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Streszczenie 

Niniejsza praca opisuje proces projektowania systemu stabilizacji obrazu na 

mikrokomputerze. 

Na początku znajduje się opis przykładowych, istniejących już rozwiązań badanego 

problemu stabilizacji obrazu. 

W dalszej części opisany jest dokładnie czujnik ruchu używany w celu 

zmniejszenia liczby potrzebnych obliczeń i umożliwienia obróbki wideo bezpośrednio 

podczas nagrywania filmów. Istotną część pracy stanowi także przedstawienie procesu 

„fuzji danych” jako ważnego elementu pozyskania danych o wysokiej jakości. 

Na samym końcu znajduje się opis aplikacji oraz prezentacja efektów jej działania. 

 

Słowa kluczowe: stabilizacja obrazu, BeagleBone Black, czujnik ruchu, MPU-6050 

 

 

 

Abstract 

Image stabilization on a BeagleBone Black microcomputer 

with the use of a 6 degrees of freedom inertial measurement unit 

The following thesis describes the process of designing image stabilization system 

on a microcomputer. 

In the beginning there is a short description of the solutions currently available on 

the market. 

The next part describes accurately the inertial measurement unit that allows to 

decrease the number of necessary computations and makes it possible to stabilize the 

image directly while recording. Another important part of this thesis is the outline of the 

sensor fusion as a component of great significance in obtaining high-quality data. 

The last part of the thesis contains the description of the implementation as well as 

some screenshots showing its usage. 
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1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

Stabilizacja obrazu to bardzo rozległy, złożony i jednocześnie powszechny 

problem, z którym można się zetknąć niemal codziennie. Bardzo często zdarza się, 

że nakręcony film z powodu drgań jest bardzo nieczytelny. Człowiek podczas oglądania 

takich klipów bardzo szybko się męczy i wpada we frustrację. Proces ich stabilizacji nie 

jest łatwy. Dodatkowo nie ma jednej uniwersalnej metody, która sprawdziłaby się w każdej 

sytuacji. Wybór odpowiedniej technologii jest kluczowym zadaniem uzależnionym 

od takich czynników jak posiadane zasoby pieniężne, ograniczenia sprzętowe oraz 

świadomość istniejących możliwości. Przed podjęciem decyzji o użyciu konkretnego 

systemu stabilizacji obrazu należy dokładnie określić swoje wymagania, aby w rezultacie 

nie rozczarować się efektami pracy, czy też kosztami danego rozwiązania. Nie da się 

bowiem ukryć, że profesjonalny reżyser filmowy nie powinien korzystać z takich samych 

rozwiązań co amator, którego hobby jest nagrywanie filmów telefonem. Dzisiejszy rozwój 

technologii daje na szczęście całą gamę możliwych rozwiązań. Pozwala jednocześnie na 

tworzenie nowych rozwiązań, wyspecjalizowanych w spełnianiu określonych celów. 

1.2. Cel pracy 

Celem pracy inżynierskiej było stworzenie systemu stabilizacji obrazu na 

mikrokomputerze oraz zbadanie przydatności czujnika ruchu w tej dziedzinie nauki. 

Obranie mikrokomputera jako podstawy całego projektu niosło za sobą istotne 

konsekwencje. Po pierwsze znacznie ograniczało dostępne zasoby sprzętowe, z drugiej 

strony zaś pozwoliło na rzeczy trudno osiągalne lub wręcz niewykonalne przy użyciu 

zwykłego komputera klasy PC. Są to na przykład: obsługa czujnika ruchu czy też 

możliwość umieszczenia całego systemu na pojeździe mobilnym. 

Zaimplementowana aplikacja może także stanowić podstawę do dalszych badań 

optymalizujących algorytmy i ulepszających użycie czujnika ruchu pod kątem stabilizacji 

obrazu. 

1.3. Plan pracy 

Niniejsza praca została podzielona na kilka części uszeregowanych od najbardziej 

ogólnych do tych bezpośrednio związanych z implementowaną aplikacją. 
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Na początku znajduje się klasyfikacja dostępnych metod stabilizacji obrazu. 

Fragment ten prezentuje różne podejścia do problemu ze względu na używany sprzęt. Daje 

ogólny pogląd na aktualną sytuację na rynku. 

Kolejny rozdział przedstawia architekturę sprzętową na jakiej wykonywana jest 

niniejsza praca inżynierska. Zostały tutaj opisane główne elementy projektowanego 

systemu. 

Trzecia część skupia się na czujniku ruchu, który jest najważniejszym elementem 

systemu. Na początku znajduje się ogólny opis wykorzystywanego urządzenia. Dzięki 

temu czytelnik będzie świadomy możliwości oferowanych przez ten sprzęt. Dalej znajduje 

się opis metody integracji danych pochodzących z różnych czujników nazywany „fuzją 

danych”. Jest to ważny proces, ponieważ od niego w dużej mierze zależy jakość 

otrzymywanych pomiarów. Na samym końcu opisane są problemy napotkane podczas 

pracy z tym czujnikiem. 

Dalsze fragmenty pracy opisują implementowaną aplikację. Są to kolejno opis 

wymagań stawianych projektowanemu systemowi i przedstawienie najważniejszych 

używanych bibliotek programistycznych oraz klas programu. Na końcu tego rozdziału 

pokazane zostały efekty uzyskane przy użyciu konkretnych algorytmów stabilizacji 

obrazu. 

Opis programu kończy jego instrukcja użytkowania. Zaznajamia ona czytelnika 

z oferowanymi możliwościami poprzez pokazanie interfejsu graficznego wraz 

z objaśnieniami działania poszczególnych przycisków i suwaków. 

Na samym końcu znajdują się rozdziały organizacyjne takie jak podsumowanie, 

bibliografia, opis zawartości dołączonej płyty CD oraz załącznik opisujący przygotowanie 

biblioteki OpenCV do pracy. 
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2. Przegląd metod stabilizacji wideo 

Jak już zostało wspomniane we wstępie, istnieje wiele metod stabilizacji obrazu. 

Każda z nich posiada zarówno wady jak i zalety, co sprawia że ich skuteczność będzie się 

różniła w zależności od konkretnego zastosowania. Poniższy rozdział prezentuje 

przykładową klasyfikację, dając ogólny pogląd na dostępne aktualnie rozwiązania.  

2.1. Stabilizacja sprzętowa 

Pierwszym z możliwych rozwiązań jest stabilizacja sprzętowa. Jest to stosunkowo 

drogie rozwiązanie. Wymaga oczywiście posiadania specjalnego sprzętu.  

Dobrym przykładem są obiektywy z wbudowaną stabilizacją [5]. Technikę taką 

stosują obecnie niemal wszystkie firmy. Ich autorskie rozwiązania mają różne nazwy. 

Poniżej znajduje się kilka najpopularniejszych: 

- Sony: Optical SteadyShot, 

- Panasonic: MegaOIS, 

- Nikon: Vibration Reduction, 

- Canon: Image Stabilizer. 

Niezależnie od nazwy technika działania jest bardzo podobna i opiera się na 

ustabilizowaniu obrazu jeszcze przed konwersją na postać cyfrową. W celu uzyskania tego 

efektu obiekty wyposażane są w czujniki ruchu. Na podstawie zwracanych przez nie 

danych soczewki lub sensory obrazu są tak poruszane, aby możliwie dokładnie niwelować 

drgania kamery wytwarzane przez operatora. Rozwiązanie to jest jednak skuteczne tylko 

przy małych drganiach. Słabo sprawdza się zatem przy filmowaniu (szczególnie „z ręki”), 

a zdecydowanie lepiej przy robieniu zdjęć. Innym minusem stabilizacji wbudowanej 

w obiektyw jest hałas jaki może się pojawiać przy włączonej stabilizacji. Bardzo często 

jest on na tyle duży, że wręcz uniemożliwia poprawne nagranie dźwięków otoczenia.  

Inne sprzętowe rozwiązanie to urządzenie zwane Steadicam. Nazwa Steadicam jest 

co prawda zarezerwowanym znakiem handlowym, jednak potocznie określa się w ten 

sposób każdy sprzęt stabilizujący ruchy kamery złożony z ramienia i kamizelki. W tym 

urządzeniu kamera montowana jest na ramieniu, z przeciwwagą po drugiej stronie. 

Specjalne przeguby oraz sprężyny izolują ruch operatora od ruchu kamery. Rozwiązanie to 

jest bardzo dobre i często wykorzystywane w profesjonalnych ujęciach. Doskonale 

sprawdza się w długich i dynamicznych scenach. Minusem tego rozwiązania jest cena: 

profesjonalne kamizelki potrafią kosztować od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. 

Istnieją jednak również wersje budżetowe kosztujące kilkaset złotych. 
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Rys. 2.2 profesjonalna kamizelka Steadicam [8] 

2.2. Stabilizacja programowa 

Innym sposobem stabilizacji obrazu jest stabilizacja programowa. Polega ona na 

wykorzystaniu różnorodnych programów, analizujących klipy i modyfikujących klatki tak, 

aby ustabilizować obraz. Na rynku istnieje bardzo wiele programów implementujących 

różne algorytmy. Są to zarówno programy darmowe jak i płatne. Ich skuteczność zależy od 

zastosowanego algorytmu, aktualnych ustawień w programie, a także umiejętności 

użytkownika programu. Nie ma oczywiście żadnych przeciwwskazań do napisania 

własnego programu. Nie będzie on prawdopodobnie tak zaawansowany i dopracowany jak 

komercyjne rozwiązania, ale z pewnością można uzyskać bardzo dobre rezultaty.  

