مجله علمي-پژوهشي
رايانش نرم و فن آوري اطالعات
جلد  ،4شماره  ،4سال 4934

تعيين مختصات دقيق تارگتها به روش برازش بيضي توسعه يافته
2

حيدر راستيويس  ،4محمد سعادتسرشت
4و2
استاديار گروه مهندسي نقشهبرداري  -دانشگاه تهران (hrasti, msaadat)@ut.ac.ir ،

چکيده  -فتوگرامتري صنعتي شاخه اي از فتوگرامتري برد کوتاه است که در آن ابعاد ،موقعيت ،وضعيت ،شکل و تغييرشکل قطعات صنعتي با دقت
و صحت بااليي اندازهگيري مي شود .در فتوگرامتري صنعتي براي افزايش اتوماسيون و دقت اندازهگيري از تارگتهاي مخصوص با کنتراست باال
استفاده ميشود .يکي از مسائل مهم در فتوگرامتري صنعتي اندازهگيري دقيق مختصات عکسي اين تارگتها است .هدف از اين مقاله ارائه يک
روش پيشنهادي به منظور اندازهگيري دقيق مختصات عکسي تارگت ها بر مبناي مفاهيم استخراج لبه و ناحيه در پردازش تصوير ميباشد .براي
ارزيابي روش پيشنهادي ،آزمونهاي متعددي روي تارگتهاي شبيهسازيشده بر مبناي متغيرهاي هندسي (اندازه ،کشيدگي و توجيه تارگت) و
متغيرهاي کيفي (نسبت نويز به سيگنال تصوير و  PSFسيستم تصويربرداري) انجام پذيرفت .پس از تحليل نتايج مشخص گرديد روش پيشنهادي
در مقايسه با روشهاي ديگر از کارايي باالتري برخوردار بوده و بطورکلي وزندهي در آن يا نرم کردن تصوير موجب کاهش معنيدار خطا نمي-
شوند.
کليد واژهها -فتوگرامتري صنعتي ،تعيين مختصات ،تارگتهاي بازتاباننده ،برازش بيضي.

.1

مقدمه

فتوگرامتري صنعتي 4که در صنعت با عنوان  VM2شناخته شده
است يک سيستم دقيق و کارآمد براي اندازهگيري مختصات
سهبعدي قطعات صنعتي است .در سيستمهاي  VMبراي
افزايش اتوماسيون ،دقت و قابليت اطمينان ،عموما ازتارگتهاي
مخصوص دايرهاي ،و در برخي مواقع کروي ،شکل با کنتراست
باال به نام تارگتهاي بازتاباننده 9استفاده ميکنند [ .]4اين
تارگتها معموال با رنگ روشن و از سطوح با جنس بازتابانندگي
باال روي زمينه سياه رنگ ميباشند که از برخورد نور بسيار کم
به آنها ،نور در امتداد ارسال شده بازتاب تقريبا کامل نموده که
باعث ايجاد تصاوير با کنتراست باال ميشود .اندازهگيري دقيق
مختصات اين تارگتها يکي از ويژگيهاي مهم سيستمهاي
 VMبوده و تاثير مستقيم در دقت اندازهگيري دارد [.]9 ,2
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Industrial Photogrammetry
Vision Metrology
3
Retro-Reflective Targets
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الگوريتمهاي زيادي براي تعيين مختصات دقيق مرکز تارگتها
در فضاي دوبعدي تصوير پيشنهاد شده است .روشهاي موجود
را ميتوان به دو گروه بر مبناي ناحيه و بر مبناي لبه تقسيم
کرد .در گروه اول از اين روشها ابتدا منطقه مربوط به سطح
تارگت شناسايي و استخراج شده و سپس مرکز ثقل آن سطح
محاسبه شده و بهعنوان مختصات تارگت به کار گرفته ميشود
[ .]7-4بهعنوان مثال نرمافزار  ،Australisکه از جمله نرم-
افزارهاي توانمند در حوزه فتوگرامتري برد کوتاه ميباشد ،از اين
روش براي اندازهگيري مرکز تارگتها استفاده ميکند [.]8
در گروه دوم ابتدا لبههاي موجود در عکس شناسايي شده و
سپس با برازش بيضي به پيکسلهاي لبه ،مرکز بيضي به عنوان
مختصات تارگت در نظر گرفته ميشود [ .]3 ,6 ,4هر کدام از
روشهاي بر مبناي ناحيه و يا بر مبناي لبه نقاط قوت و ضعف
خود را در اندازهگيري مختصات تارگتها دارند .مقايسه و
بررسي اين روشها توسط  Shortisو همکاران در [ ]3صورت
گرفته است .در اين تحقيق روش برازش بيضي توسعه يافته به-
منظور استفاده از نقاط قوت هر کدام از روشها در اندازهگيري
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مختصات دقيق تارگتها پيادهسازي و مورد آزمون قرار گرفته
است.
الزم به ذکر است با توجه به اينکه هدف از اين مقاله بررسي
روشهاي تعيين مختصات عکسي مراکز تارگتها با دقت باال و
ارائه روشي بهتر براي بهبود دقت اين مسئله ميباشد ،فرض
ميشود تارگتها در تصوير شناسايي شده و موقعيت تقريبي
آنها در تصوير معلوم ميباشند .از روشهاي تشخيص اتوماتيک
عوارض ميتوان به استفاده از تارگتهاي کددار اشاره کرد.
خواننده براي اطالعات بيشتر در مورد تشخيص اتوماتيک
تارگتها به [ ]41رجوع کند .در ادامه مباني و خصوصيات هر
دو روش بهطور مفصل تشريح ميشود.
 .2تعيين مختصات تارگت بر مبناي ناحيه
همانطور که ذکر شد در اين روش ابتدا منطقه مربووط بوه
سطح تارگت استخراج شده و سپس مرکز آن سطح با الگوريتم-
هاي خاصي محاسبه و به عنوان مختصات تارگت در نظر گرفتوه
ميشود .در ايون مقالوه دو روش کلوي پرکواربرد بعنووان نمونوه
تشريح شوده اسوتر روش اسوتفاده از حوداکثر شوباهت و روش
تعيين مرکز ثقل .روش اول با استفاده يک تارگت فرضي شوبيه-
سازي شده با مختصات مرکز معلوم و تعيين موقعيتي از تصووير
با حداکثر شباهت بهعنوان مرکز دقيق تارگت عمل مينمايد .در
روش دوم ابتدا سطح تارگت از طريق حدآستانهگذاري ،استخراج
شده و سپس مرکز ثقل سطح به عنوان مختصات دقيوق تارگوت
در نظر گرفته ميشود.
.2.1

