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Özetçe 

Bilgisayarla görme teknikleri kullanan sporcu takip sistemleri 
farklı yöntemler kullanarak oyuncuları arka plandan 
ayıklamakta ve daha sonra otomatik olarak takip etmektedir. 
Oyuncuların performansları hesaplanmak istenildiğinde, takip 
edilen oyuncunun bir video karesi üzerinde göründüğü 
koordinatları bilmek yeterli olmamaktadır. Piksel cinsinden 
olan resim koordinatlarının oyuncunun saha üzerindeki yerini 
temsil eden gerçek dünya koordinatlarına çevrilmesi 
gerekmektedir. Futbol sahasının düzlemsel olduğunu ön 
bilgisini kullanarak, resim koordinat sistemi ve gerçek dünya 
koordinat sistemi arasındaki ilişkilendirme, düzlemsel 
homografi ile kurulabilir. Bu makalede, üç kameradan oluşan 
bir futbolcu takip sisteminin gerçek saha modeli ile arasındaki  
homografinin hesaplanması üzerine bir tartışma 
sunulmaktadır. 
 

Abstract 

Computer vision based athlete tracking systems use different 
methods to segment players from the background and then 
track them automatically throughout the video. It is 
insufficient to know a player’s position on the image plane if 
we want to extract performance analysis of the player. 
Furthermore, image plane coordinates need to be transformed 
to real world coordinates representing the position of the 
player on the field. Knowing that the soccer field is planar, the 
mapping between the world coordinate system and the image 
coordinate system can be described by a planar homography. 
In this paper, we provide a discussion on homography 
calculations between a three-camera player tracking system 
and the real world soccer field model. 

1. Giriş 

Bilgisayarla görme teknikleri kullanan sporcu takip sistemleri 
son yıllarda araştırmacılar tarafından yoğun ilgi görmektedir. 
İçlerinde basketbol, futbol ve tenisin de bulunduğu birçok 
spor dalında çeşitli çalışmalar ortaya konulmuştur [1, 5, 6, 8, 
10]. Bu çalışmalarda sporcular farklı yöntemler kullanılarak 
arka plandan ayıklanmakta ve daha sonra otomatik olarak 
takip edilmektedir. Bunun sonucunda hem yayıncılar hem de 
antrenörler için çok değerli oyuncu ve takım performans 
analizleri çıkartılabilmektedir. Örneğin futbol için bir 
oyuncunun kaç kilometre koştuğu, maksimum hızı, ortalama 
hızı, attığı depar sayısı tespit edilebilmekte; ayrıca sahada 

daha çok nerelerde bulunduğunu gösteren ısı haritaları 
oluşturulabilmektedir. Dünyada çeşitli liglerde ve büyük 
turnuvalarda bu tür sporcu takip sistemleri yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu uygulamaların gerekli performans 
bilgilerini hesaplayabilmesi için, takip edilen oyuncunun bir 
video karesi üzerinde göründüğü koordinatlarını bilmek 
yeterli değildir. Piksel cinsinden olan resim koordinatlarının 
oyuncunun saha üzerindeki yerini temsil eden gerçek dünya 
koordinatlarına çevrilmesi gerekmektedir.  

 Bilgisayarla görmede, düzlemsel homografi bir 
düzlemden bir başka düzleme olan izdüşümsel eşleme olarak 
tanımlanır.  Futbol sahasının düzlemsel olduğunu ön bilgisini 
kullanarak, resim koordinat sistemi ve gerçek dünya koordinat 
sistemi arasındaki ilişkilendirme, düzlemsel homografi H ile 
kurulabilir. Şekil 1’de görüldüğü gibi, resim üzerindeki bir 
nokta 𝑝′   =    [𝑥′  𝑦′  1]!  ile gerçek sahanın geometrik modeli 
üzerindeki bir nokta 𝑝   =    [𝑥  𝑦  𝑧  1]!  arasında 𝑝′   = 𝐻𝑝  ve 
𝑝   = 𝐻!!𝑝′  ilişkileri vardır. Sahanın 𝑧 = 0  düzleminde 
olduğunu varsayarsak H, sekiz bağımsız bilinmeyenden 
oluşan 3x3 bir matristir ve hesaplanabilmesi için en az dört 
çift gerçek saha noktası ve bunlara resim üzerinde karşılık 
gelen piksel değerlerinin bilinmesi gerekmektedir [3]. Şekil 
2’de görüldüğü üzere, uzunluğu ve genişliği bilinen bir futbol 
sahasında sol üst köşedeki korner noktasını orijin, saha 
uzunluğunu x-ekseni, saha genişliğini y-ekseni olarak kabul 
edersek, işaretli olan 24 gerçek saha  noktasının metre 
cinsinden koordinatlarını hesaplayabiliriz.  Bunlardan en az 4 
tanesi bir video karesi üzerinde belirlenirse, resimde görünen 
saha düzlemi ve gerçek dünya geometrik saha düzlemi  
arasındaki homografi hesaplanabilir. 

