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บทคัดยอ
โครงงานนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาระบบประมวลผลภาพเพื่อใชในระบบตรวจสอบผูบ กุ รุก
หรือระบบเฝาระวัง ซึ่ง motion detection เปนหนึ่งในวิธีสําคัญเพื่อตรวจจับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
โดยได เ น น ไปที่ก รณี ศึก ษาในกรณี ที่ ตัว กล อ งสามารถเคลื่อ นที่ ไปด ว ยได โดยที่ ก ารใช เทคนิ ค
background subtraction ไมสามารถที่จะนําไปใชได การจับความเคลื่อนไหวโดย optical flow
จึงไดถูกนํามาใช โดยสามารถใชในการหาความเร็ว ทิศทางของวัตถุ และยังสามารถแยกแยะและ
ระบุวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ได สําหรับอัลกอริทึมที่ไดพัฒนาขึ้นในโครงงานนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย
คํานึงถึงการทํางานในแบบเรียลไทม ซึ่งผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาโครงงานนี้จะมีสวนสําคัญตอ
การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
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Abstract
The aim of this project is emphasized on the development of image processing
technique applied for the surveillance system. Motion detection is one of the most
important methods in order to detect the moving object in a scene. We focalize on the
case study that the camera is also moving which the classical background subtraction
techniques can not be applied. Motion detection from optical flow is then considered.
Optical flow field image represents the projective motion field of moving objects in the
real 3D space. It can be expressed in term of the speed and direction of each local
image pixel. By applying our classification method on these characteristics, the moving
objects in the considering image could be segmented and identified. Our algorithm
developed in this project is also taken in to account the computational time that must be
executed in real time. Hopefully, the encouraged results from this project will
significantly contribute to the development of an intelligent security system.
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บทที่ 1 บทนํา
1.1

ความเปนมาและความสําคัญ

เนื่องจากในสถานการณบา นเมืองปจจุบนั เกิดความไมสงบขึ้นภายในประเทศ ทําใหเกิด
ความวุนวาย ความไมปลอดภัยตอทรัพยสนิ และรางกาย ดังนั้นจึงตองมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย(Security)
ระบบความปลอดภัย (Security) คือ ระบบที่มีไวปองกันทรัพยากรหรือทําการเก็บขอมูล
ซึ่งถือวาเปนระบบที่มีความจําเปนตอสถานทีห่ รือบริเวณที่ไมมีผูบุคคลเขาออก ซึ่งผูทาํ ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยในบริเวณดังกลาว จึงมีความพยายามที่จะสรางระบบ
ตรวจสอบผูบุกรุกหรือระบบเฝาดู (Surveillance System) ภายในบานหรือสํานักงานผานระบบ
วิดีโอวงจรปดขึ้นมา
ระบบตรวจสอบผูบุกรุกหรือระบบเฝาดู (Surveillance System) ภายในบานหรือ
สํานักงานผานระบบวิดีโอวงจรปด เปนระบบรักษาความปลอดภัยอยางหนึ่งที่มีการทํางานระหวาง
ซอฟตแวรจับภาพและกลอง โดยมีการบันทึกภาพผานกลองวงจรปดเพื่อเก็บเปนหลักฐาน ซึง่
เหมาะสมกับการจับภาพในบริเวณหวงหามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขามาในกลอง

1.2

วัตถุประสงคของโครงงาน
1. เพื่อวิเคราะหการเคลื่อนไหวของวัตถุดวยการประมวลผลภาพ ดวยวิธีการหา Optical
Flow
2. เพื่อแยกวัตถุที่เคลื่อนที่ในทิศทางที่แตกตางกันได
3. เพื่อใชในระบบความปลอดภัย ซึ่งรับภาพจากกลอง มาวิเคราะห
4. สามารถทํางานแบบ Real Time ได
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1.3

ขอบเขตการทํางาน
1. ศึกษาหลักการวิธีการหา Motion Detection ดวย Optical flow
2. ออกแบบแนวคิด และ อัลกอริทึมที่เหมาะสม
3. แยกแยะวัตถุไดอยางนอย 2 วัตถุ
- วัตถุ
- ฉากหลัง

1.4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

โครงงานที่ 1
1. ศึกษาวิธีการเบื้องตนสําหรับการหาการเคลื่อนไหว (Motion Detection)
2. ศึกษาหลักการของ Optical flow
3. ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมภาษาซีรว มกับ OpenCV เพื่อทดสอบอัลกอริทึมที่ได
ทําการศึกษา
4. ออกแบบเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน วิธก
ี ารหรืออัลกอริทึมใหเหมาะสมสําหรับการทํา
matching ของภาพ ในงานทางดาน Surveillance System
5. พัฒนาโปรแกรมภาษาซีสาํ หรับอัลกอริทม
ึ ที่ไดออกแบบไวแลวนัน้ และทําการทดสอบ
เปรียบเทียบ
โครงงานที่ 2
1. ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมในโครงงานที่ 1 ใหถูกตองสมบูรณ
2. ศึกษาวิธีการหรืออัลกอริทึมเบื้องตนในการแยกการเคลื่อนไหวตางๆ จาก Optical
flow (Motion classification)
3. พัฒนาโปรแกรมภาษาซีสาํ หรับอัลกอริทม
ึ ของการแยกการเคลื่อนไหว ตามที่ไดศึกษา
มาแลว
4. ทดสอบ พัฒนา และปรับปรุงโปรแกรมใหใชงานไดอยางสมบูรณ
5. นําโปรแกรมทีไ่ ดไปใชงานรวมกับระบบ Surveillance System (Streaming Real
Time Video)
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ตารางการปฏิบัติงานโครงงานที่ 1
เดือน
สัปดาหที่
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

มิ.ย.
2 3 4

1

ก.ค.
2 3

4

1

ส.ค.
2 3

4

1

ก.ย.
2 3

4

1

ก.พ.
2 3

4

ตาราง 1-1 แสดงแผนการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1

ตารางการปฏิบัติงานโครงงานที่ 2
เดือน
สัปดาหที่
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

พ.ย.
2 3 4

1

ธ.ค.
2 3

4

1

ม.ค.
2 3

4

ตาราง 1-2 แสดงแผนการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2

ชวงการทํางานที่ไดวางแผนเอาไว
สอบกลางภาค
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1.5

เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
1.5.1

เครื่องมือดานฮารดแวร (Hardware)
• เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC)
• เว็บแคมความละเอียด 320 * 240 พิกเซล

1.5.2

เครื่องมือดานซอฟแวร (Software)
• ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
• โปรแกรม Microsoft Visual C++ 6.0
• ไลบรารีภาษาซี OpenCV
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บทที่ 2 ความรูพื้นฐาน
ในบทนี้จะกลาวถึงความรูพนื้ ฐานทีจ่ ะตองนําไปใช เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาทาง
เทคนิคในบทอื่นตอไปโดยจะกลาวถึงความรูพื้นฐานของเทคโนโลยีและเครื่องมือทีใ่ ชในการพัฒนา
2.1

Surveillance System

ระบบตรวจสอบผูบุกรุกหรือระบบเฝาดู (Surveillance System) ที่ศึกษาในโครงงาน
ประกอบดวย IP camera หรือ network camera, Network Video Decoder, เครื่องคอมพิวเตอร
ที่ทาํ หนาที่ server และเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการแพรภาพ โดยทุกสวนจะติดตอกันผานระบบ
network หรือ ระบบ internet

รูปภาพ 2-1 ตัวอยางลักษณะของระบบตรวจสอบผูบุกรุกหรือระบบเฝาดู (Surveillance System)
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2.2

Motion Detection

ระบบตรวจสอบผูบุกรุกหรือระบบเฝาดู (Surveillance System) ที่ไดศึกษา คือ การหา
วัตถุเคลื่อนไหลจากภาพวีดีโอ (Motion Detection) ซึ่งการหาวัตถุเคลื่อนไหลจากภาพวีดีโอ
สามารถหาไดดวยวิธี Background Subtraction และ คํานวณหา Optical Flow ของภาพ โดยใน
สวนที่ศึกษาและทําในโครงงานนี้คือ คํานวณหา Optical Flow ของภาพ

2.2.1 Background Subtraction

Background Subtraction คือ การแยกวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ออกจากฉากหลัง โดยการลบ
ฉากหลัง ดวยการนําภาพสองเฟรม ณ บริเวรเดียวในเวลาที่ตางกัน มาทําการลบกัน หากมีการ
เคลื่อนที่เขามาของวั ตถุในภาพเฟรมที่สอง เมื่อนําภาพทั้ งสองเฟรมมาลบกัน ฉากหลังจะลบ
หักลางกันระหวางภาพสองเฟรม และมีสวนผลตางระภาพทั้งสองเฟรม ซึ่งผลตางนี่เองคือการ
เคลื่อนไหลของวัตถุที่เขามายังภาพเฟรมที่สอง เปนไปดังสมการตอไปนี้
O = I–B
เมื่อ

O คือ Object
I คือ ภาพของเฟรมหนึง่ ๆ
B คือ ภาพพืน้ หลัง

ขอจํากัดของวิธีนี้สามารถใชไดกับกลองแบบติดตั้งอยูกับที่เทานั้น เนื่องจากตองใชภาพ
ฉากหลังที่เหมือนกันในการแยกหาวัตถุเคลื่อนที่ในภาพ

