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Bu tez çalışması kapsamında sadece kamera görüntüleri kullanılarak kameranın
ya da kameranın takılı olduğu platformun öz hareketinin kestirimi konusu ele
alınmıştır. Kameraların çalışma prensipleri incelenmiş ve 3-boyutlu uzayın 2boyutlu görüntü bilgisi ile ilişkisi tanımlanmıştır. Cismin 3-boyutlu uzayda
hareketinin ifade edilebilmesi için katı cisim hareketi konusunda bilgilere yer
verilmiştir. Hareket kestirimi için çeşitli öznitelik tespit ve eşleştirme yöntemleri
incelenmiş, tek kameralı ve stereo kameralı durumlarda hareket kestirim
teknikleri araştırılmıştır.
Benzetim çalışmalarında açık ve geniş alan görüntüleri içeren KITTI veri
kümesindeki görüntü kayıtları MATLAB ortamında işlenerek navigasyon bilgisi
elde edilmiştir. Birbirini takip eden görüntüler arasındaki ilişkiler kullanılarak
aracın hareket yörüngesi belirlenmiştir.

Farklı öznitelik tespit yöntemlerinin

sonuçlara etkisi incelenmiştir. Elde edilen navigasyon bilgisi, veri kümesindeki
GPS/INS sistemi ile elde edilen navigasyon bilgisi ile karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Görsel Navigasyon, Bilgisayarlı Görme, Görsel Odometri,
Görsel Eş zamanlı Konumlandırma ve Haritalandırma
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Within the scope of this thesis, the subject of self-motion estimation of the camera
or the platform on which the camera is attached is dealt with by using only camera
images. The working principles of the cameras are examined and the relation of
3-dimensional space with 2-dimensional image information is defined. In order to
express the motion of the object in 3-dimensional space, information about rigid
body is given. Various feature detection and matching methods for motion
estimation have been investigated and motion estimation techniques have been
examined in single camera and stereo camera situations.
In the simulation studies, the image records in the KITTI data set containing open
and large scale images were processed in MATLAB environment and navigation
information was obtained. The motion trajectory of the vehicle was determined
using the relationships between consecutive images. The effects of different
feature detection methods on the results were investigated. The obtained
navigation information was compared with the navigation information obtained by
the GPS / INS system in the data set.
Keywords: Visual Navigation, Computer Vision, Visual Odometry, Visual
Simultaneous Localization and Mapping (Visual SLAM)
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1. GİRİŞ
İnsanlar ve canlıların bir çoğu yönlerini bulurken gözlerini kullanırlar. Ne kadar
hareket ettiklerini görerek tahmin ederler. Nerede olduklarını görerek bilirler.
Bulundukları çevreyi görerek tanır, bu çevreki konumlarını görerek belirlerler.
Çünkü görüntü, cisimlerin şeklinin tanınmasında, yakınlık-uzaklık kavramının
yani mesafenin belirlenmesinde, yönelim bilgisinin elde edilmesinde oldukça
faydalı ve çok boyutlu bir kaynaktır. Bu ve benzeri nedenlerlerle canlıların
görme yetenekleri hayatlarının idamesinde önemli bir yere sahiptir. Aynı
perspektiften bakıldığında robotlar ve kendi başına hareket etmesi beklenen
sürücüsüz otomobiller, hava araçları gibi diğer otonom araçların da
görebilmesini sağlamak, bu araçlara dışarıdan herhangi bir kullanıcı
müdahalesi olmaksızın kendi başlarına görevlerini yerine getirmeleri
konusunda oldukça değerli bir yetenek kazandıracaktır.
İstenilen yere hareket edebilmeleri için bulundukları konumu bilmeleri gereken
bu araçların konumlarını belirlemek için küresel konumumla sistemi, ataletsel
navigasyon

sistemi,

tekerlekli

odometri

gibi

çeşitli

yöntemlerden

faydalanılmaktadır. Ancak küresel konumlama sistemlerinin kapalı alanlarda
performansının düşmesi ve işlevsizleşmesi, ataletsel sistemlerin maliyeti,
tekerlekli odometri sistemlerinin kaygan ve engebeli zeminlerde hataya yol
açması ve kullanım alanının sadece kara araçlarıyla sınırlı olması sebebiyle
kamera görüntüleri üzerinden hareket kestirimi aktif bir araştırma konusu
olmuştur. Ayrıca kameralar ile bulunulan bölgenin üç boyutlu haritasının
oluşturulması ve etraftaki nesnelerin tanınması da mümkündür. Bu nedenlerle
kamera kullanımı maliyet ve etkinlik açısından fayda sağlamaktadır.
Dolayısıyla otonom sistemlere duyulan ilginin artmasıyla birlikte, son yıllarda
bilgisayarlar için görme ve görüntü insanlar için olduğu gibi ciddi bir önem
kazanmaya başlamıştır. Görüntü işleme tekniklerinin ve donanım teknolojisinin
gelişmesi sonucu çok fazla işlem gücü gerektiren görüntü ve video işleme
görevlerinin gerçek zamanlı olarak yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır. Bu
durum navigasyon için kamera kullanım konusunu güncel bir araştırma konusu
haline getirmiştir.

1

Otonom hareket edebilen robot ve araç sistemlerinde hareket kestirimi için
kamera kullanımı askeri, tıbbi, uzay ve eğlence gibi bir çok alanda uygulama
fırsatı bulmaktadır [1]. Bu uygulamalarda otonom araçlardan kapalı ve açık
alanlarda hiçbir insan yönlendirmesi olmadan yön bulması veya seyrine devam
etmesi beklenmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar GPS sisteminin olmaması ve
tekerlek odometrisinin kayalık arazide hatalı sonuçlar vermesi sebebiyle
1980’li yılların başında gezegen araştırma robotları için “Mars keşif programı”
kapsamında NASA desteği ile başlamıştır [2]. Günümüzde ise insansız hava
araçları ve sürücüsüz otomobiller gibi alanlarda uygulama fırsatı bulmaktadır.
Literatürede doğrudan piksel şiddetlerinin kullanıldığı görünüm tabanlı,
görüntülerdeki çeşitli ayırt edici bölglerin tespit edilip kulanıldığı öznitelik
tabanlı ve kameraya ek olarak lazer tarayıcı gibi harici sensörlerin de
kullanıldığı hibrit yöntemler mevcuttur [3], [4], [5].
Bu tez kapsamında bir aracın kendi hareketini üzerindeki bir ve iki kamera
görüntüsünden öznitelik tabanlı olarak kestirmesi konusu incelenecektir.
Birbirini takip eden görüntüler arasındaki ilişkiler kullanılarak aracın 3 boyutlu
uzayda hareket yörüngesi belirlenebilecektir.
Tez içeriği olarak Bölüm 2’de kameraların yapısı, katı cisimlerin koordinat
dönüşümleri ve üç boyutlu uzayın 2 boyutlu görüntülerle ilişkisi hakkında
bilgilere yer verilmiştir. Bölüm 3’te görüntülerdeki öznitelikler, tespit etme,
tanımlama ve eşleştirme teknikleri ile ayıkırı veri eleme yöntemleri
incelenmiştir. Bölüm 4’te görüntüler üzerinden hareket kestirimi, üçgenleştirme
yöntemi ile noktaların üç boyutlu olarak yeniden inşası ve poz kestirimi konuları
açıklanmıştır. Bölüm 5’te veri kümesi üzerinde yapılan deneysel çalışmalara
yer verilmiştir. Bölüm 6’da elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
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2. ÜÇ BOYUTLU UZAY İLE KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN
İLİŞKİSİ
Kamera Modelleri
Kameralar temel olarak konumlar, noktalar, doğrular, eğriler gibi geometrik
bilgiler ve ışık şiddeti, renk gibi fotometrik bilgiler olmak üzere iki tür bilgi
yakalayan cihazlardır. Kamera isminin kökeni latincede karanlık ortam
anlamına gelen “Camera Obscura” ’dır [6]. Temel olarak bir cisimden
yansıyan ışınların, karanlık bir odaya küçük bir delikten geçerek ulaşıp oda
duvarında görüntü oluşturma prensibine dayanır. Oluşan görüntü terstir.

Şekil 2.1.

“Camera Obscura” Görseli [7]

Günümüzde ise cisimlerden yansıyan görünür banttaki veya hiperspektral
banttaki ışınlar kamera üzerindeki çeşitli optik elemanlardan geçip sensör
üzerine düşerek görüntü oluştururlar. Genellikle Charge-Coupled Device
(CCD) ya da Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) türünde
olan bu sensörler her bir pikselin üzerine düşen ışığın şiddetine ve
dalgaboyuna göre farklı çıktılar oluşturular. Daha sonra bu çıktılar
sayısallaştırılarak bir hafıza elemanına aktırılır. Bu bölümde ışığın sensör
üzerine düşmesi ile ilgili çeşitli modellerden bahsedilmiştir.
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2.1.1 İnce Kenarlı Mercek Modeli
Optik eskene paralel giden ışınlar odak noktasından geçerler. Odak
noktasından gelen ışınlar optik eksene paralel giderek sensöre ulaşırlar.
Sensör üzerinde net görüntü oluşabilmesi için bir noktadan çıkan ışınların
mercekten geçtikten sonra sensöre ulaştıkları noktada kesişir olmaları
gerekir.

Şekil 2.2.

İnce kenarlı mercek modeli [8]

İnce kenarlı mercek denklemi:
𝑍 : noktanın merceğe uzaklığı,
𝑧 ∶ görüntünün merceğe uzaklığı,
𝑓 ∶ mercek odak uzaklığı olmak üzere

1 1 1
+ =
𝑍 𝑧 𝑓

şeklinde ifade edilir [9].
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(2.1)

2.1.2 İğne Deliği Kamera Modeli
İyi bir lens küçük bir delik modeli ile ifade edilebilir. Cisimlerden gelen ışınlar
delikten geçerek sensör üzerinde görüntü oluştururlar. Ancak oluşan
görüntü terstir.
Görüntünün oluştuğu yer ile kamera merkezi yer değiştirilerek bir model
oluşturulup görüntünün ters düşmesinden kaynaklı karışıklık ortadan
kaldırılabilir.

Şekil 2.3.

İğne deliği izdüşüm modeli

2.1.3 Merkezi İzdüşüm Kamera Modeli
Bu modelde cisimlerden yansıyan ışınlar kamera merkez noktasına doğru
ilerlerken sanal bir görüntü düzleminde görüntü oluştururlar. Bu tez
çalışması boyunca bütün açıklamalar merkezi izdüşüm modeli üzeriden
yapılmıştır.

Şekil 2.4.

Merkezi izdüşüm modeli
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Şekil 2.5.

Merkezi İzdüşüm Modelinde Koordinat Sistemi

3 Boyutlu uzayda 𝑃(𝑋, 𝑌, 𝑍) noktasının görüntü düzlemine izdüşümü perspektif
izdüşüm denklemleriyle hesaplanır.

Şekil 2.6.

Görüş Açısı

Üçgen benzerlikleri kullanılarak 𝑷(𝑋, 𝑌, 𝑍) noktasının görüntü düzlemine
izdüşümü olan 𝑝(𝑥, 𝑦) noktası (2.2)’de gösterildiği gibi belirlenebilir, burada 𝑓
kamera odak uzaklığını belirtmektedir [8].

𝑥=𝑓

𝑋
,
𝑍

𝑦=𝑓

𝑌
𝑍

(2.2)

Görüş açısı 𝜃 ise kamera koordinat merkezi ile görüntü düzleminin
kenarlarının ile oluşturduğu üçgen üzerinden hesaplanabilir. Görüntü
düzleminin kenar uzunluğu 𝑊 olmak üzere 𝜃 (2.3) ile hesaplanabilir.
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𝑊/2
𝜃 = 2arctan (
)
𝑓

(2.3)

Koordinat Dönüşümleri
Cisimlerin bulundukları 3 boyutlu uzayda konumlarını ve yönelimlerini ifade
etmek ve bunları farklı koordinat sistemlerine dönüştürmek robotik alanında
önemli bir yere sahiptir. Kameranın görüntü aldığı andaki konum ve yönelimini
bir önceki görüntüye göre tanımlamak ve global koordinat sisteminde ifade
etmek için koordinat dönüşümleri kullanılmaktadır. İki koordinat sistemi
arasındaki dönüşüm bir dönüş matrisi ve bir öteleme vektörü ile ifade edilir.
Dönüş matrisi yönelimi belirtir ve çarpım işlemi gerektirir. Öteleme vektörü ise
konumu belirtir ve toplama işlemi gerektirir. Dönüş ve ötelemeyi tek bir matris
çarpım işleminde birleştirmek için homojen koordinat sistemi kullanılmaktadır.
Bu bölümde koordinat dönüşümleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
2.2.1 3B-3B Koordinat Dönüşümleri
Hareketli bir kameradan alından iki kare (frame) arasında 3B cisimlerin
pozisyon ve oryantasyonu kamera koordinatlarına göre değişmektedir. A
anında alınan bir karedeki bir 𝑷 noktasının kamera eksenlerine göre
koordinatları, B anında alınan bir karedeki koordinatlar cinsinden matematiksel
olarak, bir dönüş matrisi 𝑹 (rotation matrix) ve öteleme vektörü 𝒕 (translation
vector) ile ifade edilir [10].

Şekil 2.7.

3B Koordinat Dönüşümü [10]
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Dönüş Matrisi
3x3 boyutlarındaki dönüş matrisi R 3 ekseni temsil eder.
𝑟11
𝑹 = [𝑟21
𝑟31

𝑟12
𝑟22
𝑟32

𝑟13
𝑟23 ]
𝑟33

3 boyutlu uzayda 𝑥, 𝑦, 𝑧 eksenlerindeki dönüş sırasıyla aşağıdaki gibi ifade
edilebilir. Dönüş yönleri ilgili eksen sayfa düzleminden dışarı doğru iken saat
yönün tersi pozitif, saat yönünde iken negatif olarak tanımlanır. Sağ el kuralına
göre tanımlanacak olursa, baş parmak ilgili eksen doğrultusunda olduğunda
diğer parmakların kıvrılma yönü pozitif, tersi yön negatiftir.
Yalnızca 𝑥 eksenine göre dönüş matrisi 𝑹𝑥 :
1
0
0
𝑥𝐵
𝑥𝐴
[𝑦 𝐵 ] = [0 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥 ) −𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑥 )] [𝑦 𝐴 ]
⏟0 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑥 ) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥 ) 𝑧 𝐴
𝑧𝐵

(2.4)

𝑹𝑥

Yalnızca 𝑦 eksenine göre dönüş matrisi 𝑹𝑦 :
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦 ) 0 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑦 ) 𝑥 𝐴
𝑥𝐵
𝐵
0
1
0 ] [𝑦 𝐴 ]
[𝑦 ] = [
𝑧𝐵
⏟−𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑦 ) 0 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦 ) 𝑧 𝐴

(2.5)

𝑹𝑦

Yalnızca 𝑧 eksenine göre dönüş matrisi 𝑹𝑧 :
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧 ) −𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑧 ) 0 𝑥 𝐴
𝑥𝐵
[𝑦 𝐵 ] = [ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑧 ) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧 ) 0] [𝑦 𝐴 ]
⏟ 0
0
1 𝑧𝐴
𝑧𝐵

(2.6)

𝑹𝑧

Herhangi bir yönde dönüş ise üç eksendeki dönüş matrisleri birleştirilerek tek
bir matris ile ifade edilebilir.
𝑹 = 𝑹𝑧 𝑹𝑦 𝑹 𝑥
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(2.7)

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧 ) −𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑧 ) 0 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦 ) 0
0
1
𝑹 = [ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑧 ) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧 ) 0] [
0
0
1 −𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑦 ) 0

𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑦 ) 1
0
0
0 ] [0 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥 ) −𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑥 )]
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦 ) 0 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑥 ) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥 )

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧 )𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦 ) 𝑐𝑜 𝑠(𝜃𝑧 ) 𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑦 ) 𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑥 ) − 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑧 )𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥 ) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧 )𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑦 )𝑐𝑜 𝑠(𝜃𝑥 ) + 𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑧 )𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑥 )
= [ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑧 )𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦 ) 𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑧 ) 𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑦 ) 𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑥 ) + 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧 )𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥 ) 𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑧 ) 𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑦 ) 𝑐𝑜 𝑠(𝜃𝑥 ) − 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧 )𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑥 )]
−𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑦 )
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦 )𝑠𝑖 𝑛(𝜃𝑥 )
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑦 )𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑥 )

Video kareleri arasındaki dönüş açıları küçüktür. Bu nedenle küçük açı
yaklaşımı kullanılabilir. Küçük 𝜃 değerleri için 𝑐𝑜𝑠(𝜃) ≈ 1 ve 𝑠𝑖𝑛(𝜃) ≈ 𝜃 olarak
𝑹 matrisi hesaplanırsa (2.8) elde edilir.

1
𝑹 ≈ [ 𝜃𝑧
−𝜃𝑦

Şekil 2.8.

−𝜃𝑧
1
𝜃𝑥

𝜃𝑦
−𝜃𝑥 ]
1

(2.8)

Dönüş Koordinatları [10]

A karesindeki koordinatları B karesindeki koordinatlar türünden ifade eden
dönüş matrisi
𝑹𝐴𝐵

𝑟11
= [𝑟21
𝑟31

𝑟12
𝑟22
𝑟32
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𝑟13
𝑟23 ]
𝑟33

(2.9)

şeklinde gösterilir. O halde A karesindeki 𝑷 𝐴 vektörünü B karesinde ifade
etmek için ifade eden dönüş matrisi 𝑹𝐴𝐵 çarpıldığında

𝑷𝐵 = 𝑹𝐴𝐵 𝑷 𝐴

(2.10)

elde edilir [10].
Ters yönde dönüşüm yapılacağı zaman, dönüş matrisi 𝑹𝐴𝐵 nin tersi ile çarpılır.
Dönüş matrisileri birimdik matrislerdir. Dolayısıyla matrisin tersi transpozuna
eşittir.
(𝑹𝐴𝐵 )−1 = (𝑹𝐴𝐵 )𝑇 = 𝑹𝐴𝐵

(2.11)

Öteleme Vektörü
Öteleme vektörü 𝒕 B karesindeki koordinat düzleminin orijin noktasının A
karesindeki koordinat düzleminin orijin noktasına çeviren vektördür.

𝐴

𝑷𝑩

şeklinde de ifade edilir.
𝒕 = [𝑡𝑥 𝑡𝑦 𝑡𝑧 ]

(2.12)

𝑷 𝐴 = 𝑹𝐴𝐵 𝑷𝐵 + 𝒕

(2.13)

Dönüş Matrisinden Dönüş Açılarını Elde Etme
Dönüş matrisi biliniyorken bu matristen her bir eksenin ne kadar döndüğünü
bulmak için (2.14), (2.15) ve (2.16) kullanılır ve buradaki 𝑎𝑡𝑎𝑛2 fonksiyonu
(2.17)’ de tanımlanmıştır [11].
𝑅𝐴𝐵 (𝜃𝑥 , 𝜃𝑦 , 𝜃𝑧 )

𝑟11
= [𝑟21
𝑟31

𝑟12
𝑟22
𝑟32

𝑟13
𝑟23 ]
𝑟33

𝜃𝑦 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(−𝑟31 , √𝑟11 2 + 𝑟21 2 )
𝜃𝑧 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (

𝑟21

,

𝑟11

cos(𝜃𝑦 ) cos(𝜃𝑦 )
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)

(2.14)
(2.15)

𝑟32
𝑟33
𝜃𝑥 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (
,
)
cos(𝜃𝑦 ) cos(𝜃𝑦 )

𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦, 𝑥) =

{

𝑦
arctan ( )
𝑥
𝑦
arctan ( ) + 𝜋
𝑥
𝑦
arctan ( ) − 𝜋
𝑥
𝜋
+
2
𝜋
−
2
𝑡𝑎𝑛𝚤𝑚𝑠𝚤𝑧

(2.16)

𝑖𝑓 𝑥 > 0
𝑖𝑓 𝑥 < 0 𝑎𝑛𝑑 𝑦 ≥ 0
𝑖𝑓 𝑥 < 0 𝑎𝑛𝑑 𝑦 < 0

(2.17)

𝑖𝑓 𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 𝑦 > 0
𝑖𝑓 𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 𝑦 < 0
𝑖𝑓 𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 𝑦 = 0

2.2.2 Homojen Koordinatlar
Dönüş ve ötelemeyi tek bir matris çarpım işleminde birleştirmek için
homojen koordinat sistemi kullanılmaktadır. Öklit geometrisindeki bir
(𝑋, 𝑌, 𝑍) noktası homojen koordinatlara dördüncü bir boyut eklenerek
dönüştürülür ve (𝑋, 𝑌, 𝑍, 1) şeklinde ifade edilir. Noktalar ölçekten
bağımsızdır. Yani herhangi bir skaler 𝜆

ile çarpımı aynı noktayı

(𝜆𝑋, 𝜆𝑌, 𝜆𝑍, 𝜆) ifade eder. Homojen koordinatlardaki noktanın ilk iki
elemanının üçüncü elemana bölünmesiyle kartezyen koordinatlara geri
dönüşüm yapılır.
Dönüş matrisi ve öteleme vektörü, homojen koordinatlarda tek bir matris ile
ifade edilebilir. 𝑯 ile gösterilen bu matrise (2.20) homojen dönüşüm matrisi
adı verilir. Böylelikle 3B koordinat dönünüşüm denklemi 𝑷 𝐴 = 𝑹𝐴𝐵 𝑷𝐵 + 𝒕
̃𝐴 = 𝑯 𝑷
̃ 𝐵 şeklinde gösterilebilir [10]. "~" işareti noktanın homojen
yerine 𝑷
koordinatlarda olduğunu ifade eder.

𝑹
𝑯=[
0
𝑟11
𝑟21
𝑯=[
𝑟31
0

𝑟12
𝑟22
𝑟32
0
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𝒕
]
1
𝑟13
𝑟23
𝑟33
0

(2.18)
𝑡𝑥
𝑡𝑦
]
𝑡𝑧
1

(2.19)

Bu matrisin tersi (2.18)’de gösterildiği gibi tersine dönüşüm yapar ve transpozu
tersine eşit değildir.
𝑯𝐵𝐴 = (𝑯𝐴𝐵 )−1

(2.20)

𝑯𝐵𝐴 ≠ (𝑯𝐴𝐵 )𝑇

(2.21)

Birden fazla kare arasında dönüşüm yapılacağı zaman ardışık karelerin
homojen koordinat dönüşüm matrisleri birbirleri ile sırayla çarpılır. Örneğin N
kareden oluşan ile dönüşüm matrisi
𝑯1𝑁 = 𝑯12 𝑯23 𝑯34 … 𝑯𝑁−1
𝑁

(2.22)

şeklinde ifade edilir.

