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چکیده
 MAVها ) (Micro‐Aerial Vehiclesبه دلیل اندازه کوچک ،وزن کم و چابک بودن سکوي ايده آلي براي استفاده در محیط داخل و
بیرون هستند .آنها توانايي حرکت در جهتهاي مختلف را دارند؛ اما در هر جهت ،موانع مختلفي است که امکان برخورد با آنها وجود
دارد .ازاينرو  MAVها به آشکارسازي و اجتناب از موانع در تمام جهات نیاز دارند .روشهاي انبساط  -مبنا قابلیت آشکارسازي مانع را
براي ناوبري  MAVدارند .اين روشها تا حد زيادي درکي مشابه با درک انسان از مانع دارند و از میزان بزرگ شدن عارضه استفاده ميکنند؛
اما بررسي الگوريتمهاي موجود براي روش انبساط  -مبنا نشان ميدهد که همه آنها داراي مشکالتي مانند آشکارسازي نقاط محدودي از
مانع و آشکارسازي ناقص قسمتي از مانع هستند .دلیل اين مشکالت اينست که الگوريتمهاي موجود نقطه – مبنا ميباشند و پس از
بررسي نقاط ،نقاط مربوط به مانع و يا  convex hullآنها را به عنوان مانع ارائه ميدهند .بهطوريکه نتايج ناقص سبب هدايت نادرست و
برخورد  MAVبا موانع آشکار نشده ميشود  .هدف از اين مقاله ،آشکارسازي کامل نواحي مانع به منظور هدايت صحیح  MAVو عدم
برخورد آن با موانع اطراف در محیط بیرون با عوارض مختلف است .براي اين منظور روش انبساط  -مبنا جديدي با استفاده از نواحي تصوير
 fisheyeبراي آشکارسازي مانع ارائه ميشود .روش پیشنهادي از نواحي تصوير و افزايش مساحت آنها در تصاوير متوالي استفاده ميکند و
در نهايت موانع را به صورت نواحي ارائه ميدهد تا مشکالت موجود را حل نمايد .نتايج به دست آمده بیانگر کارايي روش در محیط با
عوارض مختلف ميباشد ،به طوري که  67و  54درصد از پیکسلهاي مربوط به مانع به طور میانگین و به ترتیب در دو حالت حرکت رو به
جلو و حرکت به سمت راست آشکارسازي شدهاند .عالوه بر اين مقايسه روش پیشنهادي با روش  Al-Kaffو همکاران ( )2017بیانگر
کارايي باالي آن نسبت به الگوريتم موجود است و نتايج آن را به طور میانگین به میزان  40و  29درصد ،به ترتیب در دو حالت حرکت رو
به جلو و حرکت به سمت راست بهبود داده است.
واژگان کلیدی :آشکارسازي مانع ،روشهاي انبساط  -مبنا ،تصاوير  ،fisheyeنواحي مربوط به مانع
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آشکارسازی نواحی موانع اطراف  MAVبا تکیه بر تکنیک انبساط – مبنا و

مقاله پژوهشي  -آشکارسازي نواحي موانع اطراف  MAVبا تکیه بر تکنیک انبساط – مبنا

 -1مقدمه
 MAVها به دلیل اندازه کوچک ،وزن کم و چابک
بودن سکوي ايده آلي براي استفاده در محیط داخل 1و
بیرون 2هستند [ .]2 ,1آنها در دهه اخیر کاربرد فراواني
در جستجو و نجات [ ،]4 ,3بازرسي صنعتي [ ]6 ,5و
فیلمبرداري [ ]7داشتهاند MAV .هايي از نوع Quadrotor
توانايي حرکت در جهتهاي مختلف را دارند ،در هر جهت
موانع مختلفي وجود دارند که امکان برخورد با آنها وجود
دارد .ساختمانها ،درختان ،انسانها و ساير ساختارها
نمونههايي از اين موانع هستند که در محیط بیرون وجود
دارند .شايد اولین راهحل براي آشکارسازي مانع تهیه نقشه
 3بعدي از محیط اطراف و آشکارسازي مانع با استفاده از
آن باشد ،اما تهیه نقشه سهبعدي  onboardو آنالين از
محیط اطراف به دلیل محدوديت در توان محاسباتي رايانه
نصب شده بر روي  MAVچالشبرانگیز است [.]9 ,8
ازاينرو نیاز به روشي براي آشکارسازي موانع ميباشد که
بتواند نواحي موانع اطراف  MAVرا بدون تهیه نقشه در
محیط بیرون با عوارض مختلف آشکارسازي نمايد.
امروزه روشهاي مختلفي براي آشکارسازي مانع
پیشنهاد شدهاند .اين روشها از سنسورهاي فعال( 3مانند
رادار ،سونار) و غیر فعال( 4مانند دوربینهاي معمولي) براي
آشکارسازي مانع استفاده ميکنند .بر همین اساس ،آنها
را ميتوان به دو دسته سنسور -مبنا [ ]12-10و تصوير-
مبنا [ ]14 ,13 ,9تقسیمبندي نمود [ .]15روش
آشکارسازي مانع با استفاده از سنسورهاي فعال ،روش
سنسور -مبنا نامیده ميشود .در روشهاي سنسور -مبنا از
سنسورهاي فعال متنوعي مانند امواج لیزر []17 ,16 ,11
 ،رادار [ ،]12 ,11سونار [ ،]18اولتراسونیک [ ،]19کینکت
[structured light ،]21[ Time-of-Flight (TOF) ،]20
 ]22[ cameraو  ]23[ RGB-Dبراي آشکارسازي مانع
استفاده ميشود .امواج لیزر بسیار دقیق ميباشند،
همچنین امواج سونار و اولتراسونیک قابلیت اندازهگیري
جهت و موقعیت مانع را دارند و داراي قیمت مناسبي
هستند؛ اما عوامل مختلفي همچون تراکم هوا ميتواند
1 Indoor
2 Outdoor
3 Active
4 Passive
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نتايج حاصل از اين سنسورها را تحت تأثیر قرار دهد [.]15
عالوه بر اين ،امواج رادار ميتوانند گزينه مناسبي براي
آشکارسازي مانع باشند ،خصوصاً زماني که اطالعات
تصويري کافي و مناسبي در دسترس نباشد؛ اما
سنسورهاي رادار معموالً بزرگ و سنگین هستند و استفاده
از آنها در MAVها با دشواريهايي همراه ميباشد [.]24
به طور کلي ،روشهاي سنسور -مبنا به دلیل وزن ،اندازه،
مصرف انرژي باال ،محاسبات قابل توجه [ ]25و وابستگي
به شرايط جوي [ ]26و ساير مشکالت براي  MAVها که
داراي محدوديت وزن و هزينه هستند مناسب نیستند [.]1
در مقايسه با سنسورها ،دوربینها اطالعات غنياي از
محیط فراهم ميکنند و وزن مناسبي دارند .روش
آشکارسازي مانع با استفاده از دوربینها يا سنسورهاي غیر
فعال ،روش تصوير -مبنا نامیده ميشود .در روشهاي
تصوير -مبنا اطالعات مربوط به موانع با استفاده از درجات
خاکستري تصاوير [ ،]27نقاط [ ،]14لبهها [ ]28استخراج
ميشود [ .]29روشهاي تصوير -مبناي آشکارسازي مانع
ميتوانند به دو دسته استفاده از تک تصوير []30 ,14 ,13
و جفت تصوير [ ]31 ,9 ,8تقسیم گردند .در شکل 1
تقسیمبندي روشهاي تصوير -مبنا و زيرمجموعههاي آن
نمايش داده شده است .اين روشها در ادامه مورد بحث و
بررسي قرار ميگیرند.

شکل  -1تقسیمبندي روشهاي تصوير -مبنا آشکارسازي مانع

 -1-1روشهای جفت تصویر
در اين روشها از جفت دوربین استفاده ميشود .جفت
دوربین در مقابل يا در اطراف ربات نصب ميشود و جفت
تصوير را اخذ مينمايد .سپس با استفاده از جفت تصوير
نقشه  3بعدياي از محیط اطراف در حین حرکت ساخته
ميشود .نقشه  3بعدي به دست آمده براي آشکارسازي
مانع استفاده ميگردد .در تحقیقات مختلف از روش جفت
تصوير آشکارسازي مانع براي هدايت افراد نابینا [،]32

 )4GB 128-bit LPDDR4 ،Denver 2 64-bit CPUاين
دادهها را پردازش ميکند .درحاليکه در آشکارسازي مانع
نیاز به تهیه نقشه سهبعدي از محیط اطراف نیست و بهتر
است مانع را بدون تهیه نقشه کامل از محیط اطراف
آشکارسازي کرد .همچنین ،در اين روشها کالیبراسیون
دقیق سیستم تأثیرگذار ميباشد .درصورتيکه کالیبراسیون
جفت دوربین به صورت صحیح انجام نشود و يا به مرور
زمان و با توجه به ناپايداري سیستم از بین برود در دقت
فاصله به دست آمده از مانع تأثیر خواهد داشت [.]9

