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 پژوهشي -مقاله علمي 

 با يابي سامانه موقعيت درحلقه الگوريتمسازي  پياده

 ماهي مچش هايدوربين

  2سيدمحمدجعفر طبيبو *1آتشگاه محمدعلي اميري
  ، تهران، ايراندانشگاه تهران، دانشكده علوم و فنون نوين - 2و 1

* atashgah@ut.ac.ir  

. ارائه مي شود هايي با ديد وسيعدوربين توسط محدود فضاي يك در ربات پرنده يك يابي مقاله رويكرد مكان در اين
 محيط يك درحركت آن  و شده انجام Simulink  در محيط وسيله درجه آزادي 6 سازي ديناميكي شبيه در ابتدا

و  ماهي در چند نقطه مستقر شده  چشم در اين محيط تعدادي دوربين . شودسازي مي پياده  3DsMAXدر  مجازي
. ندشو تجزيه و تحليل مي OpenCVهاي خط توسط كتابخانهوير دريافتي آنها از پرواز ربات پرنده به صورت برونتصا

ها از الگويي مشخص شامل تعدادي نقطه روشن كه مختصات معلوم سپس به منظور كاليبراسيون بروني دوربين
نتايج . آيد ها بدست ميهت و مكان خود دوربيندارند تصويربرداري شده و با كمك روشي مبتني بر نقاط پرسپكتيو، ج

شايان ذكر است كه . توان موقعيت وسيله را تخمين زدسانتيمتر مي 4تحقيق حاكي از اين است كه با دقتي در حدود 
 .هاي فضايي و مريخ نورد نيز بهره بردتتوان در ناوبري ربااز روش پيشنهادي مي

  

ماهي، الگوريتم مبتني بر نقاط پرسپكتيو  ري تصويري، كاليبراسيون دوربين چشممحيط مجازي، ناوب:  هاي كليدي واژه
)PnP(ربات پرنده ربات پرنده ،. 

  12و اختصارات مئعال

ماتريس تبديل بين دو دستگاه مختصات   زاويه گردش    زاويه غلت    زاويه پيچ   ms-2( θ(شتاب جاذبه   
C دستگاه مختصات دوربين R  مرجع(دستگاه مختصات جهاني(C  دستگاه مختصات دوربين   مختصات محل حضور دوربين η  دستگاه مختصات جهاني , ,  ضرايب اعوجاج شعاعي دوربين

_________________________________ 
 )نويسنده مخاطب( دانشيار. 1

  دانشجوي دكتري. 2

, , ضرايب اعوجاج مماسي دوربين   ي و طول فاصله كانوني دوربين در راستاي افق  
, عمودي تصوير , نقطه مركز ديد دوربين در تصوير    

 
 مختصات نقطه در تصوير داراي اعوجاج
 مقدمه

هاي پروازي در سطح زمين و يا سياره داراي طيف  امروزه ربات
بخش مهمي از كه هستند هاي بعضاً حياتي گسترده اي از مأموريت

د؛ با توجه به اهميت و لزوم دقت شو آنها در فضاي داخلي تعريف مي
هاي پرنده حائز اهميت  ناوبري در فضاي داخلي مسئله ناوبري ربات

توان با  اين پژوهش از آنجا اهميت دارد كه مي. [1]اي است  ويژه
ربات پرنده مانند  يك هاي ناوبري سامانه كمك روش ارائه شده،

را از طريق مقايسه موقعيت  GNSSسامانه اينرسي تلفيق شده با 
در . [2]ماهي مورد ارزيابي قرار داد  چشم هايبدست آمده از دوربين
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رنگ  3فعال متشكل از  غير هاي از فانوس ]3[اين راستا در مرجع 
ويدئوي  مختلف استفاده شده تا بتوان به راحتي در سلسله تصاوير

در . يابي را انجام دادربات، فرآيند موقعيت ثبت شده توسط دوربين
ها را كه هركدام داراي كد و مكان مشخص  3فانوس ابتدا ربات،

عيت خود را در نقشه هستند نسبت به دوربين خود يافته و سپس موق
پياده  يكپارچه ناوبري سيستم يك ]4[در مرجع . نمايد مي پيدا مطلق

هاي كم مصرف  سازي شده كه در درون ساختمان از فانوس
. نمايد مي استفاده  GNSS و در خارج ساختمان از سيستم 4بلوتوث
 3ربات با اسكنر ارزان قيمت  يابي يكدرباره موقعيت ]5[مرجع 

استفاده از الگوريتم  باشد كه در يك فضاي داخلي با بعدي مي
٥SLAM ها براي  نمايد و از اين نقشه مي ها نقشه بردارياز اتاق

با  ]6[در مرجع  .نمايد ناوبري در حضور بعدي خود استفاده مي
جلوگيري از  براي سريع و واكنشي روشي ،6استريو استفاده از بينايي
با  ]7[مرجع . ده استشپهپاد با موانع پياده سازي  برخورد يك ريز

