مجله کنترل

I
S
I
C
E

ISSN (print) 2008-8345
ISSN (online) 2538-3752

تخمین مسیر حرکت توپ پرتابه و کنترل ربات جهت رسیدن به توپ با استفاده از
تک دوربین
بهزاد نوبهار ،1مریم شعاران*  ،2قادر کریمیان خسروشاهي

3

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.75

جلد  ،14شماره  ،3پاییز  ،1399صفحه 75-87

 1فارغالتحصیل کارشناسي ارشد مهندسي مكاترونیک ،گروه مكاترونیک ،دانشگاه تبریزbehzadnobahar@gmail.com ،
 3دانشیار ،دانشكدة مهندسي برق و کامپیوتر ،گروه مهندسي برق -الكترونیک ،دانشگاه تبریزkarimian@tabrizu.ac.ir ،

دریافت 1397/08/14 :

ویرایش1397/12/17 :

پذیرش 1398/01/27:

چکیده :در تحقیقات رباتیک گرفتن یک جسم پرتابشده توسط سیستم رباتیكي یكي از مسائل چالشبرانگیز است .نتایج حاصل از
این تحقیقات را ميتوان در زمینه سیستمهای نظارتي مبتني بر تصاویر ویدئویي ،تحلیل تصاویر ویدئویي ورزشي ،برنامههای نظارت بر فعالیت-
های انساني و ارتباط انسان و ماشین مورد استفاده قرار داد .در این مقاله الگوریتم جدیدی بر مبنای بینایي ماشین برای تخمین مسیر حرکت
پرتابه ارائه شدهاست که بهصورت بالدرنگ زمان و مكان برخورد پرتابه با ناحیه کاری ربات را تخمین ميزند .از نوآوریهای این مقاله
ميتوان به ارائه الگوریتم بهبود یافتهای برای تخمین مرکز توپ ،استفاده از محاسبات زیر پیكسل برای بهبود تخمین مسیر و بررسي الگوریتم-
های مختلف تخمین مسیر و پیادهسازی سختافزاری بهصورت بالدرنگ بر روی ربات طراحيشده ،اشاره نمود .ترکیب اطالعات سنسورهای
تک دوربین و ژیروسكوپ از دیگر مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته شدهاست .نتایج بدست آمده نشاندهنده توانایي الگوریتم
پیشنهادی در تخمین صحیح مسیر توپ و عملكرد مناسب آن در برابر نویز است.
کلمات کلیدی :بینایي ماشین ،تخمین مسیر ،سرو بینایي ،تشخیص توپ ،تک دوربین.

Ball Trajectory Estimation and Robot Control to Reach the Ball
Using Single Camera
Behzad Nobahar, Maryam Shoaran, Ghader Karimian Khosroshahi
Abstract: In robotics research, catching a projectile object with a robotic system is one of the
challenging problems. The outcome of these researches can be used in a wide range of applications
such as video surveillance systems, analysis of sports videos, monitoring programs for human
activities, and human-machine interactions. In this paper, we propose a new vision-based algorithm
to estimate the trajectory of a projectile, which estimates the time and the position of the projectile's
collision with the robot's working space in real-time. We use sub-pixel calculations and present an
improved algorithm for estimating the center of the ball. We evaluate the performance of different
trajectory estimation algorithms and also provide a real-time hardware implementation of our method
on a designed robot. Moreover, the combination of single-camera and gyroscope information is
studied in this paper. The results show that the proposed algorithm is capable of correctly estimating
the ball's trajectory and has a very good performance against the noise.
Keywords: Machine Vision, Trajectory Estimation, Visual Servoing, Ball Detection, Single
Camera.
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مقاله ميتوان به ارائه الگوریتم بهبود یافتهای برای تخمین مرکز توپ،

 -1مقدمه
در تحقیقات رباتیک یكي از مسائل چالش برانگیز گرفتن یک پرتابه
توسط سیستم رباتیكي است [ .]1تحقق این امر مستلزم وجود قابلیتهایي
مختلفي نظیر ادراک هوشمند محیط توسط سنسورهای ربات ،دنبال کردن
جسم پرتابشده ،تخمین حرکت جسم و برنامهریزی بالدرنگ مسیر
حرکت ربات است .در این مقاله با استفاده از تک دوربین مسیر حرکت
پرتابه تخمین زده ميشود ،بهطوریکه در زمان مناسب ،ربات قادر به
گرفتن توپ باشد.
در پژوهشهای پیشین است .سیستم تک دوربین نسبت به استریو ارزانتر
بوده و کالیبره کردن آن راحتتر ميباشد .در مقابل سیستم استریو یک
دید سه بعدی از محیط ميدهد که ساختار تک دوربین فاقد آن است [-4

مارکوات) و پیادهسازی سختافزاری الگوریتم حداقل مربعات بهصورت
بالدرنگ ،بر روی رباتي از نوع دکارتي که طراحي و ساختهشده ،اشاره
نمود .ربات طراحي شده دارای یک سبد برای گرفتن توپ است و ميتواند
سبد را در راستای محورهای  Xو Yخود حرکت دهد .یک نمای کلي از
سختافزار به همراه سه دستگاه مختصات سرتاسری ) 𝑔𝑍 ،(𝑋𝑔 , 𝑌𝑔 ,
دوربین ) 𝑐 𝑍  (𝑋 𝑐 , 𝑌 𝑐 ,و ربات ) 𝑅 𝑍  (𝑋 𝑅 , 𝑌 𝑅 ,در شكل  1نمایش
داده شده است.
در ادامه در بخش دوم مروری بر تحقیقات پیشین ارائه ميگردد .در بخش
سوم الگوریتم پیشنهادی بیان شده و بخش چهارم نتایج ارائه ميگردد و در
بخش آخر جمع بندی بیان ميگردد.
ژیروسکوپ

 .]2ميتوان گفت درصورتيکه بتوان با ساختار تک دوربین مسیر حرکت
سه بعدی پرتابه را تشخیص داد ،این ضعف ساختار تک دوربین پوشش
داده ميشود .همچنین با توجه به اینکه در ساختار استریو حجم اطالعات
دریافتي باالتر بوده ،سرعت پردازش بشدت به الگوریتم و سختافزار مورد
استفاده وابسته است.

𝑐𝑋
𝑔𝑋

سیستم پردازنده مرکزی

برد میکروکنترلر

دوربینمرکزی

𝑐 𝑍 𝑔𝑍 𝑐 𝑌

درایور
موتور پله ای

𝑔𝑌

از الگوریتمهایي که در زمینه تخمین مسیر در پژوهشهای قبلي بهکار رفته
ميتوان به روشهای حداقل مربعات ،کالمن خطي 1و غیرخطي و روش

𝑅𝑌

لونبرگ مارکوات 2اشاره کرد .روشهای غیرخطي دارای حجم پردازش

𝑅𝑍

𝑅𝑋

باالیي هستند که عملكرد بالدرنگ سیستم را دچار مشكل ميکنند و برای
انجام بالدرنگ این حجم از پردازش به پردازندههای قوی نیاز خواهد شد.
از طرفي دقت روشهای غیرخطي دقت قابل قبولي بوده و همین امر موجب
ميشود نتوان از این الگوریتمها چشمپوشي کرد .با توجه به این نكات
ترکیب روشهای خطي و غیرخطي در اکثر مقاالت مورد توجه قرار گرفته
است ،بهطوریکه گاهي برای تخمین اولیه از روش خطي و برای تخمین
دقیقتر از روش غیرخطي استفاده شده است .در اغلب کاربردها عالوه بر
دقت الگوریتم ،سرعت رسیدن به تخمین بهتر نیز عامل تعیینکنندهای
است ،به این معني که با تعداد نمونه کمتری مقدار تخمیني توسط الگوریتم
به مقدار واقعي نزدیک باشد .در این زمینه پژوهشهای زیادی در سالهای
اخیر انجام گرفته است .از ساختار تک دوربین ميتوان به کارهای ویچنزو
لیپیلو و همكارانش [ ]5اشاره نمود که با استفاده از سیستم تک دوربین و
روش تخمین مبتني بر بهینهسازی لونبرگ مارکوات مسیر توپ را تخمین
زدند و از ساختار دوربین استریو ميتوان به تحقیق کائو و همكارانش []6
اشاره کرد.
در این مقاله الگوریتمي پیشنهاد شده است که با استفاده از تک دوربین
ثابت ،مسیر حرکت یک توپ پرتابي را تخمین زده و به ربات فرمان داده
ميشود که در زمان مناسب قادر به گرفتن توپ باشد .از نوآوریهای این
Kalaman filter
Levenberg–Marquardt
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شكل  :1نمای کلي از سختافزار به همراه دستگاههای مختصات دوربین ،سرتاسری و ربات

