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چکیده :در اين مقاله روشي جديد برای تعيين موقعيت و وضعيت شي ء نسبت به دستگاه دوربين با استفاده از تصوير آن ارائه شده
است .تصوير واقعي که از دوربين در اختيار است از نگاشتي غيرخطي بين جهان سهبعدی و تصوير دوبعدی حاصل ميشود .برخي
محققان با خطي فرض کردن اين نگاشت تخمين موقعيت و وضعيت را سادهتر کردند ولي از کليت مسأله کاسته و محدوديتهايي بر
ابعاد شيء مورد نظر اعمال نمودند .استفاده از نگاشت غيرخطي و دست يابي به روابط هندسيِ برقرار بين شيء و تصوير آن اگر چه
کاری چالشبرانگيز و دشوار است ولي دقت کار را باال برده و محدوديتي بر ابعاد شيء وارد نميکند .حالتي که يک شيء در برابر
دوربين قرار ميگيرد بسته به نوع دوران و فاصلهاش از محور اصلي دوربين تغيير ميکند .در اين مقاله برای تعيين شش مولفه موقعيت و
وضعيت يک شيء با عكس برداری ،دستگاه معادالت غيرخطي با ده معادله و پنج مجهول استخراج شده است .در حل دستگاه
معادالت غيرخطي ،انتخاب الگوريتمي مناسب که عالوه بر کمينه کردن خطا ،زمان کمي نياز داشته باشد ،حائز اهميت است .با توجه
به اينكه در آزمايش عملي مقادير دقيق نيستند الگوريتمي از نوع بهينهسازی پيشنهاد شده و راهكاری برای انتخاب حدس اوليه پيشنهاد
ميشود که هم همواره به پاسخ برسد و هم زمان حل مسأله را کاهش دهد .درستي معادالت استخراج شده با بدست آوردن شش
مولفهی موقعيت و وضعيت يک تئودوليت از روی تصاوير نشان داده شده است.
واژههای کلیدی :تعيين موقعيت و وضعيت ،مولفههای شيء ،روابط حاکم بر دوربين ،تعيين ماتريس دوران.

New Approach to Determine 6-DOF Position and Orientation of
an Object Using its Image
Abdolhamid Bahjat Panah, Jafar Heyrani Nobari,
Mahdieh Hosseingholizadeh Alashti
Abstract: In this paper, a new method for determining the position and orientation of the object
in respect to the camera coordinate using the image is presented. True picture of the camera is
obtained by a nonlinear mapping between the three-dimensional world and two-dimensional image.
Some researchers assumed linear mapping to make approximation of position and orientation easier,
but restrictions were imposed on the object size. Also the use of nonlinear mapping and geometric
relationships between object and its image is so challenging and difficult task, but increase the
accuracy and do not raises the limit on the size of the object. The case in which an object is placed in
front of the camera can become different according to the orientation type and its distance from the
main axis of the camera. In this paper, to determine 6DOF position and orientation of an object using
its image, a system of nonlinear equations with ten equations and 5 unknowns is extracted. In solving
nonlinear equations, it is important to choose an appropriate algorithm to minimize the error and
needs little time. With regard to the non-exact values in practical test, the kind of optimization
algorithm is proposed and. Then a way for selecting initial guess is proposed to always have a
solution and reduce the run time. Accuracy of extracted equations is shown by determining 6 DOF
position and orientation of one theodolite.
Keywords: Position and orientation determining, object coordinates, camera mathematical and
geometrical equation, determining orientation matrix.
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 -1مقدمه
1

محاسبهی موقعيت و وضعيت يک شيء ( poseشيء) با استفاده از

نمايش داد .اين همان معنای واقعيت افزوده است .همچنين در برخي

نقاط مشخصهی روی آن ،با دانستن وضعيت هندسي اين نقاط يا دانستن

موارد تنها اطالعاتي که از يک شيء ثابت يا در حال حرکت در دسترس

مدل شيء و همچنين در دسترس بودن نقاط متناظر اين نقاط مشخصه در

است عكس يا فيلم مربوط به آن است ،به عنوان مثال پرندهی در حال

تصوير گرفته شده از شيء يكي از موضوعات چالش برانگيز است که تا

حرکت يا موشک در زمانهای اوليه پس از پرتاب .تعيين موقعيت و

کنون برای محاسبهی آن ،روشهای مختلفي که هر يک مزايا و معايب

وضعيت يک پرندهی در حال حرکت به منظور شكار آن و تعيين موقعيت

خاص خود را دارند ارائه شده است.

و وضعيت يک موشک برای تحليل حرکت آن و مقايسهی حرکت آن

تعيين  Poseفرآيند استخراج اطالعات مربوط به موقعيت و وضعيت
با استفاده از نقاط متناظر مدل يک شيء و تصوير بدست آمده با حسگر
اپتيكي مانند دوربين است Pose .برای يک شيء موقعيت و وضعيت

با آنچه از شبيهسازی انتظار ميرفت ،تنها از طريق عكسبرداری و يا
فيلمبرداری امكان پذير است .موضوعاتي از اين دست اهميت و کاربرد
تعيين موقعيت و وضعيت با استفاده از عكسبرداری را نشان ميدهند.

آن شيء ميباشد که شش درجه آزادی ( )6DOFدارد].[3
Computation of the Position and Orientation of an Object

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

1

Journal of Control, Vol. 6, No. 4, Winter 2013

94

رهيافتي نو برای تعيين شش مولفه موقعيت و وضعيت يک شيء با عكسبرداری
عبدالحميد بهجتپناه ،جعفر حيراني نوبری ،مهديه حسينقليزاده آالشتي

تصوير مسألهی سهنقطهای 1که همان تعيين موقعيت و وضعيت يک
شيء با استفاده از سه نقطهی مشخصه است ،ابتدا توسط الکروايكس 2در
سال  1433ارائه شد] .[1رياضيدان آلماني ،گرانرت 9برای نخستين بار در

کوچکتر از فاصلهی شيء تا دوربين باشد يا عمق شيء بايد مقدار جزئي
در اطراف يک صفحه تغيير کند.
در سال  1333الگوريتمي با نام خانواده الگوريتمهای جبری خطي،

سال  1841اين مسأله را به صورت جبری حل کرد].[4

توسط کوآن 12و الن 19ارائه شد .اين الگوريتم راهي جبری برای تخمين

3

 poseاست .اين روش يک دستگاه خطي تشكيل داده و سپس تجزيه

برای نخستين بار در سال  1381فيچر 4و بولز اصطالح مسألهی
تصوير  nنقطهای را برای يافتن موقعيت و وضعيت يک شيء با  nنقطهی
مشخصه ساختند].[9

مقادير ويژه را به اين معادالت اعمال ميکند].[6
با مطرح شدن مسائل تعيين موقعيت و وضعيت يک شيء با استفاده

