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طراحی و ارزيابی عملکرد الگوريتم تشخيص مسير در تصاوير جادهای با استفاده از تبديل هاف
3
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 .1دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشجوی دکتری گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت -1392/7/27 :تاریخ تصویب)1393/11/21 :

چکيده
بهکارگیری سامانههای هدایت خودکار در بخش کشاورزی از سودمندترین موارد این سامانهها است .در این پژوهش به
طراحی و ارزیابی الگوریتم ماشین بینایی مبتنی بر برداشت تصویر از دوربین نصبشده در جلوی کابین دروگر JD955و
یافتن مسیر پیشروی کمباین پرداخته شد .در این الگوریتم پس از برداشت تصویر ،اعمال صافیها ،و بهینهسازهای الزم،
بهکمک تبدیل هاف مسیر پیشروی بهصورت یک خط از تصویر استخراج شد .سپس انحراف جانبی و انحراف زاویهای
کمباین در مقایسه با مسیر مورد نظر بهعنوان مؤلفههای کنترلی الزم سامانۀ هدایت خودکار کمباین ،محاسبه شدند.
الگوریتم مسیریابی در هفت تیمار انحراف جانبی و هفت تیمار انحراف زاویهای و در سه تکرار ارزیابی شد .این ارزیابی در
وضعیتهای متفاوت نور روز انجام شد .پس از مقایسۀ مقادیر استخراجشده از پردازش تصاویر بهوسیلۀ الگوریتم با زوایا و
انحرافهای اندازهگیریشده بهروش دستی ،مشخص شد که این الگوریتم توانسته است با دقت 98درصد مسیر پیشروی
کمباین را تشخیص دهد.
کليدواژگان :تبدیل هاف ،تشخیص مسیر ،کمباین ،ماشین بینایی ،هدایت خودکار.

مقدمه

1

کشاورزان برای دروکردن محصوالت خود عمدتاً از کمباین
استفاده میکنند .در بهکارگیری کمباین برای درو محصوالت،
لبۀ تیغههای برش کمباین باید روی ردیف برش قبلی قرار گیرد،
که این عمل با استفاده از تجربۀ راننده انجام میشود.
گروهی از پژوهشگران در تحقیقی الگوریتمی ارائه کردند
که از آن برای هدایت کمباین برداشت ذرت در روز و شب
استفاده شد .کمباین استفادهشده از نوع  2188Caseو تمام
شیرهای سیستم هدایت آن از نوع الکتروـهیدرولیک بودند .در
این پژوهش بهمنظور هدایت کمباین با موفقیت از سامانۀ هدایت
خودکاری مجهز به دوربین نصبشده بر اتاقک راننده استفاده
شد .با بررسی عملکرد سامانۀ هدایت خودکار در برداشت 4/6
هکتار ذرت مشخص شد دقت هدایت سامانۀ پیشنهادی و
سامانۀ  GPSتجاری موجود روی کمباین از دیدگاه آماری مشابه
بوده است ( .)Benson et al. 2001در تحقیق دیگری بهمنظور
هدایت خودکار ماشین برداشت علوفه از سامانۀ مجهز به حسگر
 RTK-GPSبهره گرفته شد ،ارزیابی در شرایط مزرعهای نشان
* نویسندۀ مسئولminaee@modares.ac.ir :