Futbol sahasının boyutu gereği tek kamera kullanarak 
bütün sahayı görmek son derece zordur. Bütün sahayı görecek 
bir kamera yerleştirilse bile oyuncular piksel bazında çok 
küçük gözükeceği için hatasız görüntü işleme mümkün 
olmayacaktır. Bu sebeple sahanın farklı bölgelerine bakan en 
az iki kameradan oluşan bir düzenek gereklidir. Bir 
oyuncunun video karesinde daha çok piksel kaplaması, 
görüntü işleme ve takip algoritmaları çalışma kalitesini 

Şekil 1: Geometrik saha modeli ve bir video karesi arasındaki 
düzlemsel homografi. 

978-1-4673-0056-8/12/$26.00 ©2012 IEEE 



 

artıracağından daha yakın çekim görüntüler sunabilen üç 
kamera kullanmak daha da başarılı bir sporcu takip 
uygulaması ortaya çıkartacaktır.  

Bu makalede, üç kameradan oluşan bir futbolcu takip 
sisteminin gerçek saha modeli ile arasındaki homografinin 
hesaplanması üzerine bir tartışma sunulmaktadır. Yöntem 
Şekil 2’de görüldüğü gibi orta yuvarlak hizasına 
konumlandırılmış, sırasıyla sol ceza sahası, orta saha ve sağ 
ceza sahasına doğrultulmuş sabit üç kamera üzerinde 
çalışmaktadır. Her bir kameranın görüş açısı içerisinde 
bulunan saha noktalarından en az dört tanesi maçtan önce 
işaretlenerek video karesinde görünen saha düzlemi ve gerçek 
saha düzlemi arasındaki düzlemsel izdüşümü tanımlayan  
homografi matrisi hesaplanır. Bu matrisin tersi kullanılarak 
video karesinde koordinatları bilinen bir oyuncunun gerçek 
sahada nerede olduğu hesaplanabilir.  

Benzer çalışmalar ve homografi hesaplanması 
anlatıldıktan sonra, deneyler kısmında seçilen nokta sayısının 
sonuçlara etkisi incelenecek ve bir uygulama olarak üç 
kamera görüntüsünün geometrik saha modeli üzerinde 
birleştirilmesi gösterilecektir. 

2. Benzer Çalışmalar 

Hu [5] yaptığı çalışmada basketbol canlı yayını 
görüntülerinde takip ettikleri oyuncuların gerçek saha 
üzerindeki yerlerini belirlemek için pota altındaki boyalı alanı 
çevreleyen 4 noktayı homografi matrisini hesaplamak için 
kullanmaktadır. Kameranın her iki pota altını da görmediği 
zamanlarda ise ardışık video karelerindeki ufak değişimlerden 
yola çıkarak homografi matrisini tahmin etmektedir. Liu [7] 
futbol canlı yayını görüntülerinde ceza sahası üzerinde bilinen 
noktaları kullanarak homografiyi hesaplamakta daha sonra 
kamera pozisyonunun sabit olduğunu varsayarak hesapladığı 
homografi matrisi kullanarak kameranın gerçek 
parametrelerini, rotasyon ve transformasyon matrislerini 
hesaplamaktadır. Kameranın ceza sahasında koordinatı bilinen 
noktalardan yeterli sayıda gördüğü zaman homografi direkt 
olarak hesaplanmakta, aksi durumlarda ise rotasyon ve 
transformasyon matrisleri kullanılarak ardışık kareler 
arasındaki ilişkiden yola çıkılarak homografi tahmin 
edilmektedir. Gupta [4], yaptığı çalışmada buz hokeyi pisti 
üzerindeki çizgi ve yuvarlakları homografi hesaplanması için 
kullanmaktadır. Tien [9] basketbol sahası çizgilerinin 
kesişimden yola çıkarak koordinatları bilinen altı noktayı 
bulmakta ve bu noktaları gerçek saha ve video karesi üzerinde 
görünün sahayı ilişkilendirmekte kullanmaktadır. Farin [2] ise 

