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ABSTRAKT 

Tato Diplomová práce, která nese název „Monitorovací systém pro zjištění motility a 

polohy laboratorních zvířat po  anestézii“ se zaměřuje na návrh a realizaci bezkontaktní 

detekce polohy laboratorního potkana nebo myši ve výběhu s průhledným krytem. Práce  

si klade za cíl nalézt vhodné metody realizaci bezkontaktní detekce polohy 

laboratorního potkana nebo myši a automaticky určit a zobrazit  průměrnou rychlost 

nebo jiné charakteristiky pohybu. Zadání vzešlo z potřeb monitoringu zvířat po 

kurativním zásahu a také jako potřebná utilita pro budoucí  „stínování“ pohyb zvířete 

(automatické cílení na jizvu na zádech zvířete).

Potkan,  který je  umístěný uvnitř výběhu  je buď standardně pohyblivý nebo je omámen 

po anestezií. V této práci se zabývám nejprve rešerší automatických monitorovacích 

systémů pro detekci polohy zvířat ve výběhu. Pak v praktické části jsou testovány tři 

typy kamer pro obrazovou detekci polohy potkana a je navrhnut skript pro automatickou 

detekci a analýzu pohybu potkana.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Sledování polohy zvířete, detekce pohyblivosti v reálném čase, detekce laboratorních 

myší, myš, laboratorní myš, počítačové vidění, segmentace obrazu, sledování 

laboratorních zvířat 

ABSTRAKT 

This diplom work entitled "Monitoring system for the detection of motility and position of 

laboratory animals after anesthesia" focuses on the design and implementation of non-contact 

detection of the rat or mouse position in the enclosure with a transparent cover. The aim of this 

semester paper is to find suitable methods of realizing contactless detection of the position of a 

laboratory rat or mouse. This automatic positioning of the animal will be used as the basis for 

controlling the irradiator in the next follow-up work, which will "shade" animal movement and aim 

at the scar on the animal's back. 

The rat that is located inside an enclosure is either standard or movable after anesthesia. In this 

work I first deal with searches of automatic monitoring systems for detecting the position of animals 

in the enclosure. Then, in the practical part, I test three types of cameras for image detection of rat 

position. Evaluation software for motion analysis will largely be solved in the follow-up diploma 

thesis.Project made  like monitoring and detecting software based on OpenCV. 

KEYWORDS 

Animal position tracking ,realtime motility detection ,laboratory mouse detection 

,mouse,laboratory mouse, computer vision, image segmentation,Laboratory animal 

tracking 
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1. Úvod 

   V dnešní době  je testování na živých zvířatech  klíčovou metodou v medicínských a 

farmaceutických vědách. Je to stále nezastupitelné metoda pro selekci nových léku pro 

člověka a sledování terapeutických výsledků nových metod. Analýza pohybu je 

poměrně novým analytickým nástrojem, který přináší nové poznatky do animálních 

výzkumů, zejména do hodnocení progrese a léčby ortopedických a 

neurodegenerativních chorob. 

   Hlavními cíly diplomové práce byla rešerše metod bezkontaktní detekce polohy 

laboratorních zvířat a  navrhnutí  komplexního hardwarového  a softwarového řešení 

pro sestavení vhodného monitorovací systému pro bezkontaktní detekci pohybu potkana 

(tak aby nezpůsoboval při dlouhodobém použití stres zvířete). Monitorovací systém by 

měl fungovat v reálném čase (tj. výstup souřadnic x-y polohy zvířete by měl být 

k dispozici v reálném čase pro další použití, např. pro veterinární aplikace jako 

ozařovací robotická ruka). Doplňkovým cílem práce bylo také doplnění monitorovacího 

systému o dlouhodobý záznam dat (např. jednoduchý csv soubor nebo grafický soubor s 

trajektorií) a základní statistické vyhodnocování motility zvířete nebo různých variant 

nemocného zvířete.   

   Detekce živého zvířete není jednoduchá. Vetší část práce zabraly předběžné testy 

kamer a detektorů, většina výsledků předběžných testů a jejich srovnání 

s publikovanými obdobnými testy je zařazena do kapitol 4.6 až 4.8. Následně po volbě 

optimální kamery bylo nutno se vypořádat s problémy obstarání softwarových 

platforem pro analýzu obrazu (často oproti informacím výrobce neměly dobrou 

konektivitu s kamerou nebo vyžadovaly doplňky a knihovny, které nebylo možno v ČR 

získat).  Navrhnutí, testování a kalibrace softwarové části systému a finální nastavení 

kamerového systému pak byla náplní posledních dvou měsíců práce a je shrnuto 

v kapitolách 5 a 6. 
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2. Laboratorní potkan a jeho využití

  Laboratorní potkan  (rattus norvegicus)  je  velmi širokým použitým modelovým 

organismem ve výzkumu i v kontrolních laboratořích průmyslového provozu. V 

biologických a veterinárních laboratořích se začal využívat od 19. století. 

Nejpočetnějším organismem ve výzkumných laboratořích je sice stále laboratorní myš 

(mus musculus), potkan je však druhé nejužívanější laboratorní zvíře.[1] Nejčastěji se 

používá potkan ve věku 8 až 12 týdnů [2]. Škála použití laboratorních potkanů je velmi 

široká: od testování toxicity nových chemických přípravků (například saponáty, 

hnojiva,  aditiva potravin a nápojů), přes testování škodlivosti moderních fyzikálních a 

chemických agens (radioaktivní záření, bojové plyny, anestetika, odpuzovače 

hlodavců),  až po testy nových farmakologických látek vyvíjených farmaceutickými 

firmami nebo testy nových metod operací [3]. Velmi moderním využitím je taky 

testování základní inteligence, výzkum procesu rozhodování a výzkum faktorů 

stimulujících inteligenci a rychlost rozhodování (obecně tzv.kognitivních funkcí)[4]. 

Laboratorní studie na potkanech se označují často jako “preklinické testování”, neboť 

tyto laboratorní testy většinou předcházejí pilotním testům na dobrovolnících v 

klinických studiích. Pro efektivní testování farmaceutických přípravků a přístrojů nebo 

fyzikálních procedur se často laboratorním potkanům indukuje určité onemocnění nebo 

patologie. Často se indukuje například diabetes, nádorové onemocnění, nebo různá 

neurodegenerativní onemocnění. Často se indukují také zlomeniny (pro výzkum 

regenerativních látek a ortopedických pomůcek), jizvy na kůži (pro výzkum 

urychlovačů hojení), nebo ischemie určitých partií svalů nebo kůže. Potkan je poměrně 

dobrým modelovým organismem i pro anatomii a funkční biologii člověka.  Potkan je 

vhodný na experimenty zejména z ekonomického důvodu. Je mnohonásobně levnější 

než králíci a velká zvířata. Velmi snadno se také v laboratoři množí. Potkan si poměrně 

dobře zvykne na přítomnost laboranta, pokud není stresován, tak  se nebojí  člověka. 

Jeho chov je nenáročný na prostor (bez jakéhokoli stresu jsou schopni přežívat na 

prostoru cca 50 x 30 cm po většinu života) a na vybavení chovných klecí (postačuje 

pítko na vodu, pravidelný přísun granulovaného krmiva a čistého steliva)[3].V 

minulých desetiletích se vyskytla řada hnutí a podpisových akcí na zákaz laboratorního 

chovu potkanů a zákaz experimentů na potkanech. Je zde v posledních letech snaha 

omezit zbytečné experimenty a státní úřady ve všech zemích mají dohled nad 



3 

oprávněností experimentů [1]. Nicméně pro realizaci výzkumu   řady onemocnění, 

farmakologických látek a fyzikálních léčebných procedur budou experimenty na 

potkanech ještě určitě dlouho základní metodou a v dohledné době je nenahradí ani 

moderní in silico modelace. 
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3. Detekce polohy objektů

3.1 Detekce polohy objektů bez použití kamery 

3.1.1. Optická brána 

Optická brána (nebo také optická závora) je jeden z nejpoužívanějších detektorů polohy 

snímání předmětu, který se používá pro velké množství aplikací – například pro 

automatizaci výrobních procesů. Existuje hodně velké množství různých druhů 

optických závor.  Níže jsou příklady několika z nich: 

- 3.1.1.1. JEDNOCESTNÁ OPTICKÁ ZÁVORA

Takový druh brány se skládá z vysílající a přijímací jednotky (viz obr.1a-d) , jednotky  

jsou umístěny na opačných stranách snímací cesty. Snímaný objekt přerušuje světelný 

paprsek mezi vysílačem a detektorem – tím způsobuje vznik binárního signálu na 

přijímací. Tento typ optické závory je dobrý do nepříznivého prostředí.  

3.1.1.2. Reflexní optická závora 

Vysílač a detektor u reflexních optických závor jsou umístěny v jedné rovině ve stejném 

pouzdru a na opačné straně snímací cesty je umístěn odrážeč, který odrazí světelný 

paprsek nazpět  do detektoru. Snímaný objekt přeruší světelný paprsek, který byl 

odražen a tím způsobí změnu stavu signálu detektoru. 

- 

- OBR. 1 DRUHY OPTICKÝCH ZÁVOR: A)-D) JEDNOCESTNÁ OPTICKÁ ZÁVORA, E) 

REFLEXNÍ OPTICKÁ ZÁVORA.[50] 
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- 3.1.2.  ULTRAZVUKOVÝ  MONITORING POLOHY MALÝCH OBJEKTŮ

Příkladem moderního ultrazvukového monitorovacího modulu je modul z názvem  HC-

SR04, který je výrobcem definován jako speciální rozšíření pro Arduino(Obr. 2) a jiné 

desky  je ultrazvukovým měřičem vzdálenosti.  Na této desce se nachází ultrazvukový 

vysílač a přijímač a taky obvody pro doplňkové vyhodnocovací a komunikační funkce 

zařízení. 

Obr. 2 : Ultrazvukový detektor přiblížení.[48] 

Tento modul HC-SR04 nám dává možnost detekovat předměty ve vzdálenosti 

v rozmezí 2cm až 4 metry (největší přesnost – první 2 metry), pracovní úhel detekce  je 

kolem 15 stupňů.  [6]. 

Princip toho monitorovacího modulu spočívá v tom, že ultrazvukový vysílač vyšle 

vysokofrekvenční akustický pulz (40Hz)  a pulz se šíří od vysílače k předmětu určitou 

dobu (závislou na vzdálenosti)  a určitou stejnou  dobu nazpět a po tomto časovém  

intervalu  nastává  jeho zachycení ultrazvukovým detektorem, nakonec  spočítá na 

základě rychlosti zvuku vzdálenost od objektu. 

Podobné ultrazvukové detektory se v posledních letech používají například jako senzor 

přiblížení, který je součástí tzv. parkovacích asistentů[7]. Pomocí tohoto senzoru se 

vyhodnocuje, jak daleko je od zadního nárazníku stěna nebo jiný zaparkovaný 

automobil a hodnota vzdálenosti se v reálném čase ukazuje řidiči na palubní desce. 

Obdobné malé ultrazvukové detektory se používají i při detekci vzdálenosti krav nebo 

jiných velkých zvířat (pasoucích se na na pastvinách nebo v oborách)  od napájecího 

žlabu nebo koryta s krmnou směsí, zařízení pak vyhodnocuje kolikrát přišlo zvíře za 

den do těsné blízkosti žlabu[8].  
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Obr. 3 : Ultrazvukový detektor přiblížení zvířete ke žlabu.[49] 

Ultrazvuková zařízení jsou dnes již poměrně levná, ale problém je v tom, že mají 

poměrně úzký úhel detekce a jsou tak vhodná jen pro základní měření  v jednom směru 

(překážka za autem, vzdálenost krávy přicházející ke korytu)  nikoli k přesnému měření 

polohy zvířete nebo objektu v x-y dvourozměrné ploše. Dále je také problémem, že 

vysílaný vysokofrekvenční pulz je tlumen řadou materiálů a bude jej například tlumit 

srst potkana. 

 

- 3.3 OZAŘOVÁNÍ A TRASOVÁNÍ LABORATORNÍHO ZVÍŘETE 

     Cíl práce se odvíjí od potřeb veterinárních lékařů zabývajících se kožními jizvami a 

nádory, kteří aktuálně používají laboratorní potkany a testují na nich aplikaci ozařování. 

Ozařování se lékaři snaží zacílit na přesně definovanou plochu jizvy (nejčastěji 

uprostřed hřbetu zvířete) nebo na „střed“ zvířete. Standardně je potkan v chovném 

zařízení umístěn v boxu o rozměrech cca 50 x 50 cm (viz Obr. 4), nasměrování 

ozařovací hlavice na pohybujícího se potkana  je tedy poměrně problematické.  
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Obr. 4. Chovné boxy 

. 

