyní podrobněji popsány v kontextu rozlišování geomorfologických genezí, což je 

hlavním cílem této kapitoly. Pro přehlednost budou v popisu rozlišování geomorfologických genezí 

používány tyto dva pojmy:  

 třída lokální textury, tj. typ lokální textury určený na základě texton slovníku 

 třída geomorfologické geneze, tj. třída geneze specifikovaná texturou povrchu zrn (tato textura 

povrchu zrn tedy odpovídá celkové textuře ve výše popsaném schématu) 

7.1.1. Vytvoření texton slovníku 

Schéma procedury vytvoření texton slovníku je na obrázku 11.  Princip je takový, že ze sady obrazů zrn, 

náležících do třídy určité geneze, jsou vyextrahovány lokální texturní příznakové vektory. Pojem lokální 

příznak značí hodnotu, která je platná pro určitou pozici pixelu v obraze        a je spočítána z jeho okolí 

o definované velikosti. Toto okolí bude dále označeno jako        . Pro pozici daného pixelu lze spočítat 

různé typy příznaků, taktéž lze měnit velikost okolí pixelu, ze které jsou tyto příznaky počítány. Tímto 

způsobem je tedy vytvořen příznakový vektor platný pro určitou pozici obrazového pixelu, tj. pixel 

v obraze je reprezentován příznakovým vektorem, který popisuje lokální texturu. Tyto příznakové vektory 

jsou spočítány pro různé pozice v obraze a zároveň pro všechny obrazy ze sady dané geneze. Všechny 

takto získané příznakové vektory jsou uspořádány do tabulky. Na tuto tabulku je aplikováno klastrování. 

Klastrování podle rozložení hodnot vektorů v příznakovém prostoru vytvoří model definující   tříd lokální 

textury. Tento model pak umožňuje klasifikaci určitého příznakového vektoru (příslušejícího k určitému 

pixelu v obraze) do určité třídy lokální textury na základě jeho pozice v příznakovém prostoru. Vytvořený 

model prototypů lokálních textur pak představuje již zmíněný texton slovník. Jako vhodný algoritmus 

použitelný ke tvorbě texton slovníku lze zmínit  -means metodu [26]. Jak je vidět na obrázku 11, 

pro každou sadu obrazů pocházející z určité geomorfologické geneze je vytvořen model 
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prototypů textur, které jsou sloučeny do jednoho texton slovníku. Je-li počet tříd geomorfologických 

genezí  , sestává výsledný texton slovník z celkem     prototypů lokální textury. 

7.1.2. Vytvoření modelu geomorfologických genezí 

Model geomorfologické geneze je pak vytvořen postupem zobrazeným na obrázku 12. Opět je zde 

použita sada obrazů zrn náležících do třídy určité geneze. Z každého zrna jsou vyextrahovány lokální 

texturní příznakové vektory. Pomocí texton slovníku je každý vektor přiřazen k určité třídě lokální textury 

(přiřazení k třídám lokální textury je barevně vizualizováno na obrázku 12). Dané zrno je pak 

reprezentováno histogramem v něm obsažených lokálních textur. Textura povrchu zrna (jakožto celková 

textura) je tedy charakterizována četností zastoupení jednotlivých prototypů lokální textury. Ze sady 

sedimentárních zrn náležících dané geomorfologické genezi je tak získána sada histogramů, která tvoří 

model dané geomorfologické geneze.  
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Obr. 11 Procedura vytvoření texton slovníku. 
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7.1.3. Klasifikace neznámého vzorku 

Klasifikace neznámého vzorku sedimentárních zrn je provedena podobně jako při vytváření modelu 

(viz obrázek 13). Z každého zrna jsou vyextrahovány lokální texturní příznakové vektory a pomocí texton 

slovníku je každý vektor přiřazen k určité třídě lokální textury. Histogram lokálních textur, získaný ze zrna 

neznámého vzorku, je porovnán s jednotlivými sadami vztažných histogramů, kde každá sada vztažných 

histogramů představuje model určité geomorfologické geneze. Dané zrno je pak klasifikováno podle 

podobnosti se sadami vztažných histogramů do jedné ze tříd geomorfologických genezí. Tímto postupem 

jsou klasifikována všechna zrna neznámého vzorku a na základě nejčetněji se vyskytující geneze je pak 

klasifikován celý vzorek. Podrobněji je tento postup popsán v následujících kapitolách. 
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7.2. Detailní popis procedury vytvoření modelů geomorfologických 

genezí 

7.2.1. Použité obrazové příznaky 

Základní informace, která slouží pro klasifikaci jednotlivých vzorků do tříd, je extrahována z obrazů ve 

formě lokálních texturních příznaků. V případě sedimentárních zrn byly pro popis textury využity příznaky 

založené na kookurenční matici a řiditelných filtrech. Následuje tedy podrobný popis obou použitých typů 

příznaků. 

