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 یکک راهککار بکرای ایکن مسکلله. ناوبری بالدرنگ رباتها در محیطهای بسته همیشه یک چالش مهم در کنترل و هدایت آنها بوده است:چکیده
 البته روشهکایی ککه تکاکنون اراشکه شکدهاند از معایکب.تعیین موقعیت ربات با پردازش تصویرهای آرایهای از دوربینهای نصبشده در محیط است
 در این مقاله یک روش تعیین موقعیت بالدرنکگ مبتنکی بکر تصکویر بکرای کنتکرل.مختلفی مانند متکیبودن به تصاویر همه دوربینها رنج میبرند
 مقکاو بودن در برابکر ررابکی، کاهش هزینه دوربینها، پوشش کامل محیط، پردازش بالدرنگ، حصول دقت باال.رباتهای پرنده پیشنهاد شده است
 تشکخیص شکی و، در این روش فیلترینکگ تصکویر.یک یا چند دوربین و رفع مشکل عد همزمانی تصاویر از جمله اهداف روش پیشنهادی هستند
 سپس اطالعکات حاصکل از دوربینهکا ککه لزومکً همزمکان.تعیین موقعیت دوبعدی هدف در تصویر بهصورت موازی برای هر دوربین انجا میشود
 اعتبارسکنجی.نیستند با بهکارگیری یک فیلتر کالمن توزیعشده باهم ترکیب میشوند تا موقعیت سهبعدی هدف بهصورت بالدرنگ اسکتخرا شکود
.عملی روش پیشنهادی برای کنترل یک کوادروتور در اتاق نشان میدهد که این روش بهروبی اهداف موردنظر را برآورده میکند
. فیلتر کالمن توزیع شده، تعیین موقعیت بالدرنگ سهبعدی، ناوبری تصویری:واژههای کلیدی
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Abstract: Indoor localization and navigation of mobile robots has remained as a challenging problem. Vision-based navigation
systems have been utilized as a promising solution. But they come with deficiencies such as weak robustness against camera failures.
In this paper a vision-based 3D localization and control method for aerial robots is proposed. This method addresses several key
features such as higher precision, real-time processing, full area coverage, reduced camera costs and robustness against
asynchronized images and camera failures. Most of the processes of the proposed method, including image preprocessing, object
recognition and 2D target localization are carried out separately for each camera. Then the acquired data are fused by a distributed
Kalman filter to estimate the 3D location of the robot. The method has been experimentally verified by controlling the indoor
position of a small aerial robot.
Keywords: Vision navigation system, three-dimensional target pose estimation, distributed kalman filter.
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 -1مقدمه
دسترسی به موقعیت دقیق و بالدرنکگ اهکداف یکا اشکیا  ،کاربردهکای
متنوعی در کنترل ،رباتیکک ،صکنایع نظکامی و سیسکتمهای حفکاتتی
دارد[ .]1تاکنون سیستمهای بسکیاری بکا سکارتارهای متفکاوت بکرای
تخمین موقعیت سهبعدی اهداف پیشنهاد شده اسکت .ایکن سیسکتمها
میتوانند از نظر کیفیت ،پیکربنکدی و دقکت عملککرد متفکاوت باشکند.
برری از این نوع سیستمها متکی بر سکامانه موقعیتیکاب جهکانی [،]2
سامانه شناسایی با امکوا رادیکویی ،سیسکتمهای بینکایی ماشکین [،]3
سیستمهای مبتنی بر سیگنالهای مغناطیسکی هسکتند .در سکالهای
اریر شناسایی و ردیابی اهداف متحکر در فریمهکای متکوالی از یکک
جریان ویدیویی مورد توجه محققین در این حکوزه قکرار گرفتکه اسکت
[.]6-4
بررککی از فناوریهککای سیسککتمهای تعیککین موقعیککت در مقککاالت
مختلفی همانند [ ]7-9مورد بررسی قرار گرفته است .بهعنوان مثکال در
مرجع [ ،]8ردیابی اهداف متحر بر اساس الگوریتم فیلتکر رره انجکا
شده است .در این مقاله ،مدل هدف با استفاده از تخمین چگالی کرنکل
گوسی و هیستوگرا وزندار شده بهدست میآید و بکا اعمکال واریکانس
یک نویز تصادفی در محل هدف ،موقعیت ررات ناحیه مورد بررسکی در
فریم بعد پیشگویی میشوند.
مهمترین پارامترهای مورد ارزیابی در چنین سیسکتمهایی ،شکامل
دقت ،چگونگی انجا پردازشها بهصورت بالدرنگ ،استفاده از سیسکتم
در دارل یا رار سارتمان ،محدوده عملکرد سیستم ،حسگرهای مورد
استفاده در سیستم ،نوع الگوریتم مورد استفاده و هزینه سیستم اسکت.
بهعنوان نمونه ،ارزیابی بین سیستمهای تعیین موقعیکت در درون اتکاق
در مقالککه کویککانکو و همکککارش [ ]9در جککدولی آورده شککده اسککت .بککا
مطالعات انجا گرفتکه در ایکن مقالکه ،سیسکتمهای نکاوبری مبتنکی بکر
تکنیکهای فراصوتی از مطلوبترین سیستمها معرفی 1شده اسکت ککه
مهمترین پارامترهای موردنظر در این انتخاب ،هزینکه و دقکت عملککرد
سیستم است.
بککا توجککه بککه اینکککه هرکککدا از سیسککتمهای نککاوبری دارای
محککدودیتهایی نیککز هسککتند ،راهحلهککای جککایگزینی بککا ترکیبککی از
الگوریتمها و با بهرهگیری از مزایای آنها بهمنظور دستیابی بکه نتکایج
دقیقتر و قابلاطمینانتر معرفی شده است .در ایکن راسکتا ،روشهکایی
تحت عنوان سیستمهای کمک نکاوبری ککه بهصکورت مکوازی در کنکار
سیستمهای ناوبری قابلاسکتفاده هسکتند ،توسکعه یافتنکد .اسکتفاده از
چنین روشهایی باعث اصالح پارامترهکای نکاوبری و درنتیجکه موجکب
بهبود عملکرد سیستم ردیابی میشود.
بهعنوان مثال ،تعیکین موقعیکت بالدرنکگ اهکداف در سیسکتمهای
2
اینرسکی و بکدون نیکاز بکه
ناوبری اینرسی با اسکتفاده از حسگرهکای
سیگنالهای رارجی انجا میگیرد ،ولکی رطکای آن بکهدلیل رطکای
اولیه و رطای حسگرهای اینرسی با گذشت زمان افزایش مییابد ککه
این امر موجب انحراف زیاد از تشخیص موقعیت هکدف میشکود .بکرای
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رفع این مشکل میتوان از حسگرهایی با دقت زیاد اسکتفاده ککرد ککه
این امر بهدلیل افزایش هزینه سیسکتم مقرونبهصکرفه نیسکت .راهحکل
جایگزینی دیگر میتواند تلفیق این سیستم با سیستم کمککی دیگکری
باشد .ترکیب سیستم موقعیتیاب جهانی و سیستم نکاوبری اینرسکی از
مشهورترین سیستمهای تلفیقی است که این امر موجب بهبود عملکرد
و کاهش رطای سیستم ناوبری اینرسی میشود .در این راستا در مقاله
کراسدیس [ ]10و مقاله عبدالکریم و همکارانش[ ،]11تلفیکق دادههکای
این دو سیستم با استفاده از فیلتر کالمن ،فیلتر ککالمن توسکعهیافته و
دیگر رویکردهای فیلترینگ انجا گرفته است .در هنگا حضور سیستم
موقعیتیاب جهانی ،رطای سیستم ناوبری اینرسی قابل تخمین اسکت.
ازاینرو ،اگر حسگرهای ناوبری اینرسی دقت کافی داشکته باشکند ،در
زمان قطع شدن سیستم موقعیتیاب جهانی ،سیستم نکاوبری اینرسکی
