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Algorytm sterowizyjny
wykorzystany do wyznaczenia orientacji palców d³oni
i mo¿liwoci jego implementacji w uk³adzie FPGA
1. Wprowadzenie
Poznanie orientacji, po³o¿enia i konfiguracji d³oni w przestrzeni trójwymiarowej wydaje siê wielce po¿¹dane. W wielu zastosowaniach mo¿liwoæ sterowania procesem w sposób najbardziej dla cz³owieka naturalny, naladuj¹cy wrodzone mechanizmy i sposoby
manipulacji, jest sposobem najlepszym.
Jako jeden z przyk³adów mo¿na sobie wyobraziæ zadanie sterowania ramieniem manipulatora. Do tego celu mo¿na wykorzystaæ sztuczne urz¹dzenia steruj¹ce, takie jak przeró¿ne d¿ojstiki, klawiatury oraz manetki. Mo¿liwe jest równie¿ wyposa¿enie operatora w urz¹dzenia skanuj¹ce wybrane jego ruchy, np. oczujnikowane rêkawice czy ramiona odtwarzaj¹ce ruch koñcówki roboczej. Wszystkie te sposoby s¹ jednak obarczone zasadnicz¹ wad¹
 wymagaj¹ du¿ej iloci urz¹dzeñ wspomagaj¹cych, czasami skomplikowanych mechanicznie, trudnych w obs³udze, nierzadko nieintuicyjnych. Nieomal zawsze wykorzystuj¹
jedynie czêæ mo¿liwoci manualnych cz³owieka. Operator musi siê dostosowywaæ do sterowanego urz¹dzenia, a nie odwrotnie.
Lekarstwem na to mo¿e byæ zastosowanie bezdotykowej metody badania po³o¿enia
istotnych fragmentów cia³a przy wykorzystaniu informacji wizyjnej. Czêsto spotykan¹
praktyczn¹ realizacj¹ tej idei jest analiza gestów. Zadanie to opiera siê najczêciej na porównywaniu zarejestrowanego obrazu z obrazem generowanym na podstawie modelu.
Mo¿liwe jest wprost porównywanie obrazów jako map bitowych  wyznaczanie skal podobieñstwa, porównywanie wyizolowanych fragmentów z modelem [2]. Spotykanym rozwi¹zaniem jest generowanie mapy bitowej na podstawie modelu, albo sporz¹dzenie bazy kilkuset mo¿liwych gestów. Nieco innym sposobem jest wyznaczenie cech zarejestrowanego
obrazu obiektu i porównanie ich z cechami przewidywanymi przez model [4, 8].
Oba podejcia s¹ jednak doæ silnie zorientowane na konkretn¹ analizowan¹ czêæ cia³a (np. d³oñ) i nie posiadaj¹ zbyt wielu uniwersalnych metod analizy. Zastosowanie ich do
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wiêkszego obszaru (np. rêki wraz z d³oni¹) powoduje znaczn¹ komplikacjê metody, je¿eli
chce siê zachowaæ funkcjonalnoæ tak¹ jak przy osobnej analizie ka¿dej czêci.
Z kolei uproszczenie metody skutkuje zazwyczaj koniecznoci¹ zmniejszenia iloci
rozpatrywanych wariantów konfiguracji [9].
Zdecydowano siê zatem przedstawiæ zastosowanie nieco innego sposobu pozyskania
informacji o konfiguracji czêci cia³a. Skupiono siê na d³oni, jako na obiekcie posiadaj¹cym najwiêksze zastosowanie praktyczne w zadaniach manipulacyjnych. Postanowiono zastosowaæ metody stereowizyjne, których wyniki dzia³ania, wród szeregu zastosowañ,
mo¿na wykorzystaæ równie¿ w tym celu. Ponadto sposób akwizycji obrazu, opieraj¹cy siê
na dwóch kamerach ustawionych w bliskim siebie s¹siedztwie, bez tworzenia specjalnie
wydzielonego stanowiska, wydaje siê najbardziej naturalnym sposobem odbioru informacji
o pozycji u¿ytkownika. Po programowej weryfikacji poprawnoci dzia³ania stworzonego
algorytmu, zbadano mo¿liwoci implementacji sprzêtowej w uk³adzie FPGA.

2. Algorytm
2.1. Algorytm stereowizyjny Shirai
Stereowizja jest dzia³em techniki zajmuj¹cym siê przetwarzaniem obrazów rejestrowanych równoczenie przez dwie kamery w taki sposób, aby mo¿liwe by³o uzyskanie informacji o g³êbi obrazu. Przez g³êbiê obrazu nale¿y rozumieæ odleg³oæ obserwowanych
obiektów od urz¹dzeñ rejestruj¹cych obraz, a wiêc kamer systemu. Jako najprostsze wskazane jest ustawienie kamer w uk³adzie kanonicznym (zwanym równie¿ standardowym).
Cech¹ charakterystyczn¹ tego uk³adu jest to, ¿e osie optyczne kamer s¹ do siebie równoleg³e, a linie skanowania obu p³aszczyzn obrazowych le¿¹ na tych samych prostych. Standardowa stereogeometria dla dwóch kamer charakteryzuje siê ponadto jednakowymi ogniskowymi obu kamer, w modelu kamery otworkowej (pinhole camera) [5].

