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چکیده
ناوبری علمی است که به وسیله آن می توان وسیله پرنده را از محلی به نام مبدا به محلی دیگر به نام
مقصد هدایت نمود ,به نحوی که ناوبر در هر زمان که نیاز باشد موقعیت خود را مشخص و در صورت نیاز
گزارش نماید.
نیاز به تعیین موقعیت و جهت یابی دقیق از اصلی ترین نیاز های هر متحرکی است .امروزه روش های
مختلفی برای تعیین موقعیت وجود دارد اما به علت وجود امكان خطا و اشتباه در این فرآیند ،اطمینان کامل
به یك روش چندان عقالنی نیست .بنابراین اکثر سیستم های ناوبری بر پایه ی تلفیق دو یا چند روش بنا
شده اند.
از اصلی ترین روش های تلفیق ،تلفیق یك سیستم ناوبری اینرسی و یك سیستم برآورد گر موقعیت است.
در این روش نقش اصلی در فرآیند تعیین موقعیت بر عهدهی سیستم تعیین موقعیت اینرسی است اما به
خاطر ماهیت خطای این سیستم ،دقت تعیین موقعیت در آن با افزایش زمان به شدت کاهش می یابد.
هنگامی که دقت تعیین موقعیت از حد تعیین شده کمتر شد موقعیت دقیق متحرك توسط سیستم برآورد
گر موقعیت بدست میآید .همچنین زمانی که اطالعات و دادههای جی پی اس در دسترس نباشند ،نیاز به
استفاده از این روش اهمیت ویژهای پیدا میکند.
سیستم ناوبری به کمك مدل رقومی سطح از خانوادهی روش های تعیین موقعیت با استفاده از تطبیق پایگاه
داده است .نمونههایی از روشهای تطبیق پایگاه داده که در این تحقیق به بررسی آن پرداخته خواهد شده
عبارتند از :تطبیق با استفاده از نقشه ،تطبیق با استفاده از تصویر و همچنین مبنا قرار دادن عوارض زمین.
در روش تطبیق با استفاده از نقشه ،کاربر از ویژگی های مشخص در نقشه مانند خیابانها ،برای تولید خط
موقعیت استفاده میکند .روش تطبیق با استفاده از تصویر ،جهت اجتناب از برخورد با موانع و پیدا نمودن
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مسیر به کار برده می شود .از این روش برای مدل کردن اشیایی که دارای هندسه ساده هستند استفاده می
شود .در روش ناوبری بر اساس عوارض زمین که از آن میتوان به عنوان یك روش کمك ناوبری نام برد،
موقعیت متحرك به کمك تناظریابی میان داده های ارتفاعی جمع آوری شده و مدل سطح برآورد میشود.
کلمات کلیدی :ناوبری -کمك ناوبری  -عوارض زمین  -پایگاه دادهها – تطبیق نقشه  -تطبیق تصویر.
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 )1مقدمه

 )1- 1تاریخچه
از زمان ماقبل تاریخ مردم سعی می کردند یك راه قابل اطمینان پیدا کنند که به آنها بگوید کجا هستند
و حتی آنها را به جایی که می روند راهنمایی کرده و سپس به خانه بازگرداند .مردمان غارنشین وقتی که
برای تهیه غذا به شكار می رفتند ،احتماال از سنگها و شاخه های کوچك برای عالمتگذاری مسیر خود
استفاده می کردند .ملوانان نیز ابتدا سواحل را به دقت دنبال می کردند تا از گم شدنشان جلوگیری کنند.
وقتی دریا نوردان اولیه در اقیانوس ها کشتیرانی کردند ،دریافتند که میتوانند مسیر خود را با دنبال کردن
ستارهها ترسیم کنند .فنیقیهای باستان از ستاره شمالی برای سفر به مصر و جزیره کرت استفاده میکردند.
بر طبق گفته هومر الهه آتنا به اودیسه گفته است که هنگام سفر کردن در جزیره کالیپسو " دب اکبر را
سمت راست خود قرار بده .متأسفانه برای اودیسه و دیگر دریانوردان ستاره ها فقط در شب و تنها در
شبهای صاف قابل رؤیت هستند .پیشرفت مه م بعدی در امر ناوبری کشف قطب نمای مغناطیسی و دستگاه
زاویه یاب  1بود .عقربه قطب نما همیشه نقطه شمالی را نمایش می دهد ،بنابراین همیشه دانستن جهت
مسیری که در آن حرکت میکنیم را ممكن می کرد.
با کشف آهن ربا ،ناوبری از طریق قطبنمای مغناطیسی آغاز شد و پس از طی مراحل زمانی و باال رفتن
سرعت و سقف پرواز و تعداد چشمگیر پروازها و ضرورت توجه شدید به مسائل ایمنی آسمان ،دستگاهها و
وسایل پیچیده و دقیق ناوبری الكترونیكی متولد شدند .اما به دلیل ورود سیستمهای پیچیده الكترونیكی و
به وجود آمدن میدانهای مغناطیسی مصنوعی ،قطب نما تا حدی کارایی خود را از دست داد و ناوبری سنتی

syxtant
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دریا که محدود بود به رغم اختراع و ابداع سیستمهای ناوبری الكترونیكی مدرن و شگفتانگیز ،به علت
اختالالت جوی ،شرایط آب و هوا ،فزونی شدید تعداد پروازها و پیچیدگی خاص وسایل ناوبری باالخص در
حیطه هواپیمایی نظامی ،با مشكالتی رو به رو بود .مسیر یابی (ناوبری) و تعیین موقعیت مكانی دو موضوع
مهم و تعیین کننده در اکثر فعالیتهای بشر بوده و هست و همواره انسان را در دستیابی به توانائی هر چه
بیشتر و بهتر در این دو مقوله به چالش انداخته است .در طی سالهای گذشته فن آوری های زیادی برای
مسیر یابی و تعیین موقعیت مكانی مورد استفاده و آزمون قرار گرفتند که هر یك ضمن داشتن امتیازات ،نا
کارآمدی های خود را داشتند.

 )2- 1تعریف ناوبری
ناوبری علمی است که به وسیله آن می توان وسیله پرنده را از محلی به نام مبدا 2به محلی دیگر به نام
مقصد  3هدایت نمود ,به نحوی که ناوبر در هر زمان که نیاز باشد موقعیت خود را مشخص و در صورت نیاز
گزارش نماید.
کلمه ناوبری از دو کلمه التین به معنی کشتی و حرکت گرفته شده است و اساساً به معنی پیدا نمودن مسیر
در دریا می باشد .اما بعدها با شروع مسافرت در فضا و خشكی این کلمه به مفهوم مسیریابی در هوا ،خشكی و
دریا بكار برده شد .مسیریابی اولیه توسط اجرام سماوی و قطبنماهای مغناطیسی انجام میگردید.

Departure
Destination
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شكل :1- 1ناوبری های کالسیك
با پیشرفت علوم و تكنولوژی امروزه از سیستم های پیشرفته ماهواره ای استفاده می شود .ماهواره های
مسیریاب قادر به مشخص نمودن طول و عرض جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا ،سرعت ،فاصله و زمان با دقت
بسیار باال میباشند.
در این جا به مروری جامع بر انواع مختلف از سنسورهای ناوبری و فن آوری در حال حاضر در این زمینه
پرداخته میشود .بسیاری از این فن آوری ها در محیط های دشوار و پیچیده مانند محیط های شهری و
محیط های داخلی قابل اجرا می باشند .در چنین محیط های ناوبری با استفاده از سیستم های ناوبری
ماهواره ای مدرن اغلب امكان پذیر نیست.

شكل :2- 1دیاگرام روش های کمك ناوبری
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 )3- 1دسته بندی کلی ناوبری
سنسورها و سیستم های ناوبری به لحاظ تقسیم بندی گسترده و روش های کلی آن به سه دسته زیر تقسیم
بندی شده اند:

 )1- 3- 1ناوبری کور
روند محاسبه موقعیت فعلی با استفاده از یك موقعیت از پیش تعیین شده و یا ثابت و پیشبرد آن
موقعیت بر اساس سرعت شناخته شده( 4 .به عنوان مثال ناوبری اینرسی).
تصور کنید که بصورت چشم بسته در حال حرکت به برخی از مناطق ناشناخته هستید .اگر شما در حال
حرکت ،مسیر حرکت خود را از روی چرخش ها و مسیر انجام شده طی نمایید سیستم ناوبری کور است.

شكل  :3- 1روش ناوبری کور

Dead Reckoning
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 )2- 3- 1خارجی وابسته
(به عنوان مثال جی پی اس) و ....
اگر ،در حالی که چشم بند به چشم شما است و فریاد می زنید "کجا هستم؟" و منتظر پاسخ تماشاگران
به سوال هستید سیستم ناوبری خارجی وابسته خواهد بود.

شكل :4- 1روش خارجی وابسته

 )3- 3- 1تطبیق پایگاه داده
(عنوان مثال ناوبری به روش آسمانی).
اگر چشم های خود را ببندید و به اطراف نگاه کنید ،شما ممكن است قادر به تعیین موقعیت مكانی خود
با شناخت نشانه های مختلف و مطابقت آنها با تصاویر موجود در حافظه خود (پایگاه داده) باشید که این
سیستم ناوبری همان تطبیق پایگاه داده است.
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شكل  :5- 1روش پایگاه داده

 )4- 1روشهای مختلف ناوبری
 .1ناوبری

اینرسیایی 5

 .2ناوبری ماهواره

ای 6

 .3ناوبری بر اساس شناسایی عوارض

زمین 7

 .4ناوبری بر اساس صور فلكی و ستارگان
 .5ناوبری بر اساس پرتو

8

سوار 9

 - 1ناوبری اینرسیایی یكی از ارکان ناوبری است و بر این اساس بنا شده که با اندازه گیری شتاب و ممان و
تمام نیروهای وارد بر جسم ما مطابق با قوانین نیوتون می توانیم موقعیت جسم را با حل معادله
دیفرانسیل معروف شتاب -مكان به دست آوریم .پس این نوع ناوبری یك مزیت خارق العاده دارد و آن

5

-Inertial Navigation System
Satellite Navigation
7 Terrain-Based Navigation
8 Star Navigation
9 Beam Riding
6
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غیر قابل اختالل بودن آن است چون وابسته به هیچ عامل خارجی نیست و قوانین نیوتون هم غیر قابل
تغییر است.

شكل  :6- 1بلوك دیاگرام ناوبری اینرسیایی

 )5- 1تطبیق پایگاه داده

10

یكی از روش های مهم ناوبری تطبیق پایگاه داده می باشد که این روش شامل سنجش از محیط اطراف ،مقایسه
این سنجش با مدل از قبل ذخیره شده و بدست آوردن موقعیت و جهت با استفاده از نتایج مقایسه بدست آمده
می باشد.

DATABASE MATCHING
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11

شكل : 7- 1تطبیق با پایگاه داده

نمونه هایی از روش های تطبیق پایگاه داده که در فصل های بعدی این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد
عبارتند از:
 ناوبری بر اساس عوارض

زمین 11

 تطبیق با استفاده از

تصویر 12

 تطبیق با استفاده از

نقشه 13

11

Terrain Referenced Navigation
Image Matching
13 Map Matching
12
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 )2ناوبری بر اساس عوارض زمین
ناوبری بر اساس عوارض زمین  ،یك گروه از روش هایی است که با استفاده از حس نمودن اطالعات ارتفاع زمین
(یا عمق) به همراه یك پایگاه داده زمین ،برای ایجاد اندازه گیری موقعیت استفاده می شود .در این روش دنباله -
هایی از داده های اندازه گیری شده از زمین گرفته می شود .پس از آن یك الگوریتم جستجوگر ،پایگاه داده های
زمین را برای یافتن یك برآیند خوب با مقادیر حس شده مورد بررسی قرار می دهد .پس از بدست آمدن راه کار
مناسب ،مسیر تقریبی و موقعیت را از بسترهای نرم افزاری می توان استنتاج کرد.
به طور معمول از داده های موقعیت و وضعیت بدست آمده از سیستم ناوبری اینرسیایی برای محاسبه موقعیت
پلت فرم ،از طریق داده هایی که توسط سنسورهای اندازه گیری عوارض زمین بدست آمده است استفاده می
شود .بكاربردن و استفاده از داده های بدست آمده از روش اینرسی باعث بهینه سازی در جستجوی پایگاه داده
می شود .از نتایج بدست آ مده با استفاده از فیلتر کالمن و یا ترکیب الگوریتم های دیگر می توان برای بهبود
بهترین تخمین موقعیت در حال حاضر استفاده نمود.
بطور کلی سیستم های ناوبری بر اساس عوارض زمین در زمانی که داده های جی پی اس در دسترس نباشند
اهمیت خود را نشان می دهند زیرا تداخل  14در آنها عمال غیر ممكن است .همچنین آنها در سیستم مختصات
زمین/محیط زیست تعیین موقعیت را انجام داده و بصورت کامال مستقل عمل می کنند.