داد که انحراف از معیار برای سامانۀ هدایت خودکار در تمام
آزمایشها کمتر از  100mmبوده است و همچنین با افزایش
سرعت پیشروی از یک به دو متر در ثانیه ،میزان انحراف مسیر
از  25میلیمتر به  69میلیمتر افزایش مییابد ( Stoll &Heinz,
 .)2000در سال  2008گروهی از پژوهشگران با طراحی
سامانهای موفق به تشخیص مناسب ردیفهای کشت و علفهای
هرز روی ردیف شدند .این پژوهش که از دوربین  RGBبهعنوان
حسگر ورودی بهره برد ،در دو مرحله انجام شد .در مرحلۀ اول
ردیفهای کشت بهکمک تبدیل هاف از تصویر زمینه جدا شدند
و در مرحلۀ دوم علفهای هرز بهکمک آنالیز رنگ نقطهای از
محصول تفکیک شد .این دو تکنیک (تبدیل هاف و آنالیز رنگ
نقطهای) توانستند بهخوبی وظایف خود را انجام دهند و دستگاه
سمپاش مزرعهای را قادر به سمپاشی در حال حرکت ساختند
(.)Gee et al., 2008
در سال  1999سیستم ماشین بینایی گزارش شد که با
هدف نهایی تشخیص حجم و سطح پوششی علف هرز مزرعه در
حال حرکت بهمنظور سمپاشی موضعی علفهای هرز طراحی
شد .در این پژوهش از دو دوربین تکرنگ بهعنوان حسگر
استفاده شد و دوربینها در ارتفاع یک الی دو متری زمین نصب
شدند .سطح سلولهای تحت کنترل در این پژوهش
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 34×25cm2گزارش شده است .این سامانه توانسته است با
تشخیص صحیح ردیفهای کشت و گیاهان کشتشده در
شرایط مزرعهای و در پوشش 0/5درصد سطحی از علف هرز
موجب صرفهجویی 48درصدی در علفکش مصرفی شودTian ( .
 .)et al., 1999در تحقیقی دیگر از تبدیل هاف بهمنظور
تشخیص ردیف درختان در باغات میوه استفاده شد .در این
پژوهش استفاده از تبدیل هاف مبنای سامانۀ تشخیص مسیر
قرار گرفت .با نصب سامانۀ هدایت خودکار مبتنی بر حسگر
لیزری دوبعدی بر تراکتور باغی  ،52kWمشخص شد این سامانه
توانسته است تراکتور را با دقت جانبی  0/11سانتیمتر و
زاویهای  1/5درجه هدایت کند ( .)Barawid et al. 2007در
پژوهش دیگری که با هدف طراحی سامانۀ ماشین بینایی
بهمنظور تشخیص و رهگیری هدف زمینی انجام شد ،خطای
مربع میانگین ریشۀ ) (RMSEانحراف جانبی و انحراف زاویهای
به ترتیب  1/0متر و  1/3درجه گزارش شد .آزمایش خودرو
باربری مزرعهای مجهز به سامانۀ کنترلی هدایت خودکار  PIDدر
سرعت پیشروی هدف زمینی  1/1 m/sانجام شد ( Yin et al.,
 .)2013استفاده از سامانههای هدایت خودکار فقط به کاهش
وظایف راننده ختم نشد ،بلکه در پژوهشهایی از این سامانهها
در تحقیق روی الگوهای حرکتی خودروها در مزرعه نیز استفاده
شده است .در تحقیقی با تعریف  7الگوی متفاوت گردش در
سرگاههای زمین زراعی برای سامانۀ هدایت خودکار تراکتور ،در
مرحلۀ اول مشخص شد امکان گردش با تمامی الگوها بهوسیلۀ
سامانه وجود دارد و در مرحلۀ بعد مقایسهای بین زمان و مسافت
پیمودهشده در هر الگو انجام پذیرفت ( Sabelhaus et al.,
.)2013
پژوهش انجامشده در زمینۀ هدایت خودکار تراکتور
ازجمله تحقیقات انجامشده در زمینۀ هدایت خودکار در ایران
است .در این پژوهش از چرخ زمینگرد و سامانۀ کنترل
الکترونیکی بهمنظور هدایت تراکتور  285با دقت  ±25mmبهره
برده شد .)Aghkhani & Abbaspour-Fard, 2009( .این
پژوهش روی تراکتور و بهکمک حسگرهای مکانیکی تماسی
انجام پذیرفت .همچنین در تحقیقی دیگر با طراحی سامانهای
برای هدایت خودکار ماشینهای کشاورزی درخصوص دقت
الگوریتم پردازش تصویر دریافتند که نوع عملیات خاکورزی
روی زمین زراعی ،تابش خورشید ،و بقایای گیاهی اثری بر دقت
تشخیص ندارد ( .)Kiyani, 2009در تحقیقی دیگر گروهی از
پژوهشگران سامانهای ارائه دادند که این سامانه بهعنوان مارکری
برای هدایت تراکتور در عملیات سمپاشی مزرعه استفاده شد.
برای طراحی سامانۀ راهنما ،از گیرندۀ  GPSاستفاده شد .در این

