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Abstrakt 

Strojová detekce a čtení UIC kódů na železničních vozidlech umožňují automatizovat 

některé procesy na železnici a zajistit tak její bezpečný a efektivní chod. Tato práce 

poskytuje náhled do problematiky strojové detekce textu a jeho čtení. Navrhuje a 

implementuje možný postup řešení čtení UIC kódů z dat pořízených řádkovou 

kamerou. 
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Abstract 

Machine detection and reading of UIC identification codes on railway rolling stock 

allows for automation of some processes on the railway and makes running of the 

railway safer and more efficient. This thesis provides insight into the problem of 

machine text detection and reading. It further proposes and implements a solution 

to the problem of reading UIC codes in line camera scanned images. 
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1 ÚVOD 

Železnice byla od počátku své existence významným dopravním prostředkem 

a i přes částečný pokles v přepravě v posledních desetiletích zůstává rychlou, 

úspornou a šetrnou alternativou k jiným způsobům přepravy. Zejména potom 

v oboru přepravy těžkého a neskladného zboží. Aby železnice nadále zůstala 

konkurenceschopnou alternativou k silniční dopravě je kritické zvyšovat podíl 

automatizace na chodu železnice. 

Tato diplomová práce se zabývá detekcí a čtením UIC kódů označujících 

železniční vozidla z dat získaných řádkovou kamerou. 

Seznámil jsem se s řešenou úlohou a provedl rešerši metod lokalizace a čtení 

textu, stejně tak jako metod pro předzpracování obrazu pro čtení. Shrnutí tohoto 

průzkumu je v kapitole 2. Seznámil jsem se také se stávajícím hardwarovým a 

softwarovým řešením problému firmou CAMEA v rámci jejího systému UnirailOCR. 

Vlastnosti a problémy systému UnirailOCR a popis dat které generuje jsou shrnuty 

v rámci kapitoly 3. V kapitole 4 bylo navrženo řešení problému s přihlédnutím 

k problematickým aspektům řešené úlohy. Toto navrhované řešení zahrnuje 

kompletní systém od sestavení obrazu až po postprocessing obdržených výsledků. 

Navrhované řešení bylo implementováno a testováno, jak je popsáno v kapitole 5.  
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2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Následující odstavce zmíní obecné koncepty a postupy používané v oboru 

počítačového vidění s přihlédnutím k jejich aplikaci na řešení této práce. 

2.1 Obecná koncepce počítačového vidění 

Počítačové vidění (někdy také strojové vidění z anglických computer vision 

resp. machine vision) je disciplína analýzy signálu, která zpracovává obrazová data 

(typicky dvourozměrný obraz nebo video). Počítačové vidění je v posledních 

dekádách dynamicky se rozvíjejícím oborem a jeho aplikací přibývá víc než kdy 

jindy zejména kvůli stále levnějším a dostupnějším obrazovým snímačům a výkonné 

výpočetní technice. 

 Obecný přístup k aplikacím strojového vidění lze rozdělit do několika dílčích 

kroků. Hlaváč a Šonka ([1], s. 14-15) vidí toto rozdělení na1: 

1. Snímání a digitalizaci obrazu 

2. Předzpracování obrazu 

3. Segmentaci 

4. Popis nalezených objektů 

5. Porozumění obsahu obrazu 

 

 Následující diagram reprezentuje postup zpracování obrazu podle rozdělení 

výše a zmiňuje druhy dat a posloupnosti jednotlivých bloků:  

 

 
Obr 2.1 Obecný postup zpracování obrazu a reprezentace informací podle [1] 

                                                        
 
1 Toto rozdělení je ale předmětem diskuse pro každou jednu aplikaci a může se mírně nebo i 

dramaticky odlišovat. 
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2.1.1 Snímání a digitalizace obrazu 

Snímání obrazu je kritickou součástí kteréhokoliv systému počítačového 

vidění. Informace o scéně, které jsou ztraceny nevhodným snímáním je většinou 

obtížné nebo nemožné zpětně získat dalším zpracováním. Proto je tento krok 

naprosto kritický. 

Na rozdíl od původních fotografií na chemickém základě dnes většina 

digitálních obrazových systému používá ke snímání polovodičových obrazových 

senzorů (nejpoužívanější technologie jsou CCD a CMOS). Protože předmětem této 

práce není přehled používaných metod snímání, následuje pouze zjednodušený 

náhled do akvizice obrazu. 

Snímáním a digitalizací se v této práci rozumí transformace vysílaného a 

odraženého světla fyzické scény na její číslicový obraz. Světlo ze scény je přes optiku 

přivedeno na obrazový snímač. Zde se dosud v prostoru a čase spojitá obrazová 

funkce (většinou funkce intenzity – jasu) změní na v prostoru i čase diskrétní funkci. 

Fyzikální veličina ve světlocitlivém elementu snímače (většinou elektrický náboj), je 

potom převedena na její číslicovou reprezentaci. 

Parametry výsledného digitálního obrazu jsou určeny fyzickou konstrukcí 

snímacího systému: 

Vzorkování – je diskretizací obrazové funkce v prostoru. Podoba obrazu je 

určena uspořádáním světlocitlivých elementů obrazového snímače. Typicky jde o 

matici čtvercových pixelů v případě plošné kamery anebo o jednu řadu pixelů pro 

řádkové kamery. Existují i další konfigurace, jako například hexagonální pixely, ale 

tyto jsou ve výrazné menšině. Kritické parametry ze vzorkování snímacího systému 

vycházející jsou zejména rozlišení (buďto počet a konfigurace pixelů ve výsledném 

obraze ve formátu [px × px], anebo jako počet pixelů na jednotku délky v relaci se 

snímaným obrazem často uváděný v [DPI] – dots per inch, nebo čar na milimetr [-

/mm]) a snímkovací frekvence (tedy počet po sobě jdoucích snímků za jednotku 

času typicky v [FPS] – frames per second). 

Kvantizace – je diskretizací v hodnotě jasu jednotlivých pixelů. Kritický údaj 

pro volbu kamery je zde rozlišení v jasových hodnotách, které se běžně uvádí ve 

formě bitové hloubky obrazu. Další údaj je zde charakter kamery, běžně 

monochromatické, barevné nebo další zvláštní (jiné části spektra, často IR). 

Obrázek níže demonstruje princip snímání v běžné barevné kameře 

s dvourozměrným snímacím elementem. První krok naznačuje vzorkování kamery 

ve formě promítání obrazu na její čip, a druhý krok představuje kvantizaci jasových 

hodnot s naznačením zachování barvy: 
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Kódování barev v obraze již nebude diskutováno, protože se další části práce 

zabývají výhradně monochromatickými kamerami a zpracováním jejich obrazu. 

2.1.2 Řádkové kamery a jejich použití 

Řádková kamera je kamera jejíž obrazový senzor má pouze jednu řadu pixelů 

(formát 1 x N, oproti M x N) a poskytuje tedy jednorozměrnou obrazovou informaci. 

V běžných metodách zpracování obrazu se obvykle využívá dvourozměrného 

obrazu, a tento se řádkovou kamerou získává jejím relativním posuvem vůči 

snímané scéně (většinou je kamera fixní a scéna se pohybuje, ale toto není 

pravidlem, příkladem mohou být scannery). 

 Jak zmiňuje Honec ([2], s. 28) jsou dnes kromě scannerů aplikace 

s řádkovými kamerami spíše výjimkou než pravidlem, ale v případech, kde se 

vyskytuje potřeba snímat v jedné ose se pohybující scénu je použití řádkové kamery 

na místě. Tyto příklady mohou zahrnovat kontrolu výrobků na běžícím páse, 

kontrolu kontinuální výroby (plech, papír, netkaná textilie) anebo právě snímání 

jedoucího vlaku. 

Výhoda, která odůvodňuje použití řádkové kamery v těchto aplikacích je 

zejména jednodušší rekonstrukce dvourozměrného obrazu z jednotlivých řádků, 

oproti potřebě sestavení obrazu pohybující se scény z dvourozměrných obrazů 

pořízených maticovou kamerou, protože v ose relativního pohybu kamery vůči 

scéně není při konstantní vzdálenosti zobrazení geometricky zkreslené. Problémem 

je sestavění obrazu v případě, že rychlost pohybu scény není známá nebo je 

proměnlivá (řešení tohoto problému je ve větším detailu diskutováno v dalších 

částech práce). 

 Řádkové kamery také často umožňují poměrně vysoké snímkovací 

frekvence, které jsou nezbytné při snímání rychle se pohybující scény nebo 

substrátu. 

Obr 2.2 Zjednodušené snímání a reprezentace obrazu maticovou kamerou 
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Obr 2.3 Příklad typické řádkové kamery2 

 

Obrázek níže naznačuje princip činnosti řádkové kamery snímající pohybující 

se scénu: 

 

 

Další zpracování obrazu je potom u systémů s řádkovými kamerami závislé na 

aplikaci, ale běžně je obraz sestaven do dvourozměrného obrazu a zpracováván jako 

každý jiný dvourozměrný obraz. 

                                                        
 
2 Řádková kamera Racer od firmy Basler, obrázek z: 

http://kamery.atesystem.cz/know-how/line-scan-velky-pruvodce-radkovymi-kamerami/dil-1-

radkove-kamery-typy-a-technologie/  

Obr 2.4 Zjednodušené snímání řádkovou kamerou 

http://kamery.atesystem.cz/know-how/line-scan-velky-pruvodce-radkovymi-kamerami/dil-1-radkove-kamery-typy-a-technologie/
http://kamery.atesystem.cz/know-how/line-scan-velky-pruvodce-radkovymi-kamerami/dil-1-radkove-kamery-typy-a-technologie/
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2.2 Předzpracování obrazu 

Předzpracováním obrazu se rozumí taková úprava obrazu, která jej učiní 

vhodnějším pro další zpracování. Neexistuje univerzální definice toho, jaký obraz je 

vhodnější, a proto také forma předzpracování obrazu závisí na jeho dalším 

zpracování.  

Obecně lze říci, že předzpracováním nikdy nelze získat další informace o 

obraze, které by v něm již nebyly obsaženy. 

Transformace obrazu, které mají obraz vylepšit pro další zpracování se 

obvykle dělí na transformace jasové a geometrické, následující odstavce tyto 

metody přibližují a demonstrují časté případy: 

2.2.1 Jasové transformace 

Jasová transformace je taková, kde je výsledný pixel obrazu závislý na 

hodnotách pixelů v původním obraze. Podle toho, které pixely z původního obrazu 

jsou k výpočtu výsledného využity, dělí se tyto transformace na: 

Bodové – transformace jsou častým druhem jasových transformací. Výsledný pixel 

je určen pouze na základě původního pixelu, platí tedy: 

 

𝑌(𝑚, 𝑛) = 𝑓𝑚,𝑛(𝑋(𝑚, 𝑛)),     (2.1) 

 

 kde X a Y představují vstupní, resp. výstupní obraz, m a n představují 

obrazové souřadnice a f m, n je vlastní transformace. Pokud je f závislá i na 

souřadnicích pixelu m, n, jde o jasovou korekci (typická jasová korekce kompenzuje 

nerovnoměrné osvětlení nebo vlivy optiky snímacího systému). Je-li funkce f závislá 

pouze na hodnotě vstupního pixelu, potom představuje transformace modifikaci 

jasové stupnice. Modifikace jasové stupnice se potom dá vyjádřit jednodušeji jako 

[1]: 

 

𝑌(𝑚, 𝑛) = 𝑓(𝑋(𝑚, 𝑛))    (2.2) 

 

 Tyto funkce jsou často implementovány vyhledávací tabulkou (LUT). Takové 

transformace jsou proto na běžně používaném HW velice nenáročné a rychlé. 

