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1. Въведение
Развитието на ТВ системи за проследяване са 

актуална тема, предоставяща възможности за оп-
ределяне параметрите и относителните движения 
на обектите (фиг.1) [1].

 

Фиг. 1. Блокова схема

Зада се получи 3-та координата, е необходимо 
да се въведе 3-ти датчик, ориентиран паралелно 
към първия ин разположен на разстояние /стерео-
метод/. Получените изображения от двете камери 
се различават по разположението на обектите в 
своите растери [2]. Чрез несложни операции, се 
изчислява 3-та координата. По пътя на въвежда-
нето на ОВ системата се превръща в система за 
автоматичен контрол и следене.  

 

 
Фиг.2.  ТВИС с регулиране

Визуалната информация от обекта M се прие-
ма и се регистрират координатите чрез запомняне 
на адресите на пикселите в кадровата развивка, 
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когато има съответствие с изображениет на обекта 
в ТВ растер. Синхро импулсите се използват за 
получаване на текущите адреси от изходите на 
адресните броячи. Блокът за регистрация съх-
ранява информацията и я предава за цифрова 
обработка и извличане на 3-та координата в блок 
за изчисление или ПК.

2. Теоретична постановка
Сигналът от изходното изображение може да 

се представи като поток от изображения, който 
се описва с функцичта на  разпределение на 

светлинната енергия ),,( tyxO  в равнината x, y в 
момент от времето  t ( фиг. 3).
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изображението

Фиг.3 Поток изображения

Изображенито на движущ се обект може да се 
представи като троен интеграл на Фурие:
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Тук yx ωω ,  - пространствени честоти, свър-

зани с дължината на вълната yx λλ ,  и периода 

vu, , в равнината ),( yx . От xx u λππω /22 == ;  

yy v λππω /22 == ,  непрекъснатия  спектър 

),,( ωωω yxS  на изображението ),,( tyxO  е:
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Изображението се представя във вид на 
безкрайна сума от пространствени хармоници, 
съставляващи постояння аргумент. АЦП перео-
бразува аналоговия видеосигнал в цифров поток. 

Особено важно е да се определи скоростта 
на цифровия поток на ТВ сигнал. За цветната  
ТВ, кодировката на стандарта PAL и формат на 
изображението 4/3, броя редове в развивката е 625 
и честотата на кадровата развивка е 25Hz, в съот-
ветствие със стандарта 4:2:2. Продължителността 
на една извадка (пиксел) от сигнала на яркостта 
и съответно от сигнала за цветност е:
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Един ред от растера на ТВ изображение с про-

дължителност  st z µ64=  извадките от сигналите 
за яркост и цветност са: 
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Скоростта на цифровия поток от дискретизи-

раните сигнали на яркоста и цветноста може да 
се прдстави така: 

 ,..).2( nFZnnF KCYbit +=  (3)

Z = 625 брой редове в растера;  - честота на ка-
дрите; n=8 разреди на извадката.

 sMbitFbit /2168.25.625).432432864( =++=   (4)

Три АЦП преобразуват яркостния сигнал 
Y и двата цветоразликови сигнали BC  и RC  в 
цифрови сигнали с n=8 битов код. Мултиплек-
сор, превключван с честота 27MHz формира 
цифровата поредица. В период от 148ns = 1/(4*27) 
MHz се предават 2 извадки от яркостния сигнал 
и една извадка за всеки от 2-та цветоразликови 
сигнали. За всеки кадър, извадките се разполагат 
в правоъгълна матрица 720 х 576 за сигнала на 
яркостта и 360 х 288 за сигнала на цветността. 
Вертикалните извадки 576 от сигнала на яркостта 
и 288 за цветоразликовите сигнали. 

 
Фиг. 4. Разпределение на извадките

Матрицата на изображението има размер-
ност  W×H изображения, като равнината l има i 
редове и j стълбове. Изображениeто img W,H(i,j) е 
множество на I дискретни функции на матрицата 
μ W,H(i,j) и може да се запише така [3] :

 (5)

Кадъра S като съвокупност от изображения в 
момент от времето може да се представи с:

 (6)

Потокът кадри F(i) ще бъде поредица в на-
растващите моменти във времето:

 (7)

Условието за синхронизиране на потока кадри 
F1(k) и F2(k) с точност δ е:                                                                            

  (8)

Математическият модел за формиране на 
стереопотока по потока кадри с 2 камери  пред-
ставя входните параметри сумарна съвкупност 
от 2 несинхронизирани потока кадри с точност 
на синхронизацията δ и точност на цветовата ка-
либровка; а изходните параметри са представени 
от стереопотока :

  (9)

Моделът поставя 3 задачи:
 Синхронизация на потока кадри 
 Ректификация на изображението 
 Цветова калибровка 
Предлага се структурно представяне на мате-

матичния модел за формиране на стереопотока с 
потоци от кадри от 2 камери: 
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Фиг.5. Математически модел на формиране на 
стереопотока.

