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1 Introducció
El que se’ns demana en aquest projecte és dissenyar i implementar un sistema d’adquisició
multicàmera, el sistema ha de mantenir, el millor possible, la sincronia entre les diferents càmeres.
Ha de ser capaç de capturar en la màxima resolució que es pugui aconseguir dins el pressupost
donat.
A més, aquest sistema ha de poder controlar una càmera activa (càmera mòbil motoritzada)
automàticament, podent memoritzar i recuperar posicions.

Figura 1-1 (Diagrama de blocs inicial del sistema)
A la Figura 1-1 veiem esquemàticament els requeriments bàsics del sistema.
Cal explicar que aquest projecte s’emmarca dins el projecte CHIL (1). Aquest és un projecte a
nivell europeu que pretén fer un pas endavant en la interfície home-ordinador fent que l’ordinador
entengui millor el que la persona li està demanant.
El primer pas de CHIL és poder detectar tot el que està passant (nombre de persones que hi ha
a la sala, actitud d’aquestes, què estan dient, etc) dins una sala de reunions intel·ligent.
(Smartroom).
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Figura 1-2 (Plano de la smartroom amb tots els sensors)

Per poder detectar el que passa dins la Smartroom, calen molts sensors. A la Figura 1-2 podem
veure el sensors que té la Smartroom i com estan situats.
En el cas del nostre projecte només ens ocuparem dels sensors de vídeo. Llavors la Smartroom
ens queda com veiem a la Figura 1-3.
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Figura 1-3 (Plano de la smartroom ambels sensors de vídeo)

El nostre sistema ha de ser capaç de suportar 8 càmeres simultànies, a més ha de ser
escalable.
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1.1 Objectius
En aquest projecte ens plantegem els següents objectius o requeriments d’usuari:

1.1.1 Control d’un sistema d’adquisició multicàmera en una sala intel·ligent
Aquest és l’objectiu principal del projecte,és un objectiu molt genèric que ja anirem centrant a
mesura que desenvolupem el projecte.
Tenir diferents càmeres en el sistema ens obliga a reflexionar sobre el tema de la
sincronització. Fer una ingesta síncrona permetrà poder analitzar distribuidament les dades que
generen els sensors de vídeo de la sala, és una part molt crítica en tot el sistema, ja que un error
de sincronia entre els sensors es transmetria per tot el sistema d’anàlisi podent provocar resultats
erronis. Si el sistema no estigués sincronitzat, podríem arribar a tenir un error entre càmeres d’un
frame.
La idea és que tots els sensors de la sala capturin cada frame en el mateix instant i que després
el transmetin pel sistema junt amb una etiqueta on s’identifiqui quin sensor ha generat aquella
imatge i en quin instant de temps ha estat presa.
Un altre requisit és que, com a mínim, el hardware d’adquisició sigui capaç de funcionar sota
Linux i sota Windows, ja que els algorismes d’anàlisi en temps real estan corrent en Linux. Està
previst fer la captura en Windows, degut a que és més fàcil d’implementar.
També se’ns demana que els sensors de vídeo siguin en color.

1.1.2 Referència temporal absoluta
Disposar d’una referència temporal absoluta ens permetrà sincronitzar el nostre sistema amb
sistemes externs, com per exemple el d’ingesta d’àudio. D’aquesta manera possibilitem que els
algoritmes d’anàlisi que treballin amb les dades adquirides puguin realitzar anàlisis multimodals.
El fet de tenir una referència absoluta facilita enormement l’ampliació del sistema amb altres
tipus d’equips (gravadors en disc, sistemes de edició, sistemes d’arxiu, etc...).

1.1.3 Control centralitzat del sistema d’adquisició
Una sola persona ha de ser capaç de controlar tot el sistema, així com de poder gestionar des
d’una sola consola tota la informació que genera aquest sistema. Això implica que haurem de
dissenyar un sistema de control suficientment automatitzat perquè aquesta persona pugui
fàcilment configurar, arrancar, parar i administrar tot el sistema.

1.1.4 Gestió de les dades adquirides
El sistema ha de permetre gestionar eficientment les dades adquirides pels sensors, això
comportarà la necessitat d’etiquetar totes les senyals adquirides, portar una gestió eficient dels
dispositius, controlar les dates de gravacions, administrar l’històric, portar la gestió de les
calibracions, etc...
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1.1.5 Control càmera activa
El sistema incorpora una càmera activa (4 moviments: Pan, titl, zoom, focus), hem de ser
capaços moure-la des de la consola de control del sistema, també hem de poder emmagatzemar i
recuperar posicions.

1.1.6 Escalabilitat
El sistema ha de ser fàcilment escalable, ha de permetre afegir i extreure sensors amb facilitat.,
també ha de ser capaç d’utilitzar una part dels sensors disponibles.
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2 Arquitectura harware
Els requeriments d’usuari ens porten a plantejar un sistema multicàmera on les càmeres han de
permetre ser sincronitzades. Seria perfecte que les càmeres permetessin marcar directament els
frames amb el VITC(Vertical Interval Time Code) (2) que envia el generador de sincronisme dins
del senyal de BB (Black Burst), d’aquesta forma tindríem la referència temporal absoluta dins del
mateix senyal a adquirir.
Per a la ingesta, la millor opció seria un ordinador que permetés capturar tots els senyals
simultàniament i, a més, llegís les marques de temps VITC que porten a cada frame.
Utilitzant un generador de base de temps extern que sigui capaç de generar una referència
absoluta, fem que el sistema sigui sincronitzable amb un sistema d’ingesta d’àudio.
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Figura 2-1 (Diagrama de blocs hardware inicial)

En la Figura 2-1 veiem un diagrama de blocs d’un sistema ideal que compleix tots els
requeriments d’usuari.
Per poder capturar 8 senyals de vídeo en 1 sol ordinador, hauríem de posar compressores de
vídeo per hardware, ja que, si capturéssim sense comprimir, l’ordinador no tindria prou velocitat
per copiar totes les dades a disc.
Al capturar directament en MPEG2 (3) estem introduint defectes en les imatges, els quals
produiran errors en el posterior processat dels algorismes de CHIL; suposem que capturem a
10Mbps (el màxim disponible per la targeta codificadora) i que els defectes introduïts en aquest
bitrate són molt petits.
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En la Taula 2-1 calculem el cost d’aquest sistema.
Qt, Article
8
1
2
8
1

SONY DSR-390L (4)
PC Clònic (5)
(P4, 3GHz, 1 GB ram, 1 SATA 250 GB, mon 17’’ TFT)
Optibase MediaGetway 2000 (Chasis) (6)
Optibase Encoder mpeg2 (10Mbps) per
MediaGetway 2000(6)
Generador de base de temps MOTU digital timepiece (7)

Cost total:

Cost /
Unitat (€)
8000
1300

Cost (€)

4319
3455

8638
27640

770

770

64000
1300

102348

Taula 2-1 (Cost d’un sistema quasi ideal)
(Nota: No hem tingut en compte el sistema de control de la càmera activa, el detallem a l’apartat
2.5)
El pressupost resultant és inabordable, de forma que haurem de dissenyar un sistema més
econòmic que compleixi al màxim els requeriments inicials, a ser possible tots.

2.1 Sincronització
Una característica important pel nostre sistema és que totes les càmeres captin les imatges al
mateix instant, per aconseguir això es indispensable que totes les càmeres estiguin sincronitzades.
Per això necessitem que les càmeres disposin de entrada de sincronisme o BB (black burst)(8) i
també necessitem un generador de base de temps que generi aquest senyal.
Per estalviar, podríem utilitzar el senyal d’una càmera, però no crec que valgui la pena, degut al
cost que representa el generador de base de temps extern; a més, un dels avantatges d’utilitzar el
generador de base de temps MOTU Digital Timepiece (Figura 2-2) és que permet mantenir
síncrons els sistemes d’ingesta d’àudio i vídeo, ja que també disposa d’un senyal WORDx1
(síncron amb BB i tots els altres que genera) que requereixen els equips d’ingesta d’àudio.
El MOTU Digital Timepiece també genera un senyal SMPTE LTC (apartat 9.5) que és la
referència temporal absoluta que necessitem per marcar les imatges de vídeo, aquest senyal es
manté síncron amb el BB i amb el WORDx1, de manera que el podrem utilitzar per marcar també
les mostres d’àudio.

Adquisició de senyal de vídeo multicàmera per a una smartroom

Pàg.: 9

hola

Figura 2-2 (Generador de base de temps MOTU Timepiece)

Les opcions que tenim com a generador de bases de temps externes les plantegem a la Taula
2-2:
Article

Cost (€)

MOTU Digital Timepiece
Horita BSG-50 (Sync gen.) + TG 50 (SMPTE LTC Gen.) (9)
Tektronix SPG422 (Broadcast) (10) + ESE ES-461 (SMPTE LTC Gen.) (11)

770
670
5800

Taula 2-2 (Generador de base de temps)
Al final optem per utilitzar el MOTU Digital Timepiece per fiabilitat, compatibilitat amb els
sistemes d’àudio i preu.

