


  



ABSTRAKT 

Hloubková mapa má v dnešní době různá využití v rozličných odvětvích lidské činnosti (ve 

stavebnictví, lékařství, strojírenství, robotice, zábavním průmyslu atd.). Cílem této práce je 

seznámit se s různými metodami jejího získání a s možnostmi jejího vylepšení (např. redukce 

šumu a míst s nespecifikovanou hloubkou). Bakalářská práce se zabývá zejména vylepšením 

hloubkových map získaných zařízením Kinect. 
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ABSTRACT 

Nowadays, depth maps are widely used in various branches of human activity (in building 

industry, medicine, mechanical engineering, robotics, show business etc.). The aim of this thesis 

is to get acquainted with different methods of their acquisition and with possibilities of their 

enhancement (e.g. reduction of noise and points of not specified depth). The main subject of 

this research are depth maps acquired by Kinect device. 
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ÚVOD 

Hloubková mapa (HM) je 2D matice obsahující informaci o vzdálenosti objektů snímané 

scény od kamery. Čísla v matici zpravidla udávají vzdálenost v milimetrech či jiné jednotce 

délky. Pro reprezentaci HM nejčastěji využíváme šedotónového obrazu, kde s rostoucí 

vzdáleností buď roste nebo klesá jas pixelu od bílé až po černou. Zpravidla body v popředí 

bývají světlejší a v pozadí tmavší. 

Jiný způsob vyjádření rozložení scény je disparitní mapa. Disparitní mapa je 2D matice 

obsahující informaci o posunutí korespondujících bodů ve dvou různých obrazech. 

Korespondující body reprezentují tentýž prostorový bod scény ve dvou a více snímcích. 

Speciálním typem dvou snímků stejné scény jsou tzv. stereosnímky získané dvojicí stejně 

natočených kamer lišící se pouze v horizontální pozici, jednotlivé snímky nazýváme pravým a 

levým snímkem. Pozice korespondujících bodů se v těchto snímcích pak liší také pouze 

v horizontálním směru o tzv. horizontální paralaxu a pokud známe ohniskovou vzdálenost 

kamery a stereobázi (tedy vzdálenost dvou kamer snímajících scénu), můžeme z disparity 

vypočítat hloubku a získat HM. 

Hloubkové mapy mají v dnešní době mnohá využití. V lékařství lze použít sekvenci 

hloubkových map pro pozorování různých reakcí a procesů lidského těla, jako je například 

dýchání. V kybernetice může zlepšit orientaci robotů v různých prostředích. V průmyslu 

pomáhá zjistit potřebné informace o prostoru nebo objektech pro další práci s nimi. Při otáčení 

objektů před snímačem lze vytvořit celkový 3D model daného objektu. Nebo naopak otáčením 

samotného sensoru můžeme získat 3D model místnosti. Dále lze využít pro lepší detekci osob 

a rozpoznání gest. Toho se dá dále využít pro ovládání aplikací nebo zařízení pouhým pohybem, 

aniž bychom se museli něčeho dotýkat. Hloubková mapa je často používána v zábavním 

průmyslu, v kterém může být použita pro přenos 3D obsahu a následného výpočtu stereo 

snímku z barevného snímku a odpovídající hloubkové mapy. Stereo obraz, tedy sloučení 

pravého a levého pohledu na scénu, slouží následně u 3D televizorů k vytvoření prostorového 

efektu. 

 Prostorový obraz je v dnešní době čím dál oblíbenější a žádanější. Proto se stále častěji 

vyskytují zařízení umožňující 3D fotografie a videa a to ať už u přístrojů přímo 

specializovaných k tomuto účelu, nebo i u multimediálních technických prostředků, jakými 
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jsou mobilní telefony, tablety a notebooky. 

Oborů, v kterých se hloubkových map využívá, postupně přibývá. Současně roste 

požadavek na dostupnost sensorů a na kvalitu a jednoduchost získání hloubkové mapy. Právě 

pro svou dostupnost a jednoduchost se stalo velice populárním zařízení Kinect. Kinect je 

pohybový sensor používaný pro Xbox 360 a Xbox One sloužící pro bezdotykovou interakci 

osob s jejich herní konzolí nebo počítačem. Zařízení má zabudovanou RGB kameru, IR kameru, 

IR zářič a řadu mikrofonů. Více o tomto zařízení v kapitole 2. U zařízení Kinect slouží 

hloubková mapa primárně pro detekci osob, rozpoznání jejich pohybů a celkovému 

zdokonalení požitku z používání herní konzole Xbox. Ale zařízení se současně stalo středem 

zájmu pro spoustu developerů, kteří dokáží jeho schopností využít k rozličným účelům, 

například k vytvoření 3D modelů vnitřních prostorů. Tato práce se zaměří na schopnost získání 

hloubkové mapy a možnosti jejího vylepšení. 

Kvalita hloubkových map se dá zlepšovat buď hardwarově, úpravou samotného snímače 

a procesu pořizování hloubkové mapy, nebo softwarově, zpracováváním pořízených dat 

pomocí různých algoritmů. Hardwarové úpravy bývají nákladnější a mají svá omezení, proto i 

softwarové mají svoji roli. Softwarovou úpravou se bude zabývat tato bakalářská práce. 

V teoretické části je možné stručně se seznámit s různými metodami zisku hloubkových či 

disparitních map. První část práce shrnuje metody pro získání těchto map, v čem jsou jejich 

výhody a nevýhody a jakým způsobem získávají hloubkovou mapu námi používaná zařízení. 

Důraz teoretické části je kladen na popis principů činností zařízení Kinect 1 a Kinect 2, na jejich 

rozdíly, možnosti a parametry. Prvořadým cílem bylo vytvoření skriptů pro ovládání Kinectu 1 

a Kinectu 2 a zisk hloubkových map v prostředí MATLAB. Následovala experimentální část, 

ve které byly sestaveny jednoduché, přesně definované scény. Proměřením pozic objektů 

v připravené scéně byl vytvořen teoretický model scény pomocí, kterého bude následně 

vytvořena pravdivá hloubková mapa sloužící pro posouzení kvality získaných hloubkových 

map. Poté je pořízen její snímek hloubkové mapy pomocí obou zařízení Kinect. Pomocí této 

scény i několika dalších se určí, v čem mají získané hloubkové mapy nedostatky, v jakých 

situacích Kinect není schopen určit hloubku, a potom bude snaha tyto nedostatky alespoň z části 

odstranit.
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1 METODY ZÍSKÁVÁNÍ HLOUBKOVÉ MAPY 

 

Metody získávání HM můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, a to kontaktní a 

bezkontaktní [1]. Je zřejmé, že kontaktní metody, u kterých získáváme HM fyzickým 

kontaktem, mohou být v některých situacích značně nepraktické a těžko realizovatelné, proto 

se v dnešní době velká pozornost věnuje především bezkontaktním metodám. Ty pak se pak 

dále dělí na aktivní a pasivní.  

1.1  Pasivní metody 

U pasivních metod používáme více kamer (alespoň dvě) různě umístěných v prostoru. 

Základním znakem pasivních metod je, že není používána žádná přídavná informace. 

Z postupného zpracování těchto snímků získáme HM. I zde lze dále rozdělovat metody na další 

podkategorie, například podle toho, zda se pracuje s barvou snímků nebo pouze s jasem, dále 

podle počtu snímání nebo podle počtu používaných kamer a jejich umístění atd. Nejčastěji je 

však použita konfigurace, kdy máme dva objektivy, které jsou od sebe vychýleny pouze 

v horizontálním směru o tzv. stereobázi. Této konfiguraci se říká normální postavení kamer [1]. 

Zde se dále může rozdělovat právě podle velikosti stereobáze a potom také podle algoritmu 

použitého pro získání disparitní a hloubkové mapy ze vstupních dat. Toto uspořádání má ale 

především nevýhodu v tzv. okluzi – zpravidla není možné určit hloubku v okolí nějakého 

objektu a vzniká nám jakoby stín tvořený body s neznámou hloubkou/disparitou. Toto lze 

vyřešit například větším počtem kamer. Tím pak ale také značně narůstá rozsáhlost výpočetního 

algoritmu. Většího počtu kamer v obecném postavení se využívá častěji při tvorbě komplexního 

prostorového modelu scény. 

V další části textu se budeme zabývat případem, kdy používáme kamery dvě. Pro 

výpočet disparitní mapy a následně HM musíme najít v obou snímcích korespondující body 

(tedy body, které reprezentují stejné místo scény v obou snímcích). To ale není tak jednoduché, 

protože v každém snímku může mít stejný bod prostoru odlišnou barvu i jas, a to nejen vlivem 

šumu. Ještě komplikovanější je to pak u objektů s pravidelnou texturou, kde je spousta míst, 

které jsou podobné nebo dokonce stejné. Zde můžeme metody rozdělit na lokální a globální. 

Lokální jsou výpočetně snazší, avšak méně přesné. Proto se mnohdy používá globálních metod, 
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kdy bereme v potaz nejen jeden bod obrázku, ale i jeho okolí a případně i celý obrázek. Tyto 

metody fungují na principu minimalizace celkové energie. Nezřídka se využívá různých 

algoritmů zpracování obrazu, například rozpoznání základních tvarů, segmentace nebo detekce 

hran. Pomocí těchto algoritmů se zpravidla snažíme najít významné body a jejich 

korespondenci. Také můžeme využít 2D korelace, kdy posouváme jeden snímek vzhledem 

k druhému a při každém posunutí vyhodnocujeme podobnost nebo shodu [2]. 

Výstupem algoritmu nebývá přímo hloubková mapa, ale disparitní. Ta nám nedává 

informaci o vzdálenosti objektu nýbrž o vzájemném posunu korespondujících bodů v obrazu – 

disparitě, která klesá se vzdáleností od kamery.  

Normální uspořádání kamer se využívá často pro získání 3D snímků i videí.  

Pasivní metody se hodí spíše pro dobře osvětlené scény a scény s dostatečným kontrastem. 

Pokud je chceme použít i v prostředích, které tyto podmínky nesplňují, lze využít například 

aktivní stereoskopické metody [3], kdy používáme opět normální postavení kamer k získání 

stereo snímků, ale do scény zároveň přidáváme světelnou informaci. 