3.3.1 Ozařování v lineárním tubusu  

Veterinární specialisté při tvorbě zadání diplomové práce zmínili také atypické chovné 

boxy, které nárazově používají pro některé specifické aplikace. Příkladem je úzká 

fixační trubice, která nachází uplatnění hlavně při potřebě koncentrace ozařovací dávky. 

U této fixační turbice (viz Obr. 7) plánují používat režim, kdy potkan je vložen dovnitř 

na  dobu 1h denně.  Pro tuto trubici je také třeba vyvinout snímací hardware a software, 

který by realizoval měření přesné polohy potkana (ideálně těžiště nebo vyznačené jizvy) 

a také by v reálném čase tuto informaci o poloze předal (např. ke 

komerčnímu automatickému posuvníku ozařovací aparatury, která by měla co nejlépe 

sledovat jizvu nebo nádor a aplikovat dávku záření neustále z co nejmenší blízkosti po 

dobu 1 hodiny). 
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A    B   

 C 

 

Obr. 5. Lineární tubus pro potkana. A – pohled shora, B - Trubice  (ze předu), C - 

Trubice  (z boku). Šedý válec = geometrický model těla potkana, čevená plocha = 

geometrický model jizvy (shora) 

 

3.2 Detekce polohy objektů s použitím kamery a 

kombinovaných systémů 

Byla provedena rešerše pro analýzu již  publikovaných systémů na monitorovaní polohy 

zvířat nebo osob, souhrn rešerše je uveden v Příloze A (na konci práce). Tabulka uvádí 

u publikovaných systémů jejich základní princip detekce pohybu a rozlišovací princip 

motility různých živých objektů a  uvádí dále typu kamer a  hodnocením zda systém 

způsobuje dodatečný stres  nebo nevykazuje způsobení stresu. 

V tabulce je také uvedeno, jak uvedený analytický systém funguje  - tj. zda v reálném 

čase, nebo až po delším čase od nasnímání dat. Jen 12 prací 

([12],[18],[22],[23],[32],[36],[37],[38],[40]) z tabulky pracuje v reálném čase. Jedna 

z nich[22] způsobuje dodatečný stress. Ani jedna z nich není zameřena na rozlišování 

typu motilit potkana. 
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4. Návrh detekce laboratorních potkanů 

Po prostudování odborných článků k dané tematice (viz tabulka  v Přiloze A)  jsem 

zjistil, že zatím  nikdo požadovanou detekční soustavu pro detekci pohybu potkana 

(případně detekci přesné polohy jizvy v centru hřbetu potkana)  nevytvořil. Jako 

nejvýchodnější se jeví realizovat monitorovací systém  na základě kamerového 

systému; a to s kamerou nad výběhem (boxem), tak aby shora byla dobře patrná jizva na 

zádech potkana.  Jiné principy detekce pohybu předmětu (optická závora  a  

ultrazvukové čidlo přiblížení)  nejsou dobře použitelné pro přesnou lokaci centra zvířete 

nebo malé jizvy. 

   Pokusím se tedy v praktické části o detekovaní  pohybu na základě zpracování  

videosekvence o určité snímkovací frekvenci a  poloha centra potkana nebo jizvy bude 

pomoci analytického softwaru určována  v reálnem čase, a to v prostředí Matlab 

(použitím image Acuquisition toolboxu ) nebo OpenCV knihovny (Open Source 

Computer Vision)[62].  

 

4.1. Přehled pojmů pro tvorbu analytického  softwaru 

 

4.1.1 Rastrový obraz 

Rastrový anebo bitmapový obrázek je popsán pomocí jednotlivých barevných bodů 

(pixelů). Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má určen svou přesnou polohu a 

barvu (např. RGB). Tento způsob popisu obrázků používá např. televize nebo digitální 

fotoaparát. Kvalitu záznamu obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka. 

[54] 

 

4.1.2 Geometrické transformace 

Geometrická transformace slouží k  odstranění geometrických zkreslení – zkosení 
ve snímané ploše 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pixel
https://cs.wikipedia.org/wiki/RGB
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_fotoapar%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_fotoapar%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozli%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%A1_hloubka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_obraz
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Obr. 6. Geometrické transformace. Ilustrace převzata z [54] 

4.1.3 Plošná transformace 

Najde k bodu (x,y) ve vstupním obraze odpovídající bod ve výstupním obraze 

(x’,y’) 

Zpětná transformace T  může být rotace, translace, zkosení, zvětšení. 

Transformujeme na základě znalosti původního i transformovaného obrazu – v 

lícovací body, např. aproximace polynomem n-tého ádu + metoda nejmenších 

čtverců [54]. 

4.2.1. Segmentace obrazu 

Segmentace obrazu  je metoda, nebo spíše skupina metod postavených na různých 

principech, digitálního zpracování obrazu, která slouží k automatickému rozdělení 

vlastního obrazu na oblasti se společnými vlastnostmi a které obvykle mají nějaký 

smysluplný význam. Typickým cílem segmentace obrazu je identifikace potřebne 

časti obrazu a určení oblastí v obraze odpovídajícím významnému prvku 

zachycené scény. 

Výsledky segmentace jsou využitelné například v počítačovém vidění, zpracování 

lékařských obrazových dat nebo při analýze obrazů získaných při dálkovém 

průzkumu Země [55]. 

4.2.2   Jednoduché prahování 

Jednoduchou a nejvíce používanou metodou pro získani binárního obrazu 

z víceurovňového obrazu je prahování.Hlavním principem je nastavení takové hodnoty 

T (prah, z angl. Threshold), aby  pro ni  platilo, že pixely, které mají nižší hodnotu jasu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_zpracov%C3%A1n%C3%AD_obrazu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9_vid%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lkov%C3%BD_pr%C5%AFzkum_Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lkov%C3%BD_pr%C5%AFzkum_Zem%C4%9B
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a pixely o vyšší hodnotě  objektu .Tahle transformace na ziskani  binárního obrazu G ze 

šedotonového obrazu I  je označena  vztahem : 

 (   ) {
 (   )

 (   )
 (1) 

Obr. 7: Původní šedotónový obraz po prahování při volbě globálního prahu T = 180[56] 

Nasledně obraz G  je rozdělen na pozadí a oblast detekovaného objektu z původního 

obrazu I. Prahování je rychlý způsob na segmentaci, což je výhodou pro zpracování 

videosekvencí v realném čase.  

 Různé často úžívané typy prahování jsou: 

cv.THRESH_BINARY;cv.THRESH_BINARY_INV;cv.THRESH_TRUNC;cv.THRES

H_TOZERO;cv.THRESH_TOZERO_INV 

4.3.1 Geometrické momenty 

Nejčastější volba polynomiální báze je 

 (   )      ,(2) 

Vede nás  k výpočtu geometrického momentu[69]: 

∬      (   )     
  

  
,(3) 

 Hodnoty geometrických momentů určují zajímavé charakteristiky v daném obraze. 

Například moment m00 je „hmotnost“ obrazu (pro binární obraz se jedná o plochu 

https://docs.opencv.org/3.1.0/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html
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objektu). Podíly momentů prvního řádu m10 a m01 s momentem m00 určují střed 

těžiště pro x a y:  

   
   

   
,(4) 

 

   
   

   
,(5) 

 

 Hodnoty    a     se nazývají centroidy a jsou používané pro výpočet centrálních 

momentů (viz. Centrální momenty). Druhé řády momentů         určují „rozdělení 

hmotnosti“ obrazu s ohledem na souřadné osy [4]. Protože obraz je však diskrétní 

jasová funkce, používá se pro výpočet geometrických momentů předpis:  

    ∑ ∑      (   )  
   

 
   ,(6) 

 

Pokud se podrobněji podíváme na tento vztah, je patrné, že při určování hodnoty 

momentů se počítá s každým pixelem obrazu. Časová složitost samotného výpočtu je 

tedy ΟMN. Jestliže je třeba určit přesnou hodnotu z navzorkovaného signálu, nelze tuto 

hodnotu snížit. Výpočet v rychlejším čase je možné realizovat za cenu ztráty přesnosti 

(viz [4] kapitola Approximation methods). Efektivně lze momenty určit, pokud máme 

vstupní obraz již předem zpracovaný. Tato práce se zabývá výpočtem s využitím 

dekomponovaných dat. V případech, kdy jsou vstupní data vhodně rozčleněna na oblasti 

popisující popředí a pozadí objektu, většinou dosahujeme lepší časové složitosti. Jedna 

z možných technik pro předzpracování dat, známá jako Quadtree dekompozice, je 

popsána v podkapitole Centrální momenty.  

Dalším typem momentů, se kterými se v praxi můžeme často setkat jsou centrální 

momenty. Jak bylo uvedeno dříve, k jejich výpočtu potřebujeme znát tzv. centroidy. 

Určují se z geometrických momentů m00,, m10 a m01 : 

   
   

   
,(7) 

   
   

   
,(8) 

 Při určených hodnotách centroidů lze pro výpočet samotných centrálních momentů  

použít upravený vzorec pro určení geometrických momentů:  

    ∑ ∑ (    )
 (    )

  (   )  
   

 
    , (9) 
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 Je vhodné podotknout, že takto získané momenty jsou invariantní vůči transformaci 

posunutí (angl. translation) obrazové funkce I.  

V případě, kdy je známo více hodnot geometrických momentů, můžeme centrální 

momenty dopočítat z nich, při využití sady předpisů2 :  

   
   

   
,(10) 

 

   
   

   
,(11) 

 

    ∑ ∑ (    )
 (    )

  (   )  
   

 
   ,(12) 

 

       ,(13) 

      ,(14) 

 

     ,(15) 

                       ,(16) 

             ,(17) 

             ,(18) 

 

 

 

obecně lze předpis pro výpočet centrálního momentu určit:  

    ∑ ∑ ( 
 
)( 
 
)(   )

(   )(   )
(   )    

 
 

 
 ,(19) 

 

4.3.2 Momenty obrazu  

Nalezení  centra (těžíště) objektu v obrazu lze realizovat vypočetní metodou  

„momentů“ v knihovně OpenCV. Níže rozeberu některé detaily výpočtu momentů 

obrazu.  O momentech mluvíme tehdym když určujeme specifický vážený průměr 

intenzity obrazových pixelů, pomocí něhož můžeme najít některé specifické vlastnosti 

obrazu, jako je poloměr, plocha, centroid atd. Pro nalezení těžiště obrazu obvykle 

převedeme původní barevná obraz na na binární formát a pak najdeme jeho težište. 
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,(20) 

,(21) 

Chcete-li najít střed blob, provedeme následující kroky: - 

1. Převeďte obrázek šedotonového

2. Proveďte binarizaci obrazu

3. Po výpočtu momentů najděte střed obrazu

Střed jednoho bloku v obrázku: 

Obr.8. Střed více blobů v obrázku [57] 

4.4. Obrysy a hranice objektu 

Obrys (neboli konturu) lze definovat jednoduše jako spojitá křivka spojující všechny 

body podél hranice určité ploych, ve které body vykazují stejnou barvu nebo intenzitu. 

Obrysy jsou užitečným nástrojem detekce a rozpoznávání objektů. 

Pro větší přesnost analýz jsou často použity  binární obrazy (např. černobílý obraz). 

Takže před nalezením obrysů aplikujte detekci prahu nebo hrany. 

4.5 Nástroje pro zpracovaní videa 

4.5.1 Image Acquisition Toolbox 

https://www.learnopencv.com/wp-content/uploads/2018/07/single-blob-image.png
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V této teoretické části bude uveden základní přehled dvou nástrojů, jimiž jsou Image 

Acquisition Toolbox (použitelný v MATLABU) a OpenCV (použitelné například pro 

platformu Python) 

Image Acquisition Toolbox- je speciálním rozšířením na prostředí Matlab, které 

umožnuje zachyceni obrázku a videa přímo z kompatibilních videokamer a  translaci 

těchto dat přímo ke zpracovaní v MATLAB. 

Toto rozšířeni umožnuje automaticky zjišťovat a konfigurovat  videozařízení, provádět 

analýzu a ukládání obrazu přímo z prostředí MATLAB a Simulink. Balíček podporuje 

většinu nejmodernějších zařízení : od webových kamer po vysoko přesné vývojové 

mikroskopy. 

Kombinace Image Acquisition Toolbox a Image Processing Toolbox je dokonalým 

prostředím pro programovaní aplikací pro zpracovaní obrazu a videa. [58] 

 

 

 

Obr. 9 . Print-screen pro seznámení  s  ovládacím panelem toolboxu  Image Acquisition 

Toolbox  [59] 
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4.5.2. OpenCV 

OpenCV  (Open Source Computer Vision)-je to–knihovna algoritmů počítačového 

vidění, zpracovaní  a numerických algoritmů s otevřeným  programovacím kódem, 

který je realizován na platformě C/C++ a  může fungovat i na Pytonem nebo Matlabe 

platformě. 