سامانه اولین مسیر را راننده باید طی کند تا بهعنوان مسیر اول
ثبت شود و خطوط بعدی حرکت در مسیرهای موازی توسط
راننده هدایت میگردد .نتایج آزمایشها نشان داد مارکر
دیجیتال با دقت بیشتری تراکتور را هدایت کرده است و
همچنین افزایش سرعت پیشروی دقت هدایت را کاهش داده
است (.)Bandei and Minaei, 2005
روشهای گوناگونی برای شناسایی ردیف کشت و یا مسیر
پیشروی با ماشین بینایی وجود دارد .دو مورد از کاربردیترین
روشهایی که تاکنون پژوهشگران ارائه کردهاند ،عبارتاند از:
الف) روش تعيين خطوط موازی ()Stripe Analysis

روش  Stripe Analysisکه برای نخستین بار توسط سوگارد و
اولسن پیشنهاد شد بر این اصل استوار است که محلی از تصویر
که ردیف کشت در آن قرار دارد در مقایسه با بقیۀ نقاط ،شدت
روشنایی ) (Intensityبیشتری دارد ( Søgaardand Olsen,
 .)2003پس ازآمادهسازی ،تصویر به نوارهایی تقسیم میشود که
بهصورت ردیفی در کنار یکدیگر قرار میگیرند .پس از شناسایی
نقاط دارای بیشینۀ مقدار خاکستری ،با استفاده از مختصات
آنها و رگرسیون خطی ،خط برازش این نقاط محاسبهشده و
روی تصویر انداخته میشود (شکل .)1

شکل  .10خط برازششدة نقاط ،حاصل اعمال الگوريتم خطوط موازی بر
تصوير

ب) روش تبديل هاف ()Hough Transform

در این روش نیز ،ابتدا عملیات تصویربرداری انجام میشود و
پس از جداسازی زمینه از گیاه اصلی ،تبدیالت مورد نظر روی
تصویر اعمال میگردد .با اعمال تبدیل هاف ،مختصات کارتزین
به مختصات قطبی تبدیل میشود و خطوط موجود تصویر
استخراج میگردد .مقدار زاویۀ خط ) (و فاصلۀ آن از مبدأ (ρ
) ،zخروجیهای حاصل از تابع تبدیل هستند .بنابراین مطابق
شکل  2هر خط در فضای دکارتی با مختصات ( )ρ,در خروجی
تبدیل هاف نشان داده میشود.

مينايی و همکاران :طراحی و ارزيابی عملکرد الگوريتم تشخيص مسير در تصاوير...

87


1
مبنای
مختصات ( )ρ,در
تبدیل هاف

2

ρ
ρ

2
1

شکل  .20خروجی تبديل هاف ،فاصلۀ) (ρو زاويۀ ) (خط مورد نظر بهازای هر خط در مختصات دکارتی

ازآنجاکه در تبدیل هاف خطوط با مختصات قطبی نمایش
داده میشوند ،بنابراین میتوان معادلۀ خط را با رابطههای  1و 2
بازنویسی کرد:
(رابطۀ )1
(رابطۀ )2

𝜃 cos
𝜌
( )𝑥 +
)
𝜃 sin
𝜃 sin

𝑦 = (−

𝜃 𝜌 = 𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 sin

با توجه به روابط  1و  ،2نمایش یک نقطه در فضای
قطبی( )ρ,معادل یک خط در فضای دکارتی و نمایش یک
نقطه در فضای دکارتی معادل یک منحنی سینوسی در فضای

قطبی ( )ρ,است و همچنین باید توجه داشت که منحنیهای
سینوسی تمام نقاط واقع بر یک خط در فضای دکارتی همگی
در یک نقطه با چگالی بیشتر (شدت روشنایی بیشتر) در فضای
قطبی مشترک هستند .این مطلب در شکل  3قابل مشاهده
است .در این تصویر مبنای اندازهگیری زاویۀ  ،محور افقی باالی
تصویر و مبنای اندازهگیری شعاع  ،ρنقطۀ میانی این محور است،
از این رو در این شکل نقطۀ مبنای مختصات قطبی نقطۀ میانی
محور افقی باالی تصویر قرار داد شده است .در شکل ( )3تصویر
سمت چپ حاصل اعمال تابع تبدیل بر تصویر سمت راست
تصویر است.