مغناطيسي فعال كه در آن هر كدام امضاي  هاياستفاده از فانوس
هاي هوشمند ناوبري گوشي روشي را براي مخصوص خود را دارد،

با استفاده  [8]در مرجع  .داخلي ساختمان، ارائه داده است در فضاي
ياب ليزري در امتداد صفحه و سامانه ناوبري  از سنسورهاي مسافت

براي يك ربات پرنده  7باز-متناينرسي، يك سيستم ناوبري 
بعدي براي 3بعدي و 2سازي شده كه قابليت نقشه برداري  پياده

ري ربات ناوب [9]در مرجع . را دارد SLAMاستفاده در ناوبري 
توسط فيلتر كالمن  Wi-Fiو  INSهاي زميني با تلفيق سامانه

يك ربات زيرسطحي براي  [10]در مرجع . انجام شده است 8وفقي
هاي زير آب مربوط به دوران باستان مطرح  نقشه برداري از تونل

هاي معمول ناوبري، از روشي فعال  گرديده و به دليل فقدان روش
ها و استفاده از مبتني بر حركت در نزديكي سطوح و بررسي شكل

با فرض آنكه نقشه محيط از پيش كامل  - استخراج ديوار الگوريتم 
در مرجع . استفاده شده است -يا به صورت جزئي مشخص باشد 

پيكسل نصب  720ناوبري يك ربات پرنده با كمك دوربين  [11]
 GNSSو در محيط از قبل ناشناخته و بدون دسترسي شده روي آن 

هاي زميني به يك نقطه هدف  مطرح گرديده تا بتواند با كمك نشانه
با استفاده از  [12]در مرجع . از قبل مشخص شده در محيط برسد

 يابي برداري و مكان ، كار نقشهاينرسيسازي حسگر ليزري و  يكپارچه
هاي  كشيبندي نمودن خط لولهيك پهپاد در محيط ناشناخته و دسته
با تجزيه تحليل  [13]در مرجع . موجود در آنجا انجام پذيرفته است

ساختارهاي موجود در تصاوير دريافتي دوربين يك ريزپهپاد، نقطه 
_________________________________ 

3. Beacon 
4. Bluetooth 
5. Simultaneous localization and mapping 
6. Stereo 
7. Open-Source 
8. Adaptive Kalman Filter 

گريز در تصاوير پرسپكتيو محاسبه شده و با استفاده از آن زاويه 
هاي داخلي بدست سمت و انحراف عرضي پهپاد براي ناوبري در محيط

هاي اودومتري حاصل از يك دوربين نصب  داده [14]در مرجع . آيدمي
هاي حاصل از شبكه با داده SLAMشده روي پهپاد و الگوريتم 

UWB9  آميخته شده اند تا وسيله بتواند در يك محيط بسته صنعتي به
با استفاده از  [15]در مرجع . كار ارزيابي و تعقيب اقالم موجود بپردازد

يك دوربين نصب شده روي يك ربات پرنده كوچك و تعدادي نقطه 
در مرجع . شناخته شده، ناوبري در داخل فضاي بسته انجام شده است

سنج روي ربات پرنده نصب شده و با استفاده از - يك سنسور عمق [16]
يابي انجام به طور همزمان نقشه برداري و مكان SLAMالگوريتم 

هاي زميني در با كمك تعدادي نشانه [17]در مرجع . پذيرد مي
هاي از پيش معين، ناوبري داخلي يك ربات پرنده مجهز به  مكان

دوربين ثابت در  3سازي شده و براي صحت سنجي آن نيز دوربين، پياده
   .سازي شده است هاي آنها با هم يكپارچهده و دادهشگاه نصب آزمايش

همانگونه كه در منابع مختلف بررسي شده است، ناوبري در محيط 
هاي موجود در محيط  داخلي و يا خارجي اغلب با تكيه بر كشف الگو

. پذيرد هاي فعال يا غير فعال انجام ميخارجي و يا شناسايي نمودن فانوس
پيشنهادي بر مبناي چند دوربين با زاويه ديد كوچك  هايهمچنين روش

ماهي كاليبره شده استفاده  در انجام اين پژوهش از لنز چشم. شودانجام مي
ماهي ثابت شده روي  شده است؛ با استفاده از تعدادي دوربين چشم

، شيء پرنده بدون اينكه نيازي به متعلقات )حداقل دو عدد(هاي اتاق  ديوار
همچنين . شود ها داشته باشد رديابي ميي چرخاندن دوربينمكانيكي برا

در اين تحقيق براي اثبات توانمندي روش پيشنهادي، يك سامانه مجازي 
چشم (درجه  180هاي با زاويه ديد باالي  با قابليت مدل سازي دوربين

