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Anotácia:
Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém
s bežnými kamerami pozostáva zo snímaného objektu (1),
minimálne dvoch kamier (2) a pracovného počítača (11),
pričom tento pozostáva z kalibračného bloku (3), zásobníka
(4), úložiska (9) dát, bloku (10) výstupu údajov a algoritmického bloku (5), ktorý je tvorený blokom (6) filtrácie dát,
blokom (7) odstránenia interferencie a blokom (8) interpolácie dát. Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací
systém s bežnými kamerami je určený na rýchle vytvorenie
priestorového modelu statického alebo kvázistatického objektu a nachádza uplatnenie v mnohých aplikáciách v strojárskom priemysle, v automatizovanom meraní, vizuálnej
inšpekcii až po medicínsku diagnostiku.
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Oblasť techniky
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Predmetom technického riešenia je viacsenzorový priestorový bezkontaktný skenovací systém založený
na využití bežne dostupných hĺbkových kamier pracujúcich v infračervenej oblasti. Technické riešenie spadá
do oblasti elektrotechnického priemyslu.
Doterajší stav techniky
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Priestorové zosnímanie scény alebo vytvorenie priestorového modelu konkrétneho objektu je v súčasnosti
bežnou procedúrou v oblasti merania a testovania, dizajnu alebo medicínskej diagnostiky. Tejto skutočnosti
dopomáha pomerne široký sortiment priestorových (ďalej aj ako 3D) skenerov dostupných na trhu. V závislosti od požadovanej presnosti a aplikácie je možné nájsť skenery rôznych druhov. Medzi špičkové, ale finančne nákladné, patria presné laserové skenery alebo kontaktné skenery. Napriek ich vysokej rozlišovacej
schopnosti skenovací čas (čas potrebný na zosnímanie povrchu objektu a vytvorenie modelu) je veľmi vysoký (desiatky sekúnd, minúty) a taktiež nie všetky skenery pracujú v triedach bezpečných pre ľudské oko. Zároveň trhová cena týchto skenerov je pomerne vysoká.
Na druhej strane, herný priemysel už niekoľko rokov ponúka tzv. hĺbkové senzory a kamery, ktorých
primárnym určením je prinášať do ovládania počítačových hier informáciu o pohybe, gestách alebo výraze
tváre hráčov. Vďaka tomu, že sú vyrábané sériovo a sú určené pre kontakt s človekom (tvárou, okom) je ich
cena pomerne nízka (rádovo desiatky EUR) a sú bezpečné pre ľudské oko. Vychádzajúc z ich označenia
RGB-D, tieto senzory poskytujú farebný dvojrozmerný obraz scény (RGB) a hĺbkový obraz (D).
RGB-D senzory dnes pracujú na rôznych fyzikálnych princípoch. Prvým významným princípom je meranie doby letu – Time-of-Flight, ToF – čas od vyslania infračerveného lúča po jeho opätovný príjem senzorom. Na základe doby letu a známych rýchlostí šírenia svetla v prostredí kamery je možné určiť lokálne hĺbku scény (vzdialenosť exponovanej časti objektu od senzoru, kamery).
Druhý významným princípom je použitie štruktúrovaného svetla – Structured Light Sensor (SLS), pri
ktorom je na objekt (scénu) projektovaný pseudonáhodný vzor a deformácie prijatého vzoru slúžia na určenie
hĺbky v jednotlivých častiach scény.
Klasickým a najstarším princípom snímania hĺbky je však použitie dvoch senzorov (stereo páru) na spoločnej optickej osi v príslušnej kamere. Na základe rozdielu polohy kľúčových bodov (tzv. disparity) medzi
ľavým a pravým obrazom možno jednoduchými trigonometrickými výpočtami určiť hĺbku scény.
Vzhľadom na fyzikálny princíp a konštrukciu sú tieto senzory síce menej presné ako napr. profesionálne
laserové skenery, ale v oblasti, kde chyba na úrovni jednotiek milimetra nepredstavuje problém, je možné
skonštruovať rýchly skener aj z týchto senzorov.
Ako je spomenuté vyššie, profesionálny jednosenzorový systém potrebuje na vytvorenie priestorového
modelu objektu alebo scény pomerne dlhý čas (v závislosti od objektu) a pomerne robustný algoritmus na
skladanie čiastkových obrazov do jedného celku (tzv. registračný algoritmus), nakoľko objekt je nutné obsiahnuť senzorom po celom povrchu. Dlhý skenovací čas však nie je vyhovujúci pre dynamické objekty, kde
môže dochádzať k vzniku pohybových artefaktov a chybám registračných algoritmov.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky, akými sú vysoká cena, dlhý čas spracovania, zložitý algoritmus na skladanie čiastkových obrazov do jedného celku, nevhodnosť 3D snímačov pre ľudské oko (najmä laserových), odstraňuje
predkladané technické riešenie paralelného viacsenzorového priestorového skenovacieho systému s bežnými
kamerami, ktorý je založený na súbežnom použití viacerých bežne dostupných hĺbkových senzorov usporiadaných do požadovanej topológie tak, aby bol celý povrch objektu v zábere senzorov v jednom čase. Celý
priestorový model je teda možné zosnímať za veľmi krátky čas (rádovo desiatky až jednotky stoviek milisekúnd), čo ho oprávňuje pre použitie nielen na statické objekty, ale aj pre objekty s istou mierou dynamiky.