Rys. 1. Uk³ad kanoniczny

Zak³ada siê, ¿e z lew¹ kamer¹ jest zwi¹zany lewoskrêtny, ortogonalny uk³ad wspó³rzêdnych XYZ. O Z tego uk³adu jest równowa¿na osi optycznej tej kamery. Punkt ogniskowy kamery le¿y na p³aszczynie XY, p³aszczyzna obrazowa xy le¿y równolegle do p³asz-
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czyzny XY. Ogniskowa jest w tym wypadku definiowana jako odleg³oæ pomiêdzy punktem
ogniskowym a p³aszczyzn¹ obrazow¹. Uk³ad wspó³rzêdnych zwi¹zany z praw¹ kamer¹ powstaje poprzez transpozycjê o wektor (b, 0, 0), gdzie b > 0, zwany wektorem bazowym
(base distance) (rys. 1).
Kamera otworkowa rzutuje punkt sceny P na p³aszczyznê obrazow¹ jako punkt p. Poniewa¿ wszystkie linie optyczne wychodz¹ce z punktu P s¹ dzielone przez dowolne dwie
równoleg³e linie w tym samym stosunku (twierdzenie Talesa), wspó³rzêdne punktu p mo¿na
wyraziæ nastêpuj¹co:
p = ( x, y ) = (

f ⋅ X f ⋅Y
,
)
Z
Z

(1)

gdzie:
f – ogniskowa kamery,
x, y  wspó³rzêdne punktu p na p³aszczynie obrazowej,
X, Y, Z  wspó³rzêdne punktu P.
Punkt przestrzeni P(X, Y, Z) na p³aszczyznach obrazowych kamer w standardowym
stereowizyjnym uk³adzie akwizycji ma wspó³rzêdne odpowiednio Pleft = (xleft, yleft) oraz
Pright = (xright, yright). Oczywiste jest, ¿e punkt P musi byæ widoczny dla obu kamer, czyli nie
mo¿e byæ przes³oniêty przez inny obiekt (co jest doæ czêste w zagadnieniach stereowizyjnych). Je¿eli jako punkt odniesienia przyjmie siê punkt obrazowy lewy pleft = (xleft, yleft),
mianem dysparycji okrelaæ siê bêdzie wektor:

Δ( xleft , yleft ) = ( xleft − xright , yleft − yright )T

(2)

pomiêdzy dwoma koresponduj¹cymi punktami obrazowymi pleft = (xleft, yleft) na lewym obrazie oraz pright = (xright, yright) na prawym obrazie (jeli istnieje).
W standardowej stereogeometrii mo¿na sformu³owaæ skalarn¹ dysparycjê:

Δssg ( xleft , yleft ) = ( xleft − xright ) 2 + ( yleft − yright ) 2

(3)

Równoæ wspó³rzêdnych yleft = yright = y wynika z cechy kanonicznego uk³adu wspó³rzêdnych. Wówczas dla lewej kamery bezporednio z wzoru (1) [6] wynika:
xleft =

y=

f ⋅X
Z

f ⋅Y
Z

(4)

(5)
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Dla prawej kamery, po uwzglêdnieniu przesuniêcia o wektor bazowy b wzd³u¿ osi X,
wzory przedstawiaj¹ siê analogicznie:
xright =
y=

f ⋅ ( X − b)
Z

f ⋅Y
Z

(6)

(7)

Z powodu identycznoci wspó³rzêdnych y skalarna dysparycja (zwana równie¿ skalarn¹ paralaks¹  scalar parallax) dla pary koresponduj¹cych punktów jest równa:

Δssg ( xleft , yleft ) =| xleft − xright |= xleft − xright

(8)

