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ئي در نظرات ايشان سهم بسزا پروژه راهنمايي نمودند و پيشنهادها و نقطهدر انجام اين

دانم همچنين بر خود الزم مي .نمايم تشكر و سپاسگزاري مي،پيشبرد اين رساله داشت
دوست  از .قدرداني نمايم شانهايراهنماييزحمات و زاده به پاس فاطمياز آقاي دكتر 

 اري نمودهي پروژه اينمرا در انجام  كهز ين  مهندس محمد ابراهيم صحرائيانعزيزم
  .مرازگساپس ،ستا
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  چكيده

هاي فوالدي ارائه هاي ابعادي شمشگيري ابعاد هندسي و نقصاندازهدر اين پروژه سيستمي را براي 

شدگي و گيري خميدگي، لوزيگيري عرض، ارتفاع و طول شمش در كنار اندازهبراي انداره. دهيممي

  وIPCكنيم كه از يك دوربين رنگي ، كامپيوتر صنعتي پيچش شمش از سيستم ماشين بينايي استفاده مي

نمايي برداشته تصاوير يك. كابل شبكه و محفظه دوربين تشكيل شده است,نبي مثل لنز ساير تجهيزات جا

براي  .هاي پردازش تصوير اضالع شمش در آنها پيدا مي شوندگيرند و با تكنيكشده مورد آناليز قرار مي

دار شود سپس مقاين منظور ابتدا كيفيت تصوير بهبود يافته وسپس نسبت به يك مرجع ثابتي ثبت مي

 اضالعبندي شده و در ادامه تصوير بخش. شودحركت شمش در بين دو تصوير متوالي محاسبه مي

تقريبي اضالع  در اطراف اين Cannyروش . تقريبي شمش از روي مشخصات كلي شمش پيدا مي شوند

ز ها ابراي حذف اثر نويز وگسستگي لبه. شود تا لبه هاي شمش تشخيص داده شوندبه كار گرفته مي

. ترين خطوط را در تصوير به عنوان اضالع شمش در نظر بگيردشود تا محتمل استفاده ميHoughتبديل 

براي تبديل ابعاد پيكسلي محاسبه شده به مقادير واقعي كه بر حسب سانتيمتر هستند از دو تكنيك 

  بيشتر كه در پروژهايشود تا ضمن حفظ دقت، نياز به دوربينكاليبراسيون به طور همزمان استفاده مي

  . گيرند از بين برودهاي مشابه مورداستفاده قرار مي

 نمايي، تصوير يك (Digital Image Processing)  پردازش تصوير ديجيتال:كلمات كليدي

(Single View Image)،  كاليبراسيون دوربين(Camera Calibration)، ماشين بينايي (Machine 

Vision)  
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ت تجهيزات يشرفبا پ. ماشين بينايي موضوعي است كه از دير باز مورد توجه محققان بوده است

 ،همزمان با ارتقاي سطح سخت افزار .كاربرد ماشين بينايي در صنايع مختلف افزايش يافته است نوري،

اند بطوريكه افزايش سرعت پروسسورها و هاي مختلف پردازش تصوير نيز گسترش داده شدهتكنيك

 در پردازش تصوير هاي نوينهاي صنعتي در كنار بهينه شدن و ابداع روشپيشرفت تكنولوژي دوربين

  .درنگ كاربردهاي زيادي را فراهم نموده است،امكان پياده سازي بي

هاي فوالدي و ها و ورقگيري ابعاد شمشهاي فوالد براي اندازهكاربرد ماشين بينايي در شركت

 گردد، بر مي90و 80هاي اولين كارهاي مربوط به اين امربه دهه. يافتن مشكالت آنها سابقه طوالني دارد

  ۱ فصل

 مقدمه



 ۲

هاي فوالدي با چند دوربين مطرح شده و در جاييكه بصورت بسيار ساده بحث بازرسي ابعادي شمش

  .سازي شدهاي فوالد پيادهبعضي از شركت

ها كارگران ابعاد هندسي شمش شامل امروزه در صنعت فوالد كشور پس از توليد شمش

كنند ودر كنار آن مشكالت سطحي و گيري مي عرض،ارتفاع و طول آنها را به صورت دستي اندازه

مشكالت سطحي مربوط به مسايلي مثل يكنواخت نبودن سطح شمش و  .كننديابعادي آنها را بررسي م

 وجود ناخالصي در آن است در حاليكه مشكالت ابعادي مربوط به تغييرات غير مجاز ابعاد هندسي،

گيري دستي به شدت خسته كار اندازه . و مسايلي در اين زمينه است3پيچش ،2لوزي شدگي ،1خميدگي

كند و شرايط و زمانهاي مختلف تغيير مي كننده است، ضمن اينكه دقت آن نيز بسته به افراد مختلف،

امري كه امروزه بر روي دفاتر بايگاني انجام  بايگاني كردن اطالعات حاصل شده نيز كار مشكلي است،

 .ستم خودكار مشكالت فوق برطرف خواهند شداين در حالي است كه با طراحي يك سي .مي شود

اگر چه اولين كاربردهاي  .موضوع مهمي كه امروزه مطرح است خودكار بودن پروسه توليد مي باشد

هاي  شروع شده است ولي متاسفانه شركت80ماشين بينايي در اتوماسيون صنعت فوالد از اواخر دهه 

ح يدر حاليكه سيستم بازرسي كه در باال تشر .اند نكردهفوالد داخل كشور به اين تكنولوژي دسترسي پيدا

هاي مكانيكي سيستمداخل هاي فوالد امروزه دز شركت .شد تنها شروع پروسه خودكار شدن مي باشد

در ابتدا طول شمش معين مي  .پروسه توليد را كنترل مي كنند وجود دارند كه به صورت نيمه خودكار،

كم شود،كمبندي ميگيري را به تدريج طي مي كند و غالبه شكلشود و سپس ماده مذاب كه مرحل

 3cm/s با سرعتي حدود متصلندبه ماده نيمه جامد هاي داغ در حاليكه هنوز شمش .سردتر مي شود

                                                      
1 Curvature,Camber 
2  Rhomboid difference 
3  Twist 
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تا جاييكه وجه جلويي   به جلو مي روند30cmحركت كرده و در داخل كانالهايي به عرض تقريبي 

 دستگاه برش در اين حالت سيستم مكانيكي فعال شده و ك كندشمش يك سنسور مكانيكي را تحري

اي است فاصله سنسور مكانيكي تا محل برش به گونه. كندميآن  شروع به برش سوار شمش مي شود و

 كنندنيز طي مي ها چند مرحله سرد شدن ديگر رابعد از آن شمش. كه شمش طول مطلوب را داشته باشد

كه مقدمات  با يك سيستم بازرسي مناسب انتظار مي رود. ا را اندازه بگيرندتا بعدا كارگران ابعاد آنه

طراحي يك سيستم خودكار فراهم شود بطوريكه شمش همواره تحت بازرسي قرار گيرد و چنانچه طول 

 به آنآن به حد مطلوب رسيد دستور برش از طريق همين سيستم صادر شود و چنانچه قبل از رسيدن 

ت غير قابل قبول در پروسه توليد پيش آمد مثل خميدگي بيش از حد، شمش از طول مطلوب اشكاال

هاي فوالد را هاي خراب كه استاندارد شركتاين بدان علت است كه شمش .پروسه توليد خارج شود

در نتيجه با طراحي چنين سيستمي عالوه بر  .شوندبه عنوان ضايعات محسوب مي سازندبرآورده نمي

  .تلفات نيز كاهش پيدا خواهد كرد حصوالت،ارتقاي كيفيت م

ها از بيش از دو دوربين استفاده مي شود تا با كمك گيري ابعاد شمشبه طور معمول براي اندازه

براي يافتن  .هاي پردازش تصوير ابعاد آنها تشخيص داده شوندتصاوير برداشتي از آنها و با تكنيك

در كنار اين تكنيكها از  .بين ها نيز راه حل رايجي بوده استاشكالت سطحي استفاده از ليزر در كنار دور

در اين روش . شوديز استفاده مينسنسورهاي مختلفي كه در مسير حركت شمش قرار مي گيرند 

. رودها و مشكالت ابعادي آنها مخصوصا خميدگي به كار مياطالعات سنسورها براي يافتن ابعاد شمش

هاي مجدد ضمن آنكه نياز به كاليبراسيون  كم هزينه بودن آن است؛مزيت عمده سيستم ماشين بينايي

در نتيجه   مدل كرد وD-3همچنين به كمك چند دوربين مي توان كل شمش را به صورت  .ندارد

اگر روزي قرار باشد قابليتهاي سيستم افزايش  استخراج هر گونه اطالعاتي از آن ممكن خواهد بود و

  .افزار بدون طي مرحله سخت نصب و كاليبراسيون كافي خواهد بود در نرمتنها تغييرات جزيي بيابد،
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-هدف اصلي ما در اين پروژه طراحي يك سيستم ماشين بينايي است كه كار بازرسي ابعادي شمش

تكنيكي كه گسترش داده شده است قادر است به كمك تنها . هاي فوالد را انجام دهدهاي توليدي شركت

به طور  . كندگيرياندازهدسي شمش را در كنار خميدگي ،لوزي شدگي و پيچش آن يك دوربين ابعاد هن

پس زمينه تصوير حذف شده و مقدار حركت شمش پيدا  شمش، cm30 خالصه پس از عكسبرداري از

سپس در اطراف اين  اضالع  و شوندسپس اضالع تقريبي شمش با الگوريتم ارائه شده پيدا مي .شودمي

دو  .ها اضالع دقيق شمش يافت مي شوندبعد از مرحله پيوند لبه شوند وشخيص داده ميتقريبي لبه ها ت

تكنيك كاليبراسيون استفاده شده است كه به كمك آنها ابعاد پيكسلي به مقادير واقعي تبديل مي 

 ت ابعاديالشوند تا ابعاد نهايي و مشكاطالعات حاصل از تصاوير متوالي كنار هم قرار داده مي.شوند

 در صورت نياز .در صورتيكه شمش مشكلي داشته باشد گزارش داده خواهد شد. ها به دست آيندشمش

نتايج در فايلهايي ذخيره  .توانند به پروسه اضافه شوند ساير مشكالت ابعادي نيز به راحتي مياستخراج

  . شركت فوالد پردازش خواهند شد1MISشد كه بعدا توسط نرم افزار خواهند

سازي كامل ر براي خودكار كردن پروسه توليد مرحله بعدي است كه الزمه آن پيادهگسترش كا

پروژه فعلي در سايت شركت فوالد است و بعد از آن مي توان سيستم خودكار را با توجه به نيازمنديها 

  :انددهي شدهفصل هاي بعدي به صورت زير سازمان .نصب و راه اندازي كرد

 ،شود دوربين توضيح داده ميPinholeاري بررسي شده و مدل  هندسه تصويربرد2در فصل 

 بررسي شده و Pinhole شوند و سپس تاثير لنز در مدلپارامترهاي داخلي و خارجي دوربين شناسايي مي

 سازي D-3هاي مختلف در نهايت نيز در مورد تكنيك. شودها بررسي ميدر ادامه كاليبراسيون دوربين

  .بحث مي شود

                                                      
1 Management Information System 
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،  توصيف،بندي، نمايشبخش تثبيت، بهبود تصوير،. شود اصول پردازش تصوير بيان مي3در فصل 

هاي در طول فصل تكنيك . بحث عمده اين فصل خواهند بودهفت شناسي و پردازش تصوير رنگيشكل

  .مناسب پروژه معرفي شده و در مورد آنها بحث بيشتري انجام خواهد شد

هاي فوالد مخصوصا با روشهاي عادي و سطحي در شركتاي از بازرسي اب تاريخچه4در فصل 

مشكالت  ها وهاي موجود به همراه مزيتماشين بينايي آورده شده است و در طول اين فصل دقت

 از چند يا همانطور كه خواهيم ديد در تمام روشهاي موجود .روشهاي موجود بررسي خواهند شد

يا با يك دوربين فقط تعداد محدودي   وگيري شوند اندازه تا پارامترهاي بازرسيشودميدوربين استفاده 

  .شوندگيري مياز پارامترهاي بازرسي اندازه

گيري  نتيجه.افزار سيستم ماشين بينايي طراحي شده بررسي خواهد شدافزار و نرم سخت5در فصل 

  .اند آورده شده6نيز در فصل و پيشنهادها 
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  مقدمه ‐۱‐۲

شود و سپس به اي مورد استفاده در تصويربرداري  مطرح ميدر اين فصل ابتدا چند تبديل پايه

پس از بررسي پارامترهاي دوربين و به دست آوردن معادالت . شودبررسي تبديل پرسپكتيو پرداخته مي

م دوربين و فرآيند پس از تنظي. پردازيمحاكم بر تبديل پرسپكيتو به روش حل اين معادالت مي

پردازيم و با يك كاليبراسيون به كمك تبديل پرسپكيتو به بررسي مختصر روشهاي سه بعدي سازي مي

  .رسانيمجمع بندي اين فصل را به اتمام مي

  ۲ فصل

  و كاليبراسيون  هندسه تصويربرداري



 ۷

  ايچند تبديل پايه ‐۲‐۲

),,(اي با مختصاتانتقال نقطه: انتقال ZYXبه يك محل جديد با استفاده از جابجايي ),,( 000 ZYX 

 :گرددبه صورت شكل ماتريس مربعي زير بيان مي

)2-1                         (  
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 S با ماتريس تبديل X,Y,Z در طول محورهاي Sx , Sy , Szتغيير مقياس با ضرايب  :تغيير مقياس

  .شود بيان مي

)2-2                         (                                                    
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0 1

x

y

z

S
S

S
S

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

  

 θRبا استفاده از ماتريس تبديل θ با زاويهZ چرخش يك نقطه حول محورمختصات  :چرخش

 با β با زاويهy و حول محور مختصات αRتفاده از ماتريس  با اسα با زاويه Xوحول محور مختصات 

ها در جهت توجه شود كه همه چرخش . به صورت زير بيان مي شودβRاستفاده از ماتريس تبديل 

  .باشندهاي ساعت ميعقربه

)2-3 (
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  تبديل پرسپكتيو ‐۳‐۲

شود نقاط فضاي سه بعدي را روي يك صفحه بردار هم ناميده ميتبديل پرسپكتيو كه تبديل تصوير

دوربين را معرفي كرده و سپس پارامترهاي  Pinholeدر اين قسمت ابتدا مدل . كنددو بعدي تصوير مي

) هاي همراه لنزدوربين(اقعي هاي و و سپس تفاوت دوربينكنيمداخلي و خارجي دوربين را بررسي مي

  .كنيم كنيم و روش حل غيرخطي براي در نظر گرفتن اثر لنز را بررسي ميبررسي مي Pinholeرا با مدل 

  دوربين Pinholeمدل  -2-3-1

اگر شما  .تصور كنيد در مركز جعبه سياهي يك سوراخ كوچكي با يك سنجاق ايجاد كرده باشيد

 ايجاد )1-2(ير شمع داخل جعبه به صورت شكل يريد، تصويك شمعي را در جلوي اين جعبه سياه بگ

در . شودرسد و تصوير شكل ايجاد مي در اينجا از هر نقطه شي يك پرتو نور به داخل جعبه مي.مي شود

در  مدلي از فرآيند تشكيل) 2-2(شكل  .اين مدل كل عدسي را با يك سوراخ  كوچك مدل مي كنيم

 صفحه تصويري منطبق با (x , y , z)سامانه مختصات دوربين . دهددوربين را نشان مي Pinholeمدل 

  . است Zدر طول محور ) شودكه توسط مركز عدسي تعيين مي( دارد و محور نوري آن xyصفحه 

 
   دوربينPinholeمدل )  1-2(شكل 
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),,( ZYXPC

),( yxPI

  
  Pinholeمدلي از فرآيند تشكيل تصوير در مدل )  2-2(شكل 

اگر دوربين روي  . است(o , o ,f)بدا و مركز عدسي در مختصات بنابراين مركز صفحه تصوير در م

كنيم كه سامانه مختصات  در اينجا فرض مي. فاصله كانوني عدسي استfاشياي دور متمركز شود، 

 .داريمدر بخش بعد اين فرض را برمي . است(X,Y,Z)دوربين منطبق بر سامانه مختصات جهاني 

 نقطه در صحنه سه بعدي باشد و تصوير آن روي صفحه  مختصات جهانيPCاجازه دهيد نقطه 

 يعني تمام نقاط مورد نظر، در جلوي مركز Z>f كنيم كه در ادامه فرض مي.  نشان دهيمPIتصوير را با 

  : و با استفاده از تشابه مثلثها داريم)2-2(با رجوع به شكل . عدسي قرار دارند

)2-4               (                                                           
x X X
f Z f f Z
y Y Y
f Z f f Z

= − =
− −

= − =
− −

  

مختصات ) 4-2(معادله . باشند بيانگر معكوس شدن نقاط تصوير ميy , xعالمتهاي منفي در جلوي 

براي بيان اين . دهد  به دست ميmmصفحه تصوير مربوط به نقاط سه بعدي تصوير شده را بر حسب 

اي مختصات همگن نقطه :كنيم ي مختصات همگن را به اين صورت تعريف ميروابط به صورت ماتريس

 يك ثابت Kشود كه  تعريف ميWh (KX,KY,KZ,K) به صورت W(X,Y,Z)با مختصات كارتزين 

به وضوح تبديل مختصات همگن به كارتزين با تقسيم سه مختصه اول همگن بر . دلخواه غيرصفر است

   ماتريس تبديل پرسپكتيو را به صورتاگر .شودمختصه چهارم انجام مي
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)2-5                                (                                           
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  .شود نشان داده ميIh برداري است كه با P وWhحاصلضرب . تعريف كنيم
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اين مختصات را مي توان با تقسيم هر يك از .  مختصات تصويري در شكل همگن هستندIhعناصر 

 (x, y) مختصات Iدو مولفه اول . تبديل نمودI بر مولفه چهارم آن به شكل كارتزينIhسه مولفه اول 

 آزاد در تبديل مولفه سوم به مانند يك متغير.  در صفحه تصوير هستند(X,Y,Z)مربوط به نقطه سه بعدي 

  .كندپرسپكتيو معكوس عمل مي

قبل از بررسي كاملتر تبديل پرسپكتيو اجازه دهيد كه تبديل پرسپكتيو معكوس را كه هر نقطه 

  :داريم) 6- 2(از معادله : كنيمكند، بررسي تصوير را به حالت سه بعدي نگاشت مي

)2-7                    (                    1 1
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 قرار داشتن صفحه تصوير 0 را دارد كه عدد (xo , yo , 0)فرض كنيد كه يك نقطه تصوير مختصات 

]توان اين نقطه را در شكل بردار همگن به صورت مي .كند را بيان ميZ=0در  ]0 0, ,0, T
hI Kx Ky K=  

مگن به بردار مختصات جهاني ه) 7- 2(بيان كرد و با به كار بردن معادله 

]صورت ]0 0, ,0, T
hW Kx Ky K= يا معادل آن در مختصات كارتزين [ ] 0, 0, , ,0

TTW X Y Z x y⎡ ⎤= = ⎣  به ⎦
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اين نتيجه به وضوح غيرمنتظره است زيرا براي هر نقطه ).  بيانگر ترانهاده مي باشدTعالمت (آيددست مي

صفحه تصوير است اين مشكل ناشي از نگاشتن صفحه سه بعدي روي . آيدبه دست مي Z=0 ،سه بعدي

 متناظر با مجموعه نقاط سه بعدي (xo , yo)نقطه تصوير  .باشدكه در واقع يك تبديل چند به يك مي

معادالت اين . باشد قرار دارند مي(f , 0 , 0) و (xo , yo , 0)همراستا كه روي خط گذرنده از دو نقطه 

  :يعني. شوندنتيجه مي) 4-2(خط در سامانه مختصات جهاني از معادله 

)2-8                                         (0 0( ) , ( )x yX f Z Y f Z
f f

= − = −  

مثالً (دهد كه بدون اطالع از نقطه سه بعدي كه تصوير را ايجاد كرده است اين معادله نشان مي

در بخش سه بعدي سازي . توان به طور كامل آن را از نقطه تصويرش بازيابي كردنمي)  آنZمختصه 

 .شودمجددا به اين مساله پرداخته مي

 

 پارامترهاي دوربين -2-3-2

  :]4[ابتدا چند تعريف

  .كندمختصات نقاط نسبت به يك مرجع جهاني را بيان مي: سامانه مختصات جهاني

كند مثال در بخش مختصات نقاط نسبت به مرجع دوربين را بيان مي: سامانه مختصات دوربين

  .دوربين بيان شده بود در سامانه مختصات PCقبلي نقطه 

مثالً در بخش قبل  كند بيان ميmmمختصات نقاط را درصفحه تصوير به : سامانه مختصات تصوير

  . در سامانه مختصات تصوير بيان شده بودPIنقطه 

  .كند مختصات نقاط را درصفحه تصوير به پيكسل بيان مي:سامانه مختصات پيكسلي
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 تبديل بين سهاني در صحفه تصوير به پيكسل بايد براي به دست آوردن تصوير يك نقطه جه

  .كنيمبه صورت كلي براي دوربين دو نوع پارامتر را تعريف مي. هاي مختلف انجام شودسامانه

 پارامترهايي هستند كه مكان و جهت سامانه مختصات دوربين را نسبت بـه              :پارامترهاي خارجي  

  .كنند تعريف ميسامانه مختصات جهاني

 پارامترهايي هستند كه رابطه بين مختصات دوربيني يـك نقطـه و مختـصات               :ي داخلي پارامترها 

 .دهندپيكسلي آن را نشان مي

از جمله تبديل مختصات سامانه جهاني به سامانه دوربيني  ،هر تبديل صلبي: پارامترهاي خارجي

  .)3-2شكل (مي تواند به صورت تركيب يك چرخش و جابجايي بيان شود 

  

  تركيب يك چرخش و جابجايي براي بيان تبديل صلبي  )3-2(شكل 

  .شودمختصات سامانه جهاني به صورت زير به سامانه دوربيني تبديل مي

)2-9                 (
11 12 13 0

21 22 23 0

31 32 33 0

. .
0 1

1 0 0 0 1 1
e

C W

C W
C W T

C W
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R t Y r r r Y Y
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Z r r r Z Z
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 بردار tباشد و  پارامتر زاويه هاي چرخش مي3باشد و داراي   چرخش مي3×3 ماتريس Rكه 

 پارامتر، پارامترهاي 6اين  .باشدهاي سه محور مختصات مي پارامتر شيفت3د و داراي باشجابجايي مي

  .دنشوخارجي دوربين ناميده مي
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توان به صورت پروسه تبديل مختصات دوربيني به مختصات تصويري را مي :پارامترهاي داخلي

  دانيم كهمي) 4-2(از رابطه  :زير بيان كرد

)2-10                    (                                       ,I I
Xf Yfx y
Z Z

= =  

كار .  استZ و مركز عدسي روي محور ي فاصله بين نقطه در مختصات دوربينZ در اين روابط 

 .)4- 2شكل (بعدي به دست آوردن مختصات پيكسلي است 

  تغيير مقياس و جابجايي مركز تصوير-

)2-11                     (                          0 , 0. .pix x I pix y Ix k x x y k y y= + = +  

  در نظر گرفتن زاويه بين محورهاي مختصات-

)2-12                                (0 0( (cot )) ,
sin

I
pix x I pix I

kyx k x y x y y yθ
θ

= − + = +  

pixelx

pixely

  

   تبديل مختصات دوربيني به مختصات تصويري) 4-2(شكل 

90θزاويه بين محورهاي مختصات صفحه تصوير است و چنانچه  θدر اين روابط   باشد همان =

  :داريم) 12- 2(در روابط) 10- 2(با جاگذاري روابط  .آيندبه دست مي) 11-2(معادالت 

)2-13( 
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هاي تصوير، عمودي نبودن محورهاي مختصات و ن پيكسل مربع نبودs , fy ,fx، )13-2(در رابطه 

كنند كه محل تالقي  مختصات مركز تصوير را بيان ميyo , xo. ]7[ندنكفاصله كانوني دوربين را مدل مي

و ] 8[تواند با  مركز فيزيكي تصوير تفاوت كندمحور نوري دوربين با صفحه تصوير است كه مي

 .دن پارامتر پارامترهاي داخلي دوربين ناميده مي شو5ين ا]. 9[ود داردروشهاي مختلفي براي يافتن آن وج

  :داريم) 13-2(و )9-2(با ادغام روابط 

)2-14                                                               (( )
3 4

. .

1

W

W
i e

WW

X
u

Y
v W W

Z
w ×

⎡ ⎤
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در نتيجه معادله ) متر داخلي پارا5 پارامتر خارجي، 6( درجه آزادي مي باشد 11 داراي Wماتريس 

  .شودتا حد يك مقياس تعريف مي) 2-14(

  وجود لنز و تاثير آن در پارامترهاي دوربين -2-3-3

دليل اول جمع كردن .  لنز استفاده كنيم؟ دو دليل عمده براي استفاده از لنزها وجود دارد ازچرا بايد 

دل شده، از هر نقطه جهاني تعداد كمي به دليل محدود بودن اندازه سوراخ م Pinholeدر مدل . نور است

با بزرگتر كردن اندازه سوراخ . شودرسد و لذا تصوير تاريكي ايجاد ميپرتو نوري به صفحه تصوير مي

شود ولي تاريك بوده تيزتري ايجاد مي  چنانچه اندازه سوراخ كوچكتر شود، تصويرشود و ميتصوير تار

در نتيجه تيز نگه داشتن عكس، در كنار جمع  .صوير شود موجب تار شدن ت1و ممكن است اثر انكسار

حاال پارامترهاي دوربين لنزدار چگونه با دوربين هاي  .باشدكردن نور زياد دومين دليل كاربرد لنز مي

Pinhole كند؟تفاوت مي  

                                                      
1 Diffraction 
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هاي موجود در ساخت لنز، معموالً يكي از تاثيرات مهم لنز، اعوجاج لنز است به دليل محدوديت

به دليل تقارن شعاعي .  كه اين اثر غيرخطي استشوند تصوير ميهاييط مستقيم به صورت منحنيخطو

 هم گفته 1لنز، اين اعوجاج معموالً به صورت شعاعي متقارن است و از اين رو به آن اعوجاج شعاعي

تصوير ، فاصله نقطه تا مركز rاي زوج بر حسب اين اعوجاج معموالً به صورت يك چندجمله. شودمي

  .شودبيان مي

)2-15(    2 4
12 4

1 2 2 4
2

2 2 2

. ( ) , . ( )

( ) 1 .

d d

d

d

x x L r y y L r

x kr r x
L r k r k r

y k yr r

r x y

⎧ = =
⎪

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎪ = + + + ⇒ ≅ +⎢ ⎥⎨ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦⎣ ⎦⎪ ⎣ ⎦
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(xd , yd) مختصات نقطه پس از اعوجاج و ( x, y)آل مختصات نقاط درمدل ايدهPinhole دنباشمي .