6

از تعداد نقاط مشخصي ا ز شيء و نقاط متناظر آن در تصوير ،محققان

ارائه شد که شامل پيدا کردن درايههای ماتريس تصوير پرسپكتيو با حل

بسياری در جهت يافتن بهترين پاسخ برای اين مسائل تحت شرايط

راحتترين روش ،برای نخستين بار در سال  1363توسط رابرتز

دستگاه معادالت خطي است که اين ماتريس در واقع نگاشتي بين نقاط
مشخصه و تصاويرشان در دستگاه همگن است .يازده درايهی مجهول با
داشتن حداقل شش نقطه مشخصه از شيء و نقاط متناظرشان در تصوير

14

مختلف پرداختند .به عنوان مثال در سال  2111هو و همكارانش حلي
13

برای مسألهی چهارنقطهای( )P4Pو در همان سال وو و هو حلي برای
16

مسألهی  P5Pارائه کردند .در سال  2111بوجانک و همكارانش پاسخي

بدست ميآيند] .[3روش مورد توجهی ديگر از ميان روشهای ارائه شده

کلي برای مسأله  P4Pبرای دوربيني با فاصلهی کانوني نامشخص مطرح

8

کردند] .[19کار آنها درحقيقت حل مقاوم دستگاهي از معادالت جبری

در سال  1383و يوآن 3در سال  1383است .روش ارائه شده توسط تي-

است و از متغيرها و روشهای خاصي برای حل اين دستگاه استفاده

سای وقتي فاصله ی کانوني دوربين و مرکز تصوير نامشخص هستند بسيار

نمودند .تفاوت کار آنها با کساني همچون ابيدی 14و چندرا [14] 18در

مفيد است .همچنين اين روش برای زماني که هفت تناظر داده شده است

اين است که نقاط فضايي انتخابي در روش آنها دلخواه بوده و هيچ

تخمين خوبي از  poseميباشد] .[4هنگامي که فاصلهی کانوني دوربين و

محدوديتي ندارد .پاسخ آنها اگرچه پيچيده است ولي کامالً کلي است.

برای تعيين  ،poseروش ارائه شده توسط تيسای 4در سال  ،1384لوئه

13

مرکز تصوير از قبل کاليبره شدهاند روش ارائه شده توسط يوآن و لوئه

در سال  2112يانگ گو روشي جديد برای مسأله  P4Pبرای

مفيد خواهند بود] 8و .[11با اين وجود هر دو روش به روش نيوتن-

دوربيني که کاليبره نشده است ارائه کرد] .[13در حقيقت اين روش برای

رافسون وابستهاند که دو ايراد مهم را بر آن وارد ميکند .نخستين ايراد

زماني که از تنظيمات خودکار دوربين استفاده ميکنيم و در هر فريم از

اين است که يک  poseتخمين ي بايد برای شروع روند تكراری تخمين

فيلم اين تنظيمات بسته به شرايط تغيير ميکند مفيد است .روشي که آنها

 poseوجود داشته باشد و دومين ايراد اين است که در هر تكرار شبه-

بكار بردند روش خاصي نبوده و روش جبری ساده است که با نگاه

معكوس ماتريس ژاکوبين با ابعاد  N ( 2N  6تعداد نقاط مشخصه) در

هندسي به مسأله و ايجاد مجدد برخي پارامترها توانسته است به پاسخ

روش  Loweيا  N  6در روش  Yuanبايد پيدا شود که از لحاظ

دست پيدا کند.
اين مقاله در دستهی مسائل  P4Pقرار ميگيرد .شايد بتوان گفت

محاسباتي بسيار هزينهبر است.
11

در سال  1332الگوريتم  POSITتوسط دنيل دمنتون و الری

تفاوت بسيار اساسي کار اين مقاله با کارهايي که تاکنون ارائه شده است

ديويس 11ارائه شد] .[2عنوان مقالهی آنها که بسيار جسورانه بود "تعيين

اين ميباشد که در اکثر آنها روابطي که برای دوربين درنظر گرفته شده

 Poseشيء بر مبنای مدل در  23خط برنامهی  "Mathematicaبود.

با استفاده از پارامترهای آن و به صورت روابطي ماتريسي است ،ولي در

 POSITيک روش ترکيبي برای پيدا کردن  poseاست .اين روش بر پايه-

اين مقاله کليهی مراحل از ابتدا تا انتها هندسي بوده و روابط ماتريسي

ی روشهای خطي جبری بنا شده است و مانند روشهای لوئه و يوآن

وجود ندارد .همچنين اين روابط هندسي ارتقا پيدا کرده و برای کليهی

تكرارشونده است ولي به تخمين  poseاوليه و معكوس ماتريس در

خطوطي که از شيء ميتوان مشاهده کرد برقرار است .حل دستگاه

تكرارهايش نياز ندارد POSIT .برای هشت نقطه مشخصه و چهار تكرار،

معادالت غيرخطي که همان سينماتيک مسأله را شرح ميدهد با روش-

بسيار سريع است .اين روش در مقايسه با روش لوئه و يوآن به محاسبات

های بهينه سازی انجام شده و با انتخاب درست شرايط اوليه و متغيرهای

کمتری نياز دارد .تنها نكته ای که در بكارگيری اين روش وجود دارد اين

چهارگانه رسيدن به پاسخي درست تضمين شده است.

است که اندازهی شيءای که تخمين  poseآن مدنظر است بايد بسيار
Perspective three-point Problem

 -2تشکیل تصویر در دوربین روزنهدار
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همانطور که ميدانيد در ابتدا برای تشكيل تصوير روی پرده از
روزنه استفاده ميشد .دليل جايگزيني عدسي در دوربين به جای روزنه

r AB f

r AB p

( )2

اين است که در صورت بزرگ اختيار کردن قطر روزنه ،يک نقطه از
تصوير تشكيلشده ،ميتواند تصوير بيش از يک نقطه از شيء باشد و با
کوچک اختيار کردن آن پرتوهای کافي برای تشكيل تصويری قابل
رويت برای چشم ممكن نيست .بنابراين تصويری که با عدسي ،که وظيفه
همگراکردن پرتوهای زيادی را به عهده دارد ،تشكيل ميشود اين

در رابطهی ( f ،)2فاصلهی کانوني دوربين p ،فاصلهی شيء تا



دوربين rAB ،مولفههای دوبعدی شيء بيان شده در دستگاه مشخص



و  rABمولفههای دوبعدی تصوير بيان شده در دستگاه مشخص ميباشند.

مشكالت را نخواهد داشت .تنها محدوديتي که استفاده از عدسي به جای

در صورتي که شيء مولفهی سوم هم داشته باشد اين رابطه به صورت

روزنه بر ما تحميل مي کند اين است که تصوير با استفاده از روزنه در هر

رابطهی ( )9ميباشد.

 xAB 


 y AB   f
 xAB  p  z AB


 y AB 

فاصلهای از روزنه تشكيل ميشود ،اما تصوير تشكيلشده با عدسي تنها در
فاصلهی  qاز عدسي است .رابطهی معروف ( )1برای دوربين عدسيدار
برقرار است.