 -2مروری بر تحقیقات پیشین
از نمونه کارهای انجام شده در زمینه تخمین مسیر حرکت پرتابه و گرفتن
آن توسط ربات با استفاده از بینایي ماشین ،ميتوان به موارد زیر اشاره کرد.
در سال  2007ژانگ و همكاران [ ]7ساختاری برای پرتاب و گرفتن توپ
والیبال ارائه کردند .در این مقاله از قوانین فازی ساده برای تعیین موقعیت
ضربه ،استفاده شده است .ایوان ریبنیک و همكاران در سال  ]8[ 2009با
استفاده از ساختار تک دوربین ثابت و یک بازوی صنعتي ،امكان تخمین
مسیر توپ را بررسي کردند .خطای تخمین بین  3تا  50سانتيمتر گزارش
شدهاست .هرجان و همكارانش در سال  ]9[ 2010با استفاده از ساختار تک
دوربین ثابت سعي در تخمین مسیر یک توپ پرتابه کردند .در این مطالعه
دوربین به صورت ثابت در سقف نصب شده است برآورد مسیر با استفاده
از توالي تصاویر و روش حداقل مربعات انجام شده است .در سال 2011
تیان و همكاران [ ]10یک سیستم بینایي استریو برای یک ربات پینگپنگ
subpixel

2
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تخمین مسیر اشیاء پرتابه ارائه دادند که دینامیک اشیاء مختلف را لحاظ

متحرک از روش حذف پسزمینه استفاده شد .در این روش ابتدا یک

کرده است .در این مقاله عملكرد روشهای رگرسیون غیرخطي ارزیابي

تصویر از پسزمینه گرفتهشده سپس فریمها با تصویر پسزمینه مقایسه و از

شده و مسیر با یک فیلتر کالمن توسعه یافته برآورد شده است .خي و

یكدیگر تفریق ميشوند و یک حد آستانه به تصویر حاصل اعمال مي-

همكارانش در سال  ]12[ 2014یک سیستم مبتني بر دو دوربین برای پیش-

گردد .از آنجایيکه تغییر نور محیط و سایه اجسام همواره وجود دارد

بیني حرکت توپ در بازی پینگ پنگ ارائه دادند .در این تحقیق مدل

حاصل تفریق دارای تعداد زیادی نواحي کوچک خواهد بود .با اعمال یک

حرکت توپ پینگ پنگ توسط یک تابع پارامتری چندجملهای برحسب

فیلتر میانه  11*11به تصویر ،تعداد زیادی از این نواحي حذف ميشوند.

زمان بیان شده و پارامترها تخمین زده شدهاند .در سال  2015لي و همكاران

سپس با بررسي سه پارامتر شعاع ،مساحت و موقعیت مرکز هر کدام از

[ ]13یک الگوریتم برای برآورد موقعیت و مسیر یک توپ پرتابه در فضای

نواحي باقیمانده ناحیه شامل توپ حفظ شده و بقیه نواحي حذف ميگردند.

سه بعدی با یک سنسور  RGBDارائه کردند .شناسایي توپ و مسیر آن

پس از تشخیص ناحیه قرار گرفتن توپ ،مرکز توپ تشخیص داده ميشود.

با روش پیشبیني مبتني بر رنگ مورد استفاده قرار گرفته است .ویچنزو

در صورتيکه توپ ساکن باشد و یا سرعت کمي داشته باشد ،تشخیص

لیپیلو و همكارانش در سال  ]14[ 2015یک چارچوب کنترل یكپارچه برای

مرکز توپ با الگوریتمهایي نظیر تبدیل هاف قابل قبول است (هرچند هزینه

گرفتن توپ پرتاب شده توسط ربات با یک سیستم حرکتي تک دوربین

محاسباتي آنها زیاد است) ولي از آنجایيکه سرعت توپ زیاد است و در

پیشنهاد دادند .توپ پرتاب شده از طریق یک الگوریتم تشخیص دایره

سرعت باال تصویر توپ متحرک در صفحه تصویر مانند یک بیضي است

بصری شناسایي شده و اولین برآورد نقطه فرود ابتدا از طریق یک الگوریتم

و نه یک دایره (شكل -2الف) ،دیگر این الگوریتمها کارایي و دقت

خطي محاسبه شده سپس اندازهگیریهای بصری بعدی در ادامه کار بهطور

مناسب را ندارند .از اینرو از روش پیشنهادی زیر برای این منظور استفاده

مداوم برآورد فعلي را با بهرهبرداری از یک الگوریتم بهینهسازی غیرخطي

نمودیم .در گام نخست تصویر پردازش شده و ناحیه قرار گرفتن توپ

و یک مدل بالستیک دقیق کرده است.

بروش فوق استخراج مي شود (شكل -2ب) .با بدست آوردن خط منصف

با توجه به پژوهشهای انجام گرفته ميتوان گفت سه روش حداقل

کانتور (شكل -2پ) و یافتن زاویه آن با محور افقي ،تصویر را به اندازه

مربعات ،کالمن و لونبرگ مارکوات پرکاربردترین روشها در تخمین

زاویه بدست آمده ميچرخانیم (شكل -2ت) .حال فاصله مرکز کانتور تا

مسیر حرکت پرتابه هستند .همچنین از بین سیستمهای بینایي مبتني بر

حاشیه کانتور در راستای محور عمودی اندازه گرفته ميشود ،از آنجایيکه

تکدوربین ،دوربین استریو و دوربین  ،RGBDاستفاده از تکدوربین

حرکت توپ در یک راستا است ميتوان محور عمود به این راستا را شعاع

برای تخمین مسیر به علت کمتر بودن اطالعات کار دشوارتری است .در

در نظر گرفت (شكل -2ث) .با استفاده از این شعاع و خط منصف و جهت

ادامه این پژوهش عالوه بر بررسي هر سه روش تخمین ،سعي در تخمین

حرکت مرکز توپ را ميیابیم (شكل -2ج).

مسیر پرتابه با استفاده از اطالعات تکدوربین شده است که در قسمت
تشریح الگوریتم پیشنهادی به تفصیل به این موضوع پرداخته ميشود.

 -3تشریح الگوریتم پیشنهادی
در مرحله نخست فریمهای متوالي تصویر از دوربین دریافت شده و
با پردازش تصاویر دریافتي توپ و مرکز آن تشخیص داده شود .در مرحله

الف .تصویر ثبت شده توپ با سرعت باال

ب .کانتور توپ در سرعت باال

بعدی یک منحني درجه سه به مراکز توپ استخراجي برازش ميشود و از
روی نمودار برازش شده مراکز توپ در حد زیر پیكسل محاسبه مي شود
و برای مرحله تخمین مسیر ارسال ميگردد .در این مرحله مسیر توپ در

پ .یافتن خط منصف کانتور

ت .چرخاندن تصویر

دستگاه مختصات دوربین تخمین زده شده سپس نقطه برخورد توپ با ناحیه
کاری ربات محاسبه ميشود و باالخره در مرحله آخر متناسب با نقطه
برخورد محاسبه شده دستور الزم برای ربات ارسال ميگردد .در ادامه به

تشریح مراحل مختلف الگوریتم پیشنهادی ميپردازیم.
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ث .یافتن فاصله در راستای عمودی

ج .یافتن مرکز توپ

شكل  :2مراحل یافتن مرکز توپ در حال حرکت
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سه بعدی استفاده نمودند .در سال  2012کیم و همكاران [ ]11روشي برای

هدف این مرحله استخراج مرکز توپ است .برای تشخیص جسم
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برای کم کردن اثرات ناشي از کوانتیزاسیون تصویر ،موقعیت
پیكسلها را با دقت در حد زیر پیكسل تخمین مي زنیم به این صورت که
پس از مشاهده شدن توپ در میدان دید دوربین و استخراج مراکز توپ از
فریمها (شكل  3الف) و ثبت زمان آنها ،به مختصات مرکز توپ در هر
فریم یک معادله درجه سه نسبت به زمان برازش ميشوند (شكلهای  3پ
و  3ت) و پس از بدست آوردن دو منحني درجه سه ،از آنها در زمانهای
𝑖𝑓𝑡 (زمان فریم 𝑖 ام) نمونهبرداری ميشود و نمونهها بعنوان مراکز

الف .مقادیر مراکز توپ

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.75

 3-2مرحله برازش منحنی

اصالحشده توپ برای الگوریتم تخمین مسیر ارسال ميگردد (شكل  3ب).

