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Περίληψη 

“Σύστημα Εκτίμησης Κινηματικής Κατάστασης Ανθρώπου” 

Φοιτητής: Αθανάσιος Βασιλόπουλος Επιβλέπων: Θεόδωρος Αντωνακόπουλος 

 

Η εκτίμηση στάσης και κινηματικής κατάστασης ανθρώπου είναι ένα ενεργό ερευνητικό 
πεδίου λόγω του αντίκτυπού του σε διάφορες καθημερινές δραστηριότητες. Εφαρμογές 
όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια, η αθλητική επιστήμη εκμεταλλεύονται την 
εκτίμηση στάσης ανθρώπου για παροχή πιο προηγμένων υπηρεσιών. Στον καταναλωτικό 
τομέα, η επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής είναι ένα πεδίο που χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό 
την εκτίμηση στάσης ανθρώπου για εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις κινήσεις 
ενός ανθρώπου. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες βιώσιμες μεθοδολογίες για την 
εκτίμηση της στάσης κάποιου - εικόνες, δεδομένα από αδρανειακούς αισθητήρες, εικόνες 
βάθους, σήματα ραδιοσυχνοτήτων ή συνδυασμοί των παραπάνω – με κάθε μεθοδολογία να 
στοχεύει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης. 

Σε αυτή την εργασία, προτείνουμε μια μεθοδολογία που συνδυάζει οπτικά και αδρανειακά 
δεδομένα για τη παραγωγή στιβαρής και ακριβής εκτίμησης σε πραγματικό χρόνο, μία 
μεθοδολογία σχεδιασμένη για υλοποίηση σε συστήματα καταναλωτικού επιπέδου. Το 
σύστημα έχει σχεδιαστεί για περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους και η απαιτούμενη 
ανίχνευση επιτυγχάνεται με χρήση συσκευών καταναλωτικού επιπέδου, όπως webcams και 
φορητούς ασύρματους αδρανειακούς αισθητήρες. Η αρχιτεκτονική που προτείνουμε είναι 
αυτή ενός χαλαρά συζευγμένου συστήματος, όπου τα υποσυστήματα επεξεργασίας του 
βίντεο και των αδρανειακών δεδομένων εκτελούνται παράλληλα και ο συνδυασμός των 
δεδομένων συμβαίνει στο τελικό στάδιο. Η προτεινόμενη μέθοδος εκτίμησης βασίζεται σε 
έγχρωμα σημάδια που φοράει ο άνθρωπος, με αδρανειακούς αισθητήρες τοποθετημένους 
πάνω τους. 

Θέτουμε τις αρχές σχεδιασμού και τη δομή του οπτικού μέρους του συστήματος και 
πραγματοποιούμε μία συγκριτική ανάλυση διαφόρων μεθόδων που σχεδιάστηκαν 
χρησιμοποιώντας αυτό το πλαίσιο. Αιτιολογούμε πειραματικά την μέθοδο που επιλέγουμε. 
Στη συνέχεια, υλοποιούμε την επιλεγμένη μέθοδο σε ενσωματωμένο σύστημα και 
αξιολογούμε την απόδοσή του. Επίσης, αξιολογούμε τη χρήση αδρανειακών δεδομένων 
όπως περιγράφεται στην αρχιτεκτονική του συστήματος. Δοκιμάζουμε φορητούς 
αδρανειακούς αισθητήρες του εμπορίου σε ανθρώπινες κινήσεις και προτείνουμε ένα 
σύστημα επεξεργασίας σήματος για σωστή ανίχνευση. Ολοκληρώνουμε την εργασία με 
αξιολόγηση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και με τα απαιτούμενα βήματα για τη 
δημιουργία ενός πλήρους πρωτοτύπου του προτεινόμενου συστήματος. 
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English Summary 

“Human Pose Estimation System” 

Student: Athanasios Vasilopoulos Supervisor: Theodoros Antonakopoulos 

 
Human Pose Estimation (HPE) is an active research field due to its impact on various 
everyday activities. Applications like healthcare, security, sport science exploit HPE for 
providing more advanced services. In the consumer area, human-computer interaction is a 
field that highly utilizes HPE for extracting useful and accurate information of the movement 
of a human being. Research has shown that multiple viable methodologies exist for 
estimating someone’s pose - monocular or multi-view images, data from inertial sensors, 
depth images, RF signals or combinations of the above - with each methodology aiming for 
specific use cases. 

In this work, we propose a methodology that combines visual and inertial data to produce 
robust and precise estimation in real-time, a methodology designed to be implemented on 
consumer-grade systems. The whole system is designed for limited computational resources 
and the required sensing is achieved by using consumer-grade components, namely 
webcams and wearable Bluetooth IMUs. The architecture we propose is that of a loosely 
coupled system, where video and IMU processing pipelines run in parallel with, and data 
fusion occurs on the final stage. The proposed detection method is based on colored signs 
the person wears on his limbs, with inertial sensors mounted on them. 

We establish the design principles and the structure of the system’s visual part and perform a 

comparative analysis of various methods designed using this framework. We experimentally 

justify the selected method. We, then, implement the selected method on an embedded 

system and evaluate its performance. We also evaluate the use of inertial data as outlined on 

the system architecture. We test commercial wearable IMUs on human movements and 

propose a signal processing system for correct detection. We finish this work with an 

evaluation of the proposed architecture and with the required steps to create a complete 

prototype. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Εκτίμηση στάσης και κινηματικής κατάστασης ανθρώπου 

Η εκτίμηση στάσης και κινηματικής κατάστασης ανθρώπου είναι ένα ενεργό ερευνητικό 
πεδίο, λόγω του πλήθους των εφαρμογών του. Στη βιβλιογραφία, το πρόβλημα ανάγεται 
στον εντοπισμό και στην παρακολούθηση χαρακτηριστικών περιοχών του ανθρωπίνου 
σώματος, όπως το κεφάλι, ο κορμός και τα άκρα. Με τον εντοπισμό των περιοχών αυτών, 
δίνεται η δυνατότητα ψηφιακής αναπαράστασης της κατάστασης του ανθρώπου.  

 

 

Εικόνα 1 Παραγωγή του ανθρώπινου σκελετού από εντοπισμό χαρακτηριστικών σημείων του ανθρωπίνου σώματος [29, 30] 

 

 

Εικόνα 2 Εφαρμογές HPE για καταγραφή κίνησης (αριστερά) και για ανάλυση αθλητικής απόδοσης (δεξιά) [31] 

Η εκτίμηση στάσης ανθρώπου (Human Pose Estimation, HPE) βρίσκει εφαρμογή τόσο στην 
καταναλωτική αγορά, όσο και στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών. Στην καταναλωτική 
αγορά συναντάμε συστήματα που χρησιμοποιούνε την ανθρώπινη κίνηση ως μέσο 
αλληλεπίδρασης με ένα υπολογιστικό σύστημα (Human Computer Interaction, HCI). Στην 
παροχή προηγμένων υπηρεσιών περιλαμβάνονται συστήματα ασφάλειας και επιτήρησης, 
συστήματα τηλεϊατρικής, συστήματα ανάλυσης αθλητικής απόδοσης, συστήματα 
επαυξημένης πραγματικότητας και συστήματα καταγραφής κίνησης, όπου το καθένα 
χρησιμοποιεί μεθόδους HPE για να αναλύσει την κατάσταση ενός ανθρώπου και να 
προσφέρει την ανάλογη υπηρεσία. 
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Το εν λόγω πρόβλημα μπορεί να αποτυπωθεί είτε στον χώρο δύο διαστάσεων (2Δ), είτε 
στον χώρο τριών διαστάσεων (3Δ). Η εκτίμηση 2Δ εντοπίζει τα χαρακτηριστικά σημεία του 
ανθρώπινου σώματος ως σημεία πάνω σε ένα επίπεδο (Εικόνα 2 δεξιά), ενώ η εκτίμηση 3Δ 
εντοπίζει και παρακολουθεί τα σημεία ενδιαφέροντος στον πραγματικό χώρο (Εικόνα 2 
αριστερά). Κάθε μία από τις δύο κατηγορίες βρίσκει εφαρμογή σε πεδία που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως, με την εκτίμηση 2Δ να είναι χρήσιμη σε συστήματα ασφαλείας και 
τηλεϊατρικής και την εκτίμηση 3Δ να είναι χρήσιμη σε συστήματα καταγραφής κίνησης και 
επαυξημένης πραγματικότητας. Κάποιες από τις μεθοδολογίες που θα παρουσιαστούν στην 
επόμενη ενότητα χρησιμοποιούν εκ φύσεως δεδομένα με δομή 3Δ (αδρανειακοί αισθητήρες, 
εικόνες βάθους), ενώ άλλες επεξεργάζονται δεδομένα που δίνουν πληροφορία 2Δ (εικόνες). 
Οπότε για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε 2 ή 3 διαστάσεις θα πρέπει να επιλεχθεί 
και η κατάλληλη μεθοδολογία. 

Ένα βασικό μέρος της εκτίμησης στάσης ανθρώπου είναι η μοντελοποίηση του ανθρώπου, 
αφού γίνει ο εντοπισμός των κύριων σημείων. Σύμφωνα με την ανάλυση των Ce Zheng, 
Wenhan Wu et al. [28], oι περισσότερες μέθοδοι χρησιμοποιούν ένα άκαμπτο κινηματικό 
μοντέλο Ν-αρθρώσεων, όπου ο άνθρωπος αναπαρίσταται ως μία οντότητα με αρθρώσεις και 
άκρα, που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη κινηματική του δομή και το σχήμα του σώματος. 
Για τη μοντελοποίηση χρησιμοποιούνται τρία μοντέλα: 

• Kinematic model: Χρησιμοποιείται για μοντελοποίηση σε 2Δ και 3Δ και παρουσιάζει 
τη δομή του ανθρώπινου σώματος ως ένα σύνολο από θέσεις αρθρώσεων και 
προσανατολισμού των άκρων. Η εκτίμηση, χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, 
παράγει τον σκελετό του ανθρώπου. 

• Planar model: Χρησιμοποιείται για μοντελοποίηση σε 2Δ και προσθέτει σχήμα και 
μορφή στην εκτίμηση του kinematic model. Παρουσιάζει τα μέρη του σώματος ως 
ορθογώνια που προσεγγίζουν το περίγραμμα ενός ρεαλιστικού ανθρώπινου 
σώματος.  

• Volumetric models: Πρόκειται για σύνολο από μοντέλα που αναλαμβάνουν τη 
δημιουργία ενός τρισδιάστατου ανθρώπινου πλέγματος από τα δεδομένα εξόδου ενός  
HPE αλγορίθμου 3Δ. 

 

 

Εικόνα 3 Μοντέλα αναπαράστασης του ανθρώπινου σώματος [28] 
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Η εκτίμηση στάσης παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία και ως εργαλείο σε ειδικότερα πεδία 
αναγνώρισης: 

• Activity recognition: Πεδίο που στοχεύει στην αναγνώριση της δραστηριότητας που 
εκτελεί ένας άνθρωπος και στην πρόβλεψη των επόμενων κινήσεων βάσει της 
δραστηριότητας. Συχνά χρησιμοποιούνται τεχνικές HPE για να γίνει αναγνώριση της 
κατάστασης του ανθρώπου και ακολούθως της δραστηριότητας που εκτελεί. 

• Gesture recognition: Πεδίο που στοχεύει στην αναγνώριση χειρονομίας που κάνει 
ένας άνθρωπος. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις εφαρμογές HCI και σε πολλές 
περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τεχνικές HPE για αναγνώριση των χειρονομιών. 

• Behaviour and body language recognition: Πεδίο που στοχεύει στην αναγνώριση της 
συμπεριφοράς ή της πρόθεσης ενός ανθρώπου, βάσει της γλώσσας σώματος. 
Συναντάται σε δυναμικά συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου με μηχανή, όπως τα 
ρομποτικά συστήματα και χρησιμοποιούνται συχνά HPE μέθοδοι για αναγνώριση της 
κατάστασης του ανθρώπου. 

 

1.2 Βιβλιογραφική αναφορά 

Λόγω του πλήθους των εφαρμογών, έχουν προταθεί πολλές μεθοδολογίες για εκτίμηση 
ανθρώπινης στάσης, που διαφέρουν τόσο στον τρόπο συλλογής δεδομένων, όσο και στον 
τρόπο που επεξεργάζονται τα δεδομένα. Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μια αναφορά στις 
βασικές μεθοδολογίες που συναντώνται στο πεδίο HPE και στις state-of-the-art υλοποιήσεις 
κάθε μεθοδολογίας. 

Η μεθοδολογία που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι η εκτίμηση 
στάσης από εικόνα ή βίντεο. Μέχρι προσφάτως οι state-of-the-art υλοποιήσεις έκαναν 
αναγνώριση, χρησιμοποιώντας μοντέλα που αναπαριστούσαν το ανθρώπινο σώμα ως ένα 
συνδεδεμένο σύνολο από μέρη, που αντιστοιχούν στο κεφάλι, τον κορμό και τα άκρα, με πιο 
διαδεδομένο το Pictorial Structure Model (PSM) [2, 11]. Η ανάπτυξη τέτοιων υλοποιήσεων[8, 
9, 16] προέκυψε μετά από εκτεταμένη έρευνα για αποτελεσματικά μοντέλα και για 
προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης εικόνας [7, 20]. Τα τελευταία χρόνια όμως, με την 
ανάπτυξη των Deep Neural Networks (DNN) το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην 
δημιουργία του αποτελεσματικότερου DNN για HPE. Έχουν αναπτυχθεί αρχιτεκτονικές 
δικτύων που επιτυγχάνουν HPE τόσο σε 2Δ όσο και σε 3Δ με τις περισσότερες μεθόδους να 
μη θέτουν περιορισμούς στο πλήθος των ανθρώπων που μπορούν να εντοπίσουν [4, 13, 14, 
19, 23, 24]. Τέλος, για επίτευξη HPE σε 3Δ, έχουν μελετηθεί μέθοδοι που χρησιμοποιούν 
πολλαπλές κάμερες, χρησιμοποιώντας τόσο PSM [3], όσο και DNN [25]. Η μεθοδολογία 
αυτή προτιμάται λόγω της ευρείας διαθεσιμότητας των δεδομένων και του προσβάσιμου 
εξοπλισμού. Η χρήση, όμως, οπτικών δεδομένων, εισάγει ευαισθησία σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, όπως ο φωτισμός και εμπόδια στο πεδίο όρασης της κάμερας. 

 

 

Εικόνα 4 Εκτίμηση στάσης δύο διαστάσεων με χρήση Deep Neural Network (αριστερά) και Pictorial Structure Model (δεξιά) [4, 
8] 
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Μία ακόμα μεθοδολογία που συναντάται είναι η χρήση αδρανειακών αισθητήρων (Inertial 
Measurement Units, IMU). Ειδικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας αισθητήρων, που έκανε 
δυνατή την ενσωμάτωση αισθητήρων σε μικρές συσκευές, μελετήθηκε εκτενώς η χρήση 
πολλαπλών τέτοιων αισθητήρων για καταγραφή κίνησης και εκτίμηση στάσης. Οι πρώτες 
ολοκληρωμένες προτάσεις περιλάμβαναν χρήση μεγάλου αριθμού αισθητήρων [21], με 
αποτέλεσμα, αν και ήταν καλής απόδοσης, να ήταν περιοριστικές στη κίνηση και υψηλού 
κόστους. Πλέον όμως έχουν προταθεί τρόποι για ανάλυση στάσης με χρήση μικρότερου 
αριθμού αισθητήρων με πολύ καλά αποτελέσματα [17]. Λόγω της θορυβώδης φύσης των 
αισθητήρων, που οδηγεί σε συσσώρευση σφάλματος με το πέρας του χρόνου (drift), το να 
χρησιμοποιηθούν για εκτίμηση στάσης και παρακολούθηση κίνησης για εκτεταμένο χρονικό 
διάστημα απαιτεί είτε πολύπλοκα μοντέλα αντιστάθμισης σφάλματος, είτε περίσσια 
αισθητήρων είτε συνδυασμό τους με μία άλλη πηγή πληροφορίας. Γι’ αυτό και η χρήση IMU 
έχει μελετηθεί εκτενώς σε συστήματα data-fusion που θα δούμε στη συνέχεια. 

 

Εικόνα 5 HPE και καταγραφή κίνησης με χρήση IMU [17] 

 

Στη βιβλιογραφία συναντώνται και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν λιγότερο 
συνηθισμένους αισθητήρες. Μία επιλογή για εκτίμηση στάσης σε τρεις διαστάσεις, είναι η 
χρήση εικόνων βάθους. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη αισθητήρων 
βάθους όπως το Kinect (Microsoft), η χρήση εικόνων βάθους έγινε πιο προσιτή [5] και 
οδήγησε στην ανάπτυξη state-of-the-art τεχνικών για HPE και καταγραφή κίνησης [22]. Για 
ειδικές περιπτώσεις συναντάμε και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα, για 
εκτίμηση στάσης ακόμα και πίσω από τοίχους [27], αλλά και χρήση υπέρυθρου φωτός ως 
σημάδι για εντοπισμό χαρακτηριστικών σημείων σε θορυβώδες εξωτερικό περιβάλλον [10]. 

Κλείνοντας, μια ομάδα μεθόδων που έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον στη βιβλιογραφία είναι οι 
μέθοδοι συνδυασμού δεδομένων (data-fusion), δηλαδή ο συνδυασμός διαφορετικών τύπων 
δεδομένων για καλύτερη ή πιο αποδοτική εκτίμηση. Οι περισσότερες μέθοδοι συνδυάζουν τα 
αδρανειακά δεδομένα με μία ακόμα διαφορετική πηγή δεδομένων, ώστε να αντιμετωπίσουν 
τις αδυναμίες των αδρανειακών αισθητήρων που ήδη αναφέρθηκαν. Συναντώνται 
συνδυασμοί IMU με βίντεο [18], με υπερηχητικούς αισθητήρες [26], με εικόνες βάθους [15] 
και με οπτικούς δείκτες [1]. Αυτές οι μεθοδολογίες τείνουν να αποδίδουν καλύτερα σε 
ακρίβεια ή να είναι υπολογιστικά φθηνότερες από τις επιμέρους.  

Μελετώντας τη βιβλιογραφία γίνεται κατανοητό ότι τα περισσότερα state-of-the-art 
συστήματα απαιτούν είτε ισχυρά υπολογιστικά συστήματα είτε ειδικό εξοπλισμό, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία υιοθέτησής τους για κοινές εφαρμογές στην καταναλωτική 
αγορά. Μάλιστα οι μέθοδοι που επιχειρούν την απόδοση σε πραγματικό χρόνο συνήθως 
χρησιμοποιούν ως υλικό σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, αφήνοντας εκτός μελέτης 
συστήματα περιορισμένων υπολογιστικών πόρων, όπως κινητά ή ενσωματωμένα 
συστήματα. 
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1.3 Προτεινόμενο σύστημα 

Σε αυτή την εργασία, ακολουθώντας την μεθοδολογία συνδυασμού ετερογενών δεδομένων, 
παρουσιάζεται ένα data-fusion σύστημα για εκτίμηση στάσης και κινηματικής κατάστασης 
ανθρώπου, που συνδυάζει αδρανειακά δεδομένα με βίντεο. Η αρχιτεκτονική που προτείνεται 
έχει σχεδιαστεί να είναι χαμηλής πολυπλοκότητας με στόχο τη λειτουργία πραγματικού 
χρόνου σε ποικιλία συσκευών, από υπολογιστή έως ενσωματωμένο σύστημα. Επιπλέον, 
επιδιώκεται το σύστημα να δίνει τη δυνατότητα υλοποίηση σε υλικό (hardware), με την 
ανάπτυξη επιταχυντών. 