yaptığı çalışmada tenis, voleybol ve futbol canlı yayını 
görüntülerinde saha çizgilerini bulmakta; daha sonra bu 
çizgilerin geometrik ilişkilerini ve kesişim noktalarını 
kullanarak bilinen saha noktalarını belirleyerek homografi 
matrisini hesaplamaktadır.  

Yukardaki bahsedilen çalışmaların hepsi yayın görüntüsü 
üzerinden kalibrasyon yapmakta ve oyuncuların gerçek saha 
üzerindeki yerlerini belirlemektedir. Yayın kamerası hareketli 
olduğundan homografi matrisi hesaplanması daha zordur. 
Yeterli nokta bilgisi olmadığı durumlarda yaklaşık bir 
perspektif izdüşüm matrisi hesaplanması gerekebilir.  Bu 
makaledeki çalışmanın amacı ise konum, açı ve optik 
kaydırma değeri değişmeyen çoklu kamera sistemleri kullanan 
oyuncu takip uygulamaları için daha kesin bir homografi 
matrisi hesaplanmasıdır. Hesaplanan homografi matrisi video 
boyunca değişmeyip bir kereye mahsus hesaplanacağından 
dolayı nokta seçimleri elle yapılmaktadır.   

3. Homografi Hesaplanması 

Bir noktanın gerçek dünya koordinatları 𝑝 = 𝑥, 𝑦, 𝑧, 1 ! ile 
resim koordinatları 𝑝! = 𝑥!, 𝑦!, 1 ! arasındaki ilişki iğne 
deliği kamera modeline göre aşağıdaki gibi tanımlanır: 
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𝐾: kameranın içsel parametreleri 
𝑅:  kameranın noktaya göre bulunduğu açıyı tanımlayan 
dönme matrisi 
𝑇: kameranın noktaya göre bulunduğu pozisyonu tanımlayan 
öteleme vektörü 

 
Futbol sahasında seçilebilecek tüm noktalar bir düzlem 

üzerinde, 𝑧 = 0, tanımlanabilir: 
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Homografi matrisi H, ℎ!! = 1 olacak şekilde normalize 

edilir, sekiz bağımsız parametreden oluşur  ve çözümü için en 
az dört nokta çifti gerekmektedir [5]. Noktaların sonsuzda 
kesişen doğrular üzerinde seçilmesi en az hata ile sonuçlar 
alınmasını sağlamaktadır. Geri izdüşüm hatası, en küçük 
kareler yöntemi ile hesaplanarak bulunur: 
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Çoklu kamera sistemlerinde video karelerinin birbirleri ile 

olan ilişkisi düzlemsel homografi, 𝐻!"   ile tanımlanir:  
 
                                   𝑝! = 𝐻!"  𝑝!                              (7) 

Şekil 2: Geometrik futbol sahası modeli ve koordinatları 
bilinen saha noktaları. 

 



 

 
𝑝! : saha üzerindeki p noktasının, A kamerasının video 
karesindeki koordinatları  
𝑝! : aynı noktanın B kamerasının video karesindeki 
koordinatları 
 

Kameraların ortak olarak gördüğü noktaları işaretleyerek 
sistemin hatasını azaltmak mümkündür. 

