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Cíl práce
Pro mraky je typický pomalý
pohyb po obloze.
Nafotografovaná sekvence
snímků však při rychlém
přehrání může působit trhaně.

Cílem této práce je navrhnout
a implementovat algoritmus
na generování mezisnímků do
mezi snímky reálně pořízené
timelapse sekvence snímků
mraků za účelem plynulé
animace.

Tuto úlohu rozdělíme na dvě
podúlohy.
V první části se zaměříme na
zjišťování pohybu v obrazu. K
tomu zvolíme metodu
založenou na korelaci.
V druhé části se zaměříme na
deformaci obrazu a výpočet
výstupních mezisnímků na
základě hodnot spočítaných v
první fázi.

Pohyb v obrazu
K reprezentaci pohybu v
obrazu použijeme optical
flow. Optical flow lze v
každém bodě reprezentovat
vektory popisujícími směr
pohybu a změnou světelné
intenzity v každém bodě
obrazu.

Naším cílem bude spočítat
optical flow na základě dvou
po sobě jdoucích vstupních
snímků. Hodnoty optical flow
pak využijeme při deformaci
obrazu během generování
mezisnímků.

Pro zjištění informací o
pohybu všech pixelů jsme
zvolili metodu založenou na
korelaci. Pro každý pixel
vstupního snímku spočítáme
vektor směru pohybu
odpovídající optical flow.

Deformace obrazu
K generování mezisnímků
využijeme vlastní metody
morphingu. Jedná se o
kombinaci warpingu
(deformace snímku) a
prolínání (přechodu barvy
pixelů v čase mezi snímky).

Při vlastním vykreslování
použijeme k deformaci
políčka spočítaná v první fázi
obrazu. Tvar políček se bude
v čase mezi dvěma snímky
lineárně deformovat a jejich
obsah se bude počítat
prolínáním.

Applet
V rámci této práce jsme vytvořili
jednoduchý applet, který umožňuje
demonstrovat výstupy zvoleného
algoritmu v různých fázích výpočtu a
generovat sekvence mezisnímků.
Náš program má jednoduché
grafické rozhraní umožňující
nastavení parametrů.

Vstupní obrázky. Dva po sobě jdoucí snímky v timelapse sekvenci.

Výstup programu. Červená a modrá složka určují 
směr korelace (každá odpovídá jedné ose). 

Výstupní obrázek upravený v grafickém 
programu. Odfiltrovány oblasti s nízkou mírou 

spolehlivosti.

Korelační mřížka. Čáry vedoucí 

z uzlů mřížky ukazují směr pohybu v daném uzlu. 
Žlutá složka v barvě čar ozančuje míru 

spolehlivosti.

Srovnání s prolínáním
Při prolínání postupně přejde jeden obraz v druhý. Mezi dvěma vstupními snímky
je vidět "přes sebe" část jednoho a část druhého snímku. Ve videu se to u pohybu
typického pro mraky projevuje pocitově trhaným pohybem. Významné tvary v
obrazu se při prolínání nepohybují a mezi dvěma snímky jsou vidět dvakrát).

Výřez z obrazu. Krajní snímky jsou původní fotografie. Obyčejné prolínání.

Stejné dva snímky zpracované naší metodou. Všimněte si plynulého přechodu.

Výsledky
Program jsme testovali na dvou různých druzích dat.

Prvním byly timelapse sekvence mraků fotografované ze stativu (viz výše). Tyto sekvence
snímků typicky měly na pozadí oblohu a někdy i budovy.

Druhým byly satelitní snímky mraků (viz výše). Tyto sekvence snímků se vyznačují tím, že na
pozadí jsou nehybné kontinenty. Pracovali jsme s proměnlivými světelnými podmínkami v
závislosti na vzájemné pozici Země a Slunce.
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