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چکیده
در چند سال اخیر ،بهکارگیري پرندههاي بدون سرنشین باقابلیت هدايت از راه دور که به پهپاد معرف است به شکل گستردهاي در
مهندسي نقشهبرداري تحت عنوان فتوگرامتري پهپاد مطرحشده است و از طرفي به دلیل در اختیار داشتن پهپادها بهعنوان يکي از
مهمترين سکوها جهت کاربردهاي فتوگرامتري از مناطق مختلف شهري و غیرشهري در مقیاسهاي متفاوت ،شرايط بررسي و ارزيابي دقت
هندسي اين تصاوير باقدرت تفکیک مکاني باال ،در تولید و بهروزرساني نقشههاي بزرگمقیاس پوششي را فراهم ميکند .يکي از مهمترين
پارامترهاي هندسي در تصاوير پهپاد ،تعیین حد تفکیک مکاني بوده که بهعنوان معیاري جهت تشخیص کوچکترين فاصله بین دو شي
مجاور قابلتفکیک در تصاوير شناختهشده است .روشهاي مختلفي جهت اندازهگیري دقیق حد تفکیک مکاني تصاوير وجود دارد؛ که در
اين پژوهش از ستاره زيمنس ،بهعنوان يکي از پرکاربردترين تارگتهاي مصنوعي مورداستفاده در اندازهگیري حد تفکیک مکاني،
استفادهشده است .هدف از اين مقاله ارائه روشي خودکار جهت تشخیص شعاع دايره ابهام و محاسبه حد تفکیک مکاني در تصاوير اخذشده
از پهپاد ميباشد .نتايج اين تحقیق نشان داد اوالً با توجه به ارتفاع پرواز و میزان تاري تصوير بايد از تارگت ستاره زيمنس با ابعاد و تعداد
بازو مناسب استفاده کرد و ثانیاً میزان کاهش حد تفکیک تصاوير در پهپادهاي مورد آزمون اعدادي بین  0/2تا  3/7بوده است.
واژگان کلیدی :پهپاد ،حد تفکیک مکاني ،ستاره زيمنس



نويسنده رابط

191

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره دهم ،شماره  ،4خرداد ماه  - 0411مقاله ترويجي

برآورد خودکار ضریب کاهش حد تفکیک تصاویر پهپاد مبتنی بر تارگت
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مقاله ترويجي  -برآورد خودکار ضريب کاهش حد تفکیک تصاوير پهپاد مبتني بر تارگت ستارهي زيمنس

