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Metody kalibracji urz¹dzeñ
do akwizycji sygna³ów okoruchowych***
1. Wprowadzenie
Urz¹dzenie do akwizycji sygna³u okoruchowego (eye-traker) mo¿na podzieliæ na dwa
g³ówne modu³y funkcjonalne. Zadaniem pierwszego jest generowanie trajektorii ruchu oka,
najczêciej w postaci wspó³rzêdnych rodka ciê¿koci renicy lub rodka elipsy opisuj¹cej
renicê. Mo¿e ono odbywaæ siê z wykorzystaniem ró¿nych metod: wizyjnej, fotoelektrycznej, magnetycznej, lub za pomoc¹ elektrookulogramu [1]. Wyjciem z modu³u jest zbiór
wspó³rzêdnych kolejnych po³o¿eñ oka osoby badanej. Modu³ kalibracyjny odpowiada za
przeliczenie trajektorii oka na wspó³rzêdne rzeczywiste, przyk³adowo na ekranie monitora,
co pozwala nanieæ kolejne punkty skupienia wzroku na analizowany obraz lub film, albo
stworzyæ efektywny interfejs cz³owiek-komputer.
Kalibracja eye-trackera jest w wielu przypadkach procesem doæ uci¹¿liwym, co ogranicza wykorzystanie tego typu urz¹dzeñ, szczególnie w interfejsach cz³owiek-komputer.
Obecnie trwaj¹ intensywne prace nad systemami, niewymagaj¹cymi kalibracji. W pracy
[13] zaproponowano system, w którym u¿yto kilku kamer i róde³ wiat³a w celu estymacji
kierunku wzroku. W artykule [11] Morimoto, Amir i Flickner zaproponowali system wolny
od kalibracji, w którym u¿yto jednej kamery oraz dwóch lub wiêcej róde³ wiat³a podczerwonego. Symulacyjnie wyznaczona dok³adnoæ urz¹dzenia wynosi³a oko³o 3o. Inne
rozwi¹zanie zaproponowane zosta³o w pracy [15]; w systemie tym u¿yto piêæ owietlaczy
podczerwieni  cztery zamontowano w rogach monitora i jeden umieszczono blisko osi
optycznej obiektywu  aby uzyskaæ efekt jasnej renicy. Dok³adnoæ tego systemu wynosi³a
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oko³o 2o. W rozwi¹zaniu zaproponowanym w artykule [7] wykorzystano kilka sensorów.
Na podstawie danych z sensorów by³o mo¿liwe okrelenie kierunku patrzenia
z dok³adnoci¹ oko³o 5o. Podstawow¹ zalet¹ wymienionych systemów jest brak koniecznoci wykonywania procedury kalibracyjnej, ale odbywa siê to kosztem uzyskiwanej dok³adnoci. Do czynników, które wp³ywaj¹ na b³¹d pomiaru, mo¿na zaliczyæ [6]:
 ró¿nice w kszta³cie i wielkoci ga³ki ocznej pomiêdzy osobami;
 sposób za³amywania siê wiat³a na powierzchni rogówki (z uwagi na fakt, ¿e przestrzeñ miêdzy rogówk¹ a soczewk¹ jest wype³niona p³ynem);
 ró¿nicê miêdzy osi¹ optyczn¹ a wzrokow¹;
 umiejscowienie ekranu, na którym prezentowane s¹. obrazy, filmy, strony www etc.;
 za³amanie siê wiat³a na okularach u¿ytkownika  nale¿y wówczas uwzglêdniæ fakt, ¿e
wielkoæ i umiejscowienie renicy ró¿ni¹ siê od rzeczywistych.
W celu eliminacji wp³ywu wymienionych czynników na dok³adnoæ pomiaru, zarówno w zastosowaniach badawczo-rozwojowych, jak i komercyjnych, stosuje siê kalibracjê
osobnicz¹.
Precyzyjna transformacja z uk³adu wspó³rzêdnych zwi¹zanego z urz¹dzeniem rejestruj¹cym ruch oka (np. kamer¹) do uk³adu zwi¹zanego z ekranem monitora jest szczególnie wa¿na w systemach, w których stosuje siê ledzenie wzroku jako metodê interakcji
z komputerem. Dodatkowo, aby taki interfejs by³ efektywny, konieczne jest wyznaczanie
po³o¿enia rodka renicy i przeliczanie trajektorii w czasie rzeczywistym.
W artykule opisano i porównano wybrane metody kalibracji: przekszta³cenie liniowe,
przekszta³cenie nieliniowe drugiego stopnia oraz przekszta³cenie liniowe wymagaj¹ce tylko dwóch punktów kalibracyjnych. Dodatkowo do kalibracji wykorzystano jednokierunkowe sieci neuronowe: o liniowych i radialnych funkcjach bazowych (RBFNN – Radial
Based Functions Neural Networks). Testy przeprowadzono na wizyjnym urz¹dzeniu do ledzenia ruchu ga³ki ocznej, które dzia³a na zasadzie efektu jasnej i ciemnej renicy oraz
dostarcza sygna³ okoruchowy z czêstotliwoci¹ 50 Hz [9].
W rozdziale 2 scharakteryzowano wykorzystane metody kalibracji. Rozdzia³ 3 zawiera opis metodologii przeprowadzonych testów. W rozdziale 4 podano i omówiono wyniki
wykonanych eksperymentów.