)ρ (pixel

ɵ
)(deg
شکل  .30نمودار سمت چپ مربوط به خروجی تبديل هاف اعمالشده بر تصوير سمت راست

تبدیل هاف باعث میشود تا مختصات نقاطی که روی یک
خط راست قرار دارند در یک نقطه تصویر شوند .بنابراین مقدار
روشنایی آن نقطه از تصویر خروجی تبدیل که در مقایسه با بقیۀ

نقاط بیشتر بهنظر میرسد ،مختصات همان خطی است که تمام
نقاط روی آن خط بر این نقطه تصویر شده است .با دقت در
شکل  3مشخص است که به تعداد خطوط کامل کشت در

88

مهندسی بيوسيستم ايران ،دورة  ،46شمارة  ،1بهار 1394

تصویر سمت راست ،نقاط با روشنایی بسیار باال در تصویر سمت
چپ مشاهده میشود (هفت نقطۀ روشن عالمتگذاریشده در
تصویر سمت چپ دیده میشود و همچنین ردیفهای کامل
درون تصویر سمت راست نیز هفت ردیف است .سایر ردیفهای
ناقص درون تصویر بهوسیلۀ نقاط با روشنایی کمتر مشخص
میشود) .محور عمودی ،فاصلۀ از مبدأ تصویر ρو محور افقی آن
زاویۀ  است .با داشتن این مقادیر و انجام محاسبات ،میتوان
مختصات نقاط تشکیلدهندۀ خطوط را پیدا کرد و روی شکل
اصلی رسم کرد.
از میان این دو روش ،بهطورکلی روش تعیین خطوط
موازی سرعت پاسخ کمتری در مقایسه با روش تبدیل هاف دارد.
الزم به ذکر است درصورت باالبودن حجم تصاویر ،پردازش الزم
برای تبدیل هاف حجم بسیار بیشتر و سرعت پاسخ کمتری در
مقایسه با روش خطوط موازی خواهد داشت .بنابراین تبدیل
هاف برای بهکارگیری در سامانههای کنترل لحظهای مناسب
نیست .با توجه به ویژگیهای ساختاری ،نیاز بهسرعت پاسخ باال
و دقت عمل الزم در این پژوهش از تبدیل هاف بهمنظور
استخراج مختصات مسیر پیشروی استفاده شد .بهمنظور
آمادهسازی تصویر اولیه و کاهش زمان پردازش با تبدیل هاف در
اغلب الگوریتمهای پردازشی از صافیها و بهینهسازهای تصویر

مواد و روشها
در این پژوهش ،از ماشینبینایی بهعنوان حسگر مدنظر برای
نصب روی کمباین بهمنظور تشخیص انحراف کمباین از مسیر
معیار انتخاب شد .به این منظور از دوربین آنالوگ

مدلEVE-

 717SNمحصول شرکت  Eye Visionاستفاده شد .این دوربین
با بهرهگیری از حسگر  0/332CCDاینچ محصول شرکت سونی
قادر به برداشت تصویر باکیفیت 520TVL 3است .سیگنال
خروجی این دوربین PAL 4است که نیاز به واسطه برای
دیجیتایزکردن سیگنال دارد .مطابق شکل  4دوربین با هدف
داشتن تصویر و میدان دید 5مناسب ،روی پایۀ مخصوص خود با
زاویۀ  40درجه زیرخط افق در جلوی کمباین و ارتفاعی
همسطح با کف اتاقک راننده نصب شد.