 -2-1روشهای تک تصویر
در روشهاي تک تصوير از يک دوربین استفاده مي
شود .بهطوريکه يک دوربین در مقابل يا در اطراف ربات
براي آشکارسازي مانع نصب ميشود .مطالعات مختلفي در
خصوص آشکارسازي موانع با استفاده از تک تصوير انجام
شده است [ .]38 ,15 ,14 ,2روشهاي آشکارسازي مانع با
استفاده از تک تصوير ميتوانند به  4دسته ظاهر  -مبنا
[ ،]26حرکت -مبنا [ ،]39عمق -مبنا [ ]38و انبساط -
مبنا [ ]14تقسیمبندي گردند [.]40
 -1-2-1روشهای ظاهر  -مبنا
اين روشها مانع را به عنوان عارضهاي در نظر مي
گیرند که بر روي زمینه يکنواختي قرار دارد ،مانند هواپیما
در آسمان ،اتومبیل بر روي آسفالت .سپس از اطالعات لبه
[ ،]28 ,24رنگ [ ،]41 ,27بافت [ ]41و شکل عارضه
[ ]41 ,26براي آشکارسازي مانع استفاده ميگردد [.]40
تحقیقات مختلفي در اين زمینه انجام شده است که از تک
1 https://www.skydio.com/skydio-2

اس

Dual-Core NVIDIA ،core NVIDIA Pascal™ GPU

 -2-2-1روشهای حرکت  -مبنا
در اين روشها عمق با استفاده از اطالعات حرکت به
دست ميآيد Optical flow .متداولترين روش حرکت -
مبنا است [ .]42در اين روش با استفاده از روش گراديان
 Lukas-Kanadeعمق به دست ميآيد [ .]43تحقیقات
مختلفي در اين زمینه انجام شده است [ .]44 ,39در
تحقیق  Gharaniو  )2017( Karimiروش آشکارسازي
مانع شامل مراحل پردازش دو تصوير متوالي ،محاسبه
 Optical flowو انتخاب نقاطي براي آشکارسازي مانع مي
باشد .حشرات از  Optical flowبراي آشکارسازي مانع
استفاده ميکنند که متناسب با الگوي پرواز آنها است
[ . ]46 ,45براي مثال زنبورهاي عسل هرگز در امتداد خط

65

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،3اسفند ماه  - 1400مقاله پژوهشي

اتومبیل [ ]31 ,9 ,8[ UAV ،]35-33و ]36 ,8[ MAV
استفاده شده است .مشکل اين روشها حجم باالي
محاسبات آنها به دلیل تهیه نقشه سهبعدي به صورت
آنالين است [ .]9 ,8به طوري که استفاده از روشهاي
جفت تصوير به منظور پردازش بر روي میکروپروسسور
نصب شده بر روي  MAVسنگین هستند[ ]9 ,8و نیاز به
) Graphics processing unit (GPUقوي دارند [ .]37به
طور مثال ،پهپاد  1 skydio 2داراي  6دوربین fisheye
است و با سیستم پردازش بسیار قوي و پرهزينهاي (256-

دوربین براي آشکارسازي مانع در مقابل پهپاد استفاده
کردهاند [ Ulrich .]41 ,28-26و )2000( Nourbakhsh
هر پیکسل از تصوير را برحسب درجه خاکسترياش به
مانع و يا زمین دستهبندي کردهاند Lee .و همکاران
( )2016از Markov random field segmentationبراي
آشکارسازي مانع در محیط داخل استفاده نمودهاندHUH .
و همکاران ( )2015خط افق را براي جداسازي آسمان از
زمین پیدا کردهاند .سپس با استفاده از الگوريتم particle
 filterموانع متحرک را در آسمان آشکارسازي کردهاند .در
تحقیق  Mashalyو همکاران ( )2016پس از انجام
پردازشها ،تصوير باينرياي به دست آمده است که در آن
موانع از آسمان جدا شدهاند .در تحقیق انجام شده
توسط  Croonو  )2018( Wagterروش self-supervised
 learningبراي پیدا نمودن خط افق پیشنهاد شده است و
موانع به عنوان عوارضي که با خط افق تقاطع دارند
آشکارسازي شدهاند .بهطورکلي ،روشهاي ظاهر  -مبنا به
منظور آشکارسازي موانع ،محدود به شرايط محیطياي مي
باشند که جداسازي مانع از پسزمینه آسان ميباشد .در
حالي که فرض آشکارسازي مانع با استفاده از جداسازي
مانع از پسزمینه ،در برخي از اوقات فرض درستي نمي
باشد [ .]15براي مثال ،در محیط بیرون با عوارض مختلف
مانند ساختمانها ،درختان ،انسانها و ساير ساختارها
ممکن است مانع استخراج شده به اين روش در فاصله دور
قرار داشته باشد و مانع حرکت پهپاد نباشد .به همین دلیل
نميتوانند در محیط بیرون با عوارض مختلف کاربرد داشته
باشند.

مقاله پژوهشي  -آشکارسازي نواحي موانع اطراف  MAVبا تکیه بر تکنیک انبساط – مبنا

راست حرکت نميکنند ،بلکه با الگوي زيگزاگ حرکت مي
کنند .حرکت زيگزاگ سبب تولید بردارهاي حرکت مي
شود و اين بردارها ميتوانند براي برآورد عمق و تشخیص
موانع مورد استفاده قرار گیرند .به همین دلیل آشکارسازي
موانع روبرو با استفاده از  optical flowبه دلیل تولید
بردارهاي محدود در حرکت مستقیم مشکل است [-47
.]49
 -3-2-1روشهای عمق  -مبنا
روشهاي عمق  -مبنا با استفاده از تک تصوير
اطالعات سهبعدي کاملي از محیط اطراف تهیه نموده و
سپس با استفاده از آن اطالعات موانع اطراف را
آشکارسازي ميکنند [ .]50 ,38 ,1گروهي از اين روشها
از  motion stereoاستفاده مينمايند [ .]38 ,2 ,1در
تحقیق  Haneو همکاران ( )2017چهار دوربین fisheye
نصب شده بر روي اتومبیل به اخذ تصوير ميپردازند
(مطابق با شکل .)2

شکل  -2دوربینهاي  fisheyeنصب شده در قسمت مقابل ،عقب و
اطراف ماشین []38

به طوري که هر کدام به صورت مستقل از ديگري به
صورت تک دوربین (تصوير) به آشکارسازي مانع مي
پردازند .به همین دلیل در روشهاي تک تصوير مطرح
شدهاند .سپس براي تولید نقشه عمق 1از motion stereo
استفاده ميشود Lin .و همکاران ( )2018از دوربین
 fisheyeو ) Inertial measurement unit (IMUبه منظور
ناوبري مستقل  MAVاستفاده نمودهاند .آنها عمق را بر
مبناي تصاوير کلیدي و با استفاده از  motion stereoبه
دست آوردهاند.

1 Depth map
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در سالهاي اخیر ،برخي از محققان با استفاده از
شبکههاي عصبي مصنوعي عمق را به دست آوردهاند [-51
 .]53بهطور مثال  Kumarو همکاران ( )2018براي تخمین
عمق در اطراف ماشین از  4دوربین  fisheyeو
) Convolutional Neural Network (CNNاستفاده کردهاند.
 Manciniو همکاران ( )2018ساختار جديدي براي شبکه
 CNNبا نام(J- Joint Monocular Obstacle Detection
) MOD2ارائه دادهاند .سپس از آن براي برآورد عمق و
آشکارسازي مانع استفاده کردهاند .هر چند طي چند سال
گذشته برآورد عمق با استفاده از تک دوربین و بر اساس
يادگیري عمیق به طور گسترده مورد تحقیق و توسعه قرار
گرفته است ،اما هنوز محدوديتهايي براي آن وجود دارد که
بايد برطرف شوند .يکي از اين محدوديتها در افزايش دقت
است که براي اين منظور محققان شبکه عصبي را عمیقتر
ميکنند ،اين امر سبب افزايش استفاده از حافظه و پیچیدگي
فضا ميشود .همچنین روشهاي يادگیري عمیق براي برآورد
عمق يک چشمي همیشه از چندين شبکه استفاده ميکنند
که اين امر میزان محاسبات و مصرف حافظه را افزايش مي
دهد .محدوديت دوم در تأمین دادههاي آموزشي متنوع،
متعدد و باکیفیت است [ .]54هر چه تعداد دادههاي آموزشي
در اين روشها بیشتر باشد سبب بهبود نتايج آنها خواهد
شد .به طوري که الگوريتم در فرآيند آموزش ويژگيهاي
مختلف عوارض مدنظر را ميآموزد و بر اساس اين آموزش
قادر به آشکارسازي آنها ميشود .پس نیاز به دادههاي
آموزشي زياد و باکیفیت (از لحاظ راديومتريکي) ضعف اصلي
اين روشهاست [ .]55همچنین با توجه به اين که در
آشکارسازي مانع با مکانها و عوارض متعدد و ناشناخته
مواجه هستیم ،تأمین دادههاي آموزشي مناسب در اين کاربرد
زمانبر و هزينهبر خواهد بود .عالوه بر اين نحوه برآورد بهتر
عمق صحنههاي پیچیده براي برآوردن کاربردهاي عملي هنوز
يک کار بسیار چالشبرانگیز است [.]54
بهطورکلي ،روشهاي عمق -مبنا به دلیل تهیه
اطالعات سهبعدي از محیط اطراف حجم محاسبات بااليي
دارند [ ،]50 ,14اين مشکل در  MAVها به دلیل
محدوديت در پردازشهاي سنگین و نیاز به  GPUقوي
بیشتر است [ .]37درحاليکه در آشکارسازي مانع نیاز به
تهیه نقشه عمق از محیط نیست و يافتن موقعیت موانع
بدون تهیه نقشه عمق از محیط اطراف کافي است.

