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چکیده
کنترل ابعادی به عنوان یکی از پارامترهای مهم در کنترل کیفیـت  ،نیازمند وسایلی است کـه بتوانـد بـا سـرعت و دزـت ز انـدازههـای مـورد نیـاز را
استخراج نماید.کنترل ابعادی اشکال پیچیده چیزی نیست که بتوان با روشهای زدیمی مانند گیج گذاری یا حتی استفاده از سنسور های الکترونیکی بـه
سادگی و سرعت با امکانپذیر گردد .تکنیک های ماشین بینایی و پردازش تصویر علم جدیدی است که کنترل کیفی خصوصیات ظاهری جسم ماننـد
اندازه  ،رنگ  ،شکل و  ...را با دزت و سرعت با مهیا مینماید .در این مقاله پس از بررسی مختصر تجهیزات مـورد نیـاز بـرای پیـادهسـازی یـک سـامانه
کنترل کیفیت مبتنی بر بینایی ماشین ،به راهکارها و تجهیزات مورد نیاز برای رسیدن به دزت و اعتماد با در سامانه پرداخته میشود .ایـن راهکارهـا و
تجهیزات شامل مباحث اپتیکی  ،نورپردازی ،اخذ تصویر و نیز نر افزاری میگردد.
واژههایکلیدی :ماشین بینایی  -پردازش تصویر  -کنترل کیفیت  -کنترل ابعادی

خواندن اطالعات و تصمیمگیری بر روی آنها را بر عهده داشتند.

-1مقدمه
پیشرفتهای اخیر در صنعت و مطرحشدن هر چه گستردهتر
مباحث کیفیت و کیفیت گرایی از یک طرف و توسعه روزافزون

-2شرحعلمیوعملیسیستم
-1-2الزاماتاپتیکی

فناوریهای نوین به خصوص در زمینهی ابزار دزیق از طرف دیگر ،
سبب شده است تا تالش مضاعفی برای بکارگیری روشهای مکانیزه
برای افزایش کیفیت محصول صورت گیرد .در ساخت و تولید مدرن
تجهیزات بازرسی و آزمایش غالباً در ارتباط مستقیم با فرآیند تولید زرار
میگیرند و بدین ترتیب مستقیم و یا غیرمستقیم بر کیفیت محصول
تولیدی اثر میگذارند ]1[ .تکنیک های ماشین بینایی و پردازش تصویر
این امکان را مهیا کردهاند تا بتوان ویژگیهای مختلف ظاهری مانند
رنگ  ،اندازه  ،شکل و الگو را به صورت خودکار و بدون درنگ  ،با دزت
با تشخیص داد .این تکنیک ها توانایی با یی را برای کاربردهای
کنترل ابعادی  ،به عنوان یکی مهمترین پارامترهای تضمین کیفیت

موفقیت سیستم های بینایی ماشین در اندازهگیری ابعادی هنگامی
به صورت خاص آشکار میشود که با سیستم های باکیفیت اپتیکی
یکپارچه گردد.
طراحان سیستم های بینایی ماشین در هنگا استفاده از سیستم ها
اپتیکی معمولی با مشکالتی روبرو بودند که دزت اندازهگیری و تکرارپذیری
آن را تحت تأثیر زرار میداد .مهمترین این عوامل عبارتاند از:
 )1بزرگنمایی غیرثابت با توجه به فاصله جسم از لنز
 )2انحرافات تصویری()image distortion
 )3ایراد ناشی از پرسپکتیو
 )4عد کنتراست مناسب برای تشخیص مطمئن لبهها]2[ .

محصو ت تولیدی  ،دارا میباشد.
در این مقاله تالش شده با معرفی و ارائه راهکارهای مناسب ،

نر افزارهای پردازش تصویر برای آنکه بتواند به دزتهای ابعادی

مشکالت و راهحلهای موجود در زمینه کنترل کیفیت ابعادی ،بررسی

با تری دست یابند نیازمند تصاویری با کنتراست با و نیز حدازل انحراف و

گردد .با پیشرفتهای اخیر در زمینه بینایی ماشین ،زابلیت اعتماد و

از ریخت افتادگی( )Distortionدر ساختار تصویر اخذ شده میباشند.

