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Streszczenie: W pracy opisano podstawy stereowizyjnych metod rekon-

strukcji sceny trójwymiarowej. Przedyskutowano podstawowe algorytmy 

wyznaczania głębi obrazu oraz zagadnienia korekcji zniekształceń geome-

trycznych układów optycznych oraz kalibracji kamer. Opisano oryginalną 

konstrukcję systemu stereowizyjnego, który umożliwia wyznaczanie map 

głębi z prędkością 5 ramek/sek. dla obrazów o rozdzielczości 256×192 

punkty. Scharakteryzowano też podstawowe parametry metrologiczne sys-

temu oraz zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń.  

1. WSTĘP 

Stereowizja jest techniką obrazową umożliwiającą wyznaczanie współrzędnych 

punktów sceny trójwymiarowej na podstawie ich obrazów uzyskiwanych w co naj-

mniej dwóch urządzeniach rejestrujących zwanych dalej kamerami. Zakres zastoso-

wań stereowizji jest obecnie bardzo szeroki. Robotyka, diagnostyka medyczna 

i techniczna, systemy komunikacji człowiek-komputer, systemy rzeczywistości wirtu-

alnej oraz przemysł zbrojeniowy to tylko niektóre z obszarów zastosowań stereowizji 

[1]. Dzięki metodom szybkiej rekonstrukcji sceny trójwymiarowej realizowanym za 

pomocą komputerów i procesorów sygnałowych od kilku lat istnieją opracowania 

systemów stereowizyjnych pracujących z szybkością do 30 ramek na sekundę dla 

rozdzielczości zbliżonych do obrazów CIF (ang. Common Intermediate Format), tj. 

352×288 punktów obrazu [2]. 

W niniejszej pracy opisano system stereoskopowy, stanowiący bazę badawczą 
dla prac poświęconych konstrukcji prototypowego urządzenia wspomagającego oso-

bę niewidomą w percepcji otoczenia
1
.  
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2. PODSTAWY STEREOSKOPOWEJ REKONSTRUKCJI SCENY  
TRÓJWYMIAROWEJ 

Na rys. 1 pokazano odwzorowania geometryczne punktów przestrzeni trójwy-

miarowej (X,Y,Z) na płaszczyzny przetworników obrazowych kamer usytuowanych w 

tzw. układzie kanonicznym [3], tj. spełniającym następujące warunki: 

− osie kamer są równoległe,  

− współrzędne Z ognisk kamer są takie same. 

 Na rys. 1 zaznaczono trzy punkty: P1, P2, P3 oraz punkty ich odwzorowań w 

obrazie kamery lewej: p1L, p2L, p3L i kamery prawej: p1R, p2R, p3R. Obrazy punktów P1 

i P3 są rzutowane na jeden punkt w obrazie prawym (dotyczy to wszystkich punktów 

leżących na prostej wyznaczonej przez punkty P1, P3). Aby uzyskać wzajemnie jed-

noznaczne odwzorowanie współrzędnych przestrzeni (X,Y,Z) konieczna jest informa-

cja o rzucie punktów przestrzeni na więcej niż jeden obraz (w pokazanym na rys. 1 

przypadku, położenia P1 i P3 można wyznaczyć korzystając dodatkowo z ich rzutów 

p1L, p3L uzyskanych w obrazie lewym).  
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Rys. 1. Układ kanoniczny systemu sterowizyjnego z zaznaczonymi trzema punktami 

P1, P2, P3 w przestrzeni X,Y,Z oraz odpowiadającymi im obrazami p1L, p2L, p3L, p1R, 

p2R, p3R; linie epipolarne są równoloegłe do wierszy obrazów. 

 

Istotnym pojęciem w stereowizji jest tzw. linia epipolarna. Linią epipolarną dla 

danego punktu pR  (pL) z obrazu kamery prawej (lewej) jest linia będąca obrazem w 
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kamerze lewej (prawej) prostej wychodzącej z ogniska cR  (cL) kamery prawej (lewej) 

i przechodzącej przez pR (pL). Zgodnie z tą definicją na rys. 1 punktowi p1R z obrazu 

prawego można przyporządkować linię epipolarną z obrazu lewego, na której leżą 
punkty będące obrazami  wszystkich punktów z przestrzeni leżących na prostej prze-

cinającej ognisko cR i punkt p1R. Dla szczególnego układu kamer, jakim jest układ 

kanoniczny liniami epipolarnymi są proste równoległe do wierszy obrazu (rys. 1). 