1.2  Aktivní metody 

U aktivních metod přidáváme do scény dodatečnou informaci, zpravidla ve formě záření 

(laseru, infra zářiče apod.). Tyto metody se dělí na koherentní, využívající interference, a 

nekoherentní, využívající triangulace [1]. Zařízení Kinect, využívané a zkoumané v této práci, 

pracuje s aktivní metodou zisku hloubkové mapy. 

Pokud je přidaná informace světelná, hodí se aktivní metody spíše pro středně nebo 

málo osvětlené prostory. Za přímého denního světla se totiž může stát, že zdroj přidávané 

světelné informace není dostatečně silný a informace je silným vnějším osvětlením vymazána. 

Další nevýhodou je, že vyslané světlo se nemusí vrátit do sensoru i vlastnostmi povrchu, na 

který dopadalo. Největší potíže působí především povrchy průhledné a lesklé nebo povrchy 

pohlcující vysílané záření. Nyní se budeme věnovat metodám samotným.  

Mezi nejčastěji používané metody patří: Phase Shift (fázový posuv), Aktivní 

triangulace, Structured Light (strukturované světlo), Time of Flight (doba letu). Ty jsou 

podrobněji rozebrány v následujících podkapitolách. 
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1.2.1 Aktivní triangulace 

Metoda aktivní triangulace [4] je podobná jako pasivní metoda určování disparity ze dvou 

snímků. Rozdíl je v tom, že jednu kameru nahradíme zdrojem přidané informace, například 

laserem. V teorii pro výpočet hloubky předpokládáme, že známe rozestup těchto dvou zařízení 

od sebe, tedy vzdálenost B. Potom také, že jsme schopni určit úhel φ mezi vysílaným paprskem 

a osou, v které obě zařízení leží, a úhel ψ mezi touto osou a odraženým paprskem. (viz Obr. 

1.1) Pomocí těchto tří informací jsme již schopni určit, jak daleko se objekt nachází. V praxi 

by ale bylo přesné měření těchto úhlů obtížné, proto většina výrobců jednoduše provede 

kalibraci na objektech s již známou vzdáleností. 

 

Obr. 1.1 Konfigurace pro aktivní triangulaci 

 Z podobnosti tohoto uspořádání s pasivní metodou využívající dvou kamer ale bohužel 

vyplívají také stejné nevýhody, a to například okluze. Opět jsou zde místa scény, na které buď 

vidí jen kamera, ale laser je není schopen nasvítit, nebo obráceně. Přibývá také problém s reakcí 

vyslaného paprsku na různých površích. Na druhou stranu už ale není měření tolik ovlivněno 

nedostatečným kontrastem a osvětlením, nemusí se tu již řešit tak složitě problémy spojené 

s hledáním korespondujících bodů. 

1.2.2 Structured Light 

Tato metoda je vlastně rozšířením aktivní triangulace. Nyní do scény vyzařujeme určitý vzor 

světla. Podle toho se metoda jmenuje Structured Light, což lze přeložit jako strukturované 
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světlo. Může to být například rovná čára, mřížka nebo soubor bodů [5]. Tento vzor se vlivem 

různých tvarů objektů ve scéně znatelně zkreslí, a právě z tohoto zkreslení určujeme hloubku. 

Tento postup nám zpravidla výrazně sníží výpočetní složitost. Structured Light metody využívá 

právě zařízení Kinect 1. O jeho konkrétním způsobu získávání HM si více povíme v kapitole 

2.1.2. 

1.2.3 Time of Flight (TOF) 

TOF metoda využívá dobu letu vyslaného impulzu k výpočtu vzdálenosti objektu. Odtud má 

svůj název Time of Flight (česky doba letu) [6][7]. Můžeme využívat nejen světla, ale také 

například zvuku nebo radiových vln. Ať už je ale použitý signál jakéhokoliv charakteru, 

musíme znát rychlost, jakou se pohybuje prostředím. Pokud je signál světelný, počítáme 

s rychlostí světla c. Jestliže k tomu známe ještě dobu t, za kterou se impulz dostal od vysílače 

k objektu a od něj k přijímači, můžeme z jednoduchého vztahu vypočítat vzdálenost h tohoto 

objektu od přijímače (hloubku): 

ℎ =  
𝑐𝑡

2
 . (1.1)  

 Součin rychlosti a času dělíme dvěma, protože impulz během měřeného času urazil 

požadovanou dráhu dvakrát. 

 U této metody už nevzniká ani takový problém s okluzí. Už není potřeba, aby vysílač a 

přijímač (zářič a kamera) byly dál od sebe. Může dokonce obě funkce plnit jedno zařízení samo 

o sobě. Navíc je tato metoda výpočetně nenáročná a stejně přesná na různé vzdálenosti. U 

triangulačních metod s rostoucí vzdáleností přesnost klesala. Problém může ale vzniknout 

například vlivem interakce impulzu s povrchem. Další potíž působí nutnost měřit dobu letu 

velmi přesně. Což je především u světla dosti vysoký nárok – pro měření přesné na milimetry 

požadujeme přesnost měření na jednotky pikosekund. Může také nastat situace, že se 

v prostředí rychlost letu impulzu mění, například pokud je impulz zvukový, je rychlost zvuku 

ovlivněna různými vlivy, jako teplotou, která bývá nezanedbatelně proměnlivá. Nepříjemné 

může také být, že okolní světlo mívá složky stejné frekvence, s jakou pracujeme, což působí, 

že přijímáme signál, aniž bychom nějaký vysílali a vzniká chyba v měření. Možným řešením 

je, že měříme scénu i v době, kdy je vypnutý zářič, a toto světelné pozadí pak od celkového 

signálu při zapnutém zářiči odečteme. 
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1.2.1 Phase Shift 

Název metody popisuje její funkci, do češtiny jej lze přeložit jako fázový posuv. Tato metoda 

jako přidávanou informaci používá spojitý harmonický signál (v angličtině nazývaný 

Continuous wave – CW). Výhodou této metody je schopnost určit rychlost a směr pohybu 

snímaného objektu. V praxi se zpravidla používá amplitudově modulovaného signálu. Ten se 

od vysílače pohybuje prostředím. Část se ho následně odrazí a vrátí do zařízení, v kterém se 

určí fázový posuv a z něj pak vypočte požadovaná vzdálenost pomocí jednoduchého vztahu [8]: 

 ℎ =  
𝜙𝜆

4𝜋
=  

𝜙𝑐

4𝜋𝑓
 ,  (1.2)  

kde jednotlivé proměnné mají následující význam: 

h – hledaná vzdálenost (hloubka), 

ϕ – fázový posuv, 

λ – modulační vlnová délka, 

c – rychlost světla, 

f – modulační frekvence. 

V zařízeních se velikost fázového posuvu určuje násobením vysílaného a přijímaného 

(odraženého) signálu, čímž získáme signál s amplitudou napětí úměrnou právě fázovému 

posuvu. 

Když se blíže podíváme na rovnici pro výpočet hloubky, vidíme podobnost s metodou 

TOF. A skutečně tyto metody spolu souvisejí. Dalo by se říci, že Phase Shift je podkategorií 

metod TOF, kdy dobu letu získáváme nepřímo z fázového posuvu při známe modulační 

frekvenci. Tímto způsobem získává hloubku Kinect 2. Jeho funkci blíže rozebereme v kapitole 

2.2.2.  
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2 VLASTNOSTI A FUNKCE ZAŘÍZENÍ KINECT 

Zařízení Kinect je pohybový sensor společnosti Microsoft používaný u herní konzole Xbox. 

V posledních letech se stal velmi oblíbeným především díky své cenové dostupnosti a 

schopnosti detekovat pohyb bezkontaktně. Hráči nemusí nic držet v ruce, stačí si jen stoupnout 

do zorného pole tohoto zařízení a do správné vzdálenosti a o zbytek se postará zařízení samo. 

 Existují dvě verze Kinect. Každá z nich používá jinou metodu zisku HM a má trochu 

jiné vlastnosti a parametry, proto se podíváme na každou verzi Kinectu zvlášť.  

2.1  Kinect 1 

Toto zařízení bylo vyvinuto roce 2010 [9]. V roce 2011 vyšel Kinect SDK (software 

development kit) for Windows 7. Tím bylo umožněno developerům pracovat s tímto zařízením 

v jejich vlastních aplikacích, především v prostředí C++ a C#. Propojení s počítačem je pak 

jednoduché, stačí pouze jeden kabel zajišťující napájení Kinectu ze zásuvky a USB kabel pro 

komunikaci s PC. 

2.1.1 Vlastnosti zařízení 

Na obrázku Obr. 2.1 vidíme jednotlivé části tohoto zařízení. K získávání HM je důležitý 

především IR zářič a IR kamera, případně lze využít i RGB kamery, z které i sám Kinect získává 

bližší informace o osobách a objektech v místnosti. 

 IR zářič vysílá pomocí 60mW laserové diody pseudonáhodný vzor teček o různé 

intenzitě a vlnové délce 830 nm [9] (viditelné světlo má délky vlny v rozmezí 380–760 nm).  

 IR CMOS kamera pak tento vzor zkreslený tvarem scény snímá. IR kamera má sensor 

schopný poskytnout rozlišení 1280x1024 (ve výchozím nastavení ale používá rozlišení 

640x480) a rychlost 30 snímků za sekundu. Stejné rozlišení a rychlost používá i RGB kamera.  

Pro přijímání hlasových povelů a přibližné určení směru, odkud uživatel povel 

vyslovuje, slouží řada čtyř mikrofonů. Určení směru je dobré pro to, aby se zařízení dokázalo 

zaměřit na zdroj povelu a potlačit ostatní zvuky. Zařízení se ale nezaměřuje na zdroj zvuku 

podle charakteru zvuku, ale podle hlasitosti na nejhlasitější hluk. Pokud by tedy zvuky pozadí 

byly silnější než vyslovený povel, zařízení na tento povel s velkou pravděpodobností 
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nezareaguje.  

 Poslední součástí Kinectu 1 je motorek umožňující nastavení sklonu celé horní části 

zařízení. Při používání k Xboxu se sklon nastavuje automaticky podle pozice a výšky uživatele. 

