ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۹

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ،ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و
اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺟﺎده
رﺳﻮل ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن دﻫﮑﺮدی۱و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی

۲

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﺋﻮی
ﯽ ﺟﺎده اراﺋﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،در ﮔﺎم اول ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺎب اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ،
دورﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗ ِ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دورﺑﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ از آن ،ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ
ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻪ ﺑُﻌﺪی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﺿﯽ
ﺟﺎده و ﺣﺬف ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی )ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺬف
ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ،اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻫﺮ ﻗﺎب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ ﺑﺎ
ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﺧﻮدرو اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺑﺎزهای ﮐﻪ ﺧﻮدرو در ﻣﻌﺮض دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار دارد ،ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه و ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ و
اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ روش اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
ﺗﺴﺖ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱/۱۷ km/hو در ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲/۶ %اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ،ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ،ﺳﺎﯾﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ،اﺑﻌﺎد ﺧﻮدرو
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن :
1

-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دورﺑﯿﻦ؛

ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ در

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ )  ،( ,ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺮﮐﺰ

ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﺋﻮی دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺑﺪﺳﺖآوردن ﺳﺮﻋﺖ ،اﺑﻌﺎد و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .دو ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن
دورﺑﯿﻦ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ،
در ﻃﻮل روز ،از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺧﺮداد ﻣـﺎه ﺳـﺎل  ۹۷درﯾﺎﻓـﺖ ،در ﺗﯿﺮﻣـﺎه  ۹۸ﺑـﺎزﻧﮕﺮی و در
ﻣﺮدادﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

 ۱داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺑﺮق ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود.

ﺗﺼﻮﯾﺮ )

 ( ,و اﻋﻮﺟﺎﺟﺎت ﺷﻌﺎﻋﯽ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی

ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎن )ﺑﺮدار  (Tو زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی دورﺑﯿﻦ
)ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  (Rاﺳﺖ .ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن دورﺑﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ
و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ اﺟﺴﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺤﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ .در ] [۱ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روﺷﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در
ﭼﻨﺪ ﻗﺎب اول ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ 2اول در راﺳﺘﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .راﺳﺘﺎی دوﻣﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﺟﺎده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻋﻤﻮد ﺑﺮ راﺳﺘﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ اول ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻘﻄﻪی دوم ،اﺑﺘﺪا در ﭼﻨﺪ ﻗﺎب ﻟﺒﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ

راﯾﺎﻧﺎﻣﻪr_asgarian_dehkordi@yahoo.com :

 ۲داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و رﺑﺎﺗﯿﮏ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود.

راﯾﺎﻧﺎﻣﻪhosseinkhosravi@gmail.com :

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی

1

Calibration
2
Vanishing Point

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺟﺎده

48

ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﻟﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ اول

ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﯾﮑﺴﻮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ دوم در راﺳﺘﺎی

اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﯿﺎء ﻣﺘﺤﺮک

ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺣﺬف ﻧﺸﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﻫﺮ ﺧﻮدرو از ﻧﺎﺣﯿﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ اول و دوم ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺎت

ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻗﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﺳﻮم ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖﻣﯽ-

ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﯾﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ

اﮐﺜﺮ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن دورﺑﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه-

ﺧﻮدرو ،ﺳﺮﻋﺖ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

اﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎده ﯾﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺑﺠﺰ روشﻫﺎی ] [۹] ،[۱و ] ،[۱۲اﮐﺜﺮ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﺟﺎده ] ،[۲ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺟﺎده

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ورود اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در

] [۳و ﯾﺎ ارﺗﻔﺎع دورﺑﯿﻦ از ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ]۴و ،[۵ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻮرد ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎ دورﺑﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ

در ] [۶ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖآوردن

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،

ﺗﻔﺎوت دو ﻗﺎب ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﺣﺬف ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺧﻮدرو

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ

را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮهﮐﺮدن دورﺑﯿﻦ ،ﯾﮏ

ﺧﻮدروﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده راﺣﺖﺗﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮ رﻓﺘﺎر

اﻟﮕﻮی ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ

ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻄﻮط ﺑﺮ روی ﺟﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ.

و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی در ﻣﻮرد ﺧﻮدروﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﮐَﺪی ] [۷و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮهﮐﺮدن دورﺑﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر

دوﺑﺴﮑﺎ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ] [۱۴روﺷﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ،از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای

ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن دورﺑﯿﻦ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ .در اﯾﻦ روش

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ از راﺳﺘﺎی ﺧﻄﻮط ﺟﺎده ﺑﻬﺮه

ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺎده و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ

ﺑﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی 1ﺑﺎ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﺮدن ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﺟﺎده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﮑﺴﻞ در ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻃﻮل

ﺧﻮدروی ﻣﺘﺤﺮک ،ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮدرو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﺑﺎ

واﻗﻌﯽ ﺧﻄﻮط ﺟﺎده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ،ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪهاﺳﺖ.
ﯾﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ] [۸ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮهﮐﺮدن دورﺑﯿﻦ از دو ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ اول را در راﺳﺘﺎی ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻧﻘﻄﻪ دوم را ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع دورﺑﯿﻦ از ﺳﻄﺢ ﺟﺎده
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .در ] [۹ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﻼک ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺧﻮدرو در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎده ،از اﻃﻼﻋﺎت اﺑﻌﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﻼکﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ .در ] [۱۰اﺑﺘﺪا
ﺧﻮدروﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﻼک و ردﯾﺎﺑﯽ آن در
ﻗﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .در ] [۱۱ﺑﺮای
ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺑﺪﺳﺖآوردن ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﺐ ،ﭼﺮاغ-
ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ روش ،ﺑﺮای
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن دورﺑﯿﻦ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زاوﯾﻪ و ارﺗﻔﺎع دورﺑﯿﻦ از ﺳﻄﺢ ﺟﺎده
اﺳﺖ.
در روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ] ،[۱۲اﺑﺘﺪا
ﺗﻌﺪادی ﺧﻮدرو در ﻗﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﮑﺎن
ﭘﻼک و ﺷﻤﺎره آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﭘﻼکﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازشﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن دورﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ،آﻗﺎﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎرش ] ،[۱۳روﺷﯽ ﺑﻼدرﻧﮓ
ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺒﻮری اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ .در اﯾﻦ روش
اﺑﺘﺪا ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﯽ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺎده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ورود و ﺧﺮوج
ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و ﺑﺮای ﺣﺬف ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ،ﺗﻮﺳﻂ
Metric

