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1. Wprowadzenie
W pracy podjęto problematykę sterowania optoelektronicznymi głowicami
obserwacyjnymi w oparciu o pozyskane z ich sensorów dane obrazowe. Celem było
opracowanie zarówno samych algorytmów analizy obrazów cyfrowych, jak i w pełni
autonomicznego, opartego o wyniki ich działania systemu stabilizacji urządzenia,
uwzględniającego możliwość automatycznego utrzymania w polu widzenia wybranych
obiektów ruchomych. Zadanie zostało zrealizowane na bazie opracowanej w ITWL głowicy
optoelektronicznej WH-1 oraz zdobytej w trakcie realizacji badań wiedzy z zakresu analizy
obrazów cyfrowych. Rozprawa została przygotowywana pod kierownictwem naukowym
prof. dr hab. inż. Przemysława Rokity (Instytut Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik
Informacyjnych, Politechnika Warszawska).
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2. Uzasadnienie wyboru problemu badawczego
Głowice optoelektroniczne to urządzenia mechatroniczne o dużym stopniu złożoności.
Integrują one pasywne sensory optoelektroniczne pracujące w paśmie od widzialnego
po termiczne jako środki detekcji, rozpoznania, identyfikacji i obserwacji. Po integracji
z docelową platformą, urządzenia te mogą także służyć do określania współrzędnych kątowych
obserwowanych obiektów. Pozwalają też na wykrywanie i śledzenie obiektów ruchomych,
najczęściej w oparciu o zaimplementowane w nich informatyczne metody analizy obrazów.
Jeżeli urządzenie posiada funkcję śledzenia, podzespoły mechaniczne muszą zapewniać
możliwość stałego utrzymania śledzonego obiektu w polu widzenia. Wymagane jest zatem
m.in. włączenie w system sterowania odpowiednich algorytmów stabilizacji sensorów głowicy.
Można stwierdzić, że zaimplementowane w dostępnych na rynku głowicach algorytmy
przetwarzania i analizy obrazów są elementami systemu o najwyższej wartości intelektualnej.
Regułą jest, że użytkownicy nie są zaznajamiani ze szczegółowymi zasadami ich działania,
a same algorytmy są najczęściej chronione tajemnicą przemysłową i nie są dostępne.
Tematyka pracy wynika bezpośrednio z doświadczeń zgromadzonych przez autora
w trakcie procesu konstruowania optoelektronicznej głowicy obserwacyjnej WH-1 (więcej
w [1]). Głowica ta to autorski projekt konstrukcyjno-technologiczny, który powstał
w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Z uwagi na fakt, iż architektura systemu
sterowania głowicą WH-1 oraz możliwości obliczeniowe jednostki sterującej pozwalają na
implementację rozwiązań nie gorszych od tych oferowanych na rynku, zdecydowano się podjąć
zadania opracowania własnego systemu stabilizacji i śledzenia. Integracja elementów
składowych urządzenia wymagała rozwiązania dwóch głównych problemów badawczych:



opracowania skutecznych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów,
opracowania wydajnego systemu stabilizacji i śledzenia bazującego na wynikach
badanych algorytmów.

Zadaniami systemu sterowania są przede wszystkim pobieranie, przetwarzanie
i wyświetlanie pozyskanych z sensorów informacji obrazowych, oraz przekazywanie
odczytanych z urządzenia sterującego sygnałów do głowicy i przetworzenie ich na ruchy
silników. Kod systemu musiał także zostać uzupełniony o funkcje umożliwiające wyświetlanie
dodatkowych informacji bezpośrednio na pozyskiwanym z sensorów obrazie. Wykorzystanie
cyfrowego sposobu pobierania i wyświetlania obrazu z sensorów pozwoliło na oparcie
architektury części wizyjnej systemu o otwarte biblioteki OpenCV [2]. Niewątpliwą zaletą
tegoż pakietu jest to, że daje on niezwykle duże możliwości w zakresie pisania własnych
procedur przetwarzania i analizy obrazów. Jedynym ograniczeniem jest w zasadzie moc
obliczeniowa dostępna w wykorzystywanym do obliczeń procesorze. Ponieważ w jednostce
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sterującej głowicy WH-1 zainstalowany został niezwykle wydajny (względem możliwości
sensorów) procesor rodziny Core i7, możliwym było zaimplementowanie złożonych
algorytmów śledzenia i stabilizacji, pozwalających na pozyskanie informacji niezbędnych
do odpowiedniego wysterowania silników głowicy w celu utrzymania jej stałego pola widzenia
lub podążania za ruchomym celem. To właśnie duże możliwości sprzętowe opracowanego
urządzenia oraz jego architektura skłoniły autora do rozpoczęcia prac i przeprowadzenia badań
związanych z implementacją systemu stabilizacji i śledzenia opartego o metody analizy
obrazów cyfrowych.
Systemy stabilizacji są powszechnie stosowane we wszelkiego rodzaju głowicach
obserwacyjnych. W większości przypadków bazują one jednak na sygnałach rejestrowanych
przez czujniki inercyjne lub żyroskopy, cechujące się ograniczoną dokładnością. Zapewnienie
wysokiej precyzji w stabilizacji opiera się na wykorzystaniu wewnętrznych ramek fizycznie
odpracowujących niewielkie odchylenia, bądź też na cyfrowej korekcji obrazu metodami
algorytmicznymi. W literaturze opisanych jest wiele algorytmów umożliwiających
wyznaczenie przesunięć obrazu w ramach kilku kolejnych klatek wideo. Przesunięcia
te wyznaczane mogą być np. poprzez analizę przepływu optycznego [3], [4], analizę położenia
lokalnych cech obrazu (SIFT) [5], czy przez estymowanie położenia kamery z wykorzystaniem
filtrów Kalmana [6]. Innowacyjność proponowanego rozwiązania polega na wykorzystaniu
własnego algorytmu analizy obrazów, zoptymalizowanego pod kątem możliwości
technicznych jednostki sterującej głowicą.

3. Cel, teza i zakres pracy
Podstawowym i głównym celem pracy było opracowanie algorytmów analizy obrazów
cyfrowych umożliwiających ustabilizowanie pola widzenia dla obrazu pozyskiwanego z kamer
głowic optoelektronicznych. Drugim celem było opracowanie metod pozwalających
na śledzenie zadanych wzorcem obiektów. Ponieważ wyniki działania algorytmów stabilizacji
pola widzenia mogły być wykorzystane do wspomagania algorytmów śledzenia i wykrywania
ruchomych obiektów, przeprowadzone zostały odpowiednie badania także i w tym zakresie.
Aby umożliwić weryfikację poprawności otrzymywanych wyników, konieczne było
zaimplementowanie algorytmów w jednostce sterującej głowicy, tworząc tym samym
autonomiczny system sterowania. W skład systemu wchodzą zasadniczo dwa moduły:
podsystem stabilizacji pola widzenia, oraz podsystem śledzenia ruchomych obiektów. Celem
opracowania pierwszego z nich było uzyskanie rozwiązania umożliwiającego ustabilizowanie
obrazu (przy zewnętrznych ruchach głowicą) na poziomie dokładności rzędu kilku / kilkunastu
pikseli. Dane wyjściowe algorytmu zostały wykorzystane zarówno do pośredniego (poprzez
układ automatycznej regulacji) sterowania silnikami celem odpracowania przesunięć, jak i do
wspomagania algorytmów automatycznego wykrywania ruchomych obiektów. Wykorzystano
je także do cyfrowej korekcji niewielkich przesunięć i drgań, podobnie jak ma to miejsce
w przenośnych urządzeniach rejestrujących cyfrowe obrazy. Celem opracowania drugiego
z podsystemów - systemu śledzącego, było uzyskanie możliwości określania położenia
śledzonego obiektu na analizowanym obrazie, oraz utrzymanie tegoż obiektu w centrum pola
widzenia. To ostatnie zadanie realizowane było przy wykorzystaniu układu automatycznej
regulacji pracującego w oparciu o dane wyliczone przez algorytm śledzenia.
Opracowanie bazującego na algorytmach analizy obrazów kompleksowego systemu
sterowania, stabilizacji i śledzenia obiektów ruchomych wymagało rozwiązania następujących
zagadnień:






analiza algorytmów wyznaczania przesunięć obrazu w ramach sekwencji wideo
i zaproponowanie odpowiedniego pod względem dokładności wyniku i złożoności
obliczeniowej,
analiza algorytmów śledzenia obiektów ruchomych w ramach sekwencji wideo
i zaproponowanie odpowiedniego pod względem jakości danych wyjściowych
i złożoności obliczeniowej,
weryfikacja użyteczności przesunięć wyliczonych przez algorytm stabilizacji pola
widzenia dla zwiększenia niezawodności działania metod śledzenia i wykrywania
obiektów ruchomych,
analiza metod sterowania i zaproponowanie najbardziej efektywnej dla urządzeń klasy
głowicy obserwacyjnej z uwzględnieniem metod regulacji operujących na danych
wyjściowych algorytmów stabilizacji i śledzenia.

Przyjęto następującą tezę rozprawy:

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

Wykorzystanie algorytmów opartych o analizę histogramów osiowych pozwala
na implementację skutecznego systemu stabilizacji oraz umożliwia wspomaganie
algorytmów śledzenia ruchomych obiektów dla potrzeb optoelektronicznych głowic
obserwacyjnych.

4. Struktura pracy
W skład pracy wchodzi sześć rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi wprowadzenie do
tematyki optoelektronicznych głowic obserwacyjnych. Przedstawiono w nim cel, tezę i zakres
pracy, a także uzasadniono wybór problemu badawczego.
Rozdział drugi dotyczy algorytmów stabilizacji pola widzenia. Obok przeglądu literatury,
przedstawiony został w nim szczegółowy opis proponowanego autorskiego algorytmu HDC
w obu badanych wersjach: C-HDC oraz B-HDC. Opisano zarówno sam sposób działania
metod, jak i ich implementację w badanym układzie jednostki sterującej głowicą.
Przedstawiono weryfikację użyteczności obu wersji algorytmu na potrzeby głowicy WH-1, na
podstawie której dokonany został wybór najbardziej efektywnego rozwiązania dla badanego
układu.
Trzeci rozdział rozprawy prezentuje wyniki badań odnośnie możliwości wykorzystania
algorytmów rodziny HDC do wspomagania metod automatycznej detekcji poruszających się
obiektów. Przedstawiono w nim opis wpływu uwzględniania wyliczonych metodami HDC
przesunięć na cztery algorytmy bazujące na subtrakcji tła:
 standardowy algorytm subtrakcji operujący na histogramach osiowych,
 algorytm subtrakcji oparty o model Kernel Density Estimation operujący
na histogramach osiowych,
 standardowy algorytm subtrakcji operujący na macierzy obrazu,
 algorytm Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction
operujący na macierzy obrazu.
W rozdziale opisane zostały także szczegóły działania wymienionych powyżej metod.
Przedstawiono wpływ sposobu kodowania materiału wideo na wyniki działania tychże
algorytmów, jako że związane z tym zagadnieniem problemy pojawiły się w trakcie
prowadzenia badań.
Tematyka czwartego rozdziału pracy dotyczy algorytmów śledzenia zadanych wzorcem
obiektów. Po dokonaniu przeglądu literatury przedstawiono dwa zaimplementowane
i badane w głowicy WH-1 algorytmy: Camshift i Meanshift. Rozdział zawiera opis badań
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dotyczących możliwości wykorzystania algorytmów śledzenia w urządzeniach typu głowicy
obserwacyjnej. Przedstawiono także autorskie metody będące połączeniem algorytmu
Meanshift z metodami B-HDC i C-HDC, umożliwiające śledzenie ruchomych obiektów przy
niestabilnym, ruchomym umiejscowieniu głowicy. Zaproponowano najbardziej efektywny
algorytm śledzenia dla badanego urządzenia.
Kolejny, piąty rozdział pracy dotyczy opracowanego systemu sterowania głowicą WH-1.
Opisano w nim wykonane pomiary i dobór najbardziej efektywnej liczby mikrokroków
dla wykorzystanych silników krokowych, a także zweryfikowano zgodność otrzymywanych
parametrów pracy układu z założeniami. Czytelnik może się również zapoznać
ze sposobem wypracowywania sygnałów sterujących na podstawie wychyleń kontrolera
sterującego, oraz z wynikami badań dotyczących prędkości transmisji pakietów sterujących
(wewnątrz komputera sterującego) w zależności od wykorzystanych technik
programistycznych. Rozdział zakończono opisem implementacji układu automatycznej
regulacji – regulatora PID, oraz opisami weryfikacji użyteczności wyników algorytmów
śledzenia i stabilizacji dla układów tego typu.
Ostatni rozdział rozprawy stanowi podsumowanie zrealizowanych prac i uzyskanych
wyników wraz z odniesieniem się do przyjętej tezy.
Do pracy dołączono również bibliografię, spisy rysunków, wykresów, tabel i kodów
a także cztery załączniki. Pierwszy (Załącznik A) zawiera wstęp teoretyczny do zagadnień
związanych z układami automatycznej regulacji. W Załączniku B zamieszczono opis badań
przeprowadzonych w związku z koniecznością wyznaczenia najbardziej efektywnych wartości
nastaw regulatora PID dla głowicy WH-1. Załącznik C zawiera kody źródłowe wszystkich
opracowanych algorytmów detekcji poruszających się obiektów, zaś załącznik D stanowią trzy
płyty DVD na których zapisano materiały wideo będące przedmiotem analiz oraz
dokumentujące przeprowadzone badania.

