
Тема 2.15. Цифрова фотограметрия – същност и основни 
принципи 

15.1. Основни принципи на цифровата фотограметрия и връзка с 
другите направления във фотограметрията. 

15.2. Формиране на изображения при цифровата фотограметрия. 
15.3. Видове фотограметрични стационарни сканери и цифрови 

камери. 
 

2.15.1. Основни принципи на цифровата фотограметрия и връзка с 
другите направления във фотограметрията. 
В съответствие с основната дефиниция на фотограметрията – фотограметрията 

се занимава с извличане на количествени качествени характеристики на обектите по 
техните изображения (в тесен смисъл фотографски изображения). 

В зависимост от прилаганите методи за възстановяване на пространствената 
информация за обектите фотограметрията се поделя на аналогова, аналитична и 
цифрова. 

При аналоговата фотограметрия решаването на онсновните фотограметрични 
задачи се извършва посредством методите на аналоговото моделиране. Практически 
това се извършва на аналогови фотограметрични апарати и системи, които решават 
задачи по възстановяване на пространствения модел на обектите, позволяват картиране 
на обекта или фототрансформиране. 

При аналитичната фотограметрия възстановяването на пространствения модел 
става с изчислителни средства. Практическата обработка на настоящия етап на 
развитие на фотограметрията става на компютър. Той може да работи в режим offline 
на фотограметричния апарат или в режим на директна връзка с него и да управлява 
фотограметричния апарат в процеса на обработка както е при аналитичните плотери. 

Аналоговата и аналитичната фотограметрия използват аналогови 
изображения, получени най-често по фотографски път, за да извършват измервания в 
снимките. 

Третото направление на съвременната фотограметрия е цифровата 
фотограметрия. При нея изображението се представя като двумерна матрица от числа, 
което се нарича растерно или цифрово изображение. Процесите на измерване и 
визуализация се извършват върху тази матрица. Получените дискретни стойности на 
координатите могат да се ползват по-нататък в процедури за аналитична обработка. Но 
процесите на измерване могат да се извършват в средата на цифровото изображение, 
което позволява прилагането на методите на цифровата обработка на изображенията. 

Аналоговото изображение представлява двумерна непрекъсната функция на 
оптическата плътност на изображението. 

Цифровото изображение представлява дискретна двумерна функция на 
градационните стойности на изображението. За монохроматични изображения се 
ползва само един канал, съдържащ стойностите на градации на сивото. При цветни или 
други многоканални изображения за всеки цвят (или канал) се ползват различни 
стойности, съответстваща на градационната стойност за дадения цвят. 

Цифровата фотограметрия се явява този раздел на фотограметрията, при който 
измерването и обработката се извършва в средата на цифровите изображения. 
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Използването на цифровите изображения позволява да се постигне много 
голяма стабилност на регистрираните изображения (липса на стареене). При тях може 
да се реализират различни процедури за подобряване на градационните, 
(радиометрични) характеристики на изображението, на точковите характеристики (като 
рязкост, шум) и на геометричните характеристики с използването на методите на 
цифровата обработка на изображенията. Тези методи получиха много силно развитие 
във връзка с обработката на изображения от космически носители, както и при 
съвременните системи за циффрова телевизия. 

Друго компютърно направление се явявя прилагането на методите за 
разпознаване на образи, които позволяват да се автоматизират в много висока степен 
процесите на измерване в изображенията и процесите на дешифриране на обекти в тях. 

Прилагането на методите на цифровата обработка на изображения, на 
методите на разпознаване на образи на методи от компютърната графика се обединяват 
в направлението на изкуствения интелект – “компютърното зрение”, които методи се 
ползват с успех при цифровата фотограметрия. 

В съвременните фотограметрични системи се прилага автоматизация и при 
трите направления на фотограметрията. При аналоговата фотограметрия тази 
автоматизация е само на етапа на регистриране, съхраняване и визуализиране на 
информацията. При аналитичната фотограметрията автоматизцията обхваща както 
регистрирането, така и обработката на информацията. При цифровата фотограметрия 
автоматизацията обхваща всички етапи на технологичния процес – измерване на 
координатите, обработка на данните, съхраняване и визуализация. Това позволява да се 
разработят системи за цифрова фотограметрия с много висока степен на автоматизация. 

2.15.2. Формиране на изображения при цифровата фотограметрия. 
Цифровото изображение представлява двумерна матрица от числа. Всяко 

число, съхранявано в дадена клетка на матрицата съответства на градационната 
стойност за съответната точка от изходното изображение. Всеки елементарен участък 
от изображението, на който се съпоставя единстена градационна стойност се нарича 
пиксел (pixel – picture element). Градационната стойност на всеки пиксел съответства на 
средната стойност на характеристиката на изображението, която се регистрира (това 
може да бъде оптическата плътност, яркост или интензитет на даден цвят) за участък от 
изображението в оклността на дадения пиксел. Формата и размерът на този участък 
зависи от апертурата на системата за формиране на цифровото изображение. 

Процесите чрез които се извършва формиране на цифровото изображение са 
дискретизция и квантоване. 

Дискретизацията представлява процес на замяна на непрекъснатото поле на 
входното изображение с набор от стойности – дискрети или отчети. Геометричният 
закон, по който се извършва това разлагане е различен, но най-често е върху 
правоъгълна или квадратна мрежа. В някои случаи може да се ползва шестоъгълна 
мрежа или кръгово или спираловидно разположение. 

Квантоването представлява замяната на непрекъснатия диапазон от стойности 
на регистрираната точкова характеристики с краен набор от числа в този диапазон. 
Разделянето на диапазона може да се извърши с равномерна стъпка или неравномерно, 
ползвайки различен закон на преобразуване на градационните нива (например 
квадратичен, експоненциален или логаритмичен). 

Процесите на дискретизация и квантоване е прието да се наричат сканиране на 
изображението (на снимката). Този термин носи в известен смисъл условен характер, 
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тъй като от техническа гледна точка сканирането е процес на обхождане на полето на 
изображението при неговото оцифряване. 

Обикновено при представяне на цифровите изображения се ползват не повече 
от 256 нива за градационните стойности. Тези 256 нива се кодират посредством, 
стойностите, представени в рамките на един байт компютърна информация (1byte = 
8bits). Броят стойности е 28=256, които се кодират от 0 до 255. В случаите на цветни 
изображения за всеки цвят се ползва по 1byte и съответно за червения (Red), зеления 
(Green) и синия (Blue) цвят са необходими по три байта за всеки пиксел. В някои 
случаи се ползат опаковани формати – 215=32768 цвята или индексни таблици (look up 
table) например с 256 цвята. Индексното кодиране на цветните изображения е по 
подходящо за визуализиране, но не и при обработката на цветните изображения. 

Основна пространстена характеристика на цофровото изображение се явява 
неговата стъпка на растера. Стъпката на растера представлява разстоянието между 
пикселите в реда (∆ξ) и между редовете (∆η). За да се осигури точност на цифровото 
изображение, съизмерима с тази на аналоговото изображение, тази стъпка трябва да 
бъде малка, а това води до съответно голям обем на информацията. Връзката между 
стъпката на растера и разрешението на сканиране на даден сканер r, която се измерва в 
брой точки за инч (dpi – dots per inch) е следната: 

325,4.10   [dpi]r =
ξ∆

 ,                                                                                  (2.1.1) 

където ∆ξ се измерва в микрони (µm). 

Обемът на информацията за изображения 16x16 cm и 23x23 cm е представен в 
следната таблица. 

                                                                                                         Таблица 2.1.1 
r [dpi] ∆ξ [µm] M [Kb] (16x16) M [Kb] (23x23) 

300 84,6 34,9 72,2 
600 42,3 139,5 289,0 
1000 25,4 387,6 799,8 
2400 10,6 2223,7 4598,5 
3400 7,5 4443,0 9186,0 

Координатните системи, свързани с цифровото изображение са представени на 
следната фигура: 
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j
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Пикселни координати

Образни координати
 
 

Фиг. 2.1.1 

В цифровото изображение се дефинират пикселни координати, кито 
съответстват на номера на ред и колона в изображението. Обикновено е прието 
колоните да се броят от ляво надясно, а редовете отгоре – надолу. Първият ред и 
първата колона имат индекс – 0. В съответствие с това диапазонът на пикселите и 
редовете е съответно 

P = 0:n-1
{0 : 1}
{0 : 1}

P n
L m
= −
= −

                                                                               (2.1.2) 

където m е броят на редовете, а 
n – броят на колоните в цифровото изображение. 
Така дефинираната координатна система е лява. Съответно се дефинира 

координатна система на измерванията – измервателна координатна система – с оси ξ и 
η. Началото на пикселната координатна система съвпада с центъра на горния ляв 
пиксел, а началото на измервателната система съвпада с долния ляв ъгъл на 
изображението. Трансформационните формули за връзка между двете координанти 
системи са следните: 

( 0,5).
( 0,5).

x k x
y M j
= +
= − −

∆
∆y

                                                                                   (2.1.3) 

В зависимост от начина на отчитане на пикселните координати те могат да 
бъдат цели числа или да отчитат части от пиксела. В този случай измерването се 
извършва с подпикселна точност. От практическа гледна точка измерване с точност по-
висока от 0,1∆ξ не е необходима, тъй като тя е значително по-висока от грешката от 
дискретизация. 

2.15.3. Видове стационарни фотограметрични сканери и цифрови 
камери. 
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По своята конструкция стационарните фотограметрични сканери се делят на 
барабанни и планшетни. В зависимост от използвания сензор те биват със ФЕУ , 
светодиод или CCD елемент. CCD елеменетът може да бъде линеен или матричен. 
Сканерите с единичен елемент са CROSSFIELD, HELL, OPTRONICS, SCITEX, FEAG. 

Сканерите с линеен елемент PS1 на ZEISS Inteergraph. 
Сканери с преместващ се матричен елемент. Такива са RS1 на ROLLEI VX-

Scanner на VEXEL. 
Цифровите камери се използват вече и при въздушните камери. Такава е 

камерата DMC-2001. Камерата има четири CCD елемента. Всеки от тях е с разрешение 
4096x7168. Резултантното изображение, което се формира като мозайка от 
изображенията на четирите комери е с размери 8000x14000. Камерата има обхват 
44°/77°. 

 
 
                                                                                                    Таблица 2.1.3 

 
ìîäåë 

  
ïðîèçâîäèòåë 

  
êëàñ 

  
íîñà÷ 

ïðåîáðà-
çóâàòåë

  
ðàñòåð 

µ 

  
ôîðìàò 
(mm) 

ÌÀÊ IV Ôîòîìåéøúí ôîòîãð. áàðàáàí  2-10  
FEAG-200 KARL ZEISS 

JENA 
ôîòîãð. áàðàáàí ÔÅÓ 10-40 240õ240 

PS1 ZEISS 
(Ãåðìàíèÿ) 

ôîòîãð. ïëàíøåò CCD  
color 
 filters 
2048 

7.5 260x260 

SCAI ZEISS 
(Ãåðìàíèÿ) 

ôîòîãð. ïëàíøåò CCD 
(color) 

7-(224) 250x275 
(+ôèëì)

DSW 100 Leica-Helava 
(ÑÀÙ) 

ôîòîãð. ïëàíøåò CCD 
color kit

4096 

8-(75) 250x250 

DSW 300 Leica-Helava 
(ÑÀÙ) 

ôîòîãð. ïëàíøåò CCD 
2029õ 
2044 

5-16 270x270 
(+ôèëì)

HP Scan 
Jet Iicx 

Hewlett 
Packard 

îôèñ ïëàíøåò CCD 
color 

63.5 216x297 

HP Scan 
Jet IIIcx 

Hewlett 
Packard 

îôèñ ïëàíøåò CCD 
color 

42 216x297 

UMAX  oÙËc ÔÎaÌ¯eÚ CCD 42 216x297
 
 
Класификация на процесите на сканиране според мястото на формиране на 

изображенията. 
Сканиране на носителя 
Сканиране в лабораторията 
Цифрови фотоапарати 
Съвременните цифрови камери се ползват както във въздушен вариант, а така 

също и при блзкообхватната фотограметрия. При ъях се ползват матрични CCD 
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елементи. CCD елементите представляват полупроводникови устройства устройства с 
пренасяне на заряда, които се ползват за регистриране на изображения. 

Основни характеристики това са размерът на датчика в редове и пиксели за 
ред, приведеното фокусно разстояние при размер на изображението 27x36mm.  Друг 
параметър това факторът на формата t, който представлява отношенито на широчина 
към височина. 

Wt
H

=  

Параметърът t е 4/3 или 5/4. 
Други параметри това са оптическото и цифровото увеличение, 

радиометричната чувствителност на датчика приведена в чувствителност на филма 
според система ISO, диапазона от времена на експонация. Важни функционални 
характеристики са възможностите за фокусировка, за определчне на осветеността, 
цветовия баланс, фоматът на запис на изображенията със или без компресия и 
компресията с различно качество и респективно размер. Допълнителни възможности са 
възможностите за запис на видео и на звук, както и различни режими на автоматична 
настройка на параметрите, контрол на качеството на регистриранто изображение. 

Еквивалентното разрешение на цифровото изображение се определя по 
зависимостите: 

1

1

x

z

Pr
x W

Lr
z H

= =
∆

= =
∆

 

където пикселният размер е  
L – брой редове; 
P – брой пиксели в ред. 
а приведеният геометричен размер е 
W – ширина в mm; 
H – височина в mm. 
Трябва да се отбележи, че реалният размер на CCD датчика може да се 

различава от приведения (обикновено е по-малък от него) както и реалното фокусно 
разстояние също е по-малко. 