1

اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﻧﮕﺎﺷﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ،اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ ﺧﻮدرو
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ در اﯾﻦ روش،
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﻌﺎد
ﺧﻮدرو ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻼس و ﻧﻮع ﺧﻮدرو و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ دارد ].[۱۵
در ] [۱۶اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺎب وﯾﺪﺋﻮی ورودی
ﻣﺸﺨﺼﺎت دورﺑﯿﻦ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ-
ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک و اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ،ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮدرو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺮدن ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ زﻣﯿﻦ ،ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ
ﺧﻮدرو ،ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ
ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺮدن ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ زﻣﯿﻦ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻫﺮ ﻗﺎب ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .اﯾﻦ روش در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮری ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ] [۱۴دارد.
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم ،ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ:
ﺶ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﺋﻮی دورﺑﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهای ﺑﺮای
ﯾﮏ ﭼﺎﻟ ِ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز
اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک از روشﻫﺎی ﻣﺪل
ﮐﺮدن ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت
ﺑﺮوز ﺳﺎﯾﻪی ﻧﺮم ،ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

اﺳﻮل ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن دﻫﮑﺮدی و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی
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ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ در ﺻﻮرت

ﻧﺎﺣﯿﻪ و راﺳﺘﺎی ﺳﺎﯾﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ ﻫﺮ ﺧﻮدرو

ﺑﺮوز ﺳﺎﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ ،اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﺎﯾﻪی

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ-

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ؛

ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮدرو ،ﻣﺸﮑﻼت

روشﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﺧﻮدرو ،ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو و

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر دارﻧﺪ ].[۱۷

ﺗﺮدد ﺷﻤﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ].[۱۷

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ روشﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻮرد

روشﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ

رﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ اﺟﺴﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ]-۱۸

ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﺧﻄﺎ

 .[۲۰اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺎط

ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﺎراﻣﺪ ،روﺷﯽ ﻣﺪ

دارای ﺳﺎﯾﻪ و ﻧﻘﺎط ﺑﺪون ﺳﺎﯾﻪ دارﻧﺪ .ژاﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ] [۲۱ﯾﮏ

ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ

ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎی 1ﺑﺮای ﺳﺎﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﺴﻢ

ﺧﻄﺎی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده را

ﻣﺘﺤﺮک را ﺑﻪ دو ﮐﻼس ﺳﺎﯾﻪ و ﻏﯿﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎرﺗﻞ و

داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ] [۲۲روش  2GMSMرا ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﻪ اراﺋﻪ
دادﻧﺪ .در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎوﺳﯽ ،اﺟﺴﺎم
ﻣﺘﺤﺮک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﮔﺎوﺳﯽ ﺳﺎﯾﻪ،
ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪای را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ
روش ،ﻣﺪل ﮔﺎوﺳﯽ ﺳﺎﯾﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪروز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ روش-
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ-
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ،
ﻼ از ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ]۲۳و .[۲۴ﻟﯿﻮن و
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﺳﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣ ً
ﻫﻤﮑﺎران ] [۲۵از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﺎﺑﻮر ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش اﯾﻦ روش ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻣﺘﺤﺮک اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .در اداﻣﻪ روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮرﭘﺮدازی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از اﯾﻨﺮو در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺳﺎﯾﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ] .[۲۶در ] [۲۷ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺒﻪ-
ای ﺧﻮدروﻫﺎ و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت رﻧﮓ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﯾﻪای ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺣﺬف
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪهاﺳﺖ.
در ] [۲۸ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن و ﺧﺴﺮوی اراﺋﻪ ﺷﺪه ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺪل
ﮐﺮدن ﺟﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖآوردن ﻣﺮز ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺒﻪﯾﺎﺑﯽ از ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روﺷﯽ ﺳﺮﯾﻊ ،اﺛﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪ از ﻟﺒﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ-
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺬف ،و ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺪون ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ-
ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ در ﻧﻮرﭘﺮدازیﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت و ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ،روﺷﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺪون ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺧﻮدروی ﻣﺘﻮاﻟﯽ،

ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻢ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻋﻤﺎل
ﻧﮑﻨﺪ.
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیِ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮری ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد .در اﯾﻦ روش
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻗﺎب اول وﯾﺪﺋﻮی ورودی ،ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﺎط
ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دورﺑﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺪل
ﮐﺮدن ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ ،ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻪ ﺑُﻌﺪی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮدرو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ-
ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ،ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ﻓﺮﺿﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه و ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ﭘﺲ از
ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ،
ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ ،ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﺧﻮدرو
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ روش دارﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای دارد .روش ] [۱۶ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد
ﺧﻮدروﻫﺎ را داراﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮری
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﺑﻌﺎد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام
اﺑﻌﺎد و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﻗﯿﻖ اﺑﻌﺎد و ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ
ﺧﻮدرو ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎی اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ] [۱۶در
ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ روز ﻣﯽﺷﻮد .روش ] [۲۸ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده دو
ُﺑﻌﺪی ﺧﻮدرو را در ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ
اﺑﻌﺎد و ﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﻧﺪارد .در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺛﺮ ﺳﺎﯾﻪ و
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻪ ُﺑﻌﺪی ﺧﻮدرو ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻮدرو در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد
ﻓﻮق ،ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ و