2. Metody kalibracji
Typowa procedura kalibracji ma nastêpuj¹cy przebieg: osoba badana skupia wzrok na
punktach pojawiaj¹cych siê w ró¿nych miejscach na ekranie. Podczas zatrzymania wzroku
na punkcie zbierane s¹ dane, które nastêpnie pozwalaj¹ okreliæ parametry transformacji
pomiêdzy wspó³rzêdnymi uzyskiwanymi z urz¹dzenia a wspó³rzêdnymi na ekranie. Do porównania wybrano opisane poni¿ej metody kalibracji.
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2.1. Proste przekszta³cenie liniowe
Proste przekszta³cenie liniowe [12] wymaga co najmniej 5 punktów kalibracyjnych.
Transformacja miêdzy uk³adem wspó³rzêdnych ekranu a kamery dana jest wzorem:

xs = a0 + a 1 x
ys = b0 + b 1 y

(1)

gdzie (xs, ys) s¹ wspó³rzêdnymi punktu na ekranie, (x, y) wspó³rzêdnymi rodka renicy na
obrazie kamery. Wspó³czynniki (a0,a1) oraz (b0, b1) s¹ nieznane i mo¿na je wyznaczyæ za
pomoc¹ metody najmniejszych kwadratów.

2.2. Przekszta³cenie liniowe  dwupunktowe
Zhu i Yang [16] zaproponowali przekszta³cenie liniowe, wymagaj¹ce jedynie dwóch
punktów kalibracyjnych:

xs = xs1 +

x − x1
( xs 2 − xs1 )
x2 − x1

y − y1
( ys 2 − ys1 )
ys = ys1 +
y2 − y1

(2)

gdzie (xs, ys) s¹ wspó³rzêdnymi punktu na ekranie, (xs1, ys1) oraz (xs2, ys2) s¹ wspó³rzêdnymi
ekranowymi punktów kalibracji, (x1, y1) oraz (x2, y2) odpowiadaj¹ wspó³rzêdnym rodka
renicy na obrazie kamery, które odpowiadaj¹ punktom kalibracji, (x, y) s¹ aktualnie zarejestrowanymi wspó³rzêdnymi rodka renicy.

