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تهيه نقشه دو بعدي محيط گلخانه به کمک بينايی استريو
4
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. 4استاد ،دانشکده مهندسي و فناوري ،پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران.
(تاريخ دريافت – 1395 /6 /23 :تاريخ تصويب)1395 /9 /6 :

چکيده
ساخت نقشه دو بعدي محيط گلخانه با هدف كنترل خودكار به منظور انجام عملياتي مانند آبياري و سم پاشي ،با مکان-
يابي سکوهاي كشت و گلدانها امکان پذير ميباشد .با استخراج تصوير ناهمخواني از جفت تصوير استريو و انتقال نقاط به
فضاي سه بعدي ،مدل ابر نقطه اي محيط ايجاد و سپس با تصوير نمودن نقاط بر صفحه  XZو از كنار هم قرار دادن
نقشههاي محلي بر مبناي مکانيابي ديداري ،نقشه دو بعدي محيط گلخانه تهيه شد .در اين تحقيق به منظور شناسايي و
تفکيک سکوهاي كشت و گلدان ها از يکديگر ،تعيين موقعيت گوشه سکوها و محل قرارگيري گلدانها به صورت تک
نقطه دو بعدي ،از مختصات سه بعدي اجزاء محيط استفاد شد .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه الگوريتم معرفي
شده ،از مجموع طول سکوها ،توانايي شناسايي  100/26متر ،يعني  94/05درصد از طول كل سکوها را دارد .همچنين
 83/33درصد از گوشههاي سکوهاي كشت با ميانگين خطاي  0/09متر و ميانگين مربع خطاي  0/009متر توسط
الگوريتم ارائه شده ،شناسايي شدند .از نقشه دو بعدي گلخانه نتيجه گرفته شد كه الگوريتم معرفي شده توانايي تشخيص
و تعيين موقعيت  92/10درصد از گلدانها را با ميانگين خطاي  0/07متر و ميانگين مربع خطاي  0/006متر دارا مي-
باشد.
واژههاي کليدي :سکوي كشت ،گلدان ،مختصات سه بعدي ،مکانيابي ديداري.

مقدمه

*

بشر در حال حاضر در حال ورود به دنياي مجازي است .در
دنياي مجازي بايد ابزاري براي مکانيابي اجزاي محيط وجود
داشته باشد .به اين منظور از رديابهاي سه بعدي استفاده مي-
شود تا بتوان اطالعات بصري را با كيفيتي باال شبيهسازي نمود.
بينايي مهمترين سامانه ارتباطي انتقال اطالعات از محيط
پيرامون ميباشد و يکي از روشهاي بينايي سه بعدي ،داشتن
يک سامانه استريو است.
در سالهاي اخير در زمينه كنترل خودكار ،زيست شناسي
و كشاورزي توجه خاصي به ماشين بينايي شده است .از سال
 1990در زمينه ماشين بينايي و رباتيک ،نرمافزار و سخت-
افزارهاي بسياري توسعه پيدا كردهاند و در اين زمينه روشهاي
عملي و قابل اعتماد مختلفي در بخش كشاورزي معرفي شده
است ،از جمله آنها ميتوان به :سامانههاي برداشت ،سامانه
* نويسنده مسئول hmobli@ut.ac.ir :

درجهبندي ميوه ،استفاده از بينايي براي مکانيابي ربات در
گلخانه ،سم پاشي ،بازرسي و درجهبندي محصوالت كشاورزي و
كنترل علفهاي هرز اشاره كرد ( & Torii, 2000; Brosnan
 .)Sun, 2002; Slaughter et al., 2008در حال حاضر استفاده
از فناوري ماشين بينايي و تکنيکهاي پردازش تصوير،
كاربردهاي گستردهاي در كشاورزي به ويژه در هدايت ربات و
مکانيزمهاي خود هدايتشونده دارد .اگرچه در دو دهه گذشته،
بينايي كامپيوتر و تکنيکهاي پردازش تصوير پيشرفتهاي
چشمگيري داشتهاند ،اما به طور كلي ديد سه بعدي نسبت به
تصاوير معمولي دو بعدي نمايش دقيقتري از واقعيت ايجاد
ميكند ( .)Bhatti, 2011درک خصوصيات سهبعدي يک منظره
واقعي و يافتن ويژگيهاي اجسام موجود در آن از مهمترين
زمينههاي تحقيقاتي در بينايي ماشين و كامپيوتر ميباشد كه
توسط سامانه بينايي استريو انجام ميشود .بينايي استريو به
معناي توانايي استخراج عمق بر اساس تحليل دو تصوير گرفته
شده از زاويههاي مختلف يک صحنه ميباشد .مزيت اصلي
بينايي استريو نسبت به بينايي يک چشمي توانايي آن در