Chi-Square
Gaussian Mixture Shadow Model

1
2

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
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اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺟﺎده

ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﺪم

ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮔﻮﺷﻪ-

وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺗﺴﺖ اﯾﻦ روش ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ-

ﻫﺎی ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﺿﯽ زﻣﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و

ای از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

ﻃﻮل ،ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از ﺟﺎدهﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ،

ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی

ﻣﺮاﺣﻞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ و

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﺿﯽ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی
ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ﻋﺪدی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ

 -۲ﻣﺮاﺣﻞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

و ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دارد .ﺑﺎ ﺿﺮب اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ در اﺑﻌﺎد

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﺎز اﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ روش را
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ )اﻟﻒ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎز اول و
دوم و ﺗﺼﻮﯾﺮ )ب( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎز ﺳﻮم اﺳﺖ .ﻓﺎز اول و دوم در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶﭘﺮدازش ﺑﺮای ﻓﺎز ﺳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻓﺎز اول ﮐﻪ
درون ﮐﺎدر ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻗﺮار دارد ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺒﻪای ﺧﻮدروﻫﺎ در
ﭼﻨﺪ ﻗﺎب اول وﯾﺪﺋﻮی ورودی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ
ﯾﮑﺒﺎر در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﻓﺎز دوم ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﮐﺎدر آﺑﯽ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،اﺑﺘﺪا
ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻮﯾﺰ و ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ،اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﺎز اول و دوم ،ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ و
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان اﺑﻌﺎد و ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺗﺨﻤﯿﻦ زد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻓﺎز ﺳﻮم ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۱
ﺑﺎ ﮐﺎدر ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎز دوم اﺑﺘﺪا ﺧﻮدروﻫﺎ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﻌﺎدل
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ،ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮای ﻃﻮل ،ﻋﺮض ،ارﺗﻔﺎع
و ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

)اﻟﻒ(

)ب(
ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﺮاﺣﻞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،اﻟﻒ :ﻓﺎز ۱و ،۲ب :ﻓﺎز ۳

اﺳﻮل ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن دﻫﮑﺮدی و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی
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روش  IGMMدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺮم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ

 -۲-۱ﻓﺎز اول  -ﺑﺪﺳﺖآوردن ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ و

از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ

اﯾﻦ روشﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﮑﻞ  ۳ﭘﺎﺳﺦ روش

در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ
VP ،VPو VPو ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ  ،از روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ][۱

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  ۲راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ را ﺑﺮای

 IGMMرا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ اﯾﻦ روش ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺳﺎﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ راﺳﺘﺎی
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ اول ،ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺳﺒﺰ راﺳﺘﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ دوم
و ﻣﺤﻮرﻫﺎی آﺑﯽ راﺳﺘﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﺳﻮم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﻧﻘﻄﻪ (Pﺑﺎ داﯾﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۲۰۰۰ﻗﺎب اول وﯾﺪﺋﻮی
ورودی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۳ﭘﺎﺳﺦ روش ] [۲۹در ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﻪ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖآوردن ﺟﻌﺒﻪ
ﺧﻮدرو و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﻌﺎد و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻗﺼﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺣﻞ
ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﻤﺎﯾﺶ راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ

 -۲-۲-۲-۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻟﺒﻪ-

 -۲-۲ﻓﺎز دوم  -ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدرو ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ

ﻫﺎی آن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﮑﻞ  ۴ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻣﺤﺪوده ﺗﺸﺨﯿﺺ داده

ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖآوردن ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی

ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ )ﺗﻮﺳﻂ روش  (IGMMدر ﻗﺎب ورودی

در ﻓﺎز دوم ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ

)ﺗﺼﻮﯾﺮ  (mask؛ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺳﻂ در ﺷﮑﻞ  ۴ﻣﺤﺪوده ﺗﺸﺨﯿﺺ داده

و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻓﺎز دوم ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ) (foregroundدر ﻗﺎب ورودی و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺎدل ﺧﻮدرو در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ
) (backgroundرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 -۲-۲-۱ﻣﺪل ﮐﺮدن ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮدن ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده
ﺧﻮدروﻫﺎ از روشﻫﺎی آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺗﺎﮐﻨﻮن
روشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ روی روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در
] [۲۹ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﯾﮏ روش
وﻓﻘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﺎوﺳﯽ )  (1IGMMاﺳﺖ،
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺮم و ﻧﻮﯾﺰ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪروز ﻣﯽﮔﺮدد.

ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ،وﺳﻂ :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺪوده ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ در ﻗﺎب ورودی ،ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ :ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ

ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺎدل آن در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ،
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻪﯾﺎﺑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﺒﻪﯾﺎﺑﯽ

-۲-۲-۲ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ
Improved Adaptive Gausian Mixture Model

ﺷﮑﻞ  ،۴ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﯾﻨﺮی ﯾﮏ ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،maskﮐﺎﻧﺘﻮر ) (contourﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ
1

از ﻟﺒﻪﯾﺎﺑﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮmask

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺟﺎده
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ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺒﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ) (b_edgeﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻟﺒﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ )(f_edge
ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ  ۵ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﻧﺘﻮر ،ﻟﺒﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﻟﺒﻪ
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ۶ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ) ،(f_edgeﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ )(car_edge

ﺷﮑﻞ ،۵ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،contourوﺳﻂ :ﺗﺼﻮﯾﺮ ،f_edge
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :ﺗﺼﻮﯾﺮ b_edge

