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AUTOMATYCZNA DETEKCJA I POMIAR MARKERÓW
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1. Wprowadzenie
Opracowany w Zak³adzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej cyfrowy system
pomiarowy dla celów rehabilitacji leczniczej umo¿liwia pomiar wybranych przez lekarza
punktów cia³a ludzkiego oraz wyznaczenie ich po³o¿enia w trójwymiarowej przestrzeni.
System sk³ada siê z urz¹dzeñ do rejestracji obrazów i oprogramowania, s³u¿¹cego do pomiaru zdjêæ, obliczenia przestrzennego po³o¿enia mierzonych punktów, wykonania na tej
podstawie pewnych analiz i sporz¹dzenia dokumentacji w postaci wykresów i tabel. Do
rejestracji obrazów s³u¿¹ dwa skalibrowane cyfrowe aparaty fotograficzne o osiach kamer zbie¿nych pod k¹tem umo¿liwiaj¹cym rejestracjê na zdjêciach ca³ego cia³a cz³owieka,
w tym jego czêci odbitej w lustrze bêd¹cym równie¿ czêci¹ systemu. Wyznaczane pomiarem fotogrametrycznym punkty s¹ przeniesieniem elementów koæca na powierzchniê cia³a pacjenta i s¹ sygnalizowane styropianowymi kulkami. Do umiejscowienia modelu zbudowanego na podstawie zdjêæ w zewnêtrznym uk³adzie odniesienia s³u¿¹ fotopunkty
w postaci papierowych bia³o-czarnych znaczków umieszczonych na p³aszczynie lustra.
Dotychczasowy manualny sposób pomiaru punktów na zdjêciach czyni system ma³o
konkurencyjnym w porównaniu z niektórymi innymi systemami wykorzystywanymi w rehabilitacji leczniczej, zatem automatyzacja pomiaru jest logicznym etapem optymalizacji
i rozwoju systemu.

* Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Geodezji Górniczej i In¿ynierii rodowiska
** Aplikos sp. z o.o., Kraków
*** Opracowanie wykonano w ramach grantu KBN nr 4 T12E 05227
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2. Za³o¿enia metody detekcji
Po przestudiowaniu literatury dotycz¹cej systemów stosowanych do pomiaru cia³a
ludzkiego [1] i bior¹c pod uwagê za³o¿enia oraz warunki dzia³ania naszego systemu, do
detekcji sygna³ów na ciele pacjenta postanowiono zastosowaæ segmentacjê obrazu z wykorzystaniem barwy. U³atwieniem tej detekcji jest mo¿liwoæ barwienia styropianowych kulek na dowolny kolor, zatem najlepiej na taki, który nie wystêpuje lub wystêpuje bardzo
rzadko na zdjêciach fotografowanych w gabinecie lekarskim pacjentów. Po eksperymentach za najlepiej nadaj¹cy siê do tego celu kolor uznano kolor zielony.
Poniewa¿ definiowanie barwy w systemie RGB (w którym rejestrowane s¹ obrazy
z aparatu cyfrowego u¿ywanego do rejestracji) jest utrudnione przez podawanie trzech
sk³adowych, detekcjê postanowiono przeprowadzaæ w przestrzeni barw HSI.
Transformacji obrazu z RGB do HSI dokonano wed³ug formu³y (1)
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gdzie:
Hbcd(x,y) = arctan[v1bcd(x,y)/v2bcd(x,y)],
gdzie:

Sbcd(x,y) = [v1bcd(x,y)2+v2bcd(x,y)2]1/2,
MS(x,y,b)
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MS(x,y,d)
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sk³adowa R modelu RGB,
sk³adowa G modelu RGB,
sk³adowa B modelu RGB,
obraz jasnoci dla trypletu kana³ów spektralnych b, c, d,
obraz barwy dla trypletu kana³ów spektralnych b, c, d,
obraz nasycenia dla trypletu kana³ów spektralnych b, c, d.

Wybór wzorca koloru przeprowadzono na podstawie próbki koloru w dwojaki sposób:
1) w oparciu o wartoci maksymalne i minimalne H i S, dowolne I;
2) przez wyznaczenie reprezentatywnych parametrów statystycznych  wartoci
redniej ms, odchylenia standardowego σ0, i obliczenia z ich pomoc¹ wartoci zakresów ms ±2·σ0 dla H, S, I.
Eksperymenty wykaza³y, ¿e lepsze rezultaty detekcji daje sposób pierwszy, wobec
czego wzorzec kolorów poszerzono te¿ o zakres minimalny i maksymalny sk³adowej barwy zasadniczej dominuj¹cej (w tym przypadku  G).
Dalsze parametry segmentacji to: iloæ wydzielonych przylegaj¹cych do siebie pikseli
(parametr zmienny dla ró¿nych rozdzielczoci aparatów), usytuowanie na obrazie i odleg³oæ grup wykrytych pikseli.
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Przyk³ad okna programu z wykrytymi sygna³ami i wyznaczonymi ich centrami pokazuje rysunek 1.
a)

b)