3B-2B Perspektif Dönüşüm
̃ (𝑋, 𝑌, 𝑍, 1) noktanın 2 boyutlu
3 boyutlu homojen koordinatlardaki bir 𝑷
homojen koordinatlara dönüşümü dördüncü sütunu sıfırlardan oluşan 3x4
boyutlarındaki standart izdüşüm matris ile çarpımıyla elde edilen vektörün
elemanları olan (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 )’ün, son eleman 𝑥3 ’e bölünmesi ile yapılır. "~" işareti
̃ noktası 𝒑 ’nin
noktanın homojen koordinatlarda olduğunu ifade eder. 𝒑
homojen koordinat sistemindeki gösterimi ve 𝑓 kamera odak uzaklığı olmak
üzere izdüşüm denklemi (2.25) ile tanımlanır.
1 0 0
[0 1 0
0 0 1

𝑋
0
𝑋
𝑌
0] [ ] = [ 𝑌 ]
𝑍
0
𝑍
1

𝑋/𝑍
𝑋
̃ = [𝑌 ] = [𝑌/𝑍 ]
𝒑
𝑍
1
𝑥1
𝑓
𝑥
=
[ 2 ] [0
𝑥3
0

0
𝑓
0

0 1
0] [0
1 0
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𝑋
0 0 0
𝑌
1 0 0] [ ]
𝑍
0 1 0
1

(2.23)

(2.24)

(2.25)

2.3.1 Kamera İç Değişkenleri (Intrinsic Parameters)
Sayısallaştırılmış görüntüdeki bir pikselin koordinatları (𝑥𝑖𝑚 , 𝑦𝑖𝑚 )’den, gerçek
görüntü koordinatları (𝑥, 𝑦), piksel boyutları (𝑠𝑥 , 𝑠𝑦 ) ve görüntü merkezindeki
piksel koordinatları (𝑐𝑥 , 𝑐𝑦 ) olmak üzere (2.26) ‘deki eşitlikler kullanılarak elde
edilebilir.

Şekil 2.9.

Piksel Koordinatları

𝑥 = (𝑥𝑖𝑚 − 𝑐𝑥 )𝑠𝑥

,

𝑦 = (𝑦𝑖𝑚 − 𝑐𝑦 )𝑠𝑦

(2.26)

Gerçek görüntü koordinatlarından sayısallaştırılmış görüntü koordinatlarına
ise

𝑥𝑖𝑚 =

𝑥
+ 𝑐𝑥 ,
𝑠𝑥

𝑦𝑖𝑚 =

𝑦
+ 𝑐𝑦
𝑠𝑦

(2.27)’deki eşitlikler ile dönüşüm gerçekleştirilir. (2.27)’de

(2.27)

𝑥 ve 𝑦 yerine

izdüşüm formülleri (2.2) yazıldığında
𝑥𝑖𝑚 =

𝑓𝑋
+ 𝑐𝑥
𝑠𝑥 𝑍

,

𝑦𝑖𝑚 =

eşitlikleri elde edilir.
Burada
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𝑓𝑌
+ 𝑐𝑦
𝑠𝑦 𝑍

(2.28)

𝑓𝑥 =

𝑓
,
𝑠𝑥

𝑓𝑦 =

𝑓
𝑠𝑦

(2.29)

olmak üzere kamera iç matrisi 𝑲 (2.30) şeklinde tanımlanır. 𝑓𝑥 x eksenindeki
ve 𝑓𝑦 y eksenindeki odak uzaklığını ifade etmektedir.

𝑓𝑥
𝑲 = [0
0

0
𝑓𝑦
0

𝑐𝑥
𝑐𝑦 ]
1

(2.30)

Bu durumda (2.25) kamera iç matrisi ile yeniden yazılırsa (2.31) elde edilir.
𝑥1
1 0
[𝑥2 ] = 𝑲 [0 1
𝑥3
0 0

𝑋
0 0
𝑌
0 0] [ ] ,
𝑍
1 0
1

𝑥1 /𝑥3
𝑋
[𝑌 ] = [𝑥2 /𝑥3 ]
1
1

(2.31)

2.3.2 Kamera Dış Değişkenleri (Extrinsic Parameters)
Kamera dış değişkenleri 3B uzay koordinatlarından 3B kamera koordinatlarına
dönüşümü ifade eden matristir. Dış kamera değişkenleri kamera merkezinin
konumunu ve kameranın dünya koordinatlarındaki yönelimini tanımlar. Dünya
koordinatlarında 3B 𝑷𝑊 noktası, kamera koordinatlarına
𝐶

𝑷𝐶 = 𝑯𝐶𝑊 𝑷𝑊 [𝑹𝑊
0

𝒕𝐶𝑊 ] 𝑷𝑊
1

(2.32)

şeklinde çevrilir. Homojen koordinatlarda tanımlanan dönüşüm matrisi 𝑯𝐶𝑊 ile
standart izdüşüm matrisi çarpıldığında dış kamera matrisi 𝑴𝒅𝚤ş elde edilir.
1 0
[0 1
0 0

0 0
𝑹𝐶
0 0] [ 𝑊
1 0 0

𝒕𝐶𝑊 ] = [𝑹𝐶
𝑊
1

𝒕𝐶𝑊 ]

(2.33)

Dış kamera matrisi dönme, öteleme ve izdüşüm yapan matris olarak ifade
edilir.
𝑴𝑑𝚤ş = [𝑹𝐶𝑊
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𝒕𝐶𝑊 ]

(2.34)

2.3.3 Tam Perspektif İzdüşüm
Uzaydaki 3B 𝑷𝑊 noktasının sayısallaştırılmış görüntü üzerine izdüşüm noktası
(𝑥𝑖𝑚 , 𝑦𝑖𝑚 ), dış ve iç kamera matrislerinin 𝑷𝑊 noktası ile sırasıyla çarpılmasıyla
elde edilir.
𝑋 𝑊
𝑥1
𝑌
[𝑥2 ] = 𝑲 𝑴𝑑𝚤ş [ ] ,
𝑍
𝑥3
1

𝑥𝑖𝑚 = 𝑥1 /𝑥3 ,

𝑦𝑖𝑚 = 𝑥2 /𝑥3

(2.35)

Açık halde
𝑥1
𝑓𝑥
𝑥
[ 2] = [ 0
𝑥3
0

0
𝑓𝑦
0

𝑐𝑥 1 0
𝑐𝑦 ] [0 1
1 0 0

şeklinde yazılır.
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0 0
𝑹𝐶
0 0] [ 𝑊
1 0 0

𝑋
𝒕𝐶𝑊 ] [𝑌 ]
𝑍
1
1

(2.36)

3. ÖZNİTELİKLER VE ÖZNİTELİK TESPİT YÖNTEMLERİ
Görüntü işlemede ve bilgisayarlı görmede çeşitli algoritmaların temelinde yer
alan öznitelik tespiti önemli bir yer kaplar. Temel olarak öznitelikler insanların
da görüp ayırt edebileceği köşeler, kenarlar, çizgiler, eğriler gibi görüntüdeki
bir bölgeyi diğer bölgelerden ayıran özel, ilgi çeken ve fark edilebilir
özelliklerdir. Örneğin görüntülerdeki bir kitabın köşesi, bir binanın duvarı ile
pencerlerinin birleştiği çizgiler, ağaçların dalları, yol çizgileri gibi şekiller hem
insanlar için hem de bilgisayarlar için anlamlandırılabilir bilgi kaynaklarını
oluşturmaktadır. Bu tarz öznitelikleri elde etmek için türev tabanlı köşe tespit
(corner detection) yöntemleri kullanılmaktadır [12], [13], [14]. Bunların yanı
sıra görüntüde kendisini çevreleyen bölgelere kıyasla parlaklık veya renk gibi
özelliklerde farklılık gösteren bölgeleri tespit etmeyi amaçlayan kabarcık tespit
(blob detection) yöntemleri mevcuttur. Kabarcık tipindeki öznitelikleri tespit
etmek için genel olarak evrişim tabanlı algoritmalar kullanılmaktadır [15], [16].
Özniteliklerin tekrar edebilir olması yani aynı sahnenin farklı açılardan veya
ışık koşullarından alınmış görüntülerdeki özniteliklerinin aynı olması ve hızlı
tespit edilebilmesi algoritmalar açısından önemli başarım ölçütleridir.
Bu bölümde özniteliklerin tespit edilmesi için literatürde en çok kullanılan köşe
tespit yöntemleri Harris, Shi-Thomasi, FAST ve kabarcık tespit yöntemleri
SIFT, SURF hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Öznitelik Tespit Yöntemleri
3.1.1 Harris Köşe Tespit Yöntemi
Görüntülerde köşeler tüm yönlerde şiddet değişiminin en fazla olduğu
bölgelerdir. Köşeleri bulmak için ilk çalışmalar 1988 yılında “A Combined
Corner and Edge Detector” adlı makalede yapılmıştır [12]. Bu yöntem temel
olarak, her yönde (u, v) bir yer değiştirme yoğunluğundaki farkı bulur. 𝐼 piksel
şiddeti ve 𝐸 kaydırma ile şiddet değişimini temsil etmek üzere bu fark
aşağıdaki gibi ifade edilir:
𝐸(𝑢, 𝑣) = ∑ 𝑤(𝑥, 𝑦)[𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) − 𝐼(𝑥, 𝑦)]2
𝑥,𝑦
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(3.1)

Görüntüdeki seçilen bölgedeki pikselleri ağırlıklandıran pencere fonksiyonu
w(x,y) karesel pencere ya da gauss pencere fonksiyonu olabilmektedir.
Köşeleri tespit edebilmek için 𝐸(𝑢, 𝑣) fonksiyonunun maksimum değeri
bulunmalıdır. Bunun için yukarıdaki ifadenin 1. derece Taylor seri açlımını
yazılırsa;
∑[𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) − 𝐼(𝑥, 𝑦)]2
𝑥,𝑦

≈ ∑[𝐼(𝑥, 𝑦) + 𝑢𝐼𝑥 + 𝑣𝐼𝑦 − 𝐼(𝑥, 𝑦)]

2

𝑥,𝑦

= ∑ 𝑢2 𝐼𝑥2 + 2𝑢𝑣𝐼𝑥 𝐼𝑦 + 𝑣 2 𝐼𝑦2
𝑥,𝑦

= ∑[𝑢
𝑥,𝑦

= [𝑢

𝐼𝑥2
𝑣] [
𝐼𝑥 𝐼𝑦

𝑣] (∑ [
𝑥,𝑦

= [𝑢

𝐼𝑥 𝐼𝑦 𝑢
][ ]
𝐼𝑦2 𝑣

𝐼𝑥2
𝐼𝑥 𝐼𝑦

𝐼𝑥 𝐼𝑦
𝑢
2 ]) [𝑣 ]
𝐼𝑦

𝑢
𝑣] 𝑴 [ ]
𝑣

𝐼𝑥2
𝑴 = ∑ 𝑤(𝑥, 𝑦) [
𝐼𝑥 𝐼𝑦
𝑥,𝑦

(3.2)
𝐼𝑥 𝐼𝑦
]
𝐼𝑦2

(3.3)

𝐼𝑥 ve 𝐼𝑦 sırasıyla 𝑥 ve 𝑦 yönlerinde görüntünün türevini ifade etmektedir. 𝑴
matrisi belirlendikten sonra
𝑅 = det(𝑀) − 𝑘(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑀))2

(3.4)

𝜆1 ve 𝜆2 , 𝑴 matrisinin özdeğerleri olmak üzere,
det(𝑀) = 𝜆1 𝜆2

(3.5)

𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑀) = 𝜆1 + 𝜆2

(3.6)

𝑅 değerlerine göre bölgenin köşe, kenar veya düz bölge oluduğuna karar verilir
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𝜆1 ve 𝜆2 küçük değere sahip olduğunda |𝑅| de küçüktür. Bu durum pencere
bölgesinin düz olduğunu idade eder.
𝜆1 >> 𝜆2 veya 𝜆1 << 𝜆2 olduğunda 𝑅 < 0 olur. Bu durum pencere bölgesinin
kenar olduğunu ifade eder.
𝜆1 ve 𝜆2 büyük ve birbirine yakın değerlere sahipse 𝑅 de büyük olur. Bu durum
pencere bölgesinin köşe olduğunu ifade eder.

Şekil 3.1.

Pencere Bölgelerinin Sınıflandırılması (𝑎 = 𝜆1 , β=𝜆2 ) [12]

Harris köşe tespit yöntemi özniteliklerin tespitini yapabilmektedir, fakat
öznitelik tanımını yapamamaktadır. İki görüntü arasındaki öznitelikleri takip
edebilmek,

eşleştirebilmek

için

öznitelik

tanımlayıcılarına

ihtiyaç

duyulmaktadır. Bu nedenle Harris yöntemi öznitelik tanımlayıcı algoritmalarla
beraber kullanılmaktadır.

3.1.2 Shi-Tomasi Köşe Tespit Yöntemi
Harris köşe tespit yöntemine benzer şekilde çalışan Shi-Tomasi köşe tespit
yöntemi daha iyi sonuçlar vermektedir [14]. Harris yönteminden farklı olarak
𝑅 değeri
𝑅 = min(𝜆1 , 𝜆2 )
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(3.7)

şeklinde hesaplanır. Bu nedenle en düşük özdeğer (minimum eigenvalue)
yöntemi olarak da adlandırılmaktadır.
𝑅 değeri belirli bir eşik değeri 𝜆’dan büyükse köşe olarak tanımlanır.
Bu yöntem de Harris yöntemi gibi öznitelik tanımlayıcıları ile birlikte
kullanılmaktadır.
3.1.3 FAST Köşe Tespit Yöntemi
Hızlandırılmış bölüt testi öznitelikleri, FAST (Features From Accelerated
Segment Test) bir köşe tespit yöntemidir [13], [17]. Bu yöntemin en önemli
özelliği hesaplama maliyetinin az olmasıdır. Dolayısıyla gerçek zamanlı
çalışması gereken ve düşük işlem kaynağı kapasiteli donanımlar için işlem
zamanı ve kaynak kullanımı açısından uygundur [13].
Köşe adayı olan p pikselinin etrafındaki, Şekil 3.2 ile gösterilen 16 piksele göre
p pikselinin köşe olup olmadığı kararlaştırılır. Eğer çember üzerindeki bitişik 𝑛
adet pikselin şiddeti 𝑝 pikselinin şiddeti 𝐼𝑝 den 𝑡 eşik değeri kadar fazla ya da
az ise 𝑝 pikseli köşe olarak kabul edilir. Yöntemin daha hızlı çalışması için
çember üzerindeki her bir pikselin durumunu değerlendirmek yerine 1 ve 9
numaralı piksellerin durumuna bakılır. Eğer bu piksellerin şiddetleri 𝐼𝑝 − 𝑡 ve
𝐼𝑝 + 𝑡 aralığındaysa 𝑝 pikseli köşe olamaz. Bu aralıkta değilse köşe olma
ihtimali vardır ve 5 ve 13 numaralı piksellerin şiddetleri kontrol edilir. 1, 5, 9 ve
13 numaralı piksellerin en az üç tanesinin şiddetleri 𝐼𝑝 − 𝑡 ve 𝐼𝑝 + 𝑡 aralığının
dışında değilse 𝑝 pikseli köşe olamaz. Bahsedilen kısıtları sağlayan
piksellerde ise çember üzerindeki diğer pikseller kontrol edilir. Toplamda 𝑛
adet bitişik piksel koşulu sağladığında 𝑝 köşe olarak tanımlanır. Görüntü
üzerindeki her bir piksel için bu işlem tekrarlanır. Başlangıçta 𝑛 12 olarak
seçilmiştir.
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Şekil 3.2.

Aday pikselin etrafındaki çember [13]

Bu yöntemin birkaç zayıf yönü bulunmaktadır. Birincisi 𝑛 < 12 olarak
seçildiğinde hızlı test yeteri kadar eleme yapamamaktadır ve bu durum çok
fazla aday piksel elde edilmesine yol açmaktadır. İkincisi aday piksel
etrafındaki 16 pikselin yerleşimi verimlilğini etkilemektedir. Üçünsü ise birbirine
bitişik birden fazla öznitelik tespit etmesidir. Bu sorunları aşmak için makine
öğrenmesi yaklaşımı kullanılmıştır.
Makine öğrenmesi yaklaşımında her bir görüntüde yukarıda bahsedilen
işlemler uygulandıktan sonra tespit edilen köşe noktaları için çember
üzerindeki 16 adet piksel ayrılır. Bu piksellerin herbiri 𝑥 ∈ {1 … 16}, 𝑝’ye göre
durumu 𝑆𝑝→𝑥 şeklinde ifade edilerek (3.8)’e göre 𝑃𝑑 , 𝑃𝑠 , 𝑃𝑏 olarak üç gruba
ayrılır.

𝑆𝑝→𝑥 {

𝑑
𝑠
𝑏

𝐼𝑝→𝑥 ≤ 𝐼𝑝 − 𝑡
𝐼𝑝 − 𝑡 < 𝐼𝑝→𝑥 < 𝐼𝑝 + 𝑡
𝐼𝑝 + 𝑡 ≤ 𝐼𝑝→𝑥

(𝑑𝑎ℎ𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑙𝚤𝑘)
(𝑏𝑒𝑛𝑧𝑒𝑟)
(𝑑𝑎ℎ𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎𝑘)

(3.8)

Burada 𝑃𝑑 eşik değerinden daha düşük şiddet değerine sahip pikselleri, 𝑃𝑠
benzer şiddet değerine sahip pikselleri, 𝑃𝑏 daha yüksek şiddet değerine sahip
pikselleri ifader eder. 𝑝 köşe noktası olduğunda 1 olmadığında 0 değerini alan
𝐾𝑝 değişkeni oluşturularak entropi minimizasyonuna göre ID3 algoritması ile
sorgulanır. Aday pikselin köşe olup olmadığına dair en fazla bilgiyi veren 𝑥
pikseli 𝐾𝑝 entropisine göre seçilir.
Herhangi bir köşeler kümesi Q için 𝐾’nın toplam entropisi
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𝑐 = |{𝑖 ∈ 𝑄 ∶ 𝐾𝑖 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢}| (𝑘öş𝑒 𝑜𝑙𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑘𝑦𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)

(3.9)

𝑐 = |{𝑖 ∈ 𝑄 ∶ 𝐾𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑙𝚤ş}| (𝑘öş𝑒 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑦𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)

(3.10)

𝐻(𝑄) = (𝑐 + 𝑐)𝑙𝑜𝑔2 (𝑐 + 𝑐) − 𝑐𝑙𝑜𝑔2 𝑐 − 𝑐𝑙𝑜𝑔2 𝑐

(3.11)

olmak üzere

şeklinde ifade edilir.
Elde edilen karar ağacı FAST eğitim kümesi dışındaki görüntülere uygulanır.
Köşeler tespit edildikten sonra öznitelik tanımlayıcı algoritmalar ile tanımlanır.
3.1.4 Ölçekten Bağımsız Öznitelik Dönüşümü (SIFT)
Köşe tespit algoritmaları görüntünün dönmesine karşı dayanıklıdır çünkü
görüntü döndüğünde köşeler yine köşe olarak kalır ve tespit edilebilir. Fakat
görüntünün ölçeği değiştiğinde köşeler özelliklerini kaybedebilir. Şekil 3.3’te
görüldüğü gibi bir ölçekte bir köşeyi tespit edebilen pencere boyutu başka bir
ölçekte aynı köşeyi tespit edebebilme konusunda yetersiz kalmaktadır.

Şekil 3.3.

Bir Köşenin Farklı Ölçekte Bozulması [15]

Bu nedenle ölçek değişikliklerinden etkilenmeyen bir algoritmaya ihtiyaç
duyulmuştur. 2004 yılında D.Lowe tarafından “Scale Invariant Feature
Transform (SIFT)” algoritması geliştirilmiştir [15]. Bu algoritma ölçek uzayı
filtrelemesi kullanmaktadır. Farklı 𝜎 değerleri için Gauss’un Laplace’ı (LoG)
𝜎 2 𝛻 2 𝐺 hesaplanır. Fakat LoG hesaplama görece zor olduğu için LoG
yaklaşımı olan Gauss’ların farkı (DoG) kullanılmıştır.
𝜕𝐺
= 𝜎𝛻 2 𝐺
𝜕𝜎
𝜎𝛻 2 𝐺 =

𝜕𝐺 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎)
≈
𝜕𝜎
𝑘𝜎 − 𝜎

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) ≈ (𝑘 − 1) 𝜎 2 𝛻 2 𝐺
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(3.12)
(3.13)
(3.14)

Koenderink (1984) ve Lindeberg (1994) tarafından çeşitli varsayımlar altında
mümkün olan tek ölçek alan çekirdeğinin Gauss fonksiyonu olduğu
gösterilmiştir. Bu nedenle, bir değişken ölçekli Gauss fonksiyonu 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) ile
bir giriş görüntüsü 𝐼(𝑥, 𝑦) konvolüsyonundan üretilen bir resmin ölçek alanı
fonksiyonu 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎) olarak tanımlanır:
𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎) = 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)

(3.15)

1
2
2
2
𝑒 −(𝑥 +𝑦 )∕2𝜎
2
2𝜋𝜎

(3.16)

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) =

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) = (𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎)) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)
= 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎)

Şekil 3.4.

(3.17)

Farklı Ölçeklerde Gaus’ların Farkı [15]

DoG hesaplandığında, görüntüler, ölçek ve alan üzerinde yerel uç değerler
aranır. 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) fonksiyonunun yerel minimum ve maksimum değerlerini
tespit edebilmek için, görüntüdeki bir piksel, 8 komşu pikselin yanı sıra bir
sonraki ölçekteki 9 piksel ve önceki ölçekteki 9 piksel ile karşılaştırılır. Sadece
bu komşuların hepsinden daha büyük veya hepsinden daha küçükse uç değer
olarak seçilir. Bu kontrolün maliyeti, ilk birkaç kontrolün ardından çoğu örnek
pikselin ortadan kalkması nedeniyle makul ölçüde düşüktür. Şekil 3.5’te
gösterilmiştir.
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Şekil 3.5.