دو ﺧﻮدرو ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺮوﺟﯽ

دﻗﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﺒﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺒﻪای ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﻧﺘﻮر و
ﻟﺒﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻟﺒﻪﻫﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۵ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ
دادهﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ اﺷﺘﺮاکﻫﺎ را از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﺒﻪ
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺣﺬف ﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮدرو را ﺑﺪون اﺛﺮ
ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺪﺳﺖآورد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﻧﺘﻮر و ﻟﺒﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه  ۲×۲ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺴﺘﺮش ،ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖآوردن ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ
ﺧﻮدرو اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﺒﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ رواﺑﻂ ۱و۲
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد]: [۲۷

)( 1

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﮑﻞ  ۷ﻣﺤﺪوده ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮای
ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺧﻮدرو ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪ ﺣﺬف
ﺷﺪهاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﺑﺪﻧﻪی ﺧﻮدرو ﻫﻢ ﺣﺬف ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ
دﻗﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .در ] [۱۹ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ در ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ و
ﺑﺪﺳﺖآوردن ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ ﺧﻮدرو از وﯾﮋﮔﯽ رﻧﮓ در ﮐﻨﺎر وﯾﮋﮔﯽ
ﻟﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .از
اﯾﻦرو در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ روﺷﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت زﯾﺎد
ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﺧﻮدرو ﺑﺪﺳﺖآﯾﺪ.
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max
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,

ﻋﻤﻠﮕﺮ  maxدر رواﺑﻂ ۱و ۲ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای
ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ
) max(f_edge,b_edgeﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﺒﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﺒﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻘﺪار ﯾﮏ را دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،Iﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ
ﻟﺒﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ و ﻟﺒﻪﻫﺎی ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ از آن ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه ،و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ) car_edgeﻟﺒﻪ ﺧﻮدرو( ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮدرو اﺳﺖ و ﻟﺒﻪﻫﺎی ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﺎﯾﻪ و ﮐﺎﻧﺘﻮر در آن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﮑﻞ  ۶ﻟﺒﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﺒﻪ ﺧﻮدرو را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﺒﻪ ﺧﻮدرو ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪ و ﭘﺲ-
زﻣﯿﻨﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ،و اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺜﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮدرو اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ  ۱و  ۲ﻣﯽﺗﻮان اﺛﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدرو را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش
ﮐﺎﻧﺘﻮر و ﻟﺒﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ
ﻟﺒﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ از ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدرو ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۷ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ )ﮐﺎدر ﻗﺮﻣﺰ( و ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ
ﺧﻮدرو )ﮐﺎدر ﺳﺒﺰ(

 -۲-۲-۲-۲ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ ﺧﻮدرو
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮزی و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ از ﻟﺒﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﻟﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺳﻂ ﺷﮑﻞ  ۵ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ
ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ دﻗﺖ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺷﮑﻞ  ۶ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﺧﻮدرو
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﻣﺤﺪوده ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده واﻗﻌﯽ
اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﺳﺎﯾﻪ در ﮐﺪام ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﺬف ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﺮزی در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺪون
ﺳﺎﯾﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﺪﺳﺖآورد.
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺟﺎدهای در اﻣﺘﺪاد ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ و
در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ اول اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ روی ﭼﻨﺪ

اﺳﻮل ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن دﻫﮑﺮدی و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی
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وﯾﺪﺋﻮی ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهای داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دورﺑﯿﻦ و ﺗﺮدد

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ

ﺑﺎﻻی ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺟﺎده ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺿﻼع

ﺧﻮدروﻫﺎی درون ﺟﺎده در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮑﺴﺎن

ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای  nﺧﻮدروی ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ

اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﯾﺎ

ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺿﻼع ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ از

ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﮑﻞ  ۸ﭼﻨﺪ

 ۷۰درﺻﺪ از اﯾﻦ  nﺧﻮدرو ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ،

ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﻪ آن را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎده در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺿﻼع ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺿﻼع ﮐﺎدر در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه

در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای

ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ

ﺣﺪود  ۱۰ﺧﻮدرو ﻗﺒﻞ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

ﺿﻠﻊ  Aو Dﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺮز ﺧﻮدرو و ﺿﻠﻊ  Cو Bﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺮز

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺿﻼع ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ

ﺧﻮدرو ،ﺑﺪون ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺜﻞ اواﯾﻞ ﺻﺒﺢ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺧﻮدرو ﺿﻠﻊ  Aو ﺿﻠﻊ  Dﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﻤﺎن اﺑﺮی اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد( ،ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدرو در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۱-۲-۲ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ  ۱۰ﻣﺤﺪوده
دﻗﯿﻖ ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺧﻮدرو را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ۸ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی درون ﺟﺎده ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ،ﺿﻠﻊ-
ﻫﺎی  C،B ،Aو :Dاﺿﻼع ﮐﺎدر ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدرو

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﮑﻞ  ۹ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۱-۲-۲-۲روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻠﻊ  Aو Dﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ اﺿﻼع  Bو  Cﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ از ﻣﺮز ﺳﺎﯾﻪ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺮز ﺧﻮدرو ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۰ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ ﺧﻮدروﻫﺎ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﺧﻄﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻌﺒﻪ
ﺑﻪﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻮدرو
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﻌﺒﻪی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 -۲-۲-۳ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮدرو
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﻤﺎس ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﺑﺪﺳﺖآﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻮدرو )ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ  (۲-۲-۲-۲در
ﺷﮑﻞ ۹ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﯾﮏ
زﻣﺎن ،ﻋﺪم ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﯾﺎ ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﺧﻮدرو ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖآوردن ﮐﺎدر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
ﺧﻮدرو ،ﻣﺤﺪودهی ﺳﺎﯾﻪ را ﺑﺪﺳﺖآورد )ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮد( و اﺿﻼﻋﯽ از ﮐﺎدر ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﺷﻮﻧﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺿﻼﻋﯽ از ﮐﺎدر ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﻟﺒﻪﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ
ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ  .(۱ﺳﭙﺲ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﺒﻪﻫﺎی
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖﺷﺎن ﺑﺎ راﺳﺘﺎی ﻫﯿﭽﮑﺪام از
ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد ،ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر
اﺛﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮز ﺳﺎﯾﻪ و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﺷﮑﻞ  ۱۱ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮدرو و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻟﺒﻪﻫﺎی درون ﻣﺤﺪوده ﺑﺪون ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﺳﻤﺘﯽ ازﺧﻮدرو ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ و ﭘﺲ-
زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺬف ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ﻣﺮز
ﺳﺎﯾﻪ از ﻟﺒﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺪﺳﺖآوردن ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮدرو،
اﯾﻦ اﺿﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ اﺿﻼع ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺿﻼع ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۱ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ ﺧﻮدرو ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺑﺪون ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺟﺎده
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در اداﻣﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد از ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻟﺒﻪای ﮐﻪ ﺧﻮدرو

اﺳﺖ( .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ﻓﺮﺿﯽ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺟﺎده

ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﺧﻄﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد

اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻨﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا ﻓﻌﻼً ﺻﻔﺤﻪ

و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ،ﺧﻄﻮط ﻣﻤﺎس و ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ

ﺟﺎده ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺼﻮرت دﻟﺨﻮاه ﻣﻮازی ﺑﺎ راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ

ﺧﻮدرو ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺧﻮدرو در ﺟﺎده،

اول و دوم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ﺑﺮای اﺻﻼح

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ

اﺑﻌﺎد ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﮑﻞ  ۱۳دورﺑﯿﻦ ،ﺻﻔﺤﻪ

ﮐﻪ ﺧﻮدرو را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮﮔﯿﺮد .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻄﺮ اول ﺷﮑﻞ ،۱۲

ﺗﺼﻮﯾﺮ و دو ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده دﻟﺨﻮاه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺧﻄﻮط ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ،ﻣﻤﺎسﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻘﻄﻪی

دورﺑﯿﻦ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده  ،ﻧﻘﺎط

ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ اول ،ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻤﺎسﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

 B ،Aو  Cﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط  B ،Aو  Cاز ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻧﻘﻄﻪ دوم و ﺧﻄﻮط آﺑﯽ ﻣﻤﺎسﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻘﻄﻪی

ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده

ﺳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻄﺮ دوم ﺷﮑﻞ  ۱۲ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای

ﺑﺮدار ﻧﺮﻣﺎل ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ) ( ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺧﻮدرو را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﻘﺎط C،B،Aو  Eﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط

)(۳

ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻓﻮاﺻﻞ  AB ،AEو

و ﻧﻘﻄﻪ  Eﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪ  Eﺑﺮ
OC B

OB

OA C
OE

A
N

E

 ACﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺗﻔﺎع ،ﻋﺮض و ﻃﻮل ﺧﻮدرو در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻌﺪی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺟﻌﺒﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﮑﻞ ۱۳ﻧﻤﺎﯾﺶ دورﺑﯿﻦ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و دو ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده دﻟﺨﻮاه

ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺮدن ﻧﻘﺎط؛ ﻃﻮل ،ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد:
)(۴

| |A E

|A B | h

|A C | w

l

 -۲-۲-۵ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻃﻮل ،ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﺑﺪﺳﺖآوردن ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی
ﺑﺎ ﺿﺮب ﮐﺮدن ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی در اﺑﻌﺎد ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮان اﺑﻌﺎد

ﺷﮑﻞ  ۱۲ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮدرو

واﻗﻌﯽ ﺧﻮدرو را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .راهﺣﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی وﺟﻮد دارد .در اﯾﻨﺠﺎ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ

 -۲-۲-۴ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺮدن ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده
ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖآوردن ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺑﻌﺎد آن ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ اول اﻧﺪازه
ﺧﻮدرو ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﺑﻌﺎد ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮای ﺧﻮدرو در ﻃﻮل
زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺧﻮدرو در ﻗﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ از ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺟﺎده واﻗﻌﯽ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده اﺑﻌﺎد آن
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺟﺎده واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﻢ راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ اول
و دوم اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮدار ﻧﺮﻣﺎل آﻧﺮا از ﺿﺮب ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ
دوﺑﺮدار ﺑﺪﺳﺖآورد .ﺑﺮدار ﻧﺮﻣﺎل در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮازی راﺳﺘﺎی ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﺳﻮم اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺮدن ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده،
ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

p p f

 Tو ﻣﮑﺎن دورﺑﯿﻦ

o

 p p 0در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﯽﺷﻮد )  pو  pﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ

)ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدد را در ﺟﺎده دارد ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮدروی ﭘﺮاﯾﺪ
 ۱۳۱و ﺻﺒﺎ در اﯾﺮان( ،ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖآوردن ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﻌﺎد ) lو (w ،h
ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎ در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از وﯾﺪﺋﻮی ﻧﻈﺎرﺗﯽ،
ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮای ﻃﻮل ،ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﻮل ،ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﻌﺎدل ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ﻓﺮﺿﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪی ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ ،اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروی
ﻏﺎﻟﺐ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮدروی
ﻏﺎﻟﺐ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﭼﻨﺪ وﯾﺪﺋﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻄﻮر
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪود  ۱۰۰ﺧﻮدروی ﻋﺒﻮری
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،در
اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  ۱۰۰ﺧﻮدرو ،ﭘﺮ
ﺗﮑﺮارﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻤﺎن ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﺧﻮدروﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر و در ﭼﻨﺪ ﻗﺎب اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ،

