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  يمصنوع يعصب يروبات توسط شبكه ها يت بصريهدا

 2راديدرضا تقي، حم1يدا فراهانيآ

، با استفاده از (Visual Servoing)روبات  يبازو رديابي بصري يبرا ين مقاله روشيدر ا: ده يچك
تمركز تئوري در اين مقاله، بر استفاده از روشهاي محاسباتي . ارائه شده است يمصنوع يعصب يهاشبكه

شكل  ياستفاده دارااء مورد ياش. منظور تخمين موقعيت اجسام تحت ديد روبات استوار استرم بهن
لبه هاي تصوير  .اندره قرار گرفتهيبا رنگ ت يزيسطح م ينسبتاً ساده و بدون نشانه بوده و بر رو يهندس

ج حاصل يتان اعمال شده و MPL(Multilayer Preceptron)ك ي يورود به يژگيو بردارعنوان به
ال به يصدور فرمان حركت، توسط پورت سر يبرا) ايت اشين موقعيتخم يپارامترها( ياز شبكه عصب
روبات پنج درجه آزادي ساخت شركت ميتسوبيشي  يبازو يتم فوق بر رويالگور. گردديروبات ارسال م

 يدست آمده با روشهابهج ينتا شده و  ياده سازيمتصل به مچ روبات، پ ينياز دورب يافتير دريو با تصاو
    .اندسه شدهيمشابه مقا

روبات يبازو ، يرديابي بصري، شبكه عصب : يكليد يها واژه

  مقدمه .1
ميالدي به عنوان  1960روبات صنعتي كه در دهة  2از 1استفاده

فرد شناخته شد، مشخصة آخرين روندهاي دستگاهي منحصر به
هاي صنعتي اتامروزه از روب .خودكارسازي فرايند توليد است

اغلب در كارهاي نسبتاً ساده و تكراري كه نيازمند دقت بااليي 
  .شودنيستند استفاده مي

از آنجا كه يك روبات براي برقراري ارتباط با محيط و انجام  
 )نظير جابجا كردن قطعات( كارهاي از پيش تعيين شده

بايستي از محل دقيق قرارگيري اشياء نسبت به خود، موانع و 
هايي كه فضاي كاري و ره مطلع باشد، استفاده از آن در مكانغي

بيني محل قرارگيري اشياء به طور دقيقي قابل كنترل و پيش
يافتن روشي براي افزايش لذا . نباشد، امكان پذير نيست

براي مناسبي  حلراه ،توانمندي روبات در تعامل با فضاي كاري
                                                      

آيدا فراهاني، دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مكانيك دانشگاه خواجه  1
 hex41434@ieee.org عضو باشگاه پژوهشگران جوان .نصيرالدين طوسي

گروه روباتيك ارس، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر،  راد،حميدرضا تقي2
  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

  

روشي . باشدمي اقعيهاي وها در محيطبه كارگيري مؤثر روبات
كه در آن، درك روبات از محيط افزايش يافته و امكان مواجهه 

در اين . با شرايط از پيش تعيين نشده براي آن فراهم شود
عنوان ابزاري كه توانايي ستفاده از حسگرهاي بينايي بهميان، ا

- ادراك محيط، بدون ايجاد تماس فيزيكي را دارند، اهميت ويژه

ها به حس بينايي، سبب ايجاد تجهيز روبات. دكناي پيدا مي
گيري، استدالل و انعطاف پذيري باال در برخورد قدرت تصميم

بيني شده و درك روبات از محيط را با شرايط غيرقابل پيش
اطالعاتي از قبيل شكل، اندازه، رنگ، دوري . سازدبسيار غني مي

هاي كميت هاي اشياء و موانع ازگيريو نزديكي، موقعيت، جهت
با . باشندگيري توسط اين حسگرها ميقابل دريافت و اندازه

هاي مطالعات انجام شده بر روي سيستم بينايي انسان و تالش
انجام شده براي ساخت ماشينهايي كه قدرت مشاهده و 

هاي قابل استخراج اطالعات محيط را داشته باشند، پيشرفت
بينايي ماشين، . ه استتوجهي در اين شاخه از علم به وجود آمد

امروزه به يكي از مباحث پرطرفدار و پركاربرد تبديل شده و 
استفاده از آن در روباتيك نيز، تحت عنوان بينايي روبات بسيار 

بعالوه، ارزان، قابل دسترس بودن و . مورد توجه قرار گرفته است
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هاي ديگر حسگرهاي بينايي قابليت برنامه ريزي از جمله ويژگي
ه آنها را به ابزاري مؤثر و كارآمد در روباتيك تبديل است ك