Obrázek níže demonstruje některé modifikace jasové stupnice: 
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 Na Obr 2.5 jsou některé základní modifikace jasové stupnice. Vodorovná osa 

představuje hodnoty pixelu v osmibitovém šedotónovém vstupním obraze, a svislá 

osa hodnoty v obraze výstupním. Černá čára je identické mapování, tedy nedochází 

k žádné změně jasové stupnice. Modrá čára představuje inverzi tónů šedé, a tedy 

negativ obrazu. Červená křivka je taková transformace, ve které je zvýšen kontrast 

ve středním pásu šedých tónů na úkor kontrastu u velice světlých a velice tmavých 

hodnot. A nakonec fialová křivka reprezentuje binární prahování s prahem 60. 

 Jak je evidentní z Obr 2.6 níže, je kontrast v oblastech strmější křivky zesílen 

na úkor kontrastu v oblastech, kde je křivka méně strmá. V případě druhého 

příkladu zprava je patrný nárůst kontrastu v oblastech středních tónů (trávník 

v pozadí). V případě prahování (zcela vpravo) je tento trend extrémní – křivka je 

nespojitá, limitně svislá a kontrast mezi hodnotami nad a pod prahem je maximální 

a všude jinde nulový. Jsou-li potom v obraze pouze hodnoty v menším rozsahu, než 

je plné jasové rozlišení, lze obraz pomocí nějaké modifikace jasové stupnice upravit 

tak, že bude využívat plného jasového rozlišení. 

Obr 2.5 Příklady modifikací jasové stupnice v obraze 
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 Zvláštní bodovou jasovou transformací je ekvalizace histogramu. Cílem 

ekvalizace (vyrovnání) histogramu je upravit obraz tak, aby byly všechny jasové 

úrovně v obraze zastoupeny stejně četně. V implementaci toho většinou nelze 

dosáhnout zcela, ale snaha je se k tomuto cíli alespoň přiblížit. 

 

Obr 2.7 Ekvalizace histogramu v obraze s histogramy 

Obr 2.6 Efekt transformací z Obr 2.5 na obraze kameramana 
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 Lokální – transformace používají k výpočtu výsledného pixelu vstupní pixel 

a jeho okolí nebo sousedství (anglicky často local operators nebo neighbourhood 

operators). Takový operátor reprezentuje následující vztah:  

𝑌(𝑚, 𝑛) = 𝑓𝑚,𝑛(𝑋(𝑚 − 𝑖, 𝑛 − 𝑗)),    (2.3) 

 kde X a Y představují vstupní, resp.: výstupní obraz, m a n jsou obrazové 

souřadnice a i a j představují parametry okolí pixelu [m,n]. 

 Typicky se lokální operace realizují 2D diskrétní konvolucí obrazu s maskou 

(konvolučním jádrem), která obsahuje váhy vlivu jednotlivých vstupních pixelů. 

Výsledný pixel je potom lineární kombinací okolí zkoumaného pixelu a masky. 

Reprezentace operace potom přechází na: 

𝑌(𝑚, 𝑛) =  ∑∑ℎ(𝑖 − 𝑚, 𝑗 − 𝑛) 𝑋(𝑚,  𝑛),  (2.4) 

 kde h představuje právě konvoluční masku filtru. Podle použité masky se liší 

charakter a využití výsledného filtru. Celkově se podle [1] filtry dělí na dvě základní 

skupiny. Na filtry k vyhlazování obrazu, tedy filtry s dolnopropustní 

charakteristikou, a gradientní operace, tedy filtry, které zdůrazňují vysoké 

frekvence. 

 Snad nejčastějším příkladem aplikace lokálního předzpracování obrazu je 

potlačení šumu v obraze. Šum se v nějaké podobě vyskytuje v každém systému ke 

snímání obrazu a jeho vhodné potlačení je základním krokem k úspěšné aplikaci 

zpracování obrazu. K řešení problému této práce je relevantní zejména výskyt 

Gaussovského šumu v obraze (šumu s normálním rozložením) a jeho kompenzace 

[1]. 

 Operace, která potlačí výskyt aditivního Gaussovského šumu, bude 

vyhlazovací filtr. Běžně se k potlačení takového šumu používá buďto filtr realizující 

lokální průměr, anebo filtr s maskou ve formě Gaussova rozložení, které lépe 

aproximuje rozložení šumu [1], [5]. Masky realizující lokální průměr, resp.: 

Gaussovské vyhlazování jsou popsány níže jako hmean a hgauss v obou případech ve 

formě normalizované masky o rozměrech 5x5: 

 

ℎ𝑚𝑒𝑎𝑛 = 
1

25
∙

[
 
 
 
 
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1]

 
 
 
 

; ℎ𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 = 
1

273
∙

[
 
 
 
 
1 4 7 4 1
4 16 26 16 4
7 26 41 26 7
4 16 26 16 4
1 4 7 4 1]

 
 
 
 

 (2.5) 

 

 Globální – jasové operace jsou posledním typem jasových transformací, a 

k výpočtu hodnoty pixelu výstupního obrazu využívají celého obrazu. 
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2.2.2 Geometrické transformace 

Geometrické transformace slouží k prostorovým úpravám obrazu. Prostorové 

úpravy mohou zahrnovat kompenzace zkreslení obrazu anebo tvorbu nového 

obrazu úpravou původního. Běžné geometrické transformace sestávají z kombinace 

základních prostorových transformací, které jsou: 

• Posuv (translation) 

• Rotace (rotation) 

• Změna měřítka (scaling) 

• Zkosení (skew) 

• Zrcadlení (mirroring) 

• Promítání (projection) 

Kombinace transformací výše tvoří tzv.: afinní zobrazení. 

 Vzhledem k hardwarové konfiguraci snímání vlaků řádkovou kamerou (tato 

bude popsána níže), není třeba kompenzovat zkreslení optiky systému a jediná 

geometrická transformace mající zde význam je korekce zkosení obrazu, které může 

vznikat šikmou instalací kamery.  

2.2.3 Převzorkování 

Převzorkování obrazu je nutné prakticky při každé změně měřítka obrazu a je 

proto jedním ze základních nástrojů ve zpracování obrazu. Jde ve skutečnosti o 

mapování diskrétně vzorkované obrazové funkce z jedné souřadné soustavy do 

druhé [15],[16]. 

 Základní koncepcí převzorkování signálu je posloupnost jeho zpětné 

rekonstrukce na spojitý signál a jeho opětovné vzorkování novou vzorkovací 

frekvencí [4]. Zásadním krokem v rekonstrukci signálu je interpolace hodnot funkce 

mezi jejími vzorky, běžně používané interpolace jsou následující: 

• Nejbližší soused – je implementačně a výpočetně extrémně 

jednoduchá metoda, která ovšem obětuje příliš mnoho informace 

z obrazu. 

• Spline interpolace – je poměrně široce využívaná zejména v podobě 

splinu prvního řádu (tedy lineární interpolace), kubického splinu, nebo 

i splinů vyšších řádů. Lineární resp.: kubická interpolace je ve 

dvourozměrné podobě pro filtrování obrazu známá jako bilineární 

resp.: bikubická interpolace. 

• Lanczosova interpolace – je rekonstrukce signálu za pomoci 

lanczoszova jádra. Toto jádro je podle [17] tvořeno sinc(x) funkcí která 

je oknována hlavním lalokem další, větší sinc(x) funkce. Lanczosova 

interpolace je implementovatelná vyhledávací tabulkou pro masky 
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filtru a při velmi dobré interpolaci tak může být poměrně usporná na 

výpočetní výkon. 

 

 Při převzorkování obrazu směrem dolů, tedy při zmenšování, je třeba mít na 

paměti nutnost zachování vzorkovacího teorému ve výstupním obraze a může proto 

být třeba aplikovat na výsledný obraz anti-aliasing filtr v podobě dolnopropustného 

filtru. 

2.3 Morfologické operace   

Morfologické operace jsou základními operacemi na binárním obraze. 

Matematická morfologie je oblastí analýzy obrazu, která využívá vlastností 

reprezentace obrazu bodovou množinou [1]. Typicky se morfologické operace 

používají pro úpravy v binárním obraze, ale metody lze zobecnit i pro jiné 

reprezentace obrazové funkce [5]. 

 Většina morfologických operací je založena na interakci binárního obrazu ve 

formě bodové množiny a tzv.: strukturního elementu (structuring element) taktéž 

reprezentovaného bodovou množinou. Jde tedy o realizaci množinových relací 

obrazu a strukturního elementu. Typické tvary strukturního elementu jsou: 

 

𝑎) [
0 1 0
1 1 1
0 1 0

] ; 𝑏) [
1 1 1
1 1 1
1 1 1

] ; 𝑐) [
0 1 0
0 1 0
0 1 0

] ; 𝑑) [
0 0 0
1 1 1
0 0 0

] 

 
Obr 2.8 Základní strukturní elementy matematické morfologie 

 

Strukturní elementy v obrázku Obr 2.8 výše jsou čtyř-okolí, resp.: osmi-okolí 

zkoumaného bodu v případech a a b, a vertikální resp.: horizontální okolí 

zkoumaného bodu v případech c a d. Červeně je vždy vyznačen počátek strukturního 

elementu. K aplikaci morfologických operací lze ale využít prakticky libovolného 

strukturního elementu. 

Oblast matematické morfologie podle [1] zahrnuje následující metody: 

• Dilatace (dilatation) 

• Eroze (erosion) 

• Otevření (opening) 

• Uzavření (closing) 

• Serrova transformace (hit-or-miss transform) 

• Ztenčování (thinning) 

• Skelet (skeletonization) 

• a další… 
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 Z výše uvedených mají pro tuto práci význam, a budou dále vysvětleny s 

demonstrací základní operace dilatace a eroze, a jejich kombinace ve formě 

otevření a uzavření. 

 Dilatace neboli roztahování či narůstání, je realizací vektorového součtu 

množiny obrazové funkce a strukturního elementu. Následující obrázek 

demonstruje efekt dilatace se strukturním elementem SE na vstupním obraze X. 

Zeleně jsou zvýrazněny rozdílové body ve výstupním obraze Y oproti vstupnímu 

obrazu. Je evidentní, že všechny objekty v obraze narostou. 

 

𝑋 =

[
 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 

; 𝑆𝐸 = [
0 1 0
1 1 1
0 1 0

] ;  𝑌 =

[
 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obr 2.9 Dilatace obrazu X strukturním elementem SE 

 

 Eroze neboli opotřebení či rozrušování, je realizací vektorového rozdílu 

množiny obrazové funkce a strukturního elementu. Následující obrázek 

demonstruje efekt eroze obdobně předchozímu obrázku.  Je patrné, že velké objekty 

se zmenší a malé objekty zmizí (malé v relaci k strukturnímu elementu). 

