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Implementacja algorytmu generacji t³a
wraz z modu³em segmentacji obiektów ruchomych
i eliminacji cieni w uk³adach FPGA serii Spartan 6**
1. Wprowadzenie
Wspó³czenie obserwuje siê intensywny rozwój wizyjnych systemów nadzoru przestrzeni publicznej. Kamery instalowane s¹ w takich miejscach jak dworce, lotniska, sklepy,
budynki administracji, szko³y, uczelnie, muzea, galerie handlowe, a tak¿e, coraz czêciej,
jako element zabezpieczenia domów prywatnych. Od kilku lat coraz wiêksze znaczenie
zaczynaj¹ odgrywaæ systemy nadzoru wizyjnego, oparte na cyfrowej transmisji sygna³u
wizyjnego. Wzrost popularnoci tego typu rozwi¹zañ zwi¹zany jest z jednej strony z prób¹ zapewnienia coraz wy¿szego poziomu bezpieczeñstwa, a z drugiej z malej¹cymi kosztami instalacji systemów i u³atwieniem, jakim jest technologia kamer IP (transmisja obrazów poprzez sieæ Ethernet). Du¿ym wyzwaniem jest analiza uzyskanej informacji wizyjnej.
W przewa¿aj¹cej wiêkszoci przypadków, analizy dokonuje operator, który podejmuje decyzjê o wykrywaniu sytuacji niebezpiecznych na podstawie obserwacji kilku monitorów.
Dodatkowo strumienie wizyjne z kamer s¹ zapisywane i archiwizowane w celu ewentualnej
póniejszej analizy.
Obecnie trwaj¹ prace nad opracowaniem automatycznych algorytmów analizy sekwencji wideo z monitoringu wizyjnego, których zadaniem jest wykrywanie sytuacji niebezpiecznych  na przyk³ad: porzuconych przedmiotów (potencjalne ³adunki wybuchowe),
przypadków naruszenia strefy zabronionej (np. w muzeum), kradzie¿y (zaginiêcie przedmiotu chronionego), bójek, nag³ych zgromadzeñ ludzi i podobnych. Wykorzystywane
w tych pracach algorytmy, charakteryzuj¹ siê du¿¹ z³o¿onoci¹ obliczeniow¹ i dlatego ich
akceleracja sprzêtowa jest w wielu przypadkach bardzo po¿¹dana.
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W artykule zaprezentowano system do detekcji obiektów ruchomych zrealizowany
z wykorzystaniem zasobów uk³adu rekonfigurowalnego FPGA serii Spartan 6. Podstaw¹
dzia³ania systemu jest wykrywanie ruchu za pomoc¹ odejmowania t³a z wykorzystaniem
operacji generacji t³a oraz segmentacji obiektów na podstawie trzech kryteriów: jasnoci,
koloru i tekstury. Ponadto do realizacji systemu konieczne by³o zaimplementowanie szeregu
modu³ów w uk³adzie FPGA: komunikacji z kamer¹, konwersji sygna³u kolorowego z matrycy kamery, tzw. transformacji Bayera, konwersji przestrzeni barw RGB do CIE Lab, wydajnej komunikacji z zewnêtrzn¹ pamiêci¹ RAM, obs³ugi monitora oraz zaprojektowanie i
wykonanie modu³u sprzêtowego do pod³¹czenia kamery (standard Camera Link) do uk³adu
FPGA. W rozdziale 2 opisano ogóln¹ koncepcjê systemu, a w kolejnych rozdzia³ach od 3 do
7 budowê poszczególnych modu³ów. Artyku³ zakoñczony jest prezentacj¹ uzyskanych wyników i ich omówieniem.

2. Koncepcja systemu
W trakcie projektowania przyjêto za³o¿enie, ¿e system na wejciu bêdzie pobiera³ obraz z kamery, a na wyjciu zwraca³ maskê obiektów ruchomych, która wywietlana bêdzie
na monitorze LCD. Wszystkie konieczne obliczenia wykonywane bêd¹ w zasobach uk³adu
FPGA. Podczas prac wykorzystano p³ytê SP605 firmy Xilinx z uk³adem FPGA Spartan 6
(XC6SLX45T). Schemat systemu zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat systemu detekcji obiektów ruchomych

W sk³ad systemu wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy:
 kamera SI 1920HD firmy Silicon Imaging z interfejsem Camera Link;
 konwerter magistrali Camera Link na standard FMC (FPGA Mezzanine Card) zaprojektowany i wykonany przez jednego ze wspó³autorów, który umo¿liwia pod³¹czenie
kamery do karty przetwarzaj¹cej obraz;
 p³yta ewaluacyjna SP605 z uk³adem FPGA Spartan 6 firmy Xilinx, jako zasadnicza
platforma obliczeniowa, na której wykonywane s¹ wszystkie operacje zwi¹zane z przetwarzaniem sygna³u wizyjnego;
 monitor LCD do wizualizacji przetworzonego obrazu.
Schemat funkcjonalny systemu zrealizowanego w uk³adzie FPGA przedstawiono na
rysunku 2. Sk³ada siê on z nastêpuj¹cych modu³ów:
 cl2vga  odbiór sygna³u z kamery pracuj¹cej w standardzie Camera Link i przetworzenie go na standard VGA,
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bayer2rgb  odtworzenie koloru  wykonanie tzw. transformacji Bayera,
rgb2lab  konwersja przestrzeni barw z RGB na CIE Lab,
bg  realizacja generacji t³a,
seg  realizacja segmentacji obiektów ruchomych,
dvi  konwersja sygna³u do postaci mo¿liwej do wywietlania na monitorze,
regs  rejestry z parametrami algorytmu,
uart  transmisja danych do rejestrów z komputera PC (sterowanie algorytmem),
mem ctrl  kontroler pamiêci, wraz z buforami FIFO,
hw ddr ctrl  sprzêtowy kontroler pamiêci DDR3.