 -1مقدمه
فتوگرامتري ،علم ،هنر و فناوري استخراج اطالعات
مکاني از طريق ثبت ،اندازهگیري و تفسیر عوارض بر روي
تصاوير رقومي و يا آنالوگ ميباشد که بر اساس فاصله جسم
تا تصوير به سه دستهي فضايي ،هوايي و بردکوتاه تقسیم
ميشود [ .]2 ,0در فتوگرامتري برد کوتاه بر اساس آنالیز
تصاوير اخذشده از فاصله نزديک (حداکثر  311متر) ،به
اندازهگیري ،برداشت و مدلسازي اجسام و محوطهها
پرداخته ميشود [ .]4 ,3يکي از مهمترين تجهیزاتي که در
اين فناوري بهمنظور سکوي اخذ داده مورداستفاده قرار
ميگیرد ،سامانه فتوگرامتري پهپاد است .اين فناوري در
سالهاي اخیر به دلیل هزينه پايین ،دسترسي و سرعت
نسبي باال به يکي از مهمترين و پرکاربردترين موضوعات روز
فتوگرامتري تبديلشده است [ .]6 ,5از اين پرندهها ميتوان
جهت تولید محصوالت مکاني باکیفیت ،ازجمله ابر نقاط
متراکم ،مدل رقومي ارتفاعي زمین و سطح ،ارتوفتوموزائیک
و مدلسازيهاي سهبعدي استفاده کرد [ .]5جهت تولید
محصوالت مکاني بايد قبل از انجام عملیات فتوگرامتري با
پهپاد ،طراحي شبکه انجام گردد [ .]7اين طراحي شامل
انتخاب ( 0GSDفاصله نمونهبرداري بر روي زمین) متناسب
با مقیاس نقشه و يا دقت اطالعات مکاني موردنیاز و
همچنین وضوح تصاوير دوربین مورداستفاده ،طراحي
خطوط پرواز متناسب با شکل و ابعاد محدوده موردنظر،
پوشش عرضي موردنیاز ،تعیین ارتفاع پرواز در خطوط
مختلف پروازي با توجه به فاصله کانوني دوربین و با لحاظ
نمودن تغییرات ارتفاع منطقه ،تعیین پوشش طولي ،طراحي
خطوط پروازي کراس (در صورت نیاز) ،برآورد تعداد پرواز
الزم براي پوشش کامل منطقه با توجه به مشخصات پرنده و
مداومت پروازي آن و همچنین برآورد میزان کشیدگي
تصوير در امتداد پرواز با توجه بهسرعت پرنده است [.]8
دوربینهاي مورداستفاده در پهپادها داراي مزايايي از قبیل
قیمت ،وزن و قدرت تفکیک باال ميباشند اما ازجمله نکات
منفي و تأثیرگذار در مدلسازيهاي دقیق سهبعدي،
استحکام پايین عدسي در دوربینهاي غیرتخصصي
مورداستفاده در اين پرندهها است [ ]1که موجب پايینتر
شدن وضوح تصوير نسبت به  GSDميباشد [.]8
1 Ground Sampling Distance
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بر اين اساس حد تفکیک مکاني 2سنجنده که
توصیفکننده کیفیت تفکیکپذيري عوارض هندسي و
تشخیص جزئیات آنها است با معیار حداقل فاصلهي
قابلتشخیص بر روي زمین )GRD( 3تعريف ميشود که
ارتباط مستقیمي به فاصله نمونهبرداري تصوير بر روي
زمین ( )GSDدارد .عالوه بر اين عواملي نظیر وضوح
عدسي ،لرزش سکو ،کشیدگي تصويري خطي و دوراني،
عدم قابلیت ديد ناشي از گردوغبار و دود و مه ،شرايط
نوري مؤثر بر روشنايي و کنتراست تصوير و باالخره شرايط
ايجاد پديده تفرق ناشي از فیزيک نور موجي (وقتي دريچه
ديافراگم يا ابعاد پیکسل سنجنده خیلي کوچک است)
روي کاهش حد تفکیک تصوير تأثیر ميگذارند .لذا کلیه
اين عوامل بهصورت يک ضريب  kدر رابطه GRD=k.GSD
مدلسازي ميشود .ازآنجاکه طراحي ارتفاع پرواز بر اساس
 GSDبوده پس تخمین مناسبي از  kبهعنوان بخشي از
گزارش فني عملیات تهیه نقشه و اطالعات مکاني ضروري
ميباشد .با توجه به اينکه در طراحي ارتفاع پرواز از رابطه
 H=f/ps*GSDاستفاده ميشود که در آن  fفاصله کانوني
عدسي ps ،ابعاد پیکسل سنجنده و  GSDابعاد پیکسل
روي زمین است بايد  GSDمشخص شود .از طرفي GSD
از روي  GRDبه دست ميآيد  GSD=GRD/kو  GRDاز
روي مقیاس نقشه طبق دستورالعمل تعیین ميشود.
اساساً براي تهیه نقشهاي که مقیاس آن بهعنوانمثال
 1:1000،1:500يا  1:2000باشد ،بايد مقدار  GRDبرابر
 %8عدد مقیاس نقشه که معادل  16-8-4سانتیمتر با
 %25کاهش يا افزايش باشد؛ بنابراين مقیاس نقشه
درخواستي منجر به تعیین  GRDشده و با داشتن  kمقدار
 GSDمحاسبهشده و با داشتن آن f ،و  psمقدار ارتفاع
پرواز  Hطراحي ميشود.
نکته ديگر ازآنجاکه وضوح عدسي ممکن است در
پروژههاي تصويربرداري مختلف تغییر نمايد ،قرار دادن
تارگت تست حد تفکیک متناسب (ستاره زيمنس 4يا میله
اي) با مشخصات دوربین تصويربرداري ،ارتفاع پرواز،
پوشش منطقه و  GSDتصويربرداري ضروري ميباشد [.]8
در اين راستا ،مقاله به هفت بخش تقسیمشده است .بعد
از مقدمه و در بخش پیشینه تحقیق ،به تحقیقاتي انجام شده
2 Spatial Resolution
3 Ground Resolved Distance
4 Siemens star
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بهطورکلي روشهاي اندازهگیري پارامترهاي حد تفکیک
مکاني به دودسته روشهاي آزمايشگاهي و میداني
تقسیمبندي ميشوند که امکان انجام روشهاي آزمايشگاهي
در هر شرايط و زماني وجود ندارد و بر اين اساس روشهاي
میداني بهعنوان پرکاربردترين روشها جهت اندازهگیري اين
پارامترها بوده که خود به دودستهي کلي شامل استفاده از
تارگتهايي با شکل هندسي مشخص و يا استفاده از عوارض
طبیعي موجود در تصاوير تقسیم ميشوند [ ]10که در اينجا
به برخي از روشهاي استفاده از تارگت هاي داراي اشکال
هندسي اشاره ميگردد:
 Azimiو همکاران در سال  ]10[ 2013در پژوهشي
جهت تعیین حد تفکیک مکاني تصاوير سنجنده Ultra
 Camdبا استفاده از ستاره زيمنس مطالعاتي را انجام
دادند .مراحل کلي روش آنها به  3دسته تقسیم ميشود
که عبارتاند از :تشکیل پروفیلهاي دايرهاي به مرکز
ستاره زيمنس ،برآورد تابع گسسته کنتراست و تخمین
حد تفکیک مکاني دوربین .بر اساس نتايج بهدستآمده
مشخص گرديد که حد تفکیک اندازهگیري شده ،اندکي از
مقدار اسمي آن کمتر ميباشد.
 Leeو همکاران در سال  ]11[ 2016با بهرهگیري از
تصاوير پهپادهاي بال ثابت و مولتي روتور مطالعاتي را در
خصوص ارزيابي حد تفکیک مکاني تصاوير انجام دادند.
آنها تصاويري را از ارتفاعهاي  130و  260متر با دوربین
 Canon IXUS 127 HSنصبشده بر روي پهپاد بال ثابت و
ارتفاع  130متر با دوربین  Sony NEX-5Nنصبشده بر
روي پهپاد مولتي روتور از ستاره زيمنس اخذ نمودند که
 GSDبهدستآمده در ارتفاع  130و  260متر با پهپاد بال

اس

 -2پیشینه تحقیق

 -3تئوری حد تفکیک مکانی
حد تفکیک مکاني در يک سامانۀ اپتیکي به عوامل
مختلفي از قبیل وضوح صحنه ،شفافیت عدسي ،ابعاد
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درزمینه تعیین حد تفکیک مکاني تصاوير هوايي پرداخته
شده است .پسازآن در بخش سوم ،مباني مرتبط با حد
تفکیک مکاني و عوامل مؤثر بر آن بحث ميشود .سپس روند
تشخیص خودکار حد تفکیک مکاني به شکلي که در اين
مقاله توسعهيافته است ،توضیح داده ميشود .در بخش ششم
آزمونهاي انجامشده جهت ارزيابي روش پیشنهادي گزارش
و نتايج موردبحث و بررسي قرار ميگیرند .درنهايت در بخش
هفتم مطالب مقاله جمعبندي شده و پیشنهادهايي براي
ادامه کار ارائه ميگردد.