Örnek bir pikselin bulunduğu ölçekte ve komşu ölçekte
karşılaştırlması [15]

Bir pikselin komşularıyla karşılaştırılmasıyla bir anahtar nokta adayına
ulaşıldığında, bir sonraki aşama bu adayların arındırılmasıdır. Yerel örnek
piksellere 3 boyutlu ikinci derece polinom oturtularak interpolasyonlu
maksimum noktası elde edilir. Bu bilgi, düşük kontrasta sahip (ve dolayısıyla
gürültüye karşı hassastır) veya bir kenar boyunca zayıf lokalize olan noktaların
reddedilmesine izin verir. Bu yaklaşım ölçek-uzay fonksiyonunun 2. Derece
terimlere kadar olan Taylor seri açılımını kullanır:
𝜕𝐷𝑇
1 𝑇 𝜕 2𝐷
𝐷(𝒙) = 𝐷 +
𝒙+ 𝒙
𝒙
𝜕𝒙
2 𝜕𝒙2

(3.18)

̂ ekstremum noktası bulunur
İfadesinin türevi alınıp 0’a eşitlenerek 𝒙
̂=−
𝒙

𝜕 2 𝐷−1 𝜕𝐷
𝜕𝒙2 𝜕𝒙

𝑥 = (𝑥, 𝑦, 𝜎)𝑇

(3.19)
(3.20)

̂)| < 0.03 eşitsizliğini
Makalede belirtilen deneysel sonuçlara göre |𝐷(𝒙
sağlayan noktalar reddedilir. Kararlılık açısından sadece düşük kontrasta
sahip noktalırın reddedilmesi yeterli değildir. DoG fonksiyonu kenarlar boyunca
da güçlü çıktılar verir.
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Yerel görüntü özelliklerine dayalı olarak her bir anahtar noktaya tutarlı bir
yönelim atayarak, anahtar nokta tanımlayıcıları bu yönelime göre gösterilebilir
ve bu şekilde görüntü dönüşlere karşı dayanıklılık elde edilebilir.
Her bir

görüntü örneği 𝐿(𝑥, 𝑦) için bu ölçekte gradyan şiddeti 𝑚(𝑥, 𝑦) ve

yönelim 𝜃(𝑥, 𝑦) piksel farkları kullanılarak hesaplanır ve bulanan değerlerle bir
histogram oluşturulur.
𝑚(𝑥, 𝑦) = √(𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦))2 + (𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1))2
𝜃(𝑥, 𝑦) = 𝑡𝑎𝑛−1 ((𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1))/(𝐿(𝑥 + 1, 𝑦)
− 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦)))

(3.21)
(3.22)

Bu histogramda 360 derece için her biri 10 derecelik 36 açı dilimi bulunur. Her
bir yönelim açısı içerisinde bulunduğu açı dilimine atanır. Anahtar noktanın
etrafındaki her bir piksel için bu değerler bulunduktan sonra histogramın bazı
açı değerlerinde tepe değerlere ulaştığı görülür.

Şekil 3.6.

Birden fazla tepe değerli açı histogramı [15]

Tepe değerdeki açı anahtar noktanın yönelimini belirlemiş olur. Ayrıca en
yüksek tepe değerinin %80’inden daha büyük olan tepe değerleri için anahtar
noktalarda, orijinali ile aynı ölçek ve konumda fakat yönelimi bu tepe
değerlerinin bulunduğu açılar olan yeni anahtar noktalar tanımlanır. Kısaca çok
tepe değerli histogramı olan yerlerde aynı şiddette fakat farklı yönlerde birden
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fazla anahtar nokta tanımlanır. Bu durum eşleşme kararlılığına önemli katkılar
sağlar.

3.1.5 Hızlandırılmış Güçlü Öznitelikler (SURF)
SIFT algoritması ölçekden bağımsız olma konusunda başarılı sonuçlar
sergilerken bir yandan hesaplama maliyetinin fazla olması yavaş çalışmasına
neden olmaktadır. Bu nedenle SIFT’in dönmeden etkilenmeme ve ölçekten
bağımsız olma gibi özelliklerine sahip ve aynı zamanda hızlı çalışan bir
algoritmaya olan ihtiyaç “Hızlandırılmış Güçlü Öznitelikler” (Speeded Up
Robust Features, SURF) algoritmasının geliştirilmesini sağlamıştır [16]. SURF
algoritması SIFT’in hızlandırılmış versiyonudur. SIFT’de Gauss’un Laplace’ı
(LoG), Gauss’ların farkı (DoG) ile yaklaşım yapılırken SURF’de kutu filtre (box
filter) yaklaşımı kullanılmaktadır.
Bu yöntemde ilgi noktası tespiti Hessian matrisi tabanlıdır. Herhangi bir
görüntüde verilen 𝒙 = (𝑥, 𝑦) noktası için 𝜎 ölçeğinde Hessian matirisi (3.28)’te
tanımlanmıştır.
𝑯(𝒙, 𝜎) = [

𝐿𝑥𝑥 (𝒙, 𝜎) 𝐿𝑥𝑦 (𝒙, 𝜎)
]
𝐿𝑥𝑦 (𝒙, 𝜎) 𝐿𝑦𝑦 (𝒙, 𝜎)

Burada 𝐿𝑥𝑥 (𝒙, 𝜎) Gauss fonksiyonunun ikinci derece türevinin

(3.23)
𝜕2
𝜕𝑥 2

𝑔(𝜎)

görüntü ile konvolüsyonudur. Gauss fonksiyonu ölçek uzayını incelemek için
uygundur ancak uygulamada kırpılması ve kesiklileştirilesi gerekir.

Şekil 3.7.

Kesiklileştirilmiş ve kırpılmış gauss ikinci derece kısmi türevleri
𝐿𝑦𝑦 , 𝐿𝑥𝑦 ve makalede önerilen yaklaşım 𝐷𝑦𝑦 , 𝐷𝑥𝑦 [16]
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Hessian matrisi kutu filtre yaklaşımı ile ifade edilmektedir. Kutu filtre
oluşturmak için integral görüntülerden yararlanılmaktadır. Bu sayede oldukça
düşük hesaplama maliyeti ile yaklaşım yapmak mümkün olmakta ve
hesaplama süresi filtre boyutundan bağımsız olmaktadır. Şekil 3.7’de
gösterilen 9 𝑥 9 kutu filtreler 𝜎 = 1.2 değerli Gauss yaklaşımıdır. Hessian
determinantı yaklaşımını yapmak için (3.24) kullanılır. Burada filtre çıktılarının
göreceli ağırlık katsayısı 𝑤 Hessian determinantını dengelemek için kullanılır.
𝑑𝑒𝑡(𝐻𝑦𝑎𝑘𝑙𝑎ş𝚤𝑘 ) = 𝐷𝑥𝑥 𝐷𝑦𝑦 − (𝑤𝐷𝑥𝑦 )2

(3.24)

Kutu filtre kullanıldığı için ölçek uzayı gösterimi için bu yöntemde SIFT’te
olduğu gibi her bir ölçek katmanında tekrar tekrar filtre uygulanmasına gerek
yoktur. Onun yerine orijinal görüntüye herhangi bir boyutta kutu filtreler
tamamen aynı hızda uygulanabilir. Bu nedenle ölçek uzayı filtre boyutununun
ölçeğini artırarak analiz edilebilir.

Şekil 3.8.

Görüntünün boytunu azaltmak yerine (sol), integral görüntü
sayesinde filtre ölçeğinin artırılması (sağ) [16]

Ölçek uzayı çeşitli oktavlara bölünür. Her bir oktav orijinal görüntünün çeşitli
artan filtre boyutları ile konvolüsyonundan oluşturlan çıktılar serisidir.
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Şekil 3.9.

Filtre boyutlarının farklı oktavlarda gösterimi [16]

Görüntü üzerinde ilgi noktalarının yerini tespit etmek için ölçekler üzerinde
3 𝑥 3 𝑥 3 komşuluğunda azami olmayan baskılama yöntemi uygulanmaktadır.
Sonrasında Hessian matrisinin determinantının azami noktasında ölçek
uzayında ve görüntü uzayında interpolasyon uygulanmaktadır.

Öznitelik Tanımlama
Köşe tespit yöntemleri ve kabarcık tespit yöntemleri görüntülerdeki anahtar
noktaları ilgi bölgelerinde tespit ederler. Ancak bir başka görüntüde tespit
edilen aynı anahtar noktayı tanımak ve noktalar arasında ilişki kurabilmek için
bu bölgenin özelliklerini tarif eden tanımlayıcılara ihtiyaç vardır. Bölüm 3.1’de
bahsedilen tespit yöntemlerinden SIFT ve SURF kendi tanımlayıcılarına
sahiptir. Bu tanımlayıcılar gradyanların histogramı yöntemini kullanarak
öznitelik vektörleri oluştururlar ve bu nedenle daha fazla işlem gerektirdikleri
için yavaştırlar. Harris, Shi-Thomasi ve FAST gibi köşe tespit yöntemlerinin
tanımlayıcıları

yoktur

ve

harici

tanımlayıcılarla

birlikte

kullanılırlar.

Gradyanların histogramı yerine daha hızlı çalışan ikili (binary) tanımlıyacılar
köşe tespit yöntemleri ile birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatürde
çeşitli ikili tanımlayıcılar bulunmaktadır. Bunlar içinde daha iyi sonuç veren
FREAK [18] ikili tanımlayıcı yöntemi ile yaygın olarak kullanılan SIFT ve
SURF öznitelik tanımlayıcıları bu bölümde açıklanmıştır.
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3.2.1 Hızlı Retina Anahtar Nokta Tanımlayıcı
İkili öznitelik tanımlayıcılarında izlenen yöntem temelde anahtar nokta
etrafındaki bir bölgede belirli bir örüntüdeki bütün piksellerin şiddetlerinin birbiri
ile kıyaslanmasına dayalıdır. Piksel şiddeti kıyaslanılan pikselin şiddetinden
büyükse ikili diziye “1” değilse “0” olarak girdi oluşturur. Bu yöntemlerde aynı
örnekleme örüntüsü ve aynı piksel çiftleri kullanılarak ikili sayılardan oluşan
tanımlayıcı diziler farklı görüntülerde kıyaslanabilir öznitelikler oluşturur. Hızlı
retina anahtar nokta tanımlayıcı (Fast Retina Keypoint Descriptor, FREAK)
retinal örnekleme örüntüsü kullanır.

İnsan gözünün retina yapısından

esinlenilerek benzer bir yapı oluşturulmuştur [18].

Şekil 3.10.

Ganglion hücrelerinin retina üzerindeki dağılımları [18]

Retinal örnekleme örüntüsünde merkez etrafında yoğunluğu dışarı doğru üstel
olarak

azalan

çembersel

bölgeler

oluşturulur.

Herbir

bölge

Gauss

bulanıklaştırma ile yumuşatılır. Şekil 3.11’deki çemberler gaus fonksiyonunun
standart sapmasını temsil etmektedir.

Şekil 3.11.

FREAK örnekleme örüntüsü [18]
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𝑟

İkili tanımlayıcı 𝐹 , 𝑁 tanımlayıcı boyutu, 𝑃𝑎 bir nokta çifti ve 𝐼(𝑃𝑎 1 )
yumuşatılmış nokta çiftlerinden birincisinin şiddeti ve 𝑇 eşik değeri olmak
üzere
𝐹 = ∑ 2𝑎 𝑇(𝑃𝑎 )

(3.25)

0≤𝑎<𝑁

1
𝑇(𝑃𝑎 ) = {
0

𝑟

𝑟

(𝐼(𝑃𝑎 1 ) − 𝐼(𝑃𝑎 2 )) > 0
𝑑𝑖ğ𝑒𝑟

(3.26)

şeklinde tanımlanır.
Bu yöntemde herbir noktanın birbiri ile kıyaslanması anlamlı veriler
üretmeyebileceği için kıyaslanacak nokta çiftlerini belirlemek için makine
öğrenmesi yöntemi kullanılmaktadır. Her bir anahtar noktanın bütün olası
retina örüntüsü çiftlerinden oluşan tanımlayıcılarının satırlarını oluşturduğu 𝐷
matrisi oluşturulur. Her bir sütunun ortalama değeri hesaplanır ve en yüksek
varyans değerine göre sıralanır. Bu sayede en fazla fark yaratan nokta çiftleri
belirlenir. Burada ilk seçilen nokta çiftleri genelde örüntünün dış bölgelerinden
oluşurken sona doğru seçilenler iç bölgelerden oluşmaktadır. Bu durum insan
retinasınınn çalışma sistemiyle benzer bir yapı oluşturmaktadır.

Şekil 3.12.

Kıyaslamaların başlangış ve bitiş aşamasında nokta çiftlerinin
dağılımı [18]
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Yönelim atanması için önceden belirlenen nokta çiftleri arasında gradyanların
toplanmasıyla elde edilir.

Şekil 3.13.

Yönelimin belirlenmesi için seçilen nokta çiftleri [18]

3.2.2 SIFT Tanımlayıcı
SIFT öznitelik tanımlayıcıları oluşturmak için anahtar nokta etrafınaki 16x16
pikselden oluşan pencere her biri 4x4 piksel pencerden oluşmak üzere 16 alt
pencereye ayrılır. Herbir alt pencere için 45’er derecelik 8 farklı yönelim açı
dilimi tanımlanarak toplam 4x4x8 128 farklı değer elde edilebilir. Anahtar
noktaya yakın olan noktaların gradyan değerlerinin toplam değere etkisinin
uzakta olanlara göre daha fazla olması için merkezi anahtar nokta olan Gauss
fonksiyonu ile gradyanlar ağırlıklandırılır.
Herbir 4x4 piksellik alt pencerede gradyan yön ve şiddetleri Gauss ağırlıklık
hesaplandıktan sonra 8 açı dilimli histogramlar oluşturulur. 8’er açı dilimli 16
adet alt pencere normalize edildikten sonra 128 boyutlu özniteklik tanımlayıcı
vektörü elde edilmiş olur.
Yönelim değişmezliğini elde etmek için tanımlayıcı kordinatları ve gradyan
yönleri anahtar nokta yönelimine göre döndürülür. Son olarak aydınlatma
değişikliklerinin etkilerini azaltmak için öznitelik vektörü birim uzunluğa
normalize edilir. Bu durumun sonucu olarak görüntüdeki her bir pikselin bir
sabitle çarpılma durumu olan kontrast değişiminin etkisi yok edilmiş olur. Her
bir piksele bir sabit değer ekleme durumu olan parlaklık değişimlerinin de
gradyan hesaplanırken piksel farkları alınmasıyla yok olması nedeniyle
gradyana etkisi yoktur. Doğrusal olmayan aydınlatma değişikliklerinin etkisini
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azaltmak için normalize edilmiş öznitelik vektöründeki değerler 0,2’ den büyük
olmayacak şekilde ayarlanıp tekrar normalize edilir [15]. Şekil 3.14’de 8x8
piksellik pencere 4x4 piksellik 4 alt pencereye ayrılmış olarak gösterilmiştir.

Şekil 3.14.

Yerel Gradyanlardan Öznitelik Tanımlayıcıların Elde Edilmesi

[15]

Mavi çember Gauss ağırlıklandırma penceresini temsil etmektedir. Makaledeki
yöntemde 16x16 piksellik pencere 4x4 piksellik 16 alt pencereye ayrılarak
kullanılmıştır.

3.2.3 SURF Tanımlayıcı
SURF tanımlayıcı belirlenen bölgedeki piksel şiddetlerinin dağılımını kullanır.
Gradyan yerine x ve y yönlerinde birinci dereceden Haar dalgacık sonuçlarına
dayalı bir yöntemdir. İntegral görüntüleri kullanarak ve 64 boyutlu tanımlayıcı
oluşturarak SIFT’e göre daha hızlı çalışmaktadır ve daha güçlü sonuçlar
üretmektedir [16]. İndis belirleme için Laplace’ın işaretini kullanarak aynı
zamanda güçlü ve hızlı eşleşmeler sağlamakadır.
Yönelim belirlemek için ilgilenilen noktanın etrafındaki yarı çapı 6𝑠 olan
bölgede 𝑥 ve 𝑦 yönlerinde birinci dereceden Haar dalgacık sonuçları
hesaplanır. Burada 𝑠 ilgi noktasının tespit edildiği ölçeği belirtmektedir.
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Şekil 3.15.

x ve y yönlerindeki Haar dalgacık filtreleri [16]

Dalgacık sonuçları hesaplanıp merkezi ilgi noktası üzerinde olan Gauss (𝜎 =
2𝑠) fonksiyonu ile ağırlandırıldıktan sonra yatay sonuçların şiddeti apsis, dikey
sonuçların şiddeti ordinat üzerinde gösterilir. Baskın yönelim 𝜋/3 radyanlık
pencere içinde bütün sonuçların toplanması ile belirlenir.

Şekil 3.16.

SURF yönelim atanması [16]

Tanımlayıcıyı oluşturmak için ilgi noktasının etrafında 20𝑠 boyutunda ve
yönelim vektörü yönünde kare bir pencere tanımlanır. Sonra bu pencere 4 𝑥 4
alt bölgelere ayrılır. Her bir alt bölge için Haar dalgacık sonuçları hesaplanır.
Gösterimi basitleştirmek için yönelim vektörüne göre yatay pozisyonda olanlar
𝑑𝑥 , dikey pozisyonda olanlar 𝑑𝑦 ile ifade edilir. Güçlülüğü artırmak için 𝑑𝑥 ve
𝑑𝑦 ’ler merkezi ilgi noktası üzerinde olan Gauss( 𝜎 = 3.3𝑠 ) fonksiyonu ile
ağırlıklandırılmaktadır.
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Şekil 3.17.

SURF Tanımlayıcı [16]

Sonra her bir alt bölgedeki dalgacık sonuçları toplanarak öznitelik vektörünün
ilk girdilerini oluştururlar. Şiddet değişimlerinin etkisini azaltmak için dalgacık
sonuçlarının mutlak değerlerinin toplamları |𝑑𝑥 | ve |𝑑𝑦 | de öznitelik vektörüne
eklenir.
𝒗 = (∑ 𝑑𝑥 , ∑ 𝑑𝑦 , ∑ |𝑑𝑥 | , ∑ |𝑑𝑦 |)

(3.27)

Bu şekilde herbir alt bölgenin 4 boyutlu vektörü birleştirilerek 16 alt bölge için
toplamda 64 boyutlu öznitelik tanımlama vektörü 𝒗 elde edilmiş olur.
Öznitelik Eşleştirme
Aynı sahnenin farklı görüntülerinde belirlenen öznitelikler çeşitli ölçütlere göre
eşleştirilebilirler. Bunlardan en yaygın olanları öklit mesafesine göre ya da
mesafe karelerinin toplamı(Sum of Squared Distances, SSD) ölçüsüne göre
veya mesafe farklarının mutlak değerine göre (L1 norm) sınıflandırmadır.
Belirlenen bir eşik değerinin altındaki mesafeler kabul edilirken üzerindekiler
ise reddedilir. Eşik değeri düşük seçilmesi eşleşme sayılarının azalmasına
neden olacaktır, yüksek seçilmesi ise yanlış eşleşme oranını artıracağı için
gürültülü bir veriye sebep olur. SIFT ve SURF gibi öznitelikler için bu yöntem
etkiliyken köşe tespit yöntemleri gibi ikili (binary) tanımlayıcılar kullanılan
yöntemlerde ise Hamming mesafesi ölçüsüne göre eşleştirme yapmak daha
etkilidir.
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Şekil 3.18.

Aynı sahnenin farklı açılardan görüntülerinde öznitelik eşlemeleri
[9]

Aykırı Veri Eleme Yöntemleri
Eşleştirilen öznitelikler hatalar, gürültüler içerebilir ve bunun sonucu olarak
yanlış eşleşmeler ortaya çıkabilir. Bu durumda yanlış eşleşmlerden dolayı
ortaya çıkacak kestirim hatalarını önlemek için yanlış eşleşmeleri doğru
eşleşmelerden ayıklamak gerekir. Hatayı en aza indirmek için en küçük kareler
(least squares) yöntemi gibi yöntemler yaygın olarak kullanılıyor olsa da aykırı
veriler bu tür yöntemlerde Şekil 3.19’da görülebileceği gibi beklenen değerden
sapmalara yol açmaktadır. Bu gürültülü verilerin oluşturduğu hatayı hesaba
katmamak gereklidir. Bu nedenle literatürde çeşitli aykırı veri eleme yöntemleri
mevcuttur. En bilinen yöntem rastgele örneklem uzlaşımı (Random Sample
Consensus, RANSAC) yöntemidir [19].

Şekil 3.20.
Şekil 3.19.

En

Küçük

Kareler

Yöntemi
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RANSAC Yöntemi

RANSAC deterministik olmayan ve yinelemeli (iterative) bir yöntemdir.
Algoritmanın çalışma şekli özet olarak Çizelge 3.1’de verilmiştir.

Çizelge 3.1. RANSAC algoritması
RANSAC algoritması :
1. Verilen 𝑃 adet noktadan kurulmak istenen model için gerekli miktarda
rastgele 𝑛 adet nokta seç
2. 𝑛 adet nokta ile model oluştur
3.

Belirlenen eşik değeri 𝛿’nın içinde olan nokta sayısını bul

4. 1. Adımdan 3. Adıma kadar 𝐿 kere tekrar et
5. En fazla uyumlu nokta sayısı içeren modeli seç

İstenen RANSAC başarı oranı 𝑧 için üzere gerekli tekrar sayısı 𝑘, bir adet
uyumlu nokta seçme olasılığı
𝑤=

𝑢𝑦𝑢𝑚𝑙𝑢 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

(3.28)

doğru bir model kurma olasılığı 𝑤 𝑛 , 𝑘 tekrar boyunca doğru model kuramama
olasılığı (1 − 𝑤 𝑛 )𝑘 ve 𝑧 istenen RANSAC başarı oranı olmak üzere
(1 − 𝑤 𝑛 )𝑘 = 1 − 𝑧
𝑘=

log(1 − 𝑝)
log(1 − 𝑤 𝑛 )

(3.29)
(3.30)

ile hesaplanır.
Örnek olarak 𝑤 = 0.5 ve 𝑛 = 4 olduğu durumda yüzde 90 olasılıkla en az bir
kez hatasız seçim yapmak için 𝑘 = log(1 − 0.9) /log(1 − 0.54 ) = 35.7 tekrar
yapmak gereklidir.
Daha sonra uyumlu nokta sayısı yerine olabilirliği maksimuma çıkarma
yöntemini, kullanan En Yüksek Olabilirlik Kesitirim Örneklem Uzlaşımı yöntemi
(Maximum Likelihood Estimator Sample Consensus, MLESAC) yöntemi
önerilmiştir [20].
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4. GÖRSEL ODOMETRİ
Görsel odometri (Visual odometry) bir aracın kendi hareketini üzerindeki bir
veya daha fazla kamera görüntüsünden kestirmesi işlemidir. Birbirini takip
eden görüntüler arasındaki ilişkiler kullanılarak 3 boyutlu uzayda hareket
yörüngesi belirlenir. Görsel odometri terimi ilk defa 2004 yılında Nister
tarafından kullanılmıştır ancak çalışmalar 1980’li yılların başında gezegen
araştırma robotları için Mars keşif programı kapsamında NASA desteği ile
başlamıştır [2]. Tekerlekli odometri kaygan ve engebeli arazilerde hatalı
sonuçlar verdiği için görsel odometri avantaj sağlamaktadır.
Kullanılan kamera sayısına göre stereo görsel odometri ve tek kameralı
(monocular) görsel odometri olmak üzere ikiye ayrılır. Görsel odometri
sisteminin ana basamakları sırasıyla öznitelik tespiti, öznitelik eşleme veya
öznitelik takibi, hareket kestirimi (2B-2B, 3B-3B, 3B-2B) ve son olarak da
bölgesel optimizasyon şeklindedir.
Hareket halindeki bir kameranın k anlarında aldığı görüntüler 𝐼0:𝑛 =
{𝐼0 , 𝐼1 , … , 𝐼𝑛 } , Stereo kamera kullanıldığında ise sol kamera için 𝐼𝑙,0:𝑛 =
{𝐼𝑙,0 , 𝐼𝑙,1 , … , 𝐼𝑙,𝑛 }, sağ kamera için 𝐼𝑟,0:𝑛 = {𝐼𝑟,0 , 𝐼𝑟,1 , … , 𝐼𝑟,𝑛 } şeklinde ifade edilir.
Genel olarak sol kameranın koordinat sistemi merkez olarak kullanılır.
Birbirini takip eden anlarda alınan görüntülerin merkezleri 𝐶0:𝑛 = {𝐶0 , 𝐶1 , … , 𝐶𝑛 }
arasındaki ilişki dönüş ve yer değiştirme matrisinin birleşimi olan
𝑟11
𝑟
𝑯 = [ 21
𝑟31
0

𝑟12
𝑟22
𝑟32
0

𝑟13
𝑟23
𝑟33
0

𝑡𝑥
𝑡𝑦
]
𝑡𝑧
1

(4.1)

matrisi ile çarpılarak elde edilir.
𝑪𝒏 = 𝑯𝒏 𝑪𝒏−𝟏

(4.2)

Görsel odometrideki temel amaç 𝐼𝑘 ve 𝐼𝑘−1 görüntülerinden 𝑯𝒌 matrislerini
hesaplayarak kameranın yörüngesini elde etmektir.
Bu matrisi elde etmek için iki tür temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar iki
görüntüdeki tüm piksellerin şiddet değerlerini kullanan görünüm tabanlı
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(global) yöntemler ve görüntüdeki belirgin özellikleri kullanan öznitelik tabanlı
yöntemlerdir. Görünüm tabanlı yöntemler daha çok işlem gücü gerektiren,
hesaplama maliyeti olarak yüksek ve doğruluk olarak düşük yöntemlerdir. Bu
nedenle öznitelik tabanlı yöntemler daha sık kullanılmaktadır.
Epipolar Geometri
3B bir 𝑷 noktasının farklı bakış açılarında bulunan iki kameradan birincisinin
görüntü düzlemine izdüşümü olan 𝑝0 noktası biliniyorken ikincisinin görüntü
düzlemine izdüşümü olan 𝑝1 noktası ile matematiksel ilişkisini kurmak için
epipolar geometri kullanılır. Bu ilişki sahnenin yapısından bağımsızdır ve
sadece kamera değişkenleri ve birbirine göre pozlarına bağlıdır [21].