Dla każdego niekanonicznego układu kamer wszystkie linie epipolarne nie są wza-

jemnie równoległe i przecinają się w jednym punkcie zwanym punktem epipolarnym 

(jest to punkt EL dla obrazu lewego z rys. 2).  
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Rys. 2. Układ niekanoniczny dwóch kamer z zaznaczonymi dwoma punktami 

przestrzeni P1, P2 oraz odpowiadającymi im obrazami p1L, p2L, p1R, p2R; linie 

epipolarne nie pokrywają się z wierszami obrazów i zbiegają się w jednym punkcie 

EL (ER) będącym obrazem ogniska cL (cR) kamery lewej (prawej) [5][6]. 

 

Podstawowym etapem rekonstrukcji sceny trójwymiarowej na podstawie obra-

zów stereowizyjnych jest rozwiązanie tzw. problemu odpowiedniości (ang. corre-

spondence problem), polegającego na wyznaczeniu współrzędnych punktów pL, pR, 

tj. rzutów zadanego punktu przestrzeni P(X,Y,Z) odpowiednio w obrazach lewej 

i prawej kamery. Dla kanonicznego układu kamer problem ten ulega znacznemu 

uproszczeniu, gdyż współrzędne y obrazów dowolnego punktu przestrzeni są sobie 

równe, tj. yL = yR. Zatem zadanie poszukiwania punktu pL odpowiadającego punktowi 

pR można ograniczyć do linii wzdłuż jednego wiersza o znanej współrzędnej. Roz-

wiązaniem zadania odpowiedniości jest wyznaczenie tzw. obrazu dysparycji 

(ang. disparity), tj. różnicy współrzędnych związanych z wzajemnym przesunięciem 
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obrazów każdego punktu przestrzeni (X,Y,Z) w obu kamerach (zob. rys. 3).  

Przy obliczaniu dysparycji przyjmuje się, że jeden z obrazów (na rys. 3 obraz 

prawy) jest obrazem odniesienia. Jeżeli danemu punktowi pR z obrazu odniesienia o 

współrzędnych (xR, yR) odpowiada punkt pL z drugiego obrazu o współrzędnych  

(xL, yL) gdzie yR = yL, to przesunięcie (dysparycja) między prawym a lewym punktem 

jest równa: 
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Rys. 3. Widok z góry na kanoniczny układ kamer z zaznaczonym przesunięciem 

(dysparycją) dRL między punktami pR(xR,y) i pL(xL,y) będącymi odwzorowaniem 

punktu P(X,Y,Z) odpowiednio w obrazie kamery prawej i lewej. 

 

Dla wybranego układu kamer dysparycja dRL jest zawsze nieujemna xL ≥ xR (dla 

xL < xR promienie wychodzące z odpowiednich ognisk i przecinające xL, xR nie prze-

tną się w przestrzeni). Dla punktu przestrzeni leżącego w nieskończenie dużej 

odległości od kamer xL=xR. 

Zachodzi wzajemnie jednoznaczna zależność pomiędzy parą punktów pR, pL 

(rys. 3) i punktem P(X,Y,Z) przestrzeni. Współrzędne każdego punktu P(X,Y,Z), który 

jest „widziany” w obrazach obu kamer dla układu kanonicznego można wyznaczyć 
ze wzorów (rys. 3): 
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gdzie:  

B − odległość między osiami optycznymi kamer, tzw. baza układu kamer,  

y = yR = yL,  

dRL − dysparycja dana wzorem (1),  

fp − ogniskowa kamer podana w liczbie pikseli, 

x0 − współrzędna środka obrazu, przez którą przechodzi oś kamery. 

Współrzędne X, Y, Z są podane dla układu współrzędnych o początku umieszczonym 

w środku odcinka łączącego ogniska kamer. 

Ze wzoru (4) wynika, że dysparycja jest kluczowym parametrem w rekonstruk-

cji sceny trójwymiarowej. Znając przesuniecie obrazów punktu przestrzeni w obu 

kamerach przy danych ogniskowej i bazie układu stereowizyjnego kamer można wy-

znaczyć odległość (tzw. głębię) punktu sceny trójwymiarowej. Gdy dysparycja jest 

wyznaczana dla każdego punktu sceny widzianego przez obie kamery, tworzona jest 

tzw. gęsta mapa dysparycji.  