ثابت به ترتیب  4/18و  7/14به دست آمد و همچنین
مقدار بهدستآمده در ارتفاع  031متر  4/01محاسبه
گرديد .بر اين اساس آنها به اين نتیجه رسیدند که اوالً
تعیین حد تفکیک مکاني تصاوير حاصل از ارتوفتو
بهدستآمده توسط پهپاد در ارتفاعهاي مختلف باحالت
تئوري مطابقت دارد و ثانیاً حد تفکیک مکاني در
ارتفاعهاي ثابت در هر دو نوع پهپاد بال ثابت و مولتي روتور
تقريباً يکسان بوده که عمده تفاوت آنها در میزان رنگ
تصاوير ميباشد.
 Limو همکاران در سال  ]02[ 2101به دلیل اينکه
آبوهوا ميتواند موجب تاري در تصاوير شود مطالعاتي را
در خصوص وضوح مکاني تصاوير با استفاده از شاخصهاي
عملکرد واقعي از قبیل  GRDو  NIIRSانجام دادند سپس
با استخراج پارامترهاي مربوط به کیفیت تصوير از قبیل
 RER ،MTFو  SNRاز طريق استفاده از روش آنالیز لبه
در پهپادها شروع به تحلیل نتايج نمودند؛ که نتیجه
تجزيهوتحلیل آنها نشاندهنده وابستگي  GSDو NIIRS
به ارتفاع تصويربرداري بود و همچنین  GRDو حد تفکیک
مکاني تصاوير دامنه ارتقاء بهینه را نشان داد درحاليکه در
شرايط مختلف آب و هوايي عملکرد متفاوت است.
 Leeو همکاران در سال  ]03[ 2101با توجه به اينکه
يکي از مهمترين پارامترهاي ارزيابي کیفیت تصاوير پهپاد،
تشخیص حد تفکیک مکاني است مطالعاتي را با رويکرد
ارزيابي وضوح مکاني و تعیین  MTFبا استفاده از تارگت
نواري و ستاره زيمنس بهعنوان بخشي از ارزيابي کیفیت
تصاوير  UAVپیشنهاد کردند .بدين منظور تصاويري را در
ارتفاعهاي  031و  261متر با پهپاد بال ثابت eBee(Canon
 )IXUSو در ارتفاعهاي  031و  11متر با پهپادهاي مولتي
روتور  )GD-800(SONY NEX-5Nو Phantom 4
 )pro(FC 6310اخذ نمودند GSD .بهدستآمده توسط
پهپادهاي مولتيروتور و بال ثابت ،با صرفنظر از تفاوت نوع
دوربینهاي بکار گرفتهشده ،تقريباً يکسان بوده و همچنین
وضوح اندازهگیري شده توسط ستاره زيمنس حدود  0الي
 2سانتيمتر کمتر از تارگت نواري در هر ارتفاع پرواز بود.
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پیکسل سنجنده و پديدۀ تفرّق 0و کشیدگي تصويري
بستگي دارد:
 )0وضوح صحنه :دربرگیرنده قابلیت مشاهده جزئیات
درصحنه است و به عواملي همچون نور محیط ،گردوغبار و
مه وابسته است.
 )2شفافیت عدسي :وابسته به میزان وضوح است و با
تابع پخش نقطه 3اندازهگیري ميشود .هرچه شفافیت
عدسي بیشتر باشد  PSFآن کمتر بوده و تاري تصوير
کمتر است .شفافیت عدسي به کیفیت ،همگوني و جنس
مواد بهکاررفته در عدسي و کیفیت تراش آن بستگي دارد.
 )3ابعاد پیکسل سنجنده :درواقع فاصله نمونهبرداري
تصويري است که اگر در مقیاس عکس ضرب شود ،فاصله
نمونهبرداري زمیني به دست ميآيد که شاخص تأثیرگذار
در دقّت مکاني عوارض برداشتشده است .گفتني است حد
تفکیک سنجنده که در عموم اصطالحاً با مگاپیکسل
دوربین شناخته ميشود همان ابعاد پیکسل سنجنده است.
با کاهش ابعاد پیکسل سنجنده ،کیفیت تصوير و سطح
جزئیات قابل بازيابي از آن افزايش مييابد امّا از يک حد
آستانه به بعد ،کیفیت تصوير با کوچکتر شدن ابعاد
پیکسلها بهبود نمييابد .علّت اين مسئله آن است که اگر
ابعاد پیکسل از يک حد کوچکتر شود ،عالوه بر کاهش
سطح مؤثر ثبت نور که منجر به افزايش نويز مقادير
درجات روشنايي ميشود ،پديدۀ تفرّق نور رخ ميدهد و
درنتیجه به خاطر رفتار موجي نور ،تصوير تار شده و
جزئیات از دست ميرود .در ضمن بايد دقّت کرد که
افزايش حد تفکیک عالوه بر مشکالت باال ،منجر به طوالني
شدن زمان پردازش نیز ميگردد.
 )4کشیدگي تصويري :درواقع ناشي از ثبت يک نقطه
از شئ در مکانهاي مختلف تصوير بوده و علّت اصلي آن
جابهجايي نسبي دوربین و شئ در فاصله زماني باز بودن
شاتر است .لرزش دوربین ،تصويربرداري از جسم متحرّک و
تصويربرداري در حین حرکت مانند آنچه در فتوگرامتري
پهپاد رخ ميدهد از عوامل ايجاد کشیدگي تصويري
هستند .براي کاهش کشیدگي تصويري بايد سرعت شاتر
را افزايش داد ،فاصله تا شئ را بیشتر کرد و فاصله کانوني
را کاهش داد .روش ديگر براي کاهش کشیدگي تصويري
1 Diffraction
2 Image Motion
3 Point Spread Function - PSF
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ناشي از لرزش دوربین ،جابهجايي سريع و نسبي عدسي و
سنجنده در خالف جهت لرزش است که به آن پايدارسازي
عدسي 4يا سنجنده ميگويند .البتّه به علّت تغییر لحظهاي
پارامترهاي نقطه اصلي در توجیه داخلي استفاده از اين
روش بههیچوجه در فتوگرامتري توصیه نميشود.

