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Резюме: Доклада представя една реализация на стерео ТВИС с FPGA Cyclone2 и борда Altera DE2 за 
цифрова обработка на изображения и ТВ измерване. Статията представя обработка и изследване на  обемни 
изображения, притежаващи по-голяма информативност и позволяващи интегрално да се оцени информаци-
ята, при процеси на обследване и взимане на бързи и ефективни решения в екстремални условия за работа 
в реално време.

Ключови думи: FPGA, Цифрови Обработки на Изображения,ТВ измервателни системи. 

1. Въведение

В системите за управление, много проблеми  
възникват вследствие на естествената ниска 
различимост на целите в оптическото изобра-
жение - дъжд, облаци дим, сянка, маскировка, 
пиротехнически средства, прожектори, др.  
Значителна роля за намаляване различимостта 
на белезите за откриване на обектите играят  
шумовите компоненти на сигналите от осо-
бенностите на датчиците и неидеалността на 
каналите за предаване на данните. 

Съвременните переспективни системи съв-
местяват използване на датчици с различна 
физична природа. 
Ø	Голяма  сложност при обработката на 

изображенията в оптическия диапазон пред-
ставляват затъмнени участъци, в които се губи 
ефективността при използване на локални и 
градиентни алгоритми. Затова при съвместя-
ване на оптично и инфрачервено изображения 
на една и съща сцена се получава отделяне на 
сянката като артефакт от оптичното  изображе-
ние.   
Ø	Друга интересна особеност на изобра-

женията,  получени в милиметровия  диапазон 
е, че те имат добро качество при утежнени 
условия на околната среда като дъжд, мъгла, 
облачност, като същевременно трябва да се 
отбележи, че геометричните размери на обек-
тите в сцената на изображението значително се 
различават от действителните. 

Съвместяването на данни с различна  физич-
на природа може да се осъществява на основата 
на логическо или вероятностно   обединение на 
локанални решения. Схемите за съвместяване 
се базират на набор  признаци, отделяни в хода 

на анализа на изображението в различните 
канали. 

В таб.1 са представени основните характе-
ристики  и признаци за осем от най-известните 
двумерни датчици, притежаващи същественна 
разделителна  способност по отношение на 
типовете обекти [1].

Таблица 1.

Тип   на   
датчика 

формат на 
представ
яне на  
данните 

Полезни  
признаци 

Топло 
визионен  

2D-топлинно  
изображение 

Форма, max / min емисия,  
количество  и разполож. на 
горящи петна, околна среда 

Радар 
m m   
Диапаз. 

• 1D-отр.профил 
•1D,2D-п.изобр 
• 2D-поле скорост 

• Разпр. и степен на разсейване 
• Четен и неч.No, разпол.разс 
• Честота пулс, лента на разс. 

Лазерен 
 локатор 

• 3D-изобр.е 
• Допл.м.вибрац. 
• 2D-поле скорост 

 • Размер, 3D-форма, обекти 
 • Пулсация,  струк.и честота 
 • Простр. разпр. движ.участъци 

Локатор  
синт.апр 

2D-изображение Размер и разположение обектите 

ТВ 2D-полутоново 
изображение 

Форма, размери,  текстура, вътр. 
структура на обектите, околност 

Микро 
влн.радар 

• Допл.модулация 
• 2D-изображение 

• Скорост, честота пулс, лента 
• Размер,формат,колич.обекти 

Акустич.   Отраз. звуков  
сигнал 

Честота на пулсации, хармоници,  
спец.шум 

ИнтерИнтерфе- 
ометърометър 

Спектрална и 
вр.зав,микр.влн.из 

Честота,Ч М , АМ,продължител, 
интерв.пулсации 

	

Изследванията в областта на автоматично 
откриване на цели и анализа покали, че прак-
тическо приложение имат 4 групи:
Ø алгоритми със съгласувана  филтрация 

с проверка на съвпадения със шаблони на тър-
сените цели;
Ø алгоритми със статистическо разпоз-
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наване с образи, чрез избор на изображения на 
целите и техни признаци;
Ø алгоритми за техническо зрение на 

основата на модели, с които се сравняват ха-
рактерни признаци на целта със запаметени в 
ПК модели  на изображението
Ø алгоритми с невронни мрежи, пре-

доставящи  обучение с примери, имитиращи 
човешкия мозък и зрение.

 
Фиг.1. Контрол на визуално пространство

Задачата за автоматично или автоматизира-
но откриване на цели се явява  базова,  но все 
пак е частна задача от областта намашинното  
зрение за:
Ø откриване на  обекти и изменения  в 

сцената на наблюдение;
Ø високоточни  измервания на елементите 

на сцената;
Ø проследяване на обекти;
Ø самоориентация  и самопозициониране;
Ø реконструкция   на наблюдаваните по-

връхности и откриване на  3Dструктури;
Ø описание  на сцената и идентификация  

на  обектите.
Обемните изображения притежават по-голя-

ма информативност, позволяват интегрално да 
се оцени информацията и да се вземат бързи и 
ефективни решения в екстремални условия и 
процеси.       

Следващата електронна блокова схема  ин-
терпретира зрителния тракт на човека за фор-
миране, обработка, разпознаване на зрителната 
информация [2]. 

