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  بيناواسنج: فصل چهارم
  

 دوربين، لنز و دام كه شامل(افزار بيناواسنج براي كاليبراسيون سيستم تصويربرداري  در اين فصل به معرفي نرم
افزار براساس  اين نرم. پردازيم مي) شود از اينجا به بعد براي سادگي، به مجموعه آنها صرفا دوربين اطالق مي

افزار امكان محاسبه پارامترهاي ذاتي  به كمك اين نرم. الگوريتم معرفي شده در فصل دوم توسعه داده شده است
بايد توجه داشت كه . آيد جاج تصاوير اخذ شده از دوربين فرآهم ميو خارجي دوربين و همچنين، رفع اعو

توان با  نيز كامال با خروجي بيناواسنج هماهنگ بوده و مي) فصا پنجم(آر -وي-افزار تصويربرداري بينا اي نرم
را به آر، فرآيند تصحيح تصاوير در حين تصويربرداري -وي- افزار به بينا اي معرفي پارامترهاي خروجي اين نرم

  . واقعي انجام داد-صورت زمان
فرآيند كاليبراسيون شامل مراحل . افزار بيناواسنج نشان داده شده است  پنجره اصلي نرم1- 4در شكل 

تصويربرداري، تشخيص شاخص در هر تصوير، محاسبه پارامترهاي ذاتي دوربين و اعوجاجات لنز و آناليز خطا 
  .باشد سنجي و تصحيح تصوير نيز مي سنجي، زاويه رهاي عمقافزار شامل ابزا بعالوه، نرم. باشد مي
  

  
  منوي كاليبراسيون در پنجره اصلي بيناواسنج. 1-4شكل 

  نگاري  گوشه-4-1
با ). 1- 4شكل (باشد   از منوي كاليبراسيون، ابزاري براي هدايت يك فرآيند كاليبراسيون مينگاري گوشهگزينه 

 نشان 2-4هاي مختلف اين پنجره در شكل  بخش. شود نمايش داده مي نگاري گوشهاجراي اين گزينه، پنجره 
چنانچه تصاوير شاخص قبال تهيه . گردد فرآيند كاليبراسيون با تصويربرداري از شاخص آغاز مي. داده شده است

وير، با انتخاب هر تص. ، آنها را از ديسك بارگذاري نماييدبارگذاريگرديده است، تنها كافي است با فشردن دكمه 
هاي آن استخراج و  الگوريتم جستجوي صفحه شطرنجي به صورت خودكار اجرا شده و در صورت موفقيت، گوشه

  . شود  نمايش داده ميتصوير وروديدر كادر 
  
  



  
 دانشگاه فردوسي مشهد

  

        09158692955، 09125157462: همراه، 9واحد ، )جنب دانشكده مهندسي (1آباد، دانشگاه فردوسي مشهد، مركز رشد شماره  بلوار وكيلمشهد، : آدرس
 www.binatooth.com: وب سايت

29

  
   نگاري گوشههاي مختلف پنجره  بخش. 2-4شكل 

  

  
   نگاري دستي گوشهمختلف پنجره هاي  بخش. 3-4شكل 

  آر-وي-ينا ايافزار باتصال به نرم

  آر-وي-تصويربرداري با بينا اي

  بارگذاري تصاوير از ديسك

  حذف تصوير فعلي

  تشخيص شاخص به صورت دستي

  تشخيص شاخص به صورت خودكار

  شماره تصوير نمايش داده شده

  نام تصوير نمايش داده شده

  تعداد كل تصاوير بارگذاري شده

  مرحله بعدي فرآيند كاليبراسيون
  نمايش تصوير قبلي  نمايش تصوير بعدي

 تنظيم اعوجاج با دقت يك دهم

 تنظيم اعوجاج با دقت يك صدم

 ك هزارمتنظيم اعوجاج با دقت ي

 تنظيم اعوجاج با دقت يك ده هزارم

 ضريب اعوجاج كل

 تاييد چهار گوشه شاخص

 تاييد ضريب اعوجاج

 تنظيم ضريب اعوجاج به مقدار اوليه

 ي از ابتدانگار تكرار گوشه
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تنظيم دستي اعوجاج ) چپ-باال(تنظيم چهار گوشه صفحه شطرنجي، ) راست-باال. (نگاري دستي مراحل مختلف گوشه. 4-4شكل 

  هاي صفحه شطرنجي پس از تاييد اعوجاج  محاسبه دقيق گوشه) پايين(ها،  گوشه

  نگاري دستي  گوشه- 1- 4-1
هاي شاخص به صورت دستي مشخص  ر جستجوي شاخص ناموفق باشد، بايد گوشهچنانچه الگوريتم خودكا