 -1-3محاسبه حد تفکیک مکانی
جهت محاسبه حد تفکیک مکاني  GRDبر اساس ابعاد
پیکسل زمیني  GSDو از طريق شاخص کیفیت سنجنده
 Qمطابق شکل  0عمل ميگردد Q .به پارامترهاي ابعاد
پیکسل ( ،)pسرعت عدسي ( )FNو طولموج نور ()λ
وابسته بوده و بايستي پارامترها بهگونهاي تنظیم شوند که
 Qنزديک  2شود.

شکل  -0شاخص کیفیت سنجنده

 Qو GSD

 حد تفکیک مکاني با اعمال محدوديت تفرق سنجنده و
لحاظ معیار رايلي (رابطه :)0
()0

λ
𝐻×
𝐷

× GRD = 1.22

 ابعاد پیکسل زمیني سنجنده (رابطه :)2
()2

p
𝐻 × × H = IFOV
𝐿

= GSD

 شاخص کیفیت سنجنده (رابطه :)3
()3

λ × FN
L
= , FN
𝑝
𝐷

= 𝑄

 بر اساس روابط ( GRD-GSD-Qرابطه :)4
()4

𝐺𝑅𝐷 = 1.22 × Q × QSD
4 Stabilization

مقاله ترویجی
اس

 -2-3محاسبه حد تفکیک مکانی بر اساس
صفحات آزمون
جهت محاسبه حد تفکیک مکاني از صفحات آزمون
حد تفکیک استفاده ميشود که دو نمونه از پرکاربردترين
آنها عبارتاند از صفحه آزمون ( USAFشکل  )2و صفحه
آزمون زيمنس (شکل .)3
 -1-2-3صفحه آزمون USAF

 -2-2-3صفحه آزمون زیمنس

اين صفحه آزمون ابتدا توسّط نیروي هوايي آمريکا در
سال  0150میالدي ارائه شد و بعدها اصالحات گوناگوني
روي آن صورت گرفت .جهت انجام اين آزمون ابتدا بايد
اين صفحه را با ابعاد صحیح پالت گرفت و پیش از پرواز
روي زمین در جهت پرواز پهن کرد .به راين اساس توسّط
خطوط افقي و قائم ميتوان حد تفکیک مکاني را در دو
جهت پرواز و عمود بر آن تخمین زد .بهطورمعمول به
خاطر کشیدگي تصويري ،حد تفکیک مکاني در جهت
پرواز کمتر از جهت عمود بر آن است .براي آنکه صفحه
آزمون باريک و دراز نشود ،دستههاي خطوط را بهصورت
مارپیچ کنار هم چیده شده است و دو شماره گروه (منفي
هشت تا منفي سه) و شماره المان (يک تا شش) به هر
يک نسبت دادهشده است .ابعاد و ضخامت خطوط هر گروه
نصف گروه بعدي است .در داخل هر گروه نیز ابعاد هر
المان بهاندازه دوازده درصد نسبت به المان پیشین کوچک
ميشود .بهاينترتیب با يک محاسبه ساده مطابق رابطه 5
ميتوان قدرت تفکیک مکاني را برحسب تعداد جفت خط
در میليمتر  lp/mmبه دست آورد .البتّه براي محاسبۀ آن
برحسب میليمتر ،کافي است عدد دو را به آن تقسیم کرد.

()5

شکل  -2صفحۀ آزمون

USAF

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟−1
)
6

𝑝𝑙
)𝑚𝑚(

صفحۀ آزمون زيمنس بهصورت قطاعهاي سیاهوسفید
از يک دايره بوده که هرچه به سمت مرکز ميرويم،
تشخیص آنها از هم مشکلتر ميشود .در يک شعاع
خاص ،قطاعهاي سیاهوسفید در هم محوشده و بهصورت
دايره خاکستري خود را نشان ميدهند .نسبت قدرت
تفکیک مکاني بهاندازه پیکسل زمیني برابر ضريبي از قطر
اين دايره خاکستري خواهد بود که اين ضريب به تعداد
قطاعها بستگي داشته و از رابطۀ  6قابلمحاسبه است (n
تعداد جفت بازوي تارگت و  Dقطر دايره ابهام) .مهمترين
مزاياي صفحه آزمون زيمنس سادگي کار با آن ،عدم
وابستگي به جهت پرواز و مقیاس پالت ،دقّت و پايداري
باالي آن در محاسبه قدرت تفکیک مکاني بهواسطه در
نظر گرفتن همه جهات است .افزون بر اين ،مستقل از
ارتفاع پرواز و ابعاد پیکسل زمیني ،مقدار نسبي کاهش حد
تفکیک را بهطور مستقیم محاسبه ميکند.
()6

𝐷𝑅𝐺
𝐷
=𝐾=
2
𝐷𝑆𝐺
𝑛𝜋𝑛𝑖𝑠

𝐷𝑅𝐺

= 2(𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟+

شکل  -3دو نمونه از صفحه آزمون زيمنس جهت تعیین حد
تفکیک مکاني تصاوير هوايي
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با توجه به نمونهبرداري  Nyquistبا لحاظ کردن مقدار
 Q=2منجر به حد تفکیک بهینه ميشود .انتخاب مقدار Q
يک پارامتر مهم در طراحي ميباشد.

