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Abstrakt 

Tato práce se zabývá metodami zlepšení kvality obrazového výstupu 

z elektronového mikroskopu pomocí skládání po sobě jdoucích snímků do sebe. 

Práce obsahuje obecné pojednání o elektronových mikroskopech a problémech, které 

u nich zhoršují kvalitu obrazu, a dále o základních třech matematických algoritmech, 

které lze pro jejich odstranění použít. Jedná se o metodu prostého průměrování, 

metodu nejmenších čtverců a metodu vektorového prostoru. U všech metod je 

popsán způsob jejich realizace, možnosti jejich použití a jejich vzájemné srovnání. 

Práce se také zabývá dalším využitím skládání obrazu, konkrétně problémem tzv. 

superrozlišení, tj. překonáním fyzického rozlišení snímače výše zmíněnými 

metodami, a problémem centrování elektronového svazku. 

Klíčová slova 

Elektronová mikroskopie, spojování snímků, redukce šumu, prostorové 

transformace, metoda nejmenších čtverců, vektorové prostory, superrozlišení, 

centrování svazku 
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Abstract 

This thesis deals with methods of improving the quality of image output of an 

electron microscope by composing consecutive frames. The thesis contains a brief 

description of an electron microscope and the problems that deteriorate its image 

quality, and three basic mathematical algorithms that can be used to remove them. 

These are the simple averaging method, the method of least squares and the method 

of vector space. For all of the methods, the thesis describes ways of their 

implementation, the possibilities of their use and their mutual comparison. This 

thesis also deals with the problem of so-called superresolution, i.e. exceeding the 

physical resolution of a sensor using the methods mentioned above, and the problem 

of electron beam centring. 

Keywords 

Electron microscopy, image registration, noise reduction, spatial 

transformations, least squares method, vector base, superresolution, beam centring 
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1. Úvod 

Vývoj informačních technologií a rychlosti, s jakou je možno zpracovávat 

data, otevírá v dnešní době řadu zcela nových možností. Dnes se již inženýři při 

řešení problémů nemusejí omezovat na „fyzické“ či analogové zásahy do přístrojů, 

ale mnoho problémů lze řešit i tzv. „softwarově“. Jednou z oblastí technologického 

průmyslu, kde je tento způsob řešení problémů více než užitečný, je elektronová 

mikroskopie. Kromě obrovské řady dalších aplikací, jako automatické zaostřování 

nebo různé druhy měření zobrazovaných objektů, lze počítačové programy použít i 

pro zlepšení kvality samotného zašuměného výstupního obrazu. Je známo, že 

z většího počtu snímků téhož objektu, i pokud jsou ze stejného úhlu a vzdálenosti, 

lze získat více informací o objektu než z jednoho snímku. Jednak lze získat lepší 

informaci o tom, co na snímcích je šum a co ne, ale je také možno složit snímky do 

jednoho snímku s vyšším rozlišením a provádět další užitečné výpočty. K tomu lze 

použít různé matematické metody. V následujících kapitolách se budu zabývat třemi 

z nich – prostým průměrováním, metodou nejmenších čtverců a metodou 

vektorového prostoru. Naprogramoval jsem v jazyce C# algoritmy, které tyto úlohy 

provádějí na reálném obrazovém výstupu z elektronového mikroskopu a mým cílem 

bude jejich srovnání a zhodnocení možností jejich použití. 
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2. Elektronová mikroskopie 

2.1 Elektronový mikroskop 

Elektronové mikroskopy jsou zařízení podobná světelným mikroskopům, 

která však místo světla používají pro zobrazení vzorku proud elektronů. Elektronové 

mikroskopy se začaly vyrábět v první polovině 20. století, kdy vznikla potřeba 

zobrazovat objekty nebo detaily tak malé, že je nebylo možné zobrazit světelným 

mikroskopem. Podle kvantové teorie totiž platí, že žádnou částici, tedy ani fotony, 

částice světla, nelze přesně lokalizovat a nejlepší rozlišení, kterého jimi lze 

dosáhnout, je dáno jejich vlnovou délkou podle Rayleighova kriteria: 

���� = 1,22 
2� sin φ                                                                                                                  �2.1� 

Kde  
 je vlnová délka světla (pro viditelné světlo je typická hodnota asi 550 

nm), n je index lomu média mezi objektivem a vzorkem (ve kvalitních mikroskopech 

se používají oleje s indexem lomu asi 1,56) a φ je tzv. sběrný úhel čočky (jeho 

teoretická maximální hodnota je asi 70°). Pro typický světelný mikroskop vychází 

hodnota nejlepšího teoretického rozlišení asi 

���� = 1,22 ∙ 550��2 ∙ 1,56 ∙ sin 70° = 229��                                                                                �2.2� 

Výhodou elektronů je, že jejich vlnová délka je mnohem menší. Řídí se de 

Broglieho zákonem: 


 = ℎ�                                                                                                                                      �2.3� 

Kde h je Planckova konstanta ( ℎ = 6,63 ∙ 10��  !"�#
$  ) a p je hybnost 

elektronu daná urychlovacím napětím mikroskopu. Pro běžné mikroskopy se vlnová 

délka elektronů dopadajících na vzorek pohybuje v rozmezí 0,001 nm až 0,02 nm, tj. 
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až půlmilionkrát menší než vlnová délka viditelného světla. Je tedy zřejmé, že u 

elektronových mikroskopů se Rayleighovým kritériem vůbec nemusíme zabývat, 

protože jistě existují jiné faktory, např. sférická a chromatická vada elektrických a 

magnetických čoček, které omezují rozlišení mikroskopu na mnohem vyšší hodnoty. 

V současné době se nejlepší realizované rozlišení elektronového mikroskopu 

pohybuje kolem 0,1 nm. 

 

Obr. 1 Malý rastrovací elektronový mikroskop připojený k PC 

Existuje mnoho různých typů elektronových mikroskopů. Z hlediska způsobu 

snímání je nejvýznamnější rozdělení na transmisní a rastrovací. Transmisní 

mikroskopy používají tenký vzorek, který je obecně celý prozářen elektronovým 

svazkem a obraz nesoucí informaci o celém objemu vzorku se vytváří po průchodu 

optikou za ním. Rastrovací mikroskopy naproti tomu rastrují fokusovaným 

elektronovým svazkem po vodivém povrchu vzorku, který elektrony různým 
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způsobem odráží a informace je získána ve formě časového průběhu velikosti 

elektrického proudu tvořeného odraženými elektrony na různých detektorech. 

Na Obr. 1. je fotografie malého rastrovacího elektronového mikroskopu. 

Tento mikroskop je v současné době ve vývoji ve firmě Delong Instruments a.s. a byl 

použit pro testování matematických metod popsaných v této práci. 

2.2 Rastrovací elektronový mikroskop 

Rastrovací elektronový mikroskop zobrazuje povrch vzorku tak, že na něm 

rastruje zaostřeným vysokoenergetickým svazkem elektronů, podobně jako tomu je u 

starých televizních obrazovek, a měří množství tzv. sekundárních (tj. „vyražených“, 

nízkoenergetických) elektronů v čase, jak znázorňuje Obr. 2. Signál se poté 

v počítači zpětně skládá do snímků, které se následně zobrazují na monitoru a 

provádějí se s nimi další softwarové operace. Kromě sekundárních elektronů lze 

zachycovat například i odražené elektrony, které mají mnohem vyšší energii a je 

třeba je zachycovat jiným způsobem. Dále lze detekovat např. charakteristické 

rentgenové záření vzniklé dopadem elektronů či elektrický proud ve vodivém 

vzorku. Tyto signály nesou především informaci o tvaru vzorku, ale částečně i o jeho 

složení nebo jiných vlastnostech, např. elektrické vodivosti. 

2.3 Problémy při rastrování 

U rastrovacího elektronového mikroskopu se objevuje řada problémů. Jedním 

z nich je, že proudový signál, získávaný nejčastěji z detektorů sekundárních 

elektronů, je velice malý (řádově pikoampéry, nejvýše nanoampéry) a tedy velice 

málo odolný vůči všudypřítomnému elektromagnetickému šumu. Velikost signálu 

závisí logicky na rychlosti rastrování – čím pomaleji rastrujeme, tím déle se 

na detektoru integruje elektrický náboj náležící jednomu pixelu na obrazovce, a tedy 

jsou jeho hodnoty obecně větší a šum hraje menší roli. Zdálo by se tedy, že pomalé 

rastrování je způsobem, jak získat kvalitní obraz. 
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(zdroj: webové stránky Department of Materials Science and Engineering, Iowa State 

University, http://mse.iastate.edu, přeloženo do češtiny) 

Pomalé rastrování však přináší výrazné problémy, z nichž za nejvýznamnější 

by se daly označit nepříjemné čekání pro uživatele a vliv akustických vibrací. 

Vytvoření jednoho dostatečně kvalitního snímku metodou pomalého rastrování trvá 

průměrně v řádu jednotek sekund, což je už samo o sobě nepříjemné například 

v případě, kdy uživatel vzorkem posouvá a snaží se na něm něco najít. Nejenže se 

takto prodlužuje doba hledání, ale posouváním se navíc snímky zakřivují a není na 

nich nic vidět, dokud není vytvořen jeden celý snímek na jednom místě.  

Obr. 2 Schéma rastrovacího elektronového mikroskopu 
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Na tak malých rozměrech, jaké se obvykle zkoumají elektronovým 

mikroskopem, se navíc kromě úmyslného posouvání stejným způsobem projevují i 

nežádoucí akustické vibrace. Elektronové mikroskopy bývají sice různými způsoby 

akusticky izolovány od vnějšího prostředí, ale izolace není nikdy dokonalá a 

vzhledem k velmi malým rozměrům vzorku se na výstupním obraze projevují i 

vibrace s velmi malou amplitudou. Projevují se charakteristickým „rozekláním“ 

jednotlivých řádků obrazu, jak ukazuje Obr. 3. 

Tyto vibrace mohou být způsobeny např. tramvajemi projíždějícími poblíž 

budovy, výtahem apod., a viditelně se projevují spíše jejich složky s nižšími 

frekvencemi, v řádu desítek Hz. Na vyšších frekvencích jsou již akustické vibrace 

zanedbatelné, takže pokud je naopak rastrování dostatečně rychlé, neprojevují se 

vibrace v rámci jednoho snímku, ale projevují se jako mírné posunutí či otočení a 

podobné transformace mezi po sobě jdoucími snímky. 

