
5.5.1. Morfologické operácie na 

monochromatických obrazoch v 

prostredí Matlab 

1. časť - Monochromatická morfológia 

Morfologické operácie majú v praxi nespočetné množstvo praktických využití. Sú 

bežne používané vo viacerých prípadoch. Na jednej strane sa využívajú na zvýšenie 

kvality obrazu, keď bola nejakým spôsobom znížená jeho kvalita, jas, ostrosť, kontrast 

a podobne. Takýmto prípadom môže byť nejasný obraz získaný odfotením nejakého 

objektu, napríklad pri silnom svetle. Morfologickými operáciami dokážeme takto 

znehodnotený obraz upraviť napríklad znížením jasu. 

Druhým spôsobom využitia morfologických operácií je úprava obrazu, alebo 

objektu na obraze. Týmto sa rozumie nie len úprava celkového jasu na obraze, ale aj, 

ak je obraz, či objekt na obraze nejakým spôsobom poškodený. Poškodenie vzniknuté 

napríklad chybou pri digitalizácií, teda pri prenose obrazu, kedy sa môže stať, že obraz 

je zle spracovaný alebo je poškodený pri prenose dát. Aj keď v dnešnej dobe je 

pravdepodobnosť chyby pri prenose dosť nízka, je možné, že obraz sa môže poškodiť. 

Morfologickými operáciami samotnými, ale najmä ich kombináciou s inými operáciami 

sme schopní obraz, alebo objekt na obraze poškodený nejakým faktorom opraviť 

úplne, alebo aspoň zmierniť dopad chýb na takú mieru, aby podliehal našim 

subjektívnym alebo i objektívnym kritériám. Napríklad obraz poškodený impulzným 

šumom je možné upraviť morfologickými operáciami. Samozrejme, existujú i iné, určite 

kvalitnejšie metódy, napríklad použitie mediánového filtra a pod., ktoré sa bežne 

používajú v týchto a podobným prípadoch. Podstatné je však to, že rovnako ako iné 

metódy, i morfologické operácie umožňujú porovnateľné výsledky pri úprave obrazu. 

Ďalším uplatnením morfologických operácií je ich využitie v spojení s inými 

metódami. Ide o tzv. predspracovanie obrazu, keď vstupný obraz je nepoužiteľný pre 

niektorú metódu spracovania. Preto je nevyhnutné vstupný obraz nejakým spôsobom 

upraviť tak, aby daná metóda mohla byť použitá. Na predspracovanie obrazu sa preto 

využívajú morfologické operácie, kde je napríklad potrebné upraviť jas alebo kontrast. 

Či sa jedná o rekonštrukciu, segmentáciu, detekciu (čŕt ľudskej tváre – oči, ústa), 



analýzu a úpravu obrazu (jas, kontrast), či objektu na obraze, alebo odstránenie šumu 

na obraze, morfologické operácie ponúkajú jednoduché riešenie pre každú z týchto 

úloh. 

Výučbový modul morfologických operácií 

Vytvorili sme program v prostredí Matlab, ktorý spracováva monochromatické 

obrazy spomenutými morfologickými operáciami. Tento program predstavuje jednu 

časť z celkového programu navrhnutého podľa požiadaviek a je zameraný na 

morfologické operácie na monochromatických obrazoch. Druhú časť tvorí program pre 

morfologické operácie na binárnych obrazoch. 

Program je vytvorený tak, aby v užívateľsky prehľadnom menu umožnil 

jednoducho zvoliť si jeden z viacerých monochromatických obrazov, ktorý chceme 

spracovať. Taktiež ponúka možnosť výberu ľubovoľného preddefinovaného 

štrukturálneho prvku, či už plochého alebo všeobecného, alebo možnosť vytvoriť 

vlastný všeobecný štrukturálny prvok. Program vykoná zvolenú morfologickú operáciu 

podľa týchto zadaných vstupných údajov. Týmto umožňuje jednoduché porovnanie 

vplyvov jednotlivých morfologických operácií na daný vstupný obraz. 

 

Obr. 5.61 Morfologické operácie v prostredí Matlab (dilatácia obrazu plochým lineárnym 

štrukturálnym prvkom) 



 

Pri výbere všeobecného štrukturálneho prvku máme možnosť zadať hodnoty 

intenzity jednotlivých obrazových bodov a tým vytvoriť vlastný štrukturálny prvok podľa 

vlastností vstupného obrazu alebo podľa toho, akú informáciu chceme zo 

spracovávaného obrazu získať. Napríklad pri algoritmoch používaných pri detekcii čŕt 

tváre (oči, ústa) sa používajú štrukturálne prvky s vyššími hodnotami jasu v strede 

štrukturálneho prvku (obr. 5.62.). 