مقاله ترویجی
مقاله ترويجي  -برآورد خودکار ضريب کاهش حد تفکیک تصاوير پهپاد مبتني بر تارگت ستارهي زيمنس

 -4مواد و روش
 -1-4منطقه موردمطالعه
جهت محاسبه حد تفکیک مکاني ،از تصاوير اخذشده
توسط پهپاد در ارتفاعهاي مختلف واقع در ناحیهي جنوبي
بهشت سکینه در شهرستان کرج با مختصات عرض
جغرافیايي  35,5322و طول جغرافیايي  ]04[ 51,5244و
ناحیهي غربي شهرستان طالقان از توابع استان البرز با
مختصات عرض جغرافیايي  36,0781و طول جغرافیايي
 51,7680تصويربرداري گرديد .اين نواحي به لحاظ
توپوگرافي ،تپهماهور محسوب ميگردند .تصويربرداري طي
ساعات  1الي  02و در شرايط هوايي آفتابي صورت گرفته
است .شکل  4نمونهاي از تصاوير گرفتهشده از تارگت
زيمنس را توسط پهپادهاي موردنظر را نشان ميدهد.

 -2-4پهپادهای مورداستفاده
جهت اخذ تصاوير ،از دو پهپاد فانتوم  4پرو نو و
کارکرده ،پهپاد ماويک پرو و پهپاد هگزاروتور با دوربین
( Canon-Mشکل  )5استفاده گرديده است .اين پهپادها
توسط کنترلر ،کنترل ميشوند .میانگین پرواز در پهپاد
فانتوم  4پرو 30 ،دقیقه ،پهپاد ماويک پرو 27 ،دقیقه و پهپاد
هگزاروتور با دوربین  30 ،Canon-Mدقیقه ميباشد .اين
پهپادها داراي يک دوربین غیر متريک به مشخصات جدول
 1ميباشند:

ج
ب
الف
شکل  -5الف :پهپاد فانتوم 4پرو ،ب :پهپاد ماويکپرو ،ج :پهپاد
هگزاروتور با دوربین Canon-M
جدول  -0مشخصات دوربین بکار گرفته شده در پهپادهاي موردنظر

الف  -تصوير اخذشده توسط پهپاد فانتوم4پرو (ارتفاع  00متر)

مشخصات

فانتوم  4پرو

ماويک پرو

هگزاروتور

فاصله
کانوني)(mm

8/8

5

22

کیفیت دوربین

21

02

08

ابعاد عکس

5472×3648

4111×3111

5085×3456

ابعاد حس
گر)(mm

03/2×8/8

6/07×4/55

22/3×04/1

 -3-4نرمافزار مورداستفاده
جهت پیادهسازي الگوريتم تعیین حد تفکیک مکاني
بهصورت خودکار ،از برنامه  Matlab 2019aاستفاده شد.

 -4-4روش کار
ب  -تصوير اخذشده توسط پهپاد ماويکپرو (ارتفاع  02متر)

ج  -تصوير اخذشده توسط پهپاد هگزاروتور (ارتفاع  011متر)
شکل  - 4نمونهاي از تصاوير اخذشده توسط پهپادهاي موردنظر
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روش پیشنهادي جهت محاسبه خودکار حد تفکیک
مکاني تصاوير اخذشده توسط پهپاد ،شامل  2گام عملیاتي
و پردازشي است:
فاز عملیاتي شامل طراحي تارگت و تصويربرداري از آن
در ارتفاعهاي مختلف ميباشد.
فاز پردازشي شامل محاسبه خودکار ضريب  GRDبه
 GSDبر اساس قطر دايره ابهام ميباشد .در اين مرحله،
جهت محاسبه حد تفکیک مکاني بهصورت خودکار ،ابتدا
بايد دايرهي ابهام را در مرکز تارگت به نحوي ايجاد نمايیم

مقاله ترویجی
اس

شکل  -6فلوچارت روش پیشنهادي جهت تشخیص حد تفکیک مکاني

 -5تعیین حد تفکیک مکانی پرندههای مورد
استفاده
جهت تعیین حد تفکیک مکاني پرندههاي
مورداستفاده بر اساس تارگت زيمنس و مطابق روش
پیشنهادي در دو فاز عملیاتي و پردازشي اقدام گرديد که
در فاز عملیاتي الزم است ابتدا تارگت زيمنس طراحي و
چاپشده و در محدودهي تصويربرداري بر روي زمین ثابت
گردد .بر اين اساس ابتدا ستارههاي زيمنس را به قطر 81
سانتيمتر طراحي کرده و در گوشههاي صفحه ،دايرههايي
به قطر  5سانتيمتر و به فاصله  0متر از يکديگر مطابق
شکل  7قرار ميگیرد.