تکرارپذیری این سیستمها به حدی رسیده است که میتوان بر

همچنین تأثیرات پرسپکتیو باعث تغییر در بزرگنمایی در

توانمندیها و زابلیتهای این سیستمها تکیه کرد و این سیستمها می

زسمتهایی از جسم میشود که دارای فاصلة مختلفی نسبت به لنز زرار

تواند جایگزین روشهای زدیمی کنترل کیفیت ابعادی مانند گیجها ،

دارند.

شابلونها و نیز پروفایل پروژکتورهایی شود که نیروی انسانی وظیفه

تأثیر پرسپکتیو در اندازهگیری ابعادی اجزائی که به طور دزیق در
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جلوی دوربین زرار نگرفتهاند و نیز اجسامی که پیچیدگیهای سه بعدی در
شکل آنها وجود دارد میتواند دزت اندازهگیری را تحت تأثیر زرار دهد.

از یک پیچ  111میلیمتری و وضوح و دزت اندازهگیری توسط یک لنز
( Telecentricبا ) و یک لنز معمولی (پایین) به نمایش در آمده است.

در این میان لنزهای  Telecentricیک گزینه بسیار مفید برای

لنزهای معمولی بزرگنمایی متغیری را در شرایط مختلف ارائه

اندازهگیری ابعادی مبتنی بر پردازش تصویر می باشد .لنزهای

میکنند به عنوان مثال هنگامی که جسم جابجا میشود  ،اندازه تصویر

 Telecentricبا کاهش و یا حذف این مشکالت توانسته است به عنوان

بدست آمده از جسم بر اساس فاصله جسم تا لنز تغییر میکند ،به گونهای

یک مهرة کلیدی برای پیادهسازی و توسعه سیستم های اندازهگیری با دزت

که اشیاء دورتر ،کوچکتر و اشیاء نزدیک تر ،بزرگتر به نظر میآیند.

با تبدیل گردد.

شکل:3نمایشتأثیرفاصلهجسمبرابعادجسمدرلنزهایمعمولی

مزیت لنزهای  Telecentricاین است که اندازه تصویر با جابجایی
جسم بدون تغییر بازی میماند .البته این خاصیت در محدوده خاص از
فاصله جسم تا لنز وجود خواهد داشت که آن را عمق دید ( Depth of
 )Fieldیا  Telecentric rangeمیگویند.
این خاصیت به واسطه مسیر خاص شعاع های نوری در سیستم نوری

شکل:1اصولکاردونوعلنزمعمولیوتلهسنتریک

در زیر به توضیح آنکه چگونه لنزهای  Telecentricباعث کاهش یا
حذف این ایرادات میشود ،پرداخته خواهد شد:

روی میدهد .به این صورت تنها شعاعهای نوری از جسم ،اخذ میشوند که
به صورت موازی با محور اصلی سیستم اپتیکی سیر میکنند .به همین
دلیل زطر لنز جلویی حدازل باید برابر یا بزرگتر از زطر ناحیه مورد نظر

 )1ثبات در بزرگنمایی
در بسیاری از کاربردهای اندازهگیری یک نمای عمود از جسم مورد

باشد.

نیاز است تا یک اندازهگیری خطی صحیح صورت گیرد .در بسیاری از موارد

این اثر اپتیکی از زرارگیری روزنه دریافت نوری ،دزیقاً در نقطه

زطعات مکانیکی نمیتواند در جای صحیح خود در جلوی دوربین زرار

کانونی لنز جلویی سیستم اپتیکی حاصل میشود ،به گونهای که نوری که

گیرد(برای مثال به دلیل ارتعاشات) یا شکل زطعه بر گونهای است که

از روزنه دیافراگم دریافت میشود همانند تصویر مجازی اشیایی است که در

اندازهگیری باید در عمقهای مختلفی صورت گیرد و یا این که ضخامت

بینهایت زرار دارند .