برای تخمین مسیر چهار روش حداقل مربعات ،فیلتر کالمن با استفاده
از داده های کمكي ژیروسكوپ ،فیلتر کالمن فقط با استفاده از دادههای
تصویر و روش لونبرگ مارکوات مورد بررسي قرار گرفت .برای تخمین
مسیر پرتابه دو مدل حرکتي برای مسیر پرتابه استفاده شد .مدل اول با فرض
وجود اطالعات ژیروسكوپ و مدل دوم بدون این فرض و در حالت کلي

ب .مقادیر بعد از برازش

نوشته شدهاست .دستگاههای مختصات در شكل  1نمایش داده شدهاند .در
𝑔

𝑔

𝑔

مدل اول موقعیت جسم در دستگاه مختصات سرتاسری ) 𝑖𝑧𝑝 (𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 ,
در لحظه 𝑖𝑡 به شكل رابطه  1نوشته مي شود .محورهای 𝑔𝑋 و 𝑔𝑌 موازی
صفحه زمین و محور 𝑔𝑍 عمود بر صفحه زمین فرض شده است .در این
رابطه شتاب گرانش با  gتعریف شده است .پارامترهای  𝑐1تا 𝑐6
مجهولها ی مسئله هستند که بسته به مسیرهای مختلف پرتابه ،مقادیر
متفاوتي دارند.
𝑔

𝑖𝑡 𝑝𝑥𝑖 = 𝑐1 + 𝑐2
𝑔
𝑖𝑡 𝑝𝑦𝑖 = 𝑐3 + 𝑐4

()1

1

{

پ .نمودار برازش شده u

𝑔

𝑝𝑧𝑖 = 𝑐5 + 𝑐6 𝑡𝑖 + 2𝑔𝑡𝑖 2
در مدل دوم موقعیت جسم در دستگاه مختصات دوربین
𝑐
𝑐
𝑐
𝑖𝑥𝑝( در لحظه 𝑖𝑡 به شكل رابطه کلي  2نوشته مي شود که
𝑖𝑦𝑝 ,
𝑖𝑧𝑝 ,
)

در تمامي راستاهای 𝑐 𝑋  𝑌 𝑐 ،و 𝑐 𝑍 حرکت شتابدار است .پارامترهای
 𝑐1تا  𝑐9مجهولهای مسئله هستند.
𝐶3 𝑡𝑖 2
𝐶6 𝑡𝑖 2

()2

𝐶9 𝑡𝑖 2

𝑐
𝑖𝑥𝑝
= 𝑐1 + 𝑐2 𝑡𝑖 +
𝑐
{𝑝𝑦𝑖 = 𝑐4 + 𝑐5 𝑡𝑖 +
𝑐
𝑖𝑧𝑝
= 𝑐7 + 𝑐8 𝑡𝑖 +

ت .نمودار برازش شده v
شكل  :3نمودار مراکز توپ قبل و بعد از برازش

 3-3-1تخمین مسیر پرتاب توپ به روش حداقل
مربعات با استفاده از اطالعات تصویر و ژیروسکوپ
()LSIG
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𝑔

و دستگاه مختصات سرتاسری بر هم منطبق هستند و با استفاده از اطالعات

در یک ماتریس دوران ضرب شود (رابطه  .)5درایههای ماتریس دوران به

ژیروسكوپ زوایای چرخش بین این دو دستگاه مشخص هستند .در شكل

دلیل استفاده از ژیروسكوپ جزء معلومات مسئله هستند .باید توجه داشت

 4مسیر حرکت توپ ،دستگاه مختصات دوربین و صفحه تصویر نمایش

که به دلیل ثابت بودن دوربین کافیست یكبار اطالعات ژیروسكوپ خوانده

داده شده است .موقعیت توپ در دستگاه مختصات دوربین در لحظه 𝑖𝑡

شود و همین اطالعات به فریمهای بعدی تعمیم داده شود .البته در صورتي-

𝑐
 𝑝𝑖+1از
در نقطه 𝑐𝑖𝑝 و تصویرش در نقطه 𝑖𝑞 و در لحظه  𝑡𝑖+1در نقطه

که دوربین متحرک باشد باید عالوه بر خواندن اطالعات در هر فریم ،هم-

𝑐
 𝑞𝑖+1روی صفحه تصویر
دستگاه مختصات دوربین و تصویرش در نقطه

زماني بین اطالعات دریافتي توسط دوربین و ژیروسكوب نیز در نظر گرفته

قرار گرفته است.

شود .در این رابطه 𝐜 مخفف  cosو 𝐬 مخفف  sinاست.

()5
𝑖𝑞

v
𝑞𝑖+1

صفحه تصویر

مسیر پرتابه

𝑐𝑖𝑝

𝑐𝑌

در رابطه  (𝛾, 𝜃, 𝜑 ) ،5زوایای چرخش محورهای ) 𝑐 𝑍 (𝑋 𝑐 , 𝑌 𝑐 ,

𝑐𝑍

ميباشند .اکنون با جایگذاری رابطه  1در رابطه  5رابطه  6حاصل ميشود.
𝑐
𝑖𝑡 𝑐1 + 𝑐2
𝑖𝑥𝑝
𝑟11 𝑟12 𝑟13
𝑐
𝑐
𝑖𝑡 3 + 𝑐4
𝑟
𝑟
𝑟
𝑝
[ ] [ 𝑦𝑖 ] = [ 21 22 23
(] )6
1
𝑐
𝑟
𝑟
𝑟
𝑐
+
𝑐6 𝑡𝑖 + 𝑔𝑡𝑖2
31
32
33
5
𝑝

𝑐
𝑝𝑖+1

شكل  :4مسیر حرکت توپ و تصویر آن در دو فریم متوالي در دستگاه مختصات دوربین

2

با جایگذاری رابطه  6و  4در رابطه  3رابطه  7حاصل ميگردد.

𝑇

𝑐
𝑐
𝑐
𝑖𝑥𝑞[ = 𝒊𝒒 𝒄𝑶 که مرکز دستگاه مختصات
𝑖𝑦𝑞 ,
𝑖𝑧𝑞 ,
بردار ]

T

دوربین را به مرکز تصویر جسم متصل ميکند بر بردار = 𝒊𝒄𝒑 𝒄𝑶
𝑇

بود.
()3

0
=0

= 𝒊𝒄𝒑 𝒄𝑶 × 𝒊𝒒 𝑶
𝑐 𝑐
𝑐
𝑐
𝑖𝑥𝑞
𝑖𝑦𝑞 𝑝𝑦𝑖 −
𝑖𝑥𝑝
𝒄

𝑐
𝑐
𝑐 𝑐
𝑖𝑦𝑞
𝑖𝑧𝑝
𝑖𝑧𝑞 −
𝑝𝑦𝑖 = 0

→

𝑐 𝑐
𝑐 𝑐
{ 𝑞𝑧𝑖 𝑝𝑥𝑖 − 𝑞𝑥𝑖 𝑝𝑧𝑖 = 0
بردار 𝒊𝒒 𝒄𝑶 را ميتوان به شكل رابطه  4بیان کرد که در آن ) 𝑖𝑣 (𝑢𝑖 ,

مختصات نقطه 𝑖𝑞 در صفحه تصویر و )  (𝑢0 , 𝑣0مختصات مرکز تصویر
برحسب پیكسل ميباشند .برای اینکه بهتوان این دو مقدار را بهصورت
متریک بیان نمود آنها را در 𝑥𝑑 و 𝑦𝑑 ضرب ميکنیم که به ترتیب اندازه
طول و عرض پیكسلها در واحد طول هستند و  fفاصله کانوني دوربین
است.
()4

𝑥𝑑) (𝑢𝑖 − 𝑢0
] 𝑦𝑑) = [(𝑣𝑖 − 𝑣0
𝑓

𝑐
𝑖𝑥𝑞
𝑐
𝑖𝑦𝑞[
]
𝑐
𝑖𝑧𝑞

qcxi r21 − qcyi r11

qczi r11 − qcxi r31

qcyi r31 − qczi r21

𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑖𝑧𝑞 𝑟31 −
𝑖𝑧𝑞( 𝑖𝑡) 𝑟21
𝑖𝑥𝑞 𝑟11 −
𝑖𝑥𝑞( 𝑖𝑡) 𝑟31
𝑖𝑦𝑞 𝑟21 −
𝑖𝑡) 𝑟11
𝑖𝑦𝑞(
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑖𝑦𝑞
𝑖𝑧𝑞 𝑟32 −
𝑖𝑧𝑞 𝑟22
𝑖𝑥𝑞 𝑟12 −
𝑖𝑥𝑞 𝑟32
𝑖𝑦𝑞 𝑟22 −
𝑟12

𝑐
𝑐
𝑐
𝑖𝑥𝑝[ که مرکز دوربین را به جسم متصل ميکند منطبق
𝑖𝑦𝑝 ,
𝑖𝑧𝑝 ,
]

است ،پس ضرب خارجي این دو بردار مطابق رابطه  3برابر صفر خواهد

𝑖𝑥

()7

𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑖𝑧𝑞 𝑟32 −
𝑖𝑧𝑞( 𝑖𝑡) 𝑟22
𝑖𝑥𝑞 𝑟12 −
𝑖𝑥𝑞( 𝑖𝑡) 𝑟32
𝑖𝑦𝑞 𝑟22 −
𝑖𝑡) 𝑟12
𝑖𝑦𝑞(
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑖𝑦𝑞
𝑖𝑧𝑞 𝑟33 −
𝑖𝑧𝑞 𝑟23
𝑖𝑥𝑞 𝑟13 −
𝑖𝑥𝑞 𝑟33
𝑖𝑦𝑞 𝑟23 −
𝑟13
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
] 𝑖𝑡) [(𝑞𝑦𝑖 𝑟33 − 𝑞𝑧𝑖 𝑟23 )𝑡𝑖 (𝑞𝑧𝑖 𝑟13 − 𝑞𝑥𝑖 𝑟33 )𝑡𝑖 (𝑞𝑥𝑖 𝑟23 − 𝑞𝑦𝑖 𝑟13
1 2 c
c1
c
) gt (q r − q zi r23
c2
2 i yi 33
c3
1 2 c
c
) c4 = 2 gt i (qzi r13 − q xi r33
c5
1 2 c
c
] [c6
]) [2 gt i (q xi r23 − q yi r13

رابطه  7را به شكل 𝑖𝐵 = 𝑖𝑋 𝑖𝐴 در نظر ميگیریم که 𝑖𝑋 ماتریس
مجهوالت و برابر 𝑇]  [𝑐1 𝑐2 𝑐3 𝑐4 𝑐5 𝑐6است .برای تخمین مقادیر
پارامترهای مجهول  𝑐1تا  𝑐6از روش تخمین حداقل مربعات خطا استفاده
کردیم.