اس

در روشهاي انبساط  -مبنا از نزديک شدن و بزرگ
شدن عارضه استفاده ميشود .اين روشها تا حد زيادي
درکي مشابه با درک انسان از مانع دارند .بهطوريکه
عوارضي را در تصاوير جستجو ميکنند که در تصاوير
متوالي در حال بزرگ شدن هستند .تحقیقات مختلفي در
اين زمینه انجام شده است [ .]59-56 ,30 ,15 ,14در اين
تحقیقات از تصاوير متوالي و معیارهاي مختلف براي
آشکارسازي مانع استفاده ميشود .براي مثال  Moriو
 )2013( Schererاز تغییرات مقیاس نقاط استخراج شده با
استفاده از ) Speeded Up Robust Features (SURFبه
منظور آشکارسازي مانع براي  MAVاستفاده کردهاند.
 Zengو همکاران ( )2016از بزرگ شدن مرز عارضهAl-،
 Kaffو همکاران ( )2017از تغییرات مقیاس نقاط
استخراج شده با الگوريتم Scale-Invariant Feature
) Transform (SIFTو نسبت مساحت  convex hullآنها
براي آشکارسازي مانع استفاده نمودهاند .همچنین
 Badrlooو  )2017( Varshosazنسبت فواصل نقاط را در
نظر گرفتهاند Aguilar .و همکاران ( )2017از الگوي
اولیهاي از مانع و نقاط استخراج شده با  SURFبراي
آشکارسازي مانع استفاده کردهاند Padhy .و همکاران
( )2019از نسبت فواصل اقلیدسي نقاط متناظر براي
آشکارسازي مانع استفاده کردهاند Lee .و همکاران
( )2021از نسبت ارتفاع تصويري درخت به ارتفاع تصوير
براي آشکارسازي درختان مانع استفاده کردهاند .روشهاي
انبساط  -مبنا موانع را بدون تهیه نقشه کامل از محیط
آشکارسازي مينمايند .همچنین به دلیل استفاده از
معیارهاي هندسي مختلف مانند مقیاس نقاط SURF
[ ]14[ SIFT ،]56و نسبت فواصل [ ]58 ,30و ساير موارد
قابلیت استفاده در محیطهايي با عوارض مختلف را دارند؛
اما الگوريتمهاي موجود براي روش انبساط  -مبنا نقاط
محدودي از مانع و قسمت ناقصي از مانع را آشکارسازي
ميکنند و بهعنوان نتیجه نهايي ارائه ميدهند .نتايج ناقص
سبب هدايت نادرست و برخورد  MAVبا موانع آشکار
نشده ميشود.
در مباحث فوق روشهاي تصوير -مبناي آشکارسازي
مانع مورد بررسي قرار گرفتند .همانطور که در مباحث فوق
ديده ميشود ،روشهاي جفت تصوير به دنبال تهیه نقشه 3
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 -4-2-1روشهای انبساط  -مبنا

بعدي کاملي از محیط اطراف ميباشند که در آشکارسازي
مانع نیاز به تهیه نقشه از محیط اطراف نیست .از میان
روشهاي تک تصوير روش ظاهر  -مبنا از فرض سادهاي
استفاده ميکند و قابلیت استفاده در محیط بیرون با عوارض
مختلف را ندارد .روش حرکت -مبنا براي آشکارسازي موانع
مقابل کارايي ندارد [ .]14روش عمق -مبنا به دنبال تهیه
نقشه کاملي از محیط اطراف است که در آشکارسازي مانع
نیاز به تهیه نقشه از محیط اطراف نیست و يافتن موقعیت
موانع نزديک کافي است.
از بین روشهاي فوق ،روش انبساط -مبنا درکي مشابه
با درک انسان از مانع دارد و از آنجائي که از اطالعات
هندسي مانند فاصله [ ،]58مقیاس نقاط [ ]56و مساحت
 ]14[ convex hullبراي آشکارسازي مانع استفاده ميکند
در محیطهايي با عوارض مختلف قابل استفاده ميباشد
[ .]58 ,56 ,14همچنین به منظور آشکارسازي مانع نیاز
به تهیه نقشه کاملي از محیط اطراف ندارد ،به طوري که
بدون تهیه نقشه از محیط اطراف موانع را آشکارسازي مي
نمايد .عالوه بر اين برخالف روش حرکت  -مبنا قابلیت
آشکارسازي موانع مقابل را دارد .از طرفي در ناوبري MAV
نیاز به روشي براي آشکارسازي موانع ميباشد که بتواند
موانع اطراف را بدون تهیه نقشه در محیط بیرون با عوارض
مختلف آشکارسازي نمايد .ازاينرو روش انبساط -مبنا مي
تواند قابلیت آشکارسازي مانع را براي ناوبري  MAVداشته
باشد؛ اما بررسي الگوريتمهاي موجود براي روش انبساط -
مبنا نشان ميدهد که همه آنها از يک چالش اساسي رنج
ميبرند که مربوط به آشکارسازي نقاط محدودي از مانع و
آشکارسازي ناقص قسمتي از مانع است[.]58-56 ,30 ,14
نتايج ناقص سبب هدايت نادرست و برخورد  MAVبا موانع
آشکار نشده ميشود .در شکل  3نمونهاي از آشکارسازي
ناقص مانع در تحقیقات اخیر نمايش داده شده است.
همانطور که از شکل  3قابل مشاهده استconvex hull ،
قرمز رنگ به عنوان ناحیهاي از مانع آشکارسازي شده
است .درصورتيکه در واقعیت کل قفسه کتاب مانع هست،
اما قسمت ناقصي از آن به صورت  convex hullقرمز رنگ
بهعنوان مانع آشکارسازي شده است .موانع در واقعیت به
صورت نواحياي در محیط اطراف پهپاد وجود دارند و
استخراج نقاط پراکندهاي از مانع و آشکارسازي ناقص
قسمتي از مانع اطالعات کاملي از آن ارائه نميدهد.
بهطوريکه عدم آشکارسازي کامل نواحي مانع سبب

مقاله پژوهشي  -آشکارسازي نواحي موانع اطراف  MAVبا تکیه بر تکنیک انبساط – مبنا

هدايت نادرست و برخورد  MAVبا موانع آشکار نشده مي
شود .بنابراين نیاز به روش جديدي ميباشد که بتواند اين
اشکاالت را برطرف نمايد.

شکل  -3نمونهاي از آشکارسازي ناقص مانع به صورت
قرمز رنگ []14

convex hull

همانطور که بیان شد ،الگوريتمهاي موجود براي
روشهاي انبساط  -مبنا داراي مشکالت آشکارسازي نقاط
محدودي از مانع و آشکارسازي ناقص قسمتي از مانع
هستند .علت اين مشکل استفاده از نقاط در آشکارسازي
مانع است .بهطوريکه اين روشها نقطه -مبنا ميباشند و
پس از بررسي نقاط ،نقاط مربوط به مانع و يا convex hull
آنها را به عنوان مانع ارائه ميدهند .به همین دلیل
مشکالت آشکارسازي نقاط محدودي از مانع و آشکارسازي
ناقص قسمتي از مانع را دارند .درصورتيکه موانع در واقعیت
به صورت نواحياي در محیط بیرون وجود دارند و بهتر است
به صورت ناحیه آشکارسازي شوند .اگر به جاي نقاط ناحیه
مانع استخراج شود ،شکل کلياي از مانع به دست ميآيد و
مشکل آشکارسازي نقاط محدودي از مانع و آشکارسازي
ناقص قسمتي از مانع رفع ميگردد .ازاينرو ،در اين مقاله
روش انبساط  -مبنا جديدي با استفاده از نواحي تصوير براي
آشکارسازي مانع ارائه ميشود .هدف از ارائه روش
پیشنهادي ،آشکارسازي کامل نواحي مانع به منظور هدايت
صحیح  MAVو عدم برخورد آن با موانع اطراف در محیط
بیرون با عوارض مختلف است .روش پیشنهادي از نواحي
تصوير و افزايش مساحت آنها در تصاوير متوالي استفاده
ميکند و در نهايت موانع را به صورت نواحي ارائه ميدهد تا
مشکالت آشکارسازي نقاط محدودي از مانع و آشکارسازي
ناقص قسمتي از مانع را حل نمايد .بهطوريکه نواحي تصوير
استخراج شده و مساحت آنها با استفاده از نقاط متناظر
موجود در نواحي به دست ميآيد .سپس نسبت مساحت
نواحي در دو تصوير متوالي مقايسه ميشود .اگر اين نسبت
بزرگتر از مقدار حد آستانه باشد ناحیه به عنوان مانع در
نظر گرفته ميشود .در نهايت نتايج نهايي به صورت تصوير
باينرياي ميباشد که نواحي مربوط به مانع را از غیر مانع
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جدا ميکند .بطوريکه نواحي مربوط به مانع در محیط بیرون
با عوارض مختلف مانند ساختمانها ،درختان ،انسانها و
ساير ساختارها آشکارسازي ميشود.
عالوه بر اين ،اکثر تحقیقات موجود در هر دو روش جفت
تصوير و تک تصوير از زواياي ديد  57تا  92درجه استفاده
کردهاند [ .]52 ,14 ,9اين زاويه ديد محدود ،فقط قسمت
مقابل پهپاد را پوشش ميدهد .همچنین تعدادي از تحقیقات
از دوربینهاي  fisheyeبراي اين منظور استفاده کردهاند [,2
 .]61 ,38در اين روش پیشنهادي نیز براي آشکارسازي موانع
در اطراف پهپاد از يک دوربین  fisheyeنصب شده در مقابل
پهپاد ،استفاده ميشود .دوربینهاي  fisheyeداراي زاويه ديد
مساوي يا بیشتر از  180درجه هستند و با اخذ يک تصوير
عالوه بر قسمت مقابل ،قسمتهاي باال ،پايین ،چپ و راست
را هم ثبت ميکنند .به همین دلیل گزينه مناسبي براي
آشکارسازي موانع اطراف ميباشند.
اين مقاله از  4بخش تشکیل شده است .اين بخش شامل
مقدمه و مروري بر روشهاي موجود است .بخش بعدي روند
آشکارسازي موانع با استفاده از روش پیشنهادي را شرح مي
دهد .در بخش  ،3نحوه پیادهسازي الگوريتم شرح داده شده
است .سپس نتايج مورد ارزيابي و مقايسه قرارگرفتهاند.
بخش آخر مربوط به نتیجهگیري مقاله است و توصیههايي
را براي کارهاي آينده ارائه ميدهد.