- 4در شكل .  نمايش داده شودنگاري گوشه را بفشاريد تا پنجره نگاري دستي گوشهبراي اين منظور دكمه . گردد
 مراحل مختلف 4- 4همچنين، در شكل . يابي دستي معرفي شده است هاي مختلف پنجره گوشه  بخش3

  .دستي نشان داده شده استنگاري  گوشه
راست، - باال-4-4ها، بايد در مرحله اول، مطابق شكل  شود، براي تنظيم دستي گوشه همانطور كه مشاهده مي

سپس، با .  فشرده شودهاي ثابت تاييد گوشهپس از تنظيم چهارگوشه كادر صفحه شطرنجي با ماوس، دكمه 
شكل (هاي واقعي صفحه شطرنجي قرار داد  ها بر روي گوشه تنظيم پارامتر اعوجاج، الگوي پيشنهادي براي گوشه

هاي واقعي صفحه شطرنجي به صورت محلي  در پايان، با فشردن دكمه تاييد اعوجاج، گوشه). چپ-باال- 4- 4
در (حول هر گوشه )  را ببينيد4-4بخش (در يك همسايگي مشخص ) ماكزيمم محلي در تصوير اندازه گراديان(

هاي نهايي مطلوب  چنانچه گوشه. پايين نمايش داده خواهد شد-4-4 شده و مطابق شكل استخراج) الگوي فوق
 نگاري تكرار گوشهدر غير اين صورت، با فشردن دكمه . ها ثبت خواهند شد باشد، با فشردن دكمه تاييد گوشه

  . توان دوباره انجام داد فرآيند فوق را مي
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   اعوجاجات لنزمحاسبه پارامترهاي ذاتي دوربين و. 5-4شكل 

  آر-وي- تصويربرداري با بينا اي- 2- 4-1
خواهيد تصاوير صفحه شطرنجي را مستقيما از دوربين دريافت كنيد، تنها كافي است با فشردن دكمه  چنانچه مي

آر، - وي-اندازي موفق بينا اي پس از راه. اندازي كنيد افزار تصويربرداري مذكور را راه  نرمآر-وي-اتصال به بينا اي
اكنون با هر بار فشردن دكمه اخير . گردد  فعال ميگرفتن تصويردكمه مذكور با رنگ زرد مشخص شده و دكمه 

  . آخرين تصوير دريافتي از دوربين به ليست تصاوير اضافه خواهد شد
  

   محاسبه پارامترهاي ذاتي دوربين و اعوجاجات لنز-4-2
محاسبه پارامترهاي ذاتي دوربين و  تصويربرداري پنجره  در پنجرهمرحله بعد، با فشردن دكمه 5- 4مطابق شكل 
 فرآيند پردازش تخمين پارامترهاي مدل دوربين و لنزبا فشردن دكمه . شود  نمايش داده مياعوجاجات لنز

هاي صفحه شطرنجي در تصاوير مختلف ورودي اجرا شده و پس از خاتمه نتايج بر روي پنجره نشان داده  گوشه
با ).  مراجعه شود15افزار به فصل  طالعه درباره مدل دوربين و لنز مورد استفاده در اين نرمبراي م(خواهد شد 

  . خطا نشان داده خواهد شدپنجره آناليز مرحله بعدفشردن دكمه 
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هاي صفحه شطرنجي در تصاوير مختلف در مقايسه با مدل بهينه بدست آمده براي دوربين و  آناليز خطاي گوشه. 6-4شكل 

  اجات لنزاعوج

   آناليز خطا-4-3
 بررسي آناليز خطاتوان دقت مدل را در پنجره  پس از محاسبه پارامترهاي ذاتي دوربين و اعوجاجات لنز، مي

. ها براساس مدل تخميني نشان داده شده است در كادر راست اين پنجره، خطاي موقعيت كليه گوشه. نمود
با كليك بر روي هر نقطه، تصويري كه نقطه . اند  مشخص شدههاي مربوط به هر تصوير با يك رنگ يكسان گوشه

بعالوه، اطالعات تكميلي درباره نقطه انتخابي نيز در . متعلق به آن است در كادر چپ نشان داده خواهد شد
هاي صفحه  ها زياد است، بايد گوشه اگر در يك تصوير خطاي گوشه. گردد كادرهاي پايين صفحه گزارش مي

براي اين منظور، پس از انتخاب يك مقدار به . دقت باالتر و به صورت دستي دوباره مشخص نمودشطرنجي را با 
 4- 4بخش  (تنظيمات كاليبراسيونيابي در پنجره  براي طول و عرض پنجره گوشه) 3مثال (اندازه كافي كوچك 