7.2.1.1. Příznaky založené na kookurenční matici 

Kookurenční matice [27] zachycuje počty (četnosti) různých kombinací pixelových intenzit. Oblast 

v obraze       , ze které má být spočítána kookureční matice a z ní následně odvozené lokální texturní 

příznaky, je označena        . Pro definovaný posun     je pak kookurenční matice        definována 

jako 

           
                                   
                                                                  

 
 

   

 

   

  (18) 

kde  ,   představují rozměry oblasti        . Obecně je kookurenční matice čtvercová a její velikost je 

rovna počtu jasových hodnot, kterých mohou pixely obrazu         nabývat. Velikost matice tak lze snížit 
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Obr. 13: Klasifikace vzorku do geomorfologické geneze 
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kvantováním obrazu do méně úrovní. Přesto je kookurenční matice příliš hrubou reprezentací textury, 

proto jsou z ní dále počítány různé příznaky. Následují nejčastěji používané definice různých příznaků: 

                       

   

  (19) 

           
                  

    
   

  (20) 

                  

   

 (21) 

           
      

       
 

   

 (22) 

kde rozsah   a   je dán počtem jasových úrovní,   ,    jsou marginální střední hodnoty rozložení       ,    

a    jsou marginální směrodatné odchylky rozložení       . Pomocí kookurenční matice lze tedy pro lokální 

oblast         spočítat celkem čtyři lokální jednočíselné příznaky. 

Ze skupiny kookurenčních příznaků byly při provádění experimentů spočítány výše uvedené typy - 

homogenita, korelace, kontrast a energie. Tyto příznaky byly spočítány pro skupiny posunů       = {(1,0), 

(1,1), (0,1), (-1,1), (-1,0), (-1,-1), (0,-1), (1,-1)} a       = {(5,0), (5,5), (0,5), (-5,5), (-5,0), (-5,-5), (0,-5), (5,-

5)}. Z každé osmice posunů pak byla u každého typu příznaku vybrána vždy jeho nejvyšší hodnota. 

Při výpočtu příznaků byla použita trojice velikostí analyzované lokální oblasti        , konkrétně velikost 

15, 30 a 60 pixelů. Celkem tedy byly získány čtyři typy příznaků pro dvě velikosti posunů a tři velikosti 

analyzované lokální oblasti, tj. 24 hodnot. 

7.2.1.2. Příznaky založené na řiditelných filtrech 

Tento typ příznaků je vhodný pro zpracování snímků sedimentárních zrn, protože tyto obrazy obsahují 

velké množství hran a zlomů, které lze pomocí řiditelných filtrů efektivně zachytit. Ze skupiny příznaků 

založených na řiditelných filtrech bylo spočítáno vždy celkem 8 odezev pro různá natočení řiditelného 

filtru (krok rotace 45°), viz obrázek 3, a z těchto odezev byla vždy vybrána maximální hodnota. Při výpočtu 

příznaků byla taktéž použita trojice velikostí analyzované lokální oblasti        , konkrétně velikost 15, 31 

a 61 pixelů. Celkem tedy byly získány příznaky pro tři velikosti analyzované lokální oblasti, tj. 3 hodnoty.  

Při použití příznaků založených na kookurenční matici a řiditelných filtrech byl pro jednu pozici 

v obraze pak vždy určen lokální příznakový vektor o délce 24+3=27. 

7.2.2. Sestavení texton slovníku 

Pro sestavení texton slovníku je použita trénovací sada sestavená z databáze popsané v kapitole 4, 

která slouží k vytvoření modelu, viz obrázky 11, 12. Vytvoření trénovací sady je blíže specifikováno 

v kapitole 7.3. Trénovací sada obsahuje několik tříd geomorfologických genezí, přičemž vzorek každé třídy 

obsahuje přibližně stejný počet obrazů jednotlivě nasnímaných sedimentárních zrn. Z každého zrna jsou 

extrahovány lokální příznakové vektory z různých oblastí obrazu zachycujícího povrch zrna, konkrétně 

pozice lokálních příznakových vektorů tvořily čtvercový rastr, kde vzájemná vzdálenost mezi pozicemi byla 

4 pixely. Rozlišení obrazů bylo ponecháno původní, tedy 1280x960 pixelů. Z jednoho zrna tedy bylo 
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získáno 20000-35000 příznakových vektorů. Skupiny příznakových vektorů náležející zrnům ze stejné 

geneze byly shromážděny do jedné množiny. Na každou takovou množinu reprezentující jednu 

geomorfologickou genezi pak bylo aplikováno klastrování K-means [26]. 