Lze jej ale nastavit také manuálně přes PC pomocí SDK. Zařízení lze natočit o 27° nahoru i 

dolů.  

 

 

Obr. 2.1 Součásti zařízení Kinect 1 ([10]) 

2.1.2 Způsob získávání hloubkové mapy 

Kinect 1 vysílá do prostoru pseudonáhodný vzor složený z infračervených teček různé 

intenzity, a následně tento vzor zkreslený rozložením snímané scény přijímá zpět pomocí IR 

kamery. Přesné detaily funkce zařízení nejsou veřejně dostupné, ale z patentů firmy Prime 

Sense a vlastností zařízení lze předpokládat, že k získávání HM je zde využito jednak metody 

nazývané depth form stereo a pak metody depth from focus.  

Depth from stereo častěji označuje spíš pasivní metody, v tomto případě však máme na 

mysli výše zmíněnou metodu Structured Light. Z vzoru teček Kinect může snadno rozpoznat, 

o jakou část scény se jedná. Vzor je rozložen do devíti bloků (3x3 bloky), kde je uprostřed 

každého bloku umístěna tečka s největší intenzitou (jak vidíme na Obr. 2.2). Každý blok má 

mírně odlišnou průměrnou intenzitu teček. Dále jsou pak tečky uvnitř každého bloku v malých 

rozdílných uskupeních. Tímto způsobem Kinect dokáže postupně identifikovat, kde by daný 

bod vyzařovaného vzoru byl, pokud by se nacházel v referenční vzdálenosti, a jak moc se od 

této pozice vychýlil. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj131033.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj131033.aspx
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Obr. 2.2 IR vzor vysílaný Kinectem  

 Nyní se podíváme na způsob, jakým dokáže Kinect vypočítat hloubku, když určil posuv 

bodu oproti referenční pozici. V obrázku Obr. 2.3 vidíme, že podle pravidel geometrické 

podobnosti platí vztah: 

ℎ

𝐷
=  

𝑎

𝑑
 , (2.1)  

kde proměnné mají následující význam: h – hledaná vzdálenost; a – vzdálenost čočky kamery 

od sensoru; D – vzdálenost místa odrazu paprsku od objektu od místa, kde rovinu objektu 

protíná referenční odražený paprsek, viz Obr. 2.3; d – vzdálenost paprsku odraženého od 

referenční roviny a paprsku odraženého od objektu v rovině sensoru. 

A dále je také patrné, že vzdálenost h kamery od objektu se při změně D od nuly po B 

(vzdálenost IR kamery a IR zářiče) mění lineárně od h0 (referenční vzdálenost) po nulu. Když 

tuto vlastnost zapíšeme rovnicí, získáme vztah: 

ℎ =  ℎ0 (1 −
𝐷

𝐵
) . (2.2)  

Když z rovnice (2.1) vyjádříme D a dosadíme do (2.2), získáme po úpravě výsledný vztah pro 

výpočet požadované vzdálenosti h [11]: 

ℎ =  
ℎ0 

1 +
ℎ0𝑑
𝑎𝐵

 . 
(2.3)  
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Hodnota d se mění, podle ní poznáváme hloubku. Ostatní hodnoty jsou konstantní a získávají 

se pomocí kalibrace, prováděné měřením objektů se známou vzdáleností. 

 

Obr. 2.3 Způsob výpočtu hloubky zařízením Kinect 1 

 Jak jsme si již řekli, Kinect 1 využívá rovněž metody depht from focus, tedy „hloubky 

ze zaostření“. To je možné díky speciální astigmatické čočce IR kamery, která má odlišnou 

horizontální a vertikální ohniskovou vzdálenost [12]. To způsobí, že například kruh se nám 

zobrazí jako elipsa, jejíž orientace bude záviset právě na hloubce. Tento princip je patentem 

firmy Prime Sense. 

2.2  Kinect 2 

Kinect 2 je vylepšením starší verze – Kinect 1. Byl vyvinut ani ne dva roky po prvním Kinectu 

– na začátku roku 2012 [9].  Slouží ke stejnému účelu a pracuje podobně, ale některé jeho 

vlastnosti jsou zdokonalené a je využito i trochu jiných principů ke jeho funkci. 

2.2.1 Vlastnosti zařízení 

Vzhled a části tohoto zařízení vidíme na Obr. 2.4. RGB kamera Kinectu 2 poskytuje větší zorné 

pole i rozlišení než přechozí verze Kinectu, má totiž rozlišení barevného obrazu 1920x1080, a 

i když nemá motorek k nastavení sklonu, je schopen snímat dostatečně velkou část scény. 

Rychlost snímání je opět 30 snímků za sekundu. IR kamera poskytuje rozlišení 512x424. To je 
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sice méně, než u Kinectu 1, ale zároveň je to podstatně větší rozlišení, než poskytuje většina 

zařízení využívajících TOF k získání hloubkové mapy [13]. IR zářič využívá laserové diody. 

I Kinect 2 má řadu mikrofonů k přijímání povelů, tentokrát však umístěnou zvlášť v dolní 

části zařízení. Podle testování pomocí Kinect SDK lze říci, že u Kinectu 2 je určování směru 

zdroje zvuku a schopnost rozpoznání povelu spolehlivější než u Kinectu 1. 

 

Obr. 2.4 Vzhled a součásti zařízení Kinect 2 

2.2.2 Způsob získávání hloubkové mapy 

Jak jsme si již řekli, získává Kinect 2 informaci o hloubce metodou TOF, přesněji řečeno 

pomocí tzv. Phase Shifting, kdy dobu letu získáváme nepřímo z fázového posuvu přijímaného 

signálu oproti vysílanému.  

 Kinect má v sobě zabudovaný generátor modulovaného obdélníkového signálu, který 

využívá jak k modulaci vysílaného světla, tak k modulaci pixelů na přijímači [14]. Každý pixel 

má totiž dva výstupní signály (A a B), mezi kterými tento generátor přepíná. Na Obr. 2.5 vidíme 

dva kroky snímání: A a B. Část A je aktivní, když IR zářič vysílá, zatímco část B je aktivní, 

když žádný signál vysílán není. Tento způsob snímání nám mimo jiné umožňuje zpracováním 

obou signálů oddělit světlo pozadí od světla IR zářiče a měření je pak nezávislé na vnějším 

osvětlení scény. 

 



 13 

 

Obr. 2.5 Vyzařovaný a snímaný IR signál Kinectu 2 [15] 

 Další důležitý faktor při snímání hloubky je dynamický rozsah kamery. Intenzita 

přijímaného signálu se může totiž výrazně lišit jednak v závislosti na vzdálenosti objektu 

(intenzita klesá s druhou mocninou vzdálenosti), ale také vlivem povrchu objektů. Některé 

objekty odrazí méně než 10 % původního signálu, jiné i více než 95 % [14]. Pokud tedy máme 

blízko kamery světlý objekt a v pozadí tmavý objekt a oba chceme správně zachytit, 

potřebujeme proces snímání ještě nějak vylepšit. Při získávání fotografií si lze nastavit clonu a 

rychlost závěrky. Clonu ale měnit nemůžeme, necháváme ji maximálně otevřenou, abychom 

nepotřebovali silnější světelný zdroj. Kinect proto pořizuje vždy dva snímky, každý s jinou 

rychlostí závěrky, a vybere u každého pixelu, který snímek poskytuje lepší výsledek. 

 Zároveň se snažíme získat co největší rozlišení. Toho lze dosáhnout vyšší modulační 

frekvencí. Zde jsme ale limitování velikostí napájecího napětí. Navíc vyšší frekvence znamená 

také větší nejednoznačnost výsledku – stejný fázový posuv nastává na více vzdálenostech a 

není jasné, o kterou vzdálenost se tedy jedná. Proto Kinect používá tři modulační frekvence, 

které dohromady zaručí jednoznačnost výsledku v celém definovaném rozsahu měřených 

vzdáleností. 
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3 PREREKVIZITY PRO PRÁCI S KINECTEM 

V této kapitole se popisuje, jaké požadavky je potřeba splnit, aby bylo možné v prostředí 

MATLAB se zařízením Kinect pracovat. Protože pro každou verzi Kinectu jsou požadavky 

odlišné, jsou uvedeny pro každou verzi zvlášť. 

3.1 Požadavky pro Kinect 1 

Připojení zařízení Kinect 1 k počítači je poměrně jednoduché. Pro napájení je ke Kinectu 

přibalen adaptér převádějící vstupní střídavé napětí v rozsahu 100–240 V na stejnosměrné 

napětí 12 V. Pro komunikaci Kinectu s počítačem se využívá klasického USB (2.0 nebo vyšší). 

Počítač, ke kterému se zřízení připojuje, by měl splňovat následující požadavky: 

o alespoň dvoujádrový 32-bit nebo 64-bit procesor, 

o rychlost procesoru 2,66 GHz nebo více, 

o minimálně 2 GB paměti RAM, 

o operační systém Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10. 

Před prací v MATLABU je potřeba nainstalovat Kinect for Windows SDK verzi 1.5, 

1.6, 1.7 nebo 1.8. K získávání informací z Kinectu a k jeho ovládání se využívá produkt Image 

Aquisition Toolbox. Detaily o používání produktu je možné najít v příručce Image Acquisition 

Toolbox™ User's Guide [16] nebo v nápovědě dostupné v prostředí MATLAB a online na 

stránkách společnosti MathWorks. V prostředí MATLAB je potřeba nainstalovat doplněk s 

názvem Kinect for Windows Sensor. Ten je dostupný ve verzi Matlab 2013a a novějších. 

3.2 Požadavky pro Kinect 2 

Ke Kinectu 2 se pro připojení k PC zvlášť prodává adaptér s poněkud složitější strukturou. 

Komunikace s počítačem probíhá přes USB 3.0. Další doporučené parametry připojeného 

počítače jsou: 

o alespoň dvoujádrový 64.bit procesor 

o rychlost procesoru 3,1 GHz a více 

o minimálně 4 GB paměti RAM 
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o operační systém Windows 8 nebo Windows 10 

Pro Kinect 2 je potřeba stáhnout Kinect for Windows SDK verzi 2.0. Práce 

v MATLABU je obdobná jako u starší verze Kinectu. Doplněk pro připojení Kinectu 2 je 

dostupný ve verzi MATLAB 2016a a vyšších. 