2.3. Przekszta³cenie nieliniowe  wielomian drugiego stopnia
Przekszta³cenie nieliniowe w postaci wielomianu 2. stopnia jest podstaw¹ procedur kalibracji wielu systemów i popularnym tematem badañ [2, 3, 10, 12]. Mo¿e byæ wykorzystane
dla 9 lub 25 punktów kalibracyjnych. Wielomian ten przyjmuje nastêpuj¹c¹ postaæ:

xs = a0 + a 1 x + a2 y + a3 xy + a4 x 2 + a5 y 2
ys = b0 + b 1 y + b2 y + b3 xy + b4 x 2 + b5 y 2

(3)

gdzie wspó³czynniki (a0 – a5) oraz (b0 – b5) s¹ nieznane i mo¿na je znaleæ za pomoc¹
metody najmniejszych kwadratów.
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2.4. Sieæ neuronowa
Wykorzystanie sieci neuronowej do kalibracji systemu ledzenia ruchu ga³ki ocznej
zosta³o opisane w artykule [5]. W niniejszej pracy zastosowano model pojedynczego neuronu opisanego równaniem [14]
a = f ( Wp + b)

(4)

gdzie:
p  wektor wejciowy,
W – wektor wag, b sk³adnik sta³y (bias),
f  funkcja aktywacji.
Neuron mo¿e mieæ ró¿n¹ funkcjê aktywacji: liniow¹, sigmoidaln¹, logistyczn¹. Do
implementacji kalibracji zastosowano sieæ o liniowej funkcji aktywacji. Uczenie sieci odbywa³o siê metod¹ wstecznej propagacji b³êdu (backpropagation).

2.5. Sieæ neuronowa RBFNN
Model pojedynczego neuronu sieci o radialnych funkcjach bazowych (RBFNN) zaprezentowano na rysunku 1a. Przez p oznaczono wektor wejæ, w wektor wag, a b sk³adnik
sta³y (bias). Funkcja aktywacji neuronu opisana jest równaniem:

radbas (n) = e− n

2

(5)

Postaæ funkcji aktywacji przedstawiono na rysunku 1b. Sieæ RBFNN sk³ada siê
z dwóch warstw: ukrytej z neuronami RBF oraz wyjciowej liniowej. Zaletami tego typu
sieci jest krótki czas uczenia oraz potwierdzona przydatnoæ w zagadnieniach interpolacyjnych [3]. Autorzy pracy [8] z powodzeniem wykorzystali sieci RBFNN do jednokrotnej
(dla danego u¿ytkownika procedura kalibracji wykonywana jest tylko raz) kalibracji systemu ledz¹cego ruch ga³ki ocznej.
a)

b)

+
-

||

||

n

a

Rys. 1. Sieæ RBFNN: a) model neuronu; b) funkcja aktywacji neuronu
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Do implementacji i uczenia sieci zosta³o wykorzystane narzêdzie Neural Network
Toolbox z pakietu Matlab (wersja 2009b). Sieæ przetestowano na 2, 5, 9 i 25 punktach kalibracyjnych.

3. Metodologia eksperymentu
Procedura kalibracji zosta³a przeprowadzona na zbiorze punktów, których liczba
zale¿na by³a od metody. Rozmieszczenie oraz kolejnoæ wywietlania punktów zosta³y
zaprezentowane na rysunku 2. Z uwagi na prêdkoæ ruchu oka, która dla sakad wynosi
30100 ms oraz czas reakcji na pojawienie siê bodca wynosz¹cy 100300 ms, ustalono
czas wywietlania pojedynczego punktu na 1500 ms. Dobór czasu wywietlania punktu jest
kompromisem pomiêdzy czasoch³onnoci¹ procedury kalibracji a ³atwoci¹ interpretacji
wyników. Dla d³u¿szego czasu udaje siê uzyskaæ na mapie trajektorii oka (rys. 5) wyrane
maksima, które odpowiadaj¹ fiksacjom.