5. Charakterystyka i wyniki przeprowadzonych badań
Przedstawione w rozprawie badania prowadzone były w wielu niezależnych od siebie
kwestiach i dotyczyły różnych zakresów działania szeroko pojętego systemu sterowania
głowicą WH-1. Badane były zarówno same algorytmy analizy obrazów, jak i fizyczne działanie
zestrojonych układów automatycznej regulacji. Analizowano wyniki hybrydowych
algorytmów wykrywania ruchu, a z drugiej strony badano wpływ wykorzystanych technik
programistycznych na parametry pracy głowicy. W przedstawionych poniżej podrozdziałach
zaprezentowano pokrótce tematykę, którą zajmowano się w trakcie prowadzenia prac, sposób
prowadzenia badań oraz uzyskane wyniki.

5.1. Algorytmy stabilizacji pola widzenia – metody C-HDC i B-HDC
Algorytmy oparte na metodzie edge histogram opracowane zostały z myślą
o zastosowaniach wymagających bardzo dużej prędkości działania. W związku z tym ich
budowa jest dość prosta, co przekłada się na bardzo niską złożoność obliczeniową i w rezultacie
na dużą prędkość działania. Pozwalają one na precyzyjne śledzenie zmian w położeniu
obiektów na obrazie cyfrowym. Pierwszy raz pojęcie edge histogram pojawiło się w literaturze
w artykule [7]. Działanie metody opiera się na zliczaniu wartości jasności pikseli w kolejnych
wierszach i kolumnach. Powstają w ten sposób dwa histogramy osiowe, odpowiednio:
horyzontalny i wertykalny. Opracowano dwie wersje algorytmu bazującego na histogramach
osiowych. W pierwszej: C-HDC (Countour – Histogram Displacement Calculation) wszystkie
obliczenia dokonywane są na obrazie binarnym, będącym wynikiem operacji filtrowania
krawędziowego metodą Canny. Wersja druga: B-HDC (Brightness – Histogram Displacement

Calculation) opiera się na przetwarzaniu obrazu w odcieniach szarości. Szczegółowy opis
prowadzonych badań zamieszczony został w [8] i [9].

5.1.1. Wyznaczanie przesunięć obrazu
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Celem zaimplementowania mechanizmu stabilizacji pola widzenia konieczne jest
wyznaczenie liczby pikseli, o które obraz przesunął się w ramach kilku kolejnych klatek.
Zaprezentowane na Rysunku 1 przesunięcie wertykalne 𝑑𝑤𝑒𝑟𝑡 pomiędzy histogramami
wertykalnymi (czerwony kolor) jest jednocześnie przesunięciem pikselowym odpowiadających
sobie fragmentów obrazu w ramach dwóch sąsiednich klatek.

Rysunek 1. Przesunięcie wertykalne 𝑑𝑤𝑒𝑟𝑡 pomiędzy odpowiadającymi sobie fragmentami dwóch sąsiednich
klatek (algorytm C-HDC)

Wyliczone dla C-HDC i B-HDC histogramy osiowe poddane zostają analizie prowadzącej
do wyznaczenia wartości przesunięcia. Opracowano i przebadano dwie metody umożliwiające
otrzymanie poprawnego wyniku: metodę różnicową, oraz algorytm oparty o analizę korelacji
krzyżowych. Wartość przesunięcia (oznaczona jako 𝑑𝑤𝑒𝑟𝑡 ) wyznaczana jest poprzez realizację
następującego algorytmu:
1. Wyznaczenie histogramu wertykalnego 𝑓𝑤𝑒𝑟𝑡 klatki 𝑗 − 1,
2. Wyznaczenie histogramu wertykalnego 𝑔𝑤𝑒𝑟𝑡 klatki 𝑗,
3. określenie szerokości okna przeszukiwania korelacyjnego / różnicowego - wartości 𝑛,
𝑛 < 𝑁, gdzie 𝑁 oznacza liczbę wartości histogramu wertykalnego (szerokość
analizowanego materiału video),
4. Obliczenie tablicy 𝐾 zawierającej wartości korelacji / różnic bazowego okna
przeszukiwania (na histogramie 𝑓𝑤𝑒𝑟𝑡 ) z oknami przesuniętymi o kolejne wartości
na lewo i prawo, ujmującymi wartości histogramu 𝑔𝑤𝑒𝑟𝑡 ,
5. Wyznaczenie indeksu maksymalnej wartości w tablicy 𝐾 – wartości 𝑑𝑤𝑒𝑟𝑡 .
Wartość przesunięcia 𝑑𝑤𝑒𝑟𝑡 pomiędzy odpowiadającymi sobie fragmentami obrazów na dwóch
sąsiednich klatkach jest indeksem maksymalnej wartości tablicy 𝐾. Okno wartości wzorca
(kolor żółty) oraz przesuwane okno wartości, dla których liczone są kolejne korelacje krzyżowe
ze wzorcem (kolor zielony) zaprezentowano na Rysunku 2.

Rysunek 2. Histogram wertykalny wraz z oknem wzorcowych wartości (żółty) oraz przesuwanym oknem wartości
dla których liczone są kolejne korelacje (zielony)

Metoda różnicowa
Metoda różnicowa jest prostym mechanizmem pozwalającym na oszacowanie
podobieństwa dwóch serii wartości. Jej działanie opiera się na wyznaczeniu sumy wartości
bezwzględnych różnic między wartościami o odpowiadających sobie pozycjach. Podobieństwo
obu ciągów jest tym większe, im mniejszą wartość sumy uda się otrzymać. Metoda różnicowa
jest realizacją formuły:
𝑏

𝑟(𝑛) = ∑ |𝑓[𝑖] − 𝑔[𝑖 + 𝑛]|

(1)

𝑖=𝑎
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gdzie:

𝑓, 𝑔 – badane serie danych
𝑎, 𝑏 – zakres badanych próbek serii
𝑛 – przesunięcie (mierzone w liczbie kolejnych próbek) między
oboma seriami

Korelacja krzyżowa
Korelacja krzyżowa (zwana także wzajemną, ang. cross-correlation) jest miarą
podobieństwa dwóch serii danych, będącą funkcją przesunięcia w czasie między nimi. Jest ona
powszechnie wykorzystywana do wykrywania zadanego wzorca (fragmentu sygnału)
w większej serii danych zawierających ten wzorzec. W przypadku autorskiego algorytmu HDC
opracowano i przebadano dwie wersje algorytmów opartych o analizę korelacji: wersję
standardową i znormalizowaną. Na podstawie [10] i [11] wyznaczono formułę (2) pozwalającą
na wyliczenie wartości korelacji krzyżowej znormalizowanej dla sygnałów dyskretnych.

𝐾[𝑙] =

̅) (𝑔[𝑖 + 𝑙] − 𝑔̅𝑙 ))
∑𝑏𝑖=𝑎 ((𝑓[𝑖] − 𝑓
̅)2 ∙ ∑𝑏𝑖=𝑎(𝑔[𝑖 + 𝑙] − 𝑔̅𝑙 )2
√∑𝑏𝑖=𝑎(𝑓[𝑖] − 𝑓

gdzie:

(2)

̅ – średnia wartości histogramu w ramach okna wzorcowego
𝑓
𝑔̅𝑙 – średnia wartości histogramu w ramach okna wzorcowego
przesuniętego o 𝑙 pozycji
𝑁 𝑛
𝑎= −
2 2
𝑁 𝑛
𝑏= +
2 2

5.1.2. Badania algorytmów C-HDC i B-HDC
Pierwsza seria badań opracowanych algorytmów dotyczyła określenia wpływu zmiany
szerokości 𝑛 okna przeszukiwania korelacyjnego na otrzymywaną wartość przesunięcia 𝑑𝑤𝑒𝑟𝑡
i jej adekwatność do rzeczywistego przesunięcia względem badanych dwóch sąsiednich klatek.
Zakres wartości szerokości 𝑛 wahał się od 0 do maksymalnej szerokości okna 𝑁 (badania

800

Całkowite przesunięcie między kolejnymi
klatkami [pix]

700

rzeczywiste
metoda korelacyjna znormalizowana

600
500
400
300
200
100
0

1
59
117
175
233
291
349
407
465
523
581
639
697
755
813
871
929
987
1045
1103
1161
1219
1277
1335
1393
1451
1509
1567
1625
1683
1741
1799
1857
1915
1973

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

prowadzono dla histogramów wertykalnych). Analizowany był zarówno materiał video
zarejestrowany przez nieruchomą kamerę jak i ten, w którym zakres pola widzenia był zmienny.
Przy ruchomej kamerze pomiary realizowano dla wybranych momentów w materiale.
Wyznaczane w kolejnych klatkach wartości przesunięć były sumowane, a analizie poddane
zostały skumulowane przesunięcia dla wybranych chwil materiału video. Sumowanie
kolejnych wartości pozwoliło także na oszacowanie chwilowych błędów algorytmów.
Rzeczywiste wartości przesunięć wyznaczane były dla badanych klatek ręcznie,
przy wykorzystaniu specjalizowanych programów graficznych. Przy przyjętym progu
tolerancji na błędy na poziomie 5% zdefiniowane zostały zakresy wartości szerokości 𝑛 okna
przeszukiwania, dla których wyniki były poprawne. Zakresy te zestawiono z obliczonymi
złożonościami obliczeniowymi algorytmów w zależności od szerokości 𝑛, oraz z zależnością
zakresu „pola widzenia” algorytmu od 𝑛, co pozwoliło ostatecznie wyznaczyć najbardziej
efektywną wartość szerokości okna. Wartość tą określono na poziomie 20% liczby wartości
histogramu.
Badania algorytmów rodziny HDC obejmowały także weryfikację poprawności
otrzymanych wyników. Dokonane zostały ręczne pomiary przesunięć między tymi samymi
obiektami (ich dwoma arbitralnie wybranymi punktami) na obrazie w ramach następujących
po sobie klatek. Pomiarów dokonywano w momentach ruchu kamery, co 3 klatki.
Zarejestrowane ręcznie wartości przesunięć zostały porównane z wartościami otrzymanymi dla
algorytmu różnicowego, korelacyjnego, oraz korelacyjnego znormalizowanego. Otrzymane
wyniki pozwoliły na wysnucie dwóch wniosków. W pierwszej kolejności, wyniki otrzymywane
dla algorytmu korelacyjnego bez normalizacji nie są prawidłowe dla większości analizowanych
sytuacji, i nie jest zasadne wykorzystywanie tej metody do wyznaczania przesunięć. Po analizie
wyników można było także stwierdzić, iż wartości otrzymywane dla metody korelacyjnej
znormalizowanej oraz różnicowej są zbliżone, i w zdecydowanej większości przypadków
są one poprawne. Potwierdza to zamieszczony poniżej Wykres 1 prezentujący przesunięcia
całkowite (sumaryczne) zestawione ze zmierzonymi ręcznie wartościami (tutaj dla metody
korelacyjnej znormalizowanej). Poprawność otrzymanych wyników była podstawą dalszych
badań związanych z możliwością ich wykorzystania do stabilizacji optycznej oraz
do wspomagania innych algorytmów w urządzeniach typu głowicy obserwacyjnej.