 

Εικόνα 6 Αρχιτεκτονική του προτεινόμενου data-fusion συστήματος 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6, πρόκειται για ένα χαλαρά συζευγμένο σύστημα [6], όπου η 
επεξεργασία του βίντεο και των αδρανειακών δεδομένων γίνεται σε επεξεργαστικά 
υποσυστήματα που εκτελούνται παράλληλα και τα αποτελέσματα δίνονται σε ένα ειδικό 
στάδιο (data fusion stage), όπου γίνεται η ένωση και παράγονται τα τελικά αποτελέσματα. 
Όσον αφορά τα δύο επεξεργαστικά υποσυστήματα, έχουν σχεδιαστεί ώστε να ακολουθούν 
τη λογική μιας ακολουθίας από στοιχειώδεις επεξεργασίες (pipeline), κάθε μία από τις οποίες 
επιλέγεται βάσει τριών κριτηρίων: 

• Να χρησιμοποιεί περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους και να ολοκληρώνεται σε 
εύλογο χρονικό διάστημα.  

• Να μπορεί να αξιοποιεί παράλληλη υλοποίηση  

• Να είναι υλοποιήσιμη σε υλικό (hardware acceleration).  

Θέτοντας εξ ’αρχής αυτά τα κριτήρια, εξασφαλίζουμε ότι οι παραγόμενες προτάσεις θα 
υπακούν στις σχεδιαστικές αρχές του συνολικού συστήματος, που αναφέραμε στην αρχή της 
ενότητας. 

Η επιλογή υλοποίησης ενός data-fusion συστήματος σε αυτήν την εργασία έγινε διότι, 
σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία, είναι από τις λίγες μεθοδολογίες που μπορούν να δώσουν 
ακριβή και στιβαρά αποτελέσματα σε συνθήκες πραγματικού χρόνου. Ειδικότερα, έγινε η 
επιλογή αδρανειακών δεδομένων και βίντεο καθώς τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα 
κάθε μεθόδου έχουν έναν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Αρχικά, η κάμερα είναι ένας 
αισθητήρας χαμηλού ρυθμού δειγματοληψίας, ειδικά όσον αφορά τη χρήση καμερών κινητών 
ή webcam του εμπορίου. Από την άλλη, οι αδρανειακοί αισθητήρες είναι αισθητήρες που 
λειτουργούν σε υψηλή συχνότητα, με αποτέλεσμα ένα σύστημα που συνδυάζει τα δύο είδη 
αισθητήρων να έχει και αυτό υψηλή συχνότητα δειγματοληψίας. Επιπλέον, η χρήση εικόνων 
ως δεδομένα εισόδου καθιστά το σύστημα ευαίσθητο σε περιβαλλοντικούς παράγοντες - 
φωτισμός, εμπόδια στο πεδίο όρασης της κάμερας, θορυβώδες φόντο – κάτι που δεν ισχύει 
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για τους αδρανειακούς αισθητήρες, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα αντιστάθμισης των 
περιβαλλοντικών περιορισμών. Τέλος, τα συστήματα αδρανειακών αισθητήρων πάσχουν 
από συσσώρευση θορύβου, με αποτέλεσμα το drift. Για να καταπολεμηθεί αυτό χρειάζεται 
περιοδικά ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διορθώσει 
τυχόν επιπτώσεις του θορύβου, πριν συσσωρευτούν. Στα πλαίσια ενός data-fusion 
συστήματος αυτό μπορεί να προσφερθεί από το έτερο επεξεργαστικό υποσύστημα.  

Συμπεραίνουμε ότι συνδυάζοντας τις δύο μεθοδολογίες αντιμετωπίζονται τα περισσότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μία ξεχωριστά και παράγεται ένα πιο στιβαρό, ακριβές 
και γρήγορο σύστημα. Επιπλέον, οι αισθητήρες που χρησιμοποιούν οι μεθοδολογίες δεν 
αποτελούν εξοπλισμό ειδικής χρήσης, και έτσι τις καθιστά κατάλληλες για εφαρμογές στην 
καταναλωτική αγορά.  

Σε αυτή την εργασία ερευνάται η εκτίμηση στάσης από βίντεο, στα πλαίσια ενός data-fusion 
συστήματος, και δίνονται προτάσεις υλοποίησης, σύμφωνα με τις σχεδιαστικές αρχές που 
τέθηκαν. Στη συνέχεια, γίνεται μία αξιολόγηση της χρήσης αδρανειακών αισθητήρων για 
εκτίμηση στάσης και το τρόπο ενσωμάτωσής τους στο συνολικό σύστημα. Κλείνοντας την 
εργασία, γίνεται μία συζήτηση περί της δομής και του ρόλου του συνδυαστικού σταδίου του 
συστήματος και τα επόμενα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν προς την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης.  

Η δομή της εργασία είναι η εξής: 

• Στο κεφάλαιο 2 γίνεται η μελέτη για την εκτίμηση στάσης από βίντεο. Παρουσιάζεται 
λεπτομερώς η δομή του υποσυστήματος και αναπτύσσονται προτεινόμενες μέθοδοι 
σύμφωνα με αυτή. Έπειτα ακολουθεί αξιολόγηση των μεθόδων βάσει ακρίβειας και 
καθυστέρησης, ώστε να καταλήξουμε στη τελική πρόταση. 

• Στο κεφάλαιο 3 υλοποιείται η επιλεγμένη μέθοδος από το κεφάλαιο 2 σε ένα 
ενσωματωμένο σύστημα. Μετράται η επίδοσή του και γίνεται μία συζήτηση για τη 
βιωσιμότητα της πρότασης σε περιβάλλον περιορισμένων πόρων. 

• Στο κεφάλαιο 4 γίνεται η αξιολόγηση των αδρανειακών αισθητήρων. Μελετώνται οι 
δυνατότητες και οι ρυθμίσεις εμπορικών αισθητήρων για χρήση τους στην εκτίμηση 
κινηματικής κατάστασης ανθρώπου. Ύστερα, δοκιμάζονται σε πραγματικές κινήσεις 
και προτείνονται συστήματα επεξεργασίας για τη σωστή ανίχνευσή τους. Κλείνει το 
κεφάλαιο με μία συζήτηση για την χρήση τους στο συνολικό σύστημα. 

• Τέλος, στο κεφάλαιο 5, συγκεντρώνονται τα συμπεράσματα από τη μελέτη των 
προηγούμενων κεφαλαίων και αξιολογείται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική. Επιπλέον, 
παρουσιάζονται τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του συστήματος. 
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2. Υποσύστημα εκτίμησης στάσης από βίντεο 

2.1 Εισαγωγή 

Όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, η εκτίμηση στάσης από εικόνες και βίντεο είναι η 
μεθοδολογία με το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι υλοποιήσεις που συναντά κανείς 
στη βιβλιογραφία είναι είτε με ανάλυση μερών του σώματος, με τη χρήση μοντέλων όπως το 
Pictorial Structure Model (PSM), είτε με χρήση σύγχρονων βαθέων νευρωνικών δικτύων 
(DNN).  

Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας στοχεύει στην βελτιστοποίηση των εργαλείων και των 
μοντέλων, ώστε να παραχθούν βιώσιμες υλοποιήσεις για εκτίμηση κινηματικής κατάστασης 
πραγματικού χρόνου. Παρόλα αυτά, λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του προβλήματος, 
αυτές οι υλοποιήσεις χρειάζονται σύγχρονο και ισχυρό υλικό (hardware), όπως 
πολυπύρηνους επεξεργαστές τελευταίων γενεών ή και συνδυασμό επεξεργαστών και 
επιταχυντών γενικής χρήσης, όπως κάρτες γραφικών (Graphical Processor Units, GPU). Το 
γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη την υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων για καταναλωτικές 
εφαρμογές.  

Για να αντιμετωπισθεί αυτό το ζήτημα, προτείνονται συνήθως δύο λύσεις. Η πρώτη λύση 
αφορά το υλικό και πρόκειται για τη χρήση ειδικών υπολογιστικών συστημάτων, 
καταναλωτικού επιπέδου, που περιέχουν την απαραίτητη επεξεργαστική ισχύ ή/και 
επιταχυντές για την εκτέλεση των απαιτούμενων υπολογισμών. Τα τελευταία χρόνια, με την 
ανάπτυξη του Internet of Things (IoT), η βιομηχανία υλικού έχει αφιερώσει πόρους σε τέτοια 
συστήματα, που μπορούν να εκτελούν απαιτητικούς υπολογισμούς στο πεδίο (edge 
computing). Αυτό το επιτυγχάνουν είτε ενσωματώνοντας κάρτες γραφικών [32] για την 
εκτέλεση πράξεων με υψηλή παραλληλία, όπως αυτές των DNN, είτε ενσωματώνοντας 
FPGA για τη κατασκευή επιταχυντών ειδικού σκοπού [33]. 

Η δεύτερη λύση αφορά το λογισμικό και πρόκειται για επαναπροσδιορισμό του 
προβλήματος, ώστε να μειωθεί ο βαθμός της πολυπλοκότητας. Συγκεκριμένα, η ανίχνευση 
χαρακτηριστικών σημείων ενός ανθρώπου σε μία εικόνα, ακόμα και αν περιορίσουμε το 
πρόβλημα χρησιμοποιώντας μοντέλα για τη μορφή του ανθρώπου, παρουσιάζει υψηλό 
βαθμό πολυπλοκότητας. Η ανίχνευση, όμως, κάποιων προσυμφωνημένων σημαδιών σε μία 
εικόνα, είναι μια πολύ ευκολότερη διαδικασία. Τέτοιες μεθόδους επαναπροσδιορισμού 
προβλήματος, συναντάμε συχνά στην βιβλιογραφία σε προβλήματα ρομποτικής και 
επαυξημένης πραγματικότητας, όπου χρησιμοποιούνται ειδικά σημάδια [12] που μεταφέρουν 
πληροφορία για το περιβάλλον στο υπολογιστικό σύστημα, μετατρέποντας το πρόβλημα από 
πλοήγηση σε ξένο περιβάλλον σε ανίχνευση και ερμηνεία ειδικά σχεδιασμένων σημαδιών. 
Αυτό θα μπορούσε να μεταφερθεί και στο πρόβλημα του HPE, υπό τη μορφή χρήσης 
παρόμοιων σημαδιών ή ρουχισμού ειδικού χρώματος στα σημεία εντοπισμού. Έτσι το 
πρόβλημα μετατρέπεται σε αναζήτηση αυτών των σημαδιών για τον εντοπισμό 
χαρακτηριστικών σημείων του σώματος, επιταχύνοντας κατά πολύ τη διαδικασία.  

Σε αυτή τη διπλωματική χρησιμοποιούμε και τα δύο εργαλεία για να πετύχουμε λειτουργία 
πραγματικού χρόνου στο τελικό σύστημα. Χρησιμοποιούμε, δηλαδή, ειδικά χρωματισμένες 
λωρίδες εντοπισμού σε σημεία ενδιαφέροντος που επιθυμούμε και σχεδιάζουμε το σύστημα 
ώστε να επιδέχεται επιτάχυνση από επιταχυντές γενικού σκοπού, όπως GPU, και από 
επιταχυντές σχεδιασμένους σε FPGA. 
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2.2 Σχεδίαση μεθόδων 

Σε αυτήν την ενότητα θα αναλυθεί η φιλοσοφία σχεδιασμού μεθόδων για την εκτίμηση 
στάσης από βίντεο, στα πλαίσια του data-fusion συστήματος που σχεδιάζεται. Θα γίνει μια 
εισαγωγή με τις σχεδιαστικές αρχές και τη δομή που επιδιώκουμε, ενώ στη συνέχεια θα 
εξετάσουμε λεπτομερώς τις επιλογές που έχουμε. Στο τέλος της ενότητας θα παρουσιαστούν 
τρεις προτάσεις στις οποίες καταλήξαμε χρησιμοποιώντας το πλαίσιο που θα αναλυθεί. 

2.2.1 Σχεδιαστικές αρχές και δομή 

Ο ρόλος της εκτίμησης στάσης από βίντεο στα πλαίσια του 
συνολικού συστήματος, είναι να εντοπίσει κάποια 
χαρακτηριστικά σημεία του ανθρώπου και να προωθήσει τα 
ευρήματα στο data-fusion στάδιο (Εικόνα 6). Ο περιορισμός 
που τίθεται είναι ότι θα γίνει χρήση μόνο μίας κάμερας και 
συνεπώς θα γίνει εντοπισμός των σημείων σε δύο διαστάσεις.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ακολουθούμε 
δύο τρόπους ώστε να μειώσουμε την πολυπλοκότητα. Ο 
πρώτος είναι ότι χρησιμοποιούμε λωρίδες εντοπισμού 
ορισμένου χρώματος γύρω από τις περιοχές που επιθυμούμε 
να εντοπίσουμε, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7. Οι λωρίδες 
αυτές μπορούν να είναι οποιουδήποτε χρώματος, αλλά θα 
πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά, ώστε να μην υπάρχει σε 
άλλα μέρη του ρουχισμού του ανθρώπου ή στο φόντο.  

Ο δεύτερος τρόπος που χρησιμοποιούμε για να επιταχύνουμε 
τη λειτουργία του υποσυστήματος είναι να το σχεδιάσουμε με 
τρόπο που να επιδέχεται επιτάχυνσης. Παρόλα αυτά, 
επιθυμούμε να είναι δυνατή η εκτέλεση σε πληθώρα 
συσκευών, επομένως βασική απαίτηση του σχεδιασμού είναι 
να κάνει χρήση περιορισμένων υπολογιστικών πόρων και οι 
στοιχειώδεις επεξεργασίες που θα επιλέξουμε να είναι 
υλοποιήσιμες σε υλικό. 

 

Η Εικόνα 8 συμπληρώνει με περισσότερες λεπτομέρειες το επεξεργαστικό υποσύστημα του 
βίντεο που παρουσιάστηκε στη γενική δομή του συστήματος (Εικόνα 6). Η επεξεργαστική 
ακολουθία (processing pipeline) αποτελείται από τρία κύρια στάδια, το στάδιο επεξεργασίας 
του καρέ (Frame processing), το στάδιο επαύξησης και βελτίωσης των περιοχών 
ενδιαφέροντος (ROI enhancement) και τέλος το στάδιο εντοπισμού των χαρακτηριστικών 
σημείων (Key-points detection).  

Το πρώτο στάδιο, όπως φαίνεται και από το σχήμα, λαμβάνει το καρέ από την κάμερα και 
αρχίζει την επεξεργασία του. Επειδή ο εντοπισμός των σημείων ενδιαφέροντος γίνεται βάσει 
λωρίδων ορισμένου χρώματος, η επεξεργασία του καρέ αρχίζει εφαρμόζοντας έναν 
διαχωρισμό βάσει χρώματος, ώστε να εντοπίσουμε τις περιοχές εκείνες που περιέχουν το 
ζητούμενο χρώμα. Στο ίδιο στάδιο γίνεται και περαιτέρω επεξεργασία για απόσβεση 
θορύβου από την κάμερα και από τη μάσκα χρώματος. 

Το δεύτερο στάδιο λαμβάνει το επεξεργασμένο καρέ, στο οποίο υπάρχουν υποψήφιες 
περιοχές ενδιαφέροντος (Regions of Interest, ROI) και το επεξεργάζεται περαιτέρω ώστε να 
τις βελτιώσει. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει είτε αύξηση της επιφάνειας των περιοχών αυτών 
είτε βελτίωση του σχήματός τους. Η λειτουργία αυτού του σταδίου είναι πολύ σημαντική για 
την γρήγορη λειτουργία του τρίτου σταδίου. 

 

Εικόνα 7 Χρήση  λωρίδων  κόκκινου 
χρώματος για εντοπισμό των χεριών 
[35] 
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Το τρίτο στάδιο είναι ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών σημείων βάσει του καρέ που 
δημιουργήθηκε από το δεύτερο στάδιο. Η μορφή του καρέ στην είσοδο αυτού του σταδίου 
είναι αυτή της δυαδικής εικόνας, με εστιασμένες τις περιοχές ενδιαφέροντος. Επομένως, 
ανάλογα τη μέθοδο εντοπισμού που θα επιλεγεί γίνεται και η ανάλογη τροποποίηση των 
δεδομένων εισόδου. Μετά από τον αλγόριθμο εντοπισμού, τα αποτελέσματα αξιολογούνται 
βάσει της γνώσης που έχει το σύστημα από τα προηγούμενα καρέ και χρησιμοποιώντας 
τους περιορισμούς που θέτει η ανθρώπινη φύση όσον αφορά τις δυνατές κινήσεις. 

Στις επόμενες υποενότητες θα εξεταστούν τα στάδια πιο αναλυτικά και θα παρουσιαστούν 
προτάσεις για κάθε στάδιο. 

 

 

Εικόνα 8 Η λεπτομερής αρχιτεκτονική του επεξεργαστικού μέρους που εντοπίζει τα κύρια σημεία ενός ανθρώπου από βίντεο 

 

2.2.2 Στάδια επεξεργασίας καρέ  

Τα πρώτα δύο στάδια θα εξεταστούν μαζί, καθώς οι επιλογές που γίνονται στο ένα στάδιο 
έχουν άμεση επιρροή στις επιλογές που θα γίνουν στο άλλο. Θα ξεκινήσουμε με μία 
παρουσίαση των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουμε για να σχεδιάσουμε τις ακολουθίες 
των μεθόδων μας (pipelines). 

Όπως αναφέραμε στην αρχή της ενότητας, η σχεδιαστικές μας αρχές θέτουν περιορισμούς 
στους υπολογιστικούς πόρους που έχουμε στη διάθεση μας, ενώ επίσης επιδιώκουμε οι 
στοιχειώδεις επεξεργασίες του pipeline να είναι υλοποιήσιμες σε υλικό. Κάποιες 
επεξεργασίες που υπακούν στους παραπάνω περιορισμούς και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του συστήματος είναι οι εξής: 

• Μάσκα χρώματος (Color mask): Πρόκειται για μία επεξεργασία που διαχωρίζει μία 
εικόνα βάσει χρώματος. Δημιουργεί μία δυαδική εικόνα με λευκά pixel στις θέσεις που 
υπάρχει το επιθυμητό χρώμα και με μαύρα pixel οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι 
απαραίτητο κομμάτι του pipeline που δημιουργούμε μιας και ο εντοπισμός βασίζεται 
σε λωρίδες καθορισμένου χρώματος. Η επιλογή του επιθυμητού χρώματος επηρεάζει 
σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα των εντοπισμένων περιοχών και του θορύβου, 
δηλαδή λανθασμένων εντοπισμών, στην δυαδική εικόνα.  