 3-3-2تخمین مسیر پرتاب توپ به روش
𝑐

= 𝑖𝑞 𝑂

فیلترکالمن
برای تخمین مسیر حرکت پرتابه از فیلتر کالمن نیز استفاده شده است.

برای بیان مختصات 𝑐𝑖𝑝 باید معادله حرکت توپ را در دستگاه

برای این منظور دو حالت در نظر گرفته شده که حالت اول با استفاده از

مختصات دوربین بیابیم .حرکت توپ در دستگاه مختصات سرتاسری

اطالعات تصویر و ژیروسكوپ و حالت دوم تنها با استفاده از اطالعات

توسط رابطه  1مدل شده است و از آنجایيکه مرکز دستگاه مختصات
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399
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𝑟11 𝑟12 𝑟13
𝑔
𝑔
𝑇 𝑔
𝑟
= ] 𝑖𝑧𝑝 𝑖𝑦𝑝 𝑖𝑥𝑝[ ] = [ 21 𝑟22 𝑟23
𝑟31 𝑟32 𝑟33
𝛾𝒄𝜃𝒔𝜑𝒄 𝒄𝜃𝒄𝛾 −𝒄𝜑𝒔𝛾 + 𝒔𝜑𝒔𝜃𝒄𝛾 𝒔𝜑𝒔𝛾 +
]𝛾𝒔𝜃𝒔𝜑𝒄 [𝒄𝜃𝒔𝛾 𝒄𝜑𝒄𝛾 + 𝒔𝜑𝒔𝜃𝒔𝛾 −𝒔𝜑𝒄𝛾 +
𝜃𝒔−
𝜃𝒄𝜑𝒔
𝜃𝒄𝜑𝒄
𝑔
𝑔
𝑇 𝑔
𝑝
𝑝
𝑝
𝑖𝑥 [
𝑖𝑦
] 𝑖𝑧

𝑐𝑂
𝑐𝑋

𝑐
𝑖𝑥𝑝
𝑐
] 𝑖𝑦𝑝[
𝑐
𝑖𝑥𝑝

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.75

در این قسمت فرض بر این است که مرکز دستگاه مختصات دوربین

دوربین بر مرکز دستگاه مختصات سرتاسری منطبق است کافي است 𝑖𝑝
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80

بهزاد نوبهار ،مریم شعاران ،قادر کریمیان خسروشاهي

تخمین زده ميشود.

𝑖𝑋 با استفاده از معادله اندازهگیری فیلتر بهصورت رابطه  11خواهد بود.
) 𝐻𝑖 𝑋̂𝑖−

()11

 3-3-2-1تخمین مسیر با استفاده از اطالعات
تصویر و ژیروسکوپ و روش فیلتر کالمن )(KFIG

فرض مدل روزنهای برای دوربین رابطه  8بین موقعیت جسم در دستگاه

محاسبه هستند.
𝑇

()12

()8

در اینجا نیز با استفاده از ژیروسكوپ و تبدیل مختصات نقاط بین
دستگاه مختصات دوربین و سرتاسری با استفاده از رابطه  5و با جاگذاری
رابطه  6در رابطه  8و با فرض  𝑉𝑖 ≜ 𝑣𝑖 − 𝑣0و  𝑈𝑖 ≜ 𝑢𝑖 − 𝑢0رابطه

𝑖𝑡) 𝑖𝑉 (𝑓𝑣 𝑟22 − 𝑟32
] 𝑖𝑡) 𝑖𝑉 (𝑓𝑣 𝑟23 − 𝑟33

𝑖𝑈 𝑓𝑢 𝑟11 − 𝑟31

𝑖𝑡) 𝑖𝑈 (𝑓𝑢 𝑟11 − 𝑟31
𝑖𝑈 𝑓𝑢 𝑟12 − 𝑟32

𝑖𝑡) 𝑖𝑈 (𝑓𝑢 𝑟12 − 𝑟32

= 𝑖𝐻

𝑖𝑈 𝑓𝑢 𝑟13 − 𝑟33

𝑖𝑡) 𝑖𝑈 [(𝑓𝑢 𝑟13 − 𝑟33

1 2
) 𝑔𝑡𝑖 (𝑟33 𝑈𝑖 − 𝑓𝑢 𝑟13
()13
𝑍𝑖 = [ 2
]
1 2
) 𝑔𝑡𝑖 (𝑟33 𝑉𝑖 − 𝑓𝑣 𝑟23
2
همچنین 𝑖𝐾 بهره فیلتر بوده و از رابطه  14محاسبه ميشود.
−1

()14

) 𝑖𝑁 𝐾𝑖 = 𝑃𝑖− 𝐻𝑖𝑇 (𝐻𝑖 𝑃𝑖− 𝐻𝑖𝑇 +

که در این رابطه 𝑖𝑁 ماتریس کوواریانس نویز است .برای بروز کردن
ماتریس کوواریانس خطا نیز از رابطه  15استفاده ميشود.
𝑃𝑖 = (𝐼 − 𝐾𝑖 𝐻𝑖 )𝑃𝑖−

()15

 9حاصل مي شود.

()9

𝑇
𝑖𝑉 𝑓𝑣 𝑟21 − 𝑟31
𝑐1
(𝑓𝑣 𝑟21 − 𝑟31 𝑉𝑖 )𝑡𝑖 𝑐2
𝑐3
𝑖𝑉 𝑓𝑣 𝑟22 − 𝑟32
(𝑓𝑣 𝑟22 − 𝑟32 𝑉𝑖 )𝑡𝑖 𝑐4
𝑐5
𝑖𝑉 𝑓𝑣 𝑟23 − 𝑟33
[
] (𝑓𝑣 𝑟23 − 𝑟33 𝑉𝑖 )𝑡𝑖 ] 𝑐6
1 2
) 𝑔𝑡𝑖 (𝑟33 𝑈𝑖 − 𝑓𝑢 𝑟13
= [2
]
1 2
) 𝑔𝑡𝑖 (𝑟33 𝑉𝑖 − 𝑓𝑣 𝑟23
2

𝑖𝑈 𝑓𝑢 𝑟11 − 𝑟31
𝑖𝑡) 𝑖𝑈 (𝑓𝑢 𝑟11 − 𝑟31
𝑖𝑈 𝑓𝑢 𝑟12 − 𝑟32
𝑖𝑡) 𝑖𝑈 (𝑓𝑢 𝑟12 − 𝑟32
𝑖𝑈 𝑓𝑢 𝑟13 − 𝑟33
𝑖𝑡) 𝑖𝑈 [(𝑓𝑢 𝑟13 − 𝑟33

حالت کلي و در دستگاه مختصات دوربین حل شده است و موقعیت توپ

هستند ولي با فرض  ]7[ ،𝑑𝑐9 = 1پارامتر  dبهصورت رابطه  16محاسبه

𝑇]  [𝑐1 , 𝑐2 , 𝑐3 , 𝑐4 , 𝑐5 , 𝑐6در نظر گرفته شود ،تخمین بردار حالت 𝑋̂𝑖−
و تخمین ماتریس کوواریانس خطا  𝑃𝑖−با استفاده از معادله حالت فیلتر
بهصورت رابطه  10خواهد بود.
𝑋̂𝑖−
𝑃𝑖−

در این رابطه  ∅𝑖−1ماتریس گذر حالت 𝑋̂𝑖−1 ،تخمین بردار حالت،
 𝑃𝑖−1و  𝑄𝑖−1بترتیب ماتریسهای کوواریانس خطا و فرآیند در لحظه
 𝑡𝑖−1هستند (  ∅𝑖−1برای این مساله ماتریس هماني در نظر گرفته شده-
است) .ميتوان رابطه  9را به شكل 𝑖𝑍 = 𝑖𝑋 𝑖𝐻 نوشت و از آن بهعنوان