Numer klatki
Wykres 1. Porównanie mierzonego ręcznie rzeczywistego całkowitego przesunięcia 𝐷𝑤𝑒𝑟𝑡_𝑐𝑎𝑙𝑘 z przesunięciem
obliczonym metodą korelacyjną znormalizowaną 𝑑𝑤𝑒𝑟𝑡_𝑐𝑎𝑙𝑘 (algorytm C-HDC)

5.2. Wykorzystanie algorytmów stabilizacji pola widzenia rodziny HDC
do wspomagania detekcji poruszających się obiektów
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W rozprawie wykazane zostało, że przy odpowiednio dobranych parametrach
wykorzystanie algorytmów rodziny HDC pozwala na otrzymanie bardzo dokładnych wartości
przesunięć. Metody te nie pozwalają jednak na wychwytywanie poruszających się
pojedynczych obiektów. Z drugiej strony, ponieważ jednym z podstawowych wymagań
stawianych materiałowi wideo przetwarzanemu przez metody oparte na subtrakcji tła (więcej
w [12] i [13]) jest niezmienność pola widzenia kamery, w przypadku jej ruchu algorytmy dawać
będą niepoprawne wyniki. W związku z powyższym przeprowadzono badania mające na celu
sprawdzenie, czy jest możliwe wykorzystanie metod opartych o analizę histogramów osiowych
do wspomagania istniejących już i wykorzystywanych algorytmów wykrywania obiektów.
W założeniu przesunięcia obliczone algorytmami HDC miały posłużyć do wyznaczenia
odpowiadających sobie fragmentów obrazów / histogramów, zasilając tym samym algorytmy
wykrywania ruchu obrazami / histogramami wejściowymi o statycznym tle. Bez uwzględnienia
przesunięć, przy ruchomej kamerze metody te powinny bowiem wykryć zmiany dla całości
obrazu / histogramu. Zbadane zostały cztery algorytmy oparte o metody subtrakcji tła. Dwa
z nich dokonują analizy zmian w histogramach osiowych, dwa pozostałe operują na macierzach
jasności pikseli obrazu. Charakterystyka i wyniki badań zamieszczone zostały w czterech
podrozdziałach.

5.2.1. Wykorzystanie przesunięć obliczonych metodą C-HDC do wspomagania
standardowego algorytmu subtrakcji operującego na histogramach
osiowych
W wyniku przeprowadzonych badań wykazane zostało, że uwzględnienie obliczonych
przesunięć daje znaczącą poprawę jakości otrzymywanych wyników dla standardowego
algorytmu subtrakcji. Działanie algorytmu wykrywającego ruch opiera się zasadniczo
na dwóch podstawowych krokach:
1. Wyznaczenie odpowiadających sobie fragmentów histogramów dla obrazów dwóch
kolejnych klatek na podstawie przesunięć obliczonych metodą C-HDC,
2. Wychwycenie zmian poprzez subtrakcję stosownego fragmentu histogramu osiowego
poprzedniej klatki od odpowiadającego mu fragmentu histogramu osiowego klatki
obecnej.
Przed rozpoczęciem pomiarów konieczne było określenie najbardziej efektywnych wartości
parametrów algorytmu. W tym celu przeanalizowany został początkowy fragment
reprezentatywnego materiału, w którym to kamera pozostawała nieruchoma. Zmieniane
wartości parametrów dotyczyły wartości progowej, dla której rejestrowane zmiany
spowodowane ruchem pojedynczego obiektu były najbardziej widoczne. Ocena opierała się na
subiektywnych odczuciach grupy obserwatorów. Sposób wyznaczania i wartość progu nie
miała tu większego znaczenia, gdyż istotą badań było zmierzenie poprawy jakości wyników
algorytmu po wprowadzeniu poprawek, nie zaś ocena jakości działania samej metody.
Wynikami zarówno zmodyfikowanej wersji algorytmu (uwzględniającej przesunięcia),
jak i wersji bazowej są liczby kolumn histogramu wertykalnego, które ulegają zmianie
w ramach dwóch kolejnych klatek. Analiza przeprowadzona została tylko dla histogramów
wertykalnych (zliczających piksele w kolumnach), gdyż ruch kamery na analizowanym
materiale dotyczył przede wszystkim kierunku poziomego. Otrzymane wyniki zostały
zaprezentowane na Wykresie 2.
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Wykres 2. Zarejestrowane liczby kolumn histogramów wertykalnych z wykrytymi zmianami dla kolejnych klatek
materiału (algorytm różnicowy)

Pomiary wykazały, że pomimo znaczącego spadku liczby kolumn histogramu
z zarejestrowanymi zmianami w momentach ruchu kamery, nie było możliwe otrzymanie
wartości pozwalających na rozpoznanie pojedynczego obiektu (np. algorytmem opisanym
w [14]). Problem został zidentyfikowany, i dotyczy on niedokładności urządzenia
rejestrującego. W momentach szybkiego ruchu obraz rozmazuje się, wprowadzając tym samym
przekłamania w analizowanych histogramach. Niwelacja tego typu zakłóceń nie stanowiła
jednak przedmiotu dalszych badań.

5.2.2. Wykorzystanie przesunięć obliczonych metodą C-HDC do wspomagania
algorytmu subtrakcji opartego o model Kernel Density Estimation (KDE)
operującego na histogramach osiowych
Jedną z modyfikacji standardowej metody subtrakcji tła jest metoda oparta na modelu
Kernel Density Estimation (KDE). Działanie modelu opiera się na wychwyceniu możliwie
najbardziej aktualnych informacji dotyczących analizowanego materiału wideo i ich
nieustannym aktualizowaniu celem wykrycia nagłych zmian tła obrazu. Dla każdego piksela
liczone jest prawdopodobieństwo przynależności wartości jasności do tła i jeśli jego wartość
jest dostatecznie mała, uznane zostaje że dla tego miejsca zaszła zmiana, czyli wykryto ruch.
Przy założeniu że analizowany obraz jest w odcieniach szarości, postać wzoru na gęstość
rozkładu prawdopodobieństwa wygląda jak poniżej:
𝑁

1(𝑥𝑡 −𝑥𝑖 )2
1
1
−
𝑃(𝑥𝑡 ) = ∑
𝑒 2 𝜎2
2
𝑁
√2𝜋𝜎

(3)

𝑖=1

gdzie

𝑥𝑖 – wartość jasności piksela w chwili 𝑖
𝑁 – liczba analizowanych poprzednich wartości jasności piksela
𝜎 2 – wariancja obliczona dla analizowanego zbioru jasności

Badania prowadzone były dla zmodyfikowanej wersji algorytmu działającej nie
na wartościach jasności pikseli, lecz na wartościach histogramów osiowych. Podobnie jak
w przypadku standardowego algorytmu różnicowego, przed rozpoczęciem pomiarów

konieczne było dobranie najbardziej efektywnych wartości parametrów. Procedura ta
obejmowała następujące kroki:
 określenie średniej wartości wariancji ̅̅̅
𝜎 2 dla kolumn histogramu,
 określenie odpowiedniego progu prawdopodobieństwa 𝑃∗ dla wartości liczonych
zgodnie z formułą (3),
 określenie najbardziej efektywnej 𝑁 ∗ liczby analizowanych poprzednich wartości
histogramu (kształtujących postać wynikowej krzywej gęstości).
Działanie algorytmu wykrywającego ruch opiera się w rozpatrywanym przypadku na dwóch
podstawowych krokach:
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1. Wyznaczenie odpowiadających sobie fragmentów histogramów dwóch kolejnych
klatek
2. Wychwycenie zmian poprzez subtrakcję metodą KDE fragmentu histogramu osiowego
poprzedniej klatki od fragmentu histogramu osiowego klatki obecnej
Określenie najbardziej efektywnej 𝑁 ∗ liczby analizowanych poprzednich wartości histogramu
na poziomie wartości 7 wymusiło konieczność opracowania algorytmu wyznaczającego część
wspólną dla wszystkich analizowanych histogramów. Jej wyznaczenie opiera się na obliczeniu
maksymalnych wartości przesunięć kamery w każdym kierunku, a następnie odrzuceniu
skrajnych wartości histogramu od strony lewej i prawej, w zależności od wyznaczonych
wcześniej maksimów przesunięć. Wspólną część dla kolejnych histogramów oraz kod
ją wyznaczający przedstawiono na Rysunku 3.

Rysunek 3. Kolejnych 7 histogramów wertykalnych i ich wspólny fragment (niebieska ramka)

Otrzymane wyniki, podobnie jak dla standardowego algorytmu subtrakcji, także w tym
przypadku potwierdziły wysoką skuteczność wprowadzonych modyfikacji. Średnia liczba
znalezionych zmian (kolumn histogramu) dla fragmentów materiału z poruszającą się kamerą
zmalała ponad dwukrotnie. Zestawienie wyników otrzymanych dla algorytmu
uwzględniającego i nieuwzględniającego obliczonych przesunięć przedstawiono
na Wykresie 3.
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Numer klatki
Wykres 3. Liczba wykrytych zmian w kolejnych klatkach materiału dla algorytmów KDE z uśrednianiem
prawdopodobieństw

Wprowadzenie opisanej modyfikacji nie wiąże się jednak ze zwiększeniem stopnia
skuteczności algorytmu do poziomu umożliwiającego wykrycie i zlokalizowanie
poruszającego się obiektu także w momentach ruchu kamery. Dla obu wersji algorytmu
wyznaczona granica błędu zostaje wielokrotnie przekroczona dla klatek materiału, gdzie ma
miejsce ruch kamerą (Wykres 3). Także w tym przypadku okazało się, iż za przekłamania
odpowiedzialne jest rozmycie obrazu w momentach ruchu kamery. Dowodzi to, że pomimo
iż wprowadzenie do algorytmu poprawek uwzględniających wyliczone przesunięcia kamery
znacząco polepsza jakość otrzymywanych wyników, nie są one wystarczające
do wykrycia poruszającego się obiektu kiedy urządzenie rejestrujące także zmienia swoje
położenie. Bardziej szczegółowy opis przeprowadzonych badań i otrzymanych wyników
znaleźć można w [15].