Връзката между разрешението в полето на изображението и в обекта са дава от 
основната зависимост: 

. .

. .

c

c

Y WX m x
f P

Y HZ m z
f L

∆ = ∆ =

∆ = ∆ =

 

където cf  е приведеното фокусно разстояние на камерата за размер на 
аналогов фотоапарат. Това фокусно разстояние се променя в зависимост от 
оптическото увеличение. 

Параметрите на някои от използваните цифрови камери са дадени в 
приложение 2. 

 
Класификация на сканерите 
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Приложение 1 
Точност на цифровото изображение. Връзка с непрекъснатото 

изображение 
Точността на получаваното цифрово изображение зависи от параметрите на 

процесите на дискретизация и квантоване. За да може да се извършва обработката на 
изображението в цифрова форма, то е необходимо да се преобразува непрекъснатото 
поле на постъпващото изображение в скаларно поле. Съответствието между 
непрекъснатото и цифровото изображение зависи от особеностите на тези процеси, 
които ще бъдат разгледани съвсем накратко. 

Дискретизацията представлява заменяне на непрекъснатото входно поле F(x,y) 
с краен брой от значения (отчети), а при квантуването - значението за всяка една от 
точките, принадлежащо на непрекъснат диапазон от стойности, се заменя с някое 
измежду краен брой нива. 

В идеалната система за дискретизация отчетите на изходното изображение се 
получават посредством умножение на функцията на входния сигнал с пространствена 
дискретизираща функция [Прэтт, 1982, стр.101]: 

S x y x j y( ) =    (x - j  y ) 1
jj 21

, δ ∆ ∆−
=−∞

∞

=−∞

∞
∑∑ 2, ,

y

                                 (2.1.4) 

състояща се от безкраен брой делта функции, зададени върху мрежа със 
стъпка (∆x, ∆y). Дискретизираното изображение се описва от съотношението: 

G

x y x y j

d

j

(x,y) =  G (x,y).S(x,y)

             =    G (j  j ). (x - j )

i

i 1 2 1
j1

∆ ∆ ∆ ∆, ,δ −
=−∞

∞

=−∞

∞
∑∑ 2

2

  (2.1.5) 

Математическа основа на анализа на пространствената точнот на 
изображението е методът на анализ в честотната област (спектрален анализ). Спектърът 
на дискретизирания сигнал се получава чрез двумерно Фурие преобразувание на 

, представено с (1.2): G ( )i x y,

G G

G

G

d y

i y

i

dx dy( ) = (x,y).e

     
1

x. y
( ) ( - j , - j

     =  
1

x. y
    ( - j , - j )

x d
- ( x+ y)

x 1 xs
jj

x 1 xs y 2 ys
jj

x y

21

21

ω ω

ω α ω β δ α ω β ω α

ω ω ω ω

ι ω

)d d2 ys β

ω, .

,

∫∫

∫∫ ∑∑

∑∑

= − −
=−∞

∞

=−∞

∞

=−∞

∞

=−∞

∞

∆ ∆

∆ ∆

 (2.1.6) 

Полученият резултат показва, че спектърът на дискретизираното изображение 
се състои от безкраен брой честотни диапазони, отместени един от друг на разстояние 
2π/∆x, 2π/∆y. Необходимата стъпка на дискретизация се определя от теоремата на 
Котелников (Найквист). Тя трябва да е такава, че спектралните диапазони да не се 
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припокриват. Това налага изискването честотата на дискретизация ωxs, ωys да е два 

пъти по-висока от горната гранична честота на сигнала ωxc, ωyc. 

ω ω ω ωxc yc                  xs ys≤ / /2 2≤ .                     (2.1.7) 

Ако отсъства припокриване на спектрите на дискретизираното изображение, 

след пропускането му през възстановяващ филтър, подтискащ честотите над  ωxs, ωys, 
спектърът на възстановеното изображение съвпада с този на входното. От 
еднозначността на Фурие преобразуванието следва, че съвпадат и изображенията. 

Дискретизираното изображение може да се разглежда като скаларно поле. На 
всяка негова точка съответства определено значение, което може да приема някоя от 
безкрайно много стойности от даден интервал. Чрез квантуването се замества 
непрекъснатото множество значения с краен набор от стойности. Това става като 
непрекъснатият диапазон се разделя от прагови нива. На всички стойности, попадащи 
между две съседни прагови нива се присвоява една и съща стойност - ниво на 
квантуване. Оптималното положение на нивата на квантуване се определят от 
минимума на средно-квадратната грешка от заместването на праговите нива с нивата на 
квантуване. При голям брой нива и слабо изменение на функцията на плътност на 
поява между тях p(f) се получава, че нивата на квантуване трябва да лежат по средата 
между праговите нива. Оптималното положение на праговите нива също се определя от 
минимума на общата средно-квадратна грешка, чрез използване на метода на 
множителите на Лагранж. 

d

a df

df

j

L

 =  

(a ) [p(f)]

[p(f)]

 +  a

U
-1/3

a

a

-1/3

a

a j
L

j

L

U

− ∫

∫
                                              (2.1.8) 

където  a
a

Jj
L =  

j.(a )
 +  a  ,U

L
−

 

aL - минимално ниво, 
aU - максимално ниво, 
J  - брой нива, 
а p[f] е плътност на разпределение на градационните нива. 

Получените резултати показват, че при зададено пространствено разрешение 
на входното изображение и точност на определяне на нивото, които на практика не са 
безкрайни, то непрекъснатото входно изображение може еднозначно да се представи с 
краен брой отчети, кодирани с краен брой стойности, съответстващи на нивата на 
квантуване. Това представлява цифровата форма на съответното изображение. 
Познаването на връзката между непрекъснатото и цифровото изображение позволява 
оптимално да се подбират параметрите на входното преобразуване в зависимост от 
особеностите на постъпващото изображение (или пределните технически параметри на 
входните преобразуватели) или е в зависимост от изискванията за точност при 
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решаваните задачи. Поради изложените причини процесът на оцифряване влияе върху 
следващите етапи на обработка. 

Пространственото разрешение на цифровото изображение се свързва с 
разрешението на непрекъснатото изображение чрез зависимостта: 

1000 [ m]
2.R

ξ = µ∆  

където пространственото разрешение R на непрекъснатото изображение се 
измерва в брой линии на mm (lin/mm). 

Както е известно пространстеното разрешение на непрекъснатото фотографско 
изображение зависи от разрешението на обектива и от разрешението на емулсията. 

От практическа гледна точка се ползва известно презапасяване по точност, 
което се обосновава с анализ на подпикелната точност на цифровите изображения, 
която обикновено се оценява на 0,7.∆ξ. В съответствие с това практическата формула за 
определяна на стъпката на сканиране добива вида: 

700 [ m]
2.R

ξ = µ∆                                                                          (2.1.10) 

Оценкие по формула 2.1.10 дават съответно стойности на растера 
                                                                                       Таблица 2.1.2 

R [lin/mm] ∆ξ [µm] 
35 10,0 
50 7,0 
100 3,5 
150 2,3 

Получените оценки показват, че за да се получи точност съизмерима с 
непрекъснатото изображение е необходимо да се ползва малък размер на стъпката на 
сканиране. 

Зависимостта, която свързва растера на сканиране и пространственото 
разрешение има вида: 

.25,4 .25,4.
1000. 1000. .
m HX m

r f
= ξ = =∆ ∆

r
                                                           (2.1.11) 

където H е височината на летене над съответния обект, а 
f – фокусното разстояние на камерата. 
 
Приложение 2 
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Параметрите на някои цифрови камери с по-високи параметри. 

Модел Произво-
дител 

Пикселен 
Размер 

Обектив Оптичес
ко 
увеличе-
ние 

Цифрово 
увеличе-
ние 

Формат на 
запис 

Фокуси-ровка Експонация 

PowerShot 
S60 

Canon     5.0M
2272x1704 

5.8-20.7 
28-105мм 

3,6 4.1 JPEG
RAW 

9pnt AAF 
1pnt sel 
Manual 

15-1/2000 
ISO 50, 100, 200, 400 

PowerShot 
S70 

Canon     7.1M
3072x2304 

5.8-20.7 
28-100mm 

3.6 4.1 JPEG
RAW 

9pnt AAF 
1pnt sel 
Manual 

15-1/2000 
ISO 50, 100, 200, 400 

PowerShot 
S80 

Canon     8.0М 
3264x2448 

5.8-20.7 
28-100mm 

3.6 4.0 JPEG 9pnt AAF
1pnt sel 
Manual 

15-1/2000 
ISO 50, 100, 200, 400 

PowerShot 
G6 

Canon       7.1M 7.2-28.8mm 4.1
35-140mm 

4 JPEG
RAW 

15-1/2000
ISO 50, 100, 200, 400 

PowerShot 
Pro1 

Canon     8.0M
3264x2448 

7.2-50.8 
28-200 

7.0 3.2 JPEG
RAW 

9 pnt aaf 
1pnt AF 

15-1/4000 
ISO 50-400 

EOS 300D Canon 6.3M 
3072x2048 

18-55mm    3 JPEG
RAW 

7 pnt AF 
Manual 

30-1/4000 
ISO 100-1600 

EOS 350D Canon 8.0M 
3456x2304 

18-55mm    3 JPEG
RAW 

7 point AF 
Manual 

30-1/4000sec 
ISO 100-1600 

DSC-V3     Sony 7.1M 
3072x2304 

7.0-28mm 
34-136mm 

4 2 JPEG
RAW 

5 area AF 
Мnnual select 

1-1/2000sec 

Cyber Shot
F828 

 Sony    8.0M 
3264-2448 

7.1-51mm 
28-200mm 

7 2 JPEG
TIFF, RAW 

5 area AF 
Manual select 

30-1/2000 
 

FinePix E550 FujiFilm 6.3M 
*12.3M 

 4     6.3 JPEG 1pnt sel 3-1/2000sec
ISO 80-800 

FinePix F710 FujiFilm 6.2M  4 2.2 JPEG 1pnt sel 3-1/2000sec 
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RAW   ISO 80-800
FinePix F810 FujiFilm 6.63M 

(12.3M) 
    4 6.3 JPEG

RAW 
Auto 
1pnt sel 

3-1/2000sec 
ISO 80-800 

FinePix S7000 FujiFilm 6.63M 
(12.3M) 
4048x3040 

     6 3.2 JPEG  15-1/10000sec
ISO 160-800 

Luxmedia 
6103 

Praktica       8.0M 
2816x2112 

3 4 JPEG

Lumix 
DMC-LC1 

Panasonic      5.0M 7-22.5mm
28-90mm 

3.2 3 JPEG AF
Manual 

8-1/2000sec 
ISO 100-400 

HP Photosmart 
R717 

Hewlett 
Packard 

6.2M 
2864x2160 

8-24mm 
39-117mm 

3    8 JPEG Normal
Manual 

16-1/2000sec 
ISO 50-400 

Таблица 2.15.2 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Фотограметрия и дистанционни методи II – лекция 15                       Борислав Маринов 



Тема 2.16. Реализация на етапите на ориентиране на стереоизобра-
жения при цифровата фотограметрия 

16.1. Методи за измерване на рамковите марки. Автоматизация на 
измерването. 

16.2. Стереоскопично измерване в цифрови изображения. Системи 
за стерео наблюдение. Измерване на свързващите точки – 
модели, използвани при взаимното ориентиране. 

16.3. Особености на измерването на различни типове опорни 
точки. Обработка на стереодвойки цифрови снимки, блокове и 
мрежа от снимки. 

. 
2.16.1. Методи за измерване на рамковите марки. Автоматизация 

на измерването. 
Визуално измерване на рамковите марки 
Измерването на координатите на рамковите марки в координатната система на 

растерното изображение може да се извърши ръчно (визуално) от оператора, 
полуавтоматично или автоматично. За повишаване на точността на измерването се 
използва разллично увеличение на изображението в областта на рамковите марки. Това 
което е характерно е, че обикновено разрешението на сканиране е такова, че при 
голямо увеличение централната точка се вижда като силно деформиран кръг. Това 
налага да се ползват различни процедури за интерполация на градационнните 
стойности в полето на изображението за получаване на по-добро изображение. Този е 
ефект е показан на фиг. 16.1 

Фигура 16.1 Увеличени изображения на центъра на рамковите марки. 

Използването на подходяща интерполация позволява достигането на 
подпикселно разрешение от порядъка на 1/5 до 1/10. 

Автоматично измерване на рамковите марки 
Отчитането на координатите на рамковите марки може да се извърши въз 

основа на процедура за корелационно привързване на еталонното изображение и 
контурното представяне на съответната рамкова марка. Еталонното изображение 
описва контура на рамковата марка от определен тип.  

Моделите на ползваните ракови марки трябва да се създадат за следните 
случаи: 

- различни типове на рамковите марки; 
- различно завъртане на рамковите марки (за асиметрични рамкови марки); 
- различен размер на рамковите марки; 
- различно разрешение на сканиране на рамковите марки. 
Рамковата марка се дефинира в различна област. Тя има формата на кръг, 
квадрат или правоъгълник. Различни по размери области на рамковата марка 
са показани на фиг.16.2. Те съответстват на цялата марка, на централната и 
част и на позициониращата точка в центъра. 
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Фигура 16.2. Различни области на рамковата марка 

 

Моделът на рамковата марка се дефинира като позитивно или негативно 
изображение. За позитивно изображение ниво черно съответства на стойност 0, а ниво 
черно на стойност 255. За негативно изображение е обратно. Пикселите, коиото са 
изцяло черни или бели получават крайни стойности, докато микселите по границата 
имат междинна стойност в зависимост от площта на елемента, която попада в миксела. 