  .كننداي منظور مي را در اين چند جملهk1معموال فقط 

  هموگرافي -2-3-4

در واقع بدون از دست . گرافي نامندبراي تبديل نقاط دوبعدي به دوبعدي را همو ماتريس پرسپكتيو

  :داريم) 14-2( قرار دارند در نتيجه ازZ=0كنيم كه نقاط جهان در صفحه دادن كليت، فرض مي

)2-16                    (3 4 3 3( ) . ( ) .
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ف شده است و در كند كه رابطه تا حد يك مقياس تعريبيان مي) 16- 2( در معدله ≅كه عالمت 

 .وجود دارند)  متغير براي كاليبره شدن8( درجه آزادي 8نتيجه در اين معادله 

  

                                                      
1 Radial distortion 
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   معادالت حاكم بر تبديل پرسپكتيوحل ‐۴‐۲

 در اين روش همه پارامترهاي دوربين را همزمان و :DLT ( Direct linear transformation) روش

عوجاج حاصل از لنز كم باشد مي توان با در صورتي كه مقدار ا. آوريمبه صورت خطي به دست مي

به يك سري معادالت همگن خطي رسيد كه حل آنها، ) 14-2(منظور نكردن اثر اعوجاج، ازمعادله 

 از 3×4 يك ماتريس Mكنيم براي ادامه كار فرض مي]. 11و10[دهندپارامترهاي دوربين را به دست مي

  :د يعنيدهمجهوالتي است كه تبديل پرسپكتيو را انجام مي

)2-17      (                                              
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 و u=xw كردن ينبا جايگز. شوند بيان ميy=v/w وx=u/wكه مختصات پيكسلي نقطه به صورت 

v=yw داريم) 17-2( در معادله:  

)2-18                                                   ( 
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21 22 23 24

31 32 33 34

W W W
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xw m X m Y m Z m
yw m X m Y m Z m
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  :داريم) 18- 2( در دو معادله اول wبا جايگذاري 

)2-19  (11 12 13 31 32 33 34 14

21 22 23 31 32 33 34 14

0
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با توجه به . دهدبه اين ترتيب هر نقطه جهاني به همراه مختصات تصوير آن، دو معادله به دست مي

باشند براي يافتن مقادير  درجه آزادي مي11كه داراي  مجهول هستند 12داراي ) 19-2(اينكه معادالت 

6nمتغيرها كافي است به تعداد  غيرهم صفحه ) شوندكه نقاط مشخصه ناميده مي( جهاني  نقطه≤

با انباشته شدن معادالت . شوند و مختصات پيكسلي متناظر با آنها در صفحه تصوير پيدا شدهانتخاب 

  ):اند آورده نشدهWدر اينجا زير نويس هاي (رسيمقاط به معادله زير ميحاصل از اين ن



 ۱۷

)2-20(  
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  :براي يافتن ماتريس هموگرافي نيز با روندي مشابه قبل به رابطه زير مي رسيم

)2-21(             
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4nبا انتخاب  درجه آزادي 8كه در اينجا به دليل وجود  صفحه معادله داراي جواب  نقطه غير هم≤

تا جاي ممكن نقاط مشخصه را زياد ) 21-2(و ) 20-2(در عمل براي هر دو معادله  .يكتا خواهد بود

اين ) 21-2(و ) 20- 2(تفاوت عمده معادالت .  شوندover determineكنيم تا به اصطالح معادالت مي

  :توان نوشتيعني مي.  معكوس پذير استMبرعكس معادله ديگر، ماتريس ) 21-2(معادله است كه در 
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در واقع با . دليل اين امر اين است كه هموگرافي يك تبديل از صفحه دوبعدي به دوبعدي است

  .را به دست آورد YW ,XWتوان مولفه هايمي ) 22- 2( با اعمال معادله ZWفرض دانستن 

 را با شرط |A.m|گيري باقيمانده  كم شدن خطاهاي ناشي از اندازهبراي  A.m=0براي حل معادله 

|m|=1شدن براي كمينه  كليدر حالت .كنيم كمينه مي Ax b−بايد داشته باشيم :  

 )2-23(                                       1( )T T T TA Ax A b x A A A b−= ⇒ =  

0TA:  باشد داريمb=0اگر  Ax xλ= 0λبا فرض،= =، x بردار ويژه متناظر با مقدار ويژه 

TAصفر Aگيري، جواب به خاطر خطاهاي اندازه. باشد ميx را بردار ويژه متناظر با كمترين مقدار ويژه 
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TA Aمستقل خطي هستند،  تا) 8يا(11متغير فقط )  براي هموگرافي9يا(12چون از . گيريم در نظر مي

گيري اين مقدار صفر يك مقدار  اندازه خطاهايولي به دليل. حتما بايد يك مقدار ويژه صفر داشته باشيم

  .خيلي كوچكي خواهد بود

، براي SVDطبق تئوري  . استA ماتريس SVDاستفاده از هاي پيدا كردن اين جواب يكي از راه

mهر ماتريس  nA orthogonal m ماتريسهاي r با رتبه × mU ×،n nV و يك ماتريس قطري  ×

1 2 1 2( , , , ) ,r r r rD diagonal σ σ σ σ σ σ× = ≥ ≥   :وجود دارند به طوري كه≤

)2-24                         (                                0
. .

0 0
T T

m n

D
A U V U W V

×

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

iσ ها مقادير ويژه ماتريسAمي باشند و بردارهاي ستوني Vويژه  ويژه متناظر با مقادير  بردارهاي

iσحاال يك نتيجه. باشندمي ها:  

)2-25                       (2. . . . . . . . .T T T T TA U W V A A V W U U W V V W V= ⇒ = =  

TU هستند  U،orthogonal ماتريس قطري است و همچنين چون بردارهايWتوجه كنيد كه  U 

TAدر نتيجه بردار ويژه متناسب با كمترين مقدار ويژه ماتريس . ماتريس قطري خواهد شد A  همان بردار

اين بردار ويژه، آخرين ) 24-2(خواهد بود و طبق رابطه  Aاتريس ويژه متناسب با كمترين مقدار ويژه م

)در نظر بگيريد كه يك نقطه مشخصه  .]5[ خواهد بودVستون ماتريس  , , )W W W WP X Y Z پس . داريم

.ازحل خطي معادله پرسپكتيو، با محاسبه  WM P  مدل (مختصات ايده آلpinhole (نقطه تصوير( , )u v′ ′ 

) آنهايمختصات اعوجاج) 15-2(يند و با اعمال رابطه آبه دست مي , )d d dp u vيك راه . آيند به دست مي

  :كلي براي در نظر گرفتن اثر لنز در كاليبراسيون كمينه كردن عبارت زير است

)2-26           (                                                                      
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1 1

n n

d
i j

p p
= =

−∑∑  



 ۱۹

براي كاليبراسيون استفاده )  نقطه مشخصهn1n2در كل ( تصوير n2  نقطه از هر يك ازn1كه در آن 

 نقطه  هم مختصات اعوجاجيdp .گيري شده توسط خود ماست اندازهي مختصات تصويرpو اند شده

 – Levenbergاين يك مساله بهينه سازي غيرخطي است كه توسط الگوريتم  .تصوير ايده آل است

Marquardtروش ديگر در نظر گرفتن اعوجاج لنز بر اين پايه استوار است كه خطوط  .شود حل مي

 خطايي راست در مختصات جهاني بايد در مختصات پيكسلي راست بمانند لذا از روي نقاط متناظر تابع

پس از حل كلي و يافتن كل  .شود پارامترهاي الزم محاسبه مي آن كردنminايجاد مي شود و با 

  .  استفاده كردWe و Wi آن براي يافتن RQپارامترهاي ماتريس كاليبراسيون، مي توان از تجزيه 

  سه بعدي سازي ‐۵‐۲

 معكوس پذير نيست  مشاهده كرديم، تبديل پرسپكتيو در حالت كلي1- 3-2همانطور كه در بخش 

يعني براي تعيين مختصات جهاني يك نقطه از روي مختصات پيكسلي آن نقطه، دانستن حداقل يكي از 

بر اين اساس بايد روشي اتخاذ شود كه بتواند هر سه مولفه نقطه در . ابعاد جهاني آن نقطه ضروري است

  . مختصات جهاني را به وضوح بيان كند

  Stereoبرداري تصوير -2-5-1

 افتاده است كه به كمك دو تصوير چپ و راست گرفته يك روش كامال جا Stereoبرداري رتصوي

 ].14و13و12[شوند نقاط موجود در تصوير تخمين زده مي1 عمق،از يك شيط دو دوربين ستوشده 

فرض .  به صورت زير استFبا استفاده از ماتريس اساسي  Stereoرابطه اساسي تصوير برداري 

,كنيد , ,i hx i l r= مختصات همگن تصاوير راست و چپ نقطه xiدر اين صورت داريم . را نمايش دهند: 

)2-27                                         (, , , ,[ ] 0 , [ ] 0T T T
r h l h l h r hx F x x F x= =  

                                                      
1  Depth 
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r,به ازاي يك نقطه ورودي )27-2( رابطه hxست كه دله يك خط خواهد بود و به اين مفهوم اا ، مع

hrxتصوير نقطه hlx،در صفحه تصوير سمت چپي ,  چپ ناميده مي epipole روي اين خط كه خط ،,

اي دارد كه اين تصوير را ايجاد شود، قرار خواهد داشت و محل قرار گرفتن آن بستگي به عمق نقطه

  .كرده است

اند و به طوركلي  مطرح شدهFهاي مختلفي براي پيدا كردن وريتمند كاليبراسيون دوربين، الگبه مان

3هاي تصوير راست و چپ، ماتريس در صفحه  نقطه و تصاوير متناظر آنها8توان با مي 3F . را پيدا كرد×

  ) تا حد يك مقياس تعريف شده است) 27- 2(  نقطه كافي است به اين علت است كه معادله8(

مي  Stereoترين مشكل تصويربرداري  تصاوير چپ و راست به عنوان عمده disparityردن پيدا ك

در .  چپ و راستهايصفحه تصوير يك نقطه در  يعني اختالف محل تشكيل تصوير disparity.باشد

ه توان عمق هر نقطهاي عمودي و افقي دارد، مي كه در حالت كلي مولفهd( x, y)واقع با پيدا كردن تابع 

ولي مشكلي كه وجود دارد يافتن نقاط مشابه در دو تصوير چپ و راست است . را از روي آن تخمين زد

اين مشكل شبيه مشكل تخمين . كه هر دوي آنها متعلق به يك نقطه در سامانه مختصات جهاني باشند

كه يكي از  انداست و روشهاي گوناگوني نيز براي آن بررسي شده حركت در پردازش ويدو

  ].16و15[باشد مي1ي بلوك جستجوينها روش مبتني برآپركاربردترين 

 lx از روي تصاويرش Xپركاربرترين روش براي براي پيدا كردن  2گوش سازيروش خطي سه 

 . استrxو

                                                      
1 Block based approach 
2 Linear triangulation method 
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  Optical flowپيدا كردن عمق با استفاده ازتحليل  -2-5-2

اگر به گونه اي سرعت اين . كنيم متحرك با يك دوربين عكسبرداري ميفرض كنيد كه از يك شي

 مكان t1 , to (t1>to)شي در اختيار ما باشد قادر خواهيم بود از روي عكسهاي برداشته شده در زمانهاي 

  .]17[دقيق شي را مشخص كنيم

  روشهاي متفرقه -2-5-3

 ه مختـصات سـه بعـدي      در موارد مختلفي با قبول شرايط خاصي، روشهايي مطرح شده است كـ            

 بـين پارامترهـاي داخلـي دوربـين و       1 بـا اسـتفاده از همـزادي       ]18[درمرجـع   . نقاط تصوير بازيابي شـوند    

پارامترهاي ابعادي يك متوازي السطوح روشي مطرح شده است كه امكان كاليبراسيون و سه بعدي سـازي              

شود كه براي    هم فرض مي   ]19[جعدرمر. آورده شده ازيك صحنه را به طورهمزمان فراهم مي        فتتصوير گر 

تعدادي نقطه مشخص، تصاوير و مختصات سه بعدي آنها موجود است سپس با تعريف مـاتريس اساسـي          

- تخمين زده مـي    SVD پارامترهاي داخلي و خارجي با روش تجزيه         2نمايييكو هموگرافي براي تصوير     

مختـصات سـه بعـدي بـراي نقـاط       شوند و سپس با فرض اينكه اطالعاتي از عمق تصوير در دست است              

  .شوندتصوير محاسبه مي

  نتيجه گيري ‐۶‐۲

 دوربين توضيح داده شد و Pinholeدر اين فصل هندسه تصويربرداري بررسي شده و مدل 

 بررسي شده و در Pinholeپارامترهاي داخلي و خارجي دوربين شناسايي شدند و سپس تاثير لنز در مدل

هاي غير براي در نظر گرفتن تاثير لنز نيز روش . به دست آمدSVDادامه ماتريس كاليبراسيون با روش 

                                                      
1 Duality 
2 Single view image 
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در اين پروژه ما  . سازي  بحث شدD-3در نهايت نيز در مورد تكنيك هاي مختلف . معرفي شدندي خط

-ير يكاوكمك تص سازي را با D-3كنيم تا عمل از دو تكنيك كاليبراسيون به طور همزمان استفاده مي

  .انجام دهيمنمايي 
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  مقدمه ‐۱‐۳

به طور معمول اين روند از مراحل زير  .شوددر همه كارهاي پردازش تصوير روند خاصي طي مي

-5نمايش و توصيف -4بندي تصوير بخش-3  1تثبيت تصوير-2 بهبود كيفيت تصوير- 1 :شودتشكيل مي

در فصل اول در مورد  . انجام كاليبراسيوناستخراج اطالعات مورد نظر و تبديل آنها به مقادير واقعي با

استخراج اطالعات مورد نظر . كنيم چهار مرحله اول را بررسي مي نيزدر اين فصلكاليبراسيون بحث شد 

                                                      
1 Registration 

  تصويرپردازش

  ۳ فصل
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در انتهاي فصل  . در مورد آن صحبت خواهيم كرد و پنجمچهارمنيز بستگي به كاربرد دارد و ما در فصل 

  .ردازش تصوير رنگي آورده شده استنيز مباحثي در باره مدلهاي رنگ و پ

  بهبود كيفيت تصوير ‐۲‐۳

باشد گرماي شمش مي از ها به دليل قرمز بودن محيط اطراف كه ناشيتصاوير گرفته شده از شمش

به همين دليل پيش از . اند  معموال نويزي،هاي محيطتمايز خوبي ندارند ضمن اينكه  تحت تاثير آلودگي

به طور كلي بهبود . امكان كاهش يابد يز تصوير حذف شود يا تا حدشروع آشكارسازي الزم است نو

حوزه مكان و حوزه فركانس كه حوزه زمان سريعتر :هاي زير انجام شود  تواند در حوزه كيفيت تصوير مي

شود و پنجره از باال و سمت  هايي استفاده مي درحوزه زمان  اغلب از پنچره .تر استوحوزه فركانس دقيق

در اينجا به برخي از روشهاي رايج حوزه  ].3و2و1 [شودداده ميريج روي تصوير حركت چپ به تد

  .كنيمزمان اشاره مي

  كشش تمايز -3-2-1

با تغيير  ؛دهد تعدادي از سطوح خاكستري را به محدودة بزرگتري گسترش مي)  1- 3(تبديل شكل 

),(اديرقم 11 sr و ),( 22 sr  21مثال اگر .تمايزهاي مختلفي را به دست آورد مي توان ss 21  و= rr   باشد،=

01اگر. تبديل هماني خواهد شد =s،12 −= Ls21 و rr   .)گيريآستانه( شود تصوير دودويي خواهد شد =

 يبندي سطوح خاكستربخش -3-2-2

هاي تغيير شدت نور تصوير، تغيير سطوح خاكستري خاصي است كه براي ما اهميت  از ديگر روش

 .دهد هايي از آن را نشان مي نمونه) 2-3(شكل . دارد
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  كشش تمايز)  1-3(شكل 

    

  )ب                          (         )                        الف(

  هم سطح كردن تعدادي از سطوح خاكستري) ب(دو سطحي كردن تصوير، ) الف(ستري خاص،  خاكسطوح تغيير )  ۲‐۳(شكل

  1 پردازش هيستوگرام -3-2-3

 تعداد نقاط با سطح خاكستري مشخص باشد، تابع زير، تابع nk تعداد كل نقاط يك تصوير و n اگر 

  :شود  هيستوگرام ناميده مي

)3-1(                                                      ( ) ; 0,..., 1k
k

nP r k L
n

= = −  

  . rk برحسب P(rk)هيستوگرام عبارت است از رسم 

  

                                                      
1    Histogram processing 
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  1تعديل هيستوگرام سراسري

). نرماليزاسيون ([L-1 , 0] قرار دارند و نه [1 , 0]اند و در بازة  فرض كنيد سطوح خاكستري پيوسته

  :اگر صفر معرف سياه و يك معرف سفيد باشد، داريم 

)3-2(                                                                    ( ) ; 0 1s T r r= ≤ ≤  

0 تك مقداري و در بازه T) 1فرض كنيد 1r≤ اين فرض جهت اطمينان  .اكيدا صعودي است ≥

0براي)2حاصل كردن ازحفظ ترتيب سياه به سفيد است  1r≤ 0 اريم د≥ ( ) 1T r≤   :بنابراين . ≥

)3-3(                                                                     1( ) ; 0 , 1r T s r s−= ≤ ≤  

 تابع Ps(s) و r 2 تابع چگالي احتمالPr(r)اگر سطح خاكستري را مقادير تصادفي فرض كنيم ، 

  : ق حساب آمار و احتماالتطب.  خواهد بودsچگالي احتمالي 

)3-4(                                                                               ( ) ( )s r
drP s P r
ds

=   

 :كنيم تابع توزيع تجمعي را بدين صورت تعريف مي

)3-5      (                                                                  ( ) ( ).
r

ro
s T r P w dw= = ∫                           

  :زيرا .  را يكنواخت كندPDFتواند  هاي ذكرشده را دارد و مياين تابع ويژگي

)3-6(                                                 

( ) ( ). ( )

1( ) ( ). ( ). 1
( )

r

r ro

s r r
r

ds dT r d P w dw P r
dr dr dr

drP s P r P r
ds P r

⎡ ⎤= = =⎢ ⎥⎣ ⎦

= = =

∫
  

                                                      
1  Global histogram equalizing 
2  Probability Density Function 
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البته اين كار . گويند» مسطح كردن هيستوگرام«به اين كار . شود بدين ترتيب هيستوگرام مسطح مي

كند، ولي همان تأثير افزايش محدودة ديناميكي و بهبود  در حالت گسسته هيستوگرام را مسطح نمي

  )).3-3(شكل ( كنتراست را داراست

 تعديل هيستوگرام محلي

ارد يك در اين مو . در بعضي مواقع الزم است كه جزئيات درون نواحي كوچك را ارتقا دهيم

در هر . همسايگي مربعي يا مستطيلي تعريف كرده و مركز آن را پيكسل به پيكسل حركت مي دهيم

دهيم و در نهايت اين تابع با روشي مشابه پيكسل تابع هيستوگرام نقاط درون همسايگي را تشكيل مي

) 3-3(ل شك .شودتعديل هيستوگرام سراسري براي نگاشت سطح خاكستري پيكسل مركز استفاده مي

 . شمش قبل از تشخيص لبه نشان مي دهد كاربرد اين روش را در بهبود كيفيت تصوير

    فيلتر در حوزه مكان -3-2-4

توان از  در صورتيكه مي. شود ها به تنهايي انجام مي اي عمليات روي پيكسل در پردازش نقطه

اند بدون نياز به ورود به تو اين نوع پردازش مي. هايي در حوزه مكان براي پردازش استفاده كرد پنجره

 .فضاي فركانسي، موجب حذف بخشي از طيف شود

يك ) 4-3(شكل . شود مياز يك ماسك مربعي يا مستطيلي استفاده ) مكاني(در فيلتر كردن فضايي 

هر بار عمليات . شودمياز باال و سمت چپ تصوير شروع فيلتر كردن . دهد  را نشان مي3×3ماسك

شود و نتيجه به مركز ماسك  هاي زير ماسك انجام مي ح خاكستري پيكسلخاصي در ارتباط با سطو

اين كار تا . شود شود و اين عمل تكرار مي سپس ماسك يك پيكسل جلو برده مي. شود نسبت داده مي

  .يابدزماني كه ماسك، تمام تصوير را بپوشاند ادامه مي



 ۲۸

 

          )           ب                           ()                                              الف(

         

 )ت                              (         )                          پ(

     

                                                                        )ج)                                                             (ث (

) ت،نتيجه تعديل هيستوگرام محلي) پ(،نتيجه تعديل هيستوگرام سراسري ) ب(تصوير اصلي  ، ) الف( تعديل هيستوگرام ، )  3-3 (شكل

هيستوگرام تصوير حاصل شده از تعديل ) ج،هيستوگرام تصوير حاصل شده از تعديل هيستوگرام سراسري) ث،هيستوگرام تصوير اصلي 

  يستوگرام محليه

  :شود نشان دهيم، عمليات خطي ماسك بدين صورت تعريف ميnاگر تعداد عناصر ماسك را با 

)3-7                                                                                    (
1

n

i i
i

R W Z
=

=∑  

- انجام ميير غير خطي باشد عمليات ديگراگر فيلت. هاست  سطوح خاكستري پيكسلZiكه در آن 

  :مثالً . شود
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)3-8(                                                                    }{max 1,2,...,9kR Z k= =  

  .رودبراي پيدا كردن روشن ترين نقاط تصوير به كار مي

  

  ی فيلتر کردن در حوزه مکانعمومی برا ۳ ×۳ ماسك )  ۴‐۳(شكل

موجب حذف نويز ) الف- 5-3(پنجرة . كنند سازي مي سه نوع فيلتر را پياده) 5- 3(هاي شكل  پنجره

 به همين ؛هاي تيز است  مات شدن تصوير و از بين رفتن لبهآن ولي اشكال بزرگ شود فركانس باالمي

فيلتر شكل . باشد ير براي ما مهم است، مفيد نميهاي تصو دليل استفاده از اين فيلتر براي اين پروژه كه لبه

 هاي فركانس پائين تشكيل يك فيلتر باالگذر است از آنجا كه بيشتر اطالعات تصوير را مؤلفه) ب- 3-5(

-زيرا مولفه فركانس صفر تصوير را حذف مي د، اين فيلتر در بهبود كيفيت تصوير جايگاهي نداردنده مي

دارد ولي اطالعات  مي اين فيلتر تصوير را نگه .را نشان مي دهد HBF 1فيلتر ) پ- 5-3(شكل. كند

  : زيرا .شوند تر مييزت و تر حها واض لبه فركانس باال و

)3-9(                                 .
( 1).
( 1).

Highpass Original Lowpass
Highboost AOriginal Lowpass

A Original Original Lowpass
A Original Highpass

= −
= −
= − + −
= − +

          

                                                      
1 High Boost Filtering 
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  W=9A-1 , A>=1) پ(                       )ب(                                            )الف(                       

  HBF) پ( و HPF)ب(، LPF)الف(هايي براي فيلتركردن تصوير،   پنجره) 5-3(شكل

البته انواع تطبيقي اين . شوند ها ساخته مي بهترين و سريعترين فيلترها معموالً با استفاده از ماسك

با انتخاب يك . است “ 1اي فيلتر ميانه”ين نوع فيلترها از جمله بهترين ا. فيلترها نيز معرفي شده است

با اين فيلتر نقاط، . رسيم ها و قرار دادن در مركز ماسك به اين نوع فيلتر مي ماسك و ميانه گرفتن پيكسل

مانند ولي بدون كدر شدن  ها تيز باقي مي بنابراين لبه. كنند شباهت بيشتري به همسايگانشان پيدا مي

  .شود ذف ميتصوير، نويز ح

  تثبيت تصوير ‐۳‐۳

در بسياري از كارهاي پردازش تصوير، مقايسه پيكسل به پيكسل دو تصويرگرفته شده از يك شي 

در چنين مواردي الزم . شودتوسط سنسورهاي مختلف يا توسط يك سنسور در زمانهاي مختلف الزم مي

 از اين عمل، مبدا و مقياس پس. است كه ابتدا دو تصوير به صورت مكاني نسبت به همديگر ثبت شوند

-مكاني در دو تصوير يكسان خواهد بود و گاهي اوقات اثرات پرسپكتيو را به همين صورت حذف مي

  . ]20[كنند

                                                      
1 Median filter 
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  تثبيت با استفاده از تبديل فوريه گسسته -3-3-1

  تبديل فوريه گسسته دوبعدي -3-3-1-1

DFT تابع گسسته دوبعدي f(x,y) كه در آن x=0,…,M-1  , y=0,…,N-13(بطه  را به صورت -

 از يتصوير) 6- 3(شكل . ]6[دنشو بيان مي)11- 3(دوبعدي نيز به صورت رابطه  DFTو معكوس ) 10

  . فوريه آن رانشان مي دهدتبديلشمش و

)3-10       (                                     
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 )ب)                                                                                 (الف(

 )الف( دامنه لگاريتمی تبديل فوريه انتقال داده شده به مرکز شکل)شمش بتصوير )الف   تبديل فوريه دو بعدی )۶‐۳(شکل   

   فوريه گسسته دوبعديبعضي از خواص مهم تبديل -3-3-1-2

  .شودبراحتي اثبات مي) 11- 3(و ) 10- 3(رابطه زير با جايگذاري مستقيم در روابط  :انتقال

)3-12(              
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cosاگر مختصات قطبي را به صورت  :چرخش , sin
cos , sin

x r y r
u w v w

θ θ
ϕ ϕ

= =⎧
⎨ = =⎩

 معرفي نمائيم، آنگاه 

f(x, y) و F( u , v)يب به به ترت( , )f r θو( , )F w ϕگذاري مستقيم در زوج تبديل يبا جا. شوند تبديل مي

  :فوريه گسسته داريم

)3-13         (                                    0 0( , ) ( , )f r Fourier F wθ θ ϕ θ+ +  

)،0θ به اندازه زاويهf( x, y)به عبارت ديگر با چرخش  , )F w ϕچرخد نيز به همان اندازه مي.  

 :به طور مشابه از تعريف زوج تبديل گسسته داريم :تغيير مقياس

)3-14 (                                         
( , ) ( , )

1( ) ( / , / )

af x y Fourier aF u v

f ax ay Fourier F u a v b
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⎧
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  (1PCM)روش همبستگي فازي  -3-3-1-3

  :را به صورت زير در نظر بگيريد f2 , f1ر تصاوي: شيفت براي يافتن PCMروش 

)3-15                        (                                       2 1 0 0( , ) ( , )f x y f x x y y= − −  

),( به اندازه f2كه در آن  00 yx نسبت به f1كه ويژگي انتقال ) 12- 3(از رابطه .  شيفت يافته است

  :داريم ،كند بيان ميتبديل فوريه را

)3-16                                     (                0 02 ( / / )
2 1( , ) ( , ) j ux M vy NF u v F u v e π− +=  

توان به كمك طيف توان متقابل به صورت زير جدا باشد را ميمولفه نمايي كه بيانگر شيفت مي

  :]21[كرد

)3-17                                                (  )(2
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*
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vuS +== π  

                                                      
1 Phase Correlation Method 
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  اينبا اعمال رابطه معكوس فوريه به . بيانگر مزدوج مختلط مي باشد*عالمت ) 17-3( رابطه رد

  :رابطه داريم

)3-18                                      (                             0 0( , ) ( , )s x y x x y yδ= − −  

),(قط مولفه  فs(x,y)به اين ترتيب در تصوير  00 yxها صفر  داراي مقدار خواهد بود و بقيه مولفه

  .شودبه اين صورت شيفت پيدا مي، خواهند بود

 را در نظر بگيريد كه f2(x,y) و f1( x, y)تصاوير  :PCMجبران كردن چرخش با استفاده از روش 

  .با هم مرتبطند) 19-3(طبق رابطه 

)3-19  (                   2 1 0 0 0 0 0 0( , ) ( cos sin , sin cos )f x y f x y x x y yθ θ θ θ= + − − + −  

0 و شيفت يافته آن به اندازه        0θ به اندازه زاويه   f1 چرخيده تصوير    f2تصوير   0( , )x y با اعمال  .  است

 :تبديل فوريه داريم

)3-20    (               0 02 ( )
2 1 0 0 0 0( , ) ( cos sin , sin cos ) j ux vyF u v F u v u v e πθ θ θ θ − += + − +  

  :آيدرا در نظر بگيريم رابطه زير به دست مي2Fو1Fهاي اگر دامنه

)3-21        (                       2 1 0 0 0 0( , ) ( cos sin , sin cos )M u v M u v u vθ θ θ θ= + − + 

  : در مختصات قطبي خواهيم داشتM2 , M1با بيان 

)3-22                                      (                               1 2 0( , ) ( , )M r M rθ θ θ= −  

 كه در واقع همان مقدار چرخش 0θ مقدار شيفت M2 , M1 به دو تصوير PCMبااعمال روش 

 و خواص PCMبه همين ترتيب مي توان تغيير مقياس را با استفاده از روش  .است را مي توان پيدا كرد

اي كه در اينجا بايد در نظر نكته .دهدكاربرد اين روش را نشان مي) 7- 3(شكل . تبديل فوريه جبران كرد

گرفت اين است كه اگر براي تصاوير گرفته شده از دوربين بخواهيم از اين روش استفاده كنيم بايد اثرات 
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د و سپس مي توان چرخش و انتقال را با استفاده از روش نپرسپكيتو ابتدا به صورت كامل جبران شو

PCMا كرد پيد.  