2.2.2 Optical Flow

optical flow คือ โมเดลการคํานวณหาเว็กเตอรลัพธของภาพเคลื่อนไหว เพื่อติดตามการ
เคลื่อนไหวของวัตถุ โดยโมเดลการคํานวณดังกลาวมุง ใหความสนใจไปที่บริเวณจุดเดนของภาพ
เชนเดียวกับการทํางานของระบบการมองเห็นของมนุษย ระบบการคนหาการเคลื่อนที่จะอาศัยการ
ทํางานของโมเดลดังกลาวในการระบุบงชีถ้ งึ วัตถุที่สนใจและทําการติดตามเปาหมายโดยอาศัย
ขอมูลการเคลื่อนไหวทางสายตา (optical flow) เมื่อมีการเคลื่อนที่ของวัตถุ อนึ่ง การติดตามวัตถุ
โดยอาศัย optical flow นี้จะอาศัยขอมูลความโดดเดนของวัตถุเปนตัวอางอิงแทนการใชขอมูล
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รูปภาพ 2-2 ตัวอยาง Optical flow

จากรูปที2่ -2 (a) คือเฟรมอินพุตแรก (b) คือเฟรมอินพุตที่สอง (c) คือการใชหลัก estimated
optical flow ในการคาดคะเนการไหลเวียนเกีย่ วกับสายตาในการเปรียบเทียบระหวาง(a)กับ(b)
(d) คือภาพขยายจากกรอบสี่เหลี่ยมในรูป(c) จะเห็นไดวา (d) เปนการแสดงเสนเวกเตอรที่แสดง
การเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่และทิศทางของภาพในหนวยเวลาทีเ่ ปลี่ยนไป โดยที่
เปลี่ยนแปลงจากรูป (a) ไปยังรูป (b) จะไดเปนดังสมการดังนี้
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2.2.3 Block matching

Block matching คือ เทคนิคมาตรฐานสําหรับการเขารหัสภาพเคลื่อนไหวอยางเปนลําดับ
โดยมีเปาหมายตรวจสอบการเคลื่อนไหวระหวางสองบล็อกรูปภาพทีเ่ ราสนใจ
โดยแบงเฟรม
รูปภาพเปนบล็อกจัตุรัสที่ไมซอนกัน บล็อกแตละอันจากเฟรมปจจุบันจะถูกจับคูเ ขากับบล็อกใน
เฟรมถัดไป โดยบล็อกในเฟรมปจจุบันจะถูกจับคูกับบล็อกที่มีคาพิกเซลใกลเคียงกันในเฟรมถัดไป
ณ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแตละพิกเซล
จะมีการคํานวณผลรวมของระยะระหวางคาสีเทาของ
ระหวางสองบล็อก ถาผลการคํานวณของผลรวมระยะคาสีเทามีคานอยที่สุดก็จะคือจุดที่ดีที่สุดที่
เราสนใจ

รูปภาพ 2-3 Block matching

การหาการMatchingของภาพสามารถหาไดโดยใชวิธี mean absolute distance (MAD),
mean squared distance (MSD) และ normalized cross-correlation (NCC) โดยมีสมการแต
ละวิธีดังนี้
Mean absolute distance (MAD)

โดยที่ m * n เปนขนาดพิกเซลของบล็อก และ Sf(k,l) คือจุดที่เราสนใจในบล็อกของเฟรม
ถัดไป ที่จะนํามาพิจารณาหา Optical flow
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Mean squared distance (MSD)

โดยที่ m * n เปนขนาดพิกเซลของบล็อก และ Sf(k,l) คือจุดที่เราสนใจในบล็อกของเฟรม
ถัดไป ที่จะนํามาพิจารณาหา Optical flow
Normalized cross-correlation (NCC)
Cross-correlation ในทาง signal processing คือ ตัวชี้วัดของความคลายคลึงกันของ
สัญญาณ 2 สัญญาณ โดยทั่วไปถูกใชเพือ่ หาลักษณะเฉพาะของสัญญาณที่ไมรูจัก เปรียบเทียบ
กับสัญญาณที่รูจัก cross-correlation เปนฟงกชนั่ ที่แสดงความสัมพันธระหวางเวลากับสัญญาณ
ที่ใชในการจําแนกรูปแบบ และ เทคนิคการถอดรหัส

2.3

Motion classification

การแยกการเคลื่อนไหวของวัตถุ(Motion classification) จะใชมุมของFlowเปนตัวกําหนด
วัตถุที่เคลื่อนที่วา มีกวี่ ัตถุทเี่ คลื่อนไหว โดยจัดกลุมFlowที่มีขนาดมุมใกลเคียงกันหรือเทากัน วาเปน
การเคลื่อนไหวของวัตถุเดียวกัน

รูปภาพ 2-4 ตัวอยางลักษณะของ Flow แสดงการเคลื่อนไหวของวัตถุ 2 วัตถุ

เมื่อสังเกตจากขนาดมุมของFlow จะแบงกลุม Flow ไดเปนสองกลุมคือกลุมของFlowที่
เปนเสนประขนาด 315 องศา และ กลุมของ Flow ที่เปนเสนทึบขนาด 225 องศา ดังรูป 2-5
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รูปภาพ 2-5 แผนภูมิการจัดกลุมของ Flow ตามขนาดองศา
2.3.1 หลักการของ Motion classification ในโครงงาน

การแยกการเคลื่อนไหวของวัตถุ (Motion classification) โดยใชขนาดมุมของ Flow เปน
ตัวแยกแยะวัตถุนั้นๆ โดยการหาคาขนาดมุมของแตละ Flow ที่มีคาเทากัน หรือใกลเคียงกัน แลว
นําขนาดของมุมมาจัดกลุมแลวเฉลี่ย โดยใชหลักการ K-Mean โดยคามุมเฉลี่ยที่ไดแตละกลุมก็จะ
เปนตัวบงบอกถึงการเคลื่อนไหวของวัตถุแตละวัตถุ วามีวัตถุเคลื่อนไหวอยูก ี่วัตถุ
K – Mean algorithm

โดยที่ Xj คือจุดขอมูลทั้งหมด และ μi คือ คาเฉลี่ยหรือจุด centroid ของ Xj
ในโครงงานนี้ใชหลักในการแยกการเคลื่อนไหวของวัตถุ โดยการพิจารณาการเคลื่อนที่ใน
สองมิติ Tx และ Ty

โดยสามารถหามุมไดจาก
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Output เริ่มตน

รูปภาพ 2-6 Output เริ่มตน

Output หลังการแยกการเคลื่อนไหวที่ 1

รูปภาพ 2-7 Output หลังการแยกการเคลื่อนไหวที่ 1

Output หลังการแยกการเคลื่อนไหวที่ 2

θ

รูปภาพ 2-8 Output หลังการแยกการเคลื่อนไหวที่ 2

Motion Detection by Optical flow

18

2.3.2 ขั้นตอน และ วิธีการหา Motion classification

1. กําหนด class เริ่มตนของวัตถุ
โดยใหมองวัตถุแตละวัตถุเปน Class และกําหนดคาเริ่มตนคามุมเฉลีย่ ของFlow แตละ
class ใหเปนศูนย
Class

μ

θ

θ

μC

0

C1

θ

μC

0

2

3

0

θ

μC

n

0

ตาราง 2-1 การใหคาเริ่มตนแตละ Class เทากับศูนย

2. Update center of Class
Update คา μ ของ class แตละ class โดยใชคาเบี่ยงเบนเปนคาจําแนกของ Class
สมการ Update center of Class
θ

μC
โดยที่

= α Fi + (1- α )
t+1

α

θ

μC

t

มีคาเปนจํานวนจริง ตั้งแต 0 -1

Fi คือ ขนาดมุมของ Flow แตละ Flow
μ คือ คาเฉลี่ยขนาดมุมของ Flow
สมการหาคาเบี่ยงเบน
คาเบี่ยงเบน =

2
∑ (Xi - μ )

N
โดยที่ Xi คือ ขนาดมุมของFlow แตละ Flow
μ คือ คาเฉลี่ยขนาดมุมของ Flow
N คือ จํานวน Flow ทั้งหมด
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ตัวอยางการอัพเดต μ ของ Class

รูปภาพ 2-9 ตัวอยาง Flow

Update ครั้งที่ 1
นํา F1 มาใสใน Class1
พิจารณา F2 วามีคา เบี่ยงเบนจาก F1 เกินคาเบี่ยงเบนหรือไม (แตในที่นี้สมมติเปน 90
องศา) 315 – 45 = 270 ซึ่ง 270 มากกวา 90 ดังนัน้ F2 อยูกันคนละ Class กับ F1
พิจารณา F3
- เปรียบเทียบกับ F1

315 – 180 = 135 ซึ่งมากกวา 90 ดังนัน้ F3 อยูกันคน

ละ Class กับF1
- เปรียบเทียบกับ F2
ดังนัน้ F3 อยูกันคนละ Class กับF2

45 – 180 = 135(ไมคิดเครื่องหมาย) ซึ่งมากกวา 90

= 45

= 315

F1(315)

F2(45)

= 180

F3(180)

ตาราง 2-2 Update center of Class ครั้งที่ 1
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Update ครั้งที่ 2
พิจารณา F4
- เปรียบเทียบกับ