Jamـ
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شكل : 1- 2ناوبری بر اساس عوارض زمین بوسیله رادار (شكل چپ) و سونار (شكل راست)

 ) 1- 2لزوم استفاده از روش ناوبری بر اساس عوارض زمین
سیستم های استراتژیك و سطح هدایتی اینرسی برای کاربران ناوگانی و هوابرد خود در دههه ی  ،1971دقهت
کافی را فراهم می نمودند .زمانی که سیستم های اینرسی شروع به ظاهر شدن بر روی جایگاه های رها شونده ،به
عنوان مثال موشك های کروز کردند ،کاهش رانش لختی واحد اندازه گیری اینرسی های کم هزینه تر و تاکتیكی
تبدیل به اولویت شد تا موشك ها به دقت به اهداف خود برسند .چون سیستم های ناوبری کور همیشه رانهش
دارند ،این نتیجه گیری حاصل شده که اینرسی به تنهایی برای رسیدن به دقت مورد نیاز کافی نیست و دیگهر
تمهیدات باید برای کمك به اینرسی اندیشیده شوند .یكی از اولین نمونه های کمك اینرسی ،برنامه ی ههدایت
زمینی بود که در این بخش توضیح داده می شود.
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 )2- 2تاریخچه ناوبری بر اساس زمین
مفهوم کمك به موقعیت هدایت گر اینرسی با ماهیت زمینی در اواخر دهه ی  1951معرفی شد .این روش کمك
اینرسی اکنون به نام هدایت زمینی یا هدایت به کمك زمین شناخته می شود .سیستم های ناوبری بهر اسهاس
عوارض زمین از اطالعات قدیم زمین به شكل پایگاه داده زمین ،و یك حسگر فاصله از زمین مانند یك ارتفهاع
سنجی راداری استفاده می کنند .یك پروفایل به دست آمده از زمین در حین پرواز ایجاد شده و با تعهدادی از
پروفایل های پرواز احتمالی محاسبه شده از دیتابیس مقایسه می شود .یك الگوریتم تطبیق داده شده ،محتمل
ترین پروفایل پرواز را انتخاب کرده و واحد اندازه گیری اینرسی ،حدود بهترین موقعیت جدید ناوبری بر اساس
عوارض زمین را به دست می آورد .با وجود این که ناوبری بر اساس عوارض زمین یك برنامه ی هدایتی با کنترل
داخلی وسیله ی نقلیه است ،باز هم نیاز به پایگاه داده زمین بر روی خود دارد .دو تا از برنامه های بهتر شناخته
شده ی ناوبری بر اساس عوارض زمین که در موشك های هدایت شونده و هواپیماهای جنگنهده اسهتفاده مهی
شوند« ،تطابق حد فاصل با

زمین» 15

و «هدایت یاری شده با ماندی زمینی ساندیا»  16هستند.

اختراع شماره ی  2847855ایاالت متحده ی آمریكا به نام « سیستم هدایت هواپیما» یكی از اولین هایی است
که سیستم ناوبری بر اساس عوارض زمین را بر اساس انداز ه گیری پروفایل ارتفاع زمین بررسی می کنهد .ایهن
اختراع اشاره می کند که پیشینه ی ارتفاع های زمین ،یك اثر منحصر به فرد تشكیل می دهند ،درست مانند اثر
انگشت یك انسان ،و با مقایسه ی یك پروفایل ارتفاع زمین دریافت شده با پروفایل های شناخته شده ،می توان
تثبیت موقعیت منحصر به فردی را به دست آورد .برگر می افزاید که این اختراع را می تواند با دسهتگاه نقطهه
فرض ی شناخته شده ترکیب کرد تا تثبیت های دوره ای یا متوالی را انجام دهد که از این طریق ،خطای واحهد
اندازه گیری اینرسی که با گذر زمان بیشتر می شود از بین برود.
TERCOM
16 SITAN
15
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 )3- 2تطابق حد فاصل با عوارض زمین
جی .گ لدن پیشرفت های تاریخی و طرز کار سیستم تطابق حدفاصل با عوارض زمهین را بها اسهتفاده ی آن در
هدایت موشك های کروز تعریف می کند .مفهوم اولیه ی شناخته شده با نام «اثر انگشت» در سال  1959توسط
شنس -فت معرفی شد ،و این ایده آنقدر قدرتمند بود که در مقابل تعداد لغو شدن برنامه ی زیادی ایستادگی کرد
و در نهایت منجر به سیستم تطابق حدفاصل با عوارض زمین شد ،مدل قبلی تمامی سیستم ههای نهاوبری بهر
اساس عوارض زمین دیجیتال .شنس -فت تبدیل به عضوی از کمپانی لینگ -تمكهو فهت الكتروسیسهتم داالس،
تگزاس شد که مفتخر به دریافت حق ثبت اختراع شماره ی  3328795برای «روش های فیكستیكینگ» شد.
سیستم تطابق حدفاصل با عوارض زمین بر مبنای اندازه گیری پروفایل ارتفاع زمین بر روی وسیله ی در حهال
پرواز ،و تطابق اطالعات دریافت شده با نقشه های موجود عمل می کند .یك نمودار بلهوکی از سیسهتم تطهابق
حدفاصل با عوارض زمین در شكل  3- 2نشان داده شده است و تصویری از اندازه گیری ارتفاع زمین و مثالی از
نقشه ی همبستگی در شكل  4- 2می بینید.

شكل : 2- 2بلوك دیاگرام سیستم تطابق حدفاصل با عوارض زمین
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شكل  : 3- 2اندازه گیری و همبستگی زمین در سیستم تطابق حدفاصل با عوارض زمین.
این سیستم از رادا ر و ارتفاع سنج های بارومتری ،یك واحد اندازه گیری اینرسی و یك دیتابیس ارتفاع زمهین
استفاده می کند .ارتفاع سنج راداری فاصله ی زمین یا ارتفاع باالی سطح زمین را اندازه گیری می کند .ارتفاع
سنج بارومتری ارتفاع مطلق ،یا ارتفاع از سطح دریا را ارائه می دهد .با استفاده از این دو اندازه گیری ،پروفایهل
ارتفاع زمین ترکیبی را می تو ان این گونه محاسبه کرد:
معادله : 1- 2

) Hs ynt, MSL (tiارتفاع زمین ترکیبی نسبت به ،MSL
) HBa ro, MSL (tiارتفاع بارومتری وسیله نسبت به ،MSL
) HRA,AGL (tiارتفاع وسیله نسبت به سطح زمین است که از ارتفاع سنج راداری به دست می آید.
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سپس ،حدود موقعیت اینرسی ،که شامل یك خطای رانشی است ،برای به دست آوردن ارتفاع زمهین در یهك
موقعیت خاص از دیتابیس مورد استفاده قرار می گیرد .از آن جایی که موقعیت های واحد اندازه گیری اینرسی
پر از اشتباه هستند ،با متعادل کردن مختصات موقعیت خطی در جهت مسیر و عمود بر آن (یا به طور جایگزین
در طول و عرض جغرافیایی) ،چند مسیر حرکت موازی به وجود می آوریم .این مسیرهای حرکت موازی به دست
آمده ،همان فضای جستجوی موقعیت نشان داده شده در تصویر  5- 2هستند.

تصویر  : 4- 2فضای جستجوی موقعیت سیستم تطابق حدفاصل با عوارض زمین
پیشینه ای زمانی از ارتفاع های ترکیبی به دست آمده از معادله ی  1- 2به تعدادی ارتفاع دیتابیسی در هر یك از
فضاهای جستجوی موقعیت همبسته شده و استاندارد همبستگی محاسبه می شود .نقطه ای در فضای جستجوی
دیتابیس زمین که در آن اندازه ی استاندارد همبستگی به بیشینه ی خود می رسد را حدود موقعیت وسیله ی
نقلیه در نظر می گیرند .تا زمانی که فضای جستجو شامل موقعیت واقعی باشد ،سیسهتم تطهابق حدفاصهل بها
عوارض زمین قادر به پیدا کردن انحراف موقعیت وسیله با دقت دیتابیس یعنی برابر  111متر خواهد بود .باز هم
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بعضی از تثبیت موقعیت ها اشتباه خواهد بود ،اما از آن جایی که موقعیت های به دست آمده از سیستم تطابق
حدفاصل با عوارض زمین در طول زمان مطلق و مستقل هستند ،اثر تجمعی یك تثبیت اشتباه کمینه خواهد بود.
در این بخش سیستم تطابق حدفاصل با عوارض زمین تا حدی با جزئیات توصیف می شود زیرا این برنامه مبنای
درك ناوبری بر اساس عوارض زمین و روش ناوبری بر اساس عوارض زمین می باشد.

 ) 4- 2ناوبری اینرسی به کمک عوارض زمین ساندیا
سیستم های ناوبری بر اساس عوارض زمین را می توان بر اساس فرایند انجام گرفته توسط آن ها برای تخمین
موقعیت وسیله نقلیه دسته بندی کرد .هندلی و همكاران سیستم های ناوبری بر اساس عوارض زمین را بهه دو
گونه با پردازش دستی و پردازش کامپیوتری تقسیم کرده اند .در این دسته بندی ،سیستم تطابق حدفاصل بها
عوارض زمین یك الگوریتم دستی محسوب می شود .نمونه ای از الگوریتم های پردازش کامپیوتری مهی توانهد
سیتان (ناوبری اینرسی به کمك عوارض زمین ساندیا) باشد .هرچند یك فیلتر کالمن در نهایت به بهره برداری
می رسد ،سیستم تطابق حدفاصل با عوارض زمین و مشتقات آن در اصل برنامه های هدایتی بر اساس همبستگی
هستند؛ کمیت بنیادین مورد استفاده در یكی از ورودی های فیلتر کهالمن ،تثبیهت مهوقعیتی مشهتق شهده از
همبستگی بین فاصله بدست آمده از زمین و ذخیره شده می باشد .یك رویكرد کامالً متفاوت هر یك از پروفایل
های فاصله از زمین ارتفاع سنج راداری را به عنوان یك ورودی فیلتر کالمن در نظر می گیرد .چنین مفهومی در
آزمایشگاه های ملی ساندیا از سال  1974پی گیری می شد و به نام سیتان (ناوبری اینرسی به کمهك عهوارض
زمین ساندیا) شناخته می شود .سیتان توانایی مدل سازی خطاهای بزرگ اینرسی و خطاهای اینرسی را در فیلتر
کالمن دارد و بنابراین ،حساسیت راه حل های هدایت به این خطاها را کاهش می دهد .گفتهه مهی شهود ایهن
سیستم «به طور مداوم» عمل می کند زیرا نیازی به انجام الگوریتم های تطابقی پیچیده برای پیش بینی عملكرد
سیستم ندارد .بنا به طبیعت موج دار زمین ،اندازه گیری فاصله از زمین توسط ارتفاع سنج راداری تابعی غیهر
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خطی از موقعیت وسیله نقلیه خواهد بود و چون موقعیت کاربر نسبت به زمین همواره در حال تغییر است ،این
حالت های غیر خطی تابع زمان هستند .این حالت های غیر خطی باید به درستی مد نظر گرفته شوند تا بتوان
به عملكردی قابل قبول رسید .یك نمودار بلوکی از سیستم سیتان در تصویر  6- 2نشان داده شده است.