اصالحشده میتواند همچنان به عملکرد رود همانند قبل ادامه دهد.
در محیطهککای بسککته کککه معمککوال حسگرهککای کمککک نککاوبری
قابلاسککتفاده نیسککتند ،سیسککتمهای نککاوبری مبتنککی بککر الگوریتمهککای
پردازش تصویر میتوانند گزینکه مناسکبی باشکند .اولکین بکار سیسکتم
ناوبری مبتنی بر الگوریتمهای پردازش تصویر توسط آاُکی و همکارانش
معرفی شد [ .]12آنها از یک دوربین با زاویکه دیکد  360درجکه بکرای
تهیه تصاویر و یک کامپیوتر برای پردازش تصاویر استفاده کردنکد .ایکن
الگوریتم دارای زمان پردازش زیادی (چندصکد اانیکه بکرای هکر فکریم
است و درنتیجه استفاده از آن برای کاربردهکای بالدرنکگ امکانپکذیر
نیست.
پس از آن در زمینه سیستمهای ناوبری مبتنی بر پردازش تصکویر،
مقاالت بسکیاری معرفکی و توسکعه یافتنکد .در بررکی از ایکن مقکاالت،
عالوهبر سیستم مبتنی بر بینایی از سیستمهای کمکی دیگری بهمنظور
دستیابی بکه نتکایج دقیکقتر و قابلاطمینکانتر اسکتفاده شکده اسکت.
بهعنوان مثال ،در مقالکه ارمغکان و همککارش [ ]13از ترکیکب فنّکاوری
مبتنی بر بینایی و حسگرهای اینرسی استفاده شده است .همچنین در
مقاله ساکاگامی و همکارش [ ]14از ترکیب سیستم مبتنی بر بینکایی و
حسگرهای مغناطیسی و اینرسی و در الگوریتم ردیابی معرفیشکده در
مقاله ساتو و همکارانش [ ]15از ژیروسکوپ در کنار سیستم مبتنکی بکر
بینایی استفاده شده است .بهعالوه در بررکی از روشهکا بکرای ککاهش
هزینههای سیسکتم ،چنکد حسگکر معمکولی جکایگزین یکک حسگکر
گرانقیمت شده است [.]16
در مقاله لی و همکارانش [ ،]17از ترکیب فنّاوری مبتنی بر بینکایی
و حسگرهای اینرسی برای تخمین موقعیت هدف استفاده شده اسکت.
در این روش با استفاده از حسگرهای اینرسی ،سیستم قادر به تخمین
موقعیت هدف توسکط دو دوربکین (اسکتریو و یکا یکک دوربکین اسکت.
انککدازهگیریهای بهدسککت آمککده از هککر دو روش مبتنککی بککر بینککایی و
حسگرهککای اینرسککی تحککت چهککارچوب فیلتککر کککالمن توسککعهیافته
(زیرنویس با یکدیگر ترکیب شده و درنتیجه موقعیت هکدف محاسکبه
میشود .نتایج بهدست آمده در این مقاله نشان میدهد که این سیستم
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با استفاده از حسگرهای کمهزینه قکادر بکه شناسکایی دقیکق هکدف و
بهصورت بالدرنگ است .در این سیستم بهطور متوسط ،موقعیت هکدف
با نرخ  10فریم در اانیه بهروزرسانی میشود.
در مقاله [ ]18یک سیستم تعیکین موقعیکت بالدرنکگ مبتنکی بکر
چندین حسگر معرفی شده است .در این سیستم از دوربینهای گیگکا
اترنت استفاده شده که هر یک از چهار دوربین در گوشکهای از محکیط
نصب شدهاند .بکرای شناسکایی هکدف مکوردنظر از روش تطبیکق الگکو
استفاده شده بهگونهای که الگویی بکر روی هکدف مکوردنظر قکرار داده
میشود و بر اساس ضرایب همبستگی بهدست آمده از هکدف و ناحیکه
مورد ردیابی ،هدف مکورد شناسکایی و ردیکابی قکرار میگیکرد .در ایکن
سیستم ،سرعت پردازش الگوریتم برابر با  10فریم در اانیه است.
با توجه به فنّاوری سالهای اریکر و توسکعه الگوریتمهکای جدیکد،
دقت سیستمهای شناسایی اهکداف مبتنکی بکر الگوریتمهکای پکردازش
تصویر در برری از موارد با توجه به نوع هدف و بهصورت غیر بالدرنگ،
میتوانککد بککه  %99نیککز افککزایش یابککد [ .]19رطککا و دقککت در چنککین
سیستمهایی در مطالعات زیادی مورد بررسی قکرار گرفتکه اسکت [-21
 .]19بهعنوان نمونه ،تیزر و همککارش در مقالکه [ ،]21چهکار الگکوریتم
ردیابی را مورد مقایسه قرار دادند .این الگوریتمها شامل ردیابی توسکط
کانتور فعال ،کانتور بیزین ،نمودار برش و متوسط تغییرات است ککه در
این میان الگوریتم ردیابی توسط ککانتور بیکزین دارای کمتکرین مقکدار
رطا است [ .]22در این سیستمها ،تغییرات روشنایی و رنگ پسزمینه
میتوانند بر روی دقت و صحت الگوریتم اارگذار باشکند بهگونکهای ککه
هرچه محیط مورد استفاده پویکاتر باشکد ،دقکت سیسکتم نیکز ککاهش
مییابد [ .]23در مقاالت [ ،]25 ،24پارا و همکارانش ردیابی اهداف را
تحت شرایط مختلفی از جمله تغییرات روشنایی ،انسداد و غیکره مکورد
بررسی قرار دادهاند.
بااینحال ،در سیستمهای ناوبری مبتنی بر پردازش تصکویر ،هنکوز
چالشهایی همانند دستیابی بهدقت بکاال ،سکادگی الگکوریتم ،پکردازش
بالدرنگ ،پوشش کامل محیط و مشکالتی مانند هزینه باالی دوربینها،
حجم باالی داده و نیاز به همزمانسازی تصاویر ،مکانع از دسکتیابی بکه
پاسککم مطلککوب میشککود [ .]17بککهعنوان مثککال در مقالککه کویککانکو و
همکارش ،استفاده از دوربینهای متعکدد بکرای افکزایش فضکای تحکت
پوشش از معایب سیستم معرفی شده است زیرا باعکث افکزایش هزینکه
سیسککتم ردیککابی میشککود .در ایککن مقالککه راهحککل مناسککبی بککرای
برطرفکردن چالشهای رکرشده ،اراشه شده است.
در این مقاله روشی برای تعیین موقعیت سهبعدی یک ربات پرنکده
در درون اتاق با استفاده از حسگرهای تصویر توزیعشده اراشه میشکود.
این روش تنها بکا اسکتفاده از الگوریتمهکای پکردازش تصکویر قکادر بکه
شناسایی ،ردیابی و تخمین موقعیت سهبعدی دقیق هدف دارکل اتکاق
بهصورت بالدرنگ است .حسگرهکای مکورد انتخکاب در ایکن سیسکتم،
دوربینهایی کمهزینه و با کیفیت متوسط هسکتند و بنکابراین سیسکتم
مککذکور کککامال مقرونبهصککرفه اسککت .اجککرای ایککن الگککوریتم بهصککورت
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بالدرنکگ بکا بهرهبکردن از پککردازش مکوازی انجکا میگیکرد .الگککوریتم
پیشنهادی بهصورت همزمان بر روی چنکدین هسکته از یکک پردازنکده
بهمنظور دستیابی بهسرعت بیشتر اجرا میشکود ککه ایکن امکر موجکب
کککاهش زمککان اجککرای الگککوریتم میشککود .مهمتککرین تمککایز پککژوهش
انجا شده در این مقاله با موارد مشابه قبلی در بهکارگیری فیلتر کالمن
توزیعشککده بککهمنظور ترکیککب اطالعککات حاصککل از پککردازش تصککاویر
دوربینها و اسکتخرا مختصکات سکهبعدی اهکداف اسکت .بکا اسکتفاده
ازاینروش ،نیازی به همزمانسازی اطالعات حاصل از پکردازش تصکویر
دوربینها نیست و مزایایی از جمله افزایش تعداد نمونکههای مشکاهده،
امکان پیاده سازی موازی بر روی پردازشگر ،کاهش مرتبه فیلتر کالمن،
افزایش دقت محاسبه و عد نیاز بکه مشکاهده هکدف از طریکق تمکامی
دوربینها نیز حاصل میشود.
در ادامه این مقاله ،ابتدا به شرح الگکوریتم پیشکنهادی پردارتکه و
پس از توضیح مختصری در مورد روش پردازش تصویر ،به شکرح روش
ترکیب اطالعات از طریق فیلتر ککالمن توزیعشکده پردارتکه میشکود.
نهایتککً ،نتککایج پیادهسککازی واقعککی روش پیشککنهادی در یککک محککیط
آزمایشگاهی جهت کنترل حلقه بسته یک کوآدروتور اراشه شده است.