Ogólna idea działania tych programów, bez względu na zastosowany algorytm, 

polega na analizie poszczególnych klatek i wykonywaniu obliczeń mających za zadanie 

tak przetransformować obraz, aby widz nie zauważał drgań jakie były w oryginalnej 

ścieżce. Bardzo często taki proces jest niezwykle wymagający obliczeniowo. Na przykład 

taki algorytm może polegać na znajdowaniu na każdej klatce punktów charakterystycznych 

(tzw. punktów stałych), dzięki którym będzie w stanie porównać ze sobą kolejne klatki. 

Mając zależności pomiędzy poszczególnymi klatkami zostanie następnie wyznaczony tor 

ruchu kamery, a następnie szereg obliczeń doprowadzi do wygładzenia ruchu 

i w końcowym efekcie przekształcenia klatek. Bardzo często stosuje się także wycinanie 
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oraz sztuczne powiększanie, aby zachować jak najlepszą rozdzielczość filmu. W bardziej 

zaawansowanych algorytmach używa się również interpolacji. 

Największą zaletą rozwiązania programowego jest cena. Po pierwsze na rynku jest 

bardzo szeroki wybór programów, z których część jest darmowa. Dodatkowo raz kupiony 

program możne zostać użyty do filmów nagranych dowolną kamerą. Innym niewątpliwie 

pozytywnym aspektem tego rozwiązania są bardzo dobre efekty jakie daje stabilizacja 

programowa. Są programy, które nawet w rękach amatora mogą dać dobre rezultaty. 

Minusem tego rozwiązania jest często fakt, że nie działa ono w czasie 

rzeczywistym. Obróbce może zostać poddany jedynie nagrany wcześniej klip. Nie można 

robić tego bezpośrednio podczas nagrywania. Dodatkowo podczas stabilizacji 

wykonywanych jest bardzo dużo obliczeń, wymagających sporej mocy obliczeniowej 

procesora. 

2.3. Stabilizacja mieszana 

Innym rozwiązaniem jest stabilizacja mieszana. Wykorzystuje ona zarówno sprzęt 

jak i algorytmy implementowane w aplikacji. Niniejsza praca inżynierska skupia się na tej 

metodzie. Użyty został czujnik ruchu, aby wyeliminować część obliczeń, które muszą 

zostać wykonane w standardowych algorytmach stabilizacyjnych. Dzięki czujnikowi, 

skomplikowane obliczenia wyznaczające ruch kamery zostały zastąpione zdecydowanie 

prostszymi. Zużywają one znacznie mniej zasobów procesora, co przy ograniczonych 

możliwościach mikrokomputera ma duże znaczenie. Jest to część sprzętowa rozwiązania. 

Część programowa jest taka sama jak przy tradycyjnym podejściu: zastosowanie 

wybranego algorytmu stabilizacji obrazu z uwzględnieniem posiadanej ścieżki ruchu czy 

też położenia kamery.  

Dokładny opis wykonywanych obliczeń przedstawiony został w dalszej części 

pracy. 
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3. Architektura sprzętowa 

W poniższym rozdziale znajduje się opis wykorzystywanego sprzętu. 

Przedstawione zostały możliwości poszczególnych elementów oraz ich orientacyjne ceny. 

Dzięki temu rozdziałowi można ocenić rozmiary i wygląd budowanego systemu.  

3.1. Mikrokomputer BeagleBone Black 

Podstawą całego projektu jest mikrokomputer BeagleBone Black w wersji A5A [6]. 

Jest to urządzenie kosztujące około 45$, możliwościami zbliżone do słabszych 

komputerów klasy PC. Największą różnicą są oferowane przez ten sprzęt zasoby. 

BeagleBone z racji swoich niewielkich rozmiarów udostępnia znacznie mniej pamięci 

RAM oraz słabszy procesor. Dostępne jest tutaj jedynie 512MB RAM’u oraz procesor 

o taktowaniu 1GHz. Jest to tym samym główny powód silnego nacisku na redukcję 

obliczeń i zastosowania czujnika ruchu. 

Mimo tych wad jest to nadal bardzo dobry sprzęt, który można porównać 

z komputerami oferowanymi kilka lat temu jako dobre komputery PC. Jego niewątpliwą 

zaletą są małe rozmiary (można go spakować np. do plecaka), możliwość uruchomienia 

systemu operacyjnego typu Unix np.: Debian, Ubuntu (ułatwia to programowanie) oraz 

szereg wejść GPIO (ang. General Purpose Input/Output). GPIO to wtyczki, które można 

niemal dowolnie konfigurować oraz poprzez które można podłączać urządzenia 

peryferyjne. W opisywanym projekcie zostały one wykorzystane do podłączenia czujnika. 

Z pozostałych wejść zastosowanie znalazły USB, Ethernet oraz czytnik kart 

pamięci. 

Ta wersja Beagebone Black oferowana jest przez producenta wraz 

z zainstalowanym na dostępnej pamięci eMMC systemem operacyjnym. Jest to 

dystrybucja Linux’a w wersji Ångström. Mimo to w pracy inżynierskiej użyty został taki 

sam system wgrany na kartę pamięci SD. Wynikało to z konieczności zwiększenia 

dostępnej pamięci oraz chęci łatwej podmiany systemu na inny. 
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Rys. 3.1 Mikrokomputer BeagleBone Black 

3.2. Kamera Creative 

Do przechwytywania obrazu została użyta kamera Creative PD1030 podłączana 

przez złącze USB 1.1. Jest to standardowa kamera internetowa, niestety już dosyć stara. 

Umożliwia nagrywanie obrazu z dwoma rozdzielczościami 320x240 oraz 640x480 

w formacie O511. Wiek kamery był odczuwalny przede wszystkim poprzez wolniejsze 

działanie w porównaniu do innych współczesnych kamer. Obecnie cena takiego aparatu 

wynosi około 10$. 

 

Rys. 3.2 Kamera Creative PD1030 
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3.3. Czujnik ruchu MPU-6050 

Ostatnim i najciekawszym elementem jest czujnik ruchu. Jest to popularny 

6-osiowy czujnik ruchu firmy InvenSense, model MPU-6050 [1]. Jego wymiary to 

4mmx4mmx1mm. Jest to więc urządzenie bardzo małe, co może zaskakiwać nawet mimo 

postępującej miniaturyzacji urządzeń. Na potrzeby pracy inżynierskiej czujnik ten został 

kupiony na gotowej płytce rozruchowej. Zawiera ona wszelkie potrzebne elementy układu, 

dzięki czemu nie ma potrzeby własnoręcznego lutowania skomplikowanych i bardzo 

małych elementów. Jedynymi elementami jakie należy przylutować są piny widoczne na 

rysunku 3.3 z lewej strony. Będą one służyły do podłączenia urządzenia do wspomnianych 

wcześniej złącz GPIO. Cena takiej płytki to około 5$. 

Dane pomiarowe urządzenia zwracane są poprzez rejestry procesora zgodnie ze 

specyfikacją opisaną w dokumentacji [1]. Dokładny opis zwracanych danych znajduje się 

w kolejnym rozdziale. 

 

Rys. 3.3 Czujnik MPU-6050 widoczny jako czarny kwadrat na samym środku płytki 
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4. Opis czujnika ruchu 

4.1. Charakterystyka zwracanych danych 

Czujnik jest połączeniem żyroskopu oraz akcelerometru. Dane jakie z niego można 

bezpośrednio otrzymać to aktualna wartość przyspieszenia z akcelerometru oraz prędkość 

kątowa z żyroskopu. Wszystkie wartości są zwracane potrójnie, oddzielnie dla każdego 

wymiaru przestrzeni. 

Należy pamiętać o kilku rzeczach, które mogą nie wydawać się takie oczywiste 

na samym początku. 

Po pierwsze przyspieszenie grawitacyjne będzie uwzględnione w zwracanych 

danych. Gdy czujnik zostanie położony nieruchomo na płaskiej powierzchni odczytywane 

przyspieszenie będzie równe 1g na jednej z osi, a na pozostałych będzie miało wartość 0. 

Podczas swobodnego spadania z kolei, wszystkie wartości będą równe 0. 

Drugą ważna rzeczą jest to, że żyroskop nie zwraca aktualnego obrotu, czy też 

pochylenia urządzenia, a jedynie aktualną prędkość kątową. Prowadzi to do tego, że 

pochylony, ale nieruchomy żyroskop zwróci wartości równe 0. Nie jest możliwe 

odczytanie bezpośrednio aktualnego kąta pochylenia. 

Na sam koniec trzeba wspomnieć o podatności urządzenia na wszelkie zakłócenia. 

Nawet gdy czujnik będzie leżał płasko i całkowicie nieruchomo to odczytywane wartości 

nie będą stałe. Będą się one ciągle zmieniać i jest to cecha opisująca niemal wszystkie 

czujniki, nawet te całkiem drogie. Wynika to z niedokładności materiałów oraz z ich 

niezwykle dużej czułości. 

Mając to na uwadze należy wprowadzić obliczenia pozwalające uzyskać dane, 

które będą przydatne przy stabilizacji obrazu, a więc: aktualne pochylenie czujnika/kamery 

oraz jego położenie względem początkowej pozycji. 

4.2. Cechy szczególne akcelerometru 

Akcelerometr i żyroskop posiadają swoje wady oraz zalety.  