 Pokud je stažena potřebná verze MATLABU, zařízení je detekováno, ale nelze jej 

používat ani po připojení napájení, není pravděpodobně splněna některá z výše uvedených 

podmínek. Pokud zařízení není ani detekováno, i když je připojeno, chybí nejspíš potřebný 

software. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V rámci seznámení se s možností zisku dat z Kinectu a jejich zpracování byla nejprve 

vytvořena jednoduchá aplikace v prostředí MATLAB, s pomocí které lze data získat, a následně 

byly provedeny některé základní úpravy hloubkové mapy. Tyto kroky jsou podrobněji 

rozebrány v jednotlivých podkapitolách Praktické části této práce. 

4.1 Získávání dat z Kinectu pomocí prostředí MATLAB 

 Na Obr. 4.1 vidíme vývojový diagram procesu získávání dat ze zařízení Kinect. Nejprve jsou 

načteny informace o dostupných zařízeních příkazem imaqhwinfo('kinect'). Tím je 

získáno pole se základními informacemi, z něhož musí být následně vyčteny potřebné 

parametry. Z nich jsou jako první získány názvy datových vstupů, s pomocí kterých lze již 

rozeznat, které zařízení Kinect je připojeno. Každý z Kinectů poskytuje Matlabu dva video 

vstupy – výstup z RGB kamery a výstup z IR kamery. Jejich názvy jsou: 

- Kinect Color Sensor, 

- Kinect Depth Sensor, 

- Kinect V2 Color Sensor, 

- Kinect V2 Depth Sensor. 

 Při získávání dat se k nim ale nepřistupuje pomocí názvu, nýbrž pomocí ID, které je 

jednotlivým vstupům přiřazeno po zjištění jejich celkového počtu. Proto je třeba před spuštěním 

aplikace zjistit, jaké ID přísluší kterému datovému vstupu. S jeho pomocí již lze z daného 

vstupu získávat data a ta pak následně v aplikaci zobrazovat a zpracovávat. 

Pro získávání dat z obou zařízení Kinect byla v prostředí MATLAB vytvořena aplikace, 

jejíž vzhled vidíme na Obr. 4.2. Ta umožňuje detekci připojených zařízení Kinect, získání dat 

z těchto zařízení (jak barevných snímků, tak hloubkových map, u Kinectu 1 také infračerveného 

snímku), jejich zobrazení, uložení do souboru či pracovního plochy, také jejich načtení a rovněž 

několik možností úpravy hloubkových map z obou Kinectů. Detailněji se úpravami 

hloubkových map budeme zabývat v kapitole 4.3. O samotné aplikaci se lze více dozvědět 

v kapitole 4.4.   
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Obr. 4.1 Vývojový diagram získávání dat 
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Obr. 4.2 Vzhled aplikace vytvořené pro práci s Kinectem 

4.2 Testování Kinectu 

4.2.1 Scéna pro testování Kinectu 

Pro počáteční testování Kinectu byla použita jednoduchá scéna. Scéna je složena pouze 

z několika kostek postavených čelem ke kameře v různé vzdálenosti a z krabice postavené 

šikmo ke snímači. Prostorové rozložení scény a její okótování je zobrazeno na Obr. 4.3. 

 

Obr. 4.3 Nákres scény (pohled shora) 
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 Podle rozměrů objektů scény byl nakreslen pohled zepředu a následně byla vytvořena 

pravdivá hloubková mapa podle tohoto nákresu. Výsledek obou kroků lze vidět na Obr. 4.4. 

Nákres proběhl v prostředí Microsoft Visio. Každé stěně pak byl přiřazen odstín šedi (případně 

postupný přechod mezi dvěma odstíny) v závislosti na hloubce. Bylo počítáno se stejným 

rozsahem hloubek, v jakém se později v prostředí MATLAB zobrazovaly hloubkové mapy 

pořízené zařízením Kinect (550–2086 mm pro jas 0-255, odstín se tedy mění každých 6 mm). 

Obr. 4.4 Nákres scény (pohled zepředu) a pravdivá hloubková mapa 

 Snímky pořízené Kinectem budou oproti nákresu zkresleny vždy podle parametrů 

kamery. Čím širší má kamera zorné pole, tím větší bude zkreslení. (Větší zkreslení je tedy 

pozorovatelné u Kinectu 2.) Stejně tak hloubka se bude mírně lišit, protože není měřena 

vzdálenost objektu od roviny kamery, ale spíše lze kameru vnímat jako bod v prostoru. Hloubka 

tedy není ovlivněna pouze vzdáleností od roviny kamery, ale také vertikální a horizontální 

pozicí měřeného bodu. 

 Barevný snímek scény i hloubkové mapy získané Kinectem 1 a Kinectem 2 lze vidět na 

obrázcích Obr. 4.5 - Obr. 4.7. Jelikož se zařízení nacházelo v relativně nízké poloze, dochází 

na podlaze v malé části snímku k poměrně prudké změně hloubky. To Kinectu působí potíže a 

není schopen některá místa určit přesně. Stejně tak není schopen určit ani ostatní oblasti 

s prudkou změnou hloubky, jako jsou hrany objektů. U Kinectu 2 lze navíc pozorovat závislost 

správné činnosti na vzdálenosti od středu snímku. To je způsobeno tím, že IR zářičem 

neosvětluje scénu rovnoměrně, ale největší intenzitou je nasvícen střed scény a okraje nejméně. 

Do IR kamery pak z okrajů dopadá slabší signál, který se je obtížnější správně vyhodnotit. 

Oproti Kinectu 1 dokáže ale Kinect 2 přesněji rozlišit tvar objektu. Kinect 1 má hloubkovou 

mapu složenou z malých zrn – shluků pixelů, kterým připisuje stejnou hloubku. To způsobuje, 

že okraje objektů nejsou rovné, a také že u objektů s postupně se měnící hloubkou není změna 

v hloubkové mapě plynulá. 
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Obr. 4.5 Barevný snímek získaný Kinectem 1 

 

Obr. 4.6 Hloubková mapa pořízená Kinectem 1 
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Obr. 4.7 Hloubková mapa pořízená Kinectem 2 

 

Pro pozdější porovnání činnosti Kinectu s pasivními metodami zisku hloubkových map 

byly také fotoaparátem Fujifilm Finepix REAL 3D W3 pořízeny stereo snímky scény (Obr. 

4.8). Pro lepší viditelnost toho, že každý snímek byl pořízen z jiného úhlu je u obou snímků 

přiblížena hrana mezi modrou a žlutou kostkou. U levého snímku nelze vidět boční stěnu modré 

kostky, u pravého snímku již ano. 

      Levý snímek         Pravý snímek 

Obr. 4.8 Stereo snímky scény 
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4.2.2 Testování přesnosti Kinectu 

Z použité scény byly pro posouzení přesnosti vybrány kostky, jelikož na nich lze snadno vidět 

změnu hloubky o přesně danou hodnotu – o délku hrany kostky, která má 45 mm. Na obrázcích 

Obr. 4.9 až Obr. 4.12 jsou zobrazeny průběhy hloubky úseku jednoho řádku HM získaných 

zařízeními Kinect (modře) v porovnání se skutečnou hloubkou (červeně). Z každého zařízení 

jsou uvedeny dva snímky pořízené několik vteřin po sobě pro větší patrnost toho, jak může 

průběh kolísat v čase. Z Obr. 4.9 a Obr. 4.10 lze vypozorovat, že nekolísá pouze hloubka, ale 

mírně se mění také pozice hran. Nepřesným určením pozice hrany se tak může v okolí této 

hrany získaná hloubka od skutečné lišit velmi vysokou hodnotu. U rovných ploch však dchylka 

od skutečné hloubky zpravidla není větší než 2 cm.  

Kinect 2 má oproti Kinectu 1 stabilnější výstup a hodnoty hloubek se mezi jednotlivými 

snímky nemění tak výrazně, a i hrany zůstávají na stejných místech. Na rovných plochách je 

přesnost zpravidla lepší než 1 cm, což je dvojnásobná přesnost, než jakou poskytuje Kinect 1.  

Na hranách objektu se v použitém řádku objevuje několik pixelů s nedefinovanou hloubkou (na 

obrázku jsou to modré čáry dolů směrem k nule). Na Obr. 4.12 v pravé části je ale hloubka 

určená a mění se v souladu s pravdivou hloubkou. Vidíme tedy, že v některých bodech určí 

Kinect hloubku v jednom snímku a v druhém ne. Tímto problémem se zabývá podkapitola 

4.3.1. 

Obr. 4.9 Průběh hloubky v jednom řádku HM z Kinectu 1: 1. snímek 
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Obr. 4.10 Průběh hloubky v jednom řádku HM z Kinectu 1: 2. snímek 

 

Obr. 4.11 Průběh hloubky v jednom řádku HM z Kinectu 2: 1. snímek 
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Obr. 4.12 Průběh hloubky v jednom řádku HM z Kinectu 2: 2. snímek 

4.2.3 Porovnání s hloubkovou mapu získanou pasivní metodou 

Jak bylo zmíněno v kapitole 4.2.1, ze stereo snímků (Obr. 4.8) získanými zařízením Fujifilm 

Finepix REAL 3D W3 byla získána hloubková mapa – viz Obr. 4.13. Především v části, kde se 

textura původních stereo snímků často opakuje, jako například u vzorkovaného koberce, má 

algoritmus problém s nalezením korespondujících bodů, a tak hloubku buďto nelze určit, nebo 

je vypočítaná hloubka velmi odlišná od skutečné. V tomto jsou obě zařízení Kinect jednoznačně 

spolehlivější, protože ty hloubku neurčují podle jasu bodů scény. Zařízení Kinect mají taky 

větší rozsah vzdáleností, v kterých jsou schopné určit hloubku objektu. Při určování hloubky ze 

stereo snímků od určité vzdálenosti objektů není mezi korespondujícími body žádný posuv, 

disparita je tedy nulová a hloubka nekonečná. Na Obr. 4.13 je tento případ znázorněn bílou 

barvou. Další problém v této hloubkové mapě je, že hloubka se mění rychleji, než odpovídá 

skutečnosti. V porovnání s tímto zařízením Fujifilm je tedy zařízení Kinect lepší, co se týče 

přesnosti, rozsahu vzdáleností i schopnosti určení hloubky různých objektů. Kinect by mohl 

vyjít hůře při určování hloubky lesklých objektů, kde korespondující body podle jasu najít lze, 

infračervené světlo vyzářené Kinectem se ale od takových objektů zpravidla odráží jinam a 

deformuje se.  