4.  Deneyler 

4.1. Doğru Saha Noktalarının Seçilmesi 

Daha öncede bahsedildiği gibi video karesinde görünen saha 
ile geometrik saha modeli arasındaki düzlemsel izdüşümün 
hesaplanması için en az dört nokta gerekmektedir. Bu 
bölümde kullanılan nokta sayısı ile geri izdüşüm hatası 
arasında ilişki incelenecektir. Şekil 2’de görüldüğü üzere ceza 
sahası üzerinde ve çevresinde koordinatları bilinen sekiz adet 
nokta vardır. Bu noktaların tamamı resim üzerinde 
işaretlendikten sonra, en az dört çift nokta olmak üzere farklı 
kombinasyonlar kullanılarak homografi matrisi 
hesaplanmıştır. Daha sonra resimdeki işaretlenen sekiz nokta 
bu matris kullanılarak gerçek saha koordinatlarına çevrilmiş 
ve aradaki geri izdüşüm hatası hesaplanmıştır. Tablo 1’de 
kullanılan noktalar ve geri izdüşüm hataları arasından ilişki 
görülmektedir. Beklenildiği gibi nokta sayısının artması 
resimde görünen saha modeli ve gerçek dünyadaki geometrik 
saha modeli arasında daha doğru bir düzlemsel izdüşümün 
hesaplanmasını sağlamaktadır. İkişer noktadan oluşan 2 
paralel çizginin (3, 4, 5 ve 6 numaralı noktalar 
işaretlendiğinde) yetersiz kalma sebebi ise kameralardan 
gelen görüntünün lens özelliğinden dolayı bozulması ve 
çizgilerin tam olarak düz gözükmemesidir. Bu sebeple saha 
genişliğini tamamını kapsayan iki paralel çizgi kullanıldığında 
en doğru sonuçlar alınmaktadır. 

Tablo 1: Kullanılan noktalar ve geri izdüşüm hatası 
arasındaki ilişki 

Kullanılan noktalar Geri izdüşüm hatası 
3, 4, 5, 6 1.12m 

1, 2, 3, 4, 5, 6 0.75m 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0.41m 

 

4.2. Çoklu Kameralar İçin Homografi Hesaplanması 

Önceki bölümün sonuçlarından yola çıkarak 1 (sol) ve 3 (sağ) 
numaralı kameralar üzerinde ikişer paralel çizgi, 2 (orta) 
numaralı kamera üzerinde ise üç paralel çizgi oluşturan sekizer 
adet nokta işaretlenmiştir. İşaretlenen noktalar Şekil 3a’da 
görülmektedir. Bu noktalar kullanılarak her bir kamera için bir 
homografi matrisi hesaplanmıştır. Bunun sonucunda ortaya 
çıkan geri izdüşüm hatası değerleri Tablo 2’nin ikinci 
sütununda verilmiştir. Geri izdüşüm hataları incelendiğinde 
sonuçların 1 ve 3 numaralı kameralar için yaklaşık olarak aynı 
olduğunu, 2 numaralı kamera için ise hata payının 1 metreye 
yakın olduğu görülmektedir. Bu durum iki farklı sebeple 
açıklanabilir. Birincisi orta yuvarlağı kesen çizginin dört nokta 
ile işaretlenmesine karşın, bu çizgiye paralel olan iki çizginin 
ikişer nokta ile işaretlenmiş olmasıdır. Bölüm 3.1’de 
açıklandığı gibi kamera görüntüsün lens özelliklerinden dolayı 
bozulduğu için çizgiler tam olarak düz gözükmemektedir. Bu 
sebeple çizgilerin doğru biçimde örneklendirilmesi için iki 
nokta yeterli olmamaktır. İkinci sebep ise görüntünün sahanın 
geniş bir bölümünü kapsamasına rağmen kullanılan çizgiler 
birbirine çok yakın olmasından dolayısıyla düzlemi tam olarak 
temsil edememesidir.  

Tablo 2: Farklı koşullarda her bir kamera için geri izdüşüm 
hatası 

 
 

Kamera No 

Her bir kamera 
için 8er nokta 

kullanıldığında 

Bağlayıcı 
noktalar 

kullanıldığında 
1  0.41m 0.31m 
2  0.97m 0.65m 
3 0.42m 0.34m 

 

4.3. Çoklu Kamera Görüntülerinin Birleştirilmesi 

Her bir kameranın homografi matrisi kullanılarak, video 
karelerindeki bütün pikselin gerçek saha modeli üzerine 
izdüşümü alınmaktadır. Bu işlem sonucu ortaya çıkan resim, 
üç kameranın görüntüsünün z = 0 saha düzlemi üzerinde 
birleşimidir. Şekil 4a’da kamera görüntüleri birleşimi 
incelendiğinde daha açık renkle gösterilen kesişim alanlarında 
kaymalar olduğu gözükmektedir. Özellikle orta kameranın 1 

Şekil 3a: Sol (1), orta (2) ve sağ (3) kamera üzerinde işaretlenen saha noktaları yuvarlaklar ile gösterilmektedir. 

