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چکیده
دستیابی به توزیع ابعادی و خردایش بهینه قطعا ت سنگ خرد شده حاصل از انفجار ،نقش مهمی در کنترل فرآیندهای استخراج و فرآوری و
بهحداقل رساندن هزینههای تولید دارد .برای بهینه سازی فرآیند تولید و ارزیابی سریع و قابل اعتماد نتایج حاصل از انفجار ،یکی از روشهای نوین
و متداول در تعیین دانهبندی و توزیع خردشدگی سنگ ،روش پردازش تصویری است که با وجود مزایای فراوان ،این روش با محدودیتهای ذاتی و
خطاهایی نیز همراه است که دقت ،صحت و تکرارپذیری نتایج را تحت تاثیر قرار میدهد .شناخت این خطاها و کاهش آنها موجب بهبود نتایج
حاصل از پردازش تصاویر میشود .ب ر همین اساس ،در این تحقیق ضمن معرفی انواع خطاهای روش پردازش تصویری ،خطای زاویه تصویربرداری
نامناسب (اعوجاج) مورد تحلیل قرار گرفته و روش هایی برای کاهش آن پیشنهاد شده است .نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده برروی تعداد
 ۲۴0تصویر قطعات سنگ خرد شده حاصل از انفجار ،بیانگر میانگین دقت  ۹۷درصد و انحراف معیار  ۴/۵درصد در رفع خطای اعوجاج تصاویر است.
همچنین هرگاه فاکتور فاصله بین  0/8تا  ۱/۵باشد ،نتایج به دست آمده قابلیت اطمینان بیشتری دارند و با کوچکتر شدن ابعاد ذرات ،هنگامی
میتوان به نتایج بهینه دست یافت که فاکتور فاصله کاهش یابد (حدود  0/۲تا  .)0/۴همچنین فراوانی فاکتور فاصله در حالت توزیع الگنرمال دادهها،
در بازه  0/۵تا  ۱/۵با میانگین  ۱/۴8دارای فراوانی خطای با میانگین  ۳درصد است .مقایسه منحنی دانهبندی سرندی توده سنگ خرد شده ،با منحنی
دانهبندی حاصل از تصاو یر گرفته شده از آن ،قبل از رفع خطای اعوجاج و پس از آن ،با نرمافزار  Split Desktopدر حالت خودکار نیز نشان داد که
میانگین خطای تخمین توزیع دانهبندی ،پس از رفع خطای اعوجاج ،بسته به مقدار خطای اعوجاج ،از  ۵تا  ۲۵درصد کاهش یافته است.
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مرز 1و همکاران در سال  1۹۹8از نرمافزار  WipFragبرای
دوران و تبدیل هندسی روی تصاویر مورب که با لنزهای با فاصله
کانونی کوتاه گرفته شده بودند ،استفاده کردند] .[5وانگ 2در سال
 2۰۰5مطالعاتی بر روی رفع اعوجاجات هندسی تصاویر MRI
انجام داد ] .[۶تورلی ۳در سال  2۰۰8از یک فرآیند نرمالسازی
در دو جهت  xو yو سپس عمودسازی میانگین فضای بین نقاط
در دستههای مختلف در تصاویر توده سنگها در معادن روباز
استفاده کرد ] .[۳گلپرداز و همکاران در سال  1۳8۹روشی برای
رفع اعوجاجات هندسی در تصاویر متون فارسی دوربینی ارائه
کردند که شامل رفع انحنا ،حذف کجی و اعوجاج در این تصاویر
بود ] .[7کیومرثی و همکاران در سال  1۳۹1یک روش برای رفع
اعوجاجات هندسی متون فارسی ارائه دادند که شامل چهار
مرحله کلی پیشپردازش ،رفع اعوجاج کلی ،تصحیح اندازه و رفع
اعوجاج جزیی بود ] .[8طلوع در سال  1۳۹۳برای تصحیح اعوجاج
فتومتریک تصاویر از روش دروننگاری هارمونیک استفاده کرد،
همچنین برای افزایش دقت این روش ،از همسایههای قطری هر
پیکسل نیز استفاده کرد ] .[۹اسماعیلزاده و همکاران نیز در سال
 1۳۹5روشی برای تصحیح اعوجاج هندسی تصاویر با استفاده از
معادالت اساسی برد و داپلر ارائه دادند ] .[1۰برناردو ۴در سال
 2۰۰8از نگاشت چهار نقطهای و خطوط موازی و عمودی برای
تصاویر دارای نشانگر استفاده کرد] .[11باومن 5و همکاران در
سال  2۰12هفت مرحله را برای تصحیح خطای اعوجاج پیشنهاد
کردند .این مراحل به ترتیب شامل قطعهبندی پس و پیشزمینه
تصویر ،اعمال لبهیاب  Cannyروی تصویر ،اعمال تشخیصگر
خطوط  Houghبرای تشخیص خطوط ،دسته بندی خطوط به
عنوان خطوط لبه باال و پایین اشیا تصویر ،میانگینگیری از
خطوط ،محاسبه هوموگرافی ۶برای تبدیل خطوط به خط
مستقیم و در نهایت اصالح اعوجاج است ] .[12در سال 2۰15
یک روش برای مدل کردن اعوجاج هندسی به عنوان خانواده تک
پارامتری از توابع انحراف توسط والنتی 7و همکاران ارائه شد
] .[1۳در سال  2۰1۶یک الگوریتم برای تصحیح خطای ایجاد
شده به علت اعوجاج هندسی توسط کونوف 8و همکاران ارائه شد.
آنها از تشخیص نشانگرهای دایرهای در تصویر استفاده کردند.
همچنین بیان کردند که سیستمهای اندازهگیری و شناسایی
نشانگرهای قابل رویت ،در قالب تقارن مرکزی پردازش تصویر که
یافتن مرکز آنها ساده است (مانند دایره ،حلقه و دوایر هممرکز)،
استفاده یشوند ].[1۴