За по-добро ориентиране освен основните 4 рамкови марки е необходимо 
измерването и на допълнителни рамкови марки, така че общият брой марки да достигне 
8. 

Отчитането на координатите на рамковите марки може да се извърши въз 
основа на процедура за корелационно привързване на еталонното изображение и 
контурното представяне на съответната рамкова марка. Еталонното изображение 
описва контура на рамковата марка от определен тип. Щрихите на рамковата марка се 
описват не чрез техния скелет, а чрез ограждащия ги контур. За рамковите марки на 
камери от модели RC5 и RC10 на Wild, показани съответно на фиг.16.3.а и фиг.16.3.б се 
построява модел, съдържащ векторното описание на контурите им. То се състои от 
линейни и дъгови елементи и се моделира в координатна система, дефинирана от 
образните координати на снимката. 

а б в  
Фиг.16.3. Модели на рамковите марки 

Рамковите марки от този тип са ъглови и са ротационно симетрични. По-
сложно се явява описанието на централните рамкови марки. Такива са рамковите марки 

___________________________________________________________________________ 
Фотограметрия и дистанционни методи II – лекция 16                       Борислав Маринов 



15/02/2007                                                                 - 14 - 

на камерата на ZEISS, показани на Фиг.1.в. При тях моделът се завърта на ъгъл, кратен 
на 90о за всяко положение на марката. 

При обработката на снимка, сканирана с определено разрешение от 
еталонното векторно описание се генерира растерно изображение с ширина на линията 
един пиксел. Използва се алгоритъм, при който на съответния пиксел се присвоява 
ниво, съответстващо на площта на пикселния елемент, който се пресича от линията. 
Алгоритъмът е аналогичен на алгоритъма за построяване на линия в машинната 
графика. Преди генерирането на растерното изображение векторното описание се 
завърта на определен ъгъл в съответствие с разположението на съответната рамкова 
марка. 

Обработваното изображение се преобразува на следните етапи. Първоначално 
се извършва статистическа обработка с цел сегментация на полето на изображението и 
върху сегментираното изображение се прилага детекторът за откриване на контура, 
който генерира представяне на контурите посредством верижен код. След сегментация 
и апроксимация на контура се преминава към неговото аналитично представяне, от 
което се генерира вторично растерно изображение по алгоритъм идентичен с този на 
използван за еталонното изображение. Двете изображения се обработват с процедура за 
корелационно съвместяване, което определя взаимното положение на еталонното 
изображение и обработваното изображение на рамковата марка по зависимост 
аналогична на (4). При този метод на обработка е възможно да се определи 
положението на рамковите марки с точност един пиксел. По нататъшно определяне на 
взаимното положение на обработваната рамкова марка и нейното еталонно 
изображение се постига при използването на метод, аналогичен на метода, използван за 
привързване на двете изображения на стеродвойката. По отношение на рамковите 
марки този метод ползва афинна, а не проективна трансформация на координатите на 
еталонното изображение спрямо обработваното: 

x x b y C

y x b y C
i e x e xe

i e y e ye

 =  a
                                                                                   (18)

 =  a
x

y

. .

. .

+ +
+ +

 

При прилагането на трансформационните зависимости се приема, че началото 
на координатната система на еталона на рамковата марка съвпада с нейния център. 
Прилаганият подход осигурява “подпикселно” разрешение (с точност по-висока от 
стъпката на мрежата на дискретизация) при определяне на положението на рамковите 
марки. 

След определяне на координатите на рамковите марки (от параметрите на 
трансформация при привързването  и ) се преминава към определяне на 
елементите на вътрешно ориентиране по някоя от познатите фотограметрични 
методики. В случая в процедурата за вътрешно ориентиране се ползва някой от 
следните модели - с 3, 4 или 6 параметъра. Общият математическият модел с шест 
параметъра съответства на прилагането на афинна трансформация, описвана от 
зависимост аналогична на (18). От нея чрез модификация на параметрите могат да се 
получат различни модели. При приемане на общ мащабен фактор по двете оси и 
отсъствие на скосяване между осите се получава класическата двумерна Хелмертова 
трансформация. Най-простият модел не отчита деформациите на материала, а само 
транслацията и ротацията на снимката. В този случай броят на използваните параметри 
е само три. При обработка на сканирани изображения този модел не е подходящ, тъй 
като координатите на рамковите марки са в образна координатна система, а 

Cxe Cye
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измерванията са в пикселни координати, което налага във всички случаи да се въвежда 
мащабен коефициент. Изборът на конкретен тип трансформация трябва да се извърши 
въз основа на получаваните грешки от преобразуването на координатите. Прилагането 
на проективната трансформация не е особено подходящо, тъй като при нея няма 
свръхизмервания за случая на фотограметрични камери с четири рамкови марки, който 
е най-честият в практиката. Прилагането на афинна транформация или евентуално 
проективна е възможно за камери с по-голям брой рамкови марки или с мрежа от 
кръстове по цялото изображение, каквито са изображенията от някои многозонални 
камери. 

 
2.16.2. Стереоскопично измерване в цифрови изображения. 

Системи за стерео наблюдение. Измерване на свързващите 
точки – модели, използвани при взаимното ориентиране. 
Процедурата за определяне на елементите на взаимно ориентиране е 

необходим етап от процеса на обработка както на отделни стереодвойки снимки, а така 
също и при обработка на ивична или блокова фототриангулация. Анализ на точността 
на взаимното ориентиране в зависимост от броя и разположението на опорните точки е 
правена от Полякова в [6, стр. 43-68]. 

При автоматизиране на процеса на определяне на координатите на точките за 
определяне на елементите на взаимно ориентиране е необходимо да се извършат 
измервания минимум в шестте стандартно разположени точки. С цел повишаване на 
точността на определяне на елементите на ориентиране може да се ползват и други 
схеми за определяне положението на точките за взаимно ориентиране. 

Основна схема е класическата схема със шест свързващи точки. Друга основна 
схема е с използване на 9 стандартно разположени точки. И двете схеми имат варианти 
с удвояване на броя точки, съответно 12 и 18 точки за взаимно ориентиране. 

За определяне на оптималната геометрична конфигурация на разположението 
на рамковите марки е възможно да се ползва методика, подобна на описаната в [2, 
стр. 221-223], основаваща се на корелационната матрица на измерванията. 

При използване на допълнителна информация за наличието на контури, както 
и методиката за уточняване на параметрите може да се предложи следната схема за 
привързване на идентичните участъци: 

1. Определяне на оптималното положение на участъка-еталон в едната снимка 
(лявата); 

2. Определяне на взаимното координатно положение на двете изображения. 
3. Определяне на взаимното завъртане на двете изображения. 
4. Определяне на уточнените координати на идентичните точки чрез 

използване на моделираща функция, отчитаща градационни  и координатни 
зависимости. 

Етап 1 се основава на определяне на максимума на автокорелационната 
функция в участък от изображението в близост до стандартното положение на точката. 
Етапи 2 и 3 се основават на определяне на взаимнокорелационната функция между 
еталонното и привързваното изображения. 

Изпълнението на етап 4 се основава на методиката на аналитично-
корелационно определяне на параметрите на трансформация. Тъй като не са известни 
предварително елементите на ориентиране, то е необходимо да се ползва проективен 
модел на преобразуване. Етапи 2, 3 и 4 се изпълняват итеративно до достигане на 
решение, при което изменението на елементите на ориентиране за корелационния 
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прозорец води до поправки в координатите на пикселите по-малки от стъпката на 
дискретизация. В този случай елементите, определени на последната итерация, 
престават да се променят. 

След определяне на координатите на идентичните точки се пристъпва към 
определяне на елементите на взаимно ориентиране. Тук могат да се ползват някои от 
двата основно прилагани модела - с неподвижна лява снимка и с неподвижна база. 
Моделът с неподвижна лява снимка е по-удачно да се ползва при прилагането на 
цифрово взаимно ориентиране, тъй като за да се осигури по-висока точност при 
корелационното привързване на двете снимки както при итеративното уточняване на 
елементите на взаимно ориентиране, а така също и при външното ориентиране трябва 
да се осигури условието за епиполярност на линиите на сканиране. Условието за 
епиполярност означава, че линиите на сканиране на базисното и привързваното 
изображения трябва да са успоредни и съответстващи на една и съща линия от обекта. 
Това налага да се трансформира цифровото изображение на дясната снимка спрямо 
лявата. Трансформирането и на двете снимки, което се налага при метода на взаимно 
ориентиране с базисна равнина XZ на лявата снимка изисква трансформирането и на 
двете снимки води до увеличаване на необходимото време за обработка. Поради тези 
съображения по-удачно при цифровата обработка е ползването на модела за взаимно 
ориентиране, при който базова се явява лявата снимка. 

 

Освен като растерна матрица с градационни стойност рамковата марка може 
да се опише векторно. В този случай щрихите на рамковата марка се описват не чрез 
техния скелет, а чрез ограждащия ги контур. За рамковите марки на камери от модели 
RC5 и RC10 на Wild, показани на фиг.5.1 се построява модел, съдържащ векторното 
описание на контурите им. Описанието се състои от линейни и дъгови елементи. То се 
моделира в координатна система, дефинирана от образните координати на снимката. 

 

 
Фиг.5.1 

Рамковите марки от този тип са ъглови и са ротационно симетрични. По-
сложно се явява описанието на централните рамкови марки. Такива са рамковите марки 
на камерата на ZEISS, показани на Фиг.5.2. При тях моделът се завърта на 90о за всяко 
положение на марката или се поддъражат четири различнимоела на марката. 
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Фиг.5.2 

При обработката на снимка, сканирана с определено разрешение, от 
еталонното векторно изображение се генерира растерно с ширина на линията един 
пиксел. Използва се алгоритъм, при който на съответния пиксел се присвоява ниво, 
съответстващо на площта на пикселния елемент, който се пресича от линията. 
Алгоритъмът е аналогичен на алгоритъма за построяване на линия в машинната 
графика. Преди генерирането еталонното векторно изображение се завърта на 
определен ъгъл в съответствие с разположението на съответната рамкова марка. 

Автоматичното измерване на рамковата марка  
При корелационно определяне на положението на рамковата марка от 

съществено значение е определянето на правилното приблизително положение на 
рамковата марка. То може да се извърши по два начина: 

1. Ръчно определяне на положението на рамковата марка в цялото цифрово 
изображение. 
2. Контролирано позициониране на снимката в сканера, така че 
приблизителното положение на рамковата марка да е добре известно. 
3. Търсене на положенбието на рамковата марка в цялото изображение. 
В случая на прилагане на варианти 2. или 3. се налага използването на 

пирамидални изображения (с различно разрешение), което да ускори търсенето. В този 
случай разрешението на еталонното изображение също се променя. 

По особен е случаят на обработка на снимки от любителски камери, при които 
няма вградени рамкови марки, а като такива се ползват ъглите на снимката. В 
този случай може да се приложи Hough процедура за откриване на линии и 
съответно намирането на пресечната точка между тях. Друг вариант е 
търсенето по вертикални или хоризонтални линии в сканираното изображение. 
ПОвишаването на ефекивносттта на изчисление на корелационния коефициент 
r може да се постигне при неговото преобразуване във вида: 

2 22 2

. . .

. .

r t r t
i j

r r t t

g g n g g
r

g n g g n g

−

=
  

− −  
  

∑∑

∑ ∑




                                                            (3.1) 

където  е интензитет на еталонното изображение; rg
където  е интензитет на търсеното изображение; tg
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,r tg g  - средна стойност на интензитета на еталонното и търсеното 
изображение; 

n – брой пиксели в прозореца на корелация. 
Намаляването на изчислителни усилия се получава с отитане на факта,че 

интензитета на еталона е винаги един и същ. Друго опростяване се получава при 
преместване на един ред или колона, тъй като тогава се добавят стойностите за 
следващия ред (колона) в прозореца на корелация и се изваждат тези от изпадащия ред 
(колона). Показаната промяна е изобразена графично на Фиг.3.4. 

 

Фиг.3.4. Преместване на прозореца на корелация 

Полученият набор от коефициенти на корелация може да с еползва в 
процедура за формиране на апроксимираща двумерна функциа за осигуряване на 
подпикслено разрешение. Може да сеползва и процедурата за подпикселно разрешение 
по корелационна функция по МНМК. 

Приблизително определяне на положението на рамковите марки 
След намирането на положението на вде от рамковите марки е възможно да се 

определи положението на следващите марки. С определянето на всяка следваща марка 
параметрите на трансформация се знаят по-добре, което позволява да се предскаже по-
точно положението на следващата марка. СЛед определяне положението на основните 
марки по тази процедура се определя положението на допълнителните четири марки. 
Този процес се извършва на най-грубото ниво на пирамидите от изображения, след 
което се преминава към следващото ниво. 

Специфични проблеми 
Други проблеми, коиото трябва да е решават, това е вида на корелационната 

функция в зависимост от типа на марката (нейната симетрия). 
Важно значение има изборът на прагова стойност кат оптимална стойност е 

около 0,7. 
Броят на нивата от пирамиди зависи от разрешението на изоходното 

изображение и крайната подпикселна точност (достигане на увеличение 1). Най-
подходяща стойност на стъпката между пирамидалните изобраюжения е 2, въпреки че 
има системи и с друга стъпка (например 3). 

Намаляването на изчислителните усилия се постига при прилагането на 
метода на най-бързото спускане (изкачване). Той определя направлението на 
преместване напрозореца на корелация въз основа на предходна информация. 