V algoritmickom bloku daného riešenia je možné potláčať signálové interferencie a šumy a registrovať čiastkové obrazy zo všetkých senzorov.
Princíp činnosti paralelného viacsenzorového priestorového skenovacieho systému s bežnými kamerami
je založený na súbežnom snímaní scény (objektu) viacerými hĺbkovými senzormi. Tieto sú umiestnené tak,
aby bol celý objekt (scéna) v zábere senzorov v jednom čase. Podľa charakteru objektu (rozmer alebo komplexnosť povrchu) je nutné určiť fyzikálny princíp senzorov a aj počet súbežne pracujúcich senzorov (minimálne dvoch). Najčastejším počtom senzorov sú štyri senzory pre bežné zorné pole použitých hĺbkových
senzorov.
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Každý z použitých senzorov je pripojený cez príslušné komunikačné rozhranie (najčastejšie je to USB 3)
k pracovnému počítaču, ktorý zhromažďuje jednotlivé hĺbkové a farebné obrazy z rôznych pohľadov. Na akvizičnej jednotke možno nastaviť aj zásobník pre každý senzor, v ktorom sa určí, koľko snímok bude zachovaných, keďže senzory pracujú podobne ako bežná videokamera s definovanou snímacou frekvenciou (fps),
ktorá sa dá užívateľsky nastavovať. Uchovávanie niekoľkých posledných snímok z každého senzora (napr.
10) má veľký význam pri potláčaní šumov temporálnym priemerovaním snímok, resp. pri štatistickom filtrovaní extrémnych a interferenčných hodnôt. Najmä tie senzory, ktoré sú založené na meraní doby letu, môžu
medzi sebou interferovať a vytvárať tak falošnú hĺbkovú informáciu.
Princíp činnosti paralelného viacsenzorového priestorového skenovacieho systému s bežnými kamerami
je teda možné rozdeliť do nasledovných krokov: kalibrácia, zber a spracovanie údajov, zloženie a zobrazenie
spracovaných údajov.
Pred samotným meraním a pri prestavení geometrickej konfigurácie senzorov je nutné vykonať kalibráciu
systému. Kalibrácia pozostáva z korekcie každého skenera (nastavenie vnútorných parametrov korigujúcich
chyby optickej sústavy) a mutisenzorickej (multikamerovej) kalibrácie, pri ktorej je nutné nastaviť parametre
tak, aby daný priestorový bod scény bol správne určený každým senzorom. Kalibráciu nie je nutné vykonávať pri každom meraní, ale iba pri zmene rozloženia senzorov. Kalibrácia sa vykonáva pomocou príslušného
algoritmu na známom obraze (objekte), ktorým je najčastejšie do priestoru umiestnená čiernobiela šachovnica.
Počas zberu údajov dochádza k plneniu zásobníka snímanými dátami z jednotlivých senzorov – kamier.
Po naplnení zásobníkov pre každý senzor, je nutné vykonať filtráciu šumov a odstránenie štatisticky neprijateľných hodnôt reprezentujúcich interferencie. Odfiltrované body scény sú buď nahradené interpolovanou
hodnotou, alebo zmazané podľa režimu práce filtračného algoritmu.
Posledným krokom je zloženie, čiže registrácia čiastkových filtrovaných hĺbkových máp z každého senzora do výsledného modelu a podľa potreby aj pokrytie modelu textúrou (nasnímané RGB obrazy). Takto vytvorený model je v štandardnom formáte zobrazený a archivovaný do úložiska.
Celý proces kalibrácie, nastavovania parametrov a skenovania je ovládaný cez užívateľské grafické rozhranie. Okrem spomínaného nastavenia parametrov jednoduchý algoritmus detekcie významných bodov informuje o tom, či pre zvolené senzory je umiestnenie objektu voči senzorom správne (vychádza sa z umiestenia objektu do stredu zorného poľa a do vzdialenosti, na ktorú je senzor optimálne konštruovaný). Na živom obraze z jednotlivých senzorov príslušný textový príkaz informuje o korekcii polohy snímaného objektu
voči systému. V grafickom užívateľskom rozhraní možno vytvárať aj anotáciu k objektu a vkladať vlastné informácie, ktoré sa pri archivácii modelu uložia ako metadáta.
Výhodou technického riešenia je, že proces snímania prebieha paralelne, čo umožňuje vytvoriť priestorový model snímaného objektu za veľmi krátky čas (rádovo desiatky až jednotky stoviek milisekúnd) pri pomerne nízkych obstarávacích nákladoch.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obr.1 je zobrazená bloková schéma paralelného viacsenzorového priestorového skenovacieho systému
s bežnými kamerami pre prípad použitia štyroch bežných kamier.