( )3

1 1 1
 
f p q

( )1

در معادله باال  xو  yمولفههای اول و دوم و  zمولفهی سوم شيء بر
در اين رابطه فاصلهی شيء تا عدسي دوربين  ،pفاصلهی صفحهی
تصوير تا عدسي دوربين  qو فاصلهی کانوني دوربين  fميباشد .به منظور
سادهسازی ،برای حالتي که  p>>qاست فرض ميشود تصوير در فاصلهی

حسب ميليمتر بوده و تمامي مولفهها در دستگاه مرجع مشخصي بيان
شدهاند.

 -3معرفی دستگاههای مرجع و نحوهی دوران

کانوني از عدسي دوربين تشكيل ميشود(يعني  .)q=fاز آنجايي که

با استفاده از زوایای اویلر

معموالً فاصلهی کانوني در حد ميليمتر است ،فرض ميشود همواره شيء
در بينهايت قرار گرفته و همواره صفحهی تصوير در فاصلهی  fاز عدسي
دوربين قرار ميگيرد .بنابراين ميتوان اينطور فرض نمود که روزنهای
بجای عدسي قرار گرفته و برای هر شيءای که در فاصلهی  pاز صفحهی
روزنهدار قرار داشته باشد تصويری در فاصلهی  fاز اين صفحه تشكيل
خواهد شد .اين همان دوربين روزنهدار است(شكل .)1

برای بيان درست روابط بين نقاط متناظر سه بعدی شيء و دوبعدی
تصوير ،الزم است همانند شكل  2سه راستا و يک نقطه را به عنوان مرجع
قرار دهيم که در کل دستگاه مرجع خوانده ميشوند .از آنجايي که اين
سه راستا چسبيده به حساسه دوربين يا همان  CCDهستند ،اين دستگاه را
دستگاه چسبيده به  CCDيا دوربين ميناميم .نقطه مرجعي که برای
دستگاه  CCDدر نظر ميگيريم نقطهی  Oاست که کمترين مقدار
پيكسل را در هر دو راستا داراست.

p q

B

دستگاه چسبيده به شيء نيز دستگاهي است متعامد که دو راستای
f

اول آن دو راستای همصفحهی متعامداند و راستای سوم هم راستايي
متعامد بر دو راستای اول در جهت راستگرد ميباشد .همچنين نقطهای
دلخواه روی شيء به عنوان نقطهی مرجع روی شيء درنظر گرفته مي-

A

A
B

شود.
O

X

Y

شكل  .1تشكيل تصوير با استفاده از عدسي
که معادل تشكيل تصوير با روزنه درنظر ميگيرند.

رابطهای که با استفاده از قضيه تالس برای دوربين روزنهدار برقرار مي-
باشد ،به صورت رابطهی ( )2است.

Z

شكل  .2دستگاه مرجع چسبيده به CCD

حال برای محاسبهی ميزان دوران دستگاه چسبيده به شيء نسبت به
دستگاه  ، CCDدوراني با استفاده از زوايای اويلر به صورتي که در ادامه
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بيان ميشود درنظر گرفته ميشود که در حقيقت برای رسيدن به موقعيت
شيء با دانستن وضعيت آن و بالعكس ،اين نمايش مورد استفاده قرار مي-

حکم :با استفاده از قضيهی تالس و برقراری فرضيات فاصله کانوني
دوربين بدست ميآيد.
اثبات :برای تصوير اين شيء صفحه مانند ،رابطهی ( )4براساس

گيرد.
همانطور که در شكل  9مالحظه ميشود ابتدا دستگاه حول محور

 zآن به صورت راستگرد به اندازهی  دوران داده شده تا به دستگاه

قضيه تالس برقرار است.

 xAB 


 y AB   1  f x 
 xAB  p  f y 
 
 y AB 

شمارهی يک برسد ،سپس حول محور  yدستگاه شمارهی يک به اندازهی
 βدوران داده ميشود تا به دستگاه شمارهی دو برسد و در نهايت حول

( )4

محور  xدستگاه شمارهی دو به اندازهی  دوران داده ميشود تا به
دستگاه شمارهی سه برسد.[16] .

در اين رابطه  f xو f y

Y

Y1,Y 2

X1
X
Y3

X2, X3

l









فاصلهی کانوني در دو راستای  xو

y

هستند که به دليل متفاوت بودن اندازهی پيكسلها (  ) sx , syبر حسب
ميليمتر در دو راستای  xو  yبوجود ميآيد .در حقيقت به اين دليل که
مولفه های تصوير با واحد پيكسل در اختيارمان قرار دارند ،با وارد نمودن
اين فاکتورهای اندازهی پيكسلها در رابطهی (  )4واحد تمام عناصر به
ميليمتر تبديل شده ميشود .همچنين رابطهی ( )3برای فاصلهی کانوني
در راستاهای  xو  yبرقرار ميباشد.





Z , Z1

Z2

Z3

f
f
, fy 
sx
sy

( )5

fx 

با جايگذاری مقادير معلوم در رابطهی (  )4مقدار فاصلهی کانوني
شكل  .9دوران سه بعدی با استفاده از زوايای اويلر

 -4تعیین فاصلهی کانونی دوربین با استفاده از
تصویر یک شیء مشخص
برای تعيين موقعيت و وضعيت يک شيء با مدل مشخص،
معلومات ،مولفههای سهبعدی شيء بيانشده در دستگاه شيء ،مولفههای
دوبعدی تصوير بيان شده در دستگاه  CCDميباشند و مجهوالت

بر حسب ميليمتر بدست ميآيد .با اين کار دوربين کاليبره شده و به دليل
اينكه از اين مقدار فاصلهی کانوني در روابط محاسبهی موقعيت و
وضعيت استفاده ميکنيم ،تصاوير ديگری که با دوربين تهيه ميکنيم بايد
با همان تنظيماتي باشد که اين تصوير ،گرفته شده است .بنابراين در ادامه
فاصلهی کانوني جزء معلومات ميباشد.