Намаляването на обема на еталонните изображения се постига, ако те се 
съхраняват като двоични (бинарни). Тов а не винаги е удачно от гледна точка на 
представянето на микселите 

Друг подгод е обработката на характерни особености каквито са например 
контурите вместо градационните матрици на изображението. Обработваното 
изображение се преобразува на следните етапи. Първоначално се извършва 
статистическа обработка с цел сегментация на полето на изображението и върху 
сегментираното изображение се прилага детекторът за откриване на контура, който 
генерира представяне на контурите посредством верижен код. След сегментация и 
апроксимация на контура се преминава към неговото аналитично представяне, от което 
се генерира вторично растерно изображение по алгоритъм идентичен с този на 
използването на еталонното изображение. Двете изображения се обработват с 
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процедура за корелационно съвместяване, което определя взаимното положение на 
еталонното изображение и обработваното изображение на рамковата марка по 
зависимост аналогична на (1.83). При този метод на обработка е възможно да се 
определи положението на рамковите марки с точност един пиксел. По нататъшно 
определяне на взаимното положение на обработваната рамкова марка и нейното 
еталонно изображение се постига при използването на метод, аналогичен на метода, 
използван за съвместяване на двете изображения на стереодвойката. По отношение на 
рамковите марки този модел използва афинна трансформация на координатите на 
еталонното изображение спрямо обработваното: 

x x b y

y x b y
i e x e

i e y e

 =  a

 =  a
x

y

. .

. .

+ C

C
xe

ye

+
+ +

                                                 (5.1) 

При прилагането на трансформационните зависимости се приема, че началото 
на координатната система на еталона на рамковата марка съвпада с нейния център. 
Прилаганият подход осигурява подпикселно разрешение при определяне на 
положението на рамковите марки. 

След определяне на координатите на рамковите марки (от параметрите на 
корелационно привързване  и ) се преминава към определяне на елементите 
на вътрешно ориентиране по някоя от познатите фотограметрични методики. В случая 
в процедурата за вътрешно ориентиране се ползва някой от следните модели - с 3, 4 или 
6 параметъра. Общият математическият модел със шест параметъра съответства на 
прилагането на афинна трансформация. Той се описва от зависимости (1.141) и (1.142). 
От него чрез модификация на параметрите могат да се получат различни модели. При 
приемане на общ мащабен фактор по двете оси и отсъствие на скосяване между осите 
се получава класическата двумерна Хелмертова трансформация. В този случай 
коефициентите се дефинират както следва: 

Cxe Cye

ax =     a =     m                 a  =  b =  m

b  =  - b =  - m                  b  =  a =  m
y

x y

. cos . sin

.sin .cos

γ γ

γ γ
         (5.2) 

Най-простият модел не отчита деформациите на материала, а само 
транслацията и ротацията на снимката. Коефициентите в този случай се определят по 
зависимостите: 

ax =                          a  =  

b  =  -                       b  =  
y

x y

cos sin

sin cos

γ γ

γ γ
                            (5.3) 

В този случай броят на използваните параметри е само три. При обработка на 
сканирани изображения този модел не е подходящ, тъй като координатите на 
рамковите марки са в образна координатна система, а измерванията са в пикселни 
координати. Това налага във всички случаи да се въвежда мащабен коефициент. 
Изборът на конкретен тип трансформация трябва да се извърши въз основа на 
получаваните грешки от преобразуването на координатите. Прилагането на 
проективната трансформация не е особено подходящи, тъй като при нея няма 
свръхизмервания за случая на камери с четири рамкови марки, който е най-честият в 
практиката. 
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2.16.2.2 Стереоскопично измерване в цифрови изображения. 
Системи за стерео наблюдение. 
Стереоскопичното измерване в цифровите изображения може да се извършва 

визуално и автоматично. При автоматичното измерване се използва методът на 
корелация. 

Системи за визуално стерео наблюдение и измерване 

Визуалното измерване се основава на следните методи: 
- моно-окулярно (еднообразно) измерване на координатите на идентичните 

точки в двете изображения; 
- стереоскопично измерване на основата на анаглифните изображения; 
- стереоскопично измерване при използване на стереоскоп; 
- стереоскопично измерване при използване на системи с поляризационни 

очила. 
При еднообразното измерване се извършва последователно измерване на 

идентичните точки в различните изображения. Независимо от това, че двете 
изображения могат да се намират едновременно на екрана на монитора, то не се 
извършва стереонаблюдение и респективно измерване. Този метод е подходящ за 
измерване на опорни и свързващи точки, но не е подходящ при измерване на 
ситуационни елементи или за картиране на хоризонтали, което е необходимо при 
цифровото картиране на ситуационни елементи или на релеф. Този метод на изисква 
специално оборудване и се ползва при редица системи от по-нисък клас. Такива са 
системите Virtuozo на SuperSoft Inc., Photomod на racurs, OrthEngine на PCI Geomatics. 

Системите с използване на анаглифни очила са сравнително евтини. При тях 
двете черно - бели изображения се преобразуват в цветни като те се наслагват върху 
екрана на монитора. За получаването на по-добър стереоефект е необходимо те да 
могат да се преместват едно спрямо друго. Величината на това отместване зависи от 
очната база на оператора и от хоризонталния паралакс на точките от обработвания 
участък на цифровата снимка. Недостатък на метода е невъзможността за обработка на 
цветни изображения както и по-ниското качество на получаваното стереоизображение. 
Предимство на метода е, че не се изискват специални технически средства към 
компютъра, а само анаглифни очила. Този метод се полва като алтернативен 
приповечето системи от среден клас. 

При системите със стереоскоп се разделя екрана на монитора на две части като 
наблюдението се извършва със стереоскоп. Това изисква изображенията да се намират 
на определено отстояние едно спрямо друго като мониторът трябва да съответства по 
размер на базата на наблюдение на стереоскопа. Тези системи могат да обработват 
както черно-бели, а така също и цветни изображения, но при тях е възможно да работи 
само един оператор. Известно неудобство създава и факът, че по време на измерване 
няма обзор върху клавиатурата на управляващия компютър. От този клас е системата 
DVP на Leica. 

При системите с използване на поляризционни очила се извършва комутация 
на екрана на монитора за лявото и дясно изображение. Възможно е да се ползва 
поляризационно стъкло на монитора, при което се опростяват очилата, но този метод не 
е особено удобен. В повечето случаи се ползват очила с две стъкла едно след друго. 
Първото играе ролята на поляризатор, а второто е филтър на основата на течни 
кристали и при него се завърта равнината на поляризация в зависимост от подаденото 
напрежение. По този начин се спира или пропуска светлината през съответното стъкло. 
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В зависимост от отношението на равнините на поляризатора и филтър имаме 
пропускане (при съвпадане на двете равнини) и непропускане и перпендикулярно 
завъртане на плоскостите на поляризация на двете стъкла. Към видеоплатката на 
компютъра е включва специално устройство – комутатор, който управлява съответните 
стъкла на очилата в зависимост от визуализираната снимка.Този метод е удобен за 
много наблюдатгели, могат да се наблюдават както черно-бели, а така също и цветни 
изображения. Недостатък на метода е, че изисква по-скъпо оборудване. Получаването 
на качествено изображение без трептене изисква монитори с кадрова честота по-висока 
от 100Hz за използваното разрешение. Такъ метод се ползва както от системите от 
среден клас, а така също и от системите от висок клас каквито са ZImaging на ZEISS-
Intergraph, DPW на Helava. 

Система с поляризирана светлина с активен екран 
Активният екран е монтиран пред екрана на монитора. Неговата равнина на 

поляризация се променя от електрическо поле. Пасивните очила, които се ползват имат 
перпендикулярни равнини на поляризация за двете си стъкла. КОгато равнината на 
поляризация на екрана и съответното стъкло съвпадата, то изображението се вижда със 
съответното око, но не се вижда от другото око. По тозиначин в даден момент 
изображението се вижда само с едното око, като изображението на екрана съответства 
на изображението за лявото или дясно око. Това се осъществява като смяната на лявото 
и дясно изображения става синхронно със смяната на  поляризацията на екрана. 

Принципната схема на този метод е показана на следната фигура. 

Monitor

Active screen

Polarised
spectacles  

Фигура 16.12. Система за стерео наблюдение с активен екран 

 

Систама за наблюдение с поляризирана светлина с активни очила 
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При тази ситема не се ползва активен екран. Комутирането на изображенията 
се извършва изцяло от очилата. Стъклото на всяко от тях се състои от две части: 
фиксирано поляризирано стъкло и ативно стъкло, което се управлява електрически. 
Синхронизацията между монитора и очилата се осъществява от ултразвуков 
излъчвател, който е разположен близо до монитора и с управлява от видеоконтролера. 
Приемникът е разположен в очилата и той управлява активните стъкла на очилата. 
Равнината на поляризация на активното стъкло, което трябва да направи видимо 
съответното изображение се орентира еднакво с това на съответното пасивно стъкло. 
Основен недостатък ан тези системи е че тените очила са относителлно по-тежки и 
скъпи. Тази система обче осигурява обаче най-качествено изображение и се ползва 
твърде широко. 

Принципната схема на описания метод е показана на следващата фигура. 

Monitor

Active pola-
rised spectacles

Synchro-
   niser

 

Фигура 16.13. Система с поляризирана светлина с активни стъкла 

Сравнение на качествата на четирите основни метода е представено в следната таблица 

                                                                                                                          Таблица 16.2 

Характери-

стики 

Стерескоп Анаглифен 

метод 

Активен 

поляризиращ 

екран 

Активни 

поляризацион-

ни очила 

Изображения цветни монохрома-

тични 

цветни цветни 

Брой на 

наблюдателите 

1 3-4 2-3 2-3 

Монитор Стандартен стандартен високочестотен високочесто 
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Цена средна ниска висока най-висока 

Основен 

недостатък 

един 

наблюдател 

монохроматичн

и изображения 

ниска якрост 

на 

изображението 

тежки очила 

В последните години системите с активни очила се считат като едни от най-

перспективните. Качествата на очилата се подобряват, а теглото им намалява. 

 

2.16.2.3. Измерване на свързващите точки – модели, използвани при 
взаимното ориентиране. 

Измерване на свързващите точки 
Условията за автоматично измерване на свързващите точки включват: 
- схематично разположение на снимките; 
- отсъствие на големи разлики в отдалечението до обектите; 
- малки мъртви зони в изображенията; 
- добро качество на изображението. 
Тези условия се изпълняват при въздушниснимки в седни и дебни мащаби. 

Освен това на терена трябва да отсъстват големи превишения. 
Разглежданите процедури са подходящи при черно бели изображения. При 

цветни изображения се прилага обработка в HIS (Intensity, Hue Saturation) пространство 
като се ползва компонентата на нтензитета. 

Стратегия за определяне на свързващите точки 
Стратегията за откриване и измерване на свързващите точки се състои от 

следните стъпки: 
1. Прилагане на оператор за откриване на надеждни области на корелация 

(оператор на значимост) 
2. Откриване на съответните прозорци в стерео изображението; 
3. Определяне на координатите във второто изображение чрез корелационно 

търсене 
4. Проверка на получените координати за съгласуване с геометричния модел. 
Горните стъпки се прилагат на различни нива на пирамидалните изображения 

като на горните нива се ползва съдейстие от страна на оператора до получаване на 
начални стойности на елементите на ориентиране. 

Оператор на надеждност 
Операторът на надеждност се основава на корелационната матрица на 

нормалните уравнения, формирана на основата на зависимостите: 
'2 ' '

' ' ' 2
x x y

x y y

g g
N

g g g

 
 =
 
 

∑ ∑

∑ ∑

g
 

където '
1, 1,x x y xg g g+ −= − y
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 , 
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Сумирането се извършва за всички пиксели в малък прозорец, например с 
размери 7х7. Намира се обратната матрица 

'2 ' '
1

' ' '2
1

det( )
x x y

x y y

g g
Q N

N g g g
−

 −
 = =
 − 

∑ ∑

∑ ∑

g
 

Матрицата Q позволява да се формулира критерии за добра корелация. 
Първият критерий е минимумът на следата на матрицата Q 

( ) ( ) / det( )w tr Q tr N N= =  
Параметърът w трябва да е относително малък. Търси се неговият минимум в 

прозореца за търсене. Като прагоеа стойност се приема 1/3 от средната стойност на w в 
областта на търсене. 

Друг критерий е оценката на това елипсата на грешките да е близка до 
окръжност. За целта се ползва оценката: 

2
1 2

21 2

4.det( )1
( )

Nq
tr N

 λ − λ
= − = λ + λ 

 

При кръгова форма максималната стойност достига 1. Подходящ праг по този 
критерий е 0.75. 

Друг вариант на оператора на надеждност е предложен от A.Főrstner. При него 
се търси минимума на вункцията w чрез построяването на нейната двумерна матриаца 
и диференциането по двете координатни оси. Разработената процедура се нарича 
feature based matching. 

Откриване на съответните прозорци. 
Търсят се прозорци n2 във второто изображение. Формират се комбинациите 

n1xn2  на базата на изчисление на коефициента на корелация. Избира се прозорец с 
максимална стойност, отговарящ на следните критерии: 

1. коелационният коефициент да е по-голям от даден праг; 
2. само една комбинация да е избрана за отделна стереодвойка. 

Проверка с геометричния модел 
Проверката на геометричния модел се основава на сравнение на прага на 

паралаксите по x и y. Те трябва да са под оперделен праг. Друг приблизителен 
критерий се основава на афинна или проективна трансформация между изображенията 
и проверка за големи (груби) грешки. 