5.2.3. Wykorzystanie przesunięć obliczonych metodą C-HDC do wspomagania
standardowego algorytmu subtrakcji operującego na macierzy obrazu
Kolejnym etapem prac związanych z oceną przydatności wyliczanych metodą HDC
poprawek na potrzeby algorytmów detekcji ruchu była analiza algorytmów operujących
na macierzy obrazu. Pierwszym z badanych algorytmów była standardowa metoda subtrakcji
polegająca na wyznaczaniu różnicy między wartościami jasności odpowiadających sobie
pikseli. Po określeniu wartości progowej umożliwiającej wychwycenie poruszającej się postaci
człowieka na analizowanym materiale, opracowano i zaimplementowano algorytm
wyznaczający liczbę wykrytych zmian. Składa się on z dwóch kroków:
1. Wyznaczenie odpowiadających sobie fragmentów dwóch kolejnych klatek
z wykorzystaniem przesunięć wyliczonych metodą C-HDC,
2. Wychwycenie zmian poprzez subtrakcję odpowiadających sobie fragmentów dwóch
sąsiednich klatek.
Także w tym przypadku określona została granica błędu, po przekroczeniu której można było
stwierdzić iż niemożliwym jest określenie miejsca gdzie wykryto zmiany. Podobnie jak
w przypadku dwóch analizowanych wcześniej algorytmów otrzymane wyniki dowodzą, iż po

uwzględnieniu poprawek HDC nastąpiła znaczna redukcja liczby wykrytych zmian. Niestety
tutaj również słaba jakość zarejestrowanego materiału (rozmycie) w momentach ruchu kamery
spowodowała wielokrotne przekroczenie przyjętej granicy błędu. Wykres 4 przedstawia
zarejestrowane liczby wykrytych zmian w czasie. Z kolei na Rysunku 4 widać wyraźne
zmniejszenie liczby aktywnych (białych) pikseli, oznaczających miejsca na obrazie gdzie
wykryty został ruch. Dodać należy, iż prezentowana przykładowa 480-ta klatka materiału jest
momentem gdy kamera znajduje się w ruchu.
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Numer klatki
Wykres 4. Porównanie zarejestrowanych liczb aktywnych pikseli obrazu wynikowego dla obu wersji algorytmu
(algorytm subtrakcji operujący na macierzy pikseli)

Rysunek 4. 480-ta klatka materiału dla algorytmów subtrakcji bez (z lewej) i z (z prawej) uwzględnieniem
przesunięć C-HDC

5.2.4. Wykorzystanie przesunięć obliczonych metodą C-HDC do wspomagania
algorytmu Improved adaptive Gaussian mixture model for background
subtraction operującego na macierzy obrazu
W dostępnej literaturze obecne są różne sposoby wykrywania zmian w obecnym na obrazie
tle. Powszechne jest stosowanie modeli KDE [16], autoregresywnego procesu modelującego
rozkład wartości pikseli w czasie [17], [18], czy ukrytych modeli Markowa [19]. Metody
te mają jednak zazwyczaj poważną wadę – są stosunkowo wolne w działaniu, a proces adaptacji
do zmian może okazać się problematyczny. Algorytm będący przedmiotem analiz jest
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udoskonaloną wersją tego, przedstawionego w [20]. Został on szczegółowo opisany w [21] oraz
[22] i jest w dużej mierze podobny do zaprezentowanego wcześniej algorytmu subtrakcji tła
opartego na metodzie KDE. Wykorzystane zostały metody bazujące na GMM (Gaussian
Mixture Models). Badana była implementacja oznaczona nazwą BackgroundSubtractorMOG2,
udostępniona w ramach pakietu bibliotek OpenCV.
W pierwszym etapie prac konieczne było wyznaczenie takich wartości parametrów
algorytmu (dla badanego reprezentatywnego materiału), dla których poruszające się obiekty
były najlepiej widoczne. Określenie odpowiednich wartości było konieczne także
ze względu na wykryte znaczne skoki jasności całego obrazu w czasie. Skoki te pojawiały się
cyklicznie (co 12 klatek) i miały znaczący wpływ na zdolności detekcji ruchu algorytmu.
Przeprowadzono i opisano w pracy zakres pomiarów, które podjęto celem określenia przyczyny
ich powstawania. Badane były zarówno możliwe do modyfikacji ustawienia samego urządzenia
rejestrującego (tryb ostrości, czas naświetlenia, balans bieli itp.) jak i wykorzystane już
po zarejestrowaniu algorytmy kompresji materiału. Badano metody stratne takie jak np. DivX,
MPEG-4 czy XVID, bezstratne jak FFV1, oraz strumienie nieskompresowane (YV12).
W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że cykliczne skoki jasności wynikają nie
z ustawień urządzenia rejestrującego obraz, a właśnie z przyjętej metody kodowania (badano
wybrane metody w ramach standardu FOURCC [23]). Przekłamania występowały tylko dla
metod opartych o kodowanie MPEG i wynikały z właściwości tego algorytmu (przy użyciu
którego zakodowany był analizowany materiał). Kodowanie MPEG zostało szczegółowo
opisane w rozprawie oraz w [24] i [25].
Wyznaczenie i zaimplementowanie najbardziej efektywnych wartości dla algorytmu
MOG2 pozwoliło uzyskać znaczącą poprawę charakterystyki liczby aktywnych pikseli w czasie
dla analizowanego materiału. Potwierdza to zamieszczony poniżej Wykres 5.

Numer klatki
Wykres 5. Zestawienie liczby aktywnych pikseli dla algorytmu MOG2 pracującego z domyślnymi, oraz z
zestrojonymi wartościami parametrów

Dopiero po uzyskaniu bardziej wyrównanego przebiegu liczby aktywnych pikseli, zasadne
stało się przeprowadzenie weryfikacji użyteczności poprawek HDC dla badanej metody.
Jak można zauważyć na Wykresie 6 dla momentów gdy kamera porusza się, spadek liczby
aktywnych pikseli wynikający z wprowadzenia poprawek C-HDC jest ponad dwukrotny.
Niestety także w tym przypadku usprawnienie okazało się niewystarczające do zapewnienia
możliwości detekcji pojedynczych poruszających się obiektów. Podobnie jak dla wcześniej
opisywanych algorytmów, problemem okazała się być częstotliwość próbkowania urządzenia
rejestrującego materiał. W momentach gdy kamera poruszała się, obiekty stawały się
rozmazane / rozciągnięte co przekładało się bezpośrednio na liczbę aktywnych pikseli
w obrazie wynikowym algorytmu MOG2. Otrzymane wyniki sugerują, że przy wykorzystaniu

materiału wideo zarejestrowanego odpowiednim urządzeniem wprowadzenie poprawek HDC
pozwoliłoby skutecznie skompensować ruch kamery i w rezultacie umożliwiłoby
wykorzystanie standardowego algorytmu subtrakcji tła nawet przy zmiennym polu widzenia.
Z uwagi na brak odpowiedniego urządzenia, badania takie nie zostały jednak przeprowadzone.
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Numer klatki
Wykres 6. Zestawienie liczby aktywnych pikseli dla algorytmu oryginalnego oraz jego wersji uwzględniającej
przesunięcia C-HDC (algorytmy pracujące z odpowiednimi, najbardziej efektywnymi wartościami parametrów)

5.3. Algorytmy śledzenia zadanych wzorcem obiektów w optoelektronicznych
głowicach obserwacyjnych
Celem badań przeprowadzonych w związku z algorytmami śledzenia ruchomych obiektów
była weryfikacja tezy, że ich wykorzystanie pozwoli na otrzymanie efektywnego systemu
śledzenia dla optoelektronicznych głowic obserwacyjnych. Opracowana została koncepcja
systemu śledzenia [1], dokonany został przegląd znanych w literaturze metod, a następnie
zbadane zostały dwie z nich: algorytmy Camshift oraz Meanshift.
Budowa obu metod jest do siebie bardzo zbliżona. Camshift jest w rzeczywistości
rozwinięciem algorytmu Meanshift, szczegółowo opisanego w [26]. Różnica między oboma
metodami polega na tym, że dla Meanshift rozmiar okna śledzącego obiekt pozostaje
niezmienny, podczas gdy dla Camshift dostosowuje się on do rozmiarów celu. Oba algorytmy
bazują na iteracyjnym poszukiwaniu zadanego wzorcem obiektu. Jako wzorzec brany jest
tzw. back projection (zwany dalej obrazem BP) obrazu przedstawiającego poszukiwany obiekt.
Back projection to obraz w którym wartość piksela 𝑏(𝑖, 𝑗) odpowiada pozyskanej
z histogramu barw wartości dla koloru piksela 𝑝(𝑖, 𝑗) obrazu oryginalnego. Można więc
utożsamiać obraz BP z obrazem przedstawiającym prawdopodobieństwa przynależności
danych pikseli do zbioru pikseli wchodzących w skład poszukiwanego obiektu. Dodać należy,
że wszelkie obliczenia wykonywane w ramach algorytmów Meanshift i Camshift dokonywane
są w oparciu o model barwny HSV. Dla analizowanego materiału wideo pojedynczą klatkę
obrazu oraz jej BP zaprezentowano na poniższym Rysunku 5.
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Rysunek 5. Analizowany obraz (z lewej) oraz jego „back projection” (z prawej)

Dla każdego z algorytmów przeprowadzone zostały dwa typy badań. W pierwszej fazie
zarejestrowano szereg reprezentatywnych materiałów wideo w warunkach rzeczywistych.
Filmy nagrywano przy wykorzystaniu sensorów głowicy WH-1 umieszczonej na dachu
budynku. Badane były wyniki działania samego algorytmu śledzenia. W fazie drugiej badania
dotyczyły algorytmu zintegrowanego z systemem sterowania głowicą, co pozwoliło na
obserwację zachowania całości układu głowicy. Opisywaną w rozprawie część badań oparto na
implementacji algorytmów Camshift i Meanshift udostępnionych w ramach pakietu bibliotek
OpenCV.
W pierwszej fazie badań obejmującej analizę zarejestrowanego materiału, inicjacji
programu polegającej na określeniu początkowego położenia śledzonego obiektu dokonywano
poprzez otoczenie go ramką rysowaną na obrazie (przeciągnięcie wskaźnika myszy). Pierwszy
badany algorytm, Camshift, działał poprawnie w przypadku gdy śledzony obiekt poruszał się
na tle o wyraźnie odcinającej się barwie. W momencie gdy stawał się on częściowo zasłonięty
przez inne, większe obiekty (tutaj zaparkowane samochody), to na nich skupiała się uwaga
algorytmu. Działo się tak, ponieważ na obrazie BP śledzona postać i samochody zaczynały
tworzyć jeden obiekt o środku masy skierowanym bliżej położenia samochodów. Takie
przesunięcie wynikało z bardzo zbliżonego koloru obu obiektów oraz ze znacznie większych
rozmiarów pojazdów względem sylwetki człowieka.
Podobna sytuacja zachodziła w momencie, gdy jako obraz wzorca podana została postać
człowieka wraz z otaczającym go tłem. Wtedy odnotowana została istotna liczba pikseli
jasnego koloru (o odcieniu pomarańczowo-czerwonym) który pasował także do koloru
budynków w tle, co powodowało samoistne przejście do ich śledzenia w momencie zbytniego
zbliżenia się człowieka w kadrze. Zależność wyznaczonego histogramu dla wzorca od jego
zaznaczenia przedstawiono na Rysunku 6. Jak można zauważyć kluczowym jest prawidłowe,
dokładne określenie granic obiektu podczas inicjacji tak, aby nie uwzględniał on np. fragmentu
tła.