Akcelerometr zwraca dane niezbyt dokładne przy szybkich zmianach, za to dużo 

lepsze przy długotrwałych pomiarach. Pochylenie liczone jako stosunek przyspieszeń 

aktualnie oddziałujących na czujnik w różnych osiach będzie utrzymywało mniej więcej 

stały błąd (niezwiększający się) niezależnie od upływającego czasu. Jest to bardzo ważna 

cecha, która będzie wykorzystywana przy dalszych obliczeniach.  

Na rysunku 4.1 widać przykładowy przebieg sygnału zwracanego przez 

akcelerometr (zaznaczony na niebiesko). 



Opis czujnika ruchu 

  

14 

 

 

Rys. 4.1 Wykres danych pochodzących z akcelerometru 

Widać wyraźnie, że przebieg ten jest bardzo zaszumiony. Obliczenia prowadzone 

bezpośrednio na tych danych byłyby bardzo niedokładne. Najprostszym rozwiązaniem 

usuwającym szumy jest zastosowanie filtru dolnoprzepustowego. Czerwoną linią został 

zaznaczony przykładowy rezultat jaki można by było otrzymać za pomocą takiego filtru. 

Jest to przebieg orientacyjny narysowany w celu pokazania głównych cech takiego filtru. 

Widać, że dane wynikowe są już stabilne, wprowadzone zostało jednak bardzo duże 

opóźnienie. Jest ono zbyt duże, aby można je było zaakceptować. 

4.3. Cechy szczególne żyroskopu 

Żyroskop będzie posiadał całkiem odmienne cechy: przy szybkich zmianach będzie 

bardzo dokładny, za to przy długich już nie. Mając na uwadze, że zwraca on prędkość 

kątową, znalezienie aktualnego pochylenia czujnika wymagać będzie policzenia całki po 

czasie. Prowadzi to do błędu odpływania danych (ang. drift). Wynika on z tego, że liczenie 

całki dyskretnej kumuluje wszelkie błędy związane z niedokładnością pomiaru. 

Na rysunku 4.2 przedstawiony został problem odpływania danych. 

 

Rys. 4.2 Wykres danych pochodzących z żyroskopu 
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Linią czerwoną narysowane są dane odczytywane bezpośrednio z żyroskopu, na niebiesko 

zaś zaznaczone zostało pochylenie obliczone jako całka. Istotnym faktem jest, że podczas 

pomiarów czujnik leżał w bezruchu, a mimo to zwracana prędkość nie jest równa 

dokładnie 0. Istnieją drobne odchylenia, opisywane już w rozdziale 4.1. Podczas liczenia 

całki dyskretnej te małe niedokładności są cały czas sumowane, ostatecznie prowadząc do 

powstania odchylenia, niemającego nic wspólnego z rzeczywistością. Mimo, że błąd 

pokazany na wykresie może wydawać się nieduży, to wraz z czasem urósłby do wysokiego 

i nieakceptowalnego poziomu. 

4.4. Fuzja danych 

W poprzednim podrozdziale omówione zostały różnice między akcelerometrem 

oraz żyroskopem. Dzięki ich jakże różnej specyfikacji, możliwe jest wykorzystanie zalet 

każdego z urządzeń i otrzymanie dobrych danych wynikowych. Żyroskop będzie służył do 

znajdowania dokładnych i bardzo szybkich zmian, akcelerometr zaś będzie stale 

kalibrował urządzenie i usuwał odpływanie związane z żyroskopem. 

Połączenie danych z kilku czujników nazywane jest fuzją danych (ang. sensor 

fusion). Istnieje kilka metod wykonania takiej fuzji, poniżej zostały przedstawione trzy 

najpopularniejsze. 

4.4.1. Filtr komplementarny 

Pierwszym i najprostszym rozwiązaniem jest filtr komplementarny 

(ang. complementary filter) o wzorze: 

          (               )                                    (1) 

Jego idea opiera się na tym co zostało już wspomniane: całkowanie danych 

pochodzących z żyroskopu oraz dane z akcelerometru bez całkowania. Do obecnego kąta 

dodana zostaje zmiana zaobserwowana za pomocą żyroskopu. Następnie z tej sumy brane 

jest jedynie 98% wartości, a pozostałe 2% dopełniane jest z aktualnych odczytów 

akcelerometru. Widać tutaj bardzo wyraźnie wykorzystanie zalet każdego z urządzeń. 

Uwzględniana jest niemal całość informacji otrzymywanej z żyroskopu, a więc szybkie 

zmiany mają bardzo duży wpływ, natomiast 2% z akcelerometru zabezpieczają przed 

odpływaniem. Wartości tych współczynników, mogą być konfigurowane w zależności od 

tego jakie cechy powinny posiadać otrzymywane dane: szybko reagujące na zmiany, czy 

bardzo odporne na odpływanie. 

Filtr ten działa bardzo dobrze i w wielu zastosowaniach, mimo swojej prostoty, jest 

całkowicie wystarczający. 
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4.4.2. Filtr Kalmana 

Drugim algorytmem łączącym dane pochodzące z żyroskopu i akcelerometru jest 

filtr Kalmana [4]. Jest to rekurencyjny algorytm wyznaczający estymator danego 

parametru na podstawie jego pomiarów zawierających szumy i niedokładności. Może on 

operować na strumieniach danych przez co bardzo dobrze nadaje się do znajdowania 

pozycji w oparciu o ciągle napływające dane z urządzenia. Filtr ten jest stosunkowo 

skomplikowany, lecz mimo to bardzo popularny i warto o nim pamiętać w sytuacji, gdy 

filtr komplementarny okaże się niewystarczający. 

4.4.3. DMP 

W niniejszej pracy inżynierskiej zastosowane zostało ostatecznie trzecie, całkiem 

odmienne podejście – wykorzystanie DMP (ang. Digital Motion Processor). Jest to 

wbudowany w urządzenie procesor, który zajmuje się integracją danych. Przeprowadza on 

wszelkie potrzebne obliczenia odciążając tym samym procesor komputera macierzystego, 

do którego podłączony jest czujnik. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, ponieważ 

sprawia, że odczytywanie danych jest stosunkowo proste i szybkie. Nie ma potrzeby 

implementacji własnych algorytmów, a zamiast tego można się skupić na najważniejszym, 

czyli obróbce danych. 

Jeszcze do niedawna producent nie udostępniał żadnej dokumentacji do tego 

procesora. Było więc bardzo ciężko skorzystać z jego zalet. Pojawiła się jednak na rynku 

bardzo dobra, darmowa biblioteka i2cevlib zaimplementowana przez Jeffa Rowberg’a [2]. 

Obsługuje ona bardzo wiele czujników, w tym omawiany tutaj MPU-6050. Z pomocą 

innego programisty Noah Zerkin’a, przy użyciu techniki programowania zwrotnego 

(ang. reverse engineering), odtworzyli oni część kodu odpowiedzialną za fuzję danych 

i obsługę procesora DMP. Biblioteka umożliwia odczytywanie różnorodnych danych, 

między innymi kątów Eulera, przyspieszenia liniowego z usuniętą grawitacją czy też 

kątów natarcia i ślizgu. 

Największą wadą tego rozwiązania jest jej ukierunkowanie na konkretny model 

czujnika. Nie każdy sensor będzie posiadał swój własny procesor przeprowadzający fuzję 

danych. Z drugiej strony użycie DMP jest bardzo wygodne i jeśli tylko istnieje taka 

możliwość, warto korzystać z gotowych rozwiązań. 

4.5. Napotkane problemy 

Niestety użycie DMP nie rozwiązuje wszystkich problemów. Największym z nich 

jest brak możliwości odczytania położenia kamery względem punktu startowego. 
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Znalezienie tej pozycji wymaga wprowadzenia pewnych dodatkowych obliczeń. 

Możliwym rozwiązaniem jest całkowanie odczytywanego przyspieszenia. Najpierw należy 

odczytać z DMP przyspieszenie z usuniętą grawitacją. Można to zrobić wykonując kilka 

kolejnych kroków: 

a) odczyt przyspieszenia liniowego zwracanego bezpośrednio przez akcelerometr, 

b) odczyt siły grawitacji, 

c) odjęcie od przyspieszenia pobranego w punkcie a siły grawitacji pobranej 

w punkcie b, 

d) wynik obliczony w punkcie c jest zorientowany względem lokalnego układu 

współrzędnych czujnika. Należy go dodatkowo przekształcić obracając wektor 

przyspieszenia o aktualny obrót czujnika. Dzięki temu uzyskany wynik będzie opisywał 

ruch czujnika w przestrzeni. 

Po wykonaniu tych kroków należy w czasie działania programu całkować 

przyspieszenie po czasie w celu uzyskania aktualnej prędkości, a następnie policzyć 

kolejną całkę aby otrzymać przesunięcie. Metoda ta nazywana jest „nawigacją 

zliczeniową” (and. dead reconing) i niestety prowadzi do błędu odpływania danych 

opisywanego już w rozdziale 4.3. Na wykresach 4.2a oraz 4.2b zostały przedstawione 

wyniki obliczone przy pomocy tej metody dla nieruchomego czujnika. 

 

Wykres. 4.2a Prędkość kamery jako całka przyspieszenia liniowego 
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Rys. 4.2b Położenie kamery jako całka prędkości 

Linia niebieska przedstawia przyspieszenie czujnika z usuniętą już grawitacją, linia 

czerwona pokazuje obliczoną prędkość, zaś zielona ostateczny wynik - położenie.  