در این پژوهش از نرمافزار متلب6برای اخذ تصویر از
دوربین و پیادهسازی الگوریتم پردازش تصویر استفاده شد .مسیر
پیشروی خطی ترسیمشده روی زمین با اختالف رنگ اندک در
مقایسه با زمینۀ خود در نظر گرفته شد .شایان ذکر است که
اساس تشخیص هرگونه خط و مسیر پیشروی تطابق بسیاری با
الگوریتم ارائهشده دارد و فقط در نوع صافیهای اولیه و مقادیر
آستانه تفاوت خواهد داشت؛ بنابراین با اندکی تغییر میتوان از

استفاده میشود .در این پژوهش نیز از بهینهسازهای متنوع که

این الگوریتم برای تشخیص لبۀ محصول برداشتشده و یا خط

مهمترین آنها صافی سوبل 1است ،استفاده شد .این صافی به

سفیدرنگ حاشیۀ جاده استفاده کرد .نمونههایی از استخراج

تغییرات شدت رنگ پیکسلها در تصویر حساس است و با

ردیفهای کشت محصول بهوسیلۀ الگوریتم پیشنهادی در شکل

مشتقگیری از تغییرات شدت رنگ ،قسمتهایی از تصویر را که

 5قابلمشاهده است .شایان ذکر است که تصاویر بهگونهای

شیبی در اعداد پیکسلها وجود داشته باشد بهعنوان لبه انتخاب

انتخاب شد تا کارایی سامانه در استخراج ردیف از مزارع پوشیده

میکند .براساس نیاز الگوریتم میتوان ،حساسیت صافی را به

و متراکم (تصویر سمت چپ) و مزارع با تغییر رنگ شدید زمینه

لبههای افقی ،عمودی ،و یا لبههای با شیب مشخص تقویت کرد.

(تصویر سمت راست) بررسی شود.

فاصلۀ جانبی مرکز کمباین از مسیر مورد نظر (انحراف

پس از پاککردن حافظه (بهمنظور جلوگیری از بروز

جانبی) و انحراف زاویهای در مقایسه با مسیر پیشروی،

خطای احتمالی و ایجاد اختالل در برنامۀ پردازشی) و فراخوانی

مؤلفههای کنترلی الزم سامانۀ هدایت خودکار کمباین هستند.

تصویر دوربین و همچنین اجرای پیشنمایش ،سامانه آمادۀ

این پژوهش با هدف طراحی الگوریتم ماشین بینایی بهمنظور

پردازش تصویر برای استخراج ویژگیهای آن میشود .پس از

JD955

آزمایش عکسهای نمونه ،مشخص شد که اعمال صافی لبهیابی

و استخراج خط ترسیمشده بهعنوان مسیر پیشروی انجام

سوبل در زاویۀ  90درجۀ تصویر خاکستری شده است ،در

پذیرفت .با استخراج مشخصات مسیر پیشروی و تعیین

آمادهسازی عکس گرفتهشده و پیشپردازش آن بسیار مفید

انحرافهای جانبی و زاویهای ،زمینۀ الزم برای بهکارگیری این

است (شکل .)6

اخذ تصویر از دوربین نصبشده در جلوی اتاقک کمباین

سامانه بهعنوان حسگر تشخیص مسیر سامانۀ هدایت خودکار
کمباین فراهم میشود.
1. Sobel

2. Charge-coupled device
3. TV Lines
4. Phase Alternating Line
5. Field of view
6. MATLAB
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محل نصب دوربین

شکل  .4دوربين نصبشده روی کمباين بهمنظورتصويربرداری از مسير پيشروی

شکل  .5نمونههايی از استخراج رديفهای کشت محصول بهوسيلۀ الگوريتم پيشنهادی

(الف)

(ج)

(ب)

(د)

شکل  .6الف) تصوير برداشتشده از مسير پيشروی ،ب) اعمال صافی سوبل بر تصوير و حذف خطوط و سايههای تصوير ،ج) اعمال تبديل هاف روی تصوير و
موقعيت نقطۀ بيشينه ،و د) استخراج خط نهايی از تصوير بهعنوان مسير پيشروی
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شکل  .7سطوح تيمارهای انحراف جانبی و انحراف زاويهای در تعيين دقت الگوريتم پردازش تصوير پيشنهادی