Rys. 1. Widok okna programu fotogrametrycznego systemu z automatycznie wykrytymi markerami
na ciele metod¹ detekcji koloru (a i b)

Liczne próby wykaza³y, ¿e detekcja na podstawie koloru pozwala prawie zawsze wykryæ wszystkie punkty. Nieliczne wyj¹tki pominiêcia sygna³ów dotycz¹ zazwyczaj albo defektów barwienia kulek, albo du¿ego spadku jasnoci dla sygna³ów odbijanych w lustrze.
Istotnym warunkiem prawid³owej detekcji barwy na dwu zdjêciach przeznaczonych
do pozycjonowania jest prawid³owe owietlenie pacjenta  wiat³em bia³ym, rozproszonym, równomiernym, z minimalnymi cieniami.
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3. Pomiar centrów sygna³ów
Odrêbnym zagadnieniem jest pomiar centrów wykrytych sygna³ów. W przypadku
zdjêæ z aparatu cyfrowego o stosunkowo niewielkiej rozdzielczoci (system dzia³aj¹cy
w praktyce sk³ada siê z aparatów o rozdzielczoci 1600×1200 pikseli), kiedy obraz sygna³u
jest tworzony przez 10÷15 pikseli, dla okrelenia rodka sygna³u wystarczy rednia arytmetyczna po³o¿enia pikseli lub rednia policzona z maksymalnej i minimalnej ich pozycji
w wierszach i kolumnach obrazu.
Porównanie pomierzonych manualnie rodków sygna³ów z pomierzonymi automatycznie, przeprowadzone na 10 wykrytych punktach na piêciu zdjêciach, da³o redni b³¹d
oko³o 1 piksela. Jest to doæ du¿o, ale niewielka liczba pikseli przypadaj¹cych na sygna³
powoduje pewn¹ ich nieforemnoæ i przez to problemy nawet z manualnym pomiarem.
Lepsze wyniki uzyskano dla obrazów z aparatu o rozdzielczoci 6 megapikseli. Porównanie pomiaru manualnego z automatycznym dla rodka sygna³u obliczanego jako
rednia z wykrytych pikseli da³o na 12 mierzonych punktach na piêciu zdjêciach redni
b³¹d pomiaru 0,8 piksela, co wiadczy o du¿o lepszej dok³adnoci na mierzonym obiekcie.
Jeli rejestracja odbywa siê za pomoc¹ aparatu o wiêkszej rozdzielczoci, centra kulek
mo¿na wyznaczyæ jako rodki okrêgów aproksymowanych pikselami brzegowymi wykrytych sygna³ów wed³ug nastêpuj¹cego prostego algorytmu:
Równanie okrêgu ma nastêpuj¹c¹ postaæ

( N − N0 )2 + ( O − O0 )2 = R 2
czyli

(2)
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Po linearyzacji:
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@O0 +
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∂O 0
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(3)

0

F + 2( N0 − N)@N0 + 2( O0 − O )@O0 − 2R@R = L
rozwi¹zujemy metod¹ najmniejszych kwadratów, przybli¿enia niewiadomych przyjmuj¹c:
x0 i y0 jako redni¹ z pozycji skrajnych wykrytych pikseli, a 4 obliczaj¹c jako wynik z po³owy ró¿nicy pozycji tych pikseli.

4. Badanie wp³ywu kompresji JPG na detekcjê
Wiêkszoæ cyfrowych aparatów fotograficznych rejestruje obrazy w formacie JPG.
Kompresja obrazu jest zwykle dwu- lub trzystopniowa.

Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym...

435

W trakcie badania za pomoc¹ cyfrowego systemu pozycjonowania pacjent jest rejestrowany na wielu zdjêciach, poniewa¿ przybiera ró¿ne u³o¿enia cia³a. Zauwa¿ono, ¿e
w celu zarejestrowania na jednej karcie zdjêæ kilku pacjentów osoba obs³uguj¹ca system
niekiedy zwiêksza stopieñ kompresji JPG. Wobec tego nale¿a³o zbadaæ, jak wp³ynie on na
dok³adnoæ automatycznego pomiaru sygna³ów na ciele pacjenta.
Zale¿noæ tê przebadano dla zdjêcia wyjciowego, na którym wyznaczono parametry
detekcji barwy sygna³u, poddanego ró¿nym stopniom kompresji w programie Photoshop.
Porównano b³êdy wyznaczenia centrów sygna³ów w stosunku do obrazu wejciowego oraz
liczbê wykrytych pikseli. Zale¿noci te zobrazowano w tabeli 1 i na rysunku 2.
Tabela 1. Wp³yw stopnia kompresji JPG na dok³adnoæ automatycznego pomiaru sygna³ów
Wielkoæ pliku obrazu
[KB]