• Ψηφιακά φίλτρα (Digital filters): Η εφαρμογή ψηφιακών φίλτρων σε εικόνα 
αποφέρει διάφορα αποτελέσματα ανάλογα με το είδος του φίλτρου, το μέγεθός του 
και το σχήμα του. Η απόσβεση υψηλών συχνοτήτων σε εικόνες προκαλεί θόλωμα και 
ανάμιξη των χρωμάτων, διότι οι υψηλές συχνότητες παρουσιάζονται ως μεταβάσεις 
χρωμάτων. Η απόσβεση χαμηλών συχνοτήτων προκαλεί την ανάδειξη των 
περιγραμμάτων, εφόσον εκεί περιέχονται οι υψηλές συχνότητες. Τα φίλτρα μπορούν 
να εφαρμοσθούν τόσο σε έγχρωμες όσο και σε γκρίζας κλίμακας εικόνες. Στα πλαίσια 
του pipeline που επιχειρούμε να δημιουργήσουμε, η χρήση των φίλτρων μπορεί να 
φανεί χρήσιμη τόσο στην απόσβεση θορύβου όσο και στη βελτίωση της μορφής των 
περιοχών ενδιαφέροντος. 
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• Μορφολογικές πράξεις (Morphological operations): Πρόκειται για μια συλλογή μη 
γραμμικών επεξεργασιών που επιδρούν στα σχήματα που περιέχονται σε μία 
δυαδική εικόνα ή εικόνα γκρίζας κλίμακας. Χρησιμοποιούν ένα στοιχειώδες δομικό 
στοιχείο (structuring element) και χρησιμοποιώντας τις ιδιότητές του, όπως το σχήμα 
του και το μέγεθός του, κάνουν αλλαγές στην αρχική εικόνα. Οι βασικές πράξεις είναι 
η διαστολή (dilation) και η διάβρωση (erosion), που προσθέτουν και αφαιρούν pixels 
από τα όρια των περιοχών μίας εικόνα αντίστοιχα. Σύνθετες μορφολογικές πράξεις 
προκύπτουν συνδυάζοντας αυτές τις δύο πράξεις και αναπροσαρμόζοντας το δομικό 
στοιχείο. Στα πλαίσια του δικού μας pipeline, η χρήση μορφολογικών πράξεων 
μπορεί να αποτελέσει εργαλείο τόσο για αφαίρεση θορύβου όσο και για βελτίωση των 
περιοχών ενδιαφέροντος. 

• Κατώφλι (Threshold): Είναι η πιο στοιχειώδης επεξεργασία διαχωρισμού εικόνας και 
εφαρμόζεται σε εικόνες γκρίζας κλίμακας για να δημιουργήσει μία δυαδική εικόνα. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτή η μετατροπή, αλλά ο πιο απλός είναι ο 
ορισμός ενός κατωφλιού και η μετατροπή κάθε pixel με αξία μεγαλύτερη από αυτό το 
κατώφλι σε λευκό και το αντίστροφο. Είναι χρήσιμη επεξεργασία για απόσβεση 
θορύβου και βελτίωση περιοχών ενδιαφέροντος, όταν υπάρχει γκρίζα εικόνα ως 
δεδομένα εισόδου. 

 

Έχοντας στη διάθεσή μας τα παραπάνω εργαλεία, μπορούμε να προχωρήσουμε στη 
δημιουργία προτάσεων για processing pipelines με στόχο τη δημιουργία και την βελτίωση 
περιοχών ενδιαφέροντος βάσει των λωρίδων εντοπισμού. Θα παρουσιαστούν δύο προτάσεις 
που σχεδιάστηκαν με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Η πρώτη πρόταση για τα αρχικά στάδια του video processing pipeline, αποτελείται από δύο 
επεξεργασίες εικόνας, τη μάσκα χρώματος και τη διαστολή. Χρησιμοποιώντας ως οδηγό τη 
προτεινόμενη δομή της Εικόνας 8, γίνεται αντιληπτό ότι η διαστολή χρησιμοποιείται ως μέσο 
βελτίωσης των περιοχών ενδιαφέροντος και ότι απουσιάζει η διαδικασία αφαίρεσης 
θορύβου. Ο σχεδιασμός αυτός έγινε ώστε να προκύψει η μικρότερη δυνατή ακολουθία 
επεξεργασιών η οποία θα ανιχνεύει τις περιοχές με τις χρωματισμένες λωρίδες εντοπισμού 
και θα τις προωθεί στο στάδιο ανίχνευσης. Η απουσία αφαίρεσης θορύβου σε συνδυασμό με 
τη χρήση διαστολής έχει, όμως, και την ανεπιθύμητη επίπτωση της αύξησης του υψίσυχνου 
θορύβου που δημιουργείται από τη μάσκα χρώματος, δηλαδή να αυξάνει σε επιφάνεια τις 
λανθασμένα εντοπισμένες περιοχές. Στην εικόνα 9 φαίνεται η παραπάνω ακολουθία 
επεξεργασιών, χρησιμοποιώντας ένα καρέ με μια περιοχή ενδιαφέροντος ως δεδομένο 
εισόδου.  

 

 

Εικόνα 9 Εφαρμογή της πρώτης πρότασης για τα αρχικά στάδια του video processing pipeline 

 

 

 



11 

 

Η δεύτερη πρόταση αποτελείται από τρεις επεξεργασίες εικόνας, τη μάσκα χρώματος, ένα 
φίλτρο χαμηλής διάβασης και ένα κατώφλι. Όπως και η πρώτη πρόταση, αρχίζει με τη μάσκα 
χρώματος για να δημιουργηθούν οι υποψήφιες περιοχές ενδιαφέροντος και κατόπιν 
εφαρμόζεται ένα φίλτρο χαμηλής διάβασης. Επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί αυτό το φίλτρο, 
καθώς η χρήση μάσκας χρώματος εισάγει υψίσυχνο θόρυβο στα δεδομένα υπό τη μορφή 
λανθασμένων ή ατελών εντοπισμών. Η χρήση του φίλτρου μετατρέπει την εικόνα από 
δυαδική σε γκρίζας κλίμακας, μετατρέποντας το θόρυβο και την περιοχή ενδιαφέροντος σε 
διαφορετικούς τόνους του γκρι. Για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία χρειάζεται η εφαρμογή 
ενός κατωφλιού. Έτσι με την εφαρμογή του συνδυασμού φίλτρου και κατωφλιού έγινε 
απόσβεση του θορύβου και αύξηση των περιοχών ενδιαφέροντος. Στην Εικόνα 10 φαίνεται 
ένα παράδειγμα από την εφαρμογή αυτής της πρότασης χρησιμοποιώντας το ίδιο καρέ της 
Εικόνας 9.   

 

 

Εικόνα 10 Εφαρμογή της δεύτερης πρότασης για τα αρχικά στάδια του video processing pipeline 

 

Αμφότερες οι προτάσεις περιέχουν διάφορες παραμέτρους που πρέπει να ρυθμιστούν, 
όπως τα όρια της μάσκας χρώματος, το σχήμα και το μέγεθος του δομικού στοιχείου της 
διαστολής, το σχήμα και το μέγεθος του φίλτρου και το κατώφλι. Προς το παρόν 
περιγράφουμε τις προτάσεις σε υψηλό επίπεδο, με τις λεπτομέρειες της υλοποίησης να 
ακολουθούν σε επόμενη ενότητα.  

 

2.2.3 Στάδιο εντοπισμού κύριων σημείων 

Ο ρόλος του σταδίου ανίχνευσης είναι να χρησιμοποιήσει τη δυαδική εικόνα που προήλθε 
από την επεξεργασία του καρέ και να εντοπίσει τα κέντρα των περιοχών ενδιαφέροντος. Για 
αυτό το στάδιο μελετήθηκαν δύο προτάσεις, που προσεγγίζουν το πρόβλημα από 
διαφορετική οπτική. 

Αρχικά, εφόσον πρόκειται για εύρεση κέντρων, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί 
χρησιμοποιώντας ομαδοποίηση (clustering). Ειδικότερα, για να βρούμε τα κέντρα των 
περιοχών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις θέσεις των λευκών pixel ως δισδιάστατα 
δεδομένα και να υλοποιήσουμε έναν αλγόριθμο ομαδοποίησης με αριθμό κέντρων ίσο με τον 
αριθμό των περιοχών ενδιαφέροντος. Επιπλέον, επειδή έχουμε συνεχή ροή από καρέ, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γνώση από προηγούμενες ανιχνεύσεις για να επιταχυνθεί η 
εκτέλεση του αλγορίθμου ομαδοποίησης, χρησιμοποιώντας τις ως αρχικές συνθήκες. Ο 
αλγόριθμος ομαδοποίησης που επιλέχθηκε είναι ο K-means.  

Σύμφωνα με την αναλυτική δομή του τελευταίου σταδίου (Εικόνα 8), μπορούμε να το 
χωρίσουμε σε τρία μέρη, τη μορφοποίηση των δεδομένων, την εκτέλεση του αλγορίθμου 
εντοπισμού και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση της πρότασης του K-
means, η μορφοποίηση των δεδομένων είναι ο διαχωρισμός των pixel (pixel sorting) σε 
λευκά και μαύρα, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις συντεταγμένες των λευκών pixel ως 
δεδομένα εισόδου για τον K-means, που αποτελεί το δεύτερο μέρος του σταδίου. Η 
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λειτουργία του τρίτου μέρους, της αξιολόγησης, είναι να εξετάσει αν ο εντοπισμός που έγινε 
για το συγκεκριμένο καρέ είναι σύμφωνος με τους εντοπισμούς από προηγούμενα καρέ και 
με τις κινηματικές δυνατότητες ενός ανθρώπου. Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 
αυτή τη πρόταση, καθώς σε περίπτωση αποτυχίας ανίχνευσης μίας περιοχής, ο αλγόριθμος 
ομαδοποίησης θα μετακινήσει όλα τα κέντρα. Με το στάδιο της αξιολόγησης η μέθοδος έχει 
τη δυνατότητα να αντιληφθεί ότι πρόκειται για λάθος εντοπισμό και να τον απορρίψει. Στην 
εικόνα 11 φαίνεται ο εντοπισμός του κέντρου μίας περιοχής ενδιαφέροντος που 
δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τη πρώτη πρόταση της προηγούμενης υποενότητας. 

 

 

Εικόνα 11 Εφαρμογή του αλγορίθμου K-means για εντοπισμό κέντρου περιοχής ενδιαφέροντος 

 

Ο δεύτερος τρόπος που μπορεί να προσεγγιστεί το πρόβλημα εντοπισμού κέντρου περιοχής 
ενδιαφέροντος σε δυαδική εικόνα είναι με τη μέθοδο ανίχνευσης περιγραμμάτων (contour 
detection). Με αυτή τη μέθοδο μπορούν να εντοπιστούν όρια αντικειμένων ώστε να γίνει 
κατάτμηση μιας εικόνας σε περιοχές ενδιαφέροντος. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποδοτική 
όταν πρόκειται για εικόνα με ισχυρή αντίθεση (contrast) μεταξύ των περιοχών ενδιαφέροντος 
και του φόντου, κάτι το οποίο ισχύει για την περίπτωσή μας, καθώς χρησιμοποιούμε 
δυαδικές εικόνες. Αφού εντοπιστούν οι περιοχές στη δυαδική εικόνα εισόδου, μπορούν να 
υπολογιστούν τα κέντρα βάρους τους και να εξαχθούν τα χαρακτηριστικά σημεία. 

Ένα βασικό πλεονέκτημα με αυτή τη μέθοδο, είναι ότι χρησιμοποιεί για δεδομένα εισόδου 
την ίδια την εικόνα, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται ειδική μορφοποίηση των δεδομένων. 
Όσον αφορά το στάδιο της αξιολόγησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πληροφορία από 
εντοπισμούς προηγούμενων καρέ για την εξετάσει την ακρίβεια του τελευταίου εντοπισμού. 
Σε αυτή τη μέθοδο, σε αντίθεση με τη μέθοδο της ομαδοποίησης, το σφάλμα εντοπισμού 
περιοχής ενδιαφέροντος δεν επηρεάζει τους εντοπισμούς των άλλων περιοχών, με 
αποτέλεσμα να χρειάζονται λιγότεροι έλεγχοι για την εξέταση ορθότητας.   

 

 

Εικόνα 12 Εφαρμογή αλγορίθμου εύρεσης περιγραμμάτων για εντοπισμού κέντρου περιοχής ενδιαφέροντος 
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2.2.4 Παρουσίαση και υλοποίηση προτεινόμενων μεθόδων 

Στις προηγούμενες υποενότητες μελετήθηκε η δομή που προτείνεται για το επεξεργαστικό 
υποσύστημα του βίντεο (Εικόνα 8) και παρουσιάστηκαν δύο προτάσεις για τα αρχικά στάδια 
και δύο προτάσεις για το τελικό στάδιο. Κλείνοντας αυτήν την ενότητα θα δούμε πώς 
μπορούν να συνδυαστούν οι επιμέρους προτάσεις με στόχο την δημιουργία ολοκληρωμένων 
μεθόδων για αναγνώριση στάσης από βίντεο. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε λεπτομερώς 
στην προγραμματιστική υλοποίηση των μεθόδων. 

Η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί την πρώτη πρόταση για τα αρχικά στάδια και την συνδυάζει 
με τον αλγόριθμο K-means για εντοπισμό. Η δυαδική εικόνα που προκύπτει από τη χρήση 
αυτής της μεθόδου για τα αρχικά στάδια καθιστά δύσκολη τη χρήση της τεχνικής εύρεσης 
περιγραμμάτων ως μέθοδο εντοπισμού, καθώς δεν παράγει με συνέπεια συμπαγείς 
περιοχές ενδιαφέροντος. 

Η δεύτερη και η τρίτη μέθοδος χρησιμοποιούν τη δεύτερη πρόταση για τα αρχικά στάδια και 
διαφέρουν στον τρόπο εντοπισμού (Εικόνα 13). Η φύση της δεύτερης πρότασης για τα 
αρχικά στάδια, δηλαδή το ότι παράγει μεγάλες και συμπαγείς περιοχές ενδιαφέροντος, 
επιτρέπει τον πειραματισμό και με τις δύο προτεινόμενες μεθόδους εντοπισμού. 

 

 

Εικόνα 13 Σχηματική σύνοψη των προτεινόμενων μεθόδων 

 

Από τη στιγμή που έχουν σχεδιαστεί οι τρεις προτεινόμενες μέθοδοι, μπορούμε να 
προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους. Σκοπός των υλοποιήσεων είναι να γίνει μια συγκριτική 
μελέτη των μεθόδων, ώστε να επιλέξουμε την καταλληλότερη για το σύστημά μας. 
Επιλέχθηκαν οι παρακάτω παράμετροι: 

• Πλατφόρμα υλοποίησης: Οι μέθοδοι υλοποιήθηκαν για εκτέλεση σε υπολογιστή 
γενικού σκοπού (laptop) ώστε να γίνει η αρχική σύγκριση. 

• Περιβάλλον εκτέλεσης: Ως λειτουργικό σύστημα υλοποίησης και εκτέλεσης 
επιλέχθηκε το Linux. Αυτή η επιλογή έγινε ώστε να δοκιμασθούν οι μέθοδοι σε 
περιβάλλον όσο πιο κοντινό γίνεται στο περιβάλλον που θα τρέχει σε ένα 
ενσωματωμένο σύστημα. 

• Βιβλιοθήκη/Framework: Για τους αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας επιλέχθηκε η 
χρήση της βιβλιοθήκης OpenCV που προσφέρει υψηλής ποιότητας υλοποιήσεις των 
αλγορίθμων σε δύο γλώσσες προγραμματισμού, την Python και τη C++. 
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• Γλώσσα προγραμματισμού: Εφόσον στόχος στη παρούσα συνθήκη είναι η 
σύγκριση των μεθόδων σε laptop, επιλέχθηκε η γλώσσα υψηλού επιπέδου Python. 
Λόγω του ότι χρησιμοποιούμε το OpenCV framework δεν θα προστεθεί ποινή 
απόδοσης έναντι της C++, όσον αφορά τους αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας. 
Ένας ακόμα λόγος που επιλέχθηκε η Python είναι διότι προσφέρει καλές υλοποιήσεις 
και τον αλγόριθμο ομαδοποίησης, μέσω πακέτων όπως το SciPy.  

 

Έχοντας ορίσει τις παραπάνω προδιαγραφές υλοποίησης, παρουσιάζεται στη συνέχεια 
λεπτομερής ανάλυση για την υλοποίηση και τις επιλογές που έγιναν για κάθε επεξεργασία 
που συναντάται στις μεθόδους. 

Με τη χρήση της μάσκας χρώματος, που συναντάται και στις τρεις μεθόδους, στόχος είναι να 
εντοπίσουμε κόκκινες περιοχές σε μία εικόνα. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιήθηκαν 
συναρτήσεις της OpenCV ώστε να μετατραπεί η εικόνα εισόδου από BGR (Blue, Green, 
Red) χρωματική αναπαράσταση, που είναι η προεπιλεγμένη μορφή για την OpenCV, σε 
HSV (Hue, Saturation, Value) που είναι μία χρωματική αναπαράσταση πιο κοντά στην 
ανθρώπινη αντίληψη του χρώματος. Μετά από δοκιμές, βρέθηκε η σωστή περιοχή χρώματος 
που αντιστοιχεί στις λωρίδες που θα χρησιμοποιηθούν στις δοκιμές, και χρησιμοποιώντας 
συναρτήσεις της OpenCV εφαρμόστηκε η μάσκα χρώματος. 

Για τη διαστολή, που συναντάται στην πρώτη μέθοδο, υπάρχουν δύο παράμετροι που 
πρέπει να καθοριστούν, το σχήμα και το μέγεθος του δομικού στοιχείου. Επιλέχθηκε το 
σχήμα του σταυρού, που προσφέρει αύξηση στην περιοχή εφαρμογής αφήνοντας, όμως, 
σχεδόν αναλλοίωτο το σχήμα, και το μέγεθος κρατήθηκε σταθερό ως προς την ανάλυση στα 
5 pixel.  

Για το φίλτρο χαμηλής διάβασης, που συναντάται στη δεύτερη και στην τρίτη μέθοδο, 
χρησιμοποιήθηκε ένα τετραγωνικό φίλτρο μέσου όρου με μέγεθος μεταβλητό ως προς την 
ανάλυση της εικόνας. Η χρήση αυτού του φίλτρου επιλέγεται γιατί χρησιμοποιείται για τη 
διπλή λειτουργία της απόσβεσης θορύβου και της βελτίωσης των περιοχών ενδιαφέροντος. 
Η μάσκα χρώματος συχνά παράγει μη συμπαγείς περιοχές ενδιαφέροντος, καθώς λόγω 
φωτισμού ή εμποδίου μπορεί να μην εντοπιστεί σωστά κάποια λωρίδα στο σύνολό της. 
Ρόλος του σταδίου βελτίωσης των περιοχών ενδιαφέροντος είναι, εκτός από την επαύξηση 
της περιοχής, και η βελτίωση του σχήματος, που περιλαμβάνει και τη συμπλήρωση πιθανών 
εγκοπών στις περιοχές ενδιαφέροντος. Σε μεγαλύτερες αναλύσεις, για να διορθωθούν οι 
εγκοπές ή οι τελείως διακεκομμένες περιοχές πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα φίλτρο με 
μεγαλύτερο μέγεθος από ότι σε χαμηλές αναλύσεις, καθώς το διάστημα που πρέπει να 
γεφυρωθεί είναι ανάλογο της ανάλυσης. Χρησιμοποιείται, λοιπόν, ένα φίλτρο που αυξάνει 
μέγεθος γραμμικά με την ανάλυση ώστε να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο αυτό. 

Για το κατώφλι, η παράμετρος που πρέπει να ορισθεί είναι η αξία του. Επειδή η λειτουργία 
του γίνεται σε συνδυασμό με το φίλτρο μέσου όρου, χρησιμοποιείται και εδώ μεταβλητής 
τιμής κατώφλι του οποίου η τιμή καθορίζεται από το μέγεθος του φίλτρου και από την 
πυκνότητα αποκοπής που θέλουμε να θέσουμε. Η ρύθμιση της τιμής του κατωφλιού είναι μία 
ανταλλαγή ανάμεσα στην μείωση του θορύβου και στην ποιότητα των περιοχών 
ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιώντας ένα αρκετά υψηλό κατώφλι θα αποσβεσθεί από τη μία ο 
περισσότερος θόρυβος που εισάγει η μάσκα, αλλά η βελτίωση στο σχήμα και στην επιφάνεια 
των περιοχών ενδιαφέροντος θα είναι ελάχιστη. Ομοίως, αν επιλεγεί μικρό κατώφλι θα 
δημιουργηθούν αρκετά μεγάλες και ευδιάκριτες περιοχές ενδιαφέροντος, αλλά με κόστος το 
πέρασμα θορύβου στα επόμενα στάδια. Για τις υλοποιήσεις μας, επιλέξαμε τη δεύτερη 
προσέγγιση, με ένα αρκετά χαμηλό κατώφλι, καθώς δίνουμε προτεραιότητα στη βελτίωση 
των περιοχών ενδιαφέροντος. 