 -2روند آشکارسازی موانع با استفاده از
روش پیشنهادی
همانطور که در بخش قبل بیان شد ،هدف از اين
مقاله آشکارسازي کامل نواحي مانع به منظور هدايت
صحیح  MAVو عدم برخورد آن با موانع اطراف در محیط
بیرون با عوارض مختلف است .براي انجام اين کار از نواحي
تصوير و افزايش مساحت آنها در تصاوير متوالي استفاده
ميشود .به طوري که نواحي از تصوير استخراج ميشود و
اگر نسبت مساحت نواحي بزرگتر از مقدار حد آستانه
باشد آن ناحیه به عنوان مانع در نظر گرفته ميشود.
همانطور که از شکل  4قابل مشاهده است ،روش
پیشنهادي داراي  3مرحله اصلي اخذ و آمادهسازي دادهها،
استخراج نواحي و مساحت آنها از تصاوير متوالي و سپس
آشکارسازي مانع با استفاده از نسبت مساحت نواحي در
تصاوير متوالي است.

اس

 -1-2اخذ و آمادهسازی دادهها

شکل  -4فلوچارت الگوريتم ارائه شده در اين تحقیق

در اين روش پیشنهادي ،تصاوير با استفاده از دوربین
 fisheyeاخذ ميشوند .با توجه به اينکه استخراج اطالعات
هندسي مانند مساحت از تصاوير  fisheyeبه دلیل وجود
اعوجاج باال در اين تصاوير صحیح نیست ،نیاز بدست
آوردن پارامترهاي کالیبراسیون و اعمال آن در مختصات
نقاط ميباشد .به همین دلیل در مرحله اول که اخذ و
آمادهسازي دادهها است ،کالیبراسیون تصاوير fisheye
انجام ميشود و پارامترهاي کالیبراسیون بدست ميآيند.
همچنین تصاوير در اين مرحله اخذ ميشوند .سپس در
مرحله دوم نواحي از تصوير دوم استخراج شده و مساحت
آنها در هر دو تصوير با استفاده از نقاط متناظر بدست مي
آيد .درنهايت در مرحله سوم نسبت مساحت نواحي به
منظور آشکارسازي مانع محاسبه ميشود ،اگر نسبت
مساحتها از مقدار حد آستانه بیشتر باشد آن نواحي به
عنوان مانع آشکارسازي ميگردند .بهطوريکه نتیجه نهايي
به صورت تصوير باينرياي است که نواحي مانع به رنگ

همانطور که در قسمت باال بیان شد ،بخش اول
مربوط به بدست آوردن پارامترهاي کالیبراسیون دوربین و
اخذ و آمادهسازي تصاوير است .در روش پیشنهادي از
تصاوير دوربین  fisheyeبه منظور آشکارسازي موانع
استفاده ميشود .تصاوير  fisheyeاعوجاج زيادي (به
خصوص در کنارههاي تصوير) دارند ،اين اعوجاج بر صحت
اطالعات هندسي (مانند مساحت) استخراج شده از اين
تصاوير تأثیر ميگذارد .با توجه به اينکه در روند
آشکارسازي مانع نیاز به محاسبه صحیح مساحت نواحي و
نسبت آنها است .به همین دلیل قبل از محاسبه مساحت
نواحي بايد پارامترهاي کالیبراسیون به دست آيند و در
مختصات نقاط اعمال شوند .کالیبراسیون تصاوير fisheye
در محیط آزمايشگاه و قبل از پرواز انجام ميشود .با اخذ
تصاوير از  test fieldو با استفاده از روش  Scaramuzzaو
همکاران ( )2006پارامترهاي کالیبراسیون با استفاده از
رابطه ( )1براي تصاوير  fisheyeمحاسبه ميگردد.
'
"u
) '(α.u
'
] λ. [ v" ] =λ.g(α.U )=λ. [ α.v
) 'f(α.ρ
"w

()1
λ,α>0

'
) '(u
v
[ =λ.α.
] =P.X
'N
a0 +…+a N ρ

)’ (u’,vو )” )u”,vدر رابطه ( )1به ترتیب تصوير نقطه
زمیني  Xبر روي صفحه تصوير و صفحه سنسور ميباشند.
 λو  αپارامتر مقیاس و ’ ρفاصله اقلیدسي نقطه تا مرکز
تصوير ميباشد .همچنین  Xبه عنوان مختصات
 P ،homogeneousبه عنوان ماتريس perspective
 projectionبیان ميگردد .فاکتور  αميتواند با  λترکیب
شود و به طور کلي ضرايب  aiبا در نظر گرفتن i= 0, 1, 2,
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سفید و غیر مانعها به رنگ سیاه در آن نمايش داده مي
شوند .برخالف روشهاي موجود که به دلیل نقطه -مبنا
بودن داراي مشکالت آشکارسازي نقاط محدودي از مانع و
آشکارسازي ناقص قسمتي از مانع هستند روش پیشنهادي
نواحي را استخراج و آنها را به عنوان مانع ارائه ميدهد.
اين روند سبب آشکارسازي کامل مانع و بهبود مشکالت
فوق ميشود .تمامي اين مراحل در ادامه با جزئیات کامل
شرح داده شدهاند.

مقاله پژوهشي  -آشکارسازي نواحي موانع اطراف  MAVبا تکیه بر تکنیک انبساط – مبنا

 …, Nهمان تعداد  N+1پارامتر چندجملهاي هستند که
بايد در مرحله کالیبراسیون مشخص شوند .پس از به دست
آوردن پارامترهاي کالیبراسیون ،نوبت به اخذ تصاوير مي
رسد .اين تصاوير با فرض اينکه دوربین در قسمت مقابل
 MAVنصب شده است و در حال حرکت به سمت موانع
است اخذ ميشوند .بهطوريکه در  3جهت حرکت
روبهجلو ،حرکت به سمت راست و چپ تصاوير براي
آشکارسازي موانع استفاده ميشوند .همزمان با اخذ
تصاوير ،تصوير اخذ شده در همان لحظه و تصوير قبل از
آن به عنوان دو تصوير متوالي استفاده ميشوند.

 -2-2استخراج نواحی و مساحت آنها از تصاویر
در اين بخش پس از اخذ تصاوير ،نواحي و مساحت
آنها از تصاوير متوالي استخراج ميشود .با توجه به اينکه
 MAVدر جهات مختلف مانند مقابل ،چپ ،راست ،باال،
پايین و عقب آزادي حرکت دارد ،در اين راستاها نیز امکان
برخورد با موانع ثابت وجود دارد .در نتیجه بررسي تمام
قسمتهاي تصوير  fisheyeبراي آشکارسازي مانع الزم
نیست .به همین دلیل در ابتدا ،با توجه به جهت حرکت
 MAVقسمت مدنظر از تصاوير براي آشکارسازي مانع
انتخاب ميگردد .در اين راستا ،تصوير  fisheyeبه 3
قسمت چپ و راست و مقابل تقسیمبندي ميشود و
متناسب با جهت حرکت قسمت مدنظر انتخاب ميگردد.
اين کار سبب کاهش فضاي جستجو و حجم محاسبات مي
گردد .محدوده اين قسمتها مطابق با شکل  5و با تقسیم
تصوير به  3قسمت مساوي به دست آمدهاند.