 .توان آيندة روشني را براي آن متصور شدكرده و مي

بات ونهايي يك رروي مجري با نصب دوربين بر ة حاضر، در مقال
يك شئ كه در نسبي به تخمين موقعيت  ،پنج درجه آزادي

نسبي اين موقعيت  .پردازيمميدان ديد روبات قرار گرفته مي
تواند به پارامترهاي قابل استفاده در مختصات روبات تبديل مي

شده و ميزان حركت الزم براي جهت گيري مطلوب روبات در 
با توجه به كارهايي كه تاكنون در اين  .مقابل شئ را ايجاد كند

زمينه انجام شده و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آنها، به 
هاي دقت مناسب، تعداد داده ارائه روشي پرداختيم كه با

آموزشي كمتر و پردازش بر روي تصاوير واقعي به حل مسئله 
  .مي پردازد

با شكستن مسئله به دو قسمت اصلي، در دو مرحلة مجزا ابتدا 
به تعيين پارامترهاي انتقال و دوران پرداختيم؛ كه عالوه 
بركاهش پيچيدگي و حجم محاسبات، وجود شئ در ميدان ديد 

سپس، پارامترهاي دوران شئ . ن را نيز تضمين مي نمايددوربي
گر شبكه عصبي به دست حول مركز آن را توسط تخمين

تمركز اصلي اين مقاله بر عملكرد شبكه عصبي طراحي  .يمدآور
  .شده و تعيين سه پارامتر دوران شئ استوار است

 در. پردازيممي معرفي سيستم هاي هدايت بصريدر ادامه به 
روش ارائه شده را بيان نموده و در بخش چهارم  بخش سوم

بخش پاياني نيز به . نتايج عملي را مورد بررسي قرار مي دهيم
نگاهي به ادامة مسير  نتيجه گيري و مقايسه اختصاص يافته و 

  .خواهيم داشت

  يهدايت بصرهاي معرفي سيستم .2
 نيز 3در كنترل مبتني بر بينايي روبات، كه هدايت برپاية بينايي

، هدف، استفاده از بازخورد سيستم بينايي در شودناميده مي
هاي زيادي در ها و روشدر طول زمان، متد. كنترل روبات است

كه در پارامترهاي متعددي از  ]2[و  ]1[ه ارائه شد حوزهاين 
ه از تصوير ورودي، محل قرارگيري چگونگي استفاد: جمله

  . ه متفاوتندهاي مختصات و غيردوربين، انتخاب دستگاه
برداشتن جسمي توسط مجري نهايي روبات ، هدف چنانچه
 .پارامتر مورد كنترل، مكان قرارگيري جسم خواهد بودباشد، 

                                                      
3 Visually Guided Robot 

كه خروجي سنسور بينايي، يك ماتريس دوبعدي از حاليدر
مسئلة بنابراين، . مقادير روشنايي پيكسل هاي تصوير است

از تصوير و  و مقاومب مناس ياصلي در اينجا، استخراج پارامترها
  .]3[تروبات اس بازوي كنترل بالدرنگ حركت

، هدايت بصريهاي روش بنديمهمترين شاخصه در دسته
اساس، سيستمهاي اين بر .  ]4[ باشدچگونگي محاسبة خطا مي

هدايت بصري  كليدستة دو بطور عمده در  هدايت بصري
- ر ميقرا 5هدايت بصري مبتني بر مكانو  4مبتني بر تصوير

 .گيرند

هاي تصوير فيدبك سيستم، مستقيماً از ويژگيدر ، IBVSدر 
 ابتدا تصوير مطلوب به دوربين نشان داده شده .شوداستفاده مي

سپس روبات به مكان اوليه خود . گرددو در حافظه ذخيره مي
و با مشاهدة اختالف تصوير فعلي با  ه شدهدانگردباز

سپس  .شودان محاسبه ميتصويرمطلوب، ميزان انتقال و دور
كند تا تصوير دريافتي دوربين بازوي روبات به نحوي حركت مي

  .مطلوب منطبق گردد با تصوير
، مختصات سه بعدي شيء تخمين مبتني بر موقعيت در روش

سپس ميزان . گرددزده شده و با مختصات مطلوب مقايسه مي
ضاي انتقال و دوران محاسبه شده و روبات در مكاني كه در ف

از آنجا در اين روش، . گيردكارتزين تخمين زده شده قرار مي
گيرد، امكان خارج كه كنترل خاصي روي تصوير صورت نمي
تخمين بنابراين، . شدن جسم از ميدان ديد دوربين وجود دارد