الف :تارگت زيمنس  06و  64بازويي

ب :تارگت زيمنس  02و  08بازويي
شکل  -7نحوه طراحي تارگت زيمنس
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که از شعاعي کمتر ،بازوهاي سیاهوسفید از همديگر
قابلتفکیک و تشخیص نباشند .سپس بر اساس قطر دايرهي
ابهام ،محاسبات الزم جهت تعیین  GRDصورت پذيرد.
بر اين اساس فرآيند روش پیشنهادي جهت محاسبه
خودکار ضريب فوق بهصورت زير ميباشد:
 بريدن محدوده تارگت و حذف مابقي تصوير.
 تبديل عکس از فضاي رنگي به .grayscale
 مشخص شدن مرکز تارگت بهصورت دستي بر روي
عکس.
 ترسیم خودکار دايره به شعاع يک پیکسل نسبت به
مرکز تارگت معرفيشده و انجام عملیات ريسمپلینگ

پیکسلهاي محیط دايره جهت تهیه پروفیل طولي
آنها.
 محاسبه تعداد پیکهاي پروفیل طولي و مقايسهي آن
با تعداد بازوي تارگت ،که در صورت کمتر بودن تعداد
بازو ،به شعاع دايره يک پیکسل اضافهشده و مجدد
روند باال تا زماني که تعداد پیکهاي پروفیل و تعداد
بازو برابر باشد تکرار ميگردد و سپس برنامه
متوقفشده و بر اساس قطر دايره ضريب حد تفکیک
مکاني محاسبه ميشود.
فلوچارت کلي اين مراحل در شکل  6نشان دادهشده
است.

مقاله ترویجی
مقاله ترويجي  -برآورد خودکار ضريب کاهش حد تفکیک تصاوير پهپاد مبتني بر تارگت ستارهي زيمنس

پس از ثابت شدن تارگت زيمنس  06و  64بازويي در
منطقه موردنظر(کرج) ،تصاوير اخذشده توسط پهپادهاي

الف :ارتفاع  5متر

فانتوم  4پرو کارکرده و همچنین پهپاد مويک پرو در
ارتفاعهاي مختلف مطابق شکل  8و  1ثبت گرديد.

ب :ارتفاع  00متر

پ :ارتفاع  05متر

ج :ارتفاع  36متر
ث :ارتفاع  30متر
ت :ارتفاع  25متر
شکل  -8تصويربرداري از تارگت زيمنس  06و  64بازويي توسط دوربین فانتوم  4پرو کارکرده از ارتفاع  5الي  36متري نسبت به سطح تارگت

الف :ارتفاع  5متر

ب :ارتفاع  02متر

پ :ارتفاع  22متر

ج :ارتفاع  62متر
ث :ارتفاع  43متر
ت :ارتفاع  32متر
شکل  -1تصويربرداري از تارگت زيمنس  06و  64بازويي توسط دوربین ماويک پرو از ارتفاع  5الي  62متري نسبت به سطح تارگت

جهت تعیین حد تفکیک مکاني پهپادهاي
مورداستفاده ،در مرحلهي اول اقدام به حذف حاشیههاي

تصاوير جهت ورود به الگوريتم پیشنهادي تشخیص حد
تفکیک مکاني مطابق شکل  01و  00گرديد.

الف :ارتفاع  5متر

پ :ارتفاع  05متر

ب :ارتفاع  00متر

ج :ارتفاع  36متر
ث :ارتفاع  30متر
ت :ارتفاع  25متر
شکل  -01حذف حاشیههاي اضافي از تصاوير اخذشده توسط دوربین فانتوم  4پرو
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مقاله ترویجی
اس
ج :ارتفاع  62متر
ث :ارتفاع  43متر
ت :ارتفاع  32متر
شکل  -00حذف حاشیههاي اضافي از تصاوير اخذشده توسط دوربین ماويک پرو

سپس جهت تشخیص خودکار دايرهي ابهام در تصاوير
مختلف اخذشده توسط پهپادهاي موردنظر ،پس از تعیین
حد آستانه و تبديل تصاوير رنگي به سیاهوسفید ،مرکز
تارگت مشخص و بهصورت خودکار دايرههايي را به شعاع

يک پیکسل ترسیم نموده ،سپس پروفیل محیط دايره بر
اساس درجات خاکستري  1و  0ترسیم گرديد که نمونهاي
از خروجي الگوريتم در پهپادهاي موردنظر مطابق شکل
 02نشان دادهشده است.

الف :پهپاد فانتوم  4پرو کارکرده در ارتفاع  5متري (تارگت  06و  64بازويي)

ب :پهپاد ماويک پرو در ارتفاع  02متري (تارگت  06و  64بازويي)
شکل  -02نمونهاي از خروجي الگوريتم تعیین حد تفکیک مکاني در تصاوير اخذشده توسط پهپادهاي موردنظر

پس از اعمال خروجيهاي متعدد از تصاوير اخذشده
توسط پهپادهاي موردنظر ،حد تفکیک مکاني در پهپاد
فانتوم  4پرو کارکرده مطابق جدول  2مشخص گرديد .بر
اساس تارگت زيمنس  06جفت بازو از ارتفاع  5الي 36
متري مطابق روش پیشنهادي و روش دستي مقداري برابر
با  0/27و با تارگت  64جفت بازو از ارتفاع  5الي 36
متري در حدود  0/31الي  0/32متغیر بوده است .بر اين
اساس ميتوان جهت استفاده از پهپاد فانتوم  4پرو

کارکرده مقدار  0/31را بهعنوان ضريب حد تفکیک مکاني
در محاسبات لحاظ نمود.
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الف :ارتفاع  5متر

ب :ارتفاع  02متر

پ :ارتفاع  22متر

مقاله ترویجی
مقاله ترويجي  -برآورد خودکار ضريب کاهش حد تفکیک تصاوير پهپاد مبتني بر تارگت ستارهي زيمنس