 25 

 

Obr. 4.13 HM pořízená zařízením Fujifilm 

4.2.4 Porovnání schopnosti Kinectů zachytit různé objekty 

V této kapitole se budeme zabývat získáváním hloubky problémových objektů, jako jsou tenké 

tyče, složité struktury a lesklé povrchy. Barevný snímek a HM z obou Kinectů máme pro 4 

různé objekty na Obr. 4.14.  

 V první trojici snímků je zachycena kytice s malými kvítky, takže na malém prostoru 

dochází k prudké změně hloubky. Kinect 1 má s takovouto strukturou místy problém, protože 

ne všude zvládne najít IR vzor teček, který očekává. Kinect 2 si s touto scénou dokáže poradit 

lépe, protože snímá hloubku bod po bodu, a ne po skupinách bodů, jako Kinect 1. Ze stejného 

důvodu je Kinect 2 schopný ve druhé scéně určit vzdálenost tenkých šípů, na rozdíl od první 

verze Kinectu.  

 Ve třetí trojici pozorujeme především vliv průhledné sklenice. U Kinectu 1 tvar sklenice 

působí roztříštění vzoru IR teček ve směru tam i zpět, a proto na pozici sklenice zůstává hloubka 

neurčená. U Kinectu 2 nejde o vzor teček ale o paprsky IR světla, které prochází sklem 

v podstatě stejně jako viditelné světlo, a proto Kinect 2 určí na pozici sklenice hloubku objektu 

nacházející se za ní. 
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     (a)         (b)          (c) 

Obr. 4.14 Snímky: barevně (a); HM z Kinectu 1 (b); HM z Kinectu 2 (c) 
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 Ve čtvrté scéně se nachází zrcadlo, v kterém se odráží další objekty. U obou Kinectů lze 

vidět problém, který je v anglické literatuře označovaný jako MPI – multipath interference. 

Jedná se o to, že se paprsek neodrazí od prvního objektu zpět k sensoru, nýbrž k dalšímu 

objektu, a teprve od něj se paprsek vrací přes první objekt k sensoru. Případně se může odrážet 

i k více objektům. Je pak tedy určena větší hloubka, než má být. Tento problém nastává obecně 

především u TOF kamer a vidíme jej tedy častěji u Kinectu 2 například i u lesklé podlahy. 

Microsoft si je tohoto problému vědom a má proto na svých stránkách navržené řešení [17].  

 Ve výsledku tedy Kinect 2 vychází ve všech čtyřech scénách lépe, než Kinect 1. Horší 

je ale v tom, že k MPI u něj dochází daleko častěji.  

4.3 Úpravy hloubkových map 

4.3.1 Kumulace 

Kumulace je metoda potlačující šum. I hloubkové mapy získané Kinectem jsou zatíženy 

šumem. Ve dvou po sobě získaných snímcích stejné scény může až o několik centimetrů kolísat 

hodnota hloubky kolem střední hodnoty. Zároveň se objevují místa, kterým Kinect v jednom 

snímku nedokáže hloubku přiřadit a v druhém již ano. Oba tyto problémy se snažíme potlačit. 

Mírně modifikovaná kumulace má tedy za účel určit hloubku ve více místech hloubkové mapy 

a zároveň již známou hloubku zpřesnit. 

 Kumulace probíhá v čase zpracováním každého právě pořízeného snímku. Lze ale 

obdobný způsob vylepšení aplikovat také dodatečně, pokud jsou všechny snímky ukládány. 

Nejjednodušší forma kumulace spočívá v získání průměrné hodnoty hloubky daného bodu z 

několika po sobě jdoucích snímků. V tom případě mluvíme o kumulaci s rovnoměrnými 

vahami. Tu je vhodné použít především u scény, která je statická a neočekáváme její změnu 

v průběhu snímání. Pokud by se dalo očekávat, že některý z objektů během snímání změní 

pozici nebo tvar, je výhodnější použít kumulaci s exponenciálními vahami, v které dochází 

k postupnému „zapomínání“ předchozích snímků [18] nebo nejlépe zcela jinou metodu. Scény 

v této práci jsou vždy statické, proto je použita kumulace s rovnoměrnými vahami. Vztah pro 

výpočet hloubky je pak následující: 

ℎ =  
1

𝑁
∑ ℎ𝑖

𝑁

𝑖=1

 . (4.1) 



 28 

Proměnné v této rovnici mají následující význam: 

h – výsledná hloubka, 

N – počet snímků, 

hi – hloubka pixelu v i-tém snímku. 

Samotná kumulace použitá tímto způsobem by ale ještě správně neplnila svůj účel. Pokud by 

například v jednom ze snímků nebyla pro daný bod určena hloubka a v ostatních ano, zmenšil 

by tento snímek výrazně výslednou hodnotu hloubky a ta by se tak lišila od skutečné vzdálenosti 

objektu. V rovnici (2.3) tedy uvažujeme pouze snímky s nenulovou hloubkou (Kinect 

neznámou hloubku reprezentuje nulou). Pokud jsou nulové hodnoty ve všech snímcích, rovnice 

se nepočítá a výsledná hloubka je automatiky rovna nule.  

 Další modifikací kumulace je zohlednění rozdílů jednotlivých hloubek. Pokud by totiž 

hodnoty ve snímcích byly příliš rozdílné, znamenalo by to, že Kinect nedokáže z nějakého 

důvodu hloubku určit. Proto i pro tento případ je výsledná hloubka rovna nule.  

4.3.2 Odhad za předpokladu kontinuity prostoru 

V této metodě se předpokládá spojitost hloubkové mapy v řádku (příp. sloupci) a podle různých 

kritérií jsou prázdná místa v hloubkové mapě dopočteny. Popis metody vylepšení hloubkové 

mapy založené na prostorové kontinuitě doplněné o detekci hran můžeme najít v [19]. 

V uvedeném zdroji se využívá metody k úpravě HM získané ze stereo snímků. Z nich se určí 

také hrany objektů a podle počtu nulových pixelů v řádku a případném výskytu hran se 

rozhoduje, jakým způsobem bude hloubka do prázdného místa doplněna. V této práci se o 

způsobu rozhoduje pouze z délky mezer v hloubkové mapě. Pokud délka nepřesáhne předem 

určenou maximální hodnotu, spojí algoritmus krajní body mezery lineární posloupností 

hloubek.  Nejprve se vypočte hodnota Δh, o kterou se změní hodnota hloubky mezi dvěma 

pixely, z rovnice: 

𝛥ℎ =  
ℎ𝑣𝑙𝑒𝑣𝑜 − ℎ𝑣𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜

𝑁
 , (4.2) 

kde hvlevo je poslední nenulová hloubka před mezerou v daném řádku, hvpravo je první nenulová 

hloubka za mezerou a N je počet pixelů v mezeře. Hloubka každého pixelu h se pak vypočte 

podle vztahu: 

ℎ =  ℎ𝑣𝑙𝑒𝑣𝑜 + 𝛥ℎ ∙ 𝑚 , (4.3) 

kde m určuje, o kolikátý pixel v mezeře se jedná. 
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 Tento způsob úpravy je účinný a rychlý pro rovné plochy s neurčenými pixely. 

Nedokáže se ale zbavit větších bloků s neznámou hloubkou a nepracuje správně pokud se 

neurčená hloubka vyskytuje na hranách objektů. Algoritmus je tedy dobré doplnit o detekci 

hran. Pro určení hran nelze použít přímo snímek z RGB kamery Kinectu, protože má jiné 

vlastnosti než IR kamera a oba snímky jsou jinak zakřiveny. U Kinectu 2 je výstup RGB kamery 

navíc i v naprosto jiném formátu. Je tedy potřeba barevný obraz přepočítat, aby byl zakřiven 

stejně jako výstup IR kamery. Tímto přepočtem se zabývá kapitola 4.3.7. 

4.3.3 Interpolace 

Předchozí metodu můžeme rovněž zobecnit a nazvat ji lineární interpolací, kdy spojíme dva 

body úsečkou a hodnoty mezi těmito body jsou určeny podle ní. Jak je známo, lineární forma 

interpolace mnohdy není tak přesná, jak některé jiné formy. MATLAB nabízí různé interpolační 

metody. Požadovanou metodu volíme pomocí vstupního parametru (method) funkce 

interp1(x,v,xq,method,extrapolation). Zvolena byla kubická Hermitova interpolace (v 

MATLABu označená 'pchip' – Piecewise Cubic Hermit Interpolating Polynomial). 

Z vyzkoušených metod se totiž nejvíce blížila skutečným tvarům objektů. Pro správnou funkci 

je třeba pomocí parametru extrapolation vyřadit z řetězce pro interpolaci všechny nulové 

body. Ty jsou ve výsledném řetězci nahrazeny hodnotami získanými interpolací. Tento způsob 

doplnění neurčených hodnot hloubkové mapy funguje velmi dobře především na menší skupiny 

nulových bodů, jak lze vidět na Obr. 4.15. Místa, kde se v původní HM nacházely velké bloky 

nul byla v upravené hloubkové mapě znovu vynulována (o vynulování více v 4.3.5).  

Obr. 4.15 Původní HM a HM upravená interpolací 
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4.3.4 Doplnění hloubky s využitím K-means segmentace 

Značné množství neurčených bodů hloubkové mapy je způsobeno okluzí, o které byla řeč 

v kapitole 1.1. Tyto body se vyskytují v okolí objektu, který je před zbytkem scény – v popředí. 