Rysunek 6. Różnice w zaznaczeniach większego obszaru wzorcowego i ich wpływ na histogramy

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

Przeprowadzone próby wykazały, że przeskakiwanie ramki śledzenia było także, oprócz
dopasowania odcieni obiektów, spowodowane w dużej mierze właściwościami algorytmu
Camshift. Po uchwyceniu w analizowany fragment obrazu kawałka fałszywego obiektu (ale
pasującego do wzorca histogramowego), okno śledzenia było przesuwane w kierunku
znalezionego środka masy. W przypadku gdy obiekt ten był dużo większy od wzorca
(np. samochód względem człowieka), przeskoczenie okna śledzenia wiązało się także z jego
powiększeniem. Powiększenie z kolei, dla analizowanego materiału całkowicie uniemożliwiało
ponowne przejście okna śledzenia na postać. Nie zmienia to jednak faktu, że przy śledzeniu
obiektów wyróżniających się kolorem od tła, jeśli ich obraz nie pokrywał się
z innymi obiektami o podobnej barwie, śledzenie przebiegało prawidłowo i bez widocznych
opóźnień.
Celem uniknięcia błędów spowodowanych zmiennym rozmiarem okna, dokonano serii
analogicznych testów dla algorytmu Meanshift. Po dokonaniu licznych prób okazało się,
że w przypadku analizowanego materiału wideo algorytm działał dużo lepiej niż Camshift.
Zaznaczenie sylwetki człowieka pozwalało na jej dokładne śledzenie w trakcie poruszania się
po betonowym placu. Brak możliwości zmiany wielkości okna śledzenia uniemożliwiał
przeskakiwanie ramki. Zauważono dwie sytuacje gdy Meanshift nie działał poprawnie.
Pierwszą z nich jest pojawienie się obiektu na tle innych obiektów o zbliżonej barwie. Druga
z sytuacji miała miejsce w przypadku gwałtownych ruchów kamerą. Poprawnie śledzona
postać człowieka była wtedy gubiona. Wynika to z faktu niespełnienia jednego
z podstawowych założeń większości algorytmów śledzenia – założenia że obiekt nie ulega
znaczącym przemieszczeniom w dwóch sąsiednich klatkach materiału wideo. Jednym
ze sposobów zapobiegania tego typu sytuacjom może być wykorzystanie wyliczanych
metodami HDC przesunięć. W wyniku realizacji badań opisanych w rozprawie opracowano
dwie wersje hybrydowego algorytmu łączącego wyniki metody Meanshift z wynikami metod
C-HDC i B-HDC. Algorytmy te nazwano odpowiednio: Meanshift-CHDC oraz
Meanshift-BHDC. Dokładna analiza blisko 20 momentów gdy śledzony obiekt był gubiony (dla
8 różnych materiałów wideo; łącznie ponad 200 pomiarów) wykazała, iż wprowadzenie
modyfikacji dało w obu przypadkach istotną poprawę jakości otrzymywanych wyników.
W rozprawie prócz opisu budowy algorytmów wyszczególniono wady i zalety każdego z nich
oraz wskazano bardziej efektywne rozwiązanie którym okazała się być wersja
Meanshift-BHDC. Pozwalała ona zachować możliwość śledzenia dla większej liczby
analizowanych fragmentów wideo przy jednoczesnej mniejszej złożoności obliczeniowej
(przekładającej się na większą prędkość działania).
Druga faza badań polegała na obserwacji zachowania głowicy WH-1 w trakcie śledzenia
przez nią wyznaczonych obiektów w czasie rzeczywistym. Aby było to możliwe, konieczne
było wcześniejsze zaimplementowanie w urządzeniu sprawnie działającego systemu
sterowania. Mowa jest tu przede wszystkim o zestrojonym układzie automatycznej regulacji.
Opracowany został także specjalny interfejs, umożliwiający określenie obszaru wzorca. Został
on zaprezentowany na Rysunku 7.
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Rysunek 7. Uruchomienie algorytmu śledzenia na wybranym obiekcie

Celem zapamiętania wzorca należy nakierować głowicę tak, aby krzyż na środku ekranu
wycelowany był na obiekcie. Jako wzorzec traktowany jest fragment znajdujący się wewnątrz
zielonej ramki, której rozmiar można zmieniać w określonym zakresie. Zapamiętanie odbywa
się poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na kontrolerze głowicy. Po zapamiętaniu
zaimplementowany algorytm rozpoczyna obliczanie przesunięć i sterowanie urządzeniem
celem utrzymania obiektu w centrum pola widzenia. Badania prowadzone były poprzez wybór
różnych obiektów jako wzorce, uruchomienie algorytmu, oraz wprowadzanie odchyleń głowicy
w dwóch osiach (poziomej i pionowej). Odchyleń dokonywano poprzez poruszanie specjalnie
zaprojektowanym stanowiskiem integracyjno-badawczym głowicy. Posiada ono mechanizmy
regulacji o trzech stopniach swobody. Testy prowadzono także na zablokowanym stanowisku,
śledząc poruszające się obiekty.

Rysunek 8. Głowica optoelektroniczna WH-1 na stanowisku integracyjno-badawczym (prezentacja na MSPO
2015)

Śledzone były obiekty różnych rozmiarów, różnych kolorów, a badania prowadzono
zarówno w środowisku laboratoryjnym jak i rzeczywistym. Analizie poddawano obraz
z kamery światła dziennego oraz z kamery termowizyjnej. Testowano śledzenie obiektów
poruszających się z różnymi prędkościami. Zaimplementowana maksymalna prędkość kątowa
urządzenia na poziomie 20 stopni na sekundę umożliwiała sprawne podążanie za obiektem.
Zarejestrowane problemy w działaniu algorytmu dotyczyły przede wszystkim sytuacji które
opisane zostały w pierwszej fazie testów, czyli pojawienia się obiektu na tle o podobnej
kolorystyce. Zauważono także problem dla implementacji algorytmu Meanshift, w sytuacjach
gdy śledzony obiekt zbliżył się do kamery na tyle, że zielona ramka była od niego istotnie

mniejsza. Brak możliwości zmiany rozmiaru okna śledzenia powoduje że algorytm zaczyna
odnajdywać najlepsze dopasowanie w różnych fragmentach obiektu – ramka przemieszcza się
w różnych kierunkach w ramach granic obszaru obiektu. Powoduje to ruchy głowicy w obu
osiach. Problem nie występuje dla algorytmu Camshift, jednak dla metody tej pojawiają się
z kolei opisywane wcześniej niedoskonałości związane z przeskakiwaniem okna śledzenia
na inne, większe obiekty o podobnej barwie i znajdujące się w pobliżu.
Przeprowadzone i opisane w rozprawie badania dowodzą wysokiej użyteczności obu
algorytmów śledzenia na potrzeby głowicy optoelektronicznej. Wykorzystane metody mają
swoje wady, jednak pojawiające się problemy są na tyle mało istotne, iż nie czynią badanego
układu niezdolnym do pracy. Nie ma algorytmu idealnego, dającego dobre wyniki w każdych
warunkach. W badanym środowisku obie metody sprawdzały się dobrze i znając ich
ograniczenia, operator urządzenia może „nauczyć się” unikać sytuacji niejednoznacznych dla
algorytmu celem efektywnego wykorzystania urządzenia. Bez wątpliwości, w dziedzinie
śledzenia obiektów ruchomych można potwierdzić tezę, iż wykorzystanie algorytmów opartych
o analizę obrazów cyfrowych pozwala na implementację skutecznego systemu sterowania
w głowicach obserwacyjnych.
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5.4. System sterowania głowicą optoelektroniczną WH-1
Właściwy dobór prędkości silników odpowiadających za ruch głowicy WH-1 w poziomie
i pionie jest podstawą użyteczności urządzenia. Określenie maksymalnej prędkości determinuje
możliwości podążania głowicy za szybko poruszającym się celem. Z kolei właściwa wartość
prędkości minimalnej umożliwia płynny ruch przy zachowaniu możliwości obserwacji celu
dla bardzo dużych zbliżeń. Podczas doboru najbardziej efektywnych wartości prędkości
konieczne jest także uwzględnienie płynności ruchu wynikającej z charakterystyki pracy
silników (więcej w spec. techn. [27]). Sterowanie głowicą obejmuje też zagadnienia związane
z wypracowaniem odpowiednich sygnałów sterujących na podstawie wychyleń urządzeń
sterujących czy algorytmów śledzenia i stabilizacji.

5.4.1. Dobór i pomiary najbardziej efektywnej liczby mikrokroków dla silników
krokowych
Pierwsza seria badań odnoszących się do systemu sterowania dotyczyła wyznaczenia
najbardziej efektywnej (pod względem uzyskiwanej płynności ruchu) wartości liczby
mikrokroków dla silników. W trakcie pomiarów zmieniano liczbę mikrokroków, dobierając
jednocześnie odpowiednio częstotliwości wypracowania impulsów sterujących celem
zachowania zadanego zakresu prędkości kątowych 0 – 20 stopni/s. W sterowniku urządzenia
zaprogramowano 512 możliwych do wyboru prędkości, nazwanych prędkościami
indeksowymi. Każdej z nich była przypisana rzeczywista wartość prędkości kątowej.
Przebadanych zostało 7 konfiguracji, z zakresami liczby mikrokroków od 1600 do 51200 oraz
odpowiadającymi im zakresami częstotliwości generowania impulsów dla maksymalnej
prędkości wynoszącymi od 360 do 11520 Hz. Dla każdej z testowanych konfiguracji, po
uwzględnieniu przełożeń w głowicy, urządzenie było w stanie osiągnąć maksymalną, zgodną
z założeniami prędkość kątową równą 20.25 stopnia/sekundę. Do generowania impulsów
sterujących wykorzystany został 32-bitowy mikroprocesor STM32F107VC oparty na
architekturze ARM (rodzina Cortex-M3), o częstotliwości taktowania rdzenia 72 MHz (spec.
techn. w [28]). Rozbieżność z wymaganiami wynikała z konieczności doboru takiej
częstotliwości generowania impulsów, która jest możliwa do uzyskania przy wykorzystanym
w układzie zegarze 72 MHz. Generowanie impulsów zrealizowane zostało z użyciem
mechanizmu regulatorów czasowych (tzw. timer-ów), wykonujących zaprogramowane ciągi
operacji co ściśle określony czas. Architektura układu gwarantuje wykonywanie zadanych

funkcji w czasie rzeczywistym. Realizacja przerwań w ściśle określonych momentach wymaga
znajomości częstotliwości taktującej procesora SYSCLK, oraz wpisania odpowiednich wartości
(liczb całkowitych) do dwóch rejestrów: TIMx_PSC (Prescaler Register) oraz TIMx_ARR
(Auto Reload Register). Częstotliwość generowania impulsów sterujących była liczona zgodnie
z formułą (4).
𝑓𝑣𝑖 =
gdzie:

1
𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾
2 (𝑇𝐼𝑀𝑥_𝑃𝑆𝐶 + 1) ∙ 𝑇𝐼𝑀𝑥_𝐴𝑅𝑅

(4)

𝑉𝑖 – zadana prędkość (indeks) urządzenia (zakres: 1 – 512)
𝑓𝑣𝑖 – częstotliwość (mierzona w [Hz]) wypracowywania impulsów
sterujących silnikiem krokowym dla prędkości urządzenia 𝑉𝑖
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Dla wykorzystanego układu częstotliwość taktowania procesora SYSCLK wynosi standardowo
72 MHz i nie była ona zmieniana. Sterowanie liczbą generowanych impulsów 𝑓𝑣𝑖 w zależności
od wybranej prędkości silnika 𝑉𝑖 polega na zmianie wartości rejestru TIMx_ARR. Ponieważ
rejestr ten składa się z 16 bitów, jego maksymalna możliwa wartość wynosi 65535.
Przykładowy kod realizujący opisywaną funkcjonalność przedstawiono na poniższym
Rysunku 9.