-۱مقدمه
آگاهی از توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده در فرآیند
استخراج و خردایش مواد معدنی ،تاثیر به سزایی در بهبود
راندمان عملیات معدنی و به حداقل رساندن هزینههای تولید از
جمله باربری ،بارگیری ،خردایش و آسیاکنی دارد .روش پردازش
تصویری دیجیتال به عنوان یک روش غیرمستقیم ،سریع و قابل
اعتماد برای ارزیابی نتایج حاصل از انفجار و تعیین دانهبندی و
توزیع خردشدگی سنگ شناخته میشود ]1و .[2در این روش
تصاویری از سطح سنگهایی که آتشکاری شدهاند ،برداشـت
شده و سپس با پردازش تصاویر و با اسـتفاده از کامپیوتر تـوزیع
خردشدگی سـنگ تعیین میشود .از مزایای این روش میتوان
به استفاده آسان ،سریع بودن اندازهگیریها در محل ،مناسب
بودن قیمت تجهیزات ،نبود وقفه در امر تولید ،صرفهجویی در
زمان و هزینه (بهویژه در تودههای بزرگ) ،ثبت تصاویر تهیه شده
و فراهم کردن سابقه مناسبی از انفجارها و خردایشهای مختلف
و غیر مخرب بودن برای سنگها و کانههای ضعیف اشاره کرد
]1و.[2
با وجود مزایای بیان شده ،این روش محدودیتهای ذاتی نیز
دارد که دقت ،صحت و تکرارپذیری نتایج اندازهگیری را تحت
تاثیر قرار میدهد .محدودیتها و خطاها با تصویربرداری آغاز
میشود .خطاهایی از قبیل در دسترس بودن تنها اطالعاتی از
سطح توده سنگ خرد شده ] ،[۳نبود روشنایی یکنواخت ،زوایا
یا فواصل نادرست] ،[۴وجود سایه و شلوغی ،گرد و غبار و ذرات
معلق ممکن است سبب ایجاد خطا در فرآیند تصویربرداری شود.
خطاهای دیگری در مرحله بعدی یعنی پردازش تصاویر ایجاد
میشوند ،در جاییکه ممکن است قطعات سنگی به خوبی دیده
نشـوند .مدلسازی بعد سوم از یک تصویر دوبعدی نیز میتواند
خطاهایی را در حین پردازش ایجاد کند ] .[1شناخت این
محدودیتها و راهکارهای کاهش تاثیرگذاری آنها موجب بهبود
نتایج حاصل از پردازش تصاویر خواهد شد .با توجه به تنوع
خطاهای موجود و استفاده روزافزون از روش پردازش تصویر ،باید
ضمن شناخت کامل خطاها از عوامل ایجادکننده آنها کاست تا
اطالعات به دست آمده از روش پردازش تصویری به واقعیت
نزدیک تر شود .بر همین اساس ،در این تحقیق ضمن مروری بر
روشهای پیشپردازش و ارتقای کیفیت تصویر ،خطاهای
پردازش تصویری معرفی و خطای اعوجاج ،به عنوان یکی از مهم-
ترین خطاها ،بررسی و روشهایی برای کاهش آن پیشنهاد
میشود .تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام شده است که در
این پژوهش به تعدادی از آنها اشاره شده است.
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مناسب تهیه شود .تصویربرداری غیرفنی در حالتی که تجهیزات
تصویربرداری مناسب نیست ،وجود نور نامناسب و بیتوجهی به
مقیاس مناسب از عواملی است که موجب عدم دستیابی به نتایج
صحیح میشود .از اینرو تا زمانیکه تصاویری مناسب از توده
سنگ تهیه نشود نمیتوان انتظار نتایج صحیح را داشت.
خطاهایی که ممکن است در روند پردازش تصویر ایجاد شوند را
میتوان در چهار دسته قرار داد ]:[۴،۳،2
الف) خطاهای وابسته به روش پردازش تصاویر
ب)خطاهای وابسته به خصوصیات ظاهری نمونه
ج)خطاهای وابسته به نمونهگیری
د)خطاهای وابسته به فرآیند تصویربرداری
نوع اول بیشتر مربوط به الگوریتمهای پردازش تصویر و شیوه
تشخیص مرز در آنها است .از جمله پارامترهای تاثیرگذار در
این نوع ،الگوریتم پردازش تصویر ،رنگ و بافت تصویر ،سایههای
تشکیل شده بین قطعات خرد شده ،وجود گرد و خاک و ذرات
معلق ،مدلسازی بعد سوم قطعات و خطای مرزیابی دستی و
خودکار قطعات توسط کاربرهای مختلف است ]1و.[۳،1۴