690

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ,47شماره  ،4زمستان 1395

شناسايي فاصله بين اشياء واقعي و دوربين است .دوربين يک
چشمي تصوير مسطحي ايجاد ميكند كه در آن هر پيکسل
نتيجه افکنش 1دو بعدي جهان سه بعدي است .بينايي استريو با
افزودن مختصات و يا بعد سوم به موضع محلي هر نقطه ،يک
مختصات دكارتي سه بعدي ايجاد ميكند .نتيجه حاصل از
حسگر بينايي استريو ،تودهاي از نقاط سه بعدي است كه
جزئيات صحنه را متناسب با وضوح تصاوير بدست آمده توصيف
ميكنند ( .)Rosell & Sanz, 2012ماشين بينايي به دليل
تشخيص غير مخرب اهداف در يک صحنه داراي استفاده
گستردهاي به عنوان حسگر ميباشد و بينايي استريو اطالعات
يک صحنه سه بعدي را بدون نياز به تعدد حسگرها و اندازه-
گيريها گرد آوري ميكند ( & Rovira-Más et al., 2005; Kise
.)Zhang, 2008
مسائل اصلي هر الگوريتم استريو عبارت است از:
كاليبراسيون ،يکسوسازي ،انتخاب و استخراج اجزاي تصوير،
تطبيق و يافتن اجزاي متناظر در جفت تصوير استريو و بازسازي
(.)Trucco and Verri, 1998; Bradski and Kaehler, 2008
كاليبراسيون دوربين فرايند تخمين پارامترهاي داخلي و
خارجي سامانه تصويربرداري است .به عبارت ديگر هدف از
كاليبراسيون دوربين تعيين تمام پارامترهايي است كه براي
ايجاد ارتباط بين مختصات پيکسلي و مختصات يک نقطه در
ميدان ديد دوربين ضروري ميباشد .مرحله دوم الگوريتم استريو
يکسوسازي ميباشد .پيکربندي كامالً هم تراز در يک سامانه
ا ستريو بسيار مشکل است چرا كه تقريباً هيچ وقت دو دوربين
دقيقاً هم صفحه و صفحات تصوير هم رديف نيستند .در
يکسوسازي ،صفحات تصوير مجدد افکنش ميشوند به طوري كه
آنها دقيقاً در يک صفحه يکسان با رديفهاي تصويري كه به
صورت مستقيم و موازي همتراز شدهاند ،قرار گيرند .در مرحله
سوم الگوريتم استريو ،انتخاب و استخراج اجزا يا عناصر دو
تصوير براي انطباق و تعيين اجزاي متناظر انجام ميشود .بر
مبناي اجزاي انتخاب شده ،الگوريتم استريو به دو دسته كلي
مبتني بر ناحيه و مبتني بر ويژگي تقسيم ميشوند .قدم بعدي
براي دستيابي به مختصات نقاط محيط ،انطباق تصاوير راست و
چپ ميباشد .تطبيق يا تناظريابي بين اجزاء تصاوير استريو
مهمترين مرحله محاسبه الگوريتم استريو است .تطابق عبارت
است از تعيين نقاط متناظر در دو تصوير .نتيجه فرآيند تطابق،
نقشه تمايز 2قسمتهايي از تصوير است كه منطبق شدهاند .در
1 . Projection
2 . Disparity map.