 

2.1. Korekcja zniekształceń geometrycznych oraz rektyfikacja  
obrazów 
 W praktycznych konstrukcjach układów stereowizyjnych jest bardzo trudno 

uzyskać kanoniczny układ kamer. Stosując jednak odpowiednie rzutowanie można 

przekształcić współrzędne pary obrazów z układu niekanonicznego do współrzęd-

nych układu kanonicznego [5]. Przekształcenie takie określa się mianem rektyfikacji 

obrazów stereo [5-9]. W celu znalezienia pary odpowiednich macierzy przekształca-

jących konieczne jest przeprowadzenie kalibracji układu stereowizyjnego ze względu 

na zewnętrzne oraz wewnętrzne parametry kamer.  

Parametry zewnętrzne (rys. 4) określają usytuowanie kamer względem siebie, 

lub względem arbitralnie wybranego zewnętrznego układu współrzędnych [5], [7]. 

Parametry zewnętrzne pojedynczej kamery definiuje trójelementowy wektor T okre-

ślający przesunięcie między układem współrzędnych związanym z kamerą (Xc,Yc,Zc), 

a arbitralnie wybranym zewnętrznym układem współrzędnych (X,Y,Z) oraz macierz 

obrotu R określająca obrót między osiami tych układów współrzędnych. Jeżeli punkt 

P jest dany w zewnętrznym układzie współrzędnych P=[X,Y,Z]
T
 oraz w układzie 

współrzędnym związanym z kamerą PC=[Xc,Yc,Zc]
T
, to parametry zewnętrzne kamery 

określają związek pomiędzy współrzędnymi P i Pc wg zależności:  
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T  PR  P +×=c
      (5) 

gdzie: R jest macierzą rotacji układu współrzędnych, a T  jest macierzą translacji. 

 

c( 0,0,0 ) 

Xc 

Yc 
Zc 

X 

Y 

Z P( X,Y,Z ) 

xp 

yp 

y0 x0 

f 

T 

Pc( Xc,Yc,Zc ) 

 
Rys. 4. Pojedyncza kamera z zaznaczonymi ukadami wspórzędnych oraz niektórymi 

parametrami wewnętrznymi. 

 

Przyjmuje się, że układ współrzędnych związany z pojedynczą kamerą ma 

początek w ognisku c kamery (rys. 4).  

Znajomość parametrów wewnętrznych każdej kamer z osobna jest konieczne do 

korekcji zniekształceń geometrycznych wprowadzanych przez układy optyczne ka-

mer. Parametry wewnętrzne kamery można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to pa-

rametry metryczne, które są dane w tzw. macierzy kamery [5], [7]: 
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gdzie: 

− fx, fy ogniskowa kamery wyrażona w liczbie pikseli, tzn. fx=fkx oraz fy=fky, 

gdzie kx jest liczbą pikseli na milimetr w kierunku poziomym, ky jest liczbą 
pikseli na milimetr w kierunku pionowym,  

− x0, y0 współrzędne punktu głównego (definiowanego jako punkt przecięcia z 

płaszczyzną obrazu prostej prostopadłej do płaszczyzny obrazu przechodzą-
cej przez ognisko kamery c),  

− γ − współczynnik określający kąt między osiami x i y czujnika kamery (dla 

prostopadłych osi x i y γ=0 ). 
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Do drugiej grupy parametrów wewnętrznych kamery zalicza się parametry okre-

ślające zniekształcenia geometryczne wprowadzone przez układy optyczne kamer. 

Wyróżnia się współczynniki związane ze zniekształceniami radialnymi i tangencjal-

nymi [4], [7].  

Macierz A określa związek między tzw. znormalizowanymi współrzędnymi 

punktu w przestrzeni, danych wzorem: xn = Xc/Zc , yn = Yc/Zc, a odpowiadającymi im 

współrzędnymi punktów obrazu [7] (rys. 4): 
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Po uwzględnieniu zniekształceń geometrycznych współrzędne znormalizowa-

ne są dane wzorami [7]: 
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oraz k1, k2 są współczynnikami zniekształceń radialnych, p1, p2 są współczynnikami 

zniekształceń tangencjalnych; ∆ jest wektorem zniekształceń tangencjalnych. Dla 

modelu kamery uwzględniającego zniekształcenia geometryczne wzór (7) określający 

współrzędne obrazu kamery przyjmie postać: 
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W układzie stereowizyjnym na podstawie parametrów zewnętrznych kamery 

prawej RR, TR, oraz kamery lewej RL, TL określających położenie odpowiednich ukła-
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dów współrzędnych względem tego samego zewnętrznego układu, można określić 
macierz obrotu R oraz wektor transpozycji T określających wzajemne położenie ka-

mer: 