شکل  3 -5قسمت مربوط به مقابل ،چپ و راست  MAVاستخراج
شده از تصوير Fisheye

پس از انتخاب قسمت مدنظر از تصوير ،نواحي و
مساحتهاي آنها بايد به دست آيد .اولین روندي که براي
انجام اين کار به ذهن ميرسد ،استخراج نواحي از هر دو
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تصوير ،تناظريابي بین آنها و به دست آوردن تغییرات
مساحت آنها است .در اين روند نواحي متناظر بايد به
درستي استخراج و تناظريابي شوند .درصورتيکه نواحي
مشابه به درستي استخراج نشوند ،قابل تناظريابي نخواهند
بود [ ]63و نميتوانند در آشکارسازي مانع استفاده شوند.
همچنین ،استخراج و تناظريابي دقیق نواحي در
محیطهايي با عوارض مختلف مشکل است [ .]64هرچند
در آشکارسازي موانع ،استخراج نواحي نسبت به نقاط
ارجحیت دارد ،اما براي به دست آوردن میزان افزايش
مساحت نواحي نیاز به استخراج دقیق نواحي و تناظريابي
آنها نیست .به همین دلیل در اين روش پیشنهادي
روندي ارائه ميشود که نیاز به تناظريابي نواحي ندارد .اين
روند پیشنهادي شامل استخراج نواحي از تصوير دوم،
يافتن نقاط متناظر بین تصوير دوم و اول و سپس به دست
آوردن تغییرات مساحت نقاط متناظر محاط در نواحي
است .برخالف روند اول ،در روند پیشنهادي نیاز به انجام
تناظريابي نواحي نیست .درصورتيکه بتوانیم نواحي متمايز
را از تصوير دوم استخراج نمايیم ،اين نواحي در تصوير اول
نیز وجود خواهند داشت (به دلیل فاصله زماني بسیار کم
بین تصاوير) .همچنین براي محاسبه مساحت نیاز به
مساحت دقیق نواحي در هر دو تصوير نیست و بهراحتي
ميتوان مساحت بهدستآمده از نقاط متناظر محاط در
ناحیه را استفاده نمود .با توجه به توضیحات بیان شده در
اين مقاله روند پیشنهادي مورد استفاده قرار ميگیرد و در
محیط برنامهنويسي متلب 1پیادهسازي ميشود.
مطابق با روند پیشنهادي ،نواحي تصوير دوم با استفاده
از الگوريتم  ]65[ seeded region growingاستخراج مي
گردند .اين الگوريتم قادر به جداسازي نواحي متمايز از هم
ديگر ميباشد .همچنین نیاز به اطالعات اولیهاي مانند
تعداد نواحي و رنگ آنها ندارد .بهطوريکه از پیکسلهاي
تصوير به عنوان نقاط  seedاستفاده ميشود و نواحي
استخراج ميگردند .اين روند تا زماني ادامه مييابد که
همه پیکسلها متعلق به ناحیه مشخصي باشند .سپس
نواحي کوچکتر حذف ميگردند .در مرحله بعد نقاط
متناظر از تصوير اول و دوم استخراج ميشوند .به دلیل
وجود تغییرات هندسي زياد در دو تصوير متوالي ،fisheye
الگوريتمهاي شناخته شده مانند Scale-Invariant Feature
1 MATLAB

اس

مساحت نواحی
در مرحله قبل نواحي مدنظر و مساحت آنها در هر دو
تصوير به دست آمد .با توجه به اينکه مساحت نواحي
مربوط به مانع در تصاوير متوالي افزايش مييابد .در اين
مرحله از معیار آشکارسازي مانع که مقدار نسبت
مساحتها است استفاده ميشود .نسبت مساحتها در دو
تصوير متوالي مطابق با رابطه ( )2محاسبه ميشود.
()2

)Area 2 (i,j
)Area 1 (i,j

=)Ratio(Area

در رابطه ( i ،)2و  jموقعیت نقاط متناظر،
) Area2 (i,jبه ترتیب مساحت  convex hullنقاط متناظر
در تصوير اول و دوم ميباشد .درصورتيکه نسبت مساحت
ناحیه از مقدار حد آستانه مشخصي بزرگتر باشد يعني آن
ناحیه در حال نزديک شدن است و به عنوان مانع در نظر
گرفته ميشود .در غیر اينصورت مانع نیست .مطابق با
روش  Al-Kaffو همکاران ( ،)2017مقدار حد آستانه در
محیط آزمايشگاه و با بررسي نسبت مساحت موانع در
جهات و فواصل مختلف به دست ميآيد .درنهايت پس از
تصمیمگیري در خصوص تمامي نواحي ،تصوير نهايي به
صورت تصوير باينري خواهد بود که موانع به رنگ سفید از
غیر موانع به رنگ سیاه جدا شدهاند .در تصوير نهايي
حفرههاي کوچک سیاه رنگي وجود دارند که از الگوريتم
 ]75[ closingبراي بستن آنها استفاده ميشود.
) Area1 (i,jو

 -3پیادهسازی و ارزیابی نتایج
در بخش دوم ،روند کلي روش پیشنهادي آشکارسازي
مانع در اين مقاله بیان شد .اين بخش در ابتدا پیادهسازي
الگوريتم پیشنهادي را با جزئیات توضیح ميدهد .از آنجائي
که نوآوري اين مقاله آشکارسازي نواحي مانع ميباشد ،در
اين بخش نشان خواهیم داد که چگونه ميتوان روش
پیشنهادي را براي آشکارسازي نواحي مانع پیادهسازي
کرد .سپس به منظور بررسي کارايي روش پیشنهادي در
آشکارسازي مانع نتايج به دست آمده مورد ارزيابي و
مقايسه قرار ميگیرند.

1 Fundamental matrix
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 ]66[ (SIFT) Transformقادر به تناظريابي تعداد نقاط
محدودي بودند .به همین دلیل براي تناظريابي تصاوير
متوالي از الگوريتم ) ]67[Affine-SIFT (ASIFTاستفاده
شد .احتمال وجود نقاط متناظر اشتباه در بین اين نقاط
وجود دارد که اين نقاط سبب محاسبه اشتباه مساحت و
آشکارسازي نادرست مانع ميشوند.
رايجترين روش براي حذف نقاط متناظر نادرست،
روشي است که بر اساس استفاده از ماتريس اساسي 1است
[]68؛ بنابراين در اين تحقیق از ماتريس اساسي براي
حذف نقاط متناظر نادرست استفاده ميشود .روشهاي
), ]69[ RANdom SAmple Consensus (RANSAC
)M-estimator ،]70[ Least Median Squares (LMeds
[Maximum Likelihood Estimation by SAmple ،]71
) ]72[ Consensus (MLESACو Universal RANSAC
) ]73[ (USACميتوانند براي شناسايي و حذف نقاط
متناظر اشتباه به منظور تخمین دقیق ماتريس اساسي
استفاده شوند .روش  ]70[ LMedsحساسیت کمتري به
نقاط متناظر اشتباه دارد ،به همین دلیل از اين روش براي
تخمین پارامترهاي ماتريس  Fيا همان ماتريس اساسي
استفاده ميشود .براي هر انتخاب رندم پارامترهاي ماتريس
 Fو میانه مربعات باقیمانده براي مدل محاسبه ميشوند.
سپس پارامترهايي انتخاب ميشوند که کمترين میانه
مربعات باقیمانده را دارند [ .]74با انتخاب پارامترها براي
مدل نقاطي که خارج از مدل قرار ميگیرند به عنوان نقاط
اشتباه در نظر گرفته ميشوند [ .]74در اين الگوريتم تعداد
انتخاب رندم نقاط توسط کاربر مشخص ميشود .پس از
استخراج نواحي و نقاط متناظر صحیح ،نوبت به محاسبه
مساحت نواحي براي آشکارسازي مانع ميرسد .با حداقل
سه نقطه غیر هم خط ميتوان يک صفحه را تشکیل داد و
مساحت آن را محاسبه نمود .براي اين منظور به صورت
جداگانه براي هر ناحیه بررسي ميگردد که آيا در آن
ناحیه حداقل سه نقطه متناظر غیر هم خط براي محاسبه
مساحت وجود دارد يا نه .اگر سه نقطه متناظر در آن
ناحیه وجود نداشته باشد ناحیه مدنظر به رنگ سیاه ذخیره
ميشود .در غیر اينصورت پارامترهاي کالیبراسیون بر نقاط
مدنظر اعمال و مساحت  convex hullنقاط متناظر در هر
دو تصوير به دست ميآيد.

 -3-2آشکارسازی مانع با استفاده از نسبت

مقاله پژوهشي  -آشکارسازي نواحي موانع اطراف  MAVبا تکیه بر تکنیک انبساط – مبنا

 -1-3پیادهسازی
همانطور که در بخش دوم بیان شد ،ساختار کلي
الگوريتم روش پیشنهادي شامل مراحل اخذ و آمادهسازي
دادهها ،استخراج نواحي و مساحت آنها از تصوير و
آشکارسازي مانع با استفاده از نسبت مساحت نواحي است.
در مرحله اول که اخذ و آمادهسازي دادهها ميباشد،
پارامترهاي کالیبراسیون تعیین شده و تصاوير متوالي اخذ
ميگردند .در مرحله مذکور ،در ابتدا به منظور تعیین دقیق
پارامترهاي کالیبراسیون دوربین از  test fieldتصاويري در
موقعیتهاي مختلف اخذ شد .در شکل  6تعدادي از اين
تصاوير نشان داده شدهاند.

