УДК 004.67
К.т.н, доцент Маслянко П.П, магістрант Михальський Ю.Л.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА РОЗРОБКА МЕТАМОДЕЛІ
РОЗШИРЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Abstract
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Methods analysis and creation metamodel of augmented reality
Abstract deals with metamodel of augmented reality, which is based under new search
feature points search algorithm. Goal of metamodel is purpose to use any invariant images.
It combines positive aspects of two common algorithms: SURF and SIFT. Main idea is using
Gaussian pyramid to correct feature points data from SURF.

Вступ
Набувають використання комп'ютерні тривимірні моделі для
візуалізації об'єктів. Перспективні розробки надають можливість
доповнювати (розширювати) зображення, що отримані з домогою
відеокамер чи веб-камер [1].
Задача доповнення зображення нетривіальна і вимагає створення
метамоделі розширеної реальності. Обробка зображень отриманих з
відеопотоку за допомогою спеціальних алгоритмів дозволяє отримати так
звані особливі точки (feature points). У результаті отримують матрицю
переходу від одного зображення (наприклад, еталонного) до поточного,
після чого формується тривимірна модель, яка оброблюяється та
доповнюється необхідними елементами [2,3].
Термінологія
Розширена реальність - доповнення реальності будь-якими
віртуальними елементами [1].
Блоб — регіон, яскравість якого сильно відрязняється від сусідніх
регіонів [1].
Особлива точка — точка в образі, яка має чітко визначені позицію і
може бути однозначно виявлена [2].
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Постановка задачі
Об’єкт дослідження – системи розширеної реальності
Предмет дослідження – доповнення реального зображення з
відеопотоку інтерактивними елементами.
Метою роботи є аналіз методів та розробка метамоделі розширеної
реальності.
Огляд існуючих рішень
В основі розширеної реальності лежать різноманітні методи
комп'ютерного зору, в основному, пов'язані з відеоспостереження (video
tracking).
Найбільш поширеними методами розпізнавання зображень є [1]:
1. збудовані на кореляції,
2. метод Харріса-Стівенса,
3. SIFT (Scale-invariant feature transform),
4. SURF (Speeded Up Robust Features).
З методів проективної геометрії набільшого розповсюдження
знайшли методи засновані на гомографії.
Метамодель розширеної реальності
На засадах цих алгоритмів базається запропонована метамодель.
Метамодель можна зобразити наступною діаграмою у нотації UML:
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Рис 1. Метамодель розширеної реальності представлена у нотації UML
Компонент Movement tracker. Використовується у випадку поганої
визначеності особливих точок, за поріг застосування використовується
загальна кількість особливих точок.

Компонент Feature point detector. Він має 2 конкретні реалізації пакети SURF та SIFT.
За основу оберемо алгоримт SURF та покращимо пошук особливих
точок за допомогую іншого метода. Для цього збудуємо карту зображення
отриману з SURF:

Рис 2. Карта особливих точок отриманих за алгоритмом SURF(ліворуч) та
піраміда гаусіанів отримана з допомогою алгоритму SIFT(праворуч)
Після чого, перевіримо це зображення з допомогою алгоритма SIFT. Це
дозволить скористатися інтегральними можливостями другого алгоритму
та перевагами інваріантності першого. Координати особливих точок з
субпіксельною точністю можна отримати із (1)
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Тут D - функція DoG, X = x, y, σ - вектор зміщення відносно точки
розкладання, перша похідна DoG - градієнт, друга похідна DoG - матриця
Гессе. Екстремум многочлена Тейлора відшукується шляхом обчислення
похідної і прирівнювання її до нуля. У результаті отримаємо зміщення
точки обчисленого екстремуму, щодо точного
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Компонент Gomography.
Є відповідальним за пошук гомографії між двома наборами точок
векторами x = x1, x2, ... та y = y1, y 2, ... - точками на вихідному зображенні та
поточному. Для пошуку гомографії скористаємось методом — ЛівенбергМаркварда. Він дозволить мінімізувати наступне відношення:
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З цього рівняння можна буде отримати матрицю гомографії H , яку можна
використовувати у подальшій обробці.
Результати
Для перевірки метамоделі, була використана стандартна бібліотека
зображень [4]. З неї було обрано частину, яка містила зображення різних
будівель (розмір вибірки – 750 зображень). Для стандартних алгоритмів
були отримані наступні результати:

Рис 3. Точність пошуку особливих точок за алгоритмами SURF-64, SIFT,
GLOH
З рисунку видно, що модель SURF надає найбільшу точність
пошуку, з усіх наведених.
У подальшому, для тестування, була використана збудована модель.
В ній використовувалась піраміда гаусіанів у кількості – 8 та розмірність
дескрипторів SURF – 32. Проводилось порівняння із алгоритмами класу
SURF з різною розмірністю дескрипторів.

Рис 4. Порівння алгоритмів класу SURF із запропонованим SURFSIFT
З отриманих даних видно, що збудований алгоритм програє
алгоритму з більшою розрмірністю дескриптору – SURF-128, але
швидкодія збудованого алгоритму є на рівні SURF-32.
Висновки
Запропонована метамодель дозволяє скористатись особливими
точками навіть у випадку поганої визначеності цих точок, що досягається
за рахунок доповнення результатів одного алгоритму результатами іншого.
Це використовується за основу при обрахунку гомографії для пошуку
матриці переходу у двовимірному просторі чи тензора у тривимірному.
Подальша робота у даному напрямку дозволить оптимізувати процес
побудови січних площин та використання піраміди гауссіанів.
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