هاي موجود اين  توسعه داده شده است كه در ابزار شبيه سازي) ماهي
هاي متنوعي در شايان ذكر است كه هم اكنون فعاليت. دقابليت وجود ندار

زمينه روش پيشنهادي در اين مقاله در مجامع علمي همچنان در حال 
انجام است كه خود تاييدكننده بروز بودن و باز بودن موضوعات تحقيقاتي 

  . [20] [19] [18]در اين عرصه است

 كاليبراسيون دوربين چشم ماهي

ها  دو نوع از ويژگي) ماهي در اينجا از نوع چشم(براي هر دوربين 
هاي  ويژگي. هاي بروني هاي دروني و ويژگي ويژگي: گردد بيان مي

دروني شامل كيفيت ساخت و ميزان پارامترهاي اعوجاج دوربين و 
دوربين بعدي نقطه كانوني و نقطه ديد 2همچنين مكان قرارگيري 

ويژگي بروني دوربين نيز شامل جهت قرارگيري و مكان . باشدمي
در مورد هر . باشد قرارگيري دوربين در دستگاه مختصات خارجي مي

ها اصطالحاً عمل كاليبراسيون بايد انجام پذيرد تا  نوع از اين ويژگي
_________________________________ 

9. Ultra-Wide Band 
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ها دانسته شوند و بدين ترتيب مختصات نقاط موجود در  ويژگي
  .آمده از دوربين قابل تفسير شوندتصاوير بدست 

  كاليبراسيون داخلي
ماهي معموالً دو نوع  هاي چشمتصاوير بدست آمده از دوربين در

ها اعوجاج به شرح زير وجود دارد كه طبيعتاً شدت اين اعوجاج
  .هاي اپتيكي آن داردبستگي به كيفيت ساخت دوربين و تعداد المان

  اعوجاج شعاعي -الف
وع اعوجاج خطوط صاف در صحنه واقعي به شكل خميده در ر اثر اين نب

تصوير ظاهر مي گردند و هر چه از نقطه مركزي تصوير به اطراف 
مدل رياضي . تصوير حركت شود ميزان اين اعوجاج شديدتر خواهد شد

  :[21] گردد است و به فرم زير تعريف مي 6اين اعوجاج از درجه 
)1( x = x (1 + k r + k r  + k r ) 

)2( ydistorted = y (1 + k1r2 + k2r4 + k3r6)  

  اعوجاج مماسي -ب
هاي با كيفيت پايين وجود دارد و ناشي از اين نوع اعوجاج در دوربين

اين است كه عدسي دوربين با صفحه فرضي تصوير تراز نشده باشد 
و به همين جهت ممكن است برخي نواحي تصوير نزديكتر از آنچه 

مدل رياضي اين نوع اعوجاج به شكل زير . كه هستند به نظر بيايند
 :[21]گردد  يف ميتعر

)3( = + (2 + (  +  2 )  

)4( = + ( ( + 2 ) +  2 )  

براي ) 4(الي ) 1(هاي اعوجاج ذكر شده در روابط با توجه به مدل
ضريب  5دن آن بايد اين كريك تصوير و كاليبره  هايتصحيح اعوجاج

) پيدا شوند همچنين بايد برخي پارامترهاي ديگر نيز . (
پارامترهاي دروني . مانند پارامترهاي دروني و بروني دوربين بدست آيند

اختصاص به خود دوربين دارند و اگر يكبار به درستي محاسبه شوند 
تمامي تصاوير دريافت شده از آن دوربين قابل استفاده هستند كه براي 

  :به مجموعه اين ضرايب، ماتريس دوربين نيز گفته مي شود
 = ماتريس دوربين )5(

000 0 1 

دهنده  در واقع نشان) ,(كه پارامترهاي  شايان توجه است
انوني دوربين در راستاي افقي و عمودي در صفحه طول فاصله ك

نيز بيانگر مختصات پيكسلي ) ,(پارامترهاي . باشندتصوير مي
اي در تصوير است كه طبق برآوردهاي توابع كاليبراسيون، نقطه

به منظور انجام عمل . كنددوربين به آن نقطه نگاه مستقيم مي

نياز است كه در ) عدد 10كمتر از (ونه كاليبراسيون، تعدادي تصوير نم
  .بردارنده يك ساختار از پيش تعريف شده واضح و ساده و خوب باشند

  P3Pكاليبراسيون بروني با الگوريتم 
هاي بروني هر دوربين شامل جهت و همانطور كه گفته شد ويژگي

باشد كه امكان سنجش دقيق اين  مكان دوربين در دستگاه جهاني مي
روشي كه براي حالت مجهول . پذير نيست به سادگي امكان ها ويژگي

بودن جهت و مكان دوربين پيشنهاد شده است، مبتني بر شناسايي 
اين مسئله كه . چيدمان تعدادي نقطه مرجع بر روي كف زمين است

