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Streszczenie 
 

W publikacji przedstawiono zarys problematyki akwizycji i transmisji 
obrazu wysokiej rozdzielczości. Omówiono architekturę kompleksowych 
systemów przetwarzania obrazów w kontekście implementacji w układach 
FPGA. Poruszono tematykę architektury toru wizyjnego. Pokazano zapro-
ponowany i zestawione stanowisko do analizy obrazów wysokiej rozdziel-
czości. Pokazano osiągnięte rezultaty, wskazując na wysoką, możliwą do 
osiągnięcia wydajność układu FPGA jako procesora wizyjnego. 
 
Słowa kluczowe: rekonfigurowalne systemy obliczeniowe, układy repro-
gramowalne, przetwarzanie obrazów. 
 

High-resolution FPGA-based image 
processing 

 
Abstract 

 
The paper presents an outline of HD image acquisition and transmission. 
Attention is paid to the video signal of high bit rate, transmitted from the 
digital video camera as a data stream. Interfaces between digital video 
cameras and accelerators card for image processing are listed. The paper 
discusses the architecture of complex, image processing, reconfigurable, 
FPGA-based systems. The author draws attention to the changing nature of  
calculations during the transition from image processing to image analysis. 
There is proposed a strategy for integration in FPGA both pipelined MISD 
(Multiple Instruction Streams Single Data Stream) architecture and MIMD 
(Multiple Instruction Streams Multiple Data Streams) parallel system for 
implementing  calculations in a homogenous computing environment of 
FPGA resources. There is proposed a laboratory stand consisting of a set 
of devices for high-resolution image acquisition and processing using the 
Camera Link. There are given the experiment results. It should be noted 
that the actual bus throughput significantly differs from the maximum 
values defined in the specifications of the used standards. There are shown 
the limitations of communication interfaces used, whereas at the same time 
there is emphesized the high, achievable performance of the FPGA as  
a video processor. 
 
Keywords: reconfigurable computing, reprogrammable devices, image 
processing. 
 
1. Wstęp 
 

Przetwarzanie obrazów jest jednym z klasycznych zadań im-
plementowanych w układach FPGA [1]. Wraz z pojawieniem się 
dostępności układów reprogramowalnych bardzo szybko dostrze-
żono możliwość implementacji algorytmów przetwarzania obra-
zów. Możliwości implementacji coraz bardziej złożonych algo-
rytmów oraz budowy bardziej wydajnych systemów rosły, wraz ze 
wzrostem zaawansowania technologicznego układów FPGA.  

Warto podkreślić, że układy FPGA są szczególnie przydatne do 
przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym. Większość opera-
cji wstępnego przetwarzania obrazów jest zdominowana przez 
dane. Zadania obliczeniowe można w stosunkowo łatwy sposób 
zrównoleglić, poprzez wykorzystanie matrycy FPGA dysponują-
cej równoległymi, drobnoziarnistymi zasobami obliczeniowymi. 

Nieustanny wzrost wymagań w stosunku do systemów przetwa-
rzania obrazów, systemów transmisji i wizualizacji obrazu jest 
motorem postępu w zakresie powstawania systemów obrazowych 
o coraz lepszych parametrach jakościowych, w tym miedzy inny-
mi, systemów o wysokich rozdzielczościach. Niesie to w konse-
kwencji potrzebę powstawania systemów dysponujących coraz 
większymi mocami obliczeniowymi. Bez wątpienia, obok rozwią-
zań opartych na procesorach ogólnego przeznaczenia (GPP), do 
rozwiązań takich należy zaliczyć rozwiązania oparte na proceso-
rach sygnałowych (DSP), procesorach kart graficznych (GPU) 
oraz układach reprogramowalnych FPGA. 

Celem tej pracy będzie przedyskutowanie problemów związa-
nych z akwizycją, transmisją i przetwarzaniem wstępnym sygnału 
wizyjnego o wysokiej przepływności w układach FPGA, w tym 
problematyki przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym dla 
stosowanych standardów wysokiej rozdzielczości. Pionierskie 
badania w tym zakresie przedstawiono w pracy [2]. 