Pomocí  -means klastrování je každý lokální příznakový vektor ze skupiny náležící dané třídě geneze 

přiřazen k jednomu z   klastrů. Jak vyplývá z předchozího popisu, každý klastr je reprezentován středovým 

vektorem   .  -means procedura je aplikována na skupiny příznakových vektorů všech tříd a získaných 

  klastrů od každé třídy je pak sjednoceno, čímž vznikne     klastrů, kde   představuje počet tříd 

genezí. Toto sjednocení tvoří již zmiňovaný texton slovník. Pro experimenty byl použit počet klastrů 

na třídu     , a jelikož byl počet rozlišovaných geomorfologických tříd    , byl počet tříd lokální 

textury obsažených v texton slovníku       . 

7.2.3. Vytvoření modelu geomorfologické geneze 

Pro vytvoření modelu byla použita stejná trénovací sada, která byla použita pro vytvoření texton 

slovníku, procedura je vidět na obrázku 12. Stejně jako u sestavování texton slovníku jsou z jednotlivých 

zrn extrahovány lokální příznakové vektory, přičemž každý z nich je pak přiřazen jednomu z     klastrů 

texton slovníku na základě nejmenší euklidovské vzdálenosti.  

Každý obraz zrna lze pak reprezentovat     prvkovým histogramem vyjadřujícím zastoupení 

jednotlivých klastrů z texton slovníku v daném zrnu, tj. zastoupení tříd lokální textury. Vzorek   

trénovacích zrn určité geneze je tvořen množinou   histogramů o     prvcích. Tato množina pak 

reprezentuje model dané geomorfologické geneze. 

7.2.4. Klasifikace geneze neznámého vzorku metodou k-NN 

Při klasifikaci neznámého vzorku zrn (viz obrázek 13) jsou z obrazů jednotlivých zrn spočítány 

histogramy, jak bylo popsáno v části 7.2.3. Klasifikace jednotlivých zrn do genezí pak probíhá metodou  

k-NN, tedy k nejbližších sousedů.  

U metody k-NN [26] je model tvořen vlastní trénovací množinou příznakových vektorů - v případě 

modelování geomorfologických genezí je model geneze tvořen množinou histogramů o     prvcích. 

Klasifikace nového příznakového vektoru (histogramu)   je pak provedena tak, že je v příznakovém 

prostoru nalezeno k nejbližších vektorů z trénovací množiny k aktuálnímu vektoru  . Jako míra vzdálenosti 

je zde použita    vzdálenost definovaná jako 

     
       

 

       
 

   

   

 (23) 

kde    a    jsou prvky porovnávaných příznakových vektorů (histogramů). Vektor   je pak klasifikován 

do třídy, která se s nejvyšší četností vyskytuje mezi k nalezenými nejbližšími vektory. 

Je-li pak klasifikován vzorek zrn neznámé třídy geneze, předpokládá se, že při porovnávání s trénovací 

databází bude největší část zrn ve vzorku klasifikována na základě podobnosti do správné třídy 

a na základě této největší části pak bude celý vzorek klasifikován do správné geneze. Pro experimenty byl 

při klasifikaci použit parametr    . 
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7.3. Experimentální výsledky 

Pro vyhodnocení navrženého postupu rozlišování mezi různými geomorfologickými genezemi byly 

provedeny experimenty nad databází uvedenou v kapitole 4. Konkrétně byla pro vyhodnocení použita  

L-průběhová křížová validace [28][29]. 

V použité databázi (viz kapitola 4) jsou pro různé třídy k dispozici různé počty obrazů sedimentárních 

zrn. Aby nebylo vyhodnocení zkresleno nevyváženou reprezentací jednotlivých geomorfologických tříd, byl 

počet obrazů vstupující do křížové validace u každé třídy omezen na hodnotu 84, tj. počet nejméně 

obsáhlé třídy geneze (eolická).  

Jak již bylo uvedeno, z principu určování genezí při exoskopické analýze se předpokládá, že některá 

zrna ve vzorku dané geneze mohou mít podobné charakteristiky jako zrna jiné geneze. Přesto se 

předpokládá, že daný vzorek bude obsahovat větší počet zrn s charakteristikami, na jejichž základě bude 

možné daný vzorek přiřadit k určité genezi a odlišit tak od vzorků jiných genezí. Z tohoto důvodu je použit 

poměrně jednoduchý klasifikátor k-NN, kdy klasifikace neznámého zrna proběhne na základě nalezení 

jemu nejpodobnějších zrn majících informaci o genezi.  

V experimentu je vyhodnocení úspěšnosti klasifikace do tříd geomorfologických genezí provedeno 

na úrovni celého vzorku. 

U neznámého vzorku je tedy za účelem jeho klasifikace provedena následující procedura 

(v prováděných experimentech je neznámý vzorek představován validační častí dat použitých při křížové 

validaci): 

1)  Pomocí k-NN klasifikátoru je provedena klasifikace všech jednotlivých zrn obsažených v neznámém 

vzorku, tj. pro každé zrno ve vzorku je určena jeho geneze. 