 

Obr. 5.62 Definovanie všeobecného štrukturálneho prvku 

 

Využitie morfologických operácii v praxi je vhodné sledovať vtedy, ak ich 

aplikujeme na monochromatický obraz, ktorý je istým spôsobom poškodený. To môže 

byť spôsobené viacerými vplyvmi, napríklad rušením či chybou pri prenose signálov. 

Jednou z výhod morfologických operácií je práve ich aplikácia na takto poškodené 

obrazy. Predpokladajme, že máme obraz, ktorý bol pod vplyvom nežiaducich vplyvov 

poškodený. Takýto obraz stráca svoju kvalitu a preto je potrebné dopad nežiaducich 

vplyvov na obraze eliminovať, alebo aspoň obmedziť na relatívnu hodnotu. Podobne 

ako na obr. 5.63. môžeme použiť operáciu morfologického vyhladenia, kde z obrazu 

úplne odstránime či len čiastočne potlačíme malé tmavé a svetlé miesta na obraze. 

Kvalita výsledného obrazu je však opäť závislá od vhodne zvoleného štrukturálneho 

prvku. 

 



 

Obr. 5.63 Morfologické operácie v prostredí Matlab (vyhladenie obrazu všeobecným 

štrukturálnym prvkom)  

 

Program je jednoducho užívateľsky vytvorený. Okrem vykonania jednotlivých 

operácií ponúka možnosť priblíženia výstupného obrazu pre ľahšie sledovanie zmien 

a účinkov operácií na obraz. Taktiež je pridaná možnosť nastaviť výstupný obraz ako 

vstup a tak jednoducho aplikovať ďalšie operácie už na spracovaný obraz. Uloženie 

výstupného obrazu je samozrejmosťou. 

2. časť - Binárna morfológia 

Matlab umožňuje vytvorenie užívateľského prostredia pomocou modulu GUI. Po 

inšpirovaní sa inými podobnými aplikáciami sme sa rozhodli vytvoriť prostredie, ktoré 

ponúkne jednoduchú a prehľadnú prácu s operátormi binárnej morfológie. Vytvorené 

grafické rozhranie je zobrazené na obr. 5.63. 

Grafické prostredie je rozdelené na štyri základné panely. Prvý panel s názvom 

Morfologická operácia umožňuje výber morfologickej operácie, ktorej aplikáciu chceme 

vyskúšať. Po kliknutí na jednotlivé operácie sa nám automaticky zobrazí popis 

s krátkou charakteristikou danej morfologickej operácie. Druhý panel z názvom 

Štrukturálny element ponúka ku každej morfologickej operácii niekoľko štrukturálnych 

elementov. Po výbere sa nám štrukturálny element zobrazí. 



 Tretí a štvrtý panel sú panelmi pôvodného a modifikovaného obrazu. V paneli 

pôvodného obrazu načítavame obraz, na ktorej chceme vyskúšať funkčnosť danej 

morfologickej operácie. V paneli modifikovaného obrazu máme možnosť upravený 

obraz uložiť. Medzi tretím a štvrtým panelom sa nachádzajú ovládacie prvky, ktoré 

slúžia na ovládanie celej aplikácie. 

Aplikácia umožňuje načítavanie obrázku ľubovoľného formátu. Odporúča sa však 

použitie binárnych obrázkov vo formáte .png vo veľkosti približne150 x 150 pixelov. 

Obrázky, na ktorých bola aplikácia testovaná sú priložené v prílohe. 

Načítanie vlastného štrukturálneho elementu 

Program pre prácu s morfologickými operáciami na binárnych obrazoch umožňuje 

okrem využitia niekoľkých preddefinovaných štrukturálnych elementov aj načítanie 

vlastného štrukturálneho elementu. Táto možnosť je zahrnutá v paneli pre štrukturálne 

elementy pod názvom „vlastný“.  

Obr. 5.63: Grafické rozhranie aplikácie pre prácu s morfologickými operáciami. 



Načítavanie vlastných štrukturálnych elementov sa vykonáva pomocou modulu, ktorý 

sme vytvorili úpravou už existujúceho modulu pre šedotónovú morfológiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorenie spoločného programu pre binárnu a šedotónovú 

morfológiu 

Výsledný program je kombináciou 2 aplikácií - jednej pre binárnu a druhej pre 

šedotónovú morfológiu. Jednoduché grafické prostredie (Obr. 5.64), umožňuje 

užívateľovi prístup k obidvom spomínaným aplikáciám. Vytvorili sme tak ucelený 

produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.64: Načítavanie vlastného štrukturálneho elementu 

Obr. 5.65: Spoločné grafické rozhranie 



 