در این الگوریتم با توجه به لزوم بیدرنگ1بودن عملیات
هدایت خودکار ،از مهمترین نکات در انتخاب دستورها و حجم
عملیات ،زمان الزم پردازش است؛ بنابراین سعی شده است تا با
انجام کمترین پردازش و در کوتاهترین زمان مسیر پیشروی
بهصورت دقیق و مطمئن استخراج شود .لبهیابی 2موجب میشود
میشود تا بسیاری از خطوط و لبههای افقی موجود در تصویر
که میتوانند باعث ایجاد خطا در تشخیص مسیر شوند ،حذف
گردند .بهکمک تکنیک آستانهگذاری روی تصویر حاصل از
صافی سوبل و سپس تبدیل آن به تصویر باینری ،بسیاری از
نقاط موجود در تصویر حذف شد .این عمل تأثیر زیادی در
کاهش زمان پردازش بهکمک تبدیل هاف و همچنین زمان
تشخیص صحیح مسیر دارد .با اعمال تبدیل هاف روی تصویر
حاصل از آستانهگذاری ،استخراج خط میسر شد .واضح است که
با توجه به اصول تبدیل هاف ،مختصات نخستین و قویترین
نقطۀ بیشینۀ 3حاصل از این تبدیل که بیشترین شدت روشنایی
را به خود اختصاص داده باشد درحقیقت مختصات تبدیلیافتۀ
خط یا همان مسیر پیشروی کمباین خواهد بود .با استخراج خط
و بهدستآوردن مختصات دکارتی آن عمالً الگوریتم وظیفۀ خود
را انجام داده است و میتوان ورودیهای سامانۀ هدایت خودکار
کمباین یعنی انحراف جانبی و انحراف زاویهای خط در مقایسه با
وسط تصویر بهدستآمده را تعیین کرد.
روش ارزيابی دقت سامانه

پس از آنکه الگوریتم موفق به تشخیص صحیح خط شد
میبایست دقت الگوریتم در تعیین مقدار دقیق انحراف بررسی

1. real-time
2. Edge detection
3. Hough peak

شود .از این رو با محاسبۀ اختالف فاصلۀ عرضی اندازهگیریشده
بهوسیلۀ الگوریتم با فاصلۀ اندازهگیریشده بهروش دستی
(بهکمک متر نواری با دقت میلیمتر) ،دقت الگوریتم در تعیین
انحراف جانبی کمباین از مسیر پیشروی تعیین میشود.
کمیتهای انحراف جانبی ( )Dو انحراف زاویهای ( )Tدر شکل 7
قابلمشاهده هستند.
همانطور که در شکل  7قابلمشاهده است ،الگوریتم
توانایی اندازهگیری انحراف جانبی در بازۀ []-110 110
سانتیمتر را دارد .بهمنظور بررسی دقت اندازهگیری انحراف
جانبی در تمام عرض تصویر ،این عامل در هفت تیمار ازنظر
فاصلۀ عرضی (شامل فواصل -90 ،-60 ،-30 ،0 ،30 ،60 ،90
سانتیمتر) و هفت تکرار ارزیابی شد که نتایج تجزیۀ واریانس آن
را میتوان در جدول  1میتوان مشاهده کرد .در برداشت
محصول با کمباین ،هدایت کمباین تا لبۀ برداشتشدۀ محصول
و یا ردیف کاشت مورد نظر به عهدۀ راننده است و پس از آن
سامانۀ هدایت خودکار ،کنترل کمباین را به عهده میگیرد.
همانطور که اشاره شد وظیفۀ این سامانه تشخیص انحراف
جانبی نقطهای مشخص از تیغۀ برش با لبۀ برداشتشده محصول
است و بنابراین نیازی به پوشش تصویری کامل عرض برش
نخواهد داشت .از سویی بیشینۀ انحراف جانبی در هدایت
بهوسیلۀ سامانه کمتر از  10سانتیمتر گزارش شد؛ بنابراین بازۀ
[ ]-110 110فقط بهدلیل اطمینان از کارکرد صحیح و البته
پوششدادن تصویر در لحظۀ شروع به کار سامانه (پیش از
رسیدن با پایداری) درنظر گرفته شد درحالیکه بازههای
محدودتر نیز پاسخگوی نیاز سامانه خواهد بود.

نتايج و بحث
با ارزیابی سامانه در تشخیص خطوط تصویر و ردیفهای کشت
در شرایط متفاوت و پردازش بیش از  400نمونه تصویر با

مينايی و همکاران :طراحی و ارزيابی عملکرد الگوريتم تشخيص مسير در تصاوير...