Şekil 3b: Sol (1), orta (2) ve sağ (3) kamera üzerinde işaretlenen saha noktaları yuvarlak ile, bağlayıcı noktalar üçgen ile, Şekil 
3a’ya ek olarak işaretlenen bağlayıcı noktalar ise kare ile gösterilmektedir. 



 

metre civarındaki hata payı görüntülerin tam olarak üst üste 
oturmamasına yol açmaktadır. Bu sorunu gidermek için 
kesişen görüntü alanlarında gerçek dünya koordinatları bilinen 
bağlayıcı noktalar işaretlenmelidir. Şekil 3b’de bağlayıcı nokta 
olarak işaretlenen noktalar üçgenler ile gösterilmektedir. 
Kareler ise Şekil 3a’daki noktalara ek olarak işaretlenen 
bağlayıcı noktaları göstermektedir. Komşu kameralar arasında 
ortak en az üç nokta işaretlenmek koşulu ile, sol kamera için 9, 
orta kamera için 12 ve sağ kamera için 9 nokta kullanılarak 
homografi hesaplandığında Tablo 2’nin üçüncü sütununda 
gösterilen geri izdüşüm hataları ortaya çıkmıştır. Bağlayıcı 
noktalar kullanıldığında tüm kameralar için (özellikle 2 
numaralı kamera için) hata paylarının azaldığını görmekteyiz. 
Şekil 4b’deki kamera görüntüleri birleşimini Şekil 4a’daki ile 
karşılaştırdığımızda farkı net bir biçimde görebilmekteyiz. 
Kamera kesişim alanları incelendiğinde kamera görüntülerinin 
başarılı bir biçimde üst üste oturduğunu çim izlerinden ve ceza 
sahası köşelerinden kolaylıkla gözlemleyebiliyoruz.  

5. Sonuç 

Bu makalede, üç kameradan oluşan bir futbolcu takip 
sisteminin gerçek saha modeli ile arasındaki  homografinin 
hesaplanması üzerine bir tartışma sunulmuştur. Her bir kamera 
ve saha modeli arasındaki izdüşümsel eşleme, saha genişliği 
boyunca uzanan en az iki paralel çizgi kullanıldığında daha 
düşük hata oranı ile hesaplanmıştır. Kamera görüntülerinin 
gerçek saha modeli üzerine izdüşümü alındığında, kesişim 
bölgelerinde kaymalar olduğu gözlemlenmiştir. Her bir 
kamera görüntüsünde işaretlenen sekiz noktaya ek olarak 
komşu kameraların kesişim bölgelerinde gerçek saha 
koordinatı bilinen üç bağlayıcı nokta daha kullanılarak 
homografi hesaplandığında; hem geri izdüşüm hatalarının 
azaldığını hem de kamera görüntülerinin saha modeli üzerinde 
doğru bir biçimde kesiştiğini gözlemledik. Bu yöntemi 
kullanarak oyuncuların gerçek saha üzerindeki pozisyonları 
yaklaşık 30 – 65 cm arası yanılma payı ile 
hesaplanabilmektedir.  

Bu çalışmayı takiben, elle işaretlenen saha noktalarının 
otomatik olarak algılanması; kameraların birbirine ve sahaya 
göre pozisyonlarının hesaplanması; yöntemin farklı sayıda 

kameralar kullanılarak performansının karşılaştırılması 
planlanmaktadır.  

6. Teşekkür 

Bu çalışmaya verdiği destekten ötürü Digiturk’e teşekkür 
ederiz. 
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Şekil 4a: Şekil 3a’daki noktalar işaretlenerek hesaplanan 
homografi matrisleri kullanılarak birleştirilen üç kamera 

görüntüsü. Açık renkli alanlar kameraların görüşlerinin saha 
üzerinde kesiştiği bölgeleri göstermektedir. Çim izlerine 

bakıldığında bu bölümlerde ciddi kaymalar olduğunu 
görmekteyiz. 

Şekil 4b: Şekil 3b’deki noktalar işaretlenerek hesaplanan 
homografi matrisleri kullanılarak birleştirilen üç kamera 

görüntüsü. Şekil 4a ile karşılaştırıldığında kesişim 
alanlarındaki kaymaların tamamen ortadan kalktığını 

görmekteyiz . 