 
2. Akwizycja obrazu o wysokiej rozdzielczości 
 

Ważnym ograniczeniem determinującym sposób przetwarzania 
obrazu jest sposób akwizycji obrazu oraz formowania sygnału 
wizyjnego. We współczesnych elementach sensorycznych akwi-
zycja ramki obrazu następuje w sposób równoczesny dla wszyst-
kich elementów światłoczułych. Jednakże, w powszechnie używa-
nych czujnikach, ta równoczesność pojawienia się danych nie daje 
możliwości masywnie równoległego ich przetwarzania. W roz-
wiązaniach praktycznych pozostaje więc przesyłanie pikseli, 
najczęściej w sposób sekwencyjny. Znacznie rzadziej spotyka się 
rozwiązania sekwencyjno-równoległe (transmisja np. rzędami lub 
kolumnami danych) bezpośrednio do elementów obliczeniowych. 
Uformowany sygnał wizyjny przekazywany jest do wysoko wy-
dajnych elementów obliczeniowych (działających w sposób na-
dążny za transmisją), bądź do pamięci umożliwiającej zapis obra-
zu. W obu wariantach dla standardów wysokiej rozdzielczości 
wymagane jest bardzo wydajne, cyfrowe łącze szeregowe lub szere-
gowo-równoległe. Odchodzi się bowiem od przesyłania sygnału 
wizyjnego w sposób analogowy. Warto jednak pamiętać, że syste-
my wizyjne, wykorzystujące kamery analogowe, formujące sygnał 
wizyjny zgodnie ze standardem PAL, stanowią znaczącą większość 
obecnie użytkowanych systemach wizyjnych. Ponieważ jednak 
przedmiotem rozważań w tej publikacji są systemy wizyjne wyso-
kiej rozdzielczości, rozwiązania analogowe nie będą analizowane. 

Elementami typowo wykorzystywanymi do akwizycji obrazu są 
czujniki typu CCD i CMOS, których technologia wytwarzania 
umożliwia budowę matryc o wysokiej rozdzielczości. Jak już 
wspomniano, czujniki transmitują obraz w sposób sekwencyjny. 
Sygnał ten charakteryzuje się bardzo wysoką przepływnością, 
będącą iloczynem liczby pikseli w ramce obrazu oraz częstotliwo-
ści akwizycji ramki obrazu. Reprezentacja pojedynczego piksela 
waha się typowo od 8 bitów, dla obrazu w skali jasności, do 24,  
a niekiedy, 36 bitów na piksel dla obrazu barwnego. Stosowane 
najczęściej systemy kodowania barw to RGB lub YUV. Przykła-
dowe parametry dla dwóch powszechnie znanych standardów  
o wysokich rozdzielczościach podano w tab. 1. 
 
Tab. 1. Podstawowe parametry w standardach wysokiej rozdzielczości 
Tab. 1. Basic parameters in high definition vision standards 
 

Standard 
Liczba pikseli 

w ramce 

Częstotliwość 
odświeżania 

Hz 

Częstotliwość  
propagacji piksela 

MHz 

HDTV (16:9) 1920x1080 25 74,25 

QXGA 2048x1536 75 2 kanały x 170 MHz 
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Rosnąca, ze wzrostem rozdzielczości obrazu, liczby klatek na 
sekundę oraz reprezentacji pojedynczego piksela, przepływność 
sygnału wizyjnego wymaga stosowania kanałów transmisyjnych 
o wysokiej przepustowości. 

W ostatnich latach do cyfrowej transmisji sygnału wizyjnego  
w urządzeniach wykorzystywanych w systemach przetwarzania  
i analizy obrazu stosuje się kilka standardów cyfrowych. Spośród 
nich największą popularność zdobyły: 
-  standard Camera Link, 
-  standard Gigabit Ethernet, 
-  standard DVI i HDMI, 
-  standard USB (kolejne wersje), 
-  standard DV (oparty o łącze IEEE 1394), 
-  standardy MPEG. 

Pierwsze cztery z wymienionych standardów są standardami 
transmisji sygnału wizyjnego, w których dane nie poddawane są 
kompresji. Standard DV i jego wersja o wysokiej rozdzielczości 
HD DV dokonuje kompresji stratnej wewnątrzramkowej. Standar-
dy MPEG -1, -2, -4 dokonują kompresji międzyramkowej opartej 
o predykcję ruchu. Głównymi zastosowaniami standardów MPEG 
są transmisja obrazów telewizyjnych oraz zapis obrazów w urzą-
dzeniach multimedialnych. Ich zastosowanie w systemach analizy 
obrazu, ze względu na kompresję międzyramkową, jest utrudnio-
ne. Warto podkreślić, że standardy kompresujące obraz stratnie 
nie mogą być wykorzystane w pewnych grupach aplikacji np.  
w transmisji i zapisie obrazów medycznych, ponieważ informacja 
ulega zniekształceniu, które może wpływać na nieprawidłowe 
decyzje diagnostyczne. 