 Počítačové vidění (z anglického computer vision) - je to odděleni techniky a vývojářů 

softwaru, které pracuje s tím, abychom vytvářeli  nové zařízení a software a byli jsme 

schopni dostávat užitečnou informaci ze zachyceného obrazu (popř. videa a nebo data 

z lékařských vyšetření). [51] 

 

Obr. 10  Sledovaní polohy objektu pomoci OpenCV.[51] 

 

4.6.   Základní parametry zvířete a kontrastní vlastnosti 

Východiskem pro řešení praktické části je jasná definice, jak je potkan velký, jak je 

kontrastní a jak rychle se pohybuje. V této kapitole 4.1 budou shrnuty základní 

poznatky o velikosti a kontrastu potkana. Poznatky o rychlosti potkana budou shrnuty 

zvlášť v kapitole 4.3, neboť pohyb potkana je značně ovlivněn typem  boxu, který pro 

danou proceduru  budou veterinární lékaři potřebovat. 
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A B

 

Obr. 11 A-Standartní chovný box, kde má potkan možnost pohybu v osech x i y, B- Šedý 

válec = geometrický model těla potkana, červená plocha = geometrický model jizvy 

 

Velikost potkana je zhruba od 10 do 16 cm (bez ocasu). Vhodně pro první testy budeme 

toto tělo potkana modelovat polystyrenovým tubusem. Důležitým požadavkem 

veterinárních lékařů je, abychom detekovali přesnou polohu kožní jizvy, jizva má 

standardně ve veterinárních experimentech  průměr 2 cm. Tuto jizvu v polystyrenovém  

tubusu lze označit červeným plastovým terčíkem (Obr. 11-B). 

Z hlediska kontrastu je důležité, že veterinární lékaři deklarovali plán použití bílých 

potkanů. Chovný box má standardně hnědou barvu, což v kombinaci s bílým tělem dává 

dobrý kontrast. Pokud bude potkan v plexisklovém tubusu, pak plexisklový tubus může 

být umístěn  na tmavší desce stolu a tím pádem je též kontrast dobrý. 

 

 

 



 18 

4.6.1.  Základní parametry pohybu zvířete 

Pohyb zvířete nebyl veterinárními lékaři exaktně popsán. Musíme proto před vlastním 

návrhem detekčního systému dobře charakterizovat  jak rychle se potkan pohybuje, 

respektive kolik času tráví v klidu a kolik v pohybu. Tato charakteristika bude důležitá 

pro samotný návrh monitorovacího systému, neboť pro velmi rychle se pohybující 

objekty bychom museli zvolit vysoké frekvence framování a také velmi rychlý 

vyhodnocovací algoritmus pro reakci v reálném čase (následování potkana robotickou 

rukou, která má ozařovat z co nejbližší vzdálenosti přímo místo jizvy na zádech). Pro 

toto základní kvantifikování typického pohybu potkana byla použita vestavěná kamera 

mobilního telefonu Samsung J3 a přehrávací software  VLC. 

Dle zadání veterinárních lékařů byly charakterizovány 4 situace: 

a)potkan v úzkém tubusu bez anestezie (viz Obr.12) 

b) potkan v úzkém tubusu s anestezií (potkan omámen - zpomalený pohyb) 

c) potkan v kartonové krabici bez anestezie (viz Obr. ) 

d)  potkan v kartonové krabici, boxu s anestezií (viz Obr. 3) 

 

Obr. 12: potkan v úzkém tubusu s anestezií 
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Obr. 13:potkan v kartonové krabici bez anestezie 

 

 

 

Obr. 14 potkan bez anestezií (zeleným- trajektorie čnichu, červené –pozice čenichu 

v začátku měření) 
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Obr. 3 potkan ve standartním chovném boxu s anestezií  (zeleným trajektorie čenichu, 

červené –pozice čenichu v začátku měření). 

Pro experimenty na měření motility byl použit živý laboratorní potkan po aplikaci 

anestetika nebo bez anestetiku. Měření bylo provedeno ve standartním chovném boxu 

kde se potkan může  hýbat v osách X a Y a úzkém tunelu kde se potkan může 

pohybovat  v ose X: 

a) Měření v úzkém tunelu 

Při umístění potkana bez anestetik do plastového tunelu se snaží utéct  takovým 

způsobem, že hodně rychle běží ke konci tunelu,  dotkne  se čenichem okrajové stěny a 

stojí u konce stěny a maximálně se třese.  Při použití anestetika je po vložení do tunelu 

potkan stále na jednom místě a ani během 10 minut se prakticky neposune vpřed ani 

vzad.(Obr. 4) 

Kamerové systémy budeme připravovat pro oba typy boxu (tunel i lepenkový box) a 

zohledníme u obou rychlost potkana a velikost a typ pohybu.  
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Obr. 4 potkan bez anestetik ve výběhu 

b) Měření v chovném boxu 

Bylo provedeno snímaní chovaní potkana v boxech a byla stanovena řada parametrů 

(viz Tab.2 a Tab.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1: Potkan bez anestezie  

Měřeni Čas Pozice 
vzdálenost 

průměrná rychlost 

cm/s min sec X Y 

0.pozice v 

začátku 

měření 

0 32 8 7 

0 

0 

1.pozice 

 

35 18 20 16,40122 5,467073156 

Neměnil 

pozice 
1 2 18 20 

0 
0 

2 1 4 27 12 12,04159 6,020797289 

Neměnil 

pozice 
2 25 33 8 

0 
0 

3.pozice 1 19 2 3 31,40064 7,850159234 

Neměnil 

pozice 
1 30 2 3 

0 
0 

4.pozice 1 35 0 20 17,11724 3,423448554 
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z kterých byla spočítaná průměrná rychlost pro potkany v různých stavech. Bylo 

zjištěno, že potkan se nepohybuje  kontinuálně, ale může sedět například 30 s  a 

následně se 10 s může rychle hýbat lineárně nebo i po zakřivené trajektorii .  Několikrát 

byla zaznamenána  i  možná jiná situace, když potkan někam neběží, ale rotuje na 

jednom míste. 

Po anestetiku se potkan praktické nepohybuje  a většinu času sedí a pomalu se hybe. 

Z výsledku těchto  měření jsem stanovil, že pohyb potkana bez anestetik a po injekci 

anestetika – se výrazně liší prakticky 4 krát : 

1) průměrná rychlost potkana bez anestetika 0,8101cm/s  

2) průměrná rychlost potkana s dodaním anestetik 0,2146cm/s 

 

4.7 Testování materiálů boxu a jejich kompatibility s různými 

typy kamer  

Na obrazech 13-15 je zobrazen náš výběh z různého úhlu a s umístěným uvnitř něho 

potkanem. 

Tab. 2 Potkan s anestezií: 

Měřeni 

Pozice Čas vzdálenost 

rychlost 

cm/s 

x y min sec 

 
 

0.pozice v začátku meřeni 8 7 0 0 0 0 

Neměnil pozice 8 7 0 25 0 0 

1.pozice 5 7 0 28 3 1,5 

Neměnil pozice 5 7 1 40 0 0 

2.pozice 15 7 1 48 10 5 

Neměnil pozice 15 7 2 20 0 0 

3.pozice 18 9 2 24 3,6055 0,9013 

Rotace rotace 3 42 0 0 

Rotace rotace 3 49 0 0 

4.pozice 2 3 3 55 17,08 0,1876 

5.pozice 0 20 4 0 17,1172 0,1630 
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Obr. 5  výběh s průhledným krytem 

 

Obr. 6 výběh rozdělaný na 2 části, z kterých  se skládá 

 

Obr. 7.  Tubus s umístěným uvnitř potkanem (pohled shora) 
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Obr. 20 . Tubus s umístěným uvnitř potkanem (pohled shora) 

 

4. 8.  Testování vhodných kamer pro dlouhodobé snímání a 

test nastavení exportu dat 

Na základě možností naší laboratoře byly pro testování dlouhodobého snímání pohybu 

zvířete vybrány tři kamery.  Obr. 21 Kamery pro pilotní testovaní (A- Starter Set 

HTPA,B-Flir i7,C-Xiaomi YI). Obr.V tabulce 4 je pak přehled jejich technických 

parametrů. 

A  B C

 

Obr. 21 Kamery pro pilotní testovaní (A- Starter Set HTPA,B-Flir i7,C-Xiaomi YI) 
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Tab. 3 použité kamery 

název Typ kamery Typ výstupních 

dat (videa/foto/ 

signálu) 

Rozlišeni Image Sensor Cena  

Kč 

Starter Set 

HTPA 80x64d 

L10/0.7 HiA 

Thermopile 

Array 

 

Infračervená 

kamera 

Signál=Napětí 

úměrné 

zachycené 

radiaci 

80x64 Pixelu HTPA 32*31L17/0.8HiM(SPI) 4600 

Flir i7 Infračervená 

kamera 

JPEG Thermalni rozlišeni 19, 

600 Pixelu, rozlišeniIR 

Detectoru  140 x 140 

Pixels 

(jenom foto) 

Focal plane array(FPA) 35000 

Xiaomi Yi  CMOS  MP4 1080p/60fps, 

960p/60fps, 

720p/120fps, 

480p/240fps 

1080p/48fps, 

960p/48fps, 

720p/60fps 

1080p/30fps, 

720p/48fps 

1080p/24fps 

16 MegaPixelu 

Sony IMX206, 1/2.3", 16MP 

CMOS image sensor with 

Exmor R ability / Panasonic 

MN34120PA, 1/2.3", 16MP 

CMOS image sensor 

1500 

Microsoft HD 

Lifecam 

CMOS Mp4 1920 x 1080 

30fps 

 CMOS image sensor 

 

1800 
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4.8.1  Kamera Starter set HTPA  

 

Nejdřív jako vhodný model byl navrhnout model monitorovacího systému s kamerou 

Starter Set HTPA 80x64d L10/0.7 HiA Thermopile Array  (3-14 μm nebo 8-14 μm), 

protože tuto kameru měli k dispozici v ústavu a taky mě napadlo, že  bude možnost 

rozšířit sadu snímaných parametrů (navíc teplotu toho potkanu). 

Provedl jsem několik experimentů: 

Jako živý objekt pro simulování potkana byla vybraná má ruka. 

Nejdřív jsem si stanovil, jak kamera zobrazuje živý objekt, udělal jsem fotku své ruky 

Na Obr.   je zobrazena má ruka, abych stanovil,  jak naše kamera zobrazuje živý objekt  

A   B    

Obr. 22 testovací snímek z kamery  ven  úzkého výběhu s průhledným krytem A-

infračervený snímek , B-snímek ve viditelném spektru 
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A   

B  

Obr. 23 snímek z kamery ruka umístěna pod  s průhledným krytem výběhu  A-

infračervený snímek , B-snímek ve viditelnem spektru 
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Obr. 8 snímek z kamery kde ruka je umístěna pod spodní částí našeho výběhu 

  

Výsledkem těchto experimentů je to, že jsme pochopili, že povrch plastového tunelu pro 

potkana odráží záření viditelné pro naši kameru. Jak jsem zjistil, toto není z důvodu 

sférického tvaru plexiskla,  protože  absorpce IČ nastává  i při pozorování ruky plochým 

povrchem  tubusu (spodní část plexisklové aparatury). 

 

4.8.2.   KAMERA  FLIR i7 

Také  jsem  provedl experiment  s jinou kamerou  FliR i7(detekční interval  2 μm-13 

μm), dostal  jsem  podobný  výsledky jako s IR kamerou  -   obraz ruky pod plexisklem 

je velmi slabý. (Obr.25). 

Taky pro testování odrazů z důvodu sférické formy tubusu - byl udělán experiment 

zvlášť s vrchní (Obr. 11) a spodní částí výběhu (Obr. 9). 
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Obr. 9 snímek flir i7 z dolní strany          Obr. 10 Flir i7 tubusu  

A   B

 

Obr. 11 snímek pomoci Flir i7 shora. A-infračervený snímek , B-snímek ve viditelném 

spektru 

 



 30 

 

 

Zjistil jsem, že je zde velký odraz záření od povrchu průhledného krytu- víc obr4. 

Taky pro odmítnutí teorie  se odrazí z důvodu sférické formy výběhu - byl udělán 

experimenty zvlášť s vrchní (obr. 25)a spodní částí výběhu (obr. 26). 