-۲روش کار
 -۱-۲پیشپردازش و ارتقای کیفیت تصویر
ممکن است حین تصویربرداری به دالیلی همچون وجود گرد
و غبار ،آلوده بودن محیط ،عدم تنظیم روشنایی و شدت نور،
زاویه نامناسب تصویربرداری و ایجاد سایه ،خطاهایی در
تصویربرداری ایجاد شود ]1و ،[2بنابراین باید یک مرحله پیش
پردازش بر روی تصاویر انجام شود .از جمله روشهای پیش
پردازش و ارتقا کیفیت تصویر که عمدتا برای رفع مشکالتی از
قبیل وجود نویز روی تصویر ،وضوح پایین ،حرکت جزیی و
نامناسب نشان دادن جزییات تصویر است ،میتوان به فیلترهای
رفع نویز ،هموارکننده و نرمکننده جزییات تصویر ،ارتقا جزییات
و افزایش وضوح تصویر اشاره کرد .از مهمترین این فیلترها
میتوان به فیلترهای میانگینگیر ،فیلترهای مرتبه آماری،
فیلترهای هموژن ،یکسانسازی هیستوگرام و فیلترهای ارتقا
جزییات اشاره کرد ] .[15با توجه به اینکه در تصاویر سنگهای
معدنی خرد شده که عمدتا در سر معدن نمونهبرداری و گرفته
شده و به لحاظ الزامات ایمنی و تصویربرداری و عدم دخالت در
سیکل تولید ،محدودیتهایی وجود دارد ،از اینرو خطاهای پیش
گفته وجود داشته و برای پیشگیری از وقوع خطاهای بعدی در
الگوریتم ،الزم است در مرحله اول این خطاها رفع و یا به حداقل
ممکن کاهش یابند .به عنوان مثال در شکل  1نمونهای از یک
تصویر قطعات سنگ که با نویز از نوع فلفل و نمک آلوده شده و
سپس فیلترهای رفع نویز بر روی آنها اعمال شده ،نشان داده
شده است که از بین فیلترهای اعمال شده ،فیلتر میانه کارآیی
مناسبتری نسبت به سایر فیلترها داشته است.

از مهمترین خطاهای وابسته به خصوصیات ظاهری نمونه،
خطای اندازهگیری ابعاد قطعات (به علت ناهمسانگردی) و
همپوشانی قطعات است .یکی دیگر از مهمترین خطاهایی که در
فرآیند پردازش تصویر وارد یشوند ،مربوط به نحوه نمونهگیری
است .در تمامی روشهای اندازهگیری ،حتی پردازش سرندی نیز
به نوعی این خطا وجود دارد .اگر قطعات مورد بررسی یکنواخت
باشند ،مشکل کمتری وجود دارد و اگر غیر یکنواخت باشد،
خطای ایجاد شده تا حد زیادی به نحوه نمونهگیری وابسته است.
از جمله این خطاها ،خطای ناشی از جدانشینی قطعات ۹است که
موجب تفکیک قطعات شده و ممکن است به علت جابهجایی
قطعات به وسیله کامیون یا نوار نقاله ایجاد شوند .خطای
جدانشینی اینگونه توصیف میشود که سنگها این ویژگی را
دارند که در صورت حرکت و لرزش به گروههایی با اندازههای
یکسان تبدیل شوند .به عنوان مثال لرزش تعدادی کره در دو
اندازه مختلف در یک ظرف باعث تفکیک کرهها بر اساس اندازه
آنها میشود (شکل  .)2در این حالت هیچ تحلیل سطحی توانایی
تشخیص کرههای کوچکتر را ندارد .به عبا رتی به علت ابعا د
متفاوت ذرات ،فضاهای خالی بین آنها پر شده و نوعی دانهبندی
در توده رخ میدهد ].[۳

 -۲-۲خطاهای پردازش تصویری برای اندازهگیری خردایش
توده سنگ

خطا در اندازهگیری با اشتباه در انـدازهگیری متـفاوت است.
خطا به عنوان متغـیری بین نتـایج اندازهگیری انجام شده و مقدار
صحیح پارامترهای اندازهگیری شده است .در استفاده از هر
سیستم پردازش تصویری ممکن است مقادیری از خطا رخ دهد.
البته تعیین مقدار صحیح هر پارامتر نیز دشواریهای خاص خود
را دارد .به ویژه اگر توده سنگ خرد شده بزرگ باشد ]1،2و.[1۶
یکی از محدودیتهای تصویربرداری این است که تنها میتـوان
آنـچه را که دیده میشود اندازهگیری کرد .در نتیجه هنگامی
میتوان به نتایج بهتری دست یافت که تصاویری درست با مقیاس
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تصویر نویزی (فلفل و نمک)

اعمال فیلتر وینر روی تصویر نویزی

اعمال فیلتر میانگینگیر روی تصویر نویزی

اعمال فیلتر گاوسی روی تصویر نویزی

شکل  -۱یک نمونه از اعمال فیلترهای میانگین ،میانه ،گاوسی و وینر بر روی تصویر نویزی شده با نویز فلفل و نمک

این خطا از آنجا ناشی میشود که در تصویر گرفته شده از
توده خرد شده ،کاربر قادر است تنها سطح آن را مشاهده کند.
اگر جدایش اتفاق افتاده باشد ،به عنوان مثال ذرات دانهریز پشت
ذرات درشتتر قرار گیرند ،پردازش تصویر نتایج مناسبی ندارد.
خطاهای وابسته به فرآیند تصویربرداری ناشی از تصویربرداری
نادرست ،ضعیف و غیرحرفهای است و با تصحیح پارامترهای
م ربوطه از قبیل نورپردازی و کنتراست تا حد زیادی برطرف
میشود ].[17