جسم(و در نتیجه سطح مورد بررسی) متغیر خواهد بود .در نتیجه یک
سیستم پردازش تصویر نیازمند رسیدن به ارتباط دزیق و زاطع ما بین ابعاد
در تصویر اخذشده و ابعاد وازعی جسم میباشد.
شکل  : 4در یک لنز Telecentricاکثر شعاعهای نوری به صورت موازی سیر
میکنند

مفهو  Telecentric Depthیا  Telecentric Rangeعموماً به
عمقی از فاصله اطالق میشود که وضوح و بزرگنمایی در آن عمق ثابت
ماند.
با توجه به اینکه زطر لنز جلویی بنزهای  Telecentricحدازل باید
برابر یا بزرگتر از زطر ناحیه مورد نظر برای اندازهگیری باشد این بنزها
اصو ً بزرگتر ،سنگینتر و همچنین گرانزیمتتر از لنزهای عمومی هست.
)2
شکل :2در شکلهای سمت چپ ،تصویر بدست آمده دیواره داخلی یک جسم
سیلندری شکل  ،توسط یک لنز ( Telecentricبا ) و یک لنز معمولی
(پایین) به نمایش در آمده است .در شکلهای سمت راست ،تصویر بدست آمده

از فر افتادگی کم()Distorsion
از فر افتادگی تصویر یکی از مشکالتی است که میتواند باعث

خدشهدار کردن دزت اندازهگیری شود .حتی در بهترین سیستمهای
اپتیکی اجراشده نیز امکان وجود اما ریخت افتادگیهای تصویری وجود
دارد ،وزتی که حتی یک پیکسل تفاوت ما بین تصویر درست و تصویر مورد
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به طور کلی حذف و ناپیدا میشوند.

نیاز وجود داشته باشد.
از ریخت افتادگی( )Distortionبه صورت درصد تفاوت مابین فاصله

به طور کلی میتوان بیان کرد که لنزهای  Telecentricبا حذف و

بین یک نقطه از تصویر تا مرکز آن تصویر ،در یک تصویر دارای انحرافات از

عد نمایش یک بعد ،یک تطابق دو بعدی را بین جسم و تصویر ایجاد

ریخت افتادگی و فاصله همان دو نقطه در یک تصویر بدون انحراف تعریف

میکنند که برای اندازهگیری شکل پروفیل جسم بسیار مناسب است.

میشود .از ریخت افتادگی دایرهای مثبت را ،از ریخت افتادگی بالشتکی
) (pincushionو منفی آن را ،از ریخت افتادگی بشکهای ) (barrelنیز
میگویند .دو نوع از ریخت افتادگی در شکل  7نشان داده شده است.
شعاعهاینوریدرلنزهایTelecentricوتأثیرآن

شکل:9دریافت
برنمایشساختارسهبعدیجسم

)4

وضوح مناسب تصویر
لنزهای  Telecentricاز آنجا که ساختار آن نیاز به اجزاء باکیفیت

دارد ،عموماً هماهنگی ز را با دوربینهایی با رزولوشن با و اندازة پیکسل
رهای
شکل:7انواعازریختافتادگیدای 

سیستم های اپتیکی عمومی از ریخت افتادگی ای در بازهی چند

پایین را دارند ،که این موضوع این لنز ها را به عنوان گزینهی مناسبی برای
کاربردهای اندازهگیری ابعادی تبدیل کرده است.

درصد تا چند ده درصد را نشان میدهند که این کار اندازهگیری را به طور
زابلتوجهی دشوار مینماید .این حد انحراف شاید در مصارفی مانند
سیستم ها امنیتی با مصارف عمومی بینایی ماشین مشکلی ایجاد نکند ،
ولی در کاربرهای اندازهگیری ابعادی زابل پذیرش نیست .چشم انسان زادر
به حذف انحرافاتی بین  1تا  2درصد باشد .لنزهای Telecentric
باکیفیت ،اصو ً درجه از ریخت افتادگی بسیار کم را در حدود  0.1%را
نشان میدهد.
)3

شکل:11تفاوتکنتراستتصویردردولنزمختلفبااستفادهازالگوی
تستاستاندارد

برای انتخاب لنز و دوربین مناسب ز است ابتدا به بررسی

محدودسازی خطای پرسپکتیو:

پارامترهای ورودی به لنز و دوربین بپردازیم .انتخاب لنز  Telecentricبر

هنگا استفاده از لنزهای معمولی  ،برای تصویربرداری یک جسم سه

اساس بزرگنمایی آن صورت میگیرد .بزرگنمایی نسبتی بین ناحیهی

بعدی(جسمی که کامالً تحت نباشد) از آنجایی که اشیاء دورتر کوچکتر

وازعی که در تصویر دیده میشود( )Field of viewو تصویر تشکیلشده

دیده میشود در نتیجه در اشیائی مانند زسمت داخلی استوانة توخالی ،به

بر روی سنسور دوربین است .ناحیهی وازعی تصویر بستگی به ابعاد مورد

دلیل آنکه هر مقطعی از جسم که از لنز دورتر میشود کوچکتر دیده

نیاز برای بررسی دارد و به گونهای باید انتخاب شود که بتواند تما زطعه را

میشود ،در نتیجه دایرة ابتدا ،بدنة داخلی و دایرة انتهای آن استوانه به

با احتساب جابجاییهای احتمالی آن در بر گیرد.

