87 شماره پیاپی

59  زمستان،6  شماره،64  جلد،مجله مهندسی برق دانشگاه تبريز

تعیین موقعیت عملگر نهايی يک ربات موازی چهار درجه آزادی با استفاده از روش
بینايی ماشین
 دانشیار،3 قادر کريمیان، دانشیار،2 مهران محبوبخواه، کارشناسیارشد،1الناز قنبری
el-ghanbary92@ms.tabrizu.ac.ir - تبريز – ايران-  دانشگاه تبريز-  دانشکده مهندسی مکانیک-1
mahboobkhah@tabrizu.ac.ir - ايران- تبريز-  دانشگاه تبريز-  دانشکده مهندسی مکانیک-2
karimian@tabrizu.ac.ir - ايران- تبريز-  دانشگاه تبريز-  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-3

 نیازمند، تضمین دقت حرکتی آنها. کاربردهای زيادی دارند، مکانیسمهای موازی به دلیل دقت و سفتی باالتر نسبت به رباتهای سری:چکیده
 روش، از میان انواع ابزارهای دقیق اندازهگیری.اندازهگیری موقعیت و جهتگیری عملگر نهايی ربات و انجام کالیبراسیون سینماتیکی ربات است
ً
 يک سامانه اندازهگیری بر پايه علم بینايی، در اين پژوهش. کاربرد آسان و دقت نسبتا مناسب است، دارای مزايايی نظیر هزينه کم،بینايی ماشین
. طراحی شده است، در محیط نرمافزاری متلب،ماشین برای اندازهگیری موقعیت و جهتگیری سکوی متحرک يک ربات موازی چهار درجه آزادی
 يک هدف مثلثی بهعنوان ويژگی تصوير در. کالیبراسیون دوربین با جعبهابزار متلب انجام شده است. يک دوربین استريو میباشد،ابزار اندازهگیری
 ماتريس دوران و بردار، با تصويربرداری از موقعیتهای سکو و پردازش تصاوير در سامانه طراحیشده در نرمافزار متلب.اندازهگیری استفاده میشود
 از، برای بررسی صحت و دقت سامانه اندازهگیری پیشنهادی.جابجايی موقعیتها به دست آمده و موقعیت دقیق عملگر نهايی ربات مشخص میشود
 نتايج، با توجه به ماهیت روش بینايی ماشین. سنجه و ساعت اندازهگیری به کار میرود نیز استفاده شده است،روش دقیق متداول ديگری که در آن
 میتوان به دقتهای باال نیز دست،حاصل از آن در اين پژوهش از دقت قابلقبولی برخوردار بوده و در صورت تقويت سختافزارهای مورداستفاده
.يافت
 بردار جابجايی، ماتريس چرخش، استخراج ويژگی، استريو، بینايی ماشین، مکانیسم موازی:واژههای کلیدی

Pose determination of a 4DOF parallel robot end effector using
machine vision
E. Ghanbary1, Master of science, M.Mahboobkhah2, Associate professor, G.Karimian3, Associate professor
1- Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: el-ghanbary92@ms.tabrizu.ac.ir
2- Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: mahboobkhah@tabrizu.ac.ir
3- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: karimian@tabrizu.ac.ir
Abstract: Parallel mechanisms are more utilized, because of their extra precision and stiffness in comparison with serial
mechanisms. Measuring position and orientation (pose) of parallel robot end effector and performing kinematic calibration, is a
guaranty for, moving precision of these robots. Through different measurement devices, machine vision has advantages such as low
cost, simplicity in use and rather appropriate precision. In this research, in order to measure pose of end effector of a 4-DOF (degree
of freedom) parallel robot, a vision-based measurement system, is designed and implemented in Matlab software. The laboratory
device is a stereo camera. Camera calibration is carried out in Matlab. A triangular shape is used as feature on the robot end effector.
By processing the images acquired from pose of end effector, in designed measurement system, rotation matrix and translation vector
are obtained and the exact position of the end effector is revealed. For investigating precision and accuracy of proposed measurement
system, a conventional measurement method with the help of gauge block and indicator, is used. According to the nature of machine
vision, the results achieved in this examination, are acceptable; although better precision can be attained by improving devices used
in this research.
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 -1مقدمه
مکانیسمهای موازی محبوبیت فراوانی در صنعت و علوم مهندسی نظیر
ماشینکاری ،علم اندازهگیری ،تجهیزات پزشکی پیدا کردهاند .اين
مکانیسمها ساختار سینماتیکی حلقه بستهای هستند که دقت و سفتی
باال و توانايی تحمل بارهای زيادی را دارند [ .]1تعداد زياد اتصاالت و
مفاصل غیرفعال ،عملکرد اين مکانیسمها را تحتالشعاع قرار میدهند.
اين مشکل توسط کالیبراسیون سینماتیکی ساختار ،قابل جبران است
که مرحله مهم اين پروسه ،تعیین مکان (موقعیت 1و جهتگیری)2
سکوی متحرک ربات به کمک ابزار اندازهگیری خارجی است [ .]2لیزر،
زاويهسنج مهندسی ،شیبسنج ،ماشیناندازهگیری مختصات ،سیستم
دو توپ و میله[ ،]3-8ابزارهای اندازهگیری متداولی در اين زمینه
هستند که در اين میان ،روش اندازهگیری مبتنی بر بینايی 3که روشی
غیرتماسی با هزينه پايین و در عین حال با تنظیمات و کاربرد آسان
است ،در ده سال اخیر بهعنوان يک ابزار استاندارد در علم اندازهگیری
ً
تثبیت شده است و روش سادهتر و البته با دقت نسبتا مناسبی میباشد
[.]5 ،7
استفاده از بینايی استريو حوزه کاری گستردهای دارد ،برای مثال
در مرجع [ ]12برای کاربرد جراحی از يک سامانه واقعیتافزوده و از
بینايی استريو استفاده شده است که در آن اطالعات حاصل از تعیین
موقعیت سهبعدی سه نشانه دايروی که روی عضو مورد آزمايش قرار
دارند ،به تصاوير ِامآرآی آن عضو افزوده میشود و درنهايت تصاوير
حاصل از انطباق مدل سهبعدی با تصاوير حقیقی ،در جراحی به کار
میرود .برای استخراج اطالعات سهبعدی و ساخت مدل سهبعدی ،از
يک دوربین استريو با تفکیکپذيری  1226×847پیکسل استفاده شده
و با استفاده از روابط مربوط به استريو موقعیت سهبعدی نشانهها تعیین
شده و مدل سهبعدی ساخته میشود .در مرجع [ ،]11تخمین مکان
بازيکنان فوتبال در زمین با دوربینهای کالیبرهنشده ،بررسی شده
است .برای کالیبراسیون ،استخراج نقاط مناسبی از زمین فوتبال که از
تقاطع بهترين دسته خطوط که از تبديل هاف به دست میآيند ،مدنظر
است؛ رابطهای بین مختصات دوبعدی دو تصوير فرضی از زمین فوتبال
به دست میآيد .در مرحله بعد با عمود فرض کردن يکی از دوربینها
نسبت به زمین ،رابطهای نیز برای مختصات تصويـر دوربـین مـذکـور،
برحسب اندازههای استاندارد زمین فوتبال به دست میآيد که با
جايگذاری آن در رابطه اولیه ،رابطه نهايی بین مختصات دوبعدی تصوي ِر
دوربین (با هر زاويه دلخواه) و مختصات سهبعدی نقاط در زمین فوتبال،
به دست میآيد؛ با محاسبه خطای بین ،خطوط تبديليافته با اين رابطه
و خطوطی که از تصوير استخراج شدهاند ،دسته خطوط با کمترين خطا
بهعنوان بهترين دسته برای کالیبراسیون انتخاب میشوند .از نظر
متحرک يا ثابت بودن دوربین ،دو نوع تنظیمات وجود دارد؛ در نوع
متحرک ،يک يا دو دوربین (با مشخصات اسمی نوری يکسان) روی
سکوی متحرک ربات قرار میگیـرنـد ،کـه بـه اصطالح بـه سیستم
چشم-روی-دست 4مشهور است .اين روش ،تخمین دقیقی از موقعیت
سکو میدهد ،اما بـه دلیـل حـرکت دوربین بـا سـکوی ربـات ،تنها

Serial no.78

تعیین موقعیت عملگر نهايی...