B³¹d wykrycia sygna³u
[pxl]

Liczba wykrytych
pikseli

1

3168



6601

2

1784

0,14

6534

3

1149

0,17

6547

4

824

0,18

6468

5

644

0,17

6402

6

503

0,36

6412

7

455

0,32

5789

8

317

0,43

5428

9

248

0,45

5241

10

183

1,12

4752

redni b³¹d pomiaru [pxl]
w odniesieniu do pliku
o najmniejszym stopniu
kompresji

Lp.

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

500

1000

1500

2000

wielkoæ pliku [kB]
Rys. 2. Wp³yw stopnia kompresji JPG na dok³adnoæ automatycznego
wyznaczenia po³o¿enia markerów
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Badania wykaza³y, ¿e tylko bardzo du¿y stopieñ kompresji (nie wystêpuj¹cy w menu
aparatów) znacz¹co wp³ywa na obni¿enie wyników pomiaru.

5. Szukanie punktów homologicznych na dwu zdjêciach
U¿ycie do sygnalizacji identycznych kulek powoduje, ¿e wykryte na obu obrazach
pacjenta markery s¹ podobnymi plamkami o kszta³cie zbli¿onym do okrêgu, zatem u¿yta
przyk³adowo dla sparowania metoda korelacji obrazów dopasuje ka¿dy obraz markera
z prawego zdjêcia do ka¿dego z lewego. Dla fotogrametrycznego okrelenia ich przestrzennej pozycji nale¿y je dopasowaæ odpowiednio tak, aby tylko punkty homologiczne na obu
obrazach uzyska³y ten sam identyfikator.
Dla dopasowania sygna³ów wybrano dwa kryteria:
1) po³o¿enie na odpowiedniej linii rdzennej (epipolarnej),
2) minimum paralaksy poprzecznej po orientacji wzajemnej obu zdjêæ.
Zak³ada siê, ¿e dopasowanie sygna³ów nast¹pi po uprzednio wykonanej orientacji wzajemnej (pierwsze przybli¿enie) wykorzystuj¹cej fotopunkty mieszcz¹ce siê w p³aszczynie
lustra i sygnalizowane innym typem znaczków.

5.1. Poszukiwanie punktów wzd³u¿ linii rdzennych
Linie rdzenne punktu zobrazowanego na dwu zdjêciach wyznaczaj¹ dwa punkty:
punkt rdzenny, który jest rzutem rodkowym rodka rzutów drugiego zdjêcia pary, oraz
obraz rozpatrywanego punktu na zdjêciu. Punkty okrelaj¹ce liniê na prawym zdjêciu (bo
przyjêto zasadê dopasowania punktu prawego zdjêcia do punktu lewego zdjêcia) wyznaczaj¹ równania:

N′′K 2 = − f ′′

′′ ( −X0′′ ) + r12
′′ ( −Y0′′ ) + r13
′′ ( Z0′ − Z0′′ )
r11
′′ ( −X0′′ ) + r32
′′ ( −Y0′′ ) + r33
′′ ( Z0′ − Z0′′ )
r31

O′′K2 = − f ′′

′′ (−X0′′ ) + r22
′′ (−Y0′′ ) + r23
′′ (Z0′ − Z0′′ )
r21
′′ (−X0′′ ) + r32
′′ (−Y0′′ ) + r33
′′ (Z0′ − Z0′′ )
r31

r′′n N′′n + r′′n O′′n − r′′n f ′′n
N′′P = − f ′′ 11n Pn 21n Pn 31n n
′′ N′′P + r23
′′ O′′P − r33
′′ f ′′
r13
O′′P = − f ′′

(4)

′′n NP′′n + r22
′′n OP′′n − r23
′′n f ′′n
r12
n
n
n
n
′′ N′′P + r23
′′ OP′′ − r33
′′n f ′′n
r13

Wspó³rzêdne punktu rdzennego otrzymujemy przez podstawienie do równania kolinearnoci jako punktu rzutowanego na zdjêcie prawe  lewego rodka rzutów. Uzyskanie
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rzutu punktu 2′′ na prawym zdjêciu umo¿liwia przejcie przez zdjêcia epipolarne: najpierw znajdujemy po³o¿enie punktu 2 na pomocniczym lewym zdjêciu epipolarnym, a nastêpnie korzystaj¹c z w³asnoci obrazów epipolarnych, obliczamy po³o¿enie punktu na
prawym zdjêciu epipolarnym:
x′Pn = − f ′n