 -2الگوریتم پیشنهادی
شکل  1طرح کلی از الگوریتم پیشنهادی در این مقاله را نشان میدهد.
در این الگوریتم ،با استفاده از ویژگیهای استخرا شده از تصویر ،هدف
مورد شناسایی قرار گرفته و موقعیت دوبعدی آن در تصویر هکر یکک از
دوربینها تعیین میشود .سکپس ،موقعیکت سکهبعدی هکدف بهصکورت
بالدرنگ بکا بهرهبکردن از اطالعکات غیکر همزمکان بهدسکتآمده از هکر
دوربین در هرلحظه و با بهکارگیری فیلتر ککالمن توزیعشکده محاسکبه
میشود .در ادامه ،به توضیح هر یک از مراحل این الگوریتم میپردازیم.
 -2-1دریافت تصاویر از هر دوربین
یک سیستم ردیابی مبتنی بکر بینکایی متشککل از دوربکین و پردازنکده
است .هرچقدر دقت دوربین مورد استفاده باالتر باشد ،دقکت الگکوریتم
ردیابی نیز باالتر رواهد بود .بهعالوه هرچقدر تعداد دوربینهکای مکورد
استفاده بیشتر باشد ،میدان دید برای شناسایی اهداف متحر بیشکتر
میشود .با رشد روزافزون پردازشگرها و کامپیوترها ،استفاده از چندین
دوربین در سیستمهای ردیابی بهسرعت افزایش یافته است[.]1
در این مقاله از چندین دوربین برای تخمین موقعیت سکهبعدی هکدف
در حال حرکت در یک محیط بسته استفاده شدهاست .هکر چکه تعکداد
دوربینهای مورد استفاده در محیط بیشتر باشد ،میدان دید گستردهای
از اهداف ایجاد میشود .این امر باعث افکزایش فضکای تحکت پوشکش،
افزایش دقت و صحت الگوریتم ،بهبود کیفیت ردیکابی ،افکزایش قکدرت
تشخیص ،افزایش قدرت تفکیک اهداف ،کاهش ابها و احتمال رطکا و
همچنین بهبکود توانکایی سیسکتم در دنبکالکردن اهکداف مانوردهنکده
میشود .از طکرف دیگکر ،در چنکین سیسکتمهایی اسکتفاده از چنکدین
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دوربکین میتوانکد باعککث افکزایش هزینکه سیسککتم و حجکم داده مککورد
پردازش شود که رود از معایب این روش بهشمار میرود.
بنابراین انتخاب دوربین مناسب یکی دیگکر از مکوارد مهکم در ایکن
سیستمها است .دوربین انتخابشده باید دارای قیمت مناسب ،کیفیکت
رنگ و میدان دید روبی باشد .دوربکین مکورد انتخکاب در پیادهسکازی
انجا شده در ایکن مقالکه از نکوع Microsoft LifeCam HD-3000 HD
 Webcamبا سرعت فیلمبرداری  30فکریم بکر اانیکه و زاویکه دیکد 60
درجه میباشد .آرایش دوربینها در محکیط بایکد بهصکورتی باشکد ککه
هدف توسط حداقل سه دوربین قابل مشاهده باشد (شکل . 2
مدل دوربین شامل پارامترهای دارلی و رکارجی اسکت ککه عمکل
کالیبراسیون بهمنظور تخمین چنین پارامترهایی انجا میگیرد .در این
مقالککه از مککدل دوربککین حفککره سککوزنی اسککتفاده شککده اسککت .بککا در
نظرگرفتن مدل حفره سوزنی برای دوربین ،رابطه میان مکان یک نقطه
در مختصککات سککهبعدی فضککا (  Pwو مختصککات دوبعککدی آن بککر روی
صفحه تصویر (  Pfبهصورت زیر بیان میشود:
(1