4.8.3.   Kamera Xiaomi Yi   

Třetí  experimentální snímaní bylo provedeno s kamerou Xiaomi Yi  a připojením k 

chytrému telefonu a pomocí něj byl potkan monitorován. Zobrazení videa proběhlo přes 

chytrý mobilní telefon. Po experimentu  jsem dostal dobrou kvalitu videa (Obr. 12: 

potkan v úzkém tubusu s anestezií Obr. ) a toto video by šlo následně zpracovat a 

detekovat motilitu potkana na softwaru z počítačů anebo přes chytrý telefon v reálně 

čase. Kamera má bezdrátové Wi-Fi [45]. Připojení k telefonu, je také výhodou pokud 

bude potřeba monitorovat zvíře v zavřených prostorách. Je tu taky možnost zobrazovat 

videa v reálně čase na chytrém telefonu.   [45]. 
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A B

 

Obr. 12  A- Kamera Xiaomi Yi , B-Testovaní Kamery Xiaomi YI  

 

4.8.4.   Kamera Microsoft HD Lifecam 

 Drátová kamera Microsoft (viz obr. 28) tahle kamera ma širokouhlé zorné pole, které 

umožnuje zabrat širší spektrum, při rozlišení 1080p o frekvencích 30 snímku za 

sekundu.Tato kamera je nejlepší pro prototypování.  
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obr.28. kamera Microsoft 

 

4.9. Vyhodnocení parametrů kamer 

Při hodnocení kamer musíme mít na mysli fakt, že při finální aplikaci kamery  ve 

veterinárním zařízení bude celou proceduru kontrolovat veterinární laborant, nikoli 

inženýr. Zařízení by tedy mělo být co nejméně závislé na obsluze. 

Důležitá je také ekonomika provozu  kamerového zařízení a navazujícího zpracování 

obrazu, neboť  zvířat  (a tím pádem jednotlivých kamer), v rámci experimentu bude 

například několik desítek.     

Přehledně jsou výhody a nevýhody jednotlivých kamer shrnuty v Tab. 4.  
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Tab.4 Výhody a nevýhody použitých kamer 

 

Po testovaní  uvedených tří  kamer lze  říct,  že každá z kamer má výhody a nevýhody a 

nejvhodnějším pro tento projekt byla zvolena bezdrátová kamera Xiaomi Yi [46].Ale 

následně pro minimalizaci zpoždení softwaru byla zvolena kamera Microsoft, protože 

má nižší cenu a  je lepší pro následující zpracovaní pro vytvořeni softwaru schopného 

odlišovat typy motilit potkana.  

 

 

 

 

 

 

 

Název kamery Výhody kamery Nevýhody kamery Dostatečné rozlišení  / 

dostatečná rychlost snímkování  

(pro pohyb potkana) 

Starter Set HTPA 

80x64d L10/0.7 HiA 

Thermopile Array 

 

Malá hmotnost. 

Snadný export dat. 

Teplota objektu. 

Cena. 

IČ spektrum nekompatibilní s materiálem 

boxu pro potkana 

Ano / Ano 

Flir i7 Přímé zobrazení na displeji. 

Teplota objektu. 

Velká hmotnost. 

Problematický export dat přes datovou 

kartu. 

IČ spektrum nekompatibilní s materiálem 

boxu pro potkana. 

Velká cena. 

Ano / Ne 

Xiaomi Yi  Malá hmotnost. 

Bezdrátové WI-FI a Bluetooth 

připojení. 

Cena. 

 

Jen viditelné spektrum – nelze použít pro 

noční snímání. Potřeba napragromavat  

komunikaci s softwarem 

 

Ano / Ano 

Microsoft HD lifecam Snadny datovy prenos dat, levná 

cena 

Jen viditelné spektrum – nelze použít pro 

noční snímání. Drátové připojení  

Ano / Ano 



 34 

5.Praktická část 

5.1 Pilotní testování kompatibility kamer a softwaru - 

technické a ekonomické zhodnocení 

Bylo provedeno testování programovacího prostředí MATLAB2019 [71] pro realizaci 

monitorovacího systému. Prostředí bylo rozšířeno pomocí balíčku Image Aqusition 

Toolbox[58] na ovladaní a zpracovani dat z externích a interních kamer. Navíc rozšíření  

jsem provedl pomocí  matlabu balíčku OpenCV[62]. Přibližná cena tohoto balíčku je 

7000 Euro,  což by byl problém pro budoucí široké použití kamerového a softwarového  

systému  v chovných zařízeních lékaři. Dále nastal u dostupné výpočetní techniky 

s nainstalovanou verzí Matlabu problém s připojením kamery, testování a hlední řešení 

bohužel ani po několika týdnech a testech několika typů kamer a video-formátů nevedlo 

k dobrému výsledku.  Z tohoto důvodu a z důvodu slabé použitelnosti sofwaru 

vytvořeného v Matlabu , velké ceně celého balíčku a omezené doby na vytvoření 

monitorovacího systému – tento postup byl odmítnut jako neoptimální. 

Jako náhradní softwarové řešení, který by bylo  kompatibilní se standartními levnými 

kamerami, byl po rešerši literatury a průzkumu odborných webů zvolen programovací 

jazyk Python [61]   a v kombinací s knihovnou počítačového viděni OpenCV[62]. 

 

    Python je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, vytvořený v roce 1991 

Guido van Rossumem. Nabízí dynamickou kontrolu datových typů a podporuje různá 

programovací paradigmata, včetně objektově orientovaného, imperativního, 

procedurálního nebo funkcionálního,  zaměřeného na zvyšování produktivity vývojářů a 

čitelnosti kódu. Syntaxe jádra Pythonu je minimalistická. Standardní knihovna zároveň 

obsahuje velké množství užitečných funkcí.[63] 

 

   Python podporuje strukturované, objektově orientované, funkční, imperativní a 

aspektově orientované programování. Mezi hlavní architektonické prvky patří 

dynamické psaní, automatická správa paměti, plná introspekce, mechanismus 

zpracování výjimek, podpora vícevláknových počítačů a datové struktury na vysoké 

úrovni. Podporováno rozdělením programů do modulů, které lze následně kombinovat 

do balíčků.[63] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skriptovac%C3%AD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Typov%C3%A1_kontrola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Multiparadigmatick%C3%BD_programovac%C3%AD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Multiparadigmatick%C3%BD_programovac%C3%AD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Imperativn%C3%AD_programov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Funkcion%C3%A1ln%C3%AD_programov%C3%A1n%C3%AD
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OpenCV [62](ang.Open Source Computer Vision Library) je knihovna počítačového 

vidění, zpracování obrazů a univerzálních numerických algoritmů s otevřeným 

zdrojovým kódem. Implementováno v C / C ++, také pro Python, Java, Ruby, Matlab, 

Lua a další jazyky. Může být volně používána pro akademické a komerční účely - 

distribuován podle podmínek licence BSD.[62] 

5.2 Instalece Python a testování kompatibility kamer a 

softwaru 

Python  byl stáhnut  z webu https://www.python.org/. Instalce byla provedena na 

notebook Asus X555L . 

Trasovaní zvířete je založeno na algoritmech před zpracovaním  a  po zpracování  

realizovaných v OpenCV  [62]. 

Tak že OpenCV A Numpy bude základní platformou pro tvorbu našeho monitorovací 

utility. 

Pozn: Pro instalaci:  vložit tento řádek do WindowsPowerShel (přihlásit se jako 

Administrátor)‚pip install -r pozadavky.txt` 

Po instalaci Python na notebook, byla testována konektivita a funkce kamery. Byl 

vytvořen první jednoduchý kód na detekci potkana v černém boxu o rozměrech : 

30*40*27[cm]. Kamera byla testována v různých výškách nad podlahou boxu. První 

test měl vyhodnotit kontrast potkana oproti podlaze boxu respektive oproti stěnám 

boxu. 

Standartní původní bílý chovný box byl na základě nutnosti lepšího kontrastu pro danou 

bílou barvu zvířete po konzultaci s veterinárními lékaři upraven netoxickou barvou do 

finálního odstínu černé (viz Obr.29 a - b) 

https://www.python.org/
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a  b

c

Obr 29(a-c)  Náhled na finální verzi chovného boxu (změněna p;vodní barva pozadí pro 

dobrý kontrast) a ilustrace umístění kamery na polohovatelném rameni. 

Bylo testováno 5 kamer, nakonec byla zvolena  kamera Microsoft (viz obr.25) (s USB 

kablem) tahle kamera má širokoúhlé zorné pole, které umožnuje zabrat širší spektrum, 

při rozlišení 1080p o frekvencích 30 snímku za sekundu, její  umístění je optimální  nad 

centrem obdélníkového boxu ve výšce 53cm. Důležitým testem bylo testování 

světelných podmínek, byly testovány světelné podmínky v chovném zařízení VUVeL 

Brno, které je standartně vybaveno zářivkami a není zde vliv venkovního světla. Byla 

kvantifikována hodnota osvetlení pro box, který je umístěn na polici v centru místnosti 

a zjištěna hodnota  svetelných podmínek 400 lux. Tato hodnota se ukázala jako 

dostatečná pro dobrý kontrast a vyhodnocení pohybu zvolenou kamerou. Nebylo tedy 

potřeba pro danou kameru konstruovat nadstandartní osvětlovací soustavu. 

Snímání bylo provedeno s živým potkanem, jako prostor na detekci byla využita černá 

krabice. 
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(o rozmerech 30cm;40cm;27cm) v laboratorní místnosti na VFU za svetelných 

podmínek 99 luxu (vic obr.30a) v laboratoři a 68lux  na úrovni výšky hlavy potkana 

(viz obr.30b), kamera během experimentu byla umístna ve výšce 53cm (viz obr.30c). 

a  b 

c 

Obr.30.  (a-c) LUX-metr a měření osvětlení na dně boxu 53 cm pod objektivem 

kamery 

Experimenty byly udělány na notebooku Asus X555L(Intel CORE i7 5500U  ,8gb 

Ram ) [65] 

s 64bitovým operačním systémem Windows 10 home[65], 

 s nainstalovanou Python verzí 3.7.2 [63], 

knihovnou OpenCV verze 4.0. [62] 

https://www.asus.com/Laptops/X555LN/
https://www.microsoft.com/cs-cz/p/windows-10-home/d76qx4bznwk4/1NT3
https://www.python.org/
https://opencv.org/
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5.3. Výroba zástupného objektu 

Důvodem nutnosti vytvoření zástupného objektu je 

a) Testování kamery softwaru v době, kdy není možno kvůli animálním

experimentům nebo vytížení veterinárních pracovníků použít reálné zvíře.

b) Testování přesně definovaných stavů (zvoleného přesného pohybu, rychlosti  a

geometrie zvířete v boxu), které bychom těžko vnutili zvířeti.

Byly postupně vytvořeny dva zástupné objekty simulující tělo potkana. První  zastupný 

objekt byl vytvořen vystřihnutím z klasické desky  polystyrenu – vznikl tak  

polysteronový  bílý elipsoid (délka 15cm, šířka 6 cm).  (Viz obr.31) . 

obr.31 

 Po řadě preciznějších testů s kamerou, byl jako  zastupný trojrozměrný objekt  vytvořen 

polysterenový válec obalený bílým papírem (viz obr.32). Rozměry jsou odvozeny od 

skutečného zvířete (délka 15cm, šířka 6 cm). Byla vytvořena varianta „zdravý potkan“ a 

varianta „léčený potkan s obvazem“.  Více o experimentech se zastupným objektem a 

s nastavením extrémních podmínek uvedeme v kap. 6.  

Obr.31(a-c) ) Zástupný objekt (fantom potkana) simuzlujíácí barvou a trvarem 

realné tělo potkana 
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5.4.   Blokové schéma a pro tvorbu programu 

Definované zadání z pohledu veterinárních lékařů bylo nutno jasně přeformulovat do 

názvosloví technického a softwerového. Cílový program, který bude postupně 

konstruován a evaluován, by měl mít toto blokové schéma: 
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Definování použitých knihoven, funkcí, pojmů a 

metodik požitých na relizaci softwaru 

Pro realizaci monitorovacího systému je potřeba zapnout do kódu Numpy naistalovanou 

knihovnu počítačového vidění  Opencv(detaily viz. Kap.3). 

5.4.1 .Numpy 

Numpyje vysoce optimalizovaná knihovna pro numerické operace [66]. Poskytuje 

syntaxi ve stylu MATLAB. Všechny struktury matic OpenCV[62] jsou převedeny na 

matice typu Numpy. Takže bez ohledu na operace, které můžeme realizovat v Numpy, 

můžete nakombinovat s OpenCV,  tím zvýšíme počet zbraní v našem arzenálu. Navíc 

lze použít i několik dalších knihoven, jako je SciPy, Matplotlib, které podporují Numpy. 

