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РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДИНАМИЧНИ ОБЕКТИ  
В ТОПЛОВИЗИОННИ ИЗОБРАЖЕНИЯ С FPGA 
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Резюме: Целта на тази статия е създаване на модул с FPGA и DSP, специално проектиран за цифрова об-
работка на топловизионни изображения в инфрачервения спектър на наблюдение за митнически контрол и 
борба срещу тероризма. Доклада представя една реализация на ТМВС с FPGA Cyclone2 и борда Altera DE2 за 
цифрова обработка на изображения и ТВ измерване. ТМВС представя възможност за премахване артефакти 
от ниска различимост на обектите при дъжд, облаци, дим, сенки, случайни осветявания, др. 

Ключови думи: IR изображения, FPGA, Цифрови Обработки на Изображения, ТВ. 

1. Въведение
Термовизионните системи (ТМВС) са 

информационни системи които се използват 
както за, полицейски военни и цивилен потре-
бителски контрол на трафик, за промишлени и 
специфични приложения. Те осигуряват съби-
ране и обработката на визуална информация от 
инфрачервени изображения. 

Средствата и инструментариума за разра-
ботка се базират на методите и алгоритмите за 
цифрова обработка на изображения от инфра-
червения спектър. 

Фиг.1 Структура на FPGA ТВ система

Възможностите на FPGA за прилагане на  
алгоритмите за обработка на инфрачервени 
изображения са широки [1] :

- Обработка и Трансформация на изображе-
нията в реално време 

- Повишена сложност - над 5000 Slices;
- Вградена памет за изображенията,таблична 

подредба и съхранение .
Възможностите за обработка на инфрачер-

вени образи в реално време включват:
- Заснемане на термоизображения в реално 

време със стандартни инфрачервени камери;

- Взаимодействие между FPGA , DSP и IR 
камера в реално време;

- Обработка на IR образи с FPGA и DSP в 
реално време;

- Визуализация на входните, междинните и
изходните IR изображения.

2. Определяне на параметри на 
динамичните обекти 
При динамични условия се използват 

параметри, еднозначно описващи обекта и  
поведението му в пространството [2]. Следя-
щата ТВИС може да определи координатите 
и скоростта на обекта чрез координатите на 
центъра на тежестта му хц, уц от сигнала на 
изображението U(x,y) :
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Aлгоритъмът изчислява моментната стой-
ност на бинарно-квантов дискретен сигнал 
U(x,y) от твърдотелeн фото приемник, като за 
елемента x от реда y той е  0, или 1 :            
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Алгоритъмът съпоставя двойка изображения 
посредством еластично разтягане и свиване, 
което довежда до последователно съвпадане 
отначало на центровете на масите на целите 
изображения и така до съвпадане на отделните 
пиксели [3].

Под действието на светлината във всяка 
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клетка се натрупва заряд, пропорционален на 
нейната осветеност и времето за натрупване. 
Ъгловите координати на безкрайно отдалечен 
точков източник еднозначно се привързват 
към линейните координати на изображението 
върху CCD:                 

X=f tgψ ≈ f ψ; Y=f tgχ=f χ, (3)

Тук ψ и χ са ъгловите координати; X и Y са 
линейните координати на центъра на изобра-
жението в анализираната равнина; f е фокус-
ното разстояние до обектива. Фиг.2 представя 
разпределение на осветеноста по оста X от 
точков източник и формира заряден релеф Q(Хi) 
върху повръхноста на CCD като функция на 
пространствените координати и положението 
на елементите.

 
Фиг.2 Разпределение на осветеноста и 

формиране на заряден релеф

3. Методика
При реализирането на представената идея се 

взима в предвид направените съображения, че 
режима на натрупване е способен да компесира 
част от смущенията Nнат и пренастройва рабо-
тата на МФПЗВ така, че динамичния диапазон 
Dф се премества по линията на енергийната 
характеристика на идеалния ФЕП. За определя-
не на Ксш в процеса на отделяне на динамични 
обекти се възможно да се приложи следната 
методика:

1. Изпълнява се поелементно сумиране 
на стойностите на пикселите съответно по ре-
дове и стълбове: 
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2. Построяват се отделни интервали, 
разбиващи целия интервал с промяна в по-
следователноста. Интервалите са с еднаква 
дължина:         

)[ hzz ji +, , ,,...,2,1 qi =  (5)