روش استفاده از حداکثر شباهت

اينکه رويهاي با مقاطع بيضي شوکل ،شودت روشونايي زمينوه و
تارگت متفاوت ،و با لبههاي گوسي شکل ميتواند تعريوف شوود
[ .]44بعد از تعريف مدل تارگت مصنوعي ،ميتوان با تناظريوابي
کمتوورين مربعووات 5بووه بوورآورد همزمووان موقعيووت تارگووت و
پارامترهاي ديگر مدل آن اقدام نمود [.]44
 .2.2روش تعيين مرکز ثقل
در اين روش ابتدا پيکسلهاي سطح تارگت استخراج شوده
و سپس مرکز ثقل آن به عنوان مختصات دقيوق تارگوت درنظور
گرفته ميشود.
براي استخراج سطح تارگت از روشهايي نظير حدآستانهگذاري
[ ]42و رشد ناحيه [ ]42ميتوان استفاده نمود .براي نمونه
پيشفرض روش حدآستانهگذاري ،کنتراست باالي تارگت با
زمينه است .به بيان ديگر با توجه به اينکه پس زمينه تارگتها
تيره و خود تارگتها روشن است هشکل  4با گرفتن حدآستانه
حدود 5ا 1ميتوان سطح تارگت را به آساني از زمينه آن جدا
کرد.

شکل  -4تصوير يک تارگت بازتاباننده واقعي با کنتراست باال

براي محاسبه مرکز ثقل سطح تارگت ميتووان از متوسوط
وزندار استفاده نمودر

از آنجاکوووه مووودل کلوووي تارگوووتهووواي مورداسوووتفاده در
فتوگرامتري صنعتي عموما مشخص ميباشد ،يک روش منطقوي
جستجوي اين مدل مشوخص ههندسوي وايوا راديوومتريکي در
تصوير و تعيين موقعيت با حداکثر شباهت در آن مويباشود .بوه ه4
بيان ديگر مدل شبيهسازي شده بصورت يوک تمپلوت متحور
فضاي جستجوي تارگت را جاروب نموده و جايي کوه بيشوترين
که در آن  gijوزن درنظر گرفته شده بوراي هور پيکسول و
ضريب وابستگي 4را داشته باشد ،بهعنوان مرکوز تارگوت معرفوي
 yi ،xiمختصات پيکسلهاي سوطح تارگوت و  y0 ،x0مختصوات
مينمايد .الزم به ذکر است مدل شبيهسوازي يوا هموان تارگوت
مرکز تارگت است .در مورد انتخواب وزن سوه ايوده کلوي وجوود
مصنوعي را ميتوان در سطوح مختلوف پيييودگي مودلسوازي
داردر هالف تمام پيکسلهاي سطح تارگت بوا وزن برابور در نظور
نمود .براي مثال تارگت مصنوعي از لحاظ هندسي به شکل دايره
گرفته شوند .هب درجه خاکستري هر پيکسل بهعنووان وزن در
و از لحاظ راديومتريکي روشنايي بواينري مويتوانود باشود .و يوا
نظر گرفته شود .هج تواني از درجه خاکستري بهعنووان وزن در
Cross Correlation Coefficient
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Least Square Matching
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نظر گرفته شود.
 .3تعيين مختصات تارگت بر مبناي لبه
گروه ديگور از روش هواي تعيوين مختصوات دقيوق تارگوت
روشهاي بر مبنواي لبوه اسوت .در ايون روشهوا بوراي تعيوين
مختصات مرکز تارگوت دو مرحلوه کلوي بايسوتي انجوام پوذيردر
استخراج لبه و برازش بيضي .در مرحله اول موقعيت پيکسلهاي
مربوط به لبه تارگت از تصوير استخراج ميشود .سوپس بهتورين
بيضي به اين موقعيتها برازش داده شوده و پارامترهواي بيضوي
بدست ميآيد .از روي پارامترهاي بيضي ميتوان مختصات مرکز
بيضي را به عنوان مختصات تارگت محاسبه نمود .در اداموه هور
دو مرحله بطور مفصل شرح داده شده است.
.3.1

اپراتور لبه را نشوان مويدهود .بعود از کانولوشون زوج ماسوک و
محاسبه گراديان تصوير در دو جهت  xyميتوان بزرگي گراديان
را در هر پيکسل محاسبه نمود .با توجه به اينکه در لبهها مقودار
گراديان حداکثر ميشود ،بنابراين با اعمال حدآستانه بور تصووير
گراديان مي توان پيکسلهواي لبوه قووي را اسوتخراج نموود .در
مرحله بعد مويتووان از الگووريتمهواي اسوتخراج اسوکلت []42
پهناي لبه را به يک پيکسل کاهش داد.
شکل  4نتايج بدسوت آموده بوسويله اپراتورهواي  Prewitو
 Sobelرا براي استخراج لبههاي يک تارگت واقعوي نشوان موي-
دهد.

استخراج لبه

روشهاي مختلفي براي استخراج لبه وجود دارد که بيشوتر
آنها بر روي تصوير گراديان کار ميکنند .در اينجوا بوه برخوي از
اين روشها اشاره ميشود.
.3.2

بکارگيريتصويرگراديان و اعمال حدآستانه

در بيشتر اين روش ها با اپراتورهاي مختلف تصوير گراديوان
محاسووبه شووده و سووپس بووا اعمووال حدآسووتانه مناسووب لبووه را
استخراج ميکنند .از جمله اولين و سادهترين اين اپراتورها مي-
توان  Prewitو  Sobelرا نام برد.
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2

شکل  :2ماسکهاي  Prewitبراي محاسبه گراديان در راستاي
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شکل  :2ماسکهاي  Sobelبراي محاسبه گراديان در راستاي  xوy

شکل  2و  9ماسکهواي در دو جهوت  xو  yبوراي ايون دو

)(c

)(b

)(a
 Prewitو)Sobel (a

شکل 4ر نتايج بهدست آمده از اپراتورهاي
تصوير تارگت ) (bلبه بهدست آمده بهوسيله اپراتور  (c) Prewitلبه
بهدست آمده بهوسيله اپراتورSobel
 .3 ،2 ،1الگوريتم Canny