 -5تعیین موقعیت و وضعیت یک قلم

موردنظر مولفههای سه بعدی شيء بيان شده در دستگاه  CCDو اندازهی

برای سادهسازی مسألهی تعيين موقعيت و وضعيت ،شيء مورد نظر

برداری است که ابتدای آن مرکز تصوير و انتهای آن نقطهی دلخواه

را سادهترين نوع ،يعني يک قلم انتخاب ميکنيم .دوران قلم ميتواند تک

مشخص شده روی شيء است .طبق رابطهی ( )9که بر اساس قضيه تالس

بعدی به معنای تکزاويهای بودن آن (شامل  αو يا شامل  )βيا دوبعدی

نوشته شده است فاصلهی کانوني نيز نامشخص ميباشد .بنابراين قبل از

به معنای دوزاويهای بودن آن (شامل هر دو زاويهی  αو  )βباشد .نقطهی

تعيين موقعيت و وضعيت بايد  fرا محاسبه نمود تا در ادامهی کار  fمعلوم

ابتدايي قلم نيز ميتواند روی محور اصلي دوربين (محوری که از مرکز

باشد .به عبارت ديگر يکبار دوربين کاليبره ميشود و در ادامه کار اين

 CCDو روزنه عبور کرده و عمود بر  CCDاست) باشد ،يا نسبت به اين

تنظيمات تغييری نميکنند.

محور به اندازه  yدر راستای Yاختالف داشته باشد (نقطهی ابتدايي

قضیه :اگر مولفههای شيءای مشخص و تصوير آن در يک

روی صفحه  YZقرار داشته باشد) يا ميتواند نسبت به محور اصلي به

دستگاه و فاصلهی شيء تا دوربين مشخص باشند ،آنگاه فاصلهی کانوني

اندازهی  xدر راستای  Xو به اندازهی  yدر راستای  Yاختالف داشته

دوربين بدست ميآيد.

باشد (نقطه ابتدايي دلخواه باشد) .البته دوران روی صفحهی  XZمشابه

فرضیات :تصويری از شيءای صفحه مانند که در راستاهای  xو y

دوران روی صفحه  YZميباشد .همچنين فرض ميشود مولفهی سوم

مولفه داشته ولي مولفهی سومي ندارد موجود است .فاصلهی شيء تا

نقطهی ابتدايي قلم همواره به اندازهی  dاست و مقدار  dرا ميدانيم .به

دوربين اندازهگيری شده و در اختيارمان قرار دارد .مولفههای اول و دوم

اين ترتيب قلم ميتواند در نه حالت مختلف در مقابل دوربين قرار بگيرد.

شيء ) (xAB, yABو مولفههای اول و دوم تصوير ) (xAB , yAB

برای طوالني نشدن بحث ،حالت نه ،يعني پيچيدهترين حالت

مشخص ميباشند.
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قضیه :اگر فاصلهی کانوني دوربين مشخص باشد ،با استفاده از

d
dz

تصوير يک قلم ميتوان به موقعيت و وضعيت آن رسيد.

1

فرضیات :شيء مورد نظر قلم بوده و دورانآن دوبعدی است و

فاصلهی قلم تا دوربين يا  dمشخص است.
حکم :با استفاده از قضيهی تالس و برقراری فرضيات ،موقعيت و
وضعيت يک قلم تعيين ميگردد.
اثبات :روابط هندسي حاکم بر اين حالت به صورت رابطهی ()6
ميباشد.
d 
x
f 
d
l  l
d 
f
y  y
f 

x 

d
d
x, y  y
f
f



y y
l
tan()    x 
x x
)1  tan2 (

x 

()6

همچنين با تعريف زاويه  خواهيم داشت:
y  y y  y y  y


) ( y  y)  ( x  x) tan(
x  x x  x x  x
بنابراين:

tan( ) 

2

)( x  x)  ( y  y

a

( x  x) (1  tan ( )) 1  z
d

نقطهی ابتدايي آن به اندازهی  xدر راستای  Xو به اندازهی  yدر

راستای  Yنسبت به محور اصلي اختالف دارد و طول قلم معلوم است.





( x  x)2  ( y  y)2

2

2

) a  ( xx ) ( yy


2

2

a
))  a  z  ( x  x) (1  tan 2 (
d
a
z  l 2  x2  y 2

))  a  l 2  x2  y 2  ( x  x) (1  tan 2 (
d
d ( x  x)k
)) k  (1 tan2 (

 l 2  x2  y 2 
d
a
dkx d xk
 l 2  x2  y 2 

d
a
a
(8
d xk
q
d
dkx
2
2
2
a
 l  x  y 
q
)
a
dkx
 l 2  x 2  y 2  (  q) 2
a
2 2 2
d
k x
dkx
 l 2  x2  y 2 
 q2  2q
2
a
a
d 2 k 2 x2 2
dkx
y c1x d1
2
2
2

l  x  (c1x  d1 ) 
 q  2q
a2
a
2 2 2
dk x
dkx
 l 2  x2  c12 x2  d12  2c1d1x 
 q2  2q
a2
a
2 2
d
k
2
qdk
( x2 ( 2  1  c12 )  x
 2c1d1 )  q2  l 2  d12  0
a
a
حال با جايگذاری xها در رابطهی ( )3دو مقدار هم برای  yو

()4

y  x tan()  x tan()  y  y  c1x  d1
نمای بزرگتر بخشهايي از شكل  4و نمای دوبعدی آن مطابق

بدست ميآيند.

y  c1 x  d1
dk
z  ( x  x)  d
a

() 3

شكلهای  3و  6خواهند بود که برای درک بهتر روابط نشان داده شده
است.مطابق شكل  4رابطهی ( )8را خواهيم داشت.
با حل رابطهی ( )8مقدار  xيا مولفهی اول قلم بدست ميآيد .ولي
همانطور که مشاهده ميکنيد معادلهی بدست آمده از درجه دوم است،
در حالي که انتظار داشتيم تنها يک پاسخ برای  xداشته باشيم .دليل اين
موضوع با توجه به شكل  4مشخص ميشود.
در شكل  ،3دايرهای به شعاع طول قلم رسم شده است .فاصلهی

z

اگر قلمي با طول مشخص را به اندازهی  αو  ،βبه صورتي که بيان
شد ،دوران دهيم مولفههای شيء در دستگاه مرجع به صورت زير خواهند
بود که با استفاده از اين روابط با دانستن وضعيت شيء (يعني همان
زوايای دوران) ميتوان به مولفههای آن در دستگاه مرجع رسيد.
()11

نقطهی ابتدايي قلم يا همان مرکز دايره از روزنهی دوربين  dاست.

x  l cos  cos
y  l cos  sin 
z  l sin 

همانطور که از روی شكل مشخص است دو مقدار برای مولفهی سوم و
درنتيجه دو مقدار برای تمام مولفههای قلم بدست ميآيد .بنابراين با

با استفاده از رابطهی ( )11زوايای دوران اويلر نيز با استفاده از روابط

تصوير قلمي که در مقابل دوربين قرار گرفته دو پاسخ مختلف بدست

زير بدست ميآيند.