 

Obr. 3 Rozeklání obrazu při pomalém rastrování 
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3. Metody spojování snímků 

Jako výhodnější postup pro získání kvalitního obrazu, než pomalé rastrování, 

se nabízí skládání několika po sobě jdoucích snímků do sebe. Ve své práci se budu 

zabývat třemi různými matematickými algoritmy, kterými lze snímky spojovat. 

Budou to po řadě metoda prostého průměrování, která nijak nebere v úvahu 

prostorové transformace mezi snímky, metoda nejmenších čtverců, která počítá a 

odstraňuje translační a rotační transformaci, a metoda vektorového prostoru. 

Pro další popis metod zaveďme jednotné označení pro n po sobě jdoucích 

snímků v digitální podobě, tedy jako diskrétní dvourozměrné matice hodnot jasu: 

G1[x,y], G2[x,y], ..., Gn[x,y], kde x a y jsou souřadnice pixelů snímku. 

3.1 Metoda prostého průměrování 

Nejjednodušší metoda skládání snímků je taková, kde jas každého pixelu 

výstupního obrazu je získán jako aritmetický průměr hodnot jasu každého pixelu 

s danými souřadnicemi u všech snímků, jak popisuje rovnice: 

%&Ý()*+,Í./, 01 = 12 3 %�./, 01,
�45

                                                                                     �3.1� 

kde N je počet snímků. 

Tato metoda se ukazuje jako méně vhodná v případě, že po sobě jdoucí 

snímky jsou vůči sobě prostorově transformovány (posunuty, otočeny apod.) a pixely 

se stejnými souřadnicemi nemusejí zobrazovat stejný bod na vzorku. Jednoduché 

zprůměrování snímků sice částečně omezí šum, ale může způsobit rozmazání 

výsledného obrazu, viz srovnání metod v kapitole 4. 
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3.2 Metoda nejmenších čtverců 

Nyní se zabývejme případem, kdy po sobě jdoucí snímky jsou navzájem 

mírně prostorově transformovány, avšak stále lze předpokládat, že převážná část 

snímků bude zobrazovat vždy stejnou část vzorku. Jedinou výjimkou je doba, kdy 

uživatel vzorkem vědomě posouvá o větší vzdálenosti, ale to je výjimečná situace, 

při které se kvalitní obraz neočekává, takže tou se zabývat nebudeme.  

V praxi se ukazuje, že nejvýznamnější prostorovou transformací mezi snímky 

je translační posun. Druhou, méně významnou transformací bývá rotace a další 

transformace, jako zkosení, zvlnění či změna velikosti, jsou za normálních okolností 

už zcela zanedbatelné.  

Zabývejme se nyní tím, jak prostorové transformace odstranit a získat pro 

průměrování snímky, kde pixely se stejnými souřadnicemi již skutečně zobrazují 

stejný bod vzorku. Hlavním úkolem je tedy spočítat velikost prostorových 

transformací, konkrétně postačí translační posun a rotace.  

Rotace může probíhat podle libovolné osy, avšak posunutí osy vůči nějaké 

pevně stanovené poloze se projeví pouze jako další translační posun, tedy složením 

translace a rotace podle pevně stanovené osy lze získat rotaci podle jakékoliv osy, a 

to nikoliv přibližně ale zcela přesně. Situaci si lze představit např. jako obrázek 

nakreslený na okraji gramofonové desky. Když desku otočíte podle její osy o 

libovolný úhel, obrázek se posune a otočí podle vlastní osy o stejný úhel. K žádné 

jeho deformaci nemůže dojít. 

K výpočtu translačního posunu a rotace lze použít metodu nejmenších 

čtverců. Nápad byl převzat z literatury [1], kde je popsán pod názvem „Image 

registration“. 
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3.2.1 Obecná metoda nejmenších čtverců 

Metoda nejmenších čtverců může být definována jako metoda, která řeší 

přeurčenou soustavu rovnic, tedy soustavu m rovnic o n neznámých, kde m > n, za 

předpokladu, že stačí, aby rovnice platily přibližně. Metoda umožní najít jednu nebo 

více neznámých tak, aby si všechny levé a pravé strany hodnotami co nejlépe 

odpovídaly.  

Například lze metodou nejmenších čtverců najít k množině naměřených dat 

z nějakého experimentu funkci předem daného tvaru s neznámými parametry, 

zapsáno rovnicí:  

0 = 6�/�, 7, 8, … �,                                                                                                             �3.2�  
kde x je nezávislá proměnná, y je měřená veličina a a, b, … jsou neznámé 

parametry. Funkci hledíme takovou, aby naměřená data co nejlépe proložila. Pokud 

máme k dispozici více naměřených hodnot než je neznámých parametrů, můžeme 

rovnici 3.2 napsat pro každou z nich a zřejmě nebude možné, aby všechny rovnice 

platily současně, a tedy bude potřeba, aby platily co nejlépe přibližně. 

Metoda nejmenších čtverců považuje za ideální takové hodnoty neznámých 

parametrů, při kterých je součet druhých mocnin odchylek všech levých stran od 

pravých nejmenší možný. Zapsáno matematickým vzorcem: 

: = 3.0� − 6�/�, 7, 8, … �1<,
�45

= �=�.                                                                             �3.3� 

kde N je počet naměřených hodnot a xi a yi jsou jejich souřadnice. 

Tuto metodu představil německý fyzik Carl Friedrich Gauss roku 1794 a 

dokázal, že vznikla-li vstupní data superpozicí hledané ideální funkce a nějakého 

šumu s normálním rozložením pravděpodobnosti, pak výsledná funkce podle kritéria 

nejmenších čtverců je s největší pravděpodobností shodná s původní ideální funkcí. 
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Samotné hledání parametrů funkce lze provádět různými způsoby. Pokud je 

však funkce S taková, že její parciální derivace podle jednotlivých neznámých 

parametrů lze zapsat jako lineární funkce parametrů, lze použít jednoduchý způsob 

řešení, který spočívá v položení parciálních derivací podle všech neznámých 

parametrů rovných nule a řešení soustavy lineárních rovnic, viz dále. Pokud tato 

podmínka splněna není a soustava není ani jiným běžným způsobem řešitelná, lze 

soustavu rozdělit na několik částí a použít různé iterativní metody. 

3.2.2 Příklad použití metody nejmenších čtverců 

Ukažme si použití metody nejmenších čtverců na jednom z nejjednodušších 

možných příkladů - na prokládání daných vstupních dat přímkou procházející 

počátkem souřadnicové soustavy. Mějme tři vzorky vstupních dat, body [1,3], [2,4] a  

[3,6] a budeme hledat lineární funkci tvaru 0 = >/. Je to funkce pouze s jedním 

parametrem, tudíž výsledkem bude  pouze hodnota parametru k. Vyjádříme si součet 

čtverců odchylek: 

: = 3�0� − >/��<,
�45

= �=�.                                                                                               �3.4� 

Pro zjištění minima funkce S použijeme derivaci podle jediné proměnné, k, a 

položíme ji rovnu nule: 

�:�> = 3.−2/��0� − >/��1,
�45

= 0                                                                                       �3.5� 

3�/�0� − >/�<�,
�45

= 0                                                                                                          �3.6� 

3 /�0�
,

�45
= > 3 /�<

,
�45

                                                                                                             �3.7� 

Řešením této lineární rovnice získáme hledanou strmost přímky k: 
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> = ∑ /�0�,�45   ∑ /�<,�45 = 1 ∙ 3 + 2 ∙ 4 + 3 ∙ 6  1< + 2< + 3< = 2,07                                                          �3.8�   
V případě většího počtu neznámých parametrů bychom místo jedné rovnice 

dostali soustavu lineárních rovnic a výpočet by pobíhal podobně. Graf na Obr. 4 

ukazuje proložení vstupních dat přímkou o vypočtené strmosti. 

 

Obr. 4 Přímka procházející počátkem, proložená vstupními daty 

3.2.3 Aplikace metody na snímky z mikroskopu 

Jakýkoliv černobílý snímek si můžeme představit jako funkci dvou 

parametrů, x a y, kde hodnota funkce f(x,y) představuje jas snímku v bodě [x, y], 

přičemž za počátek souřadnicové soustavy můžeme zvolit například levý horní roh 

obrázku. 

Pokud by snímek nebyl černobílý, mohli bychom ho několika způsoby 

rozložit do tří barevných vrstev, přičemž v každé z nich by každý pixel nesl jen jednu 
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číselnou informaci o jasu a pracovali bychom poté se třemi černobílými snímky 

stejným způsobem.  

Nyní můžeme vzít dva časově blízké snímky stejného objektu a jeden z nich 

si představit jako hledanou funkci s neznámými parametry a druhý jako „naměřená“ 

diskrétní data a použít metodu nejmenších čtverců k jejich vzájemnému proložení.  

Neznámé parametry hledané funkce budou a, b a θ, což jsou po řadě posunutí 

druhého snímků vůči prvnímu v ose x, v ose y a úhel rotace podle počátku 

souřadnicové soustavy. Spočítání nejvhodnějších hodnot těchto tří parametrů nám 

umožní nalézt nejpravděpodobnější skutečné posunutí zobrazeného objektu v době 

mezi oběma snímky a budeme moci transformovat druhý snímek tak, aby co 

nejpřesněji „zapadl“ na ten první a bylo pak možno použít metodu prostého 

průměrování a bylo dosaženo odstranění šumu při minimálním rozostření.  

Funkce reprezentující snímky označíme g1(x,y) a g2(x,y) a vztah mezi nimi 

můžeme matematicky zapsat takto: 

C<�/, 0� ≈ C5�/ EFGH − 0 G=�H + 7, 0 EFGH + / G=�H + 8�                                     �3.9� 

Za předpokladu, že úhel θ je malý, můžeme goniometrické funkce nahradit 

prvním jedním nebo dvěma členy jejich Taylorova rozvoje, tedy například podle 

vztahů: 

EFGH ≈ 1 − H<
2                                                                                                                   �3.10� 

G=�H ≈ H                                                                                                                             �3.11� 

Pak dostáváme: 

C<�/, 0� ≈ C5 I/ + 7 − 0H − /H<
2 , 0 + 8 + /H − 0H<

2 J                                        �3.12� 
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V každém bodě funkce g1 můžeme už na začátku určit i její parciální derivace 

podle parametrů x a y. Získáme je z hodnot jasu jednotlivých pixelů původního 

snímku G1[x,y] podle vzorců: 

KC5K/ = 12 �%5./ + 1, 01 − %5./ − 1, 01 �                                                                       �3.13� 

KC5K0 = 12 �%5./, 0 + 11 − %5./, 0 − 11�                                                                        �3.14� 

Pokud budeme předpokládat, že transformace posune každý bod tak málo, že 

po celé délce posunutí budou tyto parciální derivace konstantní, můžeme napsat: 

C<�/, 0� ≐ C5�/, 0� + I7 − 0H − /H<
2 J KC5K/ + I8 + /H − 0H<

2 J KC5K0                  �3.15� 

Pro součet čtverců odchylek těchto dvou funkcí ve všech bodech se známými 

hodnotami pak bude platit: 

: = 3 MC5�/, 0� + I7 − 0H − /H<
2 J KC5K/ + I8 + /H − 0H<

2 J KC5K0 − −C<�/, 0�N<
 

 �3.16� 

Suma v předchozím vztahu je přes všechny body se známými hodnotami. 