اﺳﻮل ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن دﻫﮑﺮدی و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی
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ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .راﺑﻄﻪ  ۵ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد

ﮔﺰارش ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﭼﻨﺪ ﺧﻮدرو در ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ درﺻﻮرﺗﯽ

)(۵

argmax
argmax

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ

،

h

و

argmax

ﮐﻪ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻃﻮل ،ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی

w
l

ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻃﻮل ،ﻋﺮض

و ارﺗﻔﺎع  ۱۰۰ﺧﻮدروی ﻋﺒﻮری و  h ،lو  wاﺑﻌﺎد ﺧﻮدروی

ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﺿﯽ ﺟﺎده ﺑﺮای ﻗﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرو در دﯾﺪ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ
ﺑﺪﺳﺖآﯾﺪ ،ﺿﺮب ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی در ﺑﯿﺸﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ،ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع دﻗﯿﻘﺘﺮی از ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖآوردن اﺑﻌﺎد
ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ﻓﺮﺿﯽ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ﻣﯽرﺳﺪ:
)(۶

α

α

α

α

در راﺑﻄﻪ h ،l ،۶و  wاﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ و

ﺷﮑﻞ ۱۴ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮدرو

h ،lو  wاﺑﻌﺎد ﺧﻮدروی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده ﻓﺮﺿﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪα ،α .و  αﻧﺴﺒﺖ اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﺑﻌﺎد آن در
ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻮﺟﺎج
ﻟﻨﺰ و ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺟﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد راﺳﺘﺎی ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ
راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺪار
ﮐﻤﯽ ﺧﻄﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﺗﺴﺖ ،ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻄﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ) ( از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  αو α
ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ.

 -۲-۳ﻓﺎز ﺳﻮم  -ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدرو ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ ﺧﻮدرو

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ
و ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی در ﻓﺎزﻫﺎی اول و دوم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻓﺎز
ﺳﻮم از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺑﻌﺎد و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ،۱ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻣﺘﺤﺮک ،ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮدرو و ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺮدن ﺟﻌﺒﻪ
ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده در ﻓﺎز ﺳﻮم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ در ﻓﺎز
دوم اﺳﺖ ،از اﯾﻨﺮو در اداﻣﻪ ﻓﻘﻂ ردﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد
واﻗﻌﯽ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

-۲-۳-۱ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ
ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖآوردن اﺑﻌﺎد ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎده و ﺿﺮب اﯾﻦ
اﺑﻌﺎد در ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ،اﺑﻌﺎد ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻫﺮ ﻗﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ  ۱۴اﺑﻌﺎد ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮدرو در
ﭼﻨﺪ ﻗﺎب را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﺑﺮای اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺧﺎص را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ-
ﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎبﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻧﺪﮐﯽ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﻧﺒﻮدن
دﻗﯿﻖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎبﻫﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺤﻮی ﺣﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻮدرو ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار

ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺧﻮدرو در
ﻃﻮل ﻗﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار دارد ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .در روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﺧﻮدرو از ردﯾﺎب ﺷﺎر ﻧﻮری ][۳۱

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو ،ﻣﮑﺎن آن در ﻫﺮ ﻗﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮﮐﺪام از ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﯾﺪ دورﺑﯿﻦ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮای
اﺑﻌﺎد ﺧﻮدرو در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﺶ ،ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ-
ﺷﻮد و ﺑﺎﺿﺮب ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی در ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ ،ﻃﻮل،
ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع واﻗﻌﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺪﺳﺖآوردن ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک در ﺟﺎده ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎم
ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺧﻮدرو ﺑﯿﻦ ﻗﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،در ﺿﻤﻦ ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﺿﯽ ،ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺿﺮب ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی در ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ،ﺗﺨﻤﯿﻦ
دﻗﯿﻘﯽ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﺑﻄﻪ  ۷ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد:

)(۷
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∆

.

∆
∆

v

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ∆ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺧﻮدرو ﺑﯿﻦ دو ﻗﺎب
ﻣﺘﻮاﻟﯽ FR ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ  frame rateﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎبﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﯾﮏ
ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ و ∆ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻗﺎب اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد،
ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮدار اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺖﻫﺎ در ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
اﺑﻌﺎد و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهﺷﻮد.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﮑﻞ  ۱۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺑﺮدارﻫﺎی اﺑﻌﺎد و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﮐﻪ در  ۲۰ﻗﺎب ﻣﺘﻮاﻟﯽ ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ-
دﻫﻨﺪ .ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﺿﯽ و ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار در ﺑﺮدار
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺟﺎده
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ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺣﻮل ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ را دارﻧﺪ .ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد

 truthﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

در ﺑﺮدارﻫﺎی ﻃﻮل ،ﻋﺮض ،ارﺗﻔﺎع و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

اﯾﻦ دو ﻣﻘﺪار ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ.

 ۴۵ ،۵۵ ،۱۳۰و  ،۲۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮی ﺑﺮای وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻮرد

ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻌﺎد

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه دوﺑﺴﮑﺎ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰٬۰۳۳ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ

و ﺳﺮﻋﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎبﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺎ ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱/۴۸ ،۱/۸۱ ،۴٬۲۹و  ۰/۷۵ﺣﺎﺻﻞ

آن دارد ،ﻟﺬا درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﻣﻘﺪار ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ  ۷ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻋﺖ

آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻄﺎ ﻣﻘﺪاری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ-

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار ground

ﯾﺎﻓﺖ.