توان موقعيت و زواياي دوربين را از روي نقاط از پيش معلوم  چگونه مي
در اين پژوهش . [21] مطرح است PnP10شده بدست آورد تحت عنوان 

استفاده شده كه به صورت فرم  [22]از راه حلّ ارائه شده توسط كنيپ 
باشد و در يك مرحله، مستقيماً مكان و جهت دوربين را در  بسته مي

مختصات جهاني به عنوان تابعي از مختصات نقاط موجود در تصوير آنها 
الزم به ذكر است كه كارايي روش پيشنهادي در حد . نمايدمحاسبه مي

باشد كه از پركاربردترين و مقاومترين  مي [23]روش ارائه شده در مرجع 
مطابق  - دراين الگوريتم قرار است . باشد مي P3Pالگوريتم در مسئله 

و ماتريس تبديل دستگاه  Cموقعيت دقيق نقطه  - )1(شكل 
)O,X,Y,Z ( نسبت به دستگاه دوربينR مختصات . محاسبه گردند

همچنين . است  نيز در دستگاه جهاني داده شده و  ، نقاط 
هاي داخلي دوربين نيز معلوم بوده و كاليبره فرض بر اين است ويژگي

نيز در ) 1(ارائه شده در شكل  و، بردار يكّه 3نابراين ب. شده است
، دو )2(در اين الگوريتم مطابق شكل . دستگاه دوربين موجود هستند

 v( گردند كه دستگاه دوربين  تعريف مي ηو τهاي  دستگاه واسط به نام
ه به دستگا Nنيز با ماتريس  ηو دستگاه  τبه دستگاه  Tبا ماتريس ) 

الزم به ذكر است شرط وجود داشتن . گردد تبديل مي) o(مرجع يا همان 
. باشد مي و  ، نقطه  3عدم هم خط بودن  ηدستگاه واسط 

بر پايه يافتن تبديل بين  P3Pالزم به ذكر است كه اساس كار الگوريتم 
كل به اين منظور يك نيم صفحه مطابق ش. استوار است τو  ηدستگاه 

 .گردد تعريف مي Πبه نام ) 3(

  
  اند در حالتي كه نقاط معلوم P3Pمسئله  - 1شكل 

_________________________________ 
10. Perspective-n-Point 
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 )η(و دستگاه واسط جهاني ) τ(دستگاه واسط دوربين  - 2شكل 

  

 C و مكان هندسي محتمل براي نقطه  Πنيم صفحه  - 3شكل 

كه  قابل مشاهده است، از آنجا) 3(ل همانگونه كه در شك
هر دو معلوم هستند، بنابراين مكان هندسي  βو زاويه  ضلع 
چين آبي رنگ ، كماني از يك دايره خواهد بود كه با خطC نقطه

به منظور پارامتري نمودن موقعيت . در آن نمايش داده شده است
ها به شكل زير از قانون سينوس ،αبر حسب زاويه  Cنقطه 

  : [22]شود  استفاده مي
)6                             (                   112 = sin( − − )sin  

به صورت زير  Πدر صفحه  Cو در نهايت مختصات نقطه 
  :[22]شود  حاصل مي

)7( 
=> ( ) =cos (sin . cotg + cos )sin (sin . cotg + cos )0   

ارتباط  ηرا بتوان به دستگاه  Πسپس براي اينكه نيم صفحه 
  .گردد تعريف مي) 4(مطابق شكل  θداد زاويه 

به τبه ηبراي تبديل دستگاه  Qدر نهايت ماتريس تبديل 
)ورت ص , =حال نقطه . خواهد بود ( را  0
  :توان به شكل زير محاسبه نمود مي

 αرا بر حسب  θ، زاويه 8توان با بسط رابطه در نهايت مي
  : [23] [22]به فرم زير رسيد   4نوشت و در نهايت به معادله درجه 

)9(4. 4 + 3. 3 + 2. 2 +1. cos + 0 = 0  

 4اين معادله، ) معموالً حقيقي(جواب  4پس از محاسبه 
 البته. آيد مجموعه جواب شامل مختصات و جهت دوربين بدست مي

نقطه موجود كمك گرفت  3بايد حداقل از يك نقطه ديگر عالوه بر 
 .تا يك پاسخ به عنوان پاسخ نهايي و درست انتخاب گردد

  

 θبه اندازه  حول محور  Πدوران صفحه   - 4شكل 

  و تحليل تصاوير P3Pسازي الگوريتم  يادهپ
الگوي  هاي ثابت روي ديوار از يكبراي تعيين مكان و جهت دوربين

استفاده ) 5( ثابت و با مكان مشخص از نقاط نوراني مطابق شكل 
توان به پاسخ قطعي رسيد،  نقطه نمي 3با توجه به اينكه فقط با . شود مي