اندازهگیری بهصورت محلی امکانپذير است و بايد يک قید کالیبراسیون
دقیق در محیط ربات ،بهعنوان مبنای سکوی ربات ،قرار داشته باشد.
در مقابل ،روش دوربین ثابت ،میتواند در رباتهای موازی به کار رود که
در آن ،دوربین طوری در فضای حرکتی ربات قرار داده میشود که
بتواند ديد مناسبی از ويژگیهای موردنظر روی عملگر نهايی ربات
داشته باشد .تنها محدوديت اين روش ،مصالحهای است که بايد بین
دقت و میدان ديد دوربین داشت (بهطوریکه دقت با کاهش فاصله
کانونی دوربین افزايش میيابد امـا از طـرفی میدان ديـد نیز کاهش
میيابد) .اگر از يک دوربین استفاده شود ،پردازش تصوير سريعتر انجام
میشود ،اما اين روش در تخمین عمق عملگر نهايی نسبت به دوربین،
محدوديت دارد .در استفاده از دو دوربین ،عمق بهطور مستقیم قابل
اندازهگیری میباشد.
در مراحل اندازهگیری ،میتوان از شکل هندسی بازو و يا مفاصل
ربات بهعنوان يک ويژگی از تصوير که قابل شناسايی و تعقیب باشد
استفاده کرد ،اما ازآنجايیکه در رباتهای موازی امکان سد شدن مسیر
ديد دوربین وجود دارد ،بهترين راه ،استفاده از نشانهگذاری روی عملگر
نهايی ربات میباشد .هرچند استفاده از سه نقطه روی عملگر نهايی
ربات برای تشخیص موقعیت و جهتگیری عملگر کافی میباشد ،اما
استفاده از سه نقطه به دلیل بـه وجود آمـدن نـويز و خطـای اندازهگیری
اشکال دارد .ازاينرو بهتر است چهار نقطه يا بیشتر به کار برده شوند؛
تعداد نقاط بیشتر خطا را کاهش میدهد ،اما افزايش زمان محاسبات را
به همراه خواهد داشت [ .]2در مرجع [ ]12از بینايی استريو (دو
دوربینه) در تعیین محل بازوی مکانیکی يک ربات سری استفاده شده
است .دو دوربـین با اجـزاء حـساس به نـور از نـوع سیموس ،5و
تفکیکپذيری 462×672پیکسل ،بهعنوان يک دوربین استريو،
استفاده شدهاند .موقعیت سه نقطه روی بازوی ربات به کمک روش
مثلثبندی ،اندازهگیری شده است .با روش مثلثبندی ،محاسبه عمق
يا بعد سوم يک نقطه در فضای سهبعدی ،با يافتن نقاط متناظر در دو
تصوي ِر استريو و سپس محاسبه اختالف مکان( 6متناسب با عکس
عمق) ،امکانپذير است .در اين مقاله برای تخمین جهتگیری نیز از
موقعیتهای اندازهگیریشده برای سه نقطه و روابط برداری استفاده
شده است .برای ربات سری در فاصلـه  622میلیمتـر از دوربیـن ،دقـت
اندازهگیری يک میلیمتر و در آزمايش روی يک ربات چرخدار ،دقت 8
میلیمتر گزارش شده است .جانز و همکارانش [ ]13مکان سکوی
متحرک يک ربات با فضای کاری12میلیمترمکعب را با اندازهگیری بر
پايه بینايی دونما تعیین کردند .دو دوربین تکرنگ بـا تفکیکپذيری
 1226×1226پیکسل ،بهصورت عمود نسبت به هم ،رو به يک هدف
مشکی رنگ با سه توپ سفید روی آن ،تنظیم شده است .ابتدا کل
تصوير پردازش شده و با تعريف يک آستانهگیر درجه خاکستری،
پیکسلهای تصوير به دو بخش سیاه و سفید تقسیم میشوند و سپس
عمل يافتن توپها از بین نواحی سفیدرنگ ،با محاسبه ضريب گردی بر
اساس محیط و مساحت ،صورت میپذيرد؛ اگر اين ضريب ،باالتر از
 2/79باشد با آن جزء بهصورت هدف سفید برخورد شده و ساير مراحل
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پردازش و بازسازی سهبعدی ،روی آنها بهعنوان ناحیه موردعالقه،
انجام میشود .برای ترکیب اطالعات دوبعدی کسبشده از دو دوربین،
ارتباط بین دوربینها ،طی پروسه کالیبراسیون دوربین ،تعیین شد.
دقت سیستم اندازهگیری در اين تحقیق  1/99میکرومتر گزارش شده
است.
در تخمین مـوقعیت بـازوی يـک ربات سـری بـرای کـالیبراسـیون
بـههنـگـام آن در مـرجـع [ ]16از يـک دوربیـن مسـتقر روی بـازو
(چشم-روی-دست) و يک تخته (صفحه) شطرنجی که در مکان
مشخصی نسبت به مختصات جهانی قرار گرفته ،استفاده شده است.
برای تصحیح استخراج نادرست نقاط صفحه ،ابتدا گوشهها به روش
هريس ،تشخیص داده شده و سپس خطوط افقی و عمودی تخته،
استخراج میشوند تا از تقاطع آنها نقاط گوشه به دست آيند و سپس آن
دسته از نقاط گوشه که به درستی تشخیص داده نشده بودند ،تصحیح
شوند .در اين تحقیق دوربین بـه روش ژنگ کالیبره شده است و
آزمايشها تأثیر زياد تفکیکپذيری دوربین روی دقت نهايی را اثبات
کردهاند.
ماريک و همکارش [ ]5کالیبراسیون خودکار بازوی يک ربات سری
را با بینايی استريو انجام دادند .در اين تحقیق از يک نشانه مربعی
استفاده شده و تناظريابی بر اساس شدت روشنايی پیکسلها ،که به آن
روش مبتنی بر ناحیه 7میگويند ،انجام شده است .در اين روش که
حساسیت بااليی به روشنايی محیط دارد ،حول نشانه در تصوير چپ،
پنجرهای در نظر گرفته شده و همبستگی پیکسلها محاسبه میشود و
برای هر پیکسل تصوير راست نیز همین عمل صورت میگیرد .سپس با
يک تابع هزينه ،تفاوت همبستگی پنجره در تصوير چپ و هر پنجره در
تصوير راست محاسبه شده و نقاط متعلق به پنجرهها با کمترين
مقدارتابع هزينه ،بهعنوان متناظر معرفی میشوند .همچنین آنها،
برای انجام تناظريابی با دقت باال ،اندازه بهینه پنجره را برابر با نشانه
مربعی گزارش کردند .در مقابل اين روش ،روش مبتنی بر ويژگی ،8که
در آن از يک ويژگی تصوير بهعنوان عالمت راهنما استفاده میشود،
وجود دارد که اين روش حساسیت کمتری به شدت روشنايی و دقت
باالتر و البته پیادهسازی مشکلتری دارد.
شهشهانی [ ]19برای محاسبه ماتريس چرخش و بردار جابجايی در
دو موقعیت مختلف ،از بینايی استريو استفاده کرده است .عالئم
راهنمـای استفـادهشـده ،ويژگیهای گوشه مانند (سیفت و سورف)
میباشد .برای اندازهگیری ،يک دوربین استريو با تفکیکپذيری