Na pierwszym wykresie można odczytać, że w ciągu 15 sekund prędkość wzrosła 

do wartości 2,5 cm/s mimo, że powinna być równa zero. Drugi wykres rozwiewa 

wątpliwości co do skuteczności metody. Według obliczeń czujnik zmienił swoje położenie 

o około 25 centymetrów, mimo że cały czas leżał nieruchomo. Jest to tak duża wartość, że 

nawet przy krótkich obliczeniach całkowicie wyklucza użycie tej metody w takim 

kształcie. 

Niedokładność tej metody wynika przede wszystkim z konieczności obliczenia dwóch 

całek. Wskutek tego błędy rosną ze złożonością większą niż liniowa [9]. Dodatkowo 

konieczność usuwania wpływu grawitacji wprowadza kolejny element podatny na błędy.  

Warto przypomnieć, że w przypadku żyroskopu dobrym rozwiązaniem problemu 

odpływania danych okazało się przeprowadzenie fuzji danych z akcelerometrem. Niestety 

w przypadku akcelerometru kolejna fuzja danych nie jest możliwa. Dodatkowo przy 

obliczaniu pochylenia żyroskopu należy obliczyć jedynie jedną całkę, a nie dwie tak jak 

w tym przypadku. 

W ramach tej pracy inżynierskiej, opisywany w tym punkcie problem nie został 

rozwiązany. Algorytmy używane do stabilizacji obrazu ograniczone zostały do tych, 

używających jedynie kątów pochylenia kamery. Badania nad sposobem ulepszenia tej 

metody pod kątem możliwości zastosowania szerszej gamy algorytmów stabilizacji 

obrazu, mogłyby być przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej. 
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5. Projekt rozwiązania 

5.1. Analiza wymagań 

Projektowany system stabilizacji obrazu musiał spełnić kilka podstawowych 

wymagań. Są to: 

a) stabilizacja obrazu w czasie rzeczywistym, 

b) pełna implementacja na mikrokomputerze, 

c) udostępnienie interfejsu graficznego. 

Podpunkt a jest wymaganiem najważniejszym, które odróżnia ten system od sporej 

liczby dostępnego na rynku oprogramowania. Aplikacja powinna umożliwiać 

przetwarzanie obrazu i jego stabilizację od razu podczas nagrywania. 

 Punkt b zapewnia rozwiązaniu pewną mobilność. Wszelkie potrzebne obliczenia 

muszą być przeprowadzane na mikrokomputerze, a ewentualne przesyłanie danych do 

innego systemu np.: poprzez sieć, jest opcjonalne i jednocześnie niewymagalne do 

poprawnego działania. Gwarantuje to możliwość umieszczenia takiego systemu na 

urządzeniach ruchomych takich jak samochody, rowery i jednocześnie zwiększa liczbę 

jego możliwych zastosowań. 

 Punkt c stanowi ukłon w stronę użytkownika, aby korzystanie z aplikacji było 

łatwiejsze. Interfejs graficzny stanowi podstawową formę komunikacji i umożliwia 

konfigurację aktualnych parametrów działania. 

5.2. Wykorzystywane technologie 

Aplikacja została zaimplementowana w języku programowania C++. Wybór padł 

na tę technologię z kilku powodów: 

- szybkość działania, 

- duża liczba dostępnych bibliotek, 

- łatwość programowania. 

 Do głównych zewnętrznych bibliotek używanych w pracy należą: 

a) OpenCV z dodatkiem QT [3] - jest to biblioteka służąca do przetwarzania obrazu. 

Jest ona udostępniana na darmowej licencji BSD, dzięki czemu można ją niemal 

dowolnie modyfikować i rozpowszechniać. Biblioteka ta jest napisana w sposób 

obiektowy i posiada zaimplementowanych wiele gotowych operacji związanych 

z obrazem. 

Dodatek QT udostępnia szereg funkcji ułatwiających tworzenie interfejsu 

graficznego. Jest on opcjonalny i nie jest dołączany do podstawowej wersji 
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biblioteki. Z tego powodu wymagana jest jego dodatkowa, nieco skomplikowana 

instalacja. Kompleksowe przygotowanie biblioteki OpenCV zostało opisane 

w załączniku [A]. 

b) I2C Device Library (i2cdevlib) [2] - biblioteka służąca do obsługi czujnika ruchu. 

Jest to darmowa biblioteka, opisana częściowo w rozdziale 4.4.3. Pierwotna wersja 

tej biblioteki zaimplementowana została na platformy Arduino. Jej dużym plusem 

jest otwartość kodu i abstrakcyjny sposób jej napisania. Umożliwiło to 

dostosowanie biblioteki do mikrokomputera BeagleBone Black, a dokładniej do 

jego systemu operacyjnego jakim jest Linux w dystrybucji Ångström. Do kodu 

biblioteki zostały dopisane definicje makro, dzięki którym możliwe było 

zastąpienie części kodu charakterystycznego dla systemu Arduino. Po 

zdefiniowaniu makro 

I2CDEV_IMPLEMENTATION = I2CDEV_BEAGLEBONE_WIRE 

następuje włączenie odpowiednich bibliotek systemowych odpowiedzialnych za 

komunikację po magistrali I2C oraz podmiana podstawowych funkcji bezpośrednio 

komunikujących się z czujnikiem. Są to funkcje:  

- zapisz bajt do rejestru urządzenia, 

- czytaj bajt z rejestru urządzenia, 

- zapisz słowo do rejestru urządzenia, 

- czytaj słowo z rejestru urządzenia. 

 Dzięki abstrakcyjności biblioteki reszta funkcji pozostała nienaruszona. 

5.3. Koncepcja rozwiązania i przegląd głównych struktur programu 

Program został podzielony na kilka modułów, z których każdy spełnia inne 

zadania. Dzięki temu prace nad poszczególnymi elementami mogły być prowadzone 

niezależnie. W celu oddzielenia konkretnej implementacji od wymaganej funkcjonalności 

zastosowane zostały klasy abstrakcyjne imitujące interfejsy. Dodatkową zaletą 

wprowadzenia takich interfejsów jest łatwa możliwość dodawania nowych modułów, lub 

podmiana już istniejących na inne, spełniające to samo zadanie, lecz zaimplementowane 

w inny sposób. Od razu można zauważyć pozytywny aspekt tego rozwiązania jakim jest 

możliwość testowania różnych algorytmów, bez konieczności dużej ingerencji w kod 

programu. 

Poniżej zostały przedstawione główne klasy zaprojektowane w aplikacji. W celu 

lepszej czytelności, niektóre operacje oraz pola klas zostały pominięte. Dodatkowo 
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pomimo iż w języku C++ nie istnieje typ Interface znany z języka Java, część klas została 

oznaczona właśnie w ten sposób w celu podkreślenia ich roli. Są to klasy posiadające 

wszystkie metody wirtualne, mające za zadanie imitować wspomniane na początku 

interfejsy. 

a) Interfejs IGeneralPack 

 

Jest to klasa, po której powinny dziedziczyć wszystkie moduły dołączane do 

aplikacji. Udostępnia ona jedynie 3 metody: 

- initialize() - ma za zadanie zainicjalizować dany moduł i przygotować go do 

działania. W tej metodzie powinny zostać zainicjalizowane wszelkie potrzebne połącznia, 

wyłączenie trybu uśpienia itp. 

- checkStatus() - metoda sprawdza czy dany moduł działa prawidłowo. 

- cleanFinish() - kończy pracę. Tutaj powinny zostać zwolnione używane zasoby. 

Każda funkcja musi zwrócić wartość 0 w przypadku powodzenia, lub kod błędu 

w przeciwnym wypadku. 

b) Moduł Kamery 

 

Powyższy diagram prezentuje pełny moduł obsługujący kamerę. Interfejs kamery 

zawiera jedną najważniejszą metodę: 

- getCurrentFrame(cv::Mat&) - odpowiedzialną za pobranie aktualnej klatki 

z kamery. Przyjmuje parametr będący referencją na obiekt typu cv::Mat pochodzący 

z biblioteki OpenCV 

Pozostałe metody związane są z obsługą wymiarów obrazu (na schemacie pomięte zostały 

te związane z wysokością obrazu). Sama klasa dziedzicząca po „interfejsie” nie dodaje 

nowych funkcjonalności. 
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c) Moduł algorytmu 

 

Dostarcza implementacji konkretnego algorytmu stabilizacji obrazu. Metoda 

impl1(cv:Mat&, MpuResultData) na podstawie aktualnego położenia kamery modyfikuje 

klatkę obrazu otrzymywaną pod postacią referencji. 

Pozostałe dwie metody zwracają odpowiednio szerokość i wysokość klatki po 

zastosowaniu danego algorytmu. Istnieje bowiem możliwość, że dany algorytm będzie 

modyfikował rozmiar obrazu o czym muszą zostać poinformowane pozostałe elementy 

aplikacji (w szczególności moduł zapisu do pliku). 

Różne implementacje algorytmów będą posiadały także prywatne obiekty, będące 

zazwyczaj typami prostymi ułatwiającymi obliczenia. Będą to np.: ostatnia wartość kąta 

pochylenia, czy też rozmiar obrazu. 

d) Moduł Czujnika 

 

Zapewnia komunikację z czujnikiem. Za pomocą metody getCurrentResultData() 

zwraca specjalną strukturę opisującą aktualne położenie czujnika. W obecnej 

implementacji klasa MpuResultData przechowuje dwie wartości opisujące kąty obrotu 

czujnika w dwóch osiach pokazanych na rysunku 5.3. 