2.2 Càmeres
Les càmeres haurien de tenir idealment:
-

Entrada de BB
Sortida de vídeo (RGB o Y/C o CVBS)
Entrada de SMPTE LTC
Sortida de SMPTE LTC (o possibilitat de inserir-lo en el VITC)
Color

Les càmeres que compleixen totes aquestes característiques són càmeres broadcast o
industrials, és a dir, quasi professionals. En la Taula 2-3 en tenim algunes de les més barates
que hem trobat.
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Article

Cost (€)

JVC GY-DV550U (Sense òptica) (12)
Panasonic AD-D410A (13)
SONY DSR-390L

8450
8500
8000

Taula 2-3 (Càmeres broadcast)
Observant la Taula 2-3, veiem que no podrem utilitzar aquest tipus de càmeres, ja que el seu
preu és força prohibitiu pel pressupost que es disposa.
Una altre opció seria utilitzar càmeres IP, que són un tipus de càmera que es connecta
directament a una xarxa ehternet i, mitjançant FTP o algun altre protocol propi, transfereixen el
vídeo o les imatges.
El gran avantatge d’aquestes càmeres és que ens podríem estalviar les targetes capturadores,
ja que la transferència de les imatges al PC seria via xarxa. El gran desavantatge seria la
sincronització. Cap d’aquestes càmeres disposa d’una entrada de sincronisme (BB) i menys de
codi de temps, això ens porta a tenir una incertesa de 1 frame. I a això hauríem d’afegir que no
sabem si podrem arribar a transferir tots els frames que capta la càmera al PC, ja que el fabricant
no ens assegura sempre aquesta transferència màxima si fem treballar la càmera en les pitjors
condicions (màxima resolució i framerate).
A la Taula 2-4 tenim algunes de les opcions de càmeres IP.
Article

Cost (€)

JVC VN-C11U
DD-7150 Veo Observer (Baixa qualitat) (14)
Sony SNC-RZ30N (PTZ)

800
285
1900

Taula 2-4 (Càmeres IP)
També podem buscar pel sector de la seguretat, on hi podem trobar càmeres sincronitzables
(amb entrada de BB), però que no tenen ni entrada ni sortida de SMPTE LTC (LTC), això ens
obligarà a dissenyar un sistema de marcatge de les imatges (Timestamp) alternatiu (explicat a
l’apartat 3.2.1).
A la Taula 2-5 tenim algunes càmeres de seguretat amb entrada de BB, color i sortida CVBS.
Article

Cost (€)

Cam JVC TK-C1481BEG (1/3’’ CCD)(té sortida Y/C)
Cam Panasonic WV-CP470 (1/3’’ CCD) (15)
Cam Panasonic WV-CL920A(1/2’’ CCD)

850
580
1224

Taula 2-5 (Càmeres de seguretat)
Degut a la seva relació qualitat preu, les seves característiques de sincronització, i la seva
sortida Y/C, vam optar per utilitzar la JVC TK-C1481BEG (del sector de les càmeres de seguretat),
la veiem a la Figura 2-3.
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Figura 2-3 (Càmera JVC-TK-C1481BEG)

El connexionat de les càmeres JVC TK-C1481BEG amb el generador de base de temps queda
com veiem a la Figura 2-4.

Figura 2-4 (Connexionat de la base de temps amb les càmeres)

Es necessari posar un distribuïdor de vídeo entre el MOTU Digital Timepiece i les càmeres ja
que el MOTU només disposa de 1 sortida de BB i les càmeres no tenen loop.
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Amb l’esquema de la Figura 2-4 mantenim el sistema perfectament escalable, ja que, si volem
afegir una càmera, només hem de connectar-la al sistema sense fer-hi cap mena de modificació al
hardware. De la mateixa forma, si volguéssim treure una càmera del sistema, només s’hauria de
desconnectar (no hi ha cap loop de sincronisme, ni problema de càrregues)

2.3 Sistema de TimeStamp
Com ja hem dit anteriorment, les imatges han d’anar marcades amb el temps en que s’han
captat, de manera que, en qualsevol moment de la adquisició o del posterior processat, es pugui
saber l’instant en que ha estat captada i la puguem relacionar amb altres provinents de diferents
càmeres o amb un bloc de mostres d’àudio.
Per fer això, el MOTU Digital Timepiece ens dona un senyal de LTC, aquest senyal ens marca
cada imatge amb una HH:MM:SS:FF (hora, minut, segon, frame). Sabem que aquest senyal és
perfectament síncron amb el de BB, ja que el MOTU utilitza el mateix rellotge base per generarlos. D’aquesta forma, sabem inequívocament que quan el BB indiqui a les càmeres que han de
capturar una nova imatge el comptador de HH:MM:SS:FF pujarà en 1 frame.
La modulació del senyal LTC (explicat a l’apartat 3.2.1) fa que la banda del senyal estigui entre
1KHz i 4KHz aproximadament, de forma que cap perfectament dins de la banda d’un senyal
d’àudio.
Com que nosaltres no hem d’adquirir àudio, podem utilitzar un canal d’àudio de la capturadora
per digitalitzar el LTC i un cop dins el PC descodificar-lo a temps real i marcar les imatges.
L’esquema el veiem a la Figura 2-5.
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Figura 2-5 (Connexionat del sistema de timestamp)

Un problema que ens plantegem és que el retard de BB + captura de vídeo és diferent al retard
del LTC, ja que els senyals recorren diferents camins. A la Taula 2-6 hem calculat els retards del
vídeo i a la Taula 2-7, els de l’àudio.
Sabem que la velocitat de propagació nominal(16) en el RG59 (Cable de vídeo) es:
0.82 * C
Retard de vídeo en el tram

Retard

A (MOTU – Distribuïdor) (2m)
B (Distribuïdor) (Elpro DUBOX 101)
C (Distribuïdor – Cam.) (15m)
D (Càmera)
E (Cam.- Capturadora) (15m)
TOTAL:

8.1ns
17ns
60ns
6.4µs(*)
60ns
≈6.4µs

Taula 2-6 (Retards de vídeo)
(*) – El retard de la càmera no està especificat, però sabem que ha de ser molt menor (≈1/10)
al temps de línia (64µs), ja que el senyal de BB sincronitza a nivell del sincronisme de línea.
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Retard d’àudio(LTC) en el tram

Retard

a (MOTU – Distribuïdor) (2m) (**)
b (Distribuïdor)
c (Distribuïdor – Capturadora.) (2m) (**)

8.1ns
≈0
8.1ns

TOTAL:

≈16.2ns
Taula 2-7 (Retards d’àudio)

(**)- Suposem que el cable que s’utilitzarà tindrà una velocitat de propagació similar al RG59.
A aquests retards hi hauríem de sumar el retard de captura vídeo / àudio de la capturadora (en
principi el suposem 0).
Com veiem, els retards són absolutament despreciables davant la durada de 1 frame
(40ms).
Altres alternatives que ens plantegem són:
1.- Modificació de l’electrònica de les càmeres per tal que les càmeres insereixin el VITC
provinent del BB en les línies inactives del vídeo: descartat desprès de consultar la modificació a
JVC, ja que no és trivial i, a més, trenca l’escalabilitat del sistema.
2.- Utilitzar capturadores amb descodificació de LTC integrada: és car.
3.- Utilitzar una targeta de descodificació de LTC per hardware: és car i, a més, no
existiria sincronisme entre la digitalització del vídeo i del LTC (caldria fer proves).
S’opta per la solució plantejada a la Figura 2-5: utilitzar un canal d’àudio per capturar el codi de
temps LTC (a l’apartat 3.2.1 estudiarem la implementació software del descodificador LTC a partir
d’un senyal d’àudio).
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2.4 Ingesta
Per al sistema d’ingesta, tenim varies opcions i les hem posat totes a la Taula 2-8.
Nom Targeta

Targetes / Senyals / CompreMax.
PC
targeta ssió
Bitrate
hard. (Mbps)

Retard Compatible SDK
Preu (€)
A/V (ms) WS / linux
i
suport

Osprey 210
(17)
Pinnacle PCTV
Rave (18)
Optibase
MediaGetway 2000
+ 6* Coder Mpeg2
(10Mbps)
Optibase MovieMaker
200S
BlackMagic
DeckLink SP
(19)

2

1

NO

-

0

SI

SI

160

1

1

NO

-

?

SI

NO

50

0

6

SI

10

Var.

SI

SI

25049*

1**

1

SI

6

Var.

NO

SI

1250

2

1

NO

-

?

NO

SI

457

Taula 2-8 (Sistemes d’ingesta)
* - Preu per 8 captures
** - 1771€ Preu extra per poder posar més de 1 targeta per PC
Nota:
- Totes tenen com a mínim una entrada de CVBS
- Totes capturen en color
- Totes ofereixen unes característiques de captura similars (≈ 720x576x24bpp a
25fps)
Després d’estudiar-nos la taula detingudament, varem veure que l’opció que millor complia els
nostres requeriments era l’Osprey 210 (Figura 2-6), ja que, per preu, entrava dins el pressupost. El
retard A/V (Audio/ Vídeo) era de 0ms, funcionava sota Windows i Linux, tenia suport per
desenvolupadors i era de format no comprimit, de manera que tenim l’opció de passar als
algoritmes de processat la imatge sense comprimir (màxima qualitat); posant només 1 targeta per
PC també podem programar un compressor per software.

Figura 2-6 (Targeta capturadora Osprey 210)
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Un cop seleccionada la targeta Osprey 210, varem fer diverses proves de captura i ens varem
adonar que, si posàvem 2 Osprey 210 per PC treballant simultàniament a màxima qualitat,
apareixen artefactes en les seqüències capturades. A la Taula 2-9 estan les condicions i resultats
de la prova.
Varem connectar 2 discs durs serial ATA, un a cada bus de la placa base, i varem assignar un
disc dur a cada capturadora.
Processador
Velocitat
RAM
Bus
HD

Ample captura
Alt captura
Bits per píxel captura
Frames per segon captura
Datarate de cada Osprey 210

PIV
3.2 GHz
512 MByte
800 MHz
120 GBytes
SATA Transferència:1.2 Gbps
Transferència sostinguda: 480 Mbps
(20)
768 píxels
576 píxels
24 Bpp
25fps
265 MBps

Vídeo Resultant:

Taula 2-9 (Condicions de la proba de doble captura amb les Osprey 210)
Les proves les varem realitzar en diferents plaques base de diferents marques: Asus, Intel ,
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Tyan. Els resultats obtinguts varen ser els mateixos.
Varem consultar a Viewcast (fabricant de la targeta Osprey) els problemes observats i ens van
respondre que el defecte es devia a una mala administració del bus PCI per part de Windows.
La conclusió va ser utilitzar només una targeta per PC, ja que, per desenvolupar el mateix
sistema en Linux, el temps d’implementació augmentava molt.
El fet d’utilitzar una targeta per PC ens condiciona a fer servir un PC per càmera i això implica
fer un disseny d’un sistema client – servidor que sigui capaç de controlar i gestionar aquesta
arquitectura distribuïda d’ingesta, sempre mantenint l’escalabilitat. El connexionat el veiem a la
Figura 2-7.

Figura 2-7 (Connexionat del sistema de captura)

Com que utilitzem un PC per càmera, no podem centralitzar el previsionat de les imatges, és a
dir, per veure que estem capturant a cada PC, hem d’entrar a la consola de cada un dels PC. Per
solucionar això, hem de dissenyar un sistema que permeti el previsionat des d’un sol terminal, ho
veiem a l’apartat 2.4.1 (disseny hardware) i a l’apartat 3.3.2 (disseny software).

