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Резюме: Статията представя  проект на адаптивна стерео  ТВ система за следене на димамични обекти 
с точно позициониране и работа в реално време на основа FPGA Altera Cyclone II. Статията прави кратък 
обзор и дефинира проблематиката в сферата на видео системи със стереозрение и приложението им в 
EVS бордовите комплекси за разширен обзор в авиацията. Анализа акцентува върху особеностите на 
зрителната система при човека и възможностите за изграждане на системи с изкуствено зрение с по-голяма 
информативност на формираното изображение, както и неговата обработка и разпознаване. С използване на 
еднослойна невронна структура и процес на обучение става възможно моделиране поведението и работата 
на зрителната система. Използвайки стерео метод се получава по-голяма информативност за изображението 
в дълбочина.
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1. Въведение
Зрителната система на човека е от определя- 

що значение при получаването на информация 
от околната среда, нейното интерпретиране, 
формиране на познания за реакции с адекватно 
поведение, навигация, с адаптивност към проме- 
ните в задачите за моделиране на изкуствен 
интелект [1]. 

Фиг.1 представя визуално зрителния тракт на 
човека с протичащите процеси.

Фиг1. Формиране на зрителни образи

Медицината е изучила  закономерностите и 
взаимовръзките между анатомията на човешката 

оптика с процесите на висша нервна дейност 
на мозъка чрез създаване на особена форма на 
възприятие със свързани мисловни образи. Те са 
функциия на редица подсъзнателни процеси по 
определяне на:
разстояния, разположение, форма, обем, 

измененията в пространството;
осветеност, цвят, топлина, излъчване, 

пластичност, смущения и други показатели 
за обектите и околната среда в сцената на 
наблюдение, др. 

Аналитично физиологията на обработка на 
зрителната информация би могло да се онагледи 
с фиг.2  [2] .

 

Фиг.2. Елементи на зрителния тракт

Аксоните на ганглийните клетки са свързани 
в снопа на оптичния нерв. Зрителният обзор е  
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индивидуално визуално пространство с лява и 
дясна част. 

 
Фиг.3 Визуално пространство

Частта от визуалното пространство, за която 
всеки един неврон отговаря е неговата невронна 
приемна област. 

 
Фиг.4. Получаване на зрителната информация  

и адаптация на очите

Зрителните сигнали от ретината достигат 
областта от мозъка LGN. Тази област се състои 
от 6 нива, като. Вътрешните са 2 и съдържат 
големи клетки -magnocellular и външни 4 нива, 
които съдържат малки клетки - parvocellular. 
Междуслойното ниво interlaminar е изградено от 
други малки клетки - koniocellular. Тези слоеве 
приемат входната информация от различните 
типове ганглийни клетки. Процеса на въвеждане 
на информация от всяко око протича с редуване 
към различните по вид слоеве. Първият кортиков 
синапсис на неврона пренася визуалната информа- 
ция в средния дял на тилната ломбална част на 
мозъка в т. н. Brodman-ова карта.

Фиг.5.Обработка на зрителната информация
 
Тази област е разположена медиално и е 

повърхностно набраздена с външни гънки на 
кората на мозъка, като така се увеличава обема.  

   

  

Фиг.6. Кортиков дял

Фиг.7 Функционална схема на кортиков дял
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Това наименование отговаря на хипотезата, 
че тук се извършва първата обработка на 
информацията от зрителното пространство. 
Отделянето на M и P пътища се извършва 
в кортекса. Аксоните от двата региона се 
терминират в слой 4 на гънките на кортекса, ако 
(а) терминални зони на аксоните в този слой 
има разклонение на всеки един и (б) Р- пътя 
повличащ 2-рия синапсис пренасящ информация 
в по-външните слоеве 2 и 3. Този дял може да се 
представи с блокова схема с няколко нива: 

Невроните с еднаква селективна способност 
се групират в колони, според доминиращото око 
и предпочетената ориентация. Схематично това 
може да се представи така:

 

Фиг.8. Организация на Кортиков дял

Ориентацията на колоните регулярно 
се пресича от блобове. Кортиковите модули 
съдържат пълен набор ориентири за двете очи. 

2. ТВ системи за наблюдение  
Сензорните елементи на електронните 

видео системи са обикновено видео камери, 
които пресъздават функцията на човешките 
очи, а градивните блокове в определена степен 
имитират функцията на зрителния тракт на човека 
От кибернетична гледна  точка функционалната 
блок схема на зрителния тракт би могла да 
изглежда така:

 
Фиг.9  Блок-схема на зрителния тракт

2.1  Модел на експонираното изображение 
в камерата
Един от най-използваните модели е модел 

много малък отвор. 
 