Rys. 2. Schemat funkcjonalny systemu zaimplementowanego w uk³adzie FPGA

3. Przetwarzanie sygna³u z kamery
3.1. Odbiór danych z kamery (modu³ cl2vga)
Zadaniem modu³u jest odebranie sygna³u wizyjnego wysy³anego przez kamerê
SI-1920HD-CL transmituj¹c¹ dane za pomoc¹ protoko³u Camera Link. Nastêpnie sygna³
ten jest konwertowany do postaci, która mo¿e byæ bezporednio wywietlona na monitorze
komputerowym. Wymaga to dopasowania sygna³ów synchronizacji pionowej i poziomej
(hsync, vsync) oraz czêstotliwoci zegara dla obu urz¹dzeñ, a tak¿e odpowiedniego u³o¿enia danych.
Aby mo¿liwe by³o bezporednie wywietlenie obrazu z kamery na monitorze, konieczna jest taka konfiguracja kamery, w której dostarczany sygna³ jest mo¿liwie jak najbardziej
zgodny ze standardem VGA. Z ca³ej gamy dostêpnych trybów wybrana zosta³a rozdzielczoæ 640×480 przy 60 klatkach na sekundê (zegar transmisji danych w ³¹czu Camera Link
wynosi 25 MHz).
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Warto zauwa¿yæ, ¿e kamera SI-1920HD-CL z powodu ograniczeñ magistrali Camera
Link nie jest w stanie pracowaæ z zegarem pikseli ni¿szym ni¿ 40 MHz. Poniewa¿ standard
VGA przewiduje czêstotliwoci pikseli równ¹ 25 MHz, wybrany zosta³ tryb pracy z zegarem 50 MHz (co przy rozdzielczoci 640×480 odpowiada 120 klatkom na sekundê), z myl¹ o dalszej redukcji strumienia wizyjnego. W celu dostosowania sygna³u do standardu
VGA, nale¿a³o albo odrzuciæ co drug¹ ramkê (poprzez buforowanie i odczyt z dwa razy
mniejsz¹ szybkoci¹) albo podnieæ rozdzielczoæ do 1280×480 i w tak otrzymanym obrazie odrzuciæ co drugi piksel. Z uwagi na prostotê implementacji sprzêtowej wybrane zosta³o
drugie rozwi¹zanie. Opisywane rozwi¹zanie ma charakter badawczo-rozwojowy. W procesie wdra¿ania, w rozwi¹zaniach dedykowanych do okrelonych systemów monitoringu, nale¿y dobraæ odpowiednie kamery w zale¿noci od stosowanej rozdzielczoci obrazu, co pozwoli unikn¹æ problemu niedopasowania zegara piksela kamery i urz¹dzenia przetwarzaj¹cego oraz parametrów urz¹dzeñ wizualizuj¹cych i rejestruj¹cych obraz.

3.2. Konwersja kolorów na RGB (modu³ bayer2rgb)
Czujniki obrazu zarówno CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), jak
i CCD (Charge Coupled Device) s¹ czu³e na zmianê jasnoci. Uzyskanie obrazu kolorowego wymaga optycznej filtracji sk³adowych barwnych. W kamerach kolorowych spotyka siê
dwa rozwi¹zania, które pozwalaj¹ na rejestracjê obrazu kolorowego: wykorzystanie trzech
czujników, ka¿dy z nich odpowiedzialny jest za rejestracjê jednej sk³adowej barwnej (np.
3×CCD, 3×CMOS) lub wykorzystanie jednego czujnika, w którym matryca czujnika pokryta jest mozaik¹ filtrów CFA (Color Filter Array). Drugie rozwi¹zanie, z uwagi na ni¿sze
koszty, jest chêtniej wykorzystywane. Jedn¹ z pierwszych i nadal stosowanych topologii
filtrów jest matryca filtrów Bayera [3]. W matrycy Bayera ka¿da komórka wiat³oczu³a pokryta jest filtrem przepuszczaj¹cym wiat³o o okrelonej barwie (czerwonej, niebieskiej,
zielonej). Sposób rozmieszczenia filtrów zaprezentowano na rysunku 3.

Rys. 3. Siatka Bayera i cztery warianty otoczenia

Zatem dla matrycy o ustalonym rozmiarze, dane o kolorze czerwonym i niebieskim
znajduj¹ siê tylko w 1/4 wszystkich komórek. Natomiast kolor zielony jest rejestrowany
w po³owie wszystkich pikseli. W celu uzyskania informacji o wartoci trzech kolorów
w ka¿dym punkcie matrycy stosowana jest interpolacja.
Interpolacji dokonuje siê na podstawie analizy otoczenia o rozmiarze 3×3 dla danego
piksela. W pierwszym kroku konieczne jest ustalenie, jaki wariant otoczenia wystêpuje dla
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danej lokalizacji (warianty zosta³y zaprezentowane na rysunku 3). Wartoæ koloru jest odczytywana bezporednio dla piksela o danym kolorze, wartoæ dwóch pozosta³ych kolorów
jest wyliczana jako rednia z wartoci s¹siadów o danym kolorze (tzw. interpolacja dwuliniowa). Zagadnienie odtwarzania koloru na podstawie matrycy Bayera i implementacja potokowa algorytmu opisane zosta³y szerzej m.in. w pracach [10, 11].
Zgodnie z opisem z punktu 3.1, obraz 1280×480 ma byæ zredukowany do rozmiaru
640×480 przez odrzucenie co drugiego piksela. Jeli zastosuje siê takie podejcie bezporednio do matrycy Bayera (jak zaprezentowano na rysunku 4a i b), to utracona zostanie
informacja o jednej ze sk³adowych barwnych. W zwi¹zku z tym, piksele nale¿y odrzucaæ
w inny sposób (rys. 4c i 4d).
a)

b)

c)

d)

Rys. 4. Redukcja pikseli na siatce Bayera: a) i b) warianty niepoprawne;
c) i d) warianty poprawne

W zrealizowanym systemie zdecydowano siê na rozwi¹zanie przedstawione na rysunku 4c. W ten sposób zredukowana zosta³a iloæ danych, przy jednoczesnym zachowaniu
informacji o kolorze. Skutkiem ubocznym redukcji rozdzielczoci jest nieznaczna deformacja linii i brzegów.

3.3. Konwersja RGB na CIE Lab (modu³ rgb2lab)
W przypadku realizacji kolorowego systemu wizyjnego istotny jest wybór przestrzeni
barw. W pracy [4] Autorzy przebadali szereg przestrzeni barw i uzyskane wyniki wskazuj¹,
¿e do segmentacji z jednoczesn¹ redukcj¹ cieni, która jest jednym z celów omawianego
systemu, najlepiej nadaje siê przestrzeñ barw CIE Lab i CIE Luv. Dlatego te¿ zdecydowano
siê w niniejszej pracy wykorzystaæ przestrzeñ CIE Lab.
W systemie CIE Lab trzy komponenty, mówi¹ce o natê¿eniu poszczególnych barw
RGB, zosta³y zast¹pione parametrami L, a, b (L – luminancja, a, b  sk³adowe chrominancji). Konwersja pomiêdzy przestrzeni¹ RGB, a CIE Lab jest dwuetapowa [8, 9]. W pierwszym kroku obraz z RGB konwertowany jest do przestrzeni CIE XYZ zgodnie z formu³¹:

⎡ X ⎤ ⎡ 0,412453 0,357580 0,180423⎤ ⎡ R ⎤
⎢ Y ⎥ = ⎢ 0,212671 0,715160 0,072169 ⎥ ⎢G ⎥
⎢ ⎥ ⎢
⎥⎢ ⎥
⎢⎣ Z ⎥⎦ ⎢⎣0,019334 0,119193 0,950227 ⎥⎦ ⎢⎣ B ⎥⎦

(1)
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Z przestrzeni CIE XYZ do przestrzeni kolorów CIE Lab prowadzi nastêpuj¹ce przekszta³cenie:
L = 116 ⋅ f (Y / Yn ) − 16
a = 500 ⋅ [ f ( X / X n ) − f (Y / Yn )]