Warunek xleft > xright jest zawsze spe³niony przy odpowiedniej aran¿acji kamer (lewa-prawa). Ró¿nica xleft – xright, czyli miara dysparycji dla koresponduj¹cych punktów, pozwala
zrekonstruowaæ wspó³rzêdne punktu P w trójwymiarowym uk³adzie wspó³rzêdnych XYZ,
je¿eli parametry f oraz b s¹ znane.
Dysparycja jest obliczana dla ka¿dej koresponduj¹cej pary punktów i pozwala oceniæ
trójwymiarowe koordynaty rzutowanego punktu. Poniewa¿ wspó³rzêdne obrazowe s¹ liczbami ca³kowitymi, wiêc i dysparycja jest liczb¹ ca³kowit¹. W praktyce oznacza to, ¿e dysparycja jest okrelona w relatywnie niewielkim zakresie liczb ca³kowitych. Warto zauwa¿yæ, ¿e dla punktu P le¿¹cego blisko dwóch kamer dysparycja jest du¿a i wspó³rzêdne przestrzenne X, Y i Z mog¹ byæ okrelone dok³adnie. Zwiêkszenie dok³adnoci wyznaczenia
dystansu jest mo¿liwe równie¿ poprzez zwiêkszenie wartoci b. Jednakowo¿ zwiêkszenie b
niesie za sob¹ czasem istotne zmniejszenie iloci punktów, które s¹ widoczne przez obie
kamery.
Ogniskowa f oraz wartoæ b mog¹ byæ wyra¿one w takich jednostkach, w jakich jest
rejestrowany obraz przez kamery. W efekcie wszystkie wymiary mo¿na wyra¿aæ w szerokoci piksela, co jest wygodne obliczeniowo.
Oczywicie, tylko te punkty, które s¹ widoczne dla obu kamer, mog¹ byæ skorelowane
i mo¿e byæ dla nich obliczona dysparycja. Drugim problemem jest tzw. problem korespondencji (correspondence problem), który ma miejsce w pewnych specyficznych okolicznociach. Najprostszym przyk³adem mo¿e byæ bia³a kartka papieru widziana przez lew¹ i praw¹ kamerê. Punkty koresponduj¹ce ze sob¹ mog¹ byæ okrelone wy³¹cznie dla krawêdzi
kartki, natomiast nie jest mo¿liwe ich znalezienie w obszarze jednolitym.
Algorytm Shirai jest jednym z wielu algorytmów stereowizyjnych, s³u¿¹cych do okrelenia tzw. rzadkiej mapy dysparycji, gdy¿ jako punkty dopasowania wybiera on wy³¹cznie
punkty krawêdziowe. Konieczne jest zatem wczeniejsze wydobycie krawêdzi z jednego
obrazu innym algorytmem.
Algorytm ten pracuje w kanonicznym (standardowym) uk³adzie stereowizyjnym.
Z tego powodu mo¿liwe jest szukanie koresponduj¹cych ze sob¹ punktów w tych samych
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wierszach y = yleft = yright (rys. 2). Dysparycja wyliczona przez ten algorytm mo¿e s³u¿yæ do
okrelenia wspó³rzêdnych X, Y i Z skorespondowanych punktów, pod warunkiem znajomoci ogniskowej f kamer oraz odleg³oci bazowej b (rys. 1).
prawy obraz

lewy obraz

p = ( xleft , y )
q = ( xright , y )

SIMILARITY

najmniejsze okno

(podobieñstwo)

najwiêksze okno

niskie

wysokie

q
Rys. 2. Algorytm Shirai  wskanik SIMILARITY [7]

Przeszukiwanie obrazów odbywa siê wzd³u¿ linii epipolarnych, w pewnym oknie, jak
to przedstawia rysunek 2. Dla okien wyznaczane jest podobieñstwo (SIMILARITY), pozwalaj¹ce dobraæ koresponduj¹ce ze sob¹ punkty.
Algorytm (Schlüns) [7] zebrano w punktach:
1. Wybierz punkty w lewym obrazie, dla których chcemy znaleæ punkty koresponduj¹ce
w prawym obrazie. Mo¿na zastosowaæ np. wykrycie krawêdzi algorytmem Canny.
2. Znajd dla ka¿dego punktu krawêdziowego (znacznikowego) koresponduj¹cy z nim
punkt w prawym obrazie:
a) zdefiniuj najwiêksze okno wielkoci n = 2k + 1 (pocz¹tek od k = 1) wokó³ punktu p w lewym obrazie;
b) zdefiniuj okno o wielkoci n wokó³ ka¿dego punktu kandydata z prawego obrazu q;
c) oblicz dla ka¿dej pary powy¿szych okien skalarn¹ wielkoæ podobieñstwa
SIMILARITY(p, q).
3. Je¿eli minimalna wartoæ podobieñstwa jest mniejsza lub równa A (rys. 3), to odpowiadaj¹ca temu minimum wspó³rzêdna q koresponduje z punktem p. Przyporz¹dkowana jest wartoæ wzglêdnej g³êbi. Id do kroku 2.
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Rys. 3. Algorytm Shirai, przypadek 1 [7]

4. Je¿eli minimalna wartoæ podobieñstwa jest wiêksza od progu B (rys. 4), oznacza to,
¿e nie mo¿na dla wspó³rzêdnej p znaleæ ¿adnego koresponduj¹cego punktu q. Id do
kroku 2.

Rys. 4. Algorytm Shirai, przypadek 2 [7]

5. Je¿eli zostanie osi¹gniêta maksymalna wielkoæ okna bez osi¹gniêcia warunków poprzednich, to nie mo¿na znaleæ punktów koresponduj¹cych. Id do kroku 2.
6. Wylicz k = k + 1. Przejd do kroku 2, uprzednio zmniejszaj¹c przeszukiwane obszary
do wyznaczonego przez poziomy podobieñstwa, które s¹ mniejsze od C (rys. 5).

