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   دربعدی بر دقت بازسازی سهلیرنتکنقاط اثر تعداد و موقعيت بررسي 
   سيستمهاي آناليز حركت

 ۳، رؤيا نريمانی۲، فرزام فرهمند۱، آرش آبادپور١فاطمه ملكي پور
 دانشگاه صنعتی شريف, دانشکده مکانيک, آزمايشگاه بيومکانيک

fmaleki77@hotmail.com 
  

   چكيده
دقـت روش    بـر    ) دوربينهـا  نقاط مورد استفاده بـراي كاليبراسـيون      (نقاط کنترلی   داد و موقعيت     اثر تع  اين مقاله به بررسي   

DLT با استفاده از مختصـات معلـوم       . پردازد مي سيستمهای آناليز حرکت   مارکرها در بعدي   بازسازي مختصات سه   بمنظور
قطه و سپس حل با روش حداقل مربعـات بـا            ن ٦ابتدا حل مستقيم با تعداد حداقل       , مارکرها بر روی دو فريم کاليبراسيون     

 دقـت   بر ها دوربين تعدادو   نترلیموقعيت نقاط ک   اتهمچنين اثر  .استفاده از تعداد مختلف نقاط كنترلي، بررسي شده است        
بميـزان  خطا   ,ش تعداد نقاط كنترلي   با افزاي نتايج نشان ميدهند که      .استهقرار گرفت ررسی  مورد ب نقاط  مختصات  بازسازی  

 نقطه کنترلی رخ    ۱۵بازسازی و حجم محاسبات برای       بطوريکه شرايط بهينه از نظر دقت     مي يابد   كاهش  مالحظه ای   قابل  
   .داردخطا كاهش  اثر قابل مالحظه ای بر حرکت فضای برط بودن نقاط کنترلی يمحشد که مشاهده همچنين . ميدهد

  
  باز سازی سه بعدی ،DLT ين،كاليبراسيون دورب ،سيستمهای آناليز حركت: هاي كليدي  واژه

 

  
  مقدمه 

دست آوردن تصويربرداري براي ب روشهاي١کارگيریب
هاي گوناگون از جمله نقاط، در زمينه٢بعديمختصات سه

سيستمهای تحليل ٣در. برداري بسيار متداول استنقشه
ها برای تعيين مختصات حركات بدن انسان نيز از اين روش

گيرند طعات بدن قرار میکه روی قبعدی مارکرهايی سه
دقت روشهای به توجه اين ميان، در . شوداستفاده مي
 اهميت آن در نتايج در نظر گرفتنبعدی با بازسازی سه

  .بسيار ضروری استکاربران برای پژوهشگران و , تحقيقات
بعدي با استفاده از اصوالَ براي بازسازی مختصات سه

ز پارامترهاي ای ا، مجموعه)دو بعدي(مختصات تصوير 
مورد ها  براي دوربين(exterior) و بيروني (interior)دروني
اما دستيابي مستقيم به اين پارامترها از طريق . نيازند
گيري، بسيار مشكل و تقريباً غيرممكن است و معموالٌ اندازه

-دست ميها بهكردن دوربينآنها را از طريق كاليبره
 كاليبراسيون یشها يکی از متداولترين رو.]۱[آورند

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد‐ 1
 دانشيار دانشگاه صنعتي شريف‐ 2
 عتي شريفمدرس دانشگاه صن‐ 3

  DLT (Direct Linear Transformation) روش ,دوربينها
يک در فضای کاری برای هر نقطه  آنکه در  است] ۱[

 وآن روی فيلم رابطه خطی بين مختصات دو بعدی تصوير 
 ,اين روابط. آيددست می بهبعدی آن در فضاسهمختصات 

ر در واقع نگاشت يک نقطه خاص در فضای کاری بکه 
بين  یابطوربه , از تبديل مختصاتپس , ندفضای تصوير

 که شامل شوندمیتبديل بعدی و سهت دو بعدی مختصا
کاليبراسيون دوربين در واقع . تعدادی پارامتر مجهول است

-به مفهوم تعيين اين پارامترهای مجهول با وارد کردن داده
در معادالت ) نقاط کنترلی(های نقاط با مختصات معلوم 

  . باشدمي
 برای بازسازی سه DLT دقت روش ارزيابی, در اين تحقيق

 ،بعدی مختصات مارکرها در سيستمهای تحليل حرکت
تأثير تعداد نقاط , به اين منظور. مورد نظر بوده است

ها و نيز موقعيت نقاط کنترلی نسبت تعداد دوربين, كنترلي
به نقاط كاري بر روی دقت بازسازی مورد آزمون و تحليل 