 -۳-۲خطای اعوجاج تصاویر دیجیتال گرفته شده از توده
سنگ خرد شده حاصل از انفجار

تاثیر خطای اعوجاج هنگامی پدیدار میشود که دید دوربین
با سطح توده زاویه قائم نداشته و یا در صورتیکه مواد به صورت
کپه ای باشند ،ممکن است حتی با وجود عمود بودن دوربین بر
سطح توده ،اجسام فاصله ثابتی نسبت به دوربین نداشته باشند.
در این صورت اندازه قطعات ثبت شده در تصویر با واقعیت
متفاوت است و قطعات دورتر نسبت به دوربین ،کوچکتر از حالت
واقعی خود نشان داده میشوند .از مهمترین عوامل موثر در
خطای اعوجاج میتوان به زاویه تصویربرداری و زاویهای که شی
در آن قرار دارد و یا از آن زاویه دیده میشود اشاره کرد .شکل
 -۳الف حالتی را نشان میدهد که دوربین عمود بر سطح است

از مهمترین این خطاها میتوان خطای انتخاب محدوده
تصویربرداری (عدم رعایت گستره ابعادی قطعات) ،نوع دوربین
مورد استفاده ،شدت نور محیط ،لرزش تصویر و زاویه
تصویربرداری نسبت به سطح نمونه (اعوجاج) اشاره کرد ].[1

و شکل  -۳ب همان سطح در حالتی که دوربین با زاویه
نسبت به سطح قرار گرفته است ].[1

شکل  -۲اثر جدانشینی و گروهبندی برای کرههایی با اندازههای

ب
الف
شکل ( -۳الف) :استقرار دوربین عمود بر سطح تصویربرداری (ب):

متفاوت ][۳

استقرار دوربین با زاویه نسبت به سطح تصویربرداری ][۱

1۶
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یک مدل رنگ ،مدلی ریاضی است که هر رنگ را بر اساس
مختصاتش در سه بعد یا سه محور در این فضا تعریف میکند.
در حالت کلی دو نوع سیستم رنگ وجود دارد ]:[1۶،15

-۴-۲کاهش خطای اعوجاج تصاویر دیجیتال گرفته شده از
توده سنگ خرد شده حاصل از انفجار

روش مورد نظر در این تحقیق به این صورت است که ابتدا
دو شی همشکل و هماندازه (مانند توپ) را به عنوان مقیاس بر
روی توده خرد شده و در مکانهای مناسبی قرار میدهند و
تصویربرداری انجام میشود ،سپس یک مرحله پیشپردازش
انجام شده و دو شی مقیاس ،استخراج ،جداسازی و قطر و
مساحت آنها محاسبه میشود و سپس با استفاده از یک تبدیل
هندسی اقدام به کاهش و یا رفع خطای اعوجاج میشود (شکل
 .)۴در ادامه ،گامهای این روند به ترتیب تشریح میشوند.
 -۱-۴-۲استخراج نشانگرها و تعیین اندازه آنها

برای رفع خطای اعوجاج ،نرمالسازی تصاویر و تعیین اندازه
قطعات سنگ خرد شده ،نیاز به وجود دو نشانگر با اندازه یکسان
و ترجیحا با رنگهایی که در محیط  1۰ HSVاشباعاند (مانند
قرمز و نارنجی) در تصویر است .در این تحقیق از دو توپ فوتبال
با اندازه یکسان و قطر  2۰سانتیمتر استفاده شده است .در این
مرحله نشانگرها از تصویر استخراج شده و سپس نسبت اندازه آن
ها به اندازه واقعی تعیین و کل تصویر با توجه به اندازه نشانگر و
نسبت به دست آمده (پس از اصالح خطای زاویه تصویربرداری)
نرمالیزه میشود.
نمونهای از تصویر قطعات سنگ خرد شده و نشانگرها در
شکل  5نشان داده شده است .روند استخراج این نشانگرها در
تصویر ،طبق مراحل زیر است:
 -1تبدیل تصویر از فضای  11 RGBبه فضای HSV
 -2استخراج مولفه ( Sاشباع) تصویر
 -۳تبدیل تصویر به حالت دودویی (باینری)
 -۴اعمال عملگر ریختشناسی بازکردن روی تصویر
حاصل از مرحله قبلی
 -5محاسبه مساحت نشانگرهای استخراج شده
هر یک از این مراحل در ادامه توضیح داده میشود.

شکل  -۴مراحل پیشپردازش و رفع خطای اعوجاج تصویر دیجیتال
قطعات سنگ خرد شده

الف -سیستم رنگ افزایشی

۱۶

این سیستم مربوط به رنگ منابع نوری است .در فرآیند
رنگهای افزایشی ،معموال از رنگهای قرمز ،سبز و آبی ()RGB
برای تولید سایر رنگها استفاده میشود.
ترکیب هر سه رنگ اصلی با شدت یکسان ،سفید را ایجاد
میکند .به طوریکه رنگ سفید از ترکیب تمام رنگها تولید
میشود و رنگ سیاه هیچ یک از رنگهای اصلی را ندارد ].[1۶،15

شکل  -۵نمونهای از تصویر قطعات سنگ خرد شده و نشانگرها

-۱-۱-۴-۲تبدیل تصویر از فضای  RGBبه فضای HSV

۱۷

فضای رنگ 12روشی است که با آن میتوان رنگها را مشخص،
ایجاد و تجسم کرد .انسان رنگها را بر اساس سه متغیر
روشنایی ،1۳رنگ مایه 1۴و اشباع 15تشخیص میدهد که بر این
مبنا میتوان مدلی ریاضی برای رنگ ایجاد کرد .برای چنین
مدلی که سه متغیر دارد به فضایی با سه بعد نیاز است.