 

 Rys. 5.3 Kąty obrotu zwracane przez moduł czujnika 
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W tym miejscu warto omówić implementację metody initialize(). W pierwszej 

kolejności ładuje ona kod do procesora DMP, a następnie uruchamia drugi wątek 

zajmujący się opróżnianiem kolejki DMP. Czynność pobierania pakietów danych z kolejki 

jest wykonywana w nieskończonej pętli w niezależnym wątku, ponieważ oprócz 

resetowania kolejki jest to jedyny sposób pozbywania się z niej danych. Brak tej czynności 

doprowadziłby do bardzo szybkiego przepełnienia i utraty danych. 

Metoda setBufferMaxSize(Integer) ustawia rozmiar bufora, który został opisany 

dokładnie w rozdziale 5.4. 

Klasa MU6050Pack posiada kilka prywatnych obiektów i metod pełniących istotne 

funkcje. Najważniejszą metodą jest startCalculations(), która tworzy nowy wątek 

odczytujący w pętli dane z kolejki DMP i zapisuje je do obiektu buffer. Utworzony wątek 

przechowywany jest pod wskaźnikiem calcThread. Obiekt mpu6050 to z kolei element 

dostarczający bezpośredniej implementacji podstawowych operacji na czujniku. Klasa ta 

dostarczana jest w bibliotece i2cdevlib. 

e) Moduł główny 

 

Jest to ostatni element systemu, który integruje dołączone do niego podzespoły 

i zajmuje się przesyłaniem danych między nimi. Dzięki klasie IGeneralPack, po której 

dziedziczą wszystkie moduły, klasa IntergatedPack może zapętlać wykonywane operacje. 

Przykładowo metoda initialize() będzie polegała na wykonaniu wszystkich metod 

initialize() implementowanych przez kolejne moduły. W podobny sposób odbywa się 

zwalnianie pamięci. 

Moduł główny może zawierać po jednym obiekcie każdego z opisywanych tutaj 

typów, za wyjątkiem klasy IAlgorithmPack. Jest ona traktowana w specjalny sposób 

i przechowywana w liście, dzięki czemu możliwe jest testowanie wielu algorytmów na raz. 

Najważniejszą metodą tej klasy jest showMainWindow(Boolean, Boolean). 

Uruchamia ona główną pętlę programu, podczas której pobierane i przetwarzane są kolejne 

klatki obrazu. Dwa argumenty wejściowe są odpowiedzialne kolejno za opcję tworzenia 

interfejsu graficznego i automatycznego włączenia zapisu do pliku. 
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Poniżej znajduje się diagram przedstawiający wszystkie najważniejsze klasy używane 

w programie. 

 

Diagram 5.1 Diagram klas programu 

Kolorem zielonym zostały zaznaczone klasy dostarczane przez bibliotekę i2cdevlib. 

Zostały one dostosowane do systemu Linux uruchamianego na mikrokomputerze 

BeagleBone. Pozostałe klasy zostały napisane od podstaw w ramach pracy inżynierskiej. 

5.4. Napotkane problemy 

Uruchomienie pierwszej wersji programu wyjawiło dosyć poważny problem 

związany z opóźnieniami. Dane pobierane z czujnika odzwierciedlają rzeczywisty stan 

czujnika, ponieważ opóźnienia są niezauważalnie małe. Kamera jednak zachowuje się 

inaczej. Czas potrzebny na pobranie jednej klatki obrazu jest stosunkowo długi. 

Opóźnienie to powodowało rozsynchronizowanie danych otrzymywanych z czujnika 

i kamery. Algorytm wykonywał transformacje przeznaczone dla klatek, które nie zostały 

jeszcze nawet pobrane przez kamerę. Rozwiązanie tego problemu polegało na dodaniu 

bufora cyklicznego opóźniającego dane czujnika. Został on wstawiony do modułu 

czujnika. Struktura programu wraz z najważniejszymi elementami została przedstawiona 

na schemacie 5.1. 
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Schemat 5.1 Schemat struktury programu 

Wspomniany bufor został zabezpieczony wątkowo za pomocą zmiennej 

warunkowej i mutex’a. Jest to konieczne z uwagi na dwa wątki występujące w programie: 

jeden uruchamiany przez czujnik wpisujący dane oraz drugi odczytujący dane. Dostęp do 

funkcji modyfikujących i odczytujących dane z kolejki chroniony jest za pomocą mutex’a, 

dopuszczającego do bufora jedynie jeden wątek jednocześnie. Jest to klasyczny problem 

jednego producenta i jednego konsumenta 

Rozmiar bufora powinien być dobrany indywidualnie do każdej kamery 

i aktualnych ustawień wpływających na powstające opóźnienia (np.: rozdzielczość 

obrazu). Aby ułatwić ten proces zaimplementowany został dodatkowy moduł kalibracji. 

Oblicza on średni czas potrzebny do pobrania jednej klatki i na tej podstawie ustawiany 

jest optymalny rozmiar bufora. Podczas procesu kalibracji ustawiane są również aktualne 

parametry potrzebne do poprawnego zapisu wideo m.in.: liczba klatek na sekundę 

i rozdzielczość. 
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Dodatkowo podczas pracy z programem użyteczna okazała się możliwość zapisu 

filmu do pliku bez podłączenia ekranu monitora Przydatne jest to w sytuacji gdy 

komunikacja z mikrokomputerem odbywa się poprzez połączenie SSH, bez uruchomienia 

żadnego środowiska graficznego. Zaimplementowana została więc możliwość 

uruchomienia aplikacji z domyślnie włączonym zapisem wideo, bez tworzenia interfejsu 

graficznego. Sposób uruchomienia został opisany w rozdziale 6. 

Największym problemem podczas tworzenia pracy inżynierskiej okazała się jednak 

niestabilność urządzenia. Objawiała się ona wieloma nieprzewidywalnymi zachowaniami, 

których rozwiązanie zajmowało bardzo dużo czasu lub wręcz było niemożliwe. Pierwszym 

problemem było błędnie działające środowisko graficzne opisane w załączniku [A] 

punkt 1. Ten defekt udało się rozwiązać instalując inne środowisko. 

Wiele problemów było związanych z systemem operacyjnym. Uruchomienie 

mikrokomputera zazwyczaj wymagało kilkukrotnego resetowania urządzenia. Podobnie 

wyglądał proces podłączenia kamery. Była ona poprawnie wykrywana jedynie raz na 

około 20 przypadków. Ponowna instalacja systemu operacyjnego niestety nie poprawiała 

sytuacji. Jedynie uruchomienie systemu z wbudowanej w urządzenie pamięci umożliwiało 

częstsze, bezproblemowe uruchomienie. Konieczność instalacji kilku bibliotek 

i programów szybko jednak wyczerpała dostępną pamięć i wymusiła korzystanie 

z zewnętrznych, zawodnych kart micro SD. 

Samo działanie aplikacji również było przerywane niezbadanymi do końca błędami 

związanymi z obsługą kamery. Zmiana pojedynczego parametru w programie skutkowała 

niejednokrotnie wyrzuceniem wyjątku sterowników kamery lub błędem „Select timeout”, 

po czym konieczne było zrestartowanie programu i ponowne podłączenie kamery. 

Niestety namierzenie źródła wspomnianych błędów było bardzo ciężkie, a Internet 

w wielu sytuacjach nie przynosił żadnej pomocy i ostatecznie konieczne było 

zaakceptowanie tych niedogodności. 

5.5. Zaimplementowane algorytmy 

W ramach niniejszej pracy inżynierskiej do programu dołączone zostały cztery 

implementacje interfejsu IAlgorithmPack. Podstawą działania każdej wersji algorytmu jest 

obrót obrazu w przeciwną stronę do aktualnego obrotu czujnika. Różnice pomiędzy 

poszczególnymi wariantami zostały opisane poniżej wraz z przykładowymi zrzutami 

ekranu pokazującymi uzyskiwane rezultaty. 
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Na każdym z poniższych rysunków znajdują się dwa zdjęcia – po lewej obraz 

źródłowy pochodzący bezpośrednio z modułu kamery, po prawej obraz po 

przekształceniach modułu algorytmu. 

a) Wersja podstawowa. Następuje sam obrót obrazu. 

 

Rysunek 5.4a Efekty działania podstawowej wersji algorytmu 

b) Wersja rozszerzona. Po obróceniu obrazu następuje znalezienie części wspólnej 

oryginalnego i obróconego obrazu. Poszukiwany jest największy prostokątny 

fragment o bokach równoległych do krawędzi obrazu źródłowego, a następnie 

usuwane są niepotrzebne fragmenty. Na rysunkach 5.5a oraz 5.5b 

przedstawione jest działanie tego algorytmu. Trzy kolorowe prostokąty 

reprezentują kolejno: niebieski - obraz źródłowy, zielony - obraz obrócony 

o aktualny kąt pochylenia kamery, czerwony zaś znaleziony fragment wspólny. 