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

در این قسمت بهدلیل عدم وجود اطالعات ژیروسكوپ ،مساله در

روش فیلتر کالمن تخمین زده ميشود .در رابطه  𝑐1 ،2تا  𝑐9همه مجهول

فرض اینكه بردار حالت فیلتر در لحظه 𝑖𝑡 بصورت = 𝑖𝑋

()10

تصویر و روش کالمن و بدون استفاده از ژیروسکوپ
)(KFI

در دستگاه مختصات دوربین (رابطه  )2با استفاده از اطالعات تصویر و به

برای تخمین مجهولهای رابطه  9از فیلتر کالمن استفاده ميشود .با

= ∅𝑖−1 𝑋̂𝑖−1
= ∅𝑖−1 𝑃𝑖−1 ∅𝑇𝑖−1 + 𝑄𝑖−1

 3-3-2-2تخمین مسیر با استفاده از اطالعات

ميشود.
𝑐32 +𝑐62 +1
𝑔2

()16

√𝑑 = 2

با استفاده از تجزیه برداری شتاب (رابطه  )17ميتوان یكي از
مجهوالت را حذف کرد.
2

𝑔 1 2 1 2 1 2
)(17
= 𝑐 𝑐 + 𝑐 +
𝑑2 3 𝑑2 6 𝑑2 9
4
با جاگذاری رابطه  2در رابطه  8و با استفاده از رابطه  ،17رابطه 18
حاصل ميگردد.
((18

) 𝑑(𝑐7 𝑈𝑖 + 𝑐8 𝑈𝑖 𝑡𝑖 + 𝑓𝑢 𝑐1 + 𝑓𝑢 𝑐2 𝑡𝑖 + 𝑓𝑢 𝑐3 𝑡𝑖2
𝑖𝑈 = 𝑡𝑖2
) 𝑑(𝑐7 𝑉𝑖 + 𝑐8 𝑉𝑖 𝑡𝑖 + 𝑓𝑣 𝑐4 + 𝑓𝑣 𝑐5 𝑡𝑖 + 𝑓𝑣 𝑐6 𝑡𝑖2
𝑖𝑉 = 𝑡𝑖2
{
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𝑐
𝑖𝑥𝑝
𝑐
𝑖𝑧𝑝
𝑐
𝑖𝑦𝑝
𝑐 𝑣𝑓 𝑣𝑖 = 𝑣0 +
𝑖𝑧𝑝

𝑢𝑓 𝑢𝑖 = 𝑢0 +

𝑖𝑉 𝑓𝑣 𝑟22 − 𝑟32
𝑖𝑉 𝑓𝑣 𝑟23 − 𝑟33

تصویر) 𝑖𝑣  (𝑢𝑖 ,برقرار است که در آن)  (𝑢0 , 𝑣0مختصات مرکز
محورهای افقي و عمودی صفحه تصویر هستند.

𝑖𝑉 𝑓𝑣 𝑟21 − 𝑟31
𝑖𝑡) 𝑖𝑉 (𝑓𝑣 𝑟21 − 𝑟31

𝑐
𝑐
𝑐
𝑖𝑥𝑝( و تصویرش در صفحه
𝑖𝑦𝑝 ,
𝑖𝑧𝑝 ,
مختصات دوربین )

صفحه تصویر و 𝑢𝑓 و 𝑣𝑓 فاصله کانوني برحسب پیكسل در راستای

= 𝑖̂𝑋

که در اینجا 𝑖𝐻 و 𝑖𝑍 با استفاده از معادله  9و بهصورت زیر قابل

فرضیات این قسمت همانند روش  LSIGاست با این تفاوت که برای
تخمین مسیر حرکت پرتابه از فیلتر کالمن استفاده شده است .همچنین با

+ 𝐾𝑖 (𝑍𝑖 −

𝑋̂𝑖−

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.75

تصویر است .در هر دو حالت با استفاده از فیلتر کالمن مسیر حرکت پرتابه

معادله اندازهگیری فیلتر کالمن استفاده نمود .در این صورت تخمین بردار
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ربات ) 𝑅 𝑍  (𝑋 𝑅 , 𝑌 𝑅 ,و دستگاه مختصات دوربین ) 𝑐 𝑍  (𝑋 𝑐 , 𝑌 𝑐 ,از
(واقع در سبد ربات) و یكي هم به شكل مستقل استفاده شد (شكل .)5

 KFIGتخمین زده ميشوند.
این روش قابلیت مدل کردن پارامترهایي نظیر وزش باد را دارا است
ولي به دلیل بیشتر شدن مجهوالتي که باید تخمین زده شود و همچنین برای

محاسبه بردار انتقال و ماتریس چرخش بین دستگاههای مختصات ربات و
دوربین در سه مرحله به شرح زیر انجام ميشود.

اینکه بتوان با روشهای دیگر این پژوهش ،مقایسهای علمي انجام داد از
اثر باد صرف نظر شده است.

 3-3-3تخمین مسیر به روش غیرخطی لونبرگ
الف .صفحه شطرنجي

فرضیات این قسمت همانند روش  LSIGو  KFIGاست .ازآنجا که
الگوریتم لونبرگ مارکوات یک الگوریتم غیر خطي است و به شدت به
مقادیر اولیه حساس است از نتایج تخمین الگوریتم  LSIGیا الگوریتم
 KFIGبه عنوان مقادیر اولیه الگوریتم لونبرگ مارکوات استفاده شده
است .برای یافتن جواب بهینه از کمینه کردن تابع هزینه رابطه  19استفاده

ب .الگوی کالیبراسیون ربات

شد.
𝑐
𝑖𝑥̃𝑝 1
‖ 𝑖𝑞 𝑐 ] −
𝑝[ 𝑐
𝑖𝑦̃ 𝑖𝑧̃𝑝

()19

𝑛

‖ ∑ min
𝑖=1

𝒑0 .𝒗0

که در رابطه  n ،19تعداد نمونهها تا لحظه 𝑖𝑡 و = 𝑐𝑖̃𝑝
𝑐
𝑐
𝑐
𝑖𝑥̃𝑝( موقعیت تخمین زده شده توپ در دستگاه مختصات
𝑖𝑦̃𝑝 ,
𝑖𝑧̃𝑝 ,
)

دوربین و 𝑖𝑞 موقعیت مرکز توپ در صفحه تصویر در زمان 𝑖𝑡 ميباشند.
موقعیت تخمیني توپ ،از طریق انتگرالگیری از مدل بالستیک [ ]17رابطه

پ .الگوی واقع در سبد ربات

 20قابل حصول است.
()20

)𝑡(𝑣‖)𝑡(𝑣‖

𝑎𝜌 𝑐𝑤 𝜋𝑑𝑏2

شكل  :5الگوهای بكار رفته برای کالیبراسیون دوربین و ربات

𝑣̇ (𝑡) = 𝑔 −

𝑏𝑚2
که در آن 𝑤𝑐 ضریبي وابسته به شيء پرتابي است 𝑑𝑏 ،قطر توپ𝜌𝑎 ،

چگالي هوا و 𝑏𝑚 جرم توپ است 𝑣 .سرعت توپ در دستگاه مختصات
دوربین است .با محاسبه مقادیر اولیه  𝑝0و  𝑣0بروش  LSIGیا  KFIGو
حل عددی معادله  20بهروش لونبرگ مارکوات ،موقعیت توپ تخمین زده
مي شود .مقدار اولیه  𝑝0حاصل تخمین )  (𝑐1 , 𝑐3 , 𝑐5و مقدار اولیه 𝑣0
حاصل تخمین )  (𝑐2 , 𝑐4 , 𝑐6مي باشد.