OpenCV a  Python je tedy vhodným nástrojem pro rychlé prototypování problémů s 

počítačovým viděním.  

Nejdřív je přidána část kódu pro ovladaní myši a kreslení tetragonu, pro identifikaci 

podlahy - zachycujeme video z externí videokamey pomocí příkazu cv2.videocapture. 

Dále je  umístěna část kódu pro zachycení videa z externí videokamery a odřiznutí 

jiných textur z obrazu.  

Často musíme zachytit  kamerou něco v realném čase. OpenCV poskytuje velmi 

jednoduché rozhraní. V realizovaném kemerovém systému  zachycujeme  video 

z externi web-kamery Microsoft HD(viz obr.29) . 

Chceme-li zachytit video, musíte vytvořit objekt VideoCapture. Jejím argumentem 

může být buď index zařízení nebo název videosouboru. Index zařízení je pouze číslo 

určující kameru. Normálně bude připojena jedna kamera (jako v mém případě). Takže 

jsem prošlel 0 nebo -1. Poté můžete zachytit snímek po snímku.  

Přehrávání videa ze souboru [67] 

Přehrávaní je to stejné jako snímání z fotoaparátu, stačí změnit index kamery s názvem 

video souboru. Také při zobrazení rámce použijeme vhodný čas pro cv2.waitKey (). 

Pokud ječas malý, video bude velmi rychlé a pokud je příliš vysoký, video bude pomalé 

V našich případech bude v pořádku 25 milisekund. 
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Uloženi nasnimanych videa [67] 

Zachytili jsme video, zpracovali  frame-by-frame a chceme  video uložit. Pro obrázky je 

to velmi jednoduché, stačí použít cv2.imwrite (), u videa ale narpogramování vyžaduje 

více kroků. Vytvoříme objekt VideoWriter. Měli bychom specifikovat název výstupního 

souboru (např. Output.avi). Pak bychom měli specifikovat FourCC kód. 

Pak by měl být předán počet snímků za sekundu (fps) a velikost rámce. A poslední je 

isColor vlajka. Kodér předpokládá barevný rámeček, jinak pracuje s rámečkem ve 

stupních šedi. 

FourCC je čtyřbajtový kód, který slouží k určení video kodeků. Seznam dostupných 

kódů naleznete v fourcc.org. Je závislý na platformě. Následující kodek  mě fungoval 

dobře. 

Pseudokod: 

video = 

cv2.VideoWriter(f'{RELATIVE_DESTINATION_PATH}timing/{name}_trace.mp4', 

    cv2.VideoWriter_fourcc(*'H264'),#         pro kodeki napisano tut 

    FPS, HD, cv2.INTER_LINEAR) 

trasovani_zvire = np.zeros_like(frame) 

 

 

Vytvoření funkce pro  zakreslení plochy podlahy uživatelem pomoci myši 

OpenCv obsahuje a příikazy  pro ovládání a kreslení pomocí myši [68] 

Python: cv2.setMouseCallback (windowName, onMouse [, param]) → none 

Nastaví popisovač myši pro zadané okno 

Parametry 

winname - Název okna 

onMouse - Název funkce zpětného volání. Kdykoli dojde k událostem myši 

souvisejícím s výše uvedeným oknem, bude tato funkce zpětného volání volána. Tato 

funkce by měla mít podpis jako následující 

void FunctionName (událost, x, y, příznaky, userdata) 

event - Typ události myši. Toto je úplný seznam událostí myši 

EVENT_MOUSEMOVE;EVENT_LBUTTONDOWN;EVENT_RBUTTONDOW

N;EVENT_MBUTTONDOWN;EVENT_LBUTTONUP;EVENT_RBUTTONUP;

EVENT_MBUTTONUP;EVENT_LBUTTONDBLCLK;EVENT_RBUTTONDBL

CLK;EVENT_MBUTTONDBLCLK 

x - x souřadnice události myši 
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y - y souřadnice události myši 

flags - Specifická podmínka, kdykoliv nastane událost myši. Pro použití tohoto 

parametru viz následující příklad OpenCV. Zde je celý seznam hodnot enum, které 

budou obsahovat „flags“ 

EVENT_FLAG_LBUTTON;EVENT_FLAG_RBUTTON;EVENT_FLAG_MBUTTO

N;EVENT_FLAG_CTRLKEY;EVENT_FLAG_SHIFTKEY;EVENT_FLAG_ALTKE

Y 

userdata - Volitelný parametr předán zpětnému volání. 

Kroky: 

Vytvořit okno pomocí cv2.namedWindow () 

Registrace zpětného volání myši pomocí cv2.setMouseCallback () 

Zobrazit obrázek pomocí cv2.imshow () 

Počkejte na stisknutí tlačítka klávesnice pomocí cv2.waitKey () 

Ukončete okno a zničte všechna okna pomocí cv2.destroyAllWindows () 

 

5.5. Detekce obrysu 

Obrysy je možne vysvětlit jednoduše jako křivku která spojují všechny  body  hranice 

objektu, který se sklada z pixelů vykazující stejnou barvu nebo intenzitu. Obrysy je 

velmi dobrym nástrojem pro analýzu tvaru a detekci a rozpoznávání objektů. Pro lepší 

přesnost budou v našem analytickém softwaru použity nikoli originální barevné obrazy 

z akemry ale transformované binární obrazy - čili před nalezením obrysů aplikujeme 

detekci prahu nebo hrany. 

Pomoci funkce findContours modifikujeme zdrojový obraz. Pokud získat zdrojový 

obraz i po nalezení kontur, uložeme jej do některých dalších proměnných. 

V OpenCV je nalezení obrysů jako nalezení bílého objektu z černého pozadí. Takže  

objekt který má být nalezen, by měl být bílý a pozadí by mělo být černé. 

Podívejme se, jak najít obrysy binárního obrazu(pseudokod): 

1)  import numpy jako np 

2)  import cv2 

3)  im = cv2.imread ('test.jpg') 
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4)  imgray = cv2.cvtColor (im, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

5)  ret, thresh = cv2.threshold (imgray, 127,255,0) 

6)  im2, contours, hierarchy= cv2.findContours (thresh, cv2.RETR_TREE, 

cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 

Existují tři argumenty v funkce cv2.findContours (), první z nich je puvodni obrázek, 

druhý je režim vyhledávání kontury, třetí je metoda aproximace kontury. Výstupem jsou 

kontury a hierarchie. Kontury je Python seznam všech obrysů v obraze. Každý 

jednotlivý obrys je Numpy pole (x, y) souřadnic hraničních bodů objektu. 

Získávají se dva výstupy. První je retval, který bude vysvětlen později. Druhý výstup je 

náš prahový obraz.[69] 

 

5.5.1Konvexní obal 

Pojďme vysvětlení tohoto  termínu rozdělit na dvě části - konvexní a obal. 

Konvexní objekt je objekt bez vnitřních úhlů větších než 180 stupňů. Tvar, který není 

konvexní, se nazývá non-konvexní nebo konkávní. Příklad konvexního a nekonvexního 

tvaru je znázorněn na obr.32. [70] 

 

Obr.32 Konvexní-konkávní [70] 

 

Konvexní-konkávní [70] 

Obrázek 96: Příklad konvexního objektu a konkávního objektu 

Trup znamená vnější nebo tvar objektu. 

https://www.learnopencv.com/convex-hull-using-opencv-in-python-and-c/
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Konvexní obal tvaru nebo skupiny bodů je proto těsně přiléhající konvexní hranicí 

kolem bodů nebo tvaru. 

 

Konvexní obal obou tvarů na obr. 33. Konvexní trup konvexního předmětu je jednoduše 

jeho hranicí. Konvexní trup konkávního tvaru je konvexní hranicí, která ji nejvíce těsně 

uzavírá. [70] 

 

Obr.33 Konvexní obal 

 

 

Konvexní obal 

Obrázek 98: Konvexní obal 

Step 1: Načtení Input Image 

Step 2: Binarizace input image 

Převod do šedotonového 

Rozmazaní gaussianem pro potlačeni šumu 

Prosté prahování pro binarizace obrazu 

Step 3:Použití  findContour pro nalazeni hran 
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Obr.34 Konvexní obal [70] 

 

 

Step 4: Find the Konvexní obal using convexHull 

Step 5: nakreslit Konvexni Obal 

 
Obr.35 Konvexní obal [70] 

Konvexní obal bude vypadat podobně jako aproximace obrysu, ale není to tak (V některých 

případech mohou oba výsledky poskytovat stejné výsledky). Funkce cv2.convexHull () zde 

kontroluje křivku defektů vypuklosti a opravuje ji. Obecně řečeno, konvexní křivky jsou 

křivky, které jsou vždy vyboulené nebo alespoň ploché. A pokud je uvnitř vyboulený, 

nazývá se defekty vypuklosti. Zkontrolujte například obrázek níže. Červená čára ukazuje 

konvexní trup ruky. Oboustranné značky šipek ukazují defekty konvexnosti, což jsou lokální 

maximální odchylky trupu od kontur krok[69] 
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Obr.36 Obal[70] 

 

a. Momenty 

Obrazové momenty pomohou spočítat některé funkce, jako je těžiště objektu, plocha 

objektu atd. Image Moments [69] 
 

Funkce cv2.moments () poskytuje slovník všech vypočítaných momentových hodnot. Viz. Níže 

pseudokod: 

    1 import cv2 

    2 import numpy as np 

    4 img = cv2.imread('star.jpg',0) 

    5 ret,thresh = cv2.threshold(img,127,255,0) 

    6 contours,hierarchy = cv2.findContours(thresh, 1, 2) 

    8 cnt = contours[0] 

    9 M = cv2.moments(cnt) 

   10 print M 

Tohle může být uděláno takovým způsobem: 

    1 cx = int(M['m10']/M['m00']) 

    2 cy = int(M['m01']/M['m00']) 

b. Contour Area 

Plocha obrysu je dána příkazem cv2.contourArea() z momentuv, M['m00']. [69] 

 

    1 area = cv2.contourArea(cnt) 

https://docs.opencv.org/3.1.0/d3/dc0/group__imgproc__shape.html#ga2c759ed9f497d4a618048a2f56dc97f1
https://docs.opencv.org/3.4.2/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html
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c. Contour Perimeter

Také se nazývá délka oblouku. Lze zjistit pomocí funkce cv2.arcLength (). Druhý argument určuje, 

zda je tvar uzavřený obrys (pokud je předán True), nebo pouze křivka. [69] 

1 perimeter = cv2.arcLength(cnt,True) 

d. Contour Approximation

Přibližuje tvar kontury k jinému tvaru s menším počtem vrcholů v závislosti na přesnosti, kterou 

specifikujeme. Jedná se o implementaci Douglas-Peuckerova algoritmu. Algoritmus a 

demonstrace naleznete na stránce wikipedia. [69] 

Abychom to pochopili, předpokládejme, že se snažíte najít čtverec v obraze, ale kvůli některým 

problémům v obraze jste nedostali dokonalý čtverec, ale "špatný tvar" (jak je znázorněno 

na prvním obrázku níže). Nyní můžete tuto funkci použít k přiblížení tvaru. V tomto případě 

se druhý argument nazývá epsilon, což je maximální vzdálenost od obrysu k 

aproximovanému obrysu. Jedná se o parametr přesnosti. K získání správného výstupu je 

nutný moudrý výběr epsilon.    1 epsilon = 0.1*cv2.arcLength(cnt,True)[69] 

2 approx = cv2.approxPolyDP(cnt,epsilon,True) 

V obrázku 37 zelená čára ukazuje aproximovanou křivku pro epsilon = 10% délky oblouku. 

Třetí obrázek ukazuje totéž pro epsilon = 1% délky oblouku. Třetí argument určuje, zda je 

křivka [69] 

uzavřena nebo ne.

Obr.37. Ilustrace uzavřené nebo neuzavřené křivky [69] 

https://docs.opencv.org/3.4.2/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html
https://docs.opencv.org/3.4.2/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html
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6. Praktická část - testy rozpoznávání

obrazu a ladění k 

Po sestavení první části programu pomoci knihoven a funkcí v kap. 5, následoval první 

praktický test. Vytvořená část programu by nyní měla zvládnout: zobrazení obrazu 

snímaného kamerou na obrazovce, funkční nástroj pro oříznutí cílové plochy detekce 

zvířete (vybírá uživatel myší jako podčást celkového zorného pole kamery), detekce 

bílého objektu (potkana) z  cílové plochy detekce ze zorného pole kamery,  uložení 

surových dat (originální snímky přicházející z kamery každých 0,03 sekundy).