 
Фиг.10 Проекция на пространството в
равнината на сензора на ТВ камерата

Този модел изразява съответствието меж- 
ду координатите на изображението (u; v)   и 
пространствените координати (Xw; Yw) в зависи- 
мост от вътрешните (К) и външните (R; tc) 
параметри на камерата [3].

Математически той може да се представи с:

 (1)

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

 (2)

Външните параметри (R; tc) зависят от 
ориентацията и разположението на видеокамерата 
и респективно кадъра в пространството. В 
идеалния случай, компонентите на вектора на 
матрицата на ротация R са само стойностите 1, 
0 и -1. Физически те съотвествуват на наличност 
на успоредност към равнината на земята и 
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оптичната ос построена с оста Y през кадъра на 
пространството.

 
Фиг.11 Модел с малък отвор

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. За изглаждане на 
изкривяването може да се приложи би линейна 
интерполация, като се засягат четирите съседни 
пиксели A, B, C, D така: 

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

Тук:  
S = (1 - Fracx)(1 - Fracy); T = (1 - Fracx)Fracy;   
U = Fracx (1 - Fracy); V = Fracx Fracy, или:

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

Важно е да се отбележи, че за CCD камерата 
фактора на изкривяване е 0 и поради тази причина 
осите х и y са перпендикулярни. Това определя 
и избора на CCD видео камера за използване в 
проекта на доклада. 

 

Фиг.12. Стереометрично наблюдение

2.2 ТВ следяща система
Тя осъществява измерване на параметрите 

на относителното движение на обектите спрямо 
ТВ система. В стереометодите получените 
изображения от двата датчика се различават 
по разположението на обектите върху техните 
растери, обусловени от различните точки на 
наблюдение.

  

 
Фиг.13. ТВИС с автоматично позициониране

Синтезираната разширена блок-схема има 
вида от фиг. 14.

 

Фиг.14 Разширена блокова схема на ТВИС

Тактовият генератор /ТГ/ осигурява тактови 
импулси към сихрогенератора и адресните броячи 
по хоризонтали и вертикали. Следващият блок е 
генератора на синхронизиращи импулси /ГСИ. В 
изхода му се получават сигнали за синхронизира- 
не на двете видеокамери и импулси за управление 
на адресните броячи. Следва блок за селектиране 
на отчетите за запис и обмен на информация с ПК. 
В следващото стъпало се формират РСИ. В третото 
стъпало от редовата и полукадровата честота се 
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получава сигнал четност на полукадъра и се 
формират ПКСИ. Суматорът създава комплекс- 
ния синхро импулс SYNC. Логиката за селектиране 
на наблюдавания обект маркира попадaне на 
елементи от изображението му в няколко от 
редовете на ТВ развивка, като от поредицата 
отчети за запис се извежда един. От маркерите на 
обекта се определят координатите му и се следи 
изменението им. Блокътза.формиране на защитна 
зона съдържа схеми за закъснение, формиране на 
защитна зона и възстановяване. 

Фиг.15 Селекция на обект 

3. Позиционираща ТВИС

 

Фиг.16. Схема и експериментална система

В основата на проекта е борда Altera DE2 с 
FPGA Cyclone II [4], като за улеснение се разглеж- 
да реализация с един от еднотипните  входни 
видео канали, като се формира поведенческо 
управление и задвижване на позициониращи 
серво двигатели. Алгоритъмът за детектиране 
на обекта използва ФКО.с оранжев филтър за 
откриване на червен текущ пиксел. Определен 
като червен пиксела се включва в пространството 
на заграждащия прозорец на ФКО. След всяко 
сравнение се поставя условие веднъж за 
всеки кадър да се осъществи преместване на 
координатите на заграждащия прозорец към 
нови текущи координати и така се реализира 
динамиката на преместване.

    
Фиг.17. Работа на алгоритъма

Идеята е на база координатите на текущите 
и предхождащи заграждащи правоъгълници 
ФКО да се определи преместването на системата 
само с х- центъра на текущия правоъгълник. 
Тази стойност се определя посредством намира- 
не на разликите между левите и десните х - 
координати на заграждащия правоъгълник, 
намалявайки стойността им с преместване 
назад с един бит и последващо добавяне на тази 
стойност обратно към лявата х – координата 
[5]. Архитектурата генерира компенсация на 
изменението на динамичността на наблюдавания 
обект чрез изработване на управляващи ширинно-
модулирани импулси за задвижващите двигатели.