2)  Na základě klasifikace jednotlivých zrn v neznámém vzorku je určena nejčetnější ve vzorku 

vyskytující se geneze. Na základě této nejčetnější geneze je pak stanovena geneze celého 

neznámého vzorku. 

Parametr počtu iterací křížové validace byl stanoven na hodnotu L = 4. Křížová validace byla vždy 

provedena pro celkem O = 30 opakování. 

Experiment a následné vyhodnocení pak probíhaly následovně: 

 Křížová validace byla provedena celkem  -krát. 

1. Pro dané opakovaní   křížové validace (        ) byla od každé geneze vybrána skupina 84 

zrn. 

2. Pro každou genezi byla vybraná skupina zrn náhodně rozdělena do L = 4 částí o 21 zrnech. Každá 

část je pak považována za vzorek dané geneze. 

3. V celkem     iteracích byl z každé geneze použit jeden vzorek jako validační část a zbývající 

vzorky jako trénovací část, viz obrázek 14. 

o V rámci  -té iterace je tedy na základě 12 vzorků (3 vzorky od každé geneze - na obrázku 14 

znázorněno písmenem T) vytvořen dle popisu v kapitole 7.2.3 model. Zbývající 4 vzorky  

(1 vzorek od každé geneze - na obrázku 14 znázorněno písmenem V) byly pak pomocí 

vytvořeného modelu klasifikovány, tj. nejprve byla pomocí modelu klasifikována jednotlivá 

zrna ve vzorku, poté byl celý vzorek klasifikován na základě nejčetnější, v něm vyskytující se 

geneze. 

o Výsledky klasifikace byly zaznamenány do kontingenční tabulky, jejíž šablony jsou v tabulkách 

6 a 7, ve kterých vertikální pozice značí skutečnou genezi a horizontální pozice genezi určenou 

klasifikací. Jednotlivá pole tabulek pak značí normalizované výsledky klasifikace obdržené 

pro různé kombinace skutečné/určené geneze. Způsob normalizace je popsán vztahy 
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uvedenými níže v textu. Vyhodnocení tabulky může být provedeno buď v kontextu senzitivity, 

nebo pozitivní prediktivní hodnoty. 

o Vyhodnocení v kontextu senzitivity spočívá v porovnání počtů správně a špatně 

klasifikovaných vzorků stejné třídy  . Je-li klasifikovaná geneze   a skutečná geneze také  , 

pak je počet takových klasifikací v  -té iteraci při  -tém opakování označen jako    
    

(správně pozitivní). Je-li klasifikovaná geneze  , ale skutečná geneze  , pak je počet označen 

jako      
     (falešně negativní). 

o Vyhodnocení v kontextu pozitivní prediktivní hodnoty spočívá ve vyhodnocení, jaká část 

ze vzorků klasifikovaných do určité třídy   skutečně do této třídy náleží. Je-li klasifikovaná 

geneze   a skutečná geneze také  , pak je počet takových klasifikací v  -té iteraci při  -tém 

opakování označen jako    
    (správně pozitivní). Je-li klasifikovaná geneze  , ale skutečná 

geneze je  , pak je počet takových klasifikací označen jako       
    (falešně pozitivní).  

4. Pro dané opakování   jsou po každé křížové validaci spočítány souhrnné počty klasifikací 

v kontextu senzitivity jako  
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a v kontextu pozitivní prediktivní hodnoty jako 
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Hodnoty   
  resp.   

  slouží k normalizaci hodnot (24)(25) resp. (27)(28) pro získání 

procentuálního vyjádření v kontextu senzitivity resp. pozitivní prediktivní hodnoty. 

Senzitivitu pro konkrétní třídu   (tj. kolik procent vzorků stejné třídy   je správně klasifikovaných) 
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lze spočítat jako  

              
   

 

  
   (30) 

Pozitivní prediktivní hodnotu pro konkrétní třídu   (tj. kolik procent vzorků klasifikovaných 

do třídy   skutečně do této třídy náleží) lze spočítat jako 

      
   

 

  
   (31) 

Celkovou přesnost klasifikace přes množinu všech genezí               lze spočítat jako 

               
 

   

   
 

   

   (32) 

 Po provedení všech opakování byly výsledky jednotlivých křížových validací zprůměrovány a 

zaznamenány do kontingenčních tabulek. Jednotlivé procentuální hodnoty kontingenční tabulky lze 

pro kontext senzitivity spočítat dle vztahu  

          

 
 
 

 
  

 
 

   
 

  
 

 

   

             

 

 
 

     
 

  
 

 

   

         

  (33) 

a pro kontext pozitivní prediktivní hodnoty dle vztahu 

          

 
 
 

 
  

 
 

   
 

  
 

