Analiza zdjęć przy pomocy biblioteki OpenCV
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Wstęp

Separacja kolorów ze zdjęcia

Analiza zdjęć jest przydatnym narzędziem w wielu dziedzinach. Jest
ona używana zarówno w codziennym życiu - podczas rozpoznawania
twarzy przez aparat w telefonie, jak i w specjalistycznych badaniach
naukowych takich jak analiza zdjęć powierzchni Ziemi. W tym
artykule zostały opisane dwa sposoby analizy obrazów: podział
zdjęcia na kanały w celu obliczenia znormalizowanego różnicowego
wskaźnika wegetacji (NDVI) i nałożenie na zdjęcie mapy koloru oraz
separacja kolorów ze zdjęcia. Do analizy zdjęć wykorzystywana jest
biblioteka funkcji OpenCV. Program został napisany w języku Python.

Wyodrębnienie kolorów ze zdjęcia odbywa się przy pomocy funkcji
z biblioteki OpenCV. Jej zadaniem jest identyfikacja kolorów
należących do wskazanego przedziału i przeniesienie ich
do osobnych obrazów.
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W programie wczytywane jest zdjęcie i zmieniany jest jego model
barw z BGR na HSV. Następnie definiowany jest przedział koloru
niebieskiego: jego dolna oraz górna granica. Kod wyszukuje
wszystkie piksele należące do przedziału i zapisuje je w masce.
Następnie tworzone jest zdjęcie z zaznaczonymi wyłącznie pikselami
niebieskimi. Na koniec program tworzy obraz z pikselami, które nie są
koloru niebieskiego. Odseparowanie innych kolorów można
zrealizować przez zmianę górnej i dolnej granicy przedziału koloru.

Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji

Podsumowanie

gdzie Red jest odbiciem w paśmie czerwieni, a NIR jest odbiciem
w paśmie podczerwieni. Wskaźnik NDVI przyjmuje wartości od -1
do 1. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większa i bardziej bujna
roślinność znajduje się w tym obszarze. Wskaźnik NDVI
wykorzystywany jest w rolnictwie do monitorowania zdrowia plonów
oraz do zbierania informacji o natężeniu fotosyntezy.
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Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji jest graficznym
wyznacznikiem umożliwiającym określenie stanu zdrowia roślinności.
Najczęściej zdjęcia do analizy pochodzą z satelity krążącego wokół
Ziemi. Wskaźnik został opracowany przez J. W. Rouse’a. Wyrażony jest
następującym wzorem:
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)
𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑)

Aby wyznaczyć wskaźnik NDVI w pierwszej kolejności należy
przekonwertować zdjęcie na tablicę wartości kolorów BGR.
Do obliczenia wskaźnika zdjęcie powinno mieć duży kontrast, dlatego
przed obliczeniem NDVI należy go zwiększyć. Następnie wyznaczany
jest wskaźnik. Na obliczonym wskaźniku NDVI wykonywana jest
jeszcze raz operacja zwiększenia kontrastu. W jej wyniku
otrzymywany jest wskaźnik NDVI w skali szarości. Na koniec
na zdjęcie jest nakładana mapa koloru viridis w celu poprawy
czytelności wskaźnika.

Opisane algorytmy zostały wykorzystane przez autora artykułu
w projekcie Astro Pi Challenge, którego celem była identyfikacja
rodzaju obszaru, nad którym znajduje się Międzynarodowa Stacja
Kosmiczna poprzez separację warstw ze zdjęcia Ziemi na ocean,
chmury i ląd oraz określenie możliwości rozwoju roślinności
za pomocą wskaźnika NDVI oraz w projekcie CanSat polegającym
na zaprojektowaniu satelity kosmicznego wraz z oprogramowaniem
do niego. Na poniższym rysunku został przedstawiony wynik
działania dla przykładowego zdjęcia.
Zaprezentowane funkcje można zastosować w wielu obszarach
naukowych, takich jak meteorologia, ochrona środowiska, rolnictwo
czy medycyna.
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Rysunek 1. Kompozycja zdjęć
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