T

LRRRR = , 
R

T

L TRTT −=                (10) 

Macierz R oraz wektor T określane są mianem zewnętrznych parametrów ste-

reowizyjnego układu kamer [5]. Dla danego punktu P w przestrzeni, związek między 

współrzędnymi tego punktu w układach kamery lewej oraz kamery prawej jest nastę-
pujący: 

( )TPRP LR −=                               (11) 

Na podstawie znajomości parametrów zewnętrznych niekanonicznego układu 

stereowizyjnego R, T oraz parametrów wewnętrznych kamery lewej oraz prawej, 

można wyznaczyć parę macierzy translacyjnych MR, ML za pomocą, których można 

dokonać rektyfikacji obrazów z kamer będących w układzie niekanonicznym; współ-

rzędne obrazów „wyprostowanych” dla kamery lewej (xrectL, yrectL) oraz prawej 

(xrectR, yrectR) określone są następującymi wzorami [4]: 
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3. SYSTEM OBRAZOWANIA STEREOSKOPOWEGO 

W skonstruowanym w systemie obrazowania stereoskopowego można wy-

różnić dwie części: sprzętową (mechaniczną i elektroniczną) oraz programową. Pod-

stawowym elementem części sprzętowej jest układ dwóch kamer umieszczonych w 

specjalnie zaprojektowanej i wykonanej we współpracy z Instytutem Obrabiarek 

Wydziału Mechanicznego PŁ głowicy stereowizyjnej pokazanej na rys. 5. Każda z 

kamer jest umieszczona w obudowach wykonanych z duraluminium. Konstrukcja 

mechaniczna głowicy umożliwia obroty kamer w trzech osiach oraz ich liniowe 

przemieszczanie w płaszczyźnie osi optycznych kamer. Obrót wokół osi Z (równole-

głej do osi optycznych kamer) w zakresie ±10 stopni zapewnia śruba M8 o skoku 
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0.75mm zamontowana w specjalnej obudowie na promieniu 58mm. Do obrotu kame-

ry wokół osi X w zakresie ±15 stopni zastosowano przekładnię ślimakową o module 

0.5 mm i przełożeniu 120, zaś do obrotu kamer wokół osi Y (w zakresie ±20 stopni) 

służy przekładnia ślimakowa o module 0.5mm i przełożeniu 148. Regulację bazy 

układu kamer w zakresie 8÷15cm zapewnia śruba rzymska M8 o skoku 1mm. W 

układzie stereowizyjnym zastosowano cyfrowe kamery kolorowe firmy Point Grey 

typu Flea o rozdzielczości 1024x768 punktów obrazu, wyposażonych w interfejs 

IEEE 1394 (Fire-Wire) [12]. 

 

 

Rys. 5. Widok konstrukcji mechanicznej głowicy systemu sterowizyjnego  

z umieszczonymi w niej kamerami cyfrowymi. 

Opracowany program komputerowy składa się z procedur umożliwiających re-

alizację następujących funkcji systemu (rys. 6): 

− synchroniczna akwizycja pary obrazów stereo, 

− korekcja zniekształceń geometrycznych wprowadzanych przez układy 

optyczne kamer, 

− rektyfikacja pary obrazów do układu kanonicznego kamer, 

− obliczanie gęstej mapy dysparycji. 

 Na rys. 6 zaznaczono podział na procedury programowe, które są wykonywane 

na etapie wstępnej kalibracji systemu (off-line) oraz procedury przeznaczone do wy-

konania w czasie działania systemu stereowizyjnego (on-line). 
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Rys. 6. Schemat blokowy aplikacji programowej systemu stereowizyjnego  

3.1. Akwizycja, korekcja zniekształceń geometrycznych i kalibracja 

Akwizycja obrazów stereo jest ważnym etapem działania systemu. Para obra-

zów powinna być rejestrowana synchronicznie w tej samej chwili czasowej. Ma to 

szczególne znaczenie w warunkach szybko zmieniającego się oświetlenia, np. w po-

mieszczeniach oświetlanych świetlówkami jarzeniowymi. Do synchronizacji kamer 

Point Grey Flea wykorzystano dostarczony przez producenta zestaw funkcji API 

(ang. application program interface). 