Rys. 2. Schemat planszy kalibracyjnej

Po przeprowadzeniu kalibracji osoby badane zosta³y poddane dwóm testom. Pierwszy
test polega³ na wodzeniu wzrokiem za punktem, który porusza³ siê po dwóch trajektoriach
eliptycznych (rys. 3a). Ka¿da z trajektorii by³a prezentowana u¿ytkownikowi jednokrotnie.
W drugim tecie u¿ytkownik skupia³ wzrok na punkcie, który pojawia³ siê w losowych
miejscach ekranu. Miejsc losowych by³o 36, kolejnoæ ich wywietlania by³a identyczna
dla ka¿dego u¿ytkownika (rys. 3b).
Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 4. Osie xs i ys s¹ wspólne dla uk³adu zwi¹zanego z laboratorium i ekranem, o zs jest prostopad³a do ekranu. Podczas badañ g³owa osoby, dla której przeprowadzano kalibracjê, by³a unieruchomiona,
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w zwi¹zku z czym uk³ad wspó³rzêdnych dla g³owy i laboratorium by³ taki sam. Rejestracja
ruchów ga³ki ocznej odbywa³a siê dla jednego oka, za pomoc¹ eye-trackera wykorzystuj¹cego efekt jasnej i ciemnej renicy, pracuj¹cego z czêstotliwoci¹ 50 Hz, przy rozdzielczoci obrazu 720 × 576 pikseli [9]. Wspó³rzêdne rodka renicy, odczytywane z urz¹dzenia,
s¹ zwi¹zane z uk³adem wspó³rzêdnych kamery (x, y, z), w zwi¹zku z czym nale¿y je transformowaæ do uk³adu zwi¹zanego z ekranem (xs, ys, zs). Dla wszystkich obrazów oka rodek
renicy zosta³ wyznaczony tym samym algorytmem.
a)

b)

Rys. 3. Schemat plansz testowych: a) trajektoria eliptyczna;
b) punkty skupienia (wywietlane w losowej kolejnoci)

Rys. 4. Schemat stanowiska badawczego

Na podstawie uzyskanych trajektorii rodka ciê¿koci renicy utworzono mapy
przedstawiaj¹ce fiksacje. Przyk³adowe mapy dla kalibracji, testu wodzenia i testu skupienia
przedstawiono na rysunkach 5a–5c.
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B³¹d transformacji miêdzy uk³adem wspó³rzêdnych ekranu a kamery wyliczano na
podstawie zale¿noci:
err = ( xt − xs )2 − ( yt − ys )2

(6)

gdzie (xt, yt) s¹ wspó³rzêdnymi punktu, na którym u¿ytkownik skupia³ wzrok, a (xs, ys) s¹
wspó³rzêdnymi punktu skupienia wzroku po transformacji.
b)

a)

c)

Rys. 5. Mapy fiksacji: a) punkty kalibracyjne; b) wodzenie za elips¹;
c) punkty skupienia

4. Wyniki
Opisane w rozdziale 3 eksperymenty zosta³y przeprowadzone na szeciu osobach. Na
podstawie wstêpnych wyników dokonano ostatecznego wyboru architektury sieci neuronowych. Dla klasycznej sieci neuronowej (podrozdz. 2.4) po wypróbowaniu ró¿nych funkcji
aktywacji: liniowej oraz sigmoidalnej, a tak¿e ró¿nej liczby neuronów w warstwie ukrytej
ostatecznie zdecydowano siê na sieæ z liniow¹ funkcj¹ przejcia i jednym neuronem w warstwie ukrytej. Maksymalny b³¹d zosta³ ustalony jako 0,001. W przypadku sieci RBF wykorzystano algorytm, który sam dobiera³ architekturê sieci, tak aby uzyskaæ b³¹d mniejszy od
zadanego. Maksymalny b³¹d zosta³ ustalony na poziomie 0,005. W obu przypadkach zaimplementowano osobne sieci do transformacji wspó³rzêdnej X oraz Y.
W tabeli 1 zestawiono metody kalibracji z liczb¹ punktów kalibracyjnych. Znakiem X
oznaczono, ¿e metoda by³a wykorzystywana z dan¹ liczb¹ punktów kalibracyjnych.
Urednione wyniki testu wodzenia po trajektorii eliptycznej dla szeciu badanych osób
zaprezentowano na wykresie (rys. 6a).
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Tabela 1
Metody kalibracyjne i liczba punktów kalibracji

Liczba punktów kalibracyjnych (k)
Metoda kalibracji
Liniowa
Liniowa dwupunktowa

2
(L_k)
(L2_k)

5

9

25

X

X

X
X

Wielomian 2 stopnia

(W2_k)

Liniowa sieæ neuronowa

(NN_k)