تايي نقاط پنجگانه - 3دسته مختلف  3سه مرتبه بر روي  P3Pالگوريتم 
يجاد گردد تا عالوه بر رفع ابهام، افزونگي و افزايش دقت نيز ا اجرا مي

، نمايي از زاويه ديد دو دوربين كه )6(همچنين در ادامه، شكل . شود
 . كشدكاليبره شده است را به تصوير مي تصاويرشان

يافتن نقطه شاخص اين است كه ابتدا  لگوريتم كاربردي برايا
گرد مرتب شوند تا نقطه به شكل پادساعت 5براي  بعدي2مختصات 

شناسايي ) و نه مختصات واقعي (ضلعي در صفحه تصوير  5ساختار 
درجه  180شود؛ با اين فرض كه نقطه شاخص همان رأس با زاويه 

نقطه موجود،  5به منظور پيدا نمودن نقطه شاخص از بين . خواهد بود
به همين . گرد مرتب نمودضلعي را به صورت ساعت 5ابتدا بايد رئوس 

ه نقاط منظور يك تابع جهت مرتب سازي نقاط تعريف شده است ك
به عنوان مثال . دهد نامرتب را گرفته و به صورت مرتب شده تحويل مي

به صورت ) 7(خروجي اين تابع براي نقاط معرفي شده در شكل 
  .باشد مي} 0,2,4,1,3{

)8( 
3 = ( , ). 3 − ( , ) =− cos . 1 − sin cos . 2 + 12(sin . + cos )sin . 1 − cos cos . 2− sin . 2   
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و  ، 
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در ادامه . باشدي

=
: خواهيم داشت

1⋮ =
  Aرا  ⋮1

≜ ⋮ = 

 ،   فقط 
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  :د

+ = ( )−
= +

  

  .ود

  م و فناوري فضايي
شماره پياپي/  14دورة ( 1
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×  
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1 1 +⋮ ⋮ +
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= +   
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10( 

همانطور كه
نقطه nربين و 

نقاطختصات اين 
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الي ارهاي
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1( 
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12( 
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13( 

≜ ⋮ = ×
Wو  U ،V در آن 
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1( 

  :و در نتيجه 

)15(  
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  يابي   سازي الگوريتم مكان پياده

تا اينجا راهكارهاي الزم براي كاليبراسيون دروني و بروني دوربين و 
هاي بدست آوردن ماتريس تبديل بين چارچوب مختصات اتاق  روش

يابي نقاط مرجع روي ربات در ادامه روند مكان. و دوربين بيان گرديد
هاي چيده شده اي موقعيت مجهول است، توسط دوربينپرنده كه دار

 .شودبيان مي) 8شكل ( در اتاق 

  روند تطبيق نقاط 
دروني كاليبره شده باشند،   ها از نظر ويژگيدر صورتي كه دوربين

بعدي در -3توان هر پيكسل از تصاوير آنها را به عنوان يك بردار  مي
وهش فرض بر اين است در اين پژ. دستگاه آن دوربين در نظر گرفت

هايي كه قرار است مورد كشف و تعقيب قرار   كه كليه اجسام و نشانه
به منظور يافتن اين . بگيرند، نقاطي نوراني در اتاقي تاريك هستند

به حالت ) RGB(نقاط، ابتدا بايد تصوير دريافتي از حالت رنگي 
 به ترتيب شدت نور آبي، Rو  B ،Gطيف خاكستري تبديل گردد ؛ 

  :[24]باشند  سبز و قرمز در هر پيكسل تصوير رنگي مي
)16( = 0.299 × + 0.587 × + 0.114 ×   

شود گذاري مي سپس تصوير و يا قطعه تصوير مورد نظر آستانه
آيد كه بايد نقاط يا توده نقاط بدست مي 11و يك تصوير باينري

اين . شناسايي شوند [25]موجود در آن با كمك تابع تشريح شده در 
بهره  [26]تابع براي پيدا نمودن الگوها از الگوريتم ارائه شده در 

بعدي توده نقاط موجود در  2پس از بدست آمدن مختصات . برد مي
بعدي متناظر با آنها -3توان بردار يكّه  مي) ها مركز اين توده(تصوير 

بدين منظور از مدل . را در دستگاه مختصات دوربين بدست آورد
در ) P(بعدي 3، بردار يكّه مختصات نقطه 12سوزني دوربين سوراخ

ديده  Qبعدي به صورت نقطه 2كه در تصوير  -) K(دستگاه دوربين 
  :گردد از رابطه زير محاسبه مي -شود مي

)17(= −− −− × , =   

ذكر است كه چون اين دستگاه مختصات در تصاوير  شايان
 yاي به صورت چپگرد مورد استفاده است، بنابراين مقدار مولفه  رايانه