  
  )      ب)                                                                             (الف      (                                 

                                            
  )ت           (                                                             )پ(      

تبديل اندازه لگاريتمی  به ترتيب )تو) پ4-تصِور چرخيده شده به اندازه )تصوير اصلی ب)الف. در تثبيتPCMکاربرد روش) ۷‐۳(شکل

  . به دست آمد˚3.9-زاويه چرخش . به مرکز تصوير منتقل شده است  آنها که مبدافوريه شکل های الف و ب 

  1تثبيت با استفاده از تطبيق -3-3-2

 بوده 2 كه از ديرباز براي جبران انتقال استفاده شده است محاسبه همبستگي متقابل نرماليزهروشي

  :شود به صورت زيرتعريف ميf2(x, y) و f1( x, y)همبستگي متقابل بين دو تابع دو متغيره . است

                                                      
1  Matching 
2  Normalized cross correlation 
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)3-23(
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ا كانولوشن در اين است كه در تعريف تنها تفاوت همبستگي ب.  نشانه مزدوج مختلط است*كه 

بيان همبستگي به صورت نرماليزه شده معيار بهتري . شود حول مبدا چرخانده نميf2(x)همبستگي تابع 

 به ازاي f2(x,y) و f1(x,y)دهد؛ فرض كنيد كه  از تطابق دو تصوير را در اختيار ما قرار مي

YyXx ≤≤≤≤  را تصوير f1. ند كه بايد نسبت به همديگر تثبيت شوندباش بيانگر دو تصوير مي1,1

  .گيريم را به صورت زير در نظر ميf2مرجع در نظر گرفته و 

)3-24                                                        (),(),( 0012 yyxxfyxf −−=  

),(كه  00 yxبستگي متقابل نرماليزه شده بين دو تصوير به هم.  مقدار انتقال است كه بايد جبران شود

 :]22[صورت زير تعريف مي شود

 )3-25(  
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در اين رابطه همه تصاوير نسبت به گوشه چپ باال .  اعداد فردي هستندN ,Mدر رابطه فوق 

نشان داده شده است محدوده تابع ) 8-3(مستطيلي كه با خط تيره در شكل . شوندمي دهيانديس

 ايهاي جمع بايد به گونهكرانه.  را نشان مي دهدf2حدوده حركت گوشه چپ باالي همبستگي يا م

 f2 (x,y) و f1 (x,y) براي توابع y و xمحدود شوند كه اطمينان حاصل كنيم همواره با انديسهاي مجاز 

   با رنگ خاكستري در (a , b)ها براي انتقال مجازي اين محدوده. سر و كار خواهيم داشت
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  نمايش هندسي تابع همبستگي )8-3( شكل 

   .شودتابع همبستگي ناميده مي 1اياين محدوده ناحيه پنحره. شكل مشهود هستند 

كنيم و  همپوشاني دارند محاسبه نميf2 , f1را در تمام نقاطي كه دو تصوير ) 25-3(معموالً رابطه 

 ناميده مي 2اين پنجره ثابت ناحيه نمونه. كنيمجره ثابتي محدود ميبراي كاهش محاسبات آن را به يك پن

اي است كه در واقع ناحيه نمونه ناحيه ).مستطيلي كه با خط نقطه نقطه در شكل مشخص شده است(شود

به طور خالصه به اين  . وجود دارد ولي شايد جابجا شده باشدf2 , f1مطمئن هستيم در هر دو تصوير 

NM را در يك پنجره f2گوشه چپ باالي تابع  :كنيمميبندي صورت جمع كنيم و  همبستگي جابجا مي×

-محاسبه مي)25-3(در هر جابجايي مقدار همبستگي متقابل نرماليزه شده دو تابع را با استفاده از رابطه

كنيم تا مقدار محاسبات محدود ميكوچكي  را به اعداد جمع در اين رابطه هايدر عمل محدوده. كنيم

NMسپس يك تابع. كاهش يابد بستگي همداريم كه مقدار آن در هر نقطه بيانگر مقدار نرماليزه شده  ×

 به اندازه اين f2اي است كه اگر تابع حاال مختصات مقدار بيشينه اين تابع بيانگر نقطه. دو تابع است

پس از پيدا كردن اين مختصات .  خواهد داشتf1 را با تابع مختصات جابجا شود بيشترين تطابق

                                                      
1 Window region 
2  Template region 
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كاربرد اين روش را در يافتن جابجايي شمش بين ) 9-3(شكل . كاري ساده استf2 از روي f1بازسازي 

در اينجا هم بايد اثرات پرسپكيتو قبل از اعمال الگوريتم جبران شده باشند ولي  .دهددو تصوير نشان مي

 است كه چون به صورت نسبي مقدار جابجايي را از مقدار بيشينه تابع همبستگي پيدا نكته قابل توجه اين

 عنوان  اين روش به .كنيم همواره جابجايي كه بيشترين تطابق را دربرداشته باشد پيدا خواهيم كردمي

از تابع  .گيردودر گروه روشهاي نظريه تصميم قرار مي نيزمي باشد 1يكي از روشهاي تشخيص الگو

 ي يافتن همبستگي برا

 

 )ب)                                                               (الف (

 

  )پ (

منحني همبستگي نرماليزه شده كه )پتصوير فعلي كه در آن شمش جابجا شده است )ب) تصوير قبلي شمش(شكل اصلي) الف )9-3(شكل 

 . نتخاب شده وجابجايي محاسبه شده در شكل ها نمايش داده شده استناحيه نمونه ا.  است7821. مقدار بيشينه آن 

                                                      
1   Object recognition 
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  . شود ولي هزينه محاسباتي بااليي داردچرخش هم استفاده مي

  هاي هندسيتثبيت با استفاده از انتقال -3-3-3

انتقال هندسي اينگونه است كه هر نقطه در تصوير ورودي با يك يا چند نقطه در تصوير خروجي 

 هاي مختلفي براي جبران تغييرات مختلف وجود دارند كه از آن جمله مي توان نگاشت. مرتبط ميشود

در اينجا به بررسي مختصر اين دو نگاشت پرداخته و كاربرد آنها را در .  اشاره كردBilinear و Affineبه 

 .كنيمتثبيت بررسي مي

 Affineانتقال  -3-3-3-1

 : بيان عمومي اين انتقال به صورت زير است

)3-26        (                                 
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-اين نگاشت سطح خطوط موازي را همچنان موازي نگه مي. ماتريس انتقال ناميده مي شودTكه 

اين روش . نگاردها ميها را به مثلثدارد و مثلثنقاطي را كه فاصله مساوي دارند ثابت نگه مي، دارد

 را Affineشش درجه آزادي مرتبط با انتقال  .هارضلعي به چهارضلعي كافي نيستعموماً براي نگاشت چ

فته مي كنترل كننده نيز گبه اين نقاط نقاط . مي توان از طريق تطابق سه نقطه در دو تصوير استنباط كرد

شاره باشد كه در فصل اول به آن امي) projectiveيا ( تبديل پرسپكتيوAffineتر تبديل حالت كلي. شود

در اين تبديل چهارضلعي ها به چهارضلعي هاي نگاشته شده و خطوط مستقيم به خطوط مستقيم . شد

  .اين تبديل براي جبران پرسپكتيو در تصاوير مفيد است. شوندنگاشته مي

  Bilinearانتقال  -3-3-3-2

 ،اهالزاويه به چهار ضلعي دلخو چهارضلعي قائمدمانن ،به منظور انجام نگاشت با پيچيدگي بيشتر

 مستقيم باقي خواهند ماند ولي ،در اين انتقال خطوط مستقيم افقي يا عمودي . الزم استBilinearانتقال 
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بيان عمومي اين نگاشت به .شوند  در خروجي تبديل مييهاي درجه دومخطوط مورب به منحني

  :صورت زير است

)3-27                                                        (         
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  هاي هندسيتثبيت با استفاده از تبديل -3-3-3-3

در تثبيت تصاوير اغلب مرسوم است كه كاربر يك سري نقطه را از طريق مشاهده هر دوي تصاوير 

شوند و در ادامه اين تبديل به كل  از طريق اين نقاط پارامترهاي تبديل مورد نظر پيدا مي؛انتخاب كند

اين روش مي تواند در نگاشتن تصاوير داراي . شود تا تصوير ثبت شده حاصل شود ر اعمال ميتصوي

-ولي چون نقاط كنترل كننده از طريق مشاهده پيدا ميتصاوير بدون پرسپكتيو مفيد باشد پرسپكتيو به 

ا  پيدخودكار به صورت خاصيدقت كافي را نخواهند داشت مگر اينكه نقاط از طريق روشهاي  شوند

يا ( از جمله انتخاب نقاط كنترل كننده شوندكه در اينجا هم نكات زيادي بايد رعايت ] 24و23[شوند

شود كل  چون فرض مي.ها مي توانند براي اين منظور به كار روندها و لبهكه مثالً گوشه) نقاط مشخصه

به ازاي يك بلوك (نده تصوير تحت تاثير يك تبديل قرار گرفته است پيدا كردن يك سري نقاط كنترل كن

  .كافي خواهد بود تا تبديل الزم براي كل تصوير پيدا شود)ابيانتخ

  

   بنديبخش ‐۴‐۳

بندي، تصوير به قسمتهاي با عمل بخش. بندي استمعموال مرحله اول در تحليل تصوير، بخش

 را هاي ديگرريتمبندي صحيح موفقيت بسياري ديگر از الگوبخش. شوداش تقسيم ميتشكيل دهنده

  .كندتضمين مي
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  آشكارسازي لبه  -3-4-1

پس از يافتن . اندرهاي متعددي بر پايه مشتق اول و دوم پيشنهاد شدهگجهت آشكارسازي لبه عمل

 پيوند لبه بايد اعمال شود تا هاي تكنيك يكي ازشوندهاي تصوير كه به صورت نقاط مجزا ظاهر ميلبه

  .منحنيهاي لبه كامال استخراج شوند

 مي تواند از طريق تشكيل گراديان پيوسته F(x, y)به در يك سيگنال دوبعدي پيوسته پيدا كردن ل

-در صورتي كه دامنه گراديان از يك آستانه.  در راستاي عمود بر خط لبه انجام شودG(x , y)يك بعدي 

  .شود به عنوان لبه در نظر گرفته مي(x , y)اي بزرگتر باشد، نقطه 

)3-28                   (                                  θθ sin),(cos),(),(
y
yxF

x
yxFyxG

∂
∂
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∂

∂
=  

جهت گراديـان كـه      ,θجايي كه   . كندتعريف گراديان را بري سيگنال پيوسته بيان مي       ) 28-3(رابطه  

شود؛ گـسترش تعريـف بـاال بـراي حـوزه           گيري مي نسبت به محور افقي اندازه    , عمود بر جهت لبه است    

  :است) 29-3(گسسته به صورت رابطه 
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Gc , Gr دامنه گراديان است و G(j ,k) در اينجا 
 .باشندستوني مي وبيانگر گراديانهاي سطري  

 ،Robert ،  Prewitt ،Sobelكنند توسط سازي ميهاي ساده زيادي كه عملگر گراديان را پيادهماسك

Baxcar ، Abdou هاي مطرح شده را مي توان به صورت كانولوشن بيان روش]. 3[شده اندپيشنهاد ... و

  :كرد
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)كه در آن  , ) , ( , )r cH j k H j k با المانهاي مختلف ) 4-3( مشابه ماسك شكل 3×3 ماسك هاي

 در تصاوير نويزي است كه البته با بزرگتر كردن مشكل اساسي روشهاي بيان شده ناكارآمدي آنها .هستند

 Maclead و Arguleماسكهايي به صورت تابع گاوسي توسط  .ماسك تاثير نويز كمتر خواهد شد

هاي براي كم كردن نويز، يك روش خوب اين است كه نتيجه كانولوشن يكي از ماسك. اندپيشنهاد شده

)تشخيص لبه ، , )sH j kا با يك فيلتر پايين گذر، ، ر( , )lH j k به عنوان ماسك نهايي تشخيص لبه در ،

  .نظربگيريم

)3-31            (                                                   ( , ) ( , )* ( , )l sH j k H j k H j k=  

يكي از روشهاي شناخته . شودكنند، روشهاي تركيبي گفته ميبه روشهايي كه از اين ايده استفاده مي

  ناميده مي شود1FDOGدر واقع در اين روش كه . باشدشده انتخاب فيلتر پايين گذر گاوسي شكل مي

  .شود حساب ميآن ابتدا تصوير با فيلتر گاوسي شكل هموار مي شود و سپس مشتق اول

يص لبه در كه براي تشخ] 25[  پيشنهاد شد Cannyالگوريتم جديدي در تشخيص لبه توسط 

بهينگي اين روش به معيارهاي زير مربوط . اند بهينه استتصاويري كه تحت تاثير نويز سفيد قرار گرفته

-2.هاي كاذب نبايد باقي بمانندهاي واقعي نبايد حذف شوند و لبهكند لبهمعياري كه بيان مي-1 :شودمي

ار تك يمع-3.ه هاي آشكار شده بايد كمينه باشدهاي واقعي با لبكند كه فاصله لبهمعيار مكاني لبه بيان مي

اين معيار با معيار اول همپوشاني دارد . اي تنها بايد يك پاسخ تلعق بگيرد به هر لبهكند كه بيان ميپاسخي

كه ناشي از ) كاذب(جايي كه به يك لبه دو پاسخ تعلق گرفته است يكي از آنها بايد به عنوان لبه غلط 

 .ته شودنويز است در نظر گرف

                                                      
1  First Derivative of Gaussian Operator 
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توان نشان داد كه كانولوشن يك تصوير با فيلتر گاوس دوبعدي متقارن و سپس انجام تفاضل در مي

 Gتابع گاوسي  .دهددار را تشكيل مي ساده و موثر جهتگريك عمل) عمود بر جهت لبه(جهت گراديان 

  :گيريم را به صورت زير در نظر ميsبا انحراف معيار 
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  .باشد ميn در جهت G مشتق مرتبه اول Gnاست و  Gnهدف ما انجام كانولوشن تصوير با عملگر 
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 از 1 دقيقاً معلوم نيست يك تخمين قويهرچند اين جهت.  بايد عمود بر جهت لبه باشدnجهت 

 به صورت n تصوير باشد، جهت نرماليزه شده gاگر . آن بر پايه جهت گراديان هموار شده، موجود است

  :شودتخمين زده ميزير 
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 :آيد به دست ميg وn در جهت nGمحل لبه از بيشينة محلي نتيجه كانولوشن 
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  :خواهيم داشت) 35-3(در داخل رابطه ) 33-3(با جايگذاري رابطه 
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 .دهد كه چگونه بيشينه محلي را در جهت عمود بر جهت لبه بايد پيدا كردنشان مي) 36-3(رابطه 

لوشن و مشتق، از آنجايي كه عملگرهاي كانو .شود ناميده مي1ين عمل معموالً حذف غير حداكثرا
                                                      
1   Robust 
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سپس مشتق دوم  انجام داد و G را با gمي توان ابتدا كانولوشن تصوير   هستند،2عملگرهاي شركت پذير

شدت لبه به صورت زير .  محاسبه كردnدرجهت ) 34- 3(جهت دار را با استفاده از تقريب رابطه 

  :شودمحاسبه مي

)3-37                  (                                                         )*(* gGgGn ∇=    

هاي ضعيف به اي استفاده مي شود تا لبهاذب ناشي از نويز معموال از آستانهبراي حذف پاسخ ك

آيد حذف پيوستگي لبه است جايي مشكلي كه در اينجا به وجود مي. عنوان لبه كاذب در نظر گرفته شوند

اند حذف شوند اين مشكل با اعمال يك آستانه كه ممكن است لبه هاي واقعي كه ضعيف ظاهر شده

 هستند مطمئناً HTهايي كه داراي شدتي بيشتر از يك آستانه بيشينه پاسخ. شود ميحله دار گيري حافظ

هاي با شدت كمتر ناشي از نويز خواهند بود مگر اينكه اين نقاط به نقاط با لبه واقعي هستند ولي پاسخ

. ياد جزيي از لبه واقعي خواهند بودپاسخ شديدتر اتصال داشته باشند كه در اين صورت به احتمال ز

هستند به عنوان لبه هاي  LTبدين منظور نقاطي كه داراي شدت پاسخي باالتر از يك حد آستانه كمينه 

 sبا تغيير.  آيند به دست مي از روي سيگنال به نويز تصويرHT و LTمقدار. شوندواقعي در نظر گرفته مي

 پايين داراي sعملگري با مقدار . شودهاي مختلفي حاصل ميتابع گاوسي با مقياس) انحراف معيار(

جديدا نيز كارهايي براي بهبود  عالوه بر كارهاي زياد دهه نود. پاسخي با جزئيات زياد خواهند بود

  ].26[عملكرد اين روش انجام شده است

هاي مختلف تعريف كنيم و سپس  لبه ها اين است كه چندين ماسك را در جهتروش ديگر يافتن

  . هاي مختلف با تصويررا با هم تركيب كرده و لبه ها را پيدا كنيمنتيجه كانولوشن ماسك

                                                                                                                                                                 
1   Non – maxixal suppression 
2  Associative 
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يكي از روشهايي كه . كننددسته دوم از روشهاي آشكارسازي لبه از مشتق دوم سيگنال استفاده مي

  .گيرند محاسبه الپالسين تصوير استدر اين دسته قرار مي 
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در .  ثابت باشد يا تغييرات ثابتي داشته باشد الپالسين صفر خواهد بودF (x, y)در صورتي كه 

خواهد داد و عبور از صفر  به صورت غيرخطي باشد الپالسين تغيير عالمت F(x, y)صورتي كه تغييرات 

  .سازي كرددر حوزه گسسته الپالسين را مي توان به صورت زير پياده. بيانگر وجود لبه خواهد بود
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در اين روش ابتدا . پيشنهاد شد  Hildroth, Marr توسط LOG ( Laplaican of Gaussian)روش 

روش عبور از صفر . شودصوير با فيلتر گاوسي هموار شده و سپس الپالسين تصوير محاسبه ميت

الپالسين بر اين اساس است كه اختالف بين بيشينه دامنه مثبت و كمينه دامنه منفي الپالسين در يك 

اهد و اگر اختالف آنها از يك حد معيني بيشتر بود وجود لبه محرز خوشود  حساب ميw×wهمسايگي 

نتيجه چند روش تشخيص لبه ) 10- 3(شكل . اندعملگرها را با هم مقايسه كرده ]29و28،27[مراجع  .شد

  =1s با Cannyشود همانطور كه مشاهده مي. دهدرا بر روي تصاوير برداشته شده از شمش نشان مي

  .بهترين جواب را داده است لذا در انجام اين پروژه از اين روش استفاده شده است

  پيوند لبه  -3-4-2

هايي كه بايد پيوسته وجود نويز و عوامل ديگر لبه در عمل به دليل يكنواخت نبودن روشنايي و

ها را به عبارت ديگر روشهاي تشخيصي لبه در بعضي از موارد لبه. شوندباشند، گسسته ظاهر مي

 در نتيجه پس از. گيرنددهند و در مواردي جاهاي اشتباهي را به عنوان لبه در نظر مي تشخيص نمي

  روشهاي مختلفي براي اين . ها و استخراج مرزها اعمال شودبراي پيوند لبه آشكارسازي لبه، بايد روشي
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  0.044 با آستانه  Sobelعملگر )ب(تصوير اصلي شمش                                        )الف          (    

                     

,s=10.025 ,  باCannyعملگر ) پ( 0.063L HT T=  0.002 با آستانه LOGعملگر ) ت               (=

  
  0.002ستانه آ با  Zero Crossingعملگر) ث (

  نتيجه چند روش تشخيص لبه) 10-3(شكل

و ها مي توان از پردازش محلي و استفاده از يكساني شدت از جمله اين روش.كار وجود دارند

ريزي  و برنامهHough، نظريه گراف ،تبديل  2ها لبه سازي سست ، 1جهت گراديان، دنبال كردن مرزها

  .  را نام برد1ديناميك
                                                      
1   Border tracing 
2 Edge relaxation  
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 از تبديل ميتواند، اشيايي با شكل و اندازه مشخص باشاگر يك تصوير شامل  :Houghتبديل 

Houghايده اصلي توسط .  براي يافتن مرزهاي اشيا استفاده كردHough  30[ مطرح شد1962در سال.[  

i و معادله كلي يك خط راست (xi , yi)نقطه  iy ax b=  , xi)ازنقطه  خطوط بسياري.  را در نظر بگيريد+

yi)كنند كه هر يك از آنها به ازاي مقاديري از  عبور ميb , a معادله yi=axi+bدر . كنند را برآورده مي

i به صورت صورتي كه اين معادله ib x a y= −  )2يا صفحه پارامتري (ab در نظر گرفته شود در صفحه +

 , xj)حاال نقطه ديگر . آيد به دست ميab تنها يك معادله خط در صفحه (xi , yi)به ازاي يك زوج ثابت 

yj) را در نظر بگيريد كه با (xi , yi)به دو نقطه در با رسم خطوط مربوط.  روي يك خط راست باشند 

)شود كه دو خط در نقطه  مشاهده مي)11- 3شكل  (abصفحه  , )a b′ اين نقطه در واقع . كنند تالقي مي′

مشكل استفاده . كند را به هم وصل مي(xj , yj) و (xi , yi)شيب و عرض از مبدا خطي است كه دو نقطه 

 نهايت ميل  كه وقتي خط عمودي مي شود شيب آن به بي براي توصيف خط اين استy=ax+bاز معادله 

                              
 )                                              ب)                                                                                      (الف (

 abارامنريصفحه پ)   بxyصفحه )الف) 11-3(شكل  

  .شوداين مشكل با استفاده از توصيف نرمال خط حل مي. كندمي

)3-40                                                                           (cos sinx yθ θ ρ+ =  
                                                                                                                                                                 
1  Edge following as an dynamic programming 
2 Parameter space 
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θ,چگونگي تعريف پارامترهاي ) 12-3( شكل ρ را در صفحهy , xبا اين توصيف . دهد نشان مي

در شروع فضاي .  به صورت منحني خواهد بودabمعادله كلي خطوط عبور كننده از يك نقطه در صفحه 

براي مدلهاي ساده مثل خط اين صفحه دوبعدي . كنيم تقسيم مي1را به سلولهايي به نام  انباشتگرپارامتري 

±90 در محدوده θمقادير . است  عرض Dكه  هستند ±2Dدرمحدوده ρ قرار دارند و مقادير °

_را بهθبنابراين با توجه به دقت مورد نظر محور. تصوير است 180 /s t resθ=كنيم  بخش تقسيم مي

_ را به ρ بيانگر دقت زاويه موردنظر است و محور resθكه  2 2 /s r resρ=كنيم بخش تقسيم مي

 به معناي گرد كردن به نزديكترين عدد . بيانگر دقت فاصله خطوط از يكديگر است و عملگر resρكه 

كنيم كه دو مولفه اول بيانگر  ايجاد ميs_t×s_r×3حال يك ماتريس جديدي به ابعاد . باشدصحيح مي

ابتدا مقادير تمام سلولها را برابر  .سطر و ستون سلول انباشتگر ومولفه سوم برابر محتواي آن سلول است

) صفر غيرم آنگاه براي هر نقطهدهي ميصفر قرار , )x yدر صفحه تصوير مقدار θ را در فاصله (-

r_s/2,r_s/2)و با فاصله resθ حركت داده و مقدارρ آوريم و سپس به دست مي) 40- 3( ر از رابطه

بعداز اينكه همه  .  است را يك عدد زياد مي كنيمρ و ستون آنθمحتواي سلولي كه سطر آن 

اي پيدا شد يافتن خطوط راست كار ساده Hough خروجي تبديل تصويرطبق الگوريتم باال اسكن شد و

  .دهد شمش نشان ميرا در يافتن مرزهاي  Houghاي از كاربرد تبديلنمونه) 13- 3(شكل . است

 بعضي از خطوط غيرمرزي ايجاد Houghبا اعمال مستقيم تبديل  شودهمانطور كه مالحظه مي

هايي انجام شوند كه بعدا به پردازش پيش در نتيجه قبل از تشخيص و پيوند لبه بايد كنند ومزاحمت مي

 .كنيمآنها اشاره مي

                                                      
1 Accumulator 
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)راي هر تابعي با شكل كلي  را مي توان ب Houghهمانطوري كه گفتيم تبديل  , ) 0g v c به كار =

به ميسر ) 40-3(در اينجا كافي است كه رابطه .  باشد بردار ضرايب ميc بردار مختصات و vبرد كه 

  تواند مي Houghنباشد ولي بيان مرز منحني بر حسب تعداد محدودي پارامتر ممكن باشد الگوريتم كلي 

  

         
  )ب                    (      )                    الف(

θ,چگونگي تعريف پارامترهاي ) الف) 12-3(شكل  ρسلولهاي  انباشتگر)  ب 

 
  )ب)                                                     (الف(

 
  )پ            (

 خطوط يافته شده)پ. سلول مشخص شده مقدارهاي بيشينه را دارندHough، 10پارامتري تبديل فضاي )تصوير اصلي ب:لفا) 13-3(شكل 

   ) ب(متناظر با نقاط  مشخص شده در شكل
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يك روش اين است كه يك نقطه مرجعي در داخل منحني تعريف شود و سپس  ].31[استفاده شود 

 اويه خط واصل دو نقطه بيان شوندتمام نقاط روي مرز به صورت فاصله نقطه مرزي از نقطه مرجع و ز

 به صورت گسترده Houghتبديل  . ايجاد شود(look–up table)و به اين صورت يك جدول جستجو 

  ].34و32،32[ رودها وتشخيص به كار مياي در پيوند لبه

  گيريآستانه -3-4-3

ر شكل مثال در تصوي. كندگيري عملي است كه يك تصوير را به دو يا چند بخش تقسيم ميآستانه

رابطه تصوير خروجي . شود تصوير به دو بخش سياه و سفيد تقسيم ميTبا انتخاب مقدار آستانه ) 3-14(

g(x, y) به صورت زير بر اساس T , f(x, y)شود تعريف مي.  

) 3-41  (                         1    if  f(x,y)>T
( , )    ,   T=F(x,y,p(x,y),f(x,y))

0      else 
g x y

⎧
= ⎨
⎩

  

مثالً متوسط سطح خاكستري در يك ((x,y)   يك خاصيت محلي از پيكسل p(x,y)در اين رابطه

wهمسايگي  w× به مركز (x , y) (در رابطه  .مي باشد)اگر ) 41-3T فقط به f(x, y) بستگي داشته 

گيري محلي و  نيز وابسته باشد آستانهP(x, y) به Tولي اگر  شود  ناميده مي1گيري سراسريباشد آستانه

 گيري پويا خوانده  نيز بستگي داشته باشد آستانهy , x به مختصات مكاني P(x,y) و f(x, y) اگر عالوه بر

  .شودمي

                                                      
1  Global thresholding 
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  )ب)                                                                   (الف            (

  .توگرامي كه بايد با چندآستانه بخش بندي شودهيس) ب. هيستوگرامي كه مي تواند با يك آستانه بخش بندي شود)الف) 14-3(شكل

  گيري سراسري آستانه -3-4-3-1

توان با اين روش را مي) الف-14-3شكل( تصاويري كه داراي هيستوگرام با دو بخش جدا هستند 

به صورت دستي كاربر با ديدن هيستوگرام تصوير مقدار آستانه را انتخاب . به دو بخش مجزا تقسيم كرد

  .)15- 3شكل(گو خواهد بودوريتم زير جوابنتخاب آستانه به صورت خودكار الگكند ولي براي امي

 )آستانه (Tانتخاب مقدار اوليه براي  .1

 پيكسلهايي كه G1.  ايجاد خواهد كرد را دو گروه از پيكسلهاTبندي تصوير با استفاده از بخش .2

 . دارندT  پيكسل هايي كه مقادير كوچكتر يا مساويG2 دارند و Tمقادير بزرگتر از 

2محاسبه متوسط مقادير سطح خاكستري .3 1,µ µ به ترتيب براي گروه پيكسلهاي G2 , G1 

1قرار دادن مقدار جديد آستانه برابر با  .4 20.5( )T µ µ= + 

ش  آنقدر ادامه يابند تا اينكه اختالف دو مقدار آستانه متوالي كمتر از يك حد پي4 تا 2مراحل  .5

 .شوندεتعريف شده 
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  )ب)                                                                       (الف (

  با منطق معكوسنتيجه الگوريتم آستانه گيري سراسري)تصوير اصلي ب)الف) 15-3( شكل

  گيري پوياآستانه -3-4-3-2

توان با روش ميو لذا ن) ب-14-3شكل(تصاوير داراي هيستوگرام دوبخشي نيستند بعضي از 

 به چند زير ردر اين موارد بهتر است كه ابتدا تصوي. گيري سراسري آنها را به دو ناحيه تقسيم كردآستانه

 .يا انتخاب شودتصوير تبديل شود و سپس در هر زير تصوير مقدار آستانه به روش فوق و به صورت پو

براي مطالعه ؛ تسگيري سراسري و پويا از طريق محاسبات آماري گسترش داده شده اروش بهينه آستانه

  . نام برده شده مراجعه كنيد مرجعآن به كتابهاي

  1گرابندي ناحيهبخش -3-4-4

بندي را به عنوان فرآيندي درنظرگرفت توان بخشمي.  بيانگر كل ناحيه تصوير باشدR فرض كنيد

2زير ناحيه  n را به Rكه  1, , ,nR R Rچنانكه. كند قسمت مي:  

: الف
1

n

ii
U R R

=
; : ب                                 =  1, 2,...,iR i n=  يك ناحيه به هم پيوسته است   

,: پ ; , ii j i j R Rj ϕ∀ ≠ ): ت           ∩= ) , 1, 2,...,iP R TRUE i n= =  

): ث ) ,i jP R R FALSE i j= ≠∪  

                                                      
1 Region – Based segmentation 
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, مجموعه تهي بوده و ϕ است و Ri يك گزاره منطقي روي نقاط مجموعه P(Ri)كه   ∩  به ∪

  .دهندترتيب مجوع و اشتراك را نشان مي

  شد ناحيه با پيوستن پيكسلر -3-4-4-1

آنگاه با . كندبندي مي ها را در نواحي بزرگتر گروهه روالي است كه پيكسلها يا زيرناحي1رشد ناحيه

) نظير سطح خاكستري و رنگ(پيوستن پيكسلهاي همسايه هر بذر به آن بر اساس مشابهت خواص 

مثال در صورتي كه اختالف سطح خاكستري پيكسل همسايگي . شودنواحي بزرگ و بزرگتري ايجاد مي