Şekil 4.1.

Epipolar Geometri

Bir tek kamera kullanıldığında, 𝑷 noktasının ve 𝐶0 𝑃 doğrusu üzerindeki
herhangi bir noktanın 𝐶0 kamerasının görüntü düzlemine izdüşümü 𝑝0 olur.
Stereo görüntülemede bu noktalar birbirinden ayırt edilebilir. 𝐶0 𝑃 doğrusu
üzerindeki noktaların 𝐶1 kamerasının görüntü düzlemine izdüşümleri düzlem
üzerinde bir doğru oluşturur. Bu aynı zamanda iki kameranın merkez noktaları
ile 3B uzaydaki 𝑷 noktasının oluşturduğu düzlemin, kamera görüntü düzlemi
ile kesiştiği doğrudur. Bu doğruya epipolar doğru, düzleme de epipolar düzlem
adı verilir.
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Şekil 4.2.

Epipolar Düzlem

Kamera merkez noktaları 𝑪0 , 𝑪1 , gözlenen nokta 𝑷 ve izdüşüm noktaları 𝑝0 ,
𝑝1 aynı epipolar düzlem üzerindedir. Bu noktalarının oluşturduğu ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶0 𝑝0 , ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶1 𝑝1 ve
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶0 𝐶1 vektörleri düzlemdeştir. Bu nedenle
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶0 𝑝0 . (𝐶
0 𝐶1 × 𝐶1 𝑝1 ) = 0

(4.3)

denklemi sağlanır.
𝑝0 ve 𝑝1 nokta yerine normalize görüntü koordinatlarında (odak uzaklığı 1
birim) yön vektörü olarak tanımlanırsa,
𝑥0 𝐶0
𝒑0 = [𝑦0 ] ,
1

𝑥1 𝐶1
𝒑1 = [𝑦1 ]
1

(4.4)

elde edilir.

𝐶

𝒑1 vektörünün yönü kamera 0 koordinatlarına göre 𝑹𝐶01 𝒑1 olarak ifade edilir.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶0 𝐶1 vektörü kamera 1’in merkez noktasını kamera 0’ın koordinatlarına çeviren
𝐶

𝒕𝐶01 ile ifade edildiğinde eş düzlem denklemi
𝐶

𝐶

𝒑0 . (𝒕𝐶01 × 𝑹𝐶01 𝒑1 ) = 0

(4.5)

olarak yazılır. İki vektörün çapraz çarpımı (cross product) çarpık simetrik matris
ile vektörün nokta çarpımı şeklinde yazılabilir. Epipolar kısıt denklemi çarpık
simetrik matris ile yazıldığında
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0
𝐶
[𝒕𝐶01 ] = [ 𝑡3
×
−𝑡2

−𝑡3
0
𝑡1

𝐶

𝑡2
−𝑡1 ]
0

𝐶

𝒑0 𝑇 . [𝒕𝐶01 ] 𝑹𝐶01 𝒑1 = 0
×

(4.6)

(4.7)

denklemi elde edilir. Ana matris (essential matrix)
𝐶

𝐶

𝑬 = [𝒕𝐶01 ] 𝑹𝐶01
×

(4.8)

olarak tanımlanırsa aynı denklem
𝒑0 𝑇 𝑬 𝒑1 = 0
[𝑥0

𝑦0

𝐸11
1] [𝐸21
𝐸31

𝐸12
𝐸22
𝐸32

𝐸13 𝑥1
𝐸23 ] [𝑦1 ] = 0
𝐸33 1

(4.9)
(4.10)

şeklinde yazılır. Bu durumda 𝑬 matrisi, 𝑷 noktasının farklı kameraların görüntü
düzlemine izdüşümlerini ilişkilendiren matristir.

Ayrıca 𝑬𝒑1 çarpımı 𝐶0 düzlemindeki epipolar doğrunun denklemini verir.
𝑎
𝑬𝒑1 = [𝑏 ]
𝑐
[𝑥0

𝑦0

𝑎
1] [𝑏 ] = 𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 + 𝑐 = 0
𝑐

(4.11)

(4.12)

Ana matrisi kullanabilmek için kamera iç parametre matrisi 𝑲‘ yı biliyor olmak
gereklidir. 𝒑0 ve 𝒑1 normalize görüntü koordinatları olmak üzere normalize
olmayan görüntü koordinatları 𝒖0 ve 𝒖1 ’den
𝒑𝑛 = 𝑲−𝟏 𝒖𝑛

(4.13)

şeklinde elde edilir. Kamera iç parametre matrisi bilinmediği durumda elimizde
olan tek bilgi normalize olmayan görüntü koordinatlarıdır. Bu durumda iki
görüntüyü birbiri ile ilişkilendirmek için temel matris 𝑭 (fundamental matrix)
kullanılır.
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𝒑0 ve 𝒑1

𝒑1 = 𝑲−𝟏 𝒖1

(4.14)

𝒑0 𝑇 = (𝑲−𝟏 𝒖0 )𝑇 = 𝒖0 𝑇 𝑲−𝑇

(4.15)

(4.9)’ da yerine yazıldığında
𝒖0 𝑇 𝑲−𝑇 𝑬𝑲−𝟏 𝒖1 = 0

(4.16)

𝑭 = 𝑲−𝑇 𝑬𝑲−𝟏

(4.17)

Burada

olarak tanımlanırsa epipolar denklem
𝒖0 𝑇 𝑭 𝒖1 = 0

(4.18)

şeklinde yazılır.
Hareket Kestirimi
Aynı sahnenin farklı pozlardan görüntüleri arasındaki epipolar geometri ve
sahne geometrisi ilişkileri kullanılarak pozlar arasındaki hareket kestirilebilir.
Hareket kestirimi yapabilmek için farklı görüntülerde bir takım noktaların aynı
olduğunun bilinmesi gerekir. Bu noktaların nasıl elde edileceği ve
ilişkilendirileceği konusundan Bölüm 3’te bahsedilmiştir. Hareket kestirimi
konusu öznitelik benzeşmelerinin (feature correspondences) tanımlandığı
boyut sayılarına göre 2B-2B, 3B-2B, 3B-3B olmak üzere üçe ayrılır. 2B – 2B
dönüşümlerde öznitelikler 𝑓𝑘−1 ve 𝑓𝑘 iki boyutlu koordinat düzleminde
tanımlanır ve örüntü düzlemindeki bu öznitelikler ardışık karelerde takip
edilirerek hareket tahmin edilir. 3B – 2B dönüşümlerde ise 𝑓𝑘−1 üç boyutlu, 𝑓𝑘
iki boyutlu koordinat düzleminde tanımlanır.
3B öznitelikler oluşturmak için elde edilen 2B öznitelikler bölüm 4.3’te
bahsedilen yöntemler kullanılırak üçgenleştirilir. Hareket kestirimi yapabilmek
için 3B noktalar ile 2B karşılıklarının takibinin yapılması gerekir. 3B – 3B
dönüşümlerde 𝑓𝑘−1 ve 𝑓𝑘 üç boyutlu koordinat düzleminde tanımlanır. 3B – 3B
hareket kestirimi diğerlerine göre daha kötü sonuçlar üretmektedir [4]. Bu
nedenle bu çalışmada bu yaklaşıma değinilmeyecektir.
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4.2.1 2B – 2B Görüntü Öznitelik Benzeşmelerinden Hareket Kestirimi
𝐼𝑘 ve 𝐼𝑘−1 görüntüleri arasındaki geometrik ilişki ana matris 𝑬 ile ifade edilir. 𝑬
bilinmeyen bir ölçek faktörüne bağlı olarak kamera hareket değişkenlerini içerir
[21].
𝑬𝑘 ⋍ [𝒕𝑘 ]× 𝑹𝑘

(4.19)

⋍ işareti eşitliğin belli bir skaler ile çarpıma kadar geçerli olduğunu ifade eder.

𝑇

𝒕𝑘 = [𝑡𝑥 , 𝑡𝑦 , 𝑡𝑧 ] =

𝐶
[𝒕𝐶𝑘𝑘−1 ]
×

0
= [ 𝑡𝑧
−𝑡𝑦

−𝑡𝑧
0
𝑡𝑥

𝑡𝑦
−𝑡𝑥 ]
0

(4.20)

Ana matris 𝑬 , 2B – 2B öznitelik benzeşmelerinden elde edilir. Dönüş 𝑹𝑘 ve
öteleme 𝒕𝑘 ise ana matristen elde edilir. Epipolar kısıt denklemi 𝐼𝑘
görüntüsündeki bir öznitelik noktasının 𝒑′𝑖 ve 𝐼𝑘−1 görüntüsündeki 𝒑𝒊 noktası
ile yazıldığında
𝒑′𝑇
0 𝑬 𝒑0 = 0

(4.21)

edilir. Denklem açık halde yazıldığında (4.24) elde edilir.
[𝑥𝑖′

𝑦𝑖′

𝐸11
𝐸
1] [ 21
𝐸31

𝐸12
𝐸22
𝐸32

𝐸13 𝑥𝑖
𝐸23 ] [𝑦𝑖 ] = 0
𝐸33 1

(4.22)

𝑥𝑖 𝑥𝑖′ 𝐸11 + 𝑥𝑖 𝑦𝑖′ 𝐸21 + 𝑥𝑖 𝐸31 + 𝑦𝑖 𝑥𝑖′ 𝐸12 + 𝑦𝑖′ 𝑦𝑖 𝐸22
+ 𝑦𝑖 𝐸32 +

𝑥𝑖′ 𝐸13

+

𝑦𝑖′ 𝐸23

(4.23)

+ 𝐸33 = 0

[ 𝑥𝑖 𝑥𝑖′ 𝑥𝑖 𝑦𝑖′ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 𝑥𝑖′ 𝑦𝑖′ 𝑦𝑖 𝑦𝑖 𝑥𝑖′ 𝑦𝑖′ 1]𝒆 = 0

(4.24)

Ya da 𝒑𝑖 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 ) vektörlerinin Kronecker çarpımı
𝑎 ≡ 𝒑0 ⊗ 𝒑′0

(4.25)

𝑎𝑖 = [𝑥𝑖 𝑥𝑖′ , 𝑥𝑖 𝑦𝑖′ , 𝑥𝑖 𝑧𝑖′ , 𝑦𝑖 𝑥𝑖′ , 𝑦𝑖′ 𝑦𝑖 , 𝑦𝑖 𝑧𝑖′ , 𝑧𝑖 𝑥𝑖′ , 𝑧𝑖 𝑦𝑖′ , 𝑧𝑖 𝑧𝑖′ ]𝑇

(4.26)
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şeklinde (𝑧𝑖 = 𝑧𝑖′ = 1) olmak üzere tanımlanır.

Burada 𝒆 = [𝐸11 , 𝐸21 , 𝐸31 , 𝐸12 , 𝐸22 , 𝐸32 , 𝐸13 , 𝐸23 , 𝐸33 ]𝑇 , 𝑬 matrisinin vektör
yapısında ifade edilmiş halidir. Denklem (4.24) n adet nokta için yazıldığında
𝑥1 𝑥1′
𝑥2 𝑥2′
.
.
.
.
.
[𝑥𝑛 𝑥𝑛′

𝑥1 𝑦1′
𝑥2 𝑦2′
.
.
.
.
.
𝑥𝑛 𝑦𝑛′

𝑥1
𝑥2
.
.
.
.
.
𝑥𝑛

𝑦1 𝑥1′
𝑦2 𝑥2′
.
.
.
.
.
𝑦𝑛 𝑥𝑛′

𝑦1′ 𝑦1
𝑦2′ 𝑦2
.
.
.
.
.
𝑦𝑛′ 𝑦𝑛

𝑦1
𝑦2
.
.
.
.
.
𝑦𝑛

𝑥1′
𝑥2′
.
.
.
.
.
𝑥𝑛′

𝑦1′
𝑦2′
.
.
.
.
.
𝑦𝑛′

1
1
.
.
.
.
.
1]

𝐸11
𝐸21
𝐸31
𝐸12
𝐸22 = 0
𝐸32
𝐸13
𝐸23
[𝐸33 ]

(4.27)

denklem sistemi elde edilir Bu sistemde bilinmeyenler 𝒆 vekörünün
elemanlarıdır. Denklem sisteminin yapısı homojen doğrusal denklem
kümesidir ve 𝑨 = (𝑎1 , 𝑎2 , … 𝑎𝑛 )𝑇 olmak üzere kısaca (4.28) ile gösterilebilir.
𝑨𝒆 = 0

(4.28)

Denklem sistemini çözmek için en az 8 noktaya ihtiyaç vardır [8]. Bu sistem
tekil değer ayrışımı (singular value decomposition) ile çözülebilir. Tekil değer
ayrışım yöntemi Ek Tekil değer ayrışımı8.1’de verilmiştir.
Sekiz Nokta Yöntemi
Bu sistemde bilinmeyenler 𝒆 vektörünün elemanlarıdır. Denklem sisteminin
yapısı homojen doğrusal denklem kümesidir. Denklem sisteminin tek bir
çözümü yoktur. 𝒆 vektörünün skaler ile çarpılmış bütün varyasyonları da
denklemin çözümüdür. 𝑬 matrisinin elemanlarının oluşturduğu 𝒆 vektörünün 𝑨
matrisin boş uzayını (null space) tanımlamaktadır. Tek bir çözümün olabilmesi
için matrisin boş uzayının tek boyutlu olması gerekir. Bu denklem sisteminin
tek bir çözümünün (belirli bir ölçek faktörüne kadar ve trivial çözüm 𝒆 = 𝟎
hariç) olabilmesi için 𝑨 matrisinin kertesinin 8 olması gerekir [8]. Bu nedenle
en az 8 noktaya ihtiyaç duyulur. Daha az nokta olduğunda boş uzayın boyut
sayısı artar. Bazı tekillik durumlarında 8 veya daha fazla nokta olduğunda bile
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tek bir çözüm yoktur. Bu durumun bir örneği bütün noktaların aynı düzlem ya
da aynı doğru üzerinde bulunmasıdır.
Bu sistem tekil değer ayrışımı (singular value decomposition) ile çözülebilir.
Ayrıca 𝒆 işareti de doğrudan elde edilemez. Bu sistemin çözümünden elde
edilen 𝑬 matrisi ana matris olmayabilir.

Şekil 4.3.

Aynı sahnenin dönüş ve öteleme ile farklı görüntüleri [8]

Bir matrisin ana matris olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir.
Birincisi 3x3'lük bir matris, sadece tekil değerlerinden ikisinin eşit olması ve
üçüncünün sıfır olması durumunda ana matristir [8].
𝜮 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎, 𝜎, 0)

(4.29)

𝜎>0

(4.30)

İkincisi, 𝑹 dönüş matrisi olmak koşuluyla 𝑬 ile ilişkili üzere iki farklı göreceli poz
(𝑹, 𝒕) mevcuttur. Genel olarak, bunlardan sadece biri anlamlı (pozitif) derinlik
değerleri verir [8].
𝜋
([𝒕1 ]× , 𝑹1 ) = (𝑼𝑹𝑍 (+ ) 𝜮𝑼𝑇 ,
2

𝜋
𝑼𝑹𝑍 𝑇 (+ ) 𝑽𝑇 )
2

𝜋
([𝒕2 ]× , 𝑹𝟐 ) = (𝑼𝑹𝑍 (− ) 𝜮𝑼𝑇 ,
2

𝜋
𝑼𝑹𝑍 𝑇 (− ) 𝑽𝑇 )
2

(4.31)

Dolayısıyla anlamlı çözüm elde edilebilmesi için tekil değerlerinden ikisinin eşit
olması ve üçüncünün sıfır olması gerekir. Denklem sisteminin bu kısıt altında
çözümü zor olduğu için ana uzaya izdüşüm yöntemi kullanılır. Ana matris
oluşturabilmek için elde edilen 𝑬 matrisinin ana uzaya izdüşümü hesaplanır.
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Bütün ana matrislerin oluşturduğu uzaya epipolar uzay adı verilir ve bu uzay
(4.32)’da ifade edilmiştir.
ε ≡ { [𝒕𝑘 ]× 𝑹𝑘 |𝑹 ∈ 𝑺𝑶(𝟑), 𝒕 ∈ ℝ3 } ⊂ ℝ3𝑥3

Şekil 4.4.

(4.32)

Epipolar Uzaya İzdüşüm [8]

Ana uzaya izdüşüm için 𝑭 ∈ ℝ3 olmak üzere tekil değer ayrışımı
𝑼 𝑑𝑖𝑎𝑔(λ1 , λ2 , λ3 ) 𝑽𝑻 ,

𝑭=

λ1 > λ2 > λ3 olmak üzere, Frobenius norm ||𝑭 − 𝑬||2𝑓

minimize eden ana matris
𝑬 = 𝑼 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎, 𝜎, 0) 𝑽𝑻 ,

𝜎=

λ1 +λ2
2

(4.33)

olarak bulunur. Herhangi bir skaler ile çarpım yine çözüm olacağı için 𝜎
değerleri 1 olarak alınabilir. Böylece normalize ana uzayda
𝑬 = 𝑼 𝑑𝑖𝑎𝑔(1,1,0) 𝑽𝑻

(4.34)

elde edilir. Ana matrisin serbestlik derecesi (degree of freedom) 5’tir.