(2)

b = 200 ⋅ [ f (Y / Yn ) − f ( Z / Z n )]

gdzie: Xn = 0,950456, Yn = 1, Zn = 1,088754 to sta³e odpowiadaj¹ce za punkt bieli, a funkcja
f(t) dana jest równaniem:
3
⎧ 1
⎪ t 3 dla t > ⎛⎜ 6 ⎞⎟
⎪
⎝ 29 ⎠
f (t ) = ⎨
⎪ 1 ⎛ 29 ⎞2
4
w p. p.
⎪ ⎜ ⎟ t+
29
⎩3 ⎝ 6 ⎠

(3)

W celu zaimplementowania konwersji przestrzeni barw na platformie FPGA, wszystkie mno¿enia zosta³y zrealizowane jako sta³oprzecinkowe i wykonane z wykorzystaniem
mno¿arek sprzêtowych DSP48, dostêpnych w uk³adzie Spartan 6. Poniewa¿ implementacja
operacji pierwiastkowania (wzór (3)) w uk³adzie FPGA wymaga³aby wykorzystania du¿ej
iloci zasobów sprzêtowych, jak równie¿ wprowadzi³aby znaczne opónienie w przetwarzaniu sygna³u, dalsze operacje zosta³y stablicowane i umieszczone w zasobach blokowej
pamiêci wewnêtrznej uk³adu FPGA (BRAM). Poniewa¿ Xn, Yn, Zn s¹ sta³ymi, utworzono
4 tablice, w których zapisano na sta³e nastêpuj¹ce parametry:
xlut (t ) = 100 ⋅ (t / X n )
ylut (t ) = 100 ⋅ (t / Yn )
zlut(t ) = 100 ⋅ (t / Z n )
llut (t ) = 116 ⋅ (t / Yn )

(4)

W ten sposób problem przekszta³cono do postaci:
L( X , Y , Z ) = llut (Y )
a ( X , Y , Z ) = 5 ⋅ ( xlut ( X ) − ylut (Y ))

(5)

b( X , Y , Z ) = 2 ⋅ ( ylut (Y ) − zlut ( Z ))

Schemat modu³ konwersji RGB na CIE Lab zosta³ przedstawiony na rysunku 5. Modu³
zosta³ napisany w jêzyku Verilog. Poprawnoæ dzia³ania zosta³a potwierdzona symulacyjnie; uzyskane wyniki by³y zgodne z modelem stworzonym w programie Matlab. Maksymalna czêstotliwoæ pracy raportowana przez narzêdzie do syntezy wynosi 252 MHz. Zu¿ycie zasobów FPGA przedstawiono w tabeli 1.
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Rys. 5. Schemat modu³u konwersji RGB na CIE Lab
Tabela 1
Zu¿ycie zasobów uk³adu FPGA dla modu³u rgb2lab

Zasób

U¿yte

Dostêpne

Procent

FF

94

54576

1%

LUT6

154

27288

1%

SLICE

57

6822

1%

DSP48

9

58

15%

BRAM

10

116

9%

4. Generacja t³a (modu³ bg)
Generacja t³a jest najczêciej wykorzystywan¹ metod¹ wykrywania ruchu przy za³o¿eniu, ¿e obraz rejestrowany jest przez statyczn¹ kamerê. Stanowi ona podstawê wielu zaawansowanych systemów monitoringu wizyjnego. Ogólna koncepcja polega na wykrywaniu ruchu na zasadzie odejmowania aktualnej ramki obrazu (z kamery) od t³a referencyjnego, które jest rezultatem dzia³ania algorytmu generacji t³a. W ci¹gu ponad 20 lat badañ w tej
dziedzinie powsta³o wiele algorytmów i ich modyfikacji. Bardzo dobry i wyczerpuj¹cy
przegl¹d metod zaprezentowany zosta³ w pracy [6].
Podczas analizy algorytmów generacji t³a, z uwagi na mo¿liwoæ ich implementacji
w zasobach uk³adu FPGA, istotny jest podzia³ na metody nierekurencyjne i rekurencyjne.
Metody nierekurencyjne, do których mo¿na zaliczyæ redni¹ z N ostatnich ramek, medianê
z N ostatnich ramek, metodê W4, charakteryzuj¹ siê wysok¹ adaptacyjnoci¹ i nie zale¿¹ od
historii sprzed N ramek. Podstawow¹ wad¹ jest jednak du¿a z³o¿onoæ pamiêciowa (przyk³adowo bufor N = 30 ramek o rozdzielczoci 640×480 w kolorze RGB (24 bit) to ok. 26 MB).
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W technikach rekurencyjnych model t³a aktualizowany jest tylko na podstawie bie¿¹cej
ramki. Podstawow¹ zalet¹ takiego podejcia jest niewielka z³o¿onoæ pamiêciowa, a wad¹ 
ma³a odpornoæ na zak³ócenia powsta³e w tle (s¹ one d³ugo eliminowane). Do metod rekurencyjnych zaliczyæ mo¿na metodê sigma-delta, metodê pojedynczego rozk³adu Gaussa [19],
filtr Kalmana, metodê wielokrotnego rozk³adu Gaussa (MOG) [18] oraz klasteryzacjê [5].
Warto zwróciæ uwagê na podzia³ metod na przechowuj¹ce reprezentacjê jednego wariantu
t³a (sigma-detla, pojedynczego rozk³adu Gaussa) i przechowuj¹ce wiele wariantów t³a
(MOG, klasteryzacja). Metody wielowariantowe lepiej sprawdzaj¹ siê w warunkach dynamicznie zmieniaj¹cego siê owietlenia (np. cienie rzucane przez chmury) oraz pozwalaj¹
rozwi¹zaæ problem inicjalizacji t³a w przypadku obecnoci obiektów ruchomych na scenie.
Implementacja modu³u generacji t³a w zasobach uk³adu FPGA pozwala: odci¹¿yæ
procesor (CPU) komputera, którego moc obliczeniowa mo¿e zostaæ wykorzystana do realizacji dalszych etapów zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego (ledzenia obiektów,
klasyfikacji obiektów, oceny zachowania itp.), lub stworzyæ system typu inteligentna kamera (smart-camera), w którym detekcja obiektów ruchomych bêdzie przebiega³a w kamerze,
a wyniki wykorzystane zostan¹ np. do inteligentnej kompresji rejestrowanego obrazu. Dodatkowo, w przypadku wielowariantowych metod generacji t³a architektura uk³adu FPGA
pozwala na zrównoleglenie operacji zwi¹zanych z uaktualnianiem modelu.
W literaturze mo¿na znaleæ kilka prac zwi¹zanych z implementacj¹ generacji t³a
w FPGA. W artykule [2] autorzy zaprezentowali implementacjê metody bazuj¹cej na algorytmie MOG, z uwzglêdnieniem specyfiki obliczeñ w uk³adzie FPGA. W pracy [12] autorzy zaprezentowali implementacjê metody MOG w zasobach uk³adu FPGA (Virtex 2 1000).
Podstawowym problemem przy sprzêtowej realizacji tego algorytmu jest dostêp do zewnêtrznej pamiêci RAM  przy za³o¿onej przez cytowanych autorów precyzji obliczeñ,
pojedynczy rozk³ad Gaussa w przestrzeni RGB zajmuje 124 bity. Dlatego te¿, schemat
kompresji zaproponowany w cytowanej pracy opiera³ siê na za³o¿eniu, ¿e s¹siednie piksele
maj¹ podobny rozk³ad. Wyniki symulacyjne wskazuj¹, ¿e zaproponowana metoda pozwoli³a o ok. 60% zredukowaæ zapotrzebowanie na przepustowoæ do pamiêci RAM. Implementacje generacji t³a w uk³adach FPGA, oparte na innych algorytmach, opisano równie¿
w pracach [1, 7, 13, 16].