Για τον K-means,  υπάρχουν δύο λειτουργίες που πρέπει να υλοποιηθούν, ο διαχωρισμός 
των pixels σε λευκά και μαύρα και η εκτέλεση του K-means με δεδομένα τις θέσεις των 
λευκών pixel. Για την πρώτη, προσφέρει η OpenCV βελτιστοποιημένη συνάρτηση που κάνει 
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τον διαχωρισμό, ενώ για τον K-means χρησιμοποιήθηκε η υλοποίηση της βιβλιοθήκης SciPy. 
Όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιείται ως αρχική θέση κέντρων του K-means, η τελευταία 
ορθή ανίχνευση, από τα προηγούμενα καρέ.  

Τέλος, για την εύρεση των περιγραμμάτων, χρησιμοποιείται συνάρτηση της OpenCV που 
εντοπίζει τα όρια και επιστρέφει χαρακτηριστικά της εντοπισμένης επιφάνειας. 

Μετά την ρύθμιση των παραμέτρων κάθε μεθόδου, ακολουθεί στις επόμενες ενότητες η 
σύγκριση των μεθόδων με κριτήρια την καθυστέρηση και την ακρίβεια. 

 

2.3 Σύγκριση μεθόδων βάσει καθυστέρησης 

Η αξιολόγηση των προτάσεων βάσει καθυστέρησης υποδηλώνει 
την μέτρηση χρόνου που χρειάζεται κάθε μέθοδος για να εκτελέσει 
το pipeline για κάθε frame, καθώς και τη σύνθεση αυτού του χρόνου 
στις επιμέρους επεξεργασίες. Επίσης, είναι χρήσιμη η μελέτη της 
σχέσης που παρουσιάζουν οι χρόνοι ως προς την ανάλυση του 
βίντεο. Για αυτό θα πρέπει να γίνει η μέτρηση των χρόνων σε ένα 
σύνολο από αναλύσεις. 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από 
δύο πειράματα. Κατ’ αρχάς, η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει υπό 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας του συστήματος. Συγκεκριμένα, ο 
άνθρωπος, φοράει δύο λωρίδες εντοπισμού στα χέρια του και 
εκτελεί ρεαλιστικές κινήσεις, όπως πλάγιες εκτάσεις (Εικόνα 14).  

Για το πρώτο πείραμα, βιντεοσκοπούνται 300 καρέ που περιέχουν 
τον άνθρωπο με τις προηγούμενες προδιαγραφές σε ανάλυση 
1920x1080, και χρησιμοποιώντας αλγοριθμικές μεθόδους, γίνεται 
αντιγραφή του βίντεο σε εφτά ακόμα αναλύσεις, που φαίνονται στον 
Πίνακα 1. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι έχουμε το ίδιο 
περιεχόμενο για να γίνει αξιολόγηση και στις οχτώ διαφορετικές 
αναλύσεις, υπό τις ίδιες συνθήκες. 

Για το δεύτερο πείραμα, επιθυμώντας να εξασφαλίσουμε ότι η 
αλγοριθμική μετατροπή των βίντεο από 1920x1080 σε χαμηλότερες 
αναλύσεις δεν εισήγαγε κάποια παραμόρφωση που μπορεί να 
επηρεάσει κάπως το χρόνο, χρησιμοποιήσαμε βίντεο που 
τραβήχτηκαν πηγαία σε τέσσερις διαφορετικές αναλύσεις, οι οποίες 
παρουσιάζονται υπογραμμισμένες στον Πίνακα 1, και μετρήθηκαν 
οι καθυστερήσεις ώστε να επαληθευτούν τα αποτελέσματα του 
πρώτου πειράματος. Ο χαρακτήρας αυτού του πειράματος είναι 
περισσότερο ελεγκτικός, διότι υπάρχουν δεδομένα από λιγότερες 
αναλύσεις και οι κινήσεις που περιέχονται στα βίντεο κάθε 
ανάλυσης διαφέρουν μεταξύ τους.  

Οι διαχωρισμοί που μπορούν να γίνουν για το χρόνο κάθε μεθόδου 
είναι δύο. Ο πρώτος είναι ο διαχωρισμός του συνολικού χρόνου 
στους χρόνους των σταδίων του pipeline και ειδικότερα σε τρεις 
κατηγορίες, το χρόνο για τη λήψη του καρέ από το βίντεο (video 
I/O), το χρόνο επεξεργασίας του καρέ, που περιέχει το χρόνο που 
καταναλώνεται στα δύο πρώτα στάδια του pipeline (Frame processing & ROI enhancement) 
και τον χρόνο εντοπισμού, που περιέχει το χρόνο που καταναλώνει κάθε μέθοδος για τον 
εντοπισμό των σημείων (Detection), καθώς και για την προετοιμασία των δεδομένων. Θα 
ακολουθήσει πρώτα η ανάλυση των χρόνων για κάθε μέθοδο ξεχωριστά και στη συνέχεια θα 
υπάρξει μία αναλυτική σύγκρισή τους. 

Εικόνα 14 Ο άνθρωπος όπως 
παρουσιάζεται στα βίντεο για 
την αξιολόγηση των μεθόδων. 
[35] 

Πίνακας 1 Οι αναλύσεις που 
χρησιμοποιούνται για το πρώτο 
πείραμα. Οι υπογραμμισμένες 
αναλύσεις χρησιμοποιούνται 
από το δεύτερο πείραμα. 
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Οι χρόνοι αντιστοιχούν σε εκτέλεση των μεθόδων σε υπολογιστή τύπου Laptop με 
επεξεργαστή Intel 7ης γενιάς, i5 7200U. Ο επεξεργαστής περιέχει 2 πυρήνες (cores) με 4 
νήματα εκτέλεσης (threads) με μέγιστη ταχύτητα ρολογιού τα 2.5 GHz. Οι υλοποιήσεις των 
μεθόδων είναι παράλληλες, δηλαδή κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων thread που έχει στη 
διάθεσή του ο επεξεργαστής. 

Η ανάλυση του συνολικού χρόνου της 1ης μεθόδου σε επιμέρους στάδια αποτυπώνεται στην 
Εικόνα 15. Παρατηρεί κανείς ότι η μέθοδος είναι γρήγορη, με ρυθμό επεξεργασίας ~90 
frame-per-second (fps) σε ανάλυση 1280x720 (HD) και ~50 fps σε ανάλυση 1920x1080 
(FHD). Επομένως η μέθοδος ικανοποιεί τη συνθήκη του real-time, όσον αφορά την εκτέλεση 
σε έναν κοινό φορητό υπολογιστή.  

Όσον αφορά τη σύνθεση του συνολικού χρόνου, παρατηρείται ότι σε χαμηλές αναλύσεις η 
πλειονότητα του χρόνου καταναλώνεται στο στάδιο του Detection, πράγμα που αλλάζει όσο 
αυξάνεται η ανάλυση, με τα στάδια επεξεργασίας εικόνας να κάνουν πιο απότομη 
κλιμάκωση. Αυτό εξηγείται από τα διαγράμματα της εικόνας 16, όπου παρουσιάζεται η 
ανάλυση των χρόνων επεξεργασίας εικόνας και εντοπισμού στις στοιχειώδεις επεξεργασίες. 
Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ όλες οι επιμέρους επεξεργασίες κάνουν γραμμική κλιμάκωση με την 
ανάλυση, η επεξεργασία μάσκας χρώματος κάνει την πιο απότομη αύξηση. Επιπλέον, 
παρατηρούμε ότι ο μέσος χρόνος που χρειάζεται για την εκτέλεση του K-means μένει 
ουσιαστικά σταθερός, ανεξάρτητα από την ανάλυση. Ο συνδυασμός αυτών των δύο 
γεγονότων, προκαλεί την εναλλαγή στη σύνθεση της συνολικής καθυστέρησης. 

Ειδικότερα για τον αλγόριθμο K-means, παρουσιάζονται στοιχεία για τη λειτουργία του στον 
Πίνακα 2. Ξεκινώντας από τον αριθμό των επαναλήψεων, βλέπουμε ότι χρησιμοποιώντας 
την ανίχνευση των προηγούμενων καρέ ως αρχική συνθήκη μειώνονται δραστικά οι 
επαναλήψεις του K-means, με τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων να κυμαίνεται μεταξύ 3 και 
4 και το μέσο όρο να είναι στις 2 επαναλήψεις για όλες τις αναλύσεις. Το ίδιο αποτυπώνεται 
και στο μέσο χρόνο που φαίνεται στον πίνακα, ο οποίος κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα 
ανεξαρτήτου ανάλυσης. Αυτό που παρατηρούμε, όμως, από τον πίνακα είναι ότι κατά την 
εκτέλεση της μεθόδου, υπάρχουν καρέ όπου ο K-means χρειάζεται από 20 έως 80 ms για να 
εκτελεστεί, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα “κόλλημα” στην εύρυθμη λειτουργία του pipeline. 
Το ότι ο μέσος όρος χρόνου βρίσκεται τόσο χαμηλά δείχνει ότι το φαινόμενο αυτό συμβαίνει 
σπάνια. Ενδιαφέρον, επίσης, είναι ότι ο τροποποιημένος K-means που χρησιμοποιούμε είναι 
τόσο γρήγορος, όπου σε υψηλές αναλύσεις η διαδικασία διαχωρισμού των pixel και η 
μορφοποίηση τους για χρήση από τον αλγόριθμο είναι πιο ακριβή διαδικασία από τον ίδιο 
τον αλγόριθμο. 

 

 

Εικόνα 15 Ανάλυση του συνολικού χρόνου της πρώτης μεθόδου σε στάδια για το πρώτο (a) και το δεύτερο (b) πείραμα 
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Εικόνα 16 Ανάλυση των χρόνων επεξεργασίας εικόνας και εντοπισμού της πρώτης μεθόδου σε στοιχειώδεις επεξεργασίες για το 
πρώτο (a) και το δεύτερο (b) πείραμα 

 

 

Πίνακας 2 Ανάλυση της λειτουργίας του K-means της πρώτης μεθόδου, όσον αφορά τις επαναλήψεις (αριστερά) και το χρόνο 
(δεξιά) 

 

Για τη δεύτερη μέθοδο, η ανάλυση του συνολικού χρόνου σε επιμέρους στάδια καταγράφεται 
στην Εικόνα 17. Παρατηρείται ότι η μέθοδος είναι πιο αργή από την πρώτη, με ρυθμό 
επεξεργασίας ~65 fps σε ανάλυση HD και ~40 fps σε ανάλυση FHD. Παρόλα αυτά και αυτή η 
μέθοδος ικανοποιεί την συνθήκη του real-time, λειτουργώντας με ρυθμό άνω των 30 fps.  

Σε αυτή τη μέθοδο τα στάδια επεξεργασίας εικόνας προσθέτουν μεγαλύτερη καθυστέρηση 
από το στάδιο της ανίχνευσης για όλες τις αναλύσεις. Αυτό εξηγείται από την ανάλυση της 
εικόνας 18, όπου παρουσιάζεται η σύνθεση της καθυστέρησης για τα στάδια του pipeline. 
Βλέπουμε ότι ο αριθμός των επεξεργασιών για τα στάδια της επεξεργασίας εικόνας έχει 
αυξηθεί, με τη διαδικασία του φίλτρου μάλιστα να προσθέτει σημαντική καθυστέρηση, 
συγκρίσιμη με αυτή της μάσκας χρώματος. Από την άλλη, ενώ η διαδικασία διαχωρισμού 
των pixels μένει σχεδόν ίδια με αυτή της μεθόδου 1, ο αλγόριθμος K-means φαίνεται να 
χρειάζεται περισσότερο χρόνο, μένοντας όμως σταθερός για όλες τις αναλύσεις. Τέλος, η 
επεξεργασία του κατωφλίου φαίνεται να προσθέτει καθυστέρηση της τάξης του 1 ms 
μένοντας σχεδόν σταθερή για όλες τις αναλύσεις. 

Ειδικότερα τώρα για τον K-means, από τον Πίνακα 3 παρατηρούμε ότι εμφανίζει παρόμοια 
χαρακτηριστικά με αυτόν της μεθόδου 1. Οι επαναλήψεις και σε αυτή τη μέθοδο είναι 
σταθερές με μέσο όρο τον αριθμό 2. Όσον αφορά τις καθυστερήσεις, σημειώνεται και εδώ το 
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φαινόμενο της σπάνιας αλλά μεγάλης καθυστέρησης που σε αυτή τη μέθοδο κυμαίνεται από 
τα 30 έως τα 100 ms.  

 

Εικόνα 17 Ανάλυση του συνολικού χρόνου της δεύτερης μεθόδου σε στάδια για το πρώτο (a) και το δεύτερο (b) πείραμα 

 

Εικόνα 18 Ανάλυση των χρόνων επεξεργασίας εικόνας και εντοπισμού της δεύτερης μεθόδου σε στοιχειώδεις επεξεργασίες για 
το πρώτο (a) και το δεύτερο (b) πείραμα 

 

 

Πίνακας 3 Ανάλυση της λειτουργίας του K-means της δεύτερης μεθόδου, όσον αφορά τις επαναλήψεις (αριστερά) και το χρόνο 
(δεξιά) 
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Τέλος, για τη μέθοδο 3, παρουσιάζεται η ανάλυση του συνολικού χρόνου σε επιμέρους 
στάδια στην Εικόνα 19. Γίνεται φανερό ότι αυτή η μέθοδος είναι η πιο γρήγορη, με ρυθμό 
επεξεργασίας ~125 fps σε ανάλυση HD και ~60 fps σε ανάλυση FHD.  

Σε αυτή τη μέθοδο παρατηρούμε ότι το στάδιο ανίχνευσης καταναλώνει ελάχιστη 
καθυστέρηση σε σχέση με τα στάδια επεξεργασίας εικόνας. Από την ανάλυση της εικόνας 
20, βλέπουμε ότι ο αλγόριθμος εύρεσης περιγραμμάτων είναι μια πολύ οικονομική 
διαδικασία, που δεν απαιτεί μορφοποίηση των δεδομένων, όπως ο K-means. Όσον αφορά 
τους χρόνους για την επεξεργασία εικόνας βλέπουμε τα ίδια με τη μέθοδο 2, εφόσον 
χρησιμοποιούν το ίδιο pipeline. Αν, όμως, παρατηρήσουμε προσεκτικά στην εικόνα 17 και 
στην εικόνα 19 τους χρόνους Frame processing, παρατηρούμε ότι ενώ πρόκειται για το ίδιο 
pipeline, δηλαδή τις ίδιες επεξεργασίες με την ίδια σειρά, στη μέθοδο 3 υπάρχει στοιχειωδώς 
μικρότερη καθυστέρηση. Μία εξήγηση που μπορεί να δοθεί για αυτό το φαινόμενο είναι ότι η 
τρίτη μέθοδος κάνει καλύτερη χρήση της παραλληλίας, καθώς το πολύ σύντομο στάδιο 
ανίχνευσης επιτρέπει την αποδοτικότερη ανάθεση εργασιών στα επιμέρους threads. 

 

 

Εικόνα 19 Ανάλυση του συνολικού χρόνου της τρίτης μεθόδου σε στάδια για το πρώτο (a) και το δεύτερο (b) πείραμα 

 

Εικόνα 20 Ανάλυση των χρόνων επεξεργασίας εικόνας και εντοπισμού της τρίτης μεθόδου σε στοιχειώδεις επεξεργασίες για το 
πρώτο (a) και το δεύτερο (b) πείραμα 
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Έχοντας εξετάσει τη καθυστέρηση κάθε μεθόδου ξεχωριστά, είμαστε σε θέση να κάνουμε 
ολοκληρωμένη σύγκριση των μεθόδων. Στην εικόνα 21 φαίνονται συγκεντρωτικά οι χρόνοι 
εκτέλεσης των μεθόδων ανά καρέ. Παρατηρούμε ότι η τρίτη μέθοδος  είναι η πιο γρήγορη, 
γεγονός που οφείλεται στο ότι η διαδικασία ανίχνευσης που χρησιμοποιεί είναι πολύ 
γρηγορότερη από αυτή των δύο άλλων μεθόδων. Η δεύτερη μέθοδος είναι πιο αργή από την 
πρώτη, μιας και χρησιμοποιεί την πιο αργή επιλογή για τα αρχικά στάδια του pipeline, ενώ 
και το στάδιο της ανίχνευσης είναι πιο αργό. Αυτό οφείλεται στο ότι οι πράξεις που πρέπει να 
εκτελεσθούν στα πλαίσια του αλγορίθμου K-means είναι πιο πολλές στη δεύτερη μέθοδο, 
λόγω των μεγαλύτερων περιοχών ενδιαφέροντος που παράγονται από τα αρχικά στάδια του 
pipeline.  

Στον πίνακα 4 φαίνονται συγκεντρωτικά οι χρόνοι που χρειάζεται κάθε μέθοδος για την 
εκτέλεση του pipeline, χωρίς το I/O, καθώς και η σύνθεση αυτής της καθυστέρησης από τις 
επιμέρους διαδικασίες. 

 

 

Εικόνα 21 Σύγκριση συνολικού χρόνου εκτέλεσης των μεθόδων ανά καρέ για το πρώτο (a) και το δεύτερο (b) πείραμα 

 

 

 Πίνακας 4 Σύνθεση του χρόνου επεξεργασίας για κάθε μέθοδο 
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2.4 Σύγκριση μεθόδων βάσει ακρίβειας 

Η αξιολόγηση των προτάσεων βάσει ακριβείας υποδηλώνει τη 
σύγκριση των σημείων που εντοπίζει κάθε μέθοδος με σημεία 
αναφοράς. Συνεπώς, για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση, 
θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα βίντεο όπου ο άνθρωπος 
εκτελεί μία κίνηση την οποία γνωρίζουμε με ακρίβεια, για να τη 
χρησιμοποιήσουμε ως κίνηση αναφοράς. Για να γίνει αυτό, ο 
άνθρωπος φοράει δύο λωρίδες εντοπισμού σε δύο σημεία του 
ενός χεριού, μία στον πήχη και μία στη παλάμη, και εκτελεί μία 
περιστροφή τεταρτοκυκλίου γύρω από το αγκώνα, ξεκινώντας 
από οριζόντια θέση και τελειώνοντας σε κάθετη θέση. Η τροχιές 
αναφοράς σε αυτή τη περίπτωση είναι ένα τόξο κύκλου με ακτίνα 
την απόσταση των λωρίδων από το σταθερό σημείο. 