تصویر  : 5- 2سیستم سیتان
سیتان از یك رویكرد خطی سازی برای برخورد با حالت های غیر خطای زمین استفاده می کند ،به طوری کهه
یك فیلتر کالمن توسعه یافته به کار برده و اطالعات شیب زمین را در اختیار این فیلتهر مهی گهذارد .رویكهرد
استانداردفیلتر کالمن توسعه یافته برای خطی سازی این است که یك تابع اندازه گیری غیر خطی را به یك سری
تیلور حول حالت های تخمینی کنونی بسط داده ،عبارت های خطی را بازیابی کرده و از عبارت های مرتبه باال
چشم پوشی کند .یك احتمال خطای دایره ای  27متری با این روش به دست آمد ،که پیشرفت قابل تهوجهی
نسبت به خطای دایره ای  121متری به دست آمده با استفاده از سیستم بدون کمك عوارض زمین ساندیا است.
یك مشكل سیتان احتمال زیاد واگرایی فیلتر به دلیل طبیعت بسیار غیر خطی زمین است ،مخصوصاً زمانی که
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اندازه ی خطای خطی سازی قابل مقایسه با خطای اندازه گیری باشد .یك نسخه ی دیگر از این سیستم ،رویكرد
خطی سازی تصادفی برای به دست آوردن حدود فیلترهای غیر خطی است .خطی سازی تصادفی یك صفحه ی
مربعی بر روی نقشه ی زمین اعمال می کند تا شیب ها را محاسبه کرده ،و سپس آن هها را بهه ورودی فیلتهر
کالمن توسعه یافته بدهد .سیتان موازی از یك مجموعه سه یا پنج تایی وضعیت فیلتهر کهالمن توسهعه یافتهه
استفاده می کند تا اندازه گیری های یكسان ارتفاع سنج را پردازش کند ،اما بر روی طول و عهرض جغرافیهایی
مختلفی داخل یك ناحیه ی عدم قطعیت دایره ای ح ول نقطه ی واقعی متمرکز شده اند .بعد از چنهد بهه روز
رسانی ،فیلتری که کمترین مربع میانگین پسماند وزنی را دارد به عنوان تخمین موقعیت درست انتخهاب مهی
شود.
روش ناوبری بر اساس عوارض زمین توصیف شده بر اساس مفهوم «تابع احتمال» است .این «تابع احتمال» برای
طول کافی از اندازه گیری عمودی پروفایل زمین (که یك دسته اطالعات هدایت حد فاصل زمینی نامیده مهی
شود) ،گاوسی محسوب می شود .چگالی احتمال یك سری پروفایل عمودی زمین تابعی از موقعیت هواپیما است.
اگر یك هواپیما یك سری پروفایل عمودی زمین  YMرا اندازه گیری کند ،که بسیار شبیه (شبیه به خاطر حظور
نویز) به پروفایل عمودی زمین  YDمرتبط با موقعیت  XDاز دیتابیس زمین است ،سپس احتمال زیادی وجود
دارد که هواپیما در مكان  XDوجود داشته باشد .این مفهومی است که به طور ظهاهری گفتهه و توسهط «تهابع
احتمال» به شكل ریاضی بیان می شود.
یك نقشه ی ناوبری بر اساس عوارض زمین که بر اساس همبستگی است و در دامنه ی فرکانسی استفاده کننده
از تبدیل کسینوسی گسسته کار می کند ،در توضیح داده شده است .الگوریتم های همبستگی سیستم تطهابق
حدفاصل با عوارض زمین نیازمند طول اطالعات پروفایل زمین بلند در حدود  5- 11کیلهومتر هسهتند و دقهت
خوبی در محیط هایی با نویز باال ندارند .زمانی که ناحیه ی عدم قطعیت بزرگتر از چند صهد متهر مهی شهود،
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سیستم های سیتان با هم اختالف پیدا می کنند .بعضی از این کاستی ها در رویكردهای همبستگی قراردادی با
استفاده از تكنیك دامنه ی فرکانس جبران می شوند .اصوالً پردازش زمان دامنه و فرکانس دامنه از لحاظ کارکرد
برابر هستند ،اما تكنیك های پردازش فرکانس دامنه معموالً اجازه ی کاهش پیچیدگی و افزایش مشاهده پذیری
می دهند .در سیستم همبستگی فرکانس دامنه (که جدا از سیستم هدایت کار گذاشته مهی شهود) ،اطالعهات
پروفایل زمین اندازه گیری ش ده در دامنه ی فرکانس با ارتفاع های مرجع ذخیره شده در نقشهه همبسهته مهی
شوند تا یك تخمین خطای موقعیت دو بعدی را تشكیل دهند .نتیجه ی ایهن همبسهتگی بهه ورودی سیسهتم
هدایت در حال کار مستقل داده می شود تا تخمین بهتری از موقعیت وسیله ی نقلیه بزند.
نمونه ی دیگری از تكنی ك های همبستگی زمین که به هدایت و راهنمایی وسیله ی نقلیه کمك می کننهد بها
توجه به تعداد زیاد اختراعات ثبت شده ی ایاالت متحده در این منطقه به نظر تمام نشدنی می رسند .اما ،جالب
است که بعضی از آن ها را به طور مفهومی مطالعه کنیم تا روش های مختلف تولید وضعیت تخمین و تكنیك
های فیلترینگ که برای رسیدن به بهینه ترین حالت به کار می روند را درك نماییم.
در روشی برای تخمین موقعیت وسیله نقلیه با استفاده از فیلتر کالمن که ورودی تخمین موقعیت آن از دو روش
به دست می آمد توصیف شد .همبستگی «نقطه به نقطه» نمونه های اطالعات اندازه گیهری شهده ی پروفایهل
زمین با یك پروفایل نقشه ی زمین «نقطه به نقطه» (نقطه ها/موقعیت های روی نقشه توسط سیستم ههدایت
فراهم شده اند) در فواصل زمانی یكسان ،اولین تخمین موقعیت سه بعدی را فراهم می کند .محاسبه ی یكسانی
در لحظه ی بعدی دومین تخمین موقعیت را ارائه می ده د .یك بردار سرعت بها اسهتفاده از ایهن دو موقعیهت
محاسبه می شود .سومین تخمین موقعیت به دو روش حساب می گردد :اول ،مانند دو تخمین قبلی ،و دیگر با
جلو بردن بردار سرعت در زمان .این دو تخمین موقعیت سپس به ورودی یك فیلتر کالمن داده می شوند تا به
یك تخمین بهتری برسند .در ،از یك سیستم هدایت خودکار رونمایی می شود که موقعیت وسهیله ی نقلیهه و
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مختصات مقصد را در نقاط خاصی در یك مسیر پرواز از پیش تعیین شده به روز می کند تها وسهیله ی نقلیهه
هوابرد بدون خلبان داشته باشیم .این سیستم از اطالعات پروفایل به دست آمده توسهط ارتفهاع سهنج راداری
استفاده می کند تا موقعیت وسیله ی نقلیه در هر کدام از نقاط بررسی مختلف را محاسبه کرده و سیستم هدایت
را به طور دوره ای به روز کند.
یك اختراع دیگر ایاالت متحده که قابل توجه است می باشد که از رادار تشخیص آب و هوای هواپیما برای بهه
دست آوردن اطالعات بازتاب پذ یری زمین استفاده می کند .سپس اطالعات بازتاب پذیری زمهین بها اطالعهات
ذخیره شده در دیتابیس با یك تست آماری مقایسه می شود .این تست آماری میزان مطابقت اطالعات بازتهاب
پذیری زمین رادار و اطالعات دیتابیس زمین را نشان می دهد .دقت کنید که این روش بر خهالف روش ههای
پیش از این ذکر شده که از یك سیستم اینرسی به عنوان سیستم هدایت اصلی استفاده می کردند ،از موقعیت
وسیله ی نقلیه که توسط جی پی اس به دست آمده برای دسترسی به دیتابیس زمین استفاده می کند .یكی از
محدودیت های روش زمانی است که زمین در ناحیه ی نقشه ی رادار تغییرات ناچیزی یا اصال تغییراتی ندارد .در
این موارد تست آماری نسبت به خطاهای عرض و طول جغرافیایی (خطاهای افقی) حساس نیست ،اما همچنان
به خطاهای ارتفاع (خطاهای عمودی) حساس می باشد .در یك زمین نسبتا کوهستانی که تغییرات زیادی دارد،
نه تنها امكان نادیده گرفتن موقعیت کنونی هواپیما وجود دارد (همان طور که تست آماری نشان می دهد) ،بلكه
امكان جستجوی دیتابیس دیجیتالی زمین برای ممكن ترین موقعیت هواپیما وجود خواهد داشت.
یك اختراع اخیر ایاالت متحده ،روش هدایت زم ینی شبانه روزی و در همه ی آب و هواها را توصیف می کند که
از یك ارتفاع سنج راداری پرتو باریك ،کم انرژی ،با پرش فرکانسی و طیف تابشی گسترده استفاده می کند .این
ارتفاع سنج راداری شامل یك فرستنده و چندین گیرنده است .این روش با دیگر روش های ناوبری بهر اسهاس
عوارض زمین تفاوت دارد ،از آن جهت که ویژگی های زمین دریافت شده توسط رادار را برای کمك به راه حل
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اولیه هدایت (وضعیت تخمینی) به کار می برد ،نه تنها برای مقایسه با دیتابیس زمین همراه و تشخیص موقعیت.
راه حل اولیه هدایت با استفاده از یكی یا همه ی این موارد محاسبه می شود :هدایت بر اسهاس مهاهواره ، ،بهر
اساس زمین ،داپلر و نقطه ی فرضی .همبستگی پروفایل های زمین ترکیبی و پروفایل دیتابیس موقعیت/جههت
گیری مورد انتظار ویژگی های دریافت شده ی زمین نسبت به راه حل اولیه هدایت را ارائه می دهد .تفاوت بین
موقعیت مورد انتظار و موقعیت اولیه به ورودی یك پردازنده داده می شود تا راه حل اولیه هدایت را به روز کرده
و خطای هدایت را کمینه کند.
یك رویكرد کامال متفاوت ناوبری بر اساس عوارض زمین سیستم «هدایت تصویری پیوسته» می باشد .به جای
برنامه های تطابق زمین یا فاصله از زمین ،از یك برنامه برای تطابق ویژگی های خطی استخراج شده از تصاویر
زمین استفاده می کند .یك دوربین فیلم برداری/مادون قرمز برای تصویربرداری از ویژگی های زمهین و اشهیا
ساخت بشر مانند خانه ها ،جاده ها ،درختان و  ...به کار می رود .ویژگی های خطی با استفاده از تكنیهك ههای
پردازش تصویر از عكس استخرا ج می شوند .بر اساس تخمین موقعیت اینرسی  ،ویژگی های خطی مورد انتظار با
کمك دیتابیس های همراه پیش بینی شده و با ویژگی های خطی مشاهده شده مقایسه می شوند .انحراف بین
ویژگی های پیش بینی شده و مشاهده شده برای تصحیح مؤلفه های خطای اینرسی به کار می روند.
پیشرفت در تكنولوژی لیزرها اجازه ی استفاده از اسكنرهای لیزری هوابرد برای کاربردههای نهاوبری بهر اسهاس
عوارض زمین را داده است .چنین مفهومی در بررسی شده است که از یك اسكنر مسافت یاب لیزری برای حس
کردن ارتفاعات زمین و یك دیتابیس با تفكیك باال ( 2متر پس فاصله) .اطالعات به د ست آمده از اسكنر مسافت
لیزری و واحد اندازه گیری اینرسی با دیتابیس زمین ترکیب شده تا موقعیت هواپیما را با یهك رویكهرد تسهت
آماری تخمین بزند .اطالعات به دست آمده از اسكنر مسافت لیزری و جی پی اس ترکیب می شوند تها ارتفهاع
هواپیما را تخمین بزنند.
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سیستمی که هم اکنون بر روی تعداد زیادی هواپیما ،مخصوصاً هواپیماهای نظامی استفاده می شهود ،سیسهتم
( BAEادغهام شهرکت هوافضهای بریتانیها و سیسهتم ههای الكترونیكهی مهارکونی از شهرکت ژنهرال الكتریههك)
® ، TERPROMیك سیستم تطابق دهنده پروفایل زمین است TERPROM® .از اطالعهات ذخیهره شهده ی
دیجیتالی ار تفاع زمین ،و ورودی های سیستم هدایتی هواپیما و ارتفاع سنج راداری استفاده می کند تا یك راه
حل هدایتی بسیار دقیق زمینی تولید نماید .کاربردهای این سیستم شامل هدایت زمینی ،جلوگیری از برخورد
قابل پیش بینی با زمین ،هدایت موشك و مسافت یابی منفعل است .در دهه  1991الگوریتم آن اصالحات زیادی
پیدا کرد که به توسعه ی  TERPROM® IIکه دقت بیشتر از  21متر دارد کمك نمود .اطالعات بیشتر در مورد
® TERPROMرا می توان در وبسایت «سیستم های  »BAEیافت .یك جدول مقایسه ای از روش ههای ذکهر
شده در جدول  1- 2آورده شده است.

31

تصویر :6- 2جدول مقایسه ای از روش های ذکر شده ناوبری بر اساس عوارض زمین

الگوریتم های متفاوت دیگری مانند تخمین بایسین و فیلترهای ذره ای با نتایج موفقیت آمیزی مهورد اسهتفاده
قرار گرفته اند .تعداد زیادی اختراع و مقاله ی دیگر بر روی سیستم ههایی ماننهد ،TERPROM ،SPARTAN
 PTAN ،APALSو غیره نیز وجود دارند.
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 ) 5- 2ناوبری بر اساس عوارض زمین با استفاده از مسافت یاب لیزری
این موضوع جالب را بیان می کند که شرکت ( LTV-Eکه اولین حق ثبت اختراع سیستم تطابق حدفاصل بها
عوارض زمین به آن داده شده بود) ،قراردادی از جانب « آزمایشگاه ارتباطات هوایی نیروی هوایی» بین سال های
 1963و  1966دریافت کرد .طبق این قرارداد LTV-E ،باید « تست های پروازی را با استفاده از یك واحد مسافت
یاب لیزری کوچك به جای ارتفاع سنج راداری انجام دهد تا شاید بتوان دقت موقعیت یابی را بهبود بخشید» .به
وضوح حتی در روزهای ابتدایی ناوبری بر اساس عوارض زمین  ،برتری های مسافت یاب لیزری بر ارتفهاع سهنج
راداری قابل مشاهده بود .گمان زده می شود که چالش تكنولوژیكی اصلی حسگر سنسور نبوده ،بلكه در دسترس
بودن دیتابیس های کیفیت باالی زمین بوده است .تولید سریع دیتابیس زمین با استفاده از نقشه برداری هوایی
لیزری در آن زمان به دلیل کمبود یك حسگر موقعیت و جهت دقیق ممكن نبود .در دهه ی  1961جی پی اس
وجود نداشت و بنابراین یكپارچگی  DGPS/INSهم در کار نبود ،چیزی که در سیسهتم ههای نقشهه بهرداری
امروزی برا ی دریافت دینامیك های دقیق و تولید سریع دیتابیس های کیفیت باالی زمین مورد استفاده قرار می
گیرد.
مقاله ی تحقیقاتی دکتر یاکوب کمپبل در دانشگاه اوهایو استفاده از ناوبری بر اساس عوارض زمهین بهر مبنهای
 ALSبرای هدایت هواپیماها در رویكرد دقیق را معرفی و ارائه کرد .پروازهای آزمایشی در چهاردهم ژانویه سال
 2115در فرودگاه منطقه ای برکستون کانتی در ویرجینیای غربی و با هواپیمای  DC-3دانشگاه اوهایو صهورت
گرفت.
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شكل  :7- 2آزمایشگاه پرنده کینگ ایر دانشگاه اوهایو ( هواپیمای )DC-3
این کار از یك  RIEGL LMS-Q141i ALSبرای اندازه گیری پروفایل زمین و یك سیستم اینرسی ههدایتی،
 Honeywell HG1151برای دینام یك های جایگاهی استفاده کرد .این سیستم اینرسی با استفاده از یك فیلتر
کالمن در فازهای غیر دقیق پرواز با  GPS/WAASتنظیم شده بود .زمانی که هدایت زمینی فعال بود ،انهدازه
گیری های  GPS/WAASخاموش می شدند و تنها ورودی اش اندازه گیری های اینرسی بود .دیتابیس زمین
یك ابر نقاط کیفیت باال ( یك متر پس فاصله) با قابلیت تشخیص نور و مسافت یابی بود که توسط مرکهز فنهی
سیستم اطالعات جغرافیایی ویرجینیای غربی در دیویس ،تغذیه می شد.

شكل : 8- 2تجهیزات داخلی هواپیمای DC-3
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این دیتابیس توسط سیستم لیدار تولید شده بود که توسط «شرکت هوابرد  »1در بهار  2114به پرواز درآمد .این
ابر نقاط خام برای آسانی جستجوی ارتفاع زمین بر روی یك شبكه ی یك متری یكپارچه باز نویسی شد .ایهن
روش ناوبری بر اساس عوارض زمین بر مبنای  ALSدقت موقعیتی با خطای متوسط افقی  1,99متر و خطهای
متوسط عمودی  1,65متر داشت .انحراف معیار در جهت افق  1,96متر و در جهت عمود  1,62متر بودند.