4.1. Wykorzystany algorytm
Zarówno analiza literatury, jak i prowadzone badania wstêpne pokaza³y, ¿e podstawowym zagadnieniem do rozwi¹zania, w trakcie implementacji algorytmu generacji t³a w zasobach rekonfigurowalnych, jest problem wydajnego dostêpu do zewnêtrznej pamiêci RAM.
St¹d, punktem wyjcia do wyboru algorytmu by³a analiza jego wymagañ pod k¹tem wymaganej przepustowoci do pamiêci RAM. Na wstêpie przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia odnonie
do wykorzystywanego algorytmu: ma dzia³aæ na obrazach kolorowych oraz byæ wielowariantowy. Wykorzystanie koloru ma poprawiæ jakoæ analizy obrazu. Wielowariantowoæ
pozwoli na adaptacyjnoæ modelu t³a zarówno w warunkach szybkozmiennej, jak i wolnozmiennej zmiany natê¿enia owietlenia. Za³o¿enia te wykluczy³y z dalszej analizy nastêpuj¹ce
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algorytmy: pojedynczy rozk³ad Gaussa, sigma-delta i filtr Kalmana. Sporód dwóch powszechnie opisywanych w literaturze metod wielowariantowych: MOG i klasteryzacji
zdecydowano siê wybraæ klasteryzacjê, g³ównie z uwagi na prostsze ni¿ w MOG obliczenia
i ³atwiejsz¹ inicjalizacjê (nie jest potrzebne wyznaczenie pocz¹tkowego rozk³adu np. algorytmem EM (Expectation Maximization).
Dla potrzeb omawianej implementacji dokonano kilku modyfikacji algorytmu opisanego w pracy [5], które zaznaczono w opisie metody. Pierwsza z nich, to wybór przestrzeni
barw. Zdecydowano siê wykorzystaæ przestrzeñ CIE Lab, jako lepiej nadaj¹c¹ siê do detekcji
i usuwania cieni (na podstawie wyników pracy [4]). W przestrzeni CIE Lab sk³adowa luminacji L jest liczb¹ z zakresu 0100 (7 bitów), a sk³adowe chrominancji (ab) zmieniaj¹ siê
od 127 do 127 (8 bitów). Wychodz¹c od wartoci 128-bitów (dostêpna szerokoæ magistrali
do pamiêci RAM na karcie SP605), za³o¿ono liczbê wariantów (klastrów) t³a K = 4, a reprezentacjê pojedynczego klastra jako: sk³adowa L: 9 bitów (7 czêæ ca³kowita + 2 u³amkowa), sk³adowe a i b: 8 bitów, waga 6 bitów, zatem jeden klaster wymaga 31 bitów, a cztery 124 bity.
Dla pierwszej wczytanej ramki nastêpuje inicjalizacja t³a  wartoæ piksela staje siê
pierwszym klastrem. Dla kolejnych ramek przeprowadzane s¹ nastêpuj¹ce operacje (dla
ka¿dego piksela niezale¿nie):
A) Wyznaczenie odleg³oci pomiêdzy nowym pikselem a ka¿dym z klastrów. Odleg³oci
wyznaczane s¹ osobno dla sk³adowej luminancji, a osobno dla chrominancji na podstawie wzorów:

dL = LF − LMi

(6)

dC = CaF − CaMi + CbF − CbMi

(7)

gdzie:
LF, CaF, CbF  wartoæ piksela z aktualnej ramki,
LMi, CaMi, CbMi  wartoæ piksela z i-tego klastra.
B) Wskazanie klastra, który jest najbli¿szy aktualnemu pikselowi oraz sprawdzenie, czy
dla tego piksela wartoci dL i dC s¹ mniejsze od zdefiniowanych progów (luminanceTh i colourTh).
C) W przypadku gdy klaster spe³nia za³o¿enia z punktu B), nastêpuje aktualizacja zgodnie ze wzorem:
M akt = α1 F + (1 − α1 ) ⋅ M

gdzie:
M
Makt
F
α1






klaster,
zaktualizowany klaster,
ramka,
parametr okrelaj¹cy szybkoæ uaktualniania t³a.

(8)
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Ponadto nastêpuje inkrementacja wagi klastra. Z uwagi na przyjêt¹ reprezentacjê dla
wagi (6 bitów), mo¿e ona maksymalnie osi¹gn¹æ wartoæ 63. Nastêpnie wykonuje siê
sortowanie klastrów (wed³ug malej¹cej wagi). Warto zauwa¿yæ, ¿e dopuszczalne jest
uproszczenie, w postaci za³o¿enia, ¿e klaster, którego waga zosta³a inkrementowana,
mo¿e zamieniæ siê miejscem tylko z klastrem bêd¹cym bezporednio przed nim.
W znakomitej wiêkszoci przypadków za³o¿enie jest prawdziwe i pozwala znacznie
uprociæ sortowanie (zarówno programowo, jak i sprzêtowo).
D) W przypadku gdy nie znaleziono dopasowanego klastra w oryginalnej propozycji algorytmu, klaster o najmniejszej wadze zastêpowany by³ aktualnym pikselem, a jego
waga zerowana. Podczas testów algorytmu okaza³o siê, ¿e takie podejcie powoduje
zbyt szybkie przenikanie obiektów do modelu t³a (np. osób, które siê na chwilê zatrzyma³y). Zdecydowano siê zatem, wprowadziæ modyfikacjê. Polega ona na wykorzystaniu schematu aktualizacji (równanie (8)) z parametrem α2 (zerowanie wagi zachowano) zamiast bezporedniego przypisania. W ten sposób do modelu t³a mog¹ przenikn¹æ
tylko obiekty, które w danej lokalizacji pozostan¹ wystarczaj¹co d³ugo (w zale¿noci
od dobranej wartoci α2), aby siê wtopiæ w ostatni klaster.
Oryginalny algorytm zak³ada³ dzia³anie w dwóch fazach  inicjalizacji (uczenia) t³a
i dzia³ania w³aciwego. W fazie inicjalizacji algorytm dzia³a w sposób opisany powy¿ej.
Nastêpnie, je¿eli wagi (ew. waga) pierwszych b klastrów jest wiêksza od progu, dla wszystkich pikseli tworzony jest model t³a (sk³adaj¹cy siê z b klastrów) i na jego podstawie prowadzona jest dalsza detekcja obiektów. W tej fazie nie jest mo¿liwe dodawanie nowych elementów do t³a, a jedynie jego aktualizacja na podstawie równania (8), celem kompensacji
niewielkich zmian owietlenia. W opisywanej implementacji zdecydowano siê na dzia³anie
ca³y czas w fazie uczenia, tak aby model t³a móg³ dopasowywaæ siê do zmian na scenie.
Decyzja o wyborze trybu dzia³ania algorytmu mo¿e zale¿eæ od charakteru rozpoznawanej
sceny. W przysz³oci planuje siê dodanie do modu³u sprzê¿enia zwrotnego od dalszych etapów przetwarzania i rozumienia obrazu, które pozwoli na lepsze zarz¹dzanie modelem t³a.
Kolejn¹ modyfikacj¹ jest pominiêcie mechanizmu wyznaczania obiektów ruchomych,
zaproponowanego w oryginalnej implementacji. Maska obiektów ruchomych powstaje
w innym module (opisanym w rozdziale 5), a modu³ generacji t³a dostarcza jedynie opisu
t³a dla ka¿dej lokalizacji. Przy czym, za prawid³owy klaster uznaje siê tylko taki, którego
waga przekracza pewien ustalony próg (weightTh). Ostatni klaster (o najmniejszej wadze),
z uwagi na to, ¿e stanowi bufor pomiêdzy aktualn¹ ramk¹ a modelem t³a, nie jest rozpatrywany jako kandydat na t³o.