Έχοντας δημιουργήσει το παραπάνω βίντεο, μπορούμε να 
ποσοτικοποιήσουμε τις τροχιές αναφοράς, βρίσκοντας τη θέση 
του σταθερού σημείου, μετρώντας τις αποστάσεις από τις 
λωρίδες εντοπισμού και τέλος δημιουργώντας τα αντίστοιχα 
τόξα. Ύστερα, μπορούμε να εκτελέσουμε κάθε μέθοδο με είσοδο 
το βίντεο και να συγκρίνουμε τα σημεία που εντοπίζονται με τα 
σημεία του τόξου, βρίσκοντας τη διαφορά τους που αποτελεί και 
το σφάλμα εντοπισμού. Το βίντεο αναφοράς αποτελείται από 
100 καρέ και τραβήχτηκε σε ανάλυση FHD. Για να εξεταστεί η σχέση του σφάλματος ως 
προς την ανάλυση του βίντεο, γίνεται αντιγραφή του βίντεο αναφοράς σε 3 ακόμα αναλύσεις 
και εντοπίζονται και στα καινούρια βίντεο οι τροχιές αναφοράς που πρέπει να εντοπισθούν. 

Στην Εικόνα 23 παρουσιάζεται η σύγκριση της τροχιάς αναφοράς με την τροχιά των μεθόδων 
για το βίντεο ανάλυσης FHD. Εξετάζοντας τις τροχιές σε μακροσκοπικό επίπεδο δεν μπορεί 
να συγκριθεί η ακρίβεια, καθώς και οι τρεις μέθοδοι φαίνονται να κάνουν σχεδόν ίδια τροχιά. 
Στην Εικόνα 26 παρουσιάζεται η ποσότητα του σφάλματος, από καρέ σε καρέ για τις τροχιές 
της Εικόνας 23. Στην Εικόνα 24 φαίνεται το σφάλμα εντοπισμού των μεθόδων, για τις 
διάφορες αναλύσεις  στην κοντινή και στη μακρινή περιοχή. Παρατηρείται ότι το σφάλμα στην 
κοντινή περιοχή μένει σχεδόν σταθερό για όλες τις αναλύσεις και δεν ξεχωρίζει κάποια 
μέθοδος ως περισσότερο ή λιγότερο ακριβής. Στη μακρινή περιοχή, φαίνεται ότι το σφάλμα 
των δύο πρώτων μεθόδων, που χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο K-means για εντοπισμό, 
αυξάνεται όσο μεγαλώνει η ανάλυση, κάτι που δεν συμβαίνει για την τρίτη μέθοδο, που 
χρησιμοποιεί περιγράμματα για εντοπισμό. Επίσης, η δεύτερη μέθοδος υπερτερεί της 
πρώτης, γεγονός που οφείλεται στην καλύτερη ποιότητα των περιοχών ενδιαφέροντος που 
χρησιμοποιεί για εντοπισμό. Στην Εικόνα 25 φαίνεται η τυπική απόκλιση του σφάλματος και 
παρατηρείται ότι η τρίτη μέθοδος υπερτερεί έναντι των άλλων δύο. Η χρήση περιγραμμάτων, 
δηλαδή, φαίνεται να δίνει πιο σταθερά αποτελέσματα από καρέ σε καρέ, σε σχέση με τον 
αλγόριθμο K-means, που, ειδικά σε μεγάλες αναλύσεις, παρουσιάζει μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα.  

 

Εικόνα 23 Σύγκριση της τροχιάς που εντόπισε κάθε μέθοδος με την τροχιά αναφοράς 

Εικόνα 22 Πειραματική ενδυμασία 
για την αξιολόγηση των προτάσεων 
βάσει ακρίβειας [35] 
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Εικόνα 24 Σύγκριση του σφάλματος ανίχνευσης των μεθόδων στην κοντινή (a) και στην μακρινή (b) περιοχή  

 

 

Εικόνα 25 Σύγκριση της τυπικής απόκλισης του σφάλματος ανίχνευσης των μεθόδων στην κοντινή (a) και στην μακρινή (b) 
περιοχή 

 

 

Εικόνα 26 Σφάλμα εντοπισμού των μεθόδων ανά καρέ στην κοντινή (a) και στην μακρινή (b) περιοχή 
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Στην εικόνα 27 φαίνονται τα διαγράμματα για το κανονικοποιημένο σφάλμα ως προς την 
ανάλυση. Παρατηρείται ότι σε αναλύσεις HD και FHD το σφάλμα και για τις τρεις μεθόδους 
μένει σταθερό, ενώ σε χαμηλές αναλύσεις αποδεικνύεται ότι το σφάλμα είναι αναλογικά πιο 
σημαντικό, όπως και αναμένεται. Τέλος, στην εικόνα 28 παρουσιάζεται το κανονικοποιημένο 
σφάλμα ως προς την απόσταση που έχουν οι περιοχές από το σταθερό σημείο.  

 

 

Εικόνα 27 Κανονικοποιημένο σφάλμα εντοπισμού των μεθόδων ως προς την ανάλυση στην κοντινή (a) και στην μακρινή (b) 
περιοχή 

 

 

Εικόνα 28 Κανονικοποιημένο σφάλμα εντοπισμού των μεθόδων ως προς την απόσταση από το σταθερό σημείο στην κοντινή (a) 
και στην μακρινή (b) περιοχή 

 

Μετά από την ανάλυση που προηγήθηκε, να συμπεραίνουμε ότι και οι τρεις μέθοδοι 
παράγουν παρόμοια αποτελέσματα, όσον αφορά την ακρίβεια εντοπισμού. Παρόλα αυτά, η 
τρίτη μέθοδο φαίνεται να υπερτερεί των άλλων δύο, ειδικότερα σε μεγαλύτερες αναλύσεις. 
Επίσης, η χρήση περιγραμμάτων βοηθά στον εντοπισμό με μικρότερη μεταβλητότητα από 
καρέ σε καρέ, παράγοντας μία πιο ομαλή εκτίμηση της κίνησης, που τη κάνει και πιο 
ρεαλιστική.  
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2.5 Συμπέρασμα 

Σε αυτό το κεφάλαιο ξεκινήσαμε την υλοποίηση του προτεινόμενου data-fusion συστήματος 
(Εικόνα 29a), αρχίζοντας με το μέρος που κάνει εκτίμηση στάσης και κινηματικής 
κατάστασης από βίντεο. Παρουσιάστηκαν οι σχεδιαστικές αρχές που θέτουμε για το 
υποσύστημα και η προτεινόμενη μορφή του (Εικόνα 29b). Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα 
επιμέρους στάδια και δημιουργήθηκαν προτάσεις για κάθε ένα από αυτά. Καταλήξαμε με την 
δημιουργία τριών ολοκληρωμένων προτάσεων. 

Οι προτάσεις που δημιουργήσαμε, αξιολογήθηκαν βάσει δύο κριτηρίων, της ταχύτητας και 
την ακρίβειάς τους. Μετά από τα συγκριτικά πειράματα, καταλήξαμε ότι η τρίτη μέθοδος 
επικρατεί έναντι των υπολοίπων βάσει και των δύο κριτηρίων, καθιστώντας τη κατάλληλη 
επιλογή για το υποσύστημα εκτίμησης στάσης και κινηματικής κατάστασης ανθρώπου από 
βίντεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29 a) Το υποσύστημα εκτίμησης στάσης από βίντεο στα πλαίσια του συνολικού συστήματος και b) η προτεινόμενη 
μορφή του 
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3. Υλοποίηση του υποσυστήματος 
επεξεργασίας βίντεο σε ενσωματωμένο 

σύστημα 

3.1 Εισαγωγή 

Η ανάγκη για αυτοματοποίηση και ο σχεδιασμός συστημάτων που βελτιώνουν την εμπειρία 
του χρήστη έχει φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για σχεδιασμό ενσωματωμένων 
συστημάτων.  Μέχρι προσφάτως, ενσωματωμένο σύστημα θεωρούταν οποιοδήποτε 
σύστημα εκτελούσε μόνο μία λειτουργία, όπως έλεγχο θερμοκρασίας ηλεκτρικού φούρνου, 
έλεγχο ποσότητας και θερμοκρασίας νερού σε θερμοσίφωνα κ.τ.λ. Στην εποχή μας, η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας των ενσωματωμένων συστημάτων έχει αλλάξει αυτόν τον ορισμό. 
Η δημιουργία συστημάτων, όπως τα smartphones, δημιούργησε μια νέα κατηγορία 
ενσωματωμένων συστημάτων, που μπορούν να αναλάβουν έναν αριθμό από λειτουργίες και 
σε μερικές περιπτώσεις όσα και ένα κλασσικό υπολογιστικό σύστημα γενικού σκοπού. Ο 
λόγος ύπαρξης αυτής της κατηγορίας συσκευών είναι ότι σχεδιάζονται για να χρησιμοποιούν 
περιορισμένο υλικό (hardware) και για να μπορούν να λειτουργήσουν ως μέρος ενός 
μεγαλύτερου συστήματος με ευκολία.  

Όσον αφορά το θέμα της διπλωματικής εργασίας, η εκτίμηση στάσης από βίντεο έχει 
ερευνηθεί εκτεταμένα ως εφαρμογή που εκτελείται από σύγχρονα υπολογιστικά μηχανήματα 
γενικού σκοπού. Η υλοποίηση, όμως, μιας τέτοιας εφαρμογής σε ενσωματωμένο σύστημα 
θα έδινε τη δυνατότητα υλοποίησης υπηρεσιών που θα βελτίωναν την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων. Για παράδειγμα, με μία ενσωματωμένη υλοποίηση για εκτίμηση στάσης, θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν κατανεμημένα συστήματα ασφαλείας ή υγειονομικής 
παρακολούθησης καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερης κλίμακας, εφόσον η λειτουργία θα 
μεταφερθεί στην “άκρη” (edge) του συστήματος. Παρομοίως, θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν με ευκολία συστήματα που χρησιμοποιούν μόνο ανθρώπινες κινήσεις ως 
μέσο αλληλεπίδρασης, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήσης της υπηρεσίας.  

Με αυτό το σκεπτικό, τέθηκε ως βασική αρχή σχεδιασμού του συνολικού συστήματος η 
χρήση περιορισμένων υπολογιστικών πόρων, καθώς στόχος είναι να μπορεί να λειτουργήσει 
σε ένα ενσωματωμένο σύστημα. Ειδικότερα για τον οπτικό αλγόριθμο, αποφύγαμε τη χρήση 
δομών που απαιτούσαν πολλούς υπολογισμούς (DNN) ή πολύπλοκη ανάλυση της εικόνας 
(image parsing) και χρησιμοποιήσαμε κλασσικές επεξεργασίες εικόνας. Επιπλέον, 
φροντίσαμε οι επεξεργασίες αυτές να είναι παραλληλοποιήσιμες και να μπορούν να 
υλοποιηθούν σε υλικό, με μορφή επιταχυντών. Με αυτούς τους περιορισμούς, 
εξασφαλίζουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα ενσωματωμένα συστήματα που 
προσφέρουν είτε ενσωματωμένους επιταχυντές είτε FPGA για σχεδιασμό επιταχυντών. 
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3.2 Υλοποίηση επιλεγμένης μεθόδου στο ZedBoard 

3.2.1 Παρουσίαση εξοπλισμού 

Για την υλοποίηση και δοκιμή του οπτικού υποσυστήματος σε ενσωματωμένο σύστημα, 
χρησιμοποιήσαμε το ZedBoard, που περιέχει το System-on-a-Chip (SoC) Zynq-7000 της 
εταιρίας Xilinx. 

Συγκεκριμένα, το board έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Zynq-7000 All Programmable SoC που περιλαμβάνει ένα επεξεργαστικό 
υποσύστημα (Processor Subsystem, PS) με τον επεξεργαστή Dual-Core Arm Cortex-
A9 και ένα υποσύστημα προγραμματιζόμενης λογικής (Programmable Logic, PL) με 
το Artix-7 FPGA (85K logic cells).  

• 512 MB DDR3 External Memory 

• Υποστήριξη περιφερειακών όπως HDMI, USB, Ethernet και Pmod (Εικόνα 30) 

 

Το γεγονός ότι το ZedBoard περιλαμβάνει SoC της εταιρίας Xilinx το διαφοροποιεί από άλλα 
ενσωματωμένα συστήματα της αγοράς για δύο λόγους. Αρχικά, βλέποντας το Block Diagram 
του συστήματος (Εικόνα 31), παρατηρούμε ότι το I/O δεν ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τον 
επεξεργαστή. Για να χρησιμοποιηθούν περιφερειακά όπως το HDMI, το VGA και το Codec 
του ήχου θα πρέπει να γίνει χρήση του FPGA, με σχεδιασμό ειδικών μονάδων που θα 
αναλαμβάνουν το I/O και την επικοινωνία με τον επεξεργαστή. Επίσης, η ύπαρξη του FPGA 
καθιστά δυνατή τη σχεδίαση μονάδων υλικού που μπορούν να λειτουργούν ως επιταχυντές 
για συγκεκριμένες λειτουργίες. 

 

Εικόνα 30 Πανοραμική όψη του ZedBoard [36] 



27 

 

Για να υλοποιηθεί το οπτικό υποσύστημα 
στο ZedBoard, θα πρέπει να γίνει χρήση 
και των ανάλογων περιφερειακών. 
Αρχικά, για να υπάρχει είσοδος στο 
σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
μία κάμερα. Ως κάμερα επιλέξαμε να 
χρησιμοποιήσουμε μία web camera του 
εμπορίου και συγκεκριμένα την Microsoft 
LifeCam Studio Web Camera (Εικόνα 
32). Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της, 
παράγει βίντεο με ανάλυση έως FHD με 
ρυθμό 30 fps και η συνδεσιμότητα γίνεται 
μέσω USB. Για να οπτικοποιηθούν τα 
αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρχει και 
μία έξοδος εικόνας στο σύστημα. 
Επιλέχθηκε η χρήση του HDMI, το οποίο, 
σύμφωνα με το Block Diagram δεν 
ελέγχεται από το επεξεργαστικό 
υποσύστημα. 

 

Στις επόμενες υποενότητες θα παρουσιαστεί η διαδικασία 
προετοιμασίας του ενσωματωμένου για την εκτέλεση της 
μεθόδου, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση του hardware και την 
δημιουργία προσαρμοσμένου λειτουργικού, και η μεταφορά της 
υλοποίησης της μεθόδου για εκτέλεση στο board. Η υλοποίηση 
που θα παρουσιάσουμε δε θα κάνει χρήση του FPGA εκτός από 
τις ανάγκες για το I/O, δηλαδή δε θα γίνει ανάπτυξη επιταχυντών 
για τη μέθοδο. 

 

3.2.2 Σχεδιασμός υλικού 

Η χρήση του ZedBoard λόγω του ότι περιέχει SoC της εταιρίας 
Xilinx προσφέρει τη δυνατότητα για πλήρη προσαρμογή του 
συστήματος.  

Ξεκινώντας από το hardware, δίνεται η δυνατότητα καθορισμού των περιφερειακών και των 
διεπαφών μνήμης, που θα είναι ενεργοποιημένα, και σχεδιασμού μονάδων υλικού στο 
hardware. Για τη διαμόρφωση του hardware, το εργαλείο σχεδιασμού που χρησιμοποιείται 
είναι το Vivado Design Suite, που παρέχει εργαλεία σχεδιασμού, προσομοίωσης και 
σύνθεσης μονάδων υλικού για το FPGA του SoC, είτε με χρήση γλωσσών περιγραφής 
υλικού (Hardware Description Languages, HDL), είτε με περιγραφή υψηλού επιπέδου μέσω 
High Level Synthesis (HLS) και δυνατότητες ρύθμισης του επεξεργαστικού υποσυστήματος. 

Για να δημιουργηθεί η απαιτούμενη υποδομή υλικού, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί το οπτικό 
υποσύστημα που δημιουργήσαμε στην ενότητα 2, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η λειτουργία 
των απαιτούμενων περιφερειακών, καθώς και να γίνει ρύθμιση του επεξεργαστή. Στην 
παρούσα διπλωματική δε θα σχεδιαστούν επιταχυντές για τη μέθοδο, οπότε η χρήση του 
FPGA περιορίζεται για I/O, όπου είναι απαραίτητο. 

 

 

 

Εικόνα 31 Block Diagram υψηλού επιπέδου του Zynq SoC [36] 

Εικόνα 32 Microsoft LifeCam 
Studio Web Camera [38] 
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Εικόνα 33 Εσωτερική δομή του Zynq-7000 SoC [37] 

 

Ξεκινώντας από τη χρήση της κάμερας, 
η συνδεσιμότητα επιτυγχάνεται μέσω 
USB. Ο έλεγχος των USB 
περιφερειακών μπορεί να γίνει είτε από 
τον επεξεργαστή είτε μέσω μονάδων 
υλικού. Επιλέχθηκε η χρήση απευθείας 
του επεξεργαστικού υποσυστήματος, 
ώστε να αποφευχθεί ο σχεδιασμός 
μονάδων στο υλικό και συνεπώς 
απαιτείται μόνο η ενεργοποίηση της 
διεπαφής USB από το Vivado. 

Για σύνδεση με HDMI, το ZedBoard 
χρησιμοποιεί ένα διακριτό κύκλωμα 
HDMI Transmitter, το ADV7511 της 
Analog Devices (Εικόνα 34). Το 
κύκλωμα αυτό υλοποιεί την επικοινωνία 
με το HDMI περιφερειακό μεταφέροντας 
ήχο και εικόνα, όπως ορίζει το 
πρωτόκολλο. Για την χρήση του, 
απαιτείται σχεδιασμός μονάδων υλικού, για την υλοποίηση της υποδομής η οποία φαίνεται 
στην εικόνα 35. 

 

 

Εικόνα 34 Block diagram του ADV7511 HDMI Transmitter [38] 
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Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 
άμεση ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ του επεξεργαστή και του 
transmitter. Ο επεξεργαστής 
τοποθετεί τα δεδομένα που θέλει 
να στείλει στο περιφερειακό στη 
μνήμη και μετά, μέσω μονάδων 
Direct Memory Access (DMA), 
ανακτώνται τα δεδομένα ήχου 
(SDMA) και εικόνας (VDMA) και 
στέλνονται στον transmitter, ο 
οποίος με τη σειρά του τα στέλνει 
στο περιφερειακό. Η μόνη 
απευθείας επικοινωνία μεταξύ 
επεξεργαστή και transmitter είναι με σήματα ελέγχου για την εξασφάλιση ορθής λειτουργίας. 
Στην εικόνα 36 φαίνεται το σχέδιο αναφοράς (reference design) που προσφέρει η εταιρία 
Analog Devices, για την υλοποίηση της υποδομής της εικόνας 35. 

Εκτός από την σχεδίαση των μονάδων υλικού που περιγράφηκαν στο FPGA, απαιτούνται 
και οι ανάλογες ρυθμίσεις στο επεξεργαστικό σύστημα, όπως η ενεργοποίηση της 
λειτουργίας DMA του memory controller, η ενεργοποίηση των απαιτούμενων διεπαφών High 
Performance AXI και τέλος η ενεργοποίηση της δυνατότητας αποστολής interrupt από το 
FPGA στο επεξεργαστικό σύστημα.  

Κάνοντας, λοιπόν, χρήση του reference design για το HDMI και ενεργοποιώντας τις 
κατάλληλες ρυθμίσεις του επεξεργαστικού υποσυστήματος για υποστήριξη της επικοινωνίας 
μέσω USB για την κάμερα, έχει γίνει η απαραίτητη διαμόρφωση του hardware του 
ενσωματωμένου για εκτέλεση του οπτικού υποσυστήματος που σχεδιάσαμε. 