  .  در آن بايد منفي گردد

  قعيتمحاسبات مو
باشد تا حالت حداقلي  دوربين مي 2در اينجا فرض بر وجود فقط 

هاي بيشتر نيز در  اما امكان آزمايش وجود تعداد دوربين. رعايت شود
به منظور پيدا كردن مكان ربات پرنده . توابع فراهم گرديده است

_________________________________ 
11. Binary 
12. Pinhole 

. ها يافت شودبايستي ابتدا ربات پرنده در تصوير هر كدام از دوربين
ها در بردار يكّه مختصات نسبي بين ربات پرنده و دوربين سپس بايد

در مرحله بعد، . ها بيان شودچارچوب مختصات هر كدام از دوربين
. شوندمنتقل مي) اتاق(اين بردارها به چارچوب مختصات مرجع 

براي نقاط الگو و خطوط مرتبط  [27]مطابق با روش ارائه شده در 
  :  با المانها داريم

)18( ∑ ∗ − ∗ =  ∑ ∗ − ∗   

و  باشد و مبداء هر خط با  ماتريس هماني مي كه در آن 
فرم كلي اين معادله به . دشونمايش داده مي بردار يكّه آن با 

∗صورت     :است كه در نتيجه داريم =
)19( = ∗   

همانطور كه گفته شد، در تصاوير شبيه سازي شده، ربات پرنده 
باشد و اتاق نيز تاريك است  داراي يك منبع نور در مركز خود مي

كه از فواصل خيلي دور فقط توده اي متمركز از چند )) 9(شكل (
در صورتي كه در اتاق تاريك، فقط چراغ . پيكسل ديده خواهد شد

ربات پرنده در حال پرواز روشن باشد كار شناسايي آن آسان خواهد 
بود و تنها نقطه روشن در صحنه دريافت شده توسط هر دوربين 

اما حالت ديگر اين است كه همزمان . همان ربات پرنده خواهد بود
روشن باشند تا در صورت جابجايي، گانه الگو نيز -5هاي  چراغ

امكان تصحيح بالدرنگ ماتريس تبديل بين چارچوب دوربين و 
  . چارچوب اتاق ميسر باشد

 

 نمايي از چيدمان دوربين ها در محيط مجازي - 8شكل 

 

 تصوير شبيه سازي شده از محيط و نقاط الگو   - 9شكل 
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 به اينكه تخمين

 مانع از خطاي بعد
پيكسل براي 24
دوربين استفاد ت

تو نقطه نمي 3فا با 
پاسخ مختلف دارد
گا يي از نقاط پنج

جواب. د بدست آي
ي تفاوت ناشي از

مقدار بدس 3از هر 
تصاوير او 14و  1

ط شاخص، يك د
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قبل از اعما
AXنشده در 

بااليي در ش
واقعيت دارد
متحرك و نو

ورت لزدر ص
سازي،شبيه
در. گردد مي

تصاوير در ش
پروسه شبيه
پروازي، بين
تبادل واقع

سيمولينك م
پس از انتقا
محيط نمايش
تصوير توليد
منظر دوربين
پيشتر گفته

++Cبرنامه 

تصاوير مرتب
ح(قطر كم 

ديناميكي رب
هايدر شكل

هاي الگتست
شده است

هاي مر شكل
با توجه
انجام شود تا

00در  2400
مكان و جهت
نكته كه صرف

پ 4،  4درجه 
تاي- 3مختلف 
تايي4جواب 

جواب با اندكي
كاهش خطا ا

3هاي شكل
ها دور نقاطآن
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 هاي جهت گيري ربات پرنده بر حسب زمانمولفه -12شكل 
  

  

 از يك صفحه شطرنج مجازي شدهاليبره اي ك نمونه -13شكل 

 

 

 

سمت ( 1ها توسط دوربين  نتيجه كاليبراسيون و كشف الگوي چراغ -14شكل 
 )سمت چپ( 2و دوربين ) راست

  با روش هاي مختلف 1نتايج تخمين جهت دوربين شماره  -2 جدول

نتايج روش  مقدار مرجع )deg(پارامتر
P3P 

طلقمخطاي
P3P 

خطاي مطلقنتايج روش دوم
 روش دوم

 x 9874/99 0843/100 0969/ 9965/99 0091/0زاويه حول محور

 y 9607/0 9796/0 0189/ 9744/0 0137/0زاويه حول محور

 z 1316/88- 1473/88- 0157/ 132/88 - 0004/0زاويه حول محور

Xزاويه مطلق با محور

 اتاق
555/125 635/125 08/0 536/125 019/0 

  با روش هاي مختلف 2ج تخمين جهت دوربين شماره نتاي  -3جدول 

پارامتر
)deg( 

مقدار 
 مرجع

نتايج
روش 
P3P 

خطاي 
مطلق 
P3P 

نتايج 
روش 
 دوم

خطاي 
مطلق روش 

 دوم

 زاويه حول محور
x 

9884/94 9351/94 0533/0 9307/94 0577/0 

 زاويه حول محور
y 

7586/2 - 7341/2 - 0245/0 8088/2 - 0502/0 

 زاويه حول محور
z 

9413/0 9348/0 0065/0 8507/0 0906/0 

زاويه مطلق با 
 اتاق   X محور

045/95 9909/94 0541/0 0341/95 0109/0 

  P3Pتوسط الگوريتم  1نتايج تخمين مكان دوربين شماره  -4 جدول
 P3Pخطاي روش  P3Pخروجي روش  مقدار مرجع 