شکل  -6نمايش تعدادي از تصاوير اخذ شده از

test field

سپس از روش  Scaramuzzaو همکاران ( )2006و
 ]76[ OCamCalib toolboxکه توسط آنها ارائه شده
است ،براي محاسبه پارامترهاي کالیبراسیون استفاده شد.
همانطور که در بخش  2توضیح داده شد ،در روش
 Scaramuzzaو همکاران ( )2006نیاز به تعیین N+1
پارامتر براي کالیبراسیون دوربین است که آنها به صورت
بهینه  N=4را در نظر ميگیرند .با در نظر گرفتن عدد 4
براي  5 ،Nپارامتر  a0, a1, a2, a3, a4پس از انجام
کالیبراسیون به دست آمدند .مقادير پارامترهاي به دست
آمده در جدول  1ارائه شده است .همچنین مقدار میانگین
 reprojection errorمساوي با  1/21پیکسل به دست آمد.
جدول  -1مقادير پارامترهاي کالیبراسیون به دست آمده با روش
 Scaramuzzaو همکاران (]62[ )2006
a4

a3

a2

a1

a0

19.6 × 10−11

−19.7 × 10−8

42× 10−5

100

-926.71

پس از کالیبراسیون دوربین نوبت به اخذ تصاوير مي
رسد .در اخذ تصاوير فرض بر اينست که دوربین در قسمت
مقابل  MAVنصب شده است (مطابق با شکل  )7و تصاوير
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به دست آمده از آن براي آشکارسازي مانع در اين مقاله
استفاده ميشوند.

شکل  -7زاويه ديد دوربین  fisheyeدر صورت نصب بر روي يک پهپاد

البته با توجه اينکه امکان نصب دوربین بر روي پهپاد و
اخذ تصاوير براي نويسندگان وجود نداشت ،در اين تحقیق
از  4داده تصويري که با استفاده از دوربین  Fisheyeاز
محیط بیرون اخذ شدند براي ارزيابي الگوريتم پیشنهادي
استفاده شد .به منظور بررسي کارايي روش پیشنهادي در
حرکت به سمت مقابل و راست (و يا چپ) ،از  4داده اخذ
شده  2داده در حالت حرکت مستقیم به سمت عارضه و 2
داده ديگر در حالت حرکت از سمت راست (و يا چپ به
دلیل متقارن بودن اعوجاج شعاعي در تصاوير fisheye
فرقي ندارد) به سمت همان عارضه اخذ شدند .همچنین به
منظور بررسي کارايي الگوريتم در محیطهايي با عوارض
مختلف تصاوير به گونهاي انتخاب شدند که شامل عوارض
مختلف مانند ساختمان ،ديوار ،درخت و ساير ساختارها
باشند .تصاوير با استفاده از دوربین  LG 360 CAMو با
ابعاد  2560 ×1280پیکسل اخذ شدند .پس از اخذ تصاوير
 ،تصوير اخذ شده در همان لحظه و تصوير قبل از آن به
عنوان دو تصوير متوالي انتخاب شدند (مطابق با شکلهاي
( 8الف وب)) .پس از اخذ و آمادهسازي دادهها ،متناسب با
جهت حرکت پهپاد قسمت مدنظر از تصوير دوم انتخاب
شد (مطابق با شکلهاي ( 8ج)) .سپس با در نظر گرفتن
مقدار حد آستانه  10براي اختالف درجات خاکستري،
نواحي با استفاده از الگوريتم seeded region growing
[ ]65استخراج شدند .همچنین نواحي کوچکتر از 300
پیکسل حذف شدند (اين عدد با سعي و خطا به دست
آمد).

اس

(ج)
(ب)
(الف)
شکل  -8نمايش داده اول و دوم براي حرکت به سمت مقابل و داده سوم
و چهارم براي حرکت به سمت راست( ،الف) تصوير اول( ،ب) تصوير دوم،
(ج) قسمت انتخاب شده از تصوير دوم متناسب با جهت حرکت

مطابق با شکل ( 9ب) تصوير نواحي استخراج شده
نمايش داده شده است .در جدول  2نتايج پیادهسازي مراحل
مختلف الگوريتم پیشنهادي براي  2تصوير متوالي شکل 8
(الف و ب) ارائه شده است .مطابق با سطر دوم جدول  2به
منظور بررسي درصد پیکسلهايي از تصوير که ناحیه بندي
شدهاند ،نسبت مجموع تعداد پیکسلهاي نواحي به مجموع
تعداد پیکسلهاي آن قسمت از تصوير به دست آمد .اين عدد
به طور میانگین براي  4داده مساوي با  91درصد است و
بیانگر اينست که  91درصد قسمت انتخاب شده از تصوير به
نواحي مختلف تقسیمبندي شده است.
پس از استخراج نواحي از تصوير دوم ،در مرحله بعد با
استفاده از الگوريتم  ]67[ ASIFTنقاط متناظر براي محاسبه
مساحت نواحي استخراج شدند .احتمال وجود نقاط متناظر
اشتباه در بین اين نقاط وجود داشت که سبب محاسبه اشتباه
مساحت و آشکارسازي نادرست مانع ميشدند.
به همین دلیل پس از اعمال ماتريس اساسي [ ]77و
انتخاب عدد  2000به عنوان تعداد انتخاب رندم نقاط براي
محاسبه پارامترهاي ماتريس اساسي نقاط متناظر صحیح
انتخاب شدند ،تعداد نقاط متناظر به دست آمده براي هر
مجموعه داده در سطر چهارم جدول  2نمايش داده شده
است .پس از استخراج نواحي و تناظريابي نقاط بايد مساحت
نواحي در هر دو تصوير به منظور آشکارسازي مانع محاسبه
شوند .براي اين منظور به حداقل  3نقطه متناظر غیر هم خط
نیاز است .به همین دلیل وجود  3نقطه متناظر غیر هم خط
در نواحي بررسي شد .مطابق با سطر ششم جدول  ،2بهطور
میانگین  44درصد از پیکسلهاي نواحي داراي حداقل 3

(د)
(ج)
(ب)
(الف)
شکل  -9آشکارسازي مانع با استفاده از روش پیشنهادي براي  4داده
اخذ شده( ،الف) قسمت انتخاب شده( ،ب) نواحي استخراج شده( ،ج)
نواحي داراي حداقل  3نقطه متناظر( ،د) تصوير باينري بدست آمده از
مانع به روش پیشنهادي
جدول  -2نتايج به دست آمده از پیادهسازي الگوريتم پیشنهادي
حرکت به سمت
راست

حرکت به سمت مقابل

98

186

122

177

تعداد نواحي استخراج شده

98

85

98

84

درصد پیکسلهاي ناحیه
بندي شده

3366

1370

1069

2145

تعداد نقاط متناظر

2470

1146

895

1640

تعداد نقاط متناظر صحیح

10

37

14

48

تعداد نواحي داراي حداقل
 3نقطه متناظر

31

41

42

62

درصد نواحي داراي حداقل
 3نقطه متناظر

88

149

108

129

تعداد نواحي بدون 3
نقطه متناظر

69

59

58

38

درصد نواحي بدون  3نقطه
متناظر

4

16

8

19

تعداد نواحي انتخاب شده
به عنوان مانع
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نقطه متناظر  ]67[ ASIFTبودند .همچنین در شکلهاي 9
(ج) نواحي داراي حداقل سه نقطه متناظر نمايش داده شدند.

مقاله پژوهشي  -آشکارسازي نواحي موانع اطراف  MAVبا تکیه بر تکنیک انبساط – مبنا

پس از استخراج نواحي و اطمینان از وجود حداقل 3
نقطه متناظر در هر ناحیه ،مساحت  convex hullنقاط
متناظر در هر دو تصوير به دست آمد .سپس در مرحله
سوم براي آشکارسازي مانع مقدار نسبت مساحت ناحیه در
تصوير دوم به تصوير اول محاسبه شد ،اين مقدار اگر بیشتر
از مقدار حد آستانه بود آن ناحیه به عنوان مانع انتخاب
ميشد .مقدار حد آستانه متناسب با فاصله الزم براي
عکسالعمل مشخص شد .همچنین فاصله الزم براي
عکسالعمل متناسب با زمان الزم براي انجام محاسبات به
دست آمد .با توجه به اينکه پارامترهاي کالیبراسیون در
دفتر کار تهیه ميشوند ،در زمان آشکارسازي مانع نیاز به
زمان محاسبه ندارند و آماده هستند .زمان الزم براي
مراحل باقیمانده که مربوط به اخذ تصاوير ،استخراج نواحي
و نقاط متناظر ،محاسبه مساحت و نسبت آنهاست با
توجه به برقراري مشابهت با تحقیقات انجام شده [,32 ,9
 250 ،]79 ,78میليثانیه در نظر گرفته شد .به طور مثال
 Beulو همکاران ( )2017با استفاده از برد کوچک مجهز
به پردازنده چهار هستهاي 16 ، Intel Core i7-4770R
گیگابايت حافظه  DDR3و  480گیگابايت  ،SSDدر
محدوده زماني کمتر از  250میليثانیه آشکارسازي مانع را
انجام دادهاند .سپس با فرض سرعت  10متر بر ثانیه براي
 MAVعدد  2/5متر به عنوان فاصله الزم براي عکسالعمل
به مانع از رابطه  3به دست آمد.
()3

x=v.t

در رابطه ( x ،)3بیانگر فاصله v ،سرعت پهپاد و  tزمان
ميباشد .با توجه به اين محاسبات هر عارضهاي که در
فاصله  2/5متري قرار داشته باشد در محدوده خطر و
برخورد پهپاد قرار دارد و نسبت مساحت نواحي در اين
فاصله به عنوان حد آستانه در نظر گرفته ميشود .براي
يافتن نسبت مساحت معادل با فاصله  2/5متري ،مشابه با
روش  Al-Kaffو همکاران ( ،)2017با استفاده از حرکت
دوربین به سمت عارضه (با سرعت  10متر بر ثانیه) و
اندازهگیري فاصله تا عوارض و به دست آوردن نسبت
مساحت براي نواحي نموداري همانند نمودار شکل  10به
دست آمد .با توجه به نمودار شکل  10حد آستانه الزم
براي تفکیک موانع از ساير عوارض در فاصله  2/5متر ،عدد
 1/284است .بهطوريکه اگر نسبت مساحت براي ناحیهاي
مساوي يا بزرگتر از عدد  1/284باشد ،آن ناحیه در فاصله
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 2/5متر يا کمتر از  2/5متر از  MAVقرار دارد و مانع
محسوب ميشود.