 462×672پیکسل در دو موقعیت مختلف قرار داده است .مبانی
طراحی سامانه ،مبانی بینايی استريو بوده و بهمنظور تخمین بردار
جابجايی و ماتريس چرخش از الگوريتم ژنتیک استفاده کرده است.
دقت گزارششده در فاصله  73میلیمتری ،با ويژگی سیفت1/5 ،
میلیمتر و با ويژگی سورف 8/9 ،میلیمتر میباشد.
در مرجع [ ،]14برای اندازهگیری مسیر سهبعدی سکوی متحرک
يک ربات موازی با سه درجه آزادی ،از سیستم اندازهگیری سهبعدی
(بینايی استريو) استفاده شده و دو دوربین با اجزاء حساس به نور از نوع
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سیسیدی 9و تفکیکپذيری  467×652پیکسل ،بهعنوان دوربین
استريو برای استفاده در پژوهش آنها ،کالیبره و تنظیم شدند .دنبال
کردن سکو ،با استخراج شکل دايروی آن با استفاده از الگوريتم
تشخیص دايره اسکاراموز [ ،]18که در آن پردازش تصوير ،روی نقشه
ً
لبههای تصوير انجام میشود و تنها آن نقاط از نقشه لبه که قويا
کانديدی برای کانتور دايره هستند در نظر گرفته میشوند ،انجام شده
است .تطابق تصاوير استريو توسط الگوريتم مجموع تفاضالت مربع
انجام شده و دقت گزارششده نیز  2/17میلیمتر است.
در مرجع [ ،]17بینـايی استـريو در کـالیبـراسیـون سینمـاتیکی
يـک ربـات صـنـعتـی سـری بـه کـار رفـتـه اسـت کـه در آن از روش
چشم-روی-دست استفاده شده و دو دوربین از نوع سیسیدی ،با
محورهای نوری متعامد روی بازوی ربات قرار داده شدهاند .نقطه تقاطع
محورهای نوری بهعنوان نقطه مرکزی ابزار در نظر گرفته میشود .در
فضای کاری ربات ،کرههايی قرار داده شدهاند که مکان سهبعدی آنها
طی پروسه کـالیبراسیـون ،بـا ابـزار انـدازهگیـری بینايی اندازهگیری
میشود .برای وضعیتهای مختلفی از بازوی ربات ،نقطه مرکزی ابزار به
مکانی که کره کالیبراسیون قرار دارد ،هدايـت شده و سپس اندازهگیری
موقعیت سهبعدی توسط سیستم بینايی انجام شده و از اين طريق مکان
واقعی بازوی ربات تعیین میشود .دوربینهای مورداستفاده ،دقت
بااليی دارند؛ چراکه هر پیکسل تصوير 2/29 ،میلیمتر (از جهان
واقعی) را نگاشت میکند .دقت موقعیتدهی  1/25میلیمتر گزارش
شـده اسـت و گفتـه شـده کـه جهتگیـری در پژوهش بعدی بررسی
میشود.
ً
در اينجا ذکر دو نکته ضروری مینمايد؛ اوال با سوار شدن سیستم
اندازهگیری روی ربات ،عالوهبر تأثیر وزن تجهیزات در نتايج
کالیبراسیون ،مانعی در حرکت ربات به وجود میآيد که همین موضوع
امکان بهکارگیری سیستم بینايی در کنترل ربات را نخواهد داد.
همچنین عمود قرار دادن دو دوربین نسبت بههم با دقت کافی ،چالش
ديگری است که نائل شدن به آن در مقیاس آزمايشگاهی دشوار است،
اما در صورت استفاده از دوربین استريويی که در کارخانه و با دقت باال
تولید شده است ،اين چالش برطرف خواهد شد.
هدف از انجام پژوهش حاضر نیز ،طراحی يک سامانه اندازهگیری
بر پايه علم بینايی ماشین ،بهمنظور اندازهگیری موقعیت و جهتگیری
سـکـوی مـتحـرک يـک ربــات مـوازی بـا چـهـار درجـه آزادی ،اسـت؛
بهطوریکه موقعیت و جهتگیری سکوی متحرک در دو مکان مختلف در
فضا نسبت بههم ،بهصورت يک بردار جابجايی و يک ماتريس دوران
گزارش شود .در اين مقاله يک نمونه کاربردی استفاده از بینايی ماشین
در صنعت ،يعنی اندازهگیری مکان سکوی متحرک ربات ،ارائه شده
است .اين روش ،برخالف روشهای سنتی ،هزينه پايینتر و تنظیمات
آسانتری داشته و نیاز به فرد متخصص برای استفاده از آن نمیباشد.
برای اندازهگیری با استفاده از سامانه طراحیشده ،الزم نیست که در
تمام مراحل ،کنار ربات باشیم بلکه کافی است تصاوير سـکو در
موقعیتهای موردنظر را گرفته و هر جا الزم بود آنها را وارد سامانه کرد؛
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ازاينرو هنگام کالیبراسیون ،عملکرد اصلی سیستم مختل نخواهد شد.
استقرار دوربین در فضای کاری ربات و نه روی سکو ،مانعی در حرکت
ربات نخواهد بود و ازاينرو درصورت ارتقای سامانه به حالت بالدرنگ،
میتوان هنگام فعالیت ربات ،کنترل آن را هم انجام داد.
همچنین استفاده از بینايی استريو امکان تخمین عمق بهطور
مستقیم و با دقت بیشتری نسبت به تکدوربین را داده و استفاده از
دوربین استريوی صنعتی نیز عالوهبر افزايش دقت ،نیاز به تنظیم شدن
دوربینها تـوسط اپـراتور را حـذف میکـند .طبق مرجع [ ]2برای
اندازهگیری مکان سکو ،بهتر است از يک نشانه ،روی سکوی ربات
استفاده شود؛ ازاينرو در اين تحقیق روش مبتنی بر ويژگی که
حساسیت کمتری هم به روشنايی محیط دارد ،پیادهسازی شده است و
از يک نشانه مثلثی ،استفاده میشود و پارهخطهای تشکیلدهنده
اضالع آن بهعنوان ويژگی ،تـوسط سامانه ،استخراج شده و بازسازی
سهبعدی برای نقاط ابتدا و انتهای هر يک از خطوط انجام میشود.
الگوريتم سامانه طراحیشده برای تشخیص بهتر مراحل کار در
ادامه نشان داده خواهد شد ،که هر مرحله از آن در بخشهای بعدی
توضیح داده میشود .بخشهای بعدی مقاله به ترتیب زير میباشد؛
بخش  2مختص توصیف هندسه سیستم تصويربرداری و رابطه بین
فضای سهبعدی واقعی و فضای دوبعدی تصوير خواهد بود .در بخش 3
بینايی استريو و پارامترهای آن توضیح داده میشود ،در بخش  6روش
محـاسـبه جابـجايی و جهـت ارائـه میشـود ،تـوضیـح سـختافـزار و
نرمافزارهای مورداستفاده در بخش  9خواهد بود ،در بخش  ،4روش و
نتاي ِج آزمايش سامانه طراحیشده روی سکوی متحرک ربات توضیح
داده میشود و درنهايت جمعبندی مقاله در بخش  8ارائه میشود.