  .خورند باشد دو پيكسل به هم پيوند ميT بذر و خود پيكسل كمتر از يك مقدار آستانه

  2تقسيم و ادغام ناحيه -3-4-4-2

شود و سپس نواحي در اين روش ابتدا تصوير به يك مجموعه نواحي جدا از هم دلخواه تقسيم مي

براي يك تصوير .  را انتخاب كنيدPگزاره .  نمايانگر كل ناحيه باشدRفرض كنيد . شوندمشابه ادغام مي

 تقسيم متوالي آن به نواحي مربعي كوچك و كوچكتر است تا اين Rبندي بخشمربعي يك روش براي 

اگر فقط  .ا به چهار ربع تقسيم كنيد تصوير رP(Ri)=Falseيعني اگر  . P(Ri)=Trueكه براي هر ناحيه 

تقسيم استفاده شود به احتمال زياد بعضي از نواحي مجاور جدا از هم خواهند ماند لذا مرحله ادغام نيز 

همانطور كه مشخص است . دهدنتيجه تقسيم و ادغام ناحيه را نشان مي) 16- 3(شكل . يد انجام شودبا

توان از آن براي شناسايي كامل شي تقسيم و ادغام ناحيه مرزهاي شي را شناسايي كرده است و مي

  .استفاده كرد

                                                      
1 Region growing 
2  Region Splitting and Merging 
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  بندياستفاده از حركت در بخش -3-4-5

)ين دو تصوير متحرك ترين روشها براي تشخيص تفاوت بيكي از ساده ) ( ), , , , ,j if x y t f x y t 

  . اند، محاسبه تصوير تفاضل است برداشته شدهtj , tiكه در زمانهاي 

                 

  )ب)                                                                             (الف(

  تقسيم و ادغام ناحيهندي بابخش بنتيجه )تصوير اصلي ب)الف)  16-3 (شكل 

كند و فقط براي پيكسلهاي شي متحرك مقدار قابل تفاضل دو تصوير، بخشهاي ساكن را حذف مي

  :شودبندي شده حاصل ميگيري تصوير بخشتوجهي خواهد داشت حاال با اعمال يك آستانه

)3-42           (                                i j1    ,   if f(x,y,t ) f(x,y,t )
( , )

0   ,    else
ij

T
d x y

⎧ − >⎪= ⎨
⎪⎩

  

به دليل وجود نويز وهموار نبودن سطح خاكستري در بخشهاي يكسان، معموالً مشكالتي براي 

.  استفاده كرد1ADI)(براي رفع آنها مي توان از از تفاضلهاي انباشتگي. آيدبرخي از پيكسلها به وجود مي

 يك ضمن و در واضح است كه در روشهاي فوق بايد دو تصوير نسبت به يكديگر تثبيت شده باشند

  .ه باشد انتخاب شد نيزتصوير مرجع مناسب

زني به پيكسلهايي است كه داخل يك ناحيه جدا و بندي موفق برچسبنتيجه نهايي هر بخش

زني اختصاص دادن يك شماره برچسب به هر پيكسل است و اند؛ يك معني برچسبمستقلي قرار گرفته
                                                      
1 Accumulation difference image 
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پس از اين عمل مي . كه پيكسل در آن قرار گرفته استاين شماره مي تواند همان شماره بخشي باشد 

  .توان تعداد پيكسلهاي هر بخش را مشخص كرد و از اطالعات آن استفاده كرد

  نمايش  ‐۵‐۳

تر براي پردازش بندي شده در قالبي مناسببندي تصوير معموالً پيكسلهاي بخشپس از بخش

  . توصيف مي شوند سپساي نمايش داده ورايانه

  اي يرهرمزهاي زنج -3-5-1

خطهاي متصل كه طول و جهت  براي نمايش مرز با استفاده از يك دنباله پاره1ايرمزهاي زنجيره

ها خط گانه پارهمشخصي دارند، به كار مي روند معموالً اين نوع نمايش مبتني بر اتصال چهارگانه يا هشت

خطي كه  دنبال كرد و به پارهعقربه ساعتجهت اي مي توان يك رمز را در  براي توليد رمز زنجيره.است

كد ايجاد شده معموال طوالني بوده و . كند يك جهت اختصاص داددو پيكسل متوالي را به هم وصل مي

برداري مجدد مرز با انتخاب يك راه متداول براي غلبه بر اين مشكل نمونه. حساسيت زيادي به نويز دارد

ده را به صورت عدد چندرقمي در نظر گرفت مي توان رمز حاصل ش. اي بزرگتر استفواصل شبكه

 در اين صورت اين  اي در نظر گرفت؛را به عنوان رمز زنجيره) با حفظ ترتيب(وكوچكترين عدد حاصل 

اي به جاي خود مي توان با استفاده از تفاضل اول رمز زنجيره. رمز به نقطه شروع بستگي نخواهد داشت

كه دو ) در خالف عقربه ساعت(تنها با شمردن تعداد جهاتي . درمز، آن را نسبت به گردش نيز تراز كر

  . توان اين تفاضل را ايجاد كردعنصر مجاور رمز از هم فاصله دارند، مي

                                                      
1   Chain Code 
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  هاي چندضلعيتقريب -3-5-2

منحنيهاي بسته  در مورد. هر مرز دوبعدي را مي توان با يك چندضلعي و با دقت دلخواه تقريب زد

در عمل هدف از . عداد اضالع چندضلعي برابر تعداد نقاط مرزي باشداين تقريب وقتي دقيق است كه ت

يك روش  .هاستخط تقريب چندضلعي به دست آوردن شكل كلي مرز با كمترين تعداد ممكن از پاره

شوند مثال نقاط مرز ادغام مي .مي باشدروش ديگر ادغام . حيط كمينه استهايي با مپيدا كردن چندضلعي

اند، از يك آستانه پيش مينه مربع در انطباق خط براي نقاطي كه تاكنون ادغام شدهتا آنجا كه خطاي ك

شوند، خطا برابر صفر هاي خط ذخيره ميوقتي چنين وضعيتي رخ دهد، مشخصه تعيين شده تجاوز كند؛

هاي مرزي، متواليا به دو قسمت شود در روش تقسيم ، قطعهشود و اين روال تكرار ميقرار داده مي

مثالً ابتدا دورترين نقاط شي به عنوان دو راس . شوند تا آنجا كه معيار تعيين شده برآورده شودسيم ميتف

خط تشكيل شده از دو راس قبلي، شوند و سپس فاصله عمودي بقيه نقاط مرز از پارهدر نظر گرفته مي

اي بزرگتر باشد اين نه نقطه مرز از اين پاره خط از يك آستا شود و چنانچه فاصله دورترينحساب مي

  .تركيب ادغام و تقسيم نتيجه بهتري دارد. شودنقطه به عنوان راس جديد انتخاب مي

  1بدنه محدب -3-5-3

.  استS، كوچكترين مجموعه محدب حاوي S مربوط به يك مجموعه دلخواه Hبدنه محدب 

 الگورتيم يافتن ترينساده. شود خوانده ميS مربوط به مجموعه  نقصان تحدبH-Sتفاضل مجموعه اي 

پيكسلي از مرز را كه در بخش شمال غربي تصوير واقع : توان به اين صورت بيان كردبدنه محدب را مي

 جهت vبردار   ،v=(0,-1) و  Pk=P1 كنيمگيريم و فرض مي در نظر ميP1شده است به عنوان پيكسل 

هاي ساعت حركت كرده و زاويه  درجهت خالف عقربهحاال. كندپاره خط قبلي بدنه محدب را بيان مي

                                                      
1 Convex hull 
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nφ بين پيكسل Pk و پيكسل Pn را به ازاي تمام پيكسلهاي مرزي واقع شده پس از P1كنيم حساب مي. 

nφخط واصل زاويه پارهPk  و Pnپيكسل .  استPq، كه زاويه آن qφين مقدار را در بين همه ، كمتر

حاال با در نظر گرفتن . شودزواياي محاسبه شده دارد به عنوان يك راس چندضلعي محدب انتخاب مي

Pk=Pq  و k qV P P=1دهيم تا بررسي همه نقاط تا  اين پروسه را ادامه ميPتمام شود .  

]. 35[پردازيم  ارائه شد كه در اينجا به بررسي بيشترآن ميMelkmanالگوريتم كاراتري توسط 

ها بيان كرده باشيم بندي شده را به صورت تقريب چندضلعيفرض كنيد شي بخش

}و }1 2, , , np v v v= بيانگر اين چندضلعي باشد كه v1  تاvnبراي هر سه .  رئوس چندضلعي هستند

 :كنيم را به صورت زير تعريف ميδ متوالي تابع جهت دار z , y , xراس 

)3-43 (                                                                               
1,

( , , ) 0,
1,

x y zδ
⎧
⎪= ⎨
⎪−⎩

  

H حاوي ليستي از رئوس است كه پردازش روي آنها انجام شده است؛ در واقع در هر لحظه H 

 همواره بيانگر يك Hبنابراين . باشدعي محدب ساخته شده تا آن لحظه ميرئوس چندضلشامل 

}باشد؛چندضلعي مي }, ,p tH d d= جايي كه dP به انتهاي ليست و dtكند به ابتداي آن اشاره مي .

ايده .  استكنند زيرا چندضلعي محدب بسته همواره به راس يكساني اشاره ميdP  وdtتوجه كنيد كه 

  دهند   يك مثلثي را تشكيل مي)p)  A,B,Cسه راس اول از ليست  :اصلي الگوريتم به اين صورت است

 A

CBC

D

D

BC BC

AAA

B
D  

  چگونگي اضافه كردن راس جديد در يافتن بدنه محدب) 17-3(شكل

   باشد    xyاست خط جهت دار  در سمت رz     اگر 
   باشد    xy در راستای خط جهت دار z    اگر   

   باشد    xy در سمت چپ خط جهت دار z    اگر 
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مورد  حاال Pليست از ) D(؛ راس بعدي )17-3شكل (كه اولين تقريب ازچندضلعي محدب است 

 در داخل بدنه محدب واقع شده بود كه چندضلعي محدب بدون تغيير باقي Dاگر  .بررسي قرار مي گيرد

 راس جديدي از چندضلعي محدب خواهد بود و D خارج از بدنه محدب واقع شده بود Dماند اگر مي

در  همزمان رئوس ديگر چندضلعي بايد بررسي شوند تا هيچ كدام از آنها داخل بدنه محدب قرار نگيرند

اين عمل براي تمام رئوس . اسي درون چندضلعي قرار بگيرد آن راس حذف خواهد شدصورتي كه ر

نتيجه يافتن بدنه ) 18-3(شكل . شود تا چندضلعي محدب نهايي حاصل شود تكرار ميpديگر از ليست 

  .دهدمحدب را نشان مي

 
  )ب        ()                                                                   الف(

  بدنه محدب شكل قسمت الف) تصويرشمش پس از حذف پس زمينه ب)الف)  18-3(               شكل 

  

  اسكلت يك ناحيه -3-5-4

اسكلت يك ناحيه را .  يك ناحيه را پيدا كرد1با انجام يك الگوريتم باريك سازي مي توان اسكلت

 به صورت مقابل B با مرز Rي ناحيه  براMATتبديل . تعريف كردMAT 2توان با تبديل محور ميانيمي

 Pكنيم اگر بيش از يك نقطه براي  را پيدا ميB نزديكترين همسايه اش در R از Pبراي هر نقطه : است

                                                      
1 Skeleton 
2 Media Axis Transformation 
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فاصله اقليدسي  يك معيار فاصله،.  تعلق داردR) اسكلت( به محور مياني Pشود كه پيدا شود گفته مي

  .استخراج اسكلت يك ناحيه ارائه شده استاي براي الگوريتم ساده] 36[در مرجع  .است

 .ها نيز كاربرد زيادي در نمايش دارندنمايه

  توصيف ‐۶‐۳

  گرهاي مرزتوصيف -3-6-1

كند و محور اصلي ه هم متصل مي جهت خطي كه دو نقطه انتهايي آن را ب،طول منحني، طول قطر 

در حالت . يف مي شودبه عنوان آهنگ تغيير شيب تعرانحنا  .گرهاي مفيد براي مرز هستندتوصيفمرز 

توان مقادير قابل اعتماد براي انحنا در يك نقطه از مرز را به دست كلي به دليل ناهموار بودن مرزها نمي

گر انحنا در نقطه تالقي آن آورد؛ با اين حال تفاضل بين شيبهاي قطعات مرزي مجاور به عنوان توصيف

اي چهارجهتي و به صورت تفاضل رمز زنجيره يك مرز بر اساس 1 عدد شكلي.باشددو قطعه مفيد مي

 ، به عنوان تعداد ارقام به كار رفته در nمرتبه يك عدد شكلي ، . شودگي تعريف مياول با كوچكترين بزر

  .گر مفيدي براي آن استتوصيفعدد شكلي يك شكل . شودنمايش آن تعريف مي

  .دباشن ميمفيدگرهاي توصيف نيز از ديگرگرهاي فوريه توصيف

  ايگرهاي ناحيهتوصيف -3-6-2

سنجش فشردگي يك ناحيه كه به . گر آن ناحيه باشندتوانند توصيفمساحت و محيط ناحيه مي

. شود كميت مناسبي براي توصيف يك ناحيه استصورت نسبت مجذور محيط به مساحت تعريف مي

براي يك شكل . استاز جمله موارد ديگر تعداد سوراخهاي درون يك ناحيه يا تعداد اجزاي متصل آن 

                                                      
1 Shape number 
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آن را به صورت زير  عدد اولرC و تعداد اجزاي متصل Hمي توان با استفاده از تعداد سوراخ هاي 

  .تعريف كرد كه يك خاصيت توپولوژيكي است

)3-44                                                                                   (E C H= −   

سه روش اصلي مورد .  آن است1سازي محتواي بافتييف ناحيه، كميروش مهم ديگر براي توص

  نيزگشتاورها. آماري، ساختاري و طيفي: استفاده در پردازش تصوير براي توصيف بافت ناحيه عبارتند از

را مي توان مجموعه اي از هفت ثابت گشتاوري . روندرهاي مناسب ناحيه به شمار ميبه عنوان توصيفگ

توان از آنها براي و مي كه نسبت به انتقال، چرخش و تغيير مقياس نامتغير هستند ]37[به دست آورد

  .توصيف ناحيه استفاده كرد

  شناسيشكل ‐۷‐۳

 را مطرح كرده و كاربرد آنها را در پروژه انجام شده 2شناسيين بخش برخي از روشهاي شكلدر ا

براي تصاوير دودويي بيان كرده و در نهايت آن را به تصاوير در ابتدا روشها را . كنيمبررسي مي

1 با اجزاي 2Zهايي در  مجموعهBوAفرض كنيد  .دهيمخاكستري تعميم مي 2 1 2{ , }, { , }b b b a a a= = 

  .باشند

1 با Aانتقال  2{ , }x x x=)   : 3-45(                              ( ) { | , }xA c c a x a A= = + ∈   

}                                 )    A                   :   )   3 -46 قرينه  , }A x x a a A
∧

= = − ∈  

}                                           )   A                :     )    3 -47 متمم  }cA x x A= ∉  

}                   ) B , A        :     )    3-48 تفاضل  , } cA B x x A x B A B− = ∈ ∉ = ∩  

                                                      
1 Texture 
2 Morphology 
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  گسترش و سايش -3-7-1

 مجموعه φشود كه در آن به صورت زير تعريف ميB 2 با عنصر ساختمانيA مجموعه 1گسترش

  .تهي مي باشد

)3-49                     (                                             { ( ) }xA B x B A φ
∧

⊕ = ≠∩  

,هايي است كه x مجموعه تمام B با Aگسترش  ( )xA B
∧

 الاقل در يك عنصر غيرصفر همپوشاني 

  .باشدشابه فرآيند كانولوشن ميداشته باشند اين فرآيند م

  :شود مي به صورت زير تعريفB با عنصر ساختماني A مجموعه 3سايش

)3-50                               (                                        { ( ) }xA B x B A= ⊆  

جابجا شود باز هم كامالً  x به اندازه B است كه اگر x مجموعه تمام نقاط B با Aيعني سايش 

  . وجود داردB با A ش ي و ساتوان نشان داد كه رابطه زير بين گسترشمي.  قرار گيردAدرون 

 )3-51    (                                                                       ( )c cA B A B
∧

= ⊕  

  بازكردن و بستن -3-7-2

  :شود به اين صورت تعريف ميB با عنصر ساختماني A مجموعه (Opening)بازكردن

)3-52                      (                                                 ( )A B A B B= ⊕  

  :شود به صورت زير تعريف ميB با A مجموعه (Closing)به همين ترتيب بستن 

)3-53                    (                                                ( )A B A B B• = ⊕  

                                                      
1 Dilation 
2 Structuring element 
3  Erosion 
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شناسي از فيلتر شكل. روند جهت هموار سازي به كار مي"بستن" و"كردنباز"هر دو عمل

( )A B B• مي توان براي حذف نويزهاي روشن روي زمينه سياه همزمان با حذف نويزهاي سياه روي 

  .شي روشن استفاده كرد

  HOMتبديل  -3-7-3

 HOM (Hit- or – Miss)تبديل شناسي است، هاي شكلتبديل مهمي كه پايه بسياري از الگوريتم

  :شوداين تبديل به صورت زير تعريف مي. باشدمي

)3-54                                 (                                  2( ) ( )A B A B A B
∧

= − ⊕  

 مجموعه مورد عالقه ما B1.  تشكيل شده استB2 ,B1 مجموعه اي باشد كه از دو بخش Bاگر 

 مي تواند هر شكلي را B؛  B2= B- B1 پيدا كنيم و A كه مي خواهيم محل آن را در مجموعه است

Aمجموعه .  رادر برگيردB1داشته باشد ولي حتماً بايد B حاوي تمام نقاطي است كه در آنها هم B1 

  . دبياي cA تطبيقي درB2 و هم Aتطبيقي در 

توان كاربرد آن را در كارهاي عادي پردازش تصوير بيشتر  به صورت ديگر ميHOMبا بيان تبديل 

شود در كل تصوير جابجا مي)3×3معموال ( متوجه شد؛ به طور ساده يك ماسكي كه اندازه آن فرد است

ار پيكسل مركزي ، مقد(hit)ماسك يكسان بودند  اگر مقادير دودويي ماسك با مقادير دودويي تصوير زير

 مقدار (miss)انطباق  براي يك عدم. ماسك در تصوير خروجي يك حالت مشخص دودويي خواهد بود

مثال براي حذف نويز مي توان از ماسك زير استفاده . پيكسل گفته شده مخالف حالت قبل خواهد شد

  :كرد

                                                    
0    0    0
0    1    0
0    0    0
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اگر انطباقي حاصل شد، مقدار پيكسل خروجي صفر خواهد شد و اگر انطباقي حاصل نشد مقدار 

هاي مناسبي در براي ساير كاربردها نيز ماسك .پيكسل خروجي همان مقدار تصوير ورودي خواهد بود

 كاربردهاي مختلف مانند استخراج مرز، شناسي زيادي برايهاي شكلالگوريتم.  معرفي شده است2مرجع

 يافتن  وسازي، استخراج اجزاي متصل، ضخيم سازيپركردن ناحيه ، استخراج بدنه محدب، باريك

   .انداسكلت  معرفي شده

  تعميم به تصاوير خاكستري -3-7-4

  :شود بدين صورت تعريف ميb با fگسترش تصوير خاكستري 

)3-55(        b( )( , ) max{ ( , ) ( , ) | ( ), ( )  ; (x,y) D }ff b s t f s x t y b x y s x t y D⊕ = − − + − − ∈ ∈  

 درون (t-y) و (s-x)هاي جابجايي شرط اينكه عمل.  هستندb , f به ترتيب حوزه هاي Db , Dfكه 

 باشند، مشابه شرط موجود در تعريف دودويي گسترش است كه در آنجا دو مجموعه بايد الاقل fحوزه 

ر اينجا عمل ليكن د. در يك عنصر همپوشاني داشته باشند؛ اين معادله مشابه كانولوشن دوبعدي است

  .گيري، جايگزين جمع كانولوشن شده و عمل جمع نيز جايگزين ضرب شده استبيشينه

  :شود نيز به صورت زير تعريف ميb با fسايش تصوير خاكستري 

)3-56(       { }( )( , ) min ( , ) ( , ) | ( ), ( ) ; ( , )f bf b s t f x s t y b x y s y t y D x y D= + + − + + ∈ ∈  

وش را كاربرد اين ر) 19- 3(شكل . يك راه هموار سازي تصوير بازكردن و سپس بستن آن است

  .دهدبراي هموار كردن تصوير شمش نشان مي
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  )ب)                                                              (الف   (

  هموار كردن تصوير شمش با فيلتر شكل شناسي) تصوير اصلي شمش ب) الف)  19-3(شكل     

  پردازش تصوير رنگي ‐۸‐۳

با گذشت زمان . د شناسايي و استخراج شي از صحنه داردرنگ نقش بسيار مهمي را در اغلب موار

هاي قابل قبولي در دسترس حسگرهاي رنگي و سخت افزار الزم براي پردازش تصاوير رنگي با قيمت

 تصاوير به شودكه نياز اساسي به رنگ احساس نمي گيرند به طوري كه امروزه حتي در موارديقرار مي

هاي ا بعد از طراحي سيستم همواره امكان اين وجود دارد كه قابليتشوند زيرصورت رنگي برداشته مي

ها هنوز دماي نسبتا بااليي دارند و هنوز كامال سرد در اين پروژه نيز زماني كه شمش .آن را گسترش داد

ها و البته بعضي از قسمتهاي پس زمينه داراي رنگ شود دراين زمان شمشمياند عكسبرداري انجام نشده

 و به همين دليل هم از يك دوربين هستند هستند در نتيجه تصاوير رنگي براي ما بسيار مفيدتر قرمزي

در اين فصل ابتدا مروري بر مدلهاي رنگ خواهيم داشت  .كنيمرنگي براي گرفتن تصاوير استفاده مي

را مورد رنگي تمام  تصويربه روند تكاملي پردازش تصوير اشاره خواهيم كرد و سپس پردازش   و]38[

  . دهيمبررسي قرار مي
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  مدلهاي رنگ -3-8-1

  RGBمدل رنگ  -3-8-1-1

كنند اين مدل از اهميت  ضبط ميRGBبه دليل اينكه بيشتر سنسورهاي رنگي تصوير را با فرمت 

هاي طيفي اوليه قرمز، سبز و آبي ظاهر رنگ به صورت مولفه  هرRGBدر مدل . خاصي برخوردار است

فضاي رنگي مورد عالقه، مكعب تصات كارتزين است و زيراين مدل بر اساس سامانه مخ. شودمي

در اين مدل محدوده سطوح خاكستري از سياه تا سفيد در طول خط واصل اين . باشدمي) 20- 3(شكل

  .دو نقطه قرار دارد و ساير رنگ ها نيز نقاطي درون يا روي مكعب هستند

 
 RGBمكعب )  20-3(شكل

 بيت نياز خواهيم داشت RGB ،24 دهيم آنگاه براي سه رنگ  بيت نشان8 اگر هر مولفه رنگ را با 

توان هايي كه در اين فضا ميشود و تعداد كل رنگ گفته ميRGB بيت 24 تصوير ،به چنين تصويري

 به يك RGBدر پروژه انجام شده براي تبديل تصوير  . مي باشد216,777,16نشان داد برابر با 

در اين روش براي تعيين سطح  . استفاده شده استNTSCتصويرخاكستري از روابط استاندارد 

  :شودخاكستري هر پيكسل از رابطه زير استفاده مي

)3-57          (                                      brglevelgray 22.03.059.0 ++=  
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- ن مي به ترتيب مقادير مولفه هاي سبز، قرمز وآبي پيكسل مورد نظر را نشاb , r, gدر اين رابطه 

دهند و ضرايب موجود در اين رابطه از روي منحني حساسيت چشم نسبت به رنگهاي مختلف به دست 

  .اندآمده

  HSIمدل رنگ  -3-8-1-2

 و شدت رنگ (Saturation) درجه اشباع (Hue)در اين مدل رنگ با سه مولفه اصل رنگ 

(Intensity)زرد، نارنجي . (كنداست كه رنگ خالص را توصيف مي اصل رنگ صفتي. شود مشخص مي

در حالي كه اشباع ميزاني كه يك رنگ خالص با نور سفيد تركيب شده است را نشان ) يا قرمز خالص

، از اطالعات رنگ I اوال مولفه شدت، :ن دو عامل اصلي است مديوHSIسودمندي مدل رنگ . دهدمي

 روش دريافت رنگ توسط هاي اصل رنگ و اشباع رنگ رابطه نزديكي باثانياً مولفه. تصوير مجزا است

اصل رنگ يك زاويه است كه . دهد را نشان ميRGB و HSIرابطه بين مدل ) 21- 3(شكل  .انسان دارند

 صفر Hشود و داراي معموالً رنگ قرمز به عنوان مبدا انتخاب مي. شودنسبت به يك مرجع سنجيده مي

هاي مثلث مشخص  رنگ از محدودهاشباع با فاصله. شود در جهت پادساعتگرد زياد ميHباشد و مي

 باشد  مي1رنگي كه در روي محدوده باشد داراي اشباع  .شودمي

 
 RGBو HSIرنگ  مدلرابطه)  21-3(شكل                     

شدت رنگ هم فاصله عمودي رنگ از رنگ سياه . يعني هيچ نور سفيدي در آن وجود ندارد

در اينجا از .  و برعكس قابل تبديل هستندHSI به RGBولفه رنگ ي سه ماتبا كمي عمليات مثلث. باشدمي
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 به RGBها از تبديل رنگ ].39[كنيم كنيم و فقط به ذكر نتايج بسنده ميجزئيات محاسبات خودداري مي

HSI:  

)3-58                                             (

1

2

0.5(( ) ( ))cos ( )
( ) ( )( )

360
31 (min( , , ))

1 ( )
3

R G R B
R G R B G B
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S R G B
R G B

I R G B

θ

θ
θ
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  :RGB به HSIتبديل رنگ از  . نرماليزه شود1شود تا به تقسيم مي 360بر  Hكه معموال مقدار 

)3-59                                                                       (
)(3

)60cos(
cos1(

)1(

BGIR
H
HSIB

SIG

+−=
−°

+=

−=

  

- بيشتر چاپگرها و دستگاهمثال  .د كه كاربردهاي خاصي دارند دارندمدلهاي رنگ ديگري نيز وجو

  .كننددريافت مي CMYالعات رنگي را به صورت هاي كپي اط

  پردازش تصوير تمام رنگي -3-8-2

 1-8-2بسته به يك كاربرد خاصي ممكن است يكي از مدلهاي رنگ توضيح داده شده در بخش 

به . باشندها ميكنيم كه قابل اعمال به تمامي مدلدر اينجا روشهاي كلي را بررسي مي. بهتر از بقيه باشد

كستري، تبديلي كه يك تصوير رنگي را به تصوير رنگي ديگري بنگارد به صورت زير مانند تصوير خا

  :شودبيان مي

)3-60                                                 (1 2( , , , ) , 1, ,i i ns T r r r i n= =  

 .كنندام رنگ را در مدل خاصي بيان ميi  متغيرهايي هستند كه مولفه ri , siكه در ان 
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  كشش رنگ -3-8-2-1

-هاي آن همه مولفهفصل دوم تبديلي در نظر گرفته شود كه ورودي  كلي اين است كه مانندروش

هايي راكه در محدوده دلخواه ما يك روش ساده اين است كه رنگ .هاي رنگي پيكسل مورد نظر باشند

 در اطراف wاي مكعبي شكل به عرض مثال اگر محدوده. قرار ندارند به يك مقدار خاصي تبديل كنيم

) باشد اختالف بيشينه وكمينه مقداررنگي است كه مورد نظر ما ميw(مقدار خاصي مورد عالقه ماست 

در اين صورت رابطه زير بخشهايي از تصوير كه در اين محدوده رنگي قرار دارند را تغيير نداده و بقيه 

 مقادير رنگي r و بردار  رنگ مورد عالقه ما استaكه در آن بردار . نگاردمي 5/0بخشها را به رنگ خنثي 

  .ددهپيكسلهاي مختلف را نشان مي

)3-61 (              
0.5 / 2

, 1,2, ,i i
i

i

if r a w
s i n

r else
⎧ − >⎪= =⎨
⎪⎩

  

  پردازش هيستوگرام -3-8-2-2

 تصوير رنگي يهاروشهاي پردازش هيستوگرام تصوير خاكستري را مي توان به تك تك مولفه

.  مزيت آشكاري داردRGBسبت به  نHSIدر اين جا مدل . اعمال كرد و سپس نتايج را با هم تركيب كرد

  هر سه مولفه تحت تاثير تغيير هيستوگرام قرار خواهند گرفت و احتماال تركيب مجددRGBزيرا در مدل 

، مولفه شدت از اطالعات رنگ HSIكند در حالي كه در مدل آنها رنگي به جز رنگ اصلي را توليد مي

توان مولفه  انجام داد و در صورت نياز ميI بر روي توان تنها پردازش هيستوگرام راجدا شده است و مي

در . اشباع را نيز براي باال بردن روشنايي كل تصوير پردازش كرد و در نهايت سه مولفه را تركيب نمود

در پروژه انجام شده به توجه به تركيب رنگ .  دست نخورده باقي خواهد ماند(H)اين جا اصل رنگ 

) 22-3(شكل .  بهتر استRGBتري از روش  به صورت جزئيHSIوش تصوير برداشته شده موفقيت ر

 B سه مولفه رنگي RGBدرمدل  .دهد هيستوگرام را بر روي تصوير ورودي نشان ميينتيجه تعديل محل
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, G , R در مدل . ))ب-22-3( شكل (شوندل شده و سپس تركيب ميابتدا تعديHSI تنها مولفه هاي ،I , 

S مولفه  تعديل شده و سپس باHپ- 22-3(شكل (اند  تصوير اصلي تركيب شده((.  