  .قرار گرفته است
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 روش
  گيریداده ‐۱
 منظور محاسبه دقتها از دو مجموعه داده شامل به

نقاط  (u,v) و مختصات تصوير (x,y,z) بعديمختصات سه
 شامل [3]ها مجموعه اول داده. معين استفاده شده است

 در يک فريم کاليبراسيون با ابعاد مختصات نقاط گوشه
و مجموعه دوم ) ۱شکل(متر مکعب  سانتی۱۵×۱۵×۱۵

 ۱×۱×۱شامل مختصات مارکرها بر روی يک فريم با ابعاد 
براي مجموعه اول، مختصات . بودند) ۲شکل (متر مکعب 

های خارجی و داخلی فريم اول، و براي بعدی نقاط گوشهسه
مجموعه دوم، مختصات سه بعدي ماركرهاي متعدد بر روی 

 mm۵/۰±  روی محيط و داخل فريم دوم با دقت, هاگوشه
ها توسط يک دوربين سپس از اين فريم. گيري شدنداندازه

ديجيتال تصويربرداری شد و مختصات دو بعدی نقاط و 
 در [4]افزار آناليز حركت شريف مارکرها با استفاده از نرم
 .دست آمدندها بهسيستم مختصات دوربين

 محاسبه پارامترهای کاليبراسيون ‐۲
بعدي مرجع و تصات سه روابطي كه در نهايت بين مخ

د نآيدست مي بهDLT  بعدي دوربين در روشمختصات دو
  :]۵[به صورت زيرند

)۱( 
1

1

11109

8765

11109

4321

+++
+++=

+++
+++=

zLyLxL
LzLyLxLv

zLyLxL
LzLyLxLu 

 (x,y,z) ,مختصات دوبعدي ديجيتايز شده (u,v)كه 
 DLT نيز پارامترهاي  L1-L11 و, بعدي نقاطمختصات سه 

د با شوچنانكه مشاهده مي. هستند که بايد مشخص شوند
 تعداد پارامترهاي ،تصوير(Distortion)  نظر از اعوجاجصرف

  .]۳[ عدد استDLT ۱۱مجهول 
ها رابطه بر حسب مجهول) ۱(با مرتب کردن معادالت 

  :آيدماتريسي زير بدست مي
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شود در اين روابط دو مشاهده می) ۱(چنانکه در معادالت 

 ۱۱ در نتيجه حداقل .وجود دارد مجهول ۱۱معادله و 
) برای هر نقطه دو معادله( نقطه کنترلی ۶معادله و در واقع 

حال بايد معكوس . برای محاسبه پارامترها ضروری است
 است ۱۱×۱۱ معادله كه ابعاد آن ۶ماتريس حاصل از اين 

متأسفانه اين ماتريس ذاتاً تعداد زيادي صفر . محاسبه شود
از اينرو به جاي . است(singular)  دارد و معموال منفرد

 استفاده آن (Pseudo Inverse) معكوس از شبه معکوس
 هم بعد B يک ماتريس Aشبه معكوس ماتريس . ميشود

ATکند است که در شرايط زير صدق می:  

BBAB
AABA

=
=  

قابل توجه است كه اين روش در واقع همان روش حداقل 
ن جواب را از راه کمينه کردن مربعات وزنی است که بهتري
د و هر چه تعداد ياب میتمربعات خطاها برای معادال

  . خواهد بود بيشتر آنمعادالت بيشتر باشد دقت 
 MATLABافزار  يك برنامه در نرم,انجام محاسباتبراي 

- معادالت را حل میpinv1نوشته شد كه با استفاده از تابع
از . آورددست مي بهکند و پارامترها را برای هر دوربين

بعدی  مارکرها با مختصات دو بعدی و سهمجموعه نقاط و
 ۶حداقل (تعدادی از آنها ) گيریاز قسمت داده(معلوم 

به عنوان نقاط کنترلی انتخاب شدند و پارامترهای ) عدد
DLTساير .  با استفاده از برنامه کامپيوتری محاسبه شدند
ی در قسمت محاسبه ط کارعنوان نقاو مارکرها به نقاط 

 . بعدی مورد استفاده قرار گرفتندمختصات سه
  نقاط کاری بعدی محاسبه مختصات سه‐۳

, ها دوربينDLT پارامتر ۱۱در اين مرحله با داشتن 
بعدی آنها در بعدی نقاط کاری که مختصات دومختصات سه
دست آمده بودند با استفاده از معادالت گيري بهمرحله داده

  :ن شدندزير تعيي
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 مختصات ('u',v) و ۱ مختصات در تصوير دوربين (u,v)ه ک
 و  هستند۲در تصوير دوربين 