 

𝑋 =

[
 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 

; 𝑆𝐸 = [
0 1 0
1 1 1
0 1 0

] ;  𝑌 =

[
 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obr 2.10 Eroze obrazu X strukturním elementem SE 

 

Operace otevření a uzavření jsou kombinační operace operací dilatace a 

eroze. Otevření sestává z eroze a následné dilatace, slouží k rozdělení objektů a 

eliminaci tenkých či malých objektů bez ovlivnění větších. Opačnou operací je 

uzavření, které se provádí postupnou dilatací a následnou erozí. Uzavření spojuje 

blízké objekty a vyplňuje malé mezery a díry. Obr 2.11 ukazuje efekty těchto operací 

o stejném vstupním obraze a strukturním elementu jako obrázky výše. 
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𝑋𝑜𝑡𝑒𝑣ř𝑒𝑛í =

[
 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 1 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 

;  𝑋𝑢𝑧𝑎𝑣ř𝑒𝑛í =

[
 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obr 2.11 Efekty otevření a uzavření na binárním obraze 

2.4 Diskrétní vlnková transformace 

Diskrétní vlnková transformace (Discrete Wavelet Transform – DWT) je 

rozšířenou obrazovou transformací. Ve své podstatě jde o variantu spojité vlnkové 

transformace (Continuous wavelet transform – CWT), kde diskrétní množina 

vlnkových funkcí tvoří ortonormální bázi transformace [14]. 

 Existuje celá řada různých vlnkových funkcí, které se pro DWT používají. 

Snad nejpoužívanější vlnkou je ale Haarova vlnka – pouhá posloupnost tří 

skokových funkcí. Mateřská Haarova vlnka je reprezentována jako: 

 

𝜓(𝑡) =  {
1

−1    
0

; 0 ≤  𝑡 < 0,5
; 0,5 ≤  𝑡 < 1
𝑣ž𝑑𝑦 𝑗𝑖𝑛𝑑𝑦

    (2.6) 

 

 DWT využívající Haarovy vlnky se také někdy nazývá Haarova transformace. 

Tato transformace se potom aplikuje násobením transformovaného signálu 

Haarovou maticí. Ostatní funkce ortogonální báze, tedy řádky Haarovy matice, se 

vytvoří změnou měřítka a posunem funkce mateřské vlnky. Haarova matice pro 

transformaci signálu šířky 4 potom nabyde rorměru 4 × 4, a bude mít podobu: 

 

𝐻4 = [

1 1 1 1
1 1 −1 −1

√2 −√2 0 0

0 0 √2 −√2

]   (2.7)  

 

 Na druhém řádku je patrná Haarova vlnka ve formě mateřské vlnky přes celé 

rozlišení signálu. Na nižších řádcích jsou zmenšené a posunuté vlnky. První řádek 

v matici reprezentuje nultý stupěň bázové funkce, přenáší tedy pouze 

stejnosměrnou složku signálu. Haarova transformace potom bude mít podobu: 
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𝑦 = 𝐻 ∙ 𝑥,       (2.8) 

 

kde y je výstupem transformace a x vstupním signálem.  

 Na základě vlastnosti ortogonality matic potom platí, že inverzní Haarova 

matice je transpozicí Haarovy matice, a pro inverzní Haarovu transformaci potom 

platí: 

 

𝑥 =  𝐻𝑇 ∙ 𝑦      (2.9) 

 

 Haarova vlnka však není jedinou použitelnou vlnkou, dalšími populárními 

vlnkami je třeba řada vlnek Daubechiesové. Jednoduchost Haarovy vlnky ji ale 

předurčuje ke snadné implementaci, a tak širokému rozšíření [5]. 

 Jednu úroveň ideální jednorozměrné DWT si lze představit jako pár filtrů 

které transformovaný signál rozdělí na dva signály. Dolnopropustní filtr propustí 

pouze část signálu s nižší polovinou frekvenčního rozsahu – aproximaci signálu a 

komplementárně hornopropustní filtr ponechá pouze vyšší polovinu frekvencí – 

detaily signálu. Na základě znalosti vzorkovacího teorému lze nyní podvzorkovat 

obě složky signálu na poloviční vzorkovací frekvenci bez ztráty jakékoliv informace. 

Jeden stupeň DWT demonstruje následující schéma: 

 

Obr 2.12 Jedna úroveň DWT 

 

 Další úroveň DWT je realizována analogicky dalším párem 

komplementárních filtrů, které jako vstupu využívají aproximaci signálu z vyšší 

úrovně. Kompletní DWT potom tvoří kaskáda filtrových párů: 

 

Obr 2.13 Víceúrovňová DWT 
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 Dvourozměrná DWT pro zpracování obrazu funguje analogicky k výše 

popsané jednorozměrné. Rozdílem je, že pár komplementárních filtrů je nahrazen 

dvěma páry pro filtraci obrazu horizontálně a vertikálně. Pochopitelně výstupem 

každé úrovně jsou nikoliv dva, ale čtyři signály o polovičním rozměru. Konvenčně se 

tyto signály označují jako LL, HL, LH a HH, kde L značí výskyt nízkých (low) 

frekvencí, a H označuje frekvence vysoké (high). LL je potom subobraz kde se 

vyskytují pouze nízké frekvence, tedy aproximace obrazu. LH, resp. HL jsou obrazy 

které slučující vysoké frekvence v horizontálním směru, a nízké ve vertikálním, resp. 

naopak. A konečně HH je subobraz obsahující pouze detaily obrazu. Výhodnou 

vlastností takové transformace je fakt, že obraz po transformaci má identický 

rozměr obrazu vstupnímu [13]. 

 Na následujícím obrázku je názorně ukázán efekt 2D DWT: 

 

Obr 2.14 2D DWT první úrovně na obraze kameramana 

 

 V levém horním kvadrantu Obr 2.14 je aproximace obrazu, tedy složka LL, 

vlevo dole je obraz s vertikálními detaily, tedy HL. V pravém horním kvadrantu se 

nachází složka LH s horizontálními detaily a poslední kvadrant náleží HH. Zatímco 

aproximace obrazu obsahuje pouze kladné pixelové hodnoty, je třeba mít na paměti, 

že v oblastech detailů se vyskytují jak kladné, tak i záporné hodnoty. Obrázek je 

normalizován pro lepší názornost. 

 Využití DWT v oblasti zpracování obrazu je široké, od komprese obrazu 

(DWT se využívá v kompresi formátu JPEG2000), přes redukci šumu v obraze až 

po detekci objektů. Kritická výhoda oproti jiným transformacím jako je třeba 

Fourierova transformace obrazu spočívá v tom, že bázové funkce v DWT umožňují 
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analýzu pozice detailů, nejen jejich frekvenčních vlastností (naprosto kritická 

vlastnost v oboru analýzy obrazu). 

2.5 Optické rozpoznávání znaků 

Jako optické rozpoznávání znaků (obvykle označkované zkratkou OCR 

z anglického Optical Character Recognition) se označuje soubor metod řešící 

problematiku strojového čtení buďto tištěného anebo ručně psaného textu. Jde o 

poměrně komplexní problematiku s mnoha aplikacemi, jako například digitalizace 

publikací, real-time překlady textu v cizích jazycích za pomoci chytrého telefonu, 

nebo automatické čtení registračních značek. 

Parker ([3], s. 275 – 303) ve své knize rozděluje OCR na dílčí postupy, tyto jsou 

segmentace a izolace znaku (nebo také glyphu), a jeho rozpoznání. V této knize je 

však OCR řešena na ideálních obrazech nebo na scannovaném textu. Ve skutečné 

aplikaci je obvykle také potřeba provést nadřazenou segmentaci, která najde 

samotná textová pole, na nichž je třeba samu OCR provést. Tato lokalizace 

textového pole potom daný výřez předá do dalšího kroku zpracování. Zjednodušené 

schéma OCR je patrné z následujícího diagramu: 

 

2.5.1 Lokalizace textového pole 

Lokalizace textového pole neboli vytipování míst, kde se s určitou 

pravděpodobností nachází text k přečtení, je kritickým krokem ke správnému 

strojovému čtení. 

 Uvažovaná aplikace čtení značení železničních vozidel znamená, že není 

vhodné používat běžně rozšířené metody identifikace textu. Většina rozšířených 

metod, jako například bloková segmentace s využitím umělých neuronových sítí 

diskutovaná v [8], je určena pro identifikaci textových polí v dokumentech, tedy 

poměrně velkých bloků textu na jednolitém pozadí. Textové označení železničních 

vozidel (více ve vlastní kapitole níže) obvykle sestává z několika málo desítek 

alfanumerických znaků (typicky 12 číslic a 10 – 20 písmen). K lokalizaci takovýchto 

poměrně malých a řídkých textových polí (v angličtině někdy označovaných sparse 

text) je nezbytné přistupovat odlišně. 

Obr 2.15 Zjednodušené schéma OCR 
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 Wen a kolektiv v [9] navrhují postup využívající diskrétní vlnkové 

transformace (dále jako DWT) ve formě filtrové kaskády. Toto řešení se zdá být 

vhodnější pro tento typ aplikace, a proto bude v navazující práci použito. 

2.5.2 Segmentace znaků 

Je-li lokalizováno textové pole, je dalším krokem v postupu OCR segmentace 

jednotlivých znaků. V běžném textu, a stejně tak ve vozových označeních, je text 

uspořádán v jednom nebo více rovnoběžných a víceméně vodorovných řádcích. Po 

ověření vodorovnosti a jejím zajištění proto segmentace jednotlivých znaků 

proběhne ve dvou fázích, a to: segmentace řádků, a segmentace znaků v řádcích. 

Parker ([3], s. 284 – 285) řeší segmentaci řádků horizontální projekcí, a oddělení 

znaků v řádku následnou projekcí vertikální. Následující obrázek názorně 

demonstruje techniku na skutečném obraze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr 2.16 Segmentace řádků a znaků v řádku obrazu projekcemi3 

a) Vertikální projekce k detekci řádků    

b) Horizontální projekce k detekci znaků v řádku  

 

Horizontální a vertikální amplitudovou projekci lze matematicky vyjádřit jako: 

 

𝐻(𝑥) =  ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑌
𝑦=1 ;  𝑉(𝑦) =  ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑋

𝑥=1   (2.10) 

 

Potom je segmentace otázkou vhodně zvolené funkce pro hledání lokálních 

extrémů. Vysegmentované znaky jsou předány do dalšího kroku OCR. 

 

                                                        
 
3 Pro názornost jsou projekce vyneseny pro inverzní obraz 

a) 

b) 
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2.5.3 Rozpoznávání znaků 

K rozpoznávání již vysegmentovaných znaků existuje mnoho přístupů. 

V závislosti na a priori znalostech o textu (velikost, font atp.) lze zvolit metody od 

naivního porovnání se vzorem (template matching) až po aplikaci konvolučních 

neuronových sítí (CNN), které se dnes pro OCR rozpoznávání používají téměř 

výlučně.  

2.5.4  Verifikace správnosti rozpoznání 

Již rozpoznaný text je možné s aplikací a priori znalostí o čteném textu 

podrobit analýze integrity. 

V případě textů v publikacích existují software na kontrolu pravopisu (i 

s detekcí jazyka), které dovedou odhalit základní nedostatky rozpoznávání, jako 

jsou záměny podobných znaků (typicky 8 a B, S a 5, atp., a záměny malých a velkých 

písmen u fontů kde jsou si tyto podobné, případně u znaků s diakritikou), ale také 

komplexnější pravopisné nedostatky, které mohou vyplynout s chybných 

rozpoznání. 

 V případě čtení různých kódů jsou v těchto často implementovány kontrolní 

mechanismy, které dovedou odhalit chybné rozpoznání a v některých případech 

toto dokonce napravit. Podle aplikace je také možné například porovnat kódy 

výrobků nebo skladových položek s databází existujících nebo skladovaných 

položek a chybu takto odhalit. V případě správně implementovaného systému a 

dobře zvolených kontrolních mechanismů lze dosáhnout podstatně vyšší 

spolehlivosti čtení nežli u člověka. 