خواهد آمد.

y
x
()11
z
) (   sin 1
l
در اين حالت قرارگيری قلم در مقابل دوربين ،تعيين موقعيت قلم به معني

) (   tan 1

تعيين موقعيت نقطهی ابتدايي آن يا بدست آوردن  xو  yوهمچنين
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z

le
xe y e

m
y  y

x 

cm
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l
x  x



y 

x



y



d

f

x


z

x


c

 y
y

شکل  .4پیچیدهترین حالت قرارگیری قلم در مقابل دوربین.

z

le
xe y e

m
y  y

x 

l 

f

x



l



x 

y 



c
x  x



x



y
y

y

z
شکل  .5نماهای بزرگشدهی ابتدا و انتهای شکل .4

m

cm

(x  x)2  ( y  y)2



z
( x    x ) 2  ( y    y ) 2

d

f


شکل  .6نمای دوبعدی شکل .4
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] C  [C1 C2 C3
l1 cos  cos  
C1   l1 cos  sin  
 l1 sin  

C1
l

 1

z1  0

C2

l 

2

l

z2  0

d
()12

شكل  .4وجود دو پاسخ مختلف برای قلمي که در مقابل دوربين قرار گرفته.

l2 cos  sin  sin   l2 sin  cos  
C2  l2 sin  sin  sin   l2 cos  cos  


l2 cos  sin 
l3 cos cos  cos   l3 sin  sin  
C3   l3 sin  sin  cos   l3 cos  sin  


l3 cos  cos 

دانستن  dبوده و تعيين وضعيت قلم بدست آوردن زوايای دوران
آن ميباشد .که با استفاده از روابط ( )3( ، )8( ،)6و ( )11موقعيت و
وضعيت قلم تعيين ميگردند.

 -6تعیین موقعیت و وضعیت یک مکعب

همچنين با استفاده از بخش قبل ،برای قلمي که دوراني دوبعدی پيدا

قضیه :اگر فاصلهی کانوني دوربين مشخص باشد ،با استفاده از تصوير

کند و نقطهی ابتدايياش دلخواه باشد به مقادير سه مولفهی اين قلم در

يک مكعب ،موقعيت نقطهی مشخصي از اين مكعب و وضعيت دستگاه

راستاهای  y،xو  zميتوان رسيد .ماتريس دوران در حقيقت همين مولفه-

متعامد چسبيده به آن يا به عبارتي زوايای دوران سه بعدی آن بدست

های سه بعدی قلم در موقعيت و وضعيت نهايي هستند به عبارتي داريم:

خواهند آمد.
فرضیات :شيء به جای قلم ،سه قلم متعامد يا يک مكعب است .طول

x3 
y3 
z3 

()19

اين سه قلم يا يالهای مكعب نيز مشخص هستند .فاصلهی مكعب تا

x2
y2
z2

 x1
C   y1
 z1

دوربين نامشخص است.
که زيرنويسهای يک و دو و سه به ترتيب برای يالهای اول و دوم

حکم :با استفاده از روابط بدست آمده در قضيه قبل و برقراری فرضيات،

و سوم ه ستند .بنابراين اگر با استفاده از نتايج بخش قبل ،مولفههای هر

موقعيت و وضعيت يک مكعب تعيين ميگردد.

کدام از سه راستای دستگاه را پيدا شود ،در حقيقت ماتريس دوران بين

اثبات :اين حالت ،مجهوالت و معلوماتي به حالت قبل که تنها يک
قلم بود ،اضافه نمود .در حالتي که شيء يک قلم بود تنها دو زاويه دوران
مطرح بود ولي در اين حالت سه زاويه دوران حول سه قلم يا سه يال
مكعب (همان زوايای اويلر) مطرح ميباشد ولي از طرفي ويژگي متعامد
بودن يالها و طول يالها به ويژگيهايمان اضافه شده است و اينبار سه
تصوير به جای يک تصوير در اختيار قرار دارد .انتظارمان اين است که
اگرچه در حالت قبل عالوه بر دانستن فاصلهی کانوني دوربين و تصوير،

دو دستگاه  CCDو دستگاه چسبيده به مكعب بدست خواهد آمد و با
استفاده از روابطي که مولفههای اين ماتريس دوران با زوايای دوران
دارند ،زوايای دوران محاسبه ميشوند.
نكتهای که پس از انجام اين کار بوجود آمد و قابل پيشبيني نيز بود،
اين است که به دليل وارد شدن sinها و cosها در روابط ،در محاسبهی
زوايا خطايي بوجود مي آيد که منشأ آن خطای عددی است و برای
جلوگيری از اين خطاها ميتوان از چهارگانها استفاده نمود.
با استفاده از چهارگانها ماتريس دوران به صورت زير بيان ميشود:

به دانستن فاصلهی شيء تا دوربين يا  dهم نياز بود ،در اين حالت نبايستي
نيازی به دانستن فاصلهی شيء تا دوربين وجود داشته باشد.

 1  2 22  2 32 2(1 2   3 4 ) 2(1 3   2 4 )


C  2(1 2   3 4 ) 1  212  2 32 2( 2 3  1 4 ) 
2(1 3   2 4 ) 2( 2 3  1 4 ) 1  212  2 22 



()14

بنابراين در اين حالت که شيء به جای يک قلم ،سه يال متعامد
است ،به دنبال موقعيت و وضعيت شيء و همچنين فاصلهی آن تا دوربين
هستيم .همچنين بايد بتوان ابتدا و انتهای اين سه يال متعامد را در تصوير
مشاهده کرد يا حداقل چهار نقطه از مكعب را در اختيار داشت که غير
همصفحه بوده و بيانشان را در دستگاه شيء بدانيم.
همانطور که ميدانيم اگر دستگاهي به صورتي که در شكل  9نشان
داده شد دوران پيدا کند ،ماتريس دوران آن به صورت زير ميباشد].[19

همچنين رابطهی ( )13همواره بايد برای چهارگانها برقرار باشد و
همين محدوديت است که از بوجود آمدن خطای عددی جلوگيری مي-
کند.
()13
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بنابراين:

بنابراين به جای بدست آوردن مستقيم زوايای دوران ،ابتدا چهار

a
1

d z
2
2
 d x   d y 
 d x   d y 
l 2  z 2 
 
  2 x
  2 y

f
f

 

 f   f 

چهارگان و فاصلهی شيء تا دوربين را بدست ميآمده ،سپس با توجه به
رابطهای که اين چهارگانها با عناصر ماتريس دوراني که شامل زوايای
دوران است دارند به مقدار زوايای دوران ميرسيم.