طور واضحی زابلمشاهده هستند .در مقابل با استفاده از لنزهای

به عنوان مثال برای زطعهای با زطر  21میلیمتر است ،باید تصویر به

 ، Telecentricمرز دایرة انتهایی استوانه زابلمشاهده نیست ،زیرا که

گونهای باشد که تما آن در ضلع کمینهی مستطیل تصویر به راحتی زابل

مرزهای دایرههای ابتدا و انتها دزیقاً بر روی هم زرارگرفتهاند.

رویت باشد .در نتیجه عرض ناحیهی دید بسته به دزت جانمایی زطعه باید
مقداری بیشتر از  21میلیمتر باشد.
پارامتر دیگر در رابطهی بزرگنمایی ،اندازهی تصویر میباشد .اندازهی
تصویر به اندازهی سنسور اخذ تصویر درون دوربین وابستگی دارد.
سنسورهای اخذ تصویر دارای استاندارهای ابعادی خاص هستند که زطر،

شکل:8محدودسازیخطایپرسپکتیودرلنزهای Telecentric
این اثر به واسطه مسیر شعاعهای نوری ناشی میشود؛ در یک لنز
معمولی شعاع ای نوری حتی از یک دیواره موازی با محور لنز نیز میتواند

ضلع کوچک و بزرگ آنها مشخص میباشد.
-2-2الزاماتسامانهاخذ،انتقالوپردازشتصویر
ابعاد و کیفیت سنسور اخذ تصویر در دوربینهای تصویربرداری یکی

از لنز عبور کرد و به گیرندة تصویر برسد .این در حالی است که در یک لنز

از پارامترهای مهم در دزت اندازه گیری یک سامانه بینایی ماشین است.

 Telecentricاجزاء و زسمتهایی از جسم که موازی با محور لنز هستند

عمومیترین ابعاد سنسور تصویر که در مصارف ماشین بینایی کاربرد دارد،
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ابعاد  481×041پیکسل( /3مگاپیکسل) میباشد .این ابعاد تصویر برای اکثر

-1-1-3-2کالیبرهپارامترهایداخلیدوربین

سیستم های بینایی ماشین کفایت مینماید .ولی با توجه به نیازها و

در هنگا استفاده از هر نوع دوربین و لنزی  ،به خاطر ساختمان

انتظارات جدیدی که از یک سیستم بینایی میرود ،بخصوص در مواردی

درونی آنها ،انحرافاتی را در تصویر بدست آمده ناشی میشود که یکی از

که تلورانس اندازهگیری کمتری مورد انتظار است یا نیاز است سطح

مهمترین آنها انحراف دایرهای تصویر ) (Radial distortionمیباشد

بیشتری با همان دزت زبلی تصویربرداری شود باید از رزولوشن های

که باعث خمیده شدن خطوط صاف موجود در تصویر میشود .انحراف دیگر

با تری استفاده نمود .در سالهای اخیر دوربینهای مخصوص پردازش

که باید کالیبره گردد  ،کشیدگی تصویر در زسمتهای دور از مرکز تصویر

تصویر با رزولوشن  3،2،1و 5مگاپیکسل به صورت گستردهای به بازار عرضه

میباشد .این انحرافات بسته به تکنیک مورد استفاده در غالب  5تا  9پارامتر

شده است .دوربینهایی با رزولوشن های با تر نیز به صورت خاص وجود

تعریف میشوند و زابل کالیبره شدن هستند]3[ .در شکل ،11استفاده از

دارد.

