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ОГЛЯДОВО-ПОРІВНЯЛЬНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ 

ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ НА ПЛОЩИНІ, НА ОСНОВІ ОПТИЧНОЇ КАМЕРИ 

 

Однією з основних умов виконання літальними апаратами (ЛА) 

поставлених задач є наявність навігаційної системи, яка відповідає необхідним 

критеріям. Оглядово-порівняльні методи навігації основані на визначенні місця 

розташування об’єкта шляхом порівняння оточуючої місцевості з її 

зображенням на карті чи в системах пам’яті. ЛА в складі свого навігаційного 

комплексу мають приймачі супутникових навігаційних систем, безплатформні 

інерціальні навігаційні системи. Оглядово-порівняльні системи визначення 

координат об’єкта на основі оптичної камери доцільно використовувати, як 

альтернативне джерело навігаційної інформації. 
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Визначення особливих точок зображення. 

Для визначення особливих точок зображення застосовується алгоритм 

детектора та дескриптора KAZE, що описаний в [1]. Детектор це алгоритм 

виявлення особливої характеристики зображення, тобто вибору регіону 

зображення, що має унікальний контент (точки, лінії, кути, круги, плями). 

Дескриптори на основі обробки зображень трансформують локальні сусідні 

пікселі в компактне векторне представлення. Даний алгоритм є інваріантним до 

зміни масштабу та до повороту. Алгоритм KAZE визначає та описує двовимірні 

особливі точки зображення в нелінійному масштабному просторі, шляхом 

нелінійної дифузної фільтрації. Таким чином цей алгоритм може зробити 

згладжування локально адаптивним до даних зображення, зменшуючи шум, але 

зберігаючи границі об’єктів, отримуючи хорошу точність локалізації та чіткість 

особливих точок. Не лінійний масштабний простір будується використовуючи 

ефективний метод адитивного розкладу операторів.  

Оцінка руху камери, за допомогою алгоритму 2D-to-2D. 

Оцінка руху камери з двох послідовних кадрів полягає в оцінці руху камери 

між поточним та минулим зображеннями, та об’єднанні всіх цих рухів, що 

призводить до отримання траєкторії камери. Розглянемо як перетворення 

   між двома зображеннями      та    може бути визначено з двох наборів 

відповідностей особливих точок зображень        , що відповідають моментам 

часу     та   відповідно. Розглянемо метод визначення руху 2D-to-2D, 

використовуючи відповідні особливості двовимірних зображень, в якому 

       . Геометрична залежність між двом зображеннями      та    

каліброваної камери описана за допомогою основної матриці Е. Е містить 

параметри руху камери, але з невідомим масштабним коефіцієнтом в векторі 

переміщення (  ) в наступній формі: 

    ̂     

Де,              
  та  ̂  [

      
       

       
].  

Основана матриця визначається з двовимірного співвідношення 

особливостей зображення, використовуючи метод 2D-to-2D, а матриця 

повороту і вектор прямолінійного руху об’єкта визначається безпосередньо з 

основної матриці. Головна властивість оцінки руху, що базується на методі  

2D-to-2D є епіполярне обмеження, котре визначає лінію, на котрій відповідна 

особлива точка  ̃ лежить в іншому зображенні, відповідно точка  ̃ , як 

зображено на рис. 1. Це обмеження може бути сформульоване за допомогою 

рівняння: 

 ̃       ̃    

Де,  ̃  координати особливої точки на одному зображенні (тобто,   ) та  
 ̃ координати відповідної особливої точки на іншому зображенні (тобто     ). 

 ̃ та  ̃  – це нормалізовані координати зображення, у вигляді  ̃    ̃  ̃    . 
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Рис. 1. Ілюстрація епіполярного обмеження 

 

Мінімальний, що до необхідної кількості відповідностей особливих точок 

метод визначення основної матриці представлений в [2; 3]. Метод Ністера, що 

базується на п’яти точках став стандартним для 2D-to-2D методу оцінки руху 

при наявності шумів вимірюання. Просте рішення для n 8 некомпланарних 

точок є алгоритм, що оснований на восьми точках [4]. 

З оцінки  ̅ виділяються матриця повороту та вектор прямолінійного 

переміщення. Ефективне розкладання Е на R та t описано в [3]. В загальному, 

існує 4 різних розв’язки для R і t для однієї основної матриці; однак шляхом 

тріангуляції однієї точки, може бути визначена коректна пара R t. Чотири 

розв’язки мають вигляд:       (   )     ̂      (  )     , де,  

   [
    

    
   

] 

Оцінка руху камери, за допомогою алгоритму 3D-to-2D. 

Перетворення   , що визначається методом 3-D-to-2-D використовує 

відповідності      та   .      може бути оцінено, в монокулярному випадку, з 

тріангуляції вимірювання зображення      та     . Необхідні відповідності 

зображень по трьом кадрам. Загальне формулювання в цьому випадку, полягає 

в тому, щоб знайти таке   , що мінімізує похибку перепроектування 

зображення. 

      
  

∑    
   ̂   

     

 

 

Де,  ̂   
  перепроектування тривимірної точки     

  в зображення    

відповідно до перетворення   . Ця проблема відома як перспектива з n точок 

(PnP), та існує багато різних рішень цієї задачі в літературі [5]. Як показано в 

[6] мінімальний випадок визначає перетворення    з трьох відповідностей 

особливих точок (Р3Р), реалізація описана в [7]. Просте та пряме рішення задачі 

PnP для n 6 точок є лінійний алгоритм описаний в [8]. В монокулярному 

випадку, необхідна тріангуляція тривимірної точки та оцінка її положення.  

Оглядово-порівняльної системи визначення координат об’єктна площині в 

опорній системі координат. 
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Робота система починається з отримання нового кадра     . Маючи 2 кадра, 

визначається співвідношення особливих точок між      та      кадрами, потім 

визначається основна матриця Е для пари зображень     ,     . Основна 

матриця Е розкладається на      та     . Потім проводиться тріангуляція 

особливих точок з      та     . Визначити відносний масштаб      необхідно 

використовуючи інші джерела навігаційної інформації. З      та      

сформувати перетворення       та визначити місце розташування в момент часу 

    за допомогою               . 

Друга частина алгоритму полягає в визначенні наступного перетворення   , 

при наявності мінімум 3 кадрів, визначаються за допомогою методу 3-D-to-2-D. 

Щоб це зробити, особливі точки мають бути відслідковані за допомогою 

алгоритму KAZE в послідовності всіх кадрів (мінімум 3). Отримати новий кадр 

   знаходиться відповідності між особливими точками поточного кадру з 

минулими кадрами     .та     . Потім визначити положення камери, за 

допомогою методу PnP. Далі проводиться тріангуляція всіх нових особливих 

точок між    та     ,      кадрами. Друга частина алгоритму є циклом, що 

повторюється протягом усієї подальшої роботи системи. 

Розроблена оглядово-порівняльної системи визначення координат об’єкта 

на площині, в опорній системі координат, що базується на сучасному алгоритмі 

визначення особливих точок зображення KAZE. Дана система використовує 

два підходи до визначення координат: 2-D-to-2-D та 3-D-to-2-D, котрі 

перемикаються у відповідності до наявних результатів вимірювань. 
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