پس از .  مايش داده شود ننگاري دستي گوشه را بفشاريد تا پنجره نگاري مجدد تصوير گوشه، دكمه )را ببينيد
را تكرار نموده و نتيجه ) محاسبه پارامترهاي مدل دوربين و لنز(نگاري مجدد تصوير، فرآيند كاليبراسيون  گوشه

  . يابد اي كاهش مي معموال خطاي اوليه به شكل قابل مالحظه.  بررسي نماييدآناليز خطارا دوباره در پنجره 
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  يبراسيونافزار كال تنظيمات نرم. 7-4شكل 

   تنظيمات كاليبراسيون-4-4
شود   نمايش داده ميتنظيمات كاليبراسيون پنجره تنظيمات، از منوي تنظيمات كاليبراسيونبا انتخاب گزينه 

  :هاي مختلف الگوريتم كاليبراسيون را به شرح زير كنترل نمود توان عملكرد بخش در اين پنجره مي). 7-4شكل (
، براي تنظيم ) را ببينيد1-1-4بخش (نگاري دستي  رين مرحله از گوشهدر آخ: ياب طول پنجره گوشه •

هاي اين پنچره با  تعداد ستون. شود هاي صفحه شطرنجي از يك پنجره محلي استفاده مي دقيق محل گوشه
 .شود پارامتر مذكور تنظيم مي

 . تنظيم نمودتوان با اين پارامتر هاي اين پنچره فوق را مي تعداد رديف: ياب عرض پنجره گوشه •

 .باشد تعيين كننده پهناي هر رديف در صفحه شطرنجي بر حسب ميليمتر مي: طول هر رديف •

  .باشد تعيين كننده پهناي هر ستون در صفحه شطرنجي بر حسب ميليمتر مي: طول هر ستون •
 ).شدبا هاي داخلي مالك مي توجه شود كه تنها رديف(ها در صفحه شطرنجي  تعداد رديف: ها تعداد رديف •

هاي داخلي مالك  توجه شود كه تنها رديف(ها در صفحه شطرنجي  تعداد ستون: ها تعداد ستون •
  ).باشد مي

با انتخاب اين گزينه خطاي انحراف محورهاي مختصات : اي محورها در هر پيكسل تخمين انحراف زاويه •
 .در مدل دوربين لحاظ خواهد شد
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  اليبراسيون دوربينكافزار   در نرمسنجي عمقابزار . 8-4شكل 

 بيان گرديد، براي مدلسازي اعوجاجات 1- 2- 15همانطور در بخش :  اعوجاجات محوري6تخمين درجه  •
با . شود  استفاده مي4 و 2فرض تنها دو ضريب درجه  به صورت پيش. شعاعي از بسط تيلور استفاده شده است

 .شود ت شعاعي اضافه مي نيز به پارامترهاي مدل اعوجاجا6انتخاب اين گزينه ضريب درجه 

 

  گيري  ابزارهاي اندازه-4-5
براي پاسخ . گيري فاصله و زاويه استفاده نمود توان براي اندازه پس از كاليبراسيون دوربين از صفحه شطرنجي مي

  .گيري ميتني بر صفحه شطرنجي در نظر گرفته شده است اي از ابزارهاي اندازه به اين نياز، در بيناواسنج مجموعه
  

  سنجي  عمق- 4-5-1
همانطور كه در . شود ، پنجره مربوطه نمايش داده ميگيري ابزارهاي اندازه از منوي سنجي عمقبا انتخاب گزينه 

هاي صفحه شطرنجي در هر يك از تصاوير مرجع  توان فاصله گوشه  نشان داده شده، در اين پنجره، مي8-4شكل 
براي اين منظور، ابتدا تصوير مورد . صات دوربين را بدست آوردتا مركز مخت) مورد استفاده براي كاليبراسيون(

با (اكنون با انتخاب هر گوشه در تصوير سمت راست .  انتخاب نماييدنام تصوير كاليبراسيوننظر را در كادر 
، اوال موقعيت سه بعدي آن گوشه در كادر سمت راست نشان داده شده و ثانيا فاصله نقطه و بردار )كليك ماوس
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توجه شود كه محاسبه موقعيت هر گوشه بر اساس پارامترهاي خارجي . شود تقال مربوط به آن نمايش داده ميان
  ). را ببينيد15فصل (شود  دوربين براي هر تصوير مرجع محاسبه مي

  

  سنجي  زاويه- 4-5-2
مربوطه در منوي سنجي است كه با انتخاب گزينه  ابزار بعدي براي آناليز تصاوير مرجع كاليبراسيون، زاويه