اين الگوريتم در ابتدا براي کاهش اثر نويز ،تصوير را با يوک
ماسک گوسي نرم کرده و سپس با يک ماسک گراديان بزرگوي و
جهت گراديان را براي هر پيکسل محاسبه مينمايد .در ادامه بوا
دو عمليات  Non-maximal suppressionو  Hystersisلبوههوا را
روي تصوير گراديوان اسوتخراج مويکنود [ .]42عمليوات Non-
 maximal suppressionروي گراديان تصوير ورودي کار ميکند.
براي هر پيکسل لبه دو پيکسل مجاور را در امتداد لبوه در نظور
ميگيرد و در صورتي که بزرگي گراديان پيکسول موورد نظور از
يکي از پيکسلهاي مجاور کوچکتر باشد بزرگوي گراديوان موورد
نظر را صفر ميکند .در نهايت اين عمليات باعوث مويشوود کوه
لبههاي کلفت نازکتر شوند.
عمليات  Hystersisروي خروجي مرحله قبل کار ميکنود .
نتيجه آن پر شدن گپهاي ايجواد شوده در مرحلوه قبول اسوت.
عمليات به اين طريق انجام ميشود که دو مقدار بوهعنووان حود
آستانه کوچک و بزرگ گرفته و بزرگي هور پيکسول از خروجوي
قسمت قبل ،که بزرگي آن از حود آسوتانهي کوچوک ،کووچکتر
باشد را صفر و پيکسولي را کوه از مقودار حود آسوتانهي بوزرگ،
بزرگتر باشد بهعنوان لبه در نظر ميگيرد .در مورد پيکسلهوايي
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که بين دو مقدار حود آسوتانه قورار دارد الگووريتم بوا توجوه بوه
پيکسلهاي مجاور تصميم ميگيرد .شکل  5نتايج بهدست آموده
بهوسيله الگوريتم  Cannyروي يک تارگت واقعي را نشوان موي-
دهد.

گرفته مي شود که مبين مختصات لبهها با دقت زيرپيکسل است
[]42ر
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 .3.3برازش بهترين بيضي

)(a

)(b

کل  5ر نتايج بهدست آمده از الگوريتم  (a) .Cannyتصوير تارگت
) (bلبه بهدست آمده بهوسيله الگوريتم Canny

.3.3

استخراج لبه بر مبناي مشتق دوم ()LOG

در اين روش ابتدا تصوير با يک ماسک گوسوي نورم شوده و
سپس تصوير با يک ماسک الپالسي کوانولو مويشوود .در عمول
ميتوان ماسک گوسي و الپالسي را ترکيوب کورده و بوهصوورت
يکجا بنام ماسک  LOG6اعمال نمود .در عمل ابتدا تصوير با يک
ماسک  LOGکانولو شده و پيکسلهايي که  LOGپيکسولهواي
مجاورشان ههمسايگي  4از مثبت به منفي يا بور عکوس تيييور
ميکند ،به شرطي کوه قودر مطلوق اخوتالف  LOGدو پيکسول
مجاور از يک حدآستانه بيشتر باشد ،بهعنوان پيکسل لبه انتخاب
ميشوند .در روش  LOGدو پارامتر انحراف معيار در تابع گوسي
و اندازه حدآستانه در انتخاب  ،Zero Crossingميزان اسوتخراج
لبهها را کنترل ميکنند.
 .3 ،3 ،1استخراج لبه با دقت زير پيکسل
خروجي تمامي الگوريتمهوا و اپراتورهواي بواال يوک تصووير
باينري است که در آن پيکسلهاي لبه مشخص شدهانود .يعنوي
مختصات پيکسلها به عنوان پيکسلهاي لبه در نظر گرفته مي-
شوند .اگر مختصات لبهها را بتوان با دقت زير پيکسول مشوخص
کرد ،ميتوان انتظار نتيجه بهتري را داشت .الگوريتمهاي زيوادي
براي استخراج لبه با دقت زير پيکسل پيشنهاد شده است که در
اينجا يکي از سادهترين روشها ارائه ميشود .در اين روش ابتودا
بزرگي گراديان در امتدادهاي  xو  yمحاسبه شده و سپس بوراي
هر پيکسل با گراديان باال در همسايگي آن با اسوتفاده از روابوط
زير ميانگين وزندار هوزن برابر گراديان در دو جهت  xو  yاسوت
Laplacian Of Gaussian

6

مرحله دوم پردازش در روشهواي بور مبنواي لبوه ،بورازش
بهترين بيضي به لبههاي اسوتخراج شوده اسوت .دليول انتخواب
بيضي براي برازش بر روي لبههاي استخراج شده اين اسوت کوه
اصوال تصوير يک تارگوت دايورهاي بوهدليول هندسوه پرسوپکتيو
تصوير ،شبيه به شکل بيضي در تصوير ظاهر ميشود .روشهواي
مختلفي براي تعيين بهترين بيضي برازش داده شده بور لبوههوا
وجود دارد .از جمله اين روشها ميتوان بوه اسوتفاده از تبوديل
هاف ، 7فيلتر کالمن و برازش کمترين مربعوات اشواره نموود .در
اين مقاله تنها روش برازش کمترين مربعات به خاطر دقت باالي
آن ارائه و مورد آزمون قرار گرفته است.
در روش برازش کمترين مربعات ابتدا بايد مدل پارامتريوک
بيضي مشخص شود .همانطور که ميدانيم ،بيضوي يوک حالوت
خاص از مقاطع مخروطيهاست که با يک چند جمله اي درجوه
دو به صورت زير قابل مدلسازي است []49ر
ه9
با اين قيد که در بيضي و دايره هميشه رابطه زير برقرار استر
b 2  4ac  0

کووه  e ، d ، c ، b ، aو  fضوورائب بيضووي و ) (x,yمختصووات
نقاط واقع بر روي آن هسوتند .چنود جملوهاي ) F(a,xرا فاصوله
جبري نقطه ) x=(x,yاز بيضي فرضي  aناميده ميشود .با معرفي
بردارهاي  aو xميتوان معادله چندجملهاي را به شکل بورداري
و بهصورت زير نوشت.
a  [a, b, c, d , e, f ]T

ه4

Fa (x)  x.a  0

]x  [ x 2 , xy , y 2 , x, y,1



براي برازش يک بيضي به يک سري نقاط ) (xi,yiکه در آن
 i = 1..Nمويتووان فاصوله جبوري نقواط از بيضوي فرضوي  aرا
محاسبه و حداقل کرد []49ر
N

ه5

2

)(x .a
i

i 1

 min
a

N

)) ( F (x

2

i

a

i 1

 min
a

N

2

) F(x , y
i

i

min

i 1

معادله باال را مي توان با روش کمترين مربعات معمولي حل
Hough Transform
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کرد ولي نتيجه آن مجموعه يک سري مقاطع مخروطي اسوت و
يک بيضي واحد را نشان نميدهد .براي رسيدن به بيضوي واحود
بايد معادله قيد  b2  4ac  0نيز در نظر گرفته شوود .در ايون
صورت ،يک سري معادله مربوط به فواصل جبوري نقواط و يوک
معادله قيد بايد بهطور همزمان در سرشوکني کمتورين مربعوات
وارد شده و ضورائب بيضوي محاسوبه شوود .حول کوردن چنوين
سيستمي بهدليل نامساوي بودن معادله قيد کار دشواري است و
بوا روشهواي  Quadratic Programmingقابول حول مويباشود
[ .]44با توجه به اينکه  α.aيک بيضي مشابه را نشان مويدهود،
موويتوووان يووک    0اختيوواري را طوووري در نظوور گرفووت کووه
نامساوي باال را بهصورت معادله زير بتوان نوشت []49ر
4ac  b2  1