Стереосъпоставянето представя търсене в 
изображението на съответстващите проекции на 
видимите точки на сниманата сцена. Съответ-
ствието може да се представи с 2 двойки индекси,  
( (i,j), Wx; (i,k) ), WxH ) такива, че j,k = argmin ξ  
(imgbase[I,j],  imgref[I,k]. Стойността ddef = j - k  
е диспарантността. Картата на диспарант-
ност е дълбочинността, която е функцията  
D: WxH ->Z, задаваща за всяка точка от опорното 
изображение стойността на открития диспаритет. 
Преобразуването ще изглежда така: V: D -> R3.      
Съвместяването на получения стереопоток със 
стереосъпоставяне и разчет на 3D координатите 
е заложен в математическия модел за намиране на 
пространственните данни за сцената от 2 камери. 
Сформираните потоци изображения може да се 
считат за стереопоток и подлежат на обработка: 

• синхронизация на камерите; 
• калибровка на всяка от камерите; 
• стерео-калибровка на камерите; 
• ректификация изображений; 
• цветовую коррекцию. 
За стабилизация на видеопотока се преви 

разчет на векторното поле на преместването 
на точките на изображението чрез филтрация с  
регулярна  мрежа. 

В модела е заложена възможност за завъртане 
на изображението под ъгъл и е необходимо да се 
отчита влиянието на завъртането върху функци-
ята на съответствие. Като критерий за подобие 
се използва средно-квадратичното отклонение -  
weighted MSE [4]. 

MSE =  

Чрез филтрация на векторите, изображението 

се разбива на крупни блокове. За сцената, всич-
ки точки които се явяват равноотдалечени от 
камерите, средния вектор за переместване Tavg 
позволява да се направи предварителна оценка на 
координатите на точката p’с с преместването на 
центъра на изображението   съответно за първата 
камера може да се запише:

,       

Намерената оценка p’с позволява гарантиране, 
че след прибавяне към всеки вектор  вектора −  
Tavg търсената точка pc ще се намира в предели-
те на видимото изображение. Търсения ъгъл на 
завъртане осъществява максимизация при суми-
ране на модулите на скаларните произведения 
на единичните вектори и преместването им [3]:

     

Максимизацията на сумите на модулите от 
нормирани вектори гарантира минимизация на 
средния ъгъл на отклонение без зависимост от 
размерите на изображението:

 
Намерения ъгъл Θ заедно с оценката p”c оп-

ределя преобразуванията при завъртането R(p), и 
преместването T(p). 

 

Фиг. 6. Преместване на обект

Исползваните камери имат различен ъгъл 
на обзор, а техните равнини на изображенията 
се явяват паралелни, но не съвпадат. Преобра-
зованието Z(p) утчита тези фактори и допуска 
изменение на съотношението между страните на 
изображението. За намиране на коефициентите 
kx и ky: 

 
p*c са координатите съответстващи на точката от 
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изображението от втората камера. 
За ректификация на изображението най-ва-

жно е разместването на епиполярните линии по 
протежение на съответстващите редове от изо-
бражението. Необходимо е да се намери корекция 
Δdy за смесване dy. Моделт използва дискретна 
функция на сумата на яркостите по протежение 
на редовете в изображенията: 

 
а след това е необходимо да се намери смесването, 
минимизиращо сумите на средно-квадратичното 
отклонение на функцията:

  (32)

I(y) и I*(y) —дискретни функции на сумата на 
яркостите от първата и втората камери. Подбо-
рът н корекцията Δdy позволява да се изчислят 
окончателните координати:  

 
Проведеният експеримент показа, че в пове-

чето случаи при филтрацията е  достатъчно една 
итерация. При повторна филтрация на векторното 
поле по дължина векторите се разсейват по-малко 
от 5,5% . 

За цветовата калибровка на изображението 
едното от изображенията ще  бъде базово и балан-
са на белия цвят и яркостта на изображението ще 
са еталонни, другото ще бъде - зависимо. За двете 
изображения се избират правоъгълни области 
Sbase и Sref от ввидимата сцена с отчитане на 
смесването на безкрайно отдалечени точки. Инте-
грираните компоненти по области S позволяват да 
се намери текущата стойност и баланса на белия 
цвят във вид на пропорции R:G:B [10]. За двете 
изображения може да се формират поправъчни 
коефицинти за баланс на бялото в зависимото 
изображение.