2.6 Označení železničních vozidel dle UIC 

 Od počátku železnic v 19. století měly železniční správy potřebu označovat 

svá vozidla pro účely snadné identifikace. Toto označení dlouho nebylo jednotné a 

nemělo dlouho žádnou pevnou podobu. 

 Až mezinárodní železniční unie (dále jen UIC) standardizovala označování 

železničních vozidel. Označení každého železničního vozidla členů UIC sestává 

z číselného označení v podobě jedinečného dvanáctimístného čísla a 

z odpovídajícího písmenného označení ([7], s. 51). 
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 Dvanáctimístné identifikační číslo 

(někdy též EVN z anglického European 

Vehicle Number) není pouze náhodně 

vygenerovaný sled číslic. Toto číslo 

v sobě nese kódované další informace o 

železničním vozidle. Číslování 

jednotlivých druhů vozidel se odlišuje a je 

kodifikováno podle normy UIC 438 (UIC 

438-1 pro nákladní vozy, UIC 438-2 pro 

osobní, UIC 438-3 pro hnací vozidla a UIC 

438-4 pro zvláštní vozidla). Následující 

tabulka4 uvádí význam jednotlivých 

skupin číslic [6]: 

 
Tab. 2.1 Význam číslic ve dvanáctimístném čísle 

Číslice Význam Poznámka 

1 – 2 Typ vozidla a interoperabilita  

3 – 4 Země registrace Původně železniční společnost 

5 – 8 Technické vlastnosti U osobních 7 – 8 rychlost a vytápění 

9 - 11 Sériové číslo vozu 000–999 (dříve u nákladních 8-11) 

12 Kontrolní číslice Podle Luhnova algoritmu 

 

Obr 2.17  ukazuje standardní podobu označení (v případě stísněných 

podmínek na plošinových a podobných vozech se označení může zapisovat na méně 

řádcích) na nákladním voze řady Es. Následující dekompozice tohoto čísla ukazuje 

příkad aplikace (číslo vozu 21 54 5555 774 – 8): 

1. Skupina (1–2) – 21 – dvou/třínápravový vůz ve vlastnictví dráhy (RIV) 

2. Skupina (3–4) – 54 – CZ - Česká Republika (dříve ČD, ještě dříve ČSD) 

3. Skupina (5–8) – 55 – Vůz otevřené stavby – 55 série vozu 

4. Skupina (9 - 11) – 774 – Sériové číslo vozu 

5. Kontrolní číslice - 8 

Číslo odpovídá písmennému označení vozu řady Es. Vozy Es jsou dvounápravové 

vysokostěnné vozy otevřené stavby. 

                                                        
 
4 Tabulka upravena z [10] 
5 Autor obrázku: Petr Štefek (dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslov%C3%A1n%C3%AD_%C5%BEelezni%C4%8

Dn%C3%ADch_vozidel_podle_UIC#/media/File:Napis_na_voze_20080506.jpg ) 

Obr 2.17 Standardní podoba UIC 

identifikačního čísla5 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslov%C3%A1n%C3%AD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%ADch_vozidel_podle_UIC#/media/File:Napis_na_voze_20080506.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslov%C3%A1n%C3%AD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%ADch_vozidel_podle_UIC#/media/File:Napis_na_voze_20080506.jpg
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Přestože by se tato označení (stejně jako RZ na automobilech) měla udržovat 

čistá a dobře čitelná, není to, zejména na hnacích a tažených vozidlech v nákladní 

dopravě, vždy dodržováno. 

Standardy pro označení vozů jsou definovány poměrně volně, a proto je různé 

železniční správy a jednotlivý dopravci často interpretují odlišně. Tato nejednotnost 

vede k množství různých podob označení a nikterak nenapomáhá k snadné 

implementaci jeho čtení. 

2.6.1 Kontrolní mechanismus označení 

Jak již bylo zmíněno výše, obsahuje v sobě dvanáctimístné číslo kontrolní 

číslici. Podle normy UIC je na železnici používán jako kontrola Luhnův algoritmus 

modulo 10 [11]. 

 Luhnův algoritmus je mechanismus pro kontrolu integrity čísla. Je navržen 

pro detekci náhodné chyby při přepisu čísla a nejde o samoopravný kód. 

Podle [11] je slovní popis algoritmu ověření integrity čísla následující: 

• Zdvojnásobme každou druhou číslici zprava 

• Vyjde-li dvojciferné číslo proveďme ciferný součet 

• Proveďme ciferný součet takto modifikovaného čísla 

• Je-li zbytek po dělení nula, je číslo v pořádku 

 

Pro číslo z obrázku 4.1 bude tedy ciferný součet ze třetího bodu: 

5 + 1 + (1 + 0) + 4 + (1 + 0) + 5 + (1 + 0) + 5 + (1 + 4) + 7 + 8 + 8 = 50, 

číslo je proto validní. Postup pro zjištění kontrolní číslice je proto evidentní a není 

jej třeba uvádět. 

 Tento zabudovaný kontrolní mechanismus je postačující pro odhalení 

náhodných chyb, a jsou-li známy pravděpodobnosti klasifikace jednotlivých znaků, 

je možné na jejich základě naleznout nejpravděpodobnější možnou chybu 

v klasifikaci a nejistě určenou číslici tak dopočítat. Je-li nejistá právě kontrolní 

číslice, nelze určit nic.  
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2.7 Současný software pro čtení UIC kódů 

Na trhu je v současné době několik systémů určených ke čtení UIC kódů na 

železničních vozidlech. V této kapitole jsou stručně prezentovány dostupné 

systémy, jejich vlastnosti a limity: 

Systém ident5 od německé firmy hastema gmbh je jedním ze subsystémů 

jejich modulárního systému. Tento systém zahrnuje další systémy inteligentního 

monitorování železniční infrastruktury a vozidel. Ident je založen na dvou 

kamerách s osvětlením na samostatných sloupech po obou stranách monitorované 

koleje. Výrobce uvádí možnost snímání při neomezené rychlosti se snímkovací 

frekvencí 10 – 100FPS, a úspěšnost identifikace vozidla až 95 %. 

Dalším systémem pro identifikaci vozidel na základě UIC čísel je CARMEN® 

UIC Code Recognition Software6 od maďarské firmy Adaptive Recognition 

Hungary. Tento produkt nepředstavuje ucelený nástroj, ale jde o softwarovou 

stranu čtení UIC kódů. Výrobce bohužel veřejně neuvádí žádné podrobné parametry 

tohoto řešení. 

Jiným systémem je Intlab UIC7 slovinské firmy Intlab. Jde o další softwarový 

nástroj pro čtení UIC kódů z videa. Výrobce uvádí úspěšnost rozpoznání až 97% při 

maximální rychlosti projíždějící soupravy 20km/h. Jde tedy spíše o nástroj 

s využitím na vlečkách nebo seřadištích. 

Poslední nalezený systém tvoří řešení UnirailOCR které je součástí železničně 

zaměřeného systému Unirail české firmy CAMEA, spol. s. r. o. O tomto systému 

bude podrobněji referováno v následující kapitole.  

                                                        
 
5 Více o systému ident na: http://www.hastema.com/portfolio-posts/ident-wagon-identification-

uic-number-or-rfid/  
6 Více o systému CARMEN UIC na: http://www.ocrtech.com/uic_recognition.html  a v produktovém 

katalogu: https://www.arh.hu/doc/arh_uicsoftware.pdf  
7 Více o systému Intlab UIC na: https://www.intlab.com/en/products/intlab-uic  

http://www.hastema.com/portfolio-posts/ident-wagon-identification-uic-number-or-rfid/
http://www.hastema.com/portfolio-posts/ident-wagon-identification-uic-number-or-rfid/
http://www.ocrtech.com/uic_recognition.html
https://www.arh.hu/doc/arh_uicsoftware.pdf
https://www.intlab.com/en/products/intlab-uic
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3 SYSTÉM UNIRAIL A ANALYZOVANÁ DATA 

Systém Unirail je platformou firmy CAMEA, spol. s. r. o.8. Jde o modulární 

systém s celou řadou funkcionalit pro inteligentní železniční měřicí systém. 

Modularita systému umožňuje pozdější doimplementování dalších funkcionalit a 

subsystémů. Momentálně systém zahrnuje následující funkce [12]: 

• UnirailOCR (Wagon Number Recognition) – čtení UIC kódů projíždějících 

vozidel pro jejich identifikaci 

• UnirailHBHW (Hot Box & Hot Wheels) – detekce horkoběžných ložisek, 

obručí kol a brzdových kotoučů 

• UnirailFLATWHEEL (Flat Wheel Detection) – detekce plochých míst na 

obručích a kolech 

• UnirailWILD (Wheel Impact Load Detector) – měření nápravového tlaku 

vozidla pro systém vážení v pohybu 

• UnirailDIM (Dimensions-in-Motion) – měření 3D profilu vozidla v pohybu 

pro klasifikaci vozidel a detekci narušení průjezdného průřezu trati 

• Traffic Classification and Data Collection – systém pro klasifikaci vozidel 

kombinací informace z instalovaných senzorů 

Výše zmíněné moduly využívají různé kombinace hardwarových a softwarových 

komponent systému Unirail. 

3.1 UnirailOCR 

UnirailOCR je modul pro čtení UIC kódů na vozidlech projíždějících souprav. 

Tato identifikace vozidla slouží pro sestavení modelu soupravy a pro jednoznačné 

přiřazení informací z ostatních senzorů ke konkrétnímu vozu. Je tak možné 

identifikovat konkrétní horkoběžné ložisko, nebo nápravu s plochou obručí. 

 Hardwarově UnirailOCR sestává z jednotky s kamerou a osvětlením, a 

z jednoho nebo více kolejových senzorů, které slouží pro spouštění kamerové 

jednotky pro identifikaci směru pohybu a rychlosti průjezdu náprav. 

 Na obrázcích níže je celkový pohled na instalaci systému Unirail na trati 250 

v mezistaničním úseku Modřice – Hrušovany u Brna severně od zastávky Vojkovice 

nad Svratkou a potom detailní pohled na skříň UC-CAB s kamerou a osvětlením, a 

detailní pohled na kolejový kontakt: 

 

                                                        
 
8 Firma CAMEA: https://www.camea.cz/cz/  

https://www.camea.cz/cz/
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Obr 3.1 Instalace Unirail u Vojkovic nad Svratkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr 3.2 Detaily jednotky UC-CAB a kolejový kontakt 
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3.2 Analyzovaná data 

Data pro zpracování této diplomové práce byla poskytnuta firmou CAMEA 

spol. s. r. o. a jsou pořízena hardwarem který je součástí aktivního komerčního 

produktu. Detaily parametrů a konfigurace systému proto vzhledem k obchodnímu 

tajemství nebudou v práci přiblíženy až na základní a veřejně prezentované 

parametry. 

3.2.1 Obrazová data vlaků v plném rozlišení 

Obrazová data jsou na lokalitě snímána z jedné koleje v obou směrech. 

Samotný obraz je snímán vertikálně umístěnou monochromatickou řádkovou 

kamerou o rozlišení 3072px, a snímkovací frekvenci 7.5 kHz (7500fps). 