جدول  -2محاسبه حد تفکیک مکاني تصاوير اخذشده توسط پهپاد فانتوم  4پرو کارکرده
تارگت زيمنس ()06

تارگت زيمنس ()64

ارتفاع پرنده

تصوير

k

k

D

k

k

D

فاصله پرنده
نسبت به تارگت

0/31

0/32
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0/27

0/27

03

5

0371

0

0/31

0/31

53
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0/27
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2

0/31

0/32

54

0/27

0/27

03

05

0381

3

0/31

0/32

54

0/27

0/27

03

25

0311

4

0/31

0/31

53

0/27

0/27

03
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0316

5

0/31

0/31

53

0/27

0/27

03

36

0410

6

روش دستي

روش پیشنهادي

روش دستي

روش پیشنهادي

تارگت  64جفت بازو از ارتفاع  5الي  02متري در حدود
 3/68الي  3/71متغیر بوده است که بر اين اساس ميتوان
جهت استفاده از پهپاد ماويک پرو مقدار  3/71را بهعنوان
ضريب حد تفکیک مکاني در محاسبات لحاظ نمود.

مطابق جدول  3مشخص گرديد که حد تفکیک مکاني
تصاوير اخذشده توسط پهپاد ماويک پرو بر اساس تارگت
زيمنس  06جفت بازو از ارتفاع  02الي  62متري ،مطابق
روش پیشنهادي و روش دستي مقداري برابر با  3/70و با

جدول  -3محاسبه حد تفکیک مکاني تصاوير اخذشده توسط پهپاد ماويک پرو
تارگت زيمنس ()64
روش دستي

تارگت زيمنس ()06

روش پیشنهادي

روش دستي
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k

D

k

k

D
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3/68
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-

-

-

5
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3/71
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38
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0354

2

-

-

-
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3/70

38
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0364

3

-

-

-

3/70

3/70

38

32

0374

4

-

-

-

3/70

3/70

38

43

0385

5

-

-

-

3/70

3/70

38

62

0414
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 -6ارزیابی روش پیشنهادی
جهت تست الگوريتم پیشنهادي در تعیین حد تفکیک
مکاني از تصاوير اخذشده توسط پهپادهاي فانتوم  4پرو نو
و هگزاروتور با دوربین  Canon-Mو تصويربرداري در
ارتفاعهاي مختلف در ناحیهي غربي شهرستان طالقان از
توابع استان البرز بر روي تارگت زيمنس  02و  08بازويي
اقدام به عمل آمد .بر اين اساس پس از ثابت شدن تارگت
زيمنس بر روي زمین و اخذ تصاوير در ارتفاعهاي مختلف
از طريق پهپاد فانتوم  4پرو نو و برش حواشي اضافي
تصاوير جهت ورود به الگوريتم مطابق شکل  03اقدام
ميگردد.
همچنین مطابق شکل  04توسط پهپاد هگزاروتور با
دوربین  Canon-Mدر دو ارتفاع مختلف تصويربرداري
انجام و حواشي اضافي تصاوير جهت ورود به الگوريتم
پیشنهادي حذف گرديد.

200

روش پیشنهادي

فاصله پرنده
نسبت به تارگت

ارتفاع پرنده

تصوير

سپس جهت تشخیص خودکار دايرهي ابهام در تصاوير
مختلف اخذشده توسط پهپادهاي موردنظر ،پس از تعیین
حد آستانه و تبديل تصاوير رنگي به سیاهوسفید ،مرکز
تارگت ،مشخصشده و بهصورت خودکار دايرههايي را به
شعاع يک پیکسل ترسیم نموده و پروفیل محیط دايره بر
اساس درجات خاکستري  1و  0ترسیم گرديد .شکل 05
نمونهاي از خروجي الگوريتم در پهپادهاي موردنظر را
نشان ميدهد.

مقاله ترویجی
اس

چ :ارتفاع  85متر

ح :ارتفاع  15متر

خ :ارتفاع  015متر

د :ارتفاع  005متر

ذ :ارتفاع  035متر

ر :ارتفاع  045متر

ش :ارتفاع  221متر ص :ارتفاع  245متر ض :ارتفاع 271متر
س :ارتفاع  015متر
ز :ارتفاع  071متر
شکل  -03تصويربرداري از تارگت زيمنس توسط پهپاد فانتوم  4پرو نو از ارتفاع  25الي  215متري

ط :ارتفاع  215متر

ب :ارتفاع  211متر
الف :ارتفاع  011متر
شکل  -04تصويربرداري از تارگت زيمنس توسط پهپاد هگزاروتور با دوربین  Canon-Mدر ارتفاع  011و 211
متري

ب :پهپاد هگزاروتور با دوربین  Canon-Mدر ارتفاع  011متري
الف :پهپاد فانتوم  4پرو نو در ارتفاع  25متري
شکل  -05نمونهاي از خروجي الگوريتم تعیین حد تفکیک مکاني در تصاوير اخذشده توسط پهپادهاي موردنظر
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الف :ارتفاع  25متر

ب :ارتفاع  35متر

پ :ارتفاع  45متر

ت :ارتفاع  55متر

ث :ارتفاع  65متر

ج :ارتفاع  75متر

مقاله ترویجی
مقاله ترويجي  -برآورد خودکار ضريب کاهش حد تفکیک تصاوير پهپاد مبتني بر تارگت ستارهي زيمنس

 0/06و با تارگت  08جفت بازو از ارتفاع  25الي  245متري
در حدود  0/03الي  0/22متغیر بوده و همچنین مشخص
گرديد که از ارتفاع  245متر به باالتر نميتوان از تارگت
زيمنس  08جفت بازو استفاده کرد .بر اين اساس ميتوان
جهت استفاده از پهپاد فانتوم  4پرو نو مقدار  0/2را بهعنوان
ضريب حد تفکیک مکاني در محاسبات لحاظ نمود.