Beş Nokta Algoritması
Daha sonra 8 nokta yerine isminden de anlaşılabileceği gibi daha az sayıda
nokta kullananan ve daha etkili 5 nokta algoritması önerilmiştir [22]. Epipolar
geometri kullanılarak elde edilen 5 denklem (4.27)’de yerine yazıldığında
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𝑥1 𝑥1′
𝑥2 𝑥2′
.
.
[ 𝑥5′

𝑥1 𝑦1′
𝑥2 𝑦2′
.
.
𝑥5 𝑦5′

𝑥1
𝑥2
.
.
𝑥5

𝑦1 𝑥1′
𝑦2 𝑥2′
.
.
𝑦5 𝑥5′

𝑦1′ 𝑦1
𝑦2′ 𝑦2
.
.
𝑦5′ 𝑦5

𝑦1
𝑦2
.
.
𝑦5

𝑥1′
𝑥2′
.
.
𝑥5′

𝑦1′
𝑦2′
.
.
𝑦5′

𝐸11
𝐸21
1 𝐸31
1 𝐸12
. 𝐸22 = 0
. 𝐸32
1] 𝐸13
𝐸23
[𝐸33 ]

(4.35)

elde edilir. Bu yöntem temel olarak (4.35)’den elde edilen 10. Dereceden bir
polinomun katsayılarını hesaplayıp daha sonra köklerini bulmaya dayalıdır.
8-nokta algoritmasında olduğu gibi bir matris ve bir vektörün çarpımı
𝑸𝒆 = 𝟎

(4.36)

şeklinde yazılabilir [22]. Burada 𝑸 5 x 9’luk matristir. Bu matrisin boş uzayını
̃ 𝒀,
̃ 𝒁,
̃ 𝑾
̃ vektörleri hesaplanır. Bu hesaplamayı yapmak
tarayan 9 boyutlu 𝑿,
için tekil değer ayrışımı ya da QR faktorizasyonu kullanılabilir. Hesaplanan
vektörler daha sonra 3 x 3 matris formatına çevirilerek 𝑿, 𝒀, 𝒁, 𝑾 matrisleri elde
edilir. Ana matris, bu dört matrisin sırasıyla 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤 skaler değerleri ile
çarpımlarının toplamı
𝑬 = 𝑥𝑿 + 𝑦𝒀 + 𝑧𝒁 + 𝑤𝑾

(4.37)

şeklindedir. Dört skaler değer ortak bir ölçeğe kadar olması nedeniyle 𝑤 = 1
olarak kabul edilebilir.
Gerçek değerli sıfırdan farklı 3x3 bir 𝑬 matrisi ancak ve ancak (4.38) ve (4.39)
4.39 kübik kısıtlarını sağladığında ana matristir :

det(𝑭) = 0

(4.38)

1
𝑬𝑬𝑇 𝑬 − 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑬𝑬𝑇 )𝑬 = 0
2

(4.39)

(4.38) ve (4.39) kısıtlarında (4.37) yerine yazılıp kısmi pivotlu Gaus-Jordan
Eleme yöntemi uygulanıdığında
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denklem sistemi elde edilir. [N] z değişkeninde N. dereceden bir polinomu ve
noktalar da skaler değerleri ifade eder. Ayrıca
〈𝑘〉 ≡ 〈𝑒〉 − 𝑧〈𝑓〉

(4.40)

〈𝑙〉 ≡ 〈𝑔〉 − 𝑧〈ℎ〉

(4.41)

〈𝑚〉 ≡ 〈𝑖〉 − 𝑧〈𝑗〉

(4.42)

denklemleri tanımlanıp 𝑧 türünden polinomları içeren 3x3 B matrisine yazılır :

[𝑥

𝑦

1]𝑇 B matrisinin boşvekötrü (null vector) olduğu için B’nin determinantı

yok olur.
〈𝑛〉 ≡ det(𝐵)

(4.43)

〈𝑛〉’nin gerçek kökleri hesaplanır. Bu işlem için Strum dizileri ya da özdeğer
ayrışımı(eigen decompositon) kullanılır.
Algoritmadaki herbir adımın etkin bir şekilde uygulanması :
1.Adım : Boş Uzay (Null Space) Çıkarımı
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Tekil değer ayrışmı boş uzay çıkarımında en çok kullanılan yöntemdir. Fakat
QR-faktorizasyonu daha verimlidir. Önce beş adet dik temelli (orthogonal
basis) 𝑞̃1 , … , 𝑞̃5 vektörlerini oluşturmak için pivotlaştırma aşamasında beş giriş
vektörü dikeyleştirilir. Bu temel daha sonra 9 x 9 birim matris ile birleştirilir.
[𝑞̃1

… 𝑞̃5

|

𝐼]𝑇

Pivot ile dikeyleştirme 9 adet dik vektör elde edilene kadar devam eder. Son
dört satır boş uzayın dik temelini oluşturur.
2.Adım : Kısıtların Açılımı
Bu adımı uygulamanın etkin yolu, birinci dereceden iki polinomu çarpan
𝑜1 (𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 ) ve ikinci dereceden 𝑝𝑖 polinomu ile birinci dereceden 𝑝𝑗 polinomunu
çarpan 𝑜2 (𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 ) fonksiyonlarını oluşturmaktır. Bu fonksiyonları kullanarak ilgili
kısıtlar ((4.38) açıldığında
det(𝑬) = 𝑜2 (𝑜1 (𝐸12 , 𝐸23 ) − 𝑜1 (𝐸13 , 𝐸22 ), 𝐸31 ) +
𝑜2 (𝑜1 (𝐸13 , 𝐸21 ) − 𝑜1 (𝐸11 , 𝐸23 ), 𝐸32 ) +
(4.44)
𝑜2 (𝑜1 (𝐸11 , 𝐸22 ) − 𝑜1 (𝐸12 , 𝐸21 ), 𝐸33 )

𝑭 = 𝑲−𝑇 𝑬𝑲−𝟏

(4.45)

𝑿, 𝒀, 𝒁, 𝑾 3 x 3 boyutlu birer matris ve 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤 skaler değerler olmak üzere
𝑭 = 𝑲−𝑇 (𝑥𝑿 + 𝑦𝒀 + 𝑧𝒁 + 𝑤𝑾)𝑲−𝟏

(4.46)

det(𝑭) = det(𝑲−𝑇 (𝑥𝑿 + 𝑦𝒀 + 𝑧𝒁 + 𝑤𝑾)𝑲−𝟏 ) = 0
= det(𝑥𝑲−𝑇 𝑿𝑲−𝟏 + 𝑦𝑲−𝑇 𝒀𝑲−𝟏 + 𝑧𝑲−𝑇 𝒁𝑲−𝟏 + 𝑤𝑲−𝑇 𝑾𝑲−𝟏 )

(4.47)

=0
Determinantın

içindeki

matris

ifadesinin

her

bir

elemanı

𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤

değişkenlerinden oluşan polinomlarıdır. Bu polinomların çarpımı için 𝑜1 (𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 )
ve 𝑜2 (𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 ) fonksiyonları
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𝑜1 (𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 ) fonksiyonu 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 katsayılar, 𝑝𝑖 ve 𝑝𝑗 birinci derecen polinomlar
𝑝𝑖 = 𝑎𝑖 𝑥 + 𝑏𝑖 𝑦 + 𝑐𝑖 𝑧 + 𝑑𝑖 𝑤 ve 𝑝𝑗 = 𝑎𝑗 𝑥 + 𝑏𝑗 𝑦 + 𝑐𝑗 𝑧 + 𝑑𝑗 𝑤 olmak üzere, bu iki
polinomun çarpımını 𝑤 = 1 için
𝑜1 (𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 ) = (𝑎𝑖 𝑎𝑗 )𝑥 2 + (𝑏𝑖 𝑏𝑗 )𝑦 2 + (𝑐𝑖 𝑐𝑗 )𝑧 2 + (𝑎𝑖 𝑏𝑗 + 𝑎𝑗 𝑏𝑖 )𝑥𝑦
+ (𝑎𝑖 𝑐𝑗 + 𝑎𝑗 𝑐𝑖 )𝑥𝑧 + (𝑏𝑖 𝑐𝑗 + 𝑏𝑗 𝑐𝑖 )𝑦𝑧
+ (𝑎𝑖 𝑑𝑗 + 𝑎𝑗 𝑑𝑖 )𝑥 + (𝑏𝑖 𝑑𝑗 + 𝑏𝑗 𝑑𝑖 )𝑦 + (𝑐𝑖 𝑑𝑗 + 𝑐𝑗 𝑑𝑖 )𝑧

(4.48)

+ (𝑑𝑖 𝑑𝑗 )1
şeklinde tanımlayan fonksiyondur.
𝑜2 (𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 ) fonksiyonu 𝑝𝑖 ikinci derecen ve 𝑝𝑗 birinci derecen polinomlar 𝑝𝑖 =
𝑎𝑖 𝑥 2 + 𝑏𝑖 𝑦 2 + 𝑐𝑖 𝑧 2 + 𝑑𝑖 𝑥𝑦 + 𝑒𝑖 𝑥𝑧 + 𝑓𝑖 𝑦𝑧 + 𝑔𝑖 𝑥 + ℎ𝑖 𝑦 + 𝑖𝑖 𝑧 + 𝑗𝑖 1 ve 𝑝𝑗 = 𝑎𝑗 𝑥 +
𝑏𝑗 𝑦 + 𝑐𝑗 𝑧 + 𝑑𝑗 𝑤 olmak üzere 𝑤 = 1 için
𝑜2 (𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 ) = (𝑎𝑖 𝑎𝑗 )𝑥 3 + (𝑏𝑖 𝑏𝑗 )𝑦 3 + (𝑐𝑖 𝑐𝑗 )𝑧 3 + (… )𝑥 2 𝑦 + (… )𝑥𝑦 2
+ (… )𝑥 2 𝑧 + (… )𝑥𝑧 2 + (. . . )𝑦 2 𝑧 + (… )𝑦𝑧 2
+ (… )𝑥𝑦 + (… )𝑥𝑧 + (… )𝑦𝑧 + (. . . )𝑥 + (. . )𝑦

(4.49)

+ (. . . )𝑧 + (. . . )1
şeklinde tanımlayan fonksiyondur.
ve (4.39) kısıtı için :
3

(𝑬𝑬𝑇 )𝑖𝑗 = ∑ 𝑜1 (𝐸𝑖𝑘 , 𝐸𝑗𝑘 )

(4.50)

𝑘=1

1
Λ ≡ 𝑬𝑬𝑇 − 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑬𝑬𝑇 )𝑰 = 0
2

(4.51)

3

Λ 𝑖𝑗

1
(𝑬𝑬𝑇 )𝑖𝑗 − ∑(𝑬𝑬𝑇 )𝑘𝑘
2
={

𝑖=𝑗

𝑘=1

(𝑬𝑬𝑇 )𝑖𝑗

𝑖≠𝑗
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(4.52)

Denklem (4.39) ve 𝚲𝑬 = 𝟎 aynıdır. 𝚲𝑬 , 𝚲 ’nın sadece üst üçgen kısmı
kullanılarak standart matris çarpımı formülü
3

(Λ𝐸)𝑖𝑗 = ∑ 𝑜2 (Λ 𝑖𝑘 , 𝐸𝑘𝑗 )

(4.53)

𝑘=1

ile hesaplanır.
3.Adım : Kısmi pivotlu Gauss-Jordan eleme yöntemi uygulanır. Optimum
verimlilik için işlemin bitişinden 4 satır önce eleme sonlandırılır.
4.Adım : Determinant Açılımı
(4.43)’te verilen determinant polinomu minörlerin açılımı ile hesapanır.
𝑝1 ≡ 𝐵12 𝐵23 − 𝐵13 𝐵22

(4.54)

𝑝2 ≡ 𝐵13 𝐵21 − 𝐵11 𝐵23

(4.55)

𝑝3 ≡ 𝐵11 𝐵22 − 𝐵12 𝐵21

(4.56)

〈𝑛〉 ≡ 𝑝1 𝐵31 + 𝑝2 𝐵32 + 𝑝3 𝐵33

(4.57)

ve sonrasında

Herbir 𝑧 kökü için 𝑥 ve 𝑦 (4.58) ile elde edilebilir.
𝑥=

𝑝1 (𝑧)
𝑝2 (𝑧)
, 𝑦=
𝑝3 (𝑧)
𝑝3 (𝑧)

(4.58)

5.Adım : Kök Çıkarımı
Köklerin çıkarımı için Sturm serilerinden faydalanılmaktadır. Strum serilerini bir
polinomda kaç tane kök olduğunu tespit etmek için kullanılır. Tanımına ve
detaylı bilgiye ilgili makaleden ulaşılabilir [22]. 10. Dereceden polinom Strum
serisi derecesi 0’dan 10’a kadar olan 11 polinomdan oluşmaktadır. Strum
serilerinde bir aralıktaki gerçek kök sayısı bu aralıktaki işaret değişimlerinin
sayısı kadardır. Sonrasında herhangi bir kök bulma yöntemi ile kökler
hesaplanır.
6.Adım : Dönüş matrisi ve öteleme vektörünün elde edilmesi
Ana matrisin tekil değer ayrışımı ve bir veya daha fazla noktanın
üçgenleştirilmesi bu adımda gereklidir.
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Çizelge 4.1.

5-nokta algoritması özeti

Özet olarak 5-nokta algoritması :
1. 5x9’luk matrisin boş uzayının(null space) çıkarılması
2. Kübik kısıtların açılması
3. 10x20 boyutlu A matrsine kısmi pivotlu Gauss-Jordan eleme yönteminin
uygulanması
4. 10. Dereceden polinomu elde etmek için 3x3 boyutlu B polinom matrisinin
determinant polinomunun açılması
5. 10. Dereceden polinomun köklerinin bulunması
6. 𝑹 ve 𝒕 elde edilmesi

4.2.2 3B – 2B Görüntü Öznitelik Benzeşmelerinden Hareket Kestirimi
(Poz Kestirimi)
Poz kestirimi kameranın bilinmeyen konumunu ve yönelimini bilinen bir
sahneye göre belirlemek olarak tanımlanır [23]. Bir nesnenin 3B pozu (konum
ve yönelimi) bir dizi bilinen 3B noktanın 2B nokta izdüşümünden belirlenebilir.
Bu pozlama tahmini problemi dış kalibrasyon olarak da bilinir. Çözüm için
ihtiyaç duyulan nokta sayısı n, kullanılan yaklaşıma göre değişmektedir.
Literatürde çözüm için doğrudan doğrusal dönüşüm (DLT), perspektif n nokta
çözümü ve yinelemeli yöntemler bulunmaktadır.
Doğrudan doğrusal dönüşüm yönteminde 3B bir noktanın perspektif izdüşüm
denklemi (2.36) kullanılarak 2B koordinatlarının elde edilmesi ile R matrisinin
ve t vektörünün elemanları hesaplanır [9].

𝑥=

𝑟11 𝑋 + 𝑟12 𝑌 + 𝑟13 𝑍 + 𝑡𝑥
𝑟31 𝑋 + 𝑟32 𝑌 + 𝑟33 𝑍 + 𝑡𝑧

(4.59)

𝑦=

𝑟21 𝑋 + 𝑟22 𝑌 + 𝑟13 𝑍 + 𝑡𝑦
𝑟31 𝑋 + 𝑟32 𝑌 + 𝑟33 𝑍 + 𝑡𝑧

(4.60)

Denklem (4.59) ve (4.60)’ de her iki taraf payda ile çarpıldığında her bir
noktadan iki farklı denklem elde edilir.
𝑟11 𝑋 + 𝑟12 𝑌 + 𝑟13 𝑍 + 𝑡𝑥 − 𝑥(𝑟31 𝑋 + 𝑟32 𝑌 + 𝑟33 𝑍 + 𝑡𝑧 ) = 0

(4.61)

𝑟21 𝑋 + 𝑟22 𝑌 + 𝑟13 𝑍 + 𝑡𝑦 − 𝑦(𝑟31 𝑋 + 𝑟32 𝑌 + 𝑟33 𝑍 + 𝑡𝑧 ) = 0

(4.62)
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Dönüş matrisinde 9 ve öteleme vektöründe 3

olmak üzere toplam 12

bilinmeyen için en az 6 adet nokta kullanılması gerekmektedir. Bütün
denklemler
𝑨𝒙 = 0 şeklinde yazılarak tekil değer ayrışımı veya doğrusal olmayan en az
kareler yöntemi ile çözüm elde edilebilir. Daha az noktaya ihtiyaç duyan
yöntemler de mevcuttur. Gerekli asgari nokta sayısı olan 3 noktadan poz elde
etme, perspektif üç nokta problemi (perspective 3 point, P3P) olarak
adlandırılmaktadır. P3P yinelemeli olmayan (non-iterative) bir yöntemdir. Daha
farklı sayıda n adet nokta kullanan teknikler de PnP olarak ifade edilir [9].

Şekil 4.5.

P3P problemi [23]

Herhangi iki 2B nokta arasındaki görsel açı 3B noktalar arasındaki açıya eşittir.
3B’daki 𝑷𝑖 ve 𝑷𝑗 noktalarının arasındaki mesafe 𝑑𝑖𝑗 , 𝑷𝑖 noktasının kamera
merkezine olan uzaklığı 𝑑𝑖 , 𝑷𝑗 noktasının kamera merkezine uzaklığı 𝑑𝑗 ile
ifade edildiğinde 𝑑𝑖𝑗 kosinüs teoreminden hesaplanabilir.

Şekil 4.6.

3B noktalar arasındaki açı ve mesafeler [9]
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𝑑𝑖𝑗 2 = 𝑑𝑖 2 + 𝑑𝑗 2 + 2𝑑𝑖 𝑑𝑗 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑗

(4.63)

P3P problemine bu teorem uygulandığında, her bir kenar için (4.64), (4.65) ve
(4.66) elde edilir [9]. Bu denklem sisteminin çözümü dönüş matrisi ve öteleme
vektörü için en fazla dört farklı sonuç verir. Bu sonuçlardan en iyisi dördüncü
bir nokta kullanılarak seçilir.

𝑑12 2 = 𝑑1 2 + 𝑑2 2 + 2𝑑1 𝑑2 𝑐𝑜𝑠𝜃12

(4.64)

𝑑13 2 = 𝑑1 2 + 𝑑3 2 + 2𝑑1 𝑑3 𝑐𝑜𝑠𝜃13

(4.65)

𝑑23 2 = 𝑑2 2 + 𝑑3 2 + 2𝑑2 𝑑3 𝑐𝑜𝑠𝜃23

(4.66)

Bu denklem kümesinin çözümü için en güncel yöntem Wu-Ritt sıfır ayrışım
tekniği ile çözüm üreten Gao yöntemidir [23]. Bu yöntemde denklem kümesinin
analitik

olarak

çözümü

gerçekleştirilmiştir.

P3P

probleminin

çözüm

sınıflandırılması ile hangi durumlarda bir, iki, üç veya dört çözüm ürettiği de
açıklanmıştır. Yöntemin detayları için ilgili referans [23] incelenebilir. Çözümün
doğruluğunu arttırmak için

aykırı veri eleme

yöntemleri ile

birlikte

kullanılmaktadır.

Üçgenleştirme
Farklı kamera açılarından kamera hareketini kestirmek ve 3-boyutta noktaların
konumlarını hesaplamak iki ayrı problemdir. Bilgisayarlı görmede bu probleme
“structure and motion” problemi adı verilmektedir. Hem kamera hareketi hem
de noktaların konumları bilinmemekte ve çözüm için herhangi birinin bilinmesi
gerekmektedir. Bu açıdan tavuk-yumurta problemine benzetilebilir. Bu
problemlerin birbirinden ayrılması ilk defa Lounget-Higgins tarafından önerilen
yöntem (8-nokta algoritması) ile mümkün olmuştur. 3-boyutlu noktaların iki
farklı kamera pozuna izdüşümlerinden

elde edilen öznetilik benzeşmeleri

kullanılarak pozlar arasındaki dönüş 𝑹 ve öteleme 𝒕
bulunabildiği

hareket

kestirimi

bölümünde
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değişkenlerinin

gösterilmişti.

Öznitelik

benzeşmeleri, 𝑹 ve 𝒕 biliniyorken görüntü düzlemindeki noktaların 3-boyutlu
uzayda konumlarının hesaplanması üçgenleştirme olarak adlandırılmaktadır.
Bu algoritmalar çalışırken bir varsayımda bulunulmuştur. Bu varsayım öznitelik
benzeşimlerinin kesin olduğudur. Gerçekte bunlar kesin değildir veya
tamamen yanlış eşleşmeleridir. Benzeşimler arasındaki hata az olduğunda bile
çözüm gerçeğe yakın olmayabilir. Bu durumda hesaplanan dönüş ve
ötelemelerin gerçek çözüme yakın olacağının bir garantisi yoktur. Yani stabilite
garantisi yoktur. Ölçümde yapılan küçük hataların, problemin çözümünde
küçük hatalara yol açağacı varsayılamaz.

Pratikte görüntülerdeki ölçülen noktaların koordinatları, öznitelik tespit hatası
gibi çeşitli gürültü türleri veya lens bozulmasından (lens distortion)
kaynaklanan geometrik hatalar nedeniyle doğrulukla ölçülemez. Bu nedenle
eşleşen görüntü noktalarının ürettiği doğrular her zaman 3B uzayda kesişmez.
Dolayısıyla ölçülen görüntü noktalarına en iyi şekilde uyan 3B noktasını
bulmak gereklidir. Literatürde, optimizasyonun nasıl tanımlanacağı ve optimal
3B noktasını nasıl bulacağınız konusunda birçok öneri bulunmaktadır. Farklı
optimizasyon kriterlerine dayandıkları için, çeşitli yöntemler gürültü söz konusu
olduğunda 3B nokta 𝑷 'nin farklı tahminlerini üretmektedir.
İki farklı kameranın görüntü düzlemine izdüşümleri 𝒑𝟎 ve 𝒑𝟏 olan 3-boyutlu bir
𝑷 noktasını bulabilmek için en basit yöntemlerden biri, kamera merkezlerinden
çıkarak bu noktalardan geçen doğruların arasındaki en yakın mesafenin orta
noktasını hesaplamaktır [9].

Şekil 4.7.

Kamera Merkezlerinden

Çıkarak Bu Noktalardan Geçen

Doğruların Arasındaki En Yakın Mesafenin Orta Noktası [9]

53

Literatürde bu yönteme doğrusal üçgenleştirme yöntemi adı verilmektedir [21].
Bu yöntem idealde, 𝑷 noktasının birinci kamera düzlemine izdüşümü ile
oluşan vektörün, ölçülen 𝒑𝟎 noktası ile paralel ve 𝑷 noktasının ikinci kamera
düzlemine izdüşümü ile oluşan vektörün, ölçülen 𝒑𝟏 noktası ile paralel olması
gerekliliğine dayanır. Bu vektörler paralel oldukları için vektörerl çarpımları
sıfırdır. 𝑴𝟎 ve 𝑴𝟏 sırasıyla sol ve sağ kameranın izdüşüm matrisleri olmak
üzere
1
𝑴𝟏 = [0
0

𝑟11
𝑴𝟐 = [𝑟21
𝑟31

0 0 0
1 0 0],
0 1 0
= ( 21𝑹

2

𝑟12
𝑟22
𝑟32

𝑟13
𝑟23
𝑟33

𝑡𝑥
𝑡𝑦 ]
𝑡𝑧

(4.67)

𝒕1𝑜𝑟𝑔 )

𝑍1 𝒑𝟎 = 𝑴𝟎 𝑷

(4.68)

𝑍1 𝒑𝟏 = 𝑴𝟐 𝑷

(4.69)

𝒑𝟎 × 𝑴𝟎 𝑷 = 𝟎

(4.70)

𝒑𝟏 × 𝑴𝟏 𝑷 = 𝟎

(4.71)

Vektörel çarpımı ortadan kaldırmak için çarpık simetrik matris kullanıldığında
0
[𝒑𝒋 ] = [ 𝑝𝑗,𝑧
×
−𝑝𝑗,𝑦

−𝑝𝑗,𝑧
0
𝑝𝑗,𝑥

𝑝𝑗,𝑦
−𝑝𝑗,𝑥 ]
0

(4.72)

[𝒑𝟎 ]× 𝑴𝟎 𝑷 = 𝟎

(4.73)

[𝒑𝟏 ]× 𝑴𝟏 𝑷 = 𝟎

(4.74)

[𝒑𝟎 ]× 𝑴𝟎
]𝑷 = 𝟎
[𝒑𝟏 ]× 𝑴𝟏

(4.75)

elde edilir.
[

𝑨=[

[𝒑𝟎 ]× 𝑴𝟎
]
[𝒑𝟏 ]× 𝑴𝟏

𝑨𝑷 = 𝟎
Bu denklem sistemi tekil değer ayrışımı ile çözülebilir. (Ek 8.1)
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(4.76)
(4.77)

Demet Düzeltme (Bundle Adjustment)
Bahsedilen algoritmaların çalışması öznitelik benzeşmelerinin tamamen aynı
noktaları ifade ediyor olması varsayımına dayalıdır. Ancak gerçek hayatta
veriler gürültü ve ölçüm hataları içerirler. Bu durumda algoritmalar hatalı
sonuçlar üretirler ve hataların en aza indirilmeleri için optimizasyon teknikleri
kullanılmaktadır.

P

~
p

p

C
Şekil 4.8.