Pro vysokou rychlost snímkování, a tak krátkou expoziční dobu, je scéna 

osvětlována výkonným LED osvětlením modré barvy. Na obrázku níže je systém 

UnirailOCR scannující vlak projíždějící rychlostí 160 km/h: 

 

 
Obr 3.3 UnirailOCR při snímání projíždějícího vlaku 

 

Snímání je spouštěno externím spouštěčem. Data potom mají podobu 

datového proudu jednotlivých řádků. Po sestavení do dvourozměrného obrazu je 

tento vysoký 3072px a dlouhý podle délky a rychlosti vlaku při fixní snímkovací 

frekvenci. Následující vztah určuje délku snímku za předpokladu konstantní 

rychlosti: 
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∆𝑥 = 𝑓 ∙ 𝑇 = 𝑓 ∙
𝑙

𝑣
,     (3.1) 

 

kde ∆𝑥 [px] představuje délku obrazu, 𝑓 [Hz] fixní snímkovací frekvenci 

7.5kHz, 𝑇 [s] čas průjezdu vlaku, a 𝑣 [m/s] a 𝑙 [m] jeho rychlost, resp. Délku. Pro vlak 

pohybující se obecnou rychlostí 𝑣(𝑡): 

 

∆𝑥 = 𝑓 ∙ 𝑡 = 𝑓 ∙ ∫
1

𝑣(𝑡)

𝑙

0
𝑑𝑙    (3.2) 

 

 Jakkoliv mohou celé obrázky sloužit pro ověření klasifikace, pro řešený 

problém jsou důležité především oblasti obrazu s UIC kódy. Na obrázcích níže jsou 

typické příklady těchto označení z obrazů systému UnirailOCR: 

 

 Všechna označení na Obr 3.4 jsou dobře udržované a nasnímané případy. Ve 

skutečnosti toto ale není pravidlem. Příklady špatně čitelných značení budou 

uvedeny v kapitole zabývající se problémy systému. 

 Obrazy celých vlaků jsou mimořádně náročné na paměť (obraz jednoho 

vlaku má podle jeho délky a rychlosti mnoho stovek MB až jednotky GB), a proto se 

v systému UnirailOCR dlouhodobě neuchovávají. Pro zpracovávání této práce firma 

CAMEA autorovi za plného provozu zařízení poskytla vzdálený přístup k HW na 

lokalitě, ale vzhledem k objemu dat a nízké rychlosti připojení bylo za několik dní 

staženo pouze 22 snímků celých vlaků v plném rozlišení. 

  

Obr 3.4 Typické snímky UIC označení na různých vozových řadách 
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3.2.2 Obrazy vozidel po segmentaci 

Systém UnirailOCR dlouhodobě uchovává obrazy jednotlivých vozidel ve vlaku 

po jejich segmentaci a kompenzaci na rychlost průjezdu vlaku. Tyto obrazy jsou tedy 

takové, jako by byly pořízeny obyčejnou maticovou kamerou. Pro úsporu místa na 

datovém úložišti jsou tyto archivované obrazy zmenšeny na rozměr 1283px na 

výšku, a šířku odpovídající délce vozidla. 

Firma CAMEA uchovává tyto obrazy na serveru s rychlým přístupem, a poskytla 

autorovi 3000 takovýchto po 1000 kusech v kategoriích hnacích vozidel, osobních a 

nákladních vozů. 

Na obrázcích níže jsou příklady sestavených obrazů pro hnací vozidlo, 

nákladní a osobní vůz: 

 Seshora: Hnací vozidlo řady 380, nákladní vůž řady Zaes a osobní vůz řady Bdmtee 

3.2.3 Ostatní data 

Kromě obrazových dat snímaných řádkovou kamerou systém CAMEA snímá i 

projíždějící nápravy dvěma kontaktními snímači. Výstupem těchto měření jsou 

časově posunuté průjezdy stejné vlakové soupravy. Z těchto dat se získává nejen 

rychlost vlaku v diskrétních bodech, ale také další informace jako počet a rozložení 

náprav. Tyto informace jsou využity pro spouštění kamerového systému a pro 

rozdělení obrazu celého vlaku na jednotlivá vozidla. 

 Informace o počtu a rozložení náprav na jednotlivých vozidlech také slouží 

pro zpětné ověření správnosti identifikace vozidel. K tomuto postačí prostá 

databáze rozložení náprav pro všechny vozové řady (toto ověření nemůže pozitivně 

potvrdit správnou identifikaci, ale v některých případech může chybnou identifikaci 

vyvrátit). 

Obr 3.5 Příklady obrazů segmentovaných vozidel 
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3.3 Úspěšnost a problémy UnirailOCR 

Na základě přístupu k datům systému UnirailOCR autor vyhodnotil úspěšnost 

rozpoznání systému v různých třídách vozidel: 

• Pro hnací vozidla se úspěšnost vyhodnocení konzistentně pohybuje 

nad 90% 

• Pro osobní vozy je úspěšnost kolem 90% s výjimkou vozů dopravce 

REGIOJET kde je úspěšnost 0% (důvody viz níže) 

• U nákladních vozů je úspěšnost rozpoznání značně nižší oproti 

zbylým skupinám. V závislosti na vozové řadě a dopravci se úspěšnost 

správného přečtení pohybuje kolem 50 – 60% 

Obecné důvody pro neúspěšné rozpoznání jsou různých druhů. Pracovně jsem tyto 

důvody rozdělil do tří kategorií: externí důvody, problémy HW systému a 

problémy SW systému. Důvody z kategorie externích jsou následující: 

• Znečištěné označení je problémem zejména u nákladních vozů a 

lokomotiv, u kterých pro dopravce není tolik důležitý vzhled. Při čtení 

jejich označení je ale jakékoliv znečištění značný problém. (Za 

poznámku stojí rozdíly v čistotě vozů a lokomotiv různých dopravců.) 

• Špatně provedené nebo poškozené označení je opět prevalentní 

zejména u nákladních vozů a lokomotiv. Typický projev je buď označení 

ledabyle provedené štětcem nebo stříkané přes šablonu nebo označení 

poškozené a loupající se, popřípadě špatně opravené. 

• Značení překryté projevy vandalství se vyskytuje velice často na 

nákladních vozech, často ve formě ucelených graffiti přes více vozů 

v soupravě. 

 Neúspěšnost přečtení označení z těchto externích důvodů nelze dost dobře 

napravit žádnou jednoduchou úpravou systému. Jistého zlepšení by se v tomto 

ohledu dalo dosáhnout scannováním vlaku z obou stran, ale toto není dost dobře 

implementovatelné z prostorových a cenových důvodů. 

 Další skupinou důvodů jsou hardwarové problémy systému. Těmi se rozumí 

problémy, které souvisí s mechanismem spouštění kamery, nastavení kamery a 

osvětlení atp.: 

• Vady expozice obrazu se vyskytují na analyzovaném vzorku jak 

v podobě přesvětlených – přeexponovaných, tak i příliš tmavých 

obrazů. Tyto vady jsou způsobeny společným vlivem velice výkonného 

přídavného osvětlení, nepředvídatelným stavem laku vozidla (od 

nového s vysokým leskem až po starý, matný, zašlý a znečištěný) a také 

aktuálním počasím (zejména v mlze). Tento problém postihuje stejně 

všechny druhy vozidel. 



 

 

38 

• Nedostatečný kontrast označení, který není způsoben provedením 

označení jako takového může být způsoben kombinací barevného 

provedení označení a barvou osvětlení. Zmíněný příklad konzistentně 

neúspěšného čtení vozů firmy REGIOJET je zapříčiněn jejich 

provedením označení středně šedou barvou na žlutém podkladu, které 

je v barvě perfektně čitelné, avšak v šedotónovém obraze je pod 

modrým osvětlením naprosto nekontrastní. 

Poslední skupinu důvodů představují problémy způsobené softwarovým řešením 

systému: 

• Selhání lokalizace označení nastává často na členitých vozech, na 

vozech v pestrých zbarveních nebo na vozidlech kde je označení 

provedeno barvou s nízkým kontrastem. 

• Selhání přečtení lokalizovaného označení je komplexní problém, ke 

kterému přispívá nejednotné označování vozidel (různé fonty, různé 

velikosti, různé formáty) a také nedostatečné zabezpečení UIC kódu 

jako takového. 

Příklady nečitelných označení vozů jsou uvedeny v Obr 3.6 níže: 

 

a) Přesvětlený obraz  

b) Vandalizmus   

c) Nedostatečné osvětlení 

a) b) 

c) 

Obr 3.6 Problematické obrazy označení 
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Výjimečnou skupinou vozidel, kde identifikace selhává, je ještě vzácná skupina 

vozidel, která označení nenese. Většinou jde o zvláštní pracovní vozidla nebo 

historické kusy: 

 

 
Obr 3.7 Rakouská parní lokomotiva řady 310 standartní označení nenese 

3.4 Navrhované změny v HW UnirailOCR 

Tato podkapitola navrhuje změny v hardwarovém řešení UnirailOCR, které by 

mohly vést ke zvýšení úspěšnosti čtení tímto systémem a k jeho celkovému zlepšení. 

 Použití barevné řádkové kamery v kombinaci s osvětlením jiné – ideálně bíle 

– barvy by mohlo pomoci s lokalizací a čtením některých problematických případů 

značení. 

 Další potenciální problém systému spočívá opět v osvětlení, které je velice 

intenzivní, a tak může oslnit lokomotivní četu na stanovišti a cestující na jejichž okna 

je ono osvětlení kolmo namířeno. V mlze, když je světlo rozptylováno, jsou tyto 

efekty ještě znásobeny a jistě nemají kladný vliv na bezpečnost a komfort dopravy. 

Proto další možností úpravy hardware je zachování monochromatické kamery a 

přesunutí přísvitu mimo viditelné spektrum. 

 Poslední navrhovanou změnou je využití vysoké snímkovací frekvence 

řádkové kamery a synchronizovaného přísvitu a použití několika periodicky se 

opakujících úrovní přísvitu a takto dosažené multiexpozice obrazu pro eliminaci 

problémů s nedostatečně osvětleným nebo naopak přesvětleným obrazem. 
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4 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Následující kapitola popisuje cíle navrhovaného řešení, parametry řešeného 

problému a úpravy v oproti současnému hardwarovém řešení. 

4.1 Cíle navrhovaného řešení 

Navrhované řešení si za cíl klade navrhnout možné řešení analýzy obrazu 

získaného snímáním jedoucích vlaků řádkovou kamerou, za účelem získání 

číselného označení jednotlivých vozů v soupravě vlaku.  

Systém je navrhován tak, aby adresoval některé problémy současného řešení, tyto 

jsou podrobně popsány v kapitole Systém Unirail. Zde navrhovaný postup 

zpracování obrazu se zaměřuje zejména na: 

• Návrh robustního řešení, které potenciálně zvýší úspěšnost rozpoznání 

označení zejména v případech nákladních vozů 

• Zjednodušení hardwarové konfigurace systému využitím pouze 

obrazových dat, toto zjednodušení podstatně sníží komplexnost 

systému, jeho instalaci a údržbu, a tak i celkové náklady 

• Využití takových metod, které potenciálně sníží nároky na výpočetní 

výkon, popřípadě metod, které lze implementovat jako vysoce 

hardwarově akcelerované pro snížení času nutného k rozpoznání 

vozidla v obraze 

4.2 Koncepce navrhovaného řešení 

Zde popisované navrhované řešení problému navrhne posloupnost operací, a 

dílčí algoritmy použité v těchto operacích pro implementaci. 