111 LL 111 و − LL  نيز ′−′
- می۲ و ۱هاي  برای دوربينDLTبه ترتيب پارامترهای 

                                                 
1 - Matlab Function 
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۱۳۸۲ بهمن ۲۹ و ۲۸نس مهندسي پزشكي ايران، يازدهمين كنفرا

تعداد به ن ترتيب، ها به هميبا افزايش تعداد دوربين. باشند
سطرهای ماتريس ضرايب و ماتريس طرف راست تساوی 

 مجهول ۳دست آوردن و در واقع برای بهخواهد شد افزوده 
مورد معادالت از بيشتری تعداد , با روش حداقل مربعات

 .قرار خواهند گرفتاستفاده 
   خطاها‐۴

,  در حالتهاي مختلفDLTبرای ارزيابی دقت روش 
شده برای نقاط کاری با  محاسبه بعدیمختصات سه
گيری شده در مرحله اول اين بعدی اندازهمختصات سه

محاسبات خطا برای حالتهای . مقايسه شدند, تحقيق
تعداد دوربينها و نيز , مختلف با تغيير تعداد نقاط کنترلی

  .موقعيت نقاط انجام شد
 خطای متوسط فضايی, بررسيپارامترهای خطای مورد 

(mse)١]۶[ ,بعدخطای متوسط بی]2 ]۶ (mne) و خطای 
  .  بودند]۷[٣ )rms(ريشه متوسط مربعات 

ميانگين قدر مطلق تفاضل , خطای متوسط فضايی
و مختصات واقعي هر )  Xr, Yr, Zr(مختصات بازسازي شده 

  نقطه
)X, Y, Z (شود است که به صورت زير محاسبه مي:  

)4( 
3

ZZrYYrXXr
mse

−+−+−
= 

بعد است كه در واقع به صورت امتري بی پارmneخطاي 
برای مثال . آيددست ميدرصدي از قطر حجم كنترل به

خواهد بود و  3 ،۱×۱×۱دست آمده براي ابعاد قطر به
  .شود تقسيم مي3 بر mseدرنتيجه خطاي 

) ۳(ه  هر يك از سطرها در معادلrmsبرای محاسبه خطای 
صورت معادله صفحه هب

iPشوند نوشته مي: 
)5( iiii dzcybxa =++      (i=1,2,3,4) 

222سپس هر معادله از طريق تقسيم بر
iii cba ++ 

حاصل از روش حداقل ) Xr, Yr, Zr(پاسخ شود و بعد مي بي
 ,Xr, Yr(صله نقطه دهنده فا نشانکه در معادله زير ,مربعات

Zr ( از صفحه
iPگردداعمال مي است: 

)7( 
222

iii

iii
i

cba

ZrcYrbXra
r

++

++
= 

                                                 
1 - Mean Spatial Error 
2 - Mean Normalized Error 
3 - Root Mean  Square 

 براي هر نقطه به صورت زير rmsخطاي , بر اين اساس
 :شودتعريف مي

)8( 2
4

2
3

2
2

2
12

1 rrrrr +++= 

 كه rmst و mset ,mnetبا توجه به تعاريف فوق، خطاهای 
باشند برای  ميrms و mse ,mneط خطاهای ترتيب متوسبه

 . شدند نقاط کاری محاسبهکليه
  

  نتايج
-اثر تعداد نقاط کنترلی بر روی دقت بازسازی مختصات سه

 نشان داده شده ۱ و نيز جدول ۴ و ۳بعدی در شکلهای 
شود، با افزايش چنانكه در جدول مزبور مشاهده مي. است

 به ۰۳۱/۰ از rmst  خطای۱۵ به ۶از تعداد نقاط کنترلی 
 .يابند كاهش مي۰۱۲/۰ به ۰۴۱/۰ از mne و خطای ۰۲۵/۰

 براي تعداد نقاط كنترلي rmsخطاي  ميزان ۳در شكل 
 نقطه ۶، ) معادله۱۱با استفاده از ( نقطه ۶مختلف شامل 

 ۴۰ و ۳۰، ۲۰، ۱۵، ۱۰و نيز، )  معادله۱۲با استفاده از (
 ۱گانه روي فريم ۴۰هايي براي نقاط صورت منحنينقطه به 

قابل كاهش در اين شكل نيز ميزان . نشان داده شده است
-عداد نقاط کنترلي مشاهده ميتوجهی در خطا با افزايش ت

 ,نقطه ۱۵ نقطه به ۶با افزايش تعداد نقاط كنترلي از . شود
 و بيشترين ۰۶/۰ به ۱۲/۰ از rmsميزان بيشترين خطاي 