ﺷﮑﻞ  ۱۵ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮدارﻫﺎی اﺑﻌﺎد و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺧﻮدرو درﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﺶ

 -۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از دو ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﭘﺎﯾﮕﺎه
داده اول ﻫﻤﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﺑﺴﮑﺎ ] [۱۴اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۶
وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﺟﺎده ،ﺗﺤﺖ زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻮرﭘﺮدازیﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭘﺎﯾﮕﺎه دوم ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎده از روی ﭘﻞﻫﺎی ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده در
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻟﯿﺰری ﻧﺎﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﮑﻞ  ۱۶ﻧﻤﻮدار ﺗﺮدد ﺗﻌﺪادی ﺧﻮدرو ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪی ﯾﮑﯽ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﺎده ﻣﻮرد
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎدهﻫﺎی ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻄﺎم -
اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۶ﻧﻤﻮدار ﺗﺮدد ﺗﻌﺪادی ﺧﻮدرو ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺖ

اﺳﻮل ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن دﻫﮑﺮدی و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی
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 -۳-۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺧﻄﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ

اﺑﻌﺎد وﯾﺪﯾﻮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده دوﺑﺴﮑﺎ ۴۸۰×۸۵۴ ،و در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ۵۴۰×۹۶۰ ،اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎبﻫﺎ
در دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﺴﺖ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و زﻣﺎن اﺟﺮای
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان

ﭼﻮن از ردﯾﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﻧﺪارد .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار  ground truthﻋﺪدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺟﺪول  ۲ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺤﺪودهی زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﺮای ﻫﺮ

ﭘﺎﻳﮕﺎه اول

ﻗﺎب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ۱در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ

ﭘﺎﻳﮕﺎه دوم

%

-

-

7

4/4

ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺧﻄﺎ

0

ﺣﺪاﻗﻞ
ﺧﻄﺎ

4/2

ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺧﻄﺎ

0

ﺣﺪاﻗﻞ
ﺧﻄﺎ

دﯾﮕﺮ ،ﮐﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن
ﻫﺮ ﻗﺎب ﺑﺮای وﯾﺪﺋﻮی ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدد و ﻣﺤﺪودهی ﺑﺎﻻ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
زﻣﺎن ﻫﺮ ﻗﺎب ﺑﺮای وﯾﺪﺋﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدد اﺳﺖ.

-

-

1/65

ﺟﺪول  ۱زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ

زﻣﺎن – ﺗﺮدد ﻛﻢ زﻣﺎن – ﺗﺮدد زﻳﺎد

آﺷﻜﺎرﺳﺎزي ﺧﻮدروﻫﺎ

0/06

0/07

ﺣﺬف ﺳﺎﻳﻪ

0/05

0/09

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻌﺒﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮدن

0 /1

0 /3

ردﻳﺎﺑﻲ

0/09

0 /2

ﻣﺠﻤﻮع

0 /3

0/66

4/1
0/4
1/%4

4
0
1/1

5
1
2/%6

1/17

ﺳﺎﻳﻪ و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻳﻪ

ﻣﺘﻠﺐ  ۲۰۱۶ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪهاﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،دارای ﭼﻨﺪ وﯾﺪﺋﻮ

%

km/h

km/h

ﺑﺪون ﺳﺎﻳﻪ

ﺑﺎ  ۱۶ GB RAMو ۲/۶ GHZ CPUو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار

اﺑﻌﺎد

ﺳﺮﻋﺖ

اﺑﻌﺎد

از ﺟﺎدهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ،ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ زﯾﺎد و در ﺑﺮﺧﯽ

ﺳﺮﻋﺖ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

 -3-2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺷﺎره ﺷﺪه وﺟﻮد و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﯾﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰار ﺑﺮ روی ﺧﻄﺎ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۲ﻣﺤﺪوده ﺧﻄﺎی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی »ﺳﺎﯾﻪ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﯾﻪ« و »ﺑﺪون ﺳﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺿﻌﯿﻒ«
ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻄﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد و ﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ آن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﻗﺖ را داﺷﺘﻪ و
ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻗﺖ را داﺷﺘﻪاﺳﺖ .روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﮕﺎه
داده اول ﻫﻤﻪی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﺪون ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده دوم ﻫﺮ
دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ و ﺑﺪون ﺳﺎﯾﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﮕﺎه
اول ﻣﮑﺎن دورﺑﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎدهﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺷﮑﻞ  ۱۷ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و روش دوﺑﺴﮑﺎ را ﺑﺮای ﻗﺎبﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ روش دوﺑﺴﮑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮوه
)اﻟﻒ( ﻧﺘﺎﯾﺞ روش دوﺑﺴﮑﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮوه )ب( ﻧﺘﺎﯾﺞ روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮری ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺮوز ﺳﺎﯾﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ ﺧﻮدرو ﺑﺮای اﯾﻦ روش ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮده و ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮدرو
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ آن اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدروی
ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﺳﻄﺮ اول ،اﯾﻦ روش ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده ﺧﻮدرو را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده
و ﺑﺮای آن ﺟﻌﺒﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻣﺪل ﮐﺮدن
ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ.

)اﻟﻒ(

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺟﺎده
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)ب(
ﺷﮑﻞ  ۱۷ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻗﺖ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮدرو ،اﻟﻒ  :ﻧﺘﺎﯾﺞ روش دوﺑﺴﮑﺎ ] ،[۱۴ب  :ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺪﻟﯿﻞ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ،ﭘﺎﯾﮕﺎه داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز

ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روشﻫﺎ اﻣﮑﺎن

ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ اﮐﺜﺮ روشﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ روشﻫﺎ ﺑﺮ

ﺷﻨﺎﺳﺎی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روﺷﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪﺑﺎﺷﺪ

روی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺮﺟﻊ ] [۱۷ﺑﺮای

ﺧﻮدروﯾﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎی روش ،اﯾﻦ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ روشﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ

ﺧﻮدرو ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ .ﻋﻼﻣﺖ " "-در ﺟﺪول ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ

ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از روشﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ.

ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﺳﺖ.