مرحله بازسازي با در اختيار داشتن اجزاي متناظر در تصاوير
استريو و اطالعات مربوط به دوربينها ،موقعيت سه بعدي اجزا
به دست ميآيد.
نظارت بر وضعيت رشد محصول و هدايت وسيله نقليه
خودكار دو عمليات مهم و اساسي در كشاورزي دقيق ميباشند.
ارزيابي خودكار بصري از شرايط محصول به طور خاص پژمردگي
شاخ و برگ و پارامترهاي رشد ،امکان تعيين ميزان آب مورد
نياز جهت آبياري ،تصميمگيري در ارتباط با استفاده از كودهاي
شيميايي و تعيين مقادير مواد حفاظتي گياه را فراهم ميكند
( .)McCarthy et al., 2010به عنوان مثال اندازهگيري طول بند
(فاصله بين اتصاالت شاخه) بخشي از نظارت و كنترل تنش كم
آبي پنبه ميباشد .بينايي ماشين قادر است با هزينه و خطر كم-
تر از لحاظ وارد آمدن آسيبهاي مکانيکي به محصول ،ارزيابي
خودكار شرايط گياهان مختلف را انجام دهد .در زمينه نظارت بر
وضعيت رشد محصول ميتوان به تحقيقي كه در آن از بينايي
استريو به منظور تخمين پارامترهاي رشد محصول (حجم رديف
و ارتفاع آن) در فضاي گلخانه استفاده شده ،اشاره كرد .نتايج
حاصل نشان داد كه اندازهگيري خودكار ويژگيهاي هندسي در
مقايسه با روش دستي ،سريعتر ميباشد ،عالوه بر اين امکان
كنترل و ثبت روزانه پارامترها نيز با اين روش فراهم ميشود
( .)Cantón et al., 2012در تحقيقي ديگر از بينايي استريو براي
نظارت بر رشد كاهو استفاده گرديد .در اين تحقيق با استفاده از
ويژگيهاي هندسي به دست آمده از سنجش بينايي استريو،
منحني رشد محصول استخراج شد(.)Yeh et al., 2014
جنبههاي اصلي و ضروري براي هدايت خودكار شامل
تشخيص موقعيت و جهتگيري ماشينهاي كشاورزي نسبت به
رديف محصول ،شناسايي موانع و طراحي مسير حركت بين
رديف محصول ميباشند .بينايي ماشين توانايي اجراي اهداف
فوق ،به منظور انجام عملياتي مانند كاشت ،سم پاشي و برداشت
را دارد( .)Kise et al., 2005; Rovira-Más et al., 2008به
عنوان نمونه در يک مطالعه ،از سامانه ماشين بينايي در كمباين
ذرت استفاده شد .نتايج اين تحقيق نشان داد كه سامانه استفاده
شده با دقت مطلوب ميتواند موقعيت رديفهاي محصول را
تشخيص و در سرعت  1/3 ms-1هدايت كمباين را با سطح دقتي
3
مشابه با سامانه موقعيتياب جهاني انجام دهد ( Benson et al.,
.)2003
چالش اصلي در تعيين موقعيت وسيله ،تخمين ميزان
جابهجايي آن است .تخمين ميزان جابهجايي دوربين از جمله
3 .Global Positioning System (GPS).
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ملزومات هر سامانه ديداري متحرک به حساب ميآيد و پيش
نياز بسياري از عملياتها مانند تشخيص ،تعيين موقعيت و عبور
از موانع ،هدايت خودكار و رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده
و تهيه نقشه محيط كار ميباشد .براي اجراي اين عملياتها نياز
به دانستن موقعيت نسبي فريم كنوني نسبت به فريم پيشين يا
فريم مرجع ثابت ميباشد .به طور معمول اين كار توسط
حسگرهاي كم دقت سرعت چرخ ،سامانه موقعيتياب جهاني و
يا واحدهاي اندازهگيري اينرسي 1گران قيمت صورت ميگيرد
( .)Kitt et al., 2010به عنوان مثال به منظور تهيه نقشه سه
بعدي زمين بر اي كشاورزي دقيق به كمک بينايي استريو ،در
تحقيقي از يک وسيله نقليه 2و در تحقيق ديگر براي تهيه
تصاوير هوايي استريو از بالگرد استفاده شد .در هر دو مطالعه از
حسگرهاي سامانه موقعيتياب جهاني و ژيروسکوپ به منظور
تعيين موقعيت و جهتگيري وسيله در هر لحظه نسبت به
مرجع جهاني استفاده گرديد ( ;Rovira-Más et al., 2005
.)Rovira-Más et al., 2008
تخمين ميزان جابهجايي با استفاده از تغييرات تصاوير
3
گرفته شده از دوربين براي ناوبري رباتها مکانيابي ديداري
شناخته ميشود .در دهههاي اخير مکانيابي ديداري به عنوان
يک راه حل جديد در حل مسئله موقعيتيابي ربات در محيط-
هاي ناشناخته معرفي شده است ( .)Milella et al., 2009در
مقابل ديگر حسگرها مکانيابي ديداري از مزيتهاي بسياري
برخوردار است ،از جمله آن ميتوان به دقت باالي آن در مقايسه
با حسگرهاي سرعت چرخ اشاره كرد ،همچنين روشهاي
تخمين موقعيت مبتني بر سامانه موقعيتياب جهاني يا واحد
اندازهگيري اينرسي به ترتيب از دقت كم و قيمت بااليي
برخوردارند از طرفي نرخ انحراف محلي بهدست آمده توسط
مکانيابي ديداري غالباً از نرخ انحراف داده شده توسط واحدهاي
اندازهگيري اينرسي كمتر است (.)Kitt et al., 2010
كشاورزي رباتيک و كشاورزي دقيق نيازمند داشتن
اطالعات خاصي مانند موقعيت وسيله و توصيف تقريبي از محيط
اطراف آن ميباشند .نقشه ايجاد شده در زمان واقعي ميتواند
اين اطالعات را فراهم كند .به عبارت ديگر براي انجام هر عمل
خود مختار توسط وسيله نقليه خودكار نياز است كه وسيله يک
نمايش از محيطي كه عمل خودمختار درآن انجام ميشود ،در
اختيار داشته باشد .با استفاده از نقشههاي دو و سه بعدي مي-
توان اطالعاتي مانند شکل و اندازه محصوالت ،فاصله رديفها،
1 . Intertial Measurement Units (IMU).
2 . GatorTM utility vehicle (John Deere, Moline, IL).
3 .Visual Odometry.
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موقعيت ساختارهاي مختلف و وضعيت حركتي وسيله براي
ارسال اطالعات به واحد كنترل را استخراج كرد .پارامتر اصلي در
ايجاد يک نقشه ميداني از زمينهاي كشاورزي انتخاب يک
حسگر مناسب براي ايجاد آن ميباشد .در ميان حسگرهاي
موجود مانند رادار و ليزر ،سامانههاي بينايي داراي توانايي بيش-
تري براي ايجاد نقشه ميباشند ( .)Rovira-Más et al., 2008در
اين زمينه ميتوان به تحقيقي كه در آن نقشه برداري سه بعدي
از رديفهاي محصول و مکانيابي آنها به منظور هدايت تراكتور
در مزرعه به كمک بينايي استريو انجام شد ،اشاره كرد .نتايج
تحقيق نشان داد كه سامانه مورد نظر عالوه بر طراحي دقيق
نقشه سه بعدي قادر به اندازهگيري تغييرات سه بعدي ارتفاع و
حجم محصول ميباشد (.)Kise & Zhang, 2008
در حال حاضر بسياري از رباتهاي زمينهاي كشاورزي و
گلخانهها توسط هدايت بصري كار ميكنند و پژوهشهاي اخير
بر استفاده از بينايي استريو به منظور مکانيابي ربات ،تشخيص
اهداف در محيط كار ربات و تهيه نقشه متمركز شدهاند ( Xia et
 .)al., 2009يکي از پارامترهاي اصلي در هدايت خودكار ادوات
كشاورزي شناسايي مسير حركت بين رديفهاي محصول
ميباشد ،در محيط گلخانه سکوهاي كشت به نوعي رديف
محصول و اصليترين مانع در مقابل حركت ميباشند .از طرفي،
سامانههاي كشاورزي دقيق نيازمند ثبت محل محصول قبل از
فرا رسيدن زمان انجام عمليات خاص كشاورزي ميباشند .تعيين
موقعيت و تهيه نقشه محل محصول ،روشي موثر براي پيگيري
توسعه پوششهاي گياهي و ابزاري مناسب جهت سنجش
پارامترهاي مهم فيزيکي مانند اندازه و حجم محصول ميباشند و
اطالعات مفيدي مانند فاصله و مختصات محصول ،با هدف انجام
عملياتي همچون آبياري و سمپاشي را ارائه ميدهند (Rovira-
 .)Más et al., 2005بنابراين با شناسايي و تعيين موقعيت
سکوهاي كشت و گلدانها ،امکان تهيه نقشه محيط گلخانه
فراهم ميشود .به دليل محدود بودن پژوهشهاي انجام شده در
زمينه مکانيابي سکوهاي كشت و گلدانها به عنوان محل
استقرا گياه كشت شده در گلخانه ،تحقيق پيشرو با هدف ارائه
روشي براي شناسايي و تعيين موقعيت سکوهاي كشت و گلدان-
ها و در نتيجه آن تهيه نقشه جامع دو بعدي محيط گلخانه به
كمک بينايي استريو اجرا شد.