مرحله اول :محاسبه بردار انتقال و ماتریس چرخش
بین دستگاههای مختصات ربات و الگوی کالیبراسیون
ربات
در ابتدای شروع مرحله کالیبراسیون با ارسال فرمان به ربات ،سبد
ربات را در مرکز دستگاه مختصات ربات قرار ميدهیم .شایان ذکر است
دستگاه مختصات ربات در مرکز صفحه مستطیلي ربات قرار داده شده -
است .سپس الگوی کالیبراسیون ربات را زیر الگوی سبد ربات قرار
ميدهیم .برای رسیدن بهدقت باال ،روی الگوی کالیبراسیون ربات هشت

 3-4محاسبه نقطه برخورد
در این مرحله نقطه برخورد و زمان برخورد توپ با صفحه ربات
تخمین زده ميشود .خروجي این مرحله به ربات ارسال ميشود تا سبد
ربات قبل از زمان برخورد در نقطه برخورد قرار گیرد .از آنجایيکه
مختصات نقطه برخورد در دستگاه مختصات دوربین تخمین زده شده است
باید این مختصات در دستگاه مختصات ربات بیان شود و چون ربات در
محدوده دید دوربین قرار ندارد برای ایجاد ارتباط بین دستگاه مختصات
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

دیود نوری قرار گرفته است (شكل -5ب) و دقیقا منطبق بر این دیودها
هشت سوراخ بر روی سبد ربات ایجاد شده تا با انطباق دیودها و سوراخها
دو الگو دقیقا بر هم منطبق شوند (شكل -5پ) .وقتي هشت دیود نوری
الگوی کالیبراسیون ربات با هشت سوراخ الگوی سبد منطبق شوند مرکز
دستگاه مختصات الگوی کالیبراسون ربات ) 𝑠 𝑍 𝑠 𝑌 𝑠 𝑋( نسبت به مرکز
دستگاه مختصات ربات ) 𝑅 𝑍 𝑅 𝑌 𝑅 𝑋( در فاصله  17سانتيمتری و ارتفاع
 3سانتيمتری قرار ميگیرد (در نقطه ( ))0 ,17 , -3و محورهای این دو
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مارکوات )(LMI

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.75

پارامترهای مجهول  𝑐1تا  𝑐8با استفاده از رابطه  18و مشابه روش

یک صفحه شطرنجي و دو الگوی کالیبراسیون اختصاصي یكي روی ربات

تخمین مسیر حرکت توپ پرتابه و کنترل ربات جهت رسیدن به توپ با استفاده از تک دوربین
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یک ماتریس هماني خواهد بود.

کردن دستگاه مختصات ربات با دوربین نمایش داده شدهاست.

مرحله دوم :محاسبه بردار انتقال و ماتریس چرخش
بین دستگاههای مختصات الگوی کالیبراسیون ربات و
صفحه شطرنجی
در این مرحله یک صفحه شطرنجي (شكل -5الف) را در ناحیه دید
دوربین قرار ميدهیم و برای اینكه بردار انتقال و ماتریس چرخش بین

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.75

دستگاه باهم موازی شده و در نتیجه ماتریس چرخش بین این دو دستگاه،

ماتریسهای تبدیالت بدست ميآید .در شكل  7نمای کلي از نحوه کالیبره

دستگاه مختصات الگوی کالیبراسیون ربات ) 𝑠 𝑍 𝑠 𝑌 𝑠 𝑋( و دستگاه
صفحه شطرنجي را آنقدر ميچرخانیم تا دو پاره خط  𝑙1و  𝑙2هماندازه
شوند در اینصورت ماتریس چرخش دو دستگاه مختصات الگو و صفحه

شكل : 7نمای کلي از نحوه کالیبره کردن دستگاه مختصات ربات با دوربین

شطرنجي هماني خواهد شد .برای یافتن ماتریس انتقال کافياست فاصله
عرضي 𝑥𝑚 و فاصله طولي 𝑦𝑚 دو مرکز را بیابیم .با اندازهگیری  𝑙1و 𝑙3
و با توجه به شكل  6ميتوان 𝑥𝑚 و 𝑦𝑚 را از رابطه  21بدست آورد که
در آن 𝑐𝑠 اندازه هر ضلع خانههای صفحه شطرنجي برحسب واحد طول

اکنون با مشخص بودن پارامترهای 𝑥𝑚 𝑅𝑐𝑟 ،𝑚𝑦 ،و 𝑟𝑐𝑇 ميتوانیم
روابط تبدیل بین دو دستگاه مختصات دوربین و ربات را بیابیم.
برای محاسبه نقطه برخورد توپ با صفحه تصویر ابتدا چهار نقطه 𝐴،
𝐵 𝐶 ،و 𝐸 (شكل  )7در دستگاه مختصات ربات را به دستگاه مختصات

است.
2

2

2

𝑦𝑚 𝑙1 = 𝑚𝑥 +
𝑙3 2 = 𝑚𝑥 2 + (𝑚𝑦 + 6𝑠𝑐 )2

()21

𝑅𝑋

𝑅𝑌

دوربین نگاشت ميکنیم که نقاط 𝐸 𝐺 ،𝐹 ،و 𝐻 حاصل ميشوند .حال با
استفاده از رابطه  22معادله صفحه  EFGHرا ميیابیم.

()22

𝑠𝑋
𝑐𝑠
𝑐𝑠

𝑙2
𝑋 𝑐ℎ

𝑙1
𝑠𝑌

𝑦𝑚

) 𝑧𝐻 𝑛𝑥 (𝑥 − 𝐻𝑥 ) + 𝑛𝑦 (𝑦 − 𝐻𝑦 ) + 𝑛𝑧 (𝑧 −
=0
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺𝐸 × ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐸 = ) 𝑧𝑛 𝑛⃗ = (𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 ,
) 𝑧𝐻 𝐻 = (𝐻𝑥 , 𝐻𝑦 ,

در رابطه  𝑛⃗ 22بردار نرمال صفحه و 𝐻 یكي از نقاط نگاشت شده به
دستگاه مختصات دوربین ميباشد .اکنون با جایگذاری رابطه  2در رابطه
 ،22با استفاده از رابطهی  23زمان تخمیني برخورد  𝑡𝑐𝑎𝑡𝑐ℎرا ميیابیم

𝑌 𝑐ℎ

.

𝑙3
𝑥𝑚
شكل  :6نحوه تطبیق صفحه شطرنجي با الگوی کالیبراسیون ربات

مرحله سوم :محاسبه بردار انتقال و ماتریس چرخش

()23

1
) 𝑥𝑛𝑔 ( 𝑡 2
2
+ 𝑡(𝑛𝑥 𝑐2 + 𝑛𝑦 𝑐4
) + 𝑛𝑧 𝑐6
+ (𝑛𝑥 𝑐1 − 𝐻𝑥 + 𝑛𝑦 𝑐3
) 𝑧𝐻 − 𝐻𝑦 + 𝑛𝑧 𝑐5 −
=0

بین دستگاههای مختصات صفحه شطرنجی و دوربین
با قرار دادن  𝑡𝑐𝑎𝑡𝑐ℎدر رابطه  1نقطه برخورد را در دستگاه دوربین
در این مرحله از الگوریتم  ]15[ EPnPبرای محاسبه بردار انتقال 𝑟𝑐𝑇
و ماتریس دوران 𝑟𝑐𝑅 بین دستگاه مختصات دوربین و دستگاه مختصات
روی صفحه شطرنجي استفاده ميکنیم .گوشههای خانههای صفحه
شطرنجي بهعنوان نقاط مرجع به الگوریتم  EPnPاعمال شده و
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ناحیه کاری ربات فرود بیاید ربات با ارسال دستور به موتورها سبد را به

طریق ارتباط سریال را دارا ميباشد .نمایي کلي از ربات و اجزاء آن در

موقعیت مورد نظر هدایت ميکند .در صورتيکه نقطه فرود توپ

شكل  8نشان داده شدهاست.

) 𝑅𝑗𝑧  (𝑥𝑗𝑅 , 𝑦𝑗𝑅 ,باشد تعداد پلهای که هر کدام از موتورها باید طي کنند
از رابطه  24بدست ميآید .در این رابطه  𝑅1و  𝑅2شعاعهای پولي𝑤1 1
و  𝑤2طول هرکدام از گامها و  𝑆𝑡𝑒𝑝1و  𝑆𝑡𝑒𝑝2بترتیب تعداد کل
گامهای ارسالي به موتورهای پلهای یک و دو هستند.

𝑅𝑗𝑥 ∗ 360
2𝜋𝑅1 𝑤1
𝑅𝑗𝑦 ∗ 360
= 𝑆𝑡𝑒𝑝2
2𝜋𝑅2 𝑤2

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.75

وقتي نقطه برخورد برای ربات ارسال ميشود در صورتيکه توپ در

دریافت مراکز توپ از طریق ارتباط بیسیم ) (WiFiو ارسال دستور از

= 𝑆𝑡𝑒𝑝1

 -4نتایج
در ابتدا بستر آزمایشگاهي و مشخصات ربات ساخته شده شرح داده

الف .نمای کلي ربات ساخته شده

ميشود .سپس نتایج تشریح ميگردد.