2.4.1 Sistema de previsionat
La idea és que, des de l’ordinador que controla tot el sistema (server), poguem veure que està
capturant cada PC client.
L’opció més eficient seria programar un servidor de streamin (a) a cada PC client i, des del PC
servidor, poder monitorar tots els streams; però això comporta utilitzar molts recursos dels PC de
captura i molt temps d’implementació.
Al final es va optar per la solució que podem veure a la Figura 2-8.
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Figura 2-8 (Connexionat del sistema de captura i previ)

Utilitzant un selector remotejable per RS232 i posant una Osprey 210 en el servidor, podrem
monitorar en la consola del servidor qualsevol senyal a capturar.
El desavantatge que té aquest sistema és que, en la pantalla del servidor, veiem el senyal que
està entrant a les Osprey 210 dels clients, no el senyal ja capturat.
Per seleccionar el selector varem optar entre els de la Taula 2-10:
Nom Targeta

Num.
dePreu (€)
entrades

Elpro SAVIS-204 (21)
Kramer VS-1011 (22)
Moxie SAV 8x1 (25)

10
10
8

1300
1385
750

Taula 2-10 (Selectors de vídeo)
NOTA: Tots disposaven de control per RS232
Com que era per un sistema de monitorat i la qualitat no era una característica molt rellevant,
varem optar pel més barat: Moxie SAV 8x1 (Figura 2-9).
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Figura 2-9 (Selector Moxie SAV8x1)

Aquest punt ens compromet l’escalabilitat, ja que, si hem de posar més càmeres que entrades
té el selector de previ, algunes es quedarien sense monitorar, cosa que tampoc és del tot crítica i
que a més és de fàcil solució comprant un selector de la mateixa marca amb més entrades.

2.5 Càmera activa
En el projecte una de les càmeres és mòbil. Aquesta càmera va muntada sobre un
posicionador que permet els moviments de Pan (horitzontal), Tilt(vertical). També porta una òptica
motoritzada que permet ajustar el Zoom i el focus.
Tot això ha de poder ser controlat mitjançant la consola de control, és a dir, a partir del PC i de
l’aplicació que controlarà tot el sistema (servidor).

2.5.1 Posicionador
Hem trobat pocs posicionadors que s’adaptin al pressupost. A la Taula 2-11 en tenim un
detall.
Nom posicionador

Preu (€)

Presenco
Pelco PT270P

775
450
Taula 2-11 (Posicionadors)

El funcionament dels posicionadors és similar, ens decidim pel Presentco ja que ens el
recomanen per fiabilitat, el podem veure a la Figura 2-10.
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Figura 2-10 (Posicionador Presentco)

Els motors que mouen els 2 paràmetres són motors de continua (DC), els qual retornen la
posició on es troben gràcies a un potenciòmetre adjunt a l’eix del motor, Figura 2-11.

Paràmetre X
B (Vcc)
R

Pos X

P

M

R

A (Gnd)
Figura 2-11 (Retorn de la posició d’un motor de la càmera activa)

Els motors de Pan i Tilt requereixen 24Vdc i 0.5A cada un.

2.5.2 Optica
Per buscar l’òptica se’ns requeria:
- que fos motoritzada amb zoom i focus
- que retornés la posició
- que s’adaptés en rosca C/CS
- que funcionés amb CCD de 1/3’’
A la Taula 2-12 veiem les òptiques que varem trobar i que complien els requeriments:
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Nom òptica

Preu (€)

Fujinon Y12x6A-YE2 (23)
Pentax TS10ZME-P (24)

820
1200

Taula 2-12 (Optiques per la càmera activa)
Les dues òptiques són de característiques i preu similars, finalment varem seleccionar la
Pentax TS10ZME-P ja que era la que portava el nostre distribuïdor habitual i ens va
assegurar la seva fiabilitat. A la Figura 2-12 en podem veure una imatge.

Figura 2-12 (Optica motoritzada Pentax TS10ZME-P)
El funcionament dels motors i del retorn de posició és el mateix que el del posicionador (Figura
2-11). La diferencia és que, en l’òptica, necessita una tensió de 6Vdc i 40mA per moure’s.

2.5.3 Control PC
Per complir els requeriments necessaris per moure el posicionador i l’òptica, el PC ha de ser
capaç de generar una tensió continua amb suficient voltatge i intensitat per poder moure el motor
d’un dels 4 paràmetres, també necessitem que el PC sigui capaç de dirigir aquesta tensió cap a un
dels 4 motors i, finalment, que pugui donar una tensió estable al potenciòmetre i llegir la tensió
(posició) que li està retornant el potenciòmetre adjunt a l’eix del motor. Aquest plantejament el
veiem a la Figura 2-13.
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Figura 2-13 (Connexió PC – Càmera activa)

Per fer que un PC disposi de conversors analògic-digital (A/D) i sortides de bits paral·leles,
podríem utilitzar el port sèrie o paral·lel més un hardware propi força complex, o utilitzar una
targeta de control industrial, com alguna de NI (26) (National Instruments) o Advantech (27). Per
senzillesa d’implementació i fiabilitat, hem optat per utilitzar una targeta de control industrial.
La targeta hauria de tenir com a mínim 4 sortides D/A i 4 entrades A/D, a no ser que utilitzem un
hardware de multiplexació temporal com l’indicat a la Figura 2-13. Podem optar entre les següents
targetes (Taula 2-13).
Nom Targeta

NI 6221
NI 6229
Advantech PCI-1710

Num.
sortides
D/A
2
4
2

Num.
entrades
A/D
16
32
8

Preu (€)

475
675
504

Taula 2-13 (Targetes de control de dispositius)
Mirant la Imax (Intensitat màxima de sortida), veiem que no hi ha cap targeta que pugui donar
els 0.5A que necessitem en el pitjor cas (suposant que la càmera no es pot moure en diagonal).
D’això es desprèn que haurem de fer un hardware addicional a la targeta que permeti donar
aquests 0.5A necessaris.
Ja que estem obligats a fer un hardware, complicant-lo una mica més podríem utilitzar la NI
6221, que és la més barata, encara que només tingui 2 sortides D/A. Podem utilitzar el seu port
DIO (Digital Input /Output) configurat com a 8 bits de sortida per seleccionar cap a quin dels motors
va el senyal que traiem per una de les seves dues sortides D/A, fent-ho d’aquest forma el
connexionat queda com indica la Figura 2-14.
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Figura 2-14 (Connexío NI 6221 – Càmera activa)

Finalment hem decidit utilitzar la NI 6221 connectant-la com indica la Figura 2-14.
A la Figura 2-15 podem veure el pinout del connector de la NI 6221.

Figura 2-15 (Pinout de la targeta NI 6221)
El desenvolupament detallat del hardware de control que hem de desenvolupar està a l’apartat
9.4.
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3 Disseny software
El requeriments i el disseny de hardware ens proporcionen el marc per treballar en el disseny
del software que ha de controlar el sistema.
A la Figura 3-1 veiem el diagrama de blocs software del sistema. Podem veure que estem
parlant d’un sistema client-servidor que, des del servidor, ha de permetre el control (engegar, parar
gravacions i ajustar paràmetres) de tots els PC clients. A més, ha d’incorporar un sistema de
gestió de gravacions y calibratge de càmeres.

Figura 3-1 (Diagrama de blocs software)

Hem decidit que el sistema treballarà capturant en local i després volcant les dades a un disc
del servidor, que tindrà una capacitat mínima igual a la suma de les capacitats dels discs de treball
de tots els clients connectats. No hem treballat capturant directament al disc del servidor, ja que,
depenent del nombre de clients, ens faria falta un disc molt ràpid i molt car, augmentaria la
possibilitat de dropped frames (frames perduts durant la captura) i el funcionament correcte del
sistema dependria del nombre de clients connectats, cosa que no compleix el requeriment
d’escalabilitat.
Finalment, la idea és disposar de 2 instal·lables (MS Windows), un pel servidor i l’altre pel client.
Un cop instal·lats, només haurien de requerir una petita configuració guiada per un assistent (GUI),
per tal de poder posar un marxa tot el sistema.
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3.1

Sistema client de captures - servidor

L’arquitectura client-servidor del sistema estarà basada en una xarxa Ethernet 1000(1Gbps).
Per comunicar els clients amb el servidor, desenvoluparem un protocol propi: serà un protocol
orientat a caràcter, a travès d’ell transmetrem ordenadament totes les comanes i estats del
sistema.
Per volcar els fitxers que hagi generat una captura, tenim varies opcions, Taula 3-1.
Sistema de transferència de fitxers
Transferència de fitxers per TCP(28) (Volcat binari)
Implementar sistema de client servidor FTP(28)
Còpia per xarxa a ruta UNC

Temps
d’implementació
llarg
mig
curt

Taula 3-1 (Temps d’implementació d’algorismes de transferència de fitxers)
Tot i que el temps d’implementació és el més llarg, hem decidit utilitzar el sistema de
transferència de fitxers per un socket TCP. Aquest és un sistema fiable per transmetre dades d’un
PC a un altre.
Hem descartat la possibilitat d’utilitzar un servidor FTP, ja que complicava molt la instal·lació i
posada en marxa del sistema, i ens forçaria a instal·lar i configurar un servidor FTP en l’equip
servidor i a programar un sistema per comunicar-nos-hi.
La còpia per xarxa és un sistema molt simple d’implementació (una sola crida de sistema), però
comporta el gran desavantatge que estaríem supeditats al sistema d’autentificació / gestió de drets
de Windows.

3.1.1 Protocol de comanes (CTP)
Per programar aquest protocol utilitzem C++(29) i ens basem en l’API de sockets (comú per
Windows, Linux, Unix, etc...). Hem encapsulat el protocol dins d’una classe que tindrà
implementats tant el client com el servidor i, a la seva vegada, la classe dins una DLL(30) per
facilitar la seva reutilització.
Per programar el servidor utilitzarem diferents fils d’execució. El primer fil estarà constantment
escoltant noves peticions de connexió per un port determinat prèviament en la configuració. Cada
cop que rebi una petició de connexió llançarà un nou fil d’execució que es dedicarà a atendre
aquella connexió. Totes les comanes rebudes es transmeten a l’aplicació a través d’una funció de
callback que l’aplicació ha d’implementar.
A la Figura 3-2 podem veure un esquema del funcionament del protocol.
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Fil principal
client 1
Function
Callback ()

Client 1
Fil principal servidor

Fil principal
client 1
Function
Callback ()

...

Fil
D’escolta

Client N
Function
Callback (IdClient)

Atenció
Client 1

...
Atenció
Client N

Figura 3-2 (Fils d’execució del protocol de comanes)
Dividim el protocol CTP en 3 capes (Figura 3-3).