شکل  -10ارتباط بین فاصله از عارضه و نسبت مساحتها

در نهايت پس از مشخص شدن مقدار حد آستانه،
نواحي مربوط به مانع با در نظر گرفتن حد آستانه 1/284
براي نسبت مساحتها استخراج شدند .پس از بررسي تمام
نواحي و آشکارسازي نواحي ،حفرههاي تصوير با استفاده از
الگوريتم  closingو با انتخاب مقدار  20براي آن بسته مي
شوند .مطابق با شکلهاي ( 9د) نتیجه نهايي به صورت
تصوير باينرياي است که موانع را به رنگ سفید و غیر
موانع را به رنگ سیاه نمايش ميدهد .حال بايد نتايج به
دست آمده مورد ارزيابي قرار گیرند و با تحقیقات موجود
در اين زمینه مقايسه شوند که در بخش بعد نتايج به
دست آمده مورد ارزيابي و مقايسه قرار خواهند گرفت.

 -2-3ارزیابی و مقایسه روش پیشنهادی
هدف از اين مقاله آشکارسازي کامل نواحي مانع به
منظور هدايت صحیح  MAVو عدم برخورد آن با موانع
اطراف در محیط بیرون با عوارض مختلف است .براي اين
منظور ،خروجي آن تصوير باينرياي است که عوارض
موجود در تصوير را به دو نوع مانع (به رنگ سفید) و غیر
مانع (به رنگ سیاه) طبقهبندي مينمايد .به همین دلیل
ميتوان از روشهاي ارزيابي طبقهبندي تصوير به منظور
ارزيابي روش پیشنهادي در اين تحقیق بهره برد .در
ارزيابي روشهاي طبقهبندي از ماتريس ]80[ confusion
استفاده ميگردد .اين ماتريس شامل  4پارامتر ،FP ،TP
 FNو  TNميباشد .بهطوريکه اين پارامترها بیانگر تعداد
پیکسلهايي هستند که در واقعیت مانع بوده و به عنوان
مانع آشکارسازي شدهاند ( ،)TPدر واقعیت غیر مانع بوده و
به عنوان مانع آشکارسازي شدهاند ( ،)FPدر واقعیت مانع

()6

اس

اين پارامتر براي ارزيابي دقت الگوريتم در آشکارسازي
غیر موانع به عنوان غیر مانع استفاده ميشود .کم بودن
مقدار درصد  Precisionبیانگر آشکارسازي غیر موانع به
عنوان مانع ميباشد و سبب محدوديت مانور  MAVمي
شود .همچنین  Overall accuracyبه عنوان دقت کلي با
استفاده از رابطه ( )6محاسبه ميشود .در ادامه مطالب
کارايي روش پیشنهادي با استفاده از اين پارامترها مورد
ارزيابي قرار ميگیرد.
𝑁𝑇 𝑇𝑃 +
𝑁𝑇 𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 +
× 100%

= Overall accuracy

همانطور که قبالً در اين مقاله بیان شد ،از  4تصوير
اخذ شده از دوربین  Fisheyeبه منظور ارزيابي نتايج
آشکارسازي مانع با روش پیشنهادي استفاده شد .پس از
پیادهسازي روش پیشنهادي موانع آشکارسازي شده به
صورت پیکسلهاي سفید رنگ در تصوير باينري به دست
آمده نمايش داده شدند.
پس از استخراج نتايج نیاز به ارزيابي مطابقت آنها با
وضعیت واقعي موانع بود .براي اين منظور از ماتريس
 confusionاستفاده شد .براي ارزيابي کارايي روش

در نهايت پس از مقايسه تصوير باينري واقعي از مانع با
تصوير باينري به دست آمده از روش پیشنهادي ،درصد دقت
نتايج به دست آمده به صورت  Precision ،Recallو Overall
 accuracyبه همراه زمان الزم براي پردازش در جدول 3
براي دو حرکت به سمت مقابل و راست نمايش داده شدند.
جدول  -3نتايج به دست آمده براي روش پیشنهادي آشکارسازي مانع
و روش  Al-Kaffو همکاران []14
دادههاي حرکت
به سمت راست

دادههاي حرکت
به سمت مقابل

چهارم

سوم

دوم

اول

دقت

39

69

52

82

)Recall (%

99

66

99

84

)Precision (%

49

70

56

79

Overall
)accuracy (%

145

178

157

230

)Time (s

11

39

24

30

)Recall (%

99

57

100

61

)Precision (%

27

67

31

45

Overall
)accuracy (%

53

95

40

141

)Time (s

روش  Al-Kaffو

()5

𝑃𝑇
× 100%
𝑃𝐹 𝑇𝑃 +

= 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃

(د)
(ج)
(ب)
(الف)
شکل  -11تصاوير باينري واقعي به دست آمده از موانع ،الف) داده
اول ،ب) داده دوم ،ج) داده سوم ،د) داده چهارم

همکاران ()2017

اين پارامتر بیانگر کارايي الگوريتم در آشکارسازي
موانع واقعي به عنوان مانع ميباشد .با توجه به اينکه
آشکارسازي کامل موانع و عدم برخورد با آنها از اهداف
اصلي اين مقاله است Recall ،مهمترين پارامتر در ارزيابي
دقت الگوريتم آشکارسازي مانع است .همچنین پارامتر
 Precisionاز رابطه ( )5به دست ميآيد.

روش پیشنهادي

()4

𝑃𝑇
× 100%
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +

= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅

با توجه به جدول  ،3در حالت حرکت به سمت مقابل
دقت  Recallبراي داده اول و دوم به ترتیب  82،52درصد
به دست آمده است .بهطوريکه بخشي از ناحیه مانع با
پیادهسازي روش پیشنهادي آشکارسازي شده است .عدم
وجود حداقل  3نقطه متناظر در برخي از نواحي (مطابق با
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بوده و به عنوان غیر مانع آشکارسازي شدهاند ( )FNو در
واقعیت غیر مانع بوده و به عنوان غیر مانع آشکارسازي
شدهاند (.)TN
با استفاده از ماتريس  confusionپارامترهاي ،Recall
 Precisionو  Overall accuracyبراي ارزيابي دقت به دست
ميآيند و در اين تحقیق نیز از اين پارامترها استفاده ميشود.
پارامتر  Recallبا استفاده از رابطه ( )4به دست ميآيد.

پیشنهادي با استفاده از ماتريس  ،confusionبايد نواحي
واقعي موانع در دسترس باشند ،به همین دلیل تصويري
باينرياي از موانع به صورت دستي تهیه شد .به طوري که
فاصله عوارض نزديک به دوربین که در مسیر حرکت آن
هستند با استفاده از متر اندازهگیري شد .سپس مطابق با
شکلهاي ( 11الف -د) پیکسلهاي مربوط به مانع
(عوارض موجود در فاصله کمتر از  2/5متر) به صورت
دستي و به رنگ سفید در تصوير باينري مشخص شد.