Výchozím bodem pro zpracování budou surová data sbíraná ze systému, a výstupem 

systému složení vlakové soupravy s dvanáctimístnými čísly identifikovaných vozů, 

a alespoň jejich odhadovanou polohu pro vozy, kde identifikace selže. 

Diagram níže reprezentuje posloupnost hlavních operací zpracování a toky signálů 

v této aplikaci: 
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Obr 4.1 Posloupnost operací zpracování dat 

 

Hlavní toky dat v Obr 4.1 jsou naznačeny silnými šipkami, slabé šipky 

reprezentují toky informací ve zpětných vazbách, které vedou do kroků proti 

proudu toku dat k dosažení úspěšnějšího čtení. 

Podkapitoly níže blíže přiblíží návrh jednotlivých kroků analýzy obrazu, a 

použité algoritmy v jednotlivých operacích. 
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4.3 Sestavení obrazu z řádkové kamery 

Prvním krokem zpracování obrazového signálu je seskládání dílčích snímků 

řádkové kamery na 2D obraz použitelný pro následující operace. Jak bylo zmíněno 

výše, je svislý rozměr obrazu konstantní, a dán rozlišením kamery. Podélný rozměr 

obrazu je ale závislý nejen na konstantní snímkovací frekvenci, ale i na rychlosti 

projíždějícího vlaku podle vzorců 3.1 a 3.2. Sestavení obrazu je tedy triviální 

poskládání jednotlivých snímků za sebe, ale převzorkování obrazu vyžaduje získání 

rychlosti vlaku. Tento návrh uvažuje dvě možné varianty obdržení rychlosti vlaku 

k převzorkování obrazu: 

• Využití a priori znalosti rychlosti vlaku z kontaktních snímačů nebo 

jiného externího snímače, potom je převzorkování obrazu snadno 

řešitelné, a implementace vyžaduje pouze jednoduchý přepočet 

rozlišení z jednotlivých řádků, a změnu velikosti obrazu za použití 

některé z výše popisovaných interpolačních postupů. 

• Sestavení obrazu podle odhadu rychlosti, nebo více odhadů (tyto 

mohou vycházet ze statistiky rychlostí, anebo statistiky délek vlaků, a 

známého času průjezdu vlaku atp.), a následnou klasifikací jednotlivých 

vozů s postupným zpřesňováním odhadu. 

 Rychlost vlaku je nutná pro sestavení obrazu se správným horizontálním 

rozlišením, součástí rychlosti vlaku je ale i informace o směru vlaku, která doposud 

nebyla uvažována. Vlaky na zkoumané koleji většinou mohou cestovat oběma 

směry, a v obraze z řádkové kamery se tedy některé budou jevit jako zrcadlové 

obrazy. Vzhledem k uspořádání systému nebudou vlaky otočeny, ale jen převráceny 

– první vozidlo před kamerou bude stále první vozidlo. 

 Tento návrh si jako jeden z cílů klade odstranění potřeby pro samostatný 

hardware k měření rychlosti a směru vlaku, proto bude k implementaci použit 

druhý postup, tedy iterativní přístup s postupným zpřesněním odhadu rychlosti. 

 Za úvahu stojí i to, že vzhledem k podstatě strojového čtení nemusí být vůbec 

nutné obraz rekonstruovat na čtvercové pixely, toto je nutné pro pohodlné lidské 

čtení, avšak na správných datech naučená konvoluční neuronová síť tuto potřebu 

nemá. 

 Postup sestavení obrazu s jeho normalizací bude následující: 

Obr 4.2 Návrh sestavení obrazu a normalizace 
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4.4 Segmentace vozidel 

V bloku segmentace vozidel bude celistvý obraz soupravy vlaku rozdělen na 

obrazy dílčích vozidel vlaku pro další kroky. 

 Na rozdíl od segmentace využívané systémem Unirail která vyžaduje 

informace o rychlosti a rozložení náprav ve vozidle navrhovaná segmentační 

metoda využívá výhradně obrazová data z řádkové kamery. 

 Pro správnou segmentaci je třeba identifikovat které části obrazu 

reprezentují samu soupravu vlaku, a které nesou pouze pozadí. Toto rozdělení je 

nejsnadněji provedeno odečtením známého pozadí a prahováním. Obraz pozadí 

vlaku se získá ze začátku a konce snímku soupravy vlaku, kde je vlivem spouštění 

kamery obraz snímán dříve, než vlak dorazí před objektiv, a ještě krátký okamžik po 

jeho odjezdu. Z množství nasbíraných dat tak lze sestavit obraz pozadí 

kompenzovaný o šum. 

 Z následně obdrženého binárního obrazu lze jednotlivá vozidla segmentovat 

různými metodami, tento návrh diskutuje následující: 

• Horizontální amplitudová projekce pixelů popředí vytvoří 

jednorozměrný vektor reprezentující, kolik je v daném bodě délky 

vlaku souhrnná výška vlaku. Tato projekce bude poté analyzována ve 

smyslu výskytů oblastí kde se nacházejí lokální minima, a tak je zde 

pravděpodobnost mezery mezi vozy vlaku. Výhodou je jednoduchost 

implementace a rychlost běhu, nevýhodu představuje složitost 

rozlišení některých druhů obzvláště členitějších nákladních vozů, a 

také absence průhledu mezi osobními vozy v případě vozů vybavených 

krytým přechodovým můstkem. 

• Analýza kontur objektů popředí využívá známé kontury vlaku oproti 

pozadí. Podle implementace by bylo možné sledovat například horní 

konturu střechy, a z jejího tvaru usuzovat kde začínají a končí 

jednotlivé vozy. Této metodě nijak nevadí průhledy vozy (okna a 

prázdná místa), ale bude problematické zajistit dobrou segmentaci u 

členitých vozů. 

 Pro implementaci segmentace v této diplomové práci byla zvolena první 

varianta. Postup segmentace je popsán v následujícím diagramu: 

 

 
Obr 4.3 Navrhovaný postup segmentace vozů 
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4.5 Preprocessing 

Před samotným čtením je nezbytné upravit surové 2D obrazy pro zlepšení 

úspěšnosti čtení. Tyto úpravy spočívají v jedné nebo více jasových transformacích 

obrazu podle zpětné vazby z následujících kroků. Systém v případě neúspěšného 

čtení provede jedno z dopředu vybraných předzpracování obrazu pro zvýšení 

úspěšnosti v dalším kroku. 

 Tyto úpravy jsou nezbytné, protože snímaná data nejsou ideální obrazy 

pořízené v laboratorních podmínkách. Snímané vlakové soupravy používají celou 

řadu barev jak v odstínech, tak i površích (matné, lesklé až reflexní prvky). Dalším 

bodem je znečistění jednotlivých vozů, a opravy na částech nátěru a nápisů. Všechny 

tyto problémy znesnadňují jak řízení expozice a osvětlení na hardwarové úrovni, tak 

i zpracování dat. 

 Bylo zvoleno pět pevných předzpracování obrazu, tyto jsou: 

• Normalizace jasu 

• Zvýšení kontrastu tmavých hodnot 

• Zvýšení kontrastu světlých hodnot 

• Zvýšení kontrastu středního pásma 

• Ekvalizace histogramu s následným Gaussovským vyhlazením 

 Všechny tyto úpravy spočítají v pouhém přemapování jasové stupnice a jsou 

jak snadno implementovatelné, tak i relativně úsporné stran výpočetního výkonu 

pro rychlý běh programu. 

 Tyto úpravy jsou prováděny postupně a vždy další iterace vede 

k vygenerování více zájmových oblastí pro čtení. 

Obr 4.4 Efekty jasových transformací na podexponované označení 
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 Obr 4.4 ukazuje vliv jednoduchých jasových transformací na značně 

podexponovaném obraze. Nahoře je vidět originální obraz, uprostřed obraz 

s normalizovanou jasovou stupnicí (stále značně tmavý kvůli světlé oblasti v levé 

horní části obrazu), a zcela dole je obraz po ekvalizace histogramu, ale před jeho 

vyhlazením. Značné zlepšení je dramaticky patrné, ale i přesto je obraz pro strojové 

čtení obtížný. 

4.6 Výběr zájmových oblastí 

 Pro úspěšné a efektivní rozpoznávání UIC kódů je nezbytné je nejprve 

v obraze lokalizovat, tedy nalézt zájmové oblasti (často označované RoI z anglického 

Region(s) of Interest). Tato lokalizace vychází z vlastností textu v DWT, a je navržena 

na základě upravené metody navrhované Wenem a kolektivem v [9]. 

 

 

 Blokové schéma na Obr 4.5 naznačuje navrhovanou metodu. Z obrazu vozidla 

jsou po předzpracování prostřednictvím DWT extrahovány prostorové detaily 

v horizontálním, vertikálním i diagonálním směru (složky HL, LH a HH výstupu 

DWT), tyto jsou každá individuálně prahovány adaptivním prahem, a následně 

sečteny do jednoho agregovaného obrazu. Tento je po pixelech povýšen na druhou 

a po gaussovském vyhlazování opět prahován adaptivním prahem. Získaný obraz 

reprezentuje vstupní obraz po specifické hranové filtraci. Aby došlo ke sloučení 

zájmových pixelů v tomto obraze do větších celků v oblastech potenciálního výskytu 

textu, je dále provedena morfologická operace uzavření. Na výstupní obraz je poté 

aplikována funkce označující spojené objekty pro další zpracování. Tyto spojené 

objekty jsou filtrovány podle jejich vlastností tak, aby potenciálně textové bloky 

Obr 4.5 Navrhovaná metoda detekce textu 
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postoupily a netextové bloky byly vyřazeny. Výsledkem této posloupnosti operací je 

potom seznam zájmových oblastí pro postoupení do fáze čtení. 

 Výběr zájmových oblastí bude dále rafinován na základě sémantické analýzy 

rozpoznaného textu v jednotlivých RoI zmíněné dále pod heslem hodnocení 

kandidátských regionů v kapitole OCR.  

4.7 OCR 

 Čtení textu v nalezených vysegmentovaných blocích bude provedeno 

externím předtrénovaným nástrojem pro provádění OCR. Implementace vlastního 

OCR by potenciálně mohla přispět k vyšší úspěšnosti rozpoznávání znaků kvůli 

trénování na reálných datech se skutečnými fonty a podobami písma. Tato 

implementace by ale překračovala rámec zájmů této práce a existují dostupné a 

spolehlivé alternativy. 

 Jako nástroj pro řešení OCR v této diplomové práci byl zvolen Tesseract OCR 

Engine. 

 Dříve než budou vybrané oblasti obrazu podrobeny OCR, je třeba na nich 

provést dílčí preprocessing, aby byly ve formátu, které ten daný OCR nástroj 

vyžaduje. Navrhovaná procedura OCR bude mít tedy podobu: 

 

  

 Na Obr 4.6 je popsán navrhovaný postup OCR včetně složky hodnocení 

kandidátských regionů pro označení textových regionů obsahujících potenciálně 

zajímavý text pro další analýzu. 

 Až do tohoto okamžiku nebyla v postupu uvažována možnost, že je obraz 

vlaku zrcadlově převrácen (pro opačný směr jízdy po monitorované koleji). Ani na 

detekci potenciálních textových regionů nemá toto převrácení vliv, ale při analýze 

kandidátských regionů OCR a při vlastní OCR se toto převrácení pochopitelně 

projeví a povede k neúspěšnému rozpoznání textu. Při neúspěchu rozpoznání tak 

systém zkusmo některé regiony převrátí a zjistí tak, zda je celý vlak převrácen. 

