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Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Macieja Trochimiuka 

 

temat: „ Optymalizacja predykcji międzyobrazowej w kodowaniu danych wizyjnych”. 

 

promotor – dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof. Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

prof. dr hab. Marek Gorgoń z Akademii Górniczo-Hutniczej 

dr hab. inż. Marek Parfieniuk z Politechniki Białostockiej  

 

Obrona odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 9.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  

 

 

 
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje
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Rodzaj pracy: rozprawa doktorska 
 

mgr inż. Maciej Trochimiuk 

temat: „ Optymalizacja predykcji międzyobrazowej w kodowaniu danych 

wizyjnych”. 

promotor – dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof. Politechniki Warszawskiej 

 
 
Streszczenie 
 

Pomimo olbrzymiego rozwoju algorytmów kompresji danych wizyjnych, podstawową 
wykorzystywaną  ̨przez nie techniką pozostaje predykcja międzyobrazowa oparta na 
blokowej estymacji ruchu. Jest ona także elementem kodera, który w największym stopniu 
odpowiada za jego złożoność obliczeniową. Wraz z rozwojem technik kompresji danych 
wizyjnych zaproponowano wiele szybkich algorytmów predykcji międzyobrazowej, które w 
pewnych warunkach osiągają suboptymalne wyniki. 
Rosnące ̨rozdzielczości cyfrowych sygnałów wizyjnych wymagają jednak ustawicznego 
poszukiwania coraz skuteczniejszych algorytmów. 
W niniejszej rozprawie przedstawiono szereg algorytmów wyszukiwania wektorów ruchu dla 
potrzeb predykcji miedzyobrazowej. Poza przedstawieniem istniejących metod autor pracy 
zaproponował własne rozwiązanie mające n̨a celu redukcję złożoności obliczeniowej 
predykcji międzyobrazowej przy niewielkim zmniejszeniu efektywności kompresji. 
Zaproponowane rozwiązanie wykorzystuje w całkowitoliczbowej estymacji ruchu wyniki 
wyszukiwania wektorów ruchu dla bloków o rozmiarze 8×8 w blokach o większych 
rozmiarach. Ponadto w estymacji z ułamkową dokładnością ograniczono obliczenia do 
bloków kwadratowych, a zastosowanie oddzielnych list rankingowych oraz wyników 
cząstkowych pozwoliło na jednoczesne wyszukiwanie wektorów ruchu w pozostałych 
blokach. Zaproponowane rozwiązania przebadano pod kątem wpływu na efektywność 
kompresji, implementacji programowej oraz sprzętowej z wykorzystaniem układów typu 
ASIC i FPGA. 
 
Słowa kluczowe: estymacja ruchu, H.265, HEVC, predykcja międzyobrazowa. 
 












