2
2
 d x   d y 
 d x   d y 
( ad az )2 l 2  z2 
 
  2 x
 2 y

f
f

 

 f   f 

با توجه به حالت نه قلم رابطهی ( )16برای هر قلمي که در مقابل
دوربين قرار داشته باشد برقرار است.

d
dz

()16



()21

( x  x)2  ( y  y)2

2
2
 d x   d y 
 d x   d y 
a2d 2 a2 z2 2a2dz l 2  z2 
 
  2 x
 2 y 
 0
f
f

 

 f   f 

 2x 

 2
2
2
x
y 
  dy  2y   l  0
 z a2 1  d  a2 ( )2 ( )2   dz 2a2  dx 

 f 
f
f
f







 

 

( x  x)2  ( y  y)2

با توجه به رابطهی ( ،)21ميتوان ثابتهای رابطهی ( )21را تعريف نمود:
اين رابطه يک رابطهی بسيار کليدی است .آنچه که داريم تنها

m1   a2  1



x 2 y 2 
2
m2  a  ( )  ( ) 
f
f


m3  2a2

2
2
  m1z  m2d  m3dz  m4dx  m5dy  m6  0
2x
m4 

f


2y
()21
m5 

f


m6  l 2


تصويری از قلم است .بنابراين بايد سعي کنيم تا جايي که ميتوانيم در
رابطهی فوق مولفههای تصوير را وارد نماييم .بر اساس بخش قبل رابطهی
( )14برقرار است.

d
)( y  y
f
d
)( x  x)  ( x  x
f

( y  y) 

()14

بنابراين برای هر يک از اين يالها رابطهای به صورت ( )21وجود

بنابراين رابطهی ( )18استخراج خواهد شد.
d
dz



( x  x)2  ( y  y)2
2

)( x  x)  ( y  y
2

2

2

d
 d

 f ( x  x)    f ( y  y) 
 
  d
 
x2  y2  x2  y2  2xx  2 yy d  z
2

 ( x  x)   ( y  y) 
d 
 

 f   f 

2

 ( y  y) 


 f 

2

 ( x  x) 
 f 



1
d
z
 d x   d y 
 d x 
 d y 
l 2  z2  

 2x 
 2y 




 f   f 
 f 
 f 

()18

نمود .چهارگانها و  dمجهوالت هستند و تا به اينجا سه رابطه بدست آمد
که با جايگذاری به صورت روابط ( )22بيان ميشود.
2

2

2

 ( x  x)   ( y1  y) 
a1   1
 

f
f

 

2

m11   a12  1

2

d

2
2
d
z












d x
d y
d x
d y
l 2  z2  
   f   2x  f   2 y  f 
f

 








دارد که به جای  xو  yو  zمقاديرچهارگاني آنها را ميتوان جايگذاری





x 2 y 2
) () 
f
f

( m21  a12 

m31  2a12
2x
m41 
f
2y
m51 
f

()22

m61  l12
x1  1  2 22  2 32
) y1  2(1 2   3 4
) z1  2(1 3   2 4
5  d

برای سادهتر شدن روابط ،پارامتر  aبه صورت رابطهی ( )13تعريف
ميشود.
()13

2

 ( x  x)   ( y  y) 
a 
 

f
f

 

2

m11z 2  m21d 2  m31dz  m41dx  m51dy  m61  0
برای دو يال ديگر نيز دو رابطهی ديگر بر حسب پنج

مجهول(چهارگانها و  )dبدست ميآيد .بنابراين رابطهی ( )29با استفاده
از سه يال استخراج ميشود.
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f1 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0

()29

12   22   32   42 1  0
f1 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g1 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0

()28

رابطهی مهم ديگری که در پيچيدهترين حالت قلم بدست آمد به
صورت رابطهی ( )24ميباشد.
)y  y ( y  y

 y  x tan( )  x tan( )  y
)x  x ( x  x
d x
d y
(  y  x tan( ) 
( ) tan( ) 
)0
f
f
(
x tan( )  y
(  y  x tan( ) 
)d  0
)24
f
tan( ) 

x tan( )y

راهكار پيشنهادی ،استفاده از روابط مربوط به متعامد بودن سطرها و
ستونهاست .بنابراين سه رابطهیديگر به صورت ( )23وجود دارد.

x12  y12  z12  l12  0  h1 (1,  2 , 3 ,  4 , 5 )  0

t1 tan( ); t2 

f

 y  t1x  t2d  0

()23
برای سادهتر نمودن روابط ،پارامترهايي به صورت ( )23تعريف مي-
شوند.

x32  y32  z32  l32  0  h3 (1,  2 , 3 ,  4 ,  5 )  0
معادالتي که موجود هستند به صورت ( )91ميباشند.

y  y
x tan( )  y
1
tan( )  1
; t  tan( ); t 
1 x  x 11
1 21
f
1
y  y
x tan( )  y
2
tan( )  2
; t  tan( ); t 
2 x  x 12
2 22
f
2
y  y
x tan( )  y
3
tan( )  3
; t  tan( ); t 
3 x  x 13
3 23
f
3

()23

x22  y22  z22  l22  0  h2 (1,  2 , 3 ,  4 ,  5 )  0

12   22   32   42 1  0
f1 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g1 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
h1 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
h2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
h3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0

()91

سه رابطهی ديگر برای سه يال به اين صورت رابطهی ()26خواهد
شد.

y1  t11 x1  t21d  0
y2  t12 x2  t22 d  0
y3  t13 x3  t33d  0

()26

با جايگذاری سه مولفه بر حسب چهارگانها و  dخواهيم داشت
رابطهی ( )24استخراج ميشود.

()24

در شبيهسازی با استفاده از ده معادله و پنج مجهول رابطهی ()91
توانستيم به مقادير چهارگانها و فاصلهی شيء تا دوربين دست يابيم .با
استفاده از مقادير چهارگانها و روابط موجود برای ماتريس دوران مي-
توان مولفههای يكتايي برای هر سه يال استخراج کرد .به عبارتي ماتريس
دوران رابطهی  19بدست آمد.
تنها گام باقيمانده اين است که با استفاده از عناصر ماتريس

g1 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g2 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g3 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0

دوران ،زوايای دوران را محاسبه نمود .با استفاده از رابطهی  12مجهوالت
يعني زوايای دوران و فاصلهی شيء تا دوربين با رابطهی  91بدست مي-
آيند .حال بايد با استفاده از ابزاری رياضياتي به حل اين ده معادله به
منظور بدست آوردن پنج مجهول پرداخت.

معادالتي که تا به اينجا بر حسب چهارگان و  dبدست آمدند به

سازی ،با اين معادالت هم به پنج مجهولمان دست يابيم.

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

l1 cos  sin  y1
y
)     tan 1 ( 1
l1 cos  cos  x1
x1
z1
z
sin  
)    sin1 ( 1
l1
l1
l2 cos  sin  z2
z
tan  
)     tan 1 ( 2
l3 cos  cos  z3
z3
tan  

صورت رابطهی ( )28هستند.
هفت معادله و پنج مجهول موجود است .ولي نتوانستيم در شبيه-

d  5

()91
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 -7نکات مربوط به شبیهسازی و حل معادالت

گرفته و شرايط اوليهی مربوط به آن وجود دارد و حتماً در زماني بسيار

در شبيهسازیای که انجام شد سعي شد با استفاده از تابع  fsolveدر

کم به پاسخ درست منتهي ميشود .همچنين شرط استفاده از شرط اوليهی

نرمافزار  MATLABکه برای حل معادالت غيرخطي مفيد است ،با

ديگر را اين قرار داريم که مجموع قدر مطلق سطرهای تابعي که شامل ده

استفاده از روش گاوس -نيوتن  ،با دادن ده معادله به پنج مجهول مورد

3

معادله بود بزرگتر از  10شود.