مواد و روشها
با تركيب دو تصوير دو بعدي كه توسط يک دوربين استريو
گرفته ميشود ،ماشين بينايي استريو يک تصوير سه بعدي
فراهم ميكند .در اين پژوهش به منظور ساخت دوربين استريو
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موازي ،از دو وبكم ،ساخت شركت مايکروسافت 1با رزلوشن
 960×544كه از طريق  USB2به كامپيوتر متصل ميشوند،
استفاده شد (شکل  .)1انتخاب فاصله دو دوربين (خط مبنا)2
يک فرآيند بهينه سازي بين دقت و انطباق ميباشد به طوري
كه خط مبناي كوچک باعث تطبيق آسانتر نقاط متناظر در
جفت تصوير استريو و مقادير بزرگتر خط مبنا ،سبب افزايش
دقت در تخمين عمق ميشود .بنابراين براي ساخت قاب دوربين
استريو به طوري كه امکان انتخاب خط مبناهاي متفاوت وجود
داشته باشد ،از يک شمش آلومينيومي به ابعاد 5×7×30
سانتيمتر استفاده شد .در طول شمش ،متناسب با ابعاد دوربين،
شيارهايي به فاصله مشخص طوري ايجاد شدند كه امکان
انتخاب خط مبنا با اندازههاي  15 ،10 ،5و  20سانتيمتر فراهم
شود(شکل  .)2شيارها ميبايد با فاصله دقيق از هم در طول
شمش ايجاد شوند ،از طرفي اين شيارها بايد به گونهاي باشند
كه بعد از قرار گرفتن دوربينها در داخل آنها ،تا حد امکان دو
دوربين هم صفحه و صفحات تصوير هم رديف باشند .به همين
دليل بعد از طراحي قاب در نرمافزار ساليدوركس ،3به منظور
ساخت قاب از دستگاه  CNCاستفاده شد.
دقت بازيابي سه بعدي در فرآيند بينايي استريو تحت
تاثير پارامترهاي متعددي است كه عمدتاً در طي فرآيند
كاليبراسيون تعيين ميگردند .در اين تحقيق از روش ارائه شده
توسط ژنگ 4براي كاليبراسيون دوربينها استفاده شد .در اين
روش اغتشاشات ناشي از نقص لنز دوربين براي مدل دوربين در
نظر گرفته ميشود (.)Zhang, 1999
بعد از مراحل ساخت قاب و قرار دادن دوربينها در داخل
شيارها بر اساس خط مبناي انتخاب شده و انجام فرآيند
كاليبراسيون ،به منظور تهيه تصاوير ابتدا قاب دوربين استريو بر
روي يک سه پايه دوربين نصب شد .سپس سه پايه در فواصل
يکسان به صورت دستي در فضاي گلخانه جابهجا شده و بعد از
هر جابهجايي در حالي كه سه پايه در موقعيت خود ثابت بود
تصاوير تهيه شدند .در ادامه براي بازسازي صحنه از دو تصوير
گرفته شده ،چهار مرحله طي شد كه عبارتند از :يکسوسازي،
انتخاب و استخراج اجزاي تصوير ،تطبيق و يافتن اجزاي متناظر
در جفت تصوير استريو و بازسازي.
اولين قدم در الگوريتم استريو بعد از تهيه تصاوير اعمال
فرآيند يکسوسازي بر جفت تصوير استريو ميباشد .در اين
1. Microsoft LifeCam Studio Webcam.
2 . Base line.
3 . SolidWorks.
4 . Zhang.

تحقيق از روش ارائه شده توسط بوگت 5براي يکسوسازي تصاوير
استفاده شده است .اين الگوريتم از پارامترهاي انتقال و دوران دو
دوربين تنظيم شده براي يکسوسازي استفاده ميكند( Bradski
.)& Kaehler, 2008
مرحله بعدي در الگوريتم استريو ،انتخاب و استخراج اجزا
دو تصوير براي تعيين اجزاي متناظر ميباشد .در پژوهش جاري
براي توليد مدل ابر نقطهاي از الگوريتم مبتني بر ناحيه ،و براي
تعيين موقعيت دوربين نسبت به مبداء جهاني از الگوريتم مبتني
بر ويژگي استفاده شد .مرحله بعدي براي دستيابي به مختصات
نقاط محيط و بهدست آوردن مدل سه بعدي آن انطباق تصاوير
راست و چپ ميباشد .روشهاي مختلفي براي انجام مرحله
انطباق پيشنهاد ميشود .متناسب با بافت صحنههاي ثبت شده
6
در محيط گلخانه ،در اين تحقيق از روش انطباق نيمه عمومي
كه در برابر تغييرات نور محيط و لبههاي اجسام از دقت بااليي
برخوردار است ،استفاده شده است(.)Hirschmuller, 2005
حل مساله تطابق در سامانه تصويربرداري استريوي موازي
يک مقدار تمايز  dبراي هر نقطه ) pL(uL,vLدر تصوير چپ و
متناظر آن ) pR(uR,vRدر تصوير راست ارائه ميدهد(شکل .)3
بنابراين با در اختيار داشتن تصوير ناهمخواني (نقشه تمايز) و
اطالعات مربوط به دوربينها و هندسه سامانه تصويربرداري،
يعني وضعيت دوربينها نسبت به هم ،به كمک روش مثلث
سازي مختصات سه بعدي اجزا با استفاده از روابط  1تا  4به
دست ميآيند(.)Cyganek & Siebert, 2009
𝑅𝑢 𝑑 = 𝑢𝐿 −
(رابطه)1
(رابطه)2
(رابطه)3
(رابطه)4

𝑓𝑏
𝑑
𝑐𝑍
𝑏
𝐿𝑢 =
𝑓
𝑑

= 𝑐𝑍

𝐿𝑢 = 𝑐𝑋

𝑐𝑍
𝑏
𝑣=
𝑓
𝑑

𝑣 = 𝑐𝑌

در روابط فوق  dمقدار تمايز b ،فاصله دو دوربين(خط
مبنا) f ،فاصله كانوني دوربينها )Xc,Yc,Zc( ،مختصات نقطه
مورد نظر (طول ،ارتفاع و عمق) نسبت به دستگاه مختصات
متصل به دوربين سمت چپ و ( )u,vمختصات پيکسلي افکنش
نقطه مورد نظر در صفحات تصوير ميباشند .با انتقال تصوير
ناهمخواني به فضاي سه بعدي مدل ابر نقطهاي (نقشه عمق)
محيط قابل ترسيم ميباشد.