315 – 210 = 105 ซึ่งมากกวา 90 ดังนัน้ F3 อยูกันคน

ละ Class กับF1
- เปรียบเทียบกับ
ดังนัน้ F3 อยูกันคนละ Class กับF2

45 – 210 = 165 (ไมคิดเครื่องหมาย) ซึ่งมากกวา 90

- เปรียบเทียบกับ
ดังนัน้ F3 อยู Class เดียวกับ F3

180 – 210 = 30 (ไมคิดเครื่องหมาย) ซึ่งนอยกวา 90

เมื่อทราบวา F4 และ F3 อยู class เดียวกันตองคํานวณหาคา
กลาวมาในตอนตน จะไดเทากับ 195

= 45

= 315

F1(315)

F2(45)

ใหมจากสมการที่

= 195

F3(180)
F4(210)

ตาราง 2-3 Update center of Class ครั้งที่ 2

Update ครั้งที่ 3
พิจารณา F5
- เปรียบเทียบกับ

315 – 30 = 185 ซึ่งมากกวา 90 ดังนัน้ F5 อยูกนั คนละ

- เปรียบเทียบกับ

45 – 30 = 15 ซึ่งนอยกวา 90 ดังนัน้ F5 อยู Class

- เปรียบเทียบกับ

195 – 30 = 165 ซึ่งมากกวา 90 ดังนัน้ F5 อยูกนั คนละ

Class กับF1
เดียวกับ F2
Class กับ F3
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เมื่อทราบวา F5 และ F2 อยู class เดียวกันตองคํานวณหาคา
กลาวมาในตอนตน จะไดเทากับ 37.5
= 37.5

= 315

F1(315)

ใหมจากสมการที่

= 195

F2(45)

F3(180)

F5(30)

F4(210)

ตาราง 2-4 Update center of Class ครั้งที่ 3

จากตาราง Update center of Class ที่เสร็จแลว สามารถบอกไดวามีวตั ถุอยู 3 วัตถุ คือ
วัตถุที่ 1 ที่เคลือ่ นทีท่ ํามุม 315 องศา, วัตถุที่ 2 ที่เคลื่อนที่ทาํ มุม 37.5 องศา และ วัตถุที่ 3 ที่
เคลื่อนทีท่ ํามุม 195 องศา

รูปภาพ 2-10 ผลลัพธของการ Classification
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2.4

หลักการของ Image processing

2.4.1 Image processing

Image processing คือ การแปลงขอมูลภาพใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิตอล ซึ่งสามารถที่
จะนําเอาขอมูลนี้มาวิเคราะหและจัดการตามกระบวนการตางๆดวยคอมพิวเตอรได ซึ่งลําดับของ
Digital Image Processing สามารถแสดงไดดังรูปที่ 2-11
Image

Image Aquisition

Color Image

Image Storage

Gray Scale Image

Image
Enhancement

Binary Image

Image Analysis

Binary Image

Image Recognition

รูปภาพ 2-11 แสดงลําดับขั้นตอนของ Digital image processing

Image Acquisition เปนกระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูลภาพ โดยการแปลงสัญญาณ
อนาล็อกไปเปนสัญญาณดิจิตอล ซึ่งสามารถประมวลผลไดดวยคอมพิวเตอร

รูปภาพ 2-12 แสดง Image acquisition process
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Image Storage

เปนกระบวนการที่เก็บขอมูลภาพ ซึ่งจะเก็บในรูปแบบ
สัญญาณดิจิตอลไวในหนวยความจํา

Image Enhancement

เปนกระบวนการที่ประกอบดวยเทคนิคทีห่ ลากหลาย
ในการจะนํามาซึ่งภาพที่มีความชัดเจนและคมชัดยิ่งขึน้
หรือเปนการแปลง
ภาพใหมีความเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหภาพโดย
มนุษยหรือคอมพิวเตอรตอไป

Image Analysis

เกี่ยวกับวิธีการอธิบายและการจดจําขอมูลภาพดิจิตอล
ซึ่งอินพุตของระบบขอมูลภาพดิจิตอลและเอาทพุตจะ
เปนเครื่องหมายที่ใชแทนขอมูลภาพดิจิตอลเหลานั้น ใน
การวิเคราะหภาพมีอยูหลายวิธีดวยกันที่ไดนํามาจาก
การทํางานของภาพนั้น

Image Recognition

เปนกระบวนการจดจําภาพ

การเก็ บ ข อ มู ล ภาพลงหน ว ยความจํ า ของคอมพิ ว เตอร ส ามารถทํ า ได โ ดยการจอง
หนวยความจําของเครื่องไวในรูปของตัวแปรอะเรย (array) โดยคาในแตละชองของอะเรยแสดงถึง
คุณสมบัติของจุดภาพ (pixel) และตําแหนงของชองอะเรยเปนตัวกําหนดตําแหนงของจุดภาพ
2.4.2 รูปภาพแบบสี (Color Images)

การนําภาพแบบมีสีเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรจะเปรียบเสมือนการนําภาพเขาสูคอมพิวเตอร
3 รูปในเวลาเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดขึ้นอยูกับระบบชนิดของสี ในระบบ RGB จะใชความเขมเปน
สีแดง สีเขียว และ สีน้ําเงิน
2.4.3 การจับภาพ (Capture)

ผลลัพธที่ไดจากกลองวิดีโอสวนมากจะเปนสัญญาณในระบบ RGB ซึง่ ถานําอุปกรณ
ดังกลาวมาตอกับคอมพิวเตอร จําเปนตองใชอุปกรณเพิม่ เติมในการแปลงภาพดังกลาวเขาสู
คอมพิวเตอร โดยที่อุปกรณนนั้ จะทําหนาทีร่ ับภาพเปนเฟรมๆ โดยอาจจะใชหนวยความจําของ
คอมพิวเตอร เพื่อที่จะแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล หรืออาจมีหนวยความจําเปนของ
ตนเอง ซึ่งหนวยความจําดังกลาวเรียกวา Frame Buffer
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2.5

เทคนิคการใช Image processing

2.5.1 อิมเมจดิจิตอล

อิมเมจดิจิตอลเปนผลมาจากการสุมคาในระบบพิกัด Space หรือ (Spatial Coordinate)
ดังรูปที่ 1 และการทํา Quantization ของคาระดับความสวาง (Brightness Value) หรือความเขม
(Intensity) ระบบพิกัด Space นี้จะใชกับการแสดงอิมเมจดิจิตอล ซึ่งจะมีขนาดความกวางและ
ความสูงของอิมเมจแสดงในแกน Y และ X ตามลําดับ สวนจุดใดๆ ที่วางบนระนาบ XY จะเปน
ฟงกชัน f(x,y) และเรียกวา พิกเซล (Pixel) ที่แสดงถึงคาระดับความเขม ซึ่งจะเปนจํานวนที่นัดได
จํากัด (Finite Number) แบบไมตอเนื่อง หรือเรียกวา Discrete Quantity คา Discrete Quantity
เปนผลมาจากการทํา Quantization โดยจะใชการแปลงจากอนาล็อก (Analog) เปนดิจิตอล
(Digital)

รูปภาพ 2-13 ระบบพิกัด Space
2.5.2 วิธีการอานขอมูลพิกเซลของอิมเมจ

จากรูปที่ 2-13 จุดที่วางอยูในพิกัด Space นี้ก็คือ พิกเซล (Pixel) หรือ Picture Element
ซึ่งก็คือความสวางหรือคา Luminance (L) ของอิมเมจ ถาอิมเมจนั้นเปนภาพขาวดํา ขนาด 8 บิต
จะมีคา L เทากับ 2^n หรือเทากับ 256 ระดับ คือตั้งแต 0 (พิกเซลสีดาํ ) จนถึง 255 (พิกเซลสีขาว)
(0<=L<=255) บางครั้งคาความสวาง (L) อาจมีความหมายถึงระดับความละเอียดของอิมเมจ
(Image Resolution)
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ถาพิกเซลเปนภาพขาวดํา จะอานคาอิมเมจดิจิตอลในรูปเมตริก 2 มิติ ขนาด M*N ไดดังนี้

โดยที่ คา f(x,y) จะอยูในชวง 0 ถึง 255 (0<=f(x,y)<=L)
สมมุติวาอานคาพิกเซลจากอิมเมจหนึ่งได f(x,y) เทากับ 10 แสดงวา จุดพิกเซลนั้นมีความ
สวางนอยมากหรือคอนขางจะดํา ถาคาที่อา นไดเปน 250 แสดงวา จุดพิกเซลนัน้ สวางมาก
การรับภาพของการจัดเก็บนัน้ จะทําการจัดเก็บเปนโมโนมี 256 ระดับ คือ ไดจากการที่แมสีแตละสี
มีขนาด 8 บิต และจะมีการรวมการใชหลักการของโมเดลสีดวย
2.5.3 โมเดลสี (Color Model)

โมเดลสีหรือ Color Space ประกอบไปดวย 3 แมสหี ลัก ไดแก สีแดง เขียว และน้ําเงิน ถา
นําแตละแมสมี าพล็อตกราฟในระบบพิกดั Color Space โดยแตละสีมีคา 0 ถึง 1 (0 แสดงถึง
ความมืด และ 1 แสดงถึงความสวางจะไดจากการผสมสีทางแสงหรือการบวกแมสีเขาดวยกัน
(Additive Primary Color) ดังรูปที่ 2-14

รูปภาพ 2-14 โมเดลสีในระบบพิกัด Color Space
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รูปภาพ 2-15 การผสมสีทางแสง (Additive Primary Color)