Rysunek 9. Przykładowy kod wyznaczający wartość rejestru TIMx_ARR.

Procedura wyznaczenia odpowiednich wartości współczynników składała się z następujących
kroków:
1. Wyznaczenie współczynnika 𝑎 nachylenia wykresu funkcji podwojonej liczby
impulsów sterujących (liczby wyzwoleń timer-a) od prędkości indeksowej. Funkcja
ta ma charakter liniowy, gdyż zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi
zależność zadanej prędkości indeksowej od rzeczywistej prędkości kątowej silnika
również jest liniowa.
2. Wyznaczenie najbardziej efektywnej wartości częstotliwości taktowania timer-a, dla
której rozrzut wartości rejestru TIMx_ARR w funkcji prędkości indeksowej jest
możliwie największy, i mieszczący się w dopuszczalnym zakresie (0-65535). Należy
także mieć na uwadze fakt, że wartość przeskalowania przechowywana w rejestrze
TIMx_PSC musi być całkowita.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń wyznaczone zostały najbardziej efektywne wartości
współczynników, umożliwiające zachowanie zadanego wymaganiami zakresu prędkości
głowicy dla kolejnych liczb mikrokroków zaprogramowanych w sterowniku (spec. techn.
w [29]). Zaprezentowano je w Tabeli 1.
Tabela 1. Wyznaczone najbardziej efektywne wartości współczynników wykorzystywane przy pomiarach pracy
głowicy WH-1 dla różnych nastawów liczby mikrokroków
Vi=512 [Hz]
liczba mikrokroków liczba mikrokroków
(rzeczywista)
(sterownik)
liczba impulsow
1600
12800
16000
20000
25600
40000
51200

800
6400
8000
10000
12800
20000
25600

360
2880
3600
4500
5760
9000
11520

timer

czestotliwość
wyzwalania
timera

współczynnik
nachylenia

TIMx_PSC + 1

taktowanie
zegara [Hz]

TIMx_ARR
max

TIMx_ARR
min

720
5760
7200
9000
11520
18000
23040

1,4063
11,2500
14,0625
17,5781
22,5000
35,1563
45,0000

800
100
80
64
50
32
25

90000
720000
900000
1125000
1440000
2250000
2880000

64000
64000
64000
64000
64000
64000
64000

125
125
125
125
125
125
125
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Pomiary pracy głowicy WH-1 dla różnych wybranych wartości liczby mikrokroków
wykazały, że zachowana została określona w założeniach maksymalna prędkość kątowa.
Odnotowano wyraźną różnicę w płynności ruchu w mniejszych zakresach prędkości pomiędzy
dużymi, a mniejszymi wartościami liczby mikrokroków. Teoretycznie najprostszą metodą
osiągnięcia płynności ruchu powinno być domyślne wybranie w sterowniku silnika największej
możliwej liczby mikrokroków. Pod uwagę należy jednak wziąć dodatkowo charakterystyki
własne wykorzystanych silników krokowych oraz całości układu. Każdy układ napędzany
silnikami krokowymi posiada pewien zakres prędkości ruchu, dla którego pojawiają się
wibracje związane zarówno z jego własną bezwładnością, jak i z bezwładnością samego silnika.
Konieczne było więc także przeprowadzenie stosownych pomiarów w zakresie drgań
rezonansowych układu. Badania przeprowadzono dla wartości zapewniających płynność.
Występowanie drgań badane było dla każdej z 512 możliwych prędkości przy zadanej na
sterowniku liczbie mikrokroków. W tym celu dla mikrokontrolera STM napisany został
specjalny program umożliwiający wybór dowolnej prędkości indeksowej i nieprzerwane
naprzemienne poruszanie z nią wybranej osi głowicy w obu kierunkach. Wykonane obserwacje
pozwoliły stwierdzić, iż badany układ wpada w wibracje dla każdej z badanych liczb
mikrokroków. Różnica między każdą z opcji leży w zakresie prędkości indeksowych, dla
którego drgania są możliwe do zaobserwowania. Określenie najbardziej efektywnych
nastawów sterownika było subiektywne, gdyż nie istniała realna możliwość zmierzenia
amplitudy drgań badanego obiektu.

5.4.2. Weryfikacja zgodności
z założeniami

otrzymywanych

parametrów

pracy

układu

Po wyznaczeniu najbardziej efektywnej liczby mikrokroków silników, konieczne było
dokonanie weryfikacji zgodności otrzymywanych parametrów pracy układu z pierwotnymi
założeniami. Zgodnie z nimi, prędkość obrotowa głowicy w obu osiach powinna wynosić 20
stopni/s. Określone zakresy ruchu wynosić powinny zaś: 200 stopni w poziomie, oraz 105
w pionie. Ruchy głowicy ograniczone zostały przez odpowiednie umiejscowienie wyłączników
krańcowych. Ruchome fragmenty urządzenia po osiągnięciu kątów granicznych zwierają styki
wyłącznika, wysyłając tym samym do procesora sterującego sygnał wyłączający odpowiedni
silnik. Ponieważ implementacja wykorzystanego rozwiązania bazowała na fizycznym pomiarze
kątów i fizycznym umiejscowieniu wyłączników w odpowiednich miejscach, konieczna była
weryfikacja rzeczywistych skoków głowicy. Oparta została ona na pomiarze liczby impulsów
sterujących silnikiem potrzebnych na obrócenie go pomiędzy dwoma skrajnymi położeniami.
W tym celu, dla mikroprocesora sterującego napisany został oddzielny program. Dla
wyznaczonej najbardziej efektywnej wartości liczby mikrokroków, i po uwzględnieniu
przełożeń w głowicy, jeden impuls sterujący odpowiada obrotowi urządzenia o 0.003515625
stopnia. Wyniki pomiarów przedstawiono poniżej (Tabela 2). W zestawieniu pojawiają się
także kąty zmierzone ręcznie, jednak błąd pomiarowy mógł być w tym wypadku dość duży, tak
więc wartości te należy traktować jako uzupełniające badania.
Tabela 2. Wyniki pomiarów zakresów ruchów głowicy WH-1

oś pozioma
oś pionowa

liczba impulsów
na przejście
56306
29870

kąt obliczony [°]

kąt zmierzony [°]

197,95
105,01

199,19
103,93

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że zadane w wymaganiach technicznych wartości
zakresów ruchu głowicy zostały osiągnięte. Uchyb od wartości zadanej wymaganiami wynosi
w najgorszym wypadku ok. 1%. Na podstawie obliczonych i zmierzonych kątów wyznaczone
zostały też rzeczywiste prędkości kątowe osiągane przez głowicę w obu osiach, dla każdej
z 512-tu prędkości indeksowych. W tym celu dla mikroprocesora STM32F107VC napisany

został oddzielny program, mierzący czas (dokładność na poziomie 1 ms) ruchu głowicy
pomiędzy dwoma skrajnymi położeniami. Zmierzone prędkości kątowe wyliczane były
zgodnie z formułą (5).
𝑘ą𝑡 𝑧𝑚𝑖𝑒𝑟𝑧𝑜𝑛𝑦
(5)
𝑉𝑧𝑚 =
𝑡(𝑉𝑖 )
gdzie:

𝑡 – zmierzony (programowo) czas ruchu głowicy pomiędzy
skrajnymi położeniami dla prędkości zadanej 𝑉𝑖

Otrzymane wyniki zestawiono z prędkościami obliczonymi na podstawie otrzymanego
dla badanego układu przesunięcia na jeden skok silnika: 𝑠, oraz zaprogramowanej
częstotliwości generowania impulsów. Poprawność otrzymywanych wartości prędkości
z założeniami potwierdza przykładowy wykres dla ruchu poziomego (Wykres 7)
Prędkość kątowa - ruch poziomy (silnik 1)
Prędkość kątowa [°/s]

prędkość kątowa zmierzona

prędkość kątowa obliczona

20
15
10
5
0

512
497
482
467
452
437
422
407
392
377
362
347
332
317
302
287
272
257
242
227
212
197
182
167
152
137
122
107
92
77
62
47
32
17
2
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Prędkość indeksowa Vi
Wykres 7. Prędkości kątowe: zmierzone i obliczone dla kolejnych prędkości zadanych 𝑉𝑖 – ruch poziomy

5.4.3. Transmisja danych sterujących pomiędzy elementami systemu sterowania
Sterowanie głowicą optoelektroniczną WH-1 oparte zostało o dwa możliwe do wyboru
modele: model zdalny lub lokalny. W zależności od potrzeb urządzenie sterujące może zostać
podłączone albo do jednostki zdalnego sterowania (model zdalny), albo też bezpośrednio
do jednostki sterującej głowicą (model lokalny). Oba rozwiązania zostały zaprezentowane
na Rysunku 10.

Rysunek 10. Badany system głowicy WH-1: model zdalny – z lewej, model lokalny – z prawej

W każdym z modeli jednostka sterująca jest elementem głównym systemu. Odpowiada ona
za integrację danych z sensorów głowicy, przyjmowanie i interpretację komend sterujących,
wypracowanie sygnałów sterujących silnikami, realizację algorytmów analizy obrazów
(śledzenia i wykrywania ruchomych obiektów, stabilizacji optycznej) oraz za generowanie
obrazu wyjściowego.
Sczytywanie i przetwarzanie sygnałów z urządzenia sterującego jest zagadnieniem czysto
inżynierskim i nie wymagało prowadzenia jakichkolwiek badań. Wykorzystano w tym celu

gotowe funkcje pakietu bibliotek DirectX SDK. Szczególnej uwagi wymagało jednak
opracowanie transmisji danych sterujących pomiędzy elementami wewnętrznymi jednostki
sterującej. Na jednostkę sterującą pracą głowicy WH-1 składają się zasadniczo cztery bloki:
komputer główny ITX-i77M0, układ sterowania STM, zespół sterowników silników EM503
oraz zespół elementów zasilających wszystkie wymienione powyżej bloki. Schemat połączeń
pomiędzy poszczególnymi elementami zaprezentowano na Rysunku 11.

Rysunek 11. Schemat jednostki sterującej głowicy WH-1
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Zakres zadań realizowanych przez poszczególne bloki jednostki sterującej jest następujący:
 Komputer główny ITX-i77M0
o odbieranie sygnałów sterujących z kontrolera (model lokalny) / odbieranie ramek
sterujących (model zdalny)
o integracja danych z sensorów głowicy (kamery, dalmierz laserowy)
o generowanie obrazu do wyświetlenia łącznie z naniesieniem na niego stosownych
informacji
o dokonywanie obliczeń na potrzeby algorytmu śledzenia i wykrywania ruchomych
obiektów (analiza obrazów cyfrowych)
o dokonywanie obliczeń na potrzeby algorytmów stabilizacji elektronicznej
(metodami analizy obrazów cyfrowych)
o wysyłanie danych sterujących prędkości i kierunki silników, wyzwalacze sensorów)
do układu sterowania opartego o mikroprocesor STM32F107VC
 Układ sterowania STM
o odbieranie danych sterujących (prędkości i kierunki silników, wyzwalacze
sensorów) z komputera głównego ITX-i77M0
o generowanie impulsów sterujących w zależności od treści odebranych danych
sterujących
o wysyłanie impulsów sterujących do zespołu sterowników silników EM503 oraz
do odpowiednich sensorów głowicy
 Zespół sterowników silników EM503
o odbieranie impulsów sterujących z układu sterowania STM
o generowanie sygnałów sterujących silnikami krokowymi 57BYGR004
 Zespół elementów zasilania
o dostarczanie zasilania do pozostałych modułów jednostki sterującej głowicy WH-1
Dane sterujące przesyłane pomiędzy komputerem głównym ITX-i77M0 a układem sterowania
STM transmitowane są z wykorzystaniem interfejsu RS-232. Realizacja funkcji transmisji
danych po stronie komputera ITX-i77M0 odbywa się z wykorzystaniem standardowych
bibliotek obsługujących funkcje portu szeregowego z pakietu rozszerzeń System::IO::Ports.
Do wysyłania przygotowanej paczki danych używana jest metoda Write obiektu typu
SerialPort.