Rys. 5. Algorytm Shirai, przypadek 3 [7]

Mo¿na wyznaczyæ wiele ró¿nych miar podobieñstwa. Y. Shirai w 1989 roku zaproponowa³ dalej przedstawione wzory okrelaj¹ce podobieñstwo (cilej, wzory te okrelaj¹ niepodobieñstwo, lecz ze wzglêdów historycznych pozostaje siê przy nazwie SIMILARITY).
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Dla okien o rozmiarze k, których rodki okrelaj¹ wspó³rzêdne (xleft, y) oraz (xright, y),
liczony jest b³¹d kwadratowy (square error):
SE ( p, q ) =

k

k

∑ ∑

i =− k h =− k

( Eleft ( xleft + i, y + j ) − Eright ( xright + i, y + j )) 2

(9)

gdzie: Eleft(x, y), Eright(x, y)  wartoæ piksela o wspó³rzêdnych (x, y) odpowiednio dla lewego i prawego obrazu.
Ponadto liczona jest estymowana wartoæ wariancji dla sta³ego (w danym kroku) lewego okna, oznaczonego przez p:

VAR( p) =

k
1
∑
(2k + 1)(2k + 1) i =− k

k

∑

j =− k

[ Eleft ( xleft + i, y + j ) − AV ( p)]2

(10)

Eleft ( xleft + i, y + j ) 2 − AV ( p) 2

(11)

co czêsto zastêpuje siê prostsz¹ form¹:

VAR( p) =

k
1
∑
(2k + 1)(2k + 1) i =− k

k

∑

j =− k

Wartoæ AV(p) okrela redni¹ arytmetyczn¹ dla okna lewego, czyli, w konsekwencji,
estymuje oczekiwan¹ jasnoæ w tym oknie.
Ostatecznie, podobieñstwo Shirai jest definiowane nastêpuj¹co:
SIMILARITY ( p, q) =

SE ( p, q )
VAR( p ) + 1

(12)

Je¿eli oba okna, z obrazu lewego i prawego, s¹ identyczne, to wartoæ b³êdu kwadratowego wynosi zero. W ka¿dym innym przypadku wartoæ powy¿szej funkcji jest dodatnia.
Pewn¹ trudnoæ w stosowaniu tego algorytmu stanowi znaczna liczba parametrów,
które maj¹ znacz¹cy wp³yw na uzyskiwan¹ w wyniku mapê dysparycji.

2.2. Algorytm wyznaczaj¹cy orientacjê palców
Podstawowym za³o¿eniem, którego spe³nienie jest wymagane do poprawnego dzia³ania algorytmu analizy po³o¿enia palców, przedstawionego dalej, jest zapewnienie w³aciwego u³o¿enia d³oni. Otó¿ d³oñ powinna byæ u³o¿ona w taki sposób, aby wszystkie palce
z wyj¹tkiem kciuka pozostawa³y równoleg³e. Nie jest to trudne do osi¹gniêcia, gdy¿ w zasadzie inne u³o¿enie palców ze wzglêdów anatomicznych jest ma³o mo¿liwe. P³aszczyzny
tworzone przez zginaj¹ce siê palce powinny byæ równoleg³e do p³aszczyzny obrazowej, jak
to pokazano na rysunku 6.
Algorytm realizuj¹cy funkcje analizy d³oni zosta³ przedstawiony na rysunku 7 w formie schematu blokowego.
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Mapa 3D krawêdzi

Obraz prawy

Obraz lewy

Rys. 6. Poprawne u³o¿enie d³oni

4 palec

3 palec
D³oñ

2 palec

1 palec

Obszar kciuka

Rys. 7. Schemat blokowy algorytmu analizy d³oni

Algorytm sterowizyjny wykorzystany do wyznaczenia orientacji palców d³oni...