 

   

             

 

 
 

     
 

  
 

 

   

         

   (34) 

Použití těchto vztahů při sestavování kontingenční tabulky je pak vidět v tabulce 6 pro kontext 

senzitivity a v tabulce 7 pro kontext pozitivní prediktivní hodnoty. Hodnoty v hlavní diagonále tabulky 

6 a 7 (vyznačeno šedě) pak určují senzitivitu resp. pozitivní prediktivní hodnotu pro konkrétní třídu 

danou podle vztahu (30) a (31). Výpočet celkové přesnosti pak udává vztah (35).  
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Obr. 14. Schéma křížové validace použité v experimentu 
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Tab. 6:  Šablona kontingenční tabulky v kontextu senzitivity (celkové výsledky pro všechna opakování 

a iterace křížové validace) 

 Geneze určená klasifikací 

Eolický Glaciální Svahový Vulkanický 

Sk
u

te
čn

á 

ge
n

ez
e

 

Eolický                                                            

Glaciální                                                                

Svahový                                                                

Vulkanický                                                                

 

Tab. 7:  Šablona kontingenční tabulky v kontextu pozitivní prediktivní hodnoty (celkové výsledky 

pro všechna opakování a iterace křížové validace) 

 Geneze určená klasifikací 

Eolický Glaciální Svahový Vulkanický 

Sk
u

te
čn

á 

ge
n

ez
e

 

Eolický                                                            

Glaciální                                                                

Svahový                                                                

Vulkanický                                                                

 

          
 

 
 

      
         

         
         

 

     
        

        
        

 

 

   

 (35) 

7.3.1. Výsledky určování tříd genezí 

Výsledky křížové validace, které byly získány na základě výše popsané procedury, jsou v kontextu 

senzitivity znázorněny v tabulce 8 formou kontingenční tabulky. Podobně v kontextu pozitivní prediktivní 

hodnoty pak v tabulce 9. 

 

Tab. 8:  Průměrné výsledky klasifikace na úrovni celých vzorků v kontextu senzitivity 

 Geneze určená klasifikací 

Eolický Glaciální Svahový Vulkanický 

Sk
u

te
čn

á 

ge
n

ez
e

 

Eolický 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Glaciální 0,0 % 77,5 % 3,3 % 19,2 % 

Svahový 6,7 % 13,3 % 80,0 % 0,0 % 

Vulkanický 0,0 % 50,0 % 3,3 % 46,7 % 

 

Tab. 9:  Průměrné výsledky klasifikace na úrovni celých vzorků v kontextu pozitivní prediktivní 

hodnoty 

 Geneze určená klasifikací 

Eolický Glaciální. Svahový Vulkanický 

Sk
u

te
čn

á 

ge
n

ez
e

 

Eolický 95,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Glaciální 0,0 % 56,4 % 3,7 % 28,6 % 

Svahový 4,8 % 9,9 % 93,0 % 0,0 % 

Vulkanický 0,0 % 33,7 % 3,3 % 71,4 % 

 



 34 

Jak je zde vidět, při klasifikaci na úrovni celých vzorků je u eolické geneze dosaženo 100% senzitivity. 

U glaciální a svahové geneze byla senzitivita 77,5 % resp. 80 %. Nejnižší senzitivity je dosaženo 

u vulkanické geneze: 46,7 %. Celková přesnost klasifikace dle vztahu (35) je 76,0 %.  

V kontextu pozitivní prediktivní hodnoty (tedy kolik procent z klasifikací do třídy   patří skutečně 

do třídy  ) na úrovni klasifikace celých vzorků (tabulka 9) je nejvyšší pozitivní prediktivní hodnoty 

dosaženo u eolické geneze, konkrétně 95,2 %. U svahové a vulkanické geneze byla pozitivní prediktivní 

hodnota 93,0 % resp. 71,4 %. Nejnižší pozitivní prediktivní hodnoty bylo dosaženo u glaciální geneze, 

konkrétně 56,4 %, tj. největší poměr klasifikací (43,6 %) do této třídy byl vyhodnocen jako nesprávný. 

Z tabulky lze vidět, že klasifikátor zaměňoval nejvíce vulkanickou genezi s glaciální a naopak. 

7.3.2. Srovnání s metodou analýzy povrchu zrn dle Newella 

Výsledky experimentu při použití navržené analýzy povrchu zrn s použitím texton slovníku byly 

srovnány s výsledky analýzy povrchu zrn s použitím BIF příznaků (metoda dle Newella - pro popis viz  

kapitola 2.3).  