4.2. Sprzêtowa implementacja algorytmu
Schemat zaproponowanego modu³u generacji t³a zaprezentowano na rysunku 6. Modu³ zosta³ opisany w jêzyku VHDL z wykorzystaniem sprzêtowych modu³ów IP Core
Xilinx (mno¿enie, linie opóniaj¹ce). Syntezê oraz implementacjê wykonano przy u¿yciu
narzêdzia ISE 13.1 firmy Xilinx dla uk³adu Spartan 6 LX 45T. Przeprowadzone w programie ModelSim 6.5c symulacje (behawioralne i po fazie place & route) wykaza³y pe³n¹ zgodnoæ modu³u sprzêtowego ze stworzonym w pakiecie Matlab 2009b, modelem programo-
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wym algorytmu. Statyczna analiza czasowa wykaza³a, ¿e w obecnej formie modu³ mo¿e
dzia³aæ z czêstotliwoci¹ 148 MHz. Jest to wartoæ w zupe³noci wystarczaj¹ca do przetwarzania obrazu o rozdzielczoci 640×480/60 klatek na sekundê (dla takich parametrów zegar
piksela wynosi 25 MHz). Zu¿ycie zasobów FPGA przedstawione zosta³o w tabeli 2.

Rys. 6. Schemat modu³u generacji t³a

Opis u¿ytych modu³ów:
 || ||  wyznaczanie odleg³oci pomiêdzy aktualnym pikselem a klastrem (punkt A);
 D  opónienie (w celu zachowania pe³nej potokowoci implementacji);
 MINIMUM DISTANCE  wybranie klastra o najmniejszej odleg³oci od aktualnego
piksela (punkt B);
 UPDATE SELECT  wybór klastra do uaktualnienia;
 UPDATE CLUSTER  implementacja równania (3) oraz uaktualnienie wagi; dla parametru α, który jest z zakresu [0;1), przyjêto sta³oprzecinkow¹ reprezentacjê 10-bitow¹; mno¿enie zrealizowano z wykorzystaniem dostêpnych w uk³adzie FPGA Spartan 6,
sprzêtowych mno¿arek DSP48;
 SORT CLUSTERS  sortowanie klastrów oraz wybór aktualnej reprezentacji t³a.
Warto podkreliæ, ¿e modu³ zu¿ywa tylko niewielk¹ czêæ zasobów dostêpnych
w uk³adzie Spartan 6 LX 45T, co pozwala na implementacjê w tym samym uk³adzie równie¿ dalszych etapów przetwarzania danych, w ramach wizyjnego systemu nadzoru.
Tabela 2
Zu¿ycie zasobów FPGA przez modu³ generacji t³a

Zasób

U¿yte

Dostêpne

Procent

FF

905

54576

1%

LUT 6

1244

27288

4%

SLICE

460

6822

7%

DSP48

6

58

10%
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5. Segmentacja obiektów ruchomych
Detekcja i ledzenie obiektów jest podstaw¹ wielu aplikacji, w szczególnoci jest jednym z najwa¿niejszych elementów inteligentnych systemów nadzoru wizyjnego. Podstawow¹ metod¹ segmentacji jest progowanie ró¿nicy pomiêdzy aktualn¹ ramk¹ a modelem
t³a. Podejcie to zastosowano równie¿ w niniejszej pracy, jednak¿e zdecydowano siê wykorzystaæ oprócz informacji o jasnoci i kolorze informacjê o teksturze oraz tak skonstruowaæ
algorytm, aby zminimalizowaæ wp³yw cieni na rezultaty segmentacji.
Wykrywanie cieni opiera siê zasadniczo na dwóch za³o¿eniach: cieñ nie zmienia koloru elementów, na które pada, a jedynie jasnoæ (testy w warunkach owietlenia s³onecznego
pokaza³y, ¿e za³o¿enie to nie zawsze jest prawdziwe), oraz cieñ nie zmienia tekstury elementów, na które pada. Redukcjê wp³ywu cieni zrealizowano na podstawie wymienionych za³o¿eñ, wykorzystuj¹c rezultaty prac: [4]  wybór przestrzeni barw jako CIE Lab, SILTP [17] –
wybór deskryptora teksturowego.
Przeprowadzone badania wstêpne pokaza³y, ¿e przydatnoæ informacji teksturowej
przy detekcji cieni bywa w wielu wypadkach ograniczona, poniewa¿ bardzo czêsto elementy sceny nie maj¹ wyraniej tekstury (albo nie jest ona wykrywana przez deskryptor) lub
g³êbokie cienie zas³aniaj¹ teksturê (np. s³oneczny dzieñ na zewn¹trz). Jednak¿e dodanie
informacji o teksturze poprawia wyniki segmentacji obiektów ruchomych i dlatego zdecydowano siê na implementacjê metody SILTP, której realizacja sprzêtowa jest doæ prosta
przy wynikach lepszych ni¿ np. przy u¿yciu gradientu Sobela. Poniewa¿ implementacja
w systemach nadzoru powinna dzia³aæ w czasie rzeczywistym, zdecydowano siê d¹¿yæ do
potokowej implementacji wszystkich algorytmów w uk³adzie FPGA. Warto zwróciæ uwagê, ¿e z powodu przyjêcia tego za³o¿enia, dobieraj¹c algorytmy skoncentrowano siê na
lokalnych cechach obrazu (piksel, kontekst o rozmiarze 3×3, 5×5). Niestety takie podejcie
ogranicza w znacz¹cy sposób skutecznoæ algorytmu usuwania cieni. Wiêkszoæ opisanych
w literaturze metod, które dobrze wykrywaj¹ cienie, operuje na poziomie obiektów, tj.
po etapie etykietowania analizowane s¹ cechy ca³ych obszarów. W obecnej implementacji
jakoæ wykrywania cienia nie jest priorytetem, niemniej zastosowana metoda umo¿liwia
usuwanie cienia w wielu przypadkach, przez co poprawia jakoæ analizowanej sekwencji
wideo.