 )6- 2مقتضیات دیتابیس زمین برای ناوبری بر اساس عوارض زمین
همانطور که در بحث شد ،سیستم های ناوبری بر اساس عوارض زمین از اطالعات پیشهین در مهورد زمهین یها
مشخصات زمین برای ارجاع جغرافیایی موقعیت کاربر استفاده می کنند .دیتابیس های زمین فضایی همچنین به
مدل های ارتفاعی دیجیتالی ارجاع داده می شوند و تعدادی منبع  DEMدر هر دو بخش عمومی و خصوصهی
وجود دارد DEM .ها توسط تعدادی پارامتر از جمله فضای پسین یا تفكیك فضایی ،داده های افقی و عمودی،
احتمال خطای دایره ای و احتمال خطای خطی مشخص می شوند .به دلیل آن که ارتفاع سنج راداری و حسگر
 ALSمكانیزم های اندازه گیری ،روزنه دید و تفكیك های متفاوتی دارند ،سیستم های ناوبری بر اساس عوارض
زمین که بر اساس این حسگرها ساخته شده اند بودجه های خطای مختلفی خواهند داشت .به عنهوان مثهال،
برای ارجاع جغرافیایی روزنه ی دید باریك اندازه گیری مسافت  ، ALSاطالعات برخورد بسیار دقیقی مورد نیاز
است ،در حالی که برای ارتفاع سنج راداری که پهنای پرتوی نسبتا بزرگی ( 91- 15درجه) دارد این طور نیست.
عالوه بر این ،تفاوت در روزنه دید و دقت ،مقتضیات متفاوتی برای  DEMکه مورد نیاز ناوبری بر اساس عوارض
زمین است دارند .برای مثال ،ارتفاع سنج راداری که پهنای پرتوی  31درجه و  3دسیبل دارد ،در ارتفاع 1111
پایی  AGLردپای حدود  511پایی دارد .بنابراین ،یك سیستم ناوبری بر اساس عوارض زمین که بر روی ارتفاع
سنج راداری بنا شده نیازمند به یك  DEMبا پس فضای  2متری نیست اما در مورد حسگرهای باریك پرتهوی
 ALSموضوع متفاوت است.
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 )7- 2نمونه ای از استفاده از ناوبری بر اساس عوارض زمین
موشك کروز استراتژیك موشكی مادون صوت و برد بلند است که توانایی حمل کالهك هسته ای را دارد .طراحی
این موشك توسط کمپانی  MKB Radugaدر پاسخ به ساخت موشك های کروز امریكایی در همین کالس به
نام ) (particularly the BGM-119 Tomahawk and AGM-86 missilesانجام گرفهت.این موشهك
طراحی شده برای پرتاب از هواپیما و زیر دریایی ,که توانایی حمل کالهك متعارف یها هسهته ای بهه وزن 211
کیلوتن را در مسافتی برابر با  3111کیلومتر( 1861مایل).

شكل  :9- 2موشك کروزRaduga Kh-55
مدل به روز شده  , Kh-55SMدرسال  1986ارائه شد.که ازسیستم تطابق حدفاصل با عوارض زمین (مقایسه
عوارض زمینی) برای ناوبری استفاده میكرد با موقعیت یاب متناوب برای مقایسه کردن عوارض زمینهی توسهط
رادار داپلر (رادار تعیین کننده اشیا ثابت و متحرك) با نقشه ذخیره شده که بر روی برد کامپیوترموشك قهرار
داده شده است .موشك  Kh-55Smاز یك مخزن سوخت اضافی بهره میگیرد.که برد ان را به  2511تا 3111
کیلومتر افزایش می دهد.
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خصوصیات:
عملكرد :موشك کروز استراتژیك,هوا/دریا/زمین
سازندهRaduga OKB / M. I. Kalinin Machine Building Plant:
طول 8,19:متر
وزن 1,711:کیلوگرم
قطرKh-55: 1,514 m (1 ft 8 in), Kh-55SM: 1,77 m (2 ft 6 in):
طول بال 3,1 :متر
برد 3111: Kh-55SM:کیلومتر و 2511کیلومترKh-55:
سرعت 1,77- 1,48 :ماخ 355/تا  571مایل 571/تا  917کیلومتر
سیستم هدایت :سیستم ناوبری خودکار به همراه سیستم تطبیق عوارض زمین
کالهك 211 :کیلوتنی هسته ای
دقت 151 :متر خطای دایره ای
زمان ساخت1984 :
مدل مشابهTomahawk:
 )8- 2داده های الکترونیکی موانع زمین

17

در تاریخ  23فوریه  2114اصالحیه شماره  33ایكائو به تصویب رسید که فصل  11به عنوان فصل جدیدی بهه
انكس  15اضافه گردید .اسم این فصل جدید  eTODمی باشد  .هدف از این فصل  ،تدوین مقررات جمع آوری
اطالعات عوارض طبیعی زمین و موانع مصنوعی به صورت داده های الكترونیكی می باشد  .این موضوع اولین بار
در سال  1998در اجالس  AIS/MAPایكائو مطرح گردیده است.

eTOD : Electronic Terrain Obstacle Data
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شكل  :11- 2استاندارد داده های الكترونیكی موانع زمین
 )9- 2تعریف  eTODبه زبان ساده
 eTODیك استاندارد و توافق جهانی است برای داشتن یك پایگاه داده عوارض طبیعی و مصنوعی زمین برای
یك پرواز ایمن تحت شرایط  IMCهنگامی که خلبان قادر به دیدن این موانع به دلیل دید کم  ،هوای ابری یا
باران و برف شدید نمی باشد  .از دیگر موارد استفاده آن هنگامی است که یك پرواز  VFRکه قادر به ناوبری و
ادامه مسیر نمی باشد  ،از عوارض و موانع اطراف خود مطلع باشد  .از کاربردهای بسیار مفید آن هنگام بروز موارد
اضطراری است که هواپیما مجبور به نشستن در مناطق خارج از فرودگاه ها و خالی از سكنه است و با استفاده از
داشتن این اطالعات به راحتی می تواند زمین های مسطح به همراه جنس زمین مربوطه را داشته و تصمیم
گیری نماید  .همچنین جلوگیری از برخورد پروازهای  IFRبه دلیل خطای ناوبری با موانع و عوارض طبیعی
زم ین از مهم ترین مزایای آن می باشد.
 )1- 9- 2کاربرد و فواید eTOD
مجموعه اطالعات الكترونیكی عوارض طبیعی زمین وموانع مصنوعی که با اطالعات هوانوردی مربوطه ترکیب می
گردد جهت استفاده در موارد کاربردی زیر توسط مشترکان مورد استفاده می گیرد:
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)  GPWS( Ground Proximity Warning Systemو) MSAW ( Minimum Safe Altitude Warning

در نوشتن دستورالعمل اضطراری برای مواقع اضطراری در هنگام برخاستن و یا انصراف از تقرب
آنالیز محدودیت ها و قابلیت های هواپیما
طراحی دستورالعمل های پروازی با دستگاه شاملCircling App
تعیین دستورالعمل اضطراری انحراف از مسیر و یا موارد اضطراری جهت نشستن در طول مسیر ) ( Airway
A-SMGCS:Aerodrome-Surface Movement Guidance and Control System

نقشه های هوانوردی و پایگاه داده های داخل هواپیما
سیموالتور پرواز آموزش خلبانان
دید وتصویر به صورت شماتیك از موانع
محدودیت های موانع اطراف فرودگاهها/هلی پورتها
بیشترین فایده ی  eTODبرای شرکت های هواپیمایی می باشد.

شكل  :11- 2نمونه تبدیل شده عوارض بصورت داده های الكترونیكی
39

 )10- 2مناطق تحت پوشش داده های عوارض طبیعی زمین و موانع مصنوعی
جهت پوشش دادن نیازهای ناوبری هوایی و موارد کاربرد  eTODذکر شده در باال اطالعات عوارض طبیعی زمین
و موانع مصنوعی بایستی طبق مناطق زیر جمع آوری گردد:
منطقه ی  :1تمام قلمرو حاکمیت یك کشور
منطقه TMA :2ها
منطقه ی  :3فرودگاه ها  /هلی پورت ها
منطقه ی  : 4مناطق حساس و عملیاتیILS CAT II & III

منطقه ی  1بایستی شامل تمامی قلمرو یك کشور شامل فرودگاهها و هلی پورتها باشد.منطقه ی  2بایستی
شامل TMAهایی که در AIPآن کشور ثبت شده است باشد یا محدوده ای به شعاع  45کیلومتر از  ARPهر
کدام که کوچكتر است.
در یك فرودگاه یا هلی پورت  IFRوقتی که یك  TMAایجاد نشده است منطقه ی  2بایستی داخل شعاع 45
کیلومتری از ARPباشد.

شكل  :12- 2داده های الكترونیكی یك فرودگاه
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در یك فرودگاه یا هلی پورت  IFRمنطقه 3بایستی شامل ناحیه ای از لبه ی باند تا فاصله ی  91متری از خط
مرکزی باند باشد و برای سایر مناطق  MOVEMENT AREAناحیه ی  51متر از منطقه ی مورد نظر (مثال
 51متر از خط مرکزی تاکسی وی) باشد.
منطقه ی  4محدود به باند هایی که مجهز به تقرب دقیق  ILS CAT II/IIIاست می باشد و در جایی که
جزییات موانع و عوارض طبیعی زمین برای پرواز یك هواپیما به وسیله ی ارتفاع سنج رادیویی ضروری به نظر
می رسد و اطالعات موانع بر روی تعیین ) Decision Height (DHاثر دارد .عرض این منطقه بایستی  61متر از
طرفین خط مرکزی باند و طول آن برابر  911متر از آستانه ی اندازه گیری شده با خط مرکزی باند باشد.
مجموعه ی الكترونیكی اطالعات عوارض طبیعی زمین بایستی به صورت سه بعدی (موقعیت و ارتفاع) وبه صورت
شماتیك شامل خصو صیات ظاهری زمین مثل کوه ها تپه ها دامنه های کوه ها دره ها ساحل رودخانه ها
یخچال های دایمی و برف به جز موانع مصنوعی نشان داده شود.
یك پایگاه داده ای موانع مصنوعی بایستی شامل مجموعه ی دیجیتالی از اطالعات موانعی که دارای ارتفاع قابل
مالحظه وخصوصیات ظاهری که از اطراف خود متمایز می باشند و برای عملیات پروازهواپیما خطرناك است ،
باشد.
این اطالعات بایستی شامل اطالعات دیجیتالی و نشان دهنده ی موقعت ارتفاع و ابعاد موانع ساخت بشر باشد.این
موانع نبایستی جزو اطالعات عوارض طبیعی باشد و بایستی به صورت نقطه خط ویا چند ضلعی در این پایگاه
داده نشان داده شوند.
مضمون اطالعات وخصوصیات عوارض طبیعی و موانع مصنوعی زمین بایستی به صورت شماتیك نشان داده
شود.این نمای شماتیك از عوارض طبیعی وموانع مصنوعی زمین بایستی خصوصیات و ویژگی هایی شبیه به
عوارض وموانع اصلی داشته باشد.حتی منطقه ی تحت پوشش مانع یا عوارض بایستی به صورت شماتیك با
واقعیت برابری داشته باشد.
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در نگهداری اطالعات عوارض طبیعی زمین بایستی موانع مصنوعی به گونه ای باشند که خاصیت به روز شدن
اطالعات را داشته باشند.
کشورهای عضوبایستی از آماده شدن  eTODتا تاریخ  21نوامبر  2118برای مناطق 1و 4همچنین تاتاریخ 18
نوامبر  2111برای مناطق 2و 3بر اساس خصو صیات ذکر شده اطمینان حاصل نمایند.

 )11- 2پایگاه داده های ناوبری
در تمامی سیستم های مدیریت پرواز یك پایگاه داده های ناوبری وجود دارد و شامل عناصری است که از آن
برنامه پرواز ساخته می شود .این موارد بوسیله استاندارد  ARINC424مشخص شده اند.

شكل  :13- 2پایگاه داده های ناوبری
 : ARINC424فرمتی از یك فایل استاندارد بین المللی است برای ناوبری هواپیماها که بوسیله انجمن
مهندسان الكترونیك خطوط هوایی تنظیم می شود.
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این پایگاه بصورت نرمال هر  28روز یكبار بروزرسانی می شود که اطمینان حاصل شود محتویات آن فایل ها
بصورت صحیح در جریان باشند .هر سیستم مدیریت پرواز شامل تنها یك زیر مجموعه از داده های ARINC

مربوط به قابلیت های آن می باشد.
هر پایگاه داده ناوبری شامل تمامی اطالعات مورد نیاز برای ساختن یك برنامه پروازی است و شامل موارد
زیر می باشند:
 ایستگاه های بین راه راه های هوایی ( بزرگراه ها در آسمان) کمك ناوبری رادیویی فرودگاهها باندها ابزارهای استاندارد حرکتی ترمینالهای استاندارد ورودی الگوهای چرخش -طرز عمل ابزارهای تقرب
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 )3تطبیق با استفاده از تصویر
انسان ها از تصاویر جهت اجتناب از برخورد با موانع استفاده می کردند و هر روزه مسیر خود را از این طریق
بدست می آوردند .اگر نقاط موجود در تصاویر برای آن ها شناخته شده بود در نتیجه آن ها می توانستند موقعیت
خود را مشخص نمایند .سیستم های ناوبری با استفاده از تصویر را می توان در دو روش بررسی نمود:
 تطبیق تصویر :با توجه به بافت به روز شده مدل سطحی از محیط اطراف و موقعیت و جهت دوربین می
توان از یك چهارچوب واحد ارتباط بین تصویر مشاهده شده و پایگاه داده های تصویر را تخمین زد.
 برش فضایی :در این روش تنها یك نقطه سه بعدی پراکنده یا پایگاه داده مدل خطی از یك منطقه داده
شده است .جدید ترین فعالیت های اخیر در حوزه ناوبری مبتنی بر تصویر که در محیط های سرپوشیده
انجام شده اند عمدتا از ناوبری بوسیله روبات ها مستقل هستند .این روش های جدید که بسیار ساده
هستند برای مدل کردن اشیایی که دارای هندسه ساده می باشند استفاده می شوند .محدودیت برای
پیاده سازی ناوبری مبتنی بر تصویر در دشواری توسعه الگوریتم هوشمندی است که بتواند محیط های
پیچیده را پیاده سازی نماید.

از سیگنال های جی ی اس برای اصالح نرخ رانش در واحد اندازه گیری اینرسی استفاده می شود .به طور
معمول ،پهپاد کوچكتراز عملكرد پایین تری از واحد اندازه گیری اینرسی استفاده می کند که نتیجه ظرفیت
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محدود و هزینه است .واحد اندازه گیری اینرسی وابستگی زیادی به جی پی اس برای جبران خسارت رانش و
ناوبری دارد .سنسورهای جستجو قابل استفاده بر روی اکثر پهپاد های کوچك می باشد.

