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Abstract: This article deals with the creation of the depth maps. The first chapter concerns with the 

physiology of the human space perception and the methods of displaying the 3D content which are 

the topics closely related to the depth map, its creation and practical usage. Subsequently, there is a 

chapter focused on the description of the used methods of the image processing. The fundamental 

chapter deals with the methods of computing the depth maps and used principles. In the practical 

part of the project, an experiment was made with a local method of the creation of the depth map.  
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1. ÚVOD 

Článek se zabývá vytvořením aplikace pro výpočet disparitní mapy. Aplikace je vytvářena 

v prostředí MATLAB. Disparita je rozdíl horizontálních obrazových souřadnic daného objektu me-

zi levým a pravým obrazem téže scény. Pomocí vnitřních parametrů kamery lze z disparity dopočí-

tat hloubku bodu scény, tedy vzdálenost bodu od snímací kamery a jeho umístění v trojrozměrném 

prostoru reálného světa. Stereo vidění, a tedy i výpočet disparitní mapy, je aktuální problém. Vyu-

žití nachází zejména v 3D TV, ale i tvorbě modelů objektů, které se následně dají využít v mnoha 

průmyslových odvětvích, jako jsou stavebnictví či strojírenství. 

Vstupem pro zpracování jsou dva, případně více rektifikovaných snímků, tzv. stereo snímků, což 

jsou snímky téže scény pořízené dvěma fotoaparáty lišícími se polohou v horizontální ose. Druhou 

možností je pořízení snímků fotoaparáty v libovolné pozici, ty však následně musí být rektifiková-

ny. Výstupem je disparitní mapa, což je snímek o stejné velikosti jako jednotlivé vstupní snímky a 

reprezentuje vzdálenost korespondenčních bodů v rektifikovaných souřadnicích od kamery. Vytvo-

řená aplikace implementuje zástupce obou skupin metod pro zpracování stereo snímků a tvorbu 

disparitních map – lokální a globální. Základem obou metod je hledání korespondujících bodů ve 

dvou snímcích. Tedy bodů, které reprezentují tentýž bod scény.  

2. POPIS VYTVOŘENÉHO PROGRAMU 

Vytvořená aplikace umožňuje výpočet disparitní mapy pomocí tří různých přístupů 

 lokální metoda založená na podobnostních metrikách, 

 semiglobální metoda scanline, 

 metoda založená na segmentaci a hledání výrazných bodů obrazu. 

V rámci lokální metody je zjištěna cena disparit pro jednotlivé pixely obrazu. Z toho důvodu je lo-

kální metoda základním stavebním kamenem zisku disparitní mapy. Ceny disparit mohou být ná-

sledně použity v navazující semiglobální metodě scanline a v budoucnu také v globální metodě vy-

užívající algoritmus belief propagation. Pro ukázku jsou na Obrázku 1a zobrazeny získané hloub-

kové mapy. Pro intuitivní práci s aplikací bylo vytvořeno uživatelské prostředí aplikace (Obrázek 
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1b). V následujících kapitolách budou z důvodu rozsahu článku stručně popsány dvě ze tří imple-

mentovaných metod. 

2.1. LOKÁLNÍ METODA 

Implementovaná metoda používá základní algoritmus pro výpočet husté hloubkové mapy hledáním 

korespondencí bod po bodu. Algoritmus používá jako základ zjednodušenou implementací metody 

publikované v článku [1].  Algoritmus může být popsán vývojovým diagramem na obrázku 2a. Zá-

kladními krokem je hledání správné hodnoty disparity pomocí míry podobnosti a agregace této mí-

ry podobnosti v různě velkém okně.  V prvním kroku jsou definovány parametry algoritmu Pweigh, 

winsize a dmax definující maximální velikost disparity. V dalších dvou krocích je opakovaně dvakrát 

volána funkce SlideImages, která je jádrem algoritmu, v rámci něhož se provádí evaluace míry po-

dobnosti i agregace podobnosti v určitém okolí definovaném parametrem winsize. Jako míra podob-

nosti jsou v aplikaci použity: rozdíl absolutních diferencí a podobnost dvou obrazů (Structural Si-

milarity Index). Funkce je volána dvakrát, protože jednou jsou vyhledávány bodové korespondence 

ve snímku i2 pro pixelu ve snímku i1 a podruhé je tomu naopak. V důsledku jsou tedy získány dvě 

disparitní mapy d1 a d2. V předposledním kroku postupu je volána funkce WinnerTakeAll. Úloha té-

to funkce je přiřadit každému pixelu tu nevhodnější hloubku, tedy buď hodnotu mapy d1 nebo d2. 