 - X )cm( 6829/314 - 42098/313 - 2619/1مختصات 

 - Y )cm( 9727/44 7945/44 1782/0مختصات 

 - Z )cm( 0000/100 1683/99 8317/0مختصات 

 cm(   5217/1(مقدار مطلق خطا 

  P3Pتوسط الگوريتم  2نتايج تخمين مكان دوربين شماره   -5 جدول
 P3Pخطاي روش  P3Pخروجي روش  مقدار مرجع 

 X )cm( 8602/12 5186/13 6584/0مختصات 

 Y )cm( 9539/484 - 8241/484 - 1298/0مختصات 

 Z )cm( 0000/100 2442/100 2442/0مختصات 

 cm(   7141/0(مقدار مطلق خطا 

هاي متوالي پرواز ربات پرنده  تعدادي از صحنه ) 15(در شكل 
ب كه مربوط به  -15و شناسايي آن نشان داده شده است در شكل 

بات پرنده شود كه با وجود عبور ر است، مالحظه مي 1دوربين شماره 
باز هم عمليات تعقيب آن ) از منظر دوربين(ها  از روي يكي از چراغ

توضيح اينكه ابعاد پنجره تعقيب ثابت . با موفقيت ادامه يافته است
1بوده و به اندازه 

همچنين نقطه . گرددطول تصوير تعيين مي  20
مركز پنجره نيز در هر لحظه، با فرض ثابت ماندن سرعت پيكسلي 

گردد و  ي فعلي نسبت به لحظه قبل، تعيين مي ت پرنده در لحظهربا
بعدي ربات پرنده در تصوير، مقدار سرعت 2پس از شناسايي مكان 
همچنين در صورتي كه ربات پرنده در . شود پيكسلي،  بروزرساني مي

پنجره تعقيب يافت نشود، كل تصوير براي يافتن مكان ربات بررسي 
ج خطاي تخمين مكان ربات پرنده در يك در ادامه، نتاي. گرددمي

صحنه پشت سر هم كه مجموعاً در فاصله زماني  68مسير براي 
الي  16هاي  و در شكل 8الي  6هاي  ول، در جداستثانيه  57/18
هاي با  قابل مشاهده است كه در تصاوير ارائه شده، منحني 18

آل كه زاويه نصب و  در شرايط ايده "Accurate DCM"برچسب 
. ها به صورت پيش فرض مشخص است، رسم شده اند كان دوربينم

نمايان ) 19( ها در شكل ها در شبيه سازي آرايش قرارگيري دوربين



 57/  ) 47ي 

 

 روش مختلف 3ز 

 

 روش مختلف

 

 روش مختلف

 

صات در مثال 

  م و فناوري فضايي
شماره پياپي/  14دورة ( 1

از Xت پرنده در بعد 

ر 3از  Yدر بعد  رنده

ر 3از  Zرنده در بعد 

 نسبت به مبدأ مختص
 ي شده

پژوهشي علوم -ة علمي
1400تابستان   /2شمارة  

 تخمين موقعيت ربات

مين موقعيت ربات پر

مين موقعيت ربات پر

ها ي از مكان دوربين
سازي شبيه

   

فصلنامة
/ 4دورة 

مقايسه -16شكل

تخم -17شكل 

تخم  -18شكل 

نمايي -19شكل 

  
  

  

 

وظيفه
 2ماره

 عهده
  zؤلفه

 

نجره

  ن
اي كل

cm( 

11/4 

43/4 

70/2 

64/1 

طاي كل
)cm( 

910/3 

239/4 

684/2 

638/1 

   دوربين
اي كل

cm( 

895/3 

228/4 

703/2 

644/1 

ش

 
 

بيشتر و 1 شماره
رنده و دوربين شم
ربات پرنده را بر
 محاسبات در مؤ

ده و رديابي آن در پن
  2ربوط به دوربين

مكان و جهت دوربين

 خطا در جهت 
 )z )cmمحور 

خطا
)m

713395/3 72

74956/3 34

2699/0 84

5195/0 57

  صرفا مكان دوربين
 خطا در جهت 

 )z )cmمحور 
خط
)