 -2هندسه سیستم تصويربرداری
در اين بخش ،رابطه بین فضای سهبعدی واقعی و فضای دوبعدی تصوير
ارائه میشود (شکل  .)1مدل روزنهای ،10سادهترين روش مدلسازی
دوربین میباشد؛
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صفحهتصوير (نقطه ' ،)Pتصوير نقطه مذکور در فضای سهبعدی ()P
خواهد بود .در اين شکل ،چهار دستگاه مختصات بنام "دستگاه
مختصات دوربینی"" ،دستگاه مختصات صفحه تصوير"" ،دستگاه
مختصات پیکسلی" و "دستگاه مختصات جهانی" به ترتیب به مرکز ،OC
مرکز دستگاه مختصات دوربینی
 Op ،Oiو  OWنشان داده شده استِ .
( )OCدر مرکز نوری دوربین واقع بوده و محورهای آن ،طوری انتخاب
میشوند که محور  Zعمود بر صفحه تصوير و در امتداد محور نوری
دوربین بوده و محورهای  Xو

Y

آن موازی صفحه تصوير میباشد.

Oi

مختصات صفحه تصوير بوده و از برخورد محور نوری با
مرکز دستگاه
ِ
صفحه تصوير به دست میآيد X .و  Yمحورهای اين دستگاه مختصاتی
دوبعدی بوده که موازی صفحه تصوير میباشند OP .مرکز دستگاه
مختصات پیکسلی میباشد که در سمت چپ و باالی صفحه تصوير واقع
است و  uو  vمحورهای اين دستگاه مختصات دوبعدی میباشند .اگر
الزم باشد تا مختصات سهبعدی نقطه نسبت به يک مبداء دلخواه،
گزارش شود ،يک دستگاه مختصاتی در آن ،بنام دستگاه مختصات
جهانی ( )OWتعريف میشود P .نقطه در فضای سهبعدی و ' Pتصوير آن
در صفحه تصوير میباشد .مختصات نقطة  Pبهصورت ماتريسی در
دستگاه مختصات دوربین  PC   XC YC ZC و در دستگاه
ِ
T
مختصاتی جهانی  PW   XW YW ZW میباشد و مختصات نقطه
T

' Pدر دستگاه مختصات صفحه تصوير  P '   x, y و در دستگاه

مختصات پیکسلی  P '   u, v میباشد f .فاصله کانونی دوربین بوده
و   u 0 , v0 مـختصات مـرکز تصويـر در دستـگاه مختصـات پیکسـلی
میباشد که به نقطه اصلی11معروف است [ .]15بهمنظور يافتن
اطالعات سهبعدی نقطه ( ،)Pدر فضا با استفاده از تصوير آن (' ،)Pرابطه
بین دستگاههای مختصاتی که در شکل  1نمايش داده شده است ،در
ادامه بیان میشود .ارتباط بین مختصات نقطه در دستگاه مختصاتی
دوربین  PC   XC YC ZC و تصوير آن در دستگاه مختصاتی
صفحـه تصـويـر  P '   x, y کـه بـا روابط پرسپکتیو (رابطه  )1ايجاد
T

میشود.
()9
x  f XC ZC , y  f YC ZC
رابطه  2نیز ارتباط بین مختصات تصوير نقطه در دستگاه مختصاتی
صفحة تصوير  P '   x, y و مختصات تصوير نقطه در دستگاه مختصاتی

پیکسلی  P '   u, v را بیان میکند [.]22
u  x d x  u 0 , v  y d y  v0
()3
که در آن  dxو  dyاندازه پیکسلهای تصوير به ترتیب در جهت افقی و
عمودی صفحه تصوير(با واحد  )mm/pixelاست.
با جايگذاری رابطه  1در رابطه  2و بازنويسی آن بهصورت ماتريسی،
رابطه  3به دست میآيد.

شکل  :1نمايش مدل روزنهای ،به همراه دستگاههای مختصاتی

مطابق شکل  ،1در اين مدل برای کسب تصوير يک نقطه در فضای
سهبعدی با مختصات  ،Pروی صفحه تصوير دوربین ،از آن نقطه خطی را
به مرکز نوری دوربین ( )OCوصل کرده که محل برخورد اين خط با

Serial no.78

()2

ZC  u v 1   K 0 PC 1

T

T

که در آن  ZCبیانگر فاصله نقطه  Pاز مرکز نوری دوربین ( )OCاست .در
بخش  3-3در مورد چگونگی محاسبه  ZCتوضیح داده میشودK .
ماتريس پارامترهای ذاتی بوده و بهصورت رابطه  6تعريف میشود.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol.46, no.4, winter 2016

 /243مجله مهندسی برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،64شماره  ،6زمستان 59
u0 
v 0 
1 

()9

0
fy
0

f x
K   0
 0

که در آن  fxو  fyفاصله کانونی در جهت محورهای  Xو  Yمیباشند.
به مولفههای رابطه  6پارامترهای ذاتی 12دوربین گفته میشود .اين
پارامترها بايد طی پروسه کالیبراسیون دوربین به دست آيد.
تا به اينجا رابطه بین مختصات نقطه در فضای سهبعدی ( )PCو
تصوير آن در صفحه تصوير دوربین (  ) P '   u, v توسط رابطه 3
مشخص شده است .در صـورت وجـود دستـگاه مختصات دلخواه،
رابطهای ،بیـن ايـن دستگـاه و دستگـاه مختصاتی دوربیـن ،تعـريف
میشود .ارتباط بین مختصات نقطه در دستگاه مختصاتی دوربین
 PC   XC YC ZC و مختصات نقطه در دستگاه مختصاتی

T

جهانی  ، PW   XW YW ZW در رابطه  9نشان داده شده است.
T

PC  RPW  T

()5
که در آن  Tبردار جابجايی و  Rماتريس چرخش بوده و طبق روابط  4و
 8تعريف میشوند.
T

()6

()7

CS C   SS 
CSS  SC  

CC

Tz 

Ty

T  Tx

 r11 r12 r13 
R   r21 r22 r23  
 r31 r32 r33 
C C  SS C   CS
C S S S S  C C
  
 
  
 S
SC

که در آن  Ciنماد ) cos(iو  Siنماد ) sin(iمیباشد ( )i=κ,Φ,ωو

Φ ،ω

و  κبه ترتیب زاويه چرخش حول محور  Y ،Xو  Zمیباشند.
از روابط  4 ،9و  8داريم:
T   PW 
1   1 

()8

 PC   R
 1   0
  

با جايگذاری رابطه  7در رابطه  3داريم:
P 
T
v 1  K  R | T   W 
1

()1

ZC  u

که در آن  ، K  R | T ماتريس تجسم نامیده شده و به  Rو  ،Tپارامترهای
خارجی13

گفته میشود [ .]21اگر نیاز به کسب مختصات نقطه در

دستگاه مختصاتی دلخواه (دستگاه مختصاتی جهانی) باشد ،بايد
پارامترهای خارجی نیز طی پروسه کالیبراسیون دوربین تعیین شوند ،اما
اگر دستگاه مختصات جهانی منطبق بر دستگاه مختصات دوربین در
نظر گرفته شود ،رابطه  5به شکل رابطه  3خواهد بود و فقط تخمین
پارامترهای ذاتی ،ضروری است.

 -3بینايی استريو
همانطور که در توضیح رابطه  3آمد ،بـرای کـسب اطالعات سهبعدی
بهوسیله استفاده از اطالعات دوبعدی تصوير ،نیاز به محاسبه عمق يا
فاصله از مرکز نوری دوربین ( )ZCاست .برای اين محاسبه ،از سیستم
بینايی انسان که بینايی برجستهبینی نام دارد و در آن دو چشم ،دو