Správně by neměla obsahovat časti snímků, které nejsou oběma z nich společné, ale 

protože předem nemůžeme říct, jaké části snímků se překrývají a jaké ne, nezbývá 

než opět předpokládat, že jsou oproti celkové velikosti snímků zanedbatelné a tedy 

výsledek výrazně neovlivní. To si můžeme dovolit, protože takový předpoklad jsme 

již učinili v předchozím odstavci pro konstantnost parciálních derivací po celé délce 

posunu.  

Pokud nyní budeme funkci S minimalizovat pomocí parciálních derivací 

podle proměnných a, b a θ, po úpravách (včetně zanedbání členů s „malou hodnotou“ 
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v druhé mocnině, podle předpokladu učiněného v předchozích dvou odstavcích) 

dostaneme následující soustavu tří lineárních rovnic: 

 

7 3 CO< + 8 3 COCP + H 3 QCO = COCR                                                               �3.17� 

7 3 COCP + 8 3 CP< + H 3 QCP = CPCR                                                              �3.18� 

7 3 QCO + 8 3 QCP + H 3 Q< = QCR                                                                    �3.19� 

Kde CO = S"TSO ,   CP = S"TSP ,   Q = /CP − 0CO   a   CR = C5 − C<.  

Vyřešením soustavy rovnic pro a, b a θ získáme parametry 

nejpravděpodobnější transformace mezi snímky, za splnění podmínky, že posunutí 

ani otočení nejsou příliš velké (tedy každý bod se posouvá o vzdálenost nejvýše 1 

nebo 2 pixely). 

3.2.4 Pyramidovitá iterace 

Podmínka omezující velikost translačního posunutí a rotace, kladená na výše 

uvedený výpočet, je obecně příliš silná. Při reálném použití se může stát, že některé 

body budou posunuty až o desetinásobnou vzdálenost. Tento problém řeší metoda 

tzv. „pyramidové“ iterace.  

Metoda spočívá v tom, že se nejprve oba snímky zmenší na malý zlomek své 

velikosti, např. 1/16 v obou osách, provede se zmíněný výpočet parametrů 

transformace a poté se podle získaného výsledku jeden z původních snímků 

transformuje a oba snímky se zmenší v nějakém menším poměru, např. 1/8 a výpočet 

se opakuje. Výsledek se takto postupně zpřesňuje a velikost posunutí jednotlivých 

pixelů v žádném kroku nepřesáhne přípustnou mez. Schéma principu je zobrazeno na 

Obr. 5. Oranžové oboustranné šipky znázorňují použití metody nejmenších čtverců 
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ke zjištění parametrů transformace a jejímu postupnému odstraňování u druhého 

snímku a modré čáry znázorňují přechod k vyšším rozlišením snímků.  

 

Obr. 5 Princip pyramidovité iterace 

Na konci iterace lze buď použít snímky v původní velikosti, nebo se v rámci 

urychlení výpočtu vůbec použít nemusejí a lze skončit např. u snímků zmenšených 

v obou osách na polovinu. Výpočet je pak dokonce vzhledem k celkovému počtu 

zpracovaných pixelů asi 3x rychlejší. 

Jelikož po každém výpočtu jeden ze snímků transformujeme, lze výsledek 

zpřesňovat i tak, že určitou velikost snímků použijeme vícekrát za sebou. V praxi se 

ukázalo, že čistě pyramidovitý výpočet, konkrétně přechod ke čtyřikrát vyššímu 

rozlišení po každém výpočtu a ukončení iterace na snímcích v poloviční velikosti 

vedou k získání přijatelné přesnosti v nejkratším strojovém čase a lze je dobře použít 

pro skládání snímků v reálném čase. 
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3.3 Metoda vektorového prostoru 

3.3.1 Co to je vektorový prostor 

Vektorový prostor je matematická struktura, kterou lze definovat jako 

množinu všech vektorů, jež lze vyjádřit jako lineární kombinací vektorů v její tzv. 

bázi. Báze vektorového prostoru jednoznačně určuje vektorový prostor a je to 

libovolná množina nenulových lineárně nezávislých vektorů patřících do daného 

vektorového prostoru, jejichž lineární kombinací lze vyjádřit všechny vektory do něj 

patřící a nelze vyjádřit vektory do něj nepatřící. Vyjádření je vždy jednoznačné a pro 

každý vektor z vektorového prostoru jediné možné. Vektorový prostor může mít 

zpravidla nekonečně mnoho různých bází, avšak všechny budou obsahovat stejný 

počet vektorů, který se nazývá dimenze vektorového prostoru. Vektorový podprostor 

je potom vektorový prostor, který je podmnožinou jiného vektorového prostoru. 

Příkladem vektorového prostoru může být běžný trojrozměrný reálný 

Euklidovský prostor R3. Jeho bází pak mohou být například tyto tři vektory: 

UV = �1,0,0�                                                                                                                       �3.20�    

UW = �0,1,0�                                                                                                                       �3.21� 

UX = �0,0,1�                                                                                                                       �3.22� 

Tyto vektory jsou na první pohled lineárně nezávislé a libovolný vektor 

v=(a,b,c) lze vyjádřit jako lineární kombinaci jednoduchým způsobem: 

Y = 7 ∙ UV +  8 ∙ UW +  E ∙ UX                                                                                         �3.23�  

Příkladem podprostoru takového vektorového prostoru může být např. rovina 

daná dvěma různoběžnými přímkami procházejícími počátkem souřadnicové 

soustavy. Báze takového podprostoru pak může být třeba dvojice vektorů, z nichž 

každý je umístěn na jedné z přímek. Tím, že jsou přímky různoběžné je zaručena 

jejich lineární nezávislost. Ať zvolíme jakékoliv nenulové vektory, je zřejmé, že 
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všechny vektory vzniklé jako jejich lineární kombinace zároveň náleží do původního 

trojrozměrného prostoru. 

3.3.2 Ortogonální báze vektorového prostoru 

Speciálním případem báze vektorového prostoru je tzv. ortogonální báze. 

Báze je ortogonální tehdy, když jsou všechny její vektory navzájem kolmé, tzn. 

skalární součin kterýchkoli dvou je nulový. Báze u1, u2, u3 z prvního příkladu zřejmě 

ortogonální je. Příkladem báze, která není ortogonální, může být např. výše zmíněná 

báze tvořená vektory ležícími na obecně různoběžných přímkách, zvolme například: 

YV = �2,3,0�                                                                                                                       �3.24�    

YW = �−2,4,1�                                                                                                                   �3.25� 

Taková báze ortogonální není, což lze ověřit výpočtem pomocí skalárního 

součinu bázových vektorů: 

YV ∙ YW = 2 ∙ �−2� + 3 ∙ 4 + 0 ∙ 1 = 8 ≠ 0                                                                 �3.26� 

Pokud je skalární součin vektorů nenulový, vektory nejsou navzájem kolmé a 

tedy se nejedná o ortogonální bázi vektorového prostoru.  

3.3.3 Gram-Schmidtův algoritmus 

I když nějaká báze není ortogonální, pro každý vektorový prostor ortogonální 

báze existují a je jich dokonce nekonečně mnoho a k jejich nalezení, tedy tzv. 

„ortogonalizaci množiny vektorů“ slouží Gram-Schmidtův algoritmus. Vstupem 

algoritmu je konečná množina lineárně nezávislých vektorů a jeho výstupem je stejně 

velká množina ortogonálních, neboli kolmých, vektorů, které vytínají tentýž 

vektorový prostor. 

Pro ilustraci metody je potřeba zavést operátor kolmé projekce jednoho 

vektoru do druhého. Označíme vektory například v a w a budeme uvažovat projekci 
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vektoru v do vektoru w. Výsledkem bude vektor, který si můžeme představit jako 

rovnoběžný s vektorem w takový, že jeho rozdíl od vektoru v je na vektor w kolmý, 

jako je znázorněno na Obr. 6, kde je červeně vyznačena hledaná projekce zeleného 

vektoru v do černého vektoru w. 

 

Obr. 6 Kolmá projekce vektoru 

Kolmou projekci vektoru v do vektoru w zapíšeme takto: 

�[F\]Y = ] ∙ Y] ∙ ] ]                                                                                                           �3.27�  
Jelikož výsledkem skalárního součinu je skalár, je vidět, že projekce vektoru 

v do vektoru w je skalárním násobkem vektoru w. Také je vidět, že jsou-li vektory 

v a w na sebe již na začátku kolmé, je projekce nulová, protože jejich skalární součin 

je nulový. Obecnou správnost vztahu dokážeme tak, že pomocí skalárního součinu 

ukážeme, že rozdíl projekce a vektoru v je na vektor w kolmý: 

��[F\]Y − Y� ∙ ] = ^]∙Y]∙] ] − Y_ ∙ ] = ]∙Y]∙] ] ∙ ] − ] ∙ Y                                    �3.28�   
��[F\]Y − Y� ∙ ] = ] ∙ Y − ] ∙ Y = 0                                                                       �3.29�  
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Gram-Schmidtův algoritmus spočívá v tom, že první vstupní vektor se nechá 

nezměněný a poté se od jednotlivých dalších vstupních vektorů postupně odečítají 

jejich vlastní kolmé projekce do již určených výstupních ortogonálních vektorů. 

Pokud vstupní vektory označíme v1 až vn a výstupní w1 až wn, pak lze Gram-

Schmidtův algoritmus zapsat následujícími rovnicemi: 
]V = YV                                                                                                                              �3.30� 

]W = YW − �[F\]VYW                                                                                                       �3.31� 

]X = YX − �[F\]VYX − �[F\]WYX                                                                                �3.32� 

        ⋮ 
]a = Ya − 3 �[F\]bYa

��5
�45

                                                                                               �3.33� 

 Je zřejmé, že když od vektoru odečteme jeho vlastní kolmé projekce do 

všech ostatních navzájem kolmých vektorů, získáme vektor kolmý na všechny 

ostatní, a také že nebude dotčena podmínka, že nová množina vektorů musí vytínat 

tentýž vektorový prostor, protože všechny původní vektory budou určitě lineárními 

kombinacemi těch nově získaných. 