Príklady uskutočnenia
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Konkrétny príklad uskutočnenia technického riešenia je vysvetlený na príklade, kde boli použité štyri
bežné kamery.
Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami podľa obr. 1 sa skladá zo štyroch kamier 2, ktoré zaznamenávajú snímaný objekt 1 paralelne, t. j. v tom istom časovom okamihu zaznamenávajú snímaný objekt 1 všetky kamery. Kamery 2 sú bežne dostupné hĺbkové kamery typu RGB-D používané napr. pre herné konzoly, pričom sú umiestnené v priestore tak, aby bol snímaný objekt 1 celý v zábere
v jednom čase. Kamery 2 sú ďalej pomocou komunikačných vodičov pripojené ku kalibračnému bloku 3 na
kalibráciu systému pri zmene jeho pozície, ktorý je pomocou dátových vodičov pripojený k zásobníku 4, po
zaplnení ktorého sa začína proces spracovania zozbieraných dát. Zásobník 4 je ďalej pripojený k algoritmickému bloku 5, ktorý slúži na spracovanie dát, tzn. na odstránenie šumu a iných neprijateľných hodnôt zo
snímok. Odstránené hodnoty sa nahradia interpolovanou hodnotou a následne sa z čiastkových máp zloží celý obraz snímaného objektu 1. Algoritmický blok 5 je pritom tvorený blokom 6 filtrácie dát, blokom 7 odstránenia interferencie a blokom 8 interpolácie dát. Blok 8 interpolácie dát je pomocou dátových vodičov ďalej pripojený ku bloku 10 výstupu údajov, ktorý je následne pripojený ku úložisku 9 dát na zobrazenie získaného obrazu celého snímaného objektu 1 a jeho archiváciu.
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Kalibračný blok 3, zásobník 4, algoritmický blok 5, blok 10 výstupu údajov a úložisko 9 dát sú súčasťou
pracovného počítača 11. Pracovný počítač 11 obsahuje grafické užívateľské rozhranie na riadenie procesu
kalibrácie, nastavovania parametrov, skenovania a spracovania údajov užívateľom.
5

Priemyselná využiteľnosť
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Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami je určený na rýchle vytvorenie priestorového 3D modelu statického alebo kvázistatického objektu s presnosťou odpovedajúcou použitým
senzorom. Systém je možné využiť v mnohých aplikáciách od strojníctva, automatizovaného merania, vizuálnej inšpekcie až po medicínsku diagnostiku. Systém je primárne určený pre statické objekty a scény, ale
vzhľadom na rýchly proces snímania nie sú problémom ani objekty s relatívne pomalou dynamikou.
Napriek tomu, že systém dosahuje relatívne menšiu presnosť v zosnímaní objektu (presnosť závisí od presnosti použitých kamier), paralelný režim predstavuje enormné zníženie snímacieho času a použité senzory
zase predstavujú niekoľkonásobne nižšiu cenu v porovnaní s profesionálnymi drahými skenermi.
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Zoznam vzťahových značiek
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4
5
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– snímaný objekt
– kamera
– kalibračný blok
– zásobník
– algoritmický blok
– blok filtrácie dát
– blok odstránenia interferencie
– blok interpolácie dát
– úložisko dát
– blok výstupu údajov
– pracovný počítač
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami pozostávajúci zo snímaného objektu (1), kamier (2), kalibračného bloku (3), zásobníka (4) a pracovného počítača (11) tvoreného úložiskom (9) dát, blokom (10) výstupu údajov a algoritmickým blokom (5), ktorý je tvorený blokom (6) filtrácie dát, blokom (7) odstránenia interferencie a blokom (8) interpolácie dát, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že kamery (2) sú pomocou komunikačných vodičov pripojené ku kalibračnému bloku (3) na kalibráciu systému pri zmene jeho pozície, ďalej že kalibračný blok (3) je pomocou dátových vodičov pripojený
k zásobníku (4) na zber dát, pričom zásobník (4) je pomocou dátových vodičov pripojený k algoritmickému
bloku (5) na spracovanie dát, ktorý obsahuje blok (6) filtrácie dát, blok (7) odstránenia interferencie a blok
(8) interpolácie dát, pričom blok (8) interpolácie dát je pomocou dátových vodičov pripojený ku bloku (10)
výstupu údajov na zobrazenie spracovaných dát, ktorý je následne pripojený ku úložisku (9) dát na archiváciu
dát.
2. Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje minimálne dve kamery (2), ktoré sú umiestnené okolo snímaného objektu (1) tak, že celý snímaný objekt (1) je umiestnený v zábere kamier (2) v jednom čase.
3. Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pracovný počítač (11) obsahuje grafické užívateľské rozhranie na riadenie
procesu kalibrácie, nastavovania parametrov, skenovania a spracovania údajov.
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