Implementace metody s použitím BIF příznaků zahrnovala klasifikaci tříd lokální textury na základě 

odezvy filtrů z obrázku 1, viz kapitola 2.3. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.3, analýza textury má být 

provedena pro 4 rozlišení. Toto bylo v experimentu zohledněno určováním lokální textury z lokálních 

oblastí o velikostech 9, 17, 33 a 65 pixelů. Obraz zrna je pak popsán histogramem o velikosti 24 prvků 

(6 typů lokální textury určené z lokálních oblastí o 4 různých velikostech). Další postup experimentu byl již 

shodný s postupem uvedeným v 7.2.3, tj. z množiny trénovacích zrn (množina histogramů) je sestaven 

model určité geomorfologické geneze. Na základě popisu v kapitole 7.2.4 pak probíhá klasifikace 

neznámého vzorku. 

Při klasifikaci na úrovni celých vzorků v kontextu senzitivity (viz tabulka 10) je eolická geneze opět 

velmi dobře separovatelná od ostatních genezí. U ostatních genezí je však vidět, že metoda s použitím BIF 

příznaků dosahuje nižší senzitivity než nová metoda využívající texton slovníku, konkrétně je nižší 

úspěšnost klasifikace patrná ze srovnání v tabulce 12. Podobný závěr vyplývá i z výsledků klasifikace 

na úrovni celých vzorků v kontextu pozitivní prediktivní hodnoty, viz tabulka 11. I zde při srovnání s novou 

metodou využívající texton slovníku dosahuje metoda s použitím BIF příznaků nižší úspěšnosti klasifikace. 

Srovnání pozitivních prediktivních hodnot pro jednotlivé geomorfologické geneze je uvedeno v tabulce 12. 

Celková přesnost klasifikace dle vztahu (35) pro metodu s použitím BIF příznaků na úrovni celých vzorků je 

66,7 %, což potvrzuje její nižší úspěšnost ve srovnání s celkovou přesností 76,0 % u metody využívající 

texton slovníku. 

Z výsledků na dostupné databázi je zřejmé, že navržená metoda využívající texton slovníku popsaná 

v kapitolách 7.1 a 7.2 dosahuje vyšší úspěšnosti klasifikace geomorfologických genezí na základě 

texturních vlastností. Díky propracovanější metodě klasifikace lokální textury s využitím texton slovníku, 

který je získán jako výsledek klastrování příznakových vektorů trénovací množiny, je textura jednotlivých 

zrn lépe charakterizována, nežli je tomu u klasifikace lokální textury s využitím BIF příznaků dle Newella 

[16], kde je použito pevně dané schéma klasifikace lokální textury.  
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Tab. 10:  Průměrné výsledky klasifikace na úrovni celých vzorků v kontextu senzitivity při použití BIF 

 Geneze určená klasifikací 

Eolický Glaciální Svahový Vulkanický 

Sk
u

te
čn

á 

ge
n

ez
e

 

Eolický 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Glaciální 6,7 % 65,0 % 11,7 % 16,7 % 

Svahový 4,2 % 34,2 % 57,5 % 4,2 % 

Vulkanický 0,8 % 48,3 % 6,7 % 44,2 % 

 

Tab. 11:  Průměrné výsledky klasifikace na úrovni celých vzorků v kontextu pozitivní prediktivní 

hodnoty při použití BIF 

 Geneze určená klasifikací 

Eolický Glaciální Svahový Vulkanický 

Sk
u

te
čn

á 

ge
n

ez
e

 

Eolický 91,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Glaciální 4,5 % 44,6 % 18,3 % 26,8 % 

Svahový 2,9 % 23,9 % 73,1 % 5,6 % 

Vulkanický 0,8 % 31,5 % 8,6 % 67,6 % 

 

Tab. 12:  Srovnání výsledků klasifikace na úrovni celých vzorků při použití texton slovníku a při použití 

BIF 

 Senzitivita PPH 

Texton slovník BIF Texton slovník BIF 

G
en

ez
e 

Eolický 100,0 % 100,0 % 95,2 % 91,8 % 

Glaciální 77,5 % 65,0 % 56,4 % 44,6 % 

Svahový 80,0 % 57,5 % 93,0 % 73,1 % 

Vulkanický 46,7 % 44,2 % 71,4 % 67,6 % 

7.4. Diskuze experimentálních výsledků na dostupné databázi 

V kapitole 7 byla představena nová metoda, pomocí které lze klasifikovat skupiny sedimentárních zrn 

do tříd podle geomorfologických genezí. Stejně jako u rozlišování genezí na základě hodnoty zaoblenosti 

z kapitoly 6 je eolická geneze nejlépe separovatelná od ostatních. Na úrovni vzorků v kontextu senzitivity 

byla správně klasifikována ve všech případech. V kontextu pozitivní prediktivní hodnoty pak byla malá část 

(4,8 %) svahových vzorků nesprávně klasifikována jako vzorky eolické. 