 
Фиг.2. Блокова схема на система  

за бинокулярно зрение

2. Математичен модел на 
експонираното изображение 
Един от най-използваните модели е модела 

на  много малкия отвор, който представя съот-
ветствие между координатите на изображение-
то (u; v)   и пространствените координати (Xw; 
Yw) в зависимост от вътрешните (К) и външните 
(R; tc) параметри на камерата [3]:

 (1)

Вътрешният параметри (K) зависят от N- въ-
трешни параметри на камерата и се представят 
с матрицата K:  

 (2)

Външните параметри (R; tc) зависят от ори-
ентацията и разположението на видеокамерата 
и респективно кадъра в пространството [4]. В 
идеалния случай, компонентите на вектора на 
матрицата на ротация R са 1, 0 и -1. Физически 
те съотвествуват на наличност на успоредност 
към равнината на земята и оптичната ос по-
строена с оста Y през кадъра на пространството. 
Тук s представя несиметрията, αu = kuf, αv = kvf ;  
ku; kv   са размерите на пикселите в (pixel/m); f 
е фокусното разстояние; (u0; v0)  са главните 
координати на точката.

 
Фиг.3 Проекция на пространството в равнината 

на сензора на ТВ камерата

За изглаждане на кривината може да се при-
ложи билинейна интерполация към  четирите 
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съседни пиксели A, B, C, D така: 

P=A.S+B.T+C.U+D.V (3)

S = (1-Fracx).(1-Fracy);    T=(1-Fracx)Fracy;   
U=Fracx(1 - Fracy);          V = Fracx Fracy, 

P = A(1-Fracx)(1-Fracy) +B(1-Fracx)Fracy   
+CFracx(1-Fracy)+DFracxFracy (4)

За CCD камерата фактора на изкривява-
не е 0 и поради тази причина осите х и y са 
перпендикулярни. Изображенията от двата 
датчика на стерео ТВИС се различават по 
раз¬положението на обектите върху техните 
растери и са обусловени от различните точки 
на наблюдение. На базата на едноименните ко-
ординати се изчислява третата координата. Сис-
темите от този тип чрез въвеждане на обратна 
връзка се превръщат в системи за автоматично 
регулиране и насочване. 

 
Фиг.4. Стерео ТВИС с автоматично регулиране  

и насочване

3. Реализaция на  Стерео ТВИС
ТВИС се реализира с FPGA Cyclone2 и борда 

Altera DE2,Quartus II, връзка с Mathlab [5].
 

Фиг.5. Блокове на Стерео ТВИС с FPGA

Блокът за управление на обмена на инфор-
мацията има вида:

 

Фиг. 6  Блока за управление на информацията

Основните блокове са представени схемно 
с блоковете:

	
Фиг.7 Входен блок на СТВИС

	 
Фиг.8 Изходен блок на СТВИС

 
Фиг.9.  Блок за съвместяване на изображенията 

със СтереоТВИС

Времедиаграмите на управление на ТВ 
камерите за  съвместяване на изображенията 
изглеждат така:
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Фиг.10. Времедиаграми на блока за съвместяване 

на изображенията

Фиг.11 Закъснение между 2-те CCD камери и 
компенсиране на отместването

Чрез FPGA архитектурата на CycloneII на 
ALTERA Co. и периферията на  борда за екс-
периментални изследвания се реализира па-
ралелна изчислителна структура, извършваща 
цифрова обработка на изображения в реално 
време, симулация в  Quartus II , Mathlab. 

  
Фиг.12  Стерео ТВИС и Altera De2 FPGA

  
Фиг.13  Стерео изображенията в 

2-та тракта на ТВИС

4. Изводи
Получените обемни изображения притежа-

ват по-голяма информативност и позволяват 
интегрално да се оцени информацията, при 
обследване на процеси, взимане на бързи и 
ефективни решения в екстремални условия. 

Значителна роля за намаляване различи-
мостта на белезите за откриване на обектите 
играят  шумовите компоненти на сигналите 
от особенностите на датчиците и неидеал-
ността на каналите за предаване на данните. 
Обемните изображения притежават по-голяма 
информативност, позволяват интегрално да 
се оцени информацията и да се вземат бързи 
и ефективни решения в екстремални условия 
и процеси.
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Abstract: The paper presents a realization of stereo TVIS with FPGA Cyclone2 and Altera DE2 board for digital 
image processing and TV measuring . Volumetric images are more informative and allow integrational evaluation 
of the information in audit processes, making fast and effective solutions in extreme conditions. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТВИС СОВМЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
В РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОСРЕДСТВОМ FPGA

Росен  Спиров 1), Нели Грънчарова 2)

1, 2) ТУ-Варна, 9010,Варна, ул.Студентска1
1, 2) e-mails: rosexel@abv.bg, nelly2000@abv.bg, www.tu-varna.bg

Резюме: Доклад представляет реализацию стерео  ТВИС с FPGA Cyclone2 на плате Altera DE2 для 
цифровой обработки изображений и ТВ измерения. Объемные изображения имеют большую информативность 
и позволяют интегрально оценить информацию при обследовании процессов и принятии быстрых и 
эффективных решений в экстремальных условиях.

Ключевые слова: FPGA, цифровая обработка изображений, ТВ измерительные системы.