Figura 3-3 (Capes del protocol de comanes)
Les capes SCK i SES estan implementades dins de la classe del protocol.
La capa SCK s’encarrega d’intercanviar dades referides a la connexió TCP (adreça, port,
sistema operatiu i versió).
La capa SES s’utilitza per intercanviar paràmetres referents a les sessions (nº de clients
connectats i màxim nombre de clients simultanis admesos).
La capa CTP és la que permet la transmissió de les comanes del sistema (arrancar captura,
parar, fixar la resolució, fixar fps, preguntar estat de la capturadora, etc...).
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A la Taula 3-2 hi ha un exemple d’una comana de la capa CTP
De servidor a client
(de controlador a capturadora)
ctp s cleanall id

Respostes del client
(respostes de la capturadora)
ctp s cleanall id
ctp s cleanall id error e

Id = Identificador de la targeta.
Nota1: Borra tot el contingut del
directori usat per la captura amb
l’identificador id.

Id = Identificador de la targeta.
e = Número de l’error.

Taula 3-2 (Exemple comana CTP)
En els annexos (apartat 9.1) està l’especificació de totes les comanes del protocol.

3.1.2 Transferència de fitxers per TCP.
Per programar aquest bloc hem utilitzat C++ i ens hem basat en l’API de sockets.
Hem encapsulat la transferència de fitxers en una classe que tindrà implementat tant el client
com el servidor, i la classe l’hem encapsulada dins una DLL per facilitar la seva reutilització.
La idea és que el receptor del fitxer (en el nostre cas, el servidor) tingui un port obert esperant
una connexió TCP; quan el client (PC capturador) estableix el socket, li transmet al servidor una
capçalera on especifica el número de bytes del fitxer que es transmetrà i el nom. La Figura 3-4 és
un diagrama del funcionament del protocol.
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Figura 3-4 (Fluxe d’execució per la transferencia d’un fitxer)

3.2 Client de captura
La principal funció d’aquesta aplicació és controlar la captura i descodificar el SMPTE LTC que
va en un canal d’àudio.
Decidim programar-la en C++ utilitzant les llibreries MFC(30) i generant un .exe win32(31).
Per controlar la Osprey 210, utilitzem la API DirectShow(32) de Microsoft, ja que l’API de
l’Osprey 210 està basada en DirectShow.
Com a funcionalitats més destacables, el client de captura disposa de:
- sistema de LOGS: registra tota la comunicació amb el servidor i els canvis d’estats
interns
- monitorat del PC: monitora diferents paràmetres del PC (memòria lliure, espai lliure en
el disc de captura, % d’utilització de CPU, etc... ) i els transmet cap al servidor
- configuració basada en el registre de Windows
- funcionament stand-alone (pot funcionar perfectament sense cap servidor)
La GUI (Graphical User Interface) d’aquesta aplicació està a la Figura 3-5.
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(a) Principal

(b) Enter IP

(c) New osprey

(d) sel osprey
Figura 3-5 (GUI del client de captura)
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A la Figura 3-6 veiem el fluxgrama de l’aplicació.

Figura 3-6 (Fluxgrama del client de captura)
En els annexos (apartat 9.2) s’expliquen tots els paràmetres de configuració de l’aplicació, que
es troben a la següent carpeta del registre:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Client

3.2.1 Descodificació de SMPTE LTC
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Abans d’entrar en dades concretes sobre la implementació del descodificador de SMPTE LTC,
comentarem una mica aquest codi. El SMPTE LTC és un codi que s’utilitza principalment en
estudis de gravació de vídeo i àudio per mantenir una referència temporal absoluta en totes les
gravacions que es fan. El LTC etiqueta cada frame de vídeo o grup de mostres d’àudio amb una
paraula de 80 bits, aquesta paraula conté un número amb el següent format: HH:MM:SS:FF
(hores, minuts, segons, frames); també introdueix altres marques com els user bits (4 bytes
d’informació a disposició de l’usuari) i alguns bits més (veure annexos, apartat 9.5).
A la Figura 3-7 tenim una paraula de SMPTE LTC.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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39
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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78
79

Unitats
Frame
Bits usuari
Grup1
Decenes frame
Drop frame bit
Color frame bit

Bits usuari
Grup2
Unitats
segón
Bits usuari
Grup3
Decenes
segón
No assignat

Bits usuari
Grup4
Unitats
minut
Bits usuari
Grup5
Decenes
minut
No assignat

Bits usuari
Grup6
Unitats
hora
Bits usuari
Grup7
Decenes hora
No assignat
No assignat

Bits usuari
Grup8
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

Sincronisme

Figura 3-7 (Paraula de SMPTE LTC)
Com hem dit, cada frame de vídeo (40ms en PAL) s’etiqueta amb 80 bits, això fa que el
datarate sigui de:
Datarate del SMPTE LTC en PAL = 80bits/40ms = 2000bps
La modulació és bi-phase, sense transició en 0 i amb transició a 1, ho veiem a la Figura 3-8.
Això fa que la freqüència d’aquest senyal quadrat quedi entre 1KHz i 2KHz.
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Figura 3-8 (Exemple de modulació bi-phase)
Sabem que la banda d’aquest senyal és teòricament infinita, però hem de fixar una freqüència
de mostreig suficient per poder-la descodificar; sabem que, si fixem una freqüència de mostreig de
1.5 * 2 * 2000KHz, seria suficient per reconstruir-la. Farem una prova amb Matlab(33) utilitzant una
freqüència de mostreig de 8000Hz, força comú en la digitalització d’àudio (Figura 3-9).
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-0.4
-0.6
-0.8
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(a)-Senyal original (0,1,0,1,0,1...)
1.5
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0.5
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-0.5
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(b)-Senyal desprès de passar per un filtre antialiasing de 4000Hz
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Figura 3-9 (Prova d’ample de banda d’un senyal SMPTE LTC)
Veiem que amb una freqüència de mostreig de 8000Hz en tenim prou per detectar el LTC, els
passos per 0 són molt clars.
La implementació del descodificador de SMPTE LTC l’hem feta amb ANSI C++ perquè pugui
compilar tant amb Linux com amb Windows i l’hem encapsulada dins d’una classe.
En el cas de Windows, que és el que ens ocupa, hem encapsulat la classe del descodificador
dins un filtre de Directshow, així hem aprofitat tota la arquitectura d’adquisició que ens dona
Directshow i l’hem pogut compatibilitzar amb la targeta d’adquisició Osprey 210.
Hem dissenyat la classe perquè sigui molt simple d’incorporar a qualsevol programa/entorn
(veure Figura 3-10) i a més sigui capaç de suportar una descodificació a temps real. Cada cop que
descodifica una paraula de SMPTE LTC (frame) envia les dades (HH:MM:SS:FF, User Bits, etc...)
a l’aplicació que l’ha instanciada via callback.
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Public Types
typedef long(__stdcall *

TTCChangedCallback )(void *pThis, unsigned long m_dwNowTc, unsigned long m_dwNowUB, unsigned
long m_dwDropFrame, unsigned long m_dwColorFrame, char *szExtrastr)

enum

enChannel { VR_DECOLTC_CHANNEL_LEFT = 0, VR_DECOLTC_CHANNEL_RIGHT = 1 }

enum

enState { VR_DECOLTC_STATE_NO_INI = 0, VR_DECOLTC_STATE_INI = 0,
VR_DECOLTC_STATE_PROC = 0, VR_DECOLTC_STATE_ERROR = -1 }

Public Member Functions
CDecoSMPTELTC (void)
~CDecoSMPTELTC (void)
long

Initialize (long *plFps=NULL, long *plBitsToCalcTreshold=NULL, double *pdThreshold=NULL, double
*pdExtraSamplesThreshold=NULL, enChannel *pChannel=NULL, bool
*pbUseAdaptativeThreshold=NULL)

void

ResetParams (void)

long

SetCallback (TTCChangedCallback pCallback, void *pThis=NULL)

long

SetAudioData (unsigned long dwAudioNumChannels, unsigned long dwAudioSamplesPerSec, unsigned
int wAudioBitsPerSample)

long

ProcDataBlock (unsigned char *pbData, unsigned long dwBlockLenght)

long

GetData (long *plTC, long *plUB=NULL, long *plDropFrame=NULL, long *plColorFrame=NULL)

Figura 3-10 (Clase descodificadora de SMPTE LTC)
Per tal d’evitar problemes en el nivell d’entrada del senyal SMPTE LTC, hem incorporat una
rutina que, per cada bloc de mostres d’entrada, calcula el llindar òptim de detecció.
Hem fet que la majoria de paràmetres de descodificació es puguin configurar, així podem
adaptar la descodificació a tot tipus d’entorns (PAL, NTSC, Sorollosos, etc...), sempre es pot tornar
als valors per defecte (veure annexos 9.2, apartat SMPTE LTC).
El fluxograma aproximat de funcionament el podem veure a la Figura 3-11.
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INICI

Inicialitzar

Espera block

Calcula llindar
adapatiu

Decodifica bit

Syncronisme
detectat

SI

NO
Detectats més
de 80 + x bits

Guarda dades
trama

SI

NO
Crida callback
(Error)

SI

Crida callback
(Dades trama)

Queden més
bits en el bloc

NO

Figura 3-11 (Fluxograma del descodificador de SMPTE LTC)

3.3 Servidor
L’aplicació servidor serà l’encarregada de controlar i monitorar tots els clients mitjançant el
protocol de comanes explicat a l’apartat 3.1.1. També s’encarregarà d’enviar les ordres adequades
per rebre els fitxers adquirits utilitzant el sistema explicat a l’apartat 3.1.2 i, finalment, classificarà
els fitxers adquirits i les seves metadades.
Com a funcionalitat addicional també integrarà el control de la càmera activa.
A la Figura 3-12 veiem el diagrama de blocs del software servidor.