Görüntü düzlemine izdüşüm ve ölçülen izdüşüm

̃
3B 𝑷 noktasının görüntü düzlemine gerçek izdüşümü 𝒑 ve ölçülen izdüşümü 𝒑
olmak üzere
𝑥
𝒑 = [𝑦],

𝑥̃
̃=[ ]
𝒑
𝑦̃

(4.78)

ölçüm hatası 𝒆
𝑥
𝑥̃
𝑥 − 𝑥̃
̃ = [𝑦] − [ ] = [
𝒆=𝒑−𝒑
]
𝑦̃
𝑦 − 𝑦̃

(4.79)

𝑥
𝑢/𝑤
[𝑦 ] = [
]
𝑣/𝑤

(4.80)

𝑢
𝑷
[ 𝑣 ] = 𝑲 𝑴𝑑𝚤ş [ ]
1
𝑤

(4.81)

Burada

𝑢
[ 𝑣 ] = 𝑲𝑹[𝑰
𝑤
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𝑷
−𝑪] [ ]
1

(4.82)

2
𝑢(𝑹, 𝑪, 𝑷)/𝑤(𝑹, 𝑪, 𝑷)
𝑥̃
𝑚𝑖𝑛
‖[
] − [ ]‖
𝑦̃
𝑅, 𝐶, 𝑃 𝑣(𝑹, 𝑪, 𝑷)/𝑤(𝑹, 𝑪, 𝑷)

olarak

(4.83)

tanımlanır. Bu ifade dönüş matrisi ve bölme işlemi içermektedir.

Dolayısıyla doğrusal olmayan bir optimizasyon problemidir.
𝝅1 ve 𝝅2 izdüşüm matrisleri olmak üzere, 3-B koordinatlardaki 𝑷𝑖 noktalarının
izdüşümleri ile ölçülen noktaların arasındaki fark olan tekrar izdüşüm hatası
(reprojection error) ile oluşturulan maliyet fonksiyonu (cost function)
𝜑(𝒑, 𝑹, 𝒕) = ∑‖𝒑′𝑖 − 𝝅1 𝑷𝑖 ‖22 + ‖𝒑𝒊 − 𝝅2 𝑷𝑖 ‖22
𝑖

ile ifade edilir [8]. Doğrusal olmayan bu maliyet fonksiyonu LevenbergMarquardt algoritması ile optimize edilebilir.
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5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu bölümde önceki bölümlerde detayları verilen öznitelik tabanlı görsel
odometri teknikleri tek kameralı ve çift kameralı durumlarda MATLAB
ortamında “MATLAB Computer Vision Toolbox” ve “OpenCV 3.4.1”
kütüphaneleri kullanılarak çalışılmıştır. MATLAB, MathWorks şirketi tarafından
geliştirilmiş, kendine ait programlama dili olan, bilim insanları ve mühendisler
tarafından yaygın bir şekilde kullanılan nümerik hesaplama yazılımıdır [24].
OpenCV açık kaynak bilgisayarlı görme ve makine öğrenme kütüphanesidir
[25]. OpenCV C++ kütüphanesi derlenerek mex dosyaları aracılığı ile
MATLAB’ a entegre edilmiştir.
Kamera görüntüleri için Bölüm 5.1’de detayları verilen KITTI [26] veri kümesi
kullanılmıştır. Veri kümesindeki ilk 10 kayıt olan KITTI00,…KITTI09 üzerinde
çalışılmıştır. Konum doğruluğu, farklı öznitelik bulma yöntemlerinin eşleşme
sayıları, farklı hareket kestirim yöntemleri, toplam işlem süreleri gibi çeşitli
parametreler bu veriler kullanılarak incelenmiştir.
Benzetimler Intel Core i7-6700HQ @ 2.60 GHz işlemci ve 16GB DDR4-2400
MHz RAM kapasiteli Windows 10 işletim sistemi kullanan dizüstü bilgisayar
üzerinde yapılmıştır.

Veri Kümesi
Çalışmada KITTI (Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü ve Toyota Teknoloji Enstitüsü)
tarafından sağlanan veri kümesi kullanılmıştır. Bu veri kümesinde veriler bir
Volkswagen Passat B6 otomobilinin üzerine yerleştirilmiş bir adet OXTS RT
3003 ataletsel navigasyon sistemi (GPS/IMU), bir adet Velodyne HDL-64E
lazer tarayıcı, iki adet 1.4 Megapiksel Point Grey Flea 2 (FL2-14S3M-C) siyah
beyaz kamera, iki adet Point Grey Flea 2 (FL2-14S3C-C) renkli kamera ve dört
adet Edmund Optics NT59-917 4-8 mm değişken odaklı lens kullanılarak elde
edilmiştir [26]. Veriler 8 çekirdekli Intel-i7 işlemcili bir bilgisayar üzerinde
çalışan Ubuntu Linux işletim sistemi ve gerçek zamanlı veri tabanı kullanılarak
kaydedilmiştir. Kamera görüntüleri 1382 x 512 boyutunda libdc mode 7
formatında kırpılmıştır. Saniyede 10 kare görüntü kaydedilmiştir. Şekil 5.1’ de
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veri kayıt düzeneği ve Şekil 5.2’ de sensörlerin araç üzerindeki yerleşim
şeması gösterilmiştir.

Şekil 5.1.

Verilerin Kaydedildiği Aracın Görüntüsü [26]

Şekil 5.2.

Araç Üzerinde Sensörlerin Yerleşimi [26]

Veri kümesindeki 00 numaralı kayıtdaki GPS/INS verileri aracın yörüngesini
görmek ve veri setini tanımak amacıyla MATLAB ortamında grafik çizilerek
görselleştirilmiştir. Çeşitli anlardaki çizimler ve o anlara ait renkli kamera
görüntüleri Şekil 5.3’te verilmiştir. Aracın başlangıç noktası (0,0) noktası olarak
kabul edilmiştir.
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Şekil 5.3.

GPS / INS verilerinin Grafikleri ve Çeşitli Anlardaki Görüntüleri

Öznitelik Tespiti
Bu bölümde veri kümesindeki görüntüler kullanılarak öznitelik tespit
algoritmaları çalıştırılmıştır. KITTI veri kümesinde 00 numaralı kayıtdaki siyah
beyaz sol kamera görüntülerinin ilk görüntüsü olan “000000.png” dosyası
üzerinde Bölüm 3’de açıklaması yapılan algoritmalar çalıştırılmıştır. Köşe
tespit yöntemlerinde FREAK tanımlayıcısı, SIFT ve SURF’de kendi
tanımlayıcıları

kullanılmıştır.

FAST

algoritması

1455,

SHI-THOMASI

algoritması 2952, HARRIS algoritması 861, SURF algoritması 1072 ve SIFT
3206 öznitelik tespit etmiştir. Her bir algoritmanın çalışma süreleri ve tespit
edilen öznitelik sayıları Çizelge 5.1’de verilmiştir. Bu tablo oluşturulurken
algoritmaların eşik değerlerine herhangi bir atama yapılmayıp varsayılan
değerler ile çalıştırılmıştır. En yavaş çalışan algoritmanın SHI-THOMASI ve en
hızlı çalışan algoritmanın FAST olduğu görülmüştür. Tespit edilen öznitelikler
ilgili görüntü üzerinde işaretlenerek Şekil 5.5, Şekil 5.6, Şekil 5.7, Şekil 5.8 ve
Şekil 5.9 ile görselleştirilmiştir.
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Çizelge 5.1. İlk Görüntüde tespit edilen öznitelik sayıları ve tespit etme
süreleri
Normalize

Tespit Edilen Önitelik Sayısı

Süre (ms)

FAST

1455

82.2

17.7

SHI-THOMASI

2952

300.8

9.8

HARRIS

861

289.8

3.0

SURF

1072

130.0

8.2

SIFT

3206

223.6

14.3

Şekil 5.4.

Sayı (1/ms)

Veri Kümesindeki İlk Görüntü “000000.png”

Şekil 5.5.

İlk Görüntüdeki Harris Öznitelikleri
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Şekil 5.6.

İlk Görüntüdeki Shi-Tomasi Öznitelikleri

Şekil 5.7.

İlk Görüntüdeki FAST Öznitelikleri

Şekil 5.8.

İlk Görüntüdeki SIFT Öznitelikleri
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Şekil 5.9.

İlk Görüntüdeki SURF Öznitelikleri

Öznitelik Eşlemesi
KITTI veri kümesinde 00 nolu kayıtdaki siyah beyaz sol kamera kayıtlarının ilk
görüntüsü olan “000000.png” ile sağ kamera kayıtlarının ilk görüntüsü olan
“000000.png” arasında öznitelik eşleştirmesi yapılmıştır. Eşleştirmeler için
köşe ve kabarcık tipi öznitelikler arasından kendi türleri içinde en hızlı olanlar
FAST ve SURF öznitelikleri ile eşleştirilme denemesi yapılmıştır.
SURF algoritması kullanıldığında sol kamera görüntüsünde 1072, sağ kamera
görüntüsünde

1126

adet

öznitelik

tespit

edilmiştir.

Bu

öznitelikler

eşleştirildiklerinde 325 adet eşleşme sağlanmıştır. Eşleşen öznitelikler sağ ve
sol görüntülerden elde edilen anaglif görüntü üzerinde işaretlenmiştir. Şekil
5.10’da da görülebileceği gibi bu eşleşmeler yanlış eşleşmeleri de
içermektedir.

Şekil 5.10.

Sağ ve Sol Kameralarda Eşleştirilmiş SURF Öznitelikleri

FAST algoritması kullanıldığında sol kamera görüntüsünde 1455, sağ kamera
görüntüsünde

1612

adet

öznitelik
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bulunmuştur.

Bu

öznitelikler

eşleştirildiklerinde 153 adet eşleşme sağlanmıştır. Şekil 5.11’ de anaglif
görüntü üzerinde eşleşen öznitelikler işaretlenmiştir.

Şekil 5.11.

Sağ ve Sol Kameralarda Eşleştirilmiş FAST Öznitelikleri

Eşleşme yöntemleri ve eşleşme sayıları ile ilgili detaylı inceleme ilerleyen
bölümlerde yapılacaktır. Bu bölümdeki bilgiler çalışmanın alt parçaları ile ilgili
denemelerin sonuçlarıdır.
3B Noktaların Geriçatımı (3D Reconstruction)
Öznitelik eşleştirmesinden sonra Bölüm 4.3’te bahsedilen üçgenleştirme
tekniği kullanılarak 3-boyutlu noktalar hesaplanmışıtır. Elde edilen noktalar 3boyutlu grafikler ile Şekil 5.12, Şekil 5.13, Şekil 5.14 ve Şekil 5.15’te
görselleştirilmiştir. Grafiklerdeki siyah kamera şekli

araç üzerindeki sol

kamerayı, kırmızı kamera şekli ise sağ kamerayı ifade etmektedir. Kullanılan
noktalar bir önceki bölümde bahsedilen daha çok eşleşme noktası sağlayan
SURF yöntemi ile elde edilen noktalardır. 3B noktaların farklı açılardan
görselleri aşağıda verilmiştir.

63

Şekil 5.12.

Şekil 5.13.

Hesaplanan 3-Boyutlu Noktalar

Hesaplanan 3-Boyutlu Noktalar (Yakınlaştırılmış)
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Şekil 5.14.

Hesaplanan 3-Boyutlu Noktaların X-Z Düzlemindeki Görüntüsü
(Araca Tepeden Bakış)

Sağ ve sol kamera görüntülerinden elde edilen eşleşmeler ile oluşturulan bu
3B noktalar araçtan yaklaşık 10-40 metre arası uzaklık mesafesinde ve -15,
15 metre yatay eksende yoğunlaşmıştır.
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Şekil 5.15.

Hesaplanan 3-Boyutlu Noktaların X-Y Düzlemindeki Görüntüsü
(Araca Arkadan Bakış)

Şekil 5.15’teki görüntü izdüşüm modeli olarak merkezi izdüşüm değil ortografik
izdüşümdür. Bu nedenle elde edilen görüntüdeki noktaların dağılımı orijinal
görüntüdeki öznitelik noktalarının dağılımından farklı görünmektedir. Benzer
izdüşüm modelinde incelemek amacıyla orijinal görüntü ile aynı boyutlarda
beyaz bir görüntü oluşturulmuş ve elde edilen 3B noktaların tekrar görüntü
düzlemine merkezi izdüşümü yapıldığında Şekil 5.16 elde edilmiştir. İzdüşüm
noktalarının ilgili pikselleri siyah ile gösterilmiş ve görünürlüğü artırmak için
etraflarına kırmızı çemberler çizilmiştir. Şekil 5.17’de oluşturulmuş 3B
noktaların sol kamera düzlemine merkezi tekrar izdüşümü ile elde edilen
noktaların konumları ve tespit edilen öznitelik noktalarının konumları
gösterilmiştir. Noktaların büyük oranda örtüştükleri kolayca görülebilir. Yanlış
eşleştirmelerden kaynaklı hatalar da ‘o’ ve ‘x’ işaretlerinin örtüşmediği yerlerde
görülebilmektedir.
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Şekil 5.16.

Şekil 5.17.

3B Noktaların Sol Kamera Düzlemine Merkezi İzdüşümü

3B Noktaların Sol Kamera Düzlemine Merkezi İzdüşüm Noktaları
ve Tespit Edilen Öznitelik Noktalarının Konumları

Tek Kamera İle Hareket Kestirimi
Tek kamera ile hareket kestirimi iki farklı yöntemle incelenmiştir. Birincisi
doğrudan 2B-2B eşleşmelerden ana matris kullanarak hareket kestirimi ikincisi
bu eşleşmeleri üçgenleştirip 3B noktalar oluşturarak bu noktalara göre poz
kestirimi yöntemiyle hareket kestirimidir.
5.5.1 2B-2B Eşleşmeler Hareket Kestirimi
Bu bölümde ardışık sol kamera görüntüleri kullanılarak göreceli dönüş
matrisleri ve öteleme vektörleri elde edilmiştir. Ardışık iki görüntüdeki SURF
öznitelikleri eşleştirilip bu görüntüler kullanıarak elde edilen anaglif görüntü
üzerinde işaretlenerek Şekil 5.18’ de gösterilmiştir. Eşleşen özniteliklerin yanlış
eşleşmelerden arındırılmış hali Şekil 5.19’da anaglif görüntü üzerinde
gösterilmiştir.
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Şekil 5.18.

Ardışık İki Sol Kamera Görüntüsü Arasındaki SURF Öznitelik

Eşleşmeleri

Şekil 5.19.

Ardışık

İki

Sol

Kamera

Görüntüsü

Arasındaki

Yanlış

Eşleşmelerden Arındırılmış Öznitelik Eşleşmeleri
Daha sonra bu eşleşmeler ile Bölüm Beş Nokta Algoritması4.2.1.25’de
bahsedilen 5-nokta algoritması kullanılarak hareket kestirimi yapılmıştır.
Hesaplanan dönüş matrisi

GPS/INS verisindeki dönüş matrisi

1.0000

0.0027

0.0019

1.0000

-0.0027

1.0000

0.0019

-0.0005 1.0000 -0.0012

-0.0019 -0.0019 1.0000

Hesaplanan öteleme vektörü

0.0021

0.0005 -0.0021

0.0012

1.0000

GPS/INS verisindeki öteleme vektörü

-0.0213 -0.0135 0.9997

-0.0469 -0.0284 0.8587

Elde edilen matrisler her bir karenin bir önceki kareye göre olan öteleme ve
dönüş parametreleridir. Başlangıç noktasına göre bütün karelerdeki mutlak
dönüşler, o kareye kadar olan bütün dönüş matrislerinin çarpımıdır. Bu
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nedenle her bir karedeki öteleme vektörü önceki bütün karelerdeki dönüş
matrislerinin çarpımı ile çarpılarak hareket yörüngesi çizdirilmiştir ve farklı
anlardaki durumları Şekil 5.20’de gösterilmiştir.

Şekil 5.20.

Tek kamera Görüntüleri ile Elde Edilen Navigasyon Bilgisi ve
Farklı anlardaki durumu

Elde edilen sonuçlar grafiklerde görüldüğü gibi ölçek hatası içermektedir.
Bunun nedeni tek kamera kullanılması nedeniyle gerçek ölçeğin bilinmiyor
olması ve herhangi bir optimizasyon uygulanmamasıdır. Bu durumda
hesaplanan öteleme vektörlerinin boyu 1 birimdir ve bu nedenle hata oldukça
fazladır ve kümülatif olarak artmaktadır. Hata grafiği Şekil 5.21 ile verilmiştir.
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Şekil 5.21.

KITTI00-Tek Kamera Görüntüleri ile Elde Edilen Navigasyon
Bilgisindeki Mesafe Hatası

Daha sonra kestirimi yapılan öteleme vektörü gerçek referans değerinden elde
edilen ölçek faktörü ile ölçeklendirilmiştir. Uygulanan yöntemin ana akış
şeması Şekil 5.22’de verilmiştir. Akış şemasındaki aşamalarla ilgili detaylı
açıklamalar öznitelik tespiti için Bölüm 3.1, öznitelik tanımlaması için Bölüm
3.2, öznitelik eşleştirmesi için Bölüm 3.3, yanlış eşleşmelerin elenmesi Bölüm
3.4 ve 5-nokta algoritması için Bölüm 4.2.1.2’de yapılmıştır.
YENİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
ÖZNİTELİK TESPİTİ VE TANIMLAMASI
ÖZNİTELİKLERİ EŞLEŞTİR
YANLIŞ EŞLEŞMELERİ ELE
2B-2B EŞLEŞMELERDEN 5-NOKTA
YÖNTEMİ İLE HAREKET KESTİRİMİ
t VEKTÖRÜNÜ ÖLÇEKLENDİR
ELDE EDİLEN R VE t Yİ ÖNCEKİLERLE
BİRLEŞTİR

Şekil 5.22.

Tek kamera görüntülerinden hareket kestirimi akış şeması
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Şekil 5.23.

KITTI00 – Tek Kamera Görüntüleri İle Ölçek Faktörü Kullanılarak

Elde Edilen Navigasyon Bilgisi ve Farklı Anlardaki Durum

Ölçek düzelmesi yapıldığında mesafe hatalarının azaldığı gözlenmiştir. Ancak
kestirim hatalarının fazla olduğu görülmüştür. GPS/INS verisi ve kameradan
elde edilen hareket yörüngesi Şekil 5.23 ile gösterilmiştir. Şekil 5.24’te görüntü
kare sayısına göre hata grafiği verilmiştir. Hatanın zamanla artma eğiliminde
olduğu gözlenmiştir.
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Şekil 5.24.

KITTI00 - Tek Kamera Görüntüleri İle Ölçek Faktörü Kullanılarak

Elde Edilen Navigasyon Bilgisindeki Mesafe Hatası

Benzer şekilde daha kısa mesafeli bir kayıt olan KITTI03 isimli kayıtta da ölçek
faktörü kullanılmadan ve kullanılarak benzetim yapılmıştır. Şekil 5.25 ve Şekil
5.26’da ölçek faktörü kullanılmadan, Şekil 5.27 ve Şekil 5.28’de ölçek faktörü
kullanılarak

elde

edilen

sonuçlar

verilmiştir.

Öteleme

vektörü

ölçeklendirilmediği durumda ortalama mesafe hatası 100 metre civarında iken
ölçeklendirildiğinde 35 metre olarak gözlenmiştir.

Şekil 5.25. KITTI03 Ölçek Faktörü Kullanılmadan Hareket Yörüngesi
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Şekil 5.26.

KITTI03 Ölçek Faktörü Kullanılmadan Elde Edilen Mesafe Hatası

Şekil 5.27.

KITTI03 Ölçek Faktörü Kullanılarak Elde Edilen Hareket

Yörüngesi

Şekil 5.28.

KITTI03 Ölçek Faktörü Kullanılarak Elde Edilen Mesafe Hatası
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Daha sonra 5 farklı öznitelik tespit yöntemi ile benzetimler yapılmıştır. Elde
edilen ortalama süreler ve ortalama mesafe Çizelge 5.2’de verilmiştir.

Çizelge 5.2. Tek Kameralı Durumda KITTI03 Kaydında Öteleme Vektörü
Ölçeklendirilmiş Benzetimlerde Ortalama Süre ve Ortalama
Mesafe Hatası
HARRIS

SHI-TMS

FAST

SIFT

SURF

Ortalama Süre

128.4 ms

377.7 ms

74.7 ms

319.3 ms

104.7 ms

Ortalama Hata

96.02 m

56.3 m

100.9 m

51.5 m

35.4 m

2.80

1.62

2.72

1.41

1.01

Doğrusal model
eğimi (m/sn)

FAST ile en hızlı çalışma elde edilirken SURF ile en iyi mesafe doğruluğu elde
edilmiştir. En fazla mesafe hatası ise FAST yönteminde gözlenmiştir. FAST
yönteminden sonra en hızlı yöntem SURF yöntemi olmuştur.
Tek kamera kullanımında ana matristen elde edilen hareket kestiriminin ölçek
faktörünün bilinmemesi sebebiyle bu yöntemde harici bir sensöre veya ölçek
kestirimi için sahnedeki çeşitli cisimleri tanıyıp boyutlarını kestiren tekniklere
ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçek faktörü GPS/INS verilerinden elde edilmesine
rağmen hata miktarı fazladır. Mesafe hataları 2B-2B eşleşmeler kullanılarak
ana matris ile elde edilen dönüş matrisi ve öteleme vektörü kestirimindeki
hatalardan kaynaklanmaktadır.
5.5.2 3B-2B Eşleşmeler Hareket Kestirimi
2B-2B eşleşmelerden elde edilen sonuçların oldukça hatalı olması sebebiyle
3B-2B eşleşmelerden poz kestirimi yöntemi incelenmiştir. Bu yöntemdeki
temel amaç kameranın başlangıçta bulunduğu sahnenin yapısının bilindiği
durumda başlayıp bilinen bölgenin dışına çıkarak sadece görüntüler
kullanılarak yörünge kestirimi yapılmasıdır. Dolayısıyla kameranın bulunduğu
ortamdaki 3B yapının biliniyor olması gerekmektedir. Ancak tek kamera ile
harici bilgiler olmadan 3B yapının elde edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle
GPS/INS verisi kullanılarak ilk birkaç görüntüdeki özniteliklerin üçgenleştirme
tekniği ile 3B noktaları elde edilmiştir. Sonraki görüntülerde 3B noktalara göre
poz kestirimi yapılarak ve elde edilen hareket bilgisiyle yeni görüntülerdeki
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öznitelikleri üçgenleştirerek yeni 3B noktalar oluşturulmuştur. Bu noktalar
kullanılarak elde edilen poz kestirimleri her N adet görüntüde bir demet
düzeltme yöntemi ile tekrar izdüşüm hataları en aza indirilerek güncellenmiştir.
Demet düzeltme işleminin hesaplama maliyetinin yüsek olması nedeniyle
bütün pozlar için yapılmayıp W karelik pencerelerde uygulanmıştır. İzlenen
yöntemin akış şeması Şekil 5.29’da verilmiştir. Öznitelik tespit, tanımlama ve
eşleştirme için gerekli bilgiler sırasıyla Bölüm 3.1, 3.2 ve 3.3’te verilmiştir.
Yanlış eşleşmelerin elenmesi için Bölüm 3.4’te verilen aykırı veri eleme
yöntemleri kullanılmıştır. Üçgenleştirme ve poz kesitirimi aşamaları sırasıyla
Bölüm 4.3 ve 4.2.2’de açıklanmıştır. Demet düzeltme Bölüm 4.4’te
bahsedilmiştir.
İLK X ADET KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDE ARDIŞIK
GÖRÜNTÜLERDEKİ EŞLEŞMELERİ GPS/INS VERİSİNİ
KULLANARAK ÜÇGENLEŞTİR

YENİ GÖRÜNTÜ AL
N++
ÖZNİTELİK TESPİTİ VE TANIMLAMASI
3B NOKTALAR İLE SONRAKİ POZDA ALINAN
GÖRÜNTÜDEKİ ÖZNİTELİKLERİ EŞLEŞTİR

P3P YÖNTEMİ İLE 3B NOKTALARA GÖRE POZ KESTİRİMİ
H

ELDE EDİLEN R VE t Yİ ÖNCEKİLERLE BİRLEŞTİR

EŞLEŞEN NOKTALARI ÜÇGENLEŞTİR

GÖRÜNTÜ SAYISI = ? N
E

GEÇMİŞ W ADET POZU OPTİMİZE ET
N=0

Şekil 5.29.