ه9

و مسئله برازش يک بيضي واحد را ميتوان دوبواره بصوورت
زير بيان کردر
a T .C.a  1

subject to

2

min D.a
a

که  Dماتريس طراحي با ابعاد  N×6است و بهصورت زير به-
دست ميآيدر
1


1


1

y1

x1

y12

x1 y1









2
i

yi

xi

y

xi yi









yN

xN

2
N

y

xN y N

 x12

 
D   xi2

 
 2
 xN

ماتريس  Dحداقل شدن فواصل جبري نقاط را نشوان موي-
دهد و  Cماتريس قيد با ابعاد  6×6و بهصورت زير استر
2 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0

 0 1
2 0
C 
0 0
0 0

0 0


براي حل از روش الگرانژ استفاده ميشود .با نوشتن معادلوه
الگرانژ و استفاده از ضورائب الگرانوژ و مشوتقگيوري نسوبت بوه
مجهوالت دستگاه معادالت زير بهدست ميآيدر

2 D T Da  2Ca  0

ه6

a Ca  1
T

در ادامه با حل سيسوتم معوادالت بواال ،شوش مقودار ويوژه
مربوط به اين سيستم محاسبه ميشوود .بوراي انتخواب بهتورين
جواب از بين شش مقدار مذکور ،با توجه به اينکهر
ه7

 a T D T Da  a T Sa  a T Ca  

2

Da

بردار ويژه  akمتناظر با کوچکترين مقدار ويژه مثبت به
عنوان جواب در نظر گرفتوه مويشوود [ .]49بوه ايون ترتيوب از
طريووق ضوورائب  e ، d ، c ، b ، aو  fمربوووط بووه بهتوورين بيضووي
برازش داده شده ميتوان پارامترهاي بيضوي همختصوات مرکوز ،
قطرهاي کوچک و بزرگ و زاويه دوران بيضي نسبت به محور x
را محاسبه کرد .در پايان مختصات بوهدسوت آموده بوراي مرکوز
بيضي بهعنوان مختصات دقيق تارگت در نظر گرفته ميشود.
 .3روش برازش بيضي توسعه يافته
همانطور که در آزمونها خوواهيم ديود روشهواي تعيوين
مختصات تارگت بر مبنواي ناحيوه و بور مبنواي لبوه هور کودام
مشکالت و محودوديات خواص خوود را دارنود .بوراي رفوع ايون
محدوديات روشي تلفيقي پيشنهاد شده که ميتوان گفوت داراي
عملکرد حد واسطي بين روش هاي بر مبناي ناحيه و بور مبنواي
لبه است.
ايده اصلي اين روش بور اسواب بورازش کمتورين مربعوات
بيضي روي گراديان پيکسلهاي وزندار است .در اين روش ابتودا
گراديان تصوير را محاسبه کرده و سپس با اعمال حدآستانه کوم
روي تصوير گراديان ،پيکسلهايي که داراي بزرگي گراديان بواال
هلبه ها و پيکسلهاي نزديک لبه هستند ،مشوخص موي شووند.
تفاوت اين روش با روشهاي قبلي اين اسوت کوه در ايون روش
لبه هاي استخراج شده ناز نيستند و بهصورت يک سطح از لبه
استخراج ميشووند .بنوابراين ،روش پيشونهادي ،بخواطر بورازش
بيضي ،هم ماهيت روشهاي بر مبناي لبه را دارد و هوم هماننود
روشهاي بر مبناي ناحيه يوکنووع متوسوطگيوري وزنودار روي
سطح لبه تارگت انجام ميدهد .در اين روش تمامي پيکسلهايي
که حتي بخشي از اطالعات لبه در آن وجوود دارد در محاسوبات
شرکت نموده و در واقع بهطور غيرمستقيم موقعيوت دقيوق و بوا
دقت زيرپيکسل لبهها در تعيين مختصات تارگت بهکار ميرود.

44

تعيين مختصات دقيق تارگتها به روش برازش بيضي توسعه يافته ........................................................................................راستيويسي و سعادتسرشت

 .5تستها و نتايج بهدست آمده

هc

هa

هb

شکل  – 6لبههاي بهدست آمده در روش پيکسلهاي با گراديان
باال.ه aتصوير تارگت ه bلبههاي بهدست آمده از تصوير گراديان با
حدآستانه  1,4ه cبرازش بيضي با روش کمترين مربعات به لبهها

شوکل  6لبوه بدسوت آموده از ايون روش و بهتورين بيضوي
برازش يافته روي آن را را نشان ميدهد .مسوئله مهوم در اينجوا
مقدار وزني است که براي هر پيکسل بايد در نظور گرفتوه شوود.
مانند روش محاسبه مرکز ثقول کوه جوزو روشهواي بور مبنواي
مساحت بود سه ايده کلي بوراي اعموال وزن وجوود داردر هالوف
تمام پيکسلهاي سطح تارگت با وزن برابر در نظر گرفته شووند.
هب مقدار گراديان هر پيکسول بوه عنووان وزن در نظور گرفتوه
شود .هج تواني از گراديان را به عنوان وزن در نظر گرفته شود.
بعد از در نظر گرفتن وزن براي هر پيکسل ميتوان ماتريس
وزنه Pرا بهصورت زير تشکيل دادر
0 

0 0 
 0 

0 g N 
0

0


g2
0
0

 g1

 0
P
0

 0


.5.1

تست روي تارگتهاي شبيهسازي شده
 .5 ،1 ،1اندازه تارگت

که در آن مقدار  αمبين نوع وزن دهي است .به بيان ديگور
براي حالت اول وزنودهي  ،α = 0بوراي حالوت دوم  α=1و بوراي
حالت سوم  αيک مقدار اختياري همعموال  α=2اختيار ميشود.
با قراردادن ماتريس وزن در معادالت برازش بيضي همعادله
 ، 6شکل معادالت به صورت زير در خواهد آمدر
ه8