X

X

X

X

Sieñ neuronowa RBF

(RBF_k)

X

X

X

X

a)

b)

Rys. 6. Test wodzenia po trajektorii eliptycznej: a) urednione wyniki (b³¹d redniokwadratowy
i odchylenie standardowe) dla szeciu badanych osób; b) wynik dla szeciu osób, metoda W2_25

Analiza zaprezentowanych danych pozwala stwierdziæ, ¿e najwiêkszy b³¹d otrzymuje
siê dla metod L2_2 (przekszta³cenie liniowe dwupunktowe) oraz NN_2 (liniowej sieci neuronowej i dwóch punktów kalibracyjnych). B³¹d dla pozosta³ych metod kalibracji mo¿na
uznaæ za zbli¿ony, przy czym jest on nieznacznie mniejszy w przypadku metod opartych
na nieliniowym przekszta³ceniu drugiego stopnia (W2_9 i W2_25). Warto te¿ podkreliæ,
¿e wyniki znacznie ró¿ni³y siê pomiêdzy badanymi osobami. Na wykresie (rys. 6b) zaprezentowano b³¹d redniokwadratowy dla ka¿dej z badanych osób dla kalibracji z wykorzystaniem nieliniowego przekszta³cenia drugiego stopnia. Zauwa¿ono, ¿e du¿y wp³yw na
dok³adnoæ kalibracji ma obycie osoby badanej z eksperymentem. Je¿eli wiedzia³a ona, jak
ma przebiegaæ procedura i w jaki sposób bêd¹ pojawiaæ siê na ekranie punkty (zarówno
kalibracyjne jak i testowe), to zarejestrowana trajektoria by³a bardzo zbli¿ona do rzeczywistej (osoby 1, 2, 5, 6). W przypadku gdy osoba badana wykonywa³a zadanie po raz pierw-
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szy (3, 4), b³¹d by³ wyranie wiêkszy. Przyk³adowe zarejestrowane trajektorie dla testu wodzenia po trajektorii eliptycznej zaprezentowano na rysunku 7. Wykorzystano kalibracjê
metod¹ W2_25.
b)

a)

Rys. 7. Przyk³adowy rezultat testu kalibracji W2_25 dla trajektorii eliptycznej:
a) osoba 1; b) osoba 4

Urednione wyniki testu skupiania wzroku na losowych punktach ekranu dla czterech osób przedstawiono na rysunku 8a. Analiza zaprezentowanych danych potwierdza spostrze¿enia poczynione dla testu z wodzeniem po trajektorii eliptycznej: najwiêksze
b³êdy wystêpuj¹ w przypadku metod opartych na dwóch punktach kalibracyjnych
(NN_2, L2_2,RBF_2). Dla pozosta³ych metod wyznaczony b³¹d jest na podobnym poziomie, przy czym najni¿szy dla NN_25. Na rysunku 8b zaprezentowano b³¹d redniokwadratowy dla ka¿dej z badanych osób dla metody W2_25. Na rysunku 9 pokazano przyk³adowe
rezultaty przeprowadzonego testu.
a)

b)

Rys. 8. Test skupiania wzroku: a) urednione wyniki (b³¹d redniokwadratowy i odchylenie
standardowe) dla czterech badanych osób; b) wynik dla czterech osób dla metody NN_25
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a)

b)

Rys. 9. Przyk³adowy rezultat testu kalibracji NN_25 dla punktów skupienia:
a) osoba 1; b) osoba 3