ถาแตละแมสีเปนขนาด 8 บิต รวมทัง้ หมด เทากับ 24 บิต ซึ่งสามารถสรางสีใหมไดถึง
256*256*256 เทากับ 16, 777,216 สี ในที่นี้จะใชพกิ เซลเปนภาพสีเทากับ 8 บิต หรือเรียกวา มี
ความลึกเทากับ 24 บิต เปนหลัก
ถาพิกเซลเปนภาพสีขนาด 24 บิต จะอานคาอิมเมจดิจิตอลในรูปแบบเมตริก 2 มิติขนาด
M*N เหมือนกับในสมการ (1.) แตคา f(x,y) จะอยูในชวงที่ประกอบดวย
R ระดับ 0 จนถึง 255 (0<=R<=255)
G ระดับ 0 จนถึง 255 (0<=G<=255)
และ

B ระดับ 0 จนถึง 255 (0<=B<=255)
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บทที่ 3 รายละเอียดการทํางาน
ในสวนนี้แสดงรายละเอียดและการทํางานของระบบที่ไดออกแบบไว ซึ่งเกี่ยวกับการ
พัฒนาโปรแกรมภาษาซีรวมกับไลบรารีการประมวลผลภาพ OpenCV โดยใช Visual Studio 6
เปนเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีการรับภาพจาก Webcam แลวนําภาพที่
ไดมาประมวลผลตามอัลกอริทึมที่ไดศึกษา

3.1

หลักการทํางานของโปรแกรม

หลักการทํางานของโปรแกรม เมื่อโปรแกรมเริ่มทํางานจะมีการกําหนดคาเริ่มตนใหกับตัว
แปรที่ ไ ด ป ระกาศไว หลั ง จากที่ ผ า นกระบวนการดั ง กล า วแล ว โปรแกรมจะทํ า การติ ด ต อ กั บ
Webcam เพื่อ capture ภาพ จากนั้นลดขนาดของภาพ และแปลงเปนภาพแบบ 1 แชนแนล เพื่อ
การคํานวณที่รวดเร็วขึ้น โปรแกรมจะนําภาพที่ไดจากการลดขนาด และแปลงเปนภาพแบบ 1
แชนแนลแลว มาทําการประมวลผลคํานวณหาผลลัพธตามอัลกอริทึมที่ตองการ ซึ่งโครงงานนี้ใช
การคํานวณคา Optical Flow แลวจึงแสดงผลลัพธที่ไดจากการคํานวณมาเปนเวกเตอรการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อไดเวกเตอรการเคลื่อนที่ของวัตถุแลว จะนําเวกเตอรการเคลื่อนที่ของวัตถุมา
แยกการเคลื่อ นไหวในทิศ ทางต า งๆ กัน หลัง จากนั้นโปรแกรมจะทํ าการตรวจสอบเงื่ อนไขวา
ตองการจะหยุดการประมวลผลโปรแกรมตอไปหรือไม ถาตองการ โปรแกรมก็จะหยุดการทํางาน
ของโปรแกรม แตถาไมตองการ โปรแกรมก็จะทํางานตอไป
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3.1.1 Flow Chart ลําดับขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมโปรแกรม

รูปภาพ 3-1 Flow chart แสดงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม

Motion Detection by Optical flow

29

3.1.2 โปรแกรม

1. Initial System
1.1 ทําการสราง Form ขึ้นมา
เพื่อแสดงภาพ Input และ Output โดยมีปมุ start ใชในการเริ่มการทํางาน และ
ปุม cancel ใชในการหยุดการทํางาน
ทําในสวน Method onInitDialog ของ CDialog
CDialog::OnInitDialog();
1.2 กําหนดตัวแปรของระบบ และกําหนดคาตัวแปร
สรางตัวแปร ImageSource เพื่อเก็บภาพ ที่รับไดจากกลอง
สรางตัวแปร ImageGray เพื่อเก็บภาพ ทีแ่ ปลงเปนภาพหนึ่งแชนแนล
สรางตัวแปร ImageOutput เพื่อเก็บภาพ ที่ใชแสดงเปนภาพ 0utput
สรางตัวแปร ImgOpticalFlow เพือ่ เก็บภาพ ที่ใชแสดงภาพผลลัพธของOpticalFlow
สรางตัวแปร img1 ถึง img8 เพื่อเก็บภาพ ที่ใชแสดงภาพผลลัพธหลังจากการ
แยกการเคลื่อนไหวทัง้ 8 ทิศทาง
พรอมทั้งกําหนดขนาดความกวาง 320 ความสูง 240 พิกเซล และกําหนดขนาด
จํานวน 8 บิต และ ขนาด 3 แชนแนล
CvSize imgSize = cvSize(320,240);
IplImage *ImageSource = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage *ImageGray

= cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);

IplImage *ImageOutput = cvCreateImage( imgSize1 , IPL_DEPTH_8U, 3);

IplImage* img1 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img2 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img3 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img4 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
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IplImage* img5 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img6 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img7 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img8 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage *ImgOpticalFlow = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);

สรางตัวแปร frame1, frame1_1C, *frame2_1C, eig_image, temp_image,
pyramid1, pyramid2 เพื่อจะนําไปใชในการคํานวณหา Optical Flow
static IplImage *frame1 = NULL, *frame1_1C = NULL, *frame2_1C = NULL,
*eig_image = NULL, *temp_image = NULL, *pyramid1 = NULL, *pyramid2 =
NULL;

สรางตัวแปร frameLast และ frame พรอมทั้งกําหนดขนาดเทากับ imgSize
(ความกวาง 320 ความสูง 240 พิกเซล )และกําหนดขนาดจํานวน 8 บิต และ ขนาด 3
แชนแนล
IplImage *frameLast

= cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);

IplImage *frame

= cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);

2. Connect to Camera
โปรแกรมทําการติดตอรับภาพจากกลอง ผานทางฟงกชนั Callback ของ
OpenCV โดยทําการกําหนดคาเริ่มตนของฟงกชนั ดังนี้
cvcamSetProperty(out[0] , CVCAM_PROP_ENABLE, CVCAMTRUE);
cvcamSetProperty(out[0] , CVCAM_PROP_RENDER, CVCAMTRUE);
cvcamSetProperty(out[0],

CVCAM_PROP_CALLBACK, callback);

cvcamInit();
cvcamStart();
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3. Resize
ใน Application ที่ตองการการประมวลผลแบบ real time การใชภาพที่มีขนาด
ใหญ จะใชเวลาในการประมวลผลมาก ดังนัน้ จึงควรลดขนาดภาพลงเพื่อลดเวลาในการ
ประมวลผลใหเหมาะสมกับการทํางานแบบ real time
cvResize(image,ImageOutput, CV_INTER_LINEAR );

4. Calculating with Algorithm
4.1 กําหนดตัวแปร และกําหนดคาตัวแปร
สรางตัวแปรเก็บภาพที่จะนําไปใชในการคํานวณหา Optical Flow พรอม
กําหนดคาขนาดภาพ
สรางตัวแปร number_of_features เพื่อใชในการเก็บจุดบนภาพจํานวน 400 จุด
CvPoint2D32f frame1_features[400];
int number_of_features;
number_of_features = 400;

หาจุดลักษณะเฉพาะที่สาํ คัญบนภาพ frame1_1C จํานวน 400 จุด ดวยฟงกชัน
cvGoodFeaturesToTrack
cvGoodFeaturesToTrack(frame1_1C, eig_image, temp_image,
frame1_features, &number_of_features, .01, .01, NULL);

สรางอะเรย frame2_features, optical_flow_found_feature
,optical_flow_feature_error และสรางอะเรย 2 มิติ frame2_features ใหมีขนาด 400
elements ที่จะนําไปใชในการคํานวณหา Optical Flow ตอไป
พรอมกําหนดคาขนาดใหกบั ตัวแปร optical_flow_window ใหมีขนาด 3*3
CvPoint2D32f frame2_features[400];
char optical_flow_found_feature[400];
float optical_flow_feature_error[400];
CvSize optical_flow_window = cvSize(3,3);
CvTermCriteria optical_flow_termination_criteria
= cvTermCriteria( CV_TERMCRIT_ITERCV_TERMCRIT_EPS, 20, .3 );
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4.2 คํานวณหา Optical Flow
โดยเลือกใชฟง กชนั่ cvCalcOpticalFlowPyrLK ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย ซึง่
การทํางานของฟงกชนั่ นําภาพเฟรมแรก ณ เวลา t มาเปรียบเทียบกับภาพเฟรมทีส่ อง เวลา t+dt
โดยใชหลักฟงกชัน CalcOpticalFlowPyrLK นี้คํานวณหา optical flow ระหวางกลุม ของจุดบน
ภาพสองภาพ ฟงกชันจะคนหา flow ดวย sub pixel อยางแมนยํา โดยใชพารามิเตอร pyrA และ
pyrB ซึ่งพารามิเตอรสองตัวนี้ คือคาพีระมิด ซึ่งจะคํานวณหาไดตามทฤษฎีของ Lucas Kanade Feature
Tracke [10]
cvCalcOpticalFlowPyrLK(frame1_1C, frame2_1C,
pyramid1,pyramid2,frame1_features, frame2_features,
number_of_features, optical_flow_window, 5,
optical_flow_found_feature, optical_flow_feature_error,
optical_flow_termination_criteria, 0 );