پس از اعمال خروجيهاي متعدد از تصاوير اخذشده
توسط پهپادهاي موردنظر و تعیین حد تفکیک مکاني
مطابق جدول  4مشخص گرديد که حد تفکیک مکاني
تصاوير اخذشده توسط پهپاد فانتوم  4پرو نو بر اساس
تارگت زيمنس  02جفت بازو از ارتفاع  25الي  215متري
بر اساس روش پیشنهادي و روش دستي مقداري برابر با

جدول  -4محاسبه حد تفکیک مکاني تصاوير اخذشده توسط پهپاد فانتوم  4پرو نو
تارگت زيمنس ()02

تارگت زيمنس ()08
k

k

D

k

k

D

فاصله پرنده
نسبت به تارگت

ارتفاع پرنده

تصوير
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0/06

1

55

0876

4

0/22
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0/06

1

65

0886

5

0/22
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-
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1
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08

روش دستي

روش پیشنهادي

روش دستي

روش پیشنهادي

بازو از ارتفاع  011و  211متري مقداري برابر با 0/03
متغیر بوده .بر اين اساس ميتوان جهت استفاده از پهپاد
هگزاروتور با دوربین  Canon-Mمقدار  0/2را بهعنوان
ضريب حد تفکیک مکاني در محاسبات لحاظ نمود.

و همچنین مطابق جدول  5مشخص گرديد که حد
تفکیک مکاني تصاوير اخذشده توسط پهپاد هگزاروتور با
دوربین  Canon-Mبر اساس تارگت زيمنس  02جفت بازو
از ارتفاع  011و  211متري بر اساس روش پیشنهادي و
روش دستي مقداري برابر با  0/06و با تارگت  08جفت

جدول  -5محاسبه حد تفکیک مکاني تصاوير اخذشده توسط پهپاد هگزاروتور با
تارگت زيمنس ()08

ارتفاع پرنده

تصوير

k

k

D

k

k

D

فاصله پرنده
نسبت به تارگت

0/03

0/03
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1
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0/03
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1

211
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2

روش دستي
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تارگت زيمنس ()02

دوربین Canon-M

روش پیشنهادي

روش دستي

روش پیشنهادي

مقاله ترویجی
اس

با توجه به تنوع دوربینهاي مورداستفاده در انواع
پهپادها و تأثیر وضوح عدسي بر کیفیت دادههاي مکاني
قابلاستخراج از تصاوير پهپاد ،ميبايست وضوح تصوير
دوربین مورداستفاده در سیستم پهپاد فتوگرامتري قبل از
انجام تصويربرداري تعیینشده و در تعیین  GSDتصاوير
مورداستفاده قرار گیرد .ازآنجاکه وضوح عدسي ممکن
است در پروژههاي تصويربرداري مختلف تغییر نمايد
تعیین وضوح تصاوير در هر پرواز با قرار دادن ضريب
متناسب با مشخصات دوربین تصويربرداري ،ارتفاع پرواز،
پوشش منطقه و  GSDتصويربرداري موردنظر ضروري
ميباشد .لذا بدين منظور از ستاره زيمنس بهعنوان يکي از
روشهاي مهم در تعیین حد تفکیک مکاني استفاده شد.
بر اساس نتايج بهدستآمده مشخص گرديد که در اين
تارگت ،مقدار ضريب کاهش حد تفکیک در جهت تار
شدگي و حرکت پرنده بیشتر بوده و کارايي آن نسبت به
تارگتهاي متعامد مناسبتر است .همچنین با بررسي
نتايج ارائهشده حاصل از عکسبرداري در شرايط مختلف
ميتوان نتیجه گرفت که با افزايش فاصله عکسبرداري که
معادل افزايش ارتفاع پرواز در پهپاد ميباشد ،ضريب k
بهآرامي افزايش مييابد .بر اساس روش پیشنهادي و در
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 -7نتیجهگیری

مقايسه با روش دستي مشخص گرديد که ضريب کاهش
حد تفکیک  0/3در پهپاد فانتوم  4پرو کارکرده ،ضريب 0/2
در پهپاد فانتوم  4پرو نو ،ضريب  3/7در پهپاد ماويک پرو و
ضريب  0/2در پهپاد هگزاروتور با دوربین Canon-M
تقريباً مستقل از ارتفاع پرواز برآورد ميگردد .همچنین
تجربیات نگارنده نشان ميدهد در شرايط هوايي متفاوت از
قبیل نور کمتر ،زمان غروب آفتاب ،آلودگي هوا و
گردوخاک ،لرزش و تکانهاي شديد ،گذشت عمر سنجنده
و  ...ضريب فوق افزايش مييابد.
در ضمن جهت محاسبه حد تفکیک مکاني بر اساس
اين تارگت نیاز به طراحي تعداد بازوي و ابعاد آن بر اساس
 GSDموردنظر است که بر اساس نتیجهي بهدستآمده در
 GSDهاي مختلف طراحي تارگت زيمنس بهصورت زير
ميباشد:
 01 GSD تا  21سانتيمتر n :برابر  8و ابعاد  2متر
مورداستفاده قرار گیرد.
 5 GSD تا  01سانتيمتر n :برابر  06و ابعاد  2متر يا n
برابر  8و ابعاد  0متر مورداستفاده قرار گیرد.
 GSD زير  5سانتيمتر n :برابر  32و ابعاد  2متر يا n
برابر  06و ابعاد  0متر مورداستفاده قرار گیرد.
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