ﺑﺮای روشﻫﺎی ] [۱۶] ،[۱۴و روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎری و در دﺳﺖ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮ

ﺟﺪول  ۳ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎی روشﻫﺎ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎ در

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎ در

ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ

ground truth

-

۲/۳ km/h

ﺣﻠﻘﻪﻫﺎیاﻟﻘﺎﯾﯽ

-

۱/۶۳km/h

ﺣﻠﻘﻪﻫﺎیاﻟﻘﺎﯾﯽ

-

۳/۳km/h

GPS

-

۱/۲۲km/h

رادار و ﻟﯿﺰر

-

۱/۳۹km/h

GPS

۱/%۹

۱/۵ km/h

%۵۰

۹ km/h

۱/%۵

-

%۴۵

-

۱/%۴

۱/۱ km/h

۲/%۶

۱/۱۷ km/h

1

روی ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﯾﮑﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
روشﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ۳ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

روش

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول روش دوﺑﺴﮑﺎ ] [۱۴ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺴﺖ اول
ﺧﻄﺎی زﯾﺎدی ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺖ دوم ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم

ﻓﯿﻠﯿﭙﺎک

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﻄﺎی آن

][۹

ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ روش ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ،ﺑﻪ

ﻟﻮوﯾﻨﺴﻮن

ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ،۱۷در ﻣﻮاردی ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ

][۱۰
ﺳﯿﻨﺎ ][۱۱

ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺒﻮری را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﺖ روش ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ

اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮدرو و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد در اﯾﻦ روش

][۱۲
آﻗﺎﯾﺎن ][۱۳

ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش روش ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای

ﭘﺎﯾﮕﺎه اولGPS-

ﮐﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺎب در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اول ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱/۳۵و ﺑﺮای

ﭘﺎﯾﮕﺎه دوم -ﻟﯿﺰر

ﭘﺎﯾﮕﺎه دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱/۳۷ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.

دوﺑﺴﮑﺎ

روش ] [۱۶ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺧﻮدرو را دارد .اﯾﻦ

][۱۴

روش ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺴﺖ اول ﺧﻄﺎی ﮐﻤﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺖ

ﭘﺎﯾﮕﺎه اولGPS-
ﭘﺎﯾﮕﺎه دوم -ﻟﯿﺰر

دوم ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ روش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ-

ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن

زﻣﯿﻨﻪ ،ﺟﻌﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪازه

][۱۶

واﻗﻌﯽ آن اﺳﺖ و اﺿﻼع آن ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﻗﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﻣﯽدﻫﻨﺪ در

ﭘﺎﯾﮕﺎه اولGPS-
ﭘﺎﯾﮕﺎه دوم -ﻟﯿﺰر

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﭘﺮدازش ﻫﺮ ﻗﺎب

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

در اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺴﺖ اول ﺣﺪود  ۰/۲۹ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۳ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﭼﻨﺪ روش
دﯾﮕﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎ

دوم ﺣﺪود  ۰/۳ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ،روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
روشﻫﺎ دارد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اراﺋﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ
و دﻗﯿﻖ در ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و

induction loops

1

اﺳﻮل ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن دﻫﮑﺮدی و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی
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اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﮕﺎه دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اول اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪﯾﺪ
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﺎده و ﺑﺪﻧﻪی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﻗﯿﻖِ ﺟﻌﺒﻪی ﺧﻮدرو را ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ،ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮدرو ،ﻣﻘﺪاری ﺧﻄﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻄﺎی روش ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﮐﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮری
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﻫﺮ ﻗﺎب در
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه اول ۰/۴۳ ،ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه دوم ۰/۵ ،ﺛﺎﻧﯿﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ] [۱۴و ] [۱۶و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان
ﺑﺎﻻﺗﺮ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ روش از ﻟﺤﺎظ
زﻣﺎن اﺟﺮا ﻫﻢ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد.

 -۳-۳ﻣﺸﮑﻼت روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺮﺗﺮی دارد ،ﻟﮑﻦ اﯾﺮاداﺗﯽ ﻧﯿﺰ دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺺ اﺑﻌﺎد وﺟﻮد دارد ،اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ
روش و روشﻫﺎی دﯾﮕ ِﺮ ﺗﺸﺨﯿ ِ

ﺷﮑﻞ  ۱۸ادﻏﺎم ﺟﻌﺒﻪ دو ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

درﺻﻮرت ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺰرگ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺳﺎﯾﻪ ،اﺑﻌﺎد
ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ادﻏﺎم
ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮدرو را در ﺑﺮﺧﯽ
از ﻗﺎبﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺟﺪول  ۳ﮔﻔﺘﻪﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮای ﯾﮏ روش ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺎ ﻟﺤﺎظ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده دﻗﯿﻖ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد اﺛﺮ دارد و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ دارد
زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﺮادات دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روش ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺛﺮ
وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق در ﺟﺎده اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ  ۱۸ﻣﺸﮑﻼت روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺟﻤﻊآوری
ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻢ اﺳﺖ )اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ( .ﻟﺬا روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو را
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 -۴ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدﮐﺎر
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻮدن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺧﻮدرو در ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﺶ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر اراﺋﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﺎی
ﮐﻤﺘﺮ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن
ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان در
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،از آن
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮع ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی در  C++و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  CUDAاﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻼدرﻧﮓ را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
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ﺷﺎﻫﺮود ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ .زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری
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ﺳﯿﺴﺘﻢ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۸۷در ﻫﻤﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را اﺧﺬ
ﮐﺮد .از ﺳﺎل  ۱۳۸۸وی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود اﺳﺖ
و از ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺎب )ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﭘﺮدازش
ﺗﺼﻮﯾﺮ( اﺳﺖ .ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﯽ وی ،ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و  OCRﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.