ب -سیستم رنگ کاهشی

ترکیب رنگدانهها یا رنگهای غیر نوری را سیستم رنگ
کاهشی میگویند .اساس سیستم کاهشی را رنگهای فیروزهای،
بنفش و زرد ( )18CMYتشکیل میدهد .ترکیب هر سه رنگ با
شدت یکسان ،سیاه را ایجاد میکند ،به طوریکه رنگ سیاه از
ترکیب تمام رنگها تولید میشود و رنگ سفید هیچ یک از
رنگهای اصلی را ندارد .ترکیب رنگی سیستمهای رنگی افزایش
و کاهشی در شکل  ۶نشان داده شده است ].[1۶،15
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یک و سایر پیکسلها تبدیل به صفر یشوند .به این ترتیب تمامی
پیکسلهای تصویر فقط دو حالت صفر و یک را دارند[.]1۶،15

ب
الف
شکل  -۶ترکیب سیستمای رنگی الف :کاهشی ،ب :افزایشی][۱۶

مدل رنگ  RGBیک مدل با سیستم افزایشی است که در
صفحات نمایش الکترونیکی ،مانیتورها و گوشیهای هوشمند
استفاده میشود .در  RGBرنگها با ترکیب کردن نورهای آبی،
سبز و قرمز ایجاد یشوند .این مدل به شکل مکعبی تجسم
میگیرد که راسی که بر نقطه صفر قرار دارد ،مکان رنگ سیاه و
راس مقابل سفید است (شکل  -7الف) .سه راس مکان رنگهای
قرمز ،سبز و آبی و سه راس باقیمانده ،مکان ترکیبهای دوتایی از
این سه رنگ است .اگر هر محور از صفر تا  255درجهبندی شود،
هر رنگ در این مکعب ،نقطهای است که با مختصاتش نسبت به
سه محور تعریف میشود ].[1۶،15

ب
الف
شکل  -۷فضای رنگ الف RGB :ب[۱۶] HSV :

شکل  -8ب تبدیل تصویر شکل الف به حالت دودویی با حد
آستانه ( ۰/5حد آستانه خودکار) را نشان میدهد .برای تعیین
حد آستانه میتوان از روشهایی همچون آستانهیابی اوتسو 22نیز
استفاده کرد که در این مورد ،تصویر نتیجه مناسبی نداشت.
-۳-۱-۴-۲اعمال عملگرهای مجموعهای ریختشناسی

۲۳

یکی از مهمترین مراحل در پیشپردازش تصویر ،پردازش
ریختشناسی است .در این بخش تنها به بررسی ریختشناسی
برای تصاویر دودویی پرداخته میشود .ریختشناسی عموما از
عملگرهای مجموعهای استفاده میکند و از آن بیشتر برای
استخراج نقاط کلیدی تصویر ،حذف نقاط غیر مفید تصویر و
موارد مشابه دیگر استفاده میشود.

فضای رنگ  HSVیک مدل رنگ با سیستم کاهشی است.
این فضای رنگ شبیهترین فضا به سیستم بینایی انسان است و
در پردازش تصویر نیز کاربردهای بسیاری دارد .در این فضاها
«شدت نوری که از فیلتر چشم میگذرد ،»1۹از رنگ جدا میشود.
در این فضای رنگ ،رنگ مایه توصیفکننده رنگ خالص است که
رنگ را بر اساس درجه در دایره رنگ مشخص میکند .اشباع نشان
میدهد که یک رنگ خالص تا چه اندازه رقیق یا غلیظ است و
مقدار 2۰نیز شدت روشنایی را مشخص میکند .این مدل به شکل
استوانهایی است که از پایین به باال ،روشنایی را و از داخل به بیرون،
شدت رنگ را نشان میدهد ،چرخش به دور آن نیز ،نمایش رنگ
مایه است .فضای  HSVدارای خاصیت یکنواختی ادراکی است ،به
همین دلیل از آن در سیستمهای بازیابی تصویر به طور معمول
استفاده میشود .شکل  -7ب فضای رنگ  HSVرا نشان میدهد.
مولفه اشباع از فضای رنگ  HSVمربوط به تصویر شکل  ،5در
شکل  -8الف آورده شده است ].[1۶،15
۲۱

-۲-۱-۴-۲تبدیل تصویر از فضای  HSVبه حالت دودویی

منظور از تصاویر دودویی ،تصاویر با دو سطح روشنایی صفر
یا یک است که در آن ،صفر رنگ سیاه و یک رنگ سفید است.
روند تبدیل تصاویر به حالت دودویی به این صورت است که ابتدا
یک حد آستانه بین صفر و یک تعیین میشود .پیکسلهایی از
تصویر که سطح روشنایی بیشتر از حد آستانه دارند ،تبدیل به

شکل  -8الف (شکل باال) :مولفه اشباع از فضای رنگ  HSVب
(شکل پایین) :تبدیل تصویر الف به حالت دودویی
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عملگرهای مجموعهای پایه شامل عملگر اجتماع ،اشتراک و
تفاضل دو مجموعه است .برای مثال اگر هر تصویر دودویی یک
مجموعه در نظر گرفته شود ،اجتماع دو تصویر هماندازه ،تصویری
است که در آن هر پیکسلی که در تصویر اول یا دوم مقدار یک
داشته باشد ،مقدار یک خواهد داشت ] .[1۶،15شکل ۹
عملگرهای مجموعهای پایه در ریختشناسی را نشان میدهد .در
ادامه این بخش عملگرهای گسترش ،2۴فرسایش ،25بازکردن 2۶و
بستن 27توضیح داده یشوند.
الف -عملگر گسترش دودویی