5 . Bouguet
6. Semi-Global Matching.
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ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ ) .(Milella et al., 2009در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎن-
ﯾﺎﺑﯽ دﯾﺪاري از روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺒﻊ )(Kitt et al., 2010
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ،از
اﺳﺘﺨﺮاج و اﻧﻄﺒﺎق وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ 1ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ

ﺷﮑﻞ  .1وبﮐﻢ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻻﯾﻒﮐﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ،ﭼﺮﺧﺶ و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻧﻮﯾﺰ ﻣﻘﺎوم
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ) .(Bay et al., 2008ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ،ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و دوران دورﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﺗﺎﻧﺴﻮر ﺳﻪ دورﺑﯿﻨﻪ (2ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ-

ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﯿﮕﻤﺎ ﻣﮑﺮر 3و
روش ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ )راﻧﺴﺎك (4ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﻪ-
ﺟﺎﯾﯽ و دوران ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻢ ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان
ﺟﺎﯾﻪﺟﺎﯾﯽ و دوران دورﺑﯿﻦ ﺻﺮﻓ ﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺷﮑﻞ  .2ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮﯾﻮ

دورﺑﯿﻦ ﮐﻪ از ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺑﺎزآراﯾﯽ ﺣﺠﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺤﯿﻂ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺮدار ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دوران ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﻢ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﯾﻢ )دورﺑﯿﻦ( در ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪاء
ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ ) (5ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ).(Craig, 2005
)راﺑﻄﻪ(5

×
×
×

ﺷﮑﻞ  .3اﺻﻮل ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري اﺳﺘﺮﯾﻮ دو دورﺑﯿﻨﻪ

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮﯾﻮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮي از
دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ
ﺟﺎﻣﻊ از ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﺮاي اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮي از ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮﯾﻮ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آن ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻌﯽ از
ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دورﺑﯿﻦ در ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ دﯾﺪاري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮﯾﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ دﯾﺪاري

اﯾﺪه اﺻﻠﯽ در روش ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ دﯾﺪاري ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﺼﺮي ﻣﺸﺨﺺ در دﻧﺒﺎﻟﻪاي از

1

=
×

0

=

در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎري ،ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺪاء ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دورﺑﯿﻦ در ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎري
در راﺑﻄﻪ )،(5
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪا ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺼﺎت T ،ﺑﺮدار ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و  Rﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
دوران ﻓﺮﯾﻢ در ﻟﺤﻈﻪ  tﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻢ در ﻟﺤﻈﻪ  t-1ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
از ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ دﯾﺪاري ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﮐﺸﺖ و ﮔﻠﺪانﻫﺎ

ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﮐﺸﺖ و ﮔﻠﺪانﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﮔﯿﺎه
ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ دو ﺑﻌﺪي ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي از ﻣﺤﯿﻂ ﭼﻨﺪان ﻣﻔﯿﺪ
2. Speeded-Up Robust Features (SURF).
2. Trifocal tensor.
3 . Iterated Sigma Point Kalman Filter (ISPKF).
4. Random sample consensus (RANSAC).
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نميباشد و سبب افزايش بار محاسباتي ميشود ،چرا كه براي
تهيه نقشه محيط براي اهدافي مانند مسيريابي صرفاً به اطالعات
 Xو  Zمحيط نياز ميباشد .از آنجايي كه سکوهاي كشت و
گلدانها در ارتفاع مشخصي از سطح زمين قرار دارند ،بنابراين
در صورتي كه ابر نقطهاي محيط بر صفحه  XZتصوير شود،
نقشهاي در اختيار خواهد بود كه در آن نقاطي كه با ارتفاع
مشخصي باالتر از سطح زمين قرار دارند ،از زمين قابل تفکيک
خواهند بود.
سطح بيروني سکوي كشت در محدوده مشخصي از زمين
قرار دارد ،اين محدوده در شکل ( )4با خطوط آبي رنگ مشخص
شده است ،بنابراين در صورتي كه قسمتي از اين محدوه
استخراج شود ،امکان تعيين موقعيت سکوهاي كشت فراهم مي-
شود .به طور مشابه گلدانها كه در شکل ( )4با برچسبهاي
قرمز رنگ مشخص شدهاند ،در ارتفاع مشخصي باالتر از سطح
زمين قرار دارند ،از طرفي گلدانها در پشت لبه سکو به عبارت
ديگر پشت سطح بيروني سکوها قرار گرفتهاند ،بنابراين به كمک
اين دو قيد ،امکان تعيين مختصات محل قرارگيري گلدانها نيز
فراهم ميشود.
الگوريتم ارائه شده در اين تحقيق با هدف مکانيابي
سکوهاي كشت و گلدانها به شرح ذيل ميباشد :ابتدا نقشه
تمايز جفت تصوير استريو در لحظه  tبه دست ميآيد ،سپس با
در اختيار داشتن نقشه تمايز و روابط ( ،)4-1مدل ابر نقطهاي
محيط ساخته و از تصوير مدل ابر نقطهاي بر صفحه  ،XZنقشه
محلي محيط ايجاد ميشود .نقاط با ارتفاع بيشتر از  1/3متر و
كمتر از  1/4متر از سطح زمين به عنوان سکوهاي كشت و نقاط
در محدوده ارتفاعي دو تا  2/03متر باالتر از سطح زمين ،با قيد
قرارگيري اين نقاط پشت سطح بيروني سکو ،به عنوان گلدان در
نظر گرفته شدند .با توجه به دقت دوربين استريو ،صرفاً نقاطي
كه در فاصله چهار متري دوربين هستند ،در بازسازي مدل ابر
نقطهاي در نظر گرفته ميشوند.