Demonstrace algoritmu 
 Systém byl ověřen v podmı́nkách nejvı́ce podobných  těm, ve kterých byl systém 

testován a naucěn. Bylo využito dennı́ osvetlenı́ v laboratornı́  mı́stnosti na VFU s  

vypnutým umělým osvětlením a hodnotou 68 luxe a záběry z kamery byly 

nastaveny z podobného úhlu 90°a vzdálenosti 53cm.  

Systém celkem 

Oříznutí plochy pro 
detekci  

Samotný detekční 
algoritmus (detekce 
pozice  ,a rozpoznání 

Uložení surových dat 
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Obr.30(a-b) 

 

 

 

 

6.1.1 Oriznuti plochy pro detekci  
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Vytvořený program prvním krokem odřezává jen plochu, na které bude monitorováno 

zvíře: tento krok jsme realizoval pomocí příkazu z knihovny OpenCV cv2.findcontours  

tímto způsobem nalezneme hrany a nechame v obrazu pro pozdější  zpracovavani jen 

největší černou oblast (podlaha a stěny krabice dle uvážení uživatele) pro detekci.  Do 

kódu byla přidána užitečná funkce, která vizualizuje na obrazovce označení plochy 

(uživatelsky řečeno kreslení tetragonu podlahy a pomocí ovladání myši) (viz. obr.38|). 

 

 

 

 

 

 

Obr.38 Oznaceni 

 

Dále je tato uživatelem definované plocha podlahy zobrazena v uživatelském grafickém 

okně naší utility, kde je přenášen aktuální obraz. Do stejného grafického okna bude 

programem dále zakreslována trajektorie  zvířete a jiné kvantitativní statistické 

parametry (viz obr.39) 
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Obr. 39.  Grafického okno 

Dále software realizuje tyto kroky: 

 

Upraví obraz prostým prahovanim a detekcí obrysy konvexního tetragonu  U vybrané  

oblasti provedena perspektivní transformace na nalezení správnou detekci  Na tento  

ploché  následně pomoci prostého prahovani provedena binarizace obrazu podle vzoru 

uživatele  

 

Je detekován největší obrys a zobrazeny  jeho hrany .(hrany je možné zvětšit nebo 

zmenšit - pro izolace pohybu ocasu na výsledky detekce těžiště )  

 

Je spočítáno  těžiště dané struktury obrazu a přidání pomoci rozmazané masky na obraz 

z detekovaným zvíře . Přidání modré barvy na každý nalezeny bod těžiště  

 

Proběhen uložení videa do složky a uložení souboru z vykreslenou trasou pohybu 

zvířeti. 

 

Proběhne uložení souboru csv surovadata 
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6.1.2 Samotny detekčni algoritmus 
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Binarne prahování obrazu(viz kap. 3) 

Nasledujícím krokem byla udělána segmentace metodou prostého prahovaní bílé barvy 

a navíc  byla přidána regulace prahu v realném čase pomocí ovladacího panelu (viz 

obr.40 – posvuník vlevo), protože při různém nastavení úrovně proměnné 

TRESHOLD_POTKAN_A_PODLAHA systém dával špatné výsledky a detekoval 

odrazy místo detekci zviře (viz Obr. 41). A navíc bude tato funkce pro uživatele 

užitečná do budoucna při změně  světelných podmínek (např. expeirmenty za jiného než 

standartního osvětlení) 

 

Obr.40. Grafické okno na obraztovce notebooku (zobrauzje jak zpracovaný obraz těla a 

reaálný obraz těla z kamery) a posuvník pro nastavní regulace prahu uživatelem. 

 

Obr.41 

Po prahování pomocí příkazu cv2.findcontours  bylo provedeno nalezeni hran v obrazu, 

které byly nasledně uloženy podle hierarchie a dostali jsme element z nejvetším 

argumentem hran (co s největší shoda vypočtené hrany těla „modré křivky“ s realným 

tělem viz. Obr. 40) 
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contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh111, cv2.RETR_TREE, 

cv2.CHAIN_APPROX_NONE) 

if len(contours) < 1:   # pro udelani v Pythonovskem stylu 

 

Tato funkce nalezne všechny kontury v obraze a vybere z nich ty, které splňují tato 

kritéria. Jako výsledná je vybrána softwerem kontura s největším obsahem. Následně 

byl spočítán perimeter (délka kontury) (slouží pro alarm -  pokud potkan úplně zmizí ze 

zorného pole). 

        for cnt in contours: 

            area = cv2.contourArea(cnt) 

            approx = cv2.approxPolyDP(cnt, 0.001 * cv2.arcLength(cnt, 

True), True) 

            

 

###################################### 

        # Najdeme hrany z nejvesim argumentem  a 

################################## 

 

 

 

        # hrany_zvire1 = contours[np.argmax(map(area, contours))] 

        hrany_zvire = contours[np.argmax(map(area, contours))] 

               #map puziva area na každý kontour 

        # hrany_zvire = cv2.convexHull(hrany_zvire1) 

 

        perimeter = cv2.arcLength(hrany_zvire ,True) 

 
Až nasledně je realizována možnost zmenšit obrys detekovaného zvířete, aby pohyb 

ocasu nevadil pro vypočet težiště obrysu a  prepočet cesty a také z důvodu odlišnosti 

každého zvířete lekař musí nastavit parametry v reálném čase, abychom softwarem 

detekovali obrys bez ocasu, tato  možnost je  realizována pomocí morphologické 

oprerace erozie regulace tohoto paremetru v reálném čase je realizována pomocí 

ovladacího panelu. 

Nejprve jsem se snažil vyhledat celý obrys potkana, ale následně byl kód po poradě 

s uživately  modifikován tak, abych  detekoval jen tělo potkana bez ocasu a aby pohyb 

ocasu nezkresloval detekci pozice centra (ilustrace  Obr.42) 
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Obr.42. Grafické okno na obrazovce uživatele 

 

Obr.43. Zastupny objekt 
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Dále  zpočítáme momenty obrazu – čili nalézáme polohu centroidu našeho obrysu 

Po řadě testování bylo potřeba použít příkaz  findContoursto  pro vyhledání více center 

více objektů. 

Pomoci kvantifikace momentů dostaneme centroid našeho nejvetšiho objektu v určitém 

čase t. Nasledně totéž spočítáme v čase t + Δt (krok kamery = krok snímkování) a 

jednoduše z těchto poloh pro tyto dva časy zpočitame dráhu kterou ten centroid urazil. 

Dráhu v dalších čase sumujeme. Získáme tak po každých 10 s hodnotu dráhy potkana za 

10 sekund, v každé desáté sekundě hodnotu uložíme a proměnnou vyprázdníme.  Tento 

princip se někdy nazývá jako výpočet  Euklidovsle vzdalenosti pro daný pohyb [72] : 

dist((x, y), (a, b)) = √(x - a)² + (y - b)² ,                                               (22) 

Dráha kterou urazí náš bod potřebujeme pro spočítáni průměrnou rychlosti za 10 sekund 

– podíl dráhy a času 10 s nám pak udává jednu z charakteristik motility a vitality 

zvířete, která zajímá veterinární lékaře a slouží pro porovnání zvířat nebo léčebných 

postupů mezi sebou.   

M = cv2.moments(hrany_zvire) 

# print(contour) 

if M['m00'] == 0: 

    continue 

x = int(M['m10'] / M['m00']) 

y = int(M['m01'] / M['m00']) 

if _x == 0 and _y == 0: 

    _x = x 

    _y = y 

distance += np.sqrt(((x - _x) / float(h))**2 + ((y - _y) / 

float(h))**2) 

# pro zobrazeni na displej 

distance1 += np.sqrt(((x - _x) / float(h))**2 + ((y - _y) / 

float(h))**2) 

end = time.time() 

t = end  - start 

time_sum += t    #ukladani celkového casu 

time_sum1 += t 

if time_sum >= 10 : #kdyz nastane 10 sec vypocitava průměrnou rychlost 

za 10 sec  

    speed = distance / (time_sum ) 

    speed1 = speed 

    print('Speed', speed) 

    distance = time_sum = 0 
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6.1.3 Nastavení hlášení chyby  

Navíc pro detekci nalezeni potkana ve oblasti detekci je realizovane hlašeni chyby  

ve 3 variantach založených na velikosti délky kontury, v daném snímku v čase t 

každý snímek (Detail Obr. 56-58) 

 že velikost perimetru (tj. délka kontury) < 120 'error: zvire neni ' 

120 <= perimeter <= 300  :'error:zvire stoji na zadnih noheh ' 

V jinych připadech :'error:error neni ' 

hrany_zvire = contours[np.argmax(map(cv2.contourArea, contours))] 

 

 

perimeter = cv2.arcLength(hrany_zvire ,True) 

 

if perimeter < 120: 

# cv2.putText(frame, "Triangle", (x, y),cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX , 1, 

(0, 255, 255)) 

    cv2.putText(frame, 'error: zvire neni ', 

            (10, 60), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.3, BGR_BARVY['pink']) 

 

elif 120 <= perimeter <= 300 : 

    cv2.putText(frame, 'error:zvire stoji na zadnih noheh ', 

                (10, 60), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.3, 

BGR_BARVY['pink']) 

# cv2.putText(frame, 'Stav pokana: ' + str('%.2f' % stav_potkana), 

#             (100, 280), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 1, 

BGR_BARVY['white']) 

else: 

    cv2.putText(frame, 'error:error neni ', 

                (10, 60), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.3, 

BGR_BARVY['pink']) 

 

 

 

 

6.1.4 Ukladani souboru csv  

Uloženi dat realizovano tak  že popsano v jakem stylu ukladat data z seznamu do 

souboru csv který bude vytvoren v stejne z programem složke 

def dump_trace_to_csv(dump, app_start): 

    with open(RELATIVE_DESTINATION_PATH + 'surovadata.csv', 'w', 

newline='') as csvfile: 

        writer = csv.writer(csvfile, dialect='excel') 

 

        for row in dump: 

            t, x, y = row 

            writer.writerow((t - app_start, x, y)) 

Nasledne definovany seznamy pro ukladani dat v prubehu  
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dump_rows = [] 

app_start = time.time() 

 

pruběžné ukladani dat s pozice a časem do seznamu  

dump_rows.append((start, x, y)) 

a nasledně přidáme  do seznamu (a export dat  do souboru ‚csv’) 

dump_trace_to_csv(dump_rows, app_start) 

 

6.2.  Praktická část - kalibrace 

6.2.1 Externi kalibrace měření 

vzdalenosti cesty potkana 

Funkce měření rychlosti zvířete (konkétně pro danou verzi programu se jedná o 

stanovení průměrné rychlosti za posledních 10 sekund), byla popsána výše. Důležitým 

aspektem je verifikace přesnosti měření rychlosti. Chybu do měření rychlosti je  možno 

vnést jak hardvěrově tak softwarově; čili jak umístěním kamery tak nepřesnými 

parametry ve výpočtu . 

 

Externí kalibrace byla realizována v těchto krocích: 

- Do prázdného boxu je vložen zástupný objekt potkana (polystyrenový válec, Obr. 44) 

- SKRZ JEDNU STĚNU BOXU JE PROPÍCHNUTA ČERNÁ TYČINKA A TYČINKA JE 

SPOJENA SE ZÁSTUPNÝM OBJEKTEM POTKANA A POMOCI TYČINKY (JAKO 

RAMENA ROVNORAMENNĚ  PÁKY) JE NAVOZEN POHYB POTKANA O 

DEFINOVANÉ RYCHLOSTI (OBR. Y1). TESTUJEME VZDALENOSTI S REAL  = 10 CM  

- tyčinka je vyhotovena v černé barvě z důvodu nekontrastnosti  oproti černému pozadí, proto aby 

kamera o software detekovaly jako pohyblivý objek pouze zástupný objekt potkana a nikoli 

s ním spojené pomocní objekty 

- Kamerou je snímán pohyb zástupného objektu a vzpočtena distance  

- Provedem pro každou rychlost 5 měření a srovnáme statistické hodnoty v vypočet  a hodnoty  

v real   
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A         B      

Obr. 44. (A) Schema pomůcek  pro nastavení vzdalenosti  zástupného objektu potkana. (B) Reálné foto 

zástupného objektu s černou tyčinkou při startu a konci pohybu během 10 sekund. 

Výsledkem tohoto testu bylo zjištění, že pro tastavenou výšku kamery a všechny 

testované rychlosti v real   se nelišila hodnota  v vypočet    o více jak 0,4 cm.s-1. Přesto 

byl postupně modifikován koeficienta v řádku kódu 382, tak aby odchylka byla 

maximálně 0,1 cm.s-1.  

Tuto jednoduchou verifikační metodou lze pak v praxi kdykoli použít i pro kalibraci 

měření rychlosti potkana, například po stěhování aparatury, nebo geometrické změně 

boxu či výšky kamery. 