  . يابداي مياهميت ويژهبعدي بالدرنگ مختصات سه

  تخمين موقعيت .3
ئ نسبت به دوربين، مسأله را در اين مقاله با تخمين موقعيت ش

مسئله تخمين . در فضاي مبتني بر موقعيت حل كرده ايم
موقعيت در بحث بينايي ماشين همواره مورد توجه بوده و ذاتاً 

به همين دليل افراد همواره با . روداز مسائل مشكل به شمار مي
به ارائه راه حل  هاافزودن محدوديتها و كاهش پيچيدگي

 ةهاي دادبراي تصاوير مورد پردازش غالباً از پايگاه .اندپرداخته
تصويري استفاده شده تا اثرات نويز، سايه و مواردي از اين 

  .دست را به حداقل برساند

                                                      
4 Image Based visual Servoing(IBVS) 
5 Position Based Visual Servoing(PBVS) 
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براي تخمين موقعيت نياز به تعيين پارامترهاي انتقال و دوران 
چنانچه بخواهيم تمامي پارامترها را توسط يك شبكة . داريم

تعداد متغيرهاي تصوير براي تخمين و در ريم، دست آوعصبي به
هاي آموزشي هاي الزم براي توليد نمونهنتيجه تعداد جايگشت

نين در مواردي چهم. به طور قابل مالحظه اي افزايش مي يابد
كه شئ از دوربين در فاصلة دورتري قرار گرفته، وضوح تصوير 

. هد بودبراي تعيين پارامترهاي دوران شئ بسيار نامناسب خوا
با شكستن مسئله به دو قسمت براي رفع اين مشكالت، ابتدا 

اصلي، در دو مرحلة مجزا به تعيين پارامترهاي انتقال و دوران 
پرداختيم؛ كه عالوه بركاهش پيچيدگي و حجم محاسبات، 

  . استقرار شئ در ميدان ديد دوربين را نيز تضمين مي نمايد
ه عنوان ويژگي و اعمال آن با استفاده از لبه هاي تصوير بسپس 

پارامترهاي دوران شئ حول مركز آن را به به شبكه عصبي 
  . دست آورديم

براي به دست آوردن پارامترهاي انتقال، مركز شئ را در تصوير 
يافته و ميزان انتقال الزم براي قرارگيري آن در مركز تصوير را 

بديهي است براي حركت روبات به مختصات . محاسبه كرديم
مطلوب، بايستي اين مقدار را در مختصات پاية روبات محاسبه 

اين كار با استفاده از تبديالت سينماتيكي روبات قابل . كنيم
از آن جا كه در هر لحظه به موقعيت فعلي روبات و  .انجام است

در نتيجه به اندازة زواياي مفاصل دسترسي داريم، به راحتي 
ي در مختصات پاية روبات توانيم تبديل مختصات مجري نهايمي

  .را به دست آوريم

به عنوان  شبكه هاي عصبي مصنوعي  .1.3
  گر موقعيتتخمين

كه بخش  هدايت بصريكاربردهاي برخي از در  كه ديديم
اعظمي از كارهاي انجام شده در اين حوزه را تشكيل مي دهد، 

در . از روشهاي تحليلي در بخش بينايي استفاده شده است
لي موردبحث، مباحثي نظير كاليبراسيون دوربين، روشهاي تحلي

نياز به آگاهي از مدل شيء ، استخراج ويژگيها، انطباق و رديابي 
آنها از مواردي بودند كه به منظور تحليل تصوير، تخمين 

. گرفتموقعيت شيء و نهايتاً كنترل بازوي روبات صورت مي
ها لگوريتمهاي محاسباتي و احتمال بروز خطا در اين اپيچيدگي

  . تواند درجات آزادي قابل كنترل را كاهش دهدمي

زار قدرتمند، هاي عصبي مصنوعي بعنوان يك اباستفاده از شبكه
 .]5[در بينايي ماشين، از مدتها موردتوجه قرار گرفته است

قابليت شبكه هاي عصبي در يادگيري الگوها و انطباق در برابر 
ا در بينايي استفاده از آنه هاي جديد از مهمترين داليلنمونه

در هدايت بصري نيز از شبكه هاي عصبي  .ماشيني است
از آنجا كه اشياء مورد استفاده بدون  .]6[ده استاستفاده ش

نشانگر بوده و نياز به طراحي سيستمي داريم كه قابليت تعميم 
استفاده از شبكه عصبي را  براي اجسام مختلف را دارا باشد،

  .مناسب يافتيم
ترتيب در نمايي از شئ كه زواياي چرخش آن را نسبت به بدين

دوربين، صفر در نظر گرفتيم، لبه هاي تصوير را استخراج نموده 
سپس با تبديالت دوران، . و مختصات نقاط لبه را ذخيره نموديم