 4-1بستر آزمایشگاهی
رباتي که برای پیادهسازی عملي الگوریتم ،طراحي و ساخته شد یک
ربات دکارتي با ناحیه کاری  80×80سانتیمتر است که توانایي جابجا
کردن سبد تعبیه شده بر روی آن در راستای محورهای 𝑋 و 𝑌 را دارا
ميباشد .نقطه صفر ربات در مرکز ناحیه مستطیلي در نظر شد تا امكان
حرکت به تمام نقاط ناحیه کاری در کمترین زمان ممكن فراهم گردد.
فرکانس کاری موتورهای پله ای ربات  800هرتز است که با توجه طول
یک گام موتور پلهای  1/8درجه و شعاع پولي  1/5سانتیمتر ربات ميتواند

ب .بردهای کنترل و تغذیه

در یک ثانیه چهار دور حول محور خود دوران کند و در نتیجه سبد را به
اندازه  37/68سانتيمتر در راستای محور 𝑋 و به همین میزان در راستای
محور 𝑌 جابجا کند .به دلیل عدم استفاده از سیستم بازخورد برای اطمینان
از اینكه ربات دقیقا به نقطه مورد نظر حرکت ميکند باید موتورها دقیقا
تمام گامها را اجرا کنند و به همین دلیل باید گشتاور مورد نیاز فراهم شود
که اینکار با دادن تغذیه  24ولت به موتورها فراهم شد .برای کنترل
موتورهای ربات از یک برد میكروکنترلي آردینو مدل  UNOو دو درایور
موتور پله ای به شماره  A4988استفاده شد که برد آردوینو از طریق
پورت سریال به پردازنده مرکزی متصل است و از این طریق فرامین الزم

پ .موتور پلهای KH56QM

ت .پولي

شكل  :8نمای کلي از ربات ساخته شده و کنترلر آن

را دریافت ميکند .سیستم بینایي مورد استفاده یک تلفن همراه هوشمند

برای دریافت تصاویر و اطالعات ژیروسكوپ توسط تلفن همراه،

انتخاب شد تا عالوه بر دوربین بتوان از ژیروسكوپ آن نیز استفاده کرد.

برنامهای با استفاده از نرمافزار اندروید استودیو نوشته شد و برای اینکه

دوربین قابلیت فیلم برداری با رزولوشن  1280×720و نرخ فریم  60را دارد

برنامه نوشته شده به زبان  C++و نیز کتابخانه  OpenCVبرای پردازش

و اندازه هر ضلع پیكسل آن برابر  1/12میكرومتر مي باشد .سیستم پردازش

تصاویر دریافتي را برروی سیستم عامل اندروید اجرا نمود از افزونه NDK

مرکزی شامل پردازندهی  Intel Core i5 2.6GHZبا RAM 6GB

استفاده شد .برنامه تشخیص مرکز توپ در سیستم عامل اندروید اجرا شد.

و سیستم عامل ویندوز  10است که عالوه بر عملیات پردازش وظیفه

سپس مرکز توپ همراه با اطالعات ژیروسكوپ از طریق ارتباط بیسیم تلفن

pulley
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روی سیستم پردازش مرکزی برنامهای به زبان  C++نوشته شد که پس از

نویز 𝑖𝑁 و بردار حالت اولیه هم دقیقا مشابه روش  KFIGدر نظر گرفته

دریافت اطالعات مرکز توپ و ژیروسكوپ ،عملیات تخمین و محاسبه

شد .زمان اجرا  12/3میليثانیه و خطای تخمین بعد از دریافت  100فریم

نقطه برخورد را انجام داده و مختصات نقطه برخورد را با استفاده از پورت

تصویر برابر  0/438بدست آمد.

به فرامین مناسب برای موتورهای پلهای تبدیل کرده برای آنها ارسال

محاسبه گردید .الگوریتم  LMIبا فرض ضریب میرایي برابر  0/001اجرا

ميکند .با حرکت موتورهای پلهای سبد در نقطه برآورد شده قرار ميگیرد.

شد .زمان اجرای الگوریتم به علت حل عددی معادالت در حدود 0/3245

در قسمت نمونهبرداری که توسط دوربین انجام ميگیرد سرعت

ثانیه به طول انجامید .خطا در صورتيکه مقادیر اولیه با  LSIGتخمین زده

نمونهبرداری را ميتوان با انتخاب دوربین با نرخ فریم باال ،افزایش داد .نرخ

شده باشند برابر  0/0063و در صورتيکه با  KFIGتخمین زده شده باشند

فریم دوربین از مهمترین عوامل موثر بر روند تخمین است .ولي نكته مهم

برابر  0/006محاسبه شد .قطر توپ ،𝑑𝑏 = 2cmچگالي هوا

تغییر نرخ فریم اغلب دوربینها با تغییر نور محیط است (هر چه نور کمتر

 𝜌𝑎 = 1/293 kg/𝑚3جرم توپ  𝑚𝑏 = 8/46 grدر نظر گرفته شد.

نرخ فریم نیز کمتر ميشود) .برای حل این مشكل پارامتر Exposure
 timeدوربین باید طوری تنظیم شود که شدت نور تاثیری در نرخ فریم
نداشته باشد و فاصله زماني بین دو فریم نیز ثابت و قابل محاسبه گردد.

 4-2نتایج بدست آمده
در این بخش ابتدا نتایج هرکدام از روشهای بهکار رفته و مقادیر
پارامترهای آنها بیان ميشوند .سپس نتایج روشها باهم مقایسه ميشود.
در نهایت نتایج آزمایشهای عملي مطرح ميگردد.
قبل از استفاده از روش  LSIGباید زوایای اویلر ،ماتریس ضرایب
داخلي دوربین و پارامترهای 𝑟𝑐𝑅  𝑇𝑐𝑟 ،محاسبه شوند .زوایای اویلر با
استفاده از ژیروسكوپ بكار رفته در تلفن همراه هوشمند بدست آمدند.
ضرایب داخلي دوربین از الگوریتم کالیبراسیون ژانگ [ ]16بدست آمد،
همچنین پارامترهای زوایای اویلر صفحهی شطرنجي و 𝑟𝑐𝑇 از الگوریتم
 EPnPحاصل شدهاند که با استفاده زوایای اویلرصفحه شطرنجي 𝑟𝑐𝑅
محاسبه ميشود .مقادیر عملي تمامي پارامترهای فوق در جدول  1نشان
داده شدهاند .پس از بدست آوردن تمام پارامترها و ضرایب مورد نیاز

جدول  :1پارامترهای مورد استفاده در آزمایشهای عملي

نماد

مقدار

نام پارامتر

1829/76

𝑢𝑓

ضرایب داخلي

1832/49

𝑣𝑓

دوربین

639/17

𝑢0

359/141

𝑣0

2°

𝑎𝛾

زوایای اویلر

1/4°

𝑎𝜃

ژیروسكوپ

0°

𝑎𝜑

42/8°

𝑐𝛾

زاویای اویلر

37/9°

𝑐𝜃

صفحه شطرنجي

-2/8°

𝑐𝜑

9/9 cm

𝑥𝑟𝑐𝑇

138/6 cm

𝑦𝑟𝑐𝑇

254/4 cm

𝑧𝑟𝑐𝑇

ماتریس انتقال

الگوریتم  LSIGاجرا گردید که زمان اجرای آن  11/9میليثانیه و خطای
اکنون به مقایسه سه روش  KFIG ،LSIGو  KFIميپردازیم .در

تخمین بعد از دریافت  100فریم تصویر برابر  0/089بدست آمد.
در روش  KFIGپارامترهای مورد نیاز زوایای اویلر ،ماتریس ضرایب

شكل  9خروجيهای سه روش نشان داده شدهاست .همچنین با افزودن

داخلي دوربین 𝑇𝑐𝑟 ، 𝑅𝑐𝑟 ،به همان روش گفته شده در  LSIGمحاسبه

نویزی در محدوده [ ]-3,3پیكسل بر مراکز توپ تاثیر نویز بر این سه روش

ميشوند .مقادیر اولیه ماتریسهای کوواریانس خطا 𝑖𝑃 ،کوواریانس

و تاثیر بلوک برازش بر کاستن اثر نویز نشان داده شدهاست .در جدول 2

فرآیند 𝑖𝑄 و ماتریس کوواریانس نویز 𝑖𝑁 بصورت یک ماتریس قطری با

میزان خطای پارامترهای تخمین زده شده توسط سه روش پس از انجام

اعضای قطر اصلي  0/001مقداردهي شدهاند .مقادیر اولیه تخمیني برای

تخمین بر روی  100نمونه آورده شده است .در جدول  3نیز زمان اجرای

درایه های بردار حالت نیز  0/001در نظر گرفته شد .زمان اجرا حدود 10

هر سه روش پس از انجام تخمین بر روی  100نمونه آورده شدهاست.

میليثانیه و خطای تخمین بعد از دریافت  100فریم تصویر برابر 0/095

همچنین زمان هر سه الگوریتم با افزودن بلوک برازش نشان داده شدهاست.

بدست آمد.