این عملگر باعث گسترش نقاط یک در تصویر میشود .در
عملگر گسترش نیز از یک نقاب یا پنجره مانند تعریف «عمل
فیلتر کردن» ،استفاده میشود .در اینجا به جای نقاب به آن
عنصر ساختاری 28گفته میشود که مقادیر آن میتواند یک یا
صفر باشد .گسترش تصویر  Aبا عنصر ساختاری  Bبه صورت
رابطه  1تعریف میشود ].[1۶،15
شکل -۹عملگرهای مجموعهای پایه در ریختشناسی (نواحی سیاه

A  B  w | reflection (B)  A  NULL , w  A

()1
عنصر ساختاری  Bرا حول مرکز خود
که در اینجا
قرینه میکند .به عبارت دیگر گسترش  Aبا عنصر ساختاری B
بدین معنی است که در هر بار حرکت عنصر ساختاری  Bبر روی
پیکسلهای  ،Aاشتراک عنصر ساختاری با محدوده زیر عنصر
ساختاری در تصویر  Aتهی نباشد ،مقدار پیکسل مرکزی که
عنصر ساختاری بر روی آن قرار گرفته است ،برابر یک
است[.]1۶،15

نشانه یک و نواحی سفید صفر)] [۱۶

انعکاس،2۹

ج -عملگر بستن و بازکردن دودویی

اعمال عملگر بستن بر روی تصویر دودویی ،حفرههای کوچک
تصویر را پر میکند .بستن تصویر از ترکیب عملگر فرسایش و
گسترش است (رابطه .[18،1۶،15 ] )۳
A  B  ( A  B )B

()۳
اعمال عملگر باز کردن بر روی تصویر دودویی موجب حذف
اتصاالت باریک تصویر میشود و تصویری آرامتر به دست میآید.
بازکردن تصویر از ترکیب عملگر سایش و گسترش به صورت
رابطه  ۴به دست میآید ].[1۶،15

ب -عملگر فرسایش دودویی

این عملگر باعث فرسایش نقاط یک در تصویر میشود.
همانند گسترش ،در فرسایش نیز از یک عنصر ساختاری استفاده
میشود که مقادیر عنصر ساختمانی یک یا صفر میتواند باشد.
به ازای هر پیکسل ،مرکز عنصر ساختاری روی پیکسل قرار
میگیرد و عملگر سایش با توجه به مقادیر عنصر ساختاری در
مورد آن پیکسل اعمال میشود .فرسایش تصویر  Aبا عنصر
ساختاری  Bمطابق رابطه  2است ].[1۶،15

A  B  ( AB)  B

()۴
شکل و اندازه عنصر ساختاری نقش موثری در اعمال عملگرها
دارد و میتواند نتایج را به صورت چشمگیری تغییر دهد ].[۳
در این تحقیق روشهای مختلف بررسی و در نهایت از عملگر
بازکردن برای حذف نویزهای موجود در تصویر و اشیای اضافه
کوچکتر از یک تعداد پیکسل معین (حد آستانه) ،استفاده شده
است .برای محاسبه حد آستانه تعداد پیکسلها ،ابتدا با استفاده
از عملگرهای محاسبه ویژگیهای نواحی (این عملگرها
ویژگیهایی از قبیل مساحت و محیط را محاسبه میکنند)،
مساحت اشیای موجود در تصویر را محاسبه میکنند و سپس
انحراف معیار آنهای به دست میآید .این حد آستانه را با سعی
و خطا تا جایی میتوان تنظیم کرد که تمامی اشیای کوچکتر

AB  w | (B)  A, w  A

()2
به عبارت دیگر فرسایش  Aبا عنصر ساختاری  Bبدین معنی
است که اگر عنصر ساختاری  Bبر روی پیکسلهای  Aحرکت
داده شده و در هر بار حرکت همه نقاطی که در زیر مقادیر یک
از عنصر ساختاری قرار گرفتهاند نیز مقدار یک داشته باشند،
مقدار پیکسل حاصل نیز یک خواهد بود.
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از عملگر کوچک حذف شود .اندازه نشانگرها یکسان است ،اما
ممکن است به علت خطای زاویه تصویربرداری ،اندازه آنها
متفاوت از هم به نظر برسد .نتیجه اعمال عملگر بازکردن بر روی
تصویر شکل  :8ب در شکل  1۰نشان داده شده است .حد آستانه
مناسب برای حذف اشیای کوچکتر از نشانگر کوچک ۴۳ ،برابر
انحراف معیار تصویر بوده است که در تصاویر مختلف این حد
آستانه متفاوت است.
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شده ،از تبدیل پراجکتیو دو بعدی استفاده شده است .با این
تبدیل ،خطوط موازی دیگر موازی باقی نمانده ،اما خطوط
مستقیم حفظ شده و دچار اعوجاج نیشوند ] 21و  .[8با اعمال
این تبدیل هندسی ،هر ردیف از  Uبه ردیف متناظر آن در X
نگاشت میشود .بردارهای  Uو  Xبه صورت  ۴×2عضوی است و
مختصات گوشههای چهار ضلعی اولیه و اصالح شده را تعریف
میکند ].[21
برای افزایش دقت اصالح این خطا ،بهتر است نشانگرها کامال
همشکل و همانداز ه و در یک راستا (راستای خط دید دوربین)
باشند .فرآیند اصالح خطای زاویه تصویربرداری مطابق تبدیل
هندسی شکل  11است .هرچه دقت استخراج نشانگرها و تعیین
اندازه آنها در مرحله قبلی بیشتر باشد ،رفع خطا بهتر انجام
میشود .در شکل  12پارامترهای تبدیل هندسی و در شکل 1۳
تصویر شکل  5را پس از رفع خطای زاویه تصویربرداری (اعوجاج)
نشان داده شده است.