Аеротриангулация 
При ориентиране на стереодвойки и ивици по-удачен се явява модел основан 

на неподвижна лява снимка. При него по-лесно се извършва прикачване. Получаваните 
параметри по-лесно могат да послужат за оценка на предсказваното положение на 
новите точки. Друга особеност е измерването на една и съща свързваща точка в повече 
от една стереодвойка. В този случай процеддурата за търсене трябва да сеприложе за 
различни комбинации от стереодвойки снимки. От гледна точка на модела е по-важно 
наличието на по-голям брой свързващи точки макар и с по-ниска точност, което да 
осигури добри параметри на модела. 

Измерване в близкообхватната фотограметрия 
Използване на линейни харакатристики. Формиране на контурно представяне. 

Корелация в пространството на онтурите. Прилагане на feature based matching вместо 
area based matching. 
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Изиаквания при визуално измерване: 
едновременна визуализция на няколко изображения; 
визуализация с различни мащаби; 
преместване на сегмента от изображението 
мощна векторна графика за осигуряване на добро визуализиране на 

генерираните линии. 
2.16.3. Особености на измерването на различни типове опорни 

точки. Обработка на стереодвойки цифрови снимки, блокове и 
мрежа от снимки. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОПОРНИТЕ ТОЧКИ 

При външното ориентиране задачата се свежда до определяне на положението 
на опорните точки или участъци в цифровата стереодвойка. За реализиране на този 
процес пак е удачно да се ползва корелационна обработка. Независимо от метода за 
идентифициране на положението на опорните точки и при този процес е необходимо да 
се извърши корелационно определяне на съответствието между участъците от двете 
снимки на стереодвойката. Особеност тук е, че тъй като вече са определени елементите 
на взаимно ориентиране, то е необходимо да се извърши трансформиране на 
изображението на втората снимка към първата, така че корелационната обработка да се 
води по “епиполярни” линии (редове от растерното изображение), което е еквивалентно 
на изчистването на вертикалния паралакс във всички точки на стереомодела. 

 
 

2.16.3.1 Особености на измерването на различни типове опорни 
точки 

Сигнализирани опорни точки 
Проблеми при определяне на положението на опорните точки: 
- липса на заграждащи геометрични детайли 
- наличие на ивици на търсена, които могат да сеа завъртени спрямо 

снимките в блока 
- нехомогенен фон на сигнала 
- трудно формиране на подходяща зона на търсене 
- при превичния и наклоне са налични силни деформаци в изображението на 

сигнализираните точки 

Естествени оопорни точки 
Подходящи точки са ръбове на покриви и други пресечнио точки на линейни 

елменти. 
Измерването се извършва п следния начин: 
- ръчно идентифициране на няклко хомолоцно точки; 
- хомоложните точки се ползват за прилагане на трансформация на подобие 

за ползвания кластер 
- уточняване на основата на оператор за откриване на линии и контури 
 

Особености на корелационната обработка на опорните точки 
 
При външното ориентиране задачата се свежда до определяне на положението 

на опорните точки или участъци в цифровата стереодвойка. За реализиране на този 
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процес пак е удачно да се ползва корелационна обработка. Независимо от метода за 
идентифициране на положението на опорните точки и при този процес е необходимо да 
се извърши корелационно определяне на съответствието между участъците от двете 
снимки на стереодвойката. Особеност тук е, че тъй като вече са определени елементите 
на взаимно ориентиране, то е необходимо да се извърши трансформиране на 
изображението на втората снимка към първата, така че корелационната обработка да се 
води по “епиполярни” линии (редове от растерното изображение), което е еквивалентно 
на изчистването на вертикалния паралакс във всички точки на стереомодела. 
Промяната на височината на терена в зоната на стероизмерване може да се отрази на 
качеството на корелацията. Това се избягва при зползването на по-сложен модел на 
корелация. Той е представен в приложение 1. 

Варианти за автоматизирано откриване на опорните точки 
Тук съществуват следните особености. При привързването към графичен 

материал се ползва векторно изображение, получено посредством сканиране или чрез 
автоматично векторизиране на картографския материал. Прилага се методиката за 
откриване на контури и се формира контурното представяне в областта на прозореца, 
където се търси опорната точка. Подобен подход е удачен в случаите на изображения в 
по-дребни мащаби и при наличие на ясно обособени ситуационни елементи, които в 
картографското представяне се  изобразяват като линейни обекти. 

Вторият подход се основава на търсенето на изображение на опорната точка с 
определена конфигурация, когато точката е била предварително маркирана на терена 
(сигнализирана при процеса на заснемане. Този случай се отнася за опорните точки от 
националната геодезическа мрежа, както и за точки от работна геодезическа основа, 
които са предварително сигнализирани по подходящ начин. 

Третият случай имаме, когато точките се ползват за сгъстяване 
фотограметрично сгъстяване на опорната мрежа. В този случай те са маркирани само в 
едната от двете снимки, което налага елиминиране на тяхното влияние в процедурата 
на автоматична корелация. Тук отново трябва да се разполага с данни за вида на 
маркировката и нейните размери. В този случай размерът не зависи от образния мащаб 
на снимките, а е постоянен. Той ще зависи само от растера на дискретизиране. 

Четвъртият случай имаме, когато точката не може да се опознае автоматично, 
а се указва от оператора. В този случай системата осъществява само корелационно 
привързване на двете изображения с цел да се получат пикселните, а от тях и образните 
координати на точките.Специфичните особености при корелационно привързване на 
етапа на абсолютно ориентиране са различни за различните варианти на използвани 
опорни точки. 

В първия вариант е удачно използването на контурното представяне за 
идентифицирането на линейните обекти от снимката и картата. 

Във втория вариант е удобно прилагането на растерен модел на опорните 
точки за тяхната идентификация. 

При третия вариант е желателно да се идентифицира положението на 
маркираната точка в едната снимка и нейната област да се изключи от процеса на 
корелационна обработка, за да не създава смущения. 
 
Приложение 1 

Влияние на релефа при привързване на идентичните участъци от 
стереодвойката 
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Независимо от въвеждането на корекции за сметка на елементите на взаимно 
ориентиране на стереомодела може да се получи нарушаване на съответствието, 
дължащо се на наклона на терена в областта на зоната на стереопривързване. Точното 
съответствие се осигурява само за центъра на областта. Величината на това 
несъответствие се оценява по зависимост аналогична на влиянието на отместването 
образните координати в зависимост от превишението, което се оценява чрез 
изменението на паралакса в рамките на корелационния прозорец. Зависимостите за 
хоризонталните паралакси в двете крайни точки на областта се получават от условията 
за колинеарност. 
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(5.42) 

При приемане на нулеви ъгли на наклон на дясната снимка или съответно 
ползване на нормирани образни координати се получават зависимостите: 
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(5.43) 

където SX е разстоянието между точки 1 и 2 по X оста, а γ е наклонът на 
пресечната права на равнината на терена с XZ равнината спрямо оста X. 

В случай, че базата не е наклонена спрямо x оста на лявата снимка за грешката 
в паралакса се получава опростената зависимост: 
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Тъй като паралаксът зависи нелинейно от дължината SX, то е удачно да се 
определи производната му спрямо SX: 
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2                                                   (5.45) 
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Анализът на зависимост (5.45) показва, че изменението на паралакса слабо 
зависи от дължината на SX и дори при големи размери на областта на корелация 
грешката е значително по-малка от размера на пиксела. Така например при разрешение 
на сканиране 1200dpi (21µ), размер на областта на корелация 128pix, размер на 
снимката 23x23cm, широкообхватна камера (β=60°) и ъгъл на наклона на терена γ=45° 
за отношението . Това позволява грешката, дължаща се на 
наклона на терена, да се моделира като мащабна деформация, различна по направление 
на X и Y осите. 

Sx tg Z* / .γ 1 0 0408=

За елиминиране на грешката, дължаща се на наклона на терена, е възможно 
или да се ползват предварително известни данни за модела на терена, което 
практически не е възможно, поради това, че моделът все още не е ориентиран 
абсолютно. Ето защо за елиминиране на грешката, дължаща се на наклона на терена, се 
предлага използването на модел, отчитащ афинни деформации между двете 
изображения. За получаване на добро начално приближение може да се приложи 
следният подход. Изчисляват се координатите и паралаксите на 5 точки във върховете 
на квадрат и в центъра му при по-малки размери на корелационния прозорец и 
получените резултати се ползват за определяне на коефициента на мащабна 
деформация в областта на корелационна обработка. 
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Тема 2.17. Регистриране на точкови и линейни обекти. 
2.17.1. Методи за тримерно картиране в цифровата фотограметрия. 

Тримерно картиране на ситуационни обекти. 
При цифровата фотограметрия едно от направленията се явява тримерното 

векторизиране. Особености на измерването в близкообхватната фотограметрия. 
Пространствено възстановяване. Съгласно метода на Мюлер/Киллиан. 

Основа на картирането се явява тримерното векторизиране на границите на 
обекти и на линейни обекти. Във всички случаи това изисква измерването на 
характерни точки от линиите. Измерването може да се извършва в еднообразен режим в 
няколко изображения и в стереоскопичен режим. Възстановяването на 
пространствената информация е възможно да се извърши в директен режим 
едновременно с измерването или в обработка след измерването. 

За качеството на представяне на дискретното кодиране на линиите при 
автоматичното им откриване съществено е кодирането на линиите. Възможно е 
кодиране чрез характерни точки, чрез линейно-отсечкова апроксимация и чрез 
представянето им с верижен код. Различни варианти за кодиране на дискретни линии 
чрез верижен код са представени в проложение 1. 

 
17.2. Откриване на структурни елементи. Автоматизация на 

картирането. 
2.17.2.1. Формиране на контурно описание 

Формирането на контурно описание на изображението може да се получи 
освен чрез сегментация на полето на изображението на области и чрез определяне на 
контурите в изображението. Той се основава на предположението, че отделните 
области са разделени с по-силно или по-слабо изразена граница, от двете страни, на 
която се наблюдава рязка промяна на параметрите на изображението. Тази промяна 
може да се изразява в изменение на средното ниво на сиво или на статистическите 
параметри, описващи текстурни области. Контурът представлява тази линия, в която 
настъпва това изменение на параметрите. В зависимост от характера на тази промяна 
наблюдаваме ръбове или линии. Ръбът представлява онази граница, от двете страни на 
която се намират области с различни свойства. Това изменение на характеристиките, 
разгледано за направление перпендикулярно на линията на границата, се апроксимира с 
рязък преход - стъпало или с плавен преход, показани на фиг. 1.7. 

 

Фиг. 17.1 
Линията представлява граница между две области, от двете страни на която 

има приблизително еднакви свойства на областите, а самата линия представлява 
локално изменение на тези свойства. За описание на характера на изменение на 
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свойствата за линия може да се използва различен закон на изменение - правоъгълник, 
трапец или триъгълник, показани на фиг. 1.8 

 

Фиг. 17.2 
При използване на втория подход към формиране на контурното описание, 

процесът на неговото получаване може да се раздели на два етапа: 
- определяне на наличието на контурен елемент в отделни точки от 

изображението чрез прилагане на детектор за откриване на контури (контурен 
детектор); 

- формиране на цялостен контур от отделните контурни елементи. 
Двата етапа от формирането на контурите могат да са относително обособени 

или да се припокриват. Обособяване се получава при използване на последователни 
процедури за откриване на контурите, докато сливането е по-типично за паралелните 
или псевдопаралелни процедури за откриване на ръбове и линии. 

Пред контурните детектори се поставят сложни и противоречиви изисквания: 
от една страна те трябва да притежават високо бързодействие, тъй като се прилагат в 
голям брой точки, а от друга да осигуряват висока устойчивост спрямо смущаващи 
фактори, каквито са: 

- адитивният шум от входните преобразуватели и системата за дискретизация; 
- линейните изкривявания, дължащи се на движение, дефокусировка или 

неидеалност на предавателните характеристики за високи пространствени честоти; 
- смущения, произтичащи от характера на самото изображение, като сложно 

пресичащи се контури или наличие на текстурни области. 
Необходимостта от удовлетворяване на тези разностранни изисквания от една 

страна и различията в типовете обработвани изображения от друга (което предполага 
използването на различни модели на контура), водят до голямо разнообразие в 
детекторите за откриване на контури. Те могат да бъдат класифицирани по различни 
показатели: 

- по начин на прилагане на детектора биват последователни и паралелни; 
- по вида на областта от полето на изображението, в която се търси контура 

(прозореца на детектора), те се делят на локални и регионални; 
- по типа на обработваното изображение биват за градационни и текстурни 

изображения; 
- по използваното пространство, в което действа детектора - в изходно или 

трансформирано пространство. 
Локалните оператори за откриване на контур определят неговото наличие в 

дадена точка от полето на изображението, съвпадаща с центъра на прозореца (участъка 
от изображението, където се прилага детектора) и евентуално неговото направление. 
Регионалните оператори търсят контур в целия прозорец и освен неговото наличие 
определят и основни негови параметри като направление и положение (отместване) 
спрямо центъра на прозореца. Локалните оператори са по-прости за реализация, 
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позволяват да се детектират контури с по-бързи изменения в направлението, но са 
чувствителни спрямо шума и трябва да се прилагат във всяка точка от анализираното 
изображение, в което се определят контурите. Регионалните оператори са по-сложни в 
алгоритмично отношение, но позволяват по-точно определяне на параметрите на 
контура, могат да се прилагат с по-голяма стъпка, което ги прави подходящи при 
процедури за проследяване на контури, или в процедури за търсене на контура в цялото 
изображение, но с по-голяма стъпка. 