T

نظرمان دست يابيم.
يكي از ايرادات الگوريتمهای بهينهسازی وابستگي شديد آنها به

t2

t3

حدس اوليهای درست است و حتي ممكن است با نادرست بودن اين

t1

t6

حدس ،الگوريتم به پاسخي همگرا نشود.

t5
.

با توجه به بازهای که هر يک از زوايای دوران ميتوانند تغيير

.

کنند حالتهای مختلفي برای دسته زوايای دوران بوجود ميآيد .فرض

.

کنيد فضای  Tفضايي باشد که تمام اين حالتهای مختلف را مي-

tn

پوشاند(شكل  .)8از آنجايي که رسيدن به تمام حالتهای فضای  Tتنها

شكل  . 8فضای دربرگيرندهی تمام حالتهای ممكن

با يک شرط اوليه امكانپذير نيست ،چندين شرايط اوليه الزم داريم که

زوايای دوران

هر کدام از آنها زيرفضايي از  Tرا ميپوشانند .فرض کنيد با شروع از
شرايط اوليه شماره يک ميتوان به ده حالت مختلف در فضای  Tرسيد
ولي به حالت يازدهم در فضای  Tنميتوان رسيد .اين ده حالت زير
فضايي از  Tهستند که با شرايط اوليه شمارهی يک قابل دستيابي-
هستند( .) t1حالت يازدهم و چند حالت ديگر فرضاً زيرفضای دومي را
تشكيل ميدهند که برای رسيدن به آنها شرايط اوليهی شمارهی دو الزم
است( .)t2به اين ترتيب اگر فضای  Tشامل  nزيرفضا( t1تا  )tnباشد که
برای دستيابي به هر کدام از زيرفضاها شرايط اوليهی  Qnالزم باشد ،با

در انتخاب مقدار اوليه به اين نكته توجه کرديم که چون چهار
مجهول اول چهارگانها هستند بايد جمع مجذورشان يک باشد و مجهول
پنجم هم که فاصله شيء تا دوربين است بايد عدد مثبتي باشد .برای
انتخاب بهتر مقدار اوليه فاصلهی شيء تا دوربين با اين فرض که يالها
کامالً در صفحهی موازی  CCDقرار دارد مقدار فاصله را برای هر کدام
از يالها بدست آورديم .سپس با ميانگينگيری از هر دو فاصلهای که
نزديكتر به هم بودند مقداراوليهی فاصلهی شيء تا دوربين را تخمين

در اختيار داشتن شرايط اوليههای  Q1تا  Qnکل فضای  Tپوشانده شده و

زديم.

اين است که مقدار  nچند است يا چند زيرفضا در فضای  Tوجود دارد و

اين است که بايد مقادير درستي از  β ،αو 

دستيابي به تمام حالتها امكانپذير است .تنها نكتهای که باقيميماند
مقدار Qهای متناظر اين  nزيرفضا چه مقاديری هستند.
در برنامهی شبيهسازی مستقيم(برنامهای که در آن با استفاده از
ماتريس دوران مقادير چهارگانها بدست ميآيند) ،اگر زوايای دوران را

t4

نكتهی قابل توجه ديگری که در شبيهسازی بايد به آن توجه شود،
انتخاب شوند از آنجايي

که مقادير اين زوايا با توابع  Arc sinو  Arc tanبدست آمدند ،دانستن
بازهی اين توابع مفيد است .زوايای که با  Arc tanبدست ميآيند در
بازهی صفر تا  181درجه جواب يكتايي خواهند داشت .زوايايي که با

بدانيم مقدار چهارگانها بدست ميآيند .اما در برنامهی شبيهسازی

 Arc sinبدست ميآيند در بازهی  -31تا  31درجه جواب يكتايي

دوران برسيم .هدف ما در اين مقاله اجرای برنامهی شبيهسازی معكوس

استفاده ميشوند ،در بازهی صفر تا  181درجه باشند و زاويه βای که

معكوس با دانستن چهارگانها به عنوان شرايط اوليه ،بايد به زوايای
ميباشد ،ولي به دليل نداستن چهارگانها نياز داريم تا برنامهی شبيهسازی
مستقيم را اجرا نموده و از نتيجهی آن به عنوان ورودی برنامهی شبيه-
سازی معكوس استفاده کنيم .به اين منظور با يک شرط اوليه برنامه شبيه-
سازی معكوس را اجرا نموديم .سپس برای حالتي که برنامه معكوس به

خواهند داشت .لذا بايد زوايای  αو  که برای بررسي صحت برنامه
برای بررسي صحت برنامه استفاده ميشوند ،در بازهی  -31تا  31درجه
باشد.

 -8آزمایش عملی

جواب نرسيد (که همان رسيدن به زير فضای ديگر ميباشد) برنامه

در آزمايش عملي به جای قسمتي از برنامهی شبيهسازی که شبيهساز

مستقيم را اجرا نموده تا شرايط اوليهی مربوط به زيرفضای جديد را پيدا

دوربين بود ،از خود دوربين استفاده ميشود و چهار نقطهی تصوير که

کنيم .با افزودن اين شرايط اوليه به برنامهی معكوس برنامه را اجرا نموده

قبالً نتيجهی برنامهی شبيهساز بود اينبار از روی تصوير انتخاب خواهد

و مجدداً با رسيدن به حالتي که به جواب نرسيد کار قبلي را تكرا مي-

شد .انتخاب دستي اين نقاط خطايي را بر فرآيند اعمال ميکند .اين نقاط

کنيم .اگر چه اجرای کامل برنامهها برای رسيدن به  nتا شرايط اوليه کار

روی قسمتهايي از تصوير انتخاب ميشوند که اندازهی واقعي آنها را

زمان بری است ولي زماني که از اين برنامه در عمل استفاده کنيم ،حالتي

روی شيء بدانيم و روی سه راستای عمود بر هم قرار داشته باشند.

که در عمل وجود دارد حتما در يكي از زير فضاهای فضای  Tقرار
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عبدالحميد بهجتپناه ،جعفر حيراني نوبری ،مهديه حسينقليزاده آالشتي

تجهيزات مورد نيازبرای آزمايش عملي ،دوربين و پايه آن ،تئودوليت و

تئودوليت گرفته و با اين عكس مقدار فاصلهی کانوني را در اين حالت با

پايه آن و خط کش ميباشد.