 

Rysunek 5.5a i 5.5b  

Schemat działania algorytmu znajdującego część wspólną 
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Zaznaczone wymiary opisują następujące wzory: 

                                                            

       (
 

 
) 

  
√     

 
 

  
    ( )

    (   )
 

Wartość x jest obliczana dla dwóch sąsiednich wierzchołków prostokąta 

i wybierana jest mniejsza wartość. Następnie z proporcji obliczane są wymiary 

wewnętrznego prostokąta: 

      
 

 
 

To z kolei umożliwia znalezienie współrzędnych wierzchołków prostokąta 

opisującego część wspólną i kończy algorytm. 

 

Rysunek 5.4b Algorytm wycinający część wspólną 

c) Trzecia wersja różni się od poprzedniej tym, że skrajne piksele są rozciągane do 

brzegów. Dzięki temu zabiegowi obraz sprawia wrażenie większego. 
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Rysunek 5.4c Algorytm z rozciąganiem skrajnych pikseli 

d) Ostatnia odmiana zwraca jedynie fragment wspólny. Ciekawym skutkiem 

ubocznym jest przybliżanie obrazu – tym większe im większy obrót kamery. 

Uzyskuje się w ten sposób zoom cyfrowy sterowany obrotem kamery. 

 

Rysunek 5.4d Algorytm pozostawiający jedynie część wspólną 

5.6. Testy 

Poniższy podrozdział opisuje wyniki testów działania programu. Badana była 

wydajność programu, opisywana za pomocą kilku wskaźników. W tabelach 5.1a oraz 5.1b 

przedstawione są otrzymane rezultaty dla poszczególnych ustawień konfiguracyjnych. Do 

zbioru parametrów konfiguracyjnych należą: 

- ID algorytmu - jest to użyty w danym teście algorytm. Numery ID są tożsame 

z tymi przedstawionymi w rozdziale 5.5.  

- Rozdzielczość - rozmiar obrazu pobieranego przez kamerę. 

- Zapis do pliku - kolumna opisująca czy zapisywanie do pliku było włączone. 

Wydajność programu wyrażana jest za pomocą miar: 
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- Klatki na sekundę (ang. FPS) - liczba przetwarzanych przez aplikację klatek na 

sekundę. Im więcej tym lepiej. 

- Zużycie procesora - średnie użycie podczas działania programu. 

- Zużycie pamięci RAM. 

- Rozmiar bufora opóźniającego dane z czujnika - jest wyznacznikiem opóźnienia 

danych otrzymywanych z kamery. 

Tabela 5.1 Testy wydajności programu dla rozdzielczości 320x240 

  

Rozdzielczość 320x240 

ID 

algorytmu 
Opis algorytmu 

Zapis 

do 

pliku 

Klatki 

na 

sekundę 

Zużycie 

procesora 

Zużycie 

pamięci 

RAM 

Rozmiar 

bufora 

a Obrót obrazu. 

NIE 22 65 8,5% 

4 

TAK 10 75 8,6% 

b 

Wycięcie 

niepotrzebnych 

fragmentów. 

NIE 21 67 8,7% 

TAK 10 74 8,9% 

c 
Rozciągnięcie 

skrajnych pikseli. 

NIE 21 67% 8,0% 

TAK 10 73% 8,4% 

d 
Wycięcie części 

wspólnej. 

NIE 17 68% 8,7% 

TAK 9 75.5% 8,7% 
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Tabela 5.2 Testy wydajności programu da rozdzielczości 640x480 

Rezultaty otrzymywane dla rozdzielczości 320x240 można uznać za zadowalające. 

Pogram jest w stanie działać z szybkością około 20 klatek na sekundę w przypadku braku 

nagrywania do pliku. Jest to wartość, która pozwala na komfortowe oglądanie. Nieco 

bardziej uciążliwe jest samo opóźnienie danych widoczne podczas normalnej pracy, jednak 

również ono nie stanowi dużego problemu. 

Włączenie opcji zapisu do pliku istotnie spowalnia działanie aplikacji. Liczba 

klatek na sekundę spadła dwukrotnie, do wartości 10 fps. Dla wielu osób jest to już 

niestety wartość zbyt mała aby można było mówić o wygodnym użytkowaniu. Problem 

w tym przypadku stanowi prędkość zapisu na kartę micro SD. Jest ono „wąskim gardłem”, 

które w przyszłości należałoby poprawić w pierwszej kolejności. Pierwszym rozwiązaniem 

wartym przetestowania, byłoby z pewnością zapisywanie rezultatów na zewnętrznym 

dysku, osiągającym dużo większe szybkości zapisu. 

Zużycie procesora oraz pamięci RAM utrzymywało się przez cały czas na 

bezpiecznym poziomie. Były to odpowiednio wartości około 65-68% oraz 8,5% 

Rozdzielczość 640x480 

ID 

algorytmu 
Opis algorytmu 

Zapis 

do 

pliku 

Klatki 

na 

sekundę 

Zużycie 

procesora 

Zużycie 

pamięci 

RAM 

Rozmiar 

bufora 

a Obrót obrazu. 

NIE 8 72,5% 9,8% 

5 

TAK 3 80% 9.9% 

b 

Wycięcie 

niepotrzebnych 

fragmentów. 

NIE 7 74,5% 10,1% 

TAK 3 81,5% 10,8% 

c 
Rozciągnięcie 

skrajnych pikseli. 

NIE 7 75% 10,4% 

TAK 3 81% 10,8% 

d 
Wycięcie części 

wspólnej. 

NIE 6 76,5% 9,7% 

TAK 2 82% 10,7% 
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w przypadku samego wyświetlania na ekranie. Włączenie zapisu do pliku zwiększało 

umiarkowanie te parametry, lecz wciąż pozostawał pewien margines bezpieczeństwa. 

Same algorytmy wypadły zgodnie z oczekiwaniami bardzo podobnie. Drobne 

odchylenia można zauważyć jedynie w pierwszym przypadku a) (Obrót obrazu) oraz 

ostatnim d) (Wycięcie części wspólnej). Wykorzystanie tylko obrotu obrazu umożliwiło 

uzyskanie 1 fps więcej ze względu na małą liczbę potrzebnych obliczeń, z kolei wersja 

obcinająca obraz do części wspólnej posiada trochę mniejszą wydajność. Wynika to 

z potrzeby rozciągnięcia obrazu do oryginalnego rozmiaru po wycięciu części wspólnej. 

Operacja ta jest bardzo kosztowna obliczeniowo, ponieważ wymaga zastosowania 

interpolacji. 

Rezultaty otrzymywane dla rozdzielczości 640x480 były niestety gorsze. Liczba 

klatek na sekundę drastycznie spadła do wartości 7 fps. Opóźnienia podczas działania 

również były istotne i dosyć uciążliwe. Włączenie zapisu do pliku spowodowało 

zmniejszenie wydajności do poziomu kamer przemysłowych, czyli około 3 fps. Jest to 

zdecydowanie za mało dla większości zastosowań. Powodów takiego zachowania należy 

szukać w wydajności mikrokomputera BeagleBone Black oraz w wieku kamery. Cztery 

razy większa liczba pikseli skutkowała zużyciem procesora na poziomie 81%. Dodając do 

tego inne procesy działające w tle, całkowite użycie zbliżało się do krańcowej wartości 

100%. Zastosowanie lepszej kamery prawdopodobnie zmniejszyłoby nieco występujące 

opóźnienia. 

5.7. Możliwości dalszego rozwoju 

Kolejnymi etapami w rozwijaniu przedstawionej aplikacji może być z pewnością 

implementacja nowych, lepszych algorytmów stabilizacji obrazu. Wiele możliwości stanie 

się dostępnych po rozwiązaniu problemu obliczania pozycji względnej kamery opisanego 

w rozdziale 4.5. Umożliwiłoby to zastosowanie rozwiązań opierających się na ścieżce 

ruchu kamery. Drobne ruchy posuwiste kamery mogłyby być rozpoznane jako 

niezamierzone drgania i zniwelowane przesunięciem obrazu. W przypadku gdyby 

problemu odpływania danych nie udało się całkowicie rozwiązać, należałoby rozpatrzyć 

ograniczenie rozmiaru zapamiętanej historii ruchów kamery. W sytuacji przechowywania 

pozycji jedynie z ostatnich kilku sekund powstały błąd mógłby być na tyle mały, iż nie 

stanowiłby większego problemu. Z drugiej zaś strony, nawet tak krótka ścieżka ruchu 

kamery mogłaby posłużyć do wygładzenia przejść pomiędzy kolejnymi klatkami obrazu. 
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Podobna metoda resetowania powstałego błędu stosowna jest w kontrolerach ruchu 

Nintendo Wii [10]. 

Innym ulepszeniem całego systemu może być dodanie czujnika odległości. 

Odległość od nagrywanego przedmiotu połączona z kątem obrotu kamery umożliwiłaby 

obliczenie przesunięcia całego kadru zarówno w pionie jak i poziomie. Następnie 

należałoby zmodyfikować klatkę tak, aby nagrywany przedmiot sprawiał wrażenie 

nieruchomego. Metoda ta mogłaby być skuteczna na przykład przy nagrywaniu filmów 

w małych pomieszczeniach. 
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6. Instrukcja użycia programu 

Program nosi nazwę Stabilizer i jest uruchamiany jest z linii poleceń. Należy podać 

trzy parametry wejściowe: 

- Numer Id kamery - opisuje numer przypisany do kamery przez system 

operacyjny. W przypadku podłączenia jednej kamery jest to najczęściej wartość 0. 

- Wartość 0/1 - opisuje czy program powinien utworzyć interfejs graficzny. 

Możliwość nieuruchamiania interfejsu graficznego jest przydatna w przypadku połączeń 

przez SSH. 