 

Εικόνα 36 Αναλυτικό block diagram των μονάδων υλικού που απαιτούνται για τη χρήση του HDMI στο ZedBoard μέσω του 
ADV7511 HDMI Transmitter [38] 

Εικόνα 35 Υποδομή για τη χρήση του ADV7511 [38]  
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3.2.3 Σχεδιασμός λειτουργικού συστήματος 

Πριν προχωρήσουμε στον σχεδιασμό του λογισμικού, το ενδιάμεσο βήμα είναι ο καθορισμός 
του περιβάλλοντος που θα εκτελείται. Οι επιλογές που παρέχονται είναι 

• Bare-metal: Bare-metal λογισμικό είναι αυτό το οποίο τρέχει απευθείας στο υλικό, 
χωρίς υποστήριξη από λειτουργικό σύστημα. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης λογισμικού 
προσφέρει το πλεονέκτημα της καλύτερης απόδοσης, μιας και έχει αφαιρεθεί το 
λειτουργικό με μειονέκτημα την μεγάλη πολυπλοκότητα, ειδικά όταν απαιτείται η 
χρήση πολλαπλών πυρήνων του επεξεργαστή.  

• Embedded Linux: Λογισμικό που εκτελείται σε περιβάλλον embedded Linux, 
χρησιμοποιεί τον πυρήνα του λογισμικού (Linux kernel) για να επικοινωνήσει με το 
υλικό. Το πλεονέκτημα αυτής της επιλογής είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
επίπεδα αφαιρετικότητας, όσον αφορά το υλικό, κάνοντας την ανάπτυξη λογισμικού 
ευκολότερη και φορητή. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα χρήσης περιφερειακών του 
εμπορίου χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης ειδικού driver προγράμματος. Τέλος, με τη 
χρήση των δομών του λειτουργικού, γίνεται εύκολη η παραλληλοποίηση 
προγραμμάτων και η επικοινωνία μεταξύ διεργασιών. Το κόστος για όλα τα 
παραπάνω είναι ότι το λογισμικό θα είναι πιο αργό, μιας και εκτελείται μέσω του 
λειτουργικού. 

Για το σύστημα που σχεδιάζουμε, η ανάπτυξη bare-metal λογισμικού θα απαιτούσε την 
ανάπτυξη driver για την χρήση της κάμερας και θα αύξανε εκθετικά τη πολυπλοκότητα της 
υλοποίησης. Γι’ αυτό και επιλέγεται η ανάπτυξη ενός embedded Linux περιβάλλοντος που θα 
αποτελείται από τα απολύτως απαραίτητα που χρειάζεται το σύστημα για να εκτελεστεί.  

Για το σχεδιασμό του λειτουργικού, το εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι το PetaLinux, το 
οποίο είναι ένα πακέτο ανάπτυξης λογισμικού (SDK) για embedded Linux που στοχεύει σε 
system-on-a-chip (SoC) πλατφόρμες που περιέχουν FPGA. Το εργαλείο αυτό είναι επέκταση 
του Yocto Project, το οποίο περιέχει ένα σύνολο από εργαλεία για τη δημιουργία 
λειτουργικών συστημάτων embedded Linux. Η ροή σχεδιασμού χρησιμοποιώντας το 
PetaLinux είναι η εξής: 

1. Δημιουργία του hardware μέσω του Vivado 

2. Διαμόρφωση επιλογών σε επίπεδο συστήματος, όπως από που θα τρέχει το 
σύστημα αρχείων του λογισμικού, που θα βρίσκεται η εικόνα του λειτουργικού κατά 
την εκκίνηση του ενσωματωμένου κ.τ.λ. 

3. Διαμόρφωση του πυρήνα (kernel) του λειτουργικού, προσθέτοντας τους drivers και 
τις διεπαφές λογισμικού που είναι απαραίτητες 

4. Διαμόρφωση του συστήματος αρχείων, προσθέτοντας τις βιβλιοθήκες που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της εφαρμογής 

5. Χτίσιμο της έκδοσης, κάνοντας cross-compile όλα τα παραπάνω και δημιουργώντας 
την ολοκληρωμένη μορφή του λειτουργικού 

 

Έχοντας ήδη εκτελέσει το πρώτο βήμα, όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη 
υποενότητα μπορούμε να προχωρήσουμε στα βήματα 2, 3 και 4 που είναι οι ρυθμίσεις του 
λειτουργικού. Όσον αφορά το δεύτερο βήμα, οι επιλογές δε θα επηρεάσουν τη 
λειτουργικότητα του συστήματος. Επιλέχθηκε το λειτουργικό να φορτώνεται από κάρτα SD 
και το σύστημα αρχείων να είναι επίσης στην κάρτα SD, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
εύκολης παρεμβολής σε αυτό. 
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Για το τρίτο βήμα, πρέπει να συμπεριληφθούν στον βασικό πυρήνα του λειτουργικού οι 
drivers για τις μονάδες που σχεδιάσαμε καθώς και για τη λειτουργικότητα που θέλουμε να 
επιτύχουμε. Ξεκινώντας από το HDMI, πρέπει να προστεθούν στο kernel ρυθμίσεις για το 
reference design που δημιουργήσαμε, όπως επίσης, να προστεθούν και οι αντίστοιχες 
καταχωρήσεις στη λίστα συσκευών (device tree) του λειτουργικού. Όπως και για το reference 
design, οι απαραίτητες ρυθμίσεις παρέχονται από την Analog Devices, σε μορφή Yocto 
layer, και εφαρμόζονται με τη προσθήκη του layer στο PetaLinux. Όσον αφορά την κάμερα, 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο kernel ο driver που χρησιμοποιεί. Η web camera που 
επιλέξαμε (Εικόνα 32) χρησιμοποιεί τον USB Video Class (UVC) ως Linux driver ο οποίος 
εφαρμόζει το Video 4 Linux 2 (V4L2) API για επικοινωνία με την συσκευή. Οπότε για την 
χρήση της κάμερας μέσω του embedded Linux περιβάλλοντος, αρκεί η προσθήκη του UVC 
στο kernel. 

Για το τελευταίο σχεδιαστικό βήμα, πρέπει να επιλεγούν οι βιβλιοθήκες που θα 
χρησιμοποιηθούν για να συμπεριληφθούν στο σύστημα αρχείων του λειτουργικού. 
Ξεκινώντας από τη λειτουργία της κάμερας, θα πρέπει να προστεθούν βιβλιοθήκες που 
έχουν να κάνουν με το V4L2 API (v4l-utils). Για την απεικόνιση στην οθόνη, μέσω του HDMI, 
επιλέγουμε να συμπεριλάβουμε στο λειτουργικό το σύστημα παραθύρων X (X11), που κάνει 
την απεικόνιση πληροφορίας σε συσκευή τύπου framebuffer (οθόνης), ευκολότερη. Τέλος, 
μιας και στην υλοποίηση της μεθόδου χρησιμοποιήσαμε τη βιβλιοθήκη OpenCV, επιλέγεται 
επίσης να προστεθεί στο σύστημα αρχείων του ενσωματωμένου. Θα εξεταστεί στην επόμενη 
υποενότητα πώς θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση του λογισμικού. 

Έχοντας κάνει όλα τα παραπάνω, μπορεί να χτισθεί η ειδικά προσαρμοσμένη έκδοση 
embedded Linux για το σύστημα που υλοποιούμε, που παρέχει αποκλειστικά τις υπηρεσίες 
που χρειαζόμαστε για την εκτέλεσή του λογισμικού, αφού αυτό σχεδιαστεί.  

 

3.2.4 Σχεδιασμός λογισμικού 

Έχοντας δημιουργήσει το embedded Linux περιβάλλον εντός του οποίου θα εκτελείται το 
λογισμικό, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στη δημιουργία του. Στην ενότητα 2 
παρουσιάστηκε μία υλοποίηση του οπτικού υποσυστήματος που έγινε με χρήση Python 
χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη OpenCV. Η υλοποίηση αυτή, για να μεταφερθεί στο 
ενσωματωμένο σύστημα, θα πρέπει να ξαναγραφτεί ώστε να προορίζεται για το περιβάλλον 
της συσκευής. 

Για την ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιείται το σχεδιαστικό περιβάλλον Xilinx Software 
Development Kit (XSDK). Μέσω αυτού του εργαλείου μπορεί να γίνει η ανάπτυξη, η δοκιμή 
και η αποσφαλμάτωση λογισμικού που έχει ως στόχο συσκευή που σχεδιάστηκε με το 
Vivado και με λειτουργικό που σχεδιάστηκε με το PetaLinux. Η γλώσσα προγραμματισμού 
που υποστηρίζεται είναι η C++.  

Η μετατροπή της υπάρχουσας σε νέα υλοποίηση σε γλώσσα C++ μπορεί να γίνει εύκολα, 
λόγω της χρήσης της βιβλιοθήκης OpenCV. Η OpenCV είναι μία βιβλιοθήκη υπολογιστικής 
όρασης που είναι γραμμένη σε C++, αλλά παρέχει διεπαφή και σε Python, η οποία και 
χρησιμοποιήθηκε στην υπάρχουσα υλοποίηση. Επομένως, οι κλήσεις της βιβλιοθήκης, 
μένουν ίδιες και η μόνη αλλαγή μεταξύ των υλοποιήσεων θα είναι ο τρόπος διαχείρισης των 
δεδομένων. Μάλιστα, δεν αναμένεται αλλαγή στην απόδοση της μεθόδου, μιας και όλες οι 
επιμέρους επεξεργασίες του αλγορίθμου εκτελούνται από την βιβλιοθήκη, που είναι και το 
κοινό σημείο των υλοποιήσεων. Αυτό αποδεικνύεται και από την εικόνα 37, όπου φαίνονται 
οι χρόνοι των επεξεργασιών των δύο υλοποιήσεων. 
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Εικόνα 37 Σύγκριση του χρόνου των επιμέρους επεξεργασιών του οπτικού υποσυστήματος για τις υλοποιήσεις σε Python (a) και 
C++ (b) 

 

Με την υλοποίηση και του λογισμικού του οπτικού υποσυστήματος, έχουμε ετοιμάσει όλα τα 
μέρη για εκτέλεση και δοκιμή του υποσυστήματος στο ZedBoard. 

 

3.3 Επίδοση και συμπέρασμα 

Η επίδοση του οπτικού υποσυστήματος στο 
ZedBoard μετράται χρησιμοποιώντας τα 
βίντεο που δημιουργήθηκαν στην ενότητα 2.3. 
Αφού καταγραφούν οι χρόνοι που χρειάζεται 
κάθε επεξεργασία στο ZedBoard, γίνεται μία 
σύγκριση με τους αντίστοιχους χρόνους από 
εκτέλεση σε φορητό υπολογιστή (laptop). 

To laptop έχει ως επεξεργαστή τον διπύρηνο 
(4 threads) Intel i5 7200U που λειτουργεί σε 
συχνότητα 2.5 GHz, ενώ το ZedBoard έχει 
SoC με επεξεργαστή τον διπύρηνο Arm 
Cortex-A9 που λειτουργεί σε συχνότητα 667 
MHz. Ο πρώτος είναι ένας CISC 
επεξεργαστής αρχιτεκτονικής x86 64 bit, ενώ ο δεύτερος είναι ένας RISC επεξεργαστής 
αρχιτεκτονικής ARM v7 32 bit. Και οι δύο επεξεργαστές υποστηρίζουν vector processing 
(SIMD), μέσω των επεκτάσεων SSEx και NEON αντίστοιχα. Τέλος, διαφέρουν και ως προς 
τη παραγωγική διαδικασία, με τον πρώτο να είναι παραγωγής 14 nm και τον δεύτερο 28 nm. 

Η σύγκριση της επίδοσης φαίνεται στον Πίνακα 6. Παρατηρώντας τον συνολικό χρόνο που 
χρειάζεται η μέθοδος στο ZedBoard διαπιστώνεται ότι η λειτουργία πραγματικού χρόνου 
ικανοποιείται οριακά μόνο για αναλύσεις έως 800x600, όπου ο ρυθμός πέφτει κάτω από 10 
frames-per-second (fps). Η υλοποίηση στο ZedBoard είναι περίπου 20 φορές πιο αργή από 
την αντίστοιχη στο laptop. Ο παράγοντας αυτός εξηγείται παρατηρώντας τη διαφορά στον 
αριθμό των threads, τη συχνότητα λειτουργίας και στην παραγωγική διαδικασία και 
αρχιτεκτονική. Πιο συγκεκριμένα ο Intel επεξεργαστής έχει διπλάσιο αριθμό νημάτων και 
τέσσερις φορές ταχύτερο ρολόι, προσφέροντας συνολικά 8 φορές ταχύτερη επεξεργασία, 

Πίνακας 5 Σύγκριση των δύο επεξεργαστών 
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ενώ η διαφορά στην παραγωγική διαδικασία και στην αρχιτεκτονική φαίνεται να συνεισφέρει 
με έναν παράγοντα 2 έως 3 υπέρ του Intel.  

Η μεγαλύτερη πηγή καθυστέρησης στο ZedBoard είναι η επεξεργασία μάσκας χρώματος, 
όπου καταναλώνει το 40% του συνολικού χρόνου, σε αντίθεση με την υλοποίηση στο laptop 
που καταναλώνει το 25%. Από την άλλη, ο περιοριστικός παράγοντας στην υλοποίηση του 
laptop είναι το I/O, που είναι ευθύνη του λειτουργικού συστήματος.  

 

Πίνακας 6 Σύγκριση επίδοσης του οπτικού υποσυστήματος σε laptop (αριστερά) και στο ZedBoard (δεξιά) 

 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι το οπτικό υποσύστημα 
μπορεί να εκτελεστεί σε ένα ενσωματωμένο σύστημα με επεξεργαστή της αναφερόμενης 
απόδοσης μόνο σε χαμηλές αναλύσεις. Για να επιτύχουμε καλύτερες επιδόσεις υπάρχουν 
δύο επιλογές που αναφέρθηκαν και στην εισαγωγή. Η πρώτη επιλογή είναι η χρήση πιο 
ισχυρών ενσωματωμένων συστημάτων, που περιέχουν είτε ταχύτερο επεξεργαστή [?], είτε 
ενσωματωμένο επιταχυντή, όπως GPU [?]. Η δεύτερη επιλογή είναι να γίνει χρήση του 
FPGA που περιέχει το ZedBoard για τη δημιουργία επιταχυντών. Οι επεξεργασίες μάσκα 
χρώματος, εφαρμογή φίλτρου, εφαρμογή κατωφλίου και εύρεση περιγραμμάτων είναι 
επεξεργασίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε υλικό, μέσω εργαλείου High Level Synthesis 
(HLS).  
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4. Εκτίμηση στάσης από αδρανειακούς 
αισθητήρες 

4.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετηθούν οι αδρανειακοί αισθητήρες και η εφαρμογή τους στο 
πεδίο της εκτίμησης στάσης ανθρώπου. Αδρανειακοί αισθητήρες καλούνται οι αισθητήρες 
που βασίζονται στην αρχή της αδράνειας για παραγωγή μετρήσεων που έχουν να κάνουν με 
επιτάχυνση, περιστροφή και προσανατολισμό, όπως το επιταχυνσιόμετρο, το γυροσκόπιο 
και το μαγνητόμετρο. Οι αισθητήρες αυτοί συναντώνται με πολλές μορφές, από 
μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα (Microelectromechanical Systems, MEMS) έως 
συστήματα που χρησιμοποιούνε laser και πιεζοηλεκτρικά υλικά.  

Η πιο συνηθισμένη μορφή αδρανειακών αισθητήρων είναι αυτή της ηλεκτρονικής συσκευής 
(Inertial Measurement Unit, IMU), που συνήθως συνδυάζει επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια 
και, σε μερικές περιπτώσεις, μαγνητόμετρα. Αυτές οι συσκευές βρίσκουν εφαρμογή σε 
συστήματα πλοήγησης (Inertial Navigation Systems, INS), που χρησιμοποιούνται τόσο σε 
αεροπορία, όσο και σε σύγχρονα συστήματα πλοήγησης εμπορικών οχημάτων, αλλά και σε 
κοινές ηλεκτρονικές συσκευές για εντοπισμό αλλαγής κατεύθυνσης, μέτρηση βημάτων, 
εντοπισμό πτώσης κ.ά. 

Για τη μέτρηση επιτάχυνσης, μέσω της αρχής της 
αδράνειας, χρησιμοποιούνται τα επιταχυνσιόμετρα. Αυτού 
του τύπου οι αισθητήρες μετράνε την σχετική επιτάχυνση, 
δηλαδή την επιτάχυνση που έχει ο αισθητήρας στο δικό 
του πλαίσιο αναφοράς (proper acceleration). Μπορούν να 
μετρήσουν τόσο το μέτρο όσο και τη κατεύθυνση της 
επιτάχυνσης, ενώ όταν συνδυαστούν τρία 
επιταχυνσιόμετρα σε ορθογώνια δομή, δημιουργείται ένα 
επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων που μπορεί να 
ανιχνεύσει οποιαδήποτε αλλαγή στην επιτάχυνση. Λόγω 
της ανάπτυξης των MEMS, τα επιταχυνσιόμετρα πλέον 
συναντώνται σε πολλές φορητές ηλεκτρονικές συσκευές 
για εντοπισμό αλλαγών στη θέση τους. Η αρχή 
λειτουργίας τους φαίνεται στην Εικόνα 38 [6]. 

Για τη μέτρηση περιστροφής ή αλλαγής 
προσανατολισμού χρησιμοποιούνται τα γυροσκόπια. 
Υπάρχουν γυροσκόπια που χρησιμοποιούν 
διάφορες αρχές λειτουργίας, όπως τη συντήρηση 
της γωνιακής ορμής, το Coriolis effect κ.ά. Σε 
MEMS συναντώνται κυρίως γυροσκόπια 
δονούμενης δομής (Vibrating Structure 
Gyroscopes, Εικόνα 39), που χρησιμοποιούν τη 
δονούμενη δομή για να ανιχνεύσουν το βαθμό της 
περιστροφής. Συνδυάζοντας τρία γυροσκόπια σε 
ορθογώνια δομή, επιτυγχάνεται, όπως και με τα 
επιταχυνσιόμετρα, πλήρης ανίχνευση των 
περιστροφών σε χώρο τριών διαστάσεων. 

 

 

 

Εικόνα 38 Αρχή λειτουργίας επιταχυνσιό-
μετρου σε έναν άξονα [6] 

Εικόνα 39 Γυροσκόπιο δονούμενης δομής [39] 
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Τέλος, συχνά χρησιμοποιούνται μαγνητόμετρα για να υπολογιστεί ο προσανατολισμός με 
απόλυτο σημείο αναφοράς τον μαγνητικό πόλο της γης (absolute orientation) ή ο 
προσανατολισμός σε σχέση με την αρχική κατάσταση της συσκευής (relative orientation).  

Εκτός από τη χρήση των αισθητήρων ξεχωριστά, έχουν αναπτυχθεί τρόποι για συνδυασμό 
των μετρήσεων από διαφορετικού τύπου αδρανειακών αισθητήρων (sensor fusion). Με 
αυτόν τον τρόπο, γίνεται δυνατή η μέτρηση μεγεθών που δεν ανιχνεύονται άμεσα από τους 
επιμέρους αισθητήρες αλλά και η παραγωγή μετρήσεων καλύτερης ακρίβειας και 
στιβαρότητας. Για παράδειγμα, μπορεί να συνδυαστούν οι μετρήσεις από επιταχυνσιόμετρο 
και γυροσκόπιο για εύρεση προσανατολισμού, αλλά και για βελτίωση των μετρήσεων της 
επιτάχυνσης σε σχέση με τις μετρήσεις του επιταχυνσιόμετρου. Εφόσον οι περισσότερες 
συσκευές με αδρανειακούς αισθητήρες περιέχουν δύο ή περισσότερων διαφορετικών τύπων 
αισθητήρες, η χρήση δεδομένων που προέρχονται από sensor fusion, είναι πολύ 
συνηθισμένη. 