  ). 9- 4شكل ( نمايش داده خواهد شد گيري ابزارهاي اندازه
گيري زاويه بين دو گوشه از صفحه شطرنجي در يك تصوير يا دو تصوير مختلف بكار  سنجي براي اندازه ابزار زاويه

خاب نماييد تا به  انتنام تصوير دوم و نام تصوير اولبراي اين منظور تصاوير مورد نظر را در كادرهاي . رود مي
هاي شطرنجي در دستگاه مختصات  همچنين، موقعيت صفحه. ترتيب در كادرهاي مربوطه نمايش داده شوند

هاي مورد نظر در هر يك از  اكنون با انتخاب گوشه. شود بعدي دوربين نيز در سمت چپ نشان داده مي سه
انحراف  زاويهبين آنها نيز محاسبه و در كادر هاي مذكور، زاويه  بعدي گوشه تصاوير، پس از نمايش موقعيت سه

  . نشان داده خواهد شد
  

  
  كاليبراسيون دوربينافزار   در نرمسنجي زاويهابزار . 9-4شكل 
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  كاليبراسيون دوربينافزار   در نرمآناليز تصويرابزار . 10-4شكل 

   آناليز تصوير-4-5-3
 نشان گيري ابزارهاي اندازهه با انتخاب گزينه مربوطه از منوي ك(باشد   ميآناليز تصويرگيري،  آخرين ابزار اندازه
 براي تصحيح تصاوير به منظور رفع اعوجاج لنز در نظر آناليز تصوير، پنجره 10-4مطابق شكل ). داده خواهد شد

نام تصوير با انتخاب در كادر (تواند از ميان تصاوير كاليبراسيون  تصوير پردازشي مي. گرفته شده است
تصويربرداري با بينا  و بارگذاري تصوير از ديسكهاي  همچنين، با استفاده از دكمه. انتخاب گردد) يبراسيونكال
  .  توان تصوير مورد نظر را به ترتيب بر روي ديسك انتخاب نموده يا از دوربين دريافت نمود  ميآر-وي- اي

وير به صورت خودكار اجرا شده و نتيجه در ، فرآيند تصحيح تص)از هر يك از سه روش فوق(با انتخاب هر تصوير 
بعالوه، بردار انتقال مبدا صفحه شطرنجي .  در سمت چپ پنجره نمايش داده خواهد شدتصوير تصحيح شدهكادر 

. گردد  گزارش ميبردار دوران و بردار انتقالو زواياي دوران آن نيز به ترتيب در كادرهاي ) چپ-گوشه باال(
  .  مشاهده نمودماتريس دورانتوان در كادر  جي را نيز ميماتريس دوران صفحه شطرن

تصاوير كاليبراسيون، تصاوير (سنجي و زاويه سنحي براي هر تصوير انتخابي  در نهايت، در اين پنجره امكان عمق
براي اين منظور كافي است؛ . آورد را فرآهم مي) بارگذاري شده از ديسك سخت و هم تصاوير دريافتي از دوربين

در اين حالت، مطابق .  فشرده شوندسنجي زاويه و سنجي عمقهاي  ير مورد نظر را بارگذاري نموده و دكمهتصو
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ها به ترتيب در  روش كار با اين پنجره(هاي مربوطه با تصوير انتخابي نشان داده خواهند شد   پنجره11-4شكل 
  ).  شرح داده شده است2- 5-4 و 1- 5-4هاي  بخش

  

   نمايش-4-6
اي با همين  هاي شطرنجي مورد استفاده در فرآيند كاليبراسيون در پنجره ايش سه بعدي كليه صفحهامكان نم

براي نمايش اين پنجره كافي است گزينه مربوطه را در منوي نمايش ). 12- 4شكل (نام فرآهم آمده است 
ختصات صفحه  نيز دستگاه مبعدي صفحه شطرنجي در تصوير نمايش سههمچنين، در پنجره . انتخاب نمود

  ).13- 4شكل (شود  نشان داده مي) براي تصوير انتخابي از ميان تصاوير كاليبراسيون(شطرنجي 
  

   
   آناليز تصوير حاصل از فشردن كليدهاي مربوطه در پنجره سنجي زوايه) راست( و سنجي عمق) چپ(ابزارهاي . 11-4شكل 

  

  
  افزار كاليبراسيون دوربين  نرم درهاي شطرنجي بعدي صفحه نمايش سهابزار . 12-4شكل 
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  افزار كاليبراسيون دوربين  در نرمبعدي صفحه شطرنجي در تصوير نمايش سهابزار . 13-4شكل 

  
  