مقاله پژوهشي  -آشکارسازي نواحي موانع اطراف  MAVبا تکیه بر تکنیک انبساط – مبنا

سطر هشتم جدول  )2دلیل اين مشکل است .در اين
راستا ،در تحقیقات آينده مشکل عدم وجود نقاط متناظر
کافي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .همچنین دقت
 Precisionنیز به ترتیب  84و  99درصد براي داده اول و
دوم در حالت حرکت به سمت مقابل به دست آمده است.
اين دقت بیانگر موفقیت باالي روش پیشنهادي در
آشکارسازي عوارض غیر مانع به عنوان غیر مانع است.
همرنگ بودن موانع نزديک و عوارض دور و انتخاب آنها
به عنوان يک ناحیه کلي دلیل کم بودن اين دقت براي
داده اول در مقايسه با داده دوم است .در نهايت دقت کلي
الگوريتم ( )Overall accuracyبه ترتیب براي داده اول و
دوم  79و  56درصد به دست آمده است.
در حالت حرکت به سمت راست نیز ،دقت  Recallبراي
داده سوم و چهارم به ترتیب  69و  39درصد به دست آمده
است .در داده چهارم اين دقت نسبت به ساير دادهها کمتر
است که با توجه به توضیحات باال عدم وجود حداقل  3نقطه
متناظر و همچنین احتمال وجود نقاط متناظر اشتباه
بهخصوص در لبههاي تصوير  Fisheyeکه کیفیت پايیني در
اين نواحي دارند سبب بروز چنین خطايي شده است.
همچنین تشابه درجات خاکستري ناحیه مانع و نواحي
عوارض دور سبب ترکیب اين نواحي باهم ديگر شده است.
بهطوريکه نقاط متناظر استخراج شده از آنها ممکن است
از ناحیه مانع يا غیر مانع يا ترکیبي از هر دو باشند و نسبت
مساحت به دست آمده بیانگر وجود مانع نباشد .دقت
 Precisionنیز در اين حالت به ترتیب  66و  99درصد براي
داده سوم و چهارم به دست آمده است .در داده سوم به
دلیل تشابه درجات خاکستري مانع و عوارض دور و ترکیب
آنها باهم ديگر دقت به دست آمده کمتر است .در نهايت
دقت کلي الگوريتم ( )Overall accuracyبه ترتیب براي
داده سوم و چهارم  70و  49درصد به دست آمده است.
يکي از پارامترهاي الزم براي ارزيابي روش پیشنهادي
آشکارسازي مانع در کاربردهاي آنالين ،زمان الزم براي انجام
محاسبات ميباشد .در سطر چهارم جدول  3زمان الزم براي
انجام محاسبات روش پیشنهادي نمايش داده شده است .اين
زمان براي برنامهنويسي انجام شده در نرمافزار متلب و با
سیستمي با مشخصات زير ثبت شده است:
@ CPU: Intel (R) Core (TM) i7-8550U CPU
1.80 GHz
RAM: 12 GB
Graphics card: NVIDIA GeForce MX130
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ال بحث شد ،زمان مدنظر براي پردازش
همانطور که قب ً
دادهها بر روي  250 MAVمیليثانیه ميباشد .درحاليکه
زمانهاي به دست آمده با توجه به استفاده از نرمافزار
متلب و سیستم با ويژگيهاي فوق به مراتب بیشتر از زمان
مدنظر  250میلي ميباشد .از آنجائي که تمرکز روش
پیشنهادي حاضر بر روي آشکارسازي کامل نواحي مانع به
منظور هدايت صحیح  MAVو عدم برخورد آن با موانع
اطراف در محیط بیرون با عوارض مختلف است ،میزان
دقت آشکارسازي کامل نواحي مانع با استفاده از روش
پیشنهادي بیشتر از زمان موردنیاز براي پردازش حائز
اهمیت ميباشد .هرچند زمان الزم براي انجام محاسبات
نیز يکي از پارامترهاي مهم در کاربردهاي آنالين ميباشد
به همین دلیل در تحقیقات آينده با استفاده از سیستمها و
زبانهاي برنامهنويسي داراي سرعت باال زمان انجام
محاسبات را کاهش خواهیم داد.
به منظور ارزيابي بهتر روش پیشنهادي ،بايد دقت روش
پیشنهادي با الگوريتمهاي موجود در اين زمینه مقايسه
گردد .يکي از تحقیقات اخیر در روشهاي انبساط  -مبنا،
الگوريتم  Al- kaffو همکاران ( )2017است .برخالف ساير
الگوريتمها که فقط نقاطي از مانع را ارائه دادهاند [-56 ,30
 ]58در الگوريتم آنها عالوه بر نقاط مانعconvex hull ،
نقاط نیز به عنوان ناحیه مانع در نظر گرفته شده است .به
همین دلیل روش پیشنهادي با روش  Al-Kaffو همکاران
( )2017مقايسه شده است .براي اين منظور مطابق با روش
 Al-Kaffو همکاران ( ،)2017نقاط متناظر با استفاده از
الگوريتم  ]66[ SIFTو  Brute-Forceبا تنظیم مقدار
 0.28 ،distance-ratioاز تصاوير متوالي داده اول ،دوم ،سوم
و چهارم استخراج شدند .سپس نقاطي که مقدار پارامتر
مقیاس  SIFTدر آنها از تصوير اول به دوم افزايش داشته
است ،انتخاب شدند .در مرحله بعد مساحت convex hull
نقاط باقیمانده در هر دو تصوير به دست آمد .مطابق با
تحقیق  Al-Kaffو همکاران ( )2017درصورتيکه عارضه در
فاصله کمتر از  2/5متر قرار داشته باشد ،نسبت مجموع
پارامتر مقیاس  SIFTاز تصوير دوم به اول بزرگتر از عدد 1
ميباشد .همچنین نسبت مساحت  convex hullاز تصوير
دوم به اول بزرگتر از  1/45باشد ،نقاط و ناحیه convex
 hullبه عنوان مانع شناسايي ميشوند .نقاط مانع و ناحیه
مربوط به آن در شکل  12نمايش داده شده است .همچنین
نتايج به دست آمده در جدول  3ارائه شده است .با توجه به
جدول  ،3در داده اول دقت  Recallبیانگر اينست که 30

اس

 -4نتیجهگیری

(ج)
(ب)
(الف)
شکل  -12مقايسه نتايج روش پیشنهادي با روش  Al-Kaffو همکاران
(( )2017الف) نتايج به دست آمده از روش  Al-Kaffو همکاران به
همراه نقاط مانع به رنگ قرمز و ناحیه مربوط به  convex hullنقاط به
رنگ سبز( ،ب) نمايش نتايج به دست آمده از روش  Al-Kaffو
همکاران به صورت تصوير باينري (ج) نتايج به دست آمده از روش اين
تحقیق

همانطور که از شکل ( 12ب) در داده اول قابل
مشاهده است ،نواحي آشکارسازي شده به عنوان مانع مربوط
به عوارض دور بوده و به اشتباه به عنوان مانع آشکارسازي
شدهاند .دلیل آن اينست که الگوريتم  Al-Kaffو همکاران
[ ]14عوارض دور و نزديک را از هم ديگر تفکیک نمينمايد
و آنها را به صورت کلي به عنوان مانع آشکارسازي ميکند.
همچنین در داده دوم نیز تنها  24درصد از مانع شناسايي
شده است .در خصوص دادههاي سوم و چهارم نیز درصد
کمي از پیکسلهاي موانع آشکارسازي شدهاند .بهطورکلي،
با مقايسه مقادير دقتها در جدول  3ميتوان نتیجه گرفت

روشهاي انبساط  -مبنا ميتوانند قابلیت آشکارسازي
مانع را براي ناوبري  MAVداشته باشند؛ اما بررسي
الگوريتمهاي موجود براي روش انبساط  -مبنا نشان
ميدهد که همه آنها داراي مشکالت آشکارسازي نقاط
محدودي از مانع و آشکارسازي ناقص قسمتي از مانع
هستند .هدف اصلي اين تحقیق ارائه الگوريتمي براي غلبه
بر اين مشکالت بود .بهطوري که الگوريتم ارائه شده
نواحياي از موانع نزديک را در محیط بیرون و با موانع
مختلف ،از تصاوير  fisheyeآشکارسازي ميکند .نتايج به
دست آمده بیانگر کارايي روش در محیطي با عوارض
مختلف ميباشد .بهطوريکه  60درصد از پیکسلهاي
مربوط به مانع بهطور میانگین در دو حالت حرکت رو به
جلو و حرکت به سمت راست آشکارسازي ميشوند.
همچنین ،مقايسه روش پیشنهادي با روش  Al-Kaffو
همکاران ( )2017بیانگر کارايي باالي آن نسبت به
الگوريتم موجود است.
با اين حال ،الگوريتم پیشنهادي در آشکارسازي مانع با
محدوديتهايي مواجه است .يکي از اين محدوديتها عدم
وجود حداقل  3نقطه متناظر در برخي از نواحي است .اين
محدوديت سبب عدم بررسي مانع بودن يا نبودن برخي از
نواحي ميشود .همچنین وجود نقاط متناظر اشتباه ،سبب
آشکارسازي نادرست موانع ميشود .از اين رو در مطالعات
آينده و با بررسي روشهاي تناظريابي مناسب براي تصاوير
 fisheyeميتوان تعداد نقاط متناظر صحیح را افزايش داد.
محدوديت دوم همرنگ بودن مانع با پسزمینه ميباشد که
سبب ايجاد اشتباه در آشکارسازي صحیح موانع ميشوند.
براي اين منظور ميتوان در تحقیقات آينده از الگوريتمهاي
مناسبي مانند ناحیه بندي معنايي 1براي ناحیه بندي تصوير
و تفکیک درست عوارض از هم ديگر استفاده نمود.
1 Semantic Segmentation

77

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،3اسفند ماه  - 1400مقاله پژوهشي

درصد از مانع شناسايي شده است .همچنین دقت
 Precisionبیانگر اينست که تنها  61درصد از عوارض غیر
مانع به عنوان غیر مانع شناسايي شدهاند و بقیه به اشتباه به
عنوان مانع آشکارسازي شدهاند.

که الگوريتم پیشنهادي عملکرد بهتري در آشکارسازي مانع
و تفکیک موانع از عوارض دور داشته است ،اما در خصوص
زمان پردازش الگوريتم  Al-Kaffو همکاران [ ]14زمان
کمتري را به خود اختصاص داده است .در اين راستا و در
تحقیقات آينده زمان الزم براي پردازش روش پیشنهادي
کاهش و بهبود خواهد يافت.

محدوديت سوم زمان الزم براي پردازش روش پیشنهادي
 اين محدوديت در تحقیقات آينده و با استفاده از.است
الگوريتمهاي سريعتر خصوص ًا براي ناحیه بندي تصوير مي
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