Στα πλαίσια της εκτίμησης στάσης ανθρώπου, μπορούν να τοποθετηθούν αδρανειακοί 
αισθητήρες πάνω σε μέρη του σώματος που θέλουμε να παρακολουθήσουμε και να 
χρησιμοποιήσουμε μετρήσεις όπως επιτάχυνση και γωνιακή ταχύτητα για να υπολογίζουμε 
τη θέση του αισθητήρα και συνεπώς του μέρους σώματος. Τέτοια συστήματα καταγραφής 
κίνησης [21] έχουν χρησιμοποιηθεί όταν χρειάζεται λεπτομερής καταγραφή κίνησης, όπως 
στη βιομηχανία του θεάματος (Εικόνα 2). Όμως, για να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο 
ακρίβειας πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολλοί αισθητήρες. Έχουν γίνει προσπάθειες για 
καταγραφή κίνησης με μειωμένο αριθμό αισθητήρων [17], αλλά η χρήση των αδρανειακών 
δεδομένων παρουσιάζει κυρίως ενδιαφέρον σε συστήματα data-fusion, όπως αυτό που 
μελετάμε στη παρούσα διπλωματική. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, μελετώνται αδρανειακοί αισθητήρες του εμπορίου ως προς τις 
δυνατότητες που προσφέρουν. Μελετώνται τα δεδομένα που παράγουν και αξιολογείται αν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογή εκτίμησης στάσης ανθρώπου. Όπως φαίνεται 
και στην Εικόνα 40, γίνεται πρόταση για επεξεργαστικό σύστημα των σημάτων, και στο τέλος 
γίνεται συζήτηση για το πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα με τον τρόπο 
επεξεργασίας που προτείνουμε για υπολογισμό της στάσης ενός ανθρώπου.  

 

 

Εικόνα 40 Συλλογή και επεξεργασία των αδρανειακών δεδομένων στα πλαίσια του συνολικού συστήματος 

 



36 

 

4.2 Χρήση αδρανειακών αισθητήρων για ανίχνευση κινήσεων 

Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιαστούν οι εμπορικοί αισθητήρες που επιλέξαμε για χρήση 
και στη συνέχεια θα μελετηθούν στην ανίχνευση ρεαλιστικών ανθρώπινων κινήσεων.  

4.2.1 Παρουσίαση εξοπλισμού 

Οι αισθητήρες που επιλέχθηκαν για μελέτη των 
αδρανειακών δεδομένων είναι οι MetaMotionRL της 
Mbientlab και πρόκειται για wearable ασύρματους 
αδρανειακούς αισθητήρες 9-αξόνων (9-Axis IMU) με 
συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth Low Energy (BLE), που 
περιέχουν: 

• Επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων με εύρος έως 
±16g και ανάλυση 16 bit. Έχει συχνότητα 
δειγματοληψίας έως 100 Hz για μετάδοση και έως 
800 Hz για τοπική καταγραφή 

• Γυροσκόπιο τριών αξόνων με εύρος έως  ±2000ο/s 

και ανάλυση 16 bit. Έχει συχνότητα 
δειγματοληψίας έως 100 Hz για μετάδοση και έως 
800 Hz για τοπική καταγραφή 

• Μαγνητόμετρο τριών αξόνων με εύρος ±1300μΤ για τους άξονες X, Y και ±2500μΤ 
για τον άξονα Z, με ανάλυση 0.3μΤ. Έχει συχνότητα δειγματοληψίας έως 25 Hz 

 

Εκτός από την ανάγνωση μετρήσεων από κάθε επιμέρους αισθητήρα ξεχωριστά, δίνεται η 
δυνατότητα για sensor fusion σε επίπεδο firmware, με χρήση ενσωματωμένου Kalman filter 
της εταιρίας Bosch. Με τη λειτουργία sensor fusion δίνεται η δυνατότητα παραγωγής των 
παρακάτω δεδομένων: 

• Quaternions ή Euler Angles για καθορισμό προσανατολισμού του αισθητήρα 

• Corrected acceleration, που είναι μετρήσεις επιτάχυνσης καλύτερης ποιότητας και με 
λιγότερο drift. Υπάρχει η δυνατότητα επίσης διαχωρισμού της επιτάχυνσης σε 
γραμμική επιτάχυνση (linear acceleration) και επιτάχυνση της βαρύτητας (gravity 
acceleration). 

• Corrected angular velocity που είναι μετρήσεις γωνιακής ταχύτητας καλύτερης 
ποιότητας και με λιγότερο drift 

 

 

Πίνακας 7 Sensor fusion modes με σύντομη περιγραφή και ρυθμό λειτουργίας 

 

 

Εικόνα 41 MetaMotionRL – 9-Axis IMU [40] 
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Ο αλγόριθμος sensor fusion υποστηρίζει 
τέσσερις λειτουργίες (fusion modes): 

• NDoF (Nine Degrees of Freedom): 
Είναι ο συνδυασμός δεδομένων 
και από τους τρεις επιμέρους 
αισθητήρες με σκοπό τον 
καθορισμό της απόλυτης 

κατεύθυνσης του IMU (absolute 
orientation), σε σχέση με το 
μαγνητικό πεδίο της γης. 

• IMUPlus: Είναι ο συνδυασμός δεδομένων από επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο με 
σκοπό τη μέτρηση σχετικού προσανατολισμού (relative orientation), σε σχέση με την 
αρχική κατάσταση του αισθητήρα. 

• Compass: Είναι ο συνδυασμός δεδομένων από επιταχυνσιόμετρο και μαγνητόμετρο 
και χρησιμοποιείται για μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της γης και για υπολογισμό 
του γεωγραφικού προσανατολισμού. 

• M4G (Magnet for Gyroscope): Είναι ο συνδυασμός δεδομένων από επιταχυνσιόμετρο 
και μαγνητόμετρο με σκοπό τη μέτρηση σχετικού προσανατολισμού (relative 
orientation), σε σχέση με την αρχική κατάσταση του αισθητήρα.  

Εκτός από τα δεδομένα που αναγράφονται παραπάνω, κάθε fusion mode δίνει και 
“διορθωμένα” (corrected) δεδομένα για τους αισθητήρες που περιέχει, δηλαδή corrected 
acceleration αν περιέχει επιταχυνσιόμετρο και ούτω καθεξής. 

Όσον αφορά τώρα την χρήση των αισθητήρων για εκτίμηση στάσης, ξεχωρίζουν δύο τύποι 
δεδομένων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εφόσον το ζητούμενο είναι ο εντοπισμός 
της θέσης των αισθητήρων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν δεδομένα που μετά από 
επεξεργασία μπορούν να δώσουν αποτέλεσμα θέσης και αυτά είναι η επιτάχυνση και η 
γωνιακή ταχύτητα.  

Ξεκινώντας με τα δεδομένα επιτάχυνσης, μέσω ολοκλήρωσης μπορεί να βρεθεί η ταχύτητα 
του αισθητήρα (Εξίσωση 1a) και μετά με ολοκλήρωση της ταχύτητας η θέση του (Εξίσωση 
1b). Αντίστοιχα, με τα δεδομένα γωνιακής ταχύτητας, μέσω ολοκλήρωσης μπορεί να βρεθεί η 
γωνία μετατόπισης, που με γνώση της γεωμετρία του προβλήματος μπορεί να μεταφρασθεί 
σε θέση. Στις επόμενες υποενότητες χρησιμοποιούμε τους αισθητήρες για να μετρήσουμε 
αυτά τα μεγέθη, τους δοκιμάζουμε για ανίχνευση ρεαλιστικών κινήσεων ανθρώπου και 
προτείνουμε συστήματα επεξεργασίας ώστε να πετύχουμε εντοπισμό με ακρίβεια. 

 

 

Εξίσωση 1 Ολοκλήρωση επιτάχυνσης για εύρεση ταχύτητας (a) και ολοκλήρωση ταχύτητας για εύρεση θέσης (b) 

 

 

Εξίσωση 2 Ολοκλήρωση γωνιακής ταχύτητας για εύρεση γωνίας 

 

Πίνακας 8 Sensor fusion modes με τους αισθητήρες και τις 
συχνότητες λειτουργίας που χρησιμοποιούν 
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4.2.2 Ανίχνευση κίνησης με χρήση δεδομένων γραμμικής επιτάχυνσης 

Όπως είδαμε στην προηγούμενη υποενότητα, για μέτρηση επιτάχυνσης μπορούμε είτε να 
χρησιμοποιήσουμε τις μετρήσεις του επιταχυνσιόμετρου, είτε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο 
από τα sensor fusion modes. Επιλέγεται να μελετηθεί η δεύτερη επιλογή καθώς οι μετρήσεις 
επιτάχυνσης, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, είναι πιο ακριβείς και με λιγότερο drift. Επίσης, 
παρέχεται διαχωρισμένη η επιτάχυνση σε γραμμική και συνιστώσα βαρύτητας, γεγονός που 
μας διευκολύνει, αφού η χρήσιμη πληροφορία στην περίπτωσή μας είναι η γραμμική 
επιτάχυνση. Τα fusion modes που δοκιμάζονται είναι τα IMUPlus και M4G, τα οποία 
προσφέρουν μετρήσεις χρησιμοποιώντας συνδυασμό επιταχυνσιόμετρου με γυροσκόπιο και 
μαγνητόμετρο αντίστοιχα. Εκτός της διαφοράς αυτής, τα δύο fusion modes διαφέρουν και 
στην συχνότητα δειγματοληψίας, με το πρώτο να έχει 100 Hz και το δεύτερο 50 Hz. 
Σημειώνεται ότι οι αισθητήρες, πριν χρησιμοποιηθούν έχουν βαθμονημηθεί (calibration) με 
τρόπο που ορίζει ο κατασκευαστής. 

Οι πρώτες μετρήσεις που παίρνουμε είναι με τον αισθητήρα ακίνητο σε επίπεδη επιφάνεια 
για δέκα δευτερόλεπτα, ώστε να εντοπίσουμε τους ενδογενείς θορύβους του αισθητήρα 
(Εικόνες 42-44).  

 

Εικόνα 42 Σήμα και φάσμα γραμμικής επιτάχυνσης ακίνητου αισθητήρα σε λειτουργία IMUPlus (a, b) και M4G (c, d) 

 

Εικόνα 43 Σήμα και φάσμα γραμμικής ταχύτητας ακίνητου αισθητήρα σε λειτουργία IMUPlus (a, b) και M4G (c, d) 
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Εικόνα 44 Σήμα και φάσμα θέσης ακίνητου αισθητήρα σε λειτουργία IMUPlus (a, b) και M4G (c, d) 

 

Στην Εικόνα 42 βλέπουμε το σήμα και το φάσμα της γραμμικής επιτάχυνσης για τα δύο 
fusion modes. Παρατηρείται ότι, ακόμα και μετά από βαθμονόμηση, οι αισθητήρες έχουν 
ισχυρό bias, που παρουσιάζεται ως DC συνιστώσα στο σήμα. Επίσης, φαίνεται ότι 
χρησιμοποιώντας το fusion mode με το μαγνητόμετρο έναντι του γυροσκοπίου δίνει πιο 
ομαλές μετρήσεις, με μικρότερα πλάτη.  

Στην Εικόνα 43 φαίνεται το αποτέλεσμα ολοκλήρωσης των μετρήσεων της εικόνας 42 για 
εύρεση ταχύτητας. Βλέπουμε ότι η DC συνιστώσα στο σήμα της επιτάχυνσης οδηγεί στην 
γραμμική αύξηση της ταχύτητας, η οποία μετά από ολοκλήρωση της οδηγεί σε τετραγωνική 
αύξηση της θέσης (Εικόνα 44).  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι έγινε μέτρηση μεταβολής τάξης μεγέθους μέτρων σε αισθητήρα που 
αφήνεται ακίνητος πάνω σε επιφάνεια για δέκα δευτερόλεπτα. Συνεπώς, είναι αναγκαία η 
επεξεργασία του σήματος για αφαίρεση του ενδογενούς θορύβου του αισθητήρα αλλά και 
του θορύβου που εισάγεται από τις διαδοχικές ολοκληρώσεις.  

Στην Εικόνα 45 φαίνεται η προτεινόμενη επεξεργασία σήματος, που αποτελείται από τρία 
στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το φιλτράρισμα των δεδομένων που λαμβάνονται από τους 
αισθητήρες για απόσβεση του ενδογενούς θορύβου και στη συνέχεια ακολουθούν τα δύο 
στάδια ολοκλήρωσης. Μετά από κάθε στάδιο ολοκλήρωσης γίνεται φιλτράρισμα για 
απόσβεση του θορύβου που εισάγεται από την διαδικασία της ολοκλήρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 45 Επεξεργασία σήματος γραμμικής επιτάχυνσης για καθορισμό θέσης 
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Για να αποφασιστεί ο  τύπος του φίλτρου 
για κάθε ένα από τα στάδια 
φιλτραρίσματος, πρέπει να εντοπιστούν οι 
πηγές θορύβου όπως και η περιοχή 
συχνοτήτων του ωφέλιμου σήματος. 
Αρχικά, είδαμε από τα φάσματα των 
εικόνων 42 – 44 ότι τόσο ο ενδογενής 
θόρυβος, όσο και ο θόρυβος από τη 
διαδικασία ολοκλήρωσης είναι είτε DC είτε 
συχνότητας πολύ κοντά στο 0. Από την 
άλλη, τα σήματα τυπικών ανθρώπινων 
κινήσεων δεν περιέχουν χρήσιμη 
πληροφορία στις υψηλές συχνότητες. 
Συνεπώς μπορεί να γίνει χρήση ενός 
φίλτρου διάβασης ζώνης (bandpass) τόσο για το αρχικό φιλτράρισμα όσο και για το 
φιλτράρισμά μετά από τις ολοκληρώσεις. Το φίλτρο που χρησιμοποιείται είναι άπειρης 
κρουστικής απόκρισης (IIR) Butterworth 5ης τάξης και για ζώνη διάβασης επιλέχθηκε το 
διάστημα 0.5 έως 10 Hz. 

Εφαρμόζοντας το επεξεργαστικό σύστημα της εικόνας 45 στις μετρήσεις που εξετάσαμε 
προηγουμένως, με τον αισθητήρα ακίνητο πάνω σε επιφάνεια για 10 δευτερόλεπτα, 
παίρνουμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στις εικόνες 47 – 49. Ξεκινώντας με την γραμμική 
επιτάχυνση (Εικόνα 47) μετά από το στάδιο του pre-filtering, παρατηρούμε ότι, εκτός των 
αρχικών μεταβατικών φαινομένων, υπάρχει πλήρης απόσβεση των DC συχνοτήτων, ενώ με 
την απόσβεση των υψηλών συχνοτήτων επιτυγχάνεται και ομαλοποίηση του σήματος.  

Συνεχίζοντας στα στάδια integration και post-filtering, το αποτέλεσμα είναι η γραμμική 
ταχύτητα (Εικόνα 48). Είναι προφανής η διαφορά με την γραμμική ταχύτητα που προκύπτει 
χωρίς επεξεργασία της εικόνας 43, με τη ταχύτητα στη συγκεκριμένη περίπτωση να 
ταλαντεύεται γύρω από το μηδέν με μικρό πλάτος.  

Τέλος, εφαρμόζοντας τα στάδια integration και post-filtering για δεύτερη φορά, το 
αποτέλεσμα είναι η θέση (Εικόνα 49). Παρατηρούμε ότι, ακολουθώντας το επεξεργαστικό 
σύστημα της εικόνας 45, η μετάβαση τάξης μεγέθους μέτρων της εικόνας 44 μετατράπηκε σε 
ταλάντωση με πλάτος δέκατα του χιλιοστού γύρω από το μηδέν. 

 

 

Εικόνα 47 Σήμα και φάσμα γραμμικής επιτάχυνσης ακίνητου αισθητήρα, μετά από επεξεργασία, σε λειτουργία IMUPlus (a, b) και 
M4G (c, d) 

 

Εικόνα 46 IIR Butterworth 5th order bandpass filter 
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Εικόνα 48 Σήμα και φάσμα γραμμικής ταχύτητας ακίνητου αισθητήρα, μετά από επεξεργασία, σε λειτουργία IMUPlus (a, b) και 
M4G (c, d) 

 

 

Εικόνα 49 Σήμα και φάσμα θέσης ακίνητου αισθητήρα, μετά από επεξεργασία, σε λειτουργία IMUPlus (a, b) και M4G (c, d) 

 

Για τη δοκιμή του συστήματος επεξεργασίας σε ανίχνευση ρεαλιστικής κίνησης ανθρώπου, 
χρησιμοποιείται μία συνεχής ταλάντωση του αισθητήρα πάνω στον Χ άξονα, με πλάτος 40 
έως 60 εκατοστά. Στις Εικόνες 50 – 52 φαίνεται η ανίχνευση της κίνησης με τη χρήση των 
δεδομένων από τους αισθητήρες χωρίς επεξεργασία. Στη γραμμικής επιτάχυνση (Εικόνα 50) 
παρατηρούμε ότι διακρίνεται η ημιτονοειδής συνιστώσα του ωφέλιμου σήματος, αλλά στο 
φάσμα εντοπίζουμε πάλι σημαντικές DC συνιστώσες. Μετά από την ολοκλήρωση, στη 
γραμμική ταχύτητα (Εικόνα 51) εντοπίζουμε φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε 
προηγουμένως, με γραμμικές αυξήσεις συνιστωσών. Τέλος, εστιάζοντας στη θέση (Εικόνα 
52), βλέπουμε ότι ενώ παρατηρείται μία ημιτονοειδής συνιστώσα στον Χ άξονα, είναι 
ασήμαντη μπροστά στις μεγάλες μεταβολές θέσης που προέκυψαν από τη μετάδοση 
σφάλματων της επιτάχυνσης και της ταχύτητας. 
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Εικόνα 50 Σήμα και φάσμα γραμμικής επιτάχυνσης αισθητήρα που εκτελεί ταλάντωση στον άξονα X σε λειτουργία IMUPlus (a, 
b) και M4G (c, d) 

 

Εικόνα 51 Σήμα και φάσμα γραμμικής ταχύτητας αισθητήρα που εκτελεί ταλάντωση στον άξονα X σε λειτουργία IMUPlus (a, b) 
και M4G (c, d) 

 

Εικόνα 52 Σήμα και φάσμα θέσης αισθητήρα που εκτελεί ταλάντωση στον άξονα X σε λειτουργία IMUPlus (a, b) και M4G (c, d) 
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Στις εικόνες 53 – 55 βλέπουμε την ανίχνευση της ίδιας κίνησης χρησιμοποιώντας το 
επεξεργαστικό σύστημα που προτείνουμε. Παρατηρώντας το σήμα της επιτάχυνσης (Εικόνα 
53), γίνεται αντιληπτή και η απουσία της DC συνιστώσας, αλλά και η ομαλοποίηση που έχει 
γίνει στη μορφή του σήματος, λόγω απόσβεσης των υψίσυχνων συνιστωσών. Μετά από τα 
στάδια integration και post-filtering, η ταχύτητα (Εικόνα 54) έχει την ημιτονοειδή συνιστώσα 
της κίνησης στον άξονα Χ, με τις ταχύτητες των αξόνων Υ και Ζ να έχουν εκμηδενισθεί, σε 
σύγκριση με την Εικόνα 51. Τέλος, όσον αφορά τη θέση (Εικόνα 55) παρατηρείται ότι έχει 
εντοπισθεί σωστά η κίνηση που εκτελέσθηκε, δηλαδή ταλάντωση του Χ άξονα ύψους 40 – 60 
εκατοστά. 