พารามิเตอรในฟงกชนั่
frame1_1C

คือ ภาพเฟรมแรก ณ เวลา t

frame2_1C

คือ ภาพเฟรมที่สอง ณ เวลา t + dt

pyramid1

คือ ตัวแปรที่ใชบัพเฟอรคา pyramid[10] ของเฟรมแรก

pyramid2

คือ ตัวแปรที่ใชบัพเฟอรคา pyramid[10] ของเฟรมที่สอง

frame1_features

คือ อะเรยของจุดที่พบFlow

frame2_features

คือ อะเรย 2 มิติที่เก็บตําแหนงของ input feature ในรูปที่สอง

number_of_features คือ featuresในเฟรมที่สอง
optical_flow_window คือ ขนาดหนาตางในการหาแตละ pyramid level
5

คือ ขนาดสูงสุดของ pyramid level

optical_flow_found_feature คือ อะเรยทมี่ กี าร set คาทุก element เปน 1 ถามีการ
พบ flow ที่มีความสอดคลองกับ feature และ set คาทุก element เปน 0 ถาไมมกี ารพบ flow
optical_flow_feature_error
original points กับ moved points

คือ อะเรยที่เก็บความแตกตางของรอยตอ ระหวาง

optical_flow_termination_criteria คือ คาที่ใชบอกในการหยุดวนหา flow
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5. Classification
ทําการแยกแยะวัตถุเคลื่อนไหวของวัตถุ โดยแบงการแยกแยะการเคลื่อนไหว
ต า งๆ ออกเป น 8 ทิ ศ ทาง คื อ ทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต ทิ ศ ตะวั น ออก ทิ ศ ตะวั น ตก ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียง
ใต

รูปภาพ 3-2 ทิศอางอิงในการแยกการเคลื่อนไหว 8 ทิศ

5.1 วนลูปเช็คคามุมของ Flow เพื่อแยกการเคลื่อนไหวใน 8 ทิศทาง
int count[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
Arrow angle1[400],angle2[400],angle3[400],angle4[400],
angle5[400],angle6[400],angle7[400],angle8[400];
for(i = 0; i < number_of_features ; i++)
{

5.2 แยกการเคลื่อนไหวในทิศที่ 1 ในชวงมุม -22.5 องศา ถึง 22.5 องศา
if(angleArr[i].angle >= (-1)*(pi/8) && angleArr[i].angle <= pi/8)
{
angle1[count[0]] = angleArr[i];
count[0]++;
}
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5.3 แยกการเคลื่อนไหวในทิศที่ 2 ในชวงมุม 22.5 องศา ถึง 67.5 องศา
else if(angleArr[i].angle >= pi/8 &&
angleArr[i].angle <= (0.375)*pi)
{
angle2[count[1]] = angleArr[i];
count[1]++;
}

5.4 แยกการเคลื่อนไหวในทิศที่ 3 ในชวงมุม 67.5 องศา ถึง 112.5 องศา
else if(angleArr[i].angle >= (0.375)*pi &&
angleArr[i].angle <= (0.625)*pi)
{
angle3[count[2]] = angleArr[i];
count[2]++;
}

5.5 แยกการเคลื่อนไหวในทิศที่ 4 ในชวงมุม 112.5 องศา ถึง 157.5 องศา
else if(angleArr[i].angle >= (0.625)*pi &&
angleArr[i].angle <= (0.875)*pi)
{
angle4[count[3]] = angleArr[i];
count[3]++;
}

5.6 แยกการเคลื่อนไหวในทิศที่ 5 ชวงมุม 157.5 องศา ถึง 202.5 องศา
else if(angleArr[i].angle >= (-1)*(0.375)*pi &&
angleArr[i].angle <= (-1)*(pi/8))
{
angle5[count[4]] = angleArr[i];
count[4]++;
}
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5.7 แยกการเคลื่อนไหวในทิศที่ 6 ชวงมุม -22.5 องศา ถึง -67.5 องศา
else if(angleArr[i].angle >= (-1)*(0.625)*pi &&
angleArr[i].angle <= (-1)*(0.375)*pi)
{
angle6[count[5]] = angleArr[i];
count[5]++;
}

5.8 แยกการเคลื่อนไหวในทิศที่ 7 ชวงมุม -67.5 องศา ถึง -112.5 องศา
else if(angleArr[i].angle >= (-1)*(0.875)*pi &&
angleArr[i].angle <= (-1)*(0.625)*pi)
{
angle7[count[6]] = angleArr[i];
count[6]++;
}

5.9 แยกการเคลื่อนไหวในทิศที่ 8 ชวงมุม -112.5 องศา ถึง -157.5 องศา
else if(angleArr[i].angle >= (0.875)*pi &&
angleArr[i].angle <= 1.125*pi)
{
angle8[count[7]] = angleArr[i];
count[7]++;
}

6. Show Result
หลังจากที่คํานวณหาคาOptical Flow ไดแลว ก็จะวาดเสนแสดงทิศทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ตามมุมและองศาที่คํานวณได โดยอาศัยหลักสมการทางคณิตศาสตร
6.1 วนลูปเพื่อเช็ความี flow หรือไม ถามีใหนาํ ไปวาดเวกเตอรสีแดง ทีข่ นาดเสนหนา 1
หนวย
for(int i = 0; i < number_of_features; i++)
{
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if ( optical_flow_found_feature[i] == 0 ) continue;
int line_thickness;
line_thickness = 1;
CvScalar line_color;
line_color = CV_RGB(255,0,0);

6.2 คํานวณหามุม และขนาดความยาวเสน flow ตามสมการทางคณิตศาตร
L

= √(Py-Qy)2 + (Px-Qy)2

Ө

=

arctan b/a
c

b

a
CvPoint p,q;
p.x = (int) frame1_features[i].x;
p.y = (int) frame1_features[i].y;
q.x = (int) frame2_features[i].x;
q.y = (int) frame2_features[i].y;
double angle;
angle = atan2( (double) p.y - q.y, (double) p.x - q.x );
double hypotenuse;
hypotenuse = sqrt( square(p.y - q.y) + square(p.x - q.x) );
q.x = (int) (p.x - 3 * hypotenuse * cos(angle));
q.y = (int) (p.y - 3 * hypotenuse * sin(angle));
cvLine( frame1, p, q, line_color, line_thickness,CV_AA, 0 );
p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle + pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle + pi / 4));
cvLine( frame1, p, q, line_color, line_thickness, CV_AA, 0 );
p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle - pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle - pi / 4));
cvLine( frame1, p, q, line_color, line_thickness, CV_AA, 0 );
}
cvShowImage("Optical Flow", frame1);
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3.2

Dialog การใชงานของโปรแกรม

เมื่อ run โปรแกรม จะมีการสรางหนาตางdialog เพื่อรับคาจากผูใชงานในการเริ่มตนรับ
ภาพจากกลอง โดยการใชปมุ start และ ใชปุม cancel หยุดการทํางานของโปรแกรม

รูปภาพ 3-3 dialog เริ่มตนการใชงาน

หลังจาก Start โปรแกรม จะมี dialog ในการเลือกกลองที่จะใชงานรวมกับโปรแกรม

รูปภาพ 3-4 dialog เลือกกลอง
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เมื่อเริ่มตนรับภาพจากกลองจะมีการแสดงภาพ ที่รับมาแสดงในขนาดความละเอียดของ
กลอง 320*240 และแสดงในขนาดขยาย 640*480 พรอมกับแสดงหนาตางการหา Optical Flow
ในขนาดภาพ320*240 ดังรูปที่แสดง

รูปภาพ 3-5 dialog แสดงการภาพตนฉบับและหา Optical Flow

หลังจากโปรแกรมแสดงหนาการหา Optical Flowแลว โปรแกรมจะแสดงหนาตางการแยกการ
เคลื่อนไหว 8ทิศทาง
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รูปภาพ 3-6 dialog หนาตางแยกการเคลื่อนที่ทั้ง 8 ทิศ
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3.3

ผลลัพธโปรแกรมการคํานวณหา Optical Flow

รูปภาพ 3-7 แยกมือออกจากกัน

รูปภาพ 3-8 เคลื่อนที่ขึ้นลงสลับกัน

รูปภาพ 3-9 หมุนกลองไปทางขวา
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outputเริ่มตน

Input

ผลลัพธหลังการ Classified 8ทิศทาง

1

2

4

3

5

7

6

8

รูปภาพ 3-10 ตัวอยางการเคลื่อนไหวในแนวทิศที่ 1 ตามทิศอางอิง
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outputเริ่มตน

Input
ผลลัพธหลังการ Classified 8ทิศทาง

1

2

3

4

5

6

7

8

รูปภาพ 3-11 ตัวอยางการเคลื่อนไหวในแนวทิศที่ 3 ตามทิศอางอิง
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output เริ่มตน

Input
ผลลัพธหลังการ Classified 8ทิศทาง

1

2

3

4

5

6

7

8

รูปภาพ 3-12 ตัวอยางการเคลื่อนไหวในแนวทิศที่ 1 และทิศที่ 8 ตามทิศอางอิง
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บทที่ 4 สรุปผลและขอเสนอแนะ
4.1