Wstępne przetwarzanie obrazów polega przede wszystkim na korekcji znie-

kształceń układów optycznych kamer oraz na rektyfikacji pary obrazów [3],[5]. Pa-

rametry niezbędne do przeprowadzenia korekcji i rektyfikacji obrazów w czasie rze-

czywistym są uprzednio wyznaczane za pomocą procedur kalibracji układu kamer. 

Kalibracja kamer została przeprowadzona za pomocą programu wykorzystującego 

funkcje i klasy kompilatora C++ dostępnych w bibliotece OpenCV (Intel
®

 Open So-

urce Computer Vision Library [8]). Macierze przekształceń perspektywicznych nie-

zbędnych do przeprowadzenia rektyfikacji zostały wyznaczone zgodnie z metodą 
podaną w pracy [9]. 

3.2. Algorytm wyznaczania gęstej mapy dysparycji 

Algorytm wyznaczania gęstej mapy dysparycji dla pary obrazów wiąże się z du-

żym kosztem obliczeniowym gdyż dla każdego punktu obrazu odniesienia należy 

znaleźć (dopasować) odpowiadający mu punkt w obrazie drugim. Z uwagi na waru-
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nek pracy systemu w czasie rzeczywistym (tj. dla szybkości kilkunastu obliczeń obra-

zów dysparycji na sekundę) w opracowanym programie zastosowano tzw. algorytmy 

dopasowujące obszarami [1- 4], [11]. W algorytmach tego rodzaju zakłada się, że 

dopasowaniu podlegają nie pojedyncze punkty obrazu, a obszary w kształcie prosto-

kątnych okien o zadanych wymiarach winx×winy definiowanych jako otoczenie 

porównywanych punktów obrazu, dla których jest wyznaczane dopasowanie.  

Najczęściej stosowaną [1-5] miarą podobieństwa pomiędzy punktem z obrazu 

odniesienia pR, a punktem drugiego obrazu pL jest suma bezwzględnych różnic (SAD 

– ang. Sum of Absolute Differences) obliczona w odpowiadających im oknach. Dla 

obrazów kolorowych miara SAD jest dana równaniem [4]: 

( )

( )

( )

( )

[ ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ]jy,dixBjy,ixB

jy,dixGjy,ixG

jy,dixRjy,ixR

)d,y,x(SAD

LLLRRR

LLLRRR

LLLRRR

winy

winyj

winx

winxi

RR

+++−++

++++−++

++++−++=

=

∑∑
−

−−=

−

−−=

1
2

1

1
2

1

1
2

1

1
2

1

          (13) 

 Miara SAD jest obliczana dla każdego punktu obrazu odniesienia w zada-

nym zakresie dysparycji (przesunięcia) d, tj. dmin–dmax. Obliczone miary  

SAD(xR, yR, d) są przechowywane w trójwymiarowej tablicy o wymiarach 

(w+winx+1) × (dmin−dmin+1) × (h+1), gdzie w i h są odpowiednio liczbą kolumn 

i wierszy obrazu (rys. 7). Tak zdefiniowana tablica jest nazywana w literaturze prze-

strzenią dysparycji (ang. disparity space volume). 
 

y 

x 

d 

y = 0 

y = h 

x = 0 x = w+winx 

d = 0 

d = dmax − dmin 

 
Rys. 7. Trójwymiarowa tablica zawierająca miary SAD 
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W następnym kroku obliczeń jest wyznaczane przesunięcie d dla każdego punk-

tu obrazu odniesienia (xR, yR), dla którego miara SAD jest najmniejsza, tj. zachodzi 

najlepsze dopasowanie okien w obu obrazach.  

Praktyczne kryterium wyboru minimalnej wartości miary SAD jest bardziej 

skomplikowane. Z przykładowych obliczeń wynika, że jest konieczna weryfikacja 

znajdowanych minimów SADmin(dRL). Jednym z zastosowanych w niniejszym pro-

gramie sposobów weryfikacji minimów SAD jest podział algorytmu dopasowującego 

na dwa etapy [4]. W pierwszym etapie obrazem odniesienia jest obraz prawy; jeżeli 

dla punktu w obrazie odniesienia (xR, yR) zostanie znaleziona wartość minimalna SAD 

dla określonego d =dRL to w drugim etapie dla punktu obrazu lewego xL=dRL+xR jest 

szukana wartość minimalna SAD wśród punktów obrazu prawego w zakresie (xL–dmin, 

xL–dmax). Jeżeli dla znalezionego w drugim etapie minimum SAD, wartość przesunię-
cia będzie taka sama jak w pierwszym etapie, tzn.: dRL=dLR, to znaleziona dysparycja 

jest uznana za wybraną właściwie.  