Obr 4.6 Navrhovaný postup OCR 
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4.8 Postprocessing 

 Postprocessing je posledním krokem v navrhovaném řešení systému. Tento 

krok má za úkol vyhodnotit rozpoznané řetězce vycházející z OCR a zjistit, zda bylo 

úspěšně rozpoznáno UIC označení a případně určit ve kterém kandidátském regionu 

se nachází v případě neúspěšného čtení. 

 Blok postprocessingu vychází zejména z a priori znalostí o syntaxi UIC kódu 

a z přídavných informací, které vycházejí z vyšších bloků zpracování, a poskytují 

další informace o zkoumaném vozidle. 

 

4.8.1 Verifikace integrity UIC kódu 

 Základní ochranou integrity UIC kódu je kontrolní mechanismus zmíněný 

v kapitole 2.6.1. Kontrolní součet podle Luhnova algortimu je ale velmi slabým 

kontrolním mechanismem (byl navržen pro ochranu při chybě přepisu), a pro účely 

ověření správnosti rozpoznání rozhodně nedostačuje. Pro tento účel je nutno 

navrhnout další kontrolní mechanismy vycházející ze známé syntaxe 

dvanáctimístného EVN, a ze vzájemných závislostí písmenných a číselných označení. 

 Vzhledem k tomu že neexistuje žádná volně dostupná databáze všech 

železničních vozidel, která by umožňovala ověřované číslo vyhledat a ověřit tak 

existenci a detaily vozu, je nutné k ověření čísla přistupovat jinak. Jak již bylo 

zmíněno v kapitole 2.6, je číselné označení rozděleno do pěti skupin číslic (viz Tab. 

2.1), a je známo, že ne ve všech skupinách číslic se mohou vyskytovat veškeré možné 

kombinace. 

 Například druhá skupina číslic reprezentuje zemi registrace vozidla, a může 

nabývat pouze omezeného počtu hodnot. Nejen že je omezený počet členských zemí 

v UIC, ale také lze pro každý systém nastavit jaké registrace je možné přijímat (třeba 

v České Republice prakticky nelze očekávat výskyt vozů označených 30 – Severní 

Korea nebo 34 – Austrálie atp.). Podobný postup lze aplikovat na čísla první skupiny 

označující typ vozidla. Třetí skupina reprezentuje konkrétní řadu vozidla, a zde je 

již aplikace jakýchkoliv filtrů obtížná pro nedostupnost informací. 

 Další možností je ověřovat kombinace číselného a písmenného označení, a 

hledat korespondence (jako například kombinací druhé skupiny číselného označení 

54, a korespondující písmennou značku CZ pro Českou Republiku). 

 Navržený postup pro kontrolu integrity UIC kódu je naznačen na diagramu 

níže: 
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4.8.2 Další ověření správnosti rozpoznání 

 Kromě ověření, zda je označení samo o sobě platné, lze správnost jeho 

rozpoznání ověřit i na dalších vlastnostech, které byly v průběhu analýzy snímku 

vlaku zjištěny. Tyto vlastnosti opět vyžadují nějakou předchozí znalost o 

zkoumaných vozech. Možné zkoumané parametry mohou být například: 

• Maximální rychlost vozu – v průběhu zkoumání obrazu vlaku je 

zjišťována i jeho rychlost a v případě, že projíždějící vlak má vyšší 

rychlost, než by byla maximální možná rychlost pro daný typ vlaku, je 

možné identifikaci označit přinejmenším za spornou. 

• Délka vozu je zjištěna na základě znalosti rychlosti vlaku a opět ji lze 

porovnat s délkou vozu dané řady v databázi. 

• Boční profil vozu je dalším parametrem, který by bylo možné 

zkoumat. U tohoto konkrétního parametru je implementace složitější 

pro možnou různou podobu vozu podle jeho stavu a ložení. 

 

 

 

 

  

Obr 4.7 Návrh analýzy integrity UIC kódu 
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5 IMPLEMENTACE A VYHODNOCENÍ 

Tato kapitola popisuje implementaci navrhovaného řešení z předchozí 

kapitoly. Diskutuje konkrétní řešení, jeho problémy a omezení a zhodnocuje úspěch 

implementace na skutečných datech. 

5.1 Jazyk a prostředí 

Jako jazyk pro implementaci řešení zvoleného problému byl zvolen Python9, 

konkrétně Python 3 (3.6.7). Důvodem pro implementaci v Pythonu je jeho široké 

rozšíření v oblasti strojového učení a počítačového vidění, dostupnost knihoven pro 

počítačové vidění a také jejich podpora. Python se obecně zdá být nejpopulárnějším 

jazykem v této oblasti. 

 Konkrétně bylo pro instalaci použito open-source platformy Anaconda10 a 

veškerý kód byl psán v přiloženém vývojovém prostředí Spyder, konkrétně verze 

Spyder 3.3.3. 

 K implementaci prostředí bylo dále použito zejména knihoven: 

• Scikit-image11 (ve verzi 0.14.2) je open-source knihovna zaměřená na 

zpracování obrazu.  

• Pytesseract12 (ve verzi 0.2.4.) je pythonovské rozhraní pro Googlem 

podporovaný Tesseract OCR Engine. Tesseract je považován za jeden 

z nejpřesnějších dnes dostupných OCR nástrojů [18]. 

• OpenCV13 (ve verzi 4.1.0.) je velmi rozšířená knihovna zaměřená na 

počítačové vidění, a poskytující mnoho metod počítačového vidění a 

zpracování obrazu. 

 Dále bylo použito několik dalších nástrojů z jiných knihoven. Konkrétní 

soupis instalovaných softwarových zdrojů jakož i hardwarová specifikace 

testovacího počítače je přiložena jako Příloha 1. resp. 2. 

  

                                                        
 
9 Více o jazyku python na: https://www.python.org/  
10 Více o platformě Anaconda na: https://www.anaconda.com/distribution/  
11 Více o knihovně Scikit-image na: https://scikit-image.org/  
12 Více o knihovně Pytesseract na: https://pypi.org/project/pytesseract/  
13 Více o knihovně OpenCV na: https://opencv.org/  

https://www.python.org/
https://www.anaconda.com/distribution/
https://scikit-image.org/
https://pypi.org/project/pytesseract/
https://opencv.org/
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5.2 Vlastní implementace  

 Program byl koncipován jako soubor samostatných modulů implementující 

různé funkcionality systému. Následující podkapitoly popisují jednotlivé moduly na 

implementační úrovni včetně implementovaných datových struktur a použitých 

funkcí. 

5.2.1 Modul TrainModule 

 Modul TrainModule je modul, který definuje základní datové třídy pro další 

použití v systému a implementuje metody nad nimi. 

 

 
Obr 5.1 Diagram modulu TrainModule 

 

 Na Obr 5.1 je patrná datová správa v implementovaném programu. 

Základními stavebními bloky jsou zde třídy Train a Vehicle, které jsou 

implementovány s celou řadou podpůrných metod. 

 Třída Train je virtuálním modelem projíždějícího vlaku, a má dva základní 

atributy, Img a Consist. Atribut Img je pochopitelně samotný obraz celé soupravy 

vlaku a atribut Consist (anglicky souprava) reprezentuje seznam vozidel v soupravě 

vlaku. Jednotlivá vozidla jsou instancemi třídy Vehicle. 

 Třída Vehicle je třídou jejíž instance představují jednotlivá vozidla. 

Z atributů této třídy je zásadní proměnná ImgRange pythonovského datového typu 

tuple (uspořádaná n-tice). ImgRange reprezentuje rozsah odkud kam sahá vozidlo 

na obrázku celé soupravy. Ostatní atributy jsou vlastní informace o vozidle, jejichž 
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význam jasně vyplývá z jejich názvu a není jej proto třeba dále vysvětlovat. Z podoby 

atributu ImgRange je evidentní, že instance třídy Vehicle nemá samostatně význam 

a je smysluplná pouze jako součást instance třídy Train (samotný obraz vozidla 

neexistuje přímo v této proměnné).  

 V rámci konstruktoru třídy Train se řeší segmentace jednotlivých vozidel 

vlaku, a inicializuje se Train.Consist proměnnými typu Vehicle pomocí metody 

Train.segmentation(). Tato metoda implementuje navrhovaný postup z kapitoly 

4.4 metodou odečtení pozadí, horizontální projekce a analýzy lokálních minim. Pro 

úspornou implementaci není zkoumána celá výška obrazu, ale je omezena. 

Následující obrázek demonstruje segmentaci vozidla na osobním vlaku. V tomto 

případě je výška zkoumané části omezena na oblast střech vozů: 

 

 

 V případě, že nejde o vlak s osobními vozy nebo nákladními vozy plné výšky, 

jsou segmentovány pouze vozy plné výšky a na základě jejich identifikace se 

provede dodatečná segmentace, která zabere plnou výšku vozů. 

 Dále tento modul zahrnuje funkci k ověření validity UIC označení založené na 

navrhovaných metodách z kapitoly 4.8.1 v podobě funkce checkUIC(). 

5.2.2 Modul TextDetection 

 Modul TextDetection implementuje funkcionalitu hledání textových oblastí 

v obraze postupem přiblíženým v kapitole 4.6 včetně předzpracování obrazů, jak 

bylo navrženo v kapitole 4.5 v rámci funkce detectRoI(). 

 Dále implementuje kontrolu dílčích výsledků OCR při hledání textu, který by 

potenciálně mohl být součástí UIC označení v rámci funkce potentialUIC(). Tato 

funkce prochází jednotlivé výsledky v daných regionech a vyhledává řetězce 

obsahující číslice a fráze obsažené v databázi frází vyskytujících se v UIC kódech. 

 Poslední implementovanou funkcí v rámci tohoto modulu je funkce 

connectUIC(), která spojuje regiony vyhodnocené jako potenciálně obsahující části 

UIC kódu, které leží blízko sebe. 

 Série snímků níže ukazují všechny výše popsané funkce na segmentovaném 

obraze vozu a na detailu UIC označení: 

 

Obr 5.2 Segmentace vozů na skutečných datech 
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Obr 5.3 Dílčí kroky detekce textových polí v obraze 

 

 Obr 5.3 ukazuje dílčí kroky na obraze procházejících detekcí textových polí. 

Zcela nahoře je jasově normalizovaný obraz vozu řady Bdmtee. V dalších třech 

obrazech jsou dílčí složky DWT využívající Haarovu vlnku (proto mají obrazy 

poloviční rozměry) po prahování. V pořadí jsou to složky s horizontálními detaily, 

vertikálními detaily, a nakonec s diagonálními detaily. Pátý obraz reprezentuje 

agregované detaily ve druhé mocnině a šestý obraz je ten samý po prahování. Obraz 

sedmý je obraz po popisu spojených objektů a na posledním obraze jsou tyto objekty 

po filtraci na potenciálně textové oblasti. 
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Obr 5.4 Dílčí kroky detekce textových polí v detailu označení 
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 Obr 5.4 ukazuje stejné kroky jako Obr 5.3 ale v detailu zahrnujícím UIC 

označení vozu. 

 Nyní jsou známé oblasti potenciálního textu, a tyto jsou předány do OCR pro 

vyhodnocení (o OCR níže v kapitole 5.2.3). Po jejich přečtení se funkcí 

potentialUIC() posoudí, zda mohou obsahovat části UIC kódu. Výstup této funkce 

viz níže: 

 

 Oblasti ohraničené modrou a žlutou čarou jsou oblasti, kde byl detekován 

text. U žlutě ohraničených oblastí byl tento text vyhodnocen jako potenciální součást 

UIC označení a bude postoupen dalšímu zpracování v podobě funkce connectUIC(), 

která spojuje blízké regiony. Výstup této funcke je v Obr 5.6: 

 

 

 Světle modře ohraničené oblasti jsou již spojené regiony určené pro čtení 

v modulu OCR. 