- Wartość 0/1 - opisuje czy program powinien automatycznie rozpocząć zapis do 

pliku od razu po starcie. 

Standardowe uruchomienie programu będzie wyglądać następująco: 

$ ./Stabilizer 0 1 0 

Po wykonaniu takiego polecenia aplikacja zostanie włączona wraz ze swoim interfejsem 

graficznym przedstawionym na rysunku 6.1. 

 

Rysunek 6.1 Interfejs graficzny programu z oznaczeniami 

Umożliwia on łatwe i intuicyjne użytkowanie programu. Kolejnymi numerami arabskimi 

zostały oznaczone najważniejsze elementy aplikacji, a poniżej znajduje się ich opis: 

1. Główne okno programu. 

1.1 Centralna część prezentująca efekty działania algorytmu. 

1.2 Aktualne odczyty czujnika MPU-6050. 

1.3  Suwak prezentujący aktualny rozmiar bufora opóźniającego dane czujnika 

MPU-6050. Zmiana wartości możliwa jest poprzez przeciągnięcie suwaka 

myszką, lub kliknięcie na nazwę „Buffer size” i wpisanie nowej wartości. Jest to 
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bardzo ważny parametr, ponieważ synchronizuje dane pobierane z kamery 

i czujnika.  

1.4 Suwak odpowiedzialny za ustawienie liczby klatek na sekundę przetwarzanych 

przez program. Niepoprawne ustawienie ten wartości będzie skutkować 

nagrywaniem zbyt wolnych (za mała wartość FPS) lub zbyt szybkich filmów 

(zbyt duża wartość FPS) do pliku. 

1.5 Pasek narzędzi dołączany przez bibliotekę OpenCV. Umożliwia on między 

innymi przybliżanie mniejszego fragmentu obrazu i zapis aktualnego zrzutu 

ekranu do pliku. 

2. Okno prezentujące nieprzetworzony obraz źródłowy pobierany z kamery. 

Umożliwia wizualną ocenę skuteczności działania algorytmu. 

3. Panel kontrolny. Zawiera zestaw przycisków o rożnych funkcjach. 

3.1 Pierwsza linia zawiera przyciski kontrolujące zapis do pliku. 

3.2  W drugiej linii znajduje się suwak za pomocą którego można wybrać aktualnie 

używany algorytm. Długość suwaka zależna jest od liczby algorytmów 

dołączonych do aplikacji. 

3.3 Zestaw przycisków typu RadioButton do ustawiania aktualnej rozdzielności 

obrazu pobieranego z kamery. 

3.4 Przycisk kalibracji. Włącza on proces kalibracji systemu opisany w punkcie 

5.4 Napotkane problemy. Po skończeniu działania aktualizowane są aktualne 

nastawy suwaków FPS oraz „Buffer size”. 

Dodatkowo miejsce, w którym wyświetlane są aktualne odczyty z czujnika (punkt 1.2) 

przesłaniane jest od czasu do czasu przez komunikaty informujące użytkownika 

o wykonaniu danej akcji. Przykładowy komunikat pokazany został na rysunku 6.2. 

 

Rysunek 6.2 Przykładowy komunikat 

Poniżej znajduje się pełna lista komunikatów wraz z ich krótkimi opisami: 

a) „Recording started.” - rozpoczęcie zapisu do pliku.  

b) "Recording stopped." - zatrzymanie zapisu do pliku. 
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c) " Algorithm changed. Please recalibrate system" – informuje o zmianie aktualnie 

działającego algorytmu. W drugiej części znajduje się sugestia wykonania 

ponownego procesu kalibracji z uwagi na to, że rodzaj algorytmu istotnie wpływa 

na wydajność aplikacji. Brak wykonania tego procesu może skutkować 

otrzymaniem słabych efektów.  

d) "Resolution changed. Please recalibrate system" - zmiana rozdzielczości. Podobnie 

jak algorytm, jest to parametr po którym sugerowane jest wykonanie ponownej 

regulacji. 

e) "Successfully calibrated." - zakończenie procesu kalibracji. 

f) "Buffer size changed." - zmiana rozmiaru bufora opóźniającego dane z czujnika. 

Informacja pojawia się po ręcznej zmianie za pomocą dostępnego suwaka. 

g) "Frame rate changed." - zmiana parametru określającego liczbę klatek na sekundę. 
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7. Podsumowanie 

Niniejsza praca inżynierska miała za zadanie udowodnić użyteczność czujnika 

ruchu przy stabilizacji obrazu. Została stworzona w tym celu aplikacja pokazująca proces 

stabilizacji w praktyce. 

Przed rozpoczęciem pracy nad aplikacją wybrane zostały elementy architektury 

sprzętowej. Wybór padł na mikrokomputer BeagleBone Black z uwagi na jego małe 

rozmiary i spore możliwości. Umożliwia on uruchomienie systemu Linux oraz 

zainstalowanie wielu przydatnych bibliotek i sterowników (m.in. OpenCV, 

Video4Linux2). Z drugiej zaś strony niewielkie wymiary pozwalają umieścić cały system 

na mobilnej platformie. 

Wybór czujnika MPU-6050 firmy Invensense podyktowany był obecnością 

procesora DMP przeprowadzającego fuzję danych. Proces łączenia danych z różnych 

czujników znacznie polepsza jakość danych, a wewnętrzy procesor czujnika odciąża 

komputer macierzysty z części koniecznych obliczeń.  

Całość dopełniła kamera Creative podłączana przez złącze USB. 

Po skompletowaniu sprzętu nastąpił moment szczegółowej analizy wymagań, 

projektowania aplikacji oraz ostatecznie implementacji. Podczas prac pojawiały się 

problemy natury technicznej jak i programistycznej. Były one sukcesywnie rozwiązywane, 

prowadząc ostatecznie do stworzenia użytecznej aplikacji stabilizującej obraz z użyciem 

czujnika ruchu. Program dołączony do pracy inżynierskiej udostępnia cztery rodzaje 

stabilizacji obrazu opierające się na danych opisujących obrót kamery.  

Efekty uzyskane podczas tworzenia pracy inżynierskiej pokazują, iż czujnik ruchu 

może z powodzeniem zostać użyty w systemie stabilizacji obrazu. Podejście to ma 

zarówno wady jak i zalety, lecz z pewnością może znaleźć zastosowanie w wielu 

sytuacjach, gdzie standardowe rozwiązania okażą się niewystarczające. Osiągnięta 

wydajność aplikacji pozwala na sprawną pracę w rozdzielczości 320x240, co będzie 

dostateczne w przypadkach niewymagających dużych rozmiarów przetwarzanego obrazu. 

Większe rozdzielczości okazały się niestety zbyt wymagające dla obecnej konfiguracji 

sprzętowej, dlatego w ramach dalszego rozwoju planowane jest ulepszenie używanego 

sprzętu. W pierwszej kolejności wymieniona zostanie kamera na nowszą. Zabieg ten 

będzie bardzo ważny, ponieważ obecnie kamera jest najwolniejszym elementem systemu 

i spowalnia jego działanie. Mikrokomputer zostanie najprawdopodobniej również 

zastąpiony innym modelem, posiadającym lepsze wsparcie przetwarzania grafiki. 
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Umożliwi to osiągniecie lepszej rozdzielczości obrazu oraz przyspieszy proces obróbki 

filmu. 

Część programistyczna będzie systematycznie rozwijana. Priorytetem prac będzie 

rozwiązanie problemu obliczania pozycji kamery względem punktu startowego. Umożliwi 

to implementację skuteczniejszych algorytmów stabilizacji i poprawę płynności działania. 

W dalszym etapie możliwe jest zaimplementowanie modułu który skompresuje obraz 

wynikowy oraz prześle go do innego komputera poprzez połączenie sieciowe lub Internet. 

Dzięki temu system będzie mógł zostać zamontowany na zdalnie sterowanym modelu 

(np.: quadrocopterze), a ustabilizowany obraz będzie wyświetlany operatorowi. 
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9. Zawartość płyty CD 

Na dołączonej płycie CD znajdują się: 

 tekst pracy w pliku Stabilizacja obrazu na mikrokomputerze.pdf, 

 kod źródłowy prezentowanego programu (w katalogu kod źródłowy), 

 przykładowe filmy prezentujące efekty działania programu (w katalogu uzyskane 

rezultaty). 
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10. Załączniki 

Załącznik A. Przygotowanie biblioteki OpenCV 

Podczas pracy na mikrokomputerze uruchamiany był system operacyjny Linux 

w dystrybucji Ångström. Jest to domyślny system instalowany przez producenta na 

wbudowanej pamięci. Udostępnia on wiele przydatnych narzędzi i bibliotek dzięki czemu 

programowanie można rozpocząć już po kilkudziesięciu minutach od otrzymania 

urządzenia. Nie posiada jednak niestety zainstalowanej biblioteki QT, a wbudowana wersja 

OpenCV jest pozbawiona dodatków związanych z obsługą wspomnianej biblioteki QT. 

Niniejszy załącznik opisuje kroki jakie należy podjąć, aby poprawnie 

skonfigurować bibliotekę OpenCV. Po wykonaniu poniższych czynności, możliwe jest 

korzystanie z funkcji zawartych w module QT New Functions, znacznie zwiększających 

możliwości tworzenia graficznego interfejsu użytkownika przy użyciu biblioteki OpenCV. 