    
 )ب)                                                                           (الف(

 
  )پ(

گرام با  هيستويتعديل محل)  پRGB هيستوگرام با استفاده از مدل يتعديل محل) تصوير اصلي شمش قبل از تشخيص لبه ب)الف) 22-3(شكل

 HSIاستفاده از مدل 

  همواركردن و تيزكردن تصوير -3-8-2-3

دهد كه اكثر پردازشهاي تصوير رنگي مطالب بيان شده در بخشهاي قبلي به وضوح نشان مي

, در اينجا هم فقط كافي است كه براي همواركردن .دنباشتعميمي از پردازش تصاوير خاكستري مي

 تصوير اصلي اعمال كنيم و براي تيزكردن B , G , Rي روشهاي همواركردن تك رنگ را به مولفه ها

ها اعمال كنيم و سپس آنها را براي به دست آوردن  را به تك تك مولفهHBF و يا HPتصوير فيلترهاي 

  .تيز شده تركيب كنيم تصوير هموار شده و يا
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  بنديبخش -3-8-2-4

 به  طرز دريافت رنگ توسط انسان دارد، مدلي است كه شباهت زيادي بهHSIبا توجه به اينكه 

است در اين مدل، مولفه شدت به ندرت براي  بندي راحتترين مدل براي بخشHSIصورت طبيعي مدل 

 در كنار S , Hهاي ولي مولفه كندزيرا هيچگونه اطالعات رنگي را حمل نمي .رودبه كار مي بنديبخش

با به كاربردن مدل  .ن رنگهاي مورد عالقه افراد ايجاد كننديلتر مناسبي را براي نگه داشتفتوانند هم مي

RGBدر اينجا هدف اين است كه مشخص كنيم يك پيكسل با بردار رنگ .شود نتايج بهتري حاصل مي 

a62-3(رابطه . در واقع بايد يك معيار شباهت تعريف شود. يا خير  به محدوده دلخواه ما بستگي دارد (

  .كندصله اقليدسي تعريف مياي را بر اساس فارابطه

)3-62(  222 )()()()()(),( BBGGRR
T azazazazazazazD −+−+−=−−=−=  

 از D(z , a) جزء ناحيه مورد عالقه قرار خواهد گرفت اگر فاصله اقليدسي zپيكسلي با بردار رنگ 

 نويز PDFبندي ابتدا تابع قبل از اعمال پروسه بخش] 40[درمرجع  . كمتر باشدDoيك مقدار آستانه 

بندي تصاوير رنگي بر پايه  پس از كاهش نويز يك روش جديد بخشتخمين زده شده است و

 همانطوريكه تا به حال مشاهده شده است اكثر مباحث تصاوير .هيستوگرام سه بعدي آنها ارائه شده است

  .باشند كه بايد بر روي چند مولفه رنگ انجام شوندرنگي تعميمي از مباحث تك رنگ مي

  گيرينتيجه ‐۹‐۳

هاي مختلف پردازش تصاوير خاكستري معرفي شدند ودر مورد آنهايي نيكدر طول اين فصل تك

همچنين مدلهاي مختلف رنگ بررسي  .اند بحث بيشتري انجام شدكه در اين پروژه به كار گرفته شده

  . شدند
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  مقدمه ‐۱‐۴

افزار نوري مناسب و تكنيكهاي پردزاش تصوير براي تحليل اده از سختماشين بينايي به معناي استف

 ماشين 80 و70هاي از دهه. تصوير است؛ بسته به كاربرد هدف خاصي از تحليل تصوير مورد نظر است

هاي كيفيت باال و هاي اخير پايين آمدن قيمت دوربينبينايي مورد توجه محققان بوده است ولي در سال

هاي ها و ورقبازرسي ابعادي وسطحي شمش

  هاي فوالدتوليدي شركت

  ۴ فصل
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هاي  سيستم1سازي بالدرنگروسسورهاي مورد استفاده در پردازش تصوير امكان پيادهافزايش سرعت پ

گيري ابعاد معموال خسته كننده در كارخانجات فوالد امور مرتبط با اندازه. مختلف را فراهم نموده است

از . ردشوند لذا بازرسي ماشيني كاركرد بهتري را ارائه خواهد كها خسته نمياست، در حالي كه ماشين

در اين . هاي فوالد آغاز شدهاي ماشين بينايي براي شركتها براي طراحي سيستم تالش80اواخر دهه 

گيري ابعاد محصوالت سيستم ها تالش شده است كه عالوه بر بازرسي خودكار محصول به منظور اندازه

 كاهش تلفات ارائه روشهايي براي كنترل پروسه توليد براي  مختلف،عيوبگيري و تشخيص و اندازه

هاي فوالدي با توجه به ابعاد سطح مقطع آنها به چند نوع مختلف از هاي توليدي شركتشمش. شود

  .شوند تقسيم مي2واسلب ، بلومجمله  بيلت 

هاي توليدي ها و ورق بازرسي ابعادي وسطحي شمشهاي مختلفبررسي روش ‐۲‐۴

  هاي فوالدشركت

) 1-4(همانطور كه در شكل .  طراحي شدline-scanبين  سيستمي به كمك سه دور1989در سال 

 يك دوربين نصب شده ،عرض و ارتفاع اسلبگيري هر يك از ابعاد طول مشخص است براي اندازه

ابعاد محاسبه  و در نهايتشده است اطالعات حاصل شده از هر سه دوربين در پايگاه داده با هم بررسي 

  ]. 41[شوندمي

                                                      
1  Real time 
2  Billet,Bloom,Slab 
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 گيري سه بعد طول و عرض و ارتفاع اسلب  سه دوربين استفاده شده براي اندازه)1-4(         شكل 

 طراحي شده و 2هاي داغ فوالديورق 1 سيستمي براي يافتن اشكاالت همواري1993در سال         

-lineافتن اشكاالت سطح، يك دوربين  يدر اين سيستم براي. در برخي از كارخانجات اسپانيا نصب شد

scanاي تعبيه شده بود هر دوربين هم به يك كامپيوتر صنعتي جداگانه) 2-4( ليزر مطابق شكل  و يك

  بود؛ به اين صورت كه نور تكرنگي به 3گوش سازي نوريروش به كار رفته برپايه سه. متصل شده بود

-شده از سطح ورق پس از جمع شدن توسط لنز به دوربين ميشود و نور منعكسسطح ورق تابانده مي

تغييراتي را در محل تشكيل تصوير ) كه ناشي از ناهمواري ورق است(تغيير ارتفاع در سطح ورق . رسد

اي بين ارتفاع ورق و محل تشكيل بنابراين يك رابطه. كندليزر در ديودهاي نوري دوربين ايجاد مي

 را به صورت توان در نهايت سطح ورقتصوير نور منعكس شده از ليزر وجود دارد كه به كمك آن مي

  :آيدطول ورق در اين مدل از رابطه زير به دست مي .كامل بازسازي كرده و كيفيت آن را كنترل كرد

)4-1                                                          (2 2 2
1 1

1
( ) ( )

N

i i i i i
i

L y y v t t− −
=

= − + −∑  

 [ti-1,ti]يبي ورق در بازه زماني  سرعت تقرVi.   مقادير دو ارتفاع متوالي از ورق هستندyi-1 و yiكه 

  ]. 43و42[دهداست اين معادله تقريبي خطي از طول ورق را به دست مي

                                                      
1 Flatness defects 
2 Hot strip mill 
3 Optical traingulation 



 ۷۳

 طراحي 1997هاي فوالدي در سال سيستم ديگري براي بررسي همواري و خرابيهاي سطح ورق

-4(ل همانطوري كه در شك.  و يك كامپيوتر استفاده شدarea-scanدر اين طراحي از يك دوربين . شد

خرابيهايي كه فقط در يك  طرف ورق يا وسط آن قرار (شود براي پوشاندن خرابيهاي محليديده مي) 3

. شودشوند و سپس كل سطح توسط دوربين اسكن مي دسته نور ليزر به سطح ورق تابانده مي5) دارند

مادون   وجود فيلترهاياوير نويزي ب گزارش شده است كه اثر آن تصc°900-700دماي ورق در حدود 

تشخيص لبه استفاده شده و محل  و قرمز است؛ در اين كار تكنيكهاي پردازش تصوير مانند بهبود تصوير

. تقاطع  نور ليزر با ورق پيدا شده است و در نهايت ارتفاع ورق در نقاط مختلف به دست آمده است

كارخانه فوالد چين ا كردن همواري سطح ورق در نصب سيستم دريك  در پيدmm1±دقتي در حدود 

  ].45و44[حاصل شده است 

 
 سه گوش سازي نوري براي يافتن اشكاالت همواري سطح ورق هاي داغ فوالدي )  2-4(        شكل

تواند در تشخيص اين خرابيها استفاده  خراب ورق نيز مياختالف دماي بين سطح سالم و سطح 

  . ]46[شود
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  وبه كمك ليزرarea-scan با دوربين عكسبرداري ازسطح ورق هاي فوالدي) 3-4(       شكل 

- هاي مختلفي به كار گرفته شدهگيري خميدگي در كارخانجات توليد ورق فوالد روشبراي اندازه

 كلي ورق پيدا شود وسپس خميدگي از روي آن 1شود كه ابتدا منحنيدر اين روشها سعي مي .اند

-هاي فوالدي به صورت كلي به دو دسته تقسيم ميروشهاي درآوردن منحني كلي ورق. حاسبه شودم

 :شوند

 .در اين گروه سه روش كلي وجود دارد :هاي نورتشخيص دهنده و استفاده از نور ليزر 

اي   در اين روش دماي ورق بايد به صورت قابـل مالحظـه            :ع شده از ورق داغ    طگيري نور سا  اندازه -

  .  باشدباال

هـاي نـور در     تشخيص دهنده . كندع مي طها  نور را سا    منبعي از زير ورق   : تشخيص نور پشت ورق    -

مشكل اين روش هم نصب منـابع       . كنندباالي ورق با تشخيص محل نور، منحني ورق را پيدا مي          

  .نور در زير ورق است كه مشكالت زيادي دارد

 .شود  برگشتي منحني ورق حاصل ميشود و از نورنور به سطح ورق تابانده مي -

   و ماشين بيناييCCDاستفاده از دوربين هاي  

                                                      
1  Profile 
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گيري منحني ورق از ليزر و ايي استفاده شده است كه براي اندازهاز سنسورهاي لبه] 47[در مرجع

نمايش داده ) الف-4-4(نماي كلي چنين سنسوري در شكل . كنندهاي نور استفاده ميتشخيص دهنده

محل شروع ، سنسور شروع. تاباند  فوالدي ميورقك اسكنر چندضلعي ليزر نور را به سطح ي. شده است

-نور به صورت عمودي تابانده مي(عرض صفحه ع شده پس از طي طدهد؛ نور سااسكن را نمايش مي

تعداد پالسهاي موجود در ) ب-4- 4(با توجه به شكل . كندهاي نور برخورد ميبه تشخيص دهنده) شود

  .كند بين سيگنال شروع و سيگنال تشخيص نور، محل لبه را آشكار ميفاصله

       

  )ب)                                                                     (الف (

 چگونگي تشخيص لبه)نماي كلي سنسورلبه اي ب) الف)  4-4(شكل

دهد ا استفاده شده است نشان ميهگيري منحني ورقسيستمي را كه براي اندازه) 5- 4(شكل 

 براي DS و WS3هاي ورق و سنسورهاي گيري مكان لبه براي اندازهWS2 و WS1اي سنسورهاي لبه

فرض كنيد كه . شونداستفاده مي) عمود بر راستاي حركت اصلي(گيري عرض ورق وحركت افقي اندازه

f(x) ،منحني حاصل شده به صورت زير  منحني واقعي ورق باشد پس از حركت افقي و چرخش ورق

  : خواهد بود

)4-2                                                                (( , ) ( ) ( ) ( )F x t f x R t x V t= + +  
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 هاگيري انحناي ورقسيستم نصب شده براي اندازه)  5-4(       شكل 

براي پيدا كردن منحني اصلي . ست بيانگر حركت افقي ورق اV(t) بيانگر چرخش و R(t)كه در آن 

 : استفاده كردF(x,t)توان از مشتق دوم مي

)4-3                                                                          (
2 2

2 2

( , ) ( , )F x t f x t
x x

∂ ∂=
∂ ∂

  

  .بازسازي كرد) 4-4( را با رابطه f(x)حال مي توان 

)4-4                          (                                         
2

2

( , )( ) [ ] .F x tf x dx dx
x

∂=
∂∫∫  

  .هاي داغ استفاده شده استگيري خميدگي ورقنيز از دو يا سه دوربين براي اندازه] 48[در مرجع 

در راستاي حركت ورق است بطوري كه محل لبه در اول، وسط  روش ديگر قرار دادن سه سنسور

 2 و تقسيم بر شدهخروجي سنسورهاي دو انتها با هم جمع . ر همزمان داشته باشيمو آخر ورق را به طو

 مقدار خميدگي صفر است در غيراين صورت ،اگر نتيجه با خروجي سنسور وسط يكسان باشد. شود مي

ها البته قبل از مقايسه نتايج سه سنسور خروجي. خميدگي را مي توان از اختالف محاسبه شده پيدا كرد

  ].49[ثيت شوندبايد  به يكديگرنسبت 

 تشكيل شده است كه مطابق CCD از سه دوربين سياه و سفيد ]50 [سيستم ارائه شده در مرجع

 درجه است و 60هاي فوالدي حدود ها نسبت به ورقزاويه اين دوربين. اندبندي شدههپيكر) 6-4(شكل 

ا براي محافظت بيشتر سيستم پرهيز شده هبندي عمودي دوربينهاز پيكر. كمي با هم همپوشاني دارند
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  هستند كه اين مساله موجب كاهش تغييرات نور در قسمتهاي مختلفIRدوربين ها فاقد فيلتر . است

اند  وصل شده1رنگ سه ها به يك كانال كارت گرابربينروهر يك از د. ورق هاي داغ مي شود

از طرفي ديگر . شوندها قرار داده ميه دوربينسيگنالهاي زماني به طور مشترك و همزمان در اختيار هم

 -2ه  سيگنال وجود ورق در صحن-1: شودانبي به كامپيوتر فرستاده ميدو سيگنال از طريق وسايل ج

  .كامپيوتر از طريق شبكه وپورت سريال به سيستم محاسباتي خودكار متصل است. سرعت ورق

 
 هاي فوالديگيري انحناي ورق ي اندازهنصب سه دوربين سياه و سفيد برا) 6-4(     شكل

ها شروع به اسكن دوربين. شودآغاز ميصحنه گيري با تحريك سيگنال وجود ورق در سيستم اندازه

به  با توجه به سرعت ورق تصاوير. ها خارج شودكنند تا زماني كه كل ورق از ديد دوربينمحيط مي

اثرات پرسپكتيو موجود در . در برداشته باشند  ورق راشوند كه اطالعات جديدي ازاي برداشته ميگونه

ها در اين پروسه سه تصوير برداشته شده از دوربين شود؛تصاوير به وسيله پروسه كاليبراسيون جبران مي

شده و شوند و با در نظر گرفتن يك صفحه مستطيلي كاليبرهبه يك مرجع ثابت ثبت مينسبت 

 هموگرافي براي يافتن مختصات جهاني ماتريساز  .شوند بين پيدا ميعكسبرداري از آن پارامترهاي دور

-تصاوير برداشتي از كانالهاي مختلف به صورت مجزا پردازش مي. شودنقاط روي صفحه استفاده مي

يافت ) مشترك براي همه(شوند و در نهايت در هر كدام از آنها لبه ورق داغ فوالدي در يك سمت آن 
                                                      
1 RGB grabber card 
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ها از روش  براي يافتن لبه. شوند از كاليبره شدن به معادل جهاني آنها تبديل ميشود و نقاط لبه پسمي

Cannyي به هم اشده با استفاده از تكنيك سادهسه تصوير كاليبره. شود استفاده مي1 و دقت بين پيكسلي

ي داراي لبه واقعي ورق داغ فوالدي پيوسته است يعن. تا منحني كلي لبه ورق حاصل شود خورندپيوند مي

گوشه نيست بنابراين مشتق آن در هر نقطه بايد پيوسته باشد، لذا براي پيوند زدن تصاوير مختلف از اين 

شود و اگر سه تصوير مشتق لبه ورق در ابتدا و انتهاي هر تصوير محاسبه مي. شودموضوع استفاده مي

 ، با مشتق لبه صفحه در f1 تصوير  باشند، مشتق لبه صفحه در انتهايf3, f2, f1برداشته شده به ترتيب 

ميزان چرخشي است كه صفحه متناسب با  بايد برابر باشد لذا اختالف بين اين دو مشتق f2ابتداي تصوير 

 ±5mmنتيجه به دست آمده از اين روش حدودا . در هنگام حركت انجام داده است و بايد جبران شود

  . ست طول ورق گزارش شده ادر كل

هاي فوالدي براي هر سمت يك سيستم مطابق شكل  نيز براي بازرسي سطح بيلت]51 [در مرجع

 درجه بين 1,55 درجه و با اختالف زاويه 45 اشعه نور با زاويه مياني 5. در نظر گرفته شده است) 4-7(

سطح بيلت توسط گوش سازي نوري تصوير شوند؛ با استفاده از سههر دو اشعه به سطح بيلت تابانده مي

پس از يافتن محل . شودكند برداشته مي كه به صورت عمودي به سطح بيلت نگاه ميarea scanدوربين 

نقاط نور ليزر در تصوير ارتفاع كليه نقاط سطح بيلت از بررسي مقدار روشنايي متناظر آنها در تصوير 

  .شودشود و سرانجام ارزيابي كيفيت بيلت از روي آن انجام ميحاصل مي

 پشنهاد شده ]52[روش ديگر براي يافتن خميدگي اسلب در كارخانجات نورد و فوالد در مرجع 

  ).8-4شكل (شود  متري يكدفعه با دوربين برداشته مي10در اين روش تصوير اسلب . است

                                                      
1 Sub pixel edge detection 
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     سطحي بيلتعيوب براي يافتن area scan عكسبرداري با دوربين )7-4(شكل 

 

نقطه مشخص از سطح يك  شود و چهاركبار در ابتداي نصب سيستم انجام ميمرحله كاليبراسيون ي

شوند، سپس به كمك تعيين مي) كه اثر پرسپكتيو ندارند(بيلت انتخاب شده و مختصات جبران شده آنها 

شوند، سپس هر بار كه تصوير  الزم پيدا شده و ذخيره ميprojectiveپارامترهاي تبديل  اين چهار نقطه،

سپس . شود يافته شده جبران ميprojectiveشود ابتدا اثرات پرسپكتيو آن با تبديل برداشته ميجديدي 

هاي تصوير باانجام عمل باز كردن با پركردن چاله .شودتصوير خاكستري به سياه و سفيد تبديل مي

ز معيار  بخش موجود در تصوير، تصوير اسلب به دست مي آيد و بعد او انتخاب بزرگتريني شناسشكل

   استفاده MAT براي يافتن تبديل 1EDM فاصله اقليدسي 

 
 گيري خميدگي آنبراي اندازه دوربين  يك متري با10اسلب كل تصوير برداشتن  ) 8-4(شكل          

                                                      
1 Euclidean Distance Map 
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 MAT براي بهتر كردن عملكرد تبديل. آيدشود و به اين ترتيب محور مركزي اسلب به دست ميمي

اسلب به (شوند مي كه از مركز تصوير بيشتر از يك آستانه فاصله دارند حذف ، نقاطي از محور مركزي

. شود يك منحني درجه دوم تخمين زده ميو سپس محور مركزي با) شودوسط تصوير تطبيق داده مي

در نظر بيشترين فاصله خط واصل بين دو انتهاي منحني حاصل و خود منحني به عنوان مقدار خميدگي 

0.9ها با خطاي در اين روش خميدگي اسلب.شودگرفته مي /mm m±گيري شده است و  اندازه

25هايي تا حد خميدگي /mm mاندگيري شده با موفقيت اندازه.  

  گيرينتيجه ‐۳‐۴

هاي فوالدي ها و شمشگيري مشخصات هندسي ورقدر اين فصل روشهاي مختلفي كه براي اندازه

روشهاي مبتني بر ليزر بيشتر براي يافتن عيوب سطحي و در برخي . د شده است را بررسي كرديمپيشنها

سنسورهاي مكاني كه در مسير ورق يا شمش . شوندموارد براي يافتن خميدگي محصوالت استفاده مي

نايي دو نوع ماشين بيهاي مبتني بر سيستم. نداگيري خميدگي به كار رفتهگيرند نيز براي اندازهقرار مي

شود و يا از چند اي نصب ميهاي جداگانههاي مختلف ورق و شمش دوربين براي وجه-1. اندبوده

 دوربين تصوير كلي ورق يا -2. شودها استفاده مي مشخصات ورق يا شمشگيري دوربين  براي اندازه

با توجه به . شودل ميدارد و سپس با پردازش آن، اطالعات مربوط به ورق يا شمش حاصشمش را برمي

رسد گيري ابعاد هندسي آن، به نظر ميگيري خميدگي همزمان با توليد شمش در كنار اندازهاهميت اندازه

گيري كند اهميت خاصي كه طراحي سيستمي كه بتواند خميدگي و ابعاد هندسي شمش را همزمان اندازه

مچنين كاهش هزينه و زحمت نگهداري آن همچنين براي كاهش هزينه تمام شده سيستم وه. داشته باشد

در فصل بعدي ما سيستمي را پيشنهاد خواهيم كرد كه تنها با . ها بايد تا حد ممكن كم باشندتعداد دوربين

 با استفاده از يك دوربين قادر است ابعاد هندسي شمش را در كنار خميدگي و ساير مشكالت ابعادي آن

  . حساب كنددقت خوبي
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ابتدا با بررسي شرايط موجود . شودتر بررسي مي به صورت جزئيدر اين فصل پروژه انجام شده

مرحله نتيجه  در هر. شوند و در ادامه الگوريتمهاي ارائه شده  بررسي ميشودبندي سيستم انجام ميپيكره

   .شود و در نهايت دقت حاصل شده از روش موجود بررسي خواهد شدان داده ميست آمده نشبد

 

هاي هاي هندسي شمشصهتشخيص مشخ

  شده افزار طراحينرمافزار و سخت:فوالدي

  ۵ فصل
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  مقدمه ‐۱‐۵

هاي توليدي اين شركت با توجه به ابعاد مقطعي  شمش(KSC)طبق استاندارد شركت فوالد اهواز 

براي دو محصول بيلت و بلوم دقت الزم در ) 1-5(جدول . شوندآنها بيلت، بلوم يا اسلب ناميده مي

آمده ) 1- 5(پيچش نيز در جدول شدگي و مقدار حداكثر خميدگي، لوزي.دهد گيري را نشان مياندازه

-كاري كه امروزه توسط انسانها انجام مي ،دهيم ها را انجام مي ابعادي شمشدر اين پروژه بازرسي. است

 كنار ها را دربه اين ترتيب كه پس از سرد شدن محصوالت كارگران عرض، ارتفاع و طول شمش. شود

هايي كه اختالف ابعاد مقطعي و طول آنها با شمش. كنندگيري ميساير اشكاالت مثل خميدگي اندازه

باشد و يا مقدار اشكاالت آنها بيشتر از مقادير ذكر شده ) 1- 5(هاي جدول مقاديرنامي بيشتر از محدوده

شوند و بسته  تحويل داده نميها به خريداراين شمش. شوندبندي ميباشند به عنوان شمش ناسالم دسته

كنيم، بازرسي  سيستمي كه در ادامه آن را بررسي مي. شودهاي ديگري از آنها ميبه نوع اشكال، استفاده

شمش را به صورت همزمان با توليد و پروسه سرد شدن آنها انجام داده و در نهايت عرض، ارتفاع ، 

كه طبق استاندارد مذكور نقصي رخ داده باشد آن را طول و اشكاالت آنها را محاسبه كرده و در صورتي 

  . شركت فوالد پردازش شوندMISهاي اين سيستم بايد توسط نرم افزار خروجي. دهدگزارش مي

  بندي سيستم پيكره ‐۲‐۵

پروسه توليد به صورت پيوسته است و . كنندها به طور پيوسته در داخل كانالي حركت ميشمش

را هاي مكانيكي موجود آن  طول شمش به مقدار تعيين شده رسيد سيستماگر. شودهيچ گاه متوقف نمي

  .دهند تشخيص داده و سپس دستگاههاي برش عمل بريدن را انجام مي
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  )KSCمربوط بهAS 02.92.03.01.02.برگرفته از استانداد(تعريف ومقادير مجاز پارامترهاي بازرسي شمش هاي فوالدي  :1-5جدول 

با توجه .  است3cm/sقبل از بريده شدن، سرعت حركت شمش پيوسته كه هنوز داغ است حدود 

اب  انتخFOV1 ،30cm×30cmكند لذا  حركت مي30cmبه اين كه شمش داخل كانالي به عرض تقريبي 

                                                      
1 Field of View 

Tolerances Inspection Item 

  
Size Billet Bloom
260 - ±5mm
200 - ±5mm
150 ±5mm ±5mm
130 ±4mm - 
100 ±3mm - 

                   

                 

1-Cross 

sectional 

dimension  

Bloom caster: ±100mm for all 

length 

Billet caster: ±75mm for all length 

       

         

 
2-Length 

|a-b|≤ H x 3% 

Where: 

H: Nominal Size 
          

3-

Rhomboid 

difference in 

diagonal 

length 

 

a) Max. 60mm (over 9 m length) 

and Max. 30 mm(less than 9 m length) 

b) Max. 6mm/m 

 

 

 

4-Bend 

a)Bend in 

whole length 

b)Bend 

per meter 

h: Max 20 mm/whole length (12 m)

           

5-

Twist(Torsion) 
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 در 0.5mmحاال براي رسيدن به دقت . شود كه همواره شمش در ديد دوربين قرار داشته باشدمي

در ضميمه الف جزئيات (شود  پيكسل انتخاب مي640×480گيري عرض و ارتفاع دوربيني با دقت اندازه

باط دارد و  همواره با دوربين ارت(IPC) كامپيوتر صنعتي .)افزار را بررسي خواهيم كردانتخاب سخت

دوربين نيز پس از گرفتن . دستور برداشت عكس جديد از طرف كامپيوتر به دوربين ارسال مي شود

دستور . گيردفرستد و تصوير جديد تحت پردازش قرار ميجديد آن را به كامپيوتر مي) تصوير(عكس

  . شودبرداشت عكس بعدي پس از پايان يافتن كار پردازش تصوير فعلي صادر مي

 است، با توجه به اينكه در هر تصوير 3cm/sها نطور كه قبال گفته شد سرعت حركت شمشهما

شود و نيز در نظر گرفتن اين مساله كه بين دو تصوير متوالي  از شمش عكسبرداري مي30cmجديد 

مدت زمان بين برداشتن ) شود علت اين امر بعدا شرح داده مي( از شمش بايد مشترك باشد 20cmحدود 

10تصوير متوالي حدود دو  3
3 /
cm s
cm s

  وقت دارد كه پردازش يك تصوير 3s  است يعني نرم افزار حدود ≈

  .را تمام كرده و دستور برداشتن عكس جديدي را صادر كند

اين امر با (شود و چنانچه شمش وارد صحنه شده باشد تصوير برداشته شده از دوربين بررسي مي

شوند در غير اين صورت بقيه كارهاي پردازشي انجام مي) شودندي انجام ميبيك پردازش ساده بخش

پس از پردازش كل شمش، چنانچه انتهاي شمش وارد . شوددستور برداشتن عكس ديگري صادر مي

اطالعات ) خواهد رسيد ها به اطالع برنامه اصلياين امر از طريق يكي از زيربرنامه(صحنه شده باشد

زش تصاوير مختلف به همديگر پيوند خورده و نتايج حاصل در يك فايل خروجي حاصل شده از پردا

 شمش بعدي تا ورودگيرند د و مجددا عكسهاي برداشتي از دوربين مورد بررسي قرار مينشوذخيره مي

نيز تصويري ) ب- 1- 5(دهدو شكل نماي كلي نصب رانشان مي) الف-1- 5(شكل  .تشخيص داده شود