′nx′P + r12
′ny ′P − r13
′n f ′
H11
′nx′P + r32
′ny ′P − r33
′n f ′
r31

y ′Pn = − f ′n

′nx′P + r22
′ny ′P − r23
′n f ′
r21
n
n
′ x′P + r32
′ y ′P − r33
′n f ′
r31

f′n = f′

(5)

f ′′ n = f ′′
x′′Pn = x′Pn + b
y ′′Pn = y ′Pn

Koñcowym efektem obliczeñ jest wyznaczenie punktu na oryginalnym prawym zdjêciu (4).
Przeliczenie na zdjêcia epipolarne umo¿liwiaj¹ wyznaczone w procesie orientacji wzajemnej parametry:
 k¹ty orientacji prawego zdjêcia w stosunku do lewego: ω′′, ϕ′′ i κ′′,
 sk³adowe bazy w uk³adzie modelu: >x, >y, >z.
Macierze obrotu zdjêæ pierwotnych do epipolarnych

rn = rb ⋅ rT

(6)

gdzie:

rb = rΩ ⋅ rΦ ⋅ rK
0
0 ⎤
⎡1
rΩ = ⎢⎢ 0 cos Ω sin Ω ⎥⎥
⎢⎣ 0 − sin Ω cos Ω⎥⎦
⎡ cos Φ 0 sin Φ ⎤
rΦ = ⎢⎢ 0
1
0 ⎥⎥
⎢⎣ − sin Φ 0 cos Φ ⎥⎦
⎡ cos Κ − sin Κ 0⎤
rΚ = ⎢⎢ sin Κ cos Κ 0 ⎥⎥
⎢⎣ 0
0
1⎥⎦

(7)
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Natomiast rT jest macierz¹ otrzyman¹ z etapu orientacji wzajemnej. K¹ty macierzy r>
obliczane s¹ ze sk³adowych bazy:
Ω=

ω′′
2

Φ = arctg
Κ = arctg

bz
bx

(8)
by

b x2

+ b z2

Przeszukiwanie po liniach rdzennych prowadzi siê w pewnym pasie nad i pod lini¹,
aby uwzglêdniæ ewentualne niedok³adnoci pocz¹tkowej orientacji wzajemnej oraz b³êdy
automatycznej detekcji koloru.
W przygotowaniu jest alternatywna metoda znajdowania linii rdzennych, oparta na
okrelaniu dla punktu zidentyfikowanego na jednym zdjêciu p³aszczyzny rdzennej, dla dowolnie zorientowanych zdjêæ, a nastêpnie wyznaczeniu dla drugiego zdjêcia promienia
rdzennego jako krawêdzi przeciêcia p³aszczyzny zdjêcia z p³aszczyzn¹ rdzenn¹. W proponowanym rozwi¹zaniu nie wyznacza siê po³o¿enia punktów rdzennych, które w niektórych przypadkach mog¹ byæ nieokrelone.

5.2. Sprawdzenie paralaksy poprzecznej dopasowanych punktów
Kontrol¹ wykonanego w poprzednim kroku dopasowania jest powtórne obliczenie
orientacji wzajemnej (tym razem oprócz punktów dostosowania na lustrze do orientacji tej
wykorzystywane s¹ kulki na ciele) i sprawdzenie wartoci paralaksy poprzecznej. Pozwoli
to na wyeliminowanie przypadku, gdy dwa punkty znajd¹ siê na tym samym promieniu
rdzennym.
Paralaksa poprzeczna jest standardowym indykatorem orientacji wzajemnej. Wyst¹pienie du¿ej jej wartoci wiadczy o b³êdnym pomiarze  tu o b³êdnym dopasowaniu.

6. Podsumowanie
Metoda detekcji markerów, oparta na segmentacji koloru, jest prosta obliczeniowo,
zatem czas automatycznego pomiaru w porównaniu z alternatywn¹ metod¹ ABM jest
znacznie krótszy. Barwienie markerów na kolor rzadko wystêpuj¹cy na ciele (rozebranego
do bielizny) pacjenta minimalizuje iloæ przek³amañ pomiaru i zmniejsza koniecznoæ stosowania programowych zabezpieczeñ przed nimi.
Dok³adnoæ wyznaczenia po³o¿enia rodków sygna³ów metod¹ redniej jest wystarczaj¹ca dla aparatów o typowej rozdzielczoci (3÷5 megapikseli).
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Wykorzystanie linii rdzennych dla stosunkowo niewielkiej liczby standartowo mierzonych punktów (oko³o 30) i kontrola paralaksy poprzecznej zapewniaj¹ prawid³owoæ
dopasowania odpowiadaj¹cych sobie punktów homologicznych.
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