5.1. Sprzêtowa implementacja segmentacji
Jedyna znana autorom praca (po dokonaniu analizy baz INSPEC), dotycz¹ca implementacji detekcji cieni w uk³adach FPGA, to artyku³ [15]. Opisano w nim implementacjê
metody detekcji cieni w przestrzeni barw YCbCr (osobne progowanie ka¿dej sk³adowej)
wraz z dodatkowym wykorzystaniem informacji o krawêdziach.
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W zaproponowanej w niniejszym artykule metodzie zdecydowano siê wykorzystaæ
trzy informacje: jasnoæ (sk³adowa L z modelu CIE Lab), kolor (sk³adowe ab z modelu
Lab) oraz deskryptor teksturowy SILTP. Odleg³oæ aktualnej ramki od t³a (jasnoæ i kolor)
jest liczona zgodnie z wzorami (6) i (7). Definicjê deskryptora teksturowego SILTP mo¿na
znaleæ w pracy [17].
Wartoci trzech wykorzystywanych miar (jasnoæ, kolor, tekstura) zosta³y znormalizowane z wykorzystaniem metody podobnej do zaprezentowanej w artykule [14]:
⎧⎪1, if d > max( d ) ⋅β
dN = ⎨
⎪⎩ d / max( d ), w p. p.

(9)

gdzie: β to parametr z zakresu (0;1] (w eksperymentach 0,75), a max(d) oznacza maksymaln¹ wartoæ miary dla danego obrazu (w implementacji sprzêtowej wykorzystano maksymaln¹ wartoæ z poprzedniej ramki). Dodatkowo dla chrominancji zaimplementowano analogiczny mechanizm eliminacji niewielkich wartoci (ród³o szumu), a dla SILTP ustalono
wspó³czynnik β = 1.
Na podstawie znormalizowanych wartoci zaproponowano i przebadano kombinacjê
trzech miar:
LCT = wL dNL + wC dN (ab) + wT SILTPN

gdzie:
wL, wC, wT
dNL
dN(ab)
SILTPN

–
–

–

(10)

wagi (eksperymentalnie ustalone na odpowiednio 1, 3 i 2),
znormalizowana ró¿nica w jasnoci,
znormalizowana ró¿nica w kolorze,
znormalizowany deskryptor SILTP.

W ostatnim kroku algorytmu dokonano binaryzacji wspó³czynników LCT z wybranym
progiem (0,9375 w zrealizowanych eksperymentach). Do przetwarzania koñcowego zdecydowano siê u¿yæ binarnej filtracji medianowej z mask¹ o rozmiarze 5×5.
Schemat kompletnego modu³u segmentacji zaprezentowano na rysunku 7. Modu³, podobnie jak opisana wczeniej generacja t³a, zosta³ opisany w jêzyku VHDL z wykorzystaniem sprzêtowych modu³ów IP Core (mno¿enie, linie opóniaj¹ce). Do syntezy i implementacji u¿yto narzêdzi ISE 13.1 firmy Xilinx, a do symulacji dzia³ania modu³u programu
ModelSim 6.5c. Przeprowadzone testy wykaza³y zgodnoæ modu³u sprzêtowego z modelem
programowym (opisanym w pakiecie Matlab 2009b). Do implementacji za³o¿ono rozmiar
obrazka jako 640×480. Ma on wp³yw na d³ugoæ linii opóniaj¹cych u¿ytych w modu³ach
SILTP oraz MEDIAN 5×5 i ostateczne zu¿ycie zasobów, jak i opónienie wprowadzane
przez modu³. Statyczna analiza czasowa wykaza³a, ¿e w obecnej formie modu³ mo¿e dzia³aæ
z czêstotliwoci¹ 390 MHz. Zu¿ycie zasobów FPGA przedstawione zosta³o w tabeli 3.
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Rys. 7. Schemat modu³u segmentacji

Opis modu³ów:
 || || L i || || ab  obliczanie odleg³oci miêdzy aktualn¹ ramka a t³em, zgodnie ze wzorami (6) i (7),
 SITLP  modu³ obliczaj¹cy deskryptor SILTP,
 D  opónienie (umo¿liwienie dzia³ania ca³ego systemu w sposób potokowy),
 max dL, d(ab) SILTP  modu³y wyznaczaj¹ce maksymaln¹ wartoæ w poprzedniej
ramce,
 NORM  modu³y odpowiadaj¹ce za normalizacjê wartoci do zakresu [0:1]
 INTEGRATION  modu³ odpowiadaj¹cy za integracjê informacji o jasnoci, kolorze
i teksturze oraz koñcowe progowanie (decyzja obiekt/t³o),
 MEDIAN 5×5  binarna mediana z oknem o rozmiarze 5×5.
Tabela 3
Zu¿ycie zasobów FPGA przez modu³ segmentacji

Zasób

U¿yte

Dostêpne

Procent

FF

1059

54576

1%

LUT 6

1405

27288

5%

SLICE

401

6822

3%

DSP48

3

58

5%

6. Obs³uga zewnêtrznej pamiêci (memctrl)
W uk³adach FPGA Spartan 6 firmy Xilinx dostêpny jest zintegrowany sprzêtowy
kontroler obs³ugi zewnêtrznej pamiêci RAM DDR. Zapewnia on wygenerowanie odpowiednich sygna³ów dostêpu do pamiêci, jej odwie¿anie oraz kalibracjê portów wejcia/
wyjcia. Od strony u¿ytkownika dostarcza on konfigurowaln¹ liczbê portów o konfigurowalnej szerokoci s³owa. Ka¿dy port ma w³asne bufory dla danych i komend, a jego obs³uga
sprowadza siê do ustawienia adresu, wybrania komendy oraz podania liczby bajtów, które
maj¹ zostaæ odczytane lub zapisane. U¿ytkownik musi jednak zapewniæ, ¿e jego komenda
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jest mo¿liwa do wykonania (wystarczaj¹ca iloæ danych w buforze w przypadku zapisu
i miejsce na dane przy odczycie). Poniewa¿ modu³ generacji t³a wykorzystuje s³owo o szerokoci 128 bitów, wybrana zosta³a konfiguracja z jednym dwukierunkowym portem dostêpu do kontrolera pamiêci o d³ugoci 128 bitów.
Generacja t³a wymaga zapisania i odczytania 128 bitów informacji (2×16 bajtów = 32B)
w ka¿dym takcie zegara, w którym na magistrali danych obrazu znajduj¹ siê poprawne piksele.
Zatem przy rozdzielczoci 640×480 i przy 60 klatkach na sekundê jest to 18,5 Mpróbek/s *
32 B, co daje ok. 590 MB/s. Pamiêæ dostêpna na p³ycie SP605 to pamiêæ DDR3 o 16-bitowym s³owie, taktowana zegarem 400 MHz. Teoretyczna przepustowoæ tej pamiêci to
400MHz * 2(DDR) * 2 bajty, zatem prawie 1600 MB/s. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e pamiêæ
DDR jest pamiêci¹ dynamiczn¹, korzystaj¹c z niej, nie mo¿na za³o¿yæ sta³ej d³ugoci czasu
potrzebnego do odczytania/zapisania danych. Wi¹¿e siê to miêdzy innymi z dostêpem do
pamiêci w trybie burst, koniecznoci¹ otwierania rzêdów, kolumn lub banków pamiêci, jak
równie¿ koniecznoci¹ odwie¿ania pamiêci dynamicznej (raz na oko³o 64 ms dostêp do
banku zostaje wstrzymany i nastêpuje jego odwie¿enie). Z tego powodu, bufor w sprzêtowym kontrolerze o pojemnoci 64 s³owa 128-bitowe nie jest w stanie zapewniæ wystarczaj¹cego zapasu danych do utrzymania sta³ej przepustowoci na poziomie 590MB/s dla modu³u generuj¹cego t³o. W tym celu dodano dodatkowe bufory porednicz¹ce o pojemnoci
1025 s³ów 128-bitowych w celu zapewnienia nieprzerwanego strumienia danych. Dodatkowo bufory pozwalaj¹ na wykorzystanie pamiêci w czasie, gdy w sygnale VGA nie ma w³aciwych danych wizyjnych, a tylko odbywa siê synchronizacja.