3.3.4 Příklad použití algoritmu 

Na první pohled není zřejmé, k čemu by se dal Gram-Schmidtův algoritmus 

využít. Pokusím se nastínit, jak jej lze s výhodou použít například na řešení obecných 

úloh metodou nejmenších čtverců.  

Uvažujme opět nějaká vstupní data daná výčtem hodnot, která se budeme 

snažit proložit funkcí splňující nějaké podmínky (tentokrát například použijeme 

obecnou přímku). Vstupní data si potom můžeme představit jako jediný vektor, kde 

každá hodnota představuje jednu jeho souřadnici. Pohybujeme se tedy ve 

vektorovém prostoru, který má takovou dimenzi, jaký je počet prvků vstupních dat. 
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Budeme-li tedy mít kupříkladu soubor 100 měřených hodnot, budeme se pohybovat 

ve 100-rozměrném vektorovém prostoru. Hledanou funkci si pak tímtéž způsobem 

můžeme představit jako jediný vektor, kde každá souřadnice udává hodnotu funkce 

ve stejných bodech, jako tomu je u vektoru vstupních dat.  

Nyní uvažujme takový vektorový podprostor zmíněného velkého vektorového 

prostoru, jehož všechny vektory splňují, po zpětném uspořádání do funkce, 

podmínku kladenou na hledanou funkci, tj. v tomto konkrétním případě vektorový 

podprostor, jehož každý vektor reprezentuje potenciálně naměřená data, která leží na 

přímce. Tento vektorový podprostor bude mít takovou dimenzi, jaký je počet 

volných parametrů hledané funkce (pro přímku jsou to tedy dva).  

To, co budeme nyní hledat, bude vektor náležící do zmíněného podprostoru, 

který je podle euklidovské geometrie nejblíže vektoru vstupních dat. Pokud 

souřadnice vektoru vstupních dat vX označíme vX = (a1,b1,c1,…) a souřadnice 

hledaného vektoru p označíme p = (a2,b2,c2,…), můžeme podmínku blízkosti zapsat 

vztahem: 

|Yd − e| = f�75 − 7<�< + �85 − 8<�<+�E5 − E<�< + ⋯ = �=�.                         �3.34� 

Lze jednoduše dokázat, že tento vektor bude splňovat podmínku nejmenších 

čtverců odchylek mezi hodnotami jednotlivých souřadnic, když rovnici 3.34 

umocníme na druhou: 

|Yd − e|< = �75 − 7<�< + �85 − 8<�<+�E5 − E<�< + ⋯ = �=�.                          �3.35� 

Podle euklidovské geometrie je zřejmé, že vektor ze zmíněného podprostoru, 

který je „nejbližší“ vektoru vstupních dat, bude kolmým průmětem vektoru vstupních 

dat do tohoto podprostoru. Je to analogie k hledání bodu na přímce, který je nejblíže 

bodu ležícímu mimo ni – hledaný bod je zřejmě kolmým průmětem zadaného bodu 

na danou přímku. 
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K tomu, abychom hledaný vektor nalezli, potřebujeme tedy nalézt ortogonální 

bázi podprostoru, abychom mohli provést kolmý průmět vstupního vektoru do ní. To 

provedeme tak, že nejdříve najdeme libovolnou bázi vektorového podprostoru, 

splňujícího danou podmínku, pak ji pomocí Gram-Schmidtova algoritmu převedeme 

na ortogonální bázi a nakonec, podobně jako bychom činili jeden další krok Gram-

Schmidtova algoritmu, provedeme výpočet kolmého průmětu vstupního vektoru do 

získané báze. Pokud vektory ortogonální báze označíme w1…wn, vstupní vektor vX a 

hledaný kolmý průmět p, pak můžeme poslední krok zapsat takto: 

e = 3 �[F\]bYd
�

�45
                                                                                                             �3.36� 

Pro názornost se pokusíme provést algoritmus s konkrétními číselnými 

hodnotami. Uvažujme případ, kdy měříme nějakou veličinu ve třech bodech, v řadě 

se stejnými vzdálenostmi, a dostaneme hodnoty 3, 4 a 6 a budeme se jimi snažit 

proložit přímku. Ze vstupních dat vytvoříme vektor: 

Yd = �3,4,6�                                                                                                                      �3.37� 

Nyní vytvoříme libovolnou bázi vektorového podprostoru, kde všechny 

vektory splňují podmínku, že potenciální výsledky měření, které popisují, tvoří vždy 

body ležící na přímce. Báze takovéhoto podprostoru bude mít vždy tolik vektorů, 

kolik je volných neznámých parametrů. U přímky jsou to dva, takže báze bude 

tvořena libovolnými dvěma lineárně nezávislými vektory ležícími v podprostoru, 

konkrétně to mohou být vektory popisující libovolné dvě různoběžky, například: 

YV = �1,1,1�                                                                                                                       �3.38� 

YW = �1,2,3�                                                                                                                       �3.39� 

Nyní pomocí Gram-Schmidtova algoritmu vytvoříme z této množiny vektorů 

ortogonální tak, že první vektor necháme nezměněný a druhý vytvoříme jako 

projekci podle vztahu 3.31: 
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]V = YV = �1,1,1�                                                                                                           �3.40� 

]W = YW − �[F\]VYW = �1,2,3� − �1,1,1� ∙ �1,2,3��1,1,1� ∙ �1,1,1� �1,1,1� = �−1,0,1�             �3.41� 

Vektory w1 a w2 jsou nyní kolmé a vytínají podprostor všech vektorů 

splňujících podmínku přímky, tudíž jejich lineární kombinací lze vyjádřit jakýkoliv 

z takových vektorů. Nyní provedeme poslední krok, projekci vstupního vektoru do 

získané ortogonální báze: 

e = �[F\]VYd + �[F\]WYd = �1,1,1� ∙ �3,4,6��1,1,1� ∙ �1,1,1� �1,1,1� + 

+ �−1,0,1� ∙ �3,4,6��−1,0,1� ∙ �−1,0,1� �−1,0,1� = �2,833 ; 4,333 ; 5,833�                                    �3.42� 

O získaném vektoru nyní víme, že kdybychom jej převedli zpět do formátu 

naměřených bodů, ležely by body na přímce, a že takovýto výsledek měření je ve 

vektorovém prostoru nejblíže skutečným naměřeným datům, což podle rovnice 3.35 

znamená, že se jedná o přímku proloženou naměřenými daty metodou nejmenších 

čtverců. Můžete se o tom subjektivně přesvědčit na grafu na Obr. 7.  

 

Obr. 7 Proložení přímky metodou vektorového prostoru 
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Tuto metodu je možno použít stejným způsobem na téměř libovolně složitý 

problém. Můžeme prokládat naměřenými daty libovolné křivky a vůbec nemusíme 

znát jejich předpis, stačí, když budeme mít několik „příkladů“ těchto křivek, které 

použijeme k vytvoření báze vektorového podprostoru. Dokonce ani nemusíme znát 

počet volných parametrů, tedy dimenzi požadovaného podprostoru, protože toto číslo 

zjistíme při tvoření ortogonální báze tak, že po jeho překročení, co se týče bázových 

vektorů, začnou další vektory vycházet nulové, protože jsou již ve vektorovém 

prostoru s dosavadní bází obsaženy. 

3.3.5 Nevýhoda metody 

Jedinou nevýhodou této metody je, že pokud žádaná funkce není 

polynomická, bázi vektorového podprostoru se nikdy nepodaří vytvořit tak, aby se 

lineární kombinací jejích vektorů daly vyjádřit všechny možné průběhy žádané 

funkce a zároveň nedaly vyjádřit průběhy jiných funkcí. V takovém případě existuje 

několik způsobů řešení: 

1. použít polynomickou aproximaci hledané funkce na známém definičním oboru 

(např. pomocí Taylorova rozvoje) 

2. na funkci použít matematickou operaci, která z ní dělá polynomickou 

(například na exponenciální funkci použít logaritmus) a tutéž operaci použít na 

vstupní data  

3. použít velké množství vektorů a smířit se s tím, že výsledek nemusí mít přesně 

požadovaný tvar (může to být obecně jiná funkce, než jaká odpovídá předpisu 

a bude mu odpovídat tím více, čím větší bude počet bázových vektorů). 

3.3.6 Použití metody na snímky z mikroskopu 

Funkce, kterými můžeme výše popsanou metodou prokládat naměřená data, 

dokonce nemusejí být ani jednorozměrné. Mohou mít libovolný počet rozměrů, stačí, 

když takovouto matici hodnot převedeme na jeden vektor tak, že jednotlivé řádky 
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(nebo vrstvy apod., při větším počtu rozměrů) naskládáme jednoduše za sebe do 

jedné řady. Použití algoritmu pak bude úplně stejné jako v předchozím případě. 

Pro aplikaci metody na snímky z mikroskopu opět použijeme možnost 

představit si snímky jako dvourozměrné funkce. Tentokrát nemějme jen dva snímky, 

ale obecný počet n. Jeden ze vstupních snímků (ideálně ten poslední, nejčerstvější) 

budeme považovat za „naměřená data“ a budeme jej prokládat dvourozměrnou 

funkcí, jejíž předpis neznáme. O funkci víme pouze to, že by měla být co 

nejpodobnější všem snímkům zároveň. Proto ze zbývajících n-1 snímků vytvoříme 

bázi vektorového prostoru, převedeme ji pomocí Gram-Schmidtova algoritmu na 

ortogonální a najdeme kolmý průmět předem vybraného (a tedy v ní neobsaženého) 

snímku do této báze, opět pomocí Gram-Schmidtova algoritmu, jak je popsáno 

v kapitole 3.3.3. Tento kolmý průmět potom převedeme zpět na snímek a prohlásíme 

jej za výsledek. 

Ukázalo se však, že metoda vektorového prostoru dokáže jako výstup vytvořit 

pouze lineární kombinaci vstupních snímků, což je ve výsledku téměř totéž jako 

metoda prostého průměrování, pouze s jinými koeficienty. Výhodou je, že metoda 

najde skutečně „nejbližší“ lineární kombinaci snímků k poslednímu z nich, takže 

když jsou posunutí mezi snímky větší, metoda většinou jako nejlepší výsledek 

vyhodnotí snímek prostorově nejbližší tomu poslednímu s koeficientem blízko 1 a 

ostatním přiřadí koeficienty kolem 0, takže obrázek nikdy není tak nesmyslně 

rozmazaný, jako by byl při použití metody prostého průměrování. 