شكل :1- 3الگوریتم کمك بینایی برای وی بی ان پهپاد []18
با این حال ،از دست دادن سیستم جی پی اس برای مدت زمان طوالنی می تواند منجر به شكست سیستم شود.
سیگنال جی پی اس به علت تداخل می تواند غیر قابل اعتماد باشد و سیگنال بازتاب وقتی که عامل نزدیك به
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موانع است می تواند بصورت چند مسیری بازتاب نماید .عالوه بر این افزایش میزان در دسترس بودن تكنولوژی
های ایجاد پارازیت در جی پی اس ،باعث بوجود آمدن نگرانی هایی در مورد وابستگی کنترل و ناوبری به جی پی
اس شده است.
پروژه آتنا ،یك برنامه تحقیقاتی توسط دانشگاه کرانفیلد به دنبال فن آوری های یكپارچه برای ارتفاع میانی پهپاد
و برد طوالنی است .این پروژه در حال بررسی بسیاری از تكنولوژی های جدید برای استفاده از پردازنده حمایت
پهپاد است .این فن آوری ها شامل یك سلول سوختی برای تولید برق برای موتور الكتریكی  ،ارتباطات ماهواره
ای ،الگوریتم بینایی کامپیوتر برای نقشه برداری سه بعدی ،ردیابی هدف و چشم انداز مبتنی بر سیستم تعیین
موقعیت می باشد.

شكل :2- 3روش تشخیص لندمارك[]26
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شكل :3- 3روش تكراری تشخیص لندمارك[]26

شكل :4- 3ادغام ردیابی تكراری[]2
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در این بررسی روش های جایگزین برای ناوبری پهپاد با استفاده از بینایی کامپیوتر با تمرکز بر جنبه های تجزیه
و تحلیل تصویر پرداخته خواهد شد که از روش مبتنی بر تصویر برای سیستم تعیین موقعیت بهره می برد.
سیستم ناوبری بر مبنای تصویر جایگزین سیگنال های جی پی اس شده و این اجازه را به پهباد می دهد که
موقعیت خود را با استفاده از مرجع قرار دادن تصاویر هوایی جغرافیایی پیدا نماید .این با دسترسی آسان و رایگان
های ماهواره ای و تصاویر هوایی جهان (گوگل ارث و زمین مجازی) امكان پذیر است .این سیستم زمانی که جی
پی اس قطع باشد ،ناوبری امن تری برای پهپاد ها را مهیا خواهد ساخت.

 )1- 3اهداف ناوبری بر مبنای تصویر
هدف اصلی توسعه یك سیستم قوی برای تشخیص نشانه در تصاویر هوایی است .اهداف اصلی این عبارتند از:
 بررسی روش ها و تكنیك های در حال حاضر که در ناوبری مبتنی بر بینایی در پهپاد ها استفاده شدهاست.
 شناسایی شاخص های مناسب برای یك سیستم ناوبری مبتنی بر بینایی برای پهپاد. توسعه  /پیاده سازی روشی برای تشخیص نقطه عطفی قوی در تصاویر هوایی. -اعتبارسنجی الگوریتم  /روش برای تشخیص نقطه ی عطف و طبقه بندی.

 )2- 3سیستم تعیین موقعیت مبتنی بر بینایی
در شكل 1- 3بررسی اساسی اجمالی از چگونگی کار کرد سیستم تعیین موقعیت مبتنی بر بینایی زیر نشان داده
شده است.
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شكل  :5- 3نمودار سیستم موقعیت یابی بر اساس بینایی
سیستم تعیین موقعیت مبتنی بر بینایی شامل یك پایگاه داده از نقاط ویژگی های منطقه ای است که در هر
نقطه از ویژگی ها را می توان یك نماینده از یك شی ثابت در دنیای واقعی مانند یك ساختمان ،پل ،جاده ،و
غیره در نظر گرفت .ارتباطی بین هر یك از نقاط ثبت شده و نقاط ذخیره شده در پایگاه داده و همچنین محل
مربوط به خود در دنیای واقعی وجود دارد .کلید اصلی این رابطه زاویه بین هر یك از نقاط است .این پایگاه داده
را می توان با استخراج نقاط از یك سیستم جی آی اس موجود و یا توسط تجزیه و تحلیل یك پایگاه داده از
تصاویر هوایی مانند گوگل زمین به دست آورد .پایگاه داده بصورت آفالین آماده شده و بر روی برد پهپاد ذخیره
میگردد .در طی یك ماموریت یك دوربین بر روی پهپاد رو به پایین تصاویر پشت سر هم را در زمان واقعی از
زمینی که پهپاد بر روی آن در حال پرواز است می گیرد .این تصویر به منظور شناسایی و استخراج ویژگی های
مفید مانند ساختمان ها ،جاده ها و غیره پردازش می شود .استخراج این ویژگی های مفید تمرکز اصلی این پایان
نامه است .این ویژگی های شناسایی شده به منظور مطابقت با پایگاه داده به سیستم جغرافیایی ارسال می شود
که از آن به منظور ایجاد مكان فعلی پهپاد بهره برداری می گردد .این فرایند از منطقه جغرافیایی و ویژگی
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شناسایی از نظر محاسباتی گران قیمت است و ممكن نیست که در زمان واقعی اجرا شود ،بنابراین الگوریتم های
جریان نوری به منظور فراهم نمودن موقعیت متوسط بین به روز رسانی جغرافیایی اجرا خواهد شد .ردیابی
جریان نوری در زمان واقعی قادر به اجرا شدن است ،با این حال موقعیت تخمین زده با توجه به سر و صدا با
زمان منحرف می شود  ،بنابراین سیستم جریان های نوری در بین به روز رسانی ها از تطبیق نقطه عطفی
استفاده می شود .هنگامی که نقاط عطف تطبیق داده شد ،تخمین موقعیت جریان های نوری است که با برآورد
موقعیت جدید به خروجی در موقعیت دقیق از پهپاد ترکیب می شود.
در این بخش به بررسی پژوهش های مرتبط در زمینه تعیین موقعیت بر اساس بینایی در قالب یك بررسی از آثار
و مقاالت پرداخته خواهد شد.
دو روش اصلی که برای بینایی بر اساس منطقه جغرافیایی ،ثبت تصویر ،و تشخیص نقطه عطف استفاده می شود
وجود دارد:
 تطبیق تصاویر:
روش تطبیق تصاویر می تواند دو عكس بر روی یكدیگر را تطبیق دهد و هم سو نماید .برای منطقه جغرافیایی بر
اساس بینایی ،یك منبع تصویر از پردازنده هواپیما  /پهپاد گرفته شده ،سپس بر روی یك بانك اطالعاتی از
تصاویر مرجع تطبیق داده می شود .هنگامی که یك تصویر مطابقت پیدا می کند ،موقعیت را می توان به عنوان
موقعیت واقعی جهان از تصاویر پایگاه داده مرجع که شناخته شده است ،برآورد کرد .همانطور که بعدا مورد بحث
قرار خواهد گرفت ،این روش ثابت شده است که کارایی دارد اما به خوبی در محل هایی که تفاوت بین منبع و
تصاویر مرجع با توجه به تغییرات فصلی و یا نور وجود دارد اجرا نمی شود .روش تطبیق تصویر نیز به طور سنتی
از نظر محاسباتی گران قیمت هستند.
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 بر اساس نقطه عطف:
این رویكرد تالش برای استخراج نقاط مفید (ساختمان ها ،جاده ها ،رودخانه ها) را از یك تصویر هوایی است .این
روش نیاز به به روز رسانی پایگاه داده مرجع به عنوان ساختمان ها و نشانه های دیگر مانند جاده ها را که اغلب
اوقات بدون تغییر باقی می مانند را بر طرف می سازد .نشانه های شناسایی شده وجود دارند که با یك پایگاه
داده از نشانه های همسان برای ایجاد موقعیت تطبیق داده می شوند .این روش به عنوان تنها نشانه که نیاز به
تطبیق بر اساس روابط بین خود و یكدیگر داشته باشد کارآمد تر است به جای اینكه به مطابقت با پیكسل های
فردی بر روی یك پایگاه داده بزرگ از تصاویر همسان پرداخته شود.

 )3- 3بر اساس چشم انداز جغرافیایی محل
محققان دانشگاه لینكوپینگ  18ناوبری بر اساس بینایی با استفاده از اطالعات جغرافیایی را نشان دادند[18] .
سیستم ناوبری بر مبنای بینایی بر اساس ترکیبی از سنسورهای حرکتی ،سنجش برحسب میل بصری ،و تطبیق
تصویر گرفته شده از ویدئوی نصب شده بر روی هواپیما  /پهپاد با یك تصویر هوایی از اطالعات جغرافیایی می
باشد .سنجش برحسب میل بصری به عنوان یك به روز رسانی سریع موقعیت استفاده می شود؛ بنابراین استفاده
از اطالعات جغرافیایی ثبت تصویر برای محاسبه موقعیت آزاد رانش استفاده می شود .ثبت نام تصویر روند تبدیل
مجموعه های مختلف از داده ها به یك دستگاه مختصات است .در این حالت ،داده ها تصاویری از یك صحنه
است که می تواند در زمان های مختلف از جنبه های مختلف توسط دوربین های مختلف گرفته شده است.
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شكل  :6- 3مسیر جی پی اس (آبی رنگ) در مقایسه با مسیر ناوبری مبتنی بر بینایی (قرمز)
در این کار برای مطابقت تصویر حس شده و تصویر مرجع از ثبت تصویر بر مبنای همبستگی استفاده می شود .
این رویكرد مبتنی بر همبستگی ،بر اساس معیارهای شباهت بین مكان هر پیكسل از تصویر احساس شده بر
تصویر مرجع  ،تصمیم گیری بهترین جا برای پیكسل را میسر می نماید .نویسندگان گزارش داده اند که در
نزدیكی عملكرد زمان واقعی ثبت تصویر بر مبنای همبستگی؛ با این حال مرحله ثبت نام تصویر در زمان چند
ثانیه صورت گرفت .مزیت استفاده از تطبیق بر مبنای همبستگی بر این است که آن را می توان برای تصاویر
بدون هیچ نشانه مجزا استفاده کرد .با این حال ،چون این روش بر اساس همبستگی است در مقادیری که شدت
پیكسل باال است ،تطبیق تفاوت بین مرجع و تصاویر آسان می شود( .مانند تغییرات فصلی مثل برف ،زمان های
مختلف روز).
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در سال  2119وو لیانگ و هو یانان روش کمك ناوبری مبتنی بر بینایی را برای هواپیما بر اساس تشخیص محل
اتصال جاده ها و داده های جی آی اس ارائه نمودند [ .]2ایراد این سیستم نیاز به یك پایگاه داده بسیار جدید از
تصاویر مرجع برای جستجوی تصویر بود .آنها بر این مشكل با تشخیص تقاطع جاده در تصاویر هوایی غلبه غلبه
کردند .این به این معنی است که شما فقط نیاز به یك بانك اطالعاتی نسبتا دقیق از شبكه های جاده ای دارید
که به آسانی قابل تهیه است و مكان های جاده با تغییر فصل یا زمان های متفاوتی از روز تغییر نمی کنند .اتصال
جاده ها نیز نشانه مرجع خوبی هستند زیرا آنها به طور گسترده ای در مناطق متمدن توزیع شده ،و در تصاویر
هوایی نسبتا مجزا می باشد .اصل اساسی که وو لیانگ استفاده کرد این است که اتصاالت از طریق یك دوربین رو
به پایین بر روی هواپیما کشف شده است ،و این اتصاالت با اتصاالت شناخته شده (از جی آی اس) همسان یك
پایگاه داده برای تخمین موقعیت هواپیما تطبیق داده می شود .دو روش اصلی را می توان برای استخراج تقاطع
جاده استفاده می شود ،اولین متكی به عبور از خط وسط جاده ،و از سوی دیگر بستگی به ویژگی های هندسی
دارد .وو لیانگ و هو یانان روش تشخیص اتصال خط وسط جاده که برای اولین بار توسط استیگر در سال 1998
ارائه شده است استفاده می کنند [ .]3وو لیانگ الگوریتم خود را بر طیف گسترده ای از صحنه های آزمایش
نكرد.
دیگر محققان با استفاده از تكنیك های بینایی ،ناوبری داخلی را مورد بررسی قرار داده اند .با توجه به فضای
محدود موجود در محیط داخلی سیستم عامل های معلق در هوا همیشه استفاده می شود .محققان روشی را
برای ناوبری کریدوری بر اساس بینایی با استفاده از یك هلیكوپتر کوچك را ارائه دادند [ .]4این روش نقاط
گوشه کنار دیوار راهرو را می یابد .فاصله از نقطه در طول کف راهرو را می توان با مثلثات با استفاده از ارتفاع
سطح زمین و ویژگی های دوربین هلیكوپتر یافت .نگهداری و ردیابی فاصله بین هلیكوپتر و نقاط گوشه اجازه می
دهد تا سیستم موقعیت و حرکت هلیكوپتر در محیط داخل ساختمان را پیش بینی نماید.
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 )4- 3تشخیص شیء تصویر هوایی
از آنجا که این حوزه از تعیین موقعیت مبتنی بر بینایی در برنامه های کاربردی در فضای باز نسبتا جدید است،
برخی از تكنیك های کلی تر بر اساس بینایی که قابل اجرا در تعیین موقعیت بینایی معرفی می شود .همچنین
بسیاری از روش های مختلف تشخیص اشیا با استفاده از تكنیك های بینایی کامپیوتر وجود دارد.
به طور کلی تشخیص نشانه های ثابت مانند ساختمان ،یك روش قابل اعتماد تر برای چشم انداز بر اساس
جغرافیایی محل خواهد بود .این روش مشكل ذکر شده در [ ]18که داشتن مرجع و منبع تصاویر مختلفی است
که می تواند در زمان های مختلف روز رخ می دهد ،و یا تغییر فصل ها را غلبه می نماید.