 

 

 

 

Obr 5.5 Vyextrahované oblasti s textem na celém obraze a v detailu 

Obr 5.6 Spojené oblasti pro další čtení 
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5.2.3 Modul OCR 

 Modul OCR je posledním z hlavních modulů softwarové implementace. Tento 

modul řeší rozhraní mezi knihovnou pytesseract a zbytkem programu. 

V nejnovějších verzích Tesseract naneštěstí existuje známá chyba zamezující volbě 

dovolených znaků, a tak je výskyt nealfanumerických znaků ošetřen pouze 

postprocessingem. 

 Modul obsahuje dvě funkce, a to funkci OCRfc(), která řeší základní čtení 

regionů textu pro posouzení, zda jde o regiony které nějaký text obsahují. Tato 

funkce používá nástroje Tesseract s nastavením pro segmentaci znaků pro nalezení 

maxima textu (page segmentation mode 11 – sparse text14). 

 Druhá funkce OCRUIC() slouží již pro samotné čtená UIC kódů v oblastech 

vytipovaných předešlým zpracováním. Zde tato funkce volá funkci Tesseract 

s nastavením pro bloky textu (PSM 6 – single uniform block of text) kvůli zachování 

pořadí čtených znaků. Příklad výstupu OCRUIC() na světle modře ohraničené 

oblasti z Obr 5.6 je následující: 

 
'QZ - CD 50 54 22 - 44 274 - 7 Bdmtee\n__' 
 

Došlo tak k úspěšnému rozpoznání všech kritických znaků a k úspěšnému přečtení 

UIC kódu, jak ostatně potvrdí i výstup funkce checkUIC(): 

 
validUIC ['505422442747'] 

 

5.2.4 Pomocné moduly 

Krom hlavních modulů obsahuje software ještě modul obsahující některé pomocné 

funkce jako funkce loadTrain() a loadUICdata(), které načítají obraz vlaku 

z adresáře, resp. sestavují databázi informací o vozech pro pozdější použití. 

  

                                                        
 
14 Více o PSM v tessaract na: https://github.com/tesseract-

ocr/tesseract/blob/8d6dbb133b41/api/tesseractmain.cpp#L115  

https://github.com/tesseract-ocr/tesseract/blob/8d6dbb133b41/api/tesseractmain.cpp#L115
https://github.com/tesseract-ocr/tesseract/blob/8d6dbb133b41/api/tesseractmain.cpp#L115
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5.3 Experimenty na datech a výsledky 

 Implementované řešení z kapitoly 5.2 bylo otestováno na vybraném 

reprezentativním vzorku dat popsaných v kapitole 3.2. 

 Vzhledem k nedostatku obrazů celých vlaků nelze sestavit rozsáhlejší 

statistika o úspěšnosti segmentace a analýzy celých vlaků. Na omezeném vzorku 

tyto metody fungují uspokojivě. 

 V oblasti detekce a čtení UIC kódů byla dostupná rozsáhlá databáze 3000 

obrazů různých vozidel, takže zde je možné sestavit statistiku úspěšnosti použitých 

metod. Byly provedeny čtyři experimenty se čtením UIC kódů na reálných obrazech. 

Tyto experimenty a dosažené výsledky jsou popsány v následujících podkapitolách. 

  



 

 

57 

5.3.2 Test na 100 hnacích vozidlech 

 Z dostupných 1000 obrazů hnacích vozidel bylo náhodně zvoleno 100 

obrazů, aby byly náhodně zastoupeny různé řady za různých světelných a 

povětrnostních podmínek. Tato stovka obrazů byla následně vyhodnocena 

implementovaným postupem. 

 Bylo dosaženo 52 úspěšných detekcí, tedy 52% úspěšnost. Následující grafy 

vyjadřují, v jakém předzpracování bylo dosaženo úspěšné detekce, a také jaké bylo 

rozložení časů zpracování v případě úspěšných rozpoznání. 

 
Obr 5.8 Statistika úspěšného kroku předzpracování na 100 hnacích vozidlech 

Obr 5.7 Statistika doby zpracování úspěšných rozpoznání na 100 hnacích vozidlech 
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5.3.3 Test na 100 osobních vozech 

 Stejně jako při pokusu s hnacími vozidly bylo i zde náhodně zvoleno 100 

obrazů. Důvodem zde bylo, aby nebyla data zkreslena výskytem mnoha vozů z jedné 

vlakové soupravy. 

 Bylo dosaženo 55 úspěšných detekcí, tedy 55% úspěšnost. Následující grafy 

jsou zpracovány stejně jako v případě výše: 

 

 

Obr 5.9 Statistika úspěšného kroku předzpracování na 100 osobních vozech 

Obr 5.10 Statistika doby zpracování úspěšných rozpoznání na 100 osobních vozech 
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5.3.4 Test na 200 nákladních vozech 

 Další test byl proveden na skupině 200 nákladních vozů vybraných za 

stejných podmínek. 

 Zde úspěšnost dosáhla pouhých 11,5% ve formě 23 úspěšných rozpoznání. 

Grafy níže opět ukazují úspěšný krok preprocessingu a rozložení časů zpracování: 

 

 

Obr 5.11 Statistika úspěšného kroku předzpracování na 200 nákladních vozech 

Obr 5.12 Statistika doby zpracování úspěšných rozpoznání na 200 nákladních vozech 
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5.3.5 Test na 300 vozidlech různých typů 

 Poslední test zahrnuje 300 vozidel rovnoměrně ode všech druhů. 

 Bylo dosaženo 121 úspěšných rozpoznání a souhrnná úspěšnost tedy činí 

40,33%. Následují grafy o stejných parametrech jako výše: 

 

 

 

Obr 5.14 Statistika úspěšného kroku předzpracování na 300 vozidlech 

Obr 5.13 Statistika doby zpracování úspěšných rozpoznání na 300 vozidlech 
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5.4 Vyhodnocení úspěšnosti implementace 

 Na výsledcích experimentů z předchozí kapitoly je evidentní, že v této práci 

implementované řešení nedosahuje výsledků deklarovaných výrobci 

konkurenčních systémů v kapitole 2.7 ani výsledků známých ze studia systému 

UnirailOCR v kapitole 3.3, jehož data byla při vývoji tohoto řešení použita. 

 Tato nízká úspěšnost je částečně zapříčiněna použitím OCR nástroje 

Tesseract místo natrénování vlastního systému na konkrétních datech, který by 

nebyl zatížen neschopností Tesseractu klasifikovat pouze do omezené množiny 

tříd. 

 Dalším důvodem pro tuto nízkou úspěšnost je použití nevhodné metody 

filtrace potenciálních textových polí, která způsobila že v případě příliš zašuměných 

vstupních dat se textové bloky spojovali se šumem, a došlo tak k jejich zavržení. 

 Na poli výpočetní efektivity a času zpracování nebylo dosaženo žádného 

zlepšení oproti současnému řešení, i když v implementovaném řešení je mnoho 

možností k pozdější optimalizaci. Nemá však cenu výkonnostně optimalizovat 

software před zvýšením jeho úspěšnosti. 

 V průběhu testování se také několikrát prokázalo, jak slabý kontrolní 

mechanismus UIC kódů je. Zejména potom když dojde k posunu čísla o sudý počet 

znaků (například se chybně přidá k číslu jiné číslo jako max. rychlost). Potom se na 

vozidle může vyskytnout i více než jeden validní kód. S postupem automatizace na 

železnici by proto mohlo být dobré, kdyby mezinárodní normy zrobustnily tento 

kontrolní mechanismus stejně tak, jako zavedly specifické předpisy co do podoby a 

polohy tohoto označení. 
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6 ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo navržení a implementace systému pro 

detekci a čtení UIC kódů z obrazu vlaku snímaného řádkovou kamerou. Tento cíl byl 

splněn. 

 Nastudoval jsem problematiku strojové detekce a čtení textu a provedl 

rešerši dostupných metod. V kapitole 2 jsou shrnuty základní metody a postupy 

související s touto problematikou a je přiblížen samotný mechanismus označování 

železničních vozidel. 

 V kapitole 3 bylo provedeno seznámení se se systémem UnirailOCR firmy 

CAMEA, stejně tak jako zhodnoceny jeho vlastnosti a problémy.  

 V rámci kapitoly 4 a 5 bylo navrženo a implementováno softwarové řešení 

problému. Dosažená souhrnná úspěšnost detekce systému činila pouze 40,33% na 

vybraném reprezentativním vzorku 300 vozidel, přičemž úspěšnost rozpoznání 

nákladních vozů při 11,5% byla podstatně nižší, nežli úspěšnost rozpoznání 

lokomotiv a osobních vozů, která činí 52% resp. 55%. Tyto úspěšnosti jsou stále 

nižší než úspěšnosti deklarované výrobci u srovnatelných systémů, ale bylo by 

naivní se domnívat že by student v rámci diplomové práce vytvořil takto komplexní 

systém se srovnatelnými parametry s komerčními produkty. 

 Ačkoliv se úloha prokázala být komplikovaná a úspěšnosti nedosahovaly 

výsledků komerčních systémů, tak výsledky snímání z lokomotiv a osobních vozů 

prokazují principiální funkčnost navrženého postupu a jeho metod. 

 V dalším pokračováním práce bych se rád zaměřil na lepší volbu filtrace 

potenciálních textových oblastí a vytvořil vlastní OCR nástroj natrénovaný na 

skutečných datech. Dále by bylo dobré sestavit komplexní databázi pro 

postprocessingovou analýzu rozpoznaných označení, aby nedocházelo k falešným 

detekcím. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
FEKT - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

VUT - Vysoké učení technické v Brně 

UIC - Mezinárodní železniční unie (Union Internationale des Chemins de fer) 

CCD - Charge-coupled device 

CMOS - Complementary Metal–Oxide–Semiconductor 

DPI - Dots per inch 

FPS  - Frames per second 

IR - Infra red 

DWT - Diskrétní vlnková transformace (Discrete wavelet transform) 

CWT - Spojitá vlnková transformace (Continuous wavelet transform) 

JPEG - Joint Photographic Experts Group 

OCR - Optical character recognition  

CNN - Konvoluční neuronová síť (Convolutional neural network) 

EVN - European Vehicle Number 

RIV - Mezinárodní vozové předpisy (Regolamento Internazionale dei Veicoli) 

RZ - Registrační značka 

HW - Hardware 

SW - Software 

RoI . Oblast zájmu (Region of Interest) 
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Příloha 1. Seznam SW zdrojů 

 

Anaconda python  3.6.7 

IDE spyder   3.3.3 

Numpy  1.11.3 

Opencv  4.1.0 

Pillow   5.2.0 

pyQt   5.6.0 

pytesseract  0.2.4 

pywavelets  1.0.3 

scikit-image  0.14.2 

scikit-learn  0.20.3 

scipy   1.2.1 

 

 

 

Příloha 2. HW konfigurace testovacího PC 

 

Testovací počítač je ASUS RoG GL502VY 

CPU - Intel Core i7 6700HQ Skylake 

GPU - NVIDIA GeForce GTX 980M 

RAM - 32GB DDR4  
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Příloha 3. Dílčí kroky detekce na dalších datech 
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