4.1. Analiza rozdzielczoci k¹towej systemu
Na podstawie parametrów geometrycznych stanowiska: rozmiarów ekranu monitora
(34 × 27 cm) oraz odleg³oci oka osoby badanej od ekranu (50 cm) wyznaczono zakres
k¹towy ruchów oka, który wynosi: 30,2o w pionie oraz 37,5o w poziomie. rodek ciê¿koci
renicy rejestrowany by³ wewn¹trz prostok¹ta o rozmiarach ok. 90 × 30 pikseli [9]. Szacowana teoretyczna dok³adnoæ systemu w p³aszczynie pionowej wynosi: 1o, a w p³aszczynie poziomej: 0,41o. Przy rozdzielczoci monitora 1280 × 1024 pikseli daje to dok³adnoæ
w p³aszczynie pionowej ok. 34 piksele oraz w p³aszczynie poziomej ok. 14 pikseli. Na
podstawie analizy wyników testu skupienia wyznaczono dla najlepszej metody kalibracji
(NN_25) rednie b³êdy w p³aszczynie pionowej (48) i poziomej (40). Pozwoli³o to wyznaczyæ rzeczywist¹ dok³adnoæ systemu w p³aszczynie pionowej na ok. 1,5o i 2,8o w p³aszczynie poziomej.

4.2. Dyskusja
Wszystkie przetestowane metody kalibracyjne daj¹ podobne rezultaty. W przypadku
testu wodzenia za elips¹ najlepsze wyniki uzyskano dla metody z wielomianem drugiego
stopnia i 25 punktami kalibracyjnymi i s¹ one zgodne z przedstawionymi w artykule [12].
Dla testu z losowo wywietlanymi punktami skupienia najlepsze wyniki uzyskano dla liniowych sieci neuronowych i 25 punktów kalibracyjnych. W ka¿dym przypadku najgorsze
wyniki dawa³o wykorzystanie tylko dwóch punktów kalibracyjnych (niezale¿nie od metody). Warto zauwa¿yæ, ¿e nie wystêpowa³y znaczne ró¿nice pomiêdzy wariantami metod
wykorzystuj¹cymi ró¿n¹ liczbê punktów kalibracyjnych  na podstawie uzyskanych wyników mo¿na wnioskowaæ, ¿e kalibracja 5-punktowa powoduje powstanie tylko nieznacznie
wiêkszego b³êdu ni¿ 9- lub 25-punktowa.
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Wystêpuj¹ bardzo du¿e ró¿nice w b³êdach pomiêdzy osobami badanymi i zale¿¹ one
od stopnia zaznajomienia osoby z procedur¹ kalibracyjn¹ i testow¹. Osoby, które wykonywa³y badanie po raz pierwszy uzyskiwa³y wyniki znacznie gorsze. Dodatkowo na wielkoæ
b³êdu mia³y wp³yw: dok³adnoæ segmentacji obszaru renicy, wyznaczanie rodka ciê¿koci renicy (wykorzystano algorytmy opisane w [9]), sposób wyznaczania rodka skupienia
wzroku na mapach fiksacji (zarówno dla kalibracji, jak i dla testu z punktami skupienia)
oraz minimalne ruchy g³owy. W celu poprawienia dok³adnoci dzia³ania eye-trakera nale¿y
w toku dalszych prac wyeliminowaæ lub zminimalizowaæ wp³yw wyszczególnionych
czynników. Dodatkowo warto zaimplementowaæ tzw. model oka [6], który powinien pozwoliæ na zminimalizowanie b³êdów. Ponadto celowe wydaje siê przeprowadzenie badañ
na wiêkszej liczbie osób.

5. Podsumowanie
W artykule opisano i przetestowano szereg metod kalibracji urz¹dzeñ do akwizycji
ruchu ga³ki ocznej: prostej metody liniowej, metody liniowej wykorzystuj¹cej dwa punkty
kalibracyjne, metody nieliniowej z wielomianem drugiego stopnia, liniowych sieci neuronowych i sieci neuronowych z radialnymi funkcjami bazowymi (RBF). Metody kalibracji
przetestowano na szeciu osobach, w dwóch ró¿nych eksperymentach: wodzeniu po trajektorii eliptycznej i skupianiu wzroku w punktach losowo rozmieszczonych na ekranie.
Otrzymane wyniki wskazuj¹, ¿e najmniejszy b³¹d uzyskuje siê dla metody z wielomianem
drugiego stopnia. Dodatkowo zauwa¿ono, ¿e du¿y wp³yw na dok³adnoæ kalibracji ma dowiadczenie i zaznajomienie osoby badanej z procedur¹ kalibracyjn¹ i testow¹.
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