در اين مقاله کليه روشهاي ارائه شده بر مبناي ناحيه و بور
مبناي لبه هموراه بوا روش پيشونهادي پيوادهسوازي شوده و بوا
استفاده از تارگتهاي شبيهسازي شده و تارگتهاي واقعوي ،شوش
تست مختلف براي ارزيابي اين روشها انجام گرفت .نتوايج ايون
تستها در جدول  4ارائه شده است .اعداد نمايش يافتوه در ايون
جوودول مبووين طووول بووردار ] [dx, dyاخووتالف مختصووات روش
موردنظر با مختصات اوليه از پيش معلوم تارگت ميباشد .برآيند
اين بردار خطا به عنوان معيار خطواي کلوي روش موورد تحليول
قرار گرفته است .الزم به ذکر است که کليه روشهاي بر مبنواي
لبه با استفاده از دستور  Edgeدر  MATLABپيادهسوازي شوده
است.
همووانطورکووه ديووده موويشووود روش  Cannyدقووت بسوويار
کمتري از روشهاي ديگر دارد .بوا بررسويهواي دقيقتور مفلوف
مشخص گرديد که علت آن در نحوة ناز سازي لبههاي ضوخيم
ميباشد .بنابراين اين روش ،مبناي تحليلهاي آتي قرار نگرفوت.
در زير کلياتي از شش تست انجام شوده روي تموامي روشهواي
تعيين مختصات مرکز تارگت ارائه ميشود.

براي اين تست سه نوع تارگت شبيهسازي شده با اندازههاي
مختلف ساخته شده و با هرکدام از روشها مختصات آن تعيوين
شده است .تارگتهاي ساخته شده به شکل دايره با انودازههواي
 45×45 ،3×3و  95×95پيکسوول سوواخته شوودهانوود بطوووريکووه
تصوير حاصل هييگونه نويز يا  PSFندارد هشکل . 7

2 D T PDa  2Ca  0
a T Ca  1

3×3

حال به همان صورت کوه در بواال شورح داده شود سيسوتم
معادالت فوق را به کمک ضرائب الگرانژ و محاسبه مقوادير ويوژه
حساب کرده و ضرائب  e ، d ، c ، b ، aو  fمربووط بوه بهتورين
بيضي برازش داده شده محاسبه ميشود.

45

45×45

95×95

شکل 7ر ساخت تارگتهاي شبيهسازيشده با ابعاد مختلف

بعد از ساخت تارگتهاي شبيهسازي شده ،بوا هور کودام از
روشها مختصات ان تعيين شده و اختالف مختصوات بوهدسوت
آمده از مختصات واقعي محاسبه شده است .نتايج بهدست آموده
براي اين تست در جدول  -4هالف آورده شده است.
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 .5 ،1 ،2تست کشيدگي تارگت

براي بررسي کارآيي روشها در مقابل اين پديده ،تست
انجام شده است .بههمين منظور ابتدا يک تارگت با ابعاد
 45×45ساخته شده و سپس سه مقدار مختلف صفر ،نيم و يک
پيکسل براي  PSFآن در نظر گرفته شده است هشکل . 41
نتايج اين تست در جدول  -4هد نشان داده شده است.
PSF

همانطور که ذکر شد تصوير تارگتهاي دايورهاي بوهدليول
هندسه پرسپکتيو تصوير بهصورت بيضي ظاهر مويشووند .بوراي
بررسي ميزان کارايي هر روش در مقابل ميزان کشيدگي بيضوي
سه تارگت با اندازه هاي  45×45پيکسل و با نسبتهاي مختلوف
نيم قطرهاي بيضي 5ا4ر2 ، 4ر 4و 9ر 4ساخته شدهاند هشکل 8
و مختصات بهدست آمده با هر کدام از روشها ،با مختصات واقعي
آنها مقايسه شد .نتايج بهدسوت آموده در جودول  -4هب نشوان
داده شده است.

PSF=1
PSF=0.5
PSF=0.25
شکل41ر ساخت تارگتهاي شبيهسازيشده با PSFهاي مختلف بدون
نويز

5ا4ر4

2ر4

 .5 ،1 ،5تست ميزان نويز (با  PSFمتوسط)

9ر4

شکل 8ر ساخت تارگتهاي شبيهسازيشده با کشيدگيهاي مختلف

 .5 ،1 ،3تست دوران تارگت
براي اين تست سه نوع تارگت شبيهسوازي شوده بوا انودازه
 45×45پيکسل با کشيدگي 2ر 4و زوايواي دوران صوفر5 ،ا 22و
 45درجه ساخته شد و با هرکدام از روشها مختصات آن تعيين
گرديد هشکل  . 3جدول  -4هج نتايج عددي اين تست را نشان
ميدهد.

 45درجه

5ا 22درجه

براي انجام اين تسوت ابتودا يوک تارگوت بوا ابعواد 45×45
ساخته شده و يوک مقودار  PSFبوه انودازه 5ا 1پيکسول بوه آن
اعمال شده است .در مرحله بعد به آن نويز سفيد به ميوزان S/N
برابر  21 ، 411و  41اضافه شده است که در آن ميزان نوويز بوه
ترتيب برابر  %5 ، %4و  %41حداکثر روشنايي تصوير بوده اسوت
هشکل  . 44در انتها مختصات تارگت با تموامي روشهوا انودازه-
گيري شده و اختالف آن از مقدار واقعوي محاسوبه شوده اسوت.
نتايج بهدست آمده براي اين تست در جدول  -4هه نشوان داده
شده است.

 1درجه

شکل3ر ساخت تارگتهاي شبيهسازيشده با دورانهاي مختلف

S/N=100

شکل 44ر ساخت تارگتهاي شبيهسازيشده با سطوح نويز
مختلف

 .5 ،1 ،3تست ميزان ( PSFبدون نويز)
تابع پخش نقطه يا  PSF8مبين ميزان تار شدن يک لبه
شارپ در تصوير ميباشد که علت آن ناشي از سيستم اپتيکي
همحيط ،عدسي ،سنجنده تصويربرداري است .از اينرو ميزان
 PSFروي شکل و کيفيت تارگتهاي تصوير شده تاثير دارد.
Point Spread Function

S/N=20

S/N=10

8
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جدول 4ر نتايج تستهاي صحت روشهاي استخراج مختصات مرکز تارگت روي تارگتهاي شبيهسازي شده هواحد به پيکسل

زياد

متوسط

خوب

زياد

متوسط

کم

زياد

متوسط

کم

زياد

متوسط

کم

زياد

متوسط

کم

بزرگ

متوسط

ميزان PSFهبدون
نويز هد

کوچک

تست ترکيبي هو

ميزان نويز با
متوسط هه

PSF

دوران تارگت
هج

کشيدگي تارگت هب

اندازه تارگت هالف

1

0.5

0.25

0.5

0.5

0.5

1

0.5

0.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 PSFتصوير هبه پيکسل

10

20

100

10

20

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ميزان نويز

9

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

35

15

9

اندازه تازگت هبه پيکسل

1:3

1:2

1:1.5

-

-

-

-

-

-

1:2

1:2

1:2

1:3

1:2

1:1.5

-

-

-

کشيدگي تارگت

45

22.5

0

-

-

-

-

-

-

45

-

-

-

-

-

-

دوران تارگت هدرجه

22.5

0

حالت

0.018 0.007 0.008 0.012 0.012 0.014 0.039 0.001 0.003 0.006 0.004 0.004 0.009 0.020 0.056 0.016 0.045 0.071