  .دهد كه سيستم نهايي بايد در آنجا نصب شود اهواز را نشان مياز سايت شركت فوالد



 ۸۵

                         
  )ب)                                                                                           (الف  (

براي بازرسي . خط توليد بيلت مي باشد6الد اهوازكه شامل بخشي ازسايت شركت فو) نماي كلي سيستم ب)لف  ابندي سيستم پيكره)1-5(شكل

 IPCهر خط توليد سيستمي مشابه شكل الف بايد نصب شود البته مي توان در صورتيكه مشكل زمان وجودنداشته باشد ،چند دوربين را به يك 

  .متصل كرد

نجام شد كه اي ا آميزي آنها به گونه چند مدل مكعب ساخته شد و رنگتست الگوريتمهابراي 

تصوير برداشتي ) 2-5(شكل . سازي شوندتركيب شي و پس زمينه تصاوير اصلي در شركت فوالد شبيه

هاي تصاوير برداشتي از شركت فوالد با دوربين. دهد از شمش واقعي و شمش مدل شده را نشان مي

فقت نكردن شركت فوالد به دليل  موا. ند و لذا كيفيت خوبي ندارندامعمولي و از فاصله دور گرفته شده

سازي سخت افزار و تست نرم افزار در محل سايت تا زمان دفاع از اين پروژه ميسر نشده و امكان پياده

صل هر جا كه كلمه شمش استفاده در ادامه اين ف. كنيمشده از آزمايشگاه بسنده ميما تنها به نتايج حاصل

بندي كه ما از در بخش. اندشدهسازي شگاه مدلهايي است كه در آزماي منظور ما همان شمششودمي

 و بندي روي تصاوير واقعي را نشان خواهيم دادكنيم نتيجه بخشويژگيهاي رنگ شمش استفاده مي

در بقيه . كندهمانطور كه خواهيم ديد الگوريتم پيشنهادي به خوبي شمش را از پس زمينه جدا مي

 مانند زاويه(و ويژگيهاي كلي نصب ) نند شكل مكعبي آنهاما(ها الگوريتمها از ويژگيهاي هندسي شمش

شود كه از اين نظر فرقي بين نصب آزمايشگاهي و نصب اصلي در استفاده مي) ها به صحنهورود شمش

  . اندسازي شده پيادهMatlab با نرم افزار هاالگوريتم . وجود نداردسايت
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  )ب                                                               ()                    الف(

تصوير شمش گرفته شده در سايت،اين تصوير با ) الفمقايسه تصوير شمش گرفته شده در سايت شركت فوالد و مدل آزمايشگاهي) 2-5(شكل 

 مدل آزمايشگاهي )ب.يت مناسبي نداردبزرگنمايي ديجيتالي و با دوربين هاي معمولي حاصل شده است و به اين علت كيف

        

  هاي فوالديافزار بازرسي ابعادي شمشنرم ‐۳‐۵

- پس از برداشت تصوير توسط دوربين و انتقال آن به كامپيوتر، برنامه اصلي كه مديريت اجراي نرم

نه در صورتي كه هنوز شمش وارد صح. زندبندي را صدا ميبرنامه بخش زيرافزار را در اختيار دارد،

دهد و  اي را تشخيص نمياين برنامه هيچ شي) در محدوده ديد دوربين قرار نگرفته باشد(نشده باشد 

يابد تا شمش دهد؛ اين رويه آنقدر ادامه مي برنامه اصلي دستور برداشت تصوير بعدي را به دوربين مي

 نسبت به يكديگر پس از ورود شمش، جهت اطمينان از انطباق تصاوير برداشتي. شودوارد صحنه مي

و سپس  شودشود ثبت مي زمينه ثابتي كه در اول به برنامه داده ميتصوير برداشته شده نسبت به يك پس

بندي، خطوط مرزي شمش تقريب زده پس از بخش. شودتقسيم ميزمينه تصوير به دو بخش شي و پس

مي شود كه عمليات تشخيص شوند و در ادامه در اطراف خطوط تقريب زده شده يك ماسكي ايجاد مي

). در مورد مزيت اين كار بعدا صبحت خواهيم كرد(شود لبه و پيوند لبه تنها در داخل اين ناحيه انجام مي

همانطور كه ذكر شد تنها . شوندگيري ميپس از يافتن خطوط لبه دقيق شمش، عرض و ارتفاع اندازه

 است لذا اين بخش جديد شناسايي شده و از بخشي از شمش در هر تصوير جديد، تازه وارد صحنه شده

پس از اينكه پردازش يك تصوير تمام . شودهاي شمش استفاده ميآن در ساخت منحني كامل يكي از لبه
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يابد كه برنامه تشخيص  اين رويه آنقدر ادامه مي. شودشد فرمان گرفتن تصوير جديد به دوربين داده مي

ساير اشكاالت شمش نيز محاسبه  و انحنا  كند، در اين لحظه طول،لبه ورود نقاط پاياني شمش را گزارش

براي حذف اثر پرسپكتيو و ارتباط بين . شوند دست آمده در يك فايلي ذخيره مينتايج ب و شوندمي

 هموگرافي و تشكيل جدول جستجو تواما ماتريس از  cmمقادير پيكسلي تصويرو مقادير واقعي در معيار 

  .  آنها را بعدا بررسي خواهيم كرداستفاده شده است كه

- همانطور كه مشاهده مي. نشان داده شده است) 3-5(الگوريتم كلي برنامه بازرسي شمش در شكل

و پارامترهاي بازرسي به صورت دستي به برنامه داده ) بدون حضور شمش(زمينه تنهاشود تصوير پس

  خواهد بود و با چك كردن مقادير مجازخروجي برنامه گزارشي از ابعاد شمش واشكاالت آن. شوند مي

-تر بخشدر ادامه به بررسي جزئي. مطابق استاندارد، سالم يا ناسالم بودن شمش را تشخيص خواهد داد

  .پردازيمهاي مختلف مي
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عورش

یاهسيرتام،اهنتهنيمزسپريوصتندرکراب
درادناتسایورزایسرزابیاهرتماراپونويساربيلاک

لوصحمعونباختناودالوفتکرش

ديدج) ريوصت(سکعنتفرگ

اهنتهنيمزسپهبتبسنريوصتتبث

هنحصدراوشمشايآ
؟تساهدشريوصت

ريوصتیدنبشخب

تساهدشهتفرگنالاهکیريوصتویلبقريوصتنيبشمشتکرحرادقمهبساحم

شمشعالضابيرقت

یبيرقتعالضافارطاردهبلدنويپوصيخشت

شمشديدجتمسقردلوطوعافتراوضرعیريگهزادنا

نآیلکینحنمهبشمشديدجشخبندرکهفاضا

ديدج) ريوصت(سکعنتفرگ

ريخ

هلب

A1A3 A2

           
   نمودار گردشي نرم افزار بازرسي ابعادي شمش هاي فوالدي)  3-5(شكل



 ۸۹

 
 )3-5(امه شكلاد

  

  ثبت تصوير -5-3-1

با توجه به اينكه مقايسه پيكسل به پيكسل تصاوير برداشتي متوالي از اهميت خاصي برخوردار است 

و در جاهاي مختلف از آن استفاده شده است الزم است كه قبل از هر عملي تصوير برداشته شده نسبت 

 دوربين و انحراف بيش از حد لنز را چنين كاري مشكالت ناشي از لرزش. شودبه يك مرجع ثابت ثبت 

د كافي است كه بجايي ممكن است به وجود آمده باشاز آنجا كه فقط مشكالت جا. از بين خواهد برد

با توجه به ساده بودن . فقط مقدار جابجايي بين دو تصوير پيدا شده و يكي نسبت به ديگري ثبت شود

براي اين كار بخشي از تصوير كه . ايمه استفاده كردهنوع تغييرات ما از روش همبستگي متقابل  نرماليز

زمينه اي كه در ابتداي برنامه بار مي پس(زمينه خواهد بود با مرجع ثابت دانيم همواره به عنوان پسمي

اي كه  مختصات نقطه. شودشوند و تابع همبستگي نرماليزه شده آنها محاسبه ميدر نظر گرفته مي) شود
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شود با مقدار جابجايي بين تصوير اصلي و تصوير مرجع متناسب ن نقطه بيشينه ميتابع همبستگي در آ

زمينه را كه در محاسبه ميزان جابجايي هايي از دو تصوير اصلي و پسجابجايي بخش) 4- 5(شكل . است

در صورتي كه نصب به درستي انجام شده باشد و . دهد اند را نشان ميبراي ثبت دو تصوير استفاده شده

  دوربين خوب انتخاب شده باشد معموال مقدار جابجايي صفر خواهد بود و در نتيجه براي باال 1حافظم

  .توان از انجام اين بخش صرفنظر كردبردن سرعت برنامه مي

        
  )ب)                                                                                (الف(

مستطيل هاي مشخص شده محل ناحيه نمونه .تصوير اصلي )تصوير پس زمينه ب)  الف  زمينهتصوير شمش نسبت به پس ثبت )4-5(شكل

 .  انتخاب شده در تصوير اصلي و محل پيدا شده آن را در تصوير پس زمينه نشان مي دهند

  بندي تصوير بخش -5-3-2

در نهايت ماسكي ايجاد شود و در اين مرحله كل تصوير به دو بخش شي و پس زمينه تقسيم مي

روشي كه ما براي .  دارد0زمينه مقدار هاي پس و براي پيكسل1هاي شي مقدار شود كه براي پيكسلمي

اي،  بندي ناحيهايم عالوه بر استفاده از رنگ به عنوان عنصر اصلي از بخشبندي استفاده كردهبخش

و )سبز(G، ) قرمز(Rهاي مقدار رنگ) ب-5-5(شكل . گيرد بهره مي نيزگيري و تفاضل تصاويرآستانه

B)دهد نشان مي) الف- 5-5(ها را در راستاي خط دلخواه مشخص شده در تصوير پيكسل) آبي .

هاي سبز و آبي ها با مولفهشود در بخش مربوط به شي مولفه قرمز پيكسلهمانطوري كه مشاهده مي

                                                      
1Housing 
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باشند اين اختالف به  متمايل به قرمز ميتفاوت فاحشي دارد و همچنين در بخشهايي از پس زمينه كه

اي كه در تصويرهاي اصلي شمش نيز وجود قابل ذكر است كه پس زمينه. صورت كمتري وجود دارد

در . گذاردباشد زيرا گرماي ناشي از شمش روي آنها نيز تاثير ميدارد، داراي رنگي متمايل به قرمز مي

  .دهيم بندي ارائه مياينجا دو روش را براي بخش

. زمينه استبندي مبتني بر اختالف مقادير رنگهاي قرمز و سبز در شي و پسروش اول بخش

_تصوير جديدي كه با استفاده از  image imagenew image red green= شود براي ساخته مي −

تفاضل "با توجه به توضيح داده شده اين روش را .  شي داراي مقادير بزرگتري خواهد بودهايپيكسل

  .مي ناميم "ساده

               
  )ب)                                                                             (الف (

مقدار رنگ هاي قرمز،سبز و آبي پيكسل ها در راستاي خط ) ) تصوير شمش ب) الف پروفايل تصوير شمش در راستاي خط دلخواه ) 5-5(شكل 

 ير الفدلخواه مشخص شده در تصو

هاي از آنجا كه مقادير قرمز و سبز پيكسل. كندروش ديگر از ويژگيهاي كلي تصوير نيز استفاده مي

توان از زمينه تصوير به مقادير متوسط آنها در تصوير پس زمينه ثابت نزديك هستند ميمربوط به پس

  :]53[بندي استفاده كردرابطه زير براي بخش

)5-1                      (                             
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هاي قرمز و سبز تصوير  ضريبي است كه از تقسيم مقدار متوسط مقادير مولفهα ،1- 5در رابطه 

هاي  مولفهredimage و greenimage تصوير خروجي بوده و new_ image. آيدزمينه تنها به دست ميپس

هاي سبز و قرمز به مقدار تصوير، چون مقادير مولفهزمينه پسدر بخش .  سبز تصوير فعلي هستندقرمز و

 مقدار بسيار كوچكي خواهد داشت ولي در new_imageمتوسط آنها در تصوير پس زمينه نزديك هستند 

ولفه بخش شي چون مولفه سبز تصوير از متوسط آن در تصوير پس زمينه بسيار كمتر است بنابراين م

image.greenα بسيار كوچك شده و new_imageدر واقع دراين .  مقدار قابل توجهي خواهد داشت

بندي شوند زمينه كه متمايل به قرمز هستند به عنوان شي بخشروش احتمال اينكه بخشهايي از پس

 .جواب الزم را خواهد داديابد ولي هزينه محاسباتي آن باالتر است و در اكثر موارد روش اول ميكاهش 

  . مي ناميم"تفاضل وزن دار"با توجه به توضيح داده شده اين روش را 

-تصوير حاصل را با روش بخش) در هر دو روش(بندي پس از بدست آوردن نتيجه اوليه بخش

  هايي كه مقادير آنها در بازهبراي اين منظور پيكسل. دهيمبندي سطوح خاكستري بهبود مي

 [TL ,TH] كه در اينجا ) 6-5شكل (شوند  نگاشته مي[0.9, 0.6] قرار دارند به بازه[TL ,TH] حدود پايين 

هاي شي و پس زمينه با اين كار تمايز پيكسل. دهند  را نشان ميnew_image درو باالي هيستوگرام 

از روش در اين مرحله براي بهبود دادن نتيجه از حركت شمش نيز كمك گرفته و . بيشتر خواهد شد

براي اين كار هر دو تصوير پس زمينه تنها و تصوير اصلي مراحل گفته . كنيماستفاده ميتصاوير تفاضل 

شوند تا كنند و سپس نتايج حاصل شده از آنها در اين مرحله از يكديگر كاسته ميشده در باال را طي مي

در .  بودند در اين مرحله حذف شوندزمينه كه با تكنيكهاي استفاده شده در باال حذف نشدهنقاطي از پس

 سراسري را گيريشود اين رابطه يك آستانهادامه از رابطه زير براي دودوديي كردن تصوير استفاده مي

  :روي تصوير اجرا خواهد كرد
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 سطوح خاكستري نتيجه بخش بندي)پ(تصوير اصلي ) ب(تابع تبديل  ، )الف(تغيير سطوح خاكستري خاص، )   6-5(           شكل 

اي هستند كه يكي از تكنيكهاي ذكر شده براي  زمينه تصاوير اصلي و پسI2وI1 كه در آن منظور از

ادامه  در.  انتخاب كرديم0.25 مقدار آستانه است كه ما آنرا Tبندي روي آنها اجرا شده است و بخش

كنيم؛ براي اين كار ابتدا با اعمال عملگر ها استفاده ميشناسي براي حذف ناخالصيشكلازيك فيلتر 

شوند و سپس نتيجه به دست آمده زمينه سياه تا حدودي حذف مي نويزهاي سفيد روي پس"كردنزبا"

است، ) pixel 500مثال ( كه مساحت آنها كمتر از يك مقدار آستانه ياشود و نواحيزني ميبرچسب

- هم نويزهاي سياه داخل شي تا حدودي حذف مي"بسته كردن"در ادامه با عملگر  و شوندحذف مي

در اين مرحله . شوند ساييده شده بودند، بازيابي مي"باز كردن"شوند و هم بخشهايي از شي كه با عملگر 

با به كار . شودشود و بزرگترين ناحيه آن به عنوان شمش در نظر گرفته ميزني ميمجددا تصوير برچسب

بندي مشخص شده شمش به طور دقيق در بخشاضالع بردن فيلتر ذكر شده مي توان مطمئن بود كه 
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پس از اعمال فيلتر  هاي بزرگ اضافي متصل به شمش نيز كه با آن اتصال ضعيفي دارند،باشند زيرا ناحيه

كنيم؛ براي اين بندي از بدنه محدب آن استفاده ميبراي توصيف نتيجه بخش. مذكور حذف خواهند شد

و سپس بدنه محدب اين چندضلعي را زنيم بندي را با يك چندضلعي تقريب ميمنظور ابتدا نتيجه بخش

 و براي پس زمينه مقدار صفر 1در پايان يك ماسكي خواهيم داشت كه براي شي مقدار  .كنيمپيدا مي

-توجه شود كه دو روش ارائه شده در بخش .زمينه حذف خواهد شد پس،دارد و با ضرب آن در تصوير

هاي قرمز و سبز از م عالوه بر تفاضل مولفهروش دوها مشابه هم هستند ولي در بندي در بيشتر قسمت

تفاوت دو روش  .نيز استفاده شده است)متوسط مقادير قرمز وسبز(زمينه تنها مشخصات كلي تصوير پس

تفاضل "در بعضي موارد نادر روش  و زمينه است كه متمايل به قرمز هستندهايي از پسدر حذف بخش

بندي كند درحالي كه حسن اين روش محاسبات كمتر آن شتواند آنها را به طور صحيح بخنمي "ساده

) 8- 5(دهد و شكل  هاي آزمايشگاهي نشان مينتايج به دست آمده را براي شمش) 7- 5(شكل . است

همانطوري كه . دهد هاي واقعي نشان ميبندي را براي تصاوير به دست آمده از شمشنتيجه بخش

  .ش را از پس زمينه جدا كرده استشود، روش ارائه شده به خوبي شم مشاهده مي

  كاليبراسيون -5-3-3

شود بايد بوسيله كاليبراسيون به مقدار واقعي آن در مختصات گيري ميهر بعدي كه در تصوير اندازه

-اي است كه مختصات پيكسلي را به مختصات جهاني ميدرواقع كاليبراسيون مرحله. جهاني تبديل شود

-شاره شد براي پيدا كردن ابعاد از بيشتر از دو دوربين استفاده ميهمانطور كه در فصل سوم نيز ا. نگارد

شوند كه راستاي اي نصب مينهي آنها ابعاد واقعي محاسبه شوند و يا دوربينها به گونهشود تا از برهم

  با اين كار اثر پرسپكتيو حركت شمش عمود بر دوربين باشد و لذا 
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 )ب                                               ()                              الف(

 
  )  پ                             (

تصويرالف كه پس زمينه آن ) پ.  حذف شده است"تفاضل ساده"تصويرالف كه پس زمينه آن باروش )تصويراصلي شمش ب) الف)  7-5(شكل 

 .مي شود در اين مورد هر دو روش جواب قابل قبولي داده اندهمانطور كه مالحظه .  حذف شده است"تفاضل وزن دار"باروش 

  
  )ب)                                                                         (الف (

ذف  ح"تفاضل ساده"تصويرالف كه پس زمينه آن باروش)تصويراصلي شمش كه از سايت شركت فوالد برداشته شده است  ب) الف)  8-5 (شكل

 . شده است

كه البته دراين صورت براي هر سمت شمش يك دوربين بايد نصب تر مي تواند جبران شود راحت

شركت فوالد داراي چند اندازه مشخص آمده است محصوالت ) 1-5(همانطور كه در جدول . شود

تيجه ما براي در ن. شودمتر محدود مي سانتي26 و 20، 15، 13، 10هستند مثال ارتفاع آنها به مقادير 



 ۹۶

 مقادير نماييتصاوير يكگيري ابعاد شمش دو تكنيك را همزمان به كار گرفته و با استفاده از اندازه

  .كنيممحاسبه شده پيكسلي را به مقادير واقعي آنها در مختصات جهاني تبديل مي

 .ت گفته شد ماتريس هموگرافي مبدل مختصات دوبعدي به دو بعدي اس4-2-1همانطور كه بخش 

حاال اگر ما فرض كنيم كه ارتفاع شمش مشخص است يك تبديل دو بعدي به دو بعدي بين مختصات 

  شود بطوري كهجهاني و مختصات پيكسلي تعريف مي

)5-3                (                                                        3 3.
1
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جهاني هستند و مختصات پيكسلي متناظر با اين نقطه از رابطه  اتمختصXW,YW  در اين رابطه  

  . سطر وستون مختصات پيكسلي هستندx,yآيند كه زير به دست مي

)5-4         (                                                                /      ,     y=v/wx u w=  

 Mشود و ماتريس تا حد يك مقياس تعريف مي) 3-5 (همانطور كه در فصل اول ذكر شد رابطه

 نقطه غير هم صفحه مشخص شده روي تصوير كه 4و از   درجه آزادي مي باشد8داده شده داراي 

 نقطه را مشخص 4بنابراين كافي است كه . مختصات جهاني آنها نيز معلوم است مي توان آنرا پيدا كرد

را  M قرارداده و ماتريس هموگرافي )5-5(نها را در رابطه كرده و مختصات پيكسلي و جهاني متناظر آ

هاي يكسان متناظر با مختصات  انديسA است و درماتريس M فرم برداري mدر اين رابطه  .محاسبه كرد

 . باشدهاي مختلف مييك نقطه در سامانه

)5-5      (                
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 ، مختصات جهاني يك نقطه را از M است و مي توان با معكوس كردن برگشت پذير) 3-5(معادله 

  .روي مختصات متناظر پيكسلي آن محاسبه كرد

)5-6    (                    1 1 /
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تا خطاي شوند انتخاب ميتا  4ر از  بيشت(n) تعداد  نقاط مشخصه) 5-5(در عمل براي حل معادله 

معادالت  يريها روي ماتريس هموگرافي تاثيري نگذارد؛ طبق يك قائده سرانگشتي تعدادگناشي از اندازه

 متغير هم 8از آنجا كه هر نقطه متناظر با دو معادله است و . شوند برابر تعداد متغيرها انتخاب مي5حدود 

ه شمش مي  ارتفاعي ك5ما ماتريسي هموگرافي را در .  نقطه بهينه خواهد بود20داريم انتخاب حدود 

دهيم و با توجه به تنظيمات اوليه و  كنيم و در شروع كار به نرم افزار ميتواند داشته باشد محاسبه مي

همچنين ماتريس . كرد ها استفاده خواهدمشخص كردن نوع شمش، برنامه از يكي از اين ماتريس

اي يافتن ماتريس مكعبي كه از آن بر) 9-5(شكل . شودهموگرافي در سطح زمين نيز محاسبه مي

گيري ماتريس هموگرافي براي اندازه. دهد شود را نشان ميهاي مختلف استفاده ميهموگرافي در ارتفاع

  هايي كه داراي طرح در سطح زمين نيز مي توان از صفحه

        
  )ب()                                                                                 الف(

 10cm ارتفاع)سطح زمين ب)كه از آنها براي يافتن ماتريس هموگرافي در ارتفاع هاي مختلف استفاده مي شود  الفهايي مدل  ) 9-5(شكل
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به كمك تبديل هاف، گوشه ها را پيدا كرده و از  هستند استفاده كرد در اين شكلهامشابه مكعب 

توان طول، عرض و انحناي كمك ماتريس هموگرافي ميبا . كنيمميآنها به عنوان نقاط مشخصه استفاده 

براي اين منظور ما از . شمش را محاسبه كرد ولي براي محاسبه ارتفاع بايد از روش ديگري استفاده كرد

هاي كاليبره شده مدل كه داراي طرح پنجرهدر اين روش يك . ايمتشكيل جدول جستجو بهره گرفته

-كند، حركت داده ميربين در همان جهتي كه شمش حركت ميدر جلوي دو) 9-5همانند شكل  (است

همانطور كه در شكل . شودشود؛ سپس ارتفاع پيكسلي مكعب در فواصل مختلف از دوربين محاسبه مي

شود و هاي مختلف محاسبه مينشان داده شده است ارتفاع مكعب در يك تصوير و در ستون) 5-10(

نهايتا اندازه . شوندشود و همان محاسبات تكرار ميده ميسپس مكعب كمي به سمت دوربين حركت دا

 حاصل را نتايج) 11- 5(شكل . شوند ستون محاسبه ميها در محاسبه ارتفاع با تغيير سطر وموثر پيكسل

-دهد كه با انطباق يك منحني درجه دوم به نتايح  فوق جهت كاهش خطاي ناشي از اندازه نشان مي

دوربين ها در نقاط نزديك به  همانطور كه قابل انتظار است مقادير پيكسل.آمده استها به دست  گيري

كوچك است و با دور شدن پيكسل ها از  دوربين اندازه آنها نيز ) ترسطرهاي باالتر و ستون هاي پايين(

شود و در نهايت يك جدول هاي مختلف انجام مياين پروسه براي چند مكعب با ارتفاع. شودبيشتر مي

  :هاي آن به صورت زير هستندشود كه خروجي آن ارتفاع شمش بوده و وروديويي تشكيل ميجستج

 مختصات نقطه -3 مختصات نقطه شروع ارتفاع در تصوير -2شمش ) نامي(ارتفاع مطلوب - 1

شوند و  دو تكنيك به كار گرفته شده در كنار هم موجب حذف دوربين دوم مي. پايان ارتفاع در تصوير

ر نيازي به محاسبات پيچيده انطباق تصاوير دوربين هاي مختلف نيست، كاري كه در در ضمن ديگ

 درصد 0,5دقت حاصل شده از ماتريس هموگرافي در حدود . طلبد زمان زيادي مي Stereo پردازش 

گيريهاي البته با اندازه.  درصد حاصل شد1-1,5بوده است و با روش جدول جستجو نيز دقتي در حدود 

  . دقت اين روشها نيز بهبود پيدا خواهد كردتردقيق
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  x3فاصله از دوربين ) ج   (                         x2فاصله از دوربين ) ب                (x1فاصله از دوربين )الف(

حركت داده مي شودو ارتفاع  در جلوي دوربين در همان جهتي كه شمش حركت مي كند، مدلبراي تشكيل جدول جستجو يك )  10-5 (شكل

  .x3>x2>x1پيكسلي مكعب در فواصل مختلف از دوربين در راستاي خطوط عمودي مختلف محاسبه مي شود

       
  )ب)                                                                           (الف (

افزايش اندازه ) كاهش اندازه پيكسل ها با افزايش سطر ب) ع با تغييرات سطر وستون  الف تغيير اندازه پيكسل ها در محاسبه ارتفا)  11-5(شكل

 همانطور كه انتظار مي رود مقادير پيكسل ها در نقاط نزديك به دوربين كوچكتر است و برعكس . پيكسل ها با افزايش ستون

  يافتن حركت شمش -5-3-4

 تابع همبستگي نرماليزه شده  تطبيق بابراي يافتن مقدار حركت شمش بين تصاوير متوالي از روش

wwبراي اين منظور يك پنجره به اندازه . ايماستفاده كرده - از شمش را در تصوير قبلي در نظر مي×

- اندازه پنجره نيز مهم مي.اي باشد كه حتما در تصوير فعلي موجود باشد محل پنجره بايد به گونه. گيريم

چك انتخاب شود، ممكن است محتواي داخل پنجره براي شناسايي يكتاي آن در تصوير  كوw اگر ؛باشد

 بزرگ انتخاب شود زمان مورد نياز براي محاسبه تابع هبستگي wفعلي كافي نباشد درحالي كه اگر 

 شود؛ در واقع در اينجا ناحيه نمونه پنجره اي تعيين مي  در اثر مصالحهwدر نتيجه . خواهد بودطوالني 

ww . شودباشد و بايد محل ناحيه نمونه در تصوير فعلي پيدا  است و تصوير مرجع تصوير فعلي مي×
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به طور خالصه ناحيه نمونه در داخل تصوير فعلي . شده استجزئيات روش در فصل تثبيت بررسي 

جابجايي كه . شودر محاسبه ميشده بين دو تصوي و در هر جابجايي تابع همبستگي نرماليزهشودجابجا مي

با توجه  به ازاي آن مقدار تابع همبستگي بيشينه شود متناسب با محل ناحيه نمونه در تصوير فعلي است،

توان مقدار جابجايي شمش  به محل ناحيه نمونه در تصوير قبلي و محل متناظر آن در تصوير فعلي مي

زمينه براي يافتن بندي از تصوير بدون پسز بخشبه اين ترتيب پس ا. بين دو تصوير را محاسبه كرد

با توجه به اين كه هنوز اثر پرسپكتيو جبران نشده است مقدار . شودمقدار جابجايي شمش استفاده مي

 جابجايي براي همه نقاط داخل پنجره يكسان نيست، ما گوشه جنوب شرقي پنجره را مالك قرار داديم و

تگي را محاسبه كرديم در نتيجه مقدار جابجايي حساب شده براي اين با جابجايي اين گوشه توابع همبس

اگر اندازه پنجره كوچك باشد . گوشه درست خواهد بود و براي بقيه نقاط كمي تفاوت خواهد داشت

براي جبران اين مشكل . اين تفاوت كمتر است ولي در غير اين صورت اين تفاوت زياد خواهد بود

كنيم و در مواقع مورد نياز مجددا آن را به مختصات ات جهاني تبديل ميمقدار جابجايي را به مختص

كنيم براي اين منظور مختصات گوشه جنوب شرقي ناحيه نمونه در تصوير قبلي و پيكسلي تبديل مي

كنيم و سپس اختالف آنها تصوير فعلي را با استفاده از ماتريس هموگرافي به مختصات جهاني تبديل مي

چگونگي يافتن حركت شمش را نشان ) 12-5(شكل . گيريم جابجايي واقعي در نظر ميرا به عنوان 

 به سمت چپ  cm 06.و) هابه موازات موزائيك( به سمت جلوcm 10.27مقدار حركت شمش  .دهد مي

  .بوده است
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 )ب)                                                                        (الف(

  
  )پ (

منحني همبستگي نرماليزه شده كه )پتصوير فعلي كه در آن شمش جابجا شده است )ب) تصوير قبلي شمش(شكل اصلي)الف)   12-5( شكل

 10.27مقدار حركت شمش . ناحيه نمونه انتخاب شده وجابجايي محاسبه شده در شكل ها نمايش داده شده است.  است7821.   مقدار بيشينه آن 

cm06.و)  موازات موزائيك هابه( به سمت جلو cm به سمت  چپ بوده است .  