 Z hlediska přesnosti klasifikace je jako další nejlépe rozlišitelná svahová geneze. Na úrovni vzorků 

v kontextu senzitivity byla správně klasifikována v 80 % případů, klasifikátorem byla nejčastěji zaměňována 

s glaciální genezí (13,3 % případů.) V kontextu pozitivní prediktivní hodnoty pak byla malá část glaciálních 

a vulkanických vzorků (7,0 % celkově) nesprávně klasifikována jako vzorky svahové.  

Geneze glaciální a vulkanická byly klasifikátorem nejčastěji nesprávně zaměňovány. Na úrovni vzorků 

v kontextu senzitivity bylo 50 % všech vzorků vulkanické geneze nesprávně klasifikováno jako geneze 

glaciální. Toto se pak u glaciálních zrn projevilo v kontextu pozitivní prediktivní hodnoty nižší hodnotou 

56,4 %. Lze si tedy všimnout, že klasifikátor měl v případě glaciálních a vulkanických zrn větší tendenci 

hodnotit zrna jako glaciální.  

Ačkoliv chybovost klasifikace při využití přístupu založeného na texton slovníku není zanedbatelná, 

dosahuje tento přístup vyšší úspěšnosti než je tomu při použití stávajících metod pro vyhodnocování 

povrchových vlastností křemenných zrn založených na BIF příznacích [16].   
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8. Závěr 

Tato práce se zabývala návrhem nových metod automatizované analýzy obrazu za účelem provádění 

exoskopické analýzy sedimentárních zrn, které byly zachyceny pomocí SEM mikroskopu. Hlavním 

přínosem práce je navržení metodiky pro zpracování těchto snímků. Mezi výhody této metodiky patří 

snížení manuální rutinní činnosti geomorfologa a rozšíření exoskopické analýzy o kvalitativně nový přístup 

pro rozlišení různých geomorfologických genezí. Konkrétně byla navržena segmentační metoda 

pro vymezení zrna v obraze, metoda pro porovnávání genezí na základě jednoho tvarového příznaku 

(zaoblennosti) a metoda pro rozlišování čtyř druhů genezí na základě povrchové struktury zrn, která je 

analyzována pomocí nízkoúrovňových texturních příznaků. 

V části zabývající se segmentací byla navržena a otestována metoda pro vymezení plochy zrna 

v obraze, konkrétně pro případ, že je v každém obraze zachyceno pouze jedno zrno. Z hlediska použitých 

hodnotících metrik, které procentuálně vyčíslují správné označení plochy zrna v obraze, dosahuje 

navržená segmentační metoda vysoké přesnosti, konkrétně pozitivní prediktivní hodnoty 98,5 % 

a senzitivity 96,1 %. Vysegmentovaná oblast zrna je díky vysoké přesnosti segmentace použitelná pro další 

zpracování analyzující texturu povrchu zachyceného zrna. Při analýze tvaru kontury zrna (i přes velkou 

přesnost vymezení plochy zrna) může z principu segmentační metody, při které je využito slučování 

regionů, i malá chyba v segmentaci výrazně zkreslit konturu skutečného zrna v obraze. Z tohoto důvodu je 

možné provést manuální korekci, u níž je podle potřeby provedeno přidání či odebrání chybějících resp. 

přebývajících regionů pro vytvoření přesného segmentu. Tato korekce však již nepředstavuje časově 

náročnou operaci. 

V části zabývající se tvarovou analýzou byla použita pro porovnávání geomorfologických genezí míra 

zaoblenosti z důvodu její teoretické nezávislosti na úhlu pohledu při snímání analyzovaného zrna. 

Pro rozlišování genezí na základě jednoho příznaku (zaoblenosti) byla navržena metoda, pomocí které lze 

pro stanovenou přesnost vyhodnotit, zda jsou dostupné velikosti vzorků dostačující pro vzájemné odlišení 

tříd. Porovnání tříd je provedeno na základě střední hodnoty daného příznaku. Správnost této metody 

byla experimentálně ověřena. Dále bylo pomocí navržené metody vyhodnoceno, zda jsou počty obrazů zrn 

v dostupné databázi dostatečné pro vzájemné odlišení jednotlivých genezí. Výsledkem bylo, že pomocí 

automatických metod měření zaoblenosti lze odlišit pouze eolickou genezi od ostatních. 

V části rozlišování genezí na základě povrchové struktury zrn bylo navrženo klasifikační schéma, které 

slouží k určování genezí vzorků sedimentárních zrn. Na rozdíl od současných metod přístupu k exoskopické 

analýze, kdy jsou manuálně sledovány četnosti výskytu definovaných strukturních charakteristik, je zde 

zkoumána možnost automatického rozlišování přímo na základě nízkoúrovňových texturních příznaků. 

Metodika byla navržena s ohledem na předpokládanou situaci, kdy je klasifikace prováděna na úrovni 

vzorků obsahujících několik desítek snímků sedimentárních zrn z jedné třídy geomorfologické geneze. 