در شكل  10مسیر حرکت مقدار واقعي (بهصورت خط توپر قرمز) و مسیر

در روش  KFIپارامترهای ماتریس ضرایب داخلي دوربین، 𝑅𝑐𝑟 ،
𝑟𝑐𝑇 به همان روش گفته شده در  LSIGمحاسبه ميشوند .مقادیر اولیه
socket
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سریال برای برد آردوینو ارسال ميکند .برد آردوینو مختصات دریافتي را

در روش  LMIمقادیر اولیه با استفاده از دو روش  LSIGیا KFIG

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.75

همراه برای سیستم پردازش مرکزی با پروتكل سوکت 1ارسال گردید .بر

ماتریسهای کوواریانس خطا 𝑖𝑃 ،کوواریانس فرآیند 𝑖𝑄 و کوواریانس
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] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.75

ث .تخمین  𝑐4با تاثیر نویز

ج .تخمین  𝑐4بدون وجود نویز
شكل  :9منحنيهای تخمین پارامترهای  𝑐1و  𝑐4با استفاده از روش  LSIGبهصورت
خط توپر آبي KFIG ،به فرم خط چین نقطه و  KFIبه فرم خط چین و مقدار واقعي
به فرم خط تو پر قرمز

ب .تخمین  𝑐1با تاثیر نویز

جدول  :2خطای پارامترهای تخمین زده شده با سه روش ،LSIG
 KFIGو  KFIپس از  100فریم

پ .تخمین  𝑐1بدون وجود نویز

تخمین اولیه

LSIG

KFIG

KFI

𝑐1 − 𝑐̃1

0/1128

0/1429

0/6492

𝑐2 − 𝑐̃2

0/1740

0/1802

0/8419

𝑐3 − 𝑐̃3

0/0862

0/0893

0/4209

𝑐4 − 𝑐̃4

0/0164

0/0049

0/0950

𝑐5 − 𝑐̃5

0/0455

0/0470

0/4433

𝑐6 − 𝑐̃6
𝑐7 − 𝑐̃7

0/1025

0/1062

0/3343

-

-

0/096

𝑐8 − 𝑐̃8

-

-

1/0622

جدول  :3زمان اجرای سه روش  KFIG ،LSIGو  KFIبرای انجام
تخمین پس از  100فریم
نام روش
ت .تخمین  𝑐4با تاثیر نویز و بلوک برازش
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بدون استفاده از برازش

با استفاده از برازش

LSIG

11/868ms

12/834ms

KFIG

9/925ms

11/425ms

KFI

12/321ms

13/254ms
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در این قسمت نتایج اعمال تخمین بر روی چند ویدئو ازحرکت پرتابه
از  7و  15فریم را نشان ميدهد .دایرهها نشانگر موقعیت تخمین زده شده
توپ ميباشند .دایره شماره یک حاصل تخمین مرکز توپ بروش LSIG
بعد از دریافت  7فریم است .دایره شماره دو تخمین مرکز توپ بروش
 LSIGبعد از دریافت  15فریم است .دایره شماره سه تخمین مرکز توپ
بروش  LSIGبعالوه استفاده از بلوک برازش منحني بعد از دریافت 7
فریم است .دایره شماره چهار تخمین مرکز توپ بروش  LSIGبعالوه
استفاده از بلوک برازش منحني بعد از دریافت  15فریم است.

شكل  :11تاثیر بلوک برازش منحني برای تخمین مسیر بروش LSIG

در این بخش پیادهسازی عملي الگوریتم تشریح ميشود .در
پیادهسازی عملي پارامتر زمان از مهمترین عوامل تاثیرگذار است .به دلیل
سرعت نهچندان زیاد موتورهای پلهای ،رسیدن سبد به نقطه برخورد توپ
با ناحیه کاری یک محدودیت زماني ایجاد ميکند .از آنجایيکه مدت
زمان پرتاب توپ از لحظه پرتاب تا لحظه فرود در آزمایش های انجام شده
ب .منحنيهای 𝑋 و 𝑌 و 𝑍 برحسب زمان پس از  30فریم

حدود  1/2ثانیه است .با در نظر گرفتن  0/2ثانیه برای رسیدن توپ به ناحیه

شكل  :10منحنيهای مسیر واقعي و تخمیني با روش  LSIGبعد از  30و  100فریم

دید دوربین و فرض  0/7ثانیه برای عكسالعمل ربات ،تنها  0/3ثانیه برای

همانطور که گفته شد روش لونبرگ مارکوات برای داشتن عملكرد
مناسب نیاز به یک تخمین اولیه دارد با دادن مقادیر خروجي دو روش
 LSIGو  KFIGبعد از  50نمونه ،بهعنوان مقادیر اولیه ،با پنجاه نمونه
بعدی مجهوالت با الگوریتم لونبرگ مارکوات تخمین زده شد .در
صورتيکه مقادیر اولیه از  LSIGحاصل شده باشند خطا  0/0063و در
صورتيکه مقادیر اولیه از  KFIGحاصل شده باشند خطا 0/006
اندازهگیری شد.

کل فرایند پردازش زمان باقي ميماند .اختصاص  0/7ثانیه برای رسیدن
سبد ربات به نقطه فرود توپ ،این امكان را برای ربات فراهم ميکند که با
وجود نداشتن فیدبک ،در اثر پیش آمدن مواردی نظیر لقي محورها و
عواملي که باعث کندی طي شدن مسیر ميشوند ربات بتواند در زمان الزم
به نقطه فرود برسد .اگر دوربین با نرخ  60فریم در ثانیه تصویربرداری نماید
در بازه زماني  0/3ثانیه  18فریم قابل دستیابي است و بنابراین باید نقطه فرود
توپ حداکثر در  18فریم تخمین زده شود .به همین دلیل الگوریتم LSIG
بدلیل قابلیت تخمین مسیر در  18فریم (شكل -9پ) برای پیاده سازی

جدول  :4زمان اجرای روش لونبرگ مارکوات به ازای هر دو روش

سخت افزاری انتخاب شد .از طرفي با توجه به نرخ  60فریم در ثانیه فاصله

 LSIGو  KFIGبعنوان تخمینگر اولیه پس از  100فریم

بین دو فریم متوالي تصویر  16/7میليثانیه است .یعني پس از دریافت یک
فریم تصویر برای کلیه محاسبات مربوط به الگوریتم (گامهای  1-3الي -3

تخمین اولیه

LSIG

KFIG

𝑐1 − 𝑐̃1

0/0073

0/0068

بالدرنگي داشته یاشد .برای افزایش راندمان پردازش ،گام ( 1-3یافتن

𝑐2 − 𝑐̃2

0/0128

0/0121

مرکز توپ) بر روی پردازنده تلفن همراه (در مدت  13/1میليثانیه) و بقیه

𝑐3 − 𝑐̃3

0/0074

0/0069

گامها ( 2-3الي  )6-3بر روی پردازنده مرکزی (در مدت  13/45میليثانیه)

𝑐4 − 𝑐̃4

0/0010

0/0010

𝑐5 − 𝑐̃5

0/0086

0/0082

میليثانیه خواهد بود که با توجه به بازه زماني  16/7میليثانیه سیستم

𝑐6 − 𝑐̃6

0/0008

0/00078

عملكرد بالدرنگي خواهد داشت.
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 6الگوریتم) حداکثر  16/7میليثانیه زمان وجود دارد تا الگوریتم عملكرد

و بصورت موازی انجام گرفت .پس مدت زمان الزم برای کلیه گامهای
الگوریتم از لحظه دریافت یک فریم تا لحظه ارسال فرمان به ربات 13/45
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الف .منحنيهای 𝑋 و 𝑌 و 𝑍 برحسب زمان پس از  100فریم
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 جمع بندی-5
با توجه به شبیهسازیها و تستهای عملي انجام شده ميتوان به این
 روش،جمعبندی رسید که روش حداقل مربعات در تعداد نمونههای کم
 روش حداقل مربعات و،مناسبي مي باشد ولي در تعداد نمونههای بیشتر
 با.فیلتر کالمن خطي از نظر سرعت و دقت تقریبا مشابه هم عمل ميکنند
افزودن روش غیر خطي لونبرگ مارکوات به روشهای خطي دقت به طرز
 ولي از آنجایي که حجم پردازش بیشتر از.چشمگیری افزایش ميیابد
روشهای خطي است برای عملكرد بالدرنگ به پردازندههای قویتری
با شبیهسازی ها و نیز آزمایشهای انجام شده بر روی چند.نیاز خواهد بود
ویدئو از حرکت پرتابه مشخص گردید که الگوریتم تخمین مسیر بروش
لونبرگ مارکوات که از فیلتر کالمن بعنوان تخمین گر اولیه استفاده مي
 از طرفي.نماید نسبت به سایر روشها از عملكرد بهتری برخوردار است
،بدلیل محدودیت های سخت افزاری مربوط به قدرت پردازش پردازنده
 در آزمایش،نرخ فریم نسبتا پایین دوربین و عملكرد کند موتورهای پله ای
های عملي از روش حداقل مربعات برای رسیدن به یک سیستم بالدرنگ
 با توجه به استفاده از بلوک تخمین مسیر و استفاده از محاسبات.استفاده شد
در حد زیرپیكسل الگوریتم های پیشنهادی عملكرد مناسبي تحت شرایط
 مالحظات عملي مربوط به پیاده سازی سیستم.نویزی از خود نشان دادند
 ثابت نگه داشتن نرخ فریم دوربین و،از قبیل کالیبراسیون دوربین و ربات
برنامه نویسي در محیط سیستم عامل اندروید از دیگر مواردی است که در
.این مقاله به آن پرداخته شد
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