Zde pak u metody z kapitoly 4.3.2 nastává problém, že nově vypočtená hloubka na místě 

původních nulových bodů mění své hodnoty postupně od pozadí k popředí (jak lze vidět na 

Obr. 4.16 v pravé části), i když ve skutečnosti by hodnoty až po hranu objektu měly zůstávat 

blízké hodnotám pozadí.  

Jak je navrženo v [20], hloubková mapa je rozdělena na popředí a pozadí pomocí takzvané 

K-means segmentace. V ní jsou nejprve náhodně zvoleny tzv. centrální body. K nim se poté 

přiřadí ostatní body s hodnotami jim nejbližší a takto vzniknou první segmenty. V každém 

segmentu je vypočtena nový centrální bod a znovu jsou vytvořeny segmenty přiřazením 

ostatních bodů. Toto se opakuje, dokud není pozice centrálního bodu ustálena.  

 Obr. 4.16 Původní a upravená HM (lineární přechod) 

 U tohoto druhu segmentace explicitně říkáme, kolik chceme získat segmentů, a je to také 

jeden z parametrů, které si může uživatel zvolit, pokud ve vytvořené aplikaci vybere tuto 

možnost úpravy. Dalšími parametry jsou maximální počet iterací segmentace a maximální 

počet běhů. Pokud hodnoty nekonvergují při žádném z pokusů, aplikace zahlásí chybu. Tehdy 

zpravidla není zvolen optimální počet segmentů. 

Segmenty jsou náhodně označeny po sobě jdoucími přirozenými čísly (indexy) počínaje 

jedničkou. Pro jednoduchost a větší názornost jsou pomocí vytvořené funkce 

(idxorder(indMap, Dmap)) seřazeny indexy segmentů v závislosti na velikosti hloubek, 

které daný segment sdružuje. Jeden ze segmentů seskupuje všechny nulové (neurčené) hloubky. 

Po přeřazení indexů segmentů se jedná vždy o segment s nejnižším číslem, tedy s číslem 1. 

Body tohoto segmentu jsou v dalším kroku přiřazeny do okolních segmentů v závislosti na 

vzdálenosti segmentu od nulového bodu s přednostním právem segmentů, které jsou více 

v pozadí (a jsou tedy označeny vyšším číslem). Poté je pro každý neurčený bod určena hloubka 
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podle okolních hloubek daného segmentu. Hloubky, které jsou blízko, ale náleží jinému 

segmentu, jsou ignorovány. V závěrečné fázi je potřeba využít metody z kapitoly 4.3.5, tedy 

obnovit velké bloky neurčených hloubek, zanechat pouze menší, které byly opraveny. Některé 

kroky této úpravy, které znázorňuje vývojový diagram Obr. 4.17, budou nyní rozebrány 

detailněji.  

Obr. 4.17 Vývojový diagram úpravy s K-means segmentací 

Seřazení indexů segmentů (pro ukázku prováděno na scéně z Obr. 4.18) je poměrně 

jednoduché. Vstupní parametry jsou hloubková mapa (Obr. 4.19) a matice indexů získaná K-

means segmentací (Obr. 4.20). V každém segmentu je určena průměrná hodnota hloubky. Index 

a průměrná hloubka jsou spárovány. Poté probíhá cyklus, kdy je vždy nalezena největší hloubka 

z řetězce hloubek a přiřazený index segmentu se nahradí pořadím iterace. Hloubka z daného 

segmentu je v řetězci vynulována, aby nebyla již brána v úvahu při další iteraci.  Po skončení 

cyklu začíná druhý, kdy již přeřazené indexy nahráváme do matice indexů, nezapisuje se ale 

přímo hodnota z předchozího cyklu, tato hodnota se odečítá od nejvyššího indexu zvýšeného o 

jedničku, což způsobí převrácení pořadí z předchozího cyklu. Je tomu tak proto, že nemůžeme 

v prvním cyklu seřazovat hodnoty podle nejnižší hloubky, protože tu má vždy segment 

s nulovými hloubkami. Zároveň ale chceme segmentu s nejvyšší hloubkou přiřadit i nejnižší 

index. Toto je tedy jedno z možných řešení, jak toho dosáhnout. Výsledek je znázorněn na Obr. 

4.21).  

Obr. 4.18  Barevný snímek scény z Kinectu 1 
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Obr. 4.19 HM scény z Kinectu 1 

Obr. 4.20 Původní matice indexů (černa-bílá = 1-8) 

Obr. 4.21 Přepočítaná matice indexů (černa-bílá = 1-8) 
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 Při přiřazování nul do jednotlivých segmentů je nejprve zvolena velikost okna 

ohraničující maximální vzdálenost od daného bodu, v které může být hledáno, do jakého 

segmentu má bod patřit. Velikost okna je vždy liché číslo. Kolem bodu je určen čtverec 

okolních bodů (viz Obr. 4.22 pro okno velikosti 7, nulový bod červeně, čtverec okolních bodů 

modře), mezi kterými hledáme index s hodnotou vyšší než 1. Pokud takový index není nalezen, 

rozšiřuje se čtverec dále až do omezení určené velikostí okna. Po nalezení daného indexu nebo 

dosažení kraje okna je cyklus ukončen a bod je zařazen do segmentu s nejvyšším nalezeným 

indexem. Vychází se zde z toho, že pokud je nulový bod na kraji objektu, je zpravidla způsoben 

okluzí a má tedy mít hloubku odpovídajícího pozadí. Pokud je nulový bod obklopen pouze 

jedním segmentem, je právě do tohoto segmentu i přiřazen. 

Obr. 4.22 Znázornění procházení bodů v okolí jednoho nulového 

Při přiřazování nulových bodů do segmentu je třeba ošetřit případ, že se nulový bod 

nachází poblíž okraje matice a nelze tedy získat plnou velikost okna. Okno v takovém případě 

musí být adekvátně ořezáno a prochází se pak jen tato ořezaná část, jak lze vidět na Obr. 4.23. 

pro délku okna 5. Matici indexů pak v odstínech šedi zobrazuje Obr. 4.24 

Obr. 4.23 Znázornění procházení bodů v okolí jednoho nulového poblíž kraje HM 
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Obr. 4.24 Matice indexů s přiřazenými nulami (černa-bílá = 1-8) 

V dalším kroku je z této matice vybrán segment s daným indexem (mimo segment 

obsahující samé nuly). V něm jsou pak nalezeny nulové body, a ty se jeden po druhém 

procházejí. Z osmi směrů je pak vybráno po dvou nejbližších hloubkách, pokud existují a je 

uložena také jejich vzdálenost od nulového bodu. Vzdálenost se určuje jednoduše 

z Pythagorovy věty: 

𝑠 =  √𝑠𝑟𝑜𝑤
2 + 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛

2, (4.4) 

kde d je hledaná vzdálenost, srow určuje, o kolik řádků matice je nalezený bod posunut oproti 

nulovému, a podobně scolumn udává počet sloupců od nulového bodu. Dále je podle vzdálenosti 

určena váha každé hloubky. Aby větší váhu měla hloubka s nejmenší vzdáleností, je váha 

v určena následující exponenciální závislostí: 

𝑣 =
1

𝑏𝑠
, (4.5) 

ve které hodnotu základu b volíme a ovlivňujeme tím, jak moc bude váha záviset na vzdálenosti. 

Pokud je b rovno jedné, je výsledná hloubka aritmetickým průměrem nalezených hloubek 

nezávisle na vzdálenosti. V případě, že b je větší než jedna, je výsledná hloubka h určena 

následujícím vztahem: 

ℎ =
∑ 𝑣𝑖 ∙ 𝑠𝑖

16
𝑖=1

∑ 𝑣𝑗
16
𝑗=1

. (4.5) 

Hloubková mapa upravená tímto způsobem je zobrazena na Obr. 4.25.  
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Obr. 4.25 HM vypočtená ze segmentů 

 Je patrné, že algoritmus odhadl hloubku i tam, kde určit jednoznačně nelze, konkrétně 

u přesvíceného podstavce kostek, který se nachází příliš blízko, a přesvícené příliš vzdálené 

stěny (viz Obr. 4.18). Tyto plochy je tedy třeba zpětně doplnit nulami. Protože tohoto kroku lze 

využít i po jiných úpravách a dá se tento krok samotný za úpravu hloubkové mapy považovat, 

je o něm pojednáno zvlášť v následující samostatné podkapitole. 

4.3.5 Obnovení neurčených hloubek z původní hloubkové mapy 

Pro krok obnovení některých neurčených bodů je nejdříve potřeba určit, které body to budou, 

a které naopak necháme v upravené mapě doplněné vypočtenou hloubkou. Hloubku nejsme 

schopni určit u objektů, které se nachází moc blízko k sensoru nebo naopak moc daleko od něj. 

Takovéto objekty pak v HM vytváří velké bloky nulových hloubek. Právě tyto bloky je potřeba 

v původní HM najít a informaci o pozici těchto nulových bodů nějakým způsobem zachovat. 

K najití velkých bloků o stejné hodnotě hloubky se dobře hodí segmentace. Nelze ale použít K-

mens segmentaci, protože ta přiřadí všem bodům stejné nebo podobné hloubky v mapě stejný 

index. Zde je však potřeba brát jednotlivé bloky nul odděleně. Proto byla za tímto účelem 

použita tzv. Watershed segmentace. Instrukce, jak provést tento druh segmentace obrazu 

v prostředí MATLAB, jsou dostupné přímo na stránkách MathWorks [21].  
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V tomto případě není prováděný celý postup, který je autory doporučen. Většina instrukcí 

totiž vede k tomu, abychom zabránili „přesegmentování“. Pokud segmentace probíhá správně, 

je obraz zpravidla rozdělen na jednotky až desítky segmentů. Při přesegmentování ale může být 

rozdělen i na stovky nebo tisíce převážně malých segmentů. To je většinou nežádoucí, protože 

dělení na segmenty probíhá už při malých rozdílech hodnot (většinou jasu, v našem případě 

hloubek). Zde ale chceme získat velké segmenty ideálně pouze v případě, že se hodnota vůbec 

nemění, takže problém přesegmentování je vlastně výhodou. Výsledek segmentace zobrazuje 

Obr. 4.26. 