الگوریتم پیشنهادی ،مشخص شد که سامانه در بیش از
98درصد موارد موفق به تشخیص صحیح مسیر پیشروی شده
است (در بیش از 98درصد موارد از  400تصویر نمونه ،سامانه
قادر به تشخیص صحیح خطوط مورد نظر بوده است) .شکل 8

91

نمونهای است از شرایطی که باوجود سایۀ کمباین و همچنین
ترکها و خطوط ناخواسته بر زمین ،سامانه موفق به تشخیص
صحیح خط شده است.

شکل  .8تشخيص صحيح مسير پيشروی باوجود سايۀ کمباين و خطوط ناخواسته در تصوير و خط استخراجشده پس ازپردازش بهعنوان مسير پيشروی

دقت الگوريتم در تشخيص انحراف جانبی و زاويهای

با توجه به مقادیر جدول  1میتوان دریافت که اثر تیمار فاصلۀ
عرضی ( )Dبر دقت اندازهگیری معنیدار نیست .بهعبارتدیگر،
اختالف در دقت اندازهگیری انحراف جانبی در نقاط گوناگون
تصویر اتفاقی است و الگوریتم در تمام عرض تصویر ،خط را با
دقتی تقریباً یکسان تشخیص میدهد .میانگین کل خطا در
اندازهگیری انحراف جانبی  0/9 cmو بیشینۀ خطا در تشخیص
فاصلۀ  2/4 cmاست .ضریب تغییرات آزمون مذکور  26بهدست
آمد.
بهمنظور بررسی دقت الگوریتم در اندازهگیری انحراف
زاویهای ( )Tدر حاالت گوناگون قرارگیری خط ازنظر فاصلۀ
عرضی و زاویه ،این فاکتور در هفت فاصلۀ عرضی متفاوت ،هفت
زاویۀ متفاوت ،و سه تکرار ارزیابی شد .مقادیر عددی تیمارهای
فاصله و زاویه در شکل 7مشاهده میشوند.
جدول  .1نتايج حاصل از تجزيۀ واريانس خطا در تشخيص انحراف جانبی
تحت تيمار فاصلۀ عرضی

منابع متغیر

درجۀ
آزادی

مجموع
مربعات

میانگین
مربعات

فاصلۀ عرضی
خطا
جمع

6
36
42

5/42
2/45
7/87

0/904ns
0/068

 :nsعدم معنیداری

جدول  .2نتايج حاصل از تجزيۀ واريانس خطا در تشخيص انحراف زاويهای
تحت تيمارهای گوناگون

منابع متغیر
فاصلۀ عرضی
زاویۀ خط
زاویۀ خط×
فاصلۀ عرضی
خطا
جمع

درجۀ
آزادی

میانگین
مجموع مربعات
مربعات

6
6

57/87
17/49

**9/646
**2/916

36

167/07

**4/641

98
146

22/67
265/12

0/231

** :معنیداری در سطح 1درصد

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،اثر متقابل
زاویۀ خط و فاصلۀ عرضی معنیدار شده است؛ بنابراین با
صرفنظر از بررسی تأثیرات اصلی این متغیرها و بهکمک نمودار
تأثیرات متقابل تیمارها که در شکل 9مشاهده میشود به بررسی
نتایج حاصل از نمودار تأثیرات متقابل پرداخته میشود.
همانطور که در شکل  9مشاهده میشود دربارۀ
تیمارهای زاویۀ  ،+18 ، 0و  -18درجه ،میانگین تمامی تیمارها
کمتر از دو درجۀ خطا را نشان میدهد ،این موضوع در تمام
فواصل عرضی برای این تیمارها صادق است .حتی این خطا
دربارۀ تیمار صفر درجه به کمتر از یک درجه اختالف بین مقدار
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واقعی و مقدار اندازهگیریشده بهوسیلۀ الگوریتم در میانگین
تکرارهای آن میرسد .با توجه به مطالب فوق میتوان نتیجه
گرفت ،هنگامیکه طول کمی از خط در تصویر قرار میگیرد،
دقت الگوریتم در تعیین انحراف زاویهای کاهش مییابد.
ازآنجاکه هنگام هدایت کمباین عموماً انحراف زاویهای کمتر از
 20درجه است ،بنابراین میتوان گفت خطای الگوریتم در
اندازهگیری انحراف زاویهای در محدودۀ کاری کمباین کمتر از
دو درجه است.