0.007 0.003 0.006 0.026 0.005 0.005 0.056 0.001 0.030 0.003 0.002 0.003 0.006 0.009 0.073 0.008 0.044 0.129
0.011 0.004 0.010 0.014 0.009 0.008 0.044 0.002 0.018 0.005 0.004 0.004 0.009 0.019 0.071 0.012 0.042 0.141

 P  1وزن
 P  g iوزن
 P  g i2وزن

0.000 0.000 0.000 0.000 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.045 0.066 0.088 0.534
0.232 0.211 0.126 0.049 0.207 0.339 0.050 0.270 0.297 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.144 0.095 0.270 0.261

الگوريتم

0.000 0.000 0.032 0.000 0.082 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.070

اپراتور

Canny

Prewit

0.005 0.002 0.038 0.025 0.024 0.004 0.013 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.017 0.017 0.030 0.023 0.026 0.073

 P  iوزن

0.013 0.004 0.018 0.007 0.014 0.010 0.029 0.003 0.003 0.004 0.004 0.006 0.008 0.021 0.022 0.024 0.012 0.041

 P  وزن

0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.132 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.016 0.000 0.023 0.089

 P  1وزن

0.004 0.002 0.010 0.002 0.004 0.003 0.093 0.001 0.001 0.002 0.002 0.011 0.003 0.006 0.013 0.008 0.022 0.078
0.011 0.005 0.011 0.003 0.011 0.010 0.041 0.003 0.003 0.005 0.004 0.007 0.008 0.015 0.027 0.021 0.020 0.038

2
i

 P  iوزن
 P   i2وزن

تصويرخام

0.000 0.000 0.054 0.038 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.024 0.017 0.042 0.026 0.045 0.095

 P  1وزن

نرمشده

0.011 0.012 0.012 0.004 0.031 0.005 0.016 0.001 0.003 0.003 0.014 0.002 0.042 0.021 0.037 0.006 0.070 0.184

لبه زير پيکسل

برازش بيضي توسعهيافته

0.000 0.000 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.045 0.000 0.092 0.023

اپراتورSobel

روش برمبناي لبه

LOG

نرمشده

0.000 0.000 0.000 0.046 0.000 0.000 0.075 0.000 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.082 0.000 0.052 0.129

 P  g iوزن
 P  g i2وزن

روش برمبناي ناحيه

0.010 0.005 0.012 0.024 0.009 0.009 0.025 0.001 0.002 0.004 0.003 0.003 0.005 0.009 0.030 0.011 0.044 0.196

 P  1وزن

a/b

تصوير خام

0.000 0.000 0.036 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.052 0.337

S/N

 .5 ،1 ،6تست ترکيبي
تمامي تستهاي باال براي بررسي جداگانوه عوامول مووثر بور
دقت تعيين مختصات تارگت طراحي و اجرا شودند .از آنجاکوه در
عمل اين عوامل با هم ترکيب شده و بهطور همزموان بور کيفيوت
تعيين مختصات تارگت اثر ميگذارند ،در اين تسوت بوراي نشوان
دادن عملکرد واقعي روشها ،روي تارگتهاي شبيهسازيشوده بوا
کيفيت بود ،متوسوط و خووب هشوکل  42کوه تنظيموات آنهوا
ترکيبي از حالتهاي باال بودند ،تموامي روشهوا تسوت شودهانود.
براي مثال تارگت با کيفيت بد ،اندازه کوچک PSF ،باال ،نويز باال،
کشيدگي و دوران زياد داشته است .تنظيموات و نتوايج بوهدسوت
آمده در جدول  -4هو نشان داده شده است.

هکيفيت بد

هکيفيت متوسط

هکيفيت خوب

شکل 42ر ساخت تارگتهاي شبيهسازيشده با تنظيمات مختلف

 .5.2تست روي تارگتهاي واقعي
مزيت انجام تست روي دادههاي شبيهسازي شوده مشوخص
بودن جواب واقعي مساله در شروع کوار مويباشود .اموا دادههواي
شبيهسازي شده ماهيت فيزيکي نداشته و عموموا ديودي کلوي از
عملکرد روشهاي تعيين مختصات بهدسوت مويدهنود .از سووي
ديگر در طول انجام عکسبرداري ،پديدهها و نويزهاي مختلفي بور
روي تصوير تاثير ميگذارنود ،کوه خوود آنهوا روي شوکل ،انودازه،
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ميزان کنتراست و تمامي خصوصيات تارگوت موثرنود .بوه هموين
دليل ،در عمل کارآيي روشها در مقابل تارگتهاي واقعي ممکون
است خيلي نزديک به کارآيي آنها در مقابل تارگوتهواي شوبيه-
سازي شده نباشد .براي نشان دادن کارايي آنها در مقابل تارگوت-
هاي واقعي ،سه تارگت با کشيدگيهواي مختلوف از يوک تصووير
واقعي استخراج شده و با تمامي روشها مختصات اين تارگوتهوا
اندازهگيري شده است .براي بررسي صوحت نتوايج بدسوت آموده،
مختصاتهاي بدست آمده از اين روشها بوا مختصوات بوهدسوت
آمده از نرمافزار  Australisکه تستهاي متعددي صوحت کوارايي
آن را به اثبات رسانده است [ ،]45مقايسه شده و نتايج بوهدسوت
آمده در جدول  2نشان داده شده است .تصوير اين تارگوتهوا در
شکل  49نمايش يافته است.