513

Algorytm g³ówny sk³ada siê z kilku etapów. Najwa¿niejszym z nich jest algorytm stereowizyjny Shirai. Operuje on na danych opisuj¹cych lewy i prawy obraz oraz wykrytych
krawêdziach obrazu lewego. St¹d te¿ na schemacie blokowym obecny jest blok detekcji
krawêdzi.
Algorytm Shirai produkuje rzadk¹ mapê dysparycji. Na wyjciu tego bloku pojawia
siê obraz o rozdzielczoci obrazów wejciowych, w którym wiêkszoæ wykrytych punktów
krawêdziowych ma przyporz¹dkowan¹ g³êbiê. To, jak wiele punktów krawêdziowych bêdzie posiada³o przyporz¹dkowan¹ wartoæ liczbow¹ odpowiadaj¹c¹ g³êbi, zale¿y od skutecznoci dzia³ania algorytmu Shirai. Uzasadnione jest przypuszczenie, ¿e w przypadku
przedstawienia do rejestracji samej d³oni na jednolitym tle, wykryte krawêdzie bêd¹ przedstawia³y krawêdzie palców i korpusu d³oni. Przyporz¹dkowanie im g³êbi pozwoli rozpoznaæ, które krawêdzie dotycz¹ którego palca, lub szerzej  rejonu d³oni.
Wobec tego kolejnym etapem jest podzia³ otrzymanej g³êbi na podprzedzia³y odpowiadaj¹ce poszczególnym palcom. Dokonuje siê tego na drodze analizy histogramu obrazu g³êbi. Po tym etapie otrzymuje siê cztery podprzedzia³y odpowiadaj¹ce dominuj¹cym
g³êbiom.
Taki tok postêpowania wynika z faktu, ¿e krawêdzie palców, zgodnie z za³o¿eniem,
zorientowane s¹ równolegle do p³aszczyzn obrazowych kamer. Wobec tego dla pewnych
g³êbi obserwuje siê znaczn¹ iloæ punktów krawêdziowych, odpowiadaj¹cych poszczególnym palcom (i granicom korpusu d³oni). Dominuj¹cych maksimów, przy za³o¿eniu dobrego
dopasowania dla ka¿dego z palców, obserwuje siê cztery, gdy¿ za³o¿one ustawienie d³oni
wymusza granulacjê dysparycji.
Do wyznaczenia równania prostej pokrywaj¹cej siê z wykryt¹ na obrazie krawêdzi¹
stosuje siê transformatê Hougha [1, 10]. Metoda ta opiera swe dzia³anie na transformacji
pomiêdzy przestrzeni¹ kartezjañsk¹ a przestrzeni¹ parametrów opisuj¹cych prost¹ (lub dowoln¹ inn¹ krzyw¹). G³ówn¹ zalet¹ transformaty Hougha jest fakt, ¿e punkty krawêdziowe
nie musz¹ tworzyæ ci¹g³ej linii na obrazie. Ta w³asnoæ jest bardzo u¿yteczna przy próbie
detekcji linii posiadaj¹cych krótkie przerwy, zaszumionych. Ka¿dy wyodrêbniony palec
poddawany jest transformacie Hougha, w wyniku czego otrzymuje siê dla ka¿dego z nich
zbiór równañ prostych, które, w za³o¿eniu, powinny pokrywaæ siê z krawêdziami poszczególnych cz³onów palców. Na tym etapie uzyskuje siê ponadto pominiêcie obszarów o g³êbi
wprawdzie zbie¿nej z danym palcem, lecz nie tworz¹cych linii prostych. Do takich obszarów mo¿na zaliczyæ np. pó³koliste zakoñczenie palców, fragmenty kciuka, a tak¿e fragmenty korpusu d³oni.
Na podstawie analizy równañ prostych, a w szczególnoci wykryciu dla ka¿dego podprzedzia³u prostych równoleg³ych (boków tego samego cz³onu palca), mo¿liwe jest okrelenie wspó³rzêdnych konfiguracyjnych ka¿dego palca, a w konsekwencji d³oni. Stwierdzono, ¿e w przypadku palca nieprzys³oniêtego przez palce znajduj¹ce siê bli¿ej kamery
zazwyczaj wykrywane s¹ obie krawêdzie ka¿dego cz³onu palca. Proste le¿¹ce na tych krawêdziach s¹ dla ka¿dego cz³onu w przybli¿eniu równoleg³e. Przyjmuje siê zmienn¹ miarê
równoleg³oci, czyli dopuszczaln¹ trójk¹tnoæ poszczególnych odcinków palców. Je¿eli
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w zestawie wykrytych prostych dwie proste s¹ równoleg³e, to przyjmuje siê, ¿e ograniczaj¹
one jeden cz³on palca. W takim wypadku tworzona jest zamiast nich trzecia prosta, równoleg³a do dwóch pierwotnych (w ramach skali równoleg³oci), le¿¹ca pomiêdzy nimi w równej od nich odleg³oci (rys. 8).

Rys. 8. Proste równoleg³e dla rodkowego cz³onu palca

Takich zestawów prostych równoleg³ych powinno byæ trzy, gdy¿ palec posiada trzy
odcinki. Dziêki wymaganiu dotycz¹cego istnienia prostych równoleg³ych zazwyczaj pomijane s¹ linie nale¿¹ce do brzegu d³oni, jeli na etapie wyodrêbniania podprzedzia³ów g³êbi
nie zosta³y wczeniej odrzucone.
Bywa jednak, ¿e zostanie wykryta prosta nale¿¹ca jedynie do jednej krawêdzi którego
cz³onu. W takim wypadku sprawdzane s¹ dwa warianty  generowane s¹ dwie proste, przesuniête równolegle w stosunku do pierwotnej o po³owê redniej gruboci palca (na podstawie analizy pozosta³ych cz³onów lub pozosta³ych palców), ka¿da w innym kierunku
(rys. 9). Z dwóch wariantów wybiera siê ten, który bardziej odpowiada modelowi palca.
Jako kryterium przyjmuje siê tutaj odleg³oæ miêdzy stawami dla cz³onu rodkowego, która
powinna byæ o 30% d³u¿sza od odleg³oci miêdzy stawami dla cz³onu najbli¿szego korpusowi d³oni (dla d³oni autora).