W wysokiej klasy optoelektronicznych głowicach obserwacyjnych zaimplementowane są
zaawansowane systemy automatycznego śledzenia oraz stabilizacji. Wyniki działania
algorytmów określają parametry ruchu głowicy umożliwiając jej odpracowanie przesunięć
i obrotów własnych, bądź też podążanie za śledzonym obiektem. Tego typu funkcjonalności
implikują konieczność implementacji układów automatycznej regulacji. Zasilane wynikami
pomiarów (wartościami zadanymi), układy te wypracowują odpowiednie sygnały sterujące
silnikami umożliwiając utrzymanie uchybu od wartości zadanej w pożądanym zakresie.
Warunkiem koniecznym poprawnego działania tego typu układów jest wypracowywanie
sygnałów korygujących (sterujących pracą silników) z częstotliwością nie mniejszą
niż częstotliwość dokonywania pomiarów uchybu. Warunek ten wymusza więc implementację
takiego rozwiązania, które umożliwia przesyłanie sygnałów sterujących do układu sterowania
STM z częstotliwością co najmniej równą częstotliwości pracy algorytmów stabilizacji czy
śledzenia. Przeprowadzone zostały pomiary (1000 próbek) średnich prędkości działania
zaimplementowanych algorytmów analizy obrazów, które wyniosły:
 algorytm śledzenia Meanshift - 73.806 klatek na sekundę,
 algorytm stabilizacji optycznej B-HDC - 161.999 klatek na sekundę,
 algorytm stabilizacji optycznej C-HDC - 53.882 klatek na sekundę.
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Poprawność parametrów transmisji określonych w procedurze wysyłania ramek potwierdzono
poprzez analizę przebiegu sygnałów na oscyloskopie cyfrowym (Rysunek 12).

Rysunek 12. Pojedynczy pakiet danych sterujących (4 ramki)

Te i wszystkie późniejsze pomiary dokonywane były bezpośrednio na przewodzie
łączącym komputer główny z układem sterowania STM. Aby spełnić warunek konieczny
poprawnego działania układów regulacji dla badanego układu głowicy, kompletne pakiety
danych sterujących powinny być wysyłane do układu sterowania STM z częstotliwością
co najmniej 162 Hz. Oznacza to że maksymalny czas pomiędzy dwoma sąsiednimi pakietami
danych sterujących powinien wynosić ok. 6 ms. Platforma na której zaimplementowano system
sterowania głowicą WH-1 (MS Windows wraz z bibliotekami .NET) oferuje szereg
mechanizmów umożliwiających wywoływanie zadanej funkcji (tutaj funkcji wysyłania ramek:
SerialPort->Write) w stałym i ściśle określonym interwale czasowym. Na potrzeby dobrania
najbardziej efektywnego (najszybszego możliwego) rozwiązania, przeprowadzono pomiary
prędkości działania oraz dokładności (w zakresie powtarzalności) dla trzech dostępnych
mechanizmów:





Wywołanie metody SerialPort–>Write w pętli głównej aplikacji sterującej,
Wywołanie metody SerialPort–>Write
z
wykorzystaniem
mechanizmu
System::Timers::Timer,
Wywołanie metody SerialPort–>Write w osobnym wątku
o Kontrola czasu systemowego i wywoływanie metody co zadany interwał,
o Wykorzystanie funkcji Sleep(),
o Wywoływanie ciągłe.
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W rozprawie zostały przedstawione szczegółowo wyniki uzyskane dla każdej z metod
transmisji. Okazało się, że kluczową rolę odgrywają tu ograniczenia systemu operacyjnego,
i pożądane rezultaty udało się uzyskać dopiero poprzez wykorzystanie pewnego rodzaju luki –
działanie w nieskończonej pętli z usypianiem wątku obliczeniowego na odpowiedni okres.
Wykorzystanie standardowych liczników nie pozwala bowiem na osiągnięcie okresów
wywołania funkcji obsługi mniejszych niż ok. 15 ms. Przebieg sygnału dla uzyskanej
najbardziej efektywnej konfiguracji przedstawiono na Rysunku 13.

Rysunek 13. Transmisja pakietów sterujących: wywołanie metody wysyłającej w osobnym wątku (opcja:
opóźnianie funkcją Sleep) – pauza=4ms, skala: 10ms/div

5.4.4. Implementacja regulatora PID w systemie sterowania głowicą WH-1
W przypadku gdy wykorzystany ma być regulator typu PID (bądź dowolna jego wersja),
konieczne jest zdefiniowanie wartości zadanej oraz uchybu. W rozpatrywanym przypadku jako
wartość zadaną przyjęto zerową wartość dla każdej z regulowanych wartości zmiennych.
Konieczne było oczywiście zaimplementowanie oddzielnych regulatorów dla każdej osi
(zarówno dla opcji śledzenia, jak i stabilizacji optycznej). Utrzymanie przez regulator wartości
0 oznacza zachowanie śledzonego obiektu w centrum pola widzenia (opcja śledzenia) lub
zachowanie zadanego wzorcem obserwowanego obszaru w przypadku zewnętrznych ruchów
urządzeniem (opcja stabilizacji optycznej). Ponieważ wartość zadana (dla obu osi, dla każdej
z opcji) jest równa zero, wartościami uchybu są obliczone na dany moment wartości pomiarów
przesunięć na obrazie / przesunięć obrazu.
Układ regulatora został zaimplementowany jako fragment kodu aplikacji sterującej
wywoływany przy ustalaniu prędkości silników głowicy, w pętli głównej aplikacji. Ponieważ
dla wszystkich zaimplementowanych algorytmów mierzone uchyby są wyrażone w tej samej
skali, strojenie regulatora wystarczyło przeprowadzić tylko raz. Co więcej, ze względu na
zastosowanie jednakowych silników, przełożeń i nastaw sterowników silników dla obu osi,

procedurę strojenia PID wystarczyło przeprowadzić tylko dla jednej z osi. Należy dodać,
iż badania związane ze strojeniem układu regulacji głowicy stanowiły wątek poboczny całości
badań dotyczących głowicy, tak więc celem było otrzymanie układu pracującego w miarę
sprawnie, niekoniecznie z idealnie zestrojonymi parametrami regulatora. Do wyznaczenia
wartości współczynników wykorzystano metodę ręczną. Na potrzeby doboru nastaw (wartości
współczynników Kp, Ki i Kd) opracowano specjalną wersję aplikacji umożliwiającą niezależne
uruchomienie algorytmu śledzenia oraz odpracowanie odchyleń głowicy na silnikach. Badane
były odpowiedzi układu na skok jednostkowy, zadany w postaci początkowego przesunięcia
obiektu, realizowanego poprzez wychylenie stanowiska integracyjno-badawczego głowicy
przy włączonym algorytmie śledzenia lecz bez włączonego odpracowania wychyleń. Procedura
pomiarów uwzględniała realizację następujących czynności:

Badania wykonywane były w środowisku laboratoryjnym. Jako śledzony obiekt wybrano
widoczny na Rysunku 7 czerwony kwadrat na tablicy, zaś wartość początkowego wychylenia
środka pola widzenia głowicy od śledzonego obiektu zdefiniowana została fizycznym
ogranicznikiem obrotu stanowiska głowicy. Strojenie regulatora polegało na początkowym
wyzerowaniu wartości współczynników Ki i Kd i zwiększaniu wartości Kp do momentu, gdy
w układzie pojawiają się oscylacje. Wartość współczynnika została ustawiona na połowę
wartości z charakterystyki typu spadek ćwierci amplitudy. Wartość Ki została następnie
zwiększona do poziomu, w którym uchyb stawał się niezauważalny w akceptowalnie krótkim
czasie. Tak wyznaczone wartości Kp i Ki stały się wartościami wyjściowymi do dalszych
eksperymentów, w których były one zmieniane w niewielkim zakresie, przy jednoczesnej
obserwacji odpowiedzi głowicy. Eksperymentalnie dobrana została także trzecia wartość:
współczynnik Kd . Ostateczne dobory nastaw regulatora pozwoliły na otrzymanie odpowiedzi
układu na skok jednostkowy o przebiegu zaprezentowanym na Wykresie 8. Jak można
zaobserwować, dla przypadku gdy obiekt zaczyna być śledzonym w momencie gdy znajduje
się w połowie odległości między środkiem ekranu a jego krawędzią, układ potrafi wycentrować
obraz na śledzony obiekt już w przeciągu ok. 2 sekund. Wynik ten jest wystarczający
dla większości standardowych zastosowań głowicy.
600

wartosc regulatora
przesuniecie (x1000)

500

Prędkość silnika, przesunięcie
(x1000)
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1. Ustawienie wartości współczynników Kp, Ki i Kd dla badanego nastawu regulatora,
2. Uruchomienie algorytmu śledzenia na wybranym obiekcie,
3. Odsunięcie środka pola widzenia głowicy od śledzonego obiektu o zadaną wartość
kątową,
4. Włączenie funkcji odpracowania odchyleń przez silniki urządzenia.

400
300
200
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0
0

734
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2203

2937

3671

4406

-100
-200

Czas [ms]

Wykres 8. Wartości wyjściowe regulatora PID oraz zarejestrowane przesunięcia śledzonego obiektu w czasie

Pamiętać należy iż zaprezentowany powyżej wykres odnosi się do sytuacji gdy algorytm
śledzenia był aktywny, zaś silniki mogły odpracować wychylenie dopiero w momencie
wciśnięcia odpowiedniego przycisku. Przy standardowej pracy urządzenia, gdy zarówno
algorytm jak i zasilanie silników uruchamiane są jednocześnie (gdy obiekt jest w centrum
obrazu), uchyb cały czas pozostaje na akceptowalnym poziomie i nie przekracza wartości 10%
a głowica sprawnie podąża za wskazanym przez operatora celem. Badania wykazały
iż rezultaty są tym gorsze, im szybciej obserwowany obiekt potrafi się przemieszczać. Jeśli
przyspieszenia ruchu obiektów są niewielkie, układ działa bez zastrzeżeń. Analiza pozwoliła
stwierdzić iż za brak możliwości dokładnego utrzymania śledzonego obiektu w centrum ekranu
przy gwałtownych zmianach położenia odpowiada dość duże opóźnienie kamery światła
widzialnego. Średnia zwłoka transmisji obrazu wynosi bowiem ok. 500 ms. Przy uruchomieniu
algorytmu regulatora dla obrazu pozyskanego dla kamery pracującej w zakresie podczerwieni,
rejestrowane uchyby były znacznie mniejsze a układ sterowania działał bez zastrzeżeń.
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6. Znaczenie wojskowe, gospodarcze i poznawcze
W wyniku zrealizowanych prac opracowany został w pełni autonomiczny system
sterowania, stabilizacji i śledzenia obiektów ruchomych. Jest on zoptymalizowany pod kątem
pracy na platformie WH-1, jednak otwarta struktura kodu, wykorzystany język programowania
(C, C++ oraz C#), a także modułowość architektury pozwala na jego implementację
w dowolnym innym urządzeniu podobnej klasy. Pozwoli to na znaczną redukcję kosztów
w przypadku dalszego rozwoju projektu, bądź tworzenia rozwiązań bazujących na podobnych
schematach sterowania. Wykorzystane i przebadane algorytmy wykrywania przesunięć obrazu
oraz algorytmy śledzenia mogą znaleźć zastosowanie we wszelkiego rodzaju systemach
wykorzystujących w swym działaniu namierzanie i śledzenie, takich jak np.:








bezzałogowe i załogowe statki powietrzne,
zintegrowane systemy monitorowania przestrzeni powietrznej,
maszty obserwacyjne,
głowice radarowe,
głowice antenowe,
czołgi, działa samobieżne,
systemy obrony przeciwlotniczej.