Pw 
 Pw 
Pf 
  M    K  Rwc twc   
1 
1 
1 



در رابطه باال  ،فاکتور مقیاس و

M

یک ماتریس تصویرسازی است.

پارامترهای رارجی شامل یک ماتریس  3*3که معرف جهت دوربکین (
 Rwcو بردار انتقال (  twcاست .پارامترهای دارلی نیکز شکامل فاصکله
کانونی دوربین (  fو مرکز نوری تصویر (  C x ,C yاسکت .روشهکای
بسیاری برای انجا عمل کالیبراسیون معرفی شده که هرکدا با توجکه
بهدقت ،سرعت ،محیط تصویربرداری و نوع نیاز سیستم مکورد اسکتفاده
قرار میگیرنکد .پارامترهکای مکذکور توسکط نر افکزار ،Visual Studio
 OpenCVو جعبککهابزار کالیبراسککیون محاسککبه شککدهاند .در مسککلله
کالیبراسیون ،پارامترهای مذکور بکا اسکتفاده از روابکط بکین مختصکات
سهبعدی فضا ،دوربین و تصویر محاسبه میشوند.
دریافت تصاویر از هر دوربین

استخراج ویژگی هدف در تصویر هر دوربین

شناسایی و تعیین موقعیت دوبعدی هدف در تصویر هر دوربین

تلفیق توزیعشده اطالعات با استفاده از فیلتر کالمن توزیعشده

تعیین موقعیت سهبعدی هدف
شکل  :1طرح کلی از الگوریتم پیشنهادی
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4

شکل  : 2نمایشی شماتیک از آرایش دوربینها در محیط

با پکردازش روی اطالعکات غیکر همزمکان تعکدادی از دوربینهکا عمکل
شناسایی ،ردیابی و تخمین موقعیت سهبعدی هدف صورت میگیرد که
5
های بعد توضیح داده شدهاند.
هرکدا در قسمت
 -2-2استخراج ویژگی
هدف در الگوریتمهای پردازش تصکویر معمکوال توسکط بافکت ،رنکگ و
ویژگیهای شکلی مشخص میشکود .از ایکنرو بکا انتخکاب ویژگیهکای
مناسب ،الگوریتم پیشکنهادی بایسکتی هکدف را بکهروبی از پسزمینکه
شناسایی کند و بکرای اسکتفاده در کاربردهکای بالدرنکگ دارای زمکان
پاسم روبی باشد.
اولین قد در مرحله شناسایی ،تمایز هدف از پسزمینکه اسکت .در
الگوریتمهای ردیابی ویژگیهای قابل انطباقی از اهداف بایکد بهگونکهای
انتخاب شوند تا بتوان اهداف را توسط هر یک از دوربینها شناسکایی و
سپس دنبال نمود .الگوریتمهای انتخابی و اجرایی باید بهگونهای عمکل
نمایند که عالوه بر مقاو بودن نسبت به مقیاس ،زاویه دید و چکررش،
کارایی شان را نیز در برابر شرایط محیطکی (نکویز ،تغییکرات روشکنایی
حفظ نمایند.
الگوریتمهای شناسایی هدف مبتنی بر رنگ ،ساده و سریع هستند
که میتوانند بهصورت بالدرنگ اجرا شوند ،به هیچگونه حسگری بکهجز
دوربین نیازی ندارند ،وابسته به شککل هکدف نیسکتند ،قابلیکت بهبکود
دارند  ،دارای بار محاسباتی کم و مستقل از چررش و تغییر مدل هدف
هستند و در چنین الگوریتمی نیاز به یادگیری هدف نیست.
بنابراین در الگوریتم مورد استفاده در این مقاله از ویژگیهای رنگ
و حرکت برای شناسایی هدف موردنظر استفاده شده که این موضوع در
شکل  2مشخص است .با تخصیص یک رنگ متمایز به مرکز هدف و در
نظرگرفتن آستانهای مشخص در فضای رنگ  ،HSVمیتوان هدف را از
پسزمینه شناسایی و سپس مورد ردیابی قرار داد.
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الگوریتمهایی که مبتنی بکر رنکگ میباشکند ،بکا وجکود سکادگی و
سرعت ،هنگا عبور هدف از پسزمینکهای ککه حکاوی رنگکی از هکدف
مککوردنظر باشککد ،بککا مشکککل مواجککه میشککوند .از ایککنرو در الگککوریتم
پیشنهادی در این مقاله ،از ترکیب دو ویژگی رنکگ و حرککت اسکتفاده
شده است .بنابراین با استفاده از اعمال فیلترینگ رنگ و حرکت ،هدف
موردنظر در تصویر هر دوربین شناسایی میشود .اگر شکلی در محکیط
دارای رنگ موردنظر و همچنین در حال حرکت باشد ،بکهعنوان هکدف
شناسایی شده و سپس در مراحل بعدی مورد ردیابی و تعیین موقعیت
قرار میگیرد.
نکته حاشز اهمیت آن است که اگر موقعیت هدف در زمینکه تغییکر
نکند ،در پردازش تصویر شناسایی نمیشود .این موضکوع درصکورتیکه
نقطه تخمین هدف در صورت عد مشاهده در محل قبلی فرض شکود،
مشکلی برای سیستم ناوبری پیشنهادی ایجاد نمیکند .لذا ،این موضوع
با استفاده از روش پیادهسازی فیلتر کالمن مرتفع میشود.
 -2-3شناسایی و تعیین موقعیت دوبعدی هدف در تصویر هر
دوربین
در این مرحله ،پردازش بر روی اطالعات غیر همزمان بهدسکت آمکده از
دوربینها انجکا میگیکرد .همانطورککه در شککل  2نشکان داده شکد،
دوربینها بر روی پایههایی نصب شدهاند که هرککدا دارای مختصکات
T
 T xi ,T yi ,T zi و زوایکای چکررش  i ,i , i نسکبت بکه دسکتگاه

T

مرجع بوده و هدف در محیط در حال حرکت است .با توجه بکه آرایکش
دوربینها ،هدف در حکال حرککت توسکط حکداقل سکه دوربکین قابکل
مشاهده است.
از اینرو با استفاده از ویژگیهای استخرا شده ،هدف در تصویر هر
دوربین شناسکایی شکده و موقعیکت دوبعکدی مرککز هکدف ( پیکسکل