Adquisició de senyal de vídeo multicàmera per a una smartroom

Pàg.: 36

hola

Figura 3-12 (Diagrama de blocs del software servidor)
El bloc de la GUI és el més complex de l’aplicació servidor, per això hem decidit programar-lo
amb VB .NET(34,35) (Visual Basic .NET), ja que és un llenguatge molt més optimitzat que el C++
per implementar una GUI.
Per realitzar accions de baix nivell hem utilitzat DLLs programades en C++ com indica la Figura
3-12.
La majoria de paràmetres de l’aplicació es poden configurar a través dels seus assistents
gràfics. Tots aquests paràmetres (explicats en els annexos, apartat 9.3) es guarden a la següent
carpeta del registre:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Server

3.3.1 GUI
La GUI ha estat dissenyada de forma que es permet, dins de la mateixa finestra de la aplicació,
tenir diferents finestres filles obertes (sessió de gravació, previ, monitor del sistema), d’aquesta
forma l’operador pot tenir una visió de l’estat de tot el sistema.
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Figura 3-13 (GUI del software servidor)
A la Figura 3-13 veiem la finestra de control d’una sessió de gravació mentre previsualitzem
una càmera.
La configuració de tot el sistema es fa mitjançant el form de configuració, Figura 3-14. Aquest
form permet:
a- configurar els paths base del sistema, el número màxim de clients i el port de
comunicació
b- donar d’alta / baixa clients i modificar les dades de captura de tots els clients
c- configurar el nivell de log del sistema, fitxer, tamany màxim, etc
d- canviar els paràmetres de comunicació amb el selector de vídeo
e- canviar els paràmetres de comunicació amb la càmera activa
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(a)-system

(b)-Client

(c)-Logs

(d) Selector

(e)- NI (Controladora de la PTZ)
Figura 3-14 (GUI de la configuració del servidor)
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El servidor també permet el control “manual” dels diferents clients. El form de “Manual
encoding” (Figura 3-15) manté un arbre amb tots els clients connectats al sistema i permet
monitorar tots els paràmetres de cada client, així com posar-los a gravar un a un o tots de cop.
Aquest mode no té gestió del material adquirit.

Figura 3-15 (Form de manual encoding)

3.3.2 Control del selector de previsionat
El sistema de prevsionat incorpora una comunicació RS232 amb un selector Moxie SAV 8x1
que permet visionar qualsevol font de vídeo del sistema dins del mateix form de previ, a la Figura
3-16 veiem un detall del connexionat del sistema..
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Servidor
SOFT SERVIDOR
+
GUI
(VB .net)

CONTROL OSPREY
(DX + Deco. SMPTE TC)
(dll c++)

CONTROL
NI
(dll c++)

Protocol
Comanes
(servidor)
(dll c++)

Transferencia
De fitxers
(servidor)
(dll c++)

Control selector de
Previsionat
(VB .net)
RS232

OSPREY

NI6221

Senyal de les càmeres

IN 1

IN 2

IN 3

IN4

IN5

...

IN 8

SELECTOR V/A Moxie 8x1
RS232

OUT

RS232

Figura 3-16 (Connexionat del selector)
A la Figura 3-17 veiem el resultat final.

Figura 3-17 (Form de previsionat)
El protocol de comunicació de la Moxie SAV 8x1 està en els annexos (apartat 9.6).
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3.3.3 Sessió de gravació
El servidor permet fer una sessió de gravació assistida. Per fer això, ens demana un nom
identificatiu, una descripció, les càmeres a utilitzar en aquesta sessió (ens dona a escollir entre les
actualment connectades al sistema) i la calibració de cada una (la última per defecte).
A la Figura 3-18 veiem l’assistent per una sessió de gravació i el fluxograma d’una sessió.

(a) Crea una sessió de gravació
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(b) Sessió de gravació

INICI

Detecta clients
conectats

Selecciona clients,
calibracions i entra
dades
(Dlg)

NO

Dades correctes

SI
Espera
comana:
Rec / Stop /Exit
(Dlg)

Exit

Rec / Stop
Envia
comana

FI

(b) Fluxograma
Figura 3-18 (Sessió de grabació)
El sistema salva automàticament les sessions de gravació i les pot recuperar o borrar
definitivament en qualsevol moment, veure Figura 3-19.

(a) Recupera sessió de gravació
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(b) Borra sessió de gravació

Figura 3-19 (Forms de recuperació i borrat de sessions de gravació)

3.3.4 Sessió de calibració
L’aplicació servidor també permet, a través d’un assistent, calibrar qualsevol càmera donada
d’alta en el sistema (l’algorisme de calibratge ha estat desenvolupat per l’Oscar Garcia). A la
Figura 3-20 veiem el fluxograma i la GUI d’una sessió de calibratge.

(a) – Nova sessió de calibració
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(c) – Gravació fitxer extrínsics

(d) – Volcat de fitxers al servidor

(d) – Estat final de la calibració
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(e) - Fluxograma
Figura 3-20 (Sessió de calibració)
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3.4 Càmera activa
Des de l’aplicació servidor es pot controlar la càmera activa, el zoom, el focus, el Pan i el Tilt.
Gràcies al sistema de previsionat es pot moure la càmera mentre veiem la imatge a la pantalla del
PC (Figura 3-21) .

Figura 3-21 (Form control de càmera activa)
El software de control de la càmera activa permet guardar i recuperar posicions de la càmera
(preset). El sistema de presets l’hem desenvolupat en VB. NET; el que fa és llegir les tensions DC
(a través de la targeta NI 6221) que entreguen els potenciòmetres acoblats a l‘eix dels motors de
zoom, focus, Pan i Tilt, i guardar-les en un fitxer.
A la Figura 3-22 tenim el form de gravació de presets i el fluxograma.
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(a) – Gravació de presets

(b) - Fluxograma
Figura 3-22 (Gravació de presets)
Per fer que la càmera recuperi una posició prèviament guardada, utilitzem l’algorisme de la
Figura 3-23.
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Figura 3-23 (Algorisme de preset)
Llegim el fitxer, prèviament guardat al disc, que conté les tensions DC que volem recuperar i
movem els motors lentament fins a recuperar aquestes tensions guardades.
Desprès de moltes proves, hem vist que els millors valors per recuperar una posició són (Taula
3-3):
Velocitat zoom
Velocitat focus
Velocitat Pan
Velocitat Tilt
Marge d’error

70%
70%
50%
50%
2.5mV

Taula 3-3 (Velocitats de preset)
Els algorismes que recuperen la posició mouen el motor cap al sentit que fa que (posActual –
posLlegidaDisc) tendeixi a 0, i aixó ho fa fins que (posActual – posLlegidaDisc) < Marge de error.

4 Realització i test
En aquest apartat demostrarem si s’han assolit els objectius que plantejàvem a l’inici del
projecte. Realitzarem diferents testos en el sistema per veure com respon i comprovar que es
comporta com havíem previst.
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4.1 Control d’un sistema d’adquisició multicàmera en una sala
intel·ligent
Per demostrar que podem controlar un sistema d’adquisició multicàmera, hem posat en marxa
dos PC equipats amb una Osprey 210 cadascun, on hi hem connectat una càmera (una diferent a
cada PC) i, finalment, hem instal·lat el software client en cada un dels PC.
En el PC servidor hi hem instal·lat el software servidor i l’hem configurat perquè funcioni amb 2
clients. A la Figura 4-1 veiem un esquema del test.

WORD x1 IN

WORD x1 OUT

SISTEMA D’AUDIO

MOTU
Digital TimePiece
Video OUT (BB)
+ VITC

Video

T

SMPTE
OUT

Audio

PC
+ Osprey

Sync IN
TK-C1481

A
V

YC OUT
Video OUT

HD

CAM 1
PC
+ Osprey

T

Sync IN
A
V

TK-C1481

HD

YC OUT
Video OUT

HD

CAM 2

IN 1

RS232

IN 2

IN 3

IN4

IN5

...

SELECTOR V/A Nx1

A
V

IN N

OUT

SERVIDOR
RS232

Figura 4-1 (Connexionat del test de captura)
Hem obert la finestra de control manual en el servidor, hem seleccionat un dels 2 clients
connectats i hem apretat el botó de REC (Figura 4-2).

Figura 4-2 (GUI Servidor)
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El client que hem seleccionat s’ha posat a gravar, desprès hem parat la gravació i hem anat a la
consola del client a veure si realment havia generat el fitxer que ens esperàvem.

Figura 4-3 (Fitxers generats pel client de captura)
A la Figura 4-3 veiem els 3 fitxers que ha generat el client al seu disc dur local:
f- Demo.tc: fitxer amb el SMPTE LTC descodificat del canal de so (en aquesta demo
no hi hem posat so LTC, per això ocupa 0 Bytes)
g- Demo.dat: fitxer que conté les característiques del vídeo generat (ample, alt, frames
per segon, nombre total de frames i tipus de codificació)
h- Demo.raw: és el fitxer de vídeo descomprimit.
A la Figura 4-4 veiem el contingut del fitxer demo.dat i part del demo.raw.

(a) – Demo.dat
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(b) – Demo.raw
Figura 4-4 (Contingut dels fitxers generats pel client de captura)
D’aquesta manera demostrem que hem assolit amb èxit el primer dels objectius: ” Control d’un
sistema d’adquisició multicàmera en una sala intel·ligent”

4.2 Referència temporal absoluta
Per testejar la descodificació del LTC hem plantejat 2 testos: un entre diferents PC de vídeo, en
el qual podrem veure quins són els retards de xarxa, és a dir, si quan s’envia l’ordre a tots els PC
es posen a capturar a la vegada o no, i si aconseguim etiquetar cada frame amb el seu codi de
temps LTC; el segon test ens servirà per saber quina és l’exactitud en la detecció del LTC entre els
sistemes de vídeo i d’àudio, ja que tot el sistema d’àudio funciona amb el mateix codi de temps
LTC, però detectat per MIDI.
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4.2.1 Detecció SMPTE LTC multicàmera
Per realitzar aquest test, partim de l’entorn que veiem a la Figura 4-5. A l’entrada de CVBS de
les Osprey 210 hem connectat un senyal de vídeo que genera el mateix Motu Timepiece, que és
un negre amb el LTC sobreimpresionat en pantalla i perfectament síncron amb el de la sortida de
LTC del mateix MOTU. Capturant aquest senyal i, a la vegada, descodificant l’àudio, podem saber
si ens equivoquem amb la descodificació del LTC.