 .5.3بحث بر روي نتايج تستها
با توجه به نتايج عددي جودول  4و  2حاصول از تسوتهواي
صووورتگرفتووه روي تارگووتهوواي شووبيهسووازي شووده و واقعووي،
نمودارهاي  44تا  47قابل حصول ميباشند .با توجه به جداول 4
و  2و نمودارهاي  44تا  47نتايج زير را ميتوان استنتاج نمود.
Proposed Method

Edge-Based Methods

Area Based Methods
100%
80%
60%
40%
20%

Real

Noise

PSF

Rotation

Elongation

Size

Combined

0%

شکل 44ر مقايسة متوسط خطاي نسبي روشهاي مختلف
)(b

)(c

در نمودار  44متوسط خطواي نسوبي روشهواي مبتنوي بور
ناحيه ،مبتني بر لبه و روش پيشونهادي نموايش يافتوه اسوت .بوا
توجه به اين نمودار ،روش پيشنهادي بهطور متوسط در تستهاي
اندازه ،دوران و  PSFروشوي ناکارآمودتر از روشهواي مبتنوي بور
ناحيه و لبه بوده است اما در تستهاي کشويدگي و نوويز ،کوه در
حالت واقعي بيشتر اتفاق ميافتند ،کارايي مشابه يوا بهتور داشوته
است .البته از آنجا که در عمل تمامي پارامترها بهصورت ترکيبوي
وجود دارند معيوار بهتور کوارايي روش پيشونهادي را بايود در دو
تست حاالت ترکيبي و تارگتهاي واقعي بررسوي نموود .هموان-
طورکه ديده ميشود در اين دو تست بهطور متوسط کارايي روش
پيشنهادي تا دو برابر روشهاي مبتني بر ناحيه و لبوه بهتور بووده
است که ايون امور نقطوة قووت روش پيشونهادي بورازش بيضوي
توسعهيافته در تعيين مختصات مراکز تارگتها را نشان ميدهد.
در جدول  4مشاهده ميشود کوه در حالوت تسوت ترکيبوي
تارگتهاي شبيهسازي شده در موواردي کوه ميوزان پارامترهواي
تنظيم زياد اعمال نشوده باشوند ،دقوت روشهواي ناحيوهمبنوا از
روشهاي بر مبناي لبه و روشپيشنهادي بهتر ميباشود .ولوي بوا
تشديد پارامترهاي تنظيم تست ترکيبي توانايي روش پيشونهادي
نسبت به ساير روشها مشخص ميباشد.

)(a

شکل  :49شکل تارگتهاي واقعي تست شده .ه aتارگت با کيفيت
باال ه bتارگت با کيفيت متوسط ه cتارگت با کيفيت پايين

جدول 2ر نتايج تستهاي صحت روشهاي استخراج مختصات مرکز
تارگت روي تارگتهاي واقعي هواحد به پيکسل
تارگتهاي واقعي

تصوير خام
روش برمبناي لبه
تصويرخام
نرمشده

LOG
الگوريتم Canny
اپراتور Prewit
اپراتورSobel
لبه زير پيکسل
 P  1وزن
 P  iوزن
 P   i2وزن
 P  1وزن
 P  iوزن
 P   i2وزن

نرمشده

 P  1وزن
 P  g iوزن
 P  g i2وزن
 P  1وزن
 P  g iوزن
 P  g i2وزن

روش برمبناي ناحيه

0.911
0.946
0.979
0.768
1.065
1.096
0.772
0.583
0.699
0.688
0.970
0.788
0.833
0.852
0.853
0.871
0.902

0.585
0.586
0.549
0.537
0.589
0.618
2.858
2.213
1.954
0.603
0.523
0.583
0.599
0.569
0.524
0.578
0.583

0.038
0.045
0.051
0.046
0.046
0.046
1.927
2.060
1.947
0.182
0.445
0.040
0.045
0.050
0.042
0.040
0.040

کيفيت تارگت

برازش بيضي توسعهيافته

)(c
بد

)(b
متوسط

)(a
خوب

حالت
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Medium

High

نمودار  46اثر متوسط پيشپردازش نرم کوردن تصووير روي
نتايج روش پيشنهادي را براي پارامترهاي مختلف نشان ميدهود.
همانطور که ديده ميشود نرم کردن تصووير تسوتهواي انودازه،
کشيدگي و نويز را بهبود بخشويده اموا تسوتهاي دوران و  PSFرا
تخريب نموده است .در حاالت ترکيبي و واقعوي نيوز نورم کوردن
تصوير اثر چندان قابل توجهي روي کاهش خطا نداشته است.

Low
100%
80%
60%
40%
20%

Real

Noise

PSF

Rotation

Elongation

Size

Combined

0%

شکل 45ر مقايسة متوسط خطاي نسبي در اعمال مقادير مختلف
پارامترها

P= i

P=  i2

P=1
100%
80%

در نمودار  45متوسط خطاي نسوبي در اعموال پارامترهواي
مختلف در سه حالت کم ،متوسط و زياد نشوان داده شوده اسوت.
همانطور که از اين نمودار ديده ميشوود بوا بوزرگشودن انودازه
تارگت ،متوسط خطاي روشها ابتدا کاهش و سپس افزايش مي-
يابد .به بيان ديگر يک اندازه متوسط براي تارگتها بهترين نتيجوه
را بهدست ميدهد .در خصوص کشيدگي تارگت ،بهطور متوسوط
کليه روشها روي تارگتهاي بوا کشويدگي بواال کمتورين خطوا را
داشتهاند کوه نتيجوهاي دو از انتظوار مويباشود .همينوين بوراي
تارگتهاي با دوران کم نيز کليه روشها بهطور متوسوط خطواي
بسيار بيشتري را از خود نشان دادهاند که باز هوم نتيجوهاي دو از
انتظار ميباشد .در مورد تييير  PSFتصوير ميتووان ديود تصواوير
با  PSFکمتر ،نتايج بهتوري را بوهدسوت دادهانود .همينوين ايون
مساله براي نويز تصوير ،با شدت باالتري مصداق دارد .شوايد يوک
علت بروز نتايج خالف انتظار ،غير واقعي بودن تارگتهاي شوبيه-
سازي بوده است چرا که در هور تسوت تنهوا يوک پوارامتر تيييور
نموده است.
در ادامه با نگاه به نمودار  45مشاهده مويشوود کوه چوه در
حالت تستهاي ترکيبي و چه تستهاي انجام شوده روي تارگوت-
هاي واقعي ،نشان از کاهش خطا بوا کواهش پارامترهواي تخريوب
کننده تارگت دارد که نتيجهاي کامال منطقي ميباشد .با بررسي-
هاي صورت گرفته ،تقريبا بطور متوسط همين رفتار خطا را موي-
توان براي روش پيشنهادي مشاهده نمود.

40%
20%

Real

Combined

Noise

Rotation

Elongation

PSF

0%

Size

Smoothed Image

60%

شکل 47ر بررسي تاثير نحوة وزندهي بر نتايج روش پيشنهادي

نمووودار  47نحوووه توواثير چگووونگي وزنوودهي بوور نتووايج روش
پيشنهادي را نشان ميدهد .از سه حالت وزندهي بدون وزن ،برابر
با بزرگي گراديان و مربع گراديان ،ديده شد که بوهطوور متوسوط
روش وزندهي مربع گراديان نتيجه بهتري را در تسوتهاي انودازه،
کشيدگي ،نويز ،و حالت ترکيبوي داشوته در حاليکوه روش بودون
وزن در تستهاي دوران و  PSFتقريبا بدون خطا بوده است .اما در
تارگتهاي واقعي نحووه وزنودهي تواثير معنوي داري را روي دقوت
نداشته است.