شکل  : 3موقعیت هدف در تصویر سه دوربین توسط دایرههایی
نشان داده شده است

سرعت و وضعیت هدف موردنظر ،نیاز است دستگاههای مختصکات
مشخص شوند .در شکل  ،4چند سیستم مختصات مکورد نیکاز معرفکی
شده است .سیستم مختصات مرجع یک سیستم اابت است که بهعنوان
مرجعی برای تعیین موقعیت سرتاسری هدف استفاده میشود .سیستم
مختصات هر دوربین یکک سیسکتم مختصکات دککارتی در دسکتگاه آن
دوربین و همچنین سیستم مختصات فریم که یک مختصات دوبعدی از
هدف در تصویر آن دوربین بر اساس واحد پیکسل میباشد.
برای هر دوربین ،میان دستگاه مختصات مرجع و دستگاه مختصات
دوربی ن بر اساس محل استقرار دوربین و میزان چررش آن نسکبت بکه
دستگاه مرجع ،روابط زیر برقرار است ]:[17
 T xi  
  T  
  yi  
 T  
 zi  

 X
x i 

 
 y i   A xi  A yi  A zi   Y
 Z
 z i 


(3

0

0
1 

 cos 1 i

A xi    sin 1 i

0


(4

0  sin 1 i 

1
0

0 cos 1 i 

T

میانگین مشاهده دوبعدی هدف   Pix , Piy در دستگاه دوربین هدف
تعیین میگردد .سپس با اعمکال فیلتکری مناسکب ککه در بخکش بعکد
توضیح داده میشود ،موقعیت سهبعدی هدف بهصکورت بالدرنکگ و بکر
اساس اطالعات غیر همزمان بهدسکتآمده از هکر دوربکین در هرلحظکه
محاسبه میشود.
همانطورکه در شکل  3نشان داده شده ،موقعیت هدف در تصکویر
هر دوربین توسط دایرههایی مشخص شده که در این شکل ،تنها هدف
در تصویر سه دوربین نشان داده شده است .در ایکن شککل ،مختصکات
مرکز صفحه در تصویر هر دوربین با نقاط قرمکز ،سکبز و آبکی مشکخص
شده است .در مرحله بعد ،موقعیت سهبعدی هدف بهصورت بالدرنکگ و
با استفاده از مختصات مراکز بهدستآمده از هدف در تصویر هر دوربین
تعیین میشود.
 -2-4استخراج معادله خطی مشاهده در دستگاه مرجع

قبل از بیان مؤلفههای معادالت ناوبری ،برای تعیین موقعیت،

Serial no. 86

(2

(5

sin 1 i
cos 1 i
0

0 
sin 1 i 
cos 1 i 

cos 1 i

A yi   0
 sin 1 i


0
1
A zi  0 cos 1 i
0  sin 1 i
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(9

0 0 0 Pxi  

0  0 0 Pyi     A xi  A yi  A zi 
1  0 0 1  

0
Cy
0

 C x

hi    0
 0


که در آن  Z iرا معادله مشاهده رطی شده دوربین  iا مینکامیم .بکا
توجه به رابطه ( ، 8تطکابق مشکاهده هکدف در دوربکین  iا بکا مقکدار
تخمینزدهشده در دسکتگاه مرجکع   X ,Y , Z Tمنجکر بکه صفرشکدن
معادله ( 8میشود .لذا مقدار مطلوب معادلکه مشکاهده ( 8بکرای هکر
دوربین مقدار  Z i  0است .با استفاده از این واقعیت ،میتوان معادالت
فیلتر کالمن توزیعشده را بیان نمود.
 -2-5تلفیق اطالعات بهدستآمده از تصویر هر دوربین با
شکل  : 4معرفی سیستمهای مختصات []17

در روابککط بککاال  x i , y i , z i  ،معککرف مختصککات هککدف در دسککتگاه
T

T
مختصات دوربین  iا   X ,Y , Z  ،معرف مختصات هدف در دستگاه

T

مختصکات مرجککع T xi ,T yi ,T zi  ،مککان انتقککال مککان دوربککین  iا
نسبت به دستگاه مرجکع و  Axi , A yi , Aziمکاتریس چکررش و زوایکای
 i , i ,iبهترتیب زوایای چررش حول محورهای  X ,Y , Zهستند.
رابطککه میککان دسککتگاه مختصککات دوربککین  iا و مختصککات فککریم
دوبعدی مشاهدهشده آن مطابق رابطه ( 6است.







(6

C x * x i
 Pxi   z i
 
 Pyi  C y * y i
 zi

T

در رابطه ( Pxi , Pyi  ، 6مختصکات پیکسکل دوبعکدی هکدف در
صفحه تصویر دوربین  iا است که این مختصات از الگکوریتم پکردازش
تصککویر بهدسککت میآیککد .دو پککارامتر فاصککله کککانونی  C y ,C xاز عمککل
کالیبراسککیون محاسککبه میشککوند [ .]17در رابطککه فککوق ،سککه مقککدار
'   x i , y i , z i نامعلو هستند .لذا مقدار تخمین دارای رابطه غیررطکی
با مقدار مشاهده است .جهت رطیسازی معادله مشاهده ،میتوان (6
را بهصورت زیر بازنویسی کرد:
(7

C x * x i  Pxi * z i 

0
C y * y i  Pyi * z i 

همچنین بر اساس ( ، 2میتوان ( 7را بکر اسکاس دسکتگاه مرجکع
بیان نمود:
(8
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 T xi  
  T  
  yi  
 T  
 zi  

 X

Z i  hi   Y
 Z


استفاده از فیلتر کالمن توزیعشده
در این مرحله میبایست بر اساس معادله رطی مشکاهده هکر دوربکین،
موقعیت دقیق سهبعدی هدف استخرا شود .در این راستا چند مشکل
وجود دارد که عبارتاند از:
 تصاویر ارسالشده از دوربینها لزومً همزمان نیستند و
پیادهسازی معادالت تخمین برای آنها بهصورت یکجکا
امکانپذیر نیست .همزمانسازی تصاویر هم نیاز به یک
سختافزار پرهزینه دارد.
 امکان عد مشاهده هدف در یک یا چند دوربین وجود
دارد .این موضوع میتواند بهعلت ناحیه دید دوربکین و
یا بهعلت عکد حرککت معنکادار هکدف در زاویکه دیکد
دوربین باشد.
 تخمین همزمکان موقعیکت هکدف بکر اسکاس مشکاهده
انجا شککده توسککط همککه دوربینهککا منجککر بککه ایجککاد
مجموعهای از معادالت ماتریسکی (بکا وجکود مکاتریس
معکوس از مرتبکه  N ) 2N  2Nتعکداد دوربینهکا
میشود و درنتیجه با افزایش تعداد دوربینها بهشکدت
حجم محاسبات زیاد میشود.
لذا در این مقاله پیشنهاد میشود هر دوربین بهعنوان یک حسگکر
هوشمند توزیعشده مستقل ،موقعیت تخمینزدهشده از هکدف مطلکوب
را بهصورت مجزا با مشاهده انجا شده ،مقایسه کرده و اطالعات اصکالح
رطای حاصل را بهصورت جداگانه بر اساس یک فیلتکر ککالمن محلکی
محاسبه و برای سیستم سرتاسری ارسال نماید .در این حالت معکادالت
فیلتر کالمن توزیعشده [ ]26به دو قسمت پیشبینی و تصحیح تقسکیم
میشود که برای هر دوربین بهصورت مستقل در یک هسکته پردازشکی
مجزا اجرا و نتیجه هر مرحلکه در یکک حافظکه مشکتر رریرهسکازی
میشود.
در مرحله پیشبینی بر اسکاس مقکادیر قبلکی انکدازهگیری شکده از
رروجی سیستم سرتاسری ،مقادیر حالکت بعکدی سیسکتم تخمکینزده
میشود .در مرحلکه تصکحیح ،از مقکادیر فعلکی مشکاهده هکدف در هکر
دوربین ،برای اصالح نتایج بهدستآمده از مرحلکه پیشبینکی اسکتفاده
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میشود .باید توجه داشت ککه مقکدار تخمکین رریرهشکده توسکط هکر
دوربین بهعنوان آررین تخمکین ککل سیسکتم در نظکر گرفتکه شکده و
معادله تصحیح سایر دوربینها بر اساس مقدار تخمینزدهشده دوربکین
قبلی محاسبه میشود.
در این حالت معادالت تخمین موقعیت هکدف در دسکتگاه مرجکع
برای هر دوربین بهصورت زیر پیادهسازی رواهد شد:

در این رابطه )  ri (k iمعادله رطای مشاهده دوربین  iا (که با توجکه
به معادله رطیشده ( 9دارای مقدار مطلکوب صکفر اسکت و ) S i (k i
کوواریانس جدید وابسکته Z i* (k i ) ،مشکاهده رطکی جدیکد و ) hi* (k i
نگاشت مشاهده و انتقال است .نکته حاشز اهمیت آن است ککه بکا روش
پیشنهادی جدید و با اسکتفاده از وابسکتهنمودن مکاتریس )  hi* (k iبکه
مقادیر مشاهده ،امکان رطینمودن تخمین سهبعدی بر اساس مشاهده
دوبعدی میسر شده است.
توجه کنید که این معادله در صورتی اجرا میشود که دوربکین  iا
هدف را تشخیص داده باشد .لذا اگر هدف در ناحیه دیکد یکک دوربکین
نباشد و یا حرککت نکنکد ،در رروجکی پکردازش تصکویر دوربکین  iا
مشاهده نشده و معادله فوق برای آن اجرا نمیشود .در بهترین شرایط،
سیکل اصلی اجرای برنامه  Nبرابر سیکل اجرای پردازش تصویر در هر
دوربین است .حال اگر فرض کنیم هر دوربین توان ارسال  Uفکریم بکر
اانیه را داشته باشد و در تمامی فریمها هدف مشاهده شود ،در بهترین
شرایط (در صورت پیادهسازی صحیح بر روی هستههای مختلک یکک
پردازنده سیکل اجرای برنامه دارای مقکداری در حکدود  1/ NUاانیکه
رواهد بود و لذا سیستم پیشنهادی امکان تخمکین موقعیکت هکدف بکا
سرعت  NUدر اانیه را رواهد داشت.
این روش پیادهسازی معادالت فیلتر ککالمن ایکن امککان را ایجکاد
میکند که معادالت مربوط به یک دوربین بهطور ارتصاصی روی یکک
هسته پردازشی مستقل میکروپروسسور اجرا شکود و ایکن موضکوع نیکز
سرعت محاسبات را بهنوبه رود افزایش میدهد.
نکته جالب دیگکر آنککه در صکورت عکد حرککت شکد ،معکادالت
هیچیک از دوربینها اجرا نخواهد شد و سیستم بهصورت داشکم آرکرین
مقدار مشاهده را بهعنوان موقعیت تخمینزدهشده محسوب رواهد کرد.
بهطورکلی مزایای روش پیشنهادی عبارتاند از:

 x  ( k i )  1 0 0   x ( j ) 
 
 


 y (k i )   0 1 0   y ( j ) 
 
 0 0 1   z ( j ) 


 z (k i )  

(10

T

کککه در آن  x  (k i ), y  (k i ), z  (k i ) بککه مفهککو تخمککین اولیککه
موقعیت هدف در دستگاه مرجع (در سیکل 𝑖𝑘 اجرای برنامه ،مربوط به
دوربین  iا و   X ( j ),Y ( j ), Z ( j )بکه مفهکو آرکرین تخمکین
سرتاسری محاسبهشده توسط هریک از دوربینها در دستگاه مرجع (در
سیکل سرتاسری اجرای برنامه  jاست .توجه کنید که برنامه بهصورت
موازی برای هر دوربین اجرا میشود ،مقدار )  (k iمعادل سکیکل اجکرای
اصلی برنامه )  ( jنیست.
معادالت تصحیح در دستگاه دوربکین  iا بهصکورت زیکر قابلبیکان
رواهند بود:
T

 j  j 1


  X ( j )   X (k i ) 

 Y ( j )   Y  (k )   1 w (k )  R
i 
i
i
 
 
N
  Z ( j )   Z  (k i ) 



) Pi (k i  1)  Pi (k i

1
1

 w i (k i )  s i (k i ) w i (k i )T   Q i

N
N

(11

کککه در آن   X ( j ),Y ( j ), Z ( j )تخمککین مختصککات تصحیحشککده
سرتاسککری هککدف Pi (k ) ،تخمککین کوواری کانس پیشبینیشککده بککرای
دوربین  iا  N ،تعداد کل دوربینها Ri ,Qi ،ماتریسهکای کوواریکانس
مشاهده و تخمین و نهایتً )  w i (kضریب بهینه کالمن است که در هکر
مرحله بهصورت رابطه زیر محاسبه میشود:



T






(12

) ri (k i )   Z i* (k i

T
S i (k i )  hi (k i )  Pi (k i )  hi (k i )  R i

T
1
) w i (k i )  Pi (k i )  hi (k i )  S i (k i

  X (k i )  T xi  


  
*
*

 Z i (k i )  hi (k i )   Y (k i )   T yi  

  Z (k )    
i 
T zi  



 C x
0 0  0 0 Pxi ( k i )  

hi* (k i )    0 C y 0   0 0 Pyi ( k i )  

 