Функционирането на оператора за откриване на контури може да се раздели на 
следните етапи: 

- преобразуване на набора стойности, съответстващи на нивата на сиво на 
пикселите от изображението в набор от коефициенти; 

- изчисляване на скаларна оценка за наличието на контур въз основа на набора 
от коефициенти; 

- вземане на решение за наличие на контур в областта от изображението, 
определена от формата и размера на прозореца на детектора. 

Различните типове оператори за откриване на контурни елементи са 
представени в приложение 2. 

2.17.2.2.Апроксимация на дискретния контур 

Следващ етап от процеса на редуциране на контурната информация 
представлява апроксимацията на дискретно кодираните контури. Тя осигурява 
представяне на контура във форма, удобна за по-нататъшна обработка и анализ: 
определяне на геометрични характеристики - разстояния, дължини, площи или 
графично изобразяване на контурите. В резултат на апроксимацията контурът се 
представя като последователност от части на аналитични криви от първа или втора 
степен - отсечки или дъги. Този процес е свързан с разделянето на дискретно 
представения контур на части и е прието да се означава с термина “сегментация” на 
контура. Наименованието произлиза от това, че при крива от общ вид тя може да се 
раздели на отделни дъги от окръжности (със съответните им сегменти). За случая на 
линейно-отсечкова апроксимация обаче този термин не се явява особено удачен. 
Представянето на контура може да стане изцяло с линейни елементи (при осигуряване 
на зададена грешка). В общия случай това изисква по-голям брой елементи в сравнение 
с използването на криви от втора степен. Апроксимацията на контури с криви от втора 
степен е по-сложно в изчислително отношение. 

Основен проблем при отсечковата апроксимация на контурите представлява 
определянето на положението на разделящите (възлови) точки. То може да се извършва 
посредством паралелни или последователни алгоритми. Паралелните алгоритми 
извършват сегментирането въз основа на всички точки, формиращи дискретното 
представяне на контура. 

Тъй като при автоматизираната обработка на фотограметрични изображения за 
картографски цели или други инженерни приложения е необходимо да се запази в 
максимална степен точността на представянето, то е съществено да се проведе анализ 
на методите за кодиране както по отношение на ефективността на обработващите 
алгоритми, а така също и по отношение на запазване на максималната точност при 
представянето на контурите в изображението. Поради тази причина една от целите на 
настоящата работа се явява изборът и оценката на избрания метод кодиране, който да е 
адекватен на изискванията при решаването на задачите по автоматизация на процесите 
на картографирането. 
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Особеностите на избрания метод на кодиране са свързани с целите, за които 
той се ползва. Най-общата задача е получаване на компресирано дискретно контурно 
представяне. Наред с това при решаване на редица задачи на автоматичната обработка 
на снимкова информация възниква необходимост от взаимно привързване на отделните 
снимки (съседни или извършвани в различно време) или привързване на информацията 
към картна (геодезическа) основа. За решаването на такива задачи използването на 
контурно представяне може да се окаже по-удачно в сравнение с непрекъснатото. 
Интерес представлява изследването на използваните методи за кодиране на криви и при 
решаването на горния клас задачи. 

Осигуряването на високо бързодействие при използването на алгоритми за 
преобразуване на контури, кодирани с верижен код в контури, представени с графични 
примитиви (линейни или дъгови елементи) е възможно да се постигне при прилагането 
на алгоритми, основаващи се на оценка на функцията на кривината, тъй като те най-
добре решават задачата за прецизно разделяне на последователността от кодови 
вектори на последователности от графични елементи. След осигуряване на това 
разделяне на контура на отделни участъци, най-добро решение по отношение на 
координатното положение на тези елементи дават методите, основаващи се на 
апроксимация по МНМК. 

 
Приложение 1 
Използването на таблични методи за дискретно представяне (посредством 

крайните точки на линейните сегменти или посредством сплайн функции от по-висок 
ред) има значение като краен етап на дискретната обработка или в случаите на 
полуавтоматична обработка на контури (при въвеждане на точките от оператор). За 
случаите на автоматична обработка на контури съществено се явява използването на 
мрежа за дискретизация, поради техническите особености на устройствата за 
преобразуване на изображения в цифрова форма. Използването на устройства със 
случаен закон на сканиране е сравнително рядко. Най-често използвани са устройства с 
равномерна мрежа на дискретизация - основно правоъгълна, а в някои специални 
случаи - шестоъгълна. 

Алгоритмите за кодиране на криви върху мрежа с постоянна стъпка се 
класифицират освен по нейния тип и в зависимост от следните показатели: 

- положение на точките на дискретизация спрямо основната мрежа; 
- брой допустими направления на елементарните вектори, свързващи точките 

от кривата; 
- методите за оценка на дължината на контура. 
Кодирането на линии при правоъгълна мрежа се извършва при използване на 

четири или осем направления на преход. 
Кодирането на криви, посредством четири основни направления на преход 

може да се реализира като точките от контура са разположени върху възлите на 
мрежата на дискретизация или централно между тях. 

Кодирането с осем направления на преход се реализира при съвпадане на 
краищата на елементарните вектори с възлите на мрежата. Тъй като за диагоналните 
направления дължината на елементарните вектори е (2)1/2s0, където s0 е стъпката на 
мрежата, то методите се различават по начина на оценка на дължината на диагоналните 
вектори 1, 2, или 3/2. 

При кодиране върху шестоъгълна мрежа броят на векторите на преход е 6. 
Методите на кодиране също могат да се различават по положението на краищата на 

___________________________________________________________________________ 
Фотограметрия и дистанционни методи II – лекция 17                       Борислав Маринов 



15/02/2007                                                                 - 33 - 

векторите - върху възлите на мрежата или между тях. Елементарните вектори на преход 
имат еднаква дължина, което осигурява по-висока точност на дискретната оценка на 
дължината на контура. Този подход е по-сложен за техническа реализация и освен това 
има по-малък брой направления на преход от кода на Freeman [Freeman H., 1961]. 
Luczak и Rosenfeld предлагат метод за кодиране върху псевдо - шестоъгълна мрежа, 
при който се използва обикновено растерно сканиране, като точките от съседните 
редове са отместени една спрямо друга на половин стъпка от мрежата на дискретизация 
[Luczak E., A. Rosenfeld, 1976]. 

Оценка на качествата на методите за кодиране на криви по отношение на 
функцията на кривината е извършена от [Bennett J.R., J.S. Mac Donald, 1975]. Тя 
показва, че най-добри параметри притежава кодът на Freeman, а след него се нарежда 
методът за кодиране върху шестоъгълна мрежа. 

Оценка на качествата на методите за кодиране на криви по отношение на 
функцията на кривината е извършена в [Bennet J.R., Mac Donald J.S., 1975]. Той 
показва, че най-добри параметри притежава кодът на Freeman, а след него се нарежда 
методът за кодиране върху шестоъгълна мрежа. 

Точността на представянето на контура естествено може да се управлява 
посредством изменение на стъпката на мрежата на дискретизация. Това обаче е 
свързано с обема на информацията, необходима за представянето на кривата. Неговото 
увеличаване изисква както повече памет за съхраняването на данните за кривата, а така 
също и по-голямо време за обработка. Това налага адаптивно подбиране на стъпката на 
мрежата в зависимост от вида на кривата. За подобряване на точността от значение са 
както броят на направленията на елементарните вектори на преход, а така също и 
тяхната дължина. Корекция за дължината не се налага при кодовете с шест направления 
на преход. Подобряване на точността при определяне на дължината се постига при 
модифицирания код на Freeman. Подобряване на точността в представяне на дължината 
се постига при увеличаване на броя на допустимите направления на преход. То се 
реализира с различни средства. При някои методи се използва разширен набор от 
кодове с различни направления и дължини. Такъв подход е използван при обобщения 
верижен код, предложен от Freeman и Saghri [Freeman H., J.A. Saghri 1980]. При него 
краищата на елементарните вектори, кодиращи линията, се разполагат върху страните 
на квадрат с размери 2ks0 x 2ks0, където s0 е стъпката на мрежата на дискретизация. 
Множеството на допустимите вектори е съставено от вектори с начало в центъра на 
квадрата и краища върху страните му и съвпадащи с възли на мрежата [Saghri J.A., 
Freeman H., 1981]. В съответствие с това стандартният код с 8 направления на преход е 
1-код, а други подходящи кодове, удобни за работа са 2-код, 3-код, 1,2-код, 1,3-код, 
1,2,3-код, където двойките числа обозначават вложените квадрати, върху които е 
възможно да се разполагат краищата на векторите. Генерирането на кодиране с този 
код може да се осъществи посредством използването на коридори покрай векторите на 
кода, формирани чрез прекарване на успоредни прави - фиг. 17.3: 
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Фиг. 17.3 
Използването на обобщения код има всички предимства на метод за кодиране 

с променлива дължина по отношение на компактност на представянето. Той обаче не е 
удобен за междинните етапи на обработка, които изискват определяне на метрични 
характеристики от кодираното представяне, поради различната дължина на кодовите 
вектори. В такива случаи трябва да се прибягва към методи за аналитична оценка на 
параметрите на кривата, а не чрез директното използване на верижния код. 

Подобен подход е реализиран при метода на m-кратното кодиране [Proffit D., 
Rosen D., 1979]. Същността му се състои в това, че всеки допустим вектор се състои от 
елементарни вектори по x и y, чиято сума е равна на m, т.е. краят на всеки елементарен 
вектор лежи върху хипотенузата на равнобедрен триъгълник, чиито катети по 
абсцисната и ординатна оси имат дължина m - фиг. 17.4: 

 

Фиг. 17.4 
Друга възможност за увеличаване на броя допустими направления е 

предложена от [Shahraray B., D.J. Anderson, 1985]. При предлагания от тях подход се 
извършва вторична дискретизация на контура, кодиран върху основната мрежа. 
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Краищата на елементарните вектори лежат върху страните и върховете на 
осмоъгълник, образуван от разделянето на основната мрежа с по-малка стъпка, кратна 
на основната, с прави, успоредни на диагоналните направления на мрежата (фиг. 17.5). 

d

7d/51 2 3 4 5 6 7

 

Фиг. 17.5 

Този подход, освен увеличаване на броя допустими направления намалява и 
грешката в дължината за направления, несъвпадащи с тези на основната мрежа (но 
съвпадащи с направленията на кодовите вектори). Като недостатък може да се посочи, 
че при него грешката в ъгловото положение на елементарните вектори носи произволен 
характер. 

Изборът на едни или други характеристики на кода се определя от областта на 
приложение. За повишаване на компактността на кодиране удачно е използването на 
обобщения верижен код. Намаляването на грешката за различни направления се 
постига при увеличаване на броя допустими вектори на преход. Подобряване на 
точността в определяне на дължината се постига при модифицирания код. Методът на 
вторичната дискретизация позволява повишаване на точността както поради по-
големия брой направления на преход, а така също и поради по-малката грешка в 
дължините на елементарните вектори за различните направления. 

От методите за дискретно описание на контури посредством различни 
модификации на верижния код най-съществено значение имат онези, които позволяват 
да се съхрани подпикселна точност на представянето на контура. Други съществени 
изисквания са компактност на представянето и ефективността при обработката по 
отношение на алгоритмичната сложност и точността при  определянето на производни 
характеристики на контура като неговото направление или дължината на дъговите му 
елементи. 

 
 
Приложение 2 
 
Исторически пръв се появил операторът на Робертс [Roberts L., 1973], който 

използва матрица с размери 2х2. Матрица с такъв размер се ползва и от операторите на 
Меро и Вази. 
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                      Оператор на Робертс 
                                                                                    (1.39) 

H1 =  
  1   1

- 1 - 1
                            H  =  

- 1 1

-1 12


















  

                      Оператор на Меро и Вази 
Операторът на Меро и Вази може да се обобщи и за матрици с по-голям 

размер, като горните редове (десните стълбове) са 1, а долните редове (левите 
стълбове) са -1. Матрици с по-голям размер 3х3 използват и операторите на Превит и 
Собел [Abdou I.E., Pratt W.K., 1979]. Те имат вида: 

H c1

1 1

 =  

1  0 - 1

 0 - c

 0 - 1

                 H  =  

- 1 - c - 1

  0   0   0

    c   
2































1

            (1.40) 

където за оператора на Превит с=1, 
        а за оператора на Собел   с=2. 
Описаните диференциални оператори формират коефициенти, съответстващи 

на производните за определени направления. Този тип оператори осигуряват 
информация както за наличието на контура, така и за неговата ориентация. Друга група 
оператори осигуряват неориентирано диференциране от Лапласов тип. 

За осигуряване на “подпикселно разрешение” при откриването на контура е 
желателно прилагането на процедури, които използват в максимална степен 
информацията от постъпващото изображение, което за случая на определяне на 
контурния елемент се изразява в определянето не само на ориентацията, но и на 
отместването на контурния елемент от центъра на изследвания прозорец. На това 
изискване в най-голяма степен отговаря регионалният оператор на Хюкел. 

 
 

___________________________________________________________________________ 
Фотограметрия и дистанционни методи II – лекция 17                       Борислав Маринов 



Тема 2.18. Автоматизирано формиране на модел на релефа и на 
модели на обектите от стереоизображения. 

2.18.1. Структурно съвместяване на изображения. 
Генерирането на ортофотоизображения е невъзможно без наличието на точен 

модел на терена. Моделът на терена може да се генерира по данни от различни 
източници – геодезически измервания, фотограметрични измервания на аналогови или 
аналитични апарати, картографски данни. Съществено предимство на цифровата 
фотограметрия е възможността да се генерира модел на терена директно от 
стереомоделите, които се ползват за фототрансформиране. Основа на това е 
атвтоматизираното стереоскопично измерване на мрежа от точки в цифровата 
стереодвойка снимки. 
Определянето на идентичните точки става посредством различни методи. 