Czynnikami decydującymi o wyborze standardu przesyłania sy-
gnału z kamery są w pierwszej kolejności przepustowość kanału 
transmisyjnego (rys. 1), kompatybilność systemu przetwarzania 
obrazu czy też czynniki warunkujące dopuszczalność lub koniecz-
ność stosowania kompresji obrazu. Nie do pominięcia są też czyn-
niki ekonomiczne, dostępność danego typu urządzeń, rozmiary 
czy złożoność konstrukcji. 

Warto dodać, że wielu konstruktorów i producentów sprzętu 
opracowuje własne łącza cyfrowe do transmisji sygnału wizyjne-
go, o rozmaitych parametrach. 
 

 
 
Rys. 1.  Przepustowość typowych łączy stosowanych w kamerach cyfrowych [3] 
Fig. 1.  Throughput of the typical links applied to digital cameras [3] 

 
 
3. Przetwarzanie i analiza obrazu o wysokiej 

rozdzielczości 
 

Przetworzenie i analiza sygnału wizyjnego o wysokiej rozdziel-
czości wymagać będzie zastosowania urządzeń o dużej wydajno-
ści obliczeniowej. Systematycznie zwiększa się popularność sys-
temów wizyjnych wykorzystujących układy FPGA. Szeroki prze-
gląd problematyki stosowania układów FPGA do przetwarzania 
obrazów można znaleźć w pracy [4].  

Przetwarzanie obrazów wysokiej rozdzielczości sprawia zasad-
niczą trudność, gdy należy dokonać w czasie rzeczywistym  
(w rozumieniu on-line) przetworzenia i analizy sygnału z kamery 
cyfrowej. Czas propagacji kolejnych pikseli w sekwencyjnym 
sygnale wizyjnym skraca się do około 13 ns (HDTV), podczas 
gdy w systemach o standardowej rozdzielczości czas propagacji 
piksela wynosił ok. 60-80 ns (w zależności od zastosowanej czę-
stotliwości próbkowania przetwornika A/C). Przepływność sygna-
łu wzrosła z 252 Mbit/s dla standardowego sygnału (576x768 

pikseli, 24 bity/piksel, 25 ramek/s) do 1,16 Gbit/s (1920x1080 
pikseli, 24 bity/piksel, 25 ramek/s). Dla dłuższych sekwencji 
obrazów, zapisywanych bez kompresji, rejestracja danych stanowi 
poważne wyzwanie, bowiem w ciągu 1 sekundy dla zdefiniowanej 
powyżej rozdzielczości HD pojawia się niemal 52 miliony pikseli. 
Minutowa sekwencja obrazu kolorowego przy powyższych para-
metrach, dla 32-bitowej reprezentacji piksela (zwykle wykorzystu-
je się jeden adres w pamięci do zapisania jednego piksela),  
bez stosowania kompresji, zajmuje około 11,59 GB. Rejestracja 
off-line długich sekwencji klatek wysokiej rozdzielczości wyma-
gałaby zastosowania pamięci nie tylko o dużej pojemności, ale  
i równocześnie krótkim czasie dostępu. Warto więc rozważyć inny 
rodzaj strategii: przetwarzania i analizy obrazu on-line. W fazie 
analizy obrazu następuje wyekstrahowanie informacji obrazowej, 
czemu towarzyszy znaczna redukcja objętości danych.  

Aby zrealizować zaproponowaną strategię należy dążyć do zre-
alizowania systemu nadążającego z przetwarzaniem i analizą 
w miarę napływu strumienia pikseli z kamery. Przy tak postawio-
nym zadaniu obliczeniowym, możliwość jego realizacji i rodzaj 
wybranych do implementacji zasobów sprzętowych zależy  
w znacznym stopniu od złożoności algorytmu obliczeniowego.  

W licznych pracach dotyczących implementacji obrazu w ukła-
dach FPGA, podkreślano dużą przydatność tych układów do 
wykonania potokowego przetwarzania obrazów [5]. Przetwarzanie 
potokowe, będące jedną z form zrównoleglenia, zdefiniowanych 
w klasyfikacji Flynna jako MISD, zakłada sekwencyjny napływ 
danych, co jak wcześniej pokazano, jest cechą cyfrowego sygnału 
wizyjnego. Przetwarzanie potokowe dla obrazu napotyka jednak 
na ograniczenia, jeśli operacje przetwarzania lub analizy wymaga-
ją kontekstu większego niż kontekst lokalny, zwłaszcza kontekstu 
określanego w sposób niedeterministyczny, kontekstu temporal-
nego lub operacji rekurencyjnych. 