 0
0 1  0 0
1  



  A xi  A yi  A zi 
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ترکیب اطالعات دوبعدی حاصل از پردازش تصکویر هکر
دوربین و استخرا موقعیت دقیق سهبعدی
غلبه بر مشکل عد همزمانی تصاویر
عد نیاز به مشاهده هدف در تمامی دوربینها
افزایش چنکد برابکری سکرعت تشکخیص هکدف نسکبت
بهسرعت مشاهده یک دوربین (تا حد  NUبرابر .
کککاهش حجککم محاسککبات تخمککین ماتریسککی از مرتبککه
 2N  2Nدر حالت فیلتر کالمن ساده به مرتبه  4Nدر
حالت فیلتر کالمن توزیعشده.
قابلیت پیادهسازی برنامکه پکردازش تصکویر و همچنکین
معادالت توزیعشده فیلتر کالمن بهصورت موازی بر روی
چندین هسته یک میکروپروسسور بدون وجود وابستگی
محاسباتی
افزایش دقت مشاهده یا افزایش ناحیه دیکد بکا افکزایش
تعداد دوربین دلخواه به سیستم با افزایش بار محاسباتی
معقول
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 -3نتایج پیادهسازی الگوریتم
در این مقاله ،تعیین موقعیت دقیق بالدرنگ یک ربات پرنده با استفاده
از دوربینهایی کمهزینه و با کیفیت متوسط صورت گرفته و همچنکین
از هیچگونکه سیسکتم کمککی بکرای تعیکین موقعیکت سکهبعدی هککدف
استفاده نشده است .محیط هدف در ایکن پیادهسکازی یکک ناحیکه 30
مترمکعبی ( 4متر طول 3 ،متر عرض 2/5 ،متر ارتفکاع اسکت ککه هکر
شی متحر هدف در آن با یک رنکگ متمکایز در مرککز نشکانهگذاری
شده است .شش دوربین ارزانقیمت از نوع Microsoft LifeCam HD-
 3000 HDدر نواحی مختل این محیط بهگونهای قرار گرفتهانکد ککه
تمامی زوایای محیط موردنظر حداقل بکا سکه دوربکین قابکل مشکاهده
باشند.
کاهش زمان اجرای الگوریتم یکی از مهمترین چالشها در طراحی
سیستمهای ناوبری است .بنابراین بهمنظور اجکرای الگکوریتم بهصکورت
بالدرنگ ،الگوریتم معرفیشده در این مقاله ،با استفاده از نر افزارهکای
 Visual Studioو  Opencvپیادهسککازی و بککا اسککتفاده از برنامهنویسککی
 OpenMPبهصورت موازی بر روی یکک پردازنکده  Core I7اجکرا شکده
است .درنتیجه ،با استفاده از یک برنامهنویسی موازی ،موقعیت سهبعدی
هدف بهصورت بالدرنگ و بر اساس اطالعات غیر همزمان بهدسکتآمده
از هر دوربین در هرلحظکه محاسکبه میشکود .هکدف نهکایی در اینجکا،
دستیابی به یک موقعیت دقیق و بالدرنگ از هر پرنده متحر در ایکن
فضا با دقت حداقل  1سانتیمتر و با سرعت حداقل  50نمونه در اانیکه
است که این امر در سیستم موردنظر تحقق یافته است.
در جدول  ،1نتایج پیادهسازی مربوط به سیستم موردنظر با برری
از نتایج الگوریتمهای سالهای اریر مقایسه شده است .دو محکدودیت
اصلی در مقاله [ ]17وجود دارد 1 :تنها قکادر بکه ردیکابی یکک هکدف
میباشد 2 .پوشش کاملی از محیط موردنظر صورت نمیگیرد زیرا تنها
از دو دوربین در سیستم استفاده شده است .چنین محکدودیتهایی در
سیستم پیشنهادی در این مقاله مرتفع شده است.
همانگونککه کککه از نتککایج الگککوریتم پیشککنهادی مشککخص اسککت،
شناسایی و ردیابی هدف موردنظر دارای زمکان پاسکم ککم و همچنکین
دارای دقت باالیی نسبت به دیگر سیستمهای موجود میباشد .از طرفی
در سیستم پیشنهادی ،از هیچگونه سیستم کمکی برای تعیین موقعیت
سهبعدی هدف استفاده نشده است.
نوآوریهای اصلی سیستم پیشنهادی حصول دقکت بکاال ،پکردازش
بالدرنگ ،پوشش کامل محکیط بکا اسکتفاده از دوربینهکایی کمهزینکه،
مقاو بودن در برابر ررابی یک یکا چنکد دوربکین و رفکع مشککل عکد
همزمانی تصاویر میباشد .چنین مزایایی بهصورت همزمان در سیسکتم
پیشنهادی موجود است که این امکان در برری از سیستمهای معرفکی
شده در سالهای اریر وجود ندارد و یا با استفاده از سیستمهای کمکی
دیگری توانستهاند به این نوع اهداف دست یابند .حصکول دقکت بکاال و
پردازش بالدرنگ در الگوریتم ،طبق جدول  1کامال مشخص است .دقت
مورد بررسی در جدول  1از طریکق انکدازهگیریهای مککرر در محکیط
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تست بهدستآمده است .در ایکن سیسکتم سکعی شکده ،بکا اسکتفاده از
دوربینهایی کمهزینه ،پوشش کامل محیط موردنظر ایجکاد گکردد ککه
این امر کامال مقرونبهصرفه است .از طرفی ،اگکر در سیسکتم مکوردنظر
یک یا چند دوربین دچکار ررابکی شکوند ،درصکورتیکه هکدف توسکط
حداقل سه دوربین دیگر قابلمشکاهده باشکد ،در شناسکایی ،ردیکابی و
تخمین موقعیکت سکهبعدی آن مشککلی ایجکاد نخواهکد شکد .زیکرا در
الگوریتم توزیعشده ،فقط کافی است که حلقه محاسباتی مربوط بکه آن
دوربین اجرا نشود و این امر هیچ رللی در برنامه کلی ایجکاد نمیکنکد.
در غیر این صورت ،دقت سیستم در تخمین موقعیکت سکهبعدی هکدف
کاهش مییابد.
جدول  :1مقایسه روش موردنظر با برخی از الگوریتمهای
معرفیشده در سالهای اخیر
دقت موقعیتهای
تعیینشده از هدف /
اهداف موردنظر

متوسط زمان اجرای الگوریتم
(ms

Juan Li
][17

11/5 Pixel

96/46

Y. J. Lee
][18

-

100

Our
algorithm

1 Cm

30

روش

جهت تصدیق عملکرد این سیستم ،کنترل موقعیت یک ربات پرنده
از نوع کوآدروتور توسط این سیستم انجا شده است .برای این امکر ،از
یک پلتفر آماده کوآدروتور استفاده شده است .مدل این ربات بهصورت
شش درجه آزادی بوده و بهصورت زیر بیان میشود [:]27
 1   2  b1u 2
  3   4  b 2u 3
  5  b3u 4