 
 مدل شمش)   13-5(  شكل

  يافتن اضالع تقريبي شمش -5-3-5

آوريم و سپس عمليات تشخيص لبه و پيوند لبه در اين بخش اضالع تقريبي شمش را به دست مي

 يك مكعب براي اين منظور فرض كنيد كه شمش را با. شوندتقريبي انجام مياضالع در اطراف اين 
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پروسه كل عبور شمش از مقابل دوربين را به سه مرحله تقسيم . مدل كنيم) 13-5(مستطيل مطابق شكل 

  :كنيممي

 قابـل   7 و   3،  2،  1 شمش براي اولين بار وارد تصوير شـده اسـت بطوريكـه رئـوس                :مرحله اول  

  ( flag=0)تشخيص هستند

 ( flag=1)است  هنوز وجه جلويي شمش از تصوير خارج نشده :مرحله دوم 

 وجه جلويي شمش از تصوير خارج شده است و هم اكنون شمش درحال عبـور از                 :مرحله سوم  

  ( flag=2)جلوي دوربين است 

. شودميبندي، شمش با بدنه محدب آن توصيف همانطور كه قبال اشاره شد در پايان مرحله بخش

؛ براي اين منظور هر شودداده ميمايش اي ندر اينجا اين بدنه محدب با كدهايي مشابه كدهاي زنجيره

به اين ترتيب با شروع از يك راس به . شودداده ميضلعي با نقطه شروع و زاويه آن نمايش ضلع از چند

  استخراج  و مشخصات اضالع آن شود ميساعتگرد چند ضلعي دور زدهصورت پاد

باشد راسي كه جديدا مورد اي كمتر ز يك مقدار آستانهدر صورتي كه اندازه ضلع ا. دنشومي

؛ انجام اين كار شودميو راس قبلي به راس بعدي وصل شود حذف ميپردازش قرار گرفته است 

هايي را ها يا برجستگيبندي، فرورفتگيضروري است زيرا ممكن است در بعضي از نقاط برنامه بخش

كه آيد به دست مي بردار پس از اينكه همه رئوس پردازش شدند دو. گذاشته باشد روي شمش به جا

 يكي از آنها نمايشگر زاويه خطوط متوالي چندضلعي است و بردار ديگر مختصات نقطه شروع آن اضالع

رشته زير نمونه اي از . شوندميها به ترتيب كمترين به بيشترين مقدار مرتب بردار زاويه. دهد را نشان مي

  :بردارهاي زاويه است

0, 2.5, 4.7, 30.9, 45, 83.7, 88.1, 90, 129.3, 180, 195.9, 230.7, 249.4, 250.5, 250.6, 

251.6, 270, 274.8, 279.6, 281.4, 295, 299.7, 303.7, 315 
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با توجه به اطالعاتي كه از مدل شمش داريم مي دانيم كه زاويه هر ضلع مكعب :  flag=0 مرحله

شمش با در نظر گرفتن جهت مثلثاتي ) 4ه  ب3 (4-3دانيم كه زاويه ضلع حدود چند درجه است مثال مي

 درجه است بنابراين 315 حدود 1-6  درجه است و يا زاويه ضلع135حدود ) 13- 5(و با توجه به شكل 

 شمش 3-4  درجه است به عنوان نقطه شروع ضلع135نقطه شروع ضلعي كه داراي نزديكترين زاويه به 

 5 راس يافتنبراي .  پيدا مي شوند6 و 4، 3، 2، 1ئوس شود، به اين ترتيب ردر نظر گرفته مي) 4نقطه (

. كند بندي اين قسمت تصوير را در اكثر موارد حذف مي زيرا برنامه بخششودنمياز اين روش استفاده 

رسم  6- 1و 4- 3  و سپس از آنجا خطي به موازات اضالعآيدمي به دست 7براي اين منظور ابتدا راس 

 با توجه به اينكه 7راس . شودگرفته مي در نظر 5سطر يك به عنوان راس و نقطه تقاطع آن با شود مي

. شودمي پيدا 3 و 2، 1 هستند، از روي رئوس 1-7 و 1-2 به ترتيب موازي خطوط 2-3 و 7-3خطوط 

 2- 1 به موازات ضلع 3 و نيز خطي از راس شودمي رسم 2-3  ضلع به موازات1درواقع خطي از راس 

با پيدا كردن رئوس شمش . شودگرفته مي در نظر 7قاطع دو خط به عنوان راس و محل تشود ميرسم 

 بوده و براي 1كه فقط براي اين اضالع شود مي و ماسكي ايجاد دنآياضالع تقريبي شمش به دست مي

  .شودقرار داده مي 1 برابر flagدر پايان اين مرحله مقدار . بقيه نقاط صفر باشد

برنامه تشخيص و پيوند لبه . شوند طبق روش مرحله قبلي پيدا مي6 و 4رئوس  : flag =1مرحله 

در اينجا با . فرستدي در تصوير قبلي را پيدا كرده و به اين برنامه م7 و 3، 2، 1مختصات دقيق رئوس 

فعلي پيدا  اضافه كردن مقدار حركت شمش بين دو تصوير به اين مختصات ، رئوس مذكور در تصوير

 در تصوير قبلي به اندازه 5راس . دنشومي 1پيگيري 7 و 3، 2، 1قع در اينجا رئوس ؛ درواشوند مي

 به سطريابد تا  آنقدر ادامه بايد 7-5البته ضلع . شودمي پيدا 5 و راس جديد شده، جابجا 4تغييرات نقطه 

                                                      
1 Tracking 
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 تصوير خارج  از7 و يا 3، 1،2اين مرحله آنقدر انجام مي شود كه يكي از رئوس .  برخورد كند1يا ستون 

  .شودقرار داده مي 2 برابر flagشوند و در اين صورت مقدار 

اين امر موجب . دنشو پيدا ميflage =0 مطابق روش مرحله 6 و 4، 3، 1 رئوس  :flag =2مرحله 

 جابجا 4 به اندازه جابجايي نقطه 5راس . هاي قبلي در تقريب جديد خواهد شدعدم تاثير خطاي تقريب

و محل شود مي رسم 4-3 به موازات خط 5 حاصل شود و سپس خطي از راس 5س جديد تا راشود مي

 5-7درواقع در اين مرحله ضلع . شودفته مي در نظر گر7 راس 640 يا ستون 480تقاطع اين خط با سطر 

اين مرحله .  كه از هر دو  طرف اول و آخر تصوير به مرزهاي تصويري محدود شوديابدميآنقدر ادامه 

بيانگر ) كنيماي كه خودمان تعريف ميبا توجه به حد آستانه (6 و 5، 4شود كه همه نقاط  در انجام ميآنق

انتهاي شمش باشند و در اين حالت اين موضوع به اطالع برنامه اصلي خواهد رسيد و بيانگر اين نكته 

  .است كه نيازي به برداشتن عكس ديگري از اين شمش نيست

يك ماسكي ايجاد اضالع تقريبي شمش خواهد بود سپس در اطراف اين  اضالعخروجي اين بخش 

اصلي  ماسك حاصل در تصوير .شودشناسي انجام ميشكل "گسترش"شود؛ اين عمل با عملگر مي

شكل . ماند شمش را دربردارند باقي خواهنداضالع هايي از تصوير كه شود در نتيجه تنها بخشضرب مي

  . دهد  برنامه را نشان مياي از خروجي نمونه) 5-14(

  

  )ب)                                                                                    (الف     (

 . انجام مي شوند نشان داده شده تشخيص و پيوند لبه فقط در  ناحيه غير صفر) ريبي شمش بق تاضالع)الف)   14-5( شكل
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   تشخيص و پيوند لبه -5-3-6

شود و عمليات تقريبي شمش پيدا شدند در اطراف آنها ماسكي ايجاد مياضالع از اينكه پس 

 زمان الزم براي پردازش -1. اين كار دو مزيت دارد. شودپيوند لبه فقط در آن ناحيه انجام مي تشخيص و

روي هستند  ناشي از سرد شدن زودهنگام  زيادي كههاي سياه با توجه به اينكه لكه- 2را كم خواهد كرد 

ها به صورت خطوطي در وسط شمش ظاهر مي شوند، در حالت كلي شمش وجود دارند و گاها اين لكه

شود فقط  با كاري كه در اينجا انجام مي. تشخيص لبه واقعي شمش ممكن است دچار مشكل شود

  . گيردواقعي شمش در آن قراردارند، مورد پردازش قرار مياضالع اي كه  ناحيه

تصوير با روش كيفيت براي اين منظور ابتدا . كنيم استفاده ميCannyص لبه از روش براي تشخي

 به اين شودميتصوير حاصل به روش خطي بيشتر  سپس تمايز  ويابدتعديل هسيتوگرام محلي بهبود مي

به  و براي بقيه مقادير دنشونگاشته مي 0 و 1اي باال و پايين هيستوگرام تصوير به هصورت كه آستانه

 و نتيجه بهبود آن را نشان مي اوليهتصوير ) 15-5(شكل . شودميخطي مقدار جديد پيدا تقريب صورت 

مقدار انحراف معيار استاندارد  را . شوندميهاي آن پيدا  به تصوير، لبهCannyحاال با اعمال روش . دهد

. در نظر گرفتيم  0.03   و0.012رتيب شده را به ت نرماليزهييك در نظر گرفته و مقادير آستانه پايين و باال

 شودميزني در ادامه نتيجه برچسب. اين مقادير با كمي سعي و تالش براي بهترين جواب به دست آمدند

 و سپس دنشومي پيكسل  حذف 30هاي كمتر از  و ناحيهدنشوميها برحسب اندازه آنها توصيف و ناحيه

 به ه نتيج15-5شكل . شودش داده ميشعاع يك پيكسل گستراي به  نتيجه با يك عنصر ساختماني دايره

  .دده دست آمده را نشان مي

 از طول شمش را داريم، در صورت وجود خميدگي 30cmبا توجه به اينكه ما در هر تصوير فقط 

 البته براي .شمش را با يك خط راست تخمين زد و خطاي محاسباتي كم خواهد بوداضالع هم مي توان 

از يكي .  استفاده مي كنيم كه بعدا توضيح خواهيم دادCannyدگي مستقيما از خروجي محاسبه خمي
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همانطور كه در فصل . باشدمي Houghبهترين روشها براي يافتن خطوط مستقيم در تصوير تبديل 

-  به صورت يك منحني درمي Houghبندي گفته شد، كليه خطوط گذرنده از يك نقطه در تبديل بخش

  .هاي آن دو نقطه با هم تالقي خواهند داشتمنحني.  روي خط قرار داشته باشنده دو نقطهآيند و چنانچ

 
  )ب)                                                                                        (الف (

 
  )پ (

تشخيص لبه با روش ) جسراسرير با عملگرهاي محلي و كيفيت تصويدبهبو) خروجي مرحله تقريب خطوط مرزي شمش ب)الف)   15-5(شكل 

Canny) انحراف معيار استاندارد   . )اي به شعاع يك پيكسل عنصر ساختماني دايره پيكسل و گسترش با 30بعد از حذف ناحيه هاي كوچكتر از

  . انتخاب شدند0.03   و0.012يك و مقادير آستانه پايين و باالي نرماليزه شده به ترتيب 

 درجه قابل شناسايي 1 درجه گرفتيم و در نتيجه خطوط با دقت 1 را θياده سازي، دقت در پ

 را ρ و θچگونگي تعريف ) 16- 5(شكل .  بيانگر فاصله خط از مبدا مختصات مي باشدρ. خواهند بود

بين دو بازه θهم پيداست مقدار ) 16-5(همانطور كه از شكل  .دهد  حالت ممكن نشان مي3 براي

]90,90[   :آيد نيز از رابطه زير به دست ميρ خواهد بود و بيشترين مقدار −°+°

)5-7     (2 2 2 2
max

_ _ 640 480 800image width image height pixelρ = + = + =  
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اندازه هر پيكسل در محاسبه . محاسبه فاصله نيز دقت به اندازه يك پيكسل خواهد بوددرواقع در 

عرض حدود 
pixel
mm45.0

pixel640
cm30     خواهد بود و در نتيجه از نظر دقت مطلوب ما كه=

 
 مكن حالت م3   براي Hough در تبديل ρ و θ تعريف )  16-5(شكل 

mm1±به همين دليل است كه نيازي به محاسبه تشخيص لبه .  است، مي توان آن را تحمل كرد

بين پيكسلي نداريم، زيرا اگر نصف خطا را در اثر اين عمليات داشته باشيم، بقيه محاسبات كمتر از اين 

ا بهتر خواهد كرد ولي نياز به هر چند كه تشخيص لبه بين پيكسلي دقت ر. مقدارخطا خواهند داشت

سازي آن خودداري كرديم تا هاي پروژه ما از پياده زمان بيشتري دارد و به دليل برآورده شدن خواسته

  .زمان پردازش هر چه بيشتر كمتر باشد

با توجه به توضيح داده شده، هر چه تعداد نقاط قرارگرفته روي يك خط مستقيم بيشتر باشد مقدار 

تر ديده روشن Hough آن خط بيشتر خواهد بود و نقطه مزبور در تبديل ρ و θ مربوط به سلول انباره

شمش باشند، براي سه دسته خطوط مرتبط با عرض، اضالع براي يافتن خطوطي كه بيانگر . خواهد شد

كه ) 13-5( مطابق شكل 5-4 و 1- 2 ،7-3ويه خطوط از آنجا كه زا.كنيم طول و ارتفاع جداگانه عمل مي

كه در اطراف زاويه   Houghخطوط عرضي هستند تقريبا حدود صفر درجه است،  بخشي از خروجي 

  . گيريمعرضي در نظر مي Houghصفر است را به عنوان 

اضالع اي كه از برنامه تشخيص نكته(در صورتي كه هنوز وجه جلويي شمش در تصوير باشد 

شوند  عرضي به عنوان دو خط افقي در نظر گرفته مي Houghدو نقطه قله تبديل ) ريبي قابل فهم استتق
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 .گيريم و چنانچه انتهاي شمش وارد صحنه شده باشد، فقط يك نقطه قله را به عنوان خط افقي در نظر مي

در صورتي كه دو : شود در هنگام يافتن خطوط از روي نقاط قله يك ويژگي ديگر نيز به آن اضافه مي

 داراي فاصله كمتر از يك حد آستانه باشند، دو خط به ρ و θخط جداي از هم با ويژگيهاي مشابه 

 پيكسل در نظر گرفتيم، در نتيجه چنانچه در هنگام 40ما آستانه را برابر . خورند همديگر پيوند مي

 پيكسل فاصله با اين 40به صورت پيوسته تشخيص داده نشده باشند، تا حد  اضالع شمشتشخيص لبه 

  .آيدرود و مرز پيوسته به دست ميروش از بين مي

كنيم، فقط در اينجا بخشي  براي يافتن خطوط ارتفاعي نيز به همان روش خطوط عرضي عمل مي

±°را كه در اطراف زاويه  Houghاز خروجي  . گيريمارتفاعي در نظر مي Houghست به عنوان  ا90

 درجه قرار دارد به - 45را كه در اطراف زاويه  Houghبراي يافتن خطوط طولي، بخشي از خروجي 

. گيريم طولي در نظر گرفته و سپس سه نقطه قله آن را به عنوان سه خط طولي در نظر مي Houghعنوان 

 گاها به 7-3در مورد خط . دهد از اين طريق نشان ميمرزي را اضالع نتيجه تشخيص ) 17-5(شكل 

ولي با توجه . هاي تشخيص داده شده مشكل است دليل نداشتن تيزي الزم، انطباق يك خط راست به لبه

 بعدي 7- 3شود ما هيچگاه با استفاده از خط ابعاد مطرح مي گيريبخش بعد براي اندازهبه روشي كه در 

 بقيه خطوط هم چنين مشكلي ممكن است به وجود آيد ولي اوال اثر آنها كمتر گيريم؛ برايرا اندازه نمي

هاي تشخيص داده شده، ما را مطمئن خواهد ساخت ترين خط دراز به لبهاست و در ثاني، انطباق محتمل

  . كه بهترين خط مرزي ممكن را خواهيم داشت

  بازسازي شمش از تصاوير متوالي -5-3-7

 از شمش براي اولين بار cm10شود حدود هر تصويري كه گرفته ميهمانطور كه قبال گفته شد در 

در اين بخش با استفاده از اين . گيرد و مابقي آن با تصاير قبلي مشترك خواهد بودجلوي دوربين قرار مي

  .كنيم نكته، منحني شمش را بازسازي كرده و در نهايت براي محاسبه انحنا از آن استفاده مي
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 به عنوان نماينده شمش در هر تصوير منظور از بازسازي منحني شمش، 1-6 با در نظر گرفتن خط

كنيم درواقع ما فرض مي.  شمش در آن نمايش داده شده باشد1- 6 ضلعايجاد يك منحني است كه كل 

  . نيز هست1-6كه شمش يكپارچه بوده و خميدگي شمش همان خميدگي ضلع 

منحني  به آن، براي ايجاد Houghال تبديل  بدون اعمCanny موجود در تصوير خروجي 1- 6خط 

در ابتدا با توجه به مقدار حركت شمش كه قبال محاسبه شده است، بخش جديد و . رودشمش به كار مي

  از يكديگر جدا ) بخشي كه با تصاوير ديگر مشترك است(بخش مشترك 

 
  )ب    ()                                                           الف (

           

  )ت)                                                                                           (پ(

 تشخيص داده شده  اضالع)پ وت.   شكل الفHoughتبديل )الف ب-15-5لبه هاي تشخيص داده شده براي تصوير )الف)   17-5(شكل

 .صوير ان انداخته شده اندشمش در دو وضعيت كه به روي ت

 به اين دليل انجام شد كه اين ضلع شمش همواره روي زمين قرار دارد 1-6انتخاب خط . شوندمي

  .تر از بقيه موارد استو ماتريس هموگرافي آن دقيق
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 به همديگر و ساختن منحني كامل، روشهاي مختلفي 1-6براي پيوستن تصاوير مختلف خط 

:  نيز اشاره شد براي اين منظور بايد دو نكته را در نظر گرفتسوم در فصل همانطور كه. بررسي شدند

براي .  چرخش شمش و)كند حركتي كه كل شمش به چپ يا راست حركت مي(حركت عرضي شمش 

جبران مورد اول مي توان يك مرجعي را براي همه تصاوير در نظر گرفت و نسبت به آن مرجع تصاوير 

  باولي مشكل اساسي چرخش شمش در داخل كانال است و نبايد آن را. متوالي را به هم پيوند زد

زيرا اگر بدون جبران چرخش تصاوير متوالي به همديگر پيوند زده شوند، . خميدگي شمش اشتباه گرفت

ما ابتدا سعي كرديم از فرضيه پيوستگي . ها موجب خميده شدن منحني كلي شمش خواهند شدچرخش

 در تصاوير متوالي را به همديگر پيوند 1-6 استفاده كرده و از اين راه خطوط هاي شمش در يك نقطهلبه

 كه دشوزيرا از طرفي اين فرض موجب مي. بزنيم ولي مشكالت موجود در اين روش ما را منصرف كرد

 Cannyچرخش هاي آرام به عنوان خميدگي محسوب شوند و از طرفي نويزهاي موجود در خروجي 

همچنين در يك روش ديگر تالش كرديم كه زاويه . كند  با مشكالت جدي روبرو مياجراي الگوريتم را

مشكل در اينجا نيز .  پيدا كرده و بقيه موارد را نسبت به آن ثبت كنيمپروسهحركت شمش را در ابتداي 

نويزهاي موجود در روش قبل كماكان باقي مانده بود و  تشخيص اشتباه در زاويه حركت شمش در هر 

 چند روش بررسياما نهايتا پس از . شدمي موجب ايجاد خطا در ساختن منحني كلي شمش تصوير

  :مشابه ديگر روش زير به كار گرفته شد

اي آن   پيدا شد با استفاده از ماتريس هموگرافي نقاط لبهCanny از خروجي 1-6پس از اينكه خط 

مختصات  از .شودرسپكتيو حذف مي؛ با اين كار اثر پشوندميبه نقاطي در مختصات جهاني تبديل 

شود تا يك منحني درجه دوم با روش كمترين مجموع مربعات خطا به عنوان عرضي حاصل استفاده مي
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 تشكيل شده ورابطه (r)سطرها بردار 1دنبراي اين منظور ماتريس وندرم. در نظر گرفته شود1-6خط 

.V p c− ه در اين رابط .شودكمينه ميc ها است ، ستون بردارp جمله اي   بردار ضرايب چند

2 1
2 1 0c p r p r p= + نتيجه اين عمل را نشان مي ) 18- 5(شكل  . استr ماتريس وندرمند بردار V است و +

  .دهد

 

 در نظر 1-6وم به عنوان خط مختصات نقاط حاصل شده پس از جبران اثر پرسپكتيو به كار مي روند تا شود تا يك منحني درجه د)  18-5(شكل 

 فاصله Length و Width. هستند و منحني پيوسته خاكستري منحني درجه دوم به دست آمده است1-6نقاط سياه گسسته خط واقعي .گرفته شود

  . مي باشدmm از يك مرجع جهاني هستند و واحد آنها 1-6نقاط خط 

 با كمك مقدار حركت شمش كه قبال ت بخشي از آن خط كه با ساير تصاوير مشترك اسدر ادامه  

براي پيدا كردن زاويه اين خط از . شودزده مي و كل آن با يك خط مستقيم تقريب شده جدا محاسبه شد،

بخش مشابه در تصوير قبلي . كه تاثير نويز در آن كمينه شودشود مياستفاده ) ابتدا و انتها(چندين نقطه 

توجه به اينكه هر دو بخش تصوير يك با . شودزده مين نيز با يك خط مستقيم به روش فوق تخمي

بخش از شمش هستند و تاثير پرسپكتيو نيز جبران شده است، زاويه دو خط بايد مشترك باشد و در 

صورت وجود اختالف بين آنها، شمش چرخيده است و اين چرخش بايد جبران شود، لذا پس از يافتن 
                                                      
1 Vandermonde 
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 و در  شدهو به اندازه همان زاويه چرخش چرخاندهزاويه چرخش بخش جديد شمش در جهت عكس 

  .گيردادامه منحني ساخته شده قرار مي

كند و در نهايت يك تصوير با دقت پروسه فوق تا عبور كامل شمش از جلوي دوربين ادامه پيدا مي

40باال /pixel cm5 براي شمش مثال . در آن رسم شده است1-6آيد كه منحني كلي خط  به دست مي 

-البته ذخيره اين تصوير به صورت برداري انجام مي .شود ايجاد ميkpixel 1×20متري تصويري با ابعاد 

) 19-5(شكل  . استفاده مي شودخواهد واز فرمت ماتريسي فقط براي نمايششود و فضاي كمي مي

براي اطمينان از اينكه . دان دهد كه با روش فوق ايجاد شده تصوير دو شمش سالم و خميده را نشان مي

 براي تست نتايج استفاده كرديم؛ به FFTشود از روش زاويه چرخش در هر مرحله درست محاسبه مي

 محاسبه FFTو يكبار با روش ) تقريب خط مستقيم(اين ترتيب كه زاويه چرخش را يكبار با روش فوق 

 Cannyل نويزهاي حاصل از روش دهد كه تقريب خط مستقيم در مقاب نتايج حاصله نشان مي. كرديم

بسيار مقاوم بوده و همواره مقدار درست چرخش را اندازه مي گيرد و از طرفي حسن آن اين است كه در 

  .رسد به جواب ميFFTزماني ناچيز در مقايسه با روش 

 
  )ب)                        (الف    (          

) ب 1.3m: طول شمش و 5mm  :خميدگي)الف. مي باشدpixel 1000×6000 ايجاد شده  تصوير، منحني دو شمش  بزرگي)  19-5 (شكل

 1.03m:  و طول شمش 10mm :خميدگي
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  گيري ابعاد هندسي و خميدگياندازه -5-3-8

 و پس شوندمي شمش در هر تصوير، عرض و ارتفاع متناظر با آن تصوير پيدا اضالعپس از يافتن 

- گيري بر روي مقادير اندازهض و ارتفاع واقعي شمش با متوسطاز پايان عبور شمش از مقابل دوربين عر

خوبي اين كار اين است كه اگر براي يك تصوير خاصي مراحل پردازش . شوندگيري شده محاسبه مي

گيريهاي متناظر با اين تصوير روي نتيجه نهايي تاثيري نخواهد تصوير به خوبي انجام نشده باشند، اندازه

تواند عرض و ارتفاع را در اول، وسط و  افزار نوشته شده مي عرض و ارتفاع نرمدر كنار اين. گذاشت

 براي !اما تا بحال اثرات پرسپكتيو روي محاسبات در نظر گرفته نشده است. آخر شمش نيز گزارش كند

جبران اثرات پرسپكتيو از ماتريس هموگرافي محاسبه شده در سطح شمش و جدول جستجوي تشكيل 

  . كنيم  ميشده استفاده

، را در نظر A شمش ،7-5گيري عرض در هر تصوير نقطه وسطي ضلع براي اندازه: محاسبه عرض

 B شمش را در نقطه 3-4كنيم تا ضلع  شمش رسم مي7-3گرفته و از آن نقطه خطي به موازات ضلع 

از تفاضل آنها  را با استفاده از ماتريس هموگرافي  پيدا كرده و  B و Aسپس مختصات جهاني . قطع كند

 ماتريس هموگرافي در سطح شمش Mبه عبارتي ديگر چنانچه ). 20- 5شكل (كنيم  عرض را محاسبه مي

  :باشد خواهيم داشت) 3-5(طبق معادله 

) 5-8  (                 
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 y و xدهد و   ،شماره تصوير مربوط به شمش را نشان ميWidth  مربوط به jدر آن انديس 

) در تصوير و B و Aمختصات نقاط  , ) ,  ( , )B B A AX Y X Y′ ′ ′ به ترتيب مختصات متناظر آنها  در سامانه ′

  . هم تعداد تصاوير گرفته شده از يك شمش استn . دهند جهاني را نشان مي

كنيم تا رسم مي) 1-7( خطي به موازات ضلع Aبراي محاسبه ارتفاع نيز از نقطه  :محاسبه ارتفاع

 قطع كند، سپس با استفاده از جدول جستجو ارتفاع واقعي را پيدا C شمش را در نقطه 6- 1لع ض

  :يعني) 20- 5شكل (كنيم مي

)5-9       (                           
1

1( , , )   ,   
n

j nom i
j

Height f A C H Height Height
n =

= = ∑  

 تعداد تصاوير n مقدار نامي ارتفاع شمش و Hnom نمايشگر عملگر جدول جستجو است ، fكه 

  .باشدداشته شده از شمش ميبر

                    

 )ب)                                                                          (الف(

  ∆jl افراز طول به پاره خط هاي كوچك)چگونگي اندازه گيري عرض و ارتفاع ب) الف: 20-5                شكل 

هاي خط شمش را در نظر گرفته و آن را به پاره3- 4براي محاسبه طول، ضلع  :حاسبه طولم

گيريم؛ در نهايت طول شمش از ها را اندازه ميخط در هر تصوير يكي از اين پارهكنيم و كوچكي افراز مي

- 5( شمش به صورت شكل 3- 4فرض كنيد تصوير كلي ضلع . آمد جمع اين مقادير به دست خواهد

  : را مي توان از رابطه زير محاسبه كردLباشد آنگاه همانطور كه نشان داده شده است طول ) ب-20
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nباشد تعداد تصاوير گرفته شده از شمش ميدهد كه همان  در اين رابطه تعداد افزار را نشان مي .