 )1- 4- 3تشخیص ساختمان
مدل سلسله مراتبی و متنی برای تشخیص اشیا در [ ]6توسعه داده شد .این روش به جای تنها تشخیص یك
شی خاص (ساختمان ،جاده ها ،و غیره  .)..در صحنه به طور کلی متمرکز شده است .الگوریتم مرحله دو برای
اولین بار برای شناسایی سقف ها و جاده ها استفاده می شود.
اخیرا یك روش جدید برای استخراج سازی خودکار از تصاویر هوایی در [ ]7ارائه شده است .این روش از یكی از
ویژگی های چند سلسله مراتبی بر اساس روش تقسیم بندی تصویر با استفاده از رنگ استفاده می نماید .تقسیم
بندی بر اساس ویژگی های هندسی و بافت ساختمان استوار است .درخت جستجو با استفاده از سطوح مختلف از
متوسط الگوریتم تقسیم بندی ساخته شده به طوری که بهترین وضوح محدوده تصویر را می توان برای هر
منطقه در بر داشت .تصویر پشت بام را به مناطق بالقوه پشت بام بر اساس پنج محدودیت تقسیم بندی می کنند.
انحنای کل ،فشردگی ،عامل پیشگیری  ،boundnessعامل  decidabilityو منطقه است .در نهایت مناطق
پشت بام ها با تشخیص سایه ها تایید شده است .از دقت باال در  ٪93به دست آمد .این روش بسیار دقیق
تشخیص ساختمان است .نیازهای محاسباتی برای این روش باال زمان چند دقیقه برای پردازش هر تصویر است.
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شكل :7- 3تقسیم بندی چند سطح

 )2- 4- 3تشخیص شی بر اساس لیدار 19
یك روش جایگزین برای تشخیص اشیا در تصاویر هوایی را می توان با استفاده از تشخیص نور و سیستم های
دامنه به دست آورد .محققانی از دانشگاه ملبورن این مشكل را مورد بررسی قرار دادند [ .]8آنها برای غلبه بر این
مشكل ،برای به دست آوردن مرز دقیق ساختمان ها ،از داده های لیدار استفاده کردند به طوری که آنها لیدار و
تصاویر فتوگرامتری را ترکیب کردند .آنها از داده های لیدار برای تفكیك سطح زمین از یك آستانه ارتفاع
ساختمان خاص استفاده کرده و سپس از منطقه دوم (آستانه ارتفاع ساختمان) برای تشخیص ساختمان ها با
استفاده از تصاویر هوایی بر اساس اطالعات رنگ بهره گرفتند .به طور کلی ترکیبی از لیدار و تصاویر باعث بهبود
نتایج در سرعت کشف و شناسایی در حدود  ٪94گردید ،با این حال نویسندگان گزارش کرده اند که که هنوز
هم برخی از موارد خطا در دقت و صحت مرز بندی ساختمان ها وجود دارد.
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 )3- 4- 3تشخیص راه
دو نوع اصلی تشخیص جاده ،بر اساس منطقه  ،و یا مبتنی بر خط وجود دارد .مبتنی بر خط معموال از استخراج
نزدیك شدن لبه های جاده ها است .این لبه ها برای تشكیل خطوط جاده ها با هم ترکیب می شوند .روش بر
اساس منطقه پیدا کردن جاده ها بر اساس طبقه بندی و شكل است .تشخیص جاده در مناظر باز قابل اطمینان و
معتبر تر است [ ،]9با این حال تشخیص جاده ها در محیط های شهری ثابت به دلیل پیچیدگی باال در تصاویر
هوایی شهری بسیار مشكل تر است .به همین دلیل اطالعات اضافی از قبیل رنگ ،مدل های سطح دیجیتال،
اطالعات چند طیفی برای کمك به شناسایی جاده ها از اشیا دیگر مورد نیاز است.

شكل  :8- 3تشخیص راه
همانطور که قبال ذکر شد ،تشخیص تقاطع جاده با استفاده از جغرافیایی محل در [ ]19استفاده می شود .با این
حال به طور کلی تر روش دیگری برای تشخیص جاده ها در [ ]11ارائه شده است .این رویكرد بر اساس منطقه
است و دارای سه مرحله است .گام اول تقسیم بندی تصویر به بخش های کوچك است .گام دوم این است که با
استفاده از معیار شكل گروه بخش کوچك را به مناطقی که احتمال باال به یك بخش جاده دارد نسبت دهیم.
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مرحله سوم این است که بخش های جاده به هم بپیوندند  ،و بخش جاده ای که با هم مطابقت ندارند حذف
شوند .رنگ تصاویر مادون قرمز ،مورد استفاده قرار گرفت و بر اساس خواص رادیومتری از رنگ تصاویر مادون
قرمز ،کمك به جدایی از مناطق پوشش گیاهی و مناطق آسفالت نمود .بخش کلی جاده به دقت تشخیص داده
شد .با این حال ،برخی از مشكالت در زمان به هم پیوستن قطعات جاده پیدا شد.

 )5- 3طبقه بندی هار

20

روش دیگر برای تشخیص جسم از طریق استفاده از طبقه بندی هار است .در ابتدا طبقه بندی هار اولین بار
توسط ویوال و جونز برای استفاده در برنامه های کاربردی تشخیص چهره [ ]11پیشنهاد شد .طبقه بندی هار
مطابقت اشیا بر اساس ویژگی های هار ،مانند تصویر همانطور که در شكل  4- 2نشان داده شده است .این
ویژگی های هار مانند ،اساسا مانند ویژگی های داده شده در عكس را مسدود کند.

شكل  :9- 3ویژگی های هار مانند
Haar Classifiers
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به طور سنتی طبقه بندی هار برای تشخیص چهره استفاده شده است .با این حال چند محققان نشان داده اند
که ممكن است به استفاده از طبقه هار بتوان به تشخیص دیگر اشیا سفت و سخت مانند قطعات بدن ،سلول،
اتومبیل یا دوچرخه پرداخت .واقعیت این است که طبقه بندی هار استفاده از تكنیك های یادگیری ماشین به
این معناست که برای تشخیص یك شی نوع جدیدی از مجموعه داده ها برای آموزش الگوریتم مورد نیاز است.
پیاده سازی های مربوط برای تشخیص خودرو در تصاویر هوایی پردازنده پهپاد با استفاده از طبقه بندی هار در
[ ]12توصیف شده است .سیستم به طور خودکار از طریق دوربین های جانبی نصب شده بر روی پهپاد وسایل
نقلیه را تشخیص می دهد .در طبقه بندی هار چرخش ثابت نیست و در  4جهت اصلی (1درجه 45 ،درجه91 ،
درجه 135 ،درجه) استفاده می شود .برای هر یك از طبقه بندی های زاویه  ،یك مجموعه آموزشی چند صد
تصاویر خودرو در یك جهت مشابه آموزش داده شد.

شكل  :11- 3تشخیص خودرو در طبقه بندی هار
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نرخ تشخیص خوب با استفاده از طبقه بندی هار به دست آمد .در این تصویر که با استفاده از پردازنده پهپاد
بدست آمده است چون ممكن است با توجه به باد در معرض لرزش باشد ،به همین دلیل فیلم با کیفیت می تواند
تنزل پیدا کند و تصاویر تار به دست آید ،با این حال همانطور که در شكل  5- 2دیده می شود طبقه بندی هار
قادر به مقابله با تصاویر تار است ،در حالی که هنوز هم تشخیص اشیا درست است.
نویسنده از اطالعات تكمیلی سنسور پهپاد مانند ارتفاع برای فیلتر کردن از تشخیص نادرست از وسایل نقلیه
استفاده می کند که به اندازه مورد انتظار وسایل نقلیه با ارتفاع مطابقت ندارد.

 )6- 3کمک ناوبری بینایی با داده های جی آی اس21
مقاله اخیر یك سیستم کمكی که از استخراج ویژگی های سطح جسم و تطبیق آنها در برابر داده ها در یك
سیستم اطالعات جغرافیایی ] ]15توصیف نموده است .مزیت استفاده از داده های جی آی اس این است که این
نمایش دیجیتال جهان است و نیاز به ذخیره سازی کمتر نسبت به زمانی که به تصاویر مرجع مقایسه شده است
دارد .اولین مرحله از الگوریتم برای تخمین موقعیت پهپاد بر اساس دانش قبلی و اطالعات حسگر دیگر ،این کار
به یك منطقه جستجوی اولیه در جی آی اس مطابقت داشته باشد .منطقه جی آی اس در پایگاه داده ساده است
و برای ساخت یك مدل جی آی اس که مطابقت با ویژگی های احساس شده از تصویر دارد استفاده شده است.

geographic information system
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شكل  :11- 3الیه های اطالعات سیستم جی آی اس
تصویر حس شده برای به دست آوردن ویژگی های هندسی بصری پردازش می شود .در مرحله اول ،جاده ها با
استفاده از تشخیص ساختار سرعت خطی ،پیش از این در بخش تشخیص شی هوایی توصیف شناسایی شده
است .هنگامی که جاده ها شناسایی شدند ،نقطه پایانی جاده ،نقاط شاخه ها و تقاطع ها با استفاده از الگوریتم
 FASTیافت می شوند .حداکثر جلوگیری به منظور کاهش تعداد نقاط نادرست اعمال می شود .در نهایت ویژگی
های استخراج شده از تصویر حس شده با ویژگی های موجود در مدل جی آی اس با استفاده از مقایسه فاصله و
زاویه بین نقاط در تصویر جی آی اس مدل حس شده همسان تطبیق داده می شود .به طور کلی این سیستم به
خوبی با حداکثر زمان برای یك بازی در حدود  11ثانیه انجام می شود.

 )7 - 3تصحیح خطای سیستم ناوبری اینرسی با تصاویر متوالی
هدف از این قسمت تصحیح سیستم ناوبری اینرسی یك وسیله پرنده به کمك تصاویر متوالی است با این فرض
که مسیر پروازی ناشناخته بوده و موقعیت های نقاط روی زمین متناظر با نقاط تصاویر اخذ شده از مسیر نیز
نامشخص می باشند .برخالف اسلم  ،22در اینجا فقط اطالعات نقاط تصویر فعلی ذخیره می شوند و ابعاد بردار
SLAM
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حالت و ماتریس کواریانس متناسب با نقاط تصویر فعلی و محدود است .استخراج نقاط کلیدی تصویر و توصیف
آنها ،توسط الگوریتم سیفت انجام می شود .در این تحقیق عدم قطعیت این الگوریتم در تطبیق نقاط برطرف شده
است .این کار با پیشگویی نقاط فریم فعلی تصویر در فریم بعدی تصویر و به کمك اطالعات خروجی سیستم
ناوبری انجام می شود.
خطای سیستم ناوبری اینرسی به علت ورودی های خطادارش که از واحد اندازه گیری اینرسی نشات می گیرند،
به مرور زمان افزایش می یابد .جهت تخمین صحیح متغیرهای حالت سیستم ناوبری اینرسی و کاهش خطای آن،
از تصاویر متوالی اخذ شده توسط دوربینی که بر روی وسیله پرنده متصل است ،به عنوان سیستم کمكی استفاده
می شود .فرض می شود که موقعیت نقاط روی زمین ،معلوم نمی باشد ،لذا موقعیت این نقاط با توجه به
متغیرهای حالت وسیله پرنده در لحظه عكسبرداری تخمین زده می شوند .ردیابی این نقاط و تخمین موقعیت
نقاط جدید و استفاده از این اطالعات به عنوان بردار مشاهده در فیلتر کالمن توسعه یافته ،موجب افزایش دقت
سیستم ناوبری ای نرسی گشته و شیب رشد خطای آن را کاهش می دهد .مكان یابی و تهیه نقشه همزمان،
فرآیندی است که بطور همزمان موقعیت یك وسیله خودکار و نشانه های محیط بیرونی را تخمین می زند .این
فرآیند اجازه می دهد تا ناوبری وسیله در محیطی که از ابتدا ناشناخته است با توجه به سنسورهای متصل به آن
انجام شود و لذا می تواند جایگزینی مناسب برای زمان هایی باشد که سیگنال های معلوم مثل نقشه مسیر و یا
جی پی اس در دسترس نباشند[ . ]31استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته در اسلم و با استفاده از انداز ه گیری
های فاصله و زاویه نشانه ها ،بصورت شبیه سازی و پیاده سازی بر روی سخت افزار ،در سناریوهای بسیار زیادی
که شامل ناوبری یك ربات کوچك در محیط های داخل ساختمانی است ،انجام شده است[ .]32استخراج نقاط
تصویر و ردیابی آنها بین تصاویر متوالی با استفاده از الگوریتم های پردازش تصاویر انجام می شود.
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 )1- 7- 3الگوریتم سیفت
سیفت
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روش بهینه برای استخراج مشخصه های تغییرناپذیر در تصویر است که این مشخصه ها با اعمال

تغییراتی که روی تصویر انجام می شود ،اعم از تغییر اندازه دادن ،چرخش و تغییر روشنایی ثابت بمانند .الگوریتم
سیفت چهار مرحله اصلی دارد که عبارتند از:
 - 1تشخیص نقاط اکسترمم در فضای اسكیل
 - 2تعیین محل نقاط کلیدی
 - 3تعیین جهت نقاط کلیدی
 - 4ایجاد توصیفگر نقاط کلیدی .دو مورد اول آشكار ساز و موارد دیگر توصیفگر می باشند.
این الگوریتم بر مبنای پیدا نمودن موقعیت نقاط کلیدی در فضای اسكیل تصویر بوده و توصیفگر نقطه کلیدی
به نحوی که نسبت به اسكیل و چرخش مقاوم باشد ،ساخته می شود .لذا نقاط کلیدی سیفت با توصیف کننده
ای همراه می شوند که از نقاط کلیدی بدست آمده در موقعیت های دیگر تصویر قابل تمییز می باشند .در نتیجه
برای کاربردهای تطابق تصویر یكی از مناسب ترین روش های موجود در پردازش تصویر محسوب می شود[.]29
 )2- 7- 3تعریف مساله تخمین حالت
برای ناوبری هواپیمای بدون سرنشین ،موقعیت ،وضعیت و سرعت پرنده میبایست تخمین زده شوند ،لذا بردار
حالت پرنده بصورت زیر می باشد[:]31