WORD x1 IN

WORD x1 OUT

SISTEMA D’AUDIO

MOTU
Digital TimePiece
Video OUT (BB)
+ VITC

Video

SMPTE
OUT

Audio

PC
+ Osprey

HD

A
V

PC
+ Osprey
A
V

HD
HD

A
V

SERVIDOR

Figura 4-5 (Connexionat del test de detecció del SMPTE LTC en multicàmera)
Hem utilitzat 2 PC client i hem capturat 10 fitxers en cadascun, ens hem trobat amb 3 casos
diferents:
1.- El sistema funciona perfectament, s’ha donat en 3 casos dels 10. (Taula 4-1a)
2.- L’Osprey, en lloc de començar a capturar en el sincronisme de quadre, ha començat a
capturar en el sincronisme de camp. El primer LTC descodificat de l’àudio és lògicament un
dels dos frames en que la capturadora ha començat a capturar. Aquest efecte s’ha donat en 3
casos (Taula 4-1b)
3.- El primer frame de vídeo capturat i el primer frame d’àudio no es corresponien per 1 frame.
Ha passat 1 cop dels 10. (Taula 4-1c)
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Primer frame capturat

Primer LTC detectat (Audio)

Tc: 1933725 (21:29:09:00)
UB: 0
CF: 0
DF: 0

(a) – LTC Ben detectat, Osprey 210 correcte

Tc: 1934003 (21:29:20:03)
UB: 0
CF: 0
DF: 0

(b) – LTC Ben detectat, Osprey 210 enganxada al sincronisme de camp

Tc: 1933726 (21:29:09:01)
UB: 0
CF: 0
DF: 0

(c) – LTC mal detectat, Osprey 210 correcte
Taula 4-1 (Resultats del test de detecció del SMPTE LTC)
Vistos el resultats i després de fer multitud de proves, hem determinat que aquest retard
vídeo/àudio és variable i aleatori, mai més gran que 1 frame. El que encara no hem pogut aïllar
és si prové del propi hardware de l’Osprey o és degut als DirectShow (API de Microsoft que
hem utilitzat per accedir a la targeta).
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D’aquí concluïm que l’objectiu de tenir una referència temporal absoluta dins l’àmbit del
vídeo s’ha aconseguit amb una precisió de 1 frame (40ms) en el pitjor cas. No és la precisió que
en principi desitjàvem, esperàvem que fos de 0 frames. A l’apartat 6(millores) comentem com
es pot arribar amb tota seguretat a aquesta precisió (requereix més hardware lògicament).

4.2.2 Exactitud de detecció SMPTE LTC entre els sistemes d’àudio i vídeo
El grup d’àudio detecta el LTC a partir d’un senyal MIDI que genera el Motu Timepiece,
nosaltres el detectem directament del senyal LTC capturant-lo com si fos un canal d’àudio.
Idealment, els dos modes de detecció haurien de donar els mateixos resultats.
Per verificar que realment donen els mateixos resultats, el Dushan Macho (del grup d’àudio) va
fer un software que capturava un àudio (format wav), el LTC provinent del Motu Digital TimePiece,
mentre descodificava el LTC pel port MIDI i també el guardava a un fitxer (Figura 4-6).

Figura 4-6 (Connexionat test precisió àudio-vídeo)
Posteriorment varem entrar aquest àudio (LTC) capturat al PC i el varem descodificar amb el
nostre algorisme (Figura 4-7).

PC
+ Targeta de so
M
A

HD
(test.wav)
PC
+ Osprey
A
V

HD

Figura 4-7 (Test de lectura de SMPTE LTC des de àudio)
Els resultats van ser exactament els esperats: els dos LTC detectats eren idèntics, com veiem a
la Taula 4-2.
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Primer frame capturat per Midi

[8226.720000000] (02:17:06:18)
(Expressat en segons)

Primer LTC detectat (Àudio)

Tc: 205668 (02:17:06:18)
UB: 0
CF: 0
DF: 0

Taula 4-2 (Resultats del test de precisió àudio-vídeo)
Després d’aquest test, comprovem que el nostre algorisme de detecció de LTC mitjançant
l’àudio està ben fet i que tenim plena sincronització amb el sistema d’àudio. Es a dir, que el
requeriment de referència temporal absoluta, en aquest cas, si que l’hem aconseguit.

4.3 Control centralitzat del sistema d’aquisició
Des del servidor es permet controlar tots el clients (PC capturadors) connectats, així com
gestionar les dades que ells generen, part d’això ho hem demostrat a l’apartat 4.1.
El servidor també permet calibrar (amb un algorisme extern) les càmeres connectades.
Posteriorment es poden utilitzar aquestes dades de calibració en sessions de gravació, administrar
les dades generades en gravació (volcar al servidor, borrar, etc...)
A la Figura 4-8 veiem els passos que s’han de seguir per fer una sessió de gravació utilitzant
els assistents del servidor.
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1

2

3

4c
4a
4b

Figura 4-8 (Pasos d’una sessió de gravació)
Creiem que l’objectiu “Control centralitzat del sistema d’adquisició” ha estat plenament
assolit.

4.4 Gestió de les dades adquirides
Totes les dades que genera el sistema (vídeos capturats, dades de calibració, LTC
descodificat) les mou automàticament el software de tal manera que sempre estiguin perfectament
organitzades dins el disc dur del servidor. Podem veure l’arbre de directoris on el servidor manté
totes les dades del sistema a la Figura 4-9.
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Figura 4-9 (Estructura de directoris del servidor)
Com ja hem demostrat anteriorment a l’apartat 4.3, tant les sessions de gravació com les de
calibració es poden realitzar a través d’assistents. Les dades que generen aquests assistents són
gestionades automàticament pel software. A més, el servidor permet continuar una sessió de
gravació anterior (Figura 4-10a), borrar sessions de gravació anteriors (Figura 4-10b), adjuntar les
dades de sessions de calibració anteriors a sessions de gravació (Figura 4-10c).
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(a) – Continuar una sessió de gravació anterior

(b) – Borrar una sessió de gravació anterior

(c) – Adjuntar dades de calibració
Figura 4-10 (Gestió de les sessions de grabació)
Després de veure la Figura 4-9 i la Figura 4-10, creiem que també podem donar per aconseguit
l’objectiu “Gestió de les dades adquirides”.
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4.5 Control de la càmera activa
Per controlar els 4 paràmetres de la càmera activa, ho fem a través del form de la Figura 3-21.
A més, el sistema permet guardar posicions (presets) de la càmera per recuperar-les
posteriorment. Hem testejat la precisió que té el sistema en recuperar un preset. Per analitzar la
precisió dels presets, hem dibuixat, en una pissarra separada 412cm del CCD de la càmera, una
matriu de punts separats 5cm cada un (Figura 4-11); hem guardat la posició on el punt central de
la matriu quedava al marge dret inferior de la pantalla i l’hem recuperat 10 vegades (només en Pan
(paràmetre x) i Tilt (paràmetre y)), veient quin era l’error en Pan i en Titl.

Figura 4-11 (Test dels presets de la càmera activa)
Els resultats van ser els següents (Taula 4-3):
Test Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

∆Pan(x) (cm)

∆Tilt(y) (cm)

-10
-5
-15
0
-17
-1
+10
+6
0
+5

+5
-7.5
+5
-1
-5
-7
+1
+4
-11
-10

Err mig(*): 6.9

5.65

Taula 4-3 (Resultats del test de precisió dels
presets de la càmera activa en pan i tilt)
(*) – Per calcular l’error mig, hem utilitzat: ErrMig =

1
N

N

∑ Err (n)
n =1

Si fem el càlcul en graus (Figura 4-12):
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Figura 4-12 (Càlcul en graus de la desviació dels presets)
L’angle d’incertesa en Pan és: θx = 0.96º
L’angle d’incertesa en Titl és: θy = 0.79º
Per calcular la precisió del preset de zoom, hem dibuixat un objecte rectangular d’àrea 367x187
en pixels (210mmx297mm) a la pissarra i hem fet que el plànol de la càmera contingui l’objecte.
Després hem recuperat 10 cops la posició, mesurant cada cop el tamany de l’objecte (en píxels), a
la Taula 4-4 veiem els resultats, on:
A = 367x187 = 68629. Area del rectangle original del preset (en píxels2)
H = Alçada del rectangle, un cop recuperat el preset (en píxels)
W = Amplada del rectangle, un cop recuperat el preset (en píxels)
Test Nº

(W * H) / A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.0685
1.0742
1.0133
1.0162
1.0797
1.0107
1.0854
1.0657
0.9945
1

Err mig:

1.0408

Err mig - 1 0.0408
Taula 4-4 (Resultats del test de
precisió dels presets de la
càmera activa en zoom)
Veiem que obtenim un “coeficient de semblança” (Err mig-1) molt bo pels nostres
propòsits.
L’error en el preset de focus no l’hem pogut mesurar perquè no hem trobat cap forma objectiva
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per fer-ho, però, com utilitza el mateix mecanisme que el del zoom (els 2 estan dins la mateixa
òptica), els suposem iguals.
Havent provat el control de la càmera activa a través del software servidor i després de calcular
la precisió dels presets, considerem també assolit l’objectiu “Control de la càmera activa”

4.6 Escalabilitat
Per demostrar que hem complert l’objectiu de l’escalabilitat, podem veure a la Figura 4-13 la
facilitat amb que podem afegir o treure una càmera (PC client capturador) del sistema. Només
hem d’apretar el botó ADD en l’assistent de configuració i posar-li la IP del PC on esta connectada,
les altres dades són opcionals. L’escalabilitat del hardware ja està explicada a tot l’apartat 2.

Figura 4-13 (GUI del software servidor)
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5 Conclusions
Creiem que hem pogut dissenyar i implementar un sistema que compleix la gran majoria dels
objectius inicials, tot el sistema es pot controlar totalment des de la consola d’un sol PC (servidor),
permet la captura síncrona de N càmeres, fa una gestió simple i eficient de les dades adquirides i
té una molt bona escalabilitat.
L’únic punt que no hem assolit al 100% és l’objectiu de la referència temporal absoluta on, en
fer els testos del sistema, ens hem adonat que la targeta d’adquisició (o els Directshow)
introdueixen un petit retard aleatori entre l’àudio i el vídeo, que ens fa impossible etiquetar amb un
100% de fiabilitat tots els frames.
La part del control de la càmera activa creiem que ha estat tot un èxit. Hem desenvolupat un
sistema complert (hardware-software) que no només permet moure la càmera, sinó que també
permet guardar i recuperar posicions amb menys de 1º d’incertesa.
La gran virtut d’aquest projecte crec que ha estat que, no només s’ha tractat d’un
desenvolupament teòric, sinó que a mesura que anàvem avançant, anàvem veiem com els
nostres dissenys es traduïen en equipament real amb el que podíem experimentar i el qual
realimentava en part els dissenys originals.
Una altre punt fort del projecte ha estat, segons el meu punt de vista, la gran diversitat de
disciplines que ha tocat: vídeo, sincronització (LTC), programació (C++, VB .net, sockets), control
de targeteria (Osprey 210, NI 6221), electrònica (adaptació de càmera activa).