Rys. 9. Wykryta jedna prosta dla rodkowego cz³onu palca
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Ten sposób postêpowania dla niektórych konfiguracji palców nie jest skuteczny. Je¿eli
palec jest wyprostowany, czyli zostan¹ wykryte mniej ni¿ trzy zestawy prostych (po 1 lub 2
proste równoleg³e w zestawie), to wykryte proste (zazwyczaj dwie równoleg³e) traktuje siê
jako konfiguracjê wszystkich trzech cz³onów.
Je¿eli cz³on palca le¿¹cy najbli¿ej korpusu d³oni nie zostanie poprawnie wykryty, przeprowadzane s¹ próby okrelenia jego orientacji na podstawie przewidywanej d³ugoci i po³o¿enia stawu nale¿¹cego do korpusu. Przyjmuje siê, ¿e staw ten posiada w przybli¿eniu te
same wspó³rzêdne (x, y) dla ka¿dego palca, co wynika z za³o¿onej pozycji d³oni wzglêdem
kamer.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e palec zostanie czêciowo lub nawet ca³kowicie przes³oniêty
przez palec le¿¹cy bli¿ej kamer. W takim przypadku nie zostanie wykryty poprzez analizê
histogramu g³êbi i nale¿y przyj¹æ jego konfiguracjê tak¹ sam¹ jak dla palca le¿¹cego bli¿ej
kamery. O braku palca (w wyniku niewykrycia lub przes³oniêcia) zazwyczaj wiadczy luka
w histogramie.
Kciuk w toku tych operacji jest obiektem w zasadzie zbêdnym. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e szkodliwym z punktu widzenia mo¿liwoci uzyskania poprawnych wyników. Dlatego te¿ traktowany jest odrêbnie, a jego parametry obliczane powinny byæ przez osobny
modu³  procesor kciuka.
W koñcowym efekcie uzyskuje siê dla ka¿dego palca równania prostych pokrywaj¹cych siê z osiami odcinków palców oraz wspó³rzêdne (x, y) stawów ze wskazaniem, do
którego odcinka nale¿¹.

3. Implementacja w FPGA
W tym etapie pracy algorytm analizy d³oni próbowano zaimplementowaæ sprzêtowo,
przy u¿yciu programu napisanego w jêzyku Handel-C, z wykorzystaniem bibliotek PixelStreams i uk³adu FPGA, zainstalowanego na zestawie zawieraj¹cym odpowiedni zbiór
wejæ oraz wyjæ wideo (karta Celoxica RC300).
W stosunku do imlementacji programowej dokonano kilku zmian. Przede wszystkim
wszêdzie, gdzie tylko by³o to mo¿liwe, operacje mno¿enia i dzielenia zredukowano do operacji z czynnikiem postaci 2i, czyli do przesuniêæ bitowych w lewo lub prawo. Wynika to
z faktu, ¿e kompilator Handel-C doæ nieefektywnie wykorzystuje wbudowane w uk³ad
Virtex II jednostki mno¿¹ce, o czym mo¿na siê przekonaæ, analizuj¹c statystykê pokompilacyjn¹ wykorzystania zasobów uk³adu. Mimo obecnoci operacji mno¿enia na dostosowanych do jednostek mno¿¹cych d³ugociach s³ów (18 bitów) w pierwszych wersjach programu, jednostki te pozostawa³y w wiêkszoci niewykorzystane, a do mno¿eñ tworzona by³a
g³êboka logika kombinacyjna. Operacje dzielenia mo¿liwe s¹ do wykonania tylko przy u¿yciu logiki kombinacyjnej, przy czym bêdzie ona wielowarstwowa [3], wykorzystuj¹c wiele
bloków uk³adu FPGA. Jest to niekorzystne ze wzglêdu na powstaj¹ce du¿e opónienia. Lekarstwem jest zast¹pienie mno¿eñ i dzieleñ przesuniêciem bitowym, o wiele szybszym
i anga¿uj¹cym nieporównanie mniej zasobów sprzêtowych.
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W module realizuj¹cym algorytm Shirai napotkano szereg problemów imlementacyjnych. Koñcowa wersja musia³a byæ pozbawiona wielu rozwi¹zañ przyspieszaj¹cych, które
mia³y zrównoleglaæ czêæ obliczeñ. Chodzi g³ównie o mo¿liwoci równoczesnego dostêpu
do wielu komórek pamiêci w trakcie obliczania podobieñstwa przy poszukiwaniu dopasowania. Taka konstrukcja jest mo¿liwa do realizacji w uk³adzie FPGA, stanowi¹c jedn¹
z g³ównych zalet tych uk³adów w zagadnieniach przetwarzania obrazów. Jednak przy wielu
warunkowo wykonywanych ga³êziach realizuj¹cych równoczesny dostêp do pamiêci budowana jest g³êboka logika, uniemo¿liwiaj¹ca pracê z odpowiednio szybkim zegarem.
Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e implementacja algorytmu w postaci tzw. filtru odbiega
od standardów narzuconych przez bibliotekê PixelStreams. Przede wszystkim dzia³a asynchronicznie  nie przetwarza jednego piksela w jednym cyklu zegara. Podstawowe opónienie (latency) wynosi 11 linii obrazu, magazynowanych w wewnêtrznym buforze. Zatem
przez czas 11 linii ¿aden piksel nie zostanie przekazany na wyjcie. Po up³ywie tego czasu
rozpoczyna pracê algorytm Shirai. Równoczenie z obliczeniami prowadzonymi na danej
paczce pikseli (piksel lewy, prawy oraz krawêdzie) pobierany jest nastêpny punkt i zapisywany w buforze pod odpowiedni¹ lokacj¹ adresow¹.
Opónienie pomiêdzy pobraniem pikseli z bufora a uzyskaniem wyniku zale¿y od zawartoci obrazu. Je¿eli piksel nie jest krawêdziowy, opónienie wynosi jeden cykl  na
wyjcie wysy³ana jest wartoæ 0. Je¿eli piksel jest krawêdziowy, opónienie jest niemo¿liwe do oszacowania, gdy¿ zale¿y od zawartoci obrazów lewego i prawego. Dopasowanie
mo¿e zajæ szybko, zanim wielkoæ okna powiêkszy siê do maksymalnego rozmiaru, lub
wolno, gdy wartoæ dysparycji bêdzie du¿a i zostanie w dodatku wyliczona po wielokrotnym zwiêkszaniu wielkoci okna przeszukiwañ. Wynikiem mo¿e byæ wartoæ dysparycji
lub zero, je¿eli proces dopasowania nie móg³ zajæ.
Przeprowadzono modyfikacjê oryginalnych dzielników w funkcjach obliczaj¹cych
podobieñstwo. Zamiast dzielenia przez (2k + 1)(2k + 1), gdzie k jest po³ow¹ wielkoci okna
przeszukiwañ, 0 < k < 6, dzielenie nastêpuje poprzez przesuniêcia bitowe, pocz¹wszy od
przesuniêcia o 6 bitów dla k = 1. W efekcie zmieniaj¹ siê dzielniki:
dla:

k = 1 by³o 9,
k = 2 by³o 25,
k = 3 by³o 49,
k = 4 by³o 81,
k = 5 by³o 121,

jest
jest
jest
jest
jest

23 = 8;
24 = 16;
25 = 32;
26 = 64;
27 = 128.

Zmiana ta spowodowana by³a bardzo du¿ym opónieniem czasowym przy operacji
dzielenia, wynosz¹cym 200 ns (przejcie przez najd³u¿sz¹ cie¿kê, zawieraj¹c¹ rozkaz
dzielenia). Modyfikacje te nie wp³ynê³y, jak to sprawdzono w programie Matlab, na zdolnoæ wyznaczania g³êbi.
Próba implementacji sprzêtowej przy u¿yciu jêzyka programowania Handel-C dla
uk³adu Virtex 2 ujawni³a szereg niedostosowañ mo¿liwoci obecnie istniej¹cych narzêdzi
programistycznych do struktury algorytmu. Z³o¿one algorytmy, uzale¿niaj¹ce swoje dzia³anie od zawartoci obrazu, g³êboko zapêtlone, nie s¹ zbyt dobrze implementowalne w struk-
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tury typu FPGA. Nadmierne opónienia czasowe powstawa³y czêsto w zupe³nie niewinnie
wygl¹daj¹cych instrukcjach.
W wyniku szeregu zabiegów uda³o siê zestawiæ poprawny tor wizyjny zawieraj¹cy
modu³y algorytmu Shirai oraz transformaty Hougha, jednak nie osi¹gniêto bezwzglêdnej
poprawnoci uzyskiwanych wyników. Podstawowym problemem okaza³o siê zapewnienie
powstawania na tyle krótkich cie¿ek logicznych w strukturze FPGA, aby uk³ad móg³ pracowaæ z wymagan¹ czêstotliwoci¹ zegara. Zastosowane modyfikacje pozwoli³y jednak
zbli¿yæ siê do poprawnej implementacji wiêkszoci algorytmu w uk³adzie FPGA.