5,4

xv = [φ θ Ψ vx vy vz x y z]T

Scale Invariant Feature Transform
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با مراجعه به شكل زیر x,y,z ،موقعیت پرنده نسبت به دستگاه اینرسی θ ، φ ،و  Ψزوایای اویلر نسبت به
دستگاه اینرسی Vx,Vy,Vz ،سرعت در دستگاه اینرسی می باشد .عالوه بر حالت پرنده ،موقعیت های نقاط روی
زمین(نشانه ها) نیز مورد نیازند .در اینجا موقعیت های مطلق نقاط در دستگاه اینرسی تخمین زده می شوند.
نهایتا بردار حالت بصورت زیر درمی آید[:]31

5,4

𝑇 T
𝑚𝑥 … 𝑇x = [𝑥𝑣𝑇 𝑦1𝑇 𝑧1
]

شكل :12- 3دستگاه های مختصات(  Iبیانگر دستگاه اینرسیB ،دستگاه بدنی و  Cدستگاه دوربین می باشد)[]31

بطوریكه  xvحالت پرنده و  xi =[xi yi zi ]Tموقعیت  iامین نشانه در دستگاه اینرسی می باشد .با فرض وجود نویز
در انداز ه گیری های اینرسی و سیستم تصویر ،هدف از حل مساله بدست آوردن اطالعات مورد نیاز برای ناوبری
با دقت مناسب می باشد .این اطالعات شامل :تخمین ̂𝑥 و کواریانس  Pبردارحالت  xبا توجه به مدل فرایند= ̇𝑥
) f(x, uمی باشد u .بردار ورودی است که شامل شتاب های مخصوص و سرعت های زاویه ای وارده به پرنده
است.
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 )3- 7- 3معادالت حاکم بر سیستم
یك مدل دوربین روزنه ای (شكل ،)14- 4تصویر یك بردار بر روی صفحه تصویر را با معادله زیر توصیف می
کند[:]31

7,4

𝑦𝑠
] 𝑠[
𝑧

𝑓

𝑠 = Sz

𝑥

بطوریكه  fفاصله کانونی و  s=[s x sy sz]Tبردار بیان شده در دستگاه دوربین و  z=[s yi szi ]Tبردار بیان شده در
دستگاه تصویر می باشد.

شكل :13- 3مدل دوربین روزنه ای[]31

 s iبیانگر برداری است از دوربین تا  iامین نشانه ،که در دستگاه دوربین بیان می شود .بطوریكه  rموقعیت نشانه
در دستگاه اینرسی r ،موقعیت مرکز جرم وسیله پرنده در دستگاه اینرسی و  Δsمیزان جابجایی دوربین نسبت به
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مرکز جرم پرنده می باشد .نقاطی که با نقاط فریم قبلی تطبی ق نداشته باشند ،به عنوان نقاط جدید مربوط به
نشانه های دیده نشده فرض می شوند .در این تحقیق فرض شده که نشانه ها بر روی زمین مسطح قرار دارند .با
استفاده از تخمین متغیرهای حالت پرنده ،یك نشانه جدید ،مقدار دهی اولیه می گردد .از آنجایی که موقعیت
نشانه جدید بصورت تابعی از متغیرهای حالت پرنده بدست می آید ،لذا این موقعیت با خطا توام خواهد بود و می
بایست کواریانس این خطا نیز محاسبه شود .رابطه زیر برای تعیین موقعیت های نشانه های جدید و نیز
کواریانس خطای آنها استخراج شده است.

شكل :14- 3تصویر یك نشانه در دو لحظه متفاوت و نمایش پیشگویی در شكل سمت راست[]31

هنگامی که موقعیت نشانه جدید در دستگاه اینرسی )  (Xnewو کواریانس متناظر با آن ) (Pnewمحاسبه شد،
بصورت زیر به بردار حالت و ماتریس کواریانس تخمین اضافه می شود[.]31

8,4

𝑘|𝑘𝑥
1
[=
]
1
𝑤𝑒𝑛𝑃

𝑘|𝑘𝑃

𝑘|𝑘𝑥
𝑥[ =
]
𝑤𝑒𝑛

𝑘|𝑘𝑥

معادالت دینامیكی زیر برای پیشگویی نقاط تصویر فعلی در تصویر بعدی استخراج شده اند[.]31
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𝑓
𝑦𝜔
−𝜔𝑥 ] [𝑠𝑦𝑖 ] +
1
𝑖𝑠
𝑧

9,4

𝑧𝜔−
1
𝑥𝜔

𝑓
1
𝑧𝜔 [ [𝑠𝑦𝑖 ] −
𝑦𝜔−
𝑖𝑧𝑠

𝑥𝑠̇𝑖,

𝐾−
𝑓

1
𝑖
=] 𝑦̇𝑠[
𝑖𝑧̇𝑠

)K𝐶𝑖𝐶 (vj-v

ماتریس کواریانس خطای پیشگویی نقاط مطابق رابطه زیر محاسبه می شود[:]31

11,4

Pk+1 = FPk-1FT + GQGT

 )4- 7- 3الگوریتم عملیاتی
برای ناوبری وسیله پرنده ،بردار حالت پرنده از موقعیت ،وضعیت و سرعت پرنده تشكیل شده است ،موقعیت های
مطلق نقاط روی زمین (نشانه ها) در دستگاه اینرسی نیز تخمین زده شده و به بردار حالت اضافه می شوند.
بلوك دیاگرام کلی این الگوریتم تخمین در شكل 16- 4نشان داده شده است .در یك زمان نمونه  tkمراحل
الگوریتم تخمینگر بدین صورت است که با استفاده از تخمین های قبلی حالت و کواریانس ،ابتدا پیشگویی های
حالت سیستم  xx|k-1و کواریانس  ،Px|k -1طبق معادالت پیشگویی فیلتر توسعه یافته کالمن ،محاسبه می گردند.
سپس از سیستم مشاهده (تصویر) موقعیت نشانه ها در تصویر بدست می آیند ،با استفاده از الگوریتم سیفت نقاط
کلیدی تصویر(نشانه ها) استخراج و با نقاط کلیدی فریم قبلی تطبیق داده می شوند .اگر نشانه ای در تصویر
فعلی وجود داشته باشد که در بردار حالت قبلی و به تبع آن در تصویر قبلی ،وجود نداشته باشد ،در آرایه z new
قرار داده می شود و اگر نشانه ای در تصویر فعلی وجود داشته باشد که در بردار حالت قبلی و به تبع آن در
تصویر قبلی نیز وجود داشته باشد ،در آرایه  zol dقرار داده می شود .از فرآیند پیشگویی نقاط برای رفع مشكل
عدم قطعیت الگوریتم سیفت در تطبیق استفاده می شود .در مرحله بعد موقعیت های متناظر با نشانه های
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شناسایی شده  zoldدر تصویر ،برای تصحیح پیشگویی حالت سیستم با استفاده از معادالت مرحله تصحیح فیلتر
توسعه یافته کالمن بكار برده می شوند که نتیجه آن تولید  xk|kو کواریانس متناظر  Pk|kمی باشد .با استفاده از
حالت و کواریانس اصالح شده اخیر و موقعیت های نشانه های جدید (نقاط جدید) در تصویر  ،znewموقعیت های
نشانه های بر روی زمین و در دستگاه اینرسی ) (xnewو کواریانس  Pnewاولیه نشانه ها با استفاده از فرایند مقدار
دهی اولیه به نشانه محاسبه شده و به بردار حالت اضافه می شود .این فرآیند بصورت بازگشتی ادامه می یابد.

شكل :15- 3بلوك دیاگرام کلی الگوریتم[]31
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 )8- 3تطبیق تصاویر هوایی با تصاویر ماهواره ای بر اساس الگوریتم سیفت
تطبیق تصاویر هوایی پرنده های بدون سرنشین با تصاویر ماهواره ای ،کاربردهای گستردهای در هدایت و ناوبری
پرنده های بدون سرنشین دارد .فرآیند تطبیق تصاویر هوایی و تصاویر ماهواره ای به علت اختالف زمان
تصویربرداری ،تفاوت سنسورهای تصویربرداری و غیرخطی بودن نگاشت شدت توان دریافتی با سطوح خاکستری
تصاویر با مشكالت خاصی روبرو است که الگوریتم های معمول (مانند الگوریتم سیفت) قادر به حل تمامی آن ها
نیست .هدف ارائه روشی نوین و بهینه برای تطبیق تصاویر هوایی با تصاویر ماهواره ای می باشد که بتواند بر این
مشكالت غلبه نماید .خصوصیت اصلی این روش ،بكارگیری یك استراتژی گزینشی به منظور افزایش کیفیت
ویژگی های استخراج شده و در نتیجه افزایش دقت و نیرومندی فرآیند تناظریابی می باشد .در مرحله اول از
تطبیق تصویر ،ویژگی های تصاویر با تلفیقی از گام های استاندارد سیفت و استراتژی گزینشی الگوریتم پیشنهاد
شده (سیفت انطباقی  )24استخراج می شوند .در مرحله بعد ،انطباق اولیه میان این ویژگی ها انجام گرفته و سپس
با استفاده از الگوریتم رانساك  25انطباق های غیرصحیح حذف می شوند .با استفاده از تصاویر هوایی و تصاویر
ماهواره ای منطقه مورد نظر  ،توانایی الگوریتم پیشنهاد شده در شرایط اعمال تغییرات مقیاس ،نما و چرخش
ارزیابی می شود .نتایج آزمایش ها بیانگر کارایی باال و دقت مناسب الگوریتم پیشنهادی در تطبیق تصاویر هوایی
و ماهواره ای می باشد[.]21
تطبیق تصاویر هوایی با تصاویر ماهواره ای در موارد متعددی همچون تخمین موقعیت هواپیمای بدون سرنشین،
هدایت و ناوبری پرنده های بدون سرنشین ،مكان یابی یك هدف خاص براساس تصاویر قبلی و تصحیح /به روز
کردن نقشه ها بكار می رود.
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روش های تطبیق تصویر به دو دسته ویژگی مبنا 1و ناحیه مبنا 2تقسیم بندی می شود[ .]21روش های ناحیه
مبنا سطوح خاکستری تصاویر را درون پنجره هایی با ابعاد یكسان ،با استفاده از معیارهای شباهت (یا تفاوت)
مورد مقایسه قرار می دهند .در هنگام برجسته بودن اطالعات ساختاری محلی نسبت به اطالعات شدت تصویر،
روش های ویژگی مبنا بكار می روند .در این روش ها ،هدف یافتن انطباق بین ویژگی های تصاویر مرجع و
دریافتی با استفاده از رابطه مكانی بین ویژگی های آشكار شده یا توصیفگرهای ویژگی مختلف از آن ها می باشد.
روش های تطبیق ویژگی مبنا در مقابل روش های تطبیق ناحیه مبنا قابلیت اطمینان بیشتری داشته و در برابر
اعوجاجات هندسی و رادیومتری عملكرد بهتری دارند[ .]22تكنیك های تطبیق تصویر ویژگی مبنا براساس
الگوریتم سیفت در سال های اخیر به علت مؤثر بودن و نیرومندی این الگوریتم در برابر تغییرات مقیاس ،چرخش
تصویر و خصوصا تغییرناپذیری به تغییر روشنایی و نمای دوربین ،عموما استفاده می شوند [ .]23الگوریتم سیفت
توسط الو  ]24[ 26و جهت انجام فرآیند تشخیص الگو در تصاویر اپتیكی ارائه شده و از دو مرحله اصلی شامل
استخراج ویژگی و ایجاد توصیفگر تشكیل شده است .مطابق تحقیقات گزارش شده در [ ،]25توصیفگر سیفت
باالترین کارایی را در ت ناظریابی تصاویر با انواع تغییر شكل های هندسی و رادیومتریكی ،در مقایسه با دیگر
توصیفگرها نظیر شیپ کانتكست  ،27ممان های تغییرناپذیر ،فیلترهای پیچیده و همبستگی عرضی دارد .به عالوه
الگوریتم های توسعه داده شده براساس الگوریتم سیفت همچون  PCA28-SIFTو  GLOH29بهبودهایی نسبت
به الگوریتم سیفت ایجاد کرده است که حاصل را مؤثرتر کرده است .فرآیند تطبیق تصاویر هوایی و تصاویر
ماهواره ای به علت اختالف زمان تصویربرداری ،تفاوت سنسورهای تصویربرداری و غیرخطی بودن نگاشت شدت
توان دریافتی با سطوح خاکستری تصاویر با مشكالت خاصی روبرو است که الگوریتم های معمول (مانند الگوریتم
سیفت) قادر به حل تمامی آنها نیست .به عنوان مثال انتخاب نامناسب پارامترهای قابل تنظیم الگوریتم سیفت
26

Lowe
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28
Principal Component Analysis
29
Gradiant Location- Orientation Histogram
27
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باعث ایجاد اشكاالتی در تطبیق تصاویر هوایی و ماهواره ای می شود ،به طوری که در اغلب موارد منجر به
افزایش قابل تو جه زمان محاسباتی و در بعضی از موارد نیز باعث کاهش دقت و قابلیت اطمینان فرآیند تطبیق
می گردد .الگوریتم ارائه شده در اینجا یك نسخه بهبود داده شده از الگوریتم سیفت است که به منظور کنترل
فرآیند استخراج ویژگی ها و انتخاب ویژگی های نیرومند فضای مقیاس در الگوریتم اصلی سیفت ارائه می گردد.
 )1- 8- 3فرآیند تطبیق تصویر در روش های مبتنی بر ویژگی
تطبیق تصویر پروسه یافتن مشابهت بین دو یا چند تصویر است که در زمان های مختلف ،از نماهای مختلف و یا
با سنسورهای مختلف گرفته شده اند .روش های تطبیق تصویر به دو دسته ویژگی مبنا و ناحیه مبنا تقسیم
بندی می شود .در روش های ویژگی مبنا ،تطبیق تصویر از چهار مرحله ی اصلی پیش پردازش ،آشكارسازی
ویژگی ،انطباق ویژگی و تخمین تابع تبدیل تشكیل شده است .در ادامه توضیحی در رابطه با هریك از این
مراحل ارائه شده است[.]21
پیش پردازش :این مرحله شامل آماده کردن تصاویر برای استخراج ویژگی و متناظر نمودن آنها با یكدیگر است
که از روش هایی نظیر تغییر مقیاس ،حذف نویز و ناحیه بندی استفاده می شود.
آشكارسازی ویژگی :صفات مشخصه و نمایان (لبه ها ،خطوط ،فصل مشترك خطوط ،گوشه ها و غیره) به طور
دستی یا اتوماتیك آشكار می شوند.
انطباق ویژگی :در این مرحله ،انطباق بین ویژگی های آشكار شده در تصویر مرجع و تصویر دریافتی با استفاده از
رابطه مكانی بین ویژگی ها یا توصیفگرهای مختلف آنها ایجاد می شود.
تخمین تابع تبدیل :در این مرحله تابع تبدیل و پارامترهای مدلی که تصویر دریافتی ر ا بر تصویر مرجع منطبق
می کند ،تخمین زده می شود .در این مقاله به عنوان دومین مرحله از فرآیند تطبیق تصویر از الگوریتم سیفت به
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علت مقاوم بودن آن در برابر تغییرات مقیاس ،تغییرات چرخش و تغییرات روشنایی استفاده می شود ،که در
ادامه توضیحی در رابطه با این الگوریتم ارائه شده است.