  (33)

За правилното възприемане на стерео изобра-
женията е необходимо да се коригира яркостта. 
Нужно е да се изчисли интегралната яркост I* на 
видимите области S. Цветовете в модела RGB са 
представени с 256 градации и дискретно предста-
вяне, което води до закръгляване.

,                                                                       

  (35) 

Стойността на интегралната яркост в  кориги-
раното изображение с използване на константата 
ε може да се изрази така [4]::

 (36)

Интегралната яркост на тестваното изображе-
ние съставлява 0.497 от максималната, равна на 
255ε, може да се  изчисли относителното откло-
нение на интегралната яркост след корекцията на 
баланса на бялото Iref*’ от очакваната яркост Iref*. 
Намерната стойност ще  представлява стойност, 
по-малка от 1%:

 (37)

Използвайки коефициентите, може да се на-
прави цветова калибровка на цифровото изобра-
жение, представено във формат RGB с 256 нива 
на дискретизация, с достатъчно висока точност.

3.  ПРОЕКТИРАНЕ НА ТВИС
На основата на представената блок-схема на 

ТВИС е синтезирана разширена блок-схема на 
ТВИС (фиг. 7) [5].

 
Фиг.7. Разширена блок-схема на ТВИС

ГСИ генерират импулите за управление и син-
хронизация на видеокамерите, както и импулси 
за управление на адресния брояч, отчитане на 
извадката със запис и обмен на информация с 
ПК. Блоковете за управление  БУ1, БУ2 упрвляват 
адресните броячи по хоризонтала, вертикала и 
нулиране. Ключът К пропуска импулси към 9 раз-
редния брояч, по време на активния ход на лъча. 
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Съвпадението се обезпечава на 2-ия такт, нулира 
и затваря ключа К. Постъпват сигналите РСИ, 
ПКСИ и сигнала за перенос. Чрез сумиране на 
синхро импулсите от редовата и полукадрова чес-
тота се получава изходния сигнал CCC / SYNC/. 
Адресните броячи АБ1, АБ2 са организирани 
като двоични броячи по вертикала / 9-и бит 1-ви 
извежда сигнала за паритет на полукадъра, а 10-я 
бит на 2-я брояч извежда бит по хоризонтала. ТВ 
датчици генерират комплексен ТВ сигнал, симфа-
зен с постъпващите от ГСИ импулси. ЕП1 и ЕП2 
снемат сигналите от съгласуващите резистори  
75 Ω за фиксиране на нулевото ниво на фона Ф1, 
Ф2.  Схемата за амплитудна селекция АС пред-
ставлява прагово устройство за КТС. Блокът за 
формиране на изходните импулси генерира им-
пулси с продължителност по-малки от дължината 
на един адрес от брояча на  адреси и по-голямо 
време от необходимото за приемане от блока за 
цифрова обработка  и връзка с ПК.

Действието на описаната ТВИС в процеса на 
разпознаване на обект и проследяване  генерира 
серия импулси и защитни зони,   представени с 
работни осцилограми, снети от дисплея на осцил-
лограф с осем-канален коммутатор. 

Стерео системата е интегрирана и работи 
като вход за мобилна роботизирана система за 
цифрова обработка на изображения и навигация с 
FPGA Cyclone2 и борда Altera DE2. Връзката с ПК 
предоставя обработка на видеопотока в ToolBox 
на Матлаб (Фиг.12)

4. Изводи
С използване на  стерео метод е получена 

по-голяма информативност за сцената на  изо-
бражението в дълбочина. 

На основата на представените математични 
модели е проектирана дискретна стерео ТВИС за 
определяне параметрите на динамичните обекти 
и проследяване на динамиката. 

Фиг.10. Управляващ блок на ТВИС

 Фиг.11. Осцилограми на формиране  
на защитни зони

Фиг.12.  Цифрова обработка на изображението с 
FPGA и Матлаб 

 

Фиг.9. Входен блок на ТВИС

    
 

 

  Фиг.8. Изходен  блок на ТВИС
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Резюме: В докладе представлена реализация телевизионной измерительной системы (ТВИС). ТВИС 
может обнаруживать и прослеживать динамических объектов и определять параметры относительного 
движения. Вводя обратную связь, ТВИС легко становится автоматической системой управления и навигации.
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