6 Millores
Creiem que la hi ha varies línies de millora a seguir:
1.- Etiquetatge de les imatges amb TimeStamps, aconseguint fiabilitat del 100%:
Per aconseguir una fiabilitat del 100% en l’etiquetatge dels frames capturats, es pot utilitzar un
inseridor de VITC per a cada càmera (per exemple el model: AVG-50 de Horita, val 222€),
d’aquesta forma no dependrien del retard de vídeo / àudio, ja que el TimeStamp aniria dins el
mateix frame de vídeo, a més les Osprey 210 permeten llegir el VITC.
Varem implementar un lector de VITC de prova per verificar aquesta teoria i va funcionar
perfectament.
2.- Millorar el posicionat i moviment de la càmera activa:
Si mirem amb un oscil·loscopi el senyal que retorna de preset la càmera activa, veurem que té
un soroll impressionant (entre 1v i 1,5v depenent del paràmetre). Si aconseguíssim aïllar millor
el circuit, podríem aconseguir millors precisions en el preset.
Quan movem la càmera activa, tant per fer-la anar a un preset com manualment, a través del
software servidor, només va a una velocitat. Seria força fàcil incorporar un sistema de velocitat
variable: podria donar més precisió al preset i al posicionat manual.
3.- Generar fitxers de vídeo comprimits (mpeg2, mpeg4, Windows media 9, etc) en lloc de
format raw.
Seria força útil, sobretot per estalviar disc dur i temps de volcat, guardar els fitxers de vídeo amb
algun tipus de compressió (amb pèrdues o no). La forma d’implementar això seria utilitzant
algun filtre de DirectShow comercial (Mainconcept(36)) o algun altre fet a propòsit.
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7 Taula d’acrònims
ANSI
API
BB
CCD
CHIL
CPU
CTP
CVBS
DC
DIO
DLL
FTP
GUI
HD
IP
LTC
MFC
MIDI
MPEG
MS
NI
NTSC
PAL
PC
PCI
RGB
SATA
SMPTE
TCP
UNC
VITC
VB

American National Standarts Institute
Application Programming Interface
Black Burst
Coupled Charge Device
Computers in the Human Interaction Loop
Central Processing Unit
Commnand Transfer Protocol (Propi d’aquest projecte)
Composite Video Bust Sync
Direct Current
Digital Input Output
Dynamic Link Library
File Transfer Protocol
Graphical User Iterface
Hard Disc
Internet Protocol
Longitudinal Time Code
Microsoft Foundation Classes
Music Instrument Digital Interface
Moving Picture Experts Group
Microsoft
National Instruments
National Television System Committee
Phase Alternation Line
Personal Computer
Peripheral Component Interconect
Red Green Blue
Serial Advanced Technology Attachment
Society of Motion Picture and Television Engineers
Transport Control Protocol
Universal Naming Convention
Vertical Interval Time Code
Visual Basic
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9 ANNEXOS
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9.1 Protocol de
comanes
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INTRODUCCION
Este protocolo permitirá el intercambió de ordenes y datos de la aplicación cliente
(capturadora) y el servidor (controlador).
La aplicación servidor será la que abra un socket server.
El protocolo NO distingue mayúsculas de minúsculas.
ORDENES
CTP Capa de aplicación (Capa3)
De servidor a cliente EDT S
(de controlador a capturadora)

Respuestas de cliente EDT C
(respuestas del capturador)

ctp s get ver

ctp c get ver v
v = 1.0.0 o 1.1.0 (Versión)

ctp s get number boards

ctp c get number boards n
ctp c get number boards n error e
n = Número de tarjetas soportadas
instaladas. Los ID van de 0 a n-1.
e = Número del error

ctp s get idboard

ctp s get idboard IDTarg
ctp s get idboard error e
IDTarg = ID que se tiene que utilizar
en todas las ordenes del protocolo
e = Número del error

Ctp s set id param ParamName x
Id = Identificador de la tarjeta.
ParamName = Nombre del parámetro
a modificar (ver lista de parámetros).

Ctp s get id param ParamName
Id = Identificador de la tarjeta.
ParamName = Nombre del parámetro
a leer (ver lista de parámetros).

Ctp s initialize id [filename]
Id = Identificador de la targeta (si solo
hay 1 id = 0).
File = Nombre de fichero, si esta vacío
se asigna uno establecido por defecto.

Ctp c set id param ParamName x
Ctp c set id param ParamName x
error e
Id = Identificador de la tarjeta.
e = Número del error
Ctp c get id param ParamName x
Ctp c get id param ParamName
error e
Id = Identificador de la tarjeta.
e = Número del error.
Ctp c initialize id [file]
Ctp c initialize id [file] error e
e = Número del error
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ctp s rec id [now]
[during=hh:mm:ss]
ctp s rec id [tc=hh:mm:ss:ff] ]
[during=hh:mm:ss]
ctp s rec id [time=hh:mm:ss] ]
[during=hh:mm:ss]
Id = Identificador de la targeta

ctp c rec id [now] [during
hh:mm:ss]
ctp c rec id [tc=hh:mm:ss:ff] ]
[during=hh:mm:ss]
ctp c rec id [time=hh:mm:ss] ]
[during=hh:mm:ss]
ctp c rec id [now]
[during=hh:mm:ss] error e
ctp c rec id [tc=hh:mm:ss:ff] ]
[during=hh:mm:ss] error e
ctp c rec id [time=hh:mm:ss] ]
[during=hh:mm:ss] error e

Nota1: Solo uno de las 3
modificadores para empezar la
grabación puede estar presente. Si no
hay ninguno de las 3 se interpreta
como si estuviera “now”.
Id = Identificador de la targeta
Nota2: Detrás de cualquier del los 3
e = Número del error.
modificadores de grabación podemos
poner la duración.
Nota3: Si lo ponemos a grabar por time
solo lo podemos hacer a partir de las
00:00:00 del dia que queremos que
empieze.
ctp s stop id [now]

ctp c stop id [now]
ctp c stop id [now] error e

Id = Identificador de la tarjeta.
Nota1: Este comando actúa igual con
el modificador “now” que sin él.
ctp s sendfile id strFileSrc
strServerIP nListenPort
Id = Identificador de la tarjeta.
strServerIP = IP del servidor
strFileSrc = Nombre del fichero

Id = Identificador de la tarjeta.
e = Número del error.

ctp s sendfile id strFileSrc
nListenPort
ctp s sendfile id strFileSrc
nListenPort error e
Id = Identificador de la tarjeta.
e = Número del error.

Nota1: El nombre de fichero va sin ruta
ni estensión.
ctp s cleanall id
Nota1: Borra todo el contenido del dir
de videos (para la grabación)

ctp s cleanall id
ctp s cleanall id error e
Id = Identificador de la tarjeta.
e = Número del error.
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Lista de parámetros
Nombre

Descripción

filename

Cambia el nombre del fichero de
salida que ha fijado la orden
initialize.
Ancho x alto de la imagen a capturar
(no todos los valores son posibles)

imsize

pixelt
fps
Videosys
Ccir601

Tipo de codificación del color. (no
todos los valores son posibles)
Frames a capturar por segundo. (no
todos los valores son posibles)
Sistema utilizado para la
decodificación del señal de video
Marca si el píxel será cuadrado

Input

Selecciona la entrada de video de la
tarjeta
bright
Variación del nivel de negros de la
señal de entrada (analógico)
contrast
Variación de la amplificación de la
señal de entrada (analógico)
colorsat
Amplificación de la señal de color de
entrada (analógico)
Tc
Código de tiempo actual
DiscFree
MB libres en el disco
Mem
MB de memoria física libres
CPU
% de carga de CPU del 1er
procesador
State
Indica el estado
AudioLevel Nivel de captura de audio
XXX – Indica que aún no están programados

Ejemplo
(string)
Video1
(sin
extensión)
720x576
o
080x060
RGB24

Modificable
(Set)
SI
(initialize)

NOINI
0.55

NO
SI

SI
(initialize)

SI
(initialize)
25
SI
(initialize)
PALB
SI
(Instantáneo)
TRUE
SI
(Instantáneo)
CVBS
SI
(Instantáneo)
128
SI
(Instantáneo)
128
SI
(Instantáneo)
128
SI
(Instantáneo)
00:00:12:00
NO
12.785
NO
58.241
NO
55
NO
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Rangos de valores de los parámetros
Nombre

Valores posibles / Rango

filename
Width x
Height

Cualquier nombre de fichero válido.
Si VideoSys = NTSCM (525 líneas):
640x480 (1)
320x240 (1)
240x180 (1)
160x120 (1)
720x480 (2)
360x240 (2)
270x180 (2)
180x120 (2)
Sino (625 lineas):
768x576 (1)
384x288 (1)
288x216 (1)
192x144 (1)
720x576 (2)
360x288 (2)
270x216 (2)
180x144 (2)

pixelt
fps
Videosys
Ccir601
Input
bright
contrast
colorsat
Tc
DiscFree
DiscIdle
Mem
CPU
State

YUY2, UYVY, YVU9, RGB32, RGB24, RGB555
0..30
PALB, NTSCM
TRUE, FALSE
CVBS, SVIDEO
0...511
0...511
0...511
00:00:00:00 ... 23:59:59:24
0 ... X MB (depende del disco)
0 ... 100
0 ... X MB (depende de la memoria)
0 ... 100
NOINI, INI, PREV,REC, PAUSE,ERROR

(1) Píxel cuadrado
(2) Norma CCIR 601
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Errores posibles del protocolo
//Errores internos
#define VR_SOCKET_ERROR_SUCCESS
#define VR_SOCKET_ERROR_MEMORY
#define VR_SOCKET_ERROR_SCK_DATA_NOT_FOUND
#define VR_SOCKET_ERROR_CREATING_LISTEN_THREAD -3
#define VR_SOCKET_ERROR_BINDING
#define VR_SOCKET_ERROR_LISTENING
#define VR_SOCKET_ERROR_RUNNING_WORKING_THREAD
#define VR_SOCKET_ERROR_ACCEPTING_CONNECTION -7
#define VR_SOCKET_ERROR_SENDING
#define VR_SOCKET_ERROR_CREATING_LISTEN_SCK
#define VR_SOCKET_ERROR_CREATING_CLIENT_SCK
#define VR_SOCKET_ERROR_ADDR
#define VR_SOCKET_ERROR_CONNECT
#define VR_SOCKET_ERROR_GETTING_DATA
#define VR_SOCKET_ERROR_INVALID_PARAM
#define VR_SOCKET_ERROR_CREATING_TIMEOUT_THREAD
//Errores de protocolo
#define VR_PROT_ERROR_GETSOCKNAME
#define VR_PROT_ERROR_GETPEERNAME

0
-1
-2
-4
-5
-6
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-100
-101
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9.2 Configuracions
del client en el
registre
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El arbre de configuracions és el següent:

Aquest arbre es pot trobar en :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Client\
La següent taula explica el paràmetres 1 per 1:

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Client\Capt
Nom paràmetre
CaptFps
CaptHeight
CaptWidth
CaptPixelFormat

Indica el nombre de frames per segon que capturarà el programa.
Indica la resolució vertical del vídeo a capturar
Indica la horitzontal del vídeo a capturar
Indica el tipus de codificació del vídeo a capturar:
0.- RGB24
1.- RGB555
2.- RGB32
3.- UYVY
4.- YUY2
5-. YVU9

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Client\Comm
Nom paràmetre
MaxThreads
ServerIP
ServerPort

Nombre màxim de threads permesos pel protocol CTP si està en mode
servidor.
IP del servidor on es connectarà el CTP i la transferència de fitxers
Port del servidor on es connectarà el CTP.

hola

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Client\LogN

N: Indica l’Osprey ID (per si hi ha més d’una)
Nom paràmetre
LogFileName
LogPath
MaxLogFileSize

Nom del fitxer de logs
Path on es generarà el fitxer de logs
Tamany màxim en bytes del fitxer de logs. Un cop assoleixi aquest
tamany el programa el borrarà automàticament i en crearà un de nou.