Tek kamera kullanımında 3B-2B eşleşmeler ile hareket yörüngesi
kestirimi akış şeması

Yöntem ilk olarak veri kümesindeki KITTI00 isimli kayıtta denenmiştir. İlk 10
görüntü başlangıç ortamını oluşturmak için kullanılmıştır. Her 5 karede bir
geçmiş 15 poz için pencerelenmiş demet düzeltme uygulanmıştır. Yöntem
belirli bir süre takip yapabilmiş ancak sonrasında takibi kaybetmiştir. Farklı
pencere genişlikleri ve tekrar sayıları denenmiş olsa da sonuç değişmemiştir.
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Takibin kaybolduğu görüntüler incelendiğinde aracın bir süre durakladığı
gözlenmiştir.

Şekil 5.30.

KITTI00’da elde edilen hareket yörüngesi

KITTI03 isimli kayıtta yapılan denemelerde farklı pencere genişliklerinde elde
edilen sonuçlarda değişimler gözlenmiştir. Pencere genişliği arttıkça takip
mesafesi bir miktar artsa da belirli bir pencere genişliğinden sonra daha fazla
artış takip mesafesinde artış sağlamamıştır ve konum takibinin kaybedildiği
görülmüştür. Şekil 5.31, Şekil 5.32 ve Şekil 5.33’te farklı pencere boyutları için
elde edilen sonuçlar verilmiştir.

Şekil 5.31.

KITTI03 pencere genişliği W = 10
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Şekil 5.32.

KITTI03 pencere genişliği W = 30

Şekil 5.33.

KITTI03 pencere genişliği W = 50

Demet düzeltme işlemi poz kestiriminin doğruluğuna katkı sağlamaktadır.
İşlemin etkisi KITTI03’de ilk 90 görüntü ile elde edilen yörüngede
verilmiştir.Şekil 5.34’te demet düzelme işlemi uygalanan ve uygulanmayan poz
kestirim sonuçları verilmiştir. Bu işlemin sağladığı katkının yanısıra
oluşturduğu işlem maliyeti süre açısından negatif etki yaratmaktadır. Demet
düzeltme işlemi uygulanmadan ilk 90 görüntünün süresi 18.33 sn, 10 karelik
pencere kullanımında 33.83 sn, 30 karelik pencere kullanımda 61.04 ve 50
karelik pencere kullanımda 76.85 sn olarak ölçülmüştür. Ayrıca optimize
edilmiş konum bilgisi bu işlemin uygulandığı kare sayısı kadar gecikmeli olarak
elde edilmektedir.
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Şekil 5.34.

Demet düzeltmenin hareket yörüngesine etkisi (Sağdaki grafikte
demet düzeltme uygulanmıştır.)

Stereo Hareket Kestirimi
Bu bölümde başlangıç anında sağ ve sol kameralardan elde edilen görüntüler
ile 3B noktalar elde edilmiştir. Hareket kestirimi için bahsi geçen 3B noktalar
ile sonraki pozda bu noktaların görüntüdeki karşılıklarının bulunması
gerekmektedir. Bu nedenle sol kamera görüntüsündeki öznitelikler ile bir
önceki karede elde edilen öznitelikler eşleştirilmiştir. Önceki pozda elde
edilden 3B nokların indisleri yine önceki pozda elde edilen özniteliklerin
indisleri ile aynı oluğu için güncel öznitelik eşleşmelerinin indisleri ile 3B
noktaların indisleri uyumludur. Örneğin t-1 pozundaki görüntüdeki i indisli
özniteliğin 3B noktası da i indislidir. Dolayısı ile t anındaki j indisli öznitelik i
indisli öznitelik ile eşleştiğinde i indisli 3B nokta ile j indisli öznitelik noktası
eşleşmiştir diyebiliriz. Bu eşleşmeler kullanılarak P3P algoritması ile
kameranın o andaki 3B noktalara göre pozu hesaplanmıştır. Şekil 5.35’te
yöntemin akış şeması verilmiştir. Bu yöntem KITTI veri kümesindeki çeşitli
kayıtlar üzerinde denenmiştir ve sonuçların grafikleri çizdirilmiştir. Ayrıca on
farklı kayıtta farklı öznitelikler ile elde edilen sonuçlar verilmiştir. FAST yöntemi
ile yapılan benzetimlerde KITTI01, KITTI02 ve KITTI06 verilerinde yetersiz
eşleşmelerin olduğu pozlar gözlenmiştir. Bu nedenle bahsedilen veri
kayıtlarında FAST yöntemi ile ilgili sonuçlar verilememiştir. Harris yönteminde
ise KITTI06 verisinde yetersiz eşleşmeler oluşmuştur. Stereo hareket kestirimi
yöntemin çalışma süresi ile ilgili detaylı ölçümler Bölüm 5.6.3’te verilmiştir.
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SONRAKİ POZDA SOL VE SAĞ
KEMARADAN YENİ GÖRÜNTÜLER AL
SOL VE SAĞ KEMARADAN
GÖRÜNTÜLERİ AL

3B NOKTALAR İLE SONRAKİ POZDA ALINAN
GÖRÜNTÜDEKİ ÖZNİTELİKLERİ EŞLEŞTİR

ÖZNİTELİK TESPİTİ VE TANIMLAMASI

P3P YÖNTEMİ İLE 3B NOKTALARA GÖRE
POZ KESTİRİMİ

ÖZNİTELİKLERİ EŞLEŞTİR

ELDE EDİLEN R VE t Yİ ÖNCEKİLERLE
BİRLEŞTİR

YANLIŞ EŞLEŞMELERİ ELE

GÜNCEL GÖRÜNTÜLERDE ÖZNİTELİK
EŞLEŞMELERİ VE YANLIŞ EŞLEŞMELERİ ELE

DOĞRU EŞLEŞEN NOKTALARI ÜÇGENLEŞTİREREK
3B NOKTALARI OLUŞTUR

Şekil 5.35.

EŞLEŞEN NOKTALARI ÜÇGENLEŞTİR

Çift kamera görüntülerinden hareket kestirimi akış şeması

Öznitelik tespit, tanımlama ve eşleştirme için gerekli bilgiler sırasıyla Bölüm
3.1, 3.2 ve 3.3’te verilmiştir. Yanlış eşleşmelerin elenmesi için Bölüm 3.4’te
verilen aykırı veri eleme yöntemleri kullanılmıştır. Üçgenleştirme ve poz
kesitirimi aşamaları sırasıyla Bölüm 4.3 ve 4.2.2’de açıklanmıştır.
5.6.1 Öznitelik Sayıları ve Eşleşme Durumları
Çizelge 5.3’de farklı kayıtlarda her bir pozda sağ ve sol görüntülerde elde
edilen toplam öznitelik ortalamaları verilmiştir. Shi-Thomasi yönteminin en
fazla öznitelik tespit ederken FAST yönteminin en az sayıda öznitelik tespit
eden yöntem olduğu görülmüştür.
Çizelge 5.3. Stereo Görüntülerdeki Toplam Öznitelik Sayısı Ortalamaları

KITTI00
KITTI01
KITTI02
KITTI03
KITTI04
KITTI05
KITTI06
KITTI07
KITTI08
KITTI09

HARRIS

SHI-TMS

FAST

SIFT

SURF

3273
1599
4767
4531
1179
1522
1658
2079
1830

5641
3415
8350
9076
6067
5987
5003
5569
7046
7128

2640
2366
1836
2368
2513
3366
2787

4788
2545
6550
6378
4995
5113
4236
4900
5747
5251

1853
851
2140
4698
1527
1840
1511
1978
2106
1841
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TO PLAM STE REO FEATU RE SAYISI

ÖZNİTELİK SAYISI

HARRIS

SHI-THOMASI

FAST

SIFT

SURF

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Şekil 5.36.

Stereo Görüntülerde Toplam Öznitelik Sayısı Ortalamaları

Çizelge 5.4’de farklı kayıtlarda her bir pozda sağ ve sol görüntülerde elde
edilen toplam özniteliklerdeki eşleşme ortalamaları verilmiştir. Genelde en
fazla öznitelik eşleşmesini SIFT yönteminin sağladığı görülmüştür. En az
sayıdaki eşleşmenin ise FAST yönteminde olduğu görülmüştür. Eşlemelere
yüzdesel olarak bakıldığında ise en yüksek oranın SURF yönteminde elde
edildiği görülmüştür. En düşük oran ise Shi-Thomasi yönteminde görülmüştür.
Eşleşme yüzdelerinin grafiği Şekil 5.38’de verilmiştir.

Çizelge 5.4. Stereo Görüntülerde Ortalama Eşleşme Sayıları

KITTI00
KITTI01
KITTI02
KITTI03
KITTI04
KITTI05
KITTI06
KITTI07
KITTI08
KITTI09

HARRIS

SHI-TMS

FAST

SIFT

SURF

212.2
152.8
298.7
288.2
131.8
121.5
138.1
115.6
123.5

296.7
239.6
409.6
430.3
428.3
327.6
276.8
342.0
298.1
324.3

144.4
134.3
159.1
147.7
161.6
148.6
148.1

302.6
288.5
374.2
452.1
453.3
356.8
288.8
371.4
271.6
314.5

313.3
203.4
377.1
387.2
324.9
317.6
252.4
363.0
316.4
320.2
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O RTALAM A STE REO E ŞLE ŞM E SAYILARI

ÖZNİTELİK SAYISI

HARRIS

SHI-THOMASI

FAST

SIFT

SURF

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Şekil 5.37.

Stereo Görüntülerde Ortalama Eşleşme Sayıları

O RTALAM A STE REO E ŞLE ŞM E O RANLARI
HARRIS

SHI-THOMASI

FAST

SIFT

SURF
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50
40
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0

Şekil 5.38.

Stereo Görüntülerde Ortalama Eşleşme Yüzdesel Oranları

Ardışık görüntülerde en fazla sayıda eşleşme SIFT yönteminde elde edilmiştir.
Birbirini takip eden görüntüler sol kamera görüntüleridir. Çizelge 5.5’te
ortalama eşleşme sayıları ve Şekil 5.39’da grafikleri verilmiştir. En az eşleşme
sayısı ise FAST yönteminde gerçekleşmiştir. Oransal olarak bakıldığında en
yüksek SURF en düşük Shi-Thomasi yöntemi olarak elde edilmiştir. Şekil
5.40’ta eşleşme oranları grafik olarak verilmiştir.
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Çizelge 5.5. Ardışık Görüntülerde Ortalama Öznitelik Eşleşme Sayıları

KITTI00
KITTI01
KITTI02
KITTI03
KITTI04
KITTI05
KITTI06
KITTI07
KITTI08
KITTI09

HARRIS

SHI-TMS

FAST

SIFT

SURF

273.6
126.1
283.1
414.3
142.6
175.7
218.5
172.5
142.1

383.2
198.6
385.4
635.4
407.1
442.7
292.2
539.0
416.7
332.7

182.4
196.6
158.5
202.1
245.6
212.7
162.0

499.0
264.9
516.2
763.1
513.7
602.4
367.7
710.7
529.
434.1

377.9
177.8
384.7
467.6
315.5
391.4
266.4
476.7
404.8
330.6

O RTALAM A ARDIŞIK E ŞLE ŞM E SAYILARI
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SHI-THOMASI
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SIFT
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900
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800

700
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200
100
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Şekil 5.39.

Ardışık Görüntülerde Ortalama Öznitelik Eşleşme Sayıları
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ARDIŞIK E ŞLE ŞM E O RANLARI
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Şekil 5.40.

Ardışık Görüntülerde Ortalama Öznitelik Eşleşme Oranları

3B-2B noktalar arasındaki eşleşme sayıları Çizelge 5.6’da, grafiği de Şekil
5.41’de verilmiştir. En yüksek sayıdaki eşleşmeler SIFT ve SURF’te görülürken
en az sayı FAST yönteminde gözlenmiştir. Oransal eşleşmelerde en yüksek
yüzde SURF’de elde edilirken en düşük ise Shi-Thomasi yönteminde elde
edilmiştir. 3B-2B eşleşme oranlarının grafiği Şekil 5.42’de verilmiştir.

Çizelge 5.6. 3B Noktalar ile Eşleşen Ortalama Öznitelik Sayıları

KITTI00
KITTI01
KITTI02
KITTI03
KITTI04
KITTI05
KITTI06
KITTI07
KITTI08
KITTI09

HARRIS

SHI-TMS

FAST

SIFT

SURF

103.5
60.8
108.5
143.5
66.3
67.8
79.13
55.01
55.4

135.6
87.8
136.6
203.5
174.2
152.6
112.2
175.1
121.4
116.2

54.1
51.9
58.3
59.4
67.5
51.9
49.1

176.3
137.9
188.5
285.6
228.2
211.0
146.0
231.2
154.2
163.3

210.1
117.9
222.2
277.5
199.2
216.5
153.0
254.4
202.1
191.5
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O RTALAM A 3B - 2B E ŞLE ŞM E SAYILARI
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Şekil 5.41.

Ortalama 3B-2B eşleşme sayıları

3B- 2B E ŞLE ŞM E O RANLARI
HARRIS

SHI-THOMASI

FAST

SIFT

SURF
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30
25
20
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10
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0

Şekil 5.42.

Ortalama 3B-2B eşleşme oranı

5.6.2 Hesaplanan Hareket Yörüngeleri
Bu bölümde hesaplanan hareket yörüngeleri ile veri kümesindeki GPS/INS
yörüngelerinin kıyaslaması yapılmıştır. Eşleme oranı ve hızlı olması sebebiyle
verilen yörünge grafikleri SURF öznitelikleriyle elde edilen sonuçları
göstermektedir. Diğer yöntemlerle elde edilen sonuçlar ise çizelge halinde
verilmiştir.
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Mesafe hataları incelendiğinde Shi-Thomasi yönteminin hem ortalama hem de
maksimum mesafe farkında diğerlerine göre daha az hatalı sonuçlar ürettiği
görülmüştür. Ortalama ve maksimum hatalar metre cinsinden Çizelge 5.7’de
verilmiştir. Şekil 5.43 ve Şekil 5.44’te sırasıyla ortalama mesafe hatası ve
maksimum mesafe hatası grafik olarak verilmiştir.

Çizelge 5.7. Farklı Kayıtlar İçin Ortalama ve Maksimum Mesafe Hataları (m)

Kayıt
Görüntü
Mesafesi Sayısı

HARRIS

SHI-TMS

FAST

SIFT

SURF

ort

max

ort

max

ort

max

ort

max

ort

max

KITTI00

3722.3

4541

24.3

76.2

19.5

66.1

19.9

72.9

19.1

57.7

16.3

50.1

KITTI01

2446.5

1101

42.3

82.3

29.3

63.4

-

-

34.7

92.9

41.2

109.3

KITTI02

5056.5

4661

31.4

60.2

23.8

46.7

-

-

35.7

75.4

36.6

79

KITTI03

558.9

801

4.3

8.6

5.2

10.1

3.7

8.6

5.5

11.2

5.9

10.9

KITTI04

393.6

271

7.2

13.8

9.4

17.6

7.7

13.9

8.2

16.5

8.1

15.6

KITTI05

2204

2761

14.9

34.4

7.42

15

10.2

21.4

9.0

25.7

7.2

13.1

KITTI06

1232

1101

-

-

8.36

20.2

-

-

6

14.6

8.7

21.9

KITTI07

635

1101

5.45

9.5

2.92

5.3

3.2

4.5

3.3

5.2

3.39

5.87

KITTI08

3213

4071

16.4

25.8

15.57

26.5

16.8

32.0

21.5

33.9

18.8

28.6

KITTI09

1702

1591

25.8

43.5

17.46

42.5

27.2

42.2

17.1

31.3

19.5

39.4

MESAFE HATASI (M)

O RTALAM A M E SAFE HATASI

Şekil 5.43.

45
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HARRIS

SHI-THOMASI

Ortalama Mesafe Hatası
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FAST

SIFT

SURF

MAKSİMUM MESAFE HATASI

MESAFE HATASI (M)

120

HARRIS

SHI-THOMASI

FAST

SIFT

SURF

100
80

60
40
20
0

Şekil 5.44.

Maksimum mesafe hatası

Mesafe hatalarına doğrusal model uyumlandırıldığında birim zamanda oluşan
mesafe hataları hesaplanarak Çizelge 5.8 elde edilmiştir. Buradaki değerler
m/sn cinsinden verilmiştir. Dolayısıyla bu hata birikimli konum hatasına yol
açmaktadır. Çalışılan verilerdeki toplam mesafe 21164 metre ve toplam
görüntü sayısı kamera başına 22000 adettir.

Çizelge 5.8. Doğrusal model mesafe hatası (m/sn)

KITTI00
KITTI01
KITTI02
KITTI03
KITTI04
KITTI05
KITTI06
KITTI07
KITTI08
KITTI09
Ortalama

HARRIS

SHI-TMS

FAST

SIFT

SURF

0.1133
0.7083
0.1261
0.1102
0.5246
0.1014
0.0897
0.0651
0.2998
0.2376

0.0891
0.4916
0.0921
0.1326
0.6822
0.0425
0.1216
0.0403
0.0594
0.2014
0.1952

0.09
0.0931
0.5509
0.0641
0.0484
0.0651
0.3042
0.1736

0.0827
0.6827
0.1453
0.1439
0.6139
0.0573
0.0857
0.0504
0.0924
0.1933
0.2147

0.0732
0.9403
0.1538
0.1497
0.6061
0.0442
0.1372
0.0535
0.0779
0.2299
0.2465

Daha sağlıklı bir kıyaslama yapılabilmesi için takip dögüsünün kırıldığı kayıtlar
olan KITTI01, KITTI02 ve KITTI06 hesaplamaya dahil edilmeyerek tekrar
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ortalama değerler hesaplanarak Çizelge 5.9 ile verilmiştir. Bütün yöntemlerin
başarılı olduğu kayıtlardaki ortalama değerler incelendiğinde bütün öznitelik
türlerinin oldukça yakın sonuçlar ürettiği gözlenmiştir. Bu yöntemde ortalama
yaklaşık 0.18 m/sn hata oluşmaktadır.

Çizelge 5.9. Doğrusal model mesafe hatası ortalaması (m/sn) (KITTI01,
KITTI02 ve KITTI 6 hariç)

Ortalama

HARRIS
0.1863

SHI-TMS
0.1782

FAST
0.1737

SIFT
0.1763

SURF
0.1764

Hata ölçümlerine uyumlandırılan doğrusal modelin kayıt sonlarındaki hata
miktarının toplam kayıt mesafesine oranla ne kadar hatalı olduğu Çizelge 5.10
ile verilmiştir. Takip dögüsünün kırıldığı kayıtlar olan KITTI01, KITTI02 ve
KITTI06

hesaplamaya

dahil

edilmeyip

tekrar

ortalama

değerler

hesaplandığında elde edilen sonuçlar Çizelge 5.11 ile verilmiştir.
Çizelge 5.10. Doğrusal model yüzdesel mesafe hatası (%)
Görüntü Kayıt
HARRIS
Sayısı Mesafesi
KITTI00
4541
3722,3
1,38
KITTI01
1101
2446,5
3,19
KITTI02
4661
5056,5
1,16
KITTI03
801
558,9
1,58
KITTI04
271
393,6
3,61
KITTI05
2761
2204
1,27
KITTI06
1101
1232
KITTI07
1101
635
1,56
KITTI08
4071
3213
0,82
KITTI09
1591
1702
2,8
Ortalama
1,93

SHITMS
1,09
2,21
0,85
1,9
4,7
0,53
1,09
0,7
0,75
1,88
1,57

FAST

SIFT

SURF

1,1
1,33
3,79
0,8
0,84
0,82
2,84
1,65

1,01
3,07
1,34
2,06
4,23
0,72
0,77
0,87
1,17
1,81
1,7

0,89
4,23
1,42
2,15
4,17
0,55
1,23
0,93
0,99
2,15
1,87

Çizelge 5.11. Doğrusal model yüzdesel mesafe hatası (%) (KITTI01, KITTI02
ve KITTI 6 hariç)

Ortalama

HARRIS

SHI-TMS

FAST

SIFT

SURF

1,86

1,65

1,65

1,7

1,69

87

Bütün

yöntemlerin

başarılı

olduğu

kayıtlardaki

ortalama

değerler

incelendiğinde bütün öznitelik türlerinin oldukça yakın sonuçlar ürettiği
gözlenmiştir ve ortalama yaklaşık %1,7 hata oluşmaktadır.
Hareket yörüngeleri ve hata grafikleri örnek olarak ilk beş adet kayıt için
verilmiştir. KITTI veri kümesindeki “00” numaralı veriler üzerinde SURF
öznitelikleri kullanılarak Şekil 5.35 ile verilen yöntemle navigasyon bilgisi elde
edilmiştir. Elde edilen bilgiler, GPS/INS verisi ile aynı grafik üzeride Şekil
5.45’te gösterilmiştir. Mesafe hatası grafiği Şekil 5.46’da verilmiştir

Şekil 5.45.

SURF Öznitelikleri Kullanılarak Yapılan Stereo Navigasyon
Yörüngesi ile GPS / INS Navigasyon Yörüngesinin Kıyaslaması
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Şekil 5.46.

SURF öznitelikleri kullanılarak Yapılan Stereo Navigasyon
Yörüngesi ile GPS / INS Navigasyon Yörüngesinin Arasındaki
Mesafe Farkı

KITTI veri kümesindeki “01” numaralı veriler üzerinde SURF öznitelikleri
kullanılarak Şekil 5.35 ile verilen yöntemle navigasyon bilgisi elde edilmiştir.
Elde edilen bilgiler, GPS/INS verisi ile aynı grafik üzeride Şekil 5.47’de
gösterilmiştir. Mesafe hatası grafiği Şekil 5.48’de verilmiştir.
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Şekil 5.47.

KITTI veri kümesindeki “01” Numaralı Kayıtta SURF öznitelikleri
kullanılarak Yapılan Stereo Navigasyon Yörüngesi ile GPS / INS
Navigasyon Yörüngesinin Kıyaslaması

Şekil 5.48.