شکل  .9نمودار تأثيرات متقابل خطای اندازهگيری زاويه در تيمارهای زاويه و
فاصلۀ عرضی

پس از ارزیابی الگوریتم در تشخیص صحیح مسیر با
برداشت و پردازش تصاویر گوناگون مشخص شد که فقط در دو

حالت ،الگوریتم در تشخیص صحیح مسیر پیشروی دچار مشکل
میشود .در اولین حالت ،بهعلت تابش آفتاب از پشت و زاویۀ
تمایل زیاد آفتاب (مشابه با تابش در صبح یا بعدازظهر) در
وضعیتی که سایۀ کمباین در تصویر است و همچنین اختالف
رنگ سایه و روشن بیشتر از اختالف رنگ خط و زمینه باشد،
الگوریتم مرز سایه و روشن را بهعنوان مسیر میشناسد و درواقع
دچار اشتباه میشود (شکل -10الف).
دومین وضعیتی که در آن الگوریتم در تشخیص صحیح
خط دچار اشتباه میشود ،وضعیتی است که در آن خط از پیش
تعریفشده در مقایسه با کمباین زاویهای بیش از  45درجه
داشته باشد .در این وضعیت بهعلت استفاده از فیلتر سوبل 90
درجه در پیشپردازش الگوریتم ،خطوط افقی تصویر بسیار کماثر
میشود و در چنین وضعیتی اگر خط و یا سایهای با زاویۀ کمتر
از  45درجه بهصورت ناخواسته در تصویر قرار گیرد ،الگوریتم آن
رابهعنوان مسیر پیشروی تشخیص میدهد (شکل -10ب).
شایان ذکر است که در هنگام هدایت کمباین در مزرعه ،انحراف
زاویهای در بحرانیترین حالت از  20درجه تجاوز نمیکند و در
عمل هیچگاه کمباین در مزرعه با وضعیتی مشابه با آنچه
توصیف شد مواجه نمیشود .بنابراین بررسی این وضعیت فقط
بهمنظور ارزیابی توانایی الگوریتم در تشخیص صحیح مسیر در
حاالت گوناگون صورت گرفت.

(الف)

(ب)

شکل  .100الف) تشخيص نادرست مسير بهعلت تابش از پشت و اختالف رنگ کم مسير اصلی با زمينه ،ب)تشخيص نادرست مسير بهعلت زاويهای بيش از 45
درجه خط مورد نظر در تصوير

نتيجهگيری

در این پژوهش پس از طراحی الگوریتم ماشین بینایی با هدف
برداشت تصویر از دوربین نصبشده در جلوی کابین کمباین
 JD955و استخراج خط ترسیمشده بهعنوان مسیر پیشروی
اقدام به ارزیابی این الگوریتم که بخش اصلی سامانۀ مسیریابی
کمباین است ،گردید .فاصلۀ عرضی مرکز کمباین از مسیر مورد
نظر (انحراف جانبی کمباین) و انحراف زاویهای در مقایسه با

مسیر مورد نظر بهعنوان مؤلفههای کنترلی الزم سامانۀ هدایت
خودکار از تصویر استخراج شدند .پس از ارزیابی الگوریتم
تشخیص مسیر مشخص شد این الگوریتم در 98درصد موارد
توانسته است بهدرستی مسیر پیشروی را تشخیص دهد .با
بررسی دقت الگوریتم تشخیص مسیر در تعیین انحراف جانبی
مشخص شد .این سامانه در تمام مراحل کار خود مسیر را با
میانگین خطای  0/9سانتیمتر و حداکثر خطای  2/4سانتیمتر
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) درجه±18( پیشروی در محدودۀ کاری کمباین در مزرعه
.سامانۀ مسیر را با خطای کمتر از دو درجه تشخیص داده است

 همچنین بررسیهای آماری نتایج آزمایش.تشخیص داده است
نشان داد که در اندازهگیری انحراف زاویهای در مقایسه با مسیر
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