شکل  .4نمايی از سکوهاي کشت و گلدانها در گلخانه مورد پژوهش

حال كه موقعيت دوربين در هر لحظه نسبت به مبداء
مختصات جهاني با استفاده از رابطه ( )5در اختيار است ،ميتوان

با كنار هم گذاشتن نقشههاي محلي ،نقشه جامعي از محيط
پيموده شده به دست آورد .بدين ترتيب كه بعد از هر دو متر
جابهجايي يا چرخش نود درجهاي دوربين ،مدل ابر نقطهاي
استخراج و با تصوير نقاط سه بعدي مدل بر صفحه  ،XZنقشه-
هاي محلي به دست ميآيند .سپس هر نقطه از نقشه محلي به
كمک رابطه ( )6به نقطهاي در نقشه جهاني انتقال مييابد
(.)Craig, 2005
(رابطه)6
𝑋
𝑋
[𝑌 ] = 𝑜𝑡𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 × [𝑌 ] Y = 0
𝑍
𝑍
𝑜 1
𝐿 1

در رابطه ( ، 𝑜𝑡𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 ،)6موقعيت دوربين در لحظه جاري
𝑋

نسبت به مبدا جهاني مختصات ،[𝑌 ] ،مختصات نقطه در مدل
𝑋

𝐿

𝑍

ابر نقطهاي و ] 𝑌[ مختصات نقطه در مختصات جهاني مي-
𝑜

𝑍

باشند.
از آنجايي كه نقشههاي محلي و نقشه جهاني به دست
آمده در الگوريتم استخراج سکوها و گلدانها به صورت تودهاي
از نقاط دو بعدي ميباشند و در نتيجه امکان ارزيابي توانايي
الگوريتم در تعيين موقعيت وجود ندارد ،همچنين انجام عملياتي
مانند سم پاشي مستلزم تعيين دقيق محل قرارگيري گلدانها به
صورت تک نقطه دو بعدي ميباشد .بنابراين نياز است الگوريتم-
هايي به منظور استخراج و تخمين مختصات گوشه سکوها و
محل قرارگيري گلدانها طراحي شود.
به منظور استخراج مختصات گوشه سکوها ،بعد از انتقال
نقاط نقشه محلي به نقشه جهاني ،تمام نقاط سطح بيروني
سکوها ،بر حسب مختصات  ،Zبه ترتيب از كوچکترين به
بزرگترين مقدار مرتب شدند .در ادامه اختالف مقادير  Zنقاط
متوالي محاسبه و هرگاه مقدار اين اختالف بيشتر از يک مقدار
آستانه ( در اين تحقيق  70سانتيمتر در نظر گرفته شد) بود،
نقطه با مقدار  Zكوچکتر به عنوان گوشه انتهايي سکو و نقطه با
مقدار  Zبزرگتر به عنوان گوشه ابتدايي سکوي بعدي انتخاب
شد .با هدف تعيين مختصات دو بعدي محل قرارگيري گلدانها،
ابتدا تمام نقاط مدل ابر نقطهاي كه به عنوان گلدان در نظر
گرفته شدهاند به نقشه جهاني منتقل سپس از كوچکترين به
بزرگترين مقدار بر حسب مختصات  Zمرتب شدند .در ادامه
اختالف مقادير  Zنقاط متوالي محاسبه و هرگاه اين اختالف
بيشتر از يک مقدار آستانه بود (در اين تحقيق  20سانتيمتر در
نظر گرفته شد) ،نقطه با مقدار  Zكوچکتر به عنوان نقطه انتهايي
گلدان و نقطه با مقدار  Zبزرگتر به عنوان نقطه ابتدايي گلدان

نصيري و همکاران :تهيه نقشه دو بعدي محيط گلخانه به کمک...

بعدي انتخاب شد ،به اين ترتيب نقاط ابتدايي و انتهايي هر
گلدان مشخص شدند .در انتها نقطه ميانگين تمام نقاطي كه در
بين نقطه ابتدايي و انتهايي هر گلدان قرار دارند محاسبه ،و اين
نقطه به عنوان تک نقطه دو بعدي مشخص كننده محل استقرا
گلدان در نظر گرفته شد.
براي ارزيابي دقت الگوريتم استفاده شده در تخمين
موقعيت ،ابتدا مختصات گوشه سکوها و مختصات محل
قرارگيري گلدانها ،توسط دوربين مساحي توتال استيشن
الکترونيکي اليکا 1با دقت دو ميليمتر نسبت به مبداء مختصات
جهاني به دست آمد ،سپس به منظور محاسبه خطا در تعيين
موقعيت ،فاصله اقليدسي مختصات محل قرارگيري گلدانها و
گوشههاي بدست آمده از طريق دوربين مساحي و مختصات به
دست آمده از نقشههاي محلي محاسبه شد ( Civera et al.,
.)2009
در تحقيق جاري برنامه پيکربندي و جمع آوري تصاوير و
برنامه تمام الگوريتمها در نرمافزار  MATLAB 2014bنوشته
شد .همچنين براي كاليبراسيون از جعبه ابزار كاليبراسيون
دوربين استريو 2نرمافزار  MATLAB 2014bاستفاده گرديد.
همچنين اين تحقيق در گلخانهي واقع در پرديس كشاورزي و
منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در شهر كرج انجام شد .اين
گلخانه به ابعاد تقريبي  11/7×23/07متر و داراي هشت سکوي
كشت مستطيل شکل ميباشد.

