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АКТУАЛЬНІСТЬ

Кишеньковий дальномір:

• Measure

• Smart Ruler

• CamToPlan

Програми доступні в PlayMarket та AppStore.

Але вони мають низькі оцінки користувачів, і великий

рейтинг встановлення. Це свідчить, що користувачі

потребують в такій програмі, але з кращими

можливостями.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.tango.measure&hl=ru&gl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.ruler&hl=ru&gl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.ruler&hl=ru&gl=ru


MEASURE
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.tango.measure&hl=ru&gl=ru


SMART RULER
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https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.ruler&hl=ru&gl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.ruler&hl=ru&gl=ru


CAMTOPLAN
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ
НЕВДОВОЛЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

• Ціна продукту – користувачі говорять, що продукт занадто
дорогий

• Відсутність можливості скористатися програмою –

додатки доступні не на всіх типах смартфонів.

• Високе навантаження смартфону – через навантаження
телефона віртуальною реальністю він зменшує свою
продуктивність

• Не якісна робота додатка – програма потребує занадто
багато умов і не може виконати поставлене завдання.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:

більшість програм дальномірів на основі
камери смартфону працюють погано, є
платними або доступні лише деяким
моделям смартфонів. А ті, що вже існують
не є досконалими. Тому задача створення
кращого рішення є актуальним, що я і
намагався зробити.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: 

створити програму-дальномір та
порівняти її якість роботи з аналогами

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Проаналізувати програми аналоги
2. Опанувати програмне забезпечення

С++

3. Виявити та виправити недоліки
4. Створити програму за допомогою

програмного забезпечення С++



ПРИНЦИП РОБОТИ ДАЛЬНОМІРУ

• d – відстань від камери до

лазерного модуля

• L1 - об’єкт на першій відстані

• L2 - об’єкт на другій відстані

• α1 – кут при першій відстані

• α2 – кут при другій відстані

• β – залишок кута зору камери.
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ЕКСПЕРИМЕНТ
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РЕЗУЛЬТАТ



• Потім за допомогою

розробленого алгоритму, 

методом підбору , 

програма вираховує

яскравість пікселі і

продовжує розрахунки

лише після того як знайде

найяскравіші.
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• Саме за допомогою

цьої частини коду, 

програма буде

перевіряти пікселі на

яскравість поки вони не

скінчаться.

for( currentX=1; currentX<image->width()-2; currentX++ ){
for( currentY=1; currentY<image->height()-2; currentY++ ){

L = static_cast<int>(image->pixelColor(currentX,

currentY).red())+

image->pixelColor(currentX-1, currentY).red()+

image->pixelColor(currentX+1, currentY).red()+

image->pixelColor(currentX, currentY+1).red()+

image->pixelColor(currentX, currentY-1).red();
if( L>maxL ){

x = currentX;

y = currentY;

maxL = L;

}
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• Було проаналізовано, оглянуто і порівняно програми
аналоги, для цього використовувалися такі методи:

• 1)Спостереження – метод був використаний для пошуку
програм аналогів

• 2)Порівняння – користувалися для того, щоб порівняти
програми аналоги між собою

• 3)Аналіз – скористалися для того, щоб визначитии
недоліки та переваги інших програм «дальномірів».

• 4)Експеримент – використовувався для калібровки
програми

ВИСНОВКИ
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РЕЗУЛЬТАТИ

• Програма працює коректно лише на відносно

близьких дистанціях, але точніше ніж програми

аналоги

• В майбутньому плануєть удосконалити програму для

вимірювання на більш дальніх відстанях.
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