
Optika v počítačovém vidění

MPOV

Rozvrh přednášky:

1. A/D převod

2. zpracování obrazu

3. rozhraní kamer

4. další související zařízení 

5. motivace - aplikace 



Princip pořízení a zpracování obrazu

Pořízení obrazu – oblast hardware

Zpracování obrazu – oblast software

Shoda mezi výsledkem a 

realitou ?



Digitalizace

Převod elektrického (spojitého?) signálu do digitální podoby A/D převodník

S/H obvody (pokud nejsou součástí A/D)

Platí zde pravidla pro digitalizaci jako pro obecný spojitý signál (SK teorém)

Elektrický signál není spojitý ve smyslu nosné informace – volba vzorkovací 

frekvence podle rozlišení senzoru – synchronní vzorkování

Digitalizace 

V kameře – digitální kamera (výhody, nevýhody…)

Mimo kameru – frame-grabber

Degradace

Kvantování – omezený počet úrovní (volit s ohledem na kvalitu vstupního 

signálu a požadavky na pozdější zpracování)

Aditivní šum



Rozhraní

Analog

Vychází z TV normy, půlsnímky. 

Kompozitní směs. Zpravidla PAL/CCIR

Médium – koax, do 100m bez problémů; twist-pair – x km



Rozhraní

Camera-Link – fyzická vrstva je založena na LVDS (low voltage differential signaling). V 

praxi je využíváno hlavně pro nejnáročnější aplikace, hlavní nevýhodou jsou cena a 

maximální délka kabelu 10 metrů. 

BASE = 24 bit, max. 85 MHz… cca 2 Gbit/s

MEDIUM = 48 bit, max. 85 MHz… cca 4 Gbit/s (2x kabel)

FULL = 64 bit, max. 85 Mhz… cca 5,5 Gbit/s

USB (Universal serial bus) – je univerzální sériová sběrnice pro připojení periferií. Verze 

USB 2.0 umožňuje díky teoretické rychlosti až 480 Mbit/s připojit zařízení náročnější na 

datový přenos, jako jsou právě kamery. Maximální délka kabelu bez opakovače je 5 

metrů. Velkou nevýhodou je konstrukce řadiče, který není vybaven podporou DMA 

přenosu – data musí přejít přes procesor počítače, čímž roste jeho vytížení. USB 3.0 

má DMA, 5 Gbit/s

FireWire – rychlá sériová linka vyvinutá firmou Apple a později převzata jako standard 

pro komunikaci periferních zařízení (fotoaparáty, kamery, datová úložiště…). Díky 

konstrukci řadiče, který podporuje DMA přenos dat, je vhodnější než USB. Teoretická 

rychlost je 400 Mbit/s (1394a) nebo 800Mbit/s (1394b). Maximální délka kabelu bez 

opakovače je 4,5 metru. 

Gigabitový ethernet – je dnes již standardem, který svými vlastnostmi v mnohém 

předčí ostatní digitální rozhraní. Díky masivnímu nasazení v oblasti lokálních sítí jej 

výrobci zařadili i do portfolia různých zařízení – kamery, tiskárny, síťová úložiště. 

Metalickým kabel 1Gbit třídy kat6e až do vzdálenosti 100 metrů. Nízká cena všech 

komponent. Náročnost na TCP/IP stack. Možnost agregace (typicky 2x GBit)



Rozhraní

CoaxPress – fyzická vrstva je koaxiální kabel

Vysoká rychlost (6.25Gbps, 20 Mbps uplink) 

Velká délka kabeláže (68m @ 6.25Gbps, 169m @ 3.125Gbps) 

Power over coaxial (max. 13W) 

Agregace (typ 2-4x)



Zpracování obrazu

PC – jednoduché ladění, vizualizace, vysoká rychlost zpracování dat, dnes 

cenově dostupné

Smart-camera – přímo v kameře - pro nejjednodušší aplikace, odpadá transfer 

dat, často předdefinované základní operace zpracování obrazu

DSP, FPGA, embedded – složité a drahé ladění, rychlost volitelná (od 

nejnižších řad DSP až po supervýkonné clustery), zpravidla RISC, paralelní 

zpracování – několik výpočetních modulů, možnost radikálního zvýšení výkonu 

využitím FPGA























2011 – Vážení vozidel za jízdy

 Zdroj nejpodrobnějších informací o vozidlech

 Klasifikace do 39 tříd

 Hmotnost, rychlost

 První typově schválené měřidlo na světě
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2009 – Snímání podvozků vozidel

• Pro 

bezpečnostní 

účely

• Přenosná i 

pevná verze

• Vysoké rozlišení 

řádkové kamery

• DB pro srovnání 

podvozku se 

vzorem
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2007 – Rozpoznání vozidel 

převážejících nebezpečný náklad

• Detekce a rozpoznání ADR tabulek

• Využití již instalovaných kamer
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2006 – První systém pro měření 

dojezdových dob v extravilánu

• První instalace na úseku Lovosice – Ústí 

n. L.
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2007 – Měření dojezdových dob v 

intravilánu

• Ul. Evropská: Divoká Šárka – Vítězné náměstí



2007 – Identifikace tváře řidiče v 

noci
• Rozšíření represivních systémů v dopravě 

o výkonné zábleskové jednotky
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Vizuální systémy v průmyslu –

nek. pásy
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Vizuální systémy v průmyslu -

lahve
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UnirailOCR – identifikace kolejových vozidel
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