نتايج و بحث
انتخاب خط مبناي مناسب يک فرآيند بهينه سازي بين دقت و
انطباق ميباشد .همان طور كه در بخش مواد و روشها اشاره
شد ،در تحقيق حاضر با آزمون و خطا فاصله دو دوربين 10
سانتيمتر انتخاب شد(شکل .)5
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نتايج حاصل از فرآيند كاليبراسيون در جدول ( )1ارائه
شده است .اين نتايج پارامترهاي داخلي و خارجي دوربين
استريو را دربر ميگيرد .پارامترهاي داخلي شامل فاصله كانوني،
نقطه اساسي ،اعوجاجهاي شعاعي و مماسي و پارامتر خارجي
بردار جابهجايي و دوران دوربين سمت راست (دوربين  )2نسبت
به دوربين سمت چپ (دوربين  )1را نشان ميدهند.
با توجه به نتايج جدول ( ،)1مقدار ميانگين خطاي پس
افکنش 3براي دوربين چپ و راست كمتر از يک پيکسل ،و به
ترتيب برابر با  0/1219و  0/1250پيکسل به دست آمد ،كه
نشان دهنده دقت كافي فرآيند كاليبراسيون در برآورد
پارامترهاي داخلي دوربينها است .فرآيند طراحي و ساخت قاب
دوربين استريو زماني مطلوب خواهد بود كه دوربينها هم
صفحه و صفحات تصوير با هم موازي و هم رديف باشند ،از
طرفي خط مبناي انتخاب شده براي دوربين استريو 100
ميليمتر ميباشد ،بنابراين انتظار ميرود كه بردار جابهجايي در
راستاي محور  Xداراي مقدار  100ميليمتر و در راستاي
محورهاي  Yو  Zصفر و مقدار زاويه دوران نزديک صفر باشد .با
توجه به جدول ( ،)1بردار جابهجايي و زاويه دوران دوربين
راست نسبت به دوربين چپ به ترتيب ( -0/63و  0/88و
 )-99/78ميليمتر و  0/1203درجه بهدست آمده است ،بنابراين
ميتوان نتيجه گرفت كه فرآيند ساخت قاب دوربين استريو نيز
با دقت كافي انجام شده است.
تعداد تصاوير گرفته شده از محيط گلخانه  347جفت
تصوير و مسافت طي شده  62/28متر ميباشد .شکل (-6الف)
يک نمونه از جفت تصوير گرفته شده از محيط گلخانه را نشان
ميدهد .نتايج حاصل از اجراي الگوريتم مکانيابي سکوهاي
كشت و گلدانها بر جفت تصوير شکل (-6الف) در شکلهاي
(-6ب) و (-6ج) ارائه شده است .شکل (-6ب) نقشه تمايز و
شکل (-6ج) مدل سه بعدي متناظر با جفت تصوير استريو
گرفته شده از دو نماي مختلف را نشان ميدهند .در نقشه تمايز
رنگ هر پيکسل متناظر با فاصله ميباشد ،به عبارت ديگر،
پيکسلهاي روشنتر اجزايي از محيط را نشان ميدهند كه به
دوربين نزديکتر هستند .با توجه به شکل (-6ب) ،از آنجايي
كه سطح بيروني سکو داراي پيوستگي در عمق ميباشد،
تغييرات معنيداري در شدت پيکسلها وجود ندارد ،اين در
حالي است كه لبههاي سکو داراي عدم پيوستگي در عمق
مي باشند ،كه اين ناپيوستگي در نقشه تمايز ،به صورت تغيير
معنيدار در شدت پيکسلها خود را نشان ميدهد.

شکل  .5دوربين استريو توسعه داده شده
1 . Leica, TC-805.
2 . Stereo Camera Calibrator Toolbox.

3. Mean reprojection erro
4 . Mean rep r
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جدول  .1تخمين پارامترهاي داخلی و خارجی دوربين ها توسط فرايند کاليبراسيون

]
]
]

[

]

[

]

[
[

[

[

]

]

[

]

[

]

[

]

[

]

mm
]

[
[

دارد ،چرا كه اين الگوريتم قسمتي از سکو را كه در محدوده
مشخصي از سطح زمين قرار دارد استخراج ميكند .بنابراين در
صورت پوشش بخشي از سکو توسط گياه اين قسمت توسط
الگوريتم به عنوان سطح بيروني سکو در نظر گرفته خواهد شد.

ناپيوستگي عمق به عنوان نقطهاي در صفحه تصوير
تعريف ميشود كه در عمق ميدان 1متناظر با آن نقطه يک
ناپيوستگي وجود دارد .به عبارت ديگر زماني كه پرتو نوري
مرتبط با يک نقطه در صفحه تصوير در جهان سه بعدي با يک
شي برخورد كند ناپيوستگي عمق در اين نقطه به وجود ميآيد.
اين ناپيوستگي مشابه لبه در تصاوير دو بعدي ميباشد.
ناپيوستگي عمق امکان تشخيص شي از پس زمينه و اشياء ديگر
را فراهم ميكند .همچنين از شکل (-6ج) نتيجه گرفته ميشود
كه الگوريتم ارائه شده توانايي تفکيک گلدانها از يکديگر و
همچنين تشخيص سکوهاي كشت ،با دقت مطلوب را دارا مي-
باشد .همانطور كه در شکل (-6ج) نشان داده شده است ،در
بازسازي مدل ابر نقطهاي و متناسب با دقت دوربين استريو صرفاً
از نقاطي كه در فاصله چهار متري دوربين قرار دارند ،استفاده
شد.
نقشه دو بعدي محيط گلخانه در صفحه  XZدر شکل ()7
ارائه شده است .در اين شکل محل قرارگيري گلدانها و
سکوهاي كشت ،به صورت تودهاي از نقاط دوبعدي به ترتيب با
رنگهاي سبز و قرمز مشخص شدهاند .مجموع طول سکويهاي
كشت  106/6متر ميباشد .از اين مجموع 100/26 ،متر يعني
 94/05درصد از طول كل سکوها ،توسط الگوريتم ارائه شده،
مورد شناسايي قرار گرفت .در شکل ( )7قسمتهاي شناسايي
نشده از سکوها با رنگ آبي مشخص شدهاند ،اين قسمتها به
دليل قرار نگرفتن در زاويه ديد دوربين استريو شناسايي نشدند.
در صورتي كه قسمتهايي از سطح بيروني سکوها توسط گياه
پوشيده شود باز هم امکان استفاده از الگوريتم ارائه شده وجود