Serial no.78
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تصوير متفاوت از يک صحنه دريافت و به مغز میفرستند و مغز ،تفاوت
تصاوير را درک و ترکیب کرده و حس عمق و فاصله شیء موردنظر را به
انسان میدهد ،الهام گرفتهشده [ ]22و بینايی استريو که تشخیص
ساختار سهبعدی و عمق اجسام با استفاده از دو تصوير کسبشده از دو
دوربین با ديد متفاوت نسبت به صحنه را میدهد ،به وجود آمده است
[ .]21در ادامه پارامترهای بینايی استريو توضیح داده میشود.
 -1-3انتخاب و استخراج ويژگی تصوير
در بینايی استريو ،با توجه به مسئله تعريفشده میتوان از يک سری
نشانهها (که بهطـور طبیعی وجود دارند و يا بهطـور مصنوعی ايجـاد
میشوند) برای مثال لبه ،پارهخط ،گوشه يا نقاط گوشه مانند ،بهعنوان
هدف استفاده کرده و سپس با توجه به ماهیت نشانهها ،آنها را از
تصاوير استخراج کرد .پس از استخراج ويژگی ،برداری موسوم به بردار
صفات ويژگی
ويژگی يا توصیفگر ويژگی تشکیل میشود که حاوی
ِ
موردنظر بوده و در مراحل بعدی مورداستفاده خواهد بود [.]21
در اين پژوهش ،از پارهخط بهعنوان عالئم راهنما استفاده شده
است .يک نشانه مثلثی بهعنوان عالمت راهنما ،روی سکوی متحرک
ربات مـوازی نصب میشـود و پارهخطهای تشکیلدهنده اضالع اين
مثلث بهعنوان ويژگی ،طی پردازش تصاوير در سامانه طراحیشده،
استخراج شده و سپس با استفاده از اطالعات بهدستآمده از آن،
اندازهگیری موقعیت سکو انجام میشود .همچنین در اين سامانه ،به
دلیل کاهش هزينه محاسباتی و کاهش خطای اندازهگیری در اثر ورود
اطالعات نامربوط ،با انتخاب دو نقطه حوالی نشانه مثلثی ،يک ناحیه
موردعالقه به وجود آمده و سپس مراحل استخراج پارخطها فقط در اين
ناحیه صورت میگیرد.
در اين مرحله از سامانه طراحیشده ،بعد از فراخوانی تصوير ،ابتدا با
روش لبهيابی کنی 14نقاط لبه ،شناسايی شـده و در يـک لیست قرار
میگیرد .سپس برای ساخت پارهخطها ،نقاط لبه شناسايیشده ،به
طريق مناسب ،بههم متصل شده و حدود مرزی تشکیل میشود و در
مرحله بعد ،پارهخطهای تصوير از نقاط لبه متصل بههم (کانتورهای
مرزی) ،استخراج میشود .برخی از توابع بهکار گرفتهشده در استخراج
پارهخطهای تصوير از نقاط لبه ،توابع پیادهسازیشده در منبع []23
میباشند .در ادامه به توضیح چگونگی استخراج پارهخطها پرداخته
میشود.
برای ساخت حدود مرزی ،اولین نقطه لبۀ يافتهشده در تصوير در
ابتدای يک لیست جديد قرار میگیرد .برای پیدا کردن نقاط لبه بعدی
حدود مرزی ،از روش اتصال -هشت استفاده میشود .بهطوریکه
هرکدام از هشت نقطه مجاور نقطه مذکور ،بهعنوان نقطه لبه (مستخرج
در مرحله لبهيابی) باشند به لیست ايجادی اضافه میشوند .اين کار تا
زمانی که نقاط لبه متصل بههم ،يافته شوند ادامه میيابد .در پايان،
لیست نقاط متصل بههم ،بسته شده و جستجوی نقطه لبه جديدی که
در لیست نقاط متصل قبلی ،قرار نگرفته است ،آغاز میشود و تمام
مراحل قبلی برای نقطه لبـه جديـد تکـرار میشـود .که درنهايت،
لیستهايی از نقاط لبه متصل بههم وجود خواهد داشت .در مرحله
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بعد ،برای يافتن پارهخطهای مستقیم از حدود مرزی ،برای هر لیست
نقاط متصل بههم ،خطی که نقاط ابتدا و انتهای لیست را بههم متصل
میکند ،در نظر گرفته میشود و از بین نقاط لیست موردنظر ،نقطهای
کـه بیشترين فاصله را از خط مذکور دارد انتخاب میشود و درصورتیکه
اين فاصله ( )dmaxاز يک حد آستانه ( )Tبیشتر باشد (شکل -2الف)،
در آن نقطه ،لیست نقاط به دو لیست تقسیم میشود (شکل -2ب).
سپس کار تجزيه ،بر روی لیستهای جديد ،تا زمانی که بیشترين
فاصله نقاط هر لیست از مقدار حد آستانه کمتر شود ،تکرار میشود
(شکل -2ج) و درنهايت ،برای هر پارهخط ،يک لیست شامل نقاط روی
پارهخط استخراج میشود (شکل -2د) .شکل  ،2طرح شماتیکی از
استخراج پارهخطها از نقاط لبه متصل بههـم را نـشان میدهد.

تعیین موقعیت عملگر نهايی...

استفاده از بینايی استريو ،خط پايه نیز بهعنوان پارامتر ذاتی دوربین
استريو محسوب میشود).

شکل  :3استريوی موازی
الف) نقاط لبه يک حدود لبه ( )dmax>Tب) دو سری جديد از نقاط لبه

ج) بررسی شرايط حد آستانه برای سری جديد نقاط لبه ()dmax<T

د) پارهخطهای نهايی استخراجشده
شکل  :2استخراج پارهخطها از نقاط لبه متصل بههم

پس از استخراج پارهخطها ،توصیفگر ويژگی ،برای پارهخطهای
استخراج شده ،تشکیل میشود که برای هر پارهخط ،شامل مختصات
پیکسلی ( )v ,uنقاط ابتدايی و انتهايی پارهخط ،طول پارهخط ،جهت
پارهخط ،مختصات پیکسلی نقطه میانی پارهخط و میانگین گراديان
نقاط روی پارهخط (بهعنوان کنتراست آن) ،میباشد .هر يک از مراحل
فوق بايد برای تصاوير کسبشده از هر دو دوربین صورت پذيرد.
 -2-3تطابق استريو
بعد از استخراج ويژگی (در اينجا پارهخط) و توصیفگرهای آن در دو
تصوير در مرحله قبل ،الزم است که ويژگیهای متناظر در دو تصوير،
تطابق داده شده و پارهخط متناظر هر پارهخط در تصوير چپ ،در تصوير
راست مشخص شود .تطابق استريو مهمترين مرحله محاسباتی در
بینايی استريو است .اساس مرحله تطابق استريو اين است که هر
توصیفگر ويژگی تصوير چپ را با توصیفگرهای ويژگی کانديد در تصوير
راست مقايسه کـرده و سپس با استفاده از يک تابع معیار ،شبیهترين
ويژگی بهعنوان متناظر معرفی شود.
 -1-2-3استريوی موازی
معمولترين روش بینايی استريو ،استريوی موازی است که در آن طبق
شکل  ،3محور نوری دوربینها ( flمحور نوری دوربین چپ و  frمحور
نوری دوربین راست) باهم موازی میباشند .در شکل  ،3تصوير نقطه ،P
در صفحه تصوير چپ  ،P'lو در صفحه تصوير راست P'r ،میباشد b .خط
واصل بین مراکز نوری دوربینها ( oو ' )oبوده و خط پايه نام دارد (در
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صفحه گذرنده از نقطه  Pو مراکز نوری دوربینها ،صفحات تصوير را
در دو خط به نام خط اپیپوالر 15قطع میکنند که نقاط تصوير  P'lو P'r
ِ
نیز روی اين خطوط واقع هستند .هندسـه اپیپوالر نشـان میدهـد که
بهمنظور يافتن متناظر يک نقطه در تصوير چپ ،الزم به جستجوی کل
تصوير راست نبوده و کافی است خط اپیپوالر ،جستجو شود؛ همچنین
در استريوی موازی به دلیل توازی محور نوری دوربینها ،خطوط اپیپوالر
نیز با هم موازی و همچنین همسطر هستند [.]15
در پیادهسـازی الگـوريـتم تطابـق پـارهخـطهـا ،پـس از فـراخـوانی
توصیفگرهای ويژگی تصاوير چپ و راست ،مراحل زير پیادهسازی شده
است:
الف -بـرای هـر پارهخط در تصوير چپ ،شماره سطر نقطه میانی
پارهخط ،از بردار ويژگی تصوير چپ پیدا میشود و سپس محدوده
جستجوی تصوير راست در سطری همشماره با آن تعیین میشود (با
توجه به هندسه اپیپوالر).
ب -بین پارهخط موردنظر در تصوير چپ و هرکدام از پارهخطهای
کانديد (طبق مرحله الف) در تصوير راست ،تابع معیاری بر اساس
رابطه 12تشکیل میشود:
()92

Dis tan ce(ll ,lr )  w l (l) 2  w  () 2
 w m (midy) 2  w c (c) 2

که در آن ) Distance(ll,lrتابع معیار برای مقايسه دو خط موردبررسی
بوده و  midy ،  ، lو  cبه ترتیب تفاوت اندازه ،تفاوت جهت،
تفاوت در مختصات  vنقطه میانی پارهخطها و تفاوت کنتـراست دو
پارهخط بوده و  wm ، w  ، wlو  wcضريب وزنی آنها است.
ج-کمترين مقدار تابع معیار و همچنین پارهخط تصوير راست مربوط
به آن تابع معیار را پیدا کرده و بهعنوان کانديد نهايی تناظريابی معرفی
شود.
د -اگر کمترين مقدار تابع معیار (مرحله ج) از يک حد آستانه (که با
توجه به مسئله تعريف میشود) کمتر باشد ،پارهخط تصوير راست مربوط
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به آن تابع معیار ،بهعنوان متناظر پارهخط موردبررسی در تصوير چپ
شناخته میشود و بدين ترتیب تطابق استريو به پايان میرسد [.]21
شکل  6نمونهای از پارهخطهای استخراجشده و تطابقيافته در
تصاوير چپ و راست يک موقعیت از سکوی متحرک ربات را که توسط
سامانه طراحیشده انجـام شـده اسـت را نشـان مـیدهـد .در شـکل
(-6الف) و (-6ب) پارهخطهای متناظر ،توسط سامانه ،با شماره
يکسان ،عالمتگذاری شده و درواقع تناظريابی به درستی انجام شده
است.