Innym zastosowanym sposobem poszukiwania wiarygodnych minimów miary 

SAD jest zapamiętywanie oprócz znalezionego minimum globalnego SADmin, także 

trzech pozostałych najmniejszych wartości SAD1< SAD2< SAD3 [2]. Odpowiadająca 

znalezionemu minimum SADmin wartość d uznawana jest za prawidłowo wyznaczoną 
dysparycję, jeżeli trzecia najmniejsza wartość SAD3 jest większa od zadanej wartości 

progowej Th wyznaczonej na podstawie SADmin: Th = SADmin+p×SADmin, gdzie zale-

caną wartością parametru p jest 0.05÷0.1 [4]. 

 Przebieg algorytmu dopasowującego obszarami można streścić w następujących 

punktach:  

1. Dla danego punktu obrazu prawego pR(xR, y) i dla danego punktu obrazu lewego 

pL(xL, y) przesuniętego o d wyznacz SAD(xR,y,d). 

2. Powtórz pkt. 1 dla wszystkich wartości d dla zadanego zakresu dmin, dmax, 

3. Z uzyskanego zbioru miar SAD dla różnych przesunięć d, tj. SAD(d=dmin), 

SAD(d=dmin+1),…,SAD(d=dmax) wybierz najmniejszą wartość SADmin; wartość d, 

dla której została wyznaczona minimalna wartość SADmin jest poszukiwaną dys-

parycją pomiędzy punktem obrazu odniesienia, a punktem obrazu lewego: dRL = 

d(SADmin), xL = xR +dRL. 

4. Weryfikuj wybór przesunięcia d, dla którego SADmin osiąga minimum za pomocą 
jednej z opisanych wcześniej metod: 

− poprzez drugi etap obliczeń, w którym role punktów pR i pL są zamienione 

i poszukiwana jest wartość dLR zamiast dRL, 

− przez badanie kolejnych dwóch najmniejszych wartości i odpowiadających 

im wartości przesunięć. 
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4. WYNIKI 

W niniejszej części pracy zamieszczono wyniki obliczeń parametrów kamer dla 

zbudowanego układu stereowizyjnego oraz pokazano przykłady wyznaczonych map 

dysparycji dla sekwencji obrazów. 

Osie kamer ustawiono w przybliżeniu równolegle w odległości ok. 8cm w celu 

zapewnienia układu kamer bliskiego kanonicznemu. Pary obrazów z kamer o roz-

dzielczości 512×384 poddano korekcji zniekształceń geometrycznych oraz rektyfika-

cji na podstawie parametrów obliczonych za pomocą programu kalibracyjnego wyko-

rzystującego funkcje udostępnione w bibliotece OpenCV [8]. Wyznaczone wartości 

parametrów wewnętrznych pary kamer dla obiektywów o stałych ogniskowych 

3.5mm zamieszczono w tabeli 1. Parametry zewnętrzne każdej z kamer względem 

tego samego układu odniesienia oraz parametry zewnętrzne układu stereowizyjnego 

podano w tabeli 2. We worze (14)podano macierze rektyfikacji. 

Tabela 1. Parametry wewnętrzne kamer.  
 Kamera Lewa Kamera Prawa 

 

 

Macierz A 

 











1.00.00.0

182.04394.580.0

287.160.0395.14

 













1.00.00.0

 187.2394.580.0

 273.040.0394.50

 

Parametry znie-

kształceń geome-

trycznych 

k1 = -0.3589971960 

k2 =  0.1577125490 

p1 =  0.0024769863 

p2 = -0.0004766014 

k1 = -0.3573778868 

k2 =  0.1534072161 

p1 =  0.0010510751 

p2 =  0.0002512700 

Tabela 2. Parametry zewnętrzne kamer RR, TR, RL, TL  

oraz ukladu stereo R, T  obliczone na podstawie wzoru (10).  
 Kamera Lewa Kamera Prawa 
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=

  0.9941    0.07188    0.0810-

   0.0774    0.05135    0.9958

    0.0757    0.9961-   0.0455
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   0.0917    0.9949    0.0423-

   0.0627    0.0366    0.9974

R
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transla-

cji 











=

 563.30
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 208.47
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 587.41
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 212.35-

R
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Parametry zewnętrzne układu stereowizyjnego: 












=

0.98600.16610.0158-

0.01340.01610.9998

0.16630.9860-0.0136
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Przykładowe obrazy przed korekcją oraz po korekcji zniekształceń układów 

optycznych oraz po rektyfikacji układu kamer pokazano na rys. 8.  