Metoda vektorového prostoru se však v každém případě ukazuje jako 

zajímavý způsob řešení numerických úloh s kritériem nejmenších čtverců, protože je 

vždy stejně nebo méně výpočetně náročná než řešení pomocí soustavy rovnic a navíc 

nevyžaduje předchozí řešení rovnic na papíře, ale pouze zadání libovolných lineárně 

nezávislých příkladů výsledku. 
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4. Vzájemné srovnání metod 

Srovnejme nyní tři metody popsané v této práci mezi sebou. Nejprve uvedu 

jejich obecné výhody a nevýhody, na které jsem při práci narazil, poté nabídnu 

detaily obrázků pro subjektivní srovnání a nakonec se pokusím o objektivní srovnání 

pomocí frekvenčního kritéria. 

4.1 Výhody a nevýhody 

4.1.1 Metoda prostého průměrování 

Nespornou výhodou metody prostého průměrování je její jednoduchost a 

rychlost. Nevýhoda metody spočívá v tom, že pokud není pozorovaný objekt 

dokonale stabilní, v obraze se projevuje rozmazání.  

Tato metoda se ukázala být nejvhodnější pro skládání snímků v reálném čase 

v novém prototypu mikroskopu, kde se podařilo mechanicky uchytit zkoumaný 

vzorek takovým způsobem, aby byl polohově velice stabilní (amplituda kmitů je pod 

hranicí 1 pixelu, takže rozmazání je na přijatelné úrovni). Pro zvětšování snímků (viz 

kapitola 5.1) však metoda již dosahuje horších výsledků. 

4.1.2 Metoda nejmenších čtverců 

Výhodou této metody je, že jako jediná z univerzálních metod skutečně 

určuje polohovou transformaci mezi snímky, takže nejen poskytuje číselný výsledek, 

který lze využít k dalším účelům (viz kapitola 5.2), ale lze pomocí ní snímky 

transformovat tak, že rysy vzorku leží skutečně poměrně přesně na sobě, a obzvláště 

u staršího prototypu mikroskopu, kde transformace měly nezanedbatelnou velikost, 

dosahovala metoda výrazně lepších výsledků než metoda prostého průměrování. 

Také pro zvětšování snímků (viz kapitola 5.1) je tato metoda vhodnější.  

Nevýhodou metody je její větší náročnost na výpočetní čas, avšak při použití 

pyramidovité iterace se správně nastavenými parametry (viz kapitola 3.2.4) lze bez 
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problémů spojovat v reálném čase pětice snímků na běžném 2 GHz procesoru 

s množstvím dalších obslužných úloh zpracovávaných zároveň. 

4.1.3 Metoda vektorového prostoru 

Výhoda této metody oproti metodě prostého průměrování se projeví pouze při 

větších prostorových transformacích mezi snímky, a to tak, že jako nejlepší lineární 

kombinaci vyhodnotí vybrání těch snímků, které jsou prostorově blízko a ostatním 

přiřadí koeficienty kolem 0, což má za důsledek to, že se neobjeví zdvojování rysů 

snímku, jako u metody prostého průměrování, jak ukazuje srovnání v kapitole 4.2. 

Nevýhodou této metody je, že je časově zhruba stejně náročná jako metoda 

nejmenších čtverců a obecně vykazuje horší výsledky, takže aplikace metody 

vektorového prostoru na snímky z mikroskopu se ukazuje spíše jako nevhodná. 

4.2 Subjektivní srovnání 

Na Obr. 8 je vidět srovnání detailů výstupního obrazu získaného pomocí tří 

výše popsaných metod pro snímky ze staršího prototypu mikroskopu, s výrazným 

prostorovým posunutím, resp. z novějšího prototypu, se zanedbatelným posunutím.  

Je vidět, že první dvě metody spolehlivě odstraní šum, avšak při výraznějším 

posunutí dává metoda prostého průměrování podstatně horší výsledek než metoda 

nejmenších čtverců, protože rysy vzorku zdvojuje. Při použití metody vektorového 

prostoru je výrazně posunutým snímkům přiřazena téměř nulová váha, proto rysy 

zdvojeny nejsou, ale na obrázku zůstává šum. Při nepatrném posunutí je už kvalita 

prvních dvou metod srovnatelná, zatímco metoda vektorového prostoru opět 

nedokonale odstraňuje šum. 
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Obr. 8 Srovnání detailů výsledků metod při výrazném a nevýrazném posunu 
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4.3 Frekvenční kritérium 

Existuje několik metod pro kvantitativní analýzu „kvality“, či ostrosti obrazu, 

které se navzájem liší svojí spolehlivostí a výpočetní náročností. Zabývejme se nyní 

pouze jednou z nich, pravděpodobně výpočetně nejnáročnější, avšak nesrovnatelně 

spolehlivější než ostatní, metodou frekvenčního kritéria. V literatuře [2] je metoda 

popsána pod názvem „Frequency domain method“. 

4.3.1 Výpočet frekvenčního kritéria  

Požadovaným výsledkem výpočtu je jediné reálné číslo, podle nějž by bylo 

možno spolehlivě porovnat ostřejší a rozmazanější snímky. Slovo „spolehlivě“ 

znamená, že pro ostřejší snímek téhož objektu dostaneme vždy číslo větší než pro 

rozmazanější snímek, a pokud budeme mít řadu snímků seřazenou podle ostrosti a 

pro každý snímek určíme toto číslo, řada čísel bude monotónně rostoucí nebo 

klesající. 

Výpočet frekvenčního kritéria spočívá v tom, že spočítáme Fourierovu 

transformaci snímku (výpočet provádíme samozřejmě na digitálních snímcích, takže 

jde o diskrétní Fourierovu transformaci, konkrétně o její rychlou variantu, 

používanou při digitálním zpracování obrazů či jiných signálů velmi často, 

označovanou zkratkou FFT – Fast Fourier Transform). Výsledek převedeme do 

formátu reálných čísel představujících amplitudu Fourierovy transformace na dané 

frekvenci a uspořádáme tak, aby nižší frekvence byly uprostřed pole a vyšší na 

krajích. Poté ze středu pole „vykrojíme“ čtverec o hraně Ω, což je jediný volný 

parametr výpočtu, a spočítáme aritmetický průměr hodnot uvnitř čtverce, podle 

vztahu: 

6ijkl�m� = 14m< 3 3 |n�o, p�|                                                                               �4.1�q
r4�q

q
s4�q
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kde F(u,v) značí hodnotu Fourierovy transformace na frekvencích u a v. Je 

zřejmé, že čím bude velikost okénka Ω větší, tím více bude výpočet brát v úvahu 

šum, který se vyskytuje pouze na vysokých frekvencích. Čím bude naopak Ω nižší, 

tím je větší pravděpodobnost, že výpočet nevezme v úvahu některé z ostřejších 

charakteristik obrazu, viz srovnání na Obr. 9 (jde o algoritmus automatického 

zaostřování, výstupní hodnoty mají vytvořit kladný peak někde uprostřed intervalu). 

Je vidět, že výpočet lze považovat za spolehlivý pro hodnoty Ω = 50 a Ω = 25. 

V literatuře [2] je uvedeno, že ideální hodnota Ω je zhruba 50. Tato hodnota je 

použita i pro následující srovnání metod skládání obrazu. 

 

Obr. 9 Srovnání výsledků frekvenčního kritéria pro různé Ω 

(zdroj: literatura [2]) 

4.3.2 Srovnání metod podle frekvenčního kritéria 

Srovnání metod podle frekvenčního kritéria bylo provedeno na sériích po 5 

výstupních snímcích, z nichž každý skládá dohromady po řadě 1 až 5 snímků 
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z mikroskopu. Jde o snímky z novějšího prototypu mikroskopu, tedy pouze 

s nepatrnými prostorovými transformacemi. Poslední ze série snímků, tedy ty 

skládající 5 originálních snímků z mikroskopu, byly použity pro srovnání v kapitole 

4.2. Výsledek srovnání pomocí frekvenčního kritéria je v následující tabulce a grafu. 

Tabulka 1 - Srovnání metod podle frekvenčního kritéria 

Počet snímků 1 2 3 4 5 

metoda prostého průměrování 724,8 684,5 661,6 646,1 633,9 

metoda nejmenších čtverců 726,2 683,2 666,3 651,4 645,1 

metoda vektorového prostoru 724,7 714,9 679,4 659,4 645,1 

 

 

Obr. 10 Srovnání metod podle frekvenčního kritéria 
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Je vidět, že jediný snímek (na začátku všech křivek) má nejvyšší hodnotu 

ostrosti, protože není nijak rozmazán složením s ostatními snímky. První snímky 

byly zachycovány s minutovými odstupy, tedy každý byl zašuměn jinak, takže je 

z podobnosti hodnot zároveň vidět i spolehlivost frekvenční metody. 

Dále je zřetelné, jak ostrost obrazu při použití metody prostého průměrování 

postupně klesá nejstrměji ze všech (modrá křivka). U metody nejmenších čtverců je 

vidět, že výpočet skutečně zabraňuje většímu rozmazání, protože ostrost se při 

větším počtu snímků ustálí na vyšší hodnotě (červená křivka). A nakonec u metody 

vektorového prostoru (zelená křivka) je vidět, že ostrost klesá v podstatě náhodně, 

v závislosti na tom, jaké koeficienty metoda přiděluje jednotlivým snímkům. To, že 

například složení dvou snímků metodou vektorového prostoru dosahuje větší ostrosti 

než u ostatních metod, je způsobeno tím, že výsledný snímek je z větší části složen 

pouze z jednoho snímku a tedy jeho šum je velmi málo potlačen.  

Za ideální křivku na tomto grafu bychom tedy mohli pokládat takovou, která 

od prvního snímku klesne, avšak ustálí se na nějaké vyšší hodnotě než křivka 

znázorňující prosté průměrování., tedy za úspěšnou bychom mohli považovat metodu 

nejmenších čtverců. 
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5. Další využití skládání snímků 

Skládání snímků lze využít i pro jiné účely než pro zlepšení kvality 

obrazového výstupu v reálném čase. Během zpracovávání této práce jsem narazil na 

dvě významné úlohy, které lze metodou skládání snímků řešit, a to získání snímku 

v tzv. „superrozlišení“ a centrování elektronového svazku.  

5.1 Superrozlišení 

Zřejmým hlavním využitím předchozí metody je odstranění šumu v obraze. 

Po zjištění transformací mezi několika snímky, např. pěti, můžeme všechny tyto 

snímky „poskládat na sebe“, tj. Čtyři z nich transformujeme tak, aby všechny podle 

předchozího výpočtu „pasovaly“ na ten poslední. Poté snímky „zprůměrujeme“, tj. 