4. Wyniki eksperymentalne
Przedstawione wyniki eksperymentalne dotycz¹ wersji algorytmu wyznaczania orientacji palców d³oni zaimlementowanej w rodowisku Matlab.
a)

c)

b)

d)

Rys. 10. Wyniki dla d³oni rzeczywistej: a) obraz z lewej kamery; b) obraz z prawej kamery;
c) wykryte punkty krawêdziwe z przyporz¹dkowan¹ g³êbi¹; d) efekt koñcowy z naniesionymi prostymi

Dla d³oni rzeczywistej (rys. 10) stosunkowo du¿a liczba punktów z przyporz¹dkowan¹
g³êbi¹ pozwoli³a na w³aciwe oszacowanie przez program rzeczywistych konfiguracji palców. Na tym przyk³adzie daje siê zaobserwowaæ zarówno zastêpowanie dwóch prostych
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równoleg³ych trzeci¹ prost¹ (ze zmienn¹ miar¹ równoleg³oci), jak i przesuwanie niesparowanych prostych (szacowanie gruboci i d³ugoci elementów palców), a tak¿e wyznaczenie
punktu styku palców z korpusem d³oni (w zak³adanej pozycji d³oni jest to jeden punkt).
Wyznaczenie punktu wspólnego (przeciêcie dwóch wyprostowanych palców) pozwoli³o na
wyliczenie prawdopodobnej pozycji fragmentów niedopasowanych przez algorytm Shirai.
Uwzglêdniono tutaj spodziewan¹ d³ugoæ cz³onów palców w odniesieniu do ich gruboci,
wyznaczonej na podstawie wykrytych prostych równoleg³ych.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e brak prostych równoleg³ych uniemo¿liwi³by poprawne oszacowanie d³ugoci palców, a w konsekwencji równie¿ niemo¿liwe sta³oby siê poznanie pe³nej
konfiguracji d³oni.
Model d³oni (rys. 11) stanowi przypadek wyidealizowany, wiêc wykrycie poprawnej
orientacji zidentyfikowanych fragmentów palców nie by³o tutaj trudne. Pojawi³y siê jednak
pewne niejednoznacznoci w procesie przesuwania prostych i dodawania brakuj¹cych cz³onów. By³o to spowodowane tym, ¿e model nie spe³nia³ w pe³ni anatomicznych zale¿noci,
przez co nie da³o siê go ustawiæ wzglêdem kamer w pozycji naturalnej dla prawdziwej d³oni. Wobec tego uzyskanie poprawnego efektu wymaga³o modyfikacji algorytmów dopasowania pozycji palców do punktu styku z korpusem d³oni. Widaæ jednak, ¿e zgiêcie jednego
palca nie zosta³o poprawnie zidentyfikowane. Wynika to z faktu zbyt ma³ej iloci dopasowanych przez algorytm Shirai punktów na ominiêtym odcinku i niemo¿noci wyznaczenia
równania prostej na drodze transformaty Hougha.
a)

c)

b)

d)

e)

Rys. 11. Wyniki dla modelu d³oni: a) obraz z lewej kamery; b) obraz z prawej kamery; c, d) wykryte
punkty krawêdziowe z przyporz¹dkowan¹ g³êbi¹; e) efekt koñcowy z naniesionymi prostymi
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Jako uzupe³nienie, na rysunku 12 przedstawiono trójwymiarowy wykres g³êbi dla
jeszcze innego testowanego modelu d³oni.

Rys. 12. Przyk³ad obliczonej g³êbi dla krawêdzi modelu d³oni

5. Wnioski
Wykorzystanie algorytmu stereowizyjnego do rozwa¿anego problemu jest rozwi¹zaniem elastycznym, stanowi¹cym dobr¹ bazê do dalszego rozwoju g³ównie w zagadnieniach
sterowania manipulatorami. Zastosowanie uk³adów FPGA wydaje siê wielce po¿¹dane ze
wzglêdu na mo¿liwoæ du¿ego przyspieszenia czasu obliczeñ. Przeliczenie jednej stereopary przez implementacjê w programie Matlab zajmowa³o do trzech godzin dla obrazów
w rozdzielczoci PAL. Program napisany bezporednio w wybranym kompilowalnym jêzyku programowania by³by oczywicie o wiele szybszy, lecz z pewnoci¹ nie umo¿liwia³by
pracy w czasie rzeczywistym dla obrazów ruchomych. Tymczasem uk³ady FPGA mog¹ pozwoliæ na zbli¿enie siê do tego typu pracy. Struktura algorytmu przedstawiona na rysunku 7
stwarza bowiem du¿e mo¿liwoci zrównoleglenia i spotokowania obliczeñ. Jednak¿e realizacja tej idei w uk³adach reprogramowalnych wymaga o wiele szerszych analiz, dla których
ta praca stanowiæ mo¿e jedynie próbê czêciowego uporania siê z szeregiem trudnoci.
Wykorzystanie jêzyka Handel-C wydaje siê nie najlepszym rozwi¹zaniem w implementacji z³o¿onych algorytmów, takich jak algorytm Shirai, g³ównie ze wzglêdu na ograniczony wp³yw na powstaj¹ce opónienia czasowe. Rozs¹dniejsze wydaje siê wykorzystanie
narzêdzi daj¹cych wiêkszy wgl¹d w powstaj¹c¹ strukturê logiczn¹ (VHDL).
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