Obok techniki przetwarzania potokowego możliwy jest podział 
obrazu i wykonanie w sposób równoległy obliczeń w równole-
głych architekturach SIMD lub MIMD. Nic nie stoi obecnie na 
przeszkodzie, aby architektury te uzupełniały się w ramach jedne-
go układu FPGA (rys. 2). 
 

 
 
Rys. 2.  Kompleksowy system wizyjny oparty na układzie FPGA 
Fig. 2.  Complex image processing system based on FPGA 

 
Umiejętne dobranie technik segmentacji, indeksacji oraz selek-

cji fragmentów obrazu (ang. Region of Interests), w miarę prowa-
dzenia analizy, pozwala przejść od etapu przetwarzania obrazu 
implementowanego w potoku drobnoziarnistym (tj. zrównolegle-
nie na poziomie pikselowym) do etapu analizy realizowanego  
w potoku gruboziarnistym. Dysponując wysegmentowanymi  
z obrazu obiektami, można prowadzić dalsze obliczenia na znacz-
nie zredukowanym zbiorze danych, równolegle dla poszczegól-
nych obiektów. Jeśli założyć, że dla każdego analizowanego 
obiektu stworzy się równoległą ścieżkę obliczeń w zasobach 
FPGA, to można przyjąć, że potoku gruboziarnistym kwant czasu 
na wykonanie etapu analizy obiektu będzie równy czasowi propa-
gacji jednej ramki obrazu.  
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4. System przetwarzania obrazu wysokiej 
rozdzielczości 

 
Akwizycję obrazu przeprowadzono przy użyciu stanowiska la-

boratoryjnego opartego na karcie ADM-XP (Alpha Data) wyposa-
żonej w nakładkę z interfejsem Camera Link, współpracującym 
z kamerą cyfrową o rozdzielczości HDTV. Cechą charaktery-
styczną zastosowanego rozwiązania jest bezpośrednie połączenie 
nakładki interfejsu Camera Link z układem FPGA. Zastosowana 
kamera z czujnikiem CMOS, sterowana jest zwrotnie poprzez 
łącze szeregowe będące fragmentem interfejsu Camera Link. 
Sterowaniu podlegają miedzy innymi liczba aktywnych elemen-
tów światłoczułych w ramce obrazu i częstotliwość akwizycji 
ramki obrazu. Poprzez zmianę rozdzielczości przestrzennej 
i liczby klatek na sekundę można uzyskać zmianę przepływności 
strumienia pikseli. Jest to pomocne w określeniu maksymalnej 
wydajności toru wizyjnego. Tor wizyjny składa się ze źródła 
obrazu, procesora obrazu zaimplementowanego w układzie FPGA 
oraz łącza do komputera nadrzędnego poprzez magistralę PCI-X.  

W komputerze nadrzędnym można dokonać operacji rozpozna-
wania obrazu oraz wizualizacji efektów przetwarzania. Heteroge-
niczna struktura tak powstałego systemu jest adekwatna do zróżni-
cowania zadań obliczeniowych w kompleksowych systemach prze-
twarzania obrazów [6]. Jeśli, tak jak w przedstawionym rozwiąza-
niu, obraz wysokiej rozdzielczości transmitowany jest z procesora 
obrazu do komputera nadrzędnego, należy w trakcie projektowania 
systemu dobrać łącze (magistralę) o odpowiedniej przepustowości. 
Analiza parametrów popularnych magistral komputerowych wska-
zuje, że dla transmisji obrazu kolorowego wysokiej rozdzielczości, 
niezbędna przepustowość zapewniona jest dla magistral PCI-X 
(maksymalnie do 528 MB/s) i PCI-e (w zależności od wersji, 
w zakresie: 250MB/s–16GB/s). Karta ADM-XP została skonstru-
owana w taki sposób, aby poprzez dobór odpowiedniej płyty bazo-
wej (ang. carrier) możliwa również była jej współpraca z innymi 
typami magistral np. VME (w zależności od wersji przepustowość 
maksymalna do 320MB/s). W przypadku zastosowanej platformy 
ADM-XP, ze względu na wbudowany wewnętrzny mostek  
64-bitowy, pracujący z częstotliwością 66 MHz, najwłaściwszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie płyty bazowej z łączem PCI-X. 