Rozhodnutí je provedeno na základě matic mindiff1 a mindiff2, které obsahují cenu dané disparity 

v jedné a v druhé disparitní mapě. Jako finální hodnota disparity pro daný pixel je zvolena hodnota 

z té disparitní mapy, ve které je cena disparity pro daný pixel menší. V posledním kroku je prove-

dena snaha eliminovat alespoň nějaké chyby spočívající v nespojitosti hloubkové mapy. Tohoto cí-

le je dosaženo pomocí průměrování hodnot v okolí daného bodu. 

           

Obrázek 1: a) Výstupní hloubkové mapy b) uživatelské prostředí aplikace. 

2.2. VYUŽITÍ SEGMENTACE A VÝRAZNÝCH BODŮ OBRAZU 

Velké množství metod vychází z hledání bodových korespondencí pro každý pixel obrazu bod po 

bodu. Nalezení korespondujícího bodu pro pixel, jenž se neodlišuje od okolních pixelů, může být 

velmi obtížné a v důsledku nespolehlivé. Odlišným přístupem může být hledání bodových kore-

spondencí pouze pro výrazné body obrazu. Metody pracující na tomto principu se v anglické litera-

tuře nazývají „feature based“[2]. Výrazné body obrazu jsou takové body, které se výrazně liší od 

svého okolí a jsou tak dobře identifikovatelné [2]. Výrazný obrazový bod musí být nalezitelný opa-

kovaně a spolehlivě. Z toho vyplývá, že daný bod můžeme lehce najít v obou stereo obrazech, a tím 

nalézt korespondující body a určit disparitu daného bodu. K hledání výrazných bodů obrazu (scé-

ny) jsou používány tzv. detektory a deskriptory. Postup lze rozdělit do následujících kroků 

 Nalezení sad výrazných bodů v obou obrazech 

 Výpočet deskriptoru výrazných bodů 

 Porovnání deskriptorů jednotlivých bodů- určení korespondencí 

Mezi nejznámější a nejčastěji používané detektory patří SIFT a SURF. Algoritmy by měly 

být odolné vůči natočení scény, změně měřítka, změně jasové hodnoty. 
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Takto nalezené korespondence však nebudou souvisle pokrývat celý obraz (scénu) a nevznik-

ne souvislá disparitní mapa. Z toho důvodu musí být provedeny další kroky pro zisk souvislé 

hloubkové mapy. Logicky navazujícím krokem je segmentace scény a následné využití seg-

mentovaného obrazu takovým způsobem, že disparita konkrétního bodu scény (výrazného 

bodu) je přiřazena celému segmentu, jehož je bod součástí. Získané disparity výrazných bodů 

lze popřípadě využít k zpřesnění nebo doplnění hloubkové mapy získané s využitím hledání 

bod po bodu [1]. Pro určení hloubky segmentu je možné použít různé strategie, které zde nej-

sou z důvodu rozsahu článku popsány. Celý algoritmus může být popsán vývojovým diagra-

mem na obrázku 2b. 

   

Obrázek 2: Vývojový diagram a) lokální metody b) metody využívající segmentaci. 

3. ZÁVĚR 

V rámci práce na bakalářské práci je vytvářena v prostředí MATLAB aplikace pro výpočet dispa-

ritní mapy. Aplikace umožnuje při vyplnění údajů o ohniskové vzdálenosti fotoaparátů a vzdále-

nosti fotoaparátů přepočítat disparitní mapy na hloubkové a případně vytvořit jednoduchý prosto-

rový model scény pomoci stereogrammetrie. Aplikace v současné době nabízí výpočet hloubkové 

mapy třemi různými metodami a plánuji přidání globální metody. Při použití každé z metod má 

uživatel možnost nastavit některé z jejich parametrů a tím ovlivnit výsledek. Následně je možné 

porovnat získané disparitní mapy s pravdivou disparitní mapou, pokud je k dispozici. Vzhledem 

k těmto skutečnostem může být aplikace použita pro testování vlivu daných parametrů na kvalitu 

hloubkové mapy.   
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