نتايج حاصل از شناسايي و استخراج گوشه سکوهاي كشت در
جداول ( )2و ( ،)3و نتايج تشخيص محل استقرار گلدانها به
صورت تک نقطه دو بعدي در جدول ( )4ارائه شده است.
همچنين مجموع اين نتايج در شکل ( )8نمايش داده شده است.
با توجه به شکل ( )8از مجموع  32گوشه سکوهاي كشت24 ،
گوشه در مسير حركت دوربين استريو قرار داشتند ،به دليل
محدوديت در محيط گلخانه ،امکان حركت دوربين در راهروهاي
ابتدايي و انتهايي فراهم نبود ،به همين دليل هشت گوشه با
شماره برچسب 30 ،28 ،26 ،7 ،5 ،3 ،1 ،و  32در مسير حركت
دوربين استريو قرار نگرفته و در نتيجه امکان تخمين موقعيت
آنها توسط الگوريتم فراهم نشد .از تعداد  24گوشه 20 ،گوشه،
به عبارت ديگر  83/33درصد از گوشه سکوهاي كشت ،با
ميانگين خطاي  0/09متر ،انحراف معيار  0/0334متر و
ميانگين مربع خطاي 0/009 2متر تشخيص داده شدند .با توجه
به شاخصهاي آماري ذكر شده ،ميتوان نتيجه گرفت كه
الگوريتم ارائه شده داراي دقت مطلوبي در تخمين موقعيت
گوشهها ميباشد .بيشترين خطا در تخمين موقعيت گوشهها ،بر
اساس فاصله اقليدسي ،مربوطه به گوشه سکو با برچسب شماره
 31و به مقدار  0/15متر و كمترين مقدار خطا با مقدار 0/02
متر و مربوط به گوشه سکو با برچسب شماره  17ميباشد.

1 .Depth of field.

2 . Mean squared error (MSE).
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ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺪل اﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻟﻒ از دو ﻧﻤﺎي راﺳﺖ و ﭼﭗ.

ﺷﮑﻞ  .7ﻧﻘﺸﻪ دو ﺑﻌﺪي ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﺻﻔﺤﻪ xz

در ﺷﮑﻞ ) ،(8ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ، 10 ،2

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺳﮑﻮﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (8ﺑﻪ ﺻﻮرت

 15و  18ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ در زاوﯾﻪ دﯾﺪ دورﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪن ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه،

ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎي ﻫﺎﺷﻮر ﺧﻮرده ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪﻧﺪ.
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با توجه به جدول ( )4و شکل ( ،)8از مجموع  152گلدان،
 140گلدان يعني  92/10درصد از گلدانها ،با ميانگين خطاي
 0/07متر ،انحراف معيار  0/0407متر و ميانگين مربع خطاي
 0/006متر شناسايي شدند .شاخصهاي آماري ،حاكي از دقت
مطلوب الگوريتم در تخمين موقعيت گلدانها است .بيشترين
مقدار خطا در تخمين موقعيت گلدانها ،بر اساس فاصله
اقليدسي 0/2 ،متر و كمترين مقدار خطا  0/005متر ميباشد .در
شکل ( )8گلدانهاي شناسايي نشده ( 12گلدان) با برچسبهاي
مشکي و خاكستري رنگ مشخص شدهاند .عدم شناسايي هشت
گلداني كه داراي برچسب مشکي رنگ هستند ،به دليل قرار
نگرفتن اين گلدانها در زاويه ديد دوربين ميباشد .چهار گلدان
ديگر كه عليرغم قرارگيري در زاويه ديد دوربين مورد شناسايي
قرار نگرفتهاند ،با برچسب خاكستري رنگ مشخص شدهاند .علت
عدم شناسايي اين گلدانها ،به دليل تطابق نامناسب ميباشد.
مشکالت تطابق بر اثر تغييرات روشنايي يا نويز تصوير ،ديده

نشدن اجزاء در تصوير دوم به دليل قرار گرفتن در حاشيه سمت
چپ يا راست تصوير و يا به دليل انسداد ايجاد ميشود.

نتيجه گيري
اصليترين مانع حركت در محيط گلخانه سکوهاي كشت
ميباشند ،از طرفي تعيين موقعيت محصول اطالعات مفيدي را
براي انجام عملياتي همچون آبياري و سمپاشي ،ارائه ميدهد.
بنابراين با شناسايي و تعيين موقعيت سکوهاي كشت و گلدانها
به عنوان محل استقرار محصول ،امکان ساخت نقشه جامع دو
بعدي محيط گلخانه فراهم ميشود.
روش ارائه شده در اين تحقيق براي شناسايي و تعيين
موقعيت سکوها و گلدانها ،بر مبناي استفاده از مختصات سه
بعدي اجزاء محيط ،كه از سامانه بينايي استريو به دست
ميآيند ،استوار است.

شکل  .8نقشه گوشه سکوهاي کشت و گلدانها در صفحه xz

جدول  .3مقادير خطا در تخمين موقعيت گوشه سکوها

جدول  .2نتايج حاصل از شناسايی موقعيت گوشه سکوها

m

m

m

m

)MSE(m

جدول  . 4نتايج حاصل از شناسايی و تخمين موقعيت گلدانها

m

از آنجايي كه سکوهاي كشت و گلدانها در ارتفاع
مشخصي از سطح زمين قرار دارند ،بنابراين در صورتي كه ابر
نقطهاي محيط بر صفحه  XZتصوير شود ،نقشهاي در اختيار
خواهد بود كه در آن نقاطي كه با ارتفاع مشخصي باالتر از سطح

m

m

m

)MSE(m

زمين قرار دارند ،از يکديگر قابل تفکيک خواهند بود.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه الگوريتم معرفي
شده ،از مجموع طول سطح بيروني سکوها ،توانايي شناسايي
 100/26متر ،يعني  94/05درصد از طول كل سکوها را دارد.
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 درصد از92/10 معرفي شده توانايي تشخيص و تعيين موقعيت
 متر و ميانگين مربع خطاي0/07 گلدانها با ميانگين خطاي
 بيشترين مقدار خطا در تخمين. متر را دارا ميباشد0/006
 متر و كمترين0/2 ، بر اساس فاصله اقليدسي،موقعيت گلدانها
. متر حاصل شد0/005 مقدار خطا

 درصد از گوشههاي سکوهاي كشت با ميانگين83/33 همچنين
 متر توسط0/009  متر و ميانگين مربع خطاي0/09 خطاي
 بيشترين خطا در تخمين. شناسايي شدند،الگوريتم ارائه شده
 متر0/15  به مقدار، بر اساس فاصله اقليدسي،موقعيت گوشهها
 همچنين. متر به دست آمد0/02 و كمترين مقدار خطا با مقدار
از نقشه دو بعدي محيط گلخانه نتيجه گرفته شد كه الگوريتم
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