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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа, 44 страниц, 29 рисунков (схемы, диаграммы), 5 
таблиц, 19 источников.  

 
Ключевые слова: ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ 

РАССТОЯНИЯ, СТЕРЕОПАРА, КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОПТИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ, ДИСТОРСИЯ. 

 
Объект исследования: оптические искажения в измерителях дальности 

на основе корреляционного анализа цифрового стереоизображения. 
Цель работы: разработка методики повышения точности измерения 

расстояний в дальномере на основе цифровой 3D фотокамере за счёт учёта 
оптических искажений объективов фотокамер. 

Проанализированы источники погрешностей при измерениях 
дальности по корреляционному анализу цифровых изображений, 
включающие в себя дисторсию объективов, непараллельность оптических 
осей объективов фотокамер и наклон фотоприёмных матриц.  

Разработана методика повышения точности измерений дальности на 
основе учёта оптических искажений объективов, непараллельности 
оптических осей объективов и наклона фотоприёмных матриц.  
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ABSTRACT 

Degree work, 44 pages, 29 images (charts, diagrams), 5 tables, 19 sources. 
 
Keywords: DIGITAL PHOTOGRAPHY, MEASUREMENT OF 

DISTANCES, STEREOPAIR, CORRELATION IMAGE PROCESSING, 
OPTICAL DISTORTION, DISTORTION. 

Research object: optical distortion in measurement of distances based on 
correlation analysis of digital stereo images. 

Purpose of work: development of method of improving the accuracy of 
distance measurement in range finder based on the 3D digital camera due account 
of optical distortion camera lenses. 

Were analyzed sources of error at measuring distance on the correlation 
analysis of digital images, including distortion lens, misalignment of the optical 
axes of the camera lenses and the inclination photodetectors matrix. 

A method for improving the accuracy of distance measurements based on 
accounting optical distortion lenses, not parallel the optical axes of lenses and 
inclination photodetectors matrix. 

 

 



 4 

 

РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца, 44 старонкi, 29 малюнкаў (схемы, дыяграмы), 5 
табліц, 19 крыніц. 

 
Ключавыя словы: ЛІЧБАВАЯ ФАТАГРАФІЯ, ВЫМЯРЭННЕ 

АДЛЕГЛАСЦЯЎ, СТЕРЕОПАРЫ, КАРЭЛЯЦЫЙНЫЯ АПРАЦОЎКІ 
МАЛЮНКАЎ, СКАЖЭННЕ, АПТЫЧНЫЯ СКАЖЭННI. 

Аб'ект даследавання: аптычнае скажэнне ў вымярэнні адлегласцяў на 
аснове карэляцыйнага аналізу лічбавых стэрэамалюнка. 

Мэта работы: распрацоўка метаду павышэння дакладнасці вымярэння 
адлегласці ў далямер, заснаваны на 3D лічбавага фотаапарата улікам 
аптычных лінзаў скажэнні камеры. 

Былі прааналізаваныя крыніцы памылак пры вымярэнні адлегласці на 
аналізе карэляцыі лічбавых малюнкаў, у тым ліку скажэнняў аб'ектыва, 
несупадзення аптычных восяў аб'ектываў камеры і матрыцы фотадэтэктарамі 
нахілу. 

Спосаб павышэння дакладнасці вымярэння адлегласці, заснаваны на 
ўліку аптычных скажэнняў лінзы, не раўналежныя аптычныя восі лінзаў і 
нахіл фотадэтэктарамі матрыцы. 

 