Obr. 4.26 Matice indexů po Watershed sementaci HM 

Nyní velké segmenty najdeme určením nejčastějších indexů segmentu v řádcích a 

sloupcích. Pokud by se určovaly jen nejčastější hodnoty z jednotlivých řádků, hrozilo by, že 

bude označen i segment, který není tak velký, ale jen dlouhý. Před určením nejčastějších indexů 

je ale potřeba provést ještě jeden krok, nejčastější hodnoty u přesegmentování jsou totiž 

mnohdy hrany oddělující indexy. Proto je potřeba hrany ze snímku odstranit a to tak, že se 

přidělí vždy jednomu ze dvou segmentů, které odděluje. V algoritmu byl zvolen vždy segment 

s vyšším indexem. Matice indexů po odstranění hran je na Obr. 4.27. 

Obr. 4.27 Matice indexů zbavená hran 
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Nyní jsou tedy určeny největší segmenty pomocí hodnot, které se se vyskytovaly nejčastěji 

alespoň v jednom řádku a současně v alespoň jednom sloupci. Segmenty označené indexem 

dané hodnoty jsou poté ještě dále protříděny, a to jednak podle toho, zda opravdu seskupují 

nulové hloubky, a pak se také zjišťuje, jestli jsou dostatečně velké. Velikost se určuje podle 

počtu bodů, které daný segment seskupuje. V aplikaci je při spouštění algoritmu volena 

minimální velikost segmentu, kterou mají hledané segmenty mít. Při minimální velikosti 5000 

bodů byla tedy získána logická matice, kde pravdivé hodnoty označují body vybraných 

segmentů, tedy místa hloubkové mapy, kde mají být obnoveny nulové hodnoty. Na Obr. 4.28 

jsou tyto body reprezentovány bílou barvou. 

Obr. 4.28 Logická matice označující velké plochy neurčených hloubek 

Tyto nulové body jsou tedy doplněny do upravené hloubkové mapy (v tomto případě 

upravené pomocí K-means segmentace, viz předchozí kapitola). Na Obr. 4.29 vidíme porovnání 

upravené HM zpětně doplněné o některé nulové hloubky s původní. 

Obr. 4.29 Výsledná HM s doplněnými nulami v porovnání s původní HM 
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4.3.6 Aproximace 

Hloubkové mapy pořízené zařízením Kinect obsahují určité množství šumu, a tedy nepřesnosti 

i na převážně rovném povrchu. Tento nedostatek lze snadno odstranit Gaussovým nebo i jiným 

filtrem. U toho je ale problém, že „změkčí“ ostré hrany v hloubkové mapě, což zpravidla není 

optimální. Z tohoto důvodu byly navrženy i jiné filtry, například tzv. bilaterální filtr [22]. 

V rámci této práce byla navržena také jiná jednoduchá metoda vyhlazující hloubkovou mapu a 

zároveň zachovávající hrany. V prvním kroku probíhá detekce hran v hloubkové mapě. Tyto 

hrany jsou pak zachovány. Vyhlazení probíhá vždy mezi každými dvěma hranami a nezasahuje 

již dále. K tomuto účelu bylo použito volně dostupné funkce pro rychlé vyhlazení dat: 

fastsmooth(Y,w,type,ends)[23]. (Y – upravovaný řetězec, w – šířka okna, type – typ 

filtru, ends – určuje, zda budou aproximovány i kraje řetězce) 

Tato funkce pracuje na základě jednoduchého algoritmu. Z původního řetězce hodnot se 

podle zvolené velikosti okna vypočítá každý bod jako průměrná hodnota okolních bodů. Vzorec 

pro výpočet dané hodnoty je následující: 

ℎ𝑖 =  
1

𝑤
 ∑ ℎ𝑗

𝑖+
𝑤
2

𝑗=𝑖−
𝑤
2

+1

 . (4.5) 

V této rovnici hi značí hloubku na i-té pozici v řetězci a w je zvolená šířka okna. Po tom, co se 

tímto způsobem upraví hodnoty uvnitř řetězce, jsou ještě průměrováním se sousedními prvky 

upraveny hodnoty na krajích. V této jednoduché formě je již algoritmus schopný provést určité 

vyhlazení, daleko lepšího výsledku ale dosáhneme jeho opakovaným použitím. Výsledek je 

poté podobný jako při použití Gaussova filtru. Dalším vylepšením může být malá změna 

velikosti okna při každém opakování.  

 Porovnání původní HM a HM po aproximaci lze vidět na obrázcích Obr. 4.30 a Obr. 

4.31. Rozdíly ve hloubce jsou pouze malé, zpravidla se pohybují v řádu jednotek milimetrů, na 

první pohled se tedy hloubka moc nezmění, proběhne opravdu pouze vyhlazení hodnot tak, aby 

více odpovídaly skutečným postupným změnám vzdálenosti objektů.  

 Na Obr. 4.32 je stejná HM po filtraci Gaussovým filtrem. Je patrné, že mapa je daleko 

méně ostrá a zároveň není ani tak dobře vyhlazená. Lze tedy říci, že použitá aproximace je 

poměrně účinná, a přitom jednoduchá a tedy rychlá. Plochy jsou vyhlazeny a hrany zachovány, 

zobrazení hloubkové mapy v odstínech šedi zůstává ostré. 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.30 Původní HM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.31 HM po aproximaci 
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Obr. 4.32 HM po použití Gaussova filtru 

4.3.7 Změna tvaru hloubkové mapy podle RGB snímku 

Součástí této bakalářské práce byl snaha přepočítat hloubkovou mapu z Kinectu tak, aby 

postavení objektů v ní odpovídalo pozici objektů v barevném snímku, a to především pro 

možnost využití informací z RGB snímku (například pozice hran) pro hloubkovou mapu. 

Nakonec byla k tomuto účelu použita funkce MATLABu. Tento přepočet je totiž poněkud 

složitější, jelikož IR kamera a RGB kamera každý zabírají trochu jinou část scény, z jiného 

úhlu, a navíc je potřeba do výpočtu zahrnout i vzdálenost objektů od kamery, nelze tedy jen 

přepočítat každou hloubkovou mapu pomocí nějaké neměnné mapy, ale posuv každého bodu 

je třeba určit nejen podle pozice v hloubkové mapě, ale také podle jeho hloubky. Funkce, která 

by toto zajistila, je v MATLABu podle internetové dokumentace dostupná jen pro Kinect 1. 

Snažil jsem se tedy nejprve vytvořit vlastní funkci, což z důvodu složitosti spolehlivého 

výpočtu nebylo dokončeno. Nakonec jsem ale zjistil, že v jedné funkci MATLABu tento 

přepočet musí být rovněž prováděn. Jedná se o funkci pcfromkinect(), při které je 

z barevného snímku a HM vytvářen tzv. Point Cloud. Zde nutně musí každý bod hloubkové 

mapy odpovídat nějakému bodu RGB snímku. Po prozkoumání této funkce jsem nalezl, kde se 

tedy přepočet provádí: je volána interní funkce, u které už není možné zobrazit vnitřní kód:  

vision.internal.visionKinectColorToSkeleton(). Tato funkce obsahuje pět 

vstupních parametrů: 

depthDevice – objekt představující zařízení, z kterého byla HM pořízena (Kinect tedy musí 

 být pro tuto funkci připojen, objekt jinak nelze vytvořit), 

depthImage – hloubková mapa, 

colorImage – RGB snímek, 

isDepthCentric – určuje, zda přepočítáváme RGB snímek podle HM, nebo naopak HM 

 podle RGB snímku,  
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isVersionOne – určuje, zda se jedná o první nebo druhou verzi zařízení Kinect. 

 Výstupní parametry jsou pak dva, a to: 

xyzPoints – body v 3D prostoru, z nich lze následně v pár krocích získat přepočítaná HM, 

alignedFlippedImage – za předpokladu, že přepočítáváme hloubkovou mapu, je tento 

 parametr stejný, jako přetočený vstupní snímek colorImage, v opačném případě je to 

 převrácený přepočtený RGB snímek. 

 

 V aplikaci je umožněno přepočítávat oběma směry (RGB na tvar HM a obráceně). 

Pokud chceme ale z barevného snímku (Obr. 4.33) získat co nejvíce informací pro vylepšení 

HM (Obr. 4.34), je lepší měnit HM podle RGB snímku. Při přepočtu RGB snímku na tvar HM 

totiž dochází ke značné ztrátě informace, a to obzvláště u Kinectu V2, kde HM má mnohem 

menší rozlišení než RGB snímek. Proto je lepší provádět změnu HM podle RGB snímku a po 

úpravě případně převést pozměněnou HM (Obr. 4.35) zase zpět do původního tvaru (i tato 

možnost v aplikaci je). Převedení zpět zmíněná interní funkce sice přímo neposkytuje, je však 

možné ji „obelhat“ a „namluvit“ jí, že HM, kterou chceme zpátky převést, je vlastně barevný 

snímek. Barevný snímek se totiž skládá ze tří matic: R, G a B, z kterých každá určuje jas dané 

barvy. HM je ale pouze jedna matice. Funkci tedy „zmateme“ vytvořením tří stejných matic 

z HM, ty vložíme do funkce jako vstupní barevný snímek. Na výstupu dostaneme přepočítanou 

trojici matic. Z nich vyčteme pouze jednu, a to je požadovaná HM.  