شکل  :5روش مثلثبندی

به عبارت مخرج در رابطه  ،11اختالف مکان گفته میشود که با
نمايش داده شده است [ .]22درنهايت رابطه مثلثبندی به شکل رابطه
 ،12خواهد بود.
d

()93

bf
d

ZC 

پس از استخراج ويژگی در تصاوير چپ و راست و انجام تطابق
استريو و مشخص شدن متناظرها ،میتوان برای محاسبه  ZCاز رابطه
 12بهره برد و مقدار محاسبهشده را در رابطه  ،3استفاده کرد و در
نتیجه ،با اطالعات دوبعدی حاصل از تصوير ( ،)v ,uاطالعات سهبعدی
فضايی ( )PCرا کسب کرد .الزم به ذکر است که بهطور قراردادی ،دوربین
چپ به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته میشود و مختصات دو بعد
ديگر ( XCو  )YCبر مبنای آن صورت میگیرد .در شکل  4دوربین
استريو مورداستفاده در اين پژوهش به همراه محورهای مختصاتی
دوربین چپ بهعنوان مبنا ،نشان داده شده است.

الف)تصوير چپ

ب)تصوير راست
شکل  :6پارهخطهای تطابقيافته در دو تصوير چپ و راست يک موقعیت سکو
16

 -3-3مثلثبندی
با استفاده از روش مثلثبندی میتوان عمق يا فاصله از دوربین را
محاسبه کرد .در شکل  9که ديد از باالی شکل  3است ،با استفاده از
تشابه مثلثاتی بین مثلث  PP'lP'rو  POlOrرابطه زير به دست میآيد:
()99

bf
xl  xr

ZC 

که در آن  xlو  xrبه ترتیب فاصله تصوير نقطه در صفحه تصوير چپ ()P'l
از مرکز تصوير چپ ( )Oilو فاصله تصوير نقطه در صفحه تصوير راست
( )P'rاز مرکز تصوير راست ( ،)Oirمیباشد.
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شکل  :4دوربین استريو با محورهای مختصات دوربین چپ (مبنا)

 -6-3دنبالکردن تصاوير استريو
در کاربردهايی که هدف (يا دوربین) حرکت میکنند و نیاز است تا برای
مثال موقعیت يک مکان از سکوی ربات نسبت به مکانی ديگر از آن
تعیین شود ،الزم است تا ويژگیها در دو موقعیت مختلف نیز دنبال شده
و مشخص شود که هر ويژگی در موقعیت بعدی در کجای تصوير قرار
دارد .اين مرحله با مقايسه بردارهای ويژگی تصاوير چپ دو موقعیت،
انجام میشود [ .]21در اينجا با توجه به آنکه سکوی ربات موردنظر ،سه
درجه آزادی حرکتی خطی و تنها يک درجه آزادی دورانی داشته و حول
محور  Yو به اندازه حداکثر ± 32درجه امکان چرخش دارد ،هنگام
حرکت از يک مکان به مکان ديگر و حتی در صورت وجود چرخش
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همراه جابجايی ،چندان تغییری در جهت پارهخطهای تصاوير ايجاد
نمیشود و ازاينرو از تابع معیاری شبیه تابع معیار مرحله تناظريابی
(رابطه )12استفاده شده و مرحله دنبالکردن تصاوير استريو نیز حل
میشود.

 -6محاسبه بردار جهت و جابجايی
بعد از محاسبه مختصات سهبعدی نقاط در دستگاه مختصاتی دوربین،
هم در موقعیت اولیه و هم در موقعیت جابجاشده و همچنین پس از
دنبال کردن ويژگیهای متناظر در دو موقعیت سکو ،میتوان موقعیت و
جهتگیری دو مکـان از سکـوی ربـات را نسبـت بههـم محاسبه کـرد.
بهطورکلی ،درصورتیکه مختصات سهبعدی چند نقطه ويژگی در دو
موقعیت از جسم (در يک دستگاه مختصاتی) در دست باشد ،رابطه 13
بین نقاط متناظر حاکم است.
()92
P'i  RPi  T  Ni
که در آن  Rماتريس چرخش و  Tبردار جابجايی بین دو موقعیت از
جسم بوده و  Niبردار خطا میباشد Pi .و  P'iنیز مختصات سهبعدی
نقطه ويژگی iام به ترتیب قبل و بعد از جابجايی جسم میباشند هدف
آن است تا بهینهترين مقدار برای ماتريس چرخش و بردار جابجايی
طوری بهدست آيد که با جاگذاری آنها در رابطه  Ni ،13کمترين مقدار
ممکن شود .روش ذکرشده در مرجع [ 26و  ]29که روشی بر پايه تجزيه
به مقادير منفرد میباشد ،متداولترين روش برای اين محاسبه بوده که
در اين پژوهش مورداستفاده است و با صرفنظر از اثبات روش ،در شکل
 8مراحل آن در يک الگوريتم نمايش داده شده است.
محاسبه مرکز ثقل نقاط روی سکو در هر دو موقعیت ( Pو')P

تعیین موقعیت عملگر نهايی...

 Hيک ماتريس بـا ابعـاد  3×3بوده و بنام ماتريس همبستگی تعريف
میشود.
()97

S V   SVD(H) , H  USV t

U

که در آن  Uو  ،Vدو ماتريس مربعی اورتونرمال بوده و  Sنیز يک
ماتريس قطری با درايههای غیرمنفی میباشد .با استفاده از اين رابطه،
ماتريس همبستگی  Hبه مقادير منفرد تجزيه میشود (ماتريس دوران
نیز از نظر رياضی يک ماتريس اورتونرمال است و ازاينرو از خواص
ماتريس اورتونرمال در پیدا کردن ماتريس  ،Rاستفاده شده است).
()98

R̂  VUt

که در آن ̂ Rماتريس چرخش بهینه میباشد که بعد از تخمین اين
ماتريس ،میتوان از رابطه  ،13بردار جابجايی را تخمین زد و برای تعیین
زوايای چرخش حول محورها از رابطه  8استفاده کرد.
17
بهمنظور کاهش تأثیر خطای اندازهگیری ،از الگوريتم سیتیاف
[ ]24استفاده شده است؛ شـکل  ،7الگوريتـم ايـن روش را نمـايش
میدهد .در اين روش بعد از تخمین اولیه ماتريس چرخش و بردار
جابجايی ،با استفاده از آنها و رابطه  ،13نگاشت مختصات سهبعدی
نقاط ،از موقعیت اول سکو به موقعیت دوم سکو انجام شده و فاصله بین
مقدار محاسبهشده و مقدار واقعی به دست میآيد .بیشینه مقدار آنها
بهعنوان خطا در نظر گرفته میشود .اگر خطای محاسبهشده از يک حد
آستانه بیشتر بود ،نقطه مربوط به آن ،از مجموعه نقاط حذف میشود و
دوباره محاسبه ماتريس چرخش و بردار جابجايی با مختصات سهبعدی
نقاط باقیمانده انجام میشود .اين کار تا زمانی که خطا از حد آستانه
کمتر شود ،ادامه میيابد.