یک الگوی نقطهای برای کالیبره پارامترهای داخلی نمایش در آمده است.
یکی از پارامترهایی که در یک دوربین مهم است اندازهی فیزیکی یک

پیکسل بر روی تراشهی سنسور اخذ تصویر است .اندازهی هر پیکسل در
یک دوربین از حدود  11×11میکرون شروع شده و با افزایش رزولوشن آن
این اندازه تا کاهش مییابد .به عنوان مثال در یک دوربین  5مگاپیکسل در
حدود  2/2میکرون میباشد.

نقطهایبرایکالیبرهپارامترهایداخلی
شکل:11استفادهازیکالگو 

یکی از مهمترین نتایجی که میتوان از دو پارامتر اندازهی پیکسل در
یک دوربین و بزرگنمایی یک لنز استفادهشده ،به آن رسید ،مقدار سطحی
از محیط وازعی است که توسط یک پیکسل دریافت میشود .به عبارت
دیگر میتوان به این نتیجه رسید که یک پیکسل متناظر با چه ابعادی در
جهان وازعیت میباشد .از آنجا که یک پیکسل کوچکترین جزء یک تصویر
است ،میتوان دزت اندازهگیری را از آن بدست آورد .از این رو داریم:
بزرگنمایی ÷ اندازه یک پیکسل= اندازه متناظر یک پیکسل در جهان
به عنوان مثال برای یک دوربین  5مگاپیکسل با اندازهی پیکسل 4×4
میکرون داریم و با توجه به لنز انتخاب کرده با بزرگنمایی  m=/18داریم:
میکرون 4/4 ÷ /18 = 4224

() 2

عدد محاسبهشده ،دزت اندازهگیری ( )Resolutionدر هنگا

.2-1-3-2کالیبرهپارامترهایخارجیدوربین
پارامتر های خارجی دوربین شامل همهی پارامترهایی است که از
موزعیت دوربین نسبت به جسم ناشی میشود .به زبان سادهتر ،تبدیل
اندازههای بدست آمده از تصویر با واحد پیکسل به واحدهای دنیای وازعی
مانند میلیمتر نیازمند کالیبره پارامتر های خارجی دوربین میباشد.

یکسلها()Sub-pixel

-2-3-2افزایشدقتبامحاسبهجزءپ
آشکارسازی لبه ( ) Edge Detectionیکی از عملیات های مهم و
پر کاربرد در علم پردازش تصویر میباشد و معمو ً برای تشخیص لبههای
یک شیئ از بین چند شیئ دیگر مورد استفاده زرار میگیرد .تغییرات
فیزیکی که در محیط وازعی وجود دارد ،در تصویر به صورت تغییر رنگ و

استفاده از این لنز و دوربین خواهد بود .البته در بخشهای نر افزاری،

تغییر شدت روشنایی  ،به صورت لبه ،نمایان میشوند]4[ .

همانگونه که در زسمت بعدی گفته خواهد شد با استفاده از تکنیکهای

اهمیت لبه یابی در کاربردهای اندازهگیری مبتنی بر پردازش تصویر از آنجا

 subpixelمیتوان لبهها را با دزتی  5تا  11برابر دزیق تر از این مقدار

مشخص میشود که لبههای استخراجی از تصویر متناظر لبههایی جسم

بدست آورد .البته باید در نظر داشت که شرایط زطعه و نورپردازی میتواند

میباشد که آنها را اندازهگیری میکنیم .هر چه این لبهها نمایان تر و

نقش بسیار مهمی در رسیدن به این دزت داشته باشد.

متمایز تر باشد عملیات لبه برداری را تسهیل و دزت اندازهگیری را با تر

نرمافزاری
-3-2الزامات 

میبرد.
یک پیکسل کوچکترین واحد فیزیکی در یک تصویر میباشد .در

نرمافزاری
-1-3-2کالیبره 
عالوه بر آن که با بهبود تجهیزات اپتیکی میتوان از ریخت افتادگی
تصویر را بهبود بخشید ،توسط کالیبرة نر افزاری نیز میتوان این انحرافات
را تا حد زابل زبولی کاهش داد .نحوة کار به این صورت است که یک الگوی
دزیق را(دزت آن باید حدازل ده درصد اندازهگیری باشد) در جلوی دوربین
زرار داده میشود .این الگو ،با ابعاد و توصیف آن ،در نر افزار تعریف شده
است .نر افزار با محاسبة تفاوت مابین الگوی پیشفرض و تصویر اخذشده از
همان الگو در جهان وازعی ،ازدا به جبران انحرافات و تبدیل به تصاویری
خالی از هر گونه تغییر فر و انحراف مینماید .