Rys. 8. Schemat kontrolera pamiêci RAM

Zaimplementowany kontroler dostêpu do pamiêci ustala adresy do odczytu i zapisu
oraz oblicza informacje o stanie nape³nienia buforów w bloku sprzêtowym i na tej podstawie generuje odpowiednie komendy. Steruje równie¿ przep³ywem pomiêdzy tymi buforami, a du¿ymi kolejkami FIFO, które s¹ bezporednio po³¹czone z modu³em generacji t³a.
Schemat kontrolera pamiêci przedstawiono na rysunku 8.
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7. Pozosta³e modu³y
7.1. Ustawianie parametrów (regs, uart)
Aby umo¿liwiæ zmianê parametrów systemu w czasie rzeczywistym, wykorzystano
znajduj¹cy siê na p³ycie SP605 uk³ad PL2031 bêd¹cy konwerterem magistrali USB na
RS232. Po stronie FPGA zaimplementowany zosta³ modu³ UART do obs³ugi RS232, który
umo¿liwia odczyt i zapis do 32 rejestrów 16-bitowych. Rejestry s¹ pod³¹czone do odpowiednich modu³ów, przez co mo¿liwa jest zmiana parametrów systemu.
Dodatkowo zaimplementowano mo¿liwoæ przekierowania sygna³u RS232 tak, aby
zamiast sterowaæ zapisem do rejestrów karty, by³ on przekazywany poprzez kartê FMC do
kamery, co umo¿liwia zmianê parametrów kamery podczas dzia³ania systemu (np. zmiana
kontrastu, parametrów korekcji gamma itd.).

7.2. Wizualizacja (dvi)
Ostatni modu³ ma za zadanie sterowanie uk³adem ch7301c (enkoder DVI znajduj¹cy
siê na p³ycie SP605) oraz przesy³anie do niego danych wizyjnych (na dwóch zboczach zegara, przy wykorzystaniu buforów DDR). W tym celu wykorzystywany jest procesor
Picoblaze, dostarczony w formie IP Core przez firmê Xilinx, którego zadaniem jest konfiguracja uk³adu 7301c za pomoc¹ magistrali I2C.

8. Integracja systemu
Wszystkie opisane w rozdzia³ach 37 modu³y zosta³y zintegrowane zgodnie ze schematem za³¹czonym na rysunku 2. Projekt zosta³ zsyntezowany dla uk³adu Xilinx Spratan 6
oznaczonego symbolem XC6slx45t-3fgg484. Wykorzystano narzêdzie Xilinx ISE 13.1.
Raportowana maksymalna czêstotliwoæ zegara wynios³a (po fazie place&route) 119 MHz
i znacznie przewy¿sza³a wymagane 25 MHz. Analiza przeprowadzona za pomoc¹ narzêdzia Xilinx XPower Analyzer wskazuje, ¿e moc pobierana przez uk³ad (On-Chip) wynosi
ok. 0,9 W, a moc zasilania uk³adu ok. 1,2 W. Zu¿ycie zasobów FPGA zosta³o zaprezentowane w tabeli 4.
Analiza danych zaprezentowanych w tabeli 4 pokazuje, ¿e nawet w relatywnie niedu¿ym uk³adzie FPGA serii Spartan 6 mo¿na zrealizowaæ doæ z³o¿ony algorytm wizyjny,
wykorzystuj¹c niespe³na 30% dostêpnych zasobów sprzêtowych. Pozosta³¹ logikê mo¿na
wykorzystaæ do implementacji wstêpnej filtracji obrazu (eliminacja szumów z kamery), implementacji filtracji medianowej pomiêdzy modu³ami generacji t³a i segmentacji lub innych
operacji przetwarzania obrazu, z wy³¹czeniem tych, które wymagaj¹ wykorzystania zewnêtrznej pamiêci RAM.

Implementacja algorytmu generacji t³a...

213

Tabela 4
Zu¿ycie zasobów FPGA przez ca³y projekt

Zasób

U¿yte

Dostêpne

Procent

FF

4737

54576

8%

LUT 4

5188

27288

19%

SLICE

1938

6822

28%

DSP48

27

58

58%

BRAM

24

116

20%

9. Rezultaty i wnioski
9.1. Generacja t³a
Zaimplementowany algorytm okaza³ siê generowaæ wyniki lepsze od metod opartych
na jednym wariancie t³a (np. pojedynczy rozk³ad Gaussa), ale rezultatami ustêpuje metodzie
MOG. Algorytm przetestowano symulacyjnie na szeregu sekwencji, które nale¿y uznaæ za
trudne. Rejestracja odbywa³a siê w wietrzny dzieñ z szybkimi zmianami owietlenia. Dowiadczenia z algorytmem wykazuj¹, ¿e wielowariantowoæ pozwala na redukcjê wp³ywu
ruchu drobnych obiektów (np. krzewów na wietrze), z zastrze¿eniem jednak, ¿e ruchy te nie
mog¹ byæ za du¿e, a t³o, na jakim znajduje siê obiekt, nie mo¿e byæ skomplikowane. W innym przypadku, metoda wykorzystuj¹ca 4 warianty t³a, nie jest w stanie zamodelowaæ ka¿dej mo¿liwej wartoci piksela i ruch obiektu, de facto nale¿¹cego do t³a, jest wykrywany.
Podczas testów stwierdzono, ¿e bardzo istotny dla dzia³ania algorytmu generacji t³a,
opartego na aktualizacji zgodnie z równaniem (8), jest dobór precyzji obliczeñ i reprezentacji modelu t³a. Przyjêta reprezentacja (9 bitów sk³adowa L, i 8 bitów sk³adowa a i b) okaza³a
siê byæ wystarczaj¹ca jedynie dla du¿ych wartoci wspó³czynnika α. (0,75, 0,125). Przy
mniejszych wartociach, t³o nie by³o poprawnie uaktualniane  zaokr¹glanie powodowa³o,
¿e udzia³ aktualnej ramki (αF) by³ zbyt ma³y, aby wp³yn¹æ na now¹ wartoæ M, która by³a
dostosowywana do wybranej reprezentacji. W przypadku implementacji programowych,
eliminacja problemu jest doæ prosta i wymaga przechowywania modeli t³a w postaci liczby
rzeczywistej (najczêciej zmiennoprzecinkowej typu float lub double).
W przypadku opisywanej implementacji sprzêtowej FPGA, w której g³ównym ograniczeniem jest szerokoæ dostêpu do zewnêtrznej pamiêci RAM (omówienie w rozdz. 6), eliminacja problemu wi¹¿e siê z wyborem: du¿a liczba wariantów t³a lub du¿a precyzja reprezentacji wariantu. W obecnym etapie prac zdecydowano siê wykorzystaæ 4 warianty t³a
z doæ ma³¹ precyzj¹. Na platformie SP605 szerokoæ dostêpu do pamiêci RAM wynosz¹ca
128 bitów jest wartoci¹ zbli¿on¹ do maksymalnej, zatem zwiêkszenie precyzji obliczeñ
wi¹za³oby siê ze zmniejszeniem liczby wariantów t³a. Dalsze badania tego zagadnienia bêd¹
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koncentrowaæ siê na okreleniu zale¿noci pomiêdzy wartoci¹ α, a wymagan¹ szerokoci¹
reprezentacji bitowej. Ponadto podjête zostan¹ próby przeniesienia algorytmu na inn¹
platformê sprzêtow¹, na której dostêpna jest szersza magistrala do pamiêci RAM.