 -9سختافزار و نرمافزارهای مورداستفاده

رابطه) ()19
كمك و  q'iبا
محاسبه qi
رابطه(41
به

18

محاسبه ماتريس همبستگی Hبا رابطه ()14
تجزيه ماتريس همبستگی به مقادير منفرد با رابطه ()18
محاسبه ماتريس دوران بهینه ( ̂ ) Rبا رابطه ()17
محاسبه بردار جابجايی( ̂ ) Tبا رابطه ()13

شکل  :8الگوريتم تخمین ماتريس چرخش و بردار جابجايی

()99

1 N
1 N
Pi , P'   P'i

N i 1
N i 1

P

که در آن  Pمرکز ثقل مجموعه نقاط قبل از جابجايی سکو و ' Pمرکزثقل
مجموعه نقاط بعد از جابجايی آن میباشند.
با استفاده از رابطه  qi ،19و  ،q'iتعريف میشوند.
'qi  Pi  P , q i  P'i  P

()95
بهطوریکه گفته شد ،برای تجزيه به مقادير منفرد از ماتريس  Hبه ترتیب
زير استفاده میشود:
'

N

()96
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H   qiqi' t
i 1

دوربین مورداستفاده در اين پژوهش ،دوربین استريوی بامبلیبی2-
ساخت شرکت پوينتگری کشور کانادا است .برای راهاندازی دوربین و
همچنین به دست آوردن تصوير از آن با استفاده از نرمافزار مخصوص
دوربین (تریکالپس )19الزم است تا دوربین استريو از طريق کابل
مخصوصی به رايانهای که روی درگاه پیسیآی آن ،کارت واسطی از نوع
فايرواير نصب شده باشد ،متصل شود .جدول  1مشخصات فنی دوربین
و شکل  ،4تصويری از دوربین مذکور را نشان میدهند.
بهدلیل آنکه دوربین استريوی موردنظر دوربین صنعتی بوده و لنزهای
آن در کارخانه بهصورت مکانیکی و با دقت باال با محورهای نوری موازی
مونتاژ شدهاند ،تصويربرداری استريو با آن يک تصويربرداری با هندسه
استريوی موازی میباشد.
بـرای پردازش تصـاويـر و پـیادهسـازی الگوريتمهـای مـوردنظـر و
بهطورکلی طراحی سامانه اندازهگیری موردنظر ،از نرمافزار متلب
استفاده شده است .سامانه در يک لپتاپ با پردازشگر Intel core i5 -
 2.5GHzو رم  4GBو سیستم عامل  Windows7اجرا میشود .اجرای
سامانه از لحظه ورود تصاوير تا تخمین ماتريس چرخش و بردار
جابجايی 1/8138 ،ثانیه زمان میبرد .الزم به ذکر است که میتوان با
ُ
پیادهسازی سامانه در نرمافزارهای پايه سی (مانند اپنسیوی) آن را به
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سامانه بالدرنگ ارتقا داده و برای کارهايی چون کنترل ربات به روش
بینايی ماشین استفاده کرد .همچنین تخمین پارامترهای ذاتی دوربین،
از طريق کالیبراسیون دوربین با استفاده از جعبهابزار کالیبراسیون
دوربین در نرمافزار متلب [ ]28انجام میشود.
مختصات سهبعدی نقاط متناظر در دو موقعیت
وارد میشود P( :و ')P

محاسبه ̂ Rو ̂T

تعیین موقعیت عملگر نهايی...

ناحیهای که بايد استخراج نقاط در آن صورت پذيرد ،توسط کاربر و با
انتخاب چهار گوشه مرزی صفحه شطرنجی ،انجام میشود .پسازآن،
اطالعات پیکسلی ( )v ,uنقاط صفحه شطرنجی (برای هر موقعیت
تصويربرداری) در جعبهابزار استخراج میشود .سپس با مشخص بودن
مختصات نقاط در دستگاه جهانی و مختصات پیکسلی تصوير آنها،
حل معادالت حاصل از رابطه  ،5در اين جعبهابزار صورت گرفته و
درنهايت کالیبراسیون دوربین انجام میشود .در شکل (-5الف) تخته
کالیبراسیون به همراه مبداء جهانی نشان داده شده و در شکل (-5ب)
نیز موقعیتهای مختلف صفحه کالیبراسیون در برابر دوربین نشان داده
شده است.

نگاشت نقاط از موقعیت اول سکو به موقعیت دوم سکو با ̂ Rو
̂ Tمحاسبه شدهˆ  Tˆ :
P''  RP

محاسبه فاصله بین مختصات واقعی نقاط در موقعیت دوم و
مختصات محاسبهشده از گام قبلError=||P''- P'||:

الف) مبداء جهانی روی صفحه کالیبراسیون؛ ب) موقعیتهای مختلف صفحه
شکل  :5صفحه کالیبراسیون مورداستفاده

بیشینه خطا پیدا شود
)Emax=max (Error

در شکـل  12جمعبنـدی کلـی مراحل کار و الگوريتم سامانه
طراحیشده توضیحدادهشده قبلی نشان داده شده است.

Yes

̂R= R

Emax<thresh

̂T= T

 -4آزمايش سامانه طراحیشده روی سکوی متحرک

Yes
No

حذف نقطه مربوط به بیشینه خطا

شکل  :7الگوريتم روش سیتیاف
جدول  :1مشخصات فنی دوربین بامبلیبی]27[ 2-
 462پیکسل
خطا
×672
حذف نقطه مربوط به بيشينه
تفکیکپذيری
ابعاد
لنز

198×34Omitمیلیمتر
))×68.6 P(index(Emax

))Omit P'(index(Emax
)2*M12(micro lens

نوع سنسور

CCDخاکستری

نام سنسور

Sony ICX424

درگاه اتصال

Fire wire,IEEE-1394a

هدف از انجام پروسه کالیبراسیون دوربین ،تخمین پارامترهای
دوربین شامل فاصله کانونی ( ،)fx ,fyنقطه اصلی ( )u0 ,v0و خط پايه b
میباشد .اساس جعبهابزار کالیبراسیون دوربین در نرمافزار متلب
الگوريتم ژنگ میباشد که در آن از يک صفحه کالیبراسیون شطرنجی
که فاصله نقاط روی آن از هم مشخص است ،استفاده میشود .با
انتخاب مبداء دستگاه مختصات جهانی ( ،)OWروی همان صفحه
ً
(معموال سمت چپ و باالی صفحه) مختصات نقاط در دستگاه مختصات
جهانی ( )PWمشخص خواهد بود.
برای انجام کالیبراسیون ،از صفحه کالیبراسیون در فواصل و زوايای
مختلفی نسبت به دوربین ،تصويربرداری شده و بعد از فراخوانی تصاوير،

Serial no.78

آزمايش دقت سامانه اندازهگیری طراحیشده در اندازهگیری نسبی دو
موقعیت از سکو ،روی يک ربات موازی که دارای سه درجه آزادی حرکتی
و يک درجه آزادی حرکت چرخشی حول محور  yسکوی متحرک يا
عملگر نهايی میباشد ،انجام شد .در شکل  11ربات موازی موردنظر
نشان داده شده است .سکوی متحـرک ايـن ربات به کمک وسايل
ً
اندازهگیری دقیقی مانند سنجهها ،20در دو وضعیت کامال مشخص
نسبت بههم قرار داده شد و تصاوير استريو در هر مکان از سکو توسط
دوربین گرفته شده و بهعنوان ورودی سامانه ،فراخوانی شد .سپس
اندازهگیری موقعیت و جهتگیری دو وضعیت از سکوی ربات ،در
سامانه انجام شد .درنهايت اختالف بین مقدار اندازهگیریشده و مقدار
واقعی(تنظیمشده توسط سنجه) بهعنوان دقت سامانه گزارش میشود.
شکل  ،12تنظیمات و اجزای مورداستفاده در آزمايش سامانه را نشان
میدهد.
در اين آزمايش طبق شکل  ،13يک سر سنجه با يک لبه از سکو مماس
شده و سپس تصوير استريو در آن موقعیت (بهعنوان موقعیت ابتدايی)
کسب میشود.
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وارد کردن تصوير راست
مکان دوم سکو

استخراج پارهخط و بردار ويژگی
تصوير راست مکان دوم سکو

تعیین موقعیت عملگر نهايی...
وارد کردن تصوير چپ
مکان اول سکو

وارد کردن تصوير راست
مکان اول سکو

وارد کردن تصوير چپ
مکان دوم سکو

استخراج پارهخط و بردار ويژگی
تصوير چپ مکان دوم سکو

استخراج پارهخط و بردار ويژگی
تصوير راست در مکان اول سکو

تطابق استريو و استخراج
متناظرها

استخراج پارهخط و بردار ويژگی
تصوير چپ مکان اول سکو

تطابق استريو و استخراج
متناظرها

دنبالکردن تصاوير
استريو و استخراج
متناظرها در دو
فريم متوالی تصوير
استريو

بازسازی سهبعدی نقاط تناظريابیشده
در مکان دوم سکو

بازسازي سهبعدی نقاط تناظريابیشده
در مکان اول سکو

ساخت دو ماتريس با مؤلفههای مختصات
سهبعدی نقاط متناظر در دو موقعیت

محاسبه ماتريس دوران  Rو جابجايی  Tبین دو موقعیت از سکو

شکل  :12الگوريتم سامانه طراحیشده برای اندازهگیری موقعیت و جهتگیری سکوی متحرک در دو مکان مختلف نسبت بههم