(konkétně pro danou verzi programu se jedná o stanovení průměrné rychlosti za 

posledních 10 sekund), byla popsána výše. Důležitým aspektem je verifikace přesnosti 

měření vzdalenosti. Chybu do měření rychlosti je  možno vnést jak hardvěrově tak 

softwarově; čili jak umístěním kamery tak  

Porovnani vypočítanou a reálnou distanci byla provedena použitim zastupniho objektu 

pohibujiciho v rozmezi 10 centimetru (vedle meřitka vic Obr.56)ylo provedeno 10 

snimani za svetelnych podmínek 50 luxu .Pohyb objektu byl realizovan na 

 

Obr.45 Porovnani 

 



 61 

Tab.5 Vzdalenost před a po kalibrace 

Hodnota promenne 

distance před 

kalibrace[cm] 

0,448 0,45 0,447 0,454 0,446 0,448 0,45 0,448 0,447 0.44

9 

Realna 

hodnota[cm]  
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

dopočet 

korekčního 

koeficentu[cm] 

22,32 22,14 22,33 22,02 22,38 22,3 22,19 22,29 22,37 22,2

3 

 

Byl vypočítan průměr  korekčního koeficientu 22.257 a dosazen  do formuli pro 

vypočet vzdálenosti  z Euklidovské vzdálenosti  

# pro zobrazeni na displej 

 

distance1 +=( np.sqrt(((x - _x) / float(h))**2 + ((y - _y) / 

float(h))**2))*22.257 

Následně bylo provedeno nove snímaní a porovnaní rozdíl nikdy ne překročil 0,21cm 

(výsledky ve Tab.5.) 

Tab.6 Srovnani 

Hodnota 

promenne 

distance po 

kalibrace 

[cm] 

9,83 9,78 9,85 9,77 9,89 9,98 10 10,11 9,79 10,1

4 

Realna hodnota 

[cm] 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Rozdil[cm] 0,17 0,22 0,15 0,23 0,11 0,02 0 0,11 0,21 0,14 

 

Následně byl proveden dlouhodobý záznam dat a a nasnímaná průměrná rychlost těžiště 

za každých 10 sekund bylo uloženo 106 hodnot a z nich spočítán celkový  průměr 

A byla stanovena průměrná rychlost jako podíl vzdálenosti trasy za těch 10 sekund na 

čas t=10sec. 

distance1 +=( np.sqrt(((x - _x) / float(h))**2 + ((y - _y) / 

float(h))**2))*22.32 

end = time.time() 

t = end - start 

time_sum += t 

time_sum1 += t 

if time_sum >= 10:   

    speed = distance / (time_sum) 
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    speed1 = speed 

    print('Speed', speed) 

    # print(time_sum) 

    distance = 0 

    time_sum = 0 

 Stav potkana nasledne zobrazen v okne detekci v realném  čase. 
 

6.2.2 Externí kalibrace správnosti detekce těla  zvířete 

Funkce identifikace těla zvířete,  konstrukce těžiště  co nejpřesněji vystihující tvar těla 

zvířete při pohledu shora a výpočet těžiště zvířete byla detailně pospána v kapitola 5? . 

Při konstrukci těžiště  a určení polohy (x,y) těžiště mohou teoreticky nastat následující 

nepřesnosti: 

a) Těžiště  je programem v zkonstruován v místě kde vůbec nění zvíře 

b) Program nevygeneruji  vůbec žádné těžiště  . 

c) Těžiště  je programem zkonstruován tak, že tvar je velmi odlišní od tvaru zvířete 

d) Těžiště  je programem zkonstruován tak, že tvar je velmi odlišní od tvaru zvířete 

a následně je ovlivněna i vypočtená poloha těžiště, který neodpovídá skutečné 

poloze těžiště zvířete 

Proběhla více jak stovka testování detekce jak s umělým zástupným zvířetem tka se 

zvířetem reálným a na základě nich bylo zjištěno, že situace (a) a (b) pro danou finální 

verzi softwaru a navrženém osvětlení nenastávají. 

Další testování se soustředilo na vyhodnocení situace (c). Tato situace se vyskytla pouze 

při restartu programu (nevhodně nastavený iniciální erozie a treshold) (Obr. 46 – A), 

nebo v případě kdy na reálném zvířeti byl povrch jeho srsti znečištěn či případně reálný 

potkan měl na těle tmavé pigmentové skvrny. Tyto situace lze eliminovat nastavením 

posuvníku „ treshold“ a „eroze“ přes spuštěním měření (Obr. 46 – B), tak aby na 

obrazovce modre těžiště  dobře vyplnilo celou konturu. Zároveň bylo ale zjištěno, že 

pokud pigmentové skvrny jsou velké, není v možno přesnou detekci této verze 

programu zajisti a do budoucna bude muset pro tyto situace být navrhnut jiný 

modifikované techniky řešení (např. modrá podlaha, modré pigmentové skvrny se 

prakticky u potkana nevyskytují, červené, zelené nebo fialové naopak mohou) 
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Obr.46(a-b)korrekce 

 

Situace (d) byla zkoumána velmi precizně statistickou metodou. Bylo spuštěno snímání  

program na 30 krat za sekundu   generoval souřadnice jím vypočteného těžiště(obr.47) 

ceontroidu a ukladal do souboru csv (surovadata.csv) (počátek soustavy souřadnic byl 

vhodně zvolen v levem hornim rohu boxu  . Zároveň bly ve formátu MP4 ukádána 

video(30 snimku za sekundu) boxu s potkanem.[99] 

.  

Obr.47. A- černy bod težište , B-snimek vzseknuty z videa mp4  pro srejny čas jako 

centroid v levem snimku) 

Po skončení snímání byly náhodným generátorem čísel vybrány hodnoty deseti 

časových okamžiku   a  byly porovnány souřadnici X,Y těžiště z csv souboru a 

odpovídající souřadnici těžiště bílé plochy potkana ze snímku (těžiště bylo spočítáno 

pomoci softwaru Fiji[99]).Odchylky byly velmi male (viz ilustrační tabulky Tab. 7) 
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Výsledky testu pro situaci (d) tedy prokázaly, že těžiště potkana je detekováno 

programem velmi přesně s chybou menší jak 7 pixelů. 

 

Tab.7.srovnani 

BOD_TRASA 

(x,y), 

421, 

58 

40, 

155 

4, 

258 

325, 

171 

320, 

222 

111,

25 

50 

,29 

95, 

41 

156,

301 

264,

147 

BOD_FIJI 

(x,y) 

424, 

56 

42, 

158 

4, 

259 

321, 

167 

314, 

221 

110,

27 

45, 

34 

100,

40 

154,

303 

267,

147 

Euklid. vz. 

mezi 2 body 

 

3.6 3.6 1 5.65 6.08 2.23 2.23 2.96 2.82 3 

 

Z těch hodnot následně spočítaná úspešnost nalezeni těžiště objektu která podle vypočtu 

z 10 náhodné vybraných  snímku z jedné videosekvenci nikdy nepřekročila 6,08 pixelů. 

 

6.3. Demostrace systému z pohledu uživatele 

Když  uživatel připojí do počitače kameru, nastartuje systém a spustí Windows pak je 

možno přes PowerShell spustit pythonovský kód trasovani.py.  Po spuštení  

trasovani.py nejdřiv  naskočí do startovní grafické uživatelské okno (Obr. 48), 

ve kterem systém nabidne možnost definice „rozsahu podlahy“ (realizuje uživatel ručne 

označenim čtyř bodu ze kterých ve prubehu klikani objevi se zeleny čtverec) (vic 

Obr.48) 

 

Obr. 48. Plocha 

V nasledujicim kroku se objeví „troj-okno“, kterí ukazuje uživateli: 
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 Reálný obraz zvířete s kamery 

 V reálném čase transformovaný obraz s vyznačením modré kontury 

 dialogove okno – nastaveni urovni prahovani a erozie obrysu (morf operace) 

Na obrázcích 49-50 vpravo jsou detailně zobrazeny regulátory (posuvníky pro 

uživatele) : 

 jadro  erozie ve smerech x a y  

 regulace urovni  prahovani   ‚Treshhold‘ 

 

Obr. 49. (a-c) Přehled  

 

Obr. 50. (a,b) Přehled 



 66 

 

 

Obr.51 Přehled 

 

Dal na zobrazovaci okno pridana informace o : 

 Celkove ceste (řadek : „Distance“) 

 Pozice v osech X a Y (řadek : „Position X “ „Position Y“) 

 Přumerna rychlost za 10 secund (řadek : „av.speed in 10 sec “) 

 Stav potkana : (řadek : „Stav potkana : Zdarvy/ Postiženy“ ) 

 Hlašeny chyby : (řadek : „error : _ / error : Potkan neni“ / error:zvire stoji na 

zadnih noheh) 

 Celkovy čas v secundech : (řadek : „Time“ ) 

 

 

Obr.52 Prehled 
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Po ukončeni programu (tlačítkem Esc) ve stejnej složke ve které nainstalovan program 

vznikne nova slložka (vic Obr.52) z nazvem ve formatu  “rok-mesic-den_cesta“ ve které 

bude csv soubor surovadata(vic kap 6) a dve složky ; 

 „Trasy“ s uloženym obrázkem trajektorie zvířete 

 „Video“ obsahuje  videa od začatku detekce až po ukončení 

 

 

Obr.52. Náhled složky a souborů 

 

Obr.53. Vyexportovaná surová data 

 

6.3.1 . Základní uživatelská obsluha programu  

Python může být  stahnut  z webu https://www.python.org/.  Instalce v našem případě 

byla bez problému provedena na notebook Asus[64] z procesorem Intel™ i7™ (Vic 

Kap 5.1.3.)  

Trasovani zviře je založeno na algoritmech předzpracovaní a zpracovani  realizovanych 

v OpenCV [62].Tak že OpenCV A Numpy bude požadavkem pro tento software .Pro 

instalace ´- vložit tento řadek do WindowsPowerShel(prihlasit se jako Administrator ) 

‚pip install -r requirements.txt` ‘ 

pip install -r requirements.txt a přidat tam kodek openH264lib  

 

https://www.python.org/
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 Spuštění programu se ralizuje  nejdřiv vystupem do hlavni složky disku C 

pomoci přikazu : ‘cd..‘    

 Nasledne potřebujeme vstupit do složky s programem pomoci přikazu : :‘cd 

+„nazev složky”‘ 

 A po vstupu do složky přikaz na spušteni kodu : python trasovani.py 

 PS C:\users\dark\dev\animal-tracking-master> python segodnya.py 

 Ukončení snímání se realizuje….  Stisknutim klavesy „Esc“ 

 Export csv je nastaven defoltne do stejne složky s programem  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Praktická část – finální hodnocení  

 Následně byl proveden dlouhodobý záznam dat a a nasnímaná průměrná rychlost 

těžiště za každých 10 sekund bylo uloženo 106 hodnot a z nich spočítán celkový  

průměr 

Celkovy_prumer= 0,038026031pixelu za sekundu   

S uloženych snimku tras za dobu 10 minut je vide že trasa zdravého potkana vic Obr.9 

liši od trasy  potkana liši tim že zdravy  potkan pohzbuje se nahodne na cele ploche 

černe krabicy ve které byl  monitorovan jinak že potkan po dodanio anestetiku snaže 

uchovat se v rohu .Pro nasledne statisticke zpracovani uložena surova data z iformaci o 

polohe pixelu težište v souřadnicích X,Y a časem ze začatku nelazeni težešte. 
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 7.1. Zobrazovani celkove trajektorie a srovnani trajektorie 

pro zdravého nebo ovlivněného potkana 

 

 Trajektorie je vykrelsen vždy po ukončení snímání.  

Obrazek srovnani zdravý vs postiženy(obr 54a-b) 

 

a b  

Obr.54. Výsledná trajektorie pohybu potkana ; a-postižený , b-zdravý 
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7.2 . Uspesnost detekci potkanu s barevnim pigmentem  

Navíc bylo provedeno snimani potkana s pigmentovými skvrnami na srsti. 

Pokud detekci provadime ne neuplne bilem potkanu systém fungue tak ze detekuji 

hrany jen na bílých plochách (Obr. 55).  A uspěšnost nalezeni obrysu jen ~38 % 

z celkového obrysu reálného těla potkana vypočitano jako podmnožina ohraničenych 

pixelu vůči všem pixelum těla potkana. 