شکل 48ر بررسي تاثير نحوه وزندهي بر نتايج روش بر مبناي ناحيه

Original Image
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Real

Noise

PSF

Rotation

Elongation

Size

Combined

بررسي تاثير ميزان وزندهوي در روش بور مبنواي ناحيوه در
شکل  48نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود در
تستهاي ترکيبي ،ميزان نويز و تارگت واقعي وزندهي در روش-
هاي مبتني بر ناحيه تاثيري نداشته است .اما در مورد تستهواي
دوران و  PSFحالت بدون وزن بهطور متوسط دقت بهتور بدسوت
آمده است .اين مسوئله در موورد تسوتهواي کشويدگي و انودازه
تارگت در حالتي که وزن برابور بوا مربوع گراديوان دقوت بهتوري
حاصل شده است.

شکل 46ر بررسي تاثير متوسط پيشپردازش نرم کردن تصوير روي
نتايج روش پيشنهادي

49

4934  سال،4  شماره،4  جلد.................................................................................................................پژوهشي رايانش نرم و فناوري اطالعات-مجله علمي

مراجع

 نتيجهگيري و پيشنهادات.6

[1] T. Luhmann, "ECCENTRICITY IN IMAGES OF CIRCULAR
AND SPHERICAL TARGETS AND ITS IMPACT TO 3D OBJECT
RECONSTRUCTION," ISPRS-International Archives of the
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,
vol. 1, pp. 363-370, 2014.

در اين مقاله ابتدا مباني روشهاي مختلف بر مبناي ناحيه و
- سپس روش برازش بيضي توسعه يافته به.بر مبناي لبه ارائه شد
عنوان يکي از روشهاي بر مبناي لبه که بخاطر يوکنووع متوسوط
 شباهت کلي با روشهاي بر مبناي ناحيه هوم،گيري وزندار در آن
.دارد بعنوان حود واسوطي بوين دو روش قبلوي پيشونهاد گرديود
سپس بوراي بررسوي کوارايي روش پيشونهادي و مقايسوه آن بوا
 نتايج.روشهاي ديگر تستهاي مختلفي طراحي و انجام پذيرفت
اين تستها در مرحله بعد بوا هوم مقايسوه و موورد تحليول قورار
 با توجه به نتايج بهدست آموده ديوده مويشوود کوه روش.گرفت
پيشنهادي بيضي توسعهيافته بطوور متوسوط خطواي کمتوري از
- علت اين امر ناشي از بهوره.روشهاي بر مبناي ناحيه و لبه دارد
.گيووري روش پيشوونهادي از نقوواط قوووت دو روش ديگوور اسووت
همينين ديده شد که تمامي روشها بر خالف انتظوار در مقابول
.تارگتهاي با اندازه بزرگ کارايي کمتري از خود نشان ميدهنود
بنابراين رعايت يک فاصله مناسب و نه خيلوي نزديوک در هنگوام
 نتيجوه کلوي. ميتواند به باال بردن دقت کمک نمايد،اخذ تصاوير
ديگر اين تحقيق مبين اين است که بهطور کلي اعمال وزن و نرم
کردن تصوير اثر چنداني روي کاهش خطاي روش پيشونهادي در
 در انتهوا بوراي.حاالت ترکيبي و روي تارگتهواي واقعوي نودارد
تحقيقات آتي پيشنهاد ميشود مدل برازش بيضي توسوعه يافتوه
که در واقع برازش بيضي به گراديان تصوير ميباشد براي کواهش
.ها توسط يک روش بورآورد پايودار حول شوودblunder اثر نويز و
همينين مدل توسعه يافته برمبناي ناحيه طراحي و با اين مودل
تلفيق شود تا بهعنوان يک مودل جوامع تعيوين مختصوات مرکوز
.تارگت به کار گرفته شود

[2] W. Zhuang, M. l. Dong, P. Sun, and J. Wang, "A variable weighted
centroid method for retro reflective target locating," 2013, pp. 89161G89161G-9.
[3] M. Dong, L. Xu, J. Wang, P. Sun, and L. Zhu, "Variable-Weighted
Grayscale Centroiding and Accuracy Evaluating," Advances in
Mechanical Engineering, vol. 2013, p. 9, 2013.
[4] J. Otepka, Precision Target Mensuration in Vision Metrology.
Vienna University of Technology.: Institute of Photogrammetry and
Remote Sensing, 2004.
[5] L. Wang, L. Zhang, Z. Yu, F. Chen, X. Si, and D. He, "Precision
circular target location in vision coordinate measurement system," 2007,
pp. 68290J-68290J-8.
[6] Q. Feng, Z. Li, X. Chen, and G. Li, "Fast Recognition and Precise
Centroiding of Artificial Targets," in Image and Signal Processing,
2009. CISP '09. 2nd International Congress on, 2009, pp. 1-4.
[7] M. R. Shortis, T. A. Clarke, and S. Robson, "Practical testing of the
precision and accuracy of target image centering algorithms," in
Photonics East'95, 1995, pp. 65-76.
[8] F. Clive, "Asutralis, A software system for automated off-line digital
close
range
photogrammetric
image
measurement,
orientation/triangulation and senssor calibration," vol. 5.05, D. o.
Geomatic, Ed., ed. Australia: Dept. of Geomatic, University of
Melborne, 2001.
[9] M. R. Shortis, T. A. Clarke, and T. Short, "Comparison of some
techniques for the subpixel location of discrete target images," in
Photonics for Industrial Applications, 1994, pp. 239-250.
[10] F. Jian Xu, Z.P., A. A. Malcolm, and H. Wang, "A robust closerange photogrammetric system for industrial metrology," in 7th
International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision,
2002, pp. 114- 119.
[11] T. Schenk, Digital photogrammetry vol. 1, 1999.
[12] J. Shan Edge detection in photogrammetry and computer vision.
University of Stuttgart.: Department of Geodetic Science, 1996.
[13] A. Fitzgibbon, M. Pilu, and R. Fisher, "Direct least square fitting of
ellipses," Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 21, pp. 476480, 1999.
[14] R. Halif and J. Flusser, Numerically stable direct least squares
fitting of ellipses. Charles University, Czech Republic.: Department of
Software Engineering, 2000.
[15] C. S. Fraser and E. K.L., "Design and implementation of a
computational processing system for off-line digital close-range
photogrammetry," International Archives of Photogrammetry and
Remote Sensing, vol. 55, pp. 94-104, 2000.

50

