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Abstract: The work is focused on user distance calculation from camera in real time by means of 

evaluating parameters of detected face. According to the distance of user from the camera sound 

level is adjusted, so the user can perceive the music on the same level. KLT method is chosen 

for the detection of face. 
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1. ÚVOD 

Cieľom práce je zautomatizovať funkciu ovládania hlasitosti zvuku na základe vzdialenosti uží-

vateľa od kamery. Hlasitosť sa pri zmene vzdialenosti adaptuje tak, aby užívateľ počul zvuk stále 

rovnakou intenzitou. Snahou počítačového videnia je porozumieť trojrozmernej scéne tak, aby 

počítač dokázal napodobniť určité úlohy, ktoré za normálnych okolností vykonáva človek.  

2. NÁVRH REALIZÁCIE 

2.1. METÓDA DETEKCIE A SLEDOVANIA TVÁRE POMOCOU HRANIČNÝCH BODOV 

Základom metódy detekcie a sledovania tváre  je detektor Viola-Jones. Detektor sa skladá z troch 

základných častí: vytvorenie integrálneho obrazu, určenie Haar-ových príznakov (Haar features) 

pomocou Haar-ových vlniek (Haar-like features), klasifikácia príznakov pomocou algoritmu Ada-

Boost (Adaptive Boosting). [1] Používa metódu kĺzavého okna, ktoré vyberie určitý región obrazu 

a ten sa vyhodnocuje porovnávaním výskytu príznakov, t.j. svetlých a tmavých obdĺžnikových ob-

lastí, ako môžete vidieť na Obr. 1. 

 

Obrázok 1: Detekcia tváre (vľavo Haar-ov príznak, uprostred lokalizácia príznaku na tvári, vpravo 

detegovaná tvár) 

Metóda Kanade-Lucas-Tomasi označovaná ako KLT, využíva pre detegovanie a sledovanie tváre 

detekčný algoritmus Viola-Jones.  Pri KLT metóde sú snímky snímané v okamžikoch za sebou a 

úzko spolu súvisia. Ako je vidieť na Obr. 2 metóda sleduje rad hraničných bodov na základe 

výpočtu optického toku, ktorý dokáže sledovať pohyb pixelov vo videosekvencii a na základe toho 

zistiť rýchlosť pohybu za časový interval. To sa využíva na zistenie presunu objektu, resp. aký po-
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hyb objekt vykonáva. Sledovanie jedného pixelu nemôže byť použité, pretože je nepravdepodobné, 

že má výrazný jas vo vzťahu s pixelom predchádzajúceho snímku. Práve preto detektor využíva na 

sledovanie celé okno pixelov. To vedie k použitiu bohatého modelu s veľkým počtom parametrov, 

hoci malé okno s dvomi parametrami je v tomto prípade dostačujúce. [2]  

 

Obrázok 2: Princíp metódy KLT 

Pri presvetlení scény metóda KLT detegovala tvár vo videosekvencii spoľahlivo (viď Obr.3) do 

rovinného útvaru, ktorý prispôsobuje výšku strany na základe jej šírky, teda chová sa ako štvorec. 

Práve toto zistenie je vhodné na realizáciu ďalších bodov práce. 

Pri zmene otočenia hlavy detegovaný štvorec zachovával svoj tvar (viď Obr. 4). Pri otočení 

hlavy o 90° menil svoj obsah približne o 20%, no  pri miernom natočení hlavy menil svoj obsah 

len približne o 0,06%.  

 

Obrázok 3: (a) presvetlenie zľava, (b) frontálne presvetlenie, (c) presvetlenie sprava 

 

Obrázok 4: Detekcia tváre pri natočeniach tváre o 90° 

2.2. VÝPOČET VZDIALENOSTI 

Prenosová funkcia obsahu štvorca na vzdialenosti, na základe ktorej sa mení obsah štvorca, bola 

zistená pomocou testu. V miestnosti boli umiestnené detekčné značky, ktoré určovali presnú 

vzdialenosť sledovaného objektu od kamery. Objekt sa vzďaľoval o určitú vzdialenosť, pričom bo-

la pri každej vzdialenosti určená veľkosť obsahu štvorca v danom  momente. Na základe takto 

nameraných údajov bolo možné určiť funkciu závislosti, pri ktorej obsah štvorca so vzdialenosťou 

od zdroja  exponenciálne klesá (viď Obr. 5). Funkciu je možné definovať ako 

 𝑦 = 𝑎𝑆𝑥, (1) 
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kde rovnica každej reálnej hodnote x priraďuje práve jednu hodnotu y, ktorá vyjadruje vzdialenosť 

detegovanej tváre od kamery, a je reálna konštanta, a > 1, a ≠ 1, S je obsah detegovaného štvorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5: Závislosť obsahu detegovaného štvorca na vzdialenosti vo videosekvencii 

2.3. REGULÁCIA HLASITOSTI 

Pri návrhu spôsobu regulácie hlasitosti hudby podľa vzdialenosti poslucháča tak, aby poslucháč 

vnímal hudbu ustavične rovnako, bol pre zjednodušenie situácie zanedbaný vplyv odrazových vĺn 

v miestnosti.  Ďalej bolo predpokladané, že zdroj zvuku je bodový a šíri sa izotropne. Intenzita 

zvuku bodového zdroja tak klesá so štvorcom vzdialenosti polomeru r od zdroja. [3] Na základe 

Weber-Fechnerovho zákona bolo určené, že hlasitosť, resp. intenzita zvuku, bude logaritmicky 

klesať so štvorcom vzdialenosti r od zdroja zvuku.  

3. ZÁVER 

Ušné implantáty sú neustále v technickom vývoji. Príkladom je aktívny stredoušný implantát, ktorý 

oproti bežným slúchadlám prevádza okolité zvukové signály na mechanické vibrácie. Navyše tieto 

nové implantáty používajú k regulácii hlasitosti bezdrôtový diaľkový ovládač, ktorý pacient môže 

použiť napríklad pri počúvaní televízora. Zautomatizovanie regulácie hlasitosti by mohlo byť 

v budúcnosti aplikované práve do takéhoto zariadenia, aby obmedzilo nadbytočné používanie 

ovládača a zefektívnilo tak použitie ušného implantátu pre pacienta. 
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