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Client\LTCDecoder
Nom paràmetre
AudioChannelToDecode
AudioLantencyInMs
BitsToCalcAdaptativeTrashold

DecoderFPS
ExtraSamplesTreshold
SmpteLTCUseAdaptative
Treshold
UseLatencyControl

0- Left, 1-Right
Milisegons de latència del àudio (implica fixar el
tamany del buffer d’entrada). Normalment = 40ms
Bits dels 80 que te una trama de TC que s’utilitzaran
per calcular el llindar adaptatiu. (Com més bits més
recursos utilitzarà i més bona serà la descodificació).
Normalment = 10
Els frames per segon que ha de funcionar el
descodificador (25 o 30)
Son les mostres de + o – que permet al detectar el
canvi de signe per considerar que encara es un 1
0.- Utilitza llindar fixa 1.- Utilitza llindar adaptatiu
Llindar fixa
0.- No utilitza control de latència 1.- Utilitza control de
latència.

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Client\Prev
Nom paràmetre
PrevFps
PrevHeight
PrevWidth
PrevPixelFormat

Frames per segon del previ. Normalment = 15
Alçada de la imatge de previ
Amplada de la imatge de previ
Indica el tipus de codificació del vídeo de previ:
0.- RGB24
1.- RGB555
2.- RGB32
3.- UYVY
4.- YUY2
5-. YVU9

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Client\SettingN

N: Indica l’Osprey ID (per si hi ha més d’una)
Nom paràmetre
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QueryTimeInterval
tmpFileName
VideoPath

Cada quan preguntarà la aplicació als DX el nombre de frames
capturats i perduts, en ms. Normalment = 40
Fitxer que es crearà al inici de la aplicació com a temporal
Path local on es guardaran les dades capturades

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\LocalCards
Nom paràmetre
lNumOspreyDetected

Nombre de targetes Osprey detectades en el PC

Branca:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\LocalCards\OspreyX

X: Indica un numero correlatiu (0...M)
Nom paràmetre
lSerial
lBus
lPciSlot
DeviceName
FriendlyName

Numero de sèrie únic per targeta
Bus del PC on esta connectada
Slot Pci on esta connectada
Nom del dispositiu assignat per DX
Nom llegible del dispositiu assignat per DX
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9.3 Configuracions
del servidor en el
registre

hola

L’arbre de configuracions és el següent:

Aquest arbre es pot trobar en :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Server\
La següent taula explica el paràmetres 1 per 1:

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Server\Config
Nom paràmetre
captNumItems

Indica el nom del PC amb capturadora donats d’alta en el servidor

Branca:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Server\Config\CAPTZ

Z: Indica un número correlatiu (0... captNumItems-1)
Nom paràmetre
captAudioLevel
captBright
captCamNumber
captCCIR601

captContrast
captFPS
captImSize

Nivell d’àudio que es descarregarà en el client en el
moment de la seva connexió
Nivell de brillantor que s’aplicarà a l’Osprey del client
en el moment de la seva connexió
Numero de càmera assignat en el client
Indica si el client permetrà resolucions de píxel
quadrat o no. Ho enviarà al client en el moment de la
connexió
Nivell de contrast que s’aplicarà a l’Osprey del client
en el moment de la seva connexió
Frames per segon a que capturarà l’Osprey del client
S’aplicarà en el moment de la seva connexió
Indica la resolució de captura que se li descarregarà al
client en el moment de la connexió:
0.- 768x576
1.- 384x288
2.- 288x216
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captIP
captMatIn
captName
captNum
captOn
captPF

captSat
captVideoIn

captVideoSys

3.- 192x144
4.- 720x576
5.- 360x288
6.- 270x216
7.- 180x144
IP del client
Entrada de la matriu on està connectat el senyal de la
càmera del client per previsionat
Nom identificatiu del client
ID de l’Osprey que es vol connectar (imprescindible si
el client te més de una Osprey connectada)
N.A.
Indica el tipus de codificació del vídeo de previ:
0.- RGB24
1.- RGB555
2.- RGB32
3.- UYVY
4.- YUY2
Se li descarregarà al client en el moment de la
connexió
Nivell de saturació de color que s’aplicarà a l’Osprey
del client en el moment de la seva connexió
Entrada Vídeo que es seleccionarà en l’Osprey. Se li
descarregarà al client en el moment de la connexió
0.- CVBS, 1.- SVIDEO
Sistema de vídeo que es seleccionarà en l’Osprey. Se
li descarregarà al client en el moment de la connexió
0.- PAL, 1.- NTSC

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Server\Log
Nom paràmetre
LogFileName
logFilePath
logMaxBytes
logLevel

Nom del fitxer de logs
Path on es generarà el fitxer de logs
Tamany màxim en bytes del fitxer de logs. Un cop assoleixi aquest
tamany el programa el borrarà automàticament i en crearà un de nou.
N.A.

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Server\MAT
Nom paràmetre
swPort
swType

Puerto Com (RS232) on està connectat el selector
Tipus de selector
1.- Moxie SAV 8x1

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Server\PTZ
Nom paràmetre
ptzDevName

Nom del dispositiu amb que connectarà amb el driver

hola

ptzFAi
ptzFAo
ptzFAoInv
ptzFdio
ptzPAi
ptzPAo
ptzPAoInv
ptzPdio
ptzTAi
ptzTAo
ptzTAoInv
ptzTdio
ptzZAi
ptzZAo
ptzZAoInv
ptzZdio

Entrada analògica que utilitzarà la NI6221 per saber la posició del focus
Sortida analògica que farà servir la NI6221 per controlar la posició del
focus.
Indica si ha d’invertir la sortida del control de focus.
Indica el bit (0..7) que ha de posar la NI6221 a la sortida per controlar el
focus.
Entrada analògica que utilitzarà la NI6221 per saber la posició del Pan
Sortida analògica que farà servir la NI6221 per controlar la posició del
Pan
Indica si ha d’invertir la sortida del control de Pan
Indica el bit (0..7) que ha de posar la NI6221 a la sortida per controlar el
Pan
Entrada analògica que utilitzarà la NI6221 per saber la posició del Tilt
Sortida analògica que farà servir la NI6221 per controlar la posició del Til
Indica si ha d’invertir la sortida del control de tilt
Indica el bit (0..7) que ha de posar la NI6221 a la sortida per controlar el
Tilt
Entrada analògica que utilitzarà la NI6221 per saber la posició del zoom
Sortida analògica que farà servir la NI6221 per controlar la posició del
zoom
Indica si ha d’invertir la sortida del control de zoom
Indica el bit (0..7) que ha de posar la NI6221 a la sortida per controlar el
zoom

Branca: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UPC\CHIL\Server\SYS
Nom paràmetre
sysCalPath
sysMaxThreads
sysPort
sysPresetPath
sysRecPath

Path on es guardaran les sessions de calibració
Nombre màxim de thread que es permetrà en el servidor de CTP
(0=infinit)
Port on es connectaran els clients per iniciar una comunicació CTP
Path on es guardaran els presets
Path on es guardaran les sessions de gravació
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9.4 Hardware de
control de la
càmera activa
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Conexionado provisional

Esquema provisional

-

El “conection box” puede ser una regleta en una caja de plástico atornillada en
la pared.
El “Conection” es un conector (o varios) que permiten pasar del sistema
provisional al automático sin cortar cables.
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Conexionado final

Esquema final – conexionado con NI PCI-6221
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Circuito de adaptación para 1 parámetro

ADAPT
Vdd

Pv
C1

C2
+

C1

Vaa

IN (-5K+5Vdc)

5
8

R2

4

In

1

Out

DG419

Enable (0...5Vdc)

Vx

Vi
R1

6

Vy

P
2

1

On

+

OUT (-xK+xVdc)

5
4

LM1875
3

7

C1

2,3

Rp

G = - (R2 + P)/R1
Vbb
GND
C1

C2
+

Pv
Vss

Vdd = +30
Vss = - 30
Vaa = +5
Vbb = -5

C1 = 0.1uF (30v min)
C2 = 100uF (30v min)
R1 = 10KΩ (¼ W)
R2 = 10KΩ (¼ W)
P = 100 KΩ (¼ W)
Rp = 5KΩ (¼ W)
Pv = 100KΩ (¼ W)

Gzoom = Gfocus = 6/5 = 1.2 -> P = 11000Ω
Gpan = Gtilt = 24/5 = 4.8 -> P = 47000Ω

Esquema de adaptación

Cálculos de Intensidad:
IPv = (Vss-0)/Pv + Iadg = 30/100K + 2.5µA = 302.5 µA
IRp ≈ 0A
IR1 = (Vi + Vx)/R1 = 5 / 10KΩ = 0.5mA
IR2 = (Vx – Vout)/(R2 + P) = (Peor de los casos P=0Ω) -30/10KΩ = -3mA
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Cálculos de potencias:
PPv = Vpv * IPv = 30v * 302.5µA = 9.075mW
PRp = VRp * IRp ≈ 0W
PR1 = VR1 * IR1 = 5v * 0,5mA = 2.5mW
PR2 = VR2 * IR2 = 30v * 3mA = 90mW
Todas las resistencias i potenciómetros pueden ser de ¼ W.
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9.5 SMPTE LTC
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//TODO posar el PDF (smpte_LTC_modulation.pdf)
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9.6 Protocol MOXIE
SAV 8x1
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//TODO Posar el pdf de SAVIS!!