Тук q е броя на интервалите. Дължината h 
следва да се избере така, че построената поре-
дица да не бъде тромава, но в съшото време това 
позволява да се открият характерните промени 
в случайните величини. За h [3]:             
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Където Smax, Smin е най-голямата и най-мал-
ката стойности във видеопоредиците Sv или Sx. 
За Sy, n = 640, за Sx n = 480, тогава:         
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Ако h е дробно число, то за продължител-
ността на интервала се приемa най-близката 
проста дроб или цяла стойност:    

min1 Sz ≤ ;  maxShzm ≥+  (8)

А. Определя се прагова стойност за Sn. 
А ко  п ол у ч е н ото  q  е  н еч е т н о ,  то 

2
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+= + , където i е равно на най-мал-

кото цяло, но по-голямо от q/2 число. Ако q е 
четно, то Sn = zi, където і е равно на q/2.

Б. Определят се средните стойности на 
сигнала и шума:
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Тук К е количеството ненулеви стойности Sx, 
по- големи или по-малки от Sn. Аналогично се 
определят стойностите Svшум и Svсигнал. 

В. Определя се стойността на Ксш   :     
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За увеличаване на стойността на Ксш се 
използват различни филтрации [4]. Известно 
е, че филтъра на Калман дава най–добрите 
минимални средно квадратични отклонения в 
оценка на параметрите в сравнение с всички 
други линейни филтри, в това число и за нега-
усови шумове. 

4. Експериментални резултати
С FPGA технологията става възможно реа-

лизацията на следяща система на динамични 
обекти в топловизионни ТВ изображения в 
реално време.
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Фиг.3 Структура на следяща ТВ система  
с FPGA Altera DE2

FPGA ТВ следяща система има вида от  
фиг.4 [5].

 
Фиг.4 FPGA ТВ следяща система

Процеса на откриване на обект в изходното 
IR изображение след обработка с IP процесора 
NIOS II, вградени фунции, DSP и визулизация 
в МАТЛАБ е представено на фиг.5.

 
Фиг.5. Откриване обект 

Експерименталното определяне и анализи-
ране на пространствените координати на обекта 
се извършва с две изображения [5], където рi и 
рi* са положенията на ОЕП по лъча ОХ така, че 
p=Орi =Орi* и базата е В=2р.    Грешката при 
определянето на отдалечеността до обекта в за-
висимост от големината на базата В е показана 
на фиг. 6а, и в зависимост от отмесването ∆x на 
двата обекта относно оста OZ имаме фиг.6б.

 
Фиг.6.  Грешка при определяне на  

отдалечеността на обекта от базата (а), и от 
отместването x∆  му (б)

Системата е проектирана в средата на Altera 
Quartus II.   

В Таблица 1 са дадени някои характеристики 
на проектирания модул FPGA модул за обработ-
ка на IR изображения. 

Табл.1
Property  Cyclone2 

Slides  4.215 

Logic Elements 25% of Logic 

  35% of Multipliers 

Memory  15% of Memory 

Clock Frequency 50MHz 
	

Видно е, че с много малък набор LE от FPGA 
се реализира мощна и надеждна ТВ следяща 
система за обработка на толинни изображения 
в реално време при нощни условия.

5. Изводи
Получените изображения притежават по-го-

ляма 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 различимостта на белезите 
за откриване на обектите играят  шумовите 
компоненти на сигналите от особенностите 
на датчиците и неидеалността на каналите за 
предаване на данните. 
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Abstract: The purpose of this article is the development of a module with FPGA and DSP, specially designed for 
digital processing of thermo visions images in the infrared monitoring of customs control and fighting terrorism. The 
paper presents a realization of TMVS with FPGA Cyclone2 and Altera DE2 board for digital image processing and 
measuring TV. TMVS represents an opportunity to remove artifacts from low distinctness of objects in rain, clouds, 
smoke, shadows, random illumination, etc.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В 
ТЕПЛОВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖEНИЯХ С ПОМОЩЬЮ FPGA
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Резюме: Целью этого доклада является создание модуля с помощью FPGA I DSP, специально 
проектированного для цифровой обработки тепловизионных изображений в инфракрасном спектре 
наблюдения таможенного контроля и борьбы против терроризма. Представлена реализация ТМBC с FPGA 
Cyclone2 на плате Altera DE2 для цифровой обработки изображений и ТВ измерения. ТМВС предоставляет 
возможность устранения артефактов низкой различимости объектов при наличии дождя, облаков, дыма, 
теней, случайных освещений и т.д.

Ключевые слова: IR изображения, FPGA, цифровые обработки изображений, ТВ.