سیستم هایی با دزت اندازهگیری معمولی یک پیکسل به عنوان
کوچکترین واحد اندازهگیری در نظر گرفته میشود که پس از کالیبره
میتوان آن را به واحدهای متریک تبدیل نمود.
با وجود آنکه یک تصویر از هزاران پیکسل تشکیل شده است ،مرزهای
یک جسم ،هر چقدر هم صاف باشند ،به ندرت ممکن است که به طور
دزیق در مرز مابین پیکسلهای روی سنسور اخذ تصویر فرود آیند.
برای حل این موضوع دانشمندان علم پردازش تصویر بر آن شدند که
با استفاده از دادههای موجود روشی را برای پیدا کردن دزیق تر لبهها پیدا
کنند.نتیجهی این تحقیقات استفاده از خصوصیات رنگی پیکسلهای مجاور
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به منظور تبدیل یک پیکسل به پیکسلهای کوچکتر است که آن را

حفرهها ( )blobدر تصویر افزایش مییابد و تلورانسها برای اندازهگیریها

 subpixelمیگویند.

به طور چشمگیری کاهش مییابد .در ادامه به بررسی چند نمونه از تأثیرات

در حین عملیات اندازهگیری جزء پیکسل ( ، )subpixelنر افزار

اینگونه لبه یابی بر روی دزت پیدا کردن مرکز یک حفره در تصویر و نیز

سطح رنگ خاکستری در پیکسلهای همجوار نقطة اندازهگیری را بررسی

بدست آوردن زطر حفره پرداخته خواهد شد]7[ .

مینماید .نر افزار این اطالعات را برای درونیابی و تخمین مکان دزیق

 )1پیدا کردن مرکز یک حفره در تصویر:
مرکز یک حفره برای آدرسدهی دزیق آن در تصویر استفاده

مرزها با دزت کسری از یک پیکسل استفاده میکند.

میشود .استفاده از دزت جزء پیکسل میتواند دزت آدرسدهی مکانی
حفره را تحت تأثیر زرار دهد .برای یک دایره ،به طور کلی این دزت در
حدود  1/5معکوس جذر زطر در واحد پیکسل میباشد.
() 5

زطر حفره

شکل-13مرزلبهپیداشدهبادقتجزءپیکسل[]5

11پیکسل

بهترین برازش لبهها )(Best fitting the edges

 111پیکسل

به منظور پیدا کردن مکان دزیق یک لبة در عرض یک پیکسل
مقدار رنگ خاکستری هر دو طرف هر پیکسل اندازهگیری میشود .در
مثال سادهای که در زیر به نمایش درآمده است]0[ .
همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار رنگ خاکستری مرز لبه،
ترکیبی از مقدار رنگ خاکستری سمت یک سمت لبه و مقدار رنگ
خاکستری سمت دیگر لبه هست .با مقایسه این دو رنگ امکان بدست
آوردن مکان دزیق مرز با دزت کسری از یک پیکسل امکانپذیر میگردد.
این محاسبه یک درونیابی است و به شکل زیر نوشته میشود:
() 3

زطر یک حفره برای اندازهگیری دزیق آن حفره در تصویر استفاده
میشود .استفاده از دزت  subpixelمیتواند اندازهگیری اندازهی حفره را
تحت تأثیر زرار دهد .برای یک دایره ،به طور کلی این دزت در حدود 1/78
معکوس مجذور زطر میباشد.
()0

چپ لبه  41و مقدار خاکستری سمت راست لبه  01باشد ،با درونیابی
() 4

در نتیجه مکان دزیق مرز در  25درصدی عرض یک پیکسل ،

± 1/183
± 1/10

 )2بدست آوردن زطر حفره:

در مثال با اگر مقدار رنگ خاکستری مرز لبه  ، 55مقدار سمت

= (55-01)/(41-01)=(-5)(-21)= .25محل دزیق مرز با دزت

دزت
مکانیابی

هر چه زطر بیشتر باشد دزت پیدا کردن مرکز افزایش مییابد.