6008/3 05

6373/3 98

2642/0 40

5140/0 83

داشتن مكان و جهت

 خطا در جهت 
 )z )cmمحور 

خطا
)

4984/3 55

5361/3 83

2648/0 30

5146/0 41

ماهيهاي چشمي با دوربين

نمود كه دوربين
مختصات ربات پر

 x از مختصات ر
در افزايش دقت

لي از پرواز ربات پرند
مر» ب«و  1دوربين

ان با معلوم بودن ممك

   
 

  خطا در جهت 
 )y )cmمحور 

 778176/1 

 06392/2 

0978/1 

0477/1 

ن مكان با داشتن ص

 ت 
c( 

 خطا در جهت 
 )y )cmمحور 

 4124/1 

 7525/1 

 0762/1 

 0374/1 

، بدون دP3Pلگوريتم

  
 

 خطا در جهت 
 )y )cmمحور 

5381/1 

8584/1 

0880/1 

0431/1 

يابي  در حلقه سامانه موقعيت

ن چنين تفسير نم
از م yمين مؤلفه 

ك به تعيين مؤلفه
 هر دو دوربين د

  .  د

تعدادي صحنه متوا -
مربوط به د» الف«ب 

خطاي تخمين م  -6

خطاي جهت
)x )cmمحور 

025973/0

RM( 15819/1

3407/1 

 1579/1 

تخمين خطاي  -7ل 

خطاي جهت
x )cmمحور 

5757/0

RMS( 2942/1

3435/1

1591/1

طاي تخمين مكان با ال

خطا در جهت
)x )cmمحور 

7553/0 

RM( 3859/1 

3502/1 

1619/1 
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توان است، مي
كمك به تخم
وظيفه كمك
دارد و البته
سهيم هستند

  

-15شكل 
تعقيب

6جدول 

 

 ميانگين

MS(ميانگين مربعي 

 واريانس

ف از معيارانحرا

جدول

 

 ميانگين

S(ميانگين مربعي 

 واريانس

 انحراف از معيار

خط - 8جدول 
 

 ميانگين

MS(ميانگين مربعي 

 واريانس

 انحراف از معيار
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مالحظه شد، مقدار  8الي  6 هاي جدولهمانگونه كه در 
ف استفاده شده هاي مختل با توجه به روش xواريانس خطا در محور 

است كه  yدرصد بيشتر از مقدار واريانس خطا در محور  25الي  22
نسبت به ربات  2توان دليل آن را دورتر بودن دوربين شماره  مي

همچنين به دليل باالتر قرار داشتن چراغ ). 20شكل (پرنده دانست 
سانتيمتر خطاي  3ربات پرنده نسبت به نقطه مركزي آن، در حدود 

. ربات پرنده وجود دارد) zمحور (تخمين موقعيت عمودي  آفست در
سانتيمتر براي  4توان گفت خطاي ميانگين در حدود  در مجموع مي

فواصل داخل يك اتاق نسبتاً بزرگ و با وجود دوربينهاي فرض شده 
  .باشد پيكسل قابل قبول مي 800با وضوح 

  گيري جمع بندي و نتيجه
يابي يك ربات پرنده در ط با موقعيتهاي مرتبدر مقاله حاضر فعاليت

. فضاي محدود به يك اتاق در محيط شبيه ساز مجازي ارائه گرديد
به منظور انجام اين كار ابتدا ديناميك پرواز ربات پرنده شبيه سازي 

 2در اينجا (پرواز آن در مقابل تعدادي  3DsMAXشده و در محيط 
انجام  180به  ماهي با ميدان ديد نزديك دوربينهاي چشم) عدد

. ها انجام شد در قدم اول كاليبراسيون دروني و بروني دوربين. گرفت
پرنده در هر كدام از در ادامه نيز نحوه تعقيب نقطه نوراني روي ربات 

ها و ردگيري آن ارائه شده و سپس تلفيق داده هاي دوربين-دوربين
س از پ. ها با يكديگر و تخمين موقعيت ربات پرنده تشرح  گرديد

 4د با خطايي در حدود شسازي شده مشخص  شبيه تحليل تصاوير
با . توان مكان ربات پرنده را در يك اتاق تخمين زد سانتيمتر مي

توجه به اينكه در اين فعاليت، كليه عمليات بينايي ماشين تحت زبان 
C++ هاي  گيري از كتابخانه و با بهرهOpenCV  انجام پذيرفته

ين نزديكتر باشد و سرعت اجراي بيشتري را به است تا به زبان ماش
ها به ارمغان آورد؛ بنابراين در تكميل اين فعاليت با اتصال دوربين

توان به سادگي روش پيشنهادي را به صورت  يك پردازنده نيز مي
 .سخت افزار در حلقه و تست ميداني در زمان واقعي مورد آزمون قرار داد
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