 .اين مجموعه نقاط را به ازاي زواياي مختلف محاسبه نموديم
 آيدبه دست مي 3D Projectionاين دوران با كمك تبديالت 

اين امكان را به وجود مي آورد  Projectionتبديل  .)1شكل (
تا مختصات نقاطي از فضاي سه بعدي را با توجه به وضعيت 

، در صفحة تصوير به دست دوربينقرارگيري ناظر نسبت به 
  .آوريم

 

 تصوير مختصات سه بعدي شئ در صفحه دوبعدي -1شكل 
  تصوير

به  Zو X ،Yهاي دوران حول محورهاي ماتريس چنانچه
  :تعريف شود Rz()و Rx()،Ry()صورت 

 
)1(   

)2(  
 

)3(  
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) 4(توان از فرمول را مي dzو  dx ،dyپارامترهاي انتقال 
  .محاسبه كرد

مختصات يك نقطه روي شئ در فضاي سه  ax  ،ay  ، az اگر
 byو  bx، باشندربين در فضا محل دو cx ، cy  ،czو بعدي 
ترتيب معرف طول و عرض تصوير نقاط شئ در صفحة كه به

  .قابل محاسبه است )5فرمول (تصوير هستند، از 

)4(  
 

)5(   

 
 3به ازاي هر  ]-45+ 45[هريك از زواياي چرخش در بازة 

حالت دوران داريم كه  31درجه تعريف شده، لذا حول هر محور 
نمونه  29791تمامي حاالت، تعداد آن به براي پوشش دادن 

ها در سه راستا و اما در عمل، با انتخاب تصادفي زاويه. رسدمي
هاي هباز ل. نمونه به پاسخ مطلوبي دست يافتيم 1000توليد 

 408- 8-3شبكه با توپولوژي تصوير به عنوان ورودي به يك
همان زواياي چرخش جسم نيز خروجي شبكه . استفاده كرديم

ترتيب زواياي به γوα،β .باشدمي (α,β,γ)ل مركز آن حو
  .مي باشند ZوX،Yچرخش حول محورهاي 

از آنجا كه اشياء موردنظر روي ميز قرار گرفته اند، و با توجه به 
اين كه در هر لحظه از مكان فعلي روبات آگاهي داريم، عمق 

 لذا با تخمين. همواره معلوم است Zتصوير و به عبارتي پارامتر 
يم موقعيت شئ را به ستتوان (X,Y,α,β,γ)پنج پارامتر ديگر 

  .به دست آوريم) شش درجه در فضاي سه بعدي(طور كامل 
اما از آنجا كه روبات فوق براي نمايش اطالعات موقعيت از پنج 

-كند، بايستي زواياي بهاستفاده مي (X,Y,Z,A,B)پارامتر 

 روبات BوA زوايايدست آمده در بخش تخمين موقعيت را به 
گيري بنابراين، موقعيت مطلوب روبات براي جهت. تبديل كنيم

توسط پورت سريال  (X,Y,Z,A,B)در مقابل شئ به فرمت 
 .شودبه روبات ارسال مي

  نتايجپياده سازي و  .4
صورت گرفته و از  MATLABپياده سازي الگوريتم در زبان 

   .استفاده كرديمابزارهاي پردازش تصوير و شبكه عصبي 

نمونه  100به ازاي  عملكرد شبكه عصبينتايج به دست آمده از 
روش آموزش را گراديان نزولي . در جدول آمده استدادة تست 

  . در نظر گرفتيم 15/0نرخ آموزش را  و 

  )درجه(ميانگين خطا 
]7[مقالةنتايج  روش ارائه شده  زاويه

6/2  2180/0  α 

1114/0 عدم تشخيص  β 

8/1  2590/0  γ 

اي، قابليت با توجه به تقسيم بندي زوايا در فواصل سه درجهكه 
  .  انعطاف باالي شبكه را نشان مي دهد

 COIL20پايگاه دادة معروف وير اتصا استفاده از ب ]7[در مقاله
به تعيين پنج پارامتر غيرخطي  PCAو استفاده از ويژگي 

. پرداخته شده است) سه پارامتر موقعيت و دو زاويه(موقعيت 
دو زواية تخمين زده شده دست آمده براي ميانگين خطاي به

اين در حالي است كه براي تخمين هر . در جدول آمده است
ي را تزاويه، از يك شبكه عصبي استفاده شده كه بار محاسبا