Едномерна корелация 
Едномерната корелация се прилага след трансформирането на изображенията 

в епиполярни. Това позволява търсенето да се ограничи в една до три съседни растерни 
линии на съответното изображение на стереодвойката. Ограничаване на зоната на 
търсене се получава, ако се ползват предсказващи функции от сеседни линии или 
предходни точки по растерната линия. Друг подход, който води до намаляване на 
зоната на търсене, се основава на ползването на пирамидални изображения.  

Оператор на надеждност 
Определянето на зоната на търсене може да се осъществи чрез прилагането на 

диференциране от първи или втори ред. Аналогично могат да се ползват методи за 
откриване и класифициране на текстурни области. 

За откриване на зони с добра корелация могат да се ползват разгледаните 
оператори за надеждност, които се основават на оценка на диференциалните разлики в 
съседни точки или области. При формирането на модел на терена е по-удачно 
прилагането на едномерно определяне на зоните на надеждна корелация. 

Ползване на характерни особености 
Най-простият подход се основава на изчислението на първата и втора 

производна. Първата производна по направление x има вида: 
'

1, ,, i j ii jg g gξ
+= − j

j

,

 

Първата производна по направление y е аналогична: 
'

, 1 ,, i j i ji jg g gη
+= −  

От първите производни могата да се изчислят и вторите производни: 
" ' '

1, 1, ,, , 1, 2i j i j ii j i j i jg g g g g gξ ξ ξ
+ −−= − = + −  

Втората производна в направление по y има вида: 
" ' '

, 1 , 1 ,, , , 1 2i j i j i ji j i j i jg g g g g gη η η
+ −−= − = + −  

Окончателно за общата втора производна се получават зависимостта: 
"
, 1, 1, , 1 , 1 4i j i j i j i j i j i jg g g g g g+ − + −= + + + −  

Аналогични резултати се получават при прилагането на оператор на Лаплас в 
процедура за конволюция на изображеннието с маска на филтъра. 
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, 1 ,.
n n

ij i k j l n k n l
k n l n

g g w− − + + + +
=− =−

= ∑ ∑ 1  

където при оператор на Лаплас маската има вида: 
0 1 0
1 4 1
0 1 0

W
 
 = − 
  

 

Друг широко използван оператор  е Лапласиан от Гаусова функция (Laplacian 
of Gaussian - LoG). Гаусовата функция при равни дисперсии по двете оси x yσ = σ  се 
дава от израза: 

2 2

22
2

1( ) ( )
2

x y

W xy W r e
+

−
σ= =

πσ
 

където 2 2r x y2= +  
Първите производни по x и y имат вида: 

2 2 2 2

2 2' '2 2
4 4( )           ( )

2 2

x y x

x y
x yW xy e W xy e

+ +
− −

σ σ= − = −
πσ πσ

y

 

За вторите производни се получават изразите: 
 

2 2 2 2

2 22 2 2 2
" '2 2

6 6( )           ( )
2 2

x y x

x y
x yW xy e W xy e

+ +
− −

σ σ− σ − σ
= − = −

πσ πσ

y

 

 
Сумирайки вторите производни се получава израза за LoG оператора 

2 2

22 2 2
2

62

x y
x yLoG e

+
−

σ+ − σ
=

πσ
 

Получената зависимост позволява да се построи матрица например с 
размрност 9х9 на оператора. 

Граничните точки са тези с нулеви стойности на оператора. Формират се 
линиите на нулевите стойности и се сравняват тези линии по характерни извивки в 
двете изображения. Аналогични резултати могат да се получат и при прилагането на 
контурен детектор. 

Йерархична пирамидална корелация 
Построява се пирамида от изображения със стъпка 2 или 3. Новите 

изображения се получават чрез прескачане на редове и колони, чрез осредняване или 
чрез интерполация. 

Включване на пространството на обекта в корелацията 
При този метод се построява набор от равнини през предполагаемата теренна 

точка. За всяка от тях се оформя теренен елемент (тексел), съответастващ на пиксела.  
Теренните елементи се проектират върху изпбраженият и така се търсят 
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еквивалентините прозорци на корелация в изображения. Изчислява се коефициентът на 
корелация и се намира максималният от коефициентите. 

 
2.18.2. Епиполярна геометрия. 

Взаимното ориентиране има за цел да възстанови относителното положение и 
завъртане на две съседни снимки. За описването са необходими 5 параметъра. Нека 
позицията и ориентацията на едната снимка (лявата) са известни и началото на общата 
координатна система е в перспективният център на първото изображение S1 (фиг 2.7).  

 

S2 

S1 

κ 

α 

ω 

Фигура 2.7 
 

• B - разстоянието между двата перспективни центъра - базисна линия 
• Bx, By и Bz - компонентите съставящи B 
• ω - наклон на камерата спрямо главния снимачен лъч  
• κ - превъртане на снимката  
• α - ъгълът между Y и оптическата ос  

 
За ориентиране на двете изображения в TNT се използват принципите на 
епиполарната геометрия. 
 
 
 
1.1.1 Епиполярна геометрия. 

 
Според [1] Епиполярната геометрия описва връзката между две изображения и 
фундаменталното геометрично взаимоотношение между два проекционни центъра 
(Фигура 2.8). 
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база 

 

Фигура 2.8 

база 

• Епиполюсът е прободът на правата на базата със съответната образна равнина. 
Епиполюсът е образа на проекционния център на едната камера в образната 
равнина на другата камера(Фигура 2.9). 

Фигура 2.9 

• Епиполярна равнина е равнината, определена от една пространствена точка и 
оптическите центрове. 

• Епиполярна линия е пресечницата на епиполараната равнина и образната 
равнина. Всички епиполярни линии се пресичат в епиполюса (фиг 2.10). 

 
 
 
 Фигура 2.10 
 
Епиполярен сноп  
 
Всички епиполярни равнини се пресичат в базата. Множеството от епиполарните 
равнини се нарича епиполарен сноп. 
 
Съотношения между две изображения 
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Фигура 2.11 

 
Една точка от едното изображение създава линия в другото, на която съответната точка 
трябва да принадлежи. Търсенето на съответна точка се стеснява от област до линия. 
Това ограничение възниква, защото образните точки, представящи една и съща 
пространствена точка, образните точки, пространствената точка и оптическите 
центрове са компланарни. 
 
Степени на свобода 
 
Епиполярната геометрия зависи само от относителното положение (позиция и 
ориентация) и елементите на вътрешно ориентиране на камерата, т.е. 
местоположението на главните точки и образните равнини (фиг. 2.12). 
Съществуват 7 степени на свобода 

• По 2 определят епиполюсите на двете изображения 
• 3 определят проекцията на епиполарните снопове 

 
 
Фундаменталната матрица е а

Математическото описани
фунадаментална матрици. 
 

 

__________________________
Фотограметрия и дистанционн
лгебричн
е на епип
То е пред

________
и методи
 

3 

Фигура 2.12 

ото описание на епиполарната геометрия. 
олярната геометрия се дава от основната и 
ставено по-подробно в приложение 1. 
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Чрез фундаменталната матрица може да се определят параметрите 
необходими за създаване на двойка-изображения при които няма вертикален 
паралакс.  

Новите изображения са трансформирани така, че епиполярните линии да 
са паралелни. 

В термините на формирането на нормираните изображения координатите 
на трансформираните епиполярни изображения се дефинират от зависимостите, 
които дефинират нормираните образни координати за случая на нормално 
заснемане. Координатите на образните координати като функция на 
нормираните (идеалните координати се дават от изразите: 
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Координатите на нормираните (епиполярни) изображения се дават от 

зависимостите: 
 

' 11 21 31

13 23 33
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Координатите на епиполярните точки се получават от заместването на 
координаите на проекционните центрове в уравненията: 

1 1
11 12

13 13
              K K

r b r bc c
r b r b

ξ = − η = −  

за лявата епиполярна точка. 
В общия случай се получава: 

11 12

13 13
              K K

r rc c
r r

ξ = − η = −  

 
2.18.3. Автоматично идентифициране на повърхнини Методи за 

измерване и определяне на формата на обекта по структурни 
елементи. Модели на обекта, използвани при обработка на 
цифровите стереоизображения. 
Повърхнините на обектите може да се представят посрдством формата на 

границите, които ги ограждат. Тяхното определяне се получава чрез пространственото 
картиране на огражадащите линии. 

Повърхнините могат да се представят чрез мрежа от точки, която да бъде 
регулярна или нерегулярна. Измерването на таква мрежа от оператора или в 
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автоматичен режим може да не се явява особено точно, ако липсват характерни 
структурни елементи върху тази повърхнина. 

Друг метод на получаване на формат ан аповърнината става чрез сенките или 
рзлично осветяване. Формата на повърхнината може да се анализира и чрез хвърляната 
сянка. 

Друг метод се основава на използването на структуриран изкуствена светлина. 
Пред източнкика се поставя бленда с определена геометрия на формираните елементи – 
линейни и правоъгълни. 

Моделите не обекта при обработка на цифровите стереозображения моат да 
вклщючват терена, изкуствени обекти и съоръжения. В тези случаи съществена е 
възможността за отделянето на тези обекти, както и описанието на тези обекти 
посредством характерни структурни линии. 

Моделът на обекта се описва посредством точкови и линейни елементи. 
Точковите елементи формират регулярна или нерегулярна мрежа и изолирани 
характерни точки. Моделирането на терена може да става посредством нерегулярна, 
регулярна мрежа и с помощта на структурни и формиращи линии. Моделът на 
изходния терен може да бъде неизкривен или изкуствено формиран под формата на 
тераси, равнини, откоси, канавки и други елементи, които са част от изкуствени 
съоръжения. 

Друга група са моделите на изкуствени съоръжения, които покриват основната 
теренна повърхнина. Тези модели обикновено са съставени от отделни части, всяка от 
които се описва посредством набор от огражсащи ги повърхнинни фрагменти 
(фасетки). Границите на фасетките са с правилна или неправилна форма, а 
повърхнините им в повечето случаи са части от равнини, но в някои сличаи са части от 
повърхнини в по-сложна форма – сферични, цилиндични, конични и други. 

 
Възстановяването на обектите се състои не само в определянето на 

геометрията на повърхнините и пресечните им ръбове, но така също в определянето на 
цвета и текстурата на повърхнината, како и нейното значение, (което в крайна сметка 
води до интерпретация и изображението) и в крайна сметка до пълно описание на 
изследвания обект. Основна задача на фотограметрията се явява именно 
възстановяването на геометрията, а не разпознаването и интерпретацията на обектите 
(независимо от тяхната важност). 

Възстановяването на повърхнините на обектите е основна фотограметрична 
задача. Повърхнините на обектите се третират като съставено и от примитивни 
елементи – точки, линии, области, които представят пекъснатостта на обектната 
повърхнина. Представянето на една повърхнина посредством точки и линии е 
възможно, но не е достатъчно в общия случай поради наличието на криволинейни 
повърхнини.  

Представянето на теренните повърхнини става посредством набор от точки, 
които са разположени върху непрекъснати повърхности, , изолирани точки (върхове, 
падини или седловини), линии на прекъсване или формиращи линии (без 
прекъснатост). Областите и техните повърхнини могат да се моделират на основата на 
точки и линии, лежащи върху тях. 

При ръчното измерване операторът преценява коио точки и линии да 
регистрира по начин, че да се получи максимално точен модел на обекта. 

Разработването на автоматичн система се основава на установяването на 
хипотезата за съпоставяне на изображенията и интерпретация на тяхното съдържание в 
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случая на две  иповече снимки. При автоматичното решаване на тези проблеми 
възникват специфични проблеми, дължащи се на мъртвит еобласт и на сенките.  

Възможни са два подхода към решението: 
1.От изображението към обекта – изображението се обработва, сегментира, 

анализиа и се откриват хомоложните обекти. От двойките изображения се преминава 
към обекта. Този процес ес нарича “иконика” процедура. 

2. От обекта към изображението. Тръгва се от приблизителн модел на обект, 
който се проектира чрез геометрично и радиометрично моделиране. Параметрите на 
този модел се уточняват посредством най-добро съгласуване с изображенията. Прилага 
се “обектно водена” процедура, която се базира или на “иконична” или на 
“семантичен” процес на съпоставяне, понякога базиран на топологията на 
пространствения модел, както и тяхната комбинация. 

Принципи на визуалното и автоматично обработване: 
• Човекът оператор ползва своето общо познание (опит, общи изисквания, 
теоретични познания и др.); 
• Стероскопичното виждане е важен , но не и единствен инструмент; 
• Измервателният процес се състои от интерпретация и измерване; 
• Правят се опити за регистрация н аповърхнините като съставени от 
елементарни структури (точки и линии); 
• Цифровите методи опиват да се симулира (приблизително) човешката 
дейност чрез издигане на хипотези; 
• Обработката продължава от “изображението към обекта” или “от обекта към 
изображението”; 
• Извличането на характерни елементи и сегментацията на изображението са 
важни задачи; 
• В близко-обхватната фотограметрия проектирането на маски може да 
спомогне за откриването на хомоложните детайли на изображението. 
 

Измерване на индивидуални точки и линии 
Възстановяването наповърхнината н аобекат може да се постигне мпо-точно с 

увеличаване на гъстотата на измерениете точки. Това разбира се предполага обекти от 
типа 2½D. Теоретически иделният случай предполага измерването да стана във всеки 
пиксел. Причините, поради които това не може да стане са следните: 

• усилията (изчислителното време) за такова количество от данни е твърде 
голямо; 
• трудно се обработва такова количество от данни; 
• области, където това е невъзможно – неудобно разположение на 
повърхнините, липса на текстури или голяма разлика в текстурите, мъртви 
област, сенки и др. 
Тези ограничения са свързани с теорията на дискретизацията. Само обекти 

поне два пъти по-големи от стъпката на дискретизация могат да бъдат идентифицирани 
на снимките. 

Важни проблеми при възстановяването на повъхнините: 
• Измерване на точки с голяма гистота, където може дасе откриве 
прекъснатостта. Дори един пиксел е достатъчен на границата на линиите. 
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• Намаляване на гъстотата на точките в хомогенни области. Размерът на 
стъпката на дискретизация и параметрите на процеса на съгласуване (размерът 
на прозореца на корелация) са съществени при тези процеси. 
• различните мащаби, различният ъгъл на наблюдение, правят трудно 
двумерното определяне на натази стъпка като по-удачно е това да става в 
тримерното пространство. 
 

Процедури за откриване на идентични точки 
Корелация в прозорец по МНМК (съпоставяне в област по МНМК) 

Висока точност и надежност, но необходимост от добро начално 
приближение. Позволява точност 0.1 до 0.3 pix като подобряване се постига от 
пирамидални изображения за осигуряване на подходящо приблизително положение. 

Допълнителното определяне на параметрите на афинна трансформация не се 
ползват. В някои случаи на ротационно симетрични изображения не могат да е 
определи точно ъгъла н завъртане, което затруднява решението. Методът има ефект на 
нскочстотан филтрация, зависещ от размера на матрицата на корелация. 

Процедурата е относително бавна. 

Съпоставяне по характерни признаци 
Предимство е концентрацията на точки върху съществени точки и линии. 

Предполага се, че налилчието на същестени точки и линии в обекта поражда точки и 
линии в изображението (ясно различими). Проблемът на съпоставянето се състои в 
откриването на съотвените точки или части от линейни елементи. Математическото 
описание на процеса на съпоставяне е представено в приложение 2. 

Съпоставяне на изображения чрез геометрични характеристики 
Съвместяването на идентичните прозорци чрез оценка на параметрите по 

МНМК изисква голям обем изчисления при наличие на няколко изображения, в които 
да се търсят съответните области. Ускоряване на процеса може да се получи, ако се 
отчита геометрията на изображението посредством използването на перспективните 
уравнения. По този начин съвместяването може да се управлява в пространството на 
обекта. Съществуват различни варианти на процедури за съвместяване. 

• “XYZ – версия” – търсенето на съответния прозорец се извършва по 
направление на лъчите от една и съща точка към техните изображения в 
опорното и привързваното изображение; 
• “Z – версия” – при работа върху регулярна мрежа в плановите координати 
XY на терена, то съвместяването по МНМК се ползва само за определяне на Z 
координатата на точката; 
• “EO – версия” – едновременно пределяне на параметрите на положението на 
прозореца и параметрите на външно ориентиране “Exterior Orientation version”. 
Уравненията за съвместяване по МНМК предполагат известно познаване на 

елементите на ориентиране, което позволява вместо проективни зависимости да се 
ползва двумерна трансформация, каквато е афинната. Възможно е да се ползва 
паралелно проектиране вместо перспективно. 

1 2 11 21 2 12 22 2( , ) . ( , )x yg x y C g a x a y b a x a y b D= + + + + +  

Отместването на прозорците, което се търси се дава от параметрите bx2, by2. 
Параметрите C и D позволяват да се отчете яркостта и контраста в прозореца на 
корелация, които играят смущаваща роля. 
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В случая на ориентиране с едновременнто определяне н елементите на външно 
ориентиране се добавят и членове, зависещи от поправките в пространствените 
координати както и корекции към началнот положение на съответните прозорци на 
корелация. Предимствата на процедурата с едновременно определяне на елементите на 
външно ориентиране са: 

• по-голям толеранс на радиуса на конвергенция; 
• по-голяма сигурност при откриването на фалшива корелация; 
• възможност за откриване на мъртви зони и сенки, ако те се намират в повече 
от едно изображения. 

Съвместяване на изображения, основано на пространството на обекта 
Съвместяването по МНМК може да се разшири в пространството на обекта 

чрез проектиране на изображението към характерни детайли на обекта, едновременно 
радиометрично и геометрично. Параметрите, които се отчитат при този процес са: 

- елементите на вътрешно и външно ориентиране на снимката; 
- функцията на оптическа плътност в областта на обекта, която се разглежда; 
- модела на повърхността на обекта, отнесена към моделите на различните 

изображения; 
- моделът на осветяване от светлинен източник с определен интензитет. 
Опростяващите предпшоложения са следните: 
• използване на еднакъв модел на осветяване за всички снимки; 
• пренебрегване на атмосферните условия; 
• предположението, повърхността на обекта е идеален отражател (Ламбертова 
повърхност). 

Структурно съвместяване 
Структурното съвместяване се основава на отношенията на обектите и техните 

части, които се съпоставят чрез процедури на разпознаване на образи. 
Основните съставки на описанието и съответстващите им процедури 

включват: 
Примитиви – формални описания на обектите и техните части, толкова прости, 

колкото е възможно. 
Аспекти – двумерните изображения на примитивите; 
Фасетки – елементсрни повърхностни елементи с техните характеристики и 

връзките между тях; 
Граници – линейни елементи (отворени полигони, които заграждат фасетките), 

както и описания на връзките между тях. Основни примитиви са: линейни сегменти, 
дъги от окръжности, успоредни линии, линии, пресичащи се във връх, непресичащи се 
конвергентни линии. 

Процедурата на разпознаване преминава през следните етапи: 
1.Извличане на необходимите ръбове; 
2. Анализ на извлечените елементи и формиране на граф на връзките между 
тях; 
1. Съпоставяне на графа на границите с графа на фасетките; 
2. Съпоставяне на графа на фасетките с графа на аспектите; 
3. Съпоставяне на графа на фасектите с графа на примитивите; 
4. Детайлно геометрично измерване на обекта. 
 
Други методи за определяне на формата н аповърхнините включват: 
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- анализ на осветеността и сенките; 
- определяне на повърхността със структурирана светлина от следните 

типове: 
• проектиране на случайни фигури или регулярни фигури; 
• генериране на моаре фигури; 
• процедури на пресичане със светлина; 
• процедури с фазово отместване. 
 
 
Приложение 1 

 
Основна матрица 

 
Фигура 2.13 

 
Нека има две координатни системи с начала в проекционните центрове на двете 
изображения. Те са свързани помежду си с матрицата R завъртане и b транслация 
Фигура 2.13 

X’ = RX + T 
2 1

2 2 2 1 1

.
.     . 1s s

= +
= =

p R p B
p u p u

 

Може да се напише 
2 1.( . ) 0× =u b R u  
2 2 2

1 1 1

0B B B

x y z
x y z
x y z

=  

2 1 1 2 1 1 2 1 1.( . . ) .( . . ) .( . . ) 0B B B B B Bx y Z z Y y z X x Z z x Y y X− + − + − =

=

 
2 21 1 22 1 23 1 31 1 32 1 33 1

2 11 1 12 1 13 1 31 1 32 1 33 1

11 1 12 1 13 1 2 21 1 22 1 23 1

.[ .( . . . ) .( . . . )]
.[ .( . . . ) .( . . . )]
.( . . . )] .[ .( . . . ) 0

B B

B B

B B

x z r x r y r z y r x r y r z
y z r x r y r z x r x r y r z
y r x r y r z z x r x r y r z

− + + + + +
+ + + − + +
− + + + + +

 

Което представя, че векторите OX, O’X и OO’ са копланарни. 
Също така знаем, че: 

Z
Xfxc =   и  

'
'''

Z
Xfxc =  

Следва връзката между образните координати и координатите за камерата. 
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2 1.( . ) 0× =p b R p  
която може да се запише по следния начин: 

[ ]
1

2 1 2 2 2 1

1

. . 0    . . 0t
x

x y z y
z

 
 = = 
  

u M u M  

където 
B B 11 12 13

B 21

31 32 33

0 -z y
.     = z 0 .

0
B

B B

r r r

22 23x r r r
y x r r

  
  = −  
  −  

M B R M





 

Векторът на базата b се представя във вида ( , , )t
B B Bx y z=b . B е съществена 

матрица, представена във вида: 
B B

B

0 -z y
 = z 0

0
B

B B

x
y x

 
 − 
 − 

B  

 
M се нарича Основна матрица. Тя е алгебричният запис на епиполярната геометрия, 
при известни елементи на вътрешно ориентиране за камерата. 
A 
Ако се обозначат образите на точките в проективни кординати съответно с  и u , 
където 

1u 2

1 2

1 1 2 2    и    
1 1

x x
u y u y

   
   = =   
      

. 

Проективните матрици за двете точки са Т1 и Т2. а пространствените хомогенни 
координати са съответно 1P  и 2P . Образните хомогенни координати се получават 
съответно по зависимостите: 

1 1.=u T P1

2

0

t

 
и 

2 2.=u T P  
Координатите на проекционните центрове се получават от зависимостите 

1 1. =T s   и  [ ]  1
1 1 1 . 0

1
 

= 
 

s
T t

и 

2 2. 0=T s   и  T  2
2. 0

1
 

= 
 

s

По този начин за координатите на проекционния център се получава 
1

1 .−= −s T  . 
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За дадена точка u1 в първото изображение, неговата епиполярна линия lm може да се 
дефинира чрез две точки, едната от които е епиполюса е2 . 

1
1

2 2
..

1
e

− −
=  

 

T tT  . 

Другата точка е безкрайната (убежна) точка на лъча, съединяващ проекционния център 
S1 с точката u1 
. Образът на тази точка във второто изображение се дава от зависимостта: 

1
2 2 1. .−=u T T u1

]

2 1.

 , 

тъй като за точката в безкрайност имаме [  се получава зависимостта: 0 tD

1 1.
0

 
= 

 

D
Τ u  . 

За координатите на точката D се получава зависимостта: 
1

1.−=D T u  
Линията, която преминава през двете точки се представя като векторно произведение 
на двата вектора 

2 2ul = ×e u  
Фундаменталната матрица се представя чрез зависимостта: 

2 2
1

2 2

2 2

0
0 .

0

z y

z x

y x

e e
e e
e e

−

 −
 = − 
 − 

F T T  

Съществува ясна линейна зависимост мецду пиксела и неговата епиполярна линия в 
проективни координати и зависимостта се дава чрез фундаменталната матирца F. Още 
повече всеки пиксел u2 върху епиполярната линия за u1 удовлетворява уравнението 

2 1. . 0t =u F u  
Образните точки и лъчите в евклидовото 3-D пространство се описват от зависмостите 

1 1 1 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2.   и  .
1 1

S S

S S

x x x x x x
y y y y y y

f f

− −       
       = − = −       
              

I I
2

0

 

 
Точката в хомогенни координати u  и съответната и точка u  са свързани със 
зависимостта: 

1 2

1
2 2 1 1. . . .t t− − =u I M I u  

Окончателно за връзката между съществената и фундаменталната матрици се получава 
зависимостта: 

1
2 1. .t− −=F I M I  

Съществената и фундаменталната матрица притежават следните свойства: 
- фундаменталната матрица обединява параметрите на вътрешно и външно 
ориентиране; 
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- съществената матрица М с размерност 3x3 притежава само 5 степени на свобода. За да 
се получат те е неободимо да се знаят параметрите на вътрешно ориентиранена двете 
камери; 
- F преобразува образните точки в техните съответни епиполярни линии, което 
означава, че  

1. ul=F u   тъй като  2 2 1. . .t t
ul = =u u F u 0

2

Съответно за левия образ се получава израза: 

2.t
ul=F u   следователно  l 2 1. 0t

u =u  
- F преобразува епиполюсите в началото на съответната образна координатна система; 
- F има 7 степени на свобода. В матрицата има 9 елемента, но само тяхнот отношение е 
съществено, което оставя 8 степени на свобода. Допълнителна зависимост е 
равенството на нула на детерминантата на F 
detF = 0, 
което оставя само 7 степени на свобода. 

[ ]
1

2 2 11 . . 0
1

x
x y y

 
  = 
  

F  

или  u F , където F е матрица 3х3 с ранг 2 2 1. . 0t u =

 
Приложение 2 
Методът на структурното съпоставяне се нарича процедура на Förstner. Той 

търси точки с максимален градиент на диференциален опреатор. 
Процедурите за извличане на характерни елементи се основават на методите: 
1. LoG и преход през нулата 
2. Оператор на Förstner 
Грешката на оператора LoG зависи от собствената му грешка и от контраста 

11
20 0

. . .
.( )

LoG
LoG

Sz L Rx k Contrast
S L R S L R

−  +
= = = − − 

∆∆  

Ако в едното изображение са открити m точки, а в другото изображение са 
открити n точки, то броят комбинации между тях е съответно: 

min( , ).[min( , ) 1].
2

m n m nC m n −
= −  

 
Операторът на Förstner търси точки с максимално отношение на осите на 

елипсата, които съответстват на линейни сегменти. Той откива добре характерни точки, 
но е по-чувствителен към шума. Положението на ръбовете зависи от доброто 
осветяване. Близо до точки на пречупване на контура се получават грешки в 
направлението. В зависимост от избрания праг може да се откриват нестабилно точки 
близо до прага, което води до откриване на различни точки. Това затруднява 
процедурата на съвместяване. Друг проблем е честотата на дискретизация и по-точно 
нейното отношение към размера на детайлите. Съвместяването на хомоложни линии, а 
не на отделни точки е по-сложно поради наличието на точки на пречупване в линиите, 
което изисква идентично представяне на линиите посредством верижен код. 
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