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ВСТУП
Використання систем керування літальними апаратами в сучасному світі
дозволяє виконувати поставлені задачі автоматично. У складі такої системи
доцільно мати канал зорового сприйняття, як важливе джерело інформації.
Тому розвиток і використання систем технічного зору є перспективним.
Системи технічного зору – система, яка з даних на фото або відео формує
потрібні корегування для системи керування. Використання СТЗ в системах
керування передбачає вирішення задач місцезнаходження об’єкта, контролю
стану об’єктів, розпізнавання об’єктів різних форм. Обробка отриманих даних з
СТЗ виконується ієрархічно.
СТЗ являється одним із найсучасніших засобів візуального контролю, що
також гарантує максимальну ефективність виробництва. Якісна система
забезпечує приріст продуктивності, а також спрощення поставленої задачі.
Вирішення задач розпізнавання та аналізу рухомих об’єктів в СТЗ часто
викликають проблеми оскільки камера знаходиться на борту літального апарату
і буде переміщуватися у просторі разом із ЛА, з цього випливає, що у процесі
зйомки будуть змінюватися умови освітлення и висота зйомки. Тому
використання СТЗ у складі систем автоматичного керування літальними
апаратами потребує швидку та стійку передачу великих обсягів даних, високу
точність приладів, що також є джерелами інформації не тільки для системи
керування, а і для СТЗ.
Задачі які можуть вирішувати СТЗ передбачають використання
стандартних методів які використовуються в таких системах. На сьогодні таких
методів виділення та оцінку параметрів існує багато, і деякі з них розглянуті в
роботі. Таким чином створення та використання систем технічного зору є
актуальним.
В розділі 1 оглянуто використання СТЗ в мультикоптерах, зокрема
розглянуто аналоги розв’язання поставленої задачі.
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В розділі 2 розроблено структурну схему згідно складових СТЗ.
В розділі 3 обрано та обґрунтовано технічне забезпечення для складових
СТЗ.
В розділі 4 розроблено алгоритм обробки зображень та формування
сигналів для системи керування мультикоптером.
В розділі 5 розроблено програмне забезпечення для системи технічного
зору мультикоптером.
Мета дипломного проектування полягає у створені алгоритму та
програмного забезпечення для СТЗ, яка буде передавати зміну параметрів на
систему керування.

Лист

ВЛг61114.16.73.00.00ПЗ
Змн.

Арк

№ докум

Підпис

Дата

4

ВИСНОВКИ
В результаті виконання дипломного проєкту було проаналізовано існуючи
системи технічного зору: загальне призначення, типові задачі, приклади
використання для експлуатації в мультикоптерах в різних умовах, зокрема в
групі. Виявлено основні критерії розробки систем технічного зору.
На наступному етапі виконання проєкту було розроблено структурну
схему СТЗ, та розраховані вимоги до складових СТЗ, для забезпечення
коректної роботи згідно вимогам технічного завдання.
Далі було обрано технічне забезпечення систем технічного зору, згідно
розрахованим вимогам.
На етапі розробки алгоритмів було створено два алгоритми:
- обробки та формування зображень для системи керування
мультикоптера;
- розрахунок координат.
Використовуючи розроблені алгоритми було розроблено програмне
забезпечення для системи технічного зору, що забезпечує прийом інформації з
камери, виконує по кадрову обробку в режимі реального часу. Також в режимі
реального часу проводиться розрахунок для системи керування.
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