  .دهدبسيار افزايش مي
 SOMو آموزش شبكة ها با استفاده از تصوير لبه ]8[هدر مقال

پرداخته است؛ در حالي كه از تعداد به تخمين زواياي چرخش 
و خطاي نمونه براي آموزش شبكه استفاده شده  ٢٠٠٠٠

  . درجه ذكر شده است 3شبكه حدود 
يك ساختار شبكة عصبي پيشرو براي تعيين موقعيت  ]9[ در

ي هاي هندسمماننيز،   ويژگيهاي تصوير. روبات ارائه شده است
مين براي خطاي تخ. باشندگرهاي فوريه ميو توصيف

. درجه تخمين زده است 1/0ميليمتر و  2/2پارامترهاي انتقال 
تغيير  ]-15+ 15[با توجه به اينكه زواياي چرخش در محدودة 

كرده و از ديد دوچشمي استفاده شده است، همچنان پاسخ 
 .رسدمطلوب به نظر ميدريافتي از الگوريتم ارائه شده 

پنج روبات بر روي  شده ارائهسازي الگوريتم پيادهدر ادامه، 
انجام ساخت شركت ميتسوبيشي  RV2AJدرجه آزادي 

 COSIROPهاي روبات در محيط برنامه نويسي برنامه. گرفت
نوشته شده و امكان تبادل  MelfaBasic IVو به زبان 

اطالعات را از طريق پورت سريال بين كنترلر روبات و كامپيوتر 
دريافتي دوربين را لبه يابي تصوير بدين ترتيب،  .سازدفراهم مي

كرديم و نتايج شبكه عصبي توانست روبات را در موقعيت 
اين كار با قرار دادن شئ در . مطلوب نسبت به شئ قرار دهد
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يك مختصات معلوم و آگاهي از وضعيت روبات نسبت به آن 
سپس با تغيير مكان روبات، تصوير دريافتي از . انجام گرفت

فوق مورد پردازش قرار داده و مختصات  دوربين را با الگوريتم
البته الزم به ذكر است، . نهايي براي روبات را به دست آورديم

با توجه به شرايط متغير محيط، به ويژه نور، همچنان براي 
  . يافتن لبه ها به نظارت اپراتور  احتياج داريم

  ه گيرينتيج .5
بات ونهايي يك رروي مجري در اين مقاله با نصب دوربين بر

به تخمين موقعيت نسبي يك شئ كه در  ،پنج درجه آزادي
را در دو فوق فرايند  خته وپرداميدان ديد روبات قرار گرفته 

نخست با يافتن مختصات مركز شئ . مرحله به انجام رسانديم
در تصوير، روبات را به صورتي حركت داديم تا شئ موردنظر در 

يت روبات به صورت براي تغيير موقع .مركز تصوير قرارگيرد
 .نسبي، از معادالت سينماتيكي و تبديل فريم ها استفاده كرديم

شئ در آن وضوح بيشتري تصويري كه روي سپس با پردازش 
با دقت بيشتري به تخمين زوايا و يافتن مختصات مطلوب  دارد،

   .روبات پرداختيم
ي بر بودن و هزينة محاسباتي باالمسئلة زمانبراي غلبه بر 

 وكاهش وضوح خط شبكه، آموزش برونبا  ،هاي عصبيشبكه
  .تا حد زيادي كارايي الگوريتم را افزايش داديم ،ابعاد تصوير

- نتايج به دست آمده در مقايسه با روشهاي ديگر داراي مزيت

، حفظ استقرار شئ در تصوير، مواردي همچون .هايي است
كمتر، هاي آموزشي سادگي و اندازة كوچك شبكه، تعداد نمونه

دست آوردن سه زاويه چرخش در يك شبكه و همچنين به
هاي خطاي قابل قبول در تخمين موقعيت از جمله ويژگي

  .باشدالگوريتم فوق مي
براي استفادة صورت تئوري، عليرغم پاسخ مناسب الگوريتم به

روشهاي مقاوم در برابر نياز به اين سيستم در محيط واقعي، 
تغييرات .  است اياهميت ويژهداراي  هانويز براي استخراج لبه

ويژه نور يكي از عاملهايي است كه سيستم را به محيط، به
  . نمايدراحتي دچار اشكال مي

هرچند در كاربردهاي واقعي، عمدتاً اشياء روي ميز كار قرار 
نيز اضافه كردن عمق به تصوير گيرند و ارتفاع ثابتي دارند؛ مي
ه بيشتري براي سيستم ايجاد كند، بتواند قابليت انعطاف مي

جز سطح هاي ديگري بهصورتي كه بتوان شئ را در موقعيت
  . ميز قرار داد
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