Ponieważ osie kamer były w opisywanym przykładzie w przybliżeniu równole-

głe, można przyjąć, że bazę badanego układu stereowizyjnego o parametrach ze-

wnętrznych podanych w tabeli 2 można obliczyć ze wzoru: B=||T||≈54mm. 

Zgodnie ze wzorem (4) wartość wyznaczonej dysparycji d jest odwrotnie pro-

porcjonalna do odpowiadającej jej odległości Z. Na rys. 9 wykreślono zależność 
d=f(Z) dla bazy B=54mm i ogniskowej wyrażonej w liczbie pikseli fp=395. Należy 

podkreślić, że wartości dysparycji d wyznaczane za pomocą algorytmu dopasowują-
cego są całkowite, przy czym zmiana odległości ∆Z odpowiadająca jednostkowej 

zmianie dysparycji ∆d również zależy od odległości Z zgodnie z zależnością [3]: 

         
ZdfB

Zd
Z

∆−

∆
=∆

2

                (15) 

gdzie ∆d jest jednostkową zmianą dysparycji wyrażoną w milimetrach; w przedsta-

wionym przykładzie ∆d = f/fp = 3.5mm/395 = 8.86076 ·10
-3

mm. 

Zgodnie z powyższą zależnością można uznać, że ∆Z jest błędem, z jakim wy-

znaczana jest odległość Z na podstawie dysparycji d. Ze wzoru (15) wynika, że błąd 

ten rośnie wraz z odległością Z. Na rys. 9 pokazano wykresy ilustrujące przykładowe 

zależności błędu ∆Z(d) oraz ∆Z(Z). Analizując te wykresy można wnioskować, że dla 

zadanych parametrów układu stereowizyjnego szukanie dysparycji od wartości zero-

wej nie jest uzasadnione, gdyż dla d=1 błąd ∆Z wyznaczania odległości jest ok. 10m. 

Dopiero dla d>5 (co odpowiada Z<3.95m) błąd wyznaczania odległości jest mniejszy 

od 1m.  

Na rys. 10 zestawiono przykłady map dysparycji wyznaczonych za pomocą 
dwóch metod opisanych w sekcji 3.1. Dla pokazanych obrazów o rozdzielczości 

512×384 minimum miary SAD poszukiwano dla dysparycji z zakresu 0÷40. Zilu-

strowano również poprawę jakości wyznaczanych map dysparycji po wstępnym prze-

tworzeniu (normalizacji) obrazów. W procedurze normalizacji jasność każdego punk-

tu obrazu z rys. 10 a i 10 b została pomniejszona o średnią jasność obrazu wyznaczo-

ną dla okna winx×winy=13×13. Jakość map dysparycji na rys. 10e i 10f należy uznać 
za najlepszą gdyż procentowy udział obszarów nierozpoznanych (zaznaczonych ko-

lorem czarnym), tj. dla których nie znaleziono minimum miary SAD spełniającej kry-

teria algorytmu (sekcja 3.2), jest najmniejszy. 
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a) 

  
b) 

  
c) 

Rys. 8. Korekcja obrazów wejściowych: a) obrazy przed korekcją; b) obrazy po 

korekcji zniekształceń geometrycznych; c) obrazy po rektyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Wykresy odległości Z w funkcji dysparycji d, błędu ∆Z w funkcji dysparycji d 

oraz błędu ∆Z w funkcji odległości Z dla B=54mm, f=3.5mm, fp=395. 
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 a)   b) 

 c)  d) 

 e)  f) 

Rys. 10. Obrazy zarejestrowane przez kamerę lewą a), prawą b), oraz obrazy dyspa-

rycji wyznaczone dla pary obrazów wg algorytmu dwuetapowego c), wg algorytmu 

„trzech minimów” d), oraz odpowiednio dla tych algorytmów po uprzednim zasto-

sowaniu normalizacji obrazów e) i  f). 

 Głębia w ilustrowanych w pracy mapach dysparycji jest kodowana za pomoca 

skali szarości. Wzrostowi jasności punktu odpowia zmniejszanie głębi, przy czym 

obszary mapy, dla których dysparycja nie mogła być wyznaczona poprawnie (nie 

spełniała kryterium weryfikacji minimum) oznaczone są kolorem czarnym.  