Nejprve jsou pomocí klasifikačního schématu určeny geneze jednotlivých zrn a výsledná geneze vzorku je 

určena podle nejčetněji se vyskytující geneze ve vzorku. Z experimentů vyplynulo, že analýza povrchu zrn 

poskytuje mnohem vyšší rozlišitelnost genezí než v případě analýzy tvaru 2D průmětu zrna. Taktéž je 

u navržené metody dosaženo lepších výsledků než v případě analýzy textury dle Newella, kde je využito 

BIF příznaků. Z hlediska klasifikace je největší rozlišitelnosti dosaženo opět u eolické geneze, poměrně 

dobře je také rozlišitelná geneze svahová. K chybným klasifikacím docházelo nejčastěji záměnou 

vulkanické geneze za glaciální.  

Obecně je možné na základě experimentálních výsledků konstatovat, že nově navržená metodika 

pro analýzu sedimentárních zrn pomocí automatických metod zpracování obrazu je z hlediska jejího využití 

v geomorfologické praxi perspektivní. 
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Abstrakt 

Práce se zabývá výzkumem metod analýzy obrazu za účelem využití při exoskopické analýze sedimentárních zrn, 

konkrétně při rozlišování mezi jednotlivými geomorfologickými genezemi, kterými byla tato zrna formována. Obrazy 

zrn jsou pořízeny pomocí rastrového elektronového mikroskopu. Hlavním přínosem je návrh metodiky, pomocí které 

je možné exoskopickou analýzu do značné míry automatizovat. Tato metodika pokrývá automatickou segmentaci zrn 

v obraze, automatickou analýzu zaoblenosti 2D průmětu zrn a rozlišitelnost geomorfologických genezí podle 

struktury povrchu zrn.  

V části zabývající se automatickou segmentací byla navržena metoda, která následně umožňuje snadnou 

manuální korekci výsledků segmentace. Tato metoda je založena na rozdělení a slučování regionů v obrazu. 

Jednotlivé kroky této procedury byly navrženy tak, aby bylo co nejvíce využito specifických vlastností snímků 

zachycujících zrna a následně dosaženo co nejlepších výsledků segmentace. 

V části automatické analýzy zaoblenosti 2D průmětu sedimentárních zrn bylo zkoumáno minimální množství 

sedimentárních zrn, které je nutné analyzovat pro spolehlivé porovnání dvojice geomorfologických genezí na základě 

míry zaoblenosti. Pro určení tohoto množství byla navržena speciální metoda. 

V části automatické analýzy povrchové struktury sedimentárních zrn byla navržena metoda pro rozlišování 

geomorfologických genezí. Tato metoda využívá nízkoúrovňové texturní příznaky, pomocí kterých lze popsat 

jednotlivé obrazy sedimentárních zrn. Modely jednotlivých geomorfologických genezí jsou pak tvořeny souborem 

histogramů reprezentujících četnosti zastoupení různých konfigurací nízkoúrovňových texturních příznaků. 

Metody navržené v jednotlivých částech práce byly otestovány a vyhodnoceny na základě databáze, která 

obsahuje vzorky sedimentárních zrn pocházejících z celkem 4 různých geomorfologických genezí (eolická, glaciální, 

svahová a vulkanická). 

Abstract 

This thesis deals with image analysis methods which can be exploited in exoscopic analysis of sedimentary 

grains, specifically for the purpose of distinguishing between geomorphologic geneses which influenced a form of 

sedimentary grains. The images of sedimentary grains were acquired by a scanning electron microscope. The main 

contribution is the proposal of multiple methods that can significantly automate the exoscopic analysis. These 

methods cover the automatic segmentation of grains in image, the automatic analysis of roundness of 2D grain 

projection and the classification of geomorphologic geneses according to the grain surface structure. 

In the section concerning the automatic segmentation, a segmentation method enabling an easy subsequent 

manual result correction was proposed. This method is based on the split-and-merge approach. The individual steps 

the procedure were designed to exploit specific properties of sedimentary grain images in order to obtain the best 

segmentation results. 

In the section concerning the automatic roundness analysis of 2D projection of sedimentary grains, a minimal 

number of grains, which is necessary to analyze in order to reliably compare a pair of geomorphological geneses, was 

investigated. For the determination of this number, a special method was proposed. 

In the section of automatic analysis of sedimentary grain surface structure, a method for classification of 

geomorphologic geneses was proposed. The method utilizes low-level texture features which describes individual 

images of sedimentary grains. A model of geomorphological genesis is constituted of a set of histograms 

representing occurrences of different configurations of low-level texture features. 

The methods proposed in the thesis were tested and evaluated based on a database, which consists of 

sedimentary grain samples from 4 different geomorphological geneses (eolic, glacial, slope and volcanic). 

 