Przeprowadzenie badań teoretycznych, oraz następująca po nich implementacja najbardziej
efektywnych algorytmów w opracowanym urządzeniu i połączenie ich z systemem sterowania
głowicą umożliwiły:
 fizyczną weryfikację przydatności zaawansowanych metod analizy obrazów
w optoelektronicznych urządzeniach obserwacyjnych,
 optymalizację działania systemu stabilizacji pod kątem jakości wyników
otrzymywanych dla urządzeń klasy głowicy obserwacyjnej,
 optymalizację działania systemu stabilizacji pod kątem płynności działania dla urządzeń
klasy głowicy obserwacyjnej,
 optymalizację działania systemu śledzenia obiektów ruchomych pod kątem jakości
wyników otrzymywanych dla urządzeń klasy głowicy obserwacyjnej,
 optymalizację działania systemu śledzenia obiektów ruchomych pod kątem płynności
działania dla urządzeń klasy głowicy obserwacyjnej.
Ponieważ dostępne na rynku rozwiązania są w zdecydowanej większości objęte tajemnicą
przemysłową, nie jest możliwy ich dalszy rozwój, optymalizacja pod kątem warunków w jakich

będą wykorzystywane, ani nawet szczegółowe określenie granicznych parametrów ich pracy.
W przypadku implementacji własnych algorytmów śledzenia i stabilizacji, możliwe jest
zarówno dostosowanie systemu do potrzeb użytkownika końcowego (np. uwzględnienie
warunków w jakich zazwyczaj można zaobserwować śledzone obiekty), jak i wykrywanie
i uodparnianie algorytmów na różnego rodzaju anomalie. Dodatkowo, przyjęta architektura
systemu umożliwia proste przeniesienie go na dowolną inną platformę i optymalizację pod jej
kątem, co ostatecznie umożliwi dalszy rozwój projektu zarówno w dziedzinie hardware-u,
jak i rozwiązań algorytmicznych.
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7. Nowoczesność i atrakcyjność metodyki badań
Algorytmy przetwarzania i analizy obrazów są w chwili obecnej, obok algorytmów
sztucznej inteligencji, algorytmów kwantowych czy metod symulacyjnych, najbardziej
zaawansowanymi i przyszłościowymi dziedzinami współczesnej informatyki. Możliwość ich
integracji z mechatronicznym urządzeniem powoduje, że z założenia stosunkowo proste
rozwiązanie staje się złożonym systemem, który jest w stanie samodzielnie analizować
otaczającą go rzeczywistość i podejmować stosowne decyzje. Wykorzystanie algorytmów
analizy obrazów cyfrowych doskonale wpisuje się w aktualnie obowiązujący kierunek rozwoju
elektronicznych systemów wizyjnych. Opracowanie najbardziej efektywnego algorytmu
stabilizacji pola widzenia i śledzenia obiektów oraz jego późniejsza integracja
z mechatronicznym systemem sterowania głowicą obserwacyjną, poza tym że samo w sobie
stanowiło niezwykle interesujące zagadnienie, jest także niejako połączeniem teoretycznego
świata informatyki w fizycznym, „żywym” światem urządzeń mechanicznych.
Nowatorskim elementem podjętej problematyki jest także niewątpliwie wykorzystanie
do stabilizacji urządzenia mechanicznego własnego rozwiązania opartego o analizę obrazów
cyfrowych, a nie jak to w większości przypadków bywa systemów wykorzystujących czujniki
inercyjne i żyroskopowe. Opracowane rozwiązanie zostanie także w przyszłości zintegrowane
z istniejącym już systemem stabilizacji inercyjnej. Hybrydowy elektroniczno-inercyjny system
będzie w stanie połączyć zalety i jednocześnie wyeliminować wady każdego ze składowych
komponentów.
Ze względu na brak na rynku podobnych rozwiązań bazujących na otwartej architekturze,
proponowany system jest niezwykle atrakcyjny z uwagi na możliwość dalszego rozwoju
algorytmów oraz wprowadzania modyfikacji pod kątem dopasowania do ściśle określonych
warunków pracy urządzenia.

8. Podsumowanie
W ramach zrealizowanych prac przeprowadzone zostały następujące badania i opracowano
wymienione poniżej elementy systemu. Jest to oryginalny wkład autora w obszarze analizy
i przetwarzania obrazów cyfrowych.
1.

Opracowanie i implementacja algorytmów umożliwiających wyznaczanie przesunięć
obrazu, bazujących na analizie histogramów osiowych: C-HDC i B-HDC [30], [31]:
a)
b)

Określenie wpływu szerokości okna przeszukiwania n na otrzymywaną wartość
przesunięcia obrazu,
Określenie wpływu przyjętej metody poszukiwania wzorca na poprawność, i ocena
poprawności otrzymywanych wyników na podstawie analizy zarejestrowanego materiału
wideo (metoda korelacji krzyżowych, metoda korelacji krzyżowych znormalizowana,
metoda różnicowa),

2.

Opracowanie i implementacja hybrydowych algorytmów detekcji ruchu, bazujących
na połączeniu standardowych metod subtrakcji tła z wynikami algorytmów rodziny
HDC:
a)
b)
c)
d)

3.
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4.
5.

Implementacja i ocena poprawności otrzymywanych wyników dla standardowego
algorytmu subtrakcji operującego na histogramach osiowych,
Implementacja i ocena poprawności otrzymywanych wyników dla algorytmu subtrakcji
opartego o model KDE, operującego na histogramach osiowych [32],
Implementacja i ocena poprawności otrzymywanych wyników dla standardowego
algorytmu subtrakcji operującego na macierzy obrazu [33] [34],
Implementacja i ocena poprawności otrzymywanych wyników dla algorytmu Improved
adaptive Gaussian mixture model for background subtraction operującego na macierzy
obrazu.

Opracowanie, implementacja i ocena jakości otrzymywanych wyników dla
hybrydowych metod łączących algorytm śledzenia ruchomych obiektów Meanshift
z algorytmami C-HDC i B-HDC,
Weryfikacja użyteczności wyników algorytmów śledzenia dla układów automatycznej
regulacji w systemach sterowania głowicami obserwacyjnymi,
Weryfikacja użyteczności wyników algorytmów stabilizacji pola widzenia dla układów
automatycznej regulacji w systemach sterowania głowicami obserwacyjnymi.

Poza badaniami związanymi stricte z tematyką analizy obrazów cyfrowych wykonano także
szereg dodatkowych czynności i pomiarów. Było to niezbędne do weryfikacji postawionej we
wstępie rozprawy tezy, a także stanowiło uzupełnienie całości prowadzonych badań.
Oryginalnym dorobkiem autora w tym obszarze jest:
6.
7.

8.
9.

10.

Implementacja i ocena dokładności otrzymywanych wyników i przydatności
algorytmów rodziny HDC na potrzeby wykorzystanej platformy obserwacyjnej WH-1,
Identyfikacja przyczyny i implementacja mechanizmu niwelowania wpływu zakłóceń
na poprawność otrzymanych wyników dla opracowanych hybrydowych algorytmów
detekcji ruchu,
Analiza poprawności otrzymywanych wyników algorytmów Camshift i Meanshift dla
zarejestrowanego przez WH-1 materiału wideo.
Opracowanie koncepcji systemu śledzenia [1], implementacja obu analizowanych
algorytmów w głowicy WH-1 i ocena poprawności ich działania (w czasie
rzeczywistym) w urządzeniu pod kątem jakości danych wyjściowych i prędkości
działania,
Opracowanie i implementacja systemu sterowania głowicą optoelektroniczną WH-1:
a)

b)
c)

Analiza możliwych do implementacji konfiguracji elementów sterujących
i zaproponowanie odpowiedniej wartości liczby mikrokroków dla silników,
umożliwiającej uzyskanie zadanego zakresu prędkości kątowych głowicy,
Dokonanie stosownych pomiarów celem weryfikacji zgodności otrzymanych wyników
z założeniami projektowymi,
Opracowanie i wdrożenie koncepcji przepływu danych sterujących pomiędzy elementami
systemu sterowania [1],

d)
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e)

Analiza możliwości implementacji układu automatycznej regulacji w systemie i wybór
metody transmisji danych sterujących umożliwiającej poprawną pracę regulatora,
Implementacja regulatora PID i dobór najbardziej efektywnych wartości nastaw.

Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów potwierdzają prawdziwość przyjętej tezy
rozprawy. Bazujące na analizie histogramów osiowych algorytmy rodziny HDC pozwalają na
określenie przesunięć kamery z dokładnością rzędu kilku pikseli. Możliwości opartego o nie
systemu stabilizacji elektronicznej zostały zweryfikowane po zaimplementowaniu go
w głowicy optoelektronicznej WH-1. Stabilizacja platformy działa płynnie i z dużą
dokładnością, nawet w przypadku pojawiania się zakłóceń w postaci nieznacznych zmian
sceny.
Zaimplementowane w urządzeniu algorytmy śledzenia zadanego obiektu, dla nieruchomej
lub płynnie poruszającej się kamery działają bez zarzutu. Zostało to potwierdzone serią testów
przeprowadzonych w różnych środowiskach. Sprzęgnięcie wyników ich działania z systemem
sterowania głowicą pozwoliło na otrzymanie bardzo dobrze działającego układu śledzenia. Przy
prawidłowo zaznaczonym celu obiekt ten nie był gubiony, a właściwe zestrojenie układu
automatycznej regulacji pozwoliło na uzyskanie niewielkiego uchybu. Wprowadzenie
do algorytmu śledzenia wyliczonych metodami HDC poprawek w znacznej mierze uodporniło
standardową metodę na sytuacje, gdy kamera wykonuje gwałtowny ruch. Testy hybrydowych
metod Meanshift-CHDC i Meanshift-BHDC wykazały, że śledzone obiekty nie były gubione
w krytycznych momentach. Algorytmy te stanowiły tym samym znaczące usprawnienie
bazowej metody Meanshift.
Celem weryfikacji możliwości algorytmów stabilizacji optycznej i algorytmów śledzenia
konieczne było także wcześniejsze opracowanie systemu sterowania głowicą, włącznie
z przeprowadzeniem niezbędnych badań związanych z jego implementacją i działaniem,
oraz z zaprogramowaniem i zestrojeniem układu automatycznej regulacji.
Znaczna redukcja liczby zmian wykrytych na analizowanym obrazie pozwoliła też
potwierdzić przydatność algorytmów rodziny HDC przy wspomaganiu metod subtrakcji tła
wykorzystanych do detekcji ruchu. Z uwagi na ograniczenia techniczne wykorzystanego
sprzętu rejestrującego nie było jednak możliwe dokonanie bardzo dokładnej oceny wpływu
wprowadzenia modyfikacji.
Wszystkie zrealizowane prace i badania pozwoliły także, prócz potwierdzenia przyjętej
tezy rozprawy, jednoznacznie stwierdzić iż możliwym jest zbudowanie w pełni sprawnego,
działającego w czasie rzeczywistym układu głowicy obserwacyjnej, którego praca opiera się
o zaimplementowane w nim algorytmy przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych.
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