Každému pixelu výsledného obrazu přiřadíme hodnotu jasu rovnou aritmetickému 

průměru příslušných pixelů ve všech snímcích. Pokud uvážíme, že šum je náhodný, 

bude jeho průměr v každém pixelu při dostatečném počtu použitých snímků 

konvergovat k nule, zatímco užitečná informace zůstane a utrpí minimální 

rozmazání. 

 Kromě toho však lze tutéž metodu využít i k získání tzv. „superrozlišení“, tj. 

Výsledného obrazu s rozlišením větším, než má samotný fyzický detektor. Na obr. 5 

je znázorněn primitivní příklad získání superrozlišení, kde ze čtyř snímků pořízených 

detektorem o rozlišení 2x2 pixely je získán jeden obrázek s rozlišením 4x4 pixely. 

Na obr. 5 je vzorek v podobě písmene „T“ čtyřikrát zobrazen pomocí 

detektoru s rozlišením 2x2 pixely, pokaždé je však poloha detektoru trochu jiná. 

Získané snímky ani zdaleka nepřipomínají písmeno „T“. Pokud však snímky složíme 

do jednoho, s vyšším rozlišením, vidíme najednou více detailů a obraz již písmeno 

„T“ připomíná. V tomto případě jsme si mohli dovolit skládat jednotlivé pixely vedle 

sebe bez interpolace, což v praxi není možné. 
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Obr. 11 Obecný princip superrozlišení 

Při snímání obrazu z reálného elektronového mikroskopu, se snímky vůči 

sobě náhodně posunutými vlivem akustických vibrací, nemůžeme předem říct nic o 

tom, o jaké části pixelu budou vůči sobě. Snímky však můžeme před skládáním 

zvětšovat na libovolnou velikost a poté získat výsledný obraz jejich průměrováním. 

Jakýkoliv nedostatek informace se v takovém případě projeví pouze jako rozmazání. 

Snímky je potřeba zvětšovat zároveň s prováděním transformace, protože při 

transformaci obrázku v originální velikosti dochází vždy ke ztrátě informace.  

V ideálním případě lze teoreticky z n snímků s daným rozlišením získat jeden 

ostrý obraz s n-krát větším rozlišením (n-krát větším celkovým počtem pixelů, tj. 

√�-krát delšími stranami). V praxi však takový snímek nebude nikdy ostrý a je lepší 

používat o něco menší velikost. 
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5.1.1 Interpolace 

Kvalita výsledného obrazu závisí také do velké míry na použité interpolační 

metodě, tj. způsobu, jakým je získána hodnota jasu pixelu ve zvětšeném a 

transformovaném obraze, který leží v prostoru mezi pixely původních snímků. 

Existuje mnoho metod, které lze pro interpolaci použít, z nichž tři nejvýznamnější 

jsou popsány v následujících odstavcích. Můj program používá pro získání obrazu 

v superrozlišení třetí z nich, poměrně výpočetně náročnou Lanczosovu interpolační 

metodu, a pro nezvětšený obraz běžící v reálném čase druhou z nich, rychlejší 

bilineární metodu. 

5.1.1.1 Metoda nejbližšího souseda 

Nejjednodušší interpolační metodou je tzv. metoda nejbližšího souseda. Ta 

spočívá v tom, že každý pixel dostane přímo hodnotu toho pixelu původního 

obrázku, který je mu geometricky nejblíže. Tato metoda nedokáže zpracovat posun o 

jiný než celočíselný počet pixelů a při zvětšení se projevuje typickým efektem 

„čtverečkování“, známým např. ze starších televizních záběrů, kde bylo potřeba skrýt 

něčí tvář nebo soukromý údaj. Tato metoda je tedy zcela nepřípustná jak pro 

spojování snímků v reálném čase, tak pro zvětšování. 

5.1.1.2 Bilineární a bikubická interpolace 

Dalšími možnými metodami jsou bilineární, resp. bikubická, interpolace, 

které jednorozměrnou funkci interpolují pomocí lineárních úseček, resp. pomocí 

kubických splajnů. Přípona „bi-“ označuje, že se jedná o dvourozměrnou úlohu, tedy 

snímky zpracovávané jako dvourozměrné funkce. Tyto metody (obzvláště bilineární) 

jsou poměrně rychlé na výpočet, avšak nezachovávají ostrost a mohou přidávat do 

výsledného obrazu různé nežádoucí geometrické tvary, např. u bilineární metody 

šum typu „sůl a pepř“ tvoří malé, světlé či tmavé, trojúhelníčky a čtyřúhelníčky. 

Bilineární interpolace je použitelná pro skládání snímků v reálném čase, především 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 44 

díky své rychlosti. Bikubická metoda je už téměř stejně časově náročná jako 

následující, lepší Lanczosova metoda. 

5.1.1.3 Lanczosova interpolace 

Jako velmi dobrá interpolační metoda se ukazuje Lanczosova interpolace, 

která využívá konvoluce obrazu s tzv. funkcí „sinc“: 

G=�E�/� = G=��u/�u/                                                                                                              �5.1� 

Tato funkce je pro interpolaci ideální, protože její Fourierovou transformací 

je obdélník a tedy se v ní vyskytují všechny frekvence až do jisté hranice, dané 

rozlišením obrazu, s koeficientem právě 1. Problémem je, že funkce má nekonečný 

definiční obor a proto se používá její varianta, omezená tzv. „Lanczosovým 

okénkem“: 

v�/� =
wxy
xzG=�E�/� ∙ G=�E ^/7_ = 7 ∙ G=��u/� ∙ G=� ^u7 /_

u</< : / ∈ 〈−7; 7〉 − �0�
1                                                                              ∶ / = 0                     0                                                                              ∶ \=�7>                     

          �5.2�� 

a je přirozené číslo udávající velikost okénka, tj. počet okolních pixelů, které 

budeme k výpočtu hodnoty každého výstupního pixelu potřebovat. Jak je vidět 

z rovnice 5.2, hrana okénka je 2a, proto počet zpracovávaných vstupních pixelů pro 

každý výstupní bude 4a2. Typické hodnoty a jsou 2 a 3, tedy okénka s 16, resp. 36 

pixely. Tato metoda je vhodná v případě, kdy nevadí její náročnost na výpočetní čas, 

já jsem ji použil pro zvětšování snímků za účelem získání superrozlišení, konkrétně 

její variantu s Lanczosovým okénkem, kde a=3. 

5.1.2 Výsledek superrozlišení 

Na Obr. 12 je vidět srovnání detailu snímku pořízeného skládáním snímků 

v reálném čase a s použitím superrozlišení. Byly použity stejné obrázky jako při 

vzájemném srovnání metod, při výraznějším posunu. Použita byla metoda 
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nejmenších čtverců, skládání 10 snímků a zvětšení na dvojnásobnou velikost, tj. 

čtyřnásobný počet pixelů. 

 

Obr. 12 Srovnání snímku v superrozlišení se snímkem v původní velikosti 

Bohužel snímky mají různé velikosti, takže nelze úspěšně použít kvantitativní 

metody pro zhodnocení jejich kvality. Subjektivně však lze říci, že na snímku 

v superrozlišení jsou detaily vidět lépe než na snímku získaném skládáním snímků 

v původní velikosti. 

5.2 Centrování elektronového svazku 

Další využití výše zmíněných matematických metod je při tzv. centrování 

elektronového svazku. Veškerá elektronová optika uvnitř mikroskopu (tj. elektrody 

na různém potenciálu a magnetické obvody s elektromagnetickými cívkami či 

permanentními magnety) je konstruována tak, aby všechny optické prvky měly jednu 

společnou optickou osu (osu souměrnosti). Cílem centrování elektronového svazku 

je potom zařídit, aby svazek elektronů, vycházející z katody a procházející optickou 

soustavou, jí procházel pokud možno po optické ose (tj. pokud bychom svazek 

považovali za osově souměrný, aby jeho osa byla shodná s optickou osou). Obecně 

tomu tak nemusí být, protože katoda může být z nějakého důvodu nepatrně vůči 
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optické ose posunuta, a k centrování svazku se používají tzv. elektrostatické 

deflektory, které mohou být ovládány elektronicky. 

5.2.1 Elektronické nastavení deflektorů 

Výše zmíněné deflektory lze ovládat z obslužného PC nastavováním hodnoty 

napětí v osách x a y, v závislosti na obrazovém výstupu. K tomu se používá 

softwarové porovnávání dvojic po sobě jdoucích snímků při tzv. „wobblování“ 

některým z parametrů optické soustavy, tj. vychýlením jeho hodnoty na obě strany 

od statické hodnoty o nějakou malou zvolenou výchylku, tedy porovnáme snímky při 

hodnotě parametru x – ∆x a x + ∆x.  

Parametrem x může být buď proud v cívce magnetické čočky (ten ovlivňuje 

magnetickou indukci čočky) nebo např. urychlovací napětí (to ovlivňuje rychlost, se 

kterou elektrony do magnetické čočky vletují). Je známo, že v magnetické čočce se 

dráha elektronů spirálovitě zakřivuje a na okrajích čočky se elektrony fokusují, tudíž 

magnetická čočka má na svědomí natočení a zvětšení obrazu. Změna nějakého jejího 

parametru se tedy na obrazovém výstupu projeví jako rotace a změna zvětšení 

obrazu. 

Rotace i změna velikosti při „wobblování“ hodnotou nějakého zvoleného 

parametru bude probíhat podle určitého středu, nazvěme jej obecně „střed 

transformace“ (kdyby se objevil jen jeden z jevů, jednalo by se o střed rotace, resp. 

střed stejnolehlosti). Zmíněný střed se může nacházet uvnitř snímku, nebo dokonce 

mimo snímek, a kritériem „vycentrovaného elektronového svazku“ je, že se střed 

transformace nachází přesně uprostřed snímku. Uprostřed snímku je totiž bod, kam 

dopadá nevychýlený elektronový svazek (na obou rastrovacích elektrodách, tedy 

v ose x i y, je nulové napětí), takže pokud tento bod zůstává při „wobblování“ na 

jednom místě, tedy se v něm nachází střed rotace i změny velikosti, víme, že 

nevychýlený elektronový svazek probíhá po optické ose a centrování je úspěšné.  

Samotný algoritmus centrování elektronového svazku je následující: 
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1. Nastavíme napětí na obou deflektorech na hodnotu 0. 

2. Při „wobblování“ nějakým parametrem optické soustavy načteme dva snímky a 

najdeme polohu středu transformace. 