 )2- 8- 3الگوریتم سیفت
مراحل اصلی الگوریتم سیفت به صورت زیر می باشد[:]24
 .1آشكارسازی اکسترمم فضای مقیاس :در این مرحله نقاط مطلوب بالقوه ای که مستقل از مقیاس و جهت
هستند ،شناسایی می گردند.
 .2تعیین موقعیت نقاط کلیدی :در هر موقعیت از نقاط کاندید شده در مرحله قبل ،یك مدل با جزئیات بیشتر
استفاده می شود تا موقعیت و مقیاس نقاط کاندید بدست آید .سپس ،نقاط با کنتراست کم (و بنابراین حساس
به نویز) و نقاطی که در طول لبه به طور ضعیف تعیین موقعیت شده اند ،حذف می شوند.
 .3تخصیص جهت :بر اساس جهت گرادیان های محلی تصویر ،یك یا چند جهت به موقعیت هر نقطه کلیدی
اختصاص داده می شود .تمامی پردازش های آتی روی داده های تصویری انجام می شود که نسبت به جهت
اختصاص داده شده ،مقیاس و موقعیت هر نقطه کلیدی تبدیل یافته است.
 .4توصیفگر نقطه کلیدی :گرادیان های محلی تصویر ،در مقیاس انتخاب شده در منطقه اطراف هر نقطه کلیدی،
اندازه گیری می شوند .این گرادیان ها به نمایشی تبدیل می شوند که نسبت به سطوح قابل توجهی از اعوجاجات
محلی شكل و تغییرات در روشنایی نامتغیر هستند.
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شكل :16- 3بلوك دیاگرام ]1[ SURF

 )3- 8- 3الگوریتم عملیاتی
همانطور که عنوان شد الگوریتم سیفت یكی از کارآمدترین روش های تناظریابی می باشد .با این حال در فرآیند
تناظریابی تصاویر هوایی و ماهواره ای ،انتخاب نامناسب پارامترهای قابل تنظیم در الگوریتم سیفت (مانند آستانه
کنتراست  ) Tcباعث ایجاد اشكاالتی می شود ،به طوری که در اغلب موارد منجر به افزایش قابل توجه زمان
محاسباتی و در بعضی از موارد نیز باعث کاهش دقت و قابلیت اطمینان فرآیند تناظریابی می گردد .در شكل- 4
18نشان داده شده است که تعداد ویژگی های استخراج شده از تصاویر ماهواره ای مختلف به شدت تحت تأثیر
آستانه کنتراست الگوریتم سیفت می باشد.
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شكل :17- 3تأثیر آستانه کنتراست بر تعداد ویژگی های استخراج شده در الگوریتم سیفت[]22

الگوریتم ارائه شده در این تحقیق به منظور کنترل فرآیند استخراج ویژگی و انتخاب ویژگی های نیرومند فضای
مقیاس در الگوریتم اصلی سیفت ،طراحی شده است .خصوصیات اصلی این الگوریتم بكارگیری یك استراتژی
گزینشی به منظور افزایش کیفیت ویژگی های استخراج شده و در نتیجه افزایش دقت و نیرومندی فرآیند
تناظریابی می باشد .بلوك دیاگرام الگوریتم پیشنهادی در جدول 1- 4نشان داده شده است .در ادامه جزئیاتی در
رابطه با مراحل الگوریتم پیشنهاد شده ،ارائه شده است.
پیش پردازش :در تصویر هوایی اطالعات با فرکانس باال مانند وسایل نقلیه و نواحی برجسته بسیار زیاد می باشد
و این اطالعات به صورت نویزهایی در تصویر هوایی عمل می کند .در حالی که در تصویر ماهواره ای چنین
اطالعاتی کمتر می باشد .لذا برای حذف این اطالعات زائد با اعمال فیلتر گوسین تصویر هوایی را هموار کرده و
اطالعات زائد کاهش داده می شوند[.]27
ا ستخراج ویژگی :در مرحله دوم ،موضوع اصلی کنترل کامل اپراتور استخراج ویژگی در الگوریتم استاندارد سیفت
و ارائه راهكاری مناسب برای استخراج پایدارترین و متمایزترین ویژگی های آن و در توزیع یكنواختی از مكان و
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مقیاس می باشد .در الگوریتم سیفت مقدار آستانه کنتراست برابر با  1/13پیشنهاد شده است .این مقدار آستانه
برای دستیابی به تعداد مناسبی از ویژگی های استخراج شده برای تصاویر بدست آمده از سنسورهای مختلف
متفاوت می باشد .ما از معیار آنتروپی برای دستیابی به تعداد مناسبی از ویژگی های استخراج شده استفاده می
کنیم .محتوای اطالعاتی ،معیاری از میزان تمایز یك ویژگی است .اگر ویژگی ها دارای محتوای اطالعاتی باالیی
باشند ،آنگاه توصیفگرهای آنها متمایز بوده و احتمال موفقیت آنها در تناظریابی بیشتر می شود .آنتروپی معادل با
متوسط محتوای اطالعاتی است[ .]22در اینجا استخراج ویژگی ها بصورت ناحیه ای و در یك ساختار شبكه ای
منظم انجام می گیرد .در ابتدا هر تصویر به یك شبكه ی منظم تقسیم شده ،سپس به هر سلول شبكه با استفاده
از محتوای تصویر در آن ،یك مشخصه ی کمی ،به عنوان معیار تصمیم گیری در رابطه با استخراج تعداد ویژگی
های در آن ،تخصیص داده می شود .برای سطح مقیاس مورد نظر ،فرآیند استخراج اکسترمم های اولیه مطابق با
الگوریتم استاندارد سیفت انجام می گیرد .تصویر گوسی مربوط به سطح مقیاس مورد نظر ،به صورت یك شبكه
ی منظم بخش بندی شده و میزان آنتروپی هر سلول محاسبه و ویژگی های موجود در آن نیز شناسایی می
شوند .مطابق با الگوریتم استاندارد سیفت بعد از استخراج ویژگی های اولیه در تمامی فضای مقیاس ،موقعیت و
مقیاس دقیق آنها تعیین می شود .در طول این فرآیند ویژگی هایی که کنتراست پایینی داشته (و بنابراین
حساس به نویز می باشند) و یا بر روی یك لبه تعیین شده اند ،حذف می گردند .مطابق با پیشنهاد الو نقاط
کاندیدی که میزان کنتراست آنها از یك مقدار آستانه ) (Tc=1,13کمتر باشد ،ناپایدار و حساس به نویز بوده و
حذف می شوند[ . ]24در الگوریتم پیشنهادی ،برای هر سلول شبكه براساس میزان آنتروپی ،یك معیار کمی به
عنوان مشخصه ی هر سلول برآورد می شود و با استفاده از این معیار ،میزان آستانه حذف کنتراست با استفاده از
معادله  11- 4محاسبه می شود.

11,4

Thresh = 1,13*entropy/wE

74

شكل :18- 3بلوك دیاگرام الگوریتم پیشنهاد شده[]21

برای دستیابی به میزان ضریب  wEآزمایش جداگانه ای بر روی انواع مختلف از تصاویر هوایی و ماهواره ای
موجود انجام گرفت و میزان  wEبرای دستیابی به نرخ باالیی از تناظرهای صحیح برابر با  7/2انتخاب گردید.
انطباق ویژگی :در این مرحله ،انطباق اولیه میان بردارهای ویژگی استخراج شده از مرحله اول ،با استفاده از
معیار فاصله اقلیدسی انجام می گیرد .در ابتدا فاصله اقلیدسی بردارهای ویژگی مربوط به دو تصویر محاسبه می
شود .سپس می توان دو نقطه کلیدی که بردارهای ویژگی آنها کمترین فاصله اقلیدسی را دارند ،به عنوان جفت
نقاط کلیدی متناظر در نظر گرفت .اما با این کار برای هر نقطه کلیدی از تصویر مرجع حتما یك انطباق بدست
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خواهد آمد و تعداد زیادی از این انطباق ها می توانند نادرست باشند .برای کاهش تعداد انطباق های نادرست،
نسبت نزدیكترین همسایه به دومین همسایه نزدیكتر در نظر گرفته می شود .در صورتی که این نسبت از میزان
 1/8کمتر باشد ،نقاط کلیدی مفروض به عنوان جفت نقاط متناظر در نظر گرفته می شوند[.]24
حذف انطباق های نادرست :به علت اینكه بعضی از انطباق های اشتباه در مرحله انطباق تصاویر ممكن است رخ
دهد ،با استفاده از الگوریتم رانساس  31و در قالب مدل هموگرافی ،صحت انطباق جفت تناظرهای اولیه بررسی
شده و انطباق های غیرصحیح حذف می شوند .الگوریتم رانساس روشی نیرومند به منظور برازش یك مدل
هندسی به مجموعه ای از موقعیت های متناظر است که تعدادی جفت های متناظر اشتباه نیز در میان آنها
وجود دارد .در این مرحله ،الگوریتم رانساس با شروع از یك مجموعه اولیه با استفاده از یك الگوریتم تكراری،
روشی برای جداسازی زیرمجموعه تطبیق های مناسب (درون هشته) و نامناسب (برون هشته) از میان مجموعه
انطباق های ورودی ارائه می دهد .همچنین این الگوریتم ،تخمینی از یك مدل مناسب با بیشترین احتمال
درستی را نتیجه می دهد .از آنجا که در اینجا مدل هموگرافی مفروض بوده ،پارامترهای ماتریس هموگرافی با
استفاده از روش حداقل مربعات در زیر مجموعۀ تطبیق های مناسب (درون هشته) محاسبه می شوند .حداقل
تعداد نقاط متناظر برای تخمین ماتریس هموگرافی برابر با  4نقطه می باشد[.]28

RANSAC:Random Sample Consensus
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31

 )4تطبیق با استفاده از نقشه
استفاده از نقشه ها یكی از شایع ترین روش های ناوبری در نظر گرفته می شود .از این روش می توان به عنوان
تنها وسیله ناوبری و تعیین موقعیت مكانی کاربر با استفاده از تطبیق ویژگی ها بكار برده شود .به عبارت دیگر از
ویژگی های متمایز نقشه مانند خیابان ها برای تولید خطوط از موقعیت استفاده نمود و یا برای تكمیل و یا
محدود کردن موقعیت تولید شده توسط دیگر سنسورهای ناوبری از آن بهره گرفت .دقت سیستم های بر پایه
نقشه و وجود پایگاه های داده بر روی نقشه مورد نظر شرط کلیدی برای انجام خودکار این فرایند است.

شكل  :1- 4تطبیق با استفاده از نقشه
این سیستم ناوبری شامل یك پایگاه اطالعاتی نقشه ،یك رابط کاربر و توابع چند جمله جغرافیایی موقعیت
ناوبری  ،تطبیق نقشه  ،مسیریابی و راهنمایی می باشد .این اجزا به طور خالصه در زیر شرح داده شده اند.
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 پایگاه داده نقشه:
پایگاه داده نقشه شامل هندسه ،توپولوژی و ویژگی های شبكه های نقشه (به عنوان مثال ،یك شبكه جاده ها و
یا یك شبكه پیاده رو) است.
 موقعیت جغرافیایی:
موقعیت جغرافیایی فرآیند اندازه گیری و به روز رسانی مكان یك شی در زمان واقعی است .اندازه گیری موقعیت
می توانید از طریق جی پی اس یا سنسورهای دیگر مانند ناوبری کور باشد که می توانند در معرض سر و صدا،
دخالت از محیط زیست ،و خطاهای دیگر باشد.
 تطبیق نقشه:
تطبیق نقشه فرآیند تعیین محل وسیله نقلیه در حال حاضر در بخش جاده ،با استفاده از مختصات جغرافیایی به
دست آمده توسط مولفه های جغرافیایی موقعیت و اجزا نقشه پایگاه داده است.
 مسیریابی و راهنمایی:
مسیریابی محاسبه مسیرهای -ترجیح داده کاربر و راهنمایی گام به گام دستورالعمل در مورد نحوه سفر در
مسیرهای مورد نظر را می دهد.
 رابط کاربری:
رابط کاربری درخواست کاربر را برای جهات می پذیرد .آن را با موقعیت های نقشه همسان بر روی نقشه
تطبیق داده و جهت شنیدن یا نمایش دادن در زمان مناسب پاسخ می دهد.
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شكل  2- 4روابط متقابل میان اجزای یك سیستم ناوبری را نشان می دهد .اطالعات موقعیت در زمان واقعی
از طریق سنسورهای جغرافیایی موقعیت ،مانند یك گیرنده جی پی اس به دست آمده است.

شكل : 2- 4اجزای یك سیستم ناوبری بر مبنای نقشه

برای تعیین محل دقیق یك وسیله نقلیه ،تطبیق نقشه بخش هایی از جاده را تعیین می کند که در آن وسیله
نقلیه موقعیت را در بخش تخمین می زند .رابط کاربری موقعیت مشابه در زمان واقعی را نشان می دهد.
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