9.2. Segmentacja obiektów ruchomych
Zaproponowana w pracy metoda segmentacji obiektów ruchomych zak³ada integracjê
trzech informacji: jasnoci, koloru i tekstury w celu polepszenia wyników oraz dodatkowo
eliminacji cieni. Podczas prowadzonych badañ uda³o siê wskazaæ sytuacjê, w których tego
rodzaju podejcie daje lepsze rezultaty ni¿ wykorzystanie jedynie jasnoci. Wynik stanowi
równie¿ potwierdzenie sensownoci wykorzystania modelu t³a w kolorze, mimo i¿ wymaga
on trzykrotnie wiêcej zasobów pamiêciowych i obliczeñ ni¿ model w skali szaroci.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 9. Przyk³ad segmentacji: a) aktualna ramka; b) t³o; c) ró¿nica w jasnoci;
d) ró¿nica w kolorze; e) tekstura SILTP; f) integracja informacji

Na rysunku 9 zaprezentowano przyk³ad takiej sytuacji. Na obrazie 9c mo¿na zaobserwowaæ, ¿e jasnoæ w³osów i spodni osoby i jasnoæ t³a s¹ bardzo zbli¿one i praktycznie
niemo¿liwe jest zaproponowanie progu binaryzacji, który pozwoli na poprawn¹ segmentacjê ca³ej sylwetki. Informacja o kolorze (rys. 9d) pozwala na poprawn¹ segmentacjê obszaru g³owy (w³osów) i spodni. Tekstura (rys. 9e) w omawianym przypadku ma znaczenie
pomocnicze. Integracja cech (rys. 9f) zgodnie z równaniem (10) pozwala na poprawn¹ segmentacjê sylwetki.
Eliminacja cieni, przy za³o¿eniu, ¿e wykorzystywana jest jedynie informacja lokalna
(piksel, ma³y kontekst), w wielu przypadkach okazuje siê zawodna. Przeprowadzone badania potwierdzaj¹ tê tezê. Jednak¿e da siê wskazaæ sytuacjê (rys. 10a i b), kiedy z wykorzystaniem zaproponowanej metody udaje siê uzyskaæ redukcjê wp³ywu cieni. W sytuacji
przedstawionej na rysunku 10c i d, przy mocniejszym owietleniu, cienie staj¹ siê g³êbsze
i zaproponowany algorytm nie jest w stanie dokonaæ poprawnej segmentacji sylwetek.
Warto jeszcze zauwa¿yæ, ¿e zastosowana metodologia jest mniej wra¿liwa na dobór ostatecznego progu binaryzacji ni¿ zastosowanie tylko jednej informacji np. jasnoci.
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a)

b)

c)
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d)

Rys. 10. Przyk³ady redukcji wp³ywu cieni. Redukcja poprawna (s³absze owietlenie):
a) scena; b) maska obiektów ruchomych. Redukcja niepoprawna
(silne owietlenie  g³êbokie cienie); c) scena; d) maska obiektów

9.3. Uruchomienie systemu
Opisany system do detekcji obiektów ruchomych zosta³ pomylnie uruchomiony
i poddany testom. Uzyskano zak³adan¹ rozdzielczoæ 640×480 przy 60 klatkach na sekundê oraz pracê w kolorze w przestrzeni CIE Lab. System dzia³a poprawnie i zgodnie z przewidywaniami. W przysz³oci planowane jest dalsze ulepszenie rozwi¹zania i poszerzanie
jego funkcjonalnoci. Zdjêcie wykonanego stanowiska badawczego wraz z przyk³adowym
rezultatem dzia³ania segmentacji przedstawiono na rysunku 11. Na skonstruowanym stanowisku przetwarzanie obrazu nastêpuje w czasie rzeczywistym: 60 klatek na sekundê.

Rys. 11. Wykonane stanowisko (przetwarzanie 60 klatek/s, rozdzielczoæ 640×480 pikseli)

10. Podsumowanie
W artykule przedstawiono opis implementacji systemu segmentacji obiektów ruchomych z redukcj¹ cieni w uk³adzie reprogramowalnym FPGA. Zadanie wymaga³o zaprojektowania szeregu modu³ów sprzêtowych (opisanych w jêzykach Verilog i VHDL):
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komunikacji z kamer¹, transformacji Bayera, konwersji przestrzeni barw RGB -> CIE Lab,
generacji t³a, segmentacji, komunikacji z zewnêtrzn¹ pamiêci¹ RAM, komunikacji szeregowej z komputerem oraz wywietlania obrazu na monitorze. W pracy zaimplementowano
wielowariantowy algorytm generacji t³a, bêd¹cy sprzêtow¹ realizacj¹, zmodyfikowanej
przez autorów, opisanej w literaturze metody klasteryzacji oraz segmentacji z wykorzystaniem informacji o jasnoci, kolorze i teksturze. Zasadniczym osi¹gniêciem opisywanych
prac jest stworzenie dzia³aj¹cego w czasie rzeczywistym (przetwarzanie 60 klatek na sekundê, rozdzielczoæ 640×480 pikseli), systemu do segmentacji obiektów ruchomych. Wyniki wiadcz¹ o wysokiej przydatnoci uk³adów FPGA do implementacji z³o¿onych algorytmów analizy obrazu w systemach wizyjnych. Zaprojektowane modu³y stanowi¹ bazê,
która w przysz³oci umo¿liwi dalsz¹ rozbudowê funkcjonalnoci systemu.
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