 

Obr.55.Potkan s barevným pigmentem 

 

 

Obr.56. Porovnani obrysů 
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8. Diskuze a závěr  

      Hlavními cíly diplomové práce byla rešerše metod  bezkontaktní detekce polohy 

laboratorních zvířat a  navrhnutí  komplexního hardwarového  a softwarového řešení 

pro sestavení vhodného monitorovací systému pro bezkontaktní detekci pohybu potkana 

(tak aby nezpůsoboval při dlouhodobém použití stres zvířete). Monitorovací systém by 

měl fungovat v reálném čase (tj. výstup souřadnic x-y polohy zvířete by měl být 

k dispozici v reálném čase pro další použití, např. pro veterinární aplikace jako 

ozařovací robotická ruka). Doplňkovým cílem práce bylo také software monitorovacího 

systému doplnit o dlouhodobý záznam dat a základní statistické vyhodnocování motility 

zvířete (například pro možností objektivního rozlišení zvířete zdravého a postiženého či 

mapování zvířete po anestezii) 

 

      Před realizací kamerového systému byly prostudovaný odborné články k danému 

tématu a jako optimální  pro monitorovaní polohy a dlouhodobé motility zvířat  byla po 

řadě předběžných testů na živých zvířatech i sttických či pohyblivých fantomech 

vybrána barevná kamera Microsoft HD Lifecam (snímající na vlnových délkách 

viditelného spektra). Tato kamera se osvědčila více než kamera infračervená, zejména je 

výhodou to, že bude použitelná v budoucnu i pro boxy s plexisklovým krytem, které se 

standartně využívají na spolupracujícím veterinárním pracovišti. 

      Kamera byla po testech osazena na speciální polohovatelné plastové rameno nad 

chovným boxem, technika a umístění kamery byla primárně volena tak, aby  

nezpůsobovala dodatečný stres monitorovanému zvířeti. Kamera svou velikostí nijak 

nebrání osvětlení boxu a potkan má po celý den standartní světelný režim.  Během  

první testů  systému a tvorby softwaru byl   jako zástupný předmět  vyroben a používan 

3-rozměrný model potkana (vytvořena z polyesterolove trubice obalené  bílým papír  s 

možnosti simulace pohybu pomoci spojení s rovnoramennou pákou).  Následně  

monitorovací systém byl ověřen za reálných podmínek na živém potkanovi. Vytvořeny 

systém je schopen fungovat v reálnem čase, v uživatelském dialogovém oknšě 

umožnuje měnit některé parametry (parametry eroze a kontrastu) a tak  zlepšovat 

přesnost detekce.  
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     Sestavené softwarové řešení zvlada detekovat a předávat informaci o poloze těžiště 

zvířete (například důležitá pro budoucí ozařování zvířete v boxu pomoci směrování 

robotické ruky) a zvládá vypočítávat průměrnou rychlosti  za kadých  10 sekund pohybu 

zvířete.       Vytvořené softwarové řešení bylo postavno na platformě Python a byl 

úspěšně testován na Asus X555L (Intel CORE i7 5500U, 8 GB Ram ). Finální software 

po optimalizaci  umí: 

- Načíst obrazová data z kamery  v reálném čase 

- V reálném čase vyhodnotí polohu potkana a jeho rychlost za posledních 10 s 

respektive rychlostní charakteristiku (zdravý / postižený / anestetikovaný)  

- Trajektorii potkana jednak zobrazuje na obrazovce notebooku grafickou linkou 

(umožnuje veterinární obsluze dobře kontrolovat jak potkan přistupoval k misce 

atp.) jednak ukládá do csv souboru, kde může být následně trajektorie využita 

pro sofistikovaná statistická hodnocení a srovnání více zvířat s určitou 

diagnozou  

- může odesílat aktuální souřadnice x-y polohy zvířete přes USB (budoucí využití 

pro zacílení ozařovacího děla v reálném čase na nemocného potkana například) 

 

     Výhodou systému je možnost rozšířeni utitlity přidáním různých typů čidel a 

detektorů (třeba detektor světelných podmínek a nebo teploměr – pro monitorovaní a 

zpracovaní dat pro přesnější pochopení stavu potkanu ) a navíc budoucí možnost 

aplikování učeni pomoci neuronové sítě na získaných  datech (nasnímané videa a 

obrazy s trasami pohybu potkana ). 

    Dalším úkolem během řešení práce bylo realizovat dlouhodobý záznam pohybu 

několika potkanů a stanovení typických motilit pro potkana po dodáni anestetiku a pro 

zdravého ptokana. Byl nalezen kvantitiativní rozdíl v rychlosti a na základě těchto 

typických rychlostí byl do softwaru implementován atuomatický rozlišovač a 

signalizace, že zvíře vykazuje motilitu jako zdravé nebo jako zvíře po anestezii nebo 

jako zvíře s indukovaným postižením.     
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      V kapitole 6.3.3 „Uspěšnost detekce“  bylo otestovano na bílem potkanu, že 

odchylka detekovane polohy (x,y) težište a realne polohy težište byla vždy menši než 

0,03 cm.  

     V  kapitole  6.3.4 . „Uspěšnost detekci potkanu“ s barevnim pigmentem bylo však 

zjišteno že pokud potkan je není cely bily pak nastane problém z vygenerovanim 

spravne obrysove linky a chyba se prinese a do vypočtu polohy težište . V těchto 

připadech neidealne bílého potkana  je uspešnost nalezeni obrysu jen ~35 % ( 

z celkového obrysu reálného tela potkana vypočitano jako podmnožina ohraničenych 

pixelu vůči všem pixelum tela potkana ). V tom případě lze problém do budoucna 

vyrešit rozširenim detekčního mechanizmu (například na detekci založené na učenlivé 

neuronové síti nebo pomoci uživatelsky na míru upraveného prahovaní podle barvy 

daného kmene potkana). 

 

Obr.56.  Detekce obrysu na problematickém pigmetnovém potkanu 
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PŘÍLOHY 

        

Příloha A - Souhrnná tabulka  publikovaných 

monitorovacích systémů 

 
Článek typ kamery 

nebo název 

sledo

vany 

objekt 

V 

reál

nem 

času 

(ano

/ne) 

DOI dodate

čný 

stress 

KYME, André, et 

al. 2014 [9] 
monochrom

e Flea2 

CCD 

kamery. 

PET 

myš ne 10.1109/TMI.2014.233282

1 

ne 

KALAFATIC 

2003[10]. 
(e.g 

320x240 or 

more pixelu 

ve 25 

framech za 

secundu) 

myš   

10.1109/EURCON.2003.12

48176 

ne 

ZHU, Qiming, et 

al.2003[11]. 
kinect prase ne  

10.1109/CIT/IUCC/DASC/

PICOM.2015.172 

ne 

GODDARD, J. 

S., et al.2008[12]. 
 Siemens 

MicroCAT 

II  

myš ano 10.1109/NSSMIC.2008.477

4475 

ano(m

arkéry 

na 

hlavě) 

NIE, Yuman, et 

al. 2011[13]. 
 HFR video 

kamera 

(INCS1010

) 

myš ne 10.1109/ICRA.2011.59797

91 

 

MAGHSOUDI, 

O. Haji, et 

al.2015[14]. 

Digitální 

kamera 

myš ne 10.1109/SPMB.2015.74054

56 

ne 

GODDARD, J. 

S., et al.2010[15]. 
multiple 

Digitální 

kamera 

myš ne 10.1109/NSSMIC.2010.587

4306 

ne 

MIRANDA, 

Alan, et 

Digitální 

kamera 

myš ne 10.1109/TMI.2017.266788

9 

ne 
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al.2017[16]. 

XU, Qi, et 

al.2010[17]. 

Digitální 

kamera 

myš ne 10.1109/ICOIP.2010.327 ne 

GUNAY, A.; 

GEDIKLI, E.; 

EKINCI, 

M.2006[18]. 

Digitalni 

kamera 

myš ano 10.1109/SIU.2006.1659872 ne 

ISHII, Hiroyuki, 

et al.2007[19]. 

Fixovana 

CCD 

(rozlišeni: 

512×440 

[pixel]) 

kamera 

z normální

mi čočkami 

(f=2.6 

[mm]) 

myš ne 10.1109/IROS.2007.43995

87 

ne 

KIM, Cheol-Hu, 

et al.2017[20]. 

Digitální 

kamera a 

barevné 

označené 

trasovaní 

MATLAB 

(The 

Mathworks 

Inc., USA) 

kapr ne DOI: 

https://doi.org/10.12989/os

e.2017.7.1.039 

ano(vi

bračni 

helma) 

BILODEAU, 

Guillaume-

Alexandre, et al 

2011[21]. 

thermograp

hi Digitální 

kamera 

myš ne 10.1109/CVPRW.2011.598

1685 

ne  

KAWABATA, 

Kuniaki, et 

al.2013[22]. 

CCD 

Kamera 

hmyz ano https://doi.org/10.1016/j
.robot.2013.04.021  

robot 

JEYA, Logan; 

ZELEK, 

John.2016[23]. 

 Kinect V2 

sensory  

koně ano  10.1109/CRV.2016.70 ne 

BURGHARDT, 

Tilo; CALIC, 

Janko[24]. 

Digitální 

kamera 

lev ano 10.1109/NEUREL.2006.34

1167 

ne 

JOBBÁGY, Á., et 

al.1995[25]. 

Kamera 

snima ve 50 

frame/s) 

potka

n 

ne 10.1109/19.997842 marker

y 

THIELE, 

Johannes, et 

al.2008[26]. 

bezdrátový 

sensor 

krysa ne  

10.1109/ICSENS.2008.471

6540 

sensor 

HORNER, 

Angela M.; 

RUSS, David W.; 

JVC GR 

DVL 9800 

Mini DV 

krysa ne 10.1242/jeb.055087 ne 

https://doi.org/10.1016/j.robot.2013.04.021
https://doi.org/10.1016/j.robot.2013.04.021
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BIKNEVICIUS, 

Audrone R. 

2011[27]. 

camcorder  

BROWN, 

Georjean DS, et 

al.2017[28]. 

 thermalni a 

visuální 

kamera 

krysa ne  

10.1109/HNICEM.2017.82

69527 

ne 

Catching a Rat by 

Its Edglets[29]. 

Digitální 

kamera 

krysa ne 10.1109/TIP.2012.2221726 ne 

FARAH, Rana; 

LANGLOIS, JM 

Pierre; 

BILODEAU, 

Guillaume-

Alexandre. 

2013[30]. 

Digitální 

kamera 

potka

n 

ne 10.1109/SIU.2007.4298668 ne 

ATLI, A. Volkan, 

et al.2007[31]. 

Digitální 

kamera 

kráva ne 10.1109/SOLI.2014.696072

1 

ne 

KAIYAN, Lin, et 

al. 2012[32]. 

CCD 

Kamera  

různé 

druhy 

ano - ne 

KALAFATIC, 

Zoran.2003[33]. 

Digitální 

kamera 

(320x240 

nebo vic 

pixelu ve 

25 frames 

per second) 

myš ne 10.1109/EURCON.2003.12

48176 

ne 

COHEN, Charles 

J.; HAANPAA, 

Doug; ZOTT, 

James P. 

2015[34]. 

Basler 

Camera: 

POE Area 

Scan 

Camera, 

2529 × 

1944 14 

fps, GigE, 

Color, C-

Mount, 

1/2.5” CCD 

Sensor, P/N 

acA2500-

14gc, S/N 

21261959 

různé 

druhy 

ne 10.1109/AIPR.2015.74445

26 

ne 

RISSE, 

Benjamin, et 

Pohybující nebo 

statická Digitální 

ne 10.1109/ICCVW.2017.335 ne 
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al.2017[35]. kamera 

DUQUE, 

Duarte.2018[36]. 

3D sensor, 

Digitální 

kamera 

myš ano 10.1109/SeGAH.2018.8401

380 

ne 

NAIR, M. 

Revathy; 

DEEPA, D.; 

ANEESH, R. P. 

2016[37]. 

Digitální 

kamera a 

laser 

člově

k 

ano 10.1109/ICNGIS.2016.785

4018 

ne 

ZELEK, John S.; 

BULLOCK, 

Dave. 2001[38]. 

Digitální 

kamera 

různé 

druhy 

ano 10.1109/ICCV.2001.93771

3 

ne 

OSMAN, Sara 

Mohammed; 

ABU-BAKAR, 

Syed AR. 

2005[39]. 

Digitální 

kamera 

různé 

druhy 

ne 10.1109/CCSP.2005.49771

70 

ne 

KELLENBERGE

R, Benjamin; 

VOLPI, Michele; 

TUIA, Devis. 

2017[40]. 

Digitální 

kamera 

různé 

druhy 

ano 10.1109/IGARSS.2017.812

7090 

ne 

KARLSSON, 

Johannes; REN, 

Keni; LI, Haibo. 

2010[41]. 

Digitální 

kamera 

různé 

druhy 

ne 10.1109/GreenCom-

CPSCom.2010.69 

ano 

ušni 

RFID 

transpo

nder 

 

 