Współpraca procesora obrazu z komputerem nadrzędnym jest 
dobrym rozwiązaniem w systemach laboratoryjnych. W syste-
mach wbudowanych, w razie konieczności użycia zasobów hete-
rogenicznych, należy zintegrować w procesorze obrazu zasoby 
obliczeniowe różnych typów: FPGA, DSP, GPP. Ciekawą propo-
zycją jest również wykorzystanie modułów procesorów zintegro-
wanych w układach FPGA (ang. hardcore) [7], czy też procesorów 
implementowanych wewnątrz zasobów FPGA (ang. softcore).  
 
5. Eksperymentalna weryfikacja przetwarzania 

obrazów HD w środowisku FPGA 
 

Praktyczna weryfikacja systemu wykazała znaczne rozbieżności 
pomiędzy parametrami deklarowanymi przez standardy, a możli-
wymi do uzyskania w praktyce na zastosowanej platformie. Łącze 
PCI-X, uruchomione na karcie ADM-XP, było testowane przy 
okazji badań opisanych w pracy [8] i osiągnęło w trakcie transferu 
w trybie DMA wydajność 115MB/s. Jest do wydajność kilkakrot-
nie mniejsza niż deklarowane w standardzie 528 MB/s.  

Zastosowanie nakładki Camera Link, wraz z interfejsem pro-
gramowym producenta karty, umożliwia transfer obrazu dla mak-
symalnej rozdzielczości obrazu do 1380x1030 punktów. Jest to 
rozdzielczość mniejsza, niż maksymalna dla testowanej kamery 
oraz standardowych możliwości łącza Camera Link.  

Najbardziej obiecujące wyniki przyniosła implementacja opera-
cji przetwarzania obrazów w układzie FPGA. Częstotliwości 
propagacji piksela (wyniki symulacji), uzyskiwanie w specjalizo-
wanych modułach potokowych, zaimplementowanych w układzie 
Virtex II Pro, osiągnięte w pracy [9] przygotowanej pod opieką 
autora, przedstawiono w tabeli 2.  

 

Tab. 2.  Częstotliwości maksymalne modułów FPGA do przetwarzania obrazów 
(wyniki symulacji), bez uwzględnienia logiki kontrolnej i linii opóźniających [9] 

Tab. 2.  Maximum frequency of FPGA modules for image processing (simulation 
results), without taking into account the control logic and delay lines [9] 

 

Procesor  
potokowy 

Częstotliwość  
maksymalna  

Format 
piksela 

Rozmiar 
kontekstu 

Erozja/dylatacja 186, 7 MHz 8-bitowy 3x3 

Mediana 166, 9 MHz 8-bitowy 3x3 

Konwolucja 3x3  175,8 MHz 8- bitowy 3x3 

 
 
6. Podsumowanie 
 

Przeprowadzona analiza oraz wykonane eksperymenty ukazują 
pewne ograniczenia i znaczne trudności, jakie wiążą się 
z wykonaniem w praktyce operacji przetwarzania obrazów wyso-
kiej rozdzielczości w środowisku FPGA. Oferowane rozwiązania 
kart akwizycji obrazu oparte są w większości na wykorzystaniu 
łączy krawędziowych lub standaryzowanych magistral wraz ze 
specjalizowanymi nakładkami, których jednak praktyczne użycie 
wprowadza pewne ograniczenia, jest źródłem zakłóceń oraz  
w efekcie doprowadza do zaniżenia możliwości wydajnego prze-
twarzania danych. Ograniczenia są też wprowadzane przez inter-
fejsy programowe dostarczane przez producentów. Niekiedy karty 
sprzedawane są bez jakiegokolwiek oprogramowania, co czyni 
drogę do ich wykorzystania jeszcze bardziej żmudną i kłopotliwą. 

Okazuje się, że najbardziej wydajnym i przepustowym elemen-
tem systemu jest sam układ FPGA. W algorytmach dobrze dopa-
sowanych do drobnoziarnistej formy zrównoleglenia, możliwych 
do zaimplementowania w układach FPGA - np. w wielu algoryt-
mach zdominowanych przez dane - osiągane szybkości przetwa-
rzania, znacznie przewyższają możliwości związane ze zdolnością 
przesłania danych do analizy i ewentualnym transferem danych 
przetworzonych w otoczeniu układu FPGA. 
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