 و D و سپس نقطه شروع آن ، شودپيدا ميدر هر تصوير ابتدا بخش جديد شمش ∆jlبراي محاسبه 

و سپس با استفاده از ماتريس شوند پيدا مي 3- 4 در تصوير به دست آمده روي ضلع Eنقطه پايان آن، 

محاسبه اختالف  و با) مشابه پيدا كردن عرض(شوند مي يافتني متناظر با آنها هموگرافي مختصات جها

اختالف .  ها مقدار طول شمش را به دست خواهد داد∆jlآيد و در نهايت جمع  به دست مي∆jlآنها 

  درمقدار نامي و براي طول% 3ي عرض و ارتفاع  برا1- 5مجاز مقادير واقعي با مقادير نامي طبق جدول 

 است و اگر اختالف محاسبه شده بيشتر از اين باشد به عنوان ±100mm بلوم در و mm75±بيلت 

  . شودنقص گزارش مي

اي  ه انجام داديم يافتن انحناي شمش كار ساد7- 3-4با  كاري كه در بخش : محاسبه خميدگي

  وصلكافي است كه بيشينه فاصله منحني كلي شمش از خط مستقيمي كه دو انتهاي آن را به هم. است

كند پيدا شود و با توجه به اينكه اثرات پرسپكتيو نيز قبال جبران شده است، مقدار به دست آمده همان مي

 60mm و 9mهتر از هاي كوتا در شمش30mmچنانچه مقدار خميدگي از . مقدار خميدگي خواهد بود

6يا مقدار خميدگي از   و باشد9mدر شمش هاي بلندتراز  /mm m عنوان نقص گزارش بيشتر باشد به 

  .شودمي

 شمش در 3- 7 زاويه ضلع 7θ-3 فرض كنيد.  پيچش تعريف شد1-5در جدول  : محاسبه پيچش

آنگاه پيچش را به صورت زير . انتهايي باشدشمش در تصوير  4- 5زاويه ضلع  5θ-4تصوير ابتدايي و 

 ) :21-5شكل (توان محاسبه كردمي

)5-11             (                                                             3 7 4 5
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مقدار  نيز Twist حذف شده است، مقدار Widthبا توجه به اينكه اثرات پرسپكتيو در محاسبه 

 بيشتر باشد به عنوان نقص گزارش خواهد 2cmچنانچه مقدار پيچش از . دهد واقعي پيچش را نشان مي

  .شد

aشدگي بصورت ، لوزي) 21-5(مطابق شكل : محاسبه مقدار لوزي شدگي b−شودتعريف مي .

- محاسبه مي b و aه عنوان مقادير ب) 3 ، 1 و 2، 7(براي محاسبه آن فاصله هاي اقليدسي بين رئوس 

براي اين منظور الزم است كه ماتريسهاي هموگرافي در سطح زمين و در سطح شمش نسبت به . شوند

  شمش در اولين تصوير7 و 3، 2، 1مختصات پيكسلي نقاط . گيري شده باشنديك مبدا ثابت جهاني انداز

)1,2( در مختصات جهاني 2 و1نقاط . شوندپيدا مي  ماتريس هموگرافي در سطح زمين با استفاده از′′

)3,7( در مختصات جهاني 7 و 3و نقاط  شوندمحاسبه مي   با استفاده از ماتريس هموگرافي در سطح ′′

شود حاال با توجه به  كه ارتفاع نامي شمش است نيز به برنامه داده ميHمقدار . شوندشمش محاسبه مي

  :شدگي پيدا خواهد شدرابطه زير مقدار لوزي

                        
 )              ب)                                                                                       (الف(

 لوزي شدگيتعريف ) تعريف پيچش ب)  الف) 21-5( شكل

 )5-12(     
2 2 2 2 2 2
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2,7  فاصله اقليدسي نقاط aدر رابطه فوق  است و به )  در مختصات جهاني7 و 2تصوير نقاط  (′′

3  فاصله اقليدسي نقاط bهمين ترتيب  ,1′  به Hاست و )  در مختصات جهاني3 و 1تصوير نقاط  (′

مقدار نامي ارتفاع، % 3چنانچه مقدار لوزي شدگي از  .ستعنوان اختالف ارتفاع نقاط وارد معادله شده ا

Hبيشتر باشد به عنوان يك نقص گزارش خواهد شد .  

   بررسي نتايج حاصل شده -5-3-9

همانطور كه در شروع فصل نيز گفته شد، براي بررسي نتايج چند مدل شمش در آزمايشگاه ساخته 

 حركت داده شدند از آنها 3cm/sيبي ها چند بار جلوي دوربين با سرعت تقرهر كدام از مدل. شد

مشخصات دوتا از . هاي آنها محاسبه شدندعكسبرداري شد و طبق پروسه تشريح شده ابعاد و نقص

مترها پنج بار به راگيري اين مشخصات هر كدام از پابراي اندازه .آمده است) 2-5(ها در جدول مدل

. ها در نظر گرفته شدندا به عنوان شاخص شمشهگيريگيري شدند و متوسط اندازهصورت دستي اندازه

شود و سپس داخل آن يك پوشه ايجاد مي به اسم سال توليد شمش 1براي ذخيره نتايج ابتدا يك پوشه

 ايجاد Exelازاي هر روز توليد يك فايل شود و در داخل آن بهديگر به اسم ماه توليد شمش ايجاد مي

 شكل .دنشوي به همراه ساعت توليد آنها در آن گزارش ميهاي توليدمشخصات كليه شمش شود ومي

  .دهد اي از اين فايل را نشان مينمونه) 5-22(

نتايج  .تكرار شد  بار10ها گيري براي هر يك از مدلگيريها پروسه اندازهبراي بررسي دقت اندازه

 4-5يدگي در جدول براي خم  و3-5گيري ابعاد در جدول  براي اندازه2-5مربوط به دو مدل جدول 

هاي ها، براي تست الگوريتم محاسبه خميدگي شمشدر هنگام حركت دادن مدل .خالصه شده است

                                                      
1 Folder 
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 تا -10براي اين منظور شمش ها از .  درجه حول مسير مستقيم آنها چرخانده شدند20مختلف حدود 

  .درجه همزمان با حركت در مقابل دوربين چرخانده شدند+ 20 تا 0و  از + 10

  ساخته شده در آزمايشگاهدو مدل  شمشمشخصات )  2-5 (ولجد

 (mm)خميدگي  (cm)ارتفاع  (cm)عرض (cm)طول  

 1شمش

(M1)  
103  14  10.5  10  

 2شمش

(M2)  
130  11  9.9  5  

  

 
 M1 براي شمش Exelافزار در محيط هاي نرماي از گزارش نمونه) 22-5 (       شكل

  هندسي شمش هانتايج اندازه گيري ابعاد)  3-5(جدول 

  ارتفاع  عرض  طول

دقت   

  (%)متوسط

معيار دقت 

1% 

(%) 

 بدترين دقت

(%) 
دقت 

  (%)متوسط

معيار دقت 

3% 

(%) 

 بدترين دقت

(%)  

دقت 

  (%)متوسط

معيار دقت 

3% 
(%)  

 بدترين دقت

(%)  

 M10.582100 1.65 1.65 100 2.85 2.457 100 2.2شمش

 M2 0.569 90  1.23 1.72 100 2.72 1.81  100 2.5شمش

 2.5 100  2.16 2.85 100 1.69 1.65  95  0.57 نهايي نتايج
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  :ها از رابطه زير محاسبه شده استدقت متوسط براي هر يك از مدل

)5-13  (                         
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توسط نهايي نيز م دقت.  مي باشد2- 5مقدار نامي هر يك از ابعاد مطابق جدول  Dimnomكه در آن 

  :به صورت زير محاسبه شده است 

)5-14     (                                                                         
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بدتر بودن دقت  . مي باشد%nگيريهاي واقع شده در بازه دقتي  بيانگر تعداد اندازه%nمعيار دقت 

اي ارتفاع نسبت به عرض به اين دليل است كه در محاسبه ارتفاع از جدول جستجو حاصل شده بر

  . كه نسبت به ماتريس هموگرافي دقت ضعيفتري دارده استاستفاده شد

بدترين دقت بيانگر بيشترين اشتباه نرم  .متوسط نهايي محاسبه شد  معيار دقت نهايي نيز مشابه دقت

  .باشدها مي به عنوان بيشترين مقدار همه بدترين دقتافزار است و بدترين دقت نهايي نيز

  نتايج اندازه گيري خميدگي) 4-5(جدول

 (mm/m)بيشترين خطا  (mm/m)دقت متوسط   

  M1 1.243  1.75شمش 

  M2  0.785  1.85شمش 

  1.85  1.039  نتايج نهايي
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 ربها گي شمشخميدگيري خميدگي مقدار خطاهاي به دست آمده براي براي تعيين دقت اندازه

 دقت متوسط، متوسط 4-5در جدول .  گيري بر متر حاصل شود تا دقت اندازهشوند ميطول آنها تقسيم

  .باشدها مي طول نامي شمش Lengthj كه خطاها مي باشد و به صورت زير محاسبه مي شود

)5-15      (                                
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متوسط محاسبه خميدگي  بنابراين دقت .يج نهايي نيز مشابه ابعاد هندسي محاسبه شدندنتا

1.039mm/mمي باشد ولي بايد توجه كرد اين مقادير در طولهاي كوتاه (1m, 1.5m)  حاصل شده است 

در استاندارد شركت فوالد،  . طول شمش حاصل شده استيك متر از اين دقت براي هر چند كه

 9mهاي كوچكتر از براي شمش و  باشد60mm/m نبايد بيشتر از 9mهاي بزرگتر از شخميدگي كل شم

متر باشند مقدارخطا كمي 10براي طولهاي واقعي كه مي توانند بيشتر از  .باشد مي30mm/mاين مقدار 

محاسبه خطاي  ها نتوانستيم تاثير طول شمش در اين خواهد بود كه به دليل محدوديت مدلمتفاوت با 

پيوند تصاوير  البته اين تاثير نبايد زياد باشد زيرا فرآيند ساختن منحني شمش و .ميدگي را بررسي كنيمخ

  .شود شروع مي30cmمتوالي براي طولهاي بيشتر از 

  گيرينتيجه ‐۴‐۵

هاي هاي ابعادي كه به منظور بازرسي ابعادي شمشگيري ابعاد هندسي و نقصسيستم اندازه

در ابتدا با توجه به . طراحي شده بود در اين فصل به طور كامل تشريح شدهاي فوالد توليدي شركت

 انتخاب شده و در ادامه با استفاده از تكنيكهاي پردازش الزمها و شرايط موجود سخت افزار محدوديت

 دقيق شمش استخراج شدند و با استفاده از كاليبراسيون ابعاد پيكسلي محاسبه شده به ابعاد اضالعتصوير 

شدگي و هاي خميدگي، لوزيهمنچنين ضمن تعريف نقص.  تبديل شدندcmقعي آنها در مقياس وا

پيچش، وجود آنها نيز بطور همزمان با محاسبه ابعاد هندسي، بررسي شدند و در نهايت نيز نتايج با 
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 درصد ، براي عرض 0.57براي محاسبه طول دقت متوسط . گيريهاي آزمايشگاهي بررسي شدنداندازه

بدتر بودن دقت .  درصد به دست آمد2.16درصد و براي ارتفاع دقت متوسط 1.69ل دقت متوسط طو

حاصل شده براي ارتفاع نسبت به عرض به اين دليل است كه در محاسبه ارتفاع از جدول جستجو 

 خميدگي نيز با دقت متوسط . كه نسبت به ماتريس هموگرافي دقت ضعيفتري دارده استاستفاده شد

1.039mm/m فقط خميدگي را وهايي كه از چند دوربين استفاده كرده  كه با دقت سيستم محاسبه شد 

 9mهاي بزرگتر از در استاندارد شركت فوالد، خميدگي كل شمش .كنند قابل مقايسه استگيري مياندازه

ا توجه ب.  مي باشد30mm/m اين مقدار 9mهاي كوچكتر از براي شمش و  باشد60mm/mنبايد بيشتر از 

در اينجا . هاي به دست آمده با احتمال بااليي مشكل خميدگي صحيح تشخيص داده خواهد شدبه دقت

اندازي شد كه قادر است با تركيب دو روش كاليبراسيون ضمن حفظ دقت ، سيستم با يك دوربين راه

رت همزمان هاي ابعادي را به صوعالوه بر محاسبه عرض، ارتفاع و طول شمش خميدگي و ساير نقص

تنها نكته باقي مانده اين است كه امكان تست واقعي سيستم در سايت شركت فوالد فراهم . بررسي كند

  .نشد كه اميد است تا چند ماه آينده اين امكان نيز ميسر شود
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هاي توليدي شركت فوالد به طور كامل هاي ابعادي شمشگيري ابعاد هندسي و نقصسيستم اندازه

-گيري ابعاد هندسي شمش همزمان با يافتن نقصبا توجه به اينكه اندازه. نامه شرح داده شددر اين پايان

هاي آن مد نظر بوده است، از ماشين بينايي استفاده شد تا تصوير شمش در لحظات مختلف برداشته شود 

دركنار ماشين بينايي . دنشوميعات موردنياز از آن استخراج هاي پردازش تصوير اطالوسپس با تكنيك

هاي توليدي شركت ها و ورقاند تا برخي از مشخصات شمشگرفته شده هاي ديگري نيز به كارروش

براي  .حل استماشين بينايي بهترين راه  شمش،D-3 ليكن براي شبيه سازي مدل. فوالد را استخراج كنند

  ۶ فصل

 پيشنهادهاگيري ونتيجه
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هاي مختلف شمش تصويربرداري شود كه از سمتو يا چند دوربين استفاده مياين منظور معموال از د

  .  را پيدا كنندD-3 كنند وسپس تصاوير حاصل را به يكديگر پيوند زده و مدل

كند اين است كه بر اساس هندسه نكته مهمي كه وجود حداقل دو دوربين را ضروري مي

 را ايجاد كرده است pهاني كه نقطه تصويري  در مختصات جPتصويربرداري، به دست آوردن نقطه 

هايي مثل پردازش براي همين منظور تكنيك. پذير نيستنبدون اطالع از حداقل يكي از بعدهاي آن امكا

Stereo نقطه  حاصلراست روند تا به كمك دو دوربين ودو تصوير چپ و به كار مي P، آن راپيدا كنند .

 مشخص باشد با استفاده از ماتريس هموگرافي كه در P جهاني به طور معمول وقتي كه يك بعد نقطه

اين روش در  . را به طور كامل بازسازي كردPتوان نقطه آيد ميطول پروسه كاليبراسيون به دست مي

  .ها كه ارتفاع مشخصي دارند مناسب استمورد ورق

-ات هر سه بعد ميشود شامل اطالعتصويري كه ازشمش برداشته مي هاي فوالدي، در مورد شمش

ها، ماتريس نيم با فرض ثابت بودن ارتفاع شمشتوامي .باشدگيري اين ابعاد ميباشد وهدف نهايي اندازه

هموگرافي را پيدا كنيم يعني فرض كنيم كه ارتفاع شمش دقيقا همان مقدار مطلوب است؛ اين فرض 

ن آقدار نامي آنقدر كم است كه تاثير كند زيرا تغييرات ارتفاع شمش نسبت به مخطاي زيادي ايجاد نمي

در تبديل مختصات تصويري به مختصات جهاني قابل اغماض است و همچنين از آنجا كه ارتفاع 

توان در نتيجه با ايجاد چند ماتريس هموگرافي مي. ها چند مقدار محدود را مي توانند داشته باشندشمش

توان از آن براي يافتن نقاط جهاني تريس هموگرافي ميبا ايجاد ما. همه توليدات را تحت پوشش قرار داد

براي يافتن دقيق ارتفاع نيز يك جدول جستجويي ايجاد شد كه . متناظر با نقاط سطح شمش استفاده كرد

در نتيجه با ادغام كردن اين دو . متر استوظيفه آن تبديل مقدار ارتفاع پيكسلي به ارتفاعي برحسب سانتي

  .شودآن فراهم مينمايي يك شمش از روي تصوير D-3كان بازسازي روش كاليبراسيون ام
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ابتدا تصوير . شودهاي مختلفي روي آن انجام ميپس از برداشت عكس توسط دوربين، پردازش

-شود سپس مقدار حركت شمش در بين دو تصوير متوالي محاسبه مينسبت به يك مرجع ثابتي ثبت مي

. شوند پيدا ميآن تقريبي شمش از روي مشخصات كلي اضالعه و بندي شددر ادامه تصوير بخش. شود

. هاي شمش تشخيص داده شوندشود تا لبهتقريبي به كار گرفته مياضالع  در اطراف اين Cannyروش 

ترين خطوط را در شود تا محتمل استفاده ميHoughها از تبديل براي حذف اثر نويز وگسستگي لبه

نهايتا پس از يافتن اضالع شمش، عرض و ارتفاع و بخشي .  در نظر بگيردتصوير به عنوان اضالع شمش

شوند و پس از طي مرحله كاليبراسيون به مقاديري واقعي در مختصات جهاني گيري مياز طول آن اندازه

خورند تا همزمان با عبور شمش از مقابل دوربين تصاوير متوالي به همديگر پيوند مي. شوندتبديل مي

لي شمش ايجاد شود وپس از پايان يافتن عبور شمش با بررسي اين منحني خميدگي شمش به منحني ك

- گزارش ميExcelشوند و نهايتا اين مقادير در يك فايل هاي احتمالي آن بررسي ميهمراه ساير نقص

گي گيري خميدبراي اندازه . شركت فوالد بررسي شوندMISافزار شوند كه اين اطالعات بايد توسط نرم

1.039دقت  /mm m± ،  درصد و 1.69  درصد ، براي عرض دقت متوسط 0.57طول دقت متوسط براي

بدتر بودن دقت حاصل شده براي ارتفاع نسبت به .  درصد به دست آمد2.16براي ارتفاع دقت متوسط 

كه نسبت به ماتريس  ه استعرض به اين دليل است كه در محاسبه ارتفاع از جدول جستجو استفاده شد

شود كه استفاده از يك هاي حاصل شده، مشخص ميبا بررسي دقت .هموگرافي دقت ضعيفتري دارد

هاي متداولي كه با چند دوربين به دست آمده است را حفظ دوربين عالوه بر كاهش سخت افزار، دقت

يد در شركت فوالد اقدام پس از نصب اين سيستم مي توان براي اتوماسيون كامل پروسه تول. كرده است

   .كرد

از آنجا كه امكان تست سيستم در سايت شركت فوالد فراهم نشد صحت همه الگوريتمها در 

بيني آزمايشگاه بررسي شد و در نتيجه در صورت تست سيستم در سايت شركت فوالد دقتها با واقع
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نترل خودكار پروسه توليد توان براي طراحي سيستمي جهت ك ميبعد از آن و شوندبيشتري حاصل مي

هاي توليدي شركت فوالد به تواند براي بازرسي سطحي شمشهمچنين سيستم مشابهي مي .اقدام كرد

  .كار رود

 در حاليكه در شدخودداري  از انجام تشخيص لبه بين پيكسلي سرعت الگوريتمهابراي بهتر شدن 

 سرعت از روش بين پيكسلي استفاده كرد تا دقت پياده سازي نهايي مي توان با بهينه كردن نرم افزار براي

 نيز از ديگر كارهايي Houghاي در تبديل اي و فاصله باال بردن دقت زاويه.تشخيص لبه افزايش يابد

 با مقادير انحراف استاندارد Cannyانجام تبديل . شودافزار پيشنهاد مياست كه براي باال بردن دقت نرم

در دقت هاي تيز و پهن نيز از ديگر پيشنهادهاي قابل اجرا براي باال بردن لبهمتغيير براي يافتن بهينه 

هاي نامرئي در سايت بايد دوربين در داخل يك  همچنين به دليل وجود نويز و اشعه.استتشخيص لبه 

 اين امر ؛ در كنارمحافظ با فيلترهاي مناسب قرار گيرد تا تصوير حاصل كيفيت خوبي داشته باشد

  .دارد  اهميت خاصيبراي برداشتن تصاوير كيفيت باالزي مناسب نيز نورپردا

 در محاسبه عرض و ارتفاع انتخاب 1mm نكته نهايي هم اينكه دوربين موجود براي داشتن دقت 

هاي توان از دوربينباشد؛ براي افزايش دقت سيستم مي پيكسل مي480×640شده است و داراي دقت 

انتخاب شده براي نصب در واقع دوربين  . البته هزينه باالتري خواهند داشتمگا پيكسلي استفاده كرد كه

توان حد وسطي  بااليي نياز نداريم ميfpsباشد و از آنجايي كه ما به بااليي ميداراي سرعت در سايت، 

  .را در بين سرعت و دقت رعايت كرد
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 انتخاب تجهيزات مورد نياز )لف  أ  (ضميمه 

افزار مناسب براي نصب در سايت شركت فوالد را بررسي ونگي انتخاب سختدر اين ضميمه چگ

گيري ماده مذاب كه مرحله شكل .كنيمدر ابتدا به طور مختصر محل نصب سيستم را توصيف مي. كنيممي

هاي داغ در حاليكه هنوز شمش .شودكم سردتر ميكم بندي مي شود،ند و غالبكرا به تدريج طي مي

 حركت كرده و در داخل كانالهايي به 3cm/sه ماده نيمه جامد را دارند با سرعتي حدود اتصال خود ب

 تا جاييكه وجه جلويي شمش يك سنسور مكانيكي را تحريك كند روند به جلو مي30cmعرض تقريبي 

دستگاه . كنددر اين حالت سيستم مكانيكي فعال شده و با دستگاههاي برش شروع به برش شمش مي

نسور مكانيكي تا محل برش به فاصله س. شود تا جاييكه عمل برش تمام شودر شمش ميبرش سوا

ها چند مرحله سرد شدن ديگر بعد از آن شمش. وب را داشته باشداي است كه شمش طول مطلگونه

ا نمايي كلي از نصب سيستم ر) 1-الف( شكل.تا بعدا كارگران ابعاد آنها را اندازه بگيرند كنندرانيز طي مي

  .دهدنشان مي

     
  )ب)                                                              (الف(

براي . خط توليد بيلت مي باشد6بخشي ازسايت شركت فوالد اهوازكه شامل ) نماي كلي سيستم ب)  الفبندي سيستم پيكره)1-الف( شكل

  .صب شودبازرسي هر خط توليد سيستمي مشابه شكل الف بايد ن
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را   FOVكند لذا  حركت مي30cmبا توجه به اين كه شمش داخل كانالي به عرض تقريبي  

30cm×30cmبا توجه به اينكه طبق استاندارد شركت فوالد خطاي مجاز عرض و . كنيم انتخاب مي

دقت . گيريم را در نظر مي0.5mmگيري عرض و ارتفاع دقت  است براي اندازه26cm ، 5mmارتفاع 

30 به صورت (spatial resolution)مكاني دوربين  / .5 600cm mm در نتيجه . آيد به دست مي=

-با اين انتخاب بهترين دقت اندازه .كنيم را انتخاب ميpixel 480×640نزدكترين استاندارد موجود كه 

30گيري عرض  / 640 0.47cm mm= 30 وارتفاع / 480 0.62cm mm=آيند به دست مي.  

 و بعد از برش حدود 3cm/sها قبل از برش همانطور كه قبال گفته شد سرعت حركت شمش

30cm/s30در هر تصوير جديد ما .  استcmكنيم و نيز مي خواهيم كه بين  از شمش را عكسبرداري مي

بيني بود و ورت پيشاين نكته در ابتدا به ص( از شمش بايد مشترك باشد 20cmدو تصوير متوالي حدود 

 از شمش براي 10cmبنابراين در هر تصوير حدود ) بعدا در بازسازي منحني شمش از آن استفاده شد

در نتيجه مدت زمان بين برداشتن دو تصوير متوالي در بازه . شوداولين بار عكسبرداري مي

10 10[ 0.3  , 3 ]
30 / 3 /
cm cms s
cm s cm s

≈ حالت بايد حدود  خواهد بود و سرعت عكسبرداري دوربين در بدترين ≈

3fpsباشد  .  

آنالوگ يا ديجيتال؟دوربين  .كنيمپس از تعيين دقت مكاني و زماني دوربين حاال نوع آن را تعيين مي

  :ديجيتال مزاياي زير رادارد

  مصونيت باال در برابر نويز 

  انعطاف باال در دقت زماني 

  دقت مكاني باال  

   Frame Grabberهايي مثل نياز كمتر به واسطه 

  انعطاف باال در پروتكل ارتباطي با كامپيوتر 
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باتوجه به اينكه سايت فوالد بسيار نويزي است ما از  .هاي آنالوگ ارزانتر هستنددر مقابل دوربين

زمينه ها داراي رنگ قرمزتري نسبت به پسهمچنين به دليل اينكه شمش .كنيمدوربين ديجيتال استفاده مي

  .كنيم ميهستند از دوربين رنگي استفاده

 parallel Digital , Camera Linkهاي ديجيتال با پروتكل هاي خروجي مختلف مثل دوربين

,USB , IEEE 1394 (FireWire) و Ethernetبا توجه به اينكه  . در دسترس هستندEthernetدر محيط -

 مشخصات زير  داراي سرعت بااليي است دوربيني باGiga Ethernetهاي نويزي كاركرد بهتري دارد و  

  :كنيمرا تهيه مي

 Color Digital Camera, Giga Ethernet, Time resolution>3 frame per 

second, Spatial resolution>640×480 pixel 
 

البته  .شده استانتخاب  Pulnix محصول شركت TM-6740GEبا توجه به اين توضيحات دوربين 

 به نوع خاصي از دوربين نيست و به اين دليل تا قبل از هاي پردازش تصوير نيازيبراي تست الگوريتم

 معمولي و با دقت مكاني Sonyها در آزمايشگاه با دوربين ديجيتال تهيه كردن دوربين مذكور الگوريتم

اند ولي براي نصب در سايت شده  با كامپيوتر ارتباط دارد تستUSB2پيكسل كه از طريق  640×480

 از يا خالصه1-الفجدول   . خاص آنجا اين دوربين بايد تهيه شودشركت فوالد به دليل شرايط

  .دهدييزات را نشان مهمشخصات تج

بيشتر CPU  هر چه سرعتIPC انتخاب يبرا.  انجام خواهد شدIPCكار پردازش تصوير توسط 

وجود  IPCدو نوع  .افزار مي تواند بيشتر شودو انعطاف نرم باشد زمان اجراي الگوريتم كم خواهد شد

 د وجوISAو PCI با چند اسالت Backplaneدر نوع اول يك   . ATXنوع-PICMG 2 نوع - 1 :دارد

. معمولي است  هايPCشود ولي نوع دوم مثل ها متصل مي به يكي از اسالتMotherboardدارد و 

 ما به از آنجا كه .حسن نوع اول در اين است كه به تعداد دلخواهي اسالت مي توان به آن اضافه كرد
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تنها نكته مهم اين  .كنيم مي را با توجه به هزينه پايين آن انتخابATXهاي زيادي نياز نداريم نوع اسالت

 باشد زيرا در صورت نياز ممكن است كه دو دوربين نياز Giga Ethernet داراي دو پورت IPCاست كه 

هنوز مشخص نبود كه چند دوربين  IPCزيرا در هنگام انتخاب (ها برآورده شوندباشد كه كليه خواسته

  . انتخاب شدAdvantechيكي از محصوالت شركت AIMB-742با مشخصات گفته شده  ).نياز است

  مشخصات تجهيزات انتخاب شده :  1 -  الفجدول

Camera Pulnix,TMC-6740GE, 649x480,1/3″progressive scan, Giga Ethernet 

IPC Advantech  AIMB-742, Intel Pentium4(3GHZ),1GB RAM 

Lens 10-300mm,F5.6/560,CMount, 1/3″ 

   

  :آيددر مورد انتخاب لنز نكته مهم فاصله كانوني آن است كه از رابطه زير به دست مي

Sensor Size  Working Distance 4.8   10m Length= 160
FOV 30cm

mmFocal mm× ×= =  

 است و فاصله دوربين از شمش در "1/3اند كه دوربين انتخابي اعداد باال از اينجا به دست آمده

 البته اين لنز براي سايت تهيه شده است و براي آزماشگاه از لنزي با فاصله كانوني . متر است10ود حد

  . انتخاب شدCat-5كابل شبكه هم از نوع  . استفاده شد50mm-5متغيير 

از آنجا كه سايت شركت فوالد داراي . پردازي استنكته آخري  كه بايد در نظر گرفت بحث نور

نصب  نياز است كه تجهيزات مناسب اين امر تهيه شده و در سايت ،مبرداري نيستنور كافي براي فيل

اي انجام شود كه هر سه بعد در پردازي بايد به گونه توجه به اين نكته نيز ضروري است كه نور.شوند

  وبه طور مثال امكان دارد كه بعد ارتفاعي شمش متاثر ازسايه آن باشد. تصوير داراي كيفيت خوبي باشند

  .  جبران شود مناسبلذا اين اثر بايد با نورپردازي



 I

Abstract 

 
In this project we present a machine vision system to measure the geometrical parameters 

and dimensional defects of steel billets (blooms/slabs). Geometrical parameters include 

width, height and length and dimensional defects include camber, rhomboid difference and 

torsion. The system has been equipped with a color camera, an industrial computer and 

other peripheral equipments such as lens, Ethernet Cat-5 cable and camera housing. Digital 

image processing techniques have been used to analyze the single view images. To do so, 

the image is enhanced first and then it is reregistered with a constant background. After 

that the billet’s motion is calculated and the image is segmented. The billet boundary lines 

are then estimated using billets geometrical features. Then the Hough transform is 

followed by the canny edge detector to detect and link the exact sides of billets. Two 

calibration methods have been used to transform the measured values in pixel to word 

reference values in centimeter. These techniques result in removing the necessity of multi 

cameras that have been used in the same projects by keeping the accuracy. 
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