 

 

Εικόνα 53 Σήμα και φάσμα γραμμικής επιτάχυνσης αισθητήρα που εκτελεί ταλάντωση στον άξονα X, μετά από επεξεργασία, σε 
λειτουργία IMUPlus (a, b) και M4G (c, d) 

 

 

Εικόνα 54 Σήμα και φάσμα γραμμικής ταχύτητας αισθητήρα που εκτελεί ταλάντωση στον άξονα X, μετά από επεξεργασία, σε 
λειτουργία IMUPlus (a, b) και M4G (c, d) 
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Εικόνα 55 Σήμα και φάσμα θέσης αισθητήρα που εκτελεί ταλάντωση στον άξονα X, μετά από επεξεργασία, σε λειτουργία 
IMUPlus (a, b) και M4G (c, d) 

 

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η χρήση του επεξεργαστικού συστήματος που προτείνουμε 
(Εικόνα 45) αποδίδει καλά στον εντοπισμό μη σύνθετων ανθρωπίνων κινήσεων, όπως ο 
εντοπισμός κίνησης σε έναν άξονα. Επίσης, δεν παρατηρείται διαφορά των δύο fusion mode 
στον εντοπισμό, με αποτέλεσμα να προτιμάται η χρήση του IMUPlus, λόγω της μεγαλύτερης 
συχνότητας δειγματοληψίας. 

 

4.2.3 Ανίχνευση κίνησης με χρήση δεδομένων γωνιακής ταχύτητας 

Όπως είδαμε σε προηγούμενη υποενότητα, για μέτρηση γωνιακής ταχύτητας μπορούμε είτε 
να χρησιμοποιήσουμε τις μετρήσεις του γυροσκοπίου, είτε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από 
τα sensor fusion modes. Επιλέγεται πάλι, όπως και στην περίπτωση της επιτάχυνσης, να 
μελετηθεί η δεύτερη επιλογή λόγω της μεγαλύτερης ακρίβειας των δεδομένων που παρέχει. 
Για αυτόν τον τύπο δεδομένων δοκιμάστηκε το fusion mode IMUPlus που συνδυάζει τα 
δεδομένα του γυροσκοπίου με τα δεδομένα του επιταχυνσιόμετρου. 

 

Εικόνα 56 Σήμα και φάσμα γωνιακής ταχύτητας (a, b) και γωνίας (c, d) ακίνητου αισθητήρα 
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Όπως και στη μελέτη της γραμμικής επιτάχυνσης, οι πρώτες μετρήσεις είναι με τον 
αισθητήρα ακίνητο πάνω σε επίπεδη επιφάνεια για δέκα δευτερόλεπτα, με τις μετρήσεις να 
φαίνονται στην Εικόνα 56a,b. Σε αυτή τη περίπτωση παρατηρείται ότι οι μετρήσεις είναι πολύ 
κοντά στα όρια ακρίβειας μέτρησης, με αποτέλεσμα το σήμα της εικόνας 56a να φαίνεται σε 
σχεδόν διακριτή μορφή. Παρόλα αυτά, παρατηρώντας το φάσμα αντιλαμβάνεται κανείς ότι 
και σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει ισχυρή DC συνιστώσα στις μετρήσεις. Μετά από 
ολοκλήρωση της γωνιακής ταχύτητας προκύπτει η γωνία που φαίνεται στην εικόνα 56c,d. 
Παρατηρούνται, όπως και στην επιτάχυνση, γραμμικές συνιστώσες που αυξάνουν με το 
πέρασμα του χρόνου, όμως, σε αντίθεση με την επιτάχυνση, ο ρυθμός απόκλισης να είναι 
πολύ πιο αργός, με το σφάλμα στην χειρότερη περίπτωση να είναι της τάξης των 0.03ο/sec. 

Αν και η επίπτωση του θορύβου είναι μικρότερη από ό,τι στην περίπτωση της επιτάχυνσης, 
το drift που προκαλείται πρέπει να διορθωθεί για να μπορεί να γίνει χρήση των αισθητήρων 
για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Το σύστημα επεξεργασίας που προτείνεται παρουσιάζεται 
στην εικόνα 57 και είναι ίδιο με αυτό στην περίπτωση της επιτάχυνσης, με τη διαφορά ότι 
υπάρχει ένα λιγότερο στάδιο ολοκλήρωσης.   

 

 

Εικόνα 57 Επεξεργασία σήματος γωνιακής ταχύτητας για εύρεση γωνίας 

 

 

Επίσης, καθώς οι πηγές θορύβου είναι ίδιες 
με τη περίπτωση της επιτάχυνσης, 
χρησιμοποιείται το ίδιο φίλτρο για τα στάδια 
του pre-filtering και post-filtering (Εικόνα 
58). 

Στην Εικόνα 59 φαίνεται το αποτέλεσμα 
εφαρμογής του επεξεργαστικού 
συστήματος στις μετρήσεις που 
εξετάστηκαν προηγουμένως. Με εξαίρεση 
τα μεταβατικά φαινόμενα, η γωνιακή 
ταχύτητα (a, b) φαίνεται να έχει μικρότερο 
πλάτος σε σχέση με την εικόνα 56. Μετά 
από τα στάδια integration και post-filtering η 
γωνία που προκύπτει είναι μηδενική, που 
είναι και η πραγματική κατάσταση του αισθητήρα που προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε. 

 

Εικόνα 58 IIR Butterworth 5th order bandpass filter 
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Εικόνα 59 Σήμα και φάσμα γωνιακής ταχύτητας (a, b) και γωνίας (c, d) ακίνητου αισθητήρα, μετά από επεξεργασία 

 

Για τη δοκιμή του συστήματος σε ρεαλιστική ανθρώπινη κίνηση, εκτελείται συνεχής πλαϊνή 
κίνηση χεριού, με τον αισθητήρα στο μπράτσο. Η κίνηση είναι μεταξύ κάθετης και οριζόντιας 
θέσης, αρά η ταλάντωση αναμένεται να έχει πλάτος 90 έως 100 μοίρες. Επίσης, η κίνηση 
γίνεται στο επίπεδο Χ – Υ του αισθητήρα και άρα η ταχύτητα θα πρέπει να είναι ταλάντωση 
στον Z άξονα. 

Τα αποτελέσματα της μέτρησης χωρίς επεξεργασία φαίνονται στην Εικόνα 60. Παρατηρούμε 
ότι εντοπίζεται η γωνιακή ταχύτητα της κίνησης σωστά αλλά όταν ολοκληρώνεται για να 
βρεθεί η γωνία (Εικόνα 60c, d) εμφανίζονται οι DC συνιστώσες που προκαλούν το drift.  

 

 

Εικόνα 60 Σήμα και φάσμα γωνιακής ταχύτητας (a, b) και γωνίας (c, d) αισθητήρα που μετράει πλαϊνή κίνηση χεριού 
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Στην εικόνα 61 φαίνονται τα αποτελέσματα της ίδιας μέτρησης χρησιμοποιώντας το 
επεξεργαστικό σύστημα της εικόνας 57. Σε αυτή τη περίπτωση βλέπουμε απόσβεση του drift 
που παρατηρήθηκε στην προηγούμενη περίπτωση, με εντοπισμό ταλάντωσης πλάτους 100 
μοιρών, που είναι και η πραγματική κίνηση του αισθητήρα.  

 

Εικόνα 61 Σήμα και φάσμα γωνιακής ταχύτητας (a, b) και γωνίας (c, d) αισθητήρα που μετράει πλαϊνή κίνηση χεριού, μετά από 
επεξεργασία 

 

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η χρήση του επεξεργαστικού συστήματος που προτείνουμε 
(Εικόνα 57) αποδίδει καλά στον εντοπισμό μη σύνθετων ανθρωπίνων κινήσεων, όπως ο 
εντοπισμός πλαϊνής κίνησης χεριού. 

 

4.3 Συμπέρασμα 

Στις προηγούμενες ενότητες είδαμε τον τρόπο λειτουργίας των αδρανειακών αισθητήρων 
καθώς και τη χρήση τους σε εφαρμογές εκτίμησης στάσης ανθρώπου. Χρησιμοποιήθηκαν 
αδρανειακοί αισθητήρες του εμπορίου για να γίνει αξιολόγηση της χρήσης τους στα πλαίσια 
του data-fusion συστήματος που προτείνει η διπλωματική εργασία. 

Στην εικόνα 62 φαίνεται το επεξεργαστικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό 
απλών και ρεαλιστικών ανθρώπινων κινήσεων. Αν και το σύστημα έδειξε να είναι αποδοτικό, 
έχει δύο βασικούς περιορισμούς. Ο πρώτος περιορισμός είναι ότι με την απόσβεση της DC 
συνιστώσας, για εξασφάλιση μηδενικού drift, χάνονται και οι αρχικές συνθήκες του 
συστήματος. Για παράδειγμα, στην πλαϊνή κίνηση χεριού που είδαμε στην υποενότητα 4.2.3, 
η κίνηση είναι μεταξύ 0 και 100 μοιρών, κάτι το οποίο ανιχνεύεται από τις μετρήσεις χωρίς 
επεξεργασία (Εικόνα 60c), αλλά όχι από τις μετρήσεις με επεξεργασία (Εικόνα 61c) που 
ανιχνεύουν σωστά το πλάτος, αλλά όχι την αρχική θέση. Αυτό σημαίνει ότι για να καταγραφεί 
η πραγματική κίνηση, θα πρέπει να προσφερθούν στο σύστημα οι αρχικές συνθήκες, μέσω 
εξωτερικής πηγής. Στα πλαίσια του data-fusion συστήματος που προτείνει η διπλωματική, οι 
αρχικές συνθήκες μπορούν να δίνονται από το επεξεργαστικό υποσύστημα του βίντεο.  

Ο δεύτερος περιορισμός είναι ότι με την απόσβεση συχνοτήτων έως 0.5 Hz, το σύστημα δεν 
μπορεί να ανιχνεύσει πολύ αργές μεταβολές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντικό 
πρόβλημα στην λειτουργία του συστήματος, αφού οι άνθρωποι, όταν δεν εκτελούν κάποια 
έντονη δραστηριότητα, κάνουν κινήσεις με χαμηλό συχνοτικό περιεχόμενο. Λύση αυτού του 
ζητήματος είναι η τακτική παροχή πλαισίων αναφοράς (frame of reference) για να γίνεται 
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διόρθωση της θέσης που αποκλίνει λόγω αργών κινήσεων. Στα πλαίσια του συνολικού 
συστήματος που προτείνεται, αυτή την ευθύνη μπορεί να την αναλάβει και πάλι το 
επεξεργαστικό υποσύστημα του βίντεο. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ενώ η πρότασή μας έχει 
κάνει κάποιες παραχωρήσεις στην απόκριση με σκοπό την ελαχιστοποίηση του drift, στα 
πλαίσια του συνολικού συστήματος οι παραχωρήσεις διορθώνονται μέσω της συνεργασίας 
με το έτερο επεξεργαστικό υποσύστημα. 

Κλείνοντας, το προτεινόμενο υποσύστημα (Εικόνα 62) δοκιμάστηκε σε ανίχνευση απλών 
κινήσεων. Για να προχωρήσουμε σε ολοκληρωμένη εκτίμηση στάσης με ανίχνευση 
σύνθετων κινήσεων, χρησιμοποιώντας το σύστημα αυτό, θα πρέπει να γίνουν κάποιες 
προσαρμογές. Καταρχάς, μελετήσαμε τη χρήση δύο διαφορετικών δεδομένων, τα οποία 
ενδείκνυνται για ανίχνευση διαφορετικού τύπου κινήσεων. Για παράδειγμα, η χρήση 
δεδομένων επιτάχυνσης είναι αποδοτική στην ανίχνευση μεταφορικής κίνησης. Αυτό θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί σε ένα σύστημα για ανίχνευση σύνθετων κινήσεων, τοποθετώντας 
έναν ή περισσότερους αισθητήρες στον κορμό του ανθρώπου, για να καθοριστεί η θέση του 
μέσα σε έναν χώρο. Από την άλλη, η χρήση δεδομένων γωνιακής ταχύτητας ενδείκνυται να 
χρησιμοποιηθεί  σε σημεία του σώματος που εκτελούν περιστροφικές κινήσεις, όπως τα 
άκρα. Επομένως, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ένας ή περισσότεροι τέτοιοι 
αισθητήρες ανά άκρο για εντοπισμό της κίνησής τους γύρω από τις αρθρώσεις του. 

Ένα ακόμα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί, όταν περάσουμε σε χρήση 
πολλαπλών αισθητήρων, είναι ότι κάθε αισθητήρας μετράει βάσει του δικού του συστήματος 
αναφοράς. Επομένως, θα πρέπει να σχεδιαστεί τρόπος να βρεθεί η σχέση των συστημάτων 
αναφοράς όλων των αισθητήρων και κατά τη λειτουργία τους να ανιχνεύονται οι αλλαγές σε 
αυτά. Για παράδειγμα, μία περιστροφή 90 μοιρών του ανθρώπου, αλλάζει το σύστημα 
συντεταγμένων του αισθητήρα που βρίσκεται στο κορμό του. Θα πρέπει λοιπόν, με τη 
βοήθεια των υπόλοιπων αισθητήρων, μόλις εντοπισθεί η περιστροφή να ενημερωθεί το 
σύστημα συντεταγμένων του. Αυτή η λογική ανήκει στο στάδιο Pose calculation που 
παρουσιάζεται στη συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος (Εικόνα 40), αλλά δεν 
υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής. 

 

 

 

Εικόνα 62 Επεξεργαστικό σύστημα αδρανειακών μετρήσεων 
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5. Συμπεράσματα 

5.1 Σύνοψη 

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία έγινε παρουσίαση του πεδίου της εκτίμησης στάσης και 
κινηματικής κατάστασης ανθρώπου και προτάθηκε η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος για το 
πεδίο αυτό. Μελετήθηκαν οι μεθοδολογίες που συναντώνται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και 
στη βιομηχανία, και διαπιστώθηκε ότι πρέπει να ακολουθηθεί η προσέγγιση συνδυασμού 
αδρανειακών και οπτικών δεδομένων (data-fusion) ως μεθοδολογία του συστήματος αυτού. 
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα που στοχεύουν σε λειτουργία πραγματικού χρόνου 
σε υλικό με περιορισμένους πόρους είναι ένας υποερευνημένος τομέας. Για το λόγο αυτό η 
εργασία εστιάζει στο τομέα αυτό. 

Στην ενότητα 1.3 παρουσιάστηκε η γενική αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος, του 
οποίου τα υποσυστήματα μελετήθηκαν στα επόμενα κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 2 μελετήθηκε η 
δομή του υποσυστήματος εκτίμησης στάσης από βίντεο. Παρουσιάστηκε λεπτομερώς η δομή 
του υποσυστήματος και τέθηκαν οι σχεδιαστικές αρχές. Με αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκαν 
τρεις μέθοδοι για εκτίμηση στάσης από βίντεο και μετά από αξιολόγησή τους, βάσει 
κριτηρίων ακρίβειας και ταχύτητας επιλέχθηκε μία από αυτές. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκε 
η υλοποίηση της επιλεγμένης μεθόδου για το υποσύστημα επεξεργασίας βίντεο σε 
ενσωματωμένο σύστημα και μετρήθηκε η απόδοσή της. Τέλος, στο κεφάλαιο 4 
χρησιμοποιήθηκαν εμπορικοί αδρανειακοί αισθητήρες για ανίχνευση κίνησης ανθρώπου και 
παρουσιάστηκε το σύστημα επεξεργασίας των αδρανειακών δεδομένων. Η παραπάνω 
μελέτη επιβεβαιώνει την επιλογή της data-fusion μεθοδολογίας καθώς αποδείχθηκε ότι 
επιφέρει πλεονεκτήματα τόσο στην ακρίβεια, όσο και στον ρυθμό επεξεργασίας έναντι των 
επιμέρους προτάσεων.  

Το μέρος του συστήματος που δεν μελετήθηκε είναι το στάδιο ένωσης δεδομένων. Ο ρόλος 
του σταδίου ένωσης είναι να συντονίζει τα δύο υποσυστήματα, που λειτουργούν με 
διαφορετικό ρυθμό, και να παράγει τα καλύτερα δυνατά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει 
να χρησιμοποιεί τα αδρανειακά δεδομένα για να ενημερώνει την εκτίμηση στο χρόνο που 
χρειάζεται για να κάνει νέα εκτίμηση το υποσύστημα του βίντεο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 
συγκρίνει τον εντοπισμό του βίντεο με αυτόν των αδρανειακών δεδομένων και να κρίνει αν 
συμφωνούν ή εφόσον διαφέρουν ποιο υποσύστημα είναι λανθασμένο. Ευθύνη του επίσης 
είναι να χειρίζεται την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δύο υποσυστημάτων, εφόσον το  

Εικόνα 63 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική του συστήματος με τα υλοποιημένα μέρη 
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κρίνει απαραίτητο, όπως για παράδειγμα την αποστολή ενός πλαισίου αναφοράς στο 
υποσύστημα αδρανειακών δεδομένων όταν εντοπίσει ότι οι μετρήσεις που κάνει είναι 
λανθασμένες. 

5.2 Future work 

Η δουλειά που έγινε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας αποτελεί την αρχή της 
ανάπτυξης του προτεινόμενου συστήματος. Συνεπώς, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες αλλά 
και βελτιστοποιήσεις για την συνολική υλοποίηση του συστήματος.  

Ξεκινώντας από το επεξεργαστικό υποσύστημα του βίντεο, υπάρχουν δυνατές επεκτάσεις 
της δουλειάς που έγινε τόσο στο κομμάτι σχεδιασμού όσο και στο κομμάτι της υλοποίησης. Η 
μέθοδος που αναπτύχθηκε, χρησιμοποιεί πολλές παραμέτρους λειτουργίας, όπως το εύρος 
της μάσκας χρώματος, το μέγεθος του φίλτρου, το κατώφλι και ούτω καθεξής. Στις δοκιμές 
που κάναμε, αυτές οι παράμετροι επιλέχθηκαν βάσει δοκιμών, και παραμένουν σταθερές για 
όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης. Η προτεινόμενη επέκταση της μεθόδου είναι να μελετηθεί σε 
μεγαλύτερο βάθος η επιρροή των παραμέτρων στην απόδοση της μεθόδου και να δοθεί η 
δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής, ώστε να γίνει το υποσύστημα πιο προσαρμοστικό στις 
συνθήκες εκτέλεσης. Όσον αφορά την υλοποίηση, χρησιμοποιήθηκε ένα SoC με 
ενσωματωμένο FPGA, αλλά δεν έγινε σχεδιασμός επιταχυντών για τις επεξεργασίες εικόνας 
της μεθόδου. Συνεπώς, το επόμενο βήμα της δουλειάς μας είναι να αντικατασταθούν οι 
επεξεργασίες εικόνας από λογισμικό με υλικό και να παρατηρήσουμε τις βελτιώσεις που 
γίνονται στο χρόνο εκτέλεσης. 

Όσον αφορά το επεξεργαστικό υποσύστημα των αδρανειακών δεδομένων, η επέκταση της 
μελέτης μας είναι ο συνδυασμός των αισθητήρων που χρησιμοποιήθηκαν για μελέτη 
σύνθετων κινήσεων, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4.3. 

Κλείνοντας, μετά από επαρκή βελτίωση των επιμέρους υποσυστημάτων, το τελικό βήμα 
προς την ανάπτυξη του συστήματος είναι ο σχεδιασμός του σταδίου ένωσης δεδομένων 
(data fusion stage). Αυτό περιλαμβάνει μελέτη διαφορετικών στρατηγικών συνδυασμού και 
αξιολόγηση βάσει κριτηρίων χρόνου, ακρίβειας και στιβαρότητας. 
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