Subpixel location = (edge grey level-right grey level) /
)(left grey level – right grey level

خواهیم داشت:

=Sub pixel accuracy of centroid of circle blob
0.5/sqrt(diameter) pixels
مکانیابیحفره

کسلهابرای

جدول-1استفادهجزءپی

=Sub pixel accuracy of diameter of circle blob
0.78/sqrt(diameter) pixels
اندازهگیریحفره

کسلهابرای

جدول-2استفادهجزءپی
زطر حفره

دزت اندازه

11پیکسل

± 1/247
± 1/178

 111پیکسل


-1-2الزاماتنورپردازی

متمایل به زسمت پر رنگ  ،بدست آمد .این درونیابی از آن جهت به این

تشخیص ضرورت اینکه کامیابی یک سیستم بینایی ماشین بستگی

نتیجه رسیده است که  25درصد روشنایی در یک طرف و  75درصد دیگر

شدیدی به شرایط و روشهای نورپردازی آن دارد ،در حال گسترش

روشنایی در طرف دیگر لبه زرار دارد.

است .برای تحقق یک سیستم پایدار ،اخذ تصاویری با کنتراست مناسب
 ،ثابت و بدون توجه به تغییرات شرایط نوری اطراف و نیز انعکاسهای
خود جسم ،دارای اهمیت بسیار است .تأثیر نورپردازی بر سایر مراحل
پردازش تصویر به حدی است که بعضی بر این باورند که ابتدا باید به
شرایط نورپردازی ایده آل رسید و سپس ازدا به برنامهریزی و
برنامهنویسی بر روی تصویر اخذشده نمود .در سالهای اخیر با گسترش
بکارگیری پردازش تصویر برای کنترل کیفیت زطعات پیچیدهتر ،
نورپردازیهای پیچیدهتری نیز به کار گرفته شده است .تولیدکنندگان

لبههابادقتجزءپیکسل
شکل–11نحوهپیداکردنمرز 

در صورت لبه یابی با دزت جزء پیکسل  ،دزت پیدا کردن اشیا و

تجهیزات روشنایی تالش کردهاند با طراحی ماژو ر تجهیزات نورپردازی،
پیادهسازی آنها را برای سیستم های بینایی ماشین تسهیل نمایند]8[ .
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از آنجایی که در بسیاری از سیستم های اندازهگیری ،هدف ،اندازهگیری

یجهگیری
-3نت 

کانتور دور جسم و یا اندازهگیری حفرههای راه بدر است ،نور پس زمینه

همانگونه که گفته شد دزت اندازهگیری این سیستم ها بستگی به

یکی از پرکاربردترین روشهای نورپردازی در اندازهگیری ابعادی است.

لنز و رزولوشن دوربین استفاده شده دارد .به عنوان مثال رسیدن به

روش کار بگونه ای است که یک صفحه روشن ،با نور غیرمستقیم ،از زیر

دزت اندازه گیری  5میکرون ،برای زطعه ای با زطر یک میلیمتر و با

به جسم میتابد و دوربین در با ی جسم لبههای حاشیهای جسم را

استفاده از دوربین  5مگاپیکسل و لنز متناسب با این میدان دید ،دزتی

میبیند .از آنجایی که سطح روی جسم نوری را دریافت نمیکند  ،هیچ

دور از دسترس نیست.

لبه مزاحمی برای تشخیص لبهها وجود ندارد .در شکل  15یک نمونه
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لبههاییکجسمبراق
کردن 

بدلیل ساختار این لنزها  ،تنها شعاعهای نوری جذب میشوند که دارای
راستایی نزدیک به موازی نسبت به راستای لنز دارند و در نتیجه
انعکاس ناشی از دیواره جسم نمیتواند دزت اندازهگیری را تحت تأثیر
زرار دهد.
برای خالص شدن کامل از این مشکل میتوان به جای نورپردازی
پس زمینه توسط یک صفحة نوری از منابع نور Telecentric
( )collimated illuminatorsبه همراه لنزهای Telecentric
استفاده نمود .با استفاده از این گزینه ،از آنجایی که تنها شعاعهای نوری
موازی تولید شده است تنها شعاعهای نوری مورد نیاز به سمت لنز و
سنسور تصویربرداری گسیل میشود دیگر هیچ مشکلی در لبهها و
کنارهها پیش نمیآید.

شعاعهاینوریدرهنگاماستفادههمزمانازسیستم

شکل–11

نورپردازیولنزTelecentric
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