شکل -۱0تصویر حاصل از اعمال عملگر بازکردن بر روی تصویر شکل

عالوه بر این روشها ،یکی دیگر از راههای موثر برای کاهش
اعوجاج ،استفاده از لنز تلهفتو ۳۳است ] 5و .[1۹ویژگی بارز این
لنزها فاصله کانونی بسیار بلند آنها است ،به گونهای که مرکز
اپتیکی آنها خارج از ساختار فیزیکی لنز واقع شده است ].[22
این لنزها قابلیت عکسبرداری از نمونه در فاصله دور را دارند ،در
تصاویر عکسبرداری شده به وسیله دوربینهای مجهز به لنزهای
تلهفتو فاصله اجسام فشردهتر به نظر میآید ،بنابراین اعوجاج
ناشی از پدیده اعوجاج در این لنزها کاهش یافته و در مرحله
پردازش تصویر نیز الگوریتم پردازش دچار خطای کمتری
میشود ].[17،1۳

 -8ب

-۴-۱-۴-۲محاسبه مساحت و قطر نشانگرهای استخراج
شده

در مرحله قبل دو نشانگر موجود در تصویر شناسایی شده و
مابقی تصویر فاقد هر گونه شی است .در این مرحله مجددا با
استفاده از عملگرهای محاسبه ویژگیهای نواحی ،مساحت
نشانگرهای موجود در تصویر محاسبه شده و با توجه به اینکه
نشانگرها توپ کروی بوده و در تصویر دوبعدی به شکل دایرهای
اند ،قطر آنها محاسبه میشود .در صورت وجود خطای زاویه
تصویربرداری ،دو قطر مختلف به دست آمده و الزم است در
مرحله بعد به رفع این خطا پرداخت.

-۵-۲تشکیل پایگاه داده تصاویر

برای تشکیل پایگاه داده تصاویر ،تعداد  2۴۰تصویر قطعات
سنگ خرد شده حاصل از انفجارهای متعدد و در زمانهای
مختلف در معدن سنگ آهن گلگهر که نوع سنگ آنها و تعداد
تصاویر مربوط به هر نوع سنگ در -۳نتایج و بحث

 -۲-۴-۲اعمال تبدیل هندسی اعوجاج روی تصویر

با توجه به اینکه زاویه تصویربرداری تصاویری که گرفته
میشود ،در خیلی از موارد به علت محدودیتهایی که در بخش
قبل اشاره شد عمود بر سطح توده سنگ نیست و موجب ایجاد
خطای اعوجاج میشود ،بنابراین ضروری است یک مرحله اصالح
زاویه تصویربرداری (رفع خطای اعوجاج) انجام شود.

در این تحقیق مراحل مختلف روش پیشنهادی ،بر روی
تصاویر پایگاه داده انجام شد و نسبت مساحت نشانگرها در حالت
قبل و بعد از رفع اعوجاج به دست آمد ،سپس برای بررسی دقت
روش پیشنهادی ،از معیار ارزیابی میانگین خطای نسبی۳۴
مطابق رابطه  5استفاده شده است ].[2۳

در حالت کلی برای رفع این نوع خطاها تبدیلهای هندسی
مختلفی وجود دارد که هر یک کاربرد خاصی دارد .از جمله انواع
این تبدیلها میتوان به تبدیلهای انتقالی ،اقلیدسی ،همسان یا
ایزوتروپیک ،آفین ،۳۰پرسپکتیو ۳1و پراجکتیو 2۳اشاره کرد ]،8
 .[2۰ ،1۹در این تحقیق با توجه به ویژگیهای هر یک از این
تبدیلهای هندسی و تناسب آنها با تصاویر توده سنگ خرد

()5
که در آن:

2۰

100 n A t - Ft
( )  t 1
)
n
At

( = MRE
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 nتعداد تصاویر
 Atاندازه شی مقیاس در حالت واقعی
 Ftاندازه شی مقیاس پس از اصالح اعوجاج
جدول  1آمده است ،گردآوری شده و مراحل پیش گفته بر
روی آنها اعمال شد.
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شکل  -۱۳تصویر شکل  ۵پس از رفع خطای زاویه تصویربرداری

-۳نتایج و بحث
در این تحقیق مراحل مختلف روش پیشنهادی ،بر روی
تصاویر پایگاه داده انجام شد و نسبت مساحت نشانگرها در حالت
قبل و بعد از رفع اعوجاج به دست آمد ،سپس برای بررسی دقت
روش پیشنهادی ،از معیار ارزیابی میانگین خطای نسبی ۳۴مطابق
رابطه  5استفاده شده است ].[2۳

در جدول  2نیز پارامترهای آماری پایگاه داده تصاویر قطعات
سنگ خرد شده ناشی از انفجار آمده است.

()5

100 n A t - Ft
( )  t 1
)
n
At

( = MRE

که در آن:
 nتعداد تصاویر
 Atاندازه شی مقیاس در حالت واقعی
 Ftاندازه شی مقیاس پس از اصالح اعوجاج
جدول -۱نوع قطعات سنگ خرد شده و تعداد تصاویر مربوطه