3. Napětí na deflektoru v ose x nastavíme na zvolenou jednotkovou hodnotu. 

4. Opět při „wobblování“ stejným parametrem o stejnou hodnotu načteme dva 

snímky a najdeme změněnou polohu středu transformace. 

5. Napětí na deflektoru v ose x nastavíme zpět na 0 a místo toho nastavíme napětí 

v ose y na jednotkovou hodnotu. 

6. Potřetí načteme dva snímky a najdeme změněný střed transformace. 

7. Ze dvou vektorů posunutí středu transformace působením jednotkového napětí 

na deflektorech v každé ose spočítáme takovou jejich lineární kombinaci, která 

je potřeba k posunutí středu transformace doprostřed snímků a získanými 

koeficienty vynásobíme jednotková napětí na deflektorech a podle toho je 

nastavíme. 

Je zřejmé, že nastavit střed transformace přesně doprostřed snímků se podaří 

pouze v případě, že se střed posouvá lineárně v závislosti na napětí na deflektorech 

(používáme lineární kombinaci vektorů posunutí). V praxi se ukazuje, že tomu tak 

s hrubou přesností skutečně je, a pokud požadujeme vyšší přesnost, můžeme proces 

iterativně opakovat. Bylo experimentálně ověřeno, že již při dvojím opakování 

algoritmu při různých zvětšeních lze dosáhnout přesnosti větší, než jaké je schopen 

člověk při manuálním centrování. 

5.2.2 Hledání středu transformace 

Použití matematických metod popsaných v této práci za účelem centrování 

elektronového svazku spočívá v hledání středu transformace. K dispozici totiž 

v každém kroku centrovacího algoritmu máme pouze dva snímky v digitální podobě, 
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o nichž víme, že jsou vzájemně otočeny o neznámý úhel a je mezi nimi změna 

zvětšení v neznámém poměru, obojí podle téhož neznámého středu. Máme tedy 4 

neznámé parametry – úhel rotace (označme jej φ), koeficient změny zvětšení 

(označme jej k) a dvě souřadnice středu transformace (označme je XC a YC).  

Pokud najdeme několik různých bodů obrazu, u nichž se nám podaří určit 

vektor jejich vzájemného posunutí mezi jednotlivými snímky, můžeme pro každý 

z nich napsat rovnice: 

�C��� ≐ ∆0�/� − �� ≐ −∆/�0� − ��                                                                                              �5.3� 

> − 1 ≐ ∆/�/� − �� ≐ ∆0�0� − ��                                                                                              �5.4� 

nebo po vyjádření XC a YC: 

�� ≐ /� − ∆0��C��� ≐ /� − ∆/�> − 1                                                                                      �5.5� 

�� ≐ 0� + ∆/��C��� ≐ 0� − ∆0�> − 1                                                                                        �5.6� 

kde xi a yi jsou souřadnice daného bodu a ∆xi a ∆yi jsou složky jeho posunutí 

mezi prvním a druhým snímkem, po řadě v osách x a y. 

Znaménko ≐ použité v předchozích rovnicích má smysl „přibližně se rovná“, 

což znamená, že se budeme snažit najít takové parametry φ, k, XC a YC, aby pro 

všechny body, u nichž známe posunutí mezi prvním a druhým snímkem, byly 

v rovnicích co nejmenší odchylky. Jak bylo popsáno v kapitole 3.2, nejlepších 

výsledku dosáhneme tehdy, když se budeme snažit minimalizovat součet druhých 

mocnin odchylek, k čemuž slouží metoda nejmenších čtverců. Na první pohled se 

sice zdá, že funkce tangens při aplikaci metody nejmenších čtverců vytvoří soustavu 

rovnic neřešitelnou běžným způsobem, ale stačí zavést substituci u = tg(φ) a soustava 

bude řešitelná. Stejně tak je vhodné zavést substituci t = k ‒ 1. 
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5.2.3 Výpočet posunutí zvolených bodů obrazu 

Posledním, nejelementárnějším úkolem při centrování elektronového svazku 

je nalezení posunutí několika zvolených bodů mezi dvěma snímky, jejichž 

souřadnice budeme dosazovat do výše zmíněných rovnic. Pro tento úkol lze použít 

jednu z metod popsaných v hlavní části této práce, a to metodu nejmenších čtverců 

(mám na mysli její aplikaci na celé snímky, jak je popsána v kapitole 3.2.2). 

Popsaná metoda nám umožňuje najít parametry translační a rotační 

transformace. V tuto chvíli však navíc řešíme i změnu zvětšení obrazu, kterou není 

možné jednoduchým způsobem do metody zakomponovat, takže je nutné metodu 

modifikovat. Modifikace spočívá v tom, že snímky segmentujeme na několik 

menších částí, u nichž lze prostorové transformace úměrné velikosti snímku (tj. 

rotaci a změnu zvětšení) zanedbat a významná zůstává pouze translace. To je 

výhodné, protože translace je právě to, co potřebujeme pro dosazení do rovnic 5.1 až 

5.4, za proměnné ∆xi a ∆yi.  

Princip modifikované metody je schematicky znázorněn na Obr. 13. Nalezený 

střed transformace je znázorněn červeným křížkem, jednotlivé segmenty potom 

světlemodrými čtverci a vektory jejich posunutí (určené s použitím druhého snímku, 

který na obrázku není) oranžovými šipkami. Na obrázku je vidět, že se jedná o rotaci 

v záporném smyslu a zvětšení, protože šipky směřují částečně ve směru rotace a 

částečně směrem od středu transformace. V tomto případě se nejedná o reálný 

snímek z mikroskopu, ale o náhodnou fotografii kočky, na níž byly předem uměle 

provedeny známé prostorové transformace a sloužila k testování správnosti výpočtu. 
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Obr. 13 Schéma segmentace snímků 

Jediným problémem této metody je nalezení ideálního počtu a ideální 

velikosti jednotlivých segmentů. U příliš malého počtu segmentů získáme malé 

množství dat pro výpočet středu transformace a výpočet nebude dostatečně robustní 

vůči náhodnému chybnému určení posunutí, zatímco velký počet segmentů 

způsobuje zbytečné prodlužování doby výpočtu. Podobně u příliš malých segmentů 

roste pravděpodobnost chybného výpočtu, např. z důvodu, že segment nemusí 

obsahovat vůbec žádný výrazný objekt a metoda pak porovnává pouze šum a má 

téměř náhodný výsledek, nebo z důvodu, že posunutí bude srovnatelné s rozměry 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 51 

segmentu a ty se tedy budou v prvním a druhém snímku příliš málo překrývat. A 

nakonec u příliš velkých segmentů nemusí být splněna podmínka zanedbatelnosti 

rotace a změny zvětšení vůči translaci a výpočet může být proto opět chybný. 

5.2.4 Výsledek experimentu 

Popsanou metodu se podařilo naprogramovat a experimentálně vyzkoušet na 

reálném mikroskopu. Bylo zjištěno, že ideální počet výše zmíněných segmentů by 

mohl být 16 (matice 4x4) a ideální segment by mohl být čtverec o straně zhruba 40% 

délky strany snímku. Segmenty se tedy překrývají, avšak není důvod, proč by to 

mělo mít na výpočet jakýkoliv negativní vliv. 

S touto konfigurací se na reálném mikroskopu podařilo dosáhnout úspěšnosti 

hledání středu transformace asi 50%, tj. zhruba v polovině případů byl střed nalezen 

počítačem tam, kam by ho člověk na základě stejných dvou snímků umístil 

intuitivně, a zhruba v polovině případů někde zcela jinde. Neúspěšná je metoda 

tehdy, když příliš velké množství segmentů neobsahuje žádný výrazný objekt a jejich 

posunutí jsou tedy určena chybně a kvůli jejich množství je nelze před výpočtem 

středu izolovat od těch správně vypočítaných a odstranit. Alternativou k této metodě 

by mohlo být hledání konkrétních charakteristik obrazu (např. rohů, homogenních 

oblastí, hran, …) a určování jejich posunutí mezi snímky, s jejichž souřadnicemi by 

se poté nakládalo stejným způsobem jako u této metody. 
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6. Závěr 

Seznámil jsem se s problémem prostorových transformací mezi po sobě 

jdoucími snímky z reálného elektronového mikroskopu a navrhl jsem tři univerzální 

metody pro skládání snímků, metodu prostého průměrování, nejmenších čtverců a 

vektorového prostoru. Všechny tři metody jsem naprogramoval v jazyce C# a 

testoval jsem je jednak jako součást aplikace poskytující uživatelské rozhraní 

k reálnému mikroskopu, a jednak jsem vytvořil vlastní testovací aplikaci, která 

nepotřebuje ke svému chodu elektronový mikroskop a spojuje předem nasnímané 

obrázky. Části zdrojového kódu obsahující tyto metody přikládám jako přílohy, celý 

kód je pak na CD. 

Zjistil jsem, že metoda prostého průměrování je pro svoji rychlost vhodná pro 

skládání snímků v reálném čase tam, kde jsou prostorové transformace zanedbatelné. 

Dále jsem zjistil, že metoda vektorového prostoru je vlastně pouze její modifikací 

s „inteligentními“ koeficienty při průměrování snímků a je o tolik časově náročnější 

a zároveň nepříliš spolehlivá v odstraňování šumu, že se ukázala jako nevhodná. 

Metoda nejmenších čtverců se ukázala jako nejvhodnější, protože vykazovala dobré 

výsledky při malých i velkých prostorových transformacích a rozhodl jsem se 

vyzkoušet její použití k dalším účelům, konkrétně získání superrozlišení a centrování 

elektronového svazku. 

Úspěšnost v získávání superrozlišení lze zhodnotit jen subjektivně, a 

subjektivně hodnotím metodu nejmenších čtverců v získávání superrozlišení jako 

úspěšnou. Úspěšnost téže metody při centrování elektronového svazku můžeme 

vyjádřit jako procento případů, kdy je výpočet správný a svazek se pomocí něj podaří 

vycentrovat - to se pohybuje zhruba kolem 50%, což by bylo vhodné do budoucna 

zlepšit, jelikož spolehlivost a z toho vyplývající použitelnost pro laické uživatele je 

obvykle jedním z hlavních požadavků. 