استفاده از روابط موجود بدست آورده و ديگر تنظيمات لنز را تغيير نمي-

دوربين مورد استفاده مدل  DMK 41BU02است .پيكسلهای اين

دهيم (شكل .) 3

دوربين مربعي و به ضلع  4.65103ميليمتر هستند.

سپس تئودوليت را به اندازهی دلخواه دوران داده ،عكسي را در اين

پايه دوربين را ميتوان با استفاده از تراز حبابي نصب شده روی اين پايه

حالت ذخيره نموده و مقدار زويای افقي و عمودی را روی تئودوليت

تراز نمود .سپس بايد شيء ای که سه راستای عمود بر هم دارد را در محل

خوانده و يادداشت ميکنيم .سپس اين

عكس را در نرمافزار MATLAB

مناسب ،روبروی دوربين قرار داد .اما بايد بدانيم اين سه راستا به چه اندازه

خوانده و سعي مي کنيم سه يال مربوط به شيء را طوری انتخاب کنيم که

دوران يافتهاند .همچنين فاصلهی شيء تا دوربين را بايد بطور دقيق اندازه

طول آنها روی تصوير با استفاده از برچسبهای مدرج در اختيار باشد.

گرفت تا خروجيهای مورد انتظار از برنامه مشخص باشند.

در اين حالت شش مولفهی پيكسلي دوبعدی از يالها در اختيار داريم.

تئودوليت دوربيني است شامل سه تراز ،که ميتوان با استفاده از آنها
تئودوليت را به خوبي روی افق تراز کرد .همچنين با انتخاب نقطهی
مشخصي ميتواند فاصله مرکز خودش را تا آن نقطه بدهد .همچنين مي-
توان زاويه افقيای را برايش به عنوان زاويهی صفر تنظيم نمود و هر
دوراني که از اين صفرِ تنظيم شده پيدا کند ،را در دو راستای افقي و
عمودی نمايش دهد .همچنين سه راستای عمود بر هم ميتوان روی
گوشههای اين دوربين مشخص نمود .با توجه به اين موارد ،تئودوليت
گزينهی مناسبي برای جسم موردنظرمان ميباشد.

نقطهی ابتدايي يكي از يالها را به عنوان نقطهی موردنظر روی شيء
انتخاب ميکنيم و با تفاضل نقطهی انتهايي از نقطهی ابتدايي دو يال ديگر
دو مولفهی پيكسلي دوبعدی برای دو يال ديگر بدست ميآوريم که در
حقيقت با اين کار به جای سه نقطه و سه راستا از شيء ،يک نقطه از شيء
و سه راستا در اختيار داريم .به عبارت ديگر حداقل چهار نقطهی مشخصه
از شيء انتخاب ميشوند (شكل .) 11

شماره
آزمایش

1







d

متغیر

(درجه)

(درجه)

(درجه)

(ميليمتر)

مقدار

1

13/32

1/23

9484

واقعی
نتیجه

1/41

21/44

1

9312

برنامه
مقدار

2

واقعی
نتیجه

1
- 1 /9

1 /3
-1/13

21
22/8

9484
9482

برنامه
مقدار

شكل  .3همراستا نمودن خط ديد لنز و تئودوليت برای محاسبهی فاصلهی کانوني.

9

نتیجه

تئودوليت را روی پايهی آن در راستای دوربين قرار ميدهيم و سپس آن

متر چسبانده تا بتوان از روی تصوير فاصلهی بين نقاط انتخابي را دانست.

مقدار

4

واقعی
نتیجه

تنظيمات لنز دوربين را به گونهای تغيير داده که تصوير واضحي از

1
-1/48

1/19
2/116

91/11
99/9

9484
9319

برنامه

تئودوليت روی کامپيوتر مشاهده شود.
سپس خط ديد لنز دوربين و تئودوليت که به عنوان جسم موردنظر است

-9

91/33

23/64

9489

برنامه

را به دقت تراز ميکنيم .روی قسمتهای مختلف تئودوليت و از جمله
روی سه راستای عمود بر هم آن ،برچسبهای مدرج با دقت يک ميلي-

واقعی

1

91/16

23

9484

مقدار

3

واقعی

را همراستا مينماييم .سپس با استفاده از گزينه موجود روی تئودوليت

نتیجه

مقدار فاصله ی مرکز تئودوليت تا مرکز لنز را پيدا کرده و سپس اين

برنامه

1
-9/46

44/33
44/31

41/83
41/46

9484
9319

فاصله را با طول لنز که با خطکش اندازهگيری شده ،جمع نموده تا فاصله
مرکز تئودوليت تا  CCDدوربين بدست آيد .در اين حالت عكسي از
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. تئودوليت دوران داده شده و راستاهای مرجع چسبيده به آن.11 شكل

شرط توقف در برنامهی شبيهسازی به دليل دقيق بودن دادهها کمتر
 ولي حال که در انتخاب نقاط خطايي.شدن خطا از حد مشخصي بود
 بايد بعد از اجرای کامل برنامه بهترين جواب را انتخاب،وجود دارد
 که ممكن است خطای اين بهترين جواب بيشتر از شرط توقف،نمود
 نتيجهی بدست آمده در آزمايشهای مختلف را در.برنامه باشد
جدول زير مشاهده ميکنيد که خطای آن دو تا سه درجه برای
زوايای دوران و دو تا سه سانتيمتر برای فاصلهی تئودوليت تا
.دوربين است

 نتیجهگیری-9
 روشي جديد برای تعيين موقعيت و وضعيت يک،در اين مقاله
 در ابتدا برای بهتر.جسم مشخص متعامد با دانستن مدل شيء ارائه شد
پيمودن مسير شيء را قلمي فرض نموده که فاصلهی آن تا دوربين معين
 با نتيجهی بدست آمده از پيچيدهترين حالت قرارگيری قلم در.است
 با شبيهسازی به. ده معادله برای شيءای مكعبي بدست آمد،مقابل دوربين
 برای جلوگيری از مشكالت عددی.بررسي صحت اين روابط پرداختيم
چهارگانها را بكار برده و با انتخاب مجموعهای از شرايط اوليه درست و
کامل برای تمام زوايا دوران در کمتر از سه ثانيه به موقعيت و وضعيت
يک جسم مكعب با داشتن تصوير چهار نقطهی مشخص روی آن
.رسيديم
با معرفي چهارگانها شرايط اوليه را به صورت مجموعهای از
شرايط اوليه انتخاب و از بهترين شرط اوليه برای هر حالت ممكن استفاده
 در مرحلهی شبيه سازی به دليل دقيق بودن نقاط انتخابي خطايي.نموديم
.وجود نداشت
در آزمايشهای عملي که نقاط انتخابي دقيق نبوده و با خطايي
بدست مي آيند با خطای کمتر از سه درجه برای زوايای دوران و کمتر از
سه سانتيمتر برای فاصلهی شيء تا دوربين به صحت روابط موجود و

.شبيهسازی پي برديم
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