Z racji sporych wymagań pamięciowych, zaleca się uruchomienie systemu z karty 

pamięci o pojemności co najmniej 4GB. Podczas instalacji wymagany jest także dostęp do 

Internetu. 

1. Instalacja środowiska graficznego 

Na samym początku należy zainstalować nowe środowisko graficzne. Oryginalne 

GNOME, dostarczane wraz z systemem, powoduje błędne działanie biblioteki OpenCV. 

Objawami są między innymi brak obwódek okien oraz niedziałająca klawiatura. Dobrą 

alternatywą jest środowisko XFCE, którego instalacja jest następująca: 

$ su 

$ opkg update 

$ opkg install lxdm 

$ opkg install packagegroup-xfce-base 

Po ponownym uruchomieniu systemu przy logowaniu należy wybrać nowe 

środowisko XFCE, dzięki czemu biblioteka OpenCV będzie działała bezproblemowo. 

2. Instalacja biblioteki QT 

Kolejnym etapem jest zainstalowanie biblioteki QT. Jest to konieczne, ponieważ 

moduł QT New Functions, bazuje na funkcjach implementowanych przez tę bibliotekę. 

Z racji dużej złożoności projektu QT i chęci skrócenia czasu potrzebnego do instalacji, 

poniższa instrukcja prezentuje sposób uruchomienia tej biblioteki ze wstępnie 

zbudowanych pakietów. 

$opkg update 
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$opkg install qt4-x11-free --force-depends 

$opkg install qt4-x11-free-dev --force-depends 

$opkg install qt4-x11-free-doc 

$source /usr/share/qt4/environment-setup 

Do poprawnego działania biblioteki QT wymagany jest także pogram Qmake. 

Powinien on być domyślnie zainstalowany, gdyby jednak nie był należy to zrobić tym 

pleceniem: 

$opkg install qmake2 

Podczas instalacji mogą pojawić się pewne błędy informujące o brakujących 

modułach jądra systemu. Nie powodują one jednak żadnych problemów i można je 

zignorować. Polecenie „opkg install qt4-x11-free-doc” jest opcjonalne, ponieważ 

pobiera jedynie dokumentacje projektu. 

Aby sprawdzić czy instalacja przebiegła pomyślnie można uruchomić polecenie: 

$ qmake –version 

W przypadku sukcesu powinna wyświetlić się informacja o aktualnej wersji 

oprogramowania: 

QMake version 2.01a 

Using Qt version 4.8.1 in /usr/lib 

3. Kompilacja biblioteki OpenCV 

Ostatecznym krokiem jest zainstalowanie biblioteki OpenCV z uruchomionym 

modułem QT New Functions. Niestety nie istnieje wstępnie zbudowana wersja tego 

oprogramowania zawierająca wspomniany moduł. Konieczne jest skompilowanie 

biblioteki na własnym urządzeniu. W tym celu, należy: 

a) Zainstalować program cmake: 

$ opkg update 

$ opkg install cmake 

b) Pobrać pełny kod OpenCV ze strony producenta: 

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/?source=navbar 

Konieczne jest pobranie wersji na system operacyjny Linux, przykładowo w wersji 

2.4.10: 

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-

unix/2.4.10/opencv-2.4.10.zip/download 

c) Rozpakować archiwum do przykładowego katalogu: 

~/opencv-2.4.10 

d) Stworzyć katalog: 

~/opencv-2.4.10/release 

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/?source=navbar
http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-unix/2.4.10/opencv-2.4.10.zip/download
http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-unix/2.4.10/opencv-2.4.10.zip/download
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e) Teraz należy włączyć opcję dodatków QT. Można to zrobić najłatwiej poprzez 

edycję pliku: 

~/opencv-2.4.10/CMakeLists.txt 

Należy zmienić parametr WITH_QT z OFF na ON. 

f) Uruchomić program cmake w celu wygenerowania pliku make: 

$ cd ~/opencv-2.4.10/release 

$ cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=Release -D 

CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local .. 

Dzięki temu w katalogu ~/opencv-2.4.10/release powstanie plik make, który 

posłuży do skompilowania biblioteki. 

Z poziomu katalogu ~/opencv-2.4.10/release należy uruchomić proces 

kompilacji: 

$ cd ~/opencv-2.4.10/release 

$ make 

Kompilacja będzie trwała około 4 godziny. Należy się upewnić, że w tym czasie 

mikrokomputer będzie cały czas zasilany. W przypadku nagłego przerwania pracy 

będziemy musieli powtórzyć ten proces od początku. 

g) Po skończonej kompilacji należy zainstalować bibliotekę: 

$ su 

$ make install 

Skompilowane pliki zostaną skopiowane do ścieżki podanej wcześniej przy 

wykonywaniu polecenia cmake (/usr/local). 

h) Teraz należy wskazać systemowi link do bibliotek. W przypadku braku 

pliku /etc/ld.so.conf.d należy go stworzyć poleceniem: 

$ vi /etc/ld.so.conf 

A do zawartości należy wpisać: 

include /etc/ld.so.conf.d/*.conf 

Następnie stworzyć katalog: 

$ mkdir /etc/ld.so.conf.d 

Potem stworzyć plik: 

/etc/ld.so.conf.d/opencv.conf 

Z zawartością wskazującą na miejsce przechowywania skompilowanej biblioteki. 

W tym przypadku jest to: 

/usr/local/lib/ 

Na samym końcu uruchomić polecenie: 

$ su 
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$ ldconfig –v 

Brak wykonania puntu h, będzie sygnalizowany następującym błędem: 

error while loading shared libraries: libopencv_core.so.2.4: 

cannot open shared object file: No such file or directory 

i) Ostatnim etapem instalacji OpenCV jest eksport zmiennych systemowych: 

$ export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib 

$ export PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig 

Brak wykonania punktu i może być sygnalizowany następującym błędem: 

Package opencv was not found in the pkg-config search path 

j) Poniżej znajduje się przykładowy plik makefile używający zainstalowanej 

nowej wersji biblioteki: 

CC=g++ 

CFLAGS=-c –I/usr/local/include 

LINK_FLAGS=-L/usr/local/lib  

ADD_LIBS= -lpthread 

OPENCV_LIB=`pkg-config --cflags --libs opencv` 

 

all: Stabilizer 

 

Stabilizer: CameraPack.o Stabilizer.o  

 $(CC) $(LINK_FLAGS) $(OPENCV_LIB) CameraPack.o Stabilizer.o 

$(ADD_LIBS) -o Stabil 

 

CameraPack.o: CameraPack.cpp 

 $(CC) $(CFLAGS) $(OPENCV_LIB) CameraPack.cpp  

Stabilizer.o: Stabilizer.cpp 

 $(CC) $(CFLAGS) Stabilizer.cpp  

clean: 

 rm -r ./*o Stabilizer 

Jak widać instalacja biblioteki OpenCV nie jest prostą czynnością. Wymaga sporo 

czasu i skupienia. Daje jednak duże możliwości, ponieważ podczas kompilacji możemy ją 

dowolnie konfigurować dostosowując do własnych potrzeb. 
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Załącznik B. Przygotowanie sprzętu 

Przed uruchomieniem aplikacji należy odpowiednio przygotować sprzęt do 

działania. Niepoprawne podłączenie urządzeń, a w szczególności czujnika ruchu, może 

skutkować błędnym działaniem. 

Pierwszą czynnością będzie połącznie czujnika ruchu oraz mikrokomputera. 

Komunikacja pomiędzy tymi dwoma urządzeniami odbywa się za pomocą magistrali    . 

W standardzie tym występuje urządzenie nadrzędne oraz podrzędne (ang. master-slave). 

W tym przypadku urządzeniem podrzędnym jest czujnik ruchu, który będzie stale 

odpytywany przez mikrokomputer z prośbą o podanie aktualnych danych. Do komunikacji 

wystarczą dwie linie: 

- zegara (ang. Serial Clocl Line, SCL), 

- danych (and. Serial Data Line, SDL). 

Dodatkowe dwie linie posłużą do zasilenia urządzenia: 

 - zasilanie (ang. Voltage Constant Currnet, VCC), 

 - uziemienie (ang. Ground, GND). 

Pełne połączenie składać się będzie więc z czterech kabli. Poniżej znajduje się 

symboliczny schemat. 

 

Schemat B.1 Połączenie elementów systemu 
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Należy dokładnie zwrócić uwagę na wejścia GPIO i podłączyć urządzenie w taki sam 

sposób.  

Na schemacie widoczne są także pozostałe elementy systemu: 

- monitor podłączany przez złącze mikro HDMI, 

- komputer służący do komunikacji poprzez zdalny pulpit - używa on wejścia mini 

USB, 

- kamera USB - powinna być ustawiona względem czujnika w takim samym 

kierunku jak na schemacie, 

- klawiatura, 

- rozdzielacz USB - jest on niezbędny w przypadku jednoczesnego podłączenia 

kamery oraz klawiatury, 

- dodatkowe źródło zasilania - zalecane w sytuacji gdy kamera pobiera duże ilości 

prądu i nie jest podłączona poprzez zasilany rozdzielacz USB, ponieważ niedobory 

prądowe mogą powodować ciężkie do namierzenia błędy komunikacji. 

Po poprawnym zestawieniu urządzeń można uruchomić system operacyjny. Następnie 

należy przygotować bibliotekę OpenCV zgodnie z opisem w załączniku [A]. 

Opis uruchomienia samej aplikacji znajduje się w rozdziale [6]. 