Obr. 4.33 RGB snímek z Kinetu 2 
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Obr. 4.34 HM z Kinectu 2 

Obr. 4.35 HM přepočtená podle RGB snímku 

Při přepočtu HM z Kinectu V2 se objevují přídavné nedokonalosti, kdy se v několika 

bodech HM hodnota najednou skokově změní, jak lze vidět na Obr. 4.35. Tato vada je 

odstraněna porovnáním jednotlivých bodů s okolními. Pokud je předchozí i následující bod 

podobné hodnoty, zatímco zkoumaný bod se výrazně liší, je považován za chybný napraven 

jako průměrná hodnota okolních dvou bodů. Jelikož v upravené matici vlivem přepočtu na vyšší 

rozlišení nabývá několik sousedních bodů stejné hodnoty (zpravidla 3), nepočítá se přímo ze 

sousedními body, ale s body ve vzdálenosti 3-5 bodů od zkoumaného bodu. Takto upravený 

snímek je na Obr. 4.36.  
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Obr. 4.36 Přepočtená HM po odstranění přídavných chyb 

4.4 Aplikace v prostředí MATLAB 

Pro získání dat z Kinectu a jejich následné zpracování byla v prostředí MATLAB vytvořena 

aplikace (viz Obr. 4.37). Jednotlivé funkcionality jsou rozděleny do několika bloků. Blok 

nalevo se zabývá především pořizováním a zobrazením dat ze zařízení Kinect. Uprostřed okna 

aplikace se nachází prostor, v kterém jsou jednotlivé snímky zobrazovány. Pod ním se nachází 

blok pro ukládání a načítání dat. V pravé části aplikace se nachází blok umožňující úpravy 

hloubkové mapy. Posledním a nejmenším blokem umístěným vespod je úzký prostor pro 

zobrazení zpráv uživateli o průběhu právě zvolené funkcionality. 

 Při spuštění aplikace jsou načtena připojená zařízení Kinect. Názvy datových vstupů se 

jsou zapsány do listboxu vlevo nahoře. U obou Kinectů je možné z těchto datových vstupů 

získat barevný snímek a hloubkovou mapu, u Kinectu 1 navíc také IR snímek. Aplikace 

umožňuje jak pořízení jednoho samostatného snímku, tak pořízení několika po sobě 

bezprostředně následujících snímků. Dále je také možné zobrazit živý náhled z daného 

datového vstupu. U Kinectu 1 lze pohnout motorkem a natočit tak sensor nahoru nebo dolů. 

Data může uživatel zobrazovat buď přímo v aplikaci nebo v samostatném okně. U hloubkových 

map se volí minimální a maximální hloubka, které určují jejich šedotónové zobrazení. 

Získaná data mohou být dočasně uložena v pracovní ploše aplikace, nebo do souboru. 

Uložení do souboru může proběhnout jednak přímo pomocí aplikace, tehdy se ukládá do 

stejného adresáře, v kterém se nachází soubor, kterým je aplikace spuštěna. Druhá možnost je 
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vyvolat okno prostředí Windows, v kterém uživatel již může zvolit i jiné adresáře v počítači. 

V obou případech jsou data ukládána buď jako matice, nebo jako obrázky ve formátu PNG. 

Matice jsou vhodnější pro další práci s daty v prostředí MATLAB, obrázky zase pro použití 

v textu, na internetu a další. Obdobně lze data uložená data rovněž načíst. Pokud je uloženým 

souborem jednoduchá matice nebo obrázek, jsou data přímo zobrazena. Pokud se jedná o matici 

obsahující více snímků, je uložena do speciální pracovní plochy. Je možné také ukládat a načítat 

celé pracovní plochy, aby nemusel uživatel pokaždé nahrávat stejná data snímek po snímku, 

pokud s nimi chce opakovaně pracovat. 

Hloubkové mapy uložené v pracovní ploše je možné v aplikaci upravit metodami 

uvedenými v kapitole 4.3. Pokud pro úpravu stačí pouze jedna hloubková mapa, je vybrána ta, 

která je v pracovní ploše označena. Pokud je potřeba rovněž barevný snímek nebo matice 

určující velké skupiny nulových hloubek, musí být jejich název uveden v příslušných polích 

v horní části bloku pro úpravy. Z pracovní plochy je samozřejmě možné data také odebírat.  

Pro soubory obsahující více snímků je vytvořena samostatná pracovní plocha umožňující 

zobrazit jeden ze snímků nebo sekvenci všech snímků (video) a také je možné sloučit snímky 

do jednoho kumulativní metodou. Tento snímek je pak uložen do běžné pracovní plochy. 

Celý běh aplikace je doprovázen krátkými zprávami. Zprávy jsou barevně odlišeny podle 

toho, jestli se jedná o úspěšně provedenou akci (zeleně), běžnou informaci (modře), upozornění 

(oranžově) nebo chybu (červeně). Chyba nastane nejčastěji pokud uživatel požaduje 

funkcionalitu, která v dané chvíli není možná. Například pokud chce získat data z Kinectu, a 

přitom žádné zařízení není připojeno, nebo pokud chce vybrat úpravu hloubkové mapy, ale 

v pracovní ploše není žádná uložena. Upozornění se může objevit kupříkladu pokud při spuštění 

aplikace není nalezeno žádné zařízení Kinect. O informaci se může jednat v případě, že je 

detekováno pouze jedno zařízení, nebo pokud právě probíhá výpočet. Zpráva o úspěšně 

provedené akci se zobrazuje po dokončení výpočtu, uložení, načtení a tak dále.  

Kromě hlavního okna aplikace se objevují také další okna usnadňující práci s aplikací. 

Mimo již zmíněných oken pro zobrazení, uložení a načtení dat jsou to například okna s volbou 

parametrů pro danou úpravu (Obr. 4.38) nebo okna upozorňující, že soubor se stejným názvem, 

jaký uživatel zvolil pro uložení, již existuje, a tedy bránící přepsání dat (Obr. 4.39). Toto okno 

se zobrazuje nejen při ukládání do souboru, ale rovněž při ukládání do pracovní plochy.  
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Obr. 4.37 Aplikace pro získávání a úpravu dat z Kinectu 
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Obr. 4.38 Volba parametrů pro úpravu s využitím K-means segmentace 

Obr. 4.39 Upozornění na existenci souboru se stejným názvem 

4.5 Výsledky s použitím navrhnutých úprav 

V této kapitole jsou zobrazeny upravené hloubkové mapy v porovnání s původními. Pro 

představu o scéně jsou přidány i barevné snímky. U každé trojice dat jsou uvedeny metody, 

které byly na vylepšení HM použity, případně také parametry, pokud byly pozměněny oproti 

defaultnímu nastavení aplikace. 

1) Metody: kumulace, lineární interpolace 

Obr. 4.40 Barevný snímek z Kinectu 1 (1) 
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Původní      Upravená 

 Obr. 4.41 Původní a upravená HM z Kinectu 1 (1) 

2) Metody: kumulace, K-means segmentace 

Obr. 4.42 Barevný snímek z Kinectu 2 (2) 

Původní      Upravená 

Obr. 4.43 Původní a upravená HM z Kinectu 2 (2) 
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3) Metody: kumulace, K-means segmentace, obnova neurčených hloubek 

Obr. 4.44 Barevný snímek z Kinectu 1 (3) 

Obr. 4.45 Původní HM z Kinectu 1 (3) 

Obr. 4.46 Upravená HM z Kinectu 1 (3) 
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4) Metody: kumulace, přepočet tvaru s úpravou, K-means segmentace, interpolace, 

obnova neurčených hloubek (minimální velikost bloku 50 000 bodů) 

Obr. 4.47 Barevný snímek z Kinectu 2 (4) 

Obr. 4.48 Původní HM z Kinectu 2 (4) 

Obr. 4.49 Upravená HM z Kinectu 2 (4) 
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5) Metody: kumulace, K-means segmentace (8 segmentů), interpolace, obnova 

neurčených hloubek (minimální velikost bloku 1000 bodů) 

Obr. 4.50 Barevný snímek z Kinectu 2 (5) 

Obr. 4.51 Původní HM z Kinectu 2 (5) 

Obr. 4.52 Upravená HM z Kinectu 2 (5) 
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5 ZÁVĚR 

V první kapitole práce je uveden přehled metod zisku hloubkové mapy a popis jejich principu. 

Nejprve jsou uvedeny základní informace o pasivních metodách, které vždy pouze využívají 

informace (světlo) už obsažené ve scéně. Protože ale zařízení Kinect 1 a Kinect 2 využívají 

k získání hloubkové mapy aktivních metod (tedy metod, kdy je do scény přidána dodatečná 

informace), věnuje se teoretická část práce především jim. Jakých principů přesně je k zisku 

hloubkové mapy využito u obou použitých zařízení je rozebráno v druhé kapitole spolu se 

základními specifikacemi obou těchto zařízení. Dále je uveden výčet požadavků, které je nutno 

splnit, aby bylo možné pracovat se zařízením Kinect v prostředí MATLAB. Následuje 

praktická část práce, ve které je popsán postup pro zisk hloubkových map pomocí zařízení 

Kinect s využitím prostředí MATLAB. Je zde také popsáno jednoduché testování přesnosti 

měření hloubky jednotlivých zařízení Kinect, porovnání hloubkových map z obou Kinectů 

mezi sebou a s hloubkovou mapou získanou ze stereo snímků.  

Následně jsou vysvětleny navržené metody pro vylepšení hloubkových map a popsáno 

uživatelské prostředí vytvořené pro snadnou práci s Kinectem. Všechny uvedené metody jsou 

vyzkoušeny na několika scénách, kde je vždy porovnána původní a upravená hloubková mapa. 

U některých druhů scén mohou tyto metody způsobit výrazné zlepšení. Pro potlačení šumu ve 

snímcích se hodí především kumulace a aproximace. Kumulace je rovněž schopna doplnit 

některé neurčené hloubky v jednom snímku z dalších snímků, je však pro ni třeba statické 

scény, protože k výpočtu používá více po sobě následujících snímků. Aproximace probíhá 

pouze v jednom snímku. Pro dopočítání hloubky lze za předpokladu kontinuity prostoru využít 

také interpolace. Tato metoda funguje dobře na spojitých plochách, kde se uvnitř bloku 

s nulovými hloubkami nevyskytuje žádná hrana objektu. S využitím K-means segmentace lze 

doplnit neurčené hloubky jak na spojitých plochách, tak v okolí objektu, kde je neurčitost 

hloubky způsobena okluzí. Algoritmus ale neurčí správně hloubku při velkých blocích 

nulových hloubek, proto lze v dalším kroku tyto hloubky znovu vynulovat. Velké bloky nul 

bývají způsobeny objekty vyskytujícími se mimo rozsah Kinectu, tedy příliš daleko nebo příliš 

blízko. 

 V rámci této bakalářské práce byla pořízena databáze 25 scén obsahující hloubkové a 

barevné snímky z obou Kinectů a infračervené snímky z Kinectu 1. Na základě této práce 

rovněž vznikl konferenční článek.  
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