  

Фиг.18. Схема на управление

Схемата на действие се базира на управление 
на ляв и десен входни възли и ляв и десен 
изходни възли с отчитане на лявата и дясна 
дистанция между входния х център и центъра 
на екрана Получен е краен автомат със 7нива за 
координиране на движения-завиване на ляво и 
дясно, движение на ляво и дясно, малък ляв и 
десен ход, движение направо. Автомата управлява 
контролен изходен регистър и стойностите 
контролират  завъртането на двигателите. 
Използва се еднослойна невронна структура с 
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Фиг.17. Работа на алгоритъма

Идеята е на база координатите на текущите 
и предхождащи заграждащи правоъгълници 
ФКО да се определи преместването на системата 
само с х- центъра на текущия правоъгълник. 
Тази стойност се определя посредством намира- 
не на разликите между левите и десните х - 
координати на заграждащия правоъгълник, 
намалявайки стойността им с преместване 
назад с един бит и последващо добавяне на тази 
стойност обратно към лявата х – координата 
[5]. Архитектурата генерира компенсация на 
изменението на динамичността на наблюдавания 
обект чрез изработване на управляващи ширинно-
модулирани импулси за задвижващите двигатели.

  

Фиг.18. Схема на управление

Схемата на действие се базира на управление 
на ляв и десен входни възли и ляв и десен 
изходни възли с отчитане на лявата и дясна 
дистанция между входния х център и центъра 
на екрана Получен е краен автомат със 7нива за 
координиране на движения-завиване на ляво и 
дясно, движение на ляво и дясно, малък ляв и 
десен ход, движение направо. Автомата управлява 
контролен изходен регистър и стойностите 
контролират  завъртането на двигателите. 
Използва се еднослойна невронна структура с 

процес на обучение на позиционирането. RTL 
проекта е:

 
Фиг.19. RTL проекта на системата 

С промяната на големината на стъпката се 
променя импулса на PWM. Така поотделно се 
извършва контролиране на скоростта и посоката 
на въртене на всеки от 4 серво двигатели, 
реализиращи позиционирането на ТВИС. 

4. Изводи
Проведените експериментални изследвания 

подчертават високата работоспособност и 
надеждност на използваните математични модели 
и алгоритми с проследяване на  динамиката на 
обектите и определяне параметрите на техните 
движения.

5. Литература
[1] Аlexander S.T. Adaptive Signal Processings 

Theory and Applications. -N.Y.: Springcr-Verlag, 
2006.

[2] D. Kornack and P. Rakic, “Cell Proliferation 
without Neurogenesis in          Adult Primate 
Neocortex,” Science, vol. 294, Dec. 2001/ 1065467.

[3] Biao L., ZhenKang S., JiCheng L. Automatic 
Target Detection and Tracking System Using 
Infrared Imagery // Proc. of SPIE. Automatic Target 
Recognition VII. Jun 2007

[4]  Altera “DE2 Development and Education 
Board” DE2 Package, or available online at http://
www.altera.com

[5] Advanced Microcontroller Final Projects, 
online:http://people.ece.cornell.edu/land/courses/
ece5760/FinalProjects

Данни за авторите
Росен Петров Спиров, д-р, инж. пр.н. 5.2 ,  

р-л ОУЛ по „Електроника”, ТУ-Варна; н.и. ЦОИ, 
ТВ, FPGA, EVS, кибернетика.

Нели Станиславова Грънчарова, инж. 
Комуникационна Техника, ФЕ, кат. КТТ ТУ-
Варна, н.и комуникации, ТВ, ЦОИ, бионика.

Георги Ангелов Ангелов, студент 2 курс 
Електронна Техника, катедра ЕТМ. ФЕ, ТУ-
Варна,н.и. аудиосистеми, сензори, роботика.

Рецензент: 
проф. д-р Пламен Цветков, 

Технически Университет – София
 



306

ADAPTIVE STEREO VISION SYSTEM ON fPGA

Spirov Rosen 1), Grancharova Neli 2), Angelov Georgi 3)
1) TU-Varna, 9010, Studentska str1, e-mail, rspirov@tu-varna.bg, www.tu-varna.com
2) TU-Varna, 9010, Studentska str1, e-mail  nelly2000@abv.bg,    www.tu-varna.com
3) TU-Varna, 9010, Studentska str1, e-mail  valeddy00@abv.bg,   www.tu-varna.com

Abstract: - This document presents the design of adaptive stereo TV tracking system for dynamic objects, with 
precise positioning and working in real time based on FPGA technology. The article provides a brief overview and 
defines the issues in the field of video systems and their application in EVS board complexes. Analysis emphasizes 
the peculiarities of the human vision and the possibilities for building systems with artificial vision, image processing 
and recognition. Using single-layer neural structure and process of teaching becomes possible modeling the behavior 
of the visual system. Using the stereo method to give greater uniformity of the image in the depth.
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