نوع سنگ
هماتیت
هماتیت و مگنتیت
مگنتیت
آمفیبول
کوارتز شیست
گنایس
شن و ماسه

شکل  -۱۱تبدیل هندسی برای رفع خطای اعوجاج تصویر توده
سنگ خرد شده

تعداد تصاویر مربوطه
75
1۰
۶5
1۰
5۰
2۰
1۰

جدول  -۲پارامترهای آماری پایگاه داده تصاویر قطعات سنگ خرد
شده ناشی از انفجار

درصد

حداقل

حداکثر میانگین واریانس میانه

عبور

(اینچ)
۰/۰1
۰/۰1
۰/۰1
۰/۰2
۰/۰2
۰/۰۳
۰/ 2
۰/ ۹
2/ 5
5/ 1

(اینچ)
1/ 2
2/ ۳
۳/ 7
5/ ۳
7
8/ 7
1۰/۳
11/8
1۴/2
1۹/1

F10
F20
F30
F40
F50
F60
F70
F80
F90
F100

شکل  -۱۲پارامترهای تبدیل هندسی رفع خطای اعوجاج بر روی
یک نمونه تصویر توده سنگ خرد شده

(اینچ)
1۹/7
۳2/۳
58/1
۶5/۶
71/7
77/2
82/۴
87/7
۹۳
1۰۳/۶

(اینچ)
2
۴/ 2
۶/1
8
۹/ 8
11/7
1۳/۶
15/۹
18/۹
2۴/5

(اینچ)
7/ 1
2۶/۶
5۳/8
7۶/۶
1۰1/1
1۳1/1
1۶۴/7
2۰۶/۳
2۶1/8
۳5۰/۶

نتایج حاصل بیانگر میانگین دقت  ۹7درصد و انحراف معیار ۴/5
درصد در هماندازه کردن اندازه نشانگرها و رفع خطای اعوجاج
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تصاویر است ،همچنین بررسیها نشان میدهد که برای به دست
آوردن نتایج بهتر ،باید به نکات زیر توجه کرد:
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خطای اعوجاج را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود
میانگین خطای تخمین توزیع دانهبندی ،پس از رفع خطای
اعوجاج ،بسته به مقدار خطای اعوجاج ،از  5تا  25درصد کاهش
یافته است.

 -1برای تفکیک و استخراج مناسبتر دو شی مقیاس در
تصویر ،بهتر است دو شی مقیاس همرنگ و تکرنگ بوده و
همچنین در محیط  HSVقابل تفکیک باشد .به عنوان مثال
رنگهای اشباع و غلیظ از قبیل قرمز ،زرد ،نارنجی ،بنفش و آبی
مناسباند.

Histogram of DF
Lognormal
200

Loc -0.1292
Scale 0.9719
N
240

150

Frequency

 -2نتایج نشان میدهد در صورتی که دو شی مقیاس به گونه
ای از یکدیگر و همچنین از دوربین فاصله داشته باشند که نسبت
قطر محاسبه شده آنها به همدیگر ،کمتر از  ۰/5۳باشد ،دقت
رفع خطای اعوجاج به طور میانگین  1۳درصد نسبت به حالت
اول کاهش مییابد.
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DF

 -۳با توجه به اینکه در کارهای معدنی به دلیل شرایط خاص
کاری نمیتوان فاصله بین دوربین و سطح توده را به صورت دقیق
اندازهگیری کرد ،بنابراین فاکتور فاصله به جای فاصله به کار
گرفته شد .طبق تعریف فاکتور فاصله )DF( ۳5برابر با نسبت اندازه
واقعی شی مقیاس به اندازه آن در تصویر است .به طور کلی
فواصل خیلی دور یا نزدیک نتایج مطلوبی را در برندارد ،با توجه
به نتایج حاصل ،هرگاه فاکتور فاصله بین  ۰/8تا  1/5قرار گیرد،
نتایج به دست آمده قابلیت اطمینان بیشتری دارند .همانگونه
که نمودارهای شکلهای  1۴و  15نیز نشان میدهند ،فراوانی
وقوع  DFدر حالت توزیع الگ نرمال دادهها ،در بازه  ۰/5تا 1/5
با میانگین  1/۴8دارای فراوانی وقوع خطای با میانگین  ۳درصد
است .باید توجه داشت تنها عامل اثرگذار فاکتور فاصله نیست و
در موارد مختلف باید ابعاد ذرات نیز مورد توجه قرار گیرد تا با
در نظر گرفتن این ابعاد ،فاصله بهینه دوربین تا سطح نمونه به
دست آید.

شکل -۱۴فراوانی وقوع  DFدر حالت توزیع الگنرمال دادهها
Histogram of Error percent
Lognormal
Loc 0.5720
Scale 1.404
N
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شکل -۱۵فراوانی وقوع خطای اعوجاج در حالت توزیع الگنرمال

به همین دلیل با کوچکتر شدن ابعاد ذرات ،هنگامی
میتوان به فاصله بهینه دست یافت که فاکتور فاصله کاهش یابد
(حدود  ۰/2تا  .)۰/۴با کاهش فاکتور فاصله قطعات دانهریز
بیشتری در تصاویر مشخص میشوند.
 -۴همچنین مقایسه منحنی دانهبندی سرندی  1۰نمونه
توده سنگ خرد شده ،با منحنی دانهبندی حاصل از تصویر گرفته
شده از آن قبل و پس از رفع خطای اعوجاج به عمل آمد که به
عنوان نمونه ،شکل  1۶چهار مورد از تصاویر توده سنگ خرد شده
حاصل از انفجار و شکل  17مقایسه منحنی توزیع دانهبندی هر
یک از این تصاویر را در سه حالت توزیع سرندی ،توزیع به دست
آمده از حالت خودکار نرمافزار  Split Desktopقبل و پس از رفع
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شکل -۱۶نمونه تصاویر توده سنگ خرد شده

شکل -۱۷منحنی توزیع دانهبندی توده سنگ خرد شده تصاویر
شکل  ،۱۶در حالت سرندی و خودکار نرمافزار  Split-Desktopقبل
و بعد از رفع خطای اعوجاج

2۳
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