شکل  :11ربات موازی مورد اندازهگیری به همراه سکوی متحرک

برای ايجاد موقعیت دوم ،سکوی متحرک را بهاندازه طول سنجه
حرکت داده تا لبه مذکور از سکو ،به سر ديگر سنجه مماس شود که
درنتیجه سکوی متحرک حرکتی به اندازه طول دقیق سنجه انجام داده
است ،سپس تصوير استريو در آن موقعیت سکو کسب میشود .اين
اندازهگیری با تنظیمات الزم سنجه در جهات مختلف ،در راستای هرسه
محور  Y ،Xو  Zسکوی ربات انجام شده است .شکل  16تنظیمات
موقعیت اول و دوم آزمايش را در راستای

X

(آزمايش اول) ،نشـان

میدهد .طول سنجه مورداستفاده و درنتیجه مقدار جابجايی سکو در
سه آزمايش122 ،میلیمتر است .جدول  2نیز نتايج بهدستآمده توسط
سامانه طراحیشده برای سه آزمايش را نشان میدهد .طبق نتايج
جدول  ،2حداکثر خطای مشاهدهشده  2/38میلیمتر بوده و انحراف
جذر میانگین مربعات خطا 1/86میلیمتر است .همچنین انحراف جذر
میانگین مربعات خطا برای چرخش نیز  2/32درجه میباشد (در طول
Serial no.78

آزمايش فاصله دوربین تا سکو  922میلیمتر بوده که در اين فاصله هر
پیکسل تصوير  2/44میلیمتر از صحنه را نگاشت میکند) .در جدول 3
مقايسهای بین روش و دقت چند پژوهش ديگر با سامانه طراحیشده در
پژوهش حاضر ،مالحظه میشود .با توجه به شرايط اين پژوهش ،مانند
استفاده از بینايی استريو در تخمین عمق ،استفاده از دوربین استريوی
صنعتی و درنتیجه دقت باالتر و عدم نیاز به تنظیم دستی دوربینها،
استقرار دوربین در فضای کاری ربات و درنتیجه عدم ايجاد اختالل در
ً
عملکرد اصلی ربـات حـین کـالیبراسـیون و خصوصـا بـا توجه به
ً
تفکیکپذيری تقريبا پايین دوربین ،کارايی و دقت سامانه طراحیشده
ً
خصوصا برای استفاده در سیستمهای با دقت متوسط ،مشخص است.
که البته با استفاده از دوربین با تفکیکپذيری باالتر ،نتايج بهتری نیز
میتوان کسب کرد.
جدول  :2نتايج اندازهگیری موقعیت و جهت سکوی متحرک ربات موازی
(برحسب میلیمتر و درجه)
زاويه حول
محورZ

زاويه حول
محورY

زاويه حول
محورX

خطای
جابجايی

مقدار اندازهگیری
شده

شماره
آزمايش

2/51
2/41
2/65

2/97
2/81
1/95

3/97
3/48
8/78

2/47
2/38
1/89

55/32
122/38
121/89

اول
دوم
سوم

2/32°

1/86mm

انحراف جذر میانگین
مربعات خطا
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جدول  :3مقايسه شرايط و دقت سامانه طراحیشده با ساير پژوهشها

سختافزار واسطه
بین نرمافزار کسب
تصوير و دوربین
استريو

جسم هدف

سنجه

واحد
نورپردازی

ويژگی مثلثی

تعیین موقعیت عملگر نهايی...

دوربین
استريو

سختافزار
اجرای سامانه

شکل  :12تنظیمات و اجزای مورداستفاده در آزمايش سامانه

Z X
Y

لبه مماس شده

سنجه ها

پایه نگهدارنده سنجه

دقت

توضیحات شرايط آزمايش

پژوهش

1/86
میلیمتر

تفکیکپذيری 462×672
فاصله تا دوربین  922میلیمتر
هر پیکسل  2/44میلیمتر را نگاشت میکند.
بینايی استريو ،دوربین صنعتی مستقر در فضای کاری

سامانه
طراحیشده
در اين مقاله

2/17
میلیمتر

تفکیکپذيری467×672
بینايی استريو ،تنظیم دستی دوربینها

چیانگ []14

1/5
میلیمتر
8/9
میلیمتر
3/93
میلیمتر
2/16
میلیمتر
1/22
میلیمتر

SIFT
SURF

تفکیکپذيری 462×672
دوربین استريوی صنعتی
آزمايش با ويژگیهای متفاوت
فاصله تا دوربین  73میلیمتر

 322×262پیکسل

تکدوربین

 462×672پیکسل

روش چشم-روی-دست

1272×542
پیکسل

آزمايش با دوربینهای متفاوت

1
میلیمتر

روی ربات سری

تفکیکپذيری 462×672
بینايی استريو

8
میلیمتر

روی ربات چرخدار

تنظیم دستی دوربینها
فاصله تا دوربین 622میلیمتر

شهشهانی
[]19

دو []16

کواريم []12

1/25
میلیمتر

هر پیکسل  2/29میلیمتر را نگاشت میکند.
دو دوربین متعامد با تنظیم دستی
روش چشم-روی-دست

سواکو []17

1/99
میکرومتر

تفکیکپذيری1226×1226
دو دوربین متعامد با تنظیم دستی

جانز []13

 -8بحث و نتیجهگیری

شکل  :13نمايش تنظیم سنجه همراه با محورهای سکوی متحرک

100 mm

الف) موقعیت اول

ب) موقعیت دوم

شکل :16تنظیمات آزمايش اول

در اين مقاله طراحی يک سامانه اندازهگیری بر پايه علم بینايی ماشین
برای اندازهگیری موقعیت و جهتگیری سکوی متحرک يک ربات موازی
با چهار درجه آزادی ،شامل سه حرکت خطی و يک حرکت چرخشی،
موردبررسی قرار گرفت .با نصب يک نشانه مثلثی روی سکوی متحرک و
تصويربرداری از آن در دو موقعیت مختلف دلخواه از سکو ،با استفاده از
يـک دوربین استـريو ،ورودی سامانه طراحیشده به دست میآيد .برای
طراحی سامانه اندازهگیری موردنظر ،روش استريوی موازی
مورداستفاده بوده و مراحل استخراج ويژگی (پارهخطهای نشانه)،
تطابق استريو ،دنبالکردن تصاوير و بازسازی سهبعدی به کمک روش
مثلثبندی و درنهايت تخمین موقعیت و جهتگیری دو موقعی ِت
موردنظر از سکوی ربات ،در نرمافزار متلب پیادهسازی شده است .با
ً
تنظیم دو موقعیت کامال مشخص از سکوی متحرک ربات موازی ،با
استفاده از سنجههای دقیق و سپس مقايسه مقدار تنظیمشده ،با مقدار
حاصل از اندازهگیری با استفاده از سامانه ،آزمايش سامانه طراحیشده
با روش بینايی ماشین ،انجام شد؛ خطای آزمايش برای جابجايی 1/86
میلیمتر و برای چرخش  2/32درجه بوده ،کـه با توجه به شرايط
ً
اندازهگیری (خصوصا تفکیکپذيری دوربین) و مقايسه آن با روشهای

Serial no.78
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مطرحشده در ساير پژوهشهای انجامشده در اين زمینه دقت خوبی
 میتوان به، در صورت ارتقاء سیستم سختافزاری استفادهشده.دارد
 همچنین سامانه طراحیشده قابلیت.دقتهای باالتر نیز دست يافت
ارتقاء به سامانه بالدرنگ و استفاده در کنترل ربات به روش بینايی
.ماشین را دارد
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