(13

) u 1 (c s  c  s  s
m
) u 1 (c s  s  s c

m
) u 1 (cc
g 
m








x


y

z


در رابطه (  , , 13زوایای یاو ،رول و پیچ ،پرنده در دسکتگاه بدنکه،
 x , y , zموقعیت پرنکده در فضکای دسکتگاه مرجکع  i ،ضکرایب اابکت
پرنده  ،سرعت عمومی ملمها u1 ،نیکروی لیفکت ملمهکاu 2 ,u 3 ,u 4 ،
گشتاورهای تفاضلی حول محورهکا (مرجکع [ ]27را مشکاهده کنیکد و
عبارتهای  c ., s .مخف توابع سینوس و کسینوس هستند.
پلتفر مورد استفاده دارای یک سیستم تعیکین وضکعیت  IMUو
یک کنترلکننده دارلی  SASبوده که مقکادیر مطلکوب آن  d 8,dرا
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از طریق یک رادیو کنترل دریافت و فرمانهای  u ,u ,uرا برای پرنده
2
3
4
تولید میکند .با توجه به سیستم کنتکرل سکمت بکر روی ایکن پرنکده،
مقدار مطلوب   d  0برابر صفر در نظر گرفته میشود .ورودی تراتکل
 u1بهصککورت حلقککه بککاز کنتککرل میشککود .بککا فککرض رفتککار سککریع
دینامیکهای دارلی سیستم حلقکه بسکته بکا کنتکرل  ،SASمیتکوان
معادالت ربات مذکور بهصورت رابطه زیر ساده نمود:

(14

) u1 (cs c

x 
m

) u1 (s c

y 
m


) u1 (cc
z  g 
m


در این رابطکه ورودیهکای  d ,d ,u 4بکهعنوان ورودیهکای سیسکتم
محسوب شده که از طریق رادیو کنترل به سیستم قابل اعمال هسکتند.
برای اتصال رادیو کنتکرل بکه سیسکتم ککامپیوتری هکم از یکک واسکط
میکروکنترلری و نر افزار  LabVIEWاستفاده شده است.
اطالعات موقعیت حاصل از ککد پکردازش تصکویر از طریکق اتصکال
شبکه بر روی  Local Hostبرای نر افزار  LabViewفرستاده شده و
کنترل حلقه بسته موقعیت در این نر افزار انجا میشود .بکا توجکه بکه
اینکه مدل پرنده موردنظر دارای سه درجه آزادی ،غیررطکی و تکزویج
9
مطلوب برای این سیستم امری دشوار
شده است ،طراحی کنترلکننده
است .لذا برای کنترلکننده از یک کنترلکننده چندمتغیره فازی PID
بهره برده شده است که سارتار و قکوانین در شککل  5و  6نشکان داده
شده است .رابطه ( 15نحوه محاسبه ضرایب تناسبی ،مشتق و انتگرال
کنترلکننده را بیان میکند.

(15

شکل  : 6قوانین فازی حاکم بر کنترلکننده فازی


' k  k min  (k max  k min )k
pi
pi
pi
pi
 pi

min
max
min
'
k di  k di  ( k di  k di )k di

2
k  k pi
Ii

 k di


ضرایب مورد استفاده در معادله فوق بر اساس قوانین فازی ممدانی بکر
اساس رطا و مشتق رطکا و بهصکورت شککل  6اسکت .در ایکن شککل،
ارتصارات پارامترهای  e , NB , NM , Z , PB , PMدر زیر آورده شدده
است:
derivative of error  e
Negative Big  NB
Negative Medium  NM
Zero  Z
Positive Big  PB
Positive Medium  PM
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شکل  : 5ساختار کنترلکننده پیشنهادی

شکل  :7پرواز کوآدروتور در محیط آزمایشگاه

نواحی توابع عضویت باید بر اساس ناحیکه پکروازی ،مکدل پرنکده و
دقت پکروازی توسکط یکک طکراح ربکره تعیکین شکود .روش طراحکی
کنترلکننده مذکور جهت دستیابی به پایکداری سیسکتم حلقکه بسکته
رار از موضوع این مقاله بکوده و لکذا از بیکان جزییکات آن صکرفنظر
میشود.
شکل  7تصویری از پرواز کوآدروتور در محیط آزمایشکگاه را نشکان
میدهد .همچنین نتایج دادههای رریرهشده از پاسکم سیسکتم واقعکی
کنترل موقعیت پرنده در شکل  8نشان داده شده است.
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شکل  : 8پاسخ سیستم واقعی کنترل موقعیت پرنده
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شکل  :9خطای کنترل سیستم در دستیابی به هدف مطلوب

نقطه مطلوب برای کنترل این سیسکتم نقکاط] [175 ،100 ،13
بوده است .همانطورکه مشکاهده میشکود ،پرنکده بکا دقکت رکوبی در
موقعیت مطلوب قرار گرفته است .البتکه رطکای موجکود در محکور Y
ناشی از عد توانایی کنترلکننده بوده است و سیستم ناوبری با دقت 1
میلیمتر هدف را تشخیص داده است .معموال اینگونه پرنکدهها بکهعلت
ناپایداری راتی ،نیاز به تعداد حداقل  50نمونه موقعیت در اانیه جهکت
یک کنترل مطلوب دارند .دقکت اندازهگیریشکده سیسکتم پیشکنهادی
توسط ابزارهای اندازهگیری فیزیکی در محکل آزمکون برابکر حکداقل 1
سانتیمتر و تعداد نمونه استحصالشده برای تستهای مختل بین 78
الی  105نمونه بر اانیه (بکر اسکاس مشکاهده دوربینهکای مختلک در
نواحی مختل بوده است.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ،الگوریتمی بکرای تعیکین موقعیکت سکهبعدی رباتهکا بکا
استفاده از تعدادی دوربین با کیفیت متوسط و بکه کمکک تکنیکهکای

Serial no. 86

کنترل موقعیت سهبعدی . . .

ترکیب توزیعشده اطالعات مورد بررسی و پیادهسازی قرارگرفته اسکت.
بهعلت اینکه معموال حسگرهای کمکک نکاوبری در محیطهکای بسکته
قابلاستفاده نیستند ،روشهای تعیین موقعیت بر اساس الگوریتمهکای
پردازش تصویر میتوانند گزینه مناسبی در این زمینه باشند .لذا بعد از
شناسایی هدف به کمک ویژگیهای استخرا شکده و تعیکین موقعیکت
دوبعدی آن در تصویر هر دوربین ،با استفاده از فیلتر کالمن توزیعشده،
موقعیت سهبعدی هدف بهصورت بالدرنگ تعیین میشکود .اسکتفاده از
فیلتر کالمن توزیعشده باعث شده ککه در ایکن روش بکه همزمکانبودن
تصاویر مشاهده هدف از طرف هریک از دوربینها نیاز نباشد .همچنین،
فیلتر کالمن توزیعشده حجم پردازش را بهشدت ککاهش داده و امککان
پیادهسازی سیسکتم تخمکین بهصکورت توزیعشکده را فکراهم میکنکد.
جالبتر آنکه در این روش ،تعداد داده تخمینزدهشده از هدف میتواند
تککا چنککدین برابککر زمککان نمونککهبرداری دوربینهککا کککاهش یابککد .نتککایج
بهدستآمده از پیادهسازی عملی روش پیشنهادی رسکیدن بکهدقت در
حد یک سانتیمتر در تعیین موقعیت هدف را برای حکدود حکداقل 80
نمونه در اانیه تأیید میکند.
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