Všechny metody popsané v této práci jsou však jakýmsi způsobem 

„univerzální“, tj. fungují bez jakékoliv předchozí znalosti tvaru a vlastností vzorku. 
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Budoucí vývoj algoritmů pro skládání snímků vidím v neuniverzálních metodách, tj. 

takových, které ve snímcích hledají konkrétní rysy, např. rohy, hrany, souvislé 

plochy atd., a tyto rysy mezi sebou porovnávají a na jejich základě určují parametry 

téměř jakékoliv prostorové transformace. Je však velmi obtížné správně určit jaké 

rysy obrazu hledat, aby se ve snímcích s určitostí nacházely, byl jich dostatečný 

počet, ale zároveň aby jich nebylo příliš, aby bylo možné je s jistotou správně 

přiřadit jejich ekvivalentům v druhém snímku apod.. Tyto metody jsou velmi 

zajímavou alternativou k metodám popsaným v této práci, avšak vyžadují delší 

studium a úsilí při realizaci. 
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Příloha 1 Výtah ze zdrojového kódu – Metoda 

prostého průměrování 
public static Bitmap SimpleAveraging(Image[] bitmaps) 

{ 

    int height = bitmaps[0].Height; 

    int width = bitmaps[0].Width; 

    double[,] oArray = new double[height, width]; 

    for (int i = 0; i < bitmaps.Length; i++) 

    { 

        double[,] tempArray = DoubleArrayFromBmp((Bitmap)bitmaps[i]); 

        //metoda prevadejici Bitmap na pole double[,] 

        for (int j = 0; j < height; j++) 

        { 

            for (int k = 0; k < width; k++) 

            { 

                oArray[j, k] += tempArray[j, k]; 

            } 

        } 

    } 

    Image tempImg = ImageFromArray(oArray, width, height); 

    //metoda, ktera prevede pole double[,] zpet na Image a zaroven jej  

    //normalizuje na hodnoty od 0 do 255, takze neni potreba provadet  

    //deleni poctem snimku 

    return (Bitmap)tempImg;  

} 

  



 

Příloha 2 Výtah ze zdrojového kódu – Metoda 

nejmenších čtverců 
public static Bitmap AveragingWithLeastSquaresMetod(Image[] bitmaps) 

{ 

    int n = bitmaps.Length; 

    if (n < 2) 

    { 

        MessageBox.Show("ERROR", "there must be at least 2 images!"); 

        return null; 

    } 

    double[][,] arrays = DoubleArrayArrayFromBmpArray(bitmaps); 

    //vytvori pole poli double[,] z pole obrazku 

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) 

    { 

        Displacement tempDispl = LeastSquares(arrays[n - 1], arrays[i]); 
        //spocita transformaci mezi danym a poslednim snimkem, viz nize 
        arrays[i] = TransformArrayBilinear(arrays[i], tempDispl); 
        //posune snimek pomoci bilinearni interpolace, aby pasoval na  
        //posledni snimek 
    } 

    int height = bitmaps[0].Height; 

    int width = bitmaps[0].Width; 

    double[,] oArray = new double[height, width]; 

    //pole pro zprumerovani posunutych snimku 

    for (int i = 0; i < n; i++) 

    { 

        for (int j = 0; j < height; j++) 

        { 

            for (int k = 0; k < width; k++) 

            { 

                oArray[j, k] += arrays[i][j, k]; 

            } 

        } 

    } 

    return (Bitmap)ImageFromArray(oArray, width, height); 

    //opet vratime obrazek normalizovany do hodnot 0 - 256, takze neni treba    

    //deleni poctem snimku 

} 

 

public static Displacement LeastSquares(Image[] bitmaps) 

{ 

    int[] factors = { 32, 16, 8, 4, 2 };     

    //koeficienty pro pyramidovity vypocet, pro rychlost se predpoklada, 

    //ze to budou po sobe jdouci mocniny dvou, ale metodu lze modifikovat, 

    //aby to bylo jinak 

    int n = factors.Length; 

 

    double[][,] shrunk1 = new double[n][,]; 

    double[][,] shrunk2 = new double[n][,]; 

    double[,] tempShrunk; 

 

    //vytvareni zmensenych obrazku pro pyramidovity vypocet, metoda  

    //ShrinkToHalf zmensi pole double[,] na polovinu tak, ze vzdy 

    //zprumeruje 2x2 pixely do jednoho 

    shrunk1[n - 1] = ShrinkToHalf(array1); 

    shrunk2[n - 1] = ShrinkToHalf(array2); 

    for (int i = n - 2; i >= 0; i--) 

    { 

        shrunk1[i] = ShrinkToHalf(shrunk1[i + 1]); 

        shrunk2[i] = ShrinkToHalf(shrunk2[i + 1]); 

    } 

 

    //iterativni (pyramidovity) vypocet 

    Displacement displ = ComputeStep(shrunk1[0],              

        shrunk2[0]).Multiply(factors[0]); 



 

    //Displacement je trida obsahujici promenne udavajici posun v ose x, 

    //posun v ose y a uhel rotace a jednoduche metody typu Add a Multiply 

    //metoda ComputeStep je popsana nize 

    double f; 

    for (int i = 1; i < n; i++) 

    { 

        f = (double)factors[i]; 

        for (int j = 0; j < i + 2; j++) 

        { 

            tempShrunk = TransformArrayBilinear(shrunk2[i],  

                displ.Multiply(1.0 / f)); 

            //TransformArrayBilinear je metoda, ktera pole double[,]  

            //transformuje podle udaju v objektu typu Displacement s  

            //pouzitim bilinearni interpolace 

            displ.Add(ComputeStep(shrunk1[i], tempShrunk).Multiply(f)); 

        } 

    } 

    return displ; 

} 

 

private static Displacement ComputeStep(double[,] array1, double[,] array2) 

{ 

    int n = array1.GetLength(1); 

    //pro jednoduchost se predpoklada, ze oba obrazky jsou stejne velke a      

    //ctvercove 

    double gX, gY, gT, gA; 

    double m11 = 0, m1221 = 0, m1331 = 0, m22 = 0, m2332 = 0, m33 = 0; 

    double rs1 = 0, rs2 = 0, rs3 = 0; 

 

    for (int i = 0; i < n; i++) 

    { 

        for (int j = 0; j < n; j++) 

        { 

            if (j == 0) gX = array1[i, 1] - array1[i, 0]; 

            else if (j == n - 1) gX = array1[i, j] - array1[i, j - 1]; 

            else gX = (array1[i, j + 1] - array1[i, j - 1]) / 2.0; 

            if (i == 0) gY = array1[1, j] - array1[0, j]; 

            else if (i == n - 1) gY = array1[i, j] - array1[i - 1, j]; 

            else gY = (array1[i + 1, j] - array1[i - 1, j]) / 2.0; 

            gT = array2[i, j] - array1[i, j]; 

            gA = j * gY + i * gX; 

 

            //vytvoreni matice soustavy rovnic 

            m11 += gX * gX; 

            m1221 += gX * gY; 

            m1331 += gA * gX; 

            m22 += gY * gY; 

            m2332 += gA * gY; 

            m33 += gA * gA; 

         

            //vytvoreni vektoru pravych stran soustavy rovnic 

            rs1 += gX * gT; 

            rs2 += gY * gT; 

            rs3 += gA * gT; 

 

            //soustavu rovnic lze najit v kapitole 3.2 

        } 

    } 

    double[,] matrix = { { m11, m1221, m1331 }, { m1221, m22, m2332 },  

        { m1331, m2332, m33 } }; 

    double[] rightSide = { rs1, rs2, rs3 }; 

    double[] o = SolveMatrix(matrix, rightSide); 

    //SolveMatrix vyresi soustavu rovnic 

    return new Displacement(o[0], o[1], o[2]); 

} 

  



 

Příloha 3 Výtah ze zdrojového kódu – Metoda 

vektorového prostoru 
public static Bitmap VectorSpace(Image[] bitmaps) 

{ 

    int n = bitmaps.Length; 

    if (n < 3) 

    { 

        MessageBox.Show("ERROR", "there must be at least 3 images!"); 

        return null; 

    } 

    OGBase ogb = new OGBase(new Vector((Bitmap)bitmaps[0])); 

    //zada prvni vektor do ortogonalni baze 

    for (int i = 1; i < n - 1; i++) 

    { 

        ogb.GSAdd(new Vector((Bitmap)bitmaps[i])); 

        //zada dalsi vektory do ortogonalni baze 

    } 

    Vector vect = ogb.GSDiff(new Vector((Bitmap)bitmaps[n - 1])); 

    //vytvori kolmy prumet posledniho vektoru do ortogonalni baze 

    return vect.ToBitmap24bpp(512); 

    //vrati vektor jako obrazek o sirce 512 

} 

 

private class OGBase 

{ 

    public ArrayList vectors; 

    public int Dimension 

    { 

        get 

        { 

            return vectors.Count; 

        } 

    } 

    public int length; 

 

    //nedulezite metody a konstruktory vynechany 

 

    public void GSAdd(Vector v) 

    { 

        Vector temp = new Vector(v); 

        if (v.Length != length) 

        { 

            return; 

        } 

        foreach (Vector bV in vectors) 

        { 

            //vypocet podle Gram-Schmidtova algoritmu 

            double k = InnerProduct(v, bV); 

            for (int j = 0; j < length; j++) 

            { 

                temp.data[j] -= k * bV.data[j]; 

            } 

        } 

        vectors.Add(temp.Normalised); 

    } 

 

    public Vector GSDiff(Vector v) 

    { 

        //vypocet podle posledni casti Gram-Schmidtova algoritmu 

        if (v.Length != length) 

        { 

            return null; 

        } 

        Vector o = new Vector(length); 

        foreach (Vector bV in vectors) 



 

        { 

            double k = InnerProduct(v, bV); 

            for (int j = 0; j < length; j++) 

            { 

                o.data[j] += k * bV.data[j]; 

            } 

        } 

        return o; 

    } 

 

    private double InnerProduct(Vector v1, Vector v2) 

    { 

        double o = 0.0; 

        if (v1.Length != length || v2.Length != length) 

        { 

            return o; 

        } 

        for (int i = 0; i < length; i++) 

        { 

            o += v1.data[i] * v2.data[i]; 

        } 

        return o; 

    } 

} 

 

public class Vector 

{ 

    public double[] data; 

    public int Length 

    { 

        get 

        { 

            return data.Length; 

        } 

    } 

 

    //nedulezite metody a konstruktory vynechany 

     

    public double vectorLength 

    { 

        get 

        { 

            double sq = 0.0; 

            for (int i = 0; i < Length; i++) 

            { 

                sq += data[i] * data[i]; 

            } 

            return Math.Sqrt(sq); 

        } 

    } 

 

    public Vector Normalised 

    { 

        get 

        { 

            Vector o = new Vector(Length); 

            double sq = vectorLength; 

            if (sq == 0.0) 

            { 

                return new Vector(0); 

            } 

            for (int i = 0; i < Length; i++) 

            { 

                o.data[i] = data[i] / sq; 

            } 

    return o; 

    } 

} 