. يابد كاهش مي۰۹/۰ به ۲۷/۰از ) ۴شكل  (mseخطاي 
 در ۱۵ به ۶درصد كاهش خطا با افزايش تعداد نقاط از 

ده اهميت بسيار تعداد باشد كه نشان دهن مي۷/۶۶حدود 
نقاط كنترلي بر روي دقت بازسازي مختصات در روش 

DLTاست  . 
ی  استفاده از تعداد متفاوت شرايط خطاها برای۲در جدول 

شود با  همانطور که مشاهده می.ندا نشان داده شدهدوربين
 خطا به طور نسبي کاهش يزانافزايش تعداد دوربينها م

 ۴ به ۲زايش تعداد دوربينها از اين كاهش براي اف. يابدمی
باشد كه كاهش قابل توجهي  درصد مي۳/۳در حدود 

  .نيست
ميزان خطاها در , برای بررسی تأثير موقعيت نقاط کنترلی

فضای دو حالت استقرار نقاط كنترلي به صورت محيط بر 
 در فضای به صورت محاط مزبورنقاط كاري و استقرار نقاط 
پاسخها در حالت دقت . يسه شدندنقاط كاري با يكديگر مقا

براي مثال، در حالت .  از حالت دوم بودبيشنخست بمراتب 
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در مقايسه  mse نقطه كنترلي، خطاي ۱۵استفاده از 
 درصد ۳۴/۴به ميزان  ی به محاطی محيطهای استقرارحالت

 .يابدكاهش مي
  

  گيريبحث و نتيجه
تعداد اين مطالعه به منظور بررسي اثر عوامل مختلف شامل 

كنترلي، تعداد دوربينها و موقعيت نقاط كنترلي نسبت نقاط 
 براي DLTبه نقاط كاري بر روي دقت روش كاليبراسيون 

  .بعدي مختصات انجام شده استبازسازي سه
مهمترين منابع خطا در سيستمهاي فوتوگرامتري با 

دليل   شكست نور به,]۸[هاي ديجيتالي در مرجع دوربين
، تغيير شكل شعاعي و تصويربرداريمرحله اثر اتمسفر در 
بعدي و در گيري مختصات دوبودن لنز، اندازهخارج از مركز 

واقع خطاهاي ناشي از ديجيتايز شدن، الگوي چيده شدن و 
دقت نقاط كنترلي، فاصله موضوع تا دوربين، دقت مشاهده 

 و در نهايت ,بعدي هر نقطهگيري مختصات سهو اندازه
نتايج اين  .نده ا معرفي شدDLTريتم محدوديتهاي لگو

انتخاب اهميت  اطالعات دقيقتري را در زمينه ,مطالعه
 در اختيار )فريم کاليبراسيون (نقاط كنترليمناسب 

كاربران سيستمهاي تحليل حركات بدن قرار پژوهشگرات و 
  .دهدمي

 DLT نمايان است، اگر در روش ۳همانطور كه در شكل 
 نقطه ۶ و ۱۱×۱۱فاده از ماتريس بازسازي مختصات با است

كنترلي  انجام شود، ميزان خطا بسيار بيشتر از حالتي است 
براي بازسازي . كه از معادله دوازدهم نيز استفاده شود

مختصات در حالت اول از سه معادله، سه مجهول و معكوس 
 در ،شودحل معادالت استفاده ميضرائب بمنظور ماتريس 

ه مجهول و چهار معادله و روش  س,حاليكه در حالت دوم
همين تفاوت . قرار ميگيرند استفاده  موردحداقل مربعات

بدون اينكه عمالً در تعداد نقاط كنترلي تغييري (روشها 
 ۲۴/۰ به ۲۷/۰ را از mse، ماكزيمم خطاي )ايجاد شده باشد

  . دهدكاهش مي)  درصد۱۱بيش از (
زيمم افزايش تعداد نقاط کنترلی با كاهش خطاي ماك

و هرچه تعداد نقاط ) ۴ و ۳شكلهاي (اي آشكار دارد رابطه
توان در اين ميان، مي. كنترلي بيشتر باشد، خطا كمتر است

 ۱۵مشاهده كرد كه منحني خطا براي حالت استفاده از 
هاي نقطه كنترلي داراي افت محسوسي نسبت به منحني

ن مربوط به تعداد نقاط كنترلي كمتر است، در حاليكه بي
هاي مربوط به تعداد  نقطه و منحني۱۵منحني خطاي 

- می، بر اين اساس.بمراتب کمتر استنقاط بيشتر تفاوت 
- نقطه كنترلي می۱۵توان نتيجه گرفت استفاده از تعداد 

تواند انتخاب مناسبي براي دستيابي به دقت خوب و در 
اين  .