สรุปผลการดําเนินงาน

จากการดําเนินงานในโครงงาน Motion Detection by Optical flow นี้เพื่อที่จะ
นําไปใชในระบบตรวจสอบผูบุกรุกหรือระบบเฝาระวัง ซึ่งการจับความเคลื่อนไหวเปนหนึ่งในวิธี
สําคัญเพื่อตรวจจับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ โดยไดเนนไปที่กรณีศึกษาในกรณีที่ตัวกลองสามารถ
เคลื่อนที่ไปดวย ซึ่งเทคนิค background subtraction จึงไมสามารถใชได การจับความเคลื่อนไหว
โดยเทคนิค optical flow จึงไดถูกนํามาใช โดยสามารถใชในการหาความเร็ว ทิศทาง และยัง
สามารถแยกแยะและระบุวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ได หลังจากที่ไดศึกษาและพัฒนาโครงงานมาเปน
ระยะเวลา 2 ภาคการเรียน โดยไดนําเทคนิคการหา opticalflow ที่อางอิงจากทฤษฎีของ Lucas –
Kanade method มาใชในการพัฒนาโครงงาน ซึ่งสามารถทํางานไดผลลัพธคอนขางตรงตาม
เปาหมายที่วางไว คือสามารถหา optical flow ของวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ได และสามารถแยกแยะ
วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ได โดยสามารถแยกแยะวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ตางกันได 8 ทิศทาง

4.2

ปญหาและอุปสรรค

เนื่องดวยการเขียนโปรแกรมมีการ include library OpenCV เขามา ซึ่งขาพเจาไม
เข า ใจวิ ธี ก ารใช ง านของฟ ง ก ชั น หลาย ๆ ฟ ง ก ชั น จึ ง ทํ า ให เ สี ย เวลาในการศึ ก ษาและพั ฒ นา
โปรแกรมมากกวาปกติ และเนื่องจากมีประสบการณและความชํานาญในดานการเขียนโปรแกรม
คอนขางนอย จึงทําใหโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมามีการจองหนวยความจําเปนจํานวนมาก จึงไม
สามารถรันการทํางานของโปรแกรมเปนเวลานานๆได และหลังการรันโปรแกรมทุกครั้ง จะตองทํา
การปดโปรเซสการทํางานของโปรแกรมกอน เพื่อจะรันโปรแกรมครั้งตอไปได จึงทําใหเกิดความไม
สะดวกในการใชงาน

Motion Detection by Optical flow

45

บรรณานุกรม
[1]

นิรุธ อํานวยศิลป , “คูมือการเขียนโปรแกรม Microsoft Vision 6.0” บริษัท ส.เอเซีย
เพรส (1989) จํากัด

[2]

วรวุฒิ เทีย่ งธรรม , “เรียนลัด Vision C++ 6.0” บริษัท ออฟเซส เพรส จํากัด

[3]

J. P. Lewis, “Fast Normalized Cross-Correlation”,
July,24,2007, http://www.idiom.com/~zilla/Work/nvisionInterface/nip.html

[4]

“Optical Flow” http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_flow [12/07/2550]

[5]

“Lucas–Kanade
method” http://en.wikipedia.org/wiki/Lucas%E2%80%93Kanade_method
[17/07/2550]

[6]

“Horn–Schunck
method” http://groups.google.ws/group/OpenCV/msg/ec125224a1123fc2
[19/07/2550]

[7]

Jiangjian Xiao, Hui Cheng, Harpreet Sawhney, Cen Rao, and Michael Isnardi,
“Bilateral Filtering-based Optical Flow Estimation with Occlusion Detection",
July,30,2007, http://www.cs.ucf.edu/~jxiao/opticalflow.htm

[8]

“CalcOpticalFlowBM
examples” http://groups.google.ws/group/OpenCV/msg/ec125224a1123fc2
[04/08/2550]

[9]

CalcOpticalFlowPyrLK.CV Reference
Manual.
http://www.cse.iitb.ac.in/~sharat/curre
nt/cs663/opencv/ref/opencvref_cv.htm [15/08/2550]

Motion Detection by Optical flow

46

[10]

[Bouguet00] Jean-Yves Bouguet. Pyramidal Implementation of the Lucas
Kanade Feature Tracker.

http://www.cse.iitb.ac.in/~sharat/current/cs663/opencv/ref/opencvref_cv.htm#pa
per_bouguet00 [15/08/2550]

Motion Detection by Optical flow

47

ภาคผนวก
Source Code ของโปรแกรม
รายละเอียด code ไฟล testDlg.cpp
การประกาศคาเริ่มตน
#include "stdafx.h"
#include "test.h"
#include "testDlg.h"
#include <cxcore.h>
#include <cv.h>
#include "cvcam.h"
#include <highgui.h>
#include <string.h>
#include "calAverageFlow.h"
#include<fstream.h>

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

#define cvMirror cvFlip
#define ID_USER1

30000

void callback(IplImage *image);

CvSize imgSize = cvSize(320,240);
CvSize imgSize1 = cvSize(640,480);
IplImage *ImageSource = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
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IplImage *ImageGray

= cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);

IplImage *ImageOutput = cvCreateImage( imgSize1 , IPL_DEPTH_8U, 3);

IplImage* img1 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img2 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img3 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img4 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img5 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img6 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img7 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img8 = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);

IplImage *ImgOpticalFlow = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);

static IplImage *frame1 = NULL, *frame1_1C = NULL, *frame2_1C = NULL,
*eig_image = NULL, *temp_image = NULL, *pyramid1 = NULL, *pyramid2 =
NULL;
IplImage

*frameLast = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);

IplImage

*frame = cvCreateImage( imgSize , IPL_DEPTH_8U, 3);

char str[2000];
CvPoint p,q;

CWnd* Source;
CDC* SourceDC;

CWnd* Gray;
CDC* GrayDC;

CWnd* Output;
CDC* OutputDC;

CWnd* OpticalFlow;
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CDC* OpticalFlowDC;
CTestDlg *pMainDialog = NULL;

BITMAPINFO m_BitmapInfo;
BITMAPINFO m_BitmapInfo1;

fstream file_op("c:\\test_file.txt",ios::out);

static const double pi = 3.14159265358979323846;

inline static double square(int a)
{
return a * a;
}

inline static void allocateOnDemand( IplImage **img, CvSize size, int
depth, int channels )
{
if ( *img != NULL )

return;

*img = cvCreateImage( size, depth, channels );
if ( *img == NULL )
{
fprintf(stderr, "Error: Couldn't allocate image.
memory?\n");

Out of

exit(-1);
}
}
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สวนการจัดการ Dialog ของโปรแกรม และรับคําสั่งจากผูใ ชงาน
class CAboutDlg : public CDialog
{
public:
CAboutDlg();

// Dialog Data
enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);

support

protected:
DECLARE_MESSAGE_MAP()
};

CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)
{
}

void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
CDialog::DoDataExchange(pDX);
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
END_MESSAGE_MAP()
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CTestDlg dialog
CTestDlg::CTestDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialog(CTestDlg::IDD, pParent)
{
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m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
}

void CTestDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
CDialog::DoDataExchange(pDX);
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CTestDlg, CDialog)
ON_WM_SYSCOMMAND()
ON_WM_PAINT()
ON_WM_QUERYDRAGICON()
ON_BN_CLICKED(IDSTART, OnStart)

END_MESSAGE_MAP()
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CTestDlg message handlers

BOOL CTestDlg::OnInitDialog()
{
CDialog::OnInitDialog();

ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);

CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
if (pSysMenu != NULL)
{
CString strAboutMenu;
strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
if (!strAboutMenu.IsEmpty())
{
pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
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pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX,
strAboutMenu);
}
}
SetIcon(m_hIcon, TRUE);

// Set big icon

SetIcon(m_hIcon, FALSE);

// Set small icon

// TODO: Add extra initialization here
memset(&m_BitmapInfo,0,sizeof(BITMAPINFO));
m_BitmapInfo.bmiHeader.biSize = sizeof(BITMAPINFO);
m_BitmapInfo.bmiHeader.biWidth = 320;
m_BitmapInfo.bmiHeader.biHeight = 240;
m_BitmapInfo.bmiHeader.biPlanes = 1;
m_BitmapInfo.bmiHeader.biBitCount = 24;

memset(&m_BitmapInfo1,0,sizeof(BITMAPINFO));
m_BitmapInfo1.bmiHeader.biSize = sizeof(BITMAPINFO);
m_BitmapInfo1.bmiHeader.biWidth = 640;
m_BitmapInfo1.bmiHeader.biHeight = 480;
m_BitmapInfo1.bmiHeader.biPlanes = 1;
m_BitmapInfo1.bmiHeader.biBitCount = 24;

}

void CTestDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
{
if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)
{
CAboutDlg dlgAbout;
dlgAbout.DoModal();
}
else
{
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CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
}
}

void CTestDlg::OnPaint()
{
if (IsIconic())
{
CPaintDC dc(this); // device context for painting

SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(),
0);
// Center icon in client rectangle
int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
CRect rect;
GetClientRect(&rect);
int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
}
else
{
CDialog::OnPaint();
}
}

HCURSOR CTestDlg::OnQueryDragIcon()
{
return (HCURSOR) m_hIcon;
}

void CTestDlg::OnStart()
{
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int key = -1;

pMainDialog = this;

Source = GetDlgItem(IDC_SOURCE);
SourceDC = Source->GetDC();

OpticalFlow = GetDlgItem(IDC_GRAY);
OpticalFlowDC = OpticalFlow->GetDC();