KITTI veri kümesindeki “01” Numaralı Kayıtta FAST öznitelikleri
kullanılarak Yapılan Stereo Navigasyon Yörüngesi ile GPS / INS
Navigasyon Yörüngesinin Arasındaki Mesafe Farkı
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KITTI veri kümesindeki “02” numaralı veriler üzerinde SURF öznitelikleri
kullanılarak Şekil 5.35 ile verilen yöntemle navigasyon bilgisi elde edilmiştir.
Elde edilen bilgiler, GPS/INS verisi ile aynı grafik üzeride Şekil 5.49 ile
gösterilmiştir. Mesafe hatası grafiği Şekil 5.50’de verilmiştir.

Şekil 5.49.

KITTI veri kümesindeki “02” Numaralı Kayıtta SURF öznitelikleri
kullanılarak Yapılan Stereo Navigasyon Yörüngesi ile GPS / INS
Navigasyon Yörüngesinin Kıyaslaması
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Şekil 5.50.

KITTI veri kümesindeki “02” Numaralı Kayıtta SURF öznitelikleri
kullanılarak Yapılan Stereo Navigasyon Yörüngesi ile GPS / INS
Navigasyon Yörüngesinin Arasındaki Mesafe Farkı

KITTI veri kümesindeki “03” numaralı veriler üzerinde SURF öznitelikleri
kullanılarak Şekil 5.35 ile verilen yöntemle navigasyon bilgisi elde edilmiştir.
Elde edilen bilgiler, GPS/INS verisi ile aynı grafik üzeride Şekil 5.51 ile
gösterilmiştir. Mesafe hatası grafiği Şekil 5.52’de verilmiştir.

Şekil 5.51.

KITTI veri kümesindeki “03” Numaralı Kayıtta SURF öznitelikleri
kullanılarak Yapılan Stereo Navigasyon Yörüngesi ile GPS / INS
Navigasyon Yörüngesinin Kıyaslaması
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Şekil 5.52.

KITTI veri kümesindeki “03” Numaralı Kayıtta SURF öznitelikleri
kullanılarak Yapılan Stereo Navigasyon Yörüngesi ile GPS / INS
Navigasyon Yörüngesinin Arasındaki Mesafe Farkı

KITTI veri kümesindeki “04” numaralı veriler üzerinde SURF öznitelikleri
kullanılarak Şekil 5.35 ile verilen yöntemle navigasyon bilgisi elde edilmiştir.
Elde edilen bilgiler, GPS/INS verisi ile aynı grafik üzeride Şekil 5.53 ile
gösterilmiştir. Mesafe hatası grafiği Şekil 5.54’te verilmiştir.
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Şekil 5.53.

KITTI veri kümesindeki “04” Numaralı Kayıtta SURF öznitelikleri
kullanılarak Yapılan Stereo Navigasyon Yörüngesi ile GPS / INS
Navigasyon Yörüngesinin Kıyaslaması

Şekil 5.54.

KITTI veri kümesindeki “04” Numaralı Kayıtta SURF öznitelikleri
kullanılarak Yapılan Stereo Navigasyon Yörüngesi ile GPS / INS
Navigasyon Yörüngesinin Arasındaki Mesafe Farkı
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5.6.3 Hesaplama Süresi Ölçümleri
Bu bölümde iki kameralı durumda algoritmanın çalışma süresi ile ilgili ölçümler
yapılmıştır. Yapılan ölçümlerin sonuçları ortalama olarak Çizelge 5.12 ve en
fazla olarak Çizelge 5.13 verilmiştir. Ortalama işlem süresi grafiği Şekil 5.55 ve
en fazla işlem süresinin grafiği Şekil 5.56 ile verilmiştir. En hızlı yöntemin FAST
olduğu ve SURF yönteminin de yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. En yavaş
yöntemlerin ise Shi-Thomasi ve SIFT yöntemleri olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 5.12. Poz başına ortalama işlem süresi (ms)

KITTI00
KITTI01
KITTI02
KITTI03
KITTI04
KITTI05
KITTI06
KITTI07
KITTI08
KITTI09

HARRIS

SHI-TMS

FAST

SIFT

SURF

271.2
226.5
335.9
313.0
218.1
222.3
208.3
219.7
213.7

404.7
301.7
551.2
618.3
392.5
431.8
338.1
368.2
479.8
465.9

132.5
118.3
99.7
120.3
115.9
154.2
129.1

410.2
267.0
591.0
556.9
412.1
420.2
339.1
417.8
509.7
465.6

139.5
109.6
159.8
151.1
127.2
142.6
131.7
143.5
150.8
140.5

O RTALAM A İŞLE M SÜ RE Sİ
HARRIS

SHI-THOMASI

FAST

700

SÜRE (MS)

600
500

400
300
200
100
0

Şekil 5.55.

Poz başına ortalama işlem süresi
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SIFT

SURF

Çizelge 5.13. Maksimum İşlem Süresi (ms)

KITTI00
KITTI01
KITTI02
KITTI03
KITTI04
KITTI05
KITTI06
KITTI07
KITTI08
KITTI09

HARRIS

SHI-TMS

FAST

SIFT

SURF

768.3
438.7
704.2
626.9
399.7
553.1
276.5
396.3
389.9

1219.9
694.7
1186.7
940.5
630.4
1407.0
537.4
698.0
1376.6
1115.8

433.4
331.8
265.3
441.5
193.2
555.6
506.3

1530.3
729.1
1867.0
1173.0
630.1
1512.0
703.7
937.9
1443.8
1543.7

357.7
355.7
341.6
364.6
349.6
303.4
276.3
235.9
292.5
293.1

M AKSİM U M İŞLE M SÜ RE Sİ
HARRIS

SHI-THOMASI

FAST

SIFT

SURF

2000
1800

SÜRE (MS)

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Şekil 5.56.

Her bir kare için maksimum işlem süresi

Sonrasında algoritmanın farklı basamaklarının işlem süresini nasıl etkilediği ile
ilgili ölçümler köşe ve kabarcık tipi öznitelik tespit etme yöntemlerinin sırasıyla
en hızlıları olan FAST ve SURF yöntemleri ile yapılmıştır. Denemenin yapıldığı
kayıt kısa olması sebebiyle KITTI03 olarak seçilmiştir.
FAST Öznitelikleri İle Yapılan Benzetimdeki Süre Ölçümleri
FAST öznitelikleri kullanıldığında her bir poz başına yöntemin çalışma süresi
ortalama 116.5 ms olarak ölçülmüştür. Fakat bu süre deterministik değildir.
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Yani her bir görüntüde farklı sürede sonuç vermektedir. En fazla süre ise 315.8
ms olarak ölçülmüştür. Şekil 5.57 ile her bir görüntü için geçen toplam işlem
süresi verilmiştir. Daha sonra algoritma basamaklarının ne kadar sürede
çalıştığı ölçülmüştür. Öznitelik tespit, tanımlama ve eşleştirme için toplam
geçen süre öznitelik süresi olarak verilmiştir. Öznitelik süresi, üçgenleştirme
süresi ve poz kesitirim süreleri ayrı ayrı ölçülmüştür. Öznitelik süresi ortalama
92 ms en fazla yaklaşık 200 ms olarak ölçülmüştür, üçgenleştirme süresi
ortalama 20 ms en fazla 100 ms, poz kestirim süresi ise ortalama 3 ms en fazla
110 ms gözlemlenmiştir. Poz kestirim süresinin en fazla olduğu süre
algoritmanın ilk birkaç iterasyonunda oluşmaktadır. Kalan kısımda kararlı bir
çalışma sürdürdüğü görülmüştür.
Bütün bu ölçümler aynı grafik üzerinde Şekil 5.58’de çizdirilmiştir ve Şekil 5.59
ile ortalamaları verilmiştir. Yüzdesel dağılımları ise Şekil 5.60 ile verilmiştir.

Şekil 5.57.

FAST ile Her Bir Kare İçin Toplam İşlem Süresi
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Şekil 5.58.

FAST ile Elde Edilen Toplam Sürenin Bileşeneri, Öznitelik Tespit
ve Eşleştirme, Üçgenleştirme ve Poz Kestirim Süreleri

Şekil 5.59. FAST ile Elde Edilen Ortalama Toplam Sürenin Bileşeneri
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Şekil 5.60.

FAST ile Elde Edilen Toplam Sürenin Yüzdesel Dağılımı

Grafiklerden de görülebileceği gibi işlem süresinin büyük kısmını öznitelik
süresi oluşturmaktadır. En az kısım ise 3B noktalara göre konum ve yönelimin
belirlendiği poz kestirim süresidir.
Daha sonra her bir basamağın nokta sayıları ile ilişkilerini gözlemlemek için
grafikler çizdirilmiştir. Aynı grafik üzerinde toplam öznitelik sayısı ile öznitelik
süresi Şekil 5.61’de verilmiştir. Öznitelik süresinin öznitelik sayısı ile orantılı
olduğu açıkça görülmektedir.
Üçgenleştirme aşaması için sağ ve sol görüntülerde eşleşen noktalar
kullanıldığı için üçgenleştirme süresi ile eşleşen nokta sayısı ilişkisi
incelenmiştir. Şekil 5.62’de eşleşen nokta sayısı ve üçgenleştirme süresi aynı
grafik üzerinde çizdirilmiştir. Üçgenleştirme süresi de nokta sayısıyla
orantılıdır.
Poz kestirim aşamasında ise 3B noktalar ile eşleşme sağlayan 2B noktalardan
faydalanıldığı için 3B-2B eşleşme sayısı ile poz kestirim süresi incelenmiştir.
Şekil 5.63 ile 3B-2B eşleşmelerin sayısı ile poz kestirim süresinin grafiği
verilmiştir. Bu grafikte başlangıç anında görülen zirve nokta sebebiyle ölçek
uyumsuzluğu oluştuğu için Şekil 5.64’te başlangıç bölgesinin yakınlaştırılmış
hali ve Şekil 5.65’te ilk 8. pozdan itibaren elde edilen kısım çizdirilmiştrir. Bu
aşama için nokta sayısı ile geçen süre arasında doğrudan bir ilişki
gözlenmemiştir.
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Şekil 5.61.

FAST İle Her Bir Kare İçin Öznitelik Tespit ve Öznitelik Eşleme
Toplam Süresi ile

Stereo Görüntülerdeki Toplam Öznitelik

Sayıları

Şekil 5.62.

FAST ile Elde Edilen Her Bir Kare İçin Toplam Üçgenleştirme
Süresi ve Stereo Görüntülerdeki Toplam Eşleşme Sayıları
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Şekil 5.63.

FAST İle Her Bir Kare İçin Toplam Poz Kestirim Süresi ve 3B-2B
Eşleşme Sayıları

Şekil 5.64.

FAST İle Herbir Kare İçin Toplam Poz Kestirim Süresi ve 3B-2B
Eşleşme Sayıları (Yakınlaştırılmış)
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Şekil 5.65.

FAST ile Herbir Kare İçin Toplam Poz Kestirim Süresi ve 3B-2B
Eşleşme Sayıları (İlk 7 Görüntü Hariç)

SURF Öznitelikleri İle Yapılan Benzetimdeki Süre Ölçümleri
SURF öznitelikleri kullanıldığında ortalama işlem süresi 151.1 ms olarak
ölçülmüştür. Bu süre sabit değildir ve herbir görüntü karesinde değişmektedir.
En fazla işlem süresi 364.6 ms olarak ölçülmüştür ve herbir karenin işlem
süresi Şekil 5.66 ile görselleştirilmiştir. En fazla işlem süresinin ilk birkaç
görüntüde oluştuğu ve sonrasında en fazla yaklaşık 250 ms olduğu
gözlenmiştir. Başlangıçtaki uzun sürenin sebebi Şekil 5.73’te görülen 3B-2B
poz kestirimi süresindeki başlagıç aşamasındaki tepe değeri olduğu
gözlenmiştir.
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Şekil 5.66.

SURF ile Her Bir Kare İçin Toplam İşlem Süresi

Daha sonra algoritma basamaklarının ne kadar sürede çalıştığı ölçülmüştür.
Öznitelik tespit, tanımlama ve eşleştirme için toplam geçen süre öznitelik
süresi olarak verilmiştir. Öznitelik süresi, üçgenleştirme süresi ve poz kesitirim
süreleri ayrı ayrı ölçülmüştür. Şekil 5.67 ile bütün bu basamakların süreleri
herbir kare için aynı grafik üzerinde ve Şekil 5.68 ile ortalamaları aynı grafik
üzerinde verilmiştir. Öznitelik süresi yaklaşık ortalama

125 ms en fazla

yaklaşık 200 ms olarak ölçülmüştür, üçgenleştirme süresi ortalama 21 ms en
fazla 57 ms, poz kestirim süresi ise ortalama 5 ms en fazla 158 ms
gözlemlenmiştir. Şekil 5.69 ile ortalama sürelerin yüzdesel dağılımları
verilmiştir. İşlemin yüzde 83 gibi büyük bir kısmını öznitelik tespit ve eşleme
süresinin oluşturduğu gözlenmiştir. En az süreyi ise yüzde 3’lük kısmı
kaplayan poz kestirim süresi oluşturmaktadır.
Poz kestirim süresinin en fazla olduğu süre algoritmanın ilk birkaç
yinelemesinde oluşmaktadır. Kalan kısımda kararlı bir çalışma sürdürdüğü
görülmüştür.
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Şekil 5.67.

SURF ile Elde Edilen Toplam Sürenin Bileşeneri, Öznitelik Tespit
ve Eşleştirme, Üçgenleştirme ve Poz Kestirim Süreleri

Şekil 5.68.

SURF ile Elde Edilen Ortalama Toplam Sürenin Bileşeneri
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Şekil 5.69.

SURF ile Elde Edilen Toplam Sürenin Yüzdesel Dağılımı

Öznitelik süresi, toplam öznitelik sayısı ile birlikte Şekil 5.70’te verilmiştir. Bu
sürenin toplam öznitelik sayısı ile orantılı olduğu görülmüştür.

Şekil 5.70.

SURF İle Her Bir Kare İçin Öznitelik Tespit ve Öznitelik Eşleme
Toplam Süresi ile

Stereo Görüntülerdeki Toplam Öznitelik

Sayıları
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Üçgenleştirme aşaması için sağ ve sol görüntülerde eşleşen noktalar
kullanıldığı için üçgenleştirme süresi ile eşleşen nokta sayısı ilişkisi
incelenmiştir. Şekil 5.69’da eşleşen nokta sayısı ve üçgenleştirme süresi aynı
grafik üzerinde çizdirilmiştir. Üçgenleştirme süresinin eşleşen öznitelik sayısı
ile orantılı olduğu gözlenmiştir.

Şekil 5.71.

SURF ile Elde Edilen Her Bir Kare İçin Toplam Üçgenleştirme
Süresi ve Stereo Görüntülerdeki Toplam Eşleşme Sayıları

Poz kestirim aşamasında ise 3B noktalar ile eşleşme sağlayan 2B noktalar
kullanıldığı için 3B-2B eşleşme sayısı ile poz kestirim süresi incelenmiştir. Şekil
5.72 ile 3B-2B eşleşmelerin sayısı ile poz kestirim süresinin grafiği verilmiştir.
Bu grafikte başlangıç anında görülen zirve nokta sebebiyle ölçek uyumsuzluğu
oluştuğu için Şekil 5.73 ile başlangıç bölgesinin yakınlaştırılmış hali ve Şekil
5.74 ile 8. pozdan itibaren elde edilen kısım çizdirilmiştrir. Bu aşama için nokta
sayısı ile geçen süre arasında doğrudan bir ilişki gözlenmemiştir.
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Şekil 5.72.

SURF İle Her Bir Kare İçin Toplam Poz Kestirim Süresi ve 3B2B Eşleşme Sayıları

Şekil 5.73.

SURF İle Herbir Kare İçin Toplam Poz Kestirim Süresi ve 3B-2B
Eşleşme Sayıları (Yakınlaştırılmış)
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Şekil 5.74.

SURF ile Herbir Kare İçin Toplam Poz Kestirim Süresi ve 3B-2B
Eşleşme Sayıları (İlk 7 Görüntü Hariç)
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6. SONUÇLAR
Bu çalışmada görsel sensör kullanımı ile hareket kestirimi konusu
incelenmiştir. Konunun alt bileşenleri

ile ilgili detaylı teorik bilgilere yer

verilmiştir. Tek kamera ve çift kamera kullanımı durumunda hareket
kestiriminin nasıl yapılabileceği açıklanmıştır ve deneysel çalışmalarda
yöntemlerin nasıl sonuç verdiği incelenmiştir.
Tek kamera kullanımı durumunda sahne ölçeğinin bilinmemesi sebebiyle 2B2B eşleşmelerden elde edilen navigasyon bilgisinde mutlak öteleme
vektörünün büyüklüğü bilinmemektedir ve elde edilen vektörler 1 birimdir. Bu
nedenle

bu

vektörün

büyüklüğünün

harici

bir

kaynaktan

alınması

gerekmektedir. Veri kümesindeki GPS ve ataletsel sensörlerden elde edilen
ölçek bilgisi kullanılarak öteleme vektörleri ölçeklendirilmiş ve sonuçlar
incelenmiştir. Ölçeklendirme işlemi yapıldığında hatanın azaldığı görülmüştür
ancak hareket kestirimi hatasının fazla olduğu gözlenmiştir. Daha sonra tek
kamera kullanımı durumunda sadece başlangıç anında 3B ölçeğin biliniyor
olduğu durum için denemeler yapılmıştır. Bu denemelerde 3B-2B eşleşmeler
kullanılarak poz kestirim yöntemi ile sonuçlar elde edilmiştir. Kamera, ölçeği
bilinen bölgenin dışına çıktığında ardışık birkaç görüntüdeki 2B-2B eşleşmeri
üçgenleştirme yöntemi ile 3B noktalar haline getirip sonrasında bu noktalara
göre poz kestirimi yapılmış ve demet düzeltme yöntemi ile optimize edilmiştir.
Bu yöntemde elde edilen sonuçlar bir önceki yönteme göre daha iyi olsa da
hareket yörüngesi takibi tamamlanamamıştır.
İki kamera kullanımı durumunda kameraların göreceli pozlarının yani
arasındaki dönüş matrisi ve öteleme vektörlerinin biliniyor olması mutlak
ölçeğin de biliniyor olmasını sağlamaktadır. Her iki kamera görüntüsündeki
eşleşen noktaların üçgenleştirilmesi ile elde edilen 3-boyutlu noktalar
kullanılarak bir sonraki anda yapılan bu noktalara göre poz kesitirimi tek
kameralı duruma göre çok daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Çift kamera
yönteminin veri kümesindeki 10 kayıtta ortalama %1.5-2 arasında mesafe
hatası ile kestirim yapabildiği gözlenmiştir. Çeşitli öznitelik tespit yöntemleri
kullanılarak yöntemin sonuçlarına etkileri incelenmiştir. Farklı yöntemler
kullanılarak tespit edilen özniteliklerin sayısı, eşleşme sayıları ve oranları ve
bu yöntemler kullanılarak elde hareket yörüngesindeki mesafe hataları
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ölçülmüştür. FAST özniteliklerinin çalışma hızı açısından en hızlı olduğu
görülmüştür ancak eşleşme sayısı düşük olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle veri
kümesindeki bazı kayıtlarda takibi kaybetmiştir. FAST özniteliklerinden sonraki
en hızlı yöntem SURF öznitelikleri olmuştur. SURF yönteminde tespit edilen
özniteliklerin eşleşme sayısının ve oranının da diğer yöntemlerden daha iyi
olduğu gözlenmiştir. Konum doğruluğu açısından yöntemler yakın sonuçlar
vermiş ve en az hatanın Shi-Thomasi yönteminde elde edildiği görülmüştür.
Hesaplama süresi ve eşleşme oranları göz önünde bulundurulduğunda SURF
yönteminin en başarılı yöntem olduğu tespit edilmiştir.
Gelecek çalışmalar için kamera navigasyonun hava araçlarında iniş destek
sistemlerinde kullanımı konusunda çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
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8. EKLER
Tekil değer ayrışımı
Herhangi bir 𝑚 𝑥 𝑛 boyutlu 𝑨 matrisi, 3 adet matrisin çarpımı şeklinde
yazılabilir [9].
𝑨 = 𝑼𝜮𝑽𝑻

𝑼

(8.1)

𝑟 = rank(𝐴) olmak üzere 𝑚 𝑥 𝑝 boyutlu sütunları 𝑨𝑨𝑻 çarpımının

özvektörleri olan, 𝑽 𝑝 𝑥 𝑛 boyutlu sütunları 𝑨𝑻 𝑨 çarpımının özvektörleri olan
ortonormal bir matrislerdir. Ortonoramal matrislerin transpozuyla çapımı birim
matrise eşittir. (𝑼𝑼𝑻 = 𝑰, 𝑽𝑽𝑻 = 𝑰)
𝜮 𝑝 𝑥 𝑝 boyutlu elemanları 𝜎𝑖 tekil değerleri olan köşegen matristir.
𝜎1 ≥ 𝜎2 ≥ ⋯ ≥ 𝜎𝑝−1 ≥ 0

(8.2)

8.1.1 Homojen Denklem Sisteminin Tekil Değer Ayrışımı İle Çözümü
𝑨𝒙 = 𝟎 denklemin çözümü 𝒙 sisteminde 𝑨𝑻 𝑨 matrisinin özdeğeri 0 olan
özvektörüdür.
‖𝑨𝒙‖2 ifadesinin minimum değerini bulmak için
‖𝑨𝒙‖2 = (𝑨𝒙)𝑇 𝑨𝒙 = 𝒙𝑻 𝑨𝑻 𝑨𝒙,

𝒙𝑻 𝒙 = 1

(8.3)

Lagrange çarpanı 𝜆 olmak üzere
𝐿(𝒙) = 𝒙𝑻 𝑨𝑻 𝑨𝒙 − 𝜆(𝒙𝑻 𝒙 − 1)

(8.4)

𝒙’e göre türev alınıp 0’a eşitlenirse
𝑨𝑻 𝑨𝒙 − 𝜆𝒙 = 0

(8.5)

elde edilir. Burada görüldüğü gibi 𝜆, 𝑨𝑻 𝑨 matrisinin bir özdeğerini, 𝒙 = 𝒆𝜆 ’de
ilgili özvektörünü ifade etmektedir. 𝐿(𝒆𝜆 ) = 𝜆 ’nın minimum değeri 0’dır. Bu
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nedenle 𝒙 = 𝒆0 , 0 özdeğerine karşılık gelen özvektörüdür. 𝑨 matrisinin tekil
değer ayrışımı yapıldığında
𝑨 = 𝑼𝜮𝑽𝑻

(8.6)

𝒙 , 𝑨’nın 0 tekil değerine karşılık gelen 𝑽 sütunudur. Bu da sütunlar sıralı
olduğu için en sağdaki sütundur.
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