Algorytmy wyznaczające gęste mapy dysparycji przy zastosowaniu miary SAD 

można efektywnie realizować za pomocą tzw. metody „przesuwanych okien” 

(ang. sliding window) [2]. Algorytm dopasowania wg miary SAD napisano w języku 

kompilatora C++ firmy Borland v. 5.6 bez stosowania instrukcji asemblerowych. Dla 

rozdzielczości ramek obrazu 256×192 i zakresie poszukiwanej dysparycji równym 20 

punktom obrazu uzyskano prędkość obliczania gęstych map dysparycji 

ok. 9 ramek/sek. (procesor Pentium IV 2GHz). Po włączeniu procedur korekcji 

i rektyfikacji obrazów uzyskano prędkość przetwarzania 6.7 ramek/sek.  

5. PODSUMOWANIE 

W niniejszej pracy omówiono konstrukcję autorskiego sytemu stereowizyjnego 



System obrazowania stereoskopowego sekwencji trójwymiarowych 

oraz zamieszczono przegląd zagadnień związanych z projektowaniem tego rodzaju 

systemów. Przeprowadzono dyskusję algorytmów wyznaczania dysparycji przez do-

pasowanie obszarów w obrazach stereo, dla miary SAD. Z porównań algorytmów 

stosujących inne miary dopasowania [11] wynika, że dobór samej miary nie jest tak 

istotny jak sposób wyznaczania i weryfikacji minimów wartości funkcji dopasowania 

oraz wstępne przetworzenie obrazów.  

Opracowany system stereowizyjny stanowi bazę doświadczalną do testów róż-
nych algorytmów obliczania map dysparycji, dla których będzie możliwa ich sku-

teczna realizacja w środowisku obliczeniowym procesora sygnałowego. Omówione 

prace stanowią badania przygotowawcze dla konstrukcji prototypowego systemu 

wspomagającego osobę niewidoma w percepcji otoczenia. 
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większych europejskich konferencji dotyczących termografii: QIRT i THERMO oraz 

organizatorem cyklicznej krajowej konferencji TTP. 

 

Andrzej Lorenc ukończył studia na Wydziale Mechanicznym 

Politechniki Łódzkiej w roku 1975. W tym samym roku rozpo-

czął pracę w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Ma-

szyn PŁ na stanowisku asystenta. W roku 1992 obronił pracę 
doktorską z zakresu konstrukcji maszyn. Dr Lorenc jest autorem 

oryginalnych konstrukcji maszyn, wdrożonych w przemyśle i 

wykorzystywanych w badaniach naukowych, m.in. w 1991 roku 

zaprojektował i wykonał na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego 

część mechaniczną do skaningowych mikroskopów tunelowych - typ: STM i MSA. 

Od 1996 r. specjalizuje się w konstrukcjach maszyn dla przemysłu poligraficznego, 

jest autorem ok. 300 oryginalnych konstrukcji kół zębatych. Opublikował 25 prac 

naukowych, uczestniczył w opracowaniu szeregu przedmiotów i laboratoriów stu-

denckich, m.in. przedmiotu Narzędzia Medyczne. Dr Lorenc jest członkiem i rzeczo-

znawcą SIMP. Od 1989 r. jest vice-prezesem Federacji Konsumentów w Łodzi. Za 

swoją działalność został odznaczony w 2003 roku srebrną odznaką przyznaną przez 

Radę Krajową tej federacji. 
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STEREOVISION SYSTEM FOR 3D  
RECONSTRUCTION OF IMAGE SEQUNECES 

Abstract: A stereo-vision system for 3D reconstruction of image sequences 

is presented. First fundamentals of stereo matching algorithms and basic 

definitions of stereo projection equations, epipolar geometry, intrinsic and 

extrinsic geometric camera parameters are given. Then the algorithms for 

correction of geometric distortions and camera rectification techniques are 

explained. Mechanical construction of the stereovision head for precise po-

sitioning of stereo camera system is also described. A more detailed discus-

sion is devoted to block stereomatching algorithms based on the Sum of Ab-

solute Differences (SAD) criterion for calculation of dense disparity maps. 

Results for 3D reconstruction of image sequences are given that illustrate 

the need for image preprocessing before running the stereo block matching 

algorithm. The worked out software that was written in C++ compiler en-

ables close to real time computation of the disparity map sequences. The 

rate of 5 frames/sec for 256×192 digital images were achieved on a Pen-

tium IV 2GHz PC. The developed stereovision system serves as a testing 

bench for the project aimed at designing a prototype travel aid device for 

the blind. 
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