Output = GetDlgItem(IDC_OUTPUT);
OutputDC = Output->GetDC();

int* out;
int ncams = cvcamGetCamerasCount( );
int nselected = cvcamSelectCamera(&out);

cvcamSetProperty(out[0] , CVCAM_PROP_ENABLE, CVCAMTRUE);

cvcamSetProperty(out[0] , CVCAM_PROP_RENDER, CVCAMTRUE);

cvcamSetProperty(out[0] ,

CVCAM_PROP_CALLBACK, callback);

cvcamInit();
cvcamStart();
cvNamedWindow( "-22.5 ==> 22.5");
cvNamedWindow( "22.5 ==> 67.2");
cvNamedWindow( "67.5 ==> 112.5");
cvNamedWindow( "112.5 ==> 157.5");
cvNamedWindow( "-22.5 ==> -67.5");
cvNamedWindow( "-67.5 ==> -112.5");
cvNamedWindow( "-112.5 ==> -157.5");
cvNamedWindow( "157.5 ==> -157.5");
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}

void CTestDlg::OnCancel()
{
cvReleaseImage(&frame);
cvReleaseImage(&frame1);
cvReleaseImage(&frameLast);
cvReleaseImage(&frame1_1C);
cvReleaseImage(&frame2_1C);
cvReleaseImage(&eig_image);
cvReleaseImage(&temp_image);
cvReleaseImage(&pyramid1);
cvReleaseImage(&pyramid2);

CDialog::OnCancel();

file_op.close();
}
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สวนการรับภาพจากกลองเพือ่ มาคํานวณ และประมวลตามอัลกอริทมึ
void callback(IplImage *image)
{
cvResize(image,ImageOutput, CV_INTER_LINEAR );

long current_frame = 0;
cvCopyImage(frameLast, frame);

allocateOnDemand( &frame1_1C, imgSize, IPL_DEPTH_8U, 1 );
cvConvertImage(frame, frame1_1C, CV_CVTIMG_FLIP);
allocateOnDemand( &frame1, imgSize, IPL_DEPTH_8U, 3 );
cvConvertImage(frame, frame1, CV_CVTIMG_FLIP);

cvCopyImage(image , frame);

if (frame == NULL)
{
fprintf(stderr, "Error: Hmm. The end came sooner
than we thought.\n");
}
// Query Frame 2
allocateOnDemand( &frame2_1C, imgSize, IPL_DEPTH_8U, 1 );
cvConvertImage(frame, frame2_1C, CV_CVTIMG_FLIP);

allocateOnDemand( &eig_image, imgSize, IPL_DEPTH_32F, 1 );
allocateOnDemand( &temp_image, imgSize, IPL_DEPTH_32F, 1 );

CvPoint2D32f frame1_features[400];
int number_of_features;
number_of_features = 400;

cvGoodFeaturesToTrack(frame1_1C, eig_image, temp_image,
frame1_features, &number_of_features, .01, .01, NULL);
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//percolated point
cvFindCornerSubPix(
number_of_features,

frame1_1C,frame1_features,

cvSize(10, 10), cvSize(-1,-1),

cvTermCriteria(CV_TERMCRIT_ITER|CV_TERMCRIT_EPS,20,0.03));
CvPoint2D32f frame2_features[400];
char optical_flow_found_feature[400];
float optical_flow_feature_error[400];

CvSize optical_flow_window = cvSize(3,3);
CvTermCriteria optical_flow_termination_criteria
= cvTermCriteria( CV_TERMCRIT_ITER |
CV_TERMCRIT_EPS, 20, .3 );

allocateOnDemand( &pyramid1, imgSize, IPL_DEPTH_8U, 1 );
allocateOnDemand( &pyramid2, imgSize, IPL_DEPTH_8U, 1 );
IplImage *velocityX = cvCreateImage(imgSize,
IPL_DEPTH_32F, 1);
IplImage *velocityY = cvCreateImage(imgSize, IPL_DEPTH_32F,
1);

// calculate Optical Flow
cvCalcOpticalFlowPyrLK(frame1_1C, frame2_1C, pyramid1,
pyramid2,frame1_features, frame2_features, number_of_features,
optical_flow_window, 5, optical_flow_found_feature,
optical_flow_feature_error, optical_flow_termination_criteria, 0 );

Arrow *angleArr = new Arrow [number_of_features];
for(int i = 0; i < number_of_features; i++)
{
if ( optical_flow_found_feature[i] == 0 )

continue;

int line_thickness;
line_thickness = 1;
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CvScalar line_color;
line_color = CV_RGB(255,0,0);

p.x = (int) frame1_features[i].x;
p.y = (int) frame1_features[i].y;
q.x = (int) frame2_features[i].x;
q.y = (int) frame2_features[i].y;

angleArr[i].p.x = p.x;
angleArr[i].p.y = p.y;
angleArr[i].q.x = q.x;
angleArr[i].q.y = q.y;

double angle;
angle = atan2( (double) p.y - q.y, (double) p.x - q.x
);
angleArr[i].angle = angle;
double hypotenuse;
hypotenuse = sqrt( square(p.y - q.y) + square(p.x q.x) );
angleArr[i].hypotenuse = hypotenuse;

/* cut hypotenuse <3 */
if (

hypotenuse > 3 )
{
q.x = (int) (p.x - 3 * hypotenuse * cos(angle));
q.y = (int) (p.y - 3 * hypotenuse * sin(angle));

cvLine( frame1, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );

p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle + pi / 4));
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p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle + pi / 4));
cvLine( frame1, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle - pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle - pi / 4));
cvLine( frame1, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
}
}

cvCopyImage(frame , frameLast);
cvConvertImage(frame1, frame1, 1);
cvCopyImage(frame1, ImgOpticalFlow);
cvSaveImage("source.jpg",frame);
cvSaveImage("output.jpg",ImgOpticalFlow);

// end calculate Optical Flow
//Classified
cvCopyImage(image , img1);
cvCopyImage(image , img2);
cvCopyImage(image , img3);
cvCopyImage(image , img4);
cvCopyImage(image , img5);
cvCopyImage(image , img6);
cvCopyImage(image , img7);
cvCopyImage(image , img8);

cvConvertImage(img1, img1, CV_CVTIMG_FLIP);
cvConvertImage(img2, img2, CV_CVTIMG_FLIP);
cvConvertImage(img3, img3, CV_CVTIMG_FLIP);
cvConvertImage(img4, img4, CV_CVTIMG_FLIP);
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cvConvertImage(img5, img5, CV_CVTIMG_FLIP);
cvConvertImage(img6, img6, CV_CVTIMG_FLIP);
cvConvertImage(img7, img7, CV_CVTIMG_FLIP);
cvConvertImage(img8, img8, CV_CVTIMG_FLIP);

double mue[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
double omega[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
int count[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
Arrow angle1[400],angle2[400],angle3[400],angle4[400],angle5[400],
angle6[400],angle7[400],angle8[400];

for(i = 0; i <= number_of_features ; i++)
{
//1
if( angleArr[i].angle >= (-1)*(pi/8) &&
angleArr[i].angle <= pi/8 )
{
angle1[count[0]] = angleArr[i];
count[0]++;
}
//2
else if(angleArr[i].angle >= pi/8 &&
angleArr[i].angle <= (0.375)*pi )
{
angle2[count[1]] = angleArr[i];
count[1]++;
}
//3
else if(angleArr[i].angle >= (0.375)*pi &&
angleArr[i].angle <= (0.625)*pi)
{
angle3[count[2]]= angleArr[i];
count[2]++;

Motion Detection by Optical flow

61

}
//4
else if(angleArr[i].angle >= (0.625)*pi &&
angleArr[i].angle <= (0.875)*pi)
{
angle4[count[3]] = angleArr[i];
count[3]++;
}
//5
else if(angleArr[i].angle >= (-1)*(0.375)*pi &&
angleArr[i].angle <=(-1)*(pi/8))
{
angle5[count[4]] = angleArr[i];
count[4]++;
}
//6
else if(angleArr[i].angle >= (-1)*(0.625)*pi &&
angleArr[i].angle <= (-1)*(0.375)*pi)
{
angle6[count[5]] = angleArr[i];
count[5]++;
}
//7
else if(angleArr[i].angle >= (-1)*(0.875)*pi &&
angleArr[i].angle <= (-1)*(0.625)*pi)
{
angle7[count[6]] = angleArr[i];
count[6]++;
}
//8
else if((angleArr[i].angle >= (0.875)*pi) &&
(angleArr[i].angle <= 1.125*pi))
{
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angle8[count[7]] = angleArr[i];
count[7]++;
}
}

//

file_op << count[2]<<count[6]<< "\n";
calAverageFlow(angle1 , count[0] ,mue[0] , omega[0]);
calAverageFlow(angle2 , count[1] ,mue[1] , omega[1]);
calAverageFlow(angle3 , count[2] ,mue[2] , omega[2]);
calAverageFlow(angle4 , count[3] ,mue[3] , omega[3]);
calAverageFlow(angle5 , count[4] ,mue[4] , omega[4]);
calAverageFlow(angle6 , count[5] ,mue[5] , omega[5]);
calAverageFlow(angle7 , count[6],mue[6] , omega[6]);
calAverageFlow(angle8 , count[7] ,mue[7] , omega[7]);

//draw 1
for( i = 0; i < count[0]; i++)
{
if ( optical_flow_found_feature[i] == 0 )

continue;

int line_thickness;
line_thickness = 1;

CvScalar line_color;
line_color = CV_RGB(255,0,0);

p = angle1[i].p;
q = angle1[i].q;
double angle;
angle = mue[0]
double hypotenuse;
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q.x = (int) (p.x - 3 * hypotenuse * cos(angle));
q.y = (int) (p.y - 3 * hypotenuse * sin(angle));

cvLine( img1, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );

p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle + pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle + pi / 4));
cvLine( img1, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle - pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle - pi / 4));
cvLine( img1, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
}

//draw2
for( i = 0; i < count[1]; i++)
{
if ( optical_flow_found_feature[i] == 0 )

continue;

int line_thickness;
line_thickness = 1;
CvScalar line_color;
ine_color = CV_RGB(225,125,0);

p = angle2[i].p;
q = angle2[i].q;
double angle;

angle = mue[1];

double hypotenuse;

hypotenuse = 5.0;

q.x = (int) (p.x - 3 * hypotenuse * cos(angle));
q.y = (int) (p.y - 3 * hypotenuse * sin(angle));
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cvLine( img2, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );

p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle + pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle + pi / 4));
cvLine( img2, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle - pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle - pi / 4));
cvLine( img2, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
}

//draw3
for( i = 0; i < count[2]; i++)
{
if ( optical_flow_found_feature[i] == 0 )

continue;

int line_thickness;
line_thickness = 1;
CvScalar line_color;
line_color = CV_RGB(0,255,0);

p = angle3[i].p;
q = angle3[i].q;
double angle;

angle = mue[2];

double hypotenuse;

hypotenuse = 5.0;

q.x = (int) (p.x - 3 * hypotenuse * cos(angle));
q.y = (int) (p.y - 3 * hypotenuse * sin(angle));

cvLine( img3, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
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p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle + pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle + pi / 4));
cvLine( img3, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle - pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle - pi / 4));
cvLine( img3, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
}

//draw4
for( i = 0; i < count[3]; i++)
{
if ( optical_flow_found_feature[i] == 0 )

continue;

int line_thickness;
line_thickness = 1;
CvScalar line_color;
line_color = CV_RGB(0,125,0);

p = angle4[i].p;
q = angle4[i].q;
double angle;

angle = mue[3];

double hypotenuse;

hypotenuse = 5.0;

q.x = (int) (p.x - 3 * hypotenuse * cos(angle));
q.y = (int) (p.y - 3 * hypotenuse * sin(angle));

cvLine( img4, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );

p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle + pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle + pi / 4));
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cvLine( img4, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle - pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle - pi / 4));
cvLine( img4, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
}

//draw5
for( i = 0; i < count[4]; i++)
{
if ( optical_flow_found_feature[i] == 0 )

continue;

int line_thickness;
line_thickness = 1;
CvScalar line_color;
line_color = CV_RGB(0,0,255);

p = angle5[i].p;
q = angle5[i].q;
double angle;

angle = mue[4];

double hypotenuse;

hypotenuse = 5.0;

q.x = (int) (p.x - 3 * hypotenuse * cos(angle));
q.y = (int) (p.y - 3 * hypotenuse * sin(angle));

cvLine( img5, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );

p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle + pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle + pi / 4));
cvLine( img5, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
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p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle - pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle - pi / 4));
cvLine( img5, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
}

//draw6
for( i = 0; i < count[5]; i++)
{
if ( optical_flow_found_feature[i] == 0 )

continue;

int line_thickness;
line_thickness = 1;
CvScalar line_color;
line_color = CV_RGB(0,100,125);

//CvPoint p,q;

p = angle6[i].p;
q = angle6[i].q;
double angle;

angle = mue[5];

double hypotenuse;

hypotenuse = 5.0;

q.x = (int) (p.x - 3 * hypotenuse * cos(angle));
q.y = (int) (p.y - 3 * hypotenuse * sin(angle));

cvLine( img6, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );

p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle + pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle + pi / 4));
cvLine( img6, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
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p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle - pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle - pi / 4));
cvLine( img6, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
}

//draw7
for( i = 0; i < count[6]; i++)
{
if ( optical_flow_found_feature[i] == 0 )

continue;

int line_thickness;
line_thickness = 1;
CvScalar line_color;
line_color = CV_RGB(100,255,255);

p = angle7[i].p;
q = angle7[i].q;
double angle;

angle = mue[6];

double hypotenuse;

hypotenuse = 5.0;

q.x = (int) (p.x - 3 * hypotenuse * cos(angle));
q.y = (int) (p.y - 3 * hypotenuse * sin(angle));
cvLine( img7, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle + pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle + pi / 4));
cvLine( img7, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle - pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle - pi / 4));
cvLine( img7, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
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}

//draw8
for( i = 0; i < count[7]; i++)
{
if ( optical_flow_found_feature[i] == 0 )

continue;

int line_thickness;
line_thickness = 1;
CvScalar line_color;
line_color = CV_RGB(255,255,100);

p = angle8[i].p;
q = angle8[i].q;
double angle;

angle = mue[7];

double hypotenuse;

hypotenuse = 5.0;

q.x = (int) (p.x - 3 * hypotenuse * cos(angle));
q.y = (int) (p.y - 3 * hypotenuse * sin(angle));
cvLine( img8, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );

p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle + pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle + pi / 4));
cvLine( img8, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
p.x = (int) (q.x + 9 * cos(angle - pi / 4));
p.y = (int) (q.y + 9 * sin(angle - pi / 4));
cvLine( img8, p, q, line_color, line_thickness,
CV_AA, 0 );
}

cvFlip( img1,img1 , CV_CVTIMG_FLIP);
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cvFlip( img2,img2 , CV_CVTIMG_FLIP);
cvFlip( img3,img3 , CV_CVTIMG_FLIP);
cvFlip( img4,img4 , CV_CVTIMG_FLIP);
cvFlip( img5,img5 , CV_CVTIMG_FLIP);
cvFlip( img6,img6 , CV_CVTIMG_FLIP);
cvFlip( img7,img7 , CV_CVTIMG_FLIP);
cvFlip( img8,img8 , CV_CVTIMG_FLIP);

CvSize showsize = cvSize(300,200);

IplImage* img1t = cvCreateImage(showsize,IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img2t = cvCreateImage(showsize,IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img3t = cvCreateImage(showsize,IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img4t = cvCreateImage(showsize,IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img5t = cvCreateImage(showsize,IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img6t = cvCreateImage(showsize,IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img7t = cvCreateImage(showsize,IPL_DEPTH_8U, 3);
IplImage* img8t = cvCreateImage(showsize,IPL_DEPTH_8U, 3);
cvResize(img1,img1t, CV_INTER_LINEAR );
cvResize(img2,img2t, CV_INTER_LINEAR );
cvResize(img3,img3t, CV_INTER_LINEAR );
cvResize(img4,img4t, CV_INTER_LINEAR );
cvResize(img5,img5t, CV_INTER_LINEAR );
cvResize(img6,img6t, CV_INTER_LINEAR );
cvResize(img7,img7t, CV_INTER_LINEAR );
cvResize(img8,img8t, CV_INTER_LINEAR );

cvShowImage( "-22.5 ==> 22.5",img1t );
cvShowImage( "22.5 ==> 67.2",img2t );
cvShowImage( "67.5 ==> 112.5",img3t );
cvShowImage( "112.5 ==> 157.5",img4t );
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cvShowImage( "-22.5 ==> -67.5",img5t);
cvShowImage( "-67.5 ==> -112.5",img6t);
cvShowImage( "-112.5 ==> -157.5",img7t );
cvShowImage( "157.5 ==> -157.5",img8t );
cvSaveImage("1.jpg",img1t);
cvSaveImage("2.jpg",img2t);
cvSaveImage("3.jpg",img3t);
cvSaveImage("4.jpg",img4t);
cvSaveImage("5.jpg",img5t);
cvSaveImage("6.jpg",img6t);
cvSaveImage("7.jpg",img7t);
cvSaveImage("8.jpg",img8t);
cvReleaseImage(&img1t);
cvReleaseImage(&img2t);
cvReleaseImage(&img3t);
cvReleaseImage(&img4t);
cvReleaseImage(&img5t);
cvReleaseImage(&img6t);
cvReleaseImage(&img7t);
cvReleaseImage(&img8t);

//End of Classified
SetDIBitsToDevice(SourceDC->m_hDC, 0, 0, 320, 240, 0, 0, 0,
320,image-> imageData, &m_BitmapInfo,DIB_RGB_COLORS);
SetDIBitsToDevice(OpticalFlowDC->m_hDC, 0, 0, 320, 240, 0, 0,
0, 320,ImgOpticalFlow-> imageData, &m_BitmapInfo,DIB_RGB_COLORS);
SetDIBitsToDevice(OutputDC->m_hDC, 0, 0, 640, 480, 0, 0, 0,
640,ImageOutput-> imageData, &m_BitmapInfo1,DIB_RGB_COLORS);
//key = cvWaitKey(33);
_sleep(100);
}

Motion Detection by Optical flow

72

รายละเอียด code ไฟล calAverageFlow.cpp
#include "stdafx.h"
#include "test.h"
#include "testDlg.h"
#include "calAverageFlow.h"
#include <cxcore.h>
#include <cv.h>
#include "cvcam.h"
#include <highgui.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
static double alpha = 0.5;
double mue = 0;
double omega = 0;
void calAverageFlow(Arrow *angle , int num_of_feather ,double &mueDst
, double &omegaDst)
{
double total = 0;
for(int i = 0 ; i < num_of_feather ; i++)
{
if(angle[i].hypotenuse > 3

)

{
mue = (alpha * angle[i].angle) + (1 - alpha) *mue ;
omega = alpha *pow((angle[i].angle - mue),2) + (1 alpha)*omega;
}
}
mueDst

= mue;

omegaDst

= omega;

}
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