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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 71 страница, 43 рисунка, 17 использованных 

источников, 2 приложения. 

  

АЛГОРИТМ ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, ФУРЬЕ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, ЦВЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, КАРТА ГЛУБИНЫ. 

 

Объект исследования ˗ наборы изображений, видеоряд, единичные 

снимки, результаты сканирования. 

 

Цель работы ˗ разработка, программная реализация и исследование 

алгоритма трёхмерной реконструкции на основе Фурье-преобразований, 

сравнение его с другими алгоритмами трёхмерной реконструкции.  

 

Методы исследования ˗ компьютерное моделирование. 

 

В работе рассмотрены известные алгоритмы трехмерной реконструкции 

объектов по одному или ряду изображений, произведена их классификация и 

выделены основные особенности. 

Основное внимание в работе уделяется алгоритму трехмерной 

реконструкции на основе Фурье-преобразования. На основе проведенного 

моделирования сделаны выводы о качестве восстанавливаемой модели 

относительно количества выбираемых проекций, степени 

репрезентативности получаемой модели, способах сбора данных для 

проведения моделирования и вычислительной сложности алгоритма. 

Кроме этого, в работе реализован алгоритм структурного освещения с 

соответствующим сканирующим устройством для получения данных. 

Произведено сравнение алгоритма структурного освещения с алгоритмом, 

основанным на Фурье-преобразовании. Выбор алгоритмов для сравнения 

обусловлен схожим типом подаваемых на вход данных. 

Некоторые результаты работы будут представлены в сборнике 

материалов конференции «Технические средства защиты информации», г. 

Минск, 6 июня, 2017. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 71 старонка, 43 малюнка, 17 выкарыстанных крыніц, 

2 дадатка.  

АЛГАРЫТМ ТРОХМЕРНАЙ РЭКАНСТРУКЦЫІ, ФУР'Е-

ПЕРАЎЕВАРЭННЕ, КАЛЯРОВЫЯ МАЛЮНКІ, КАРТА ГЛЫБІНІ. 

Аб'ект даследавання ˗ наборы малюнкаў, відэашэраг, адзінкавыя 

здымкі, вынікі сканавання. 

 

Мэта працы ˗ распрацоўка, праграмная рэалізацыя і даследаванне 

алгарытму трохмернай рэканструкцыі на аснове Фур'е-пераўтварэнняў, 

параўнанне яго з іншымі алгарытмамі трохмернай рэканструкцыі.  

 

Метады даследавання ˗ камп'ютэрнае мадэляванне.  

 

У працы разгледжаны вядомыя алгарытмы трохмернай рэканструкцыі 

аб'ектаў па адным або шэрагу малюнкаў, праведзена іх класіфікацыя і 

вылучаныя асноўныя асаблівасці. 

Асноўная ўвага ў працы надаецца алгарытму трохмернай 

рэканструкцыі на аснове Фур'е-пераўтварэнні. На аснове праведзенага 

мадэлявання зроблены высновы пра якасць што аднаўляецца мадэлі адносна 

колькасці выбіраемых праекцый, ступені рэпрэзентатыўнасці атрыманай 

мадэлі, спосабах збору дадзеных для правядзення мадэлявання і вылічальнай 

складанасці алгарытму. 

Акрамя гэтага, у працы рэалізаваны алгарытм структурнага асвятлення 

з адпаведным сканавальным прыладай для атрымання дадзеных. Выраблена 

параўнанне алгарытму структурнага асвятлення з алгарытмам, заснаваным на 

Фур'е-пераўтварэнні. Выбар алгарытмаў для параўнання абумоўлены 

падобным тыпам падаюцца на ўваход дадзеных. 

Некаторыя вынікі працы будуць прадстаўлены ў зборніку матэрыялаў 

канферэнцыі «тэхнічныя сродкі абароны інфармацыі», г. Мінск, 6 чэрвеня, 

2017.  



4 
 

ABSTRACT 

Thesis:  71 pages, 43 figures, 17 sources, 2 applications. 

ALGORITHM OF THREE-DIMENSIONAL RECONSTRUCTION, 

FOURIER-TRANSFORMATION, COLOR IMAGES, MAP OF THE DEPTH. 

 

The object of research ˗ sets of images, video sequences, single images, scan 

results. 

 

Objective ˗ development, software implementation and investigation of the 

algorithm of three-dimensional reconstruction based on Fourier transforms, 

comparing it with other algorithms of three-dimensional reconstruction. 

 

The methods ˗ Computer simulation. 

 

The known algorithms of three-dimensional reconstruction of objects on one 

or a series of images are considered in the work, their classification is made and 

the basic features are allocated. 

The main attention is paid to the algorithm of three-dimensional 

reconstruction based on the Fourier transform. On the basis of the simulation, 

conclusions were drawn about the quality of the model being reconstructed with 

respect to the number of selectable projections, the degree of representativeness of 

the model obtained, the methods of data collection for modeling and the 

computational complexity of the algorithm. 

In addition, the algorithm of structural lighting with the appropriate scanning 

device for data acquisition is implemented. A comparison of the algorithm of 

structural illumination with an algorithm based on the Fourier transform is made. 

The choice of algorithms for comparison is due to a similar type of input data. 

Some results of the work will be presented in the collection of materials of 

the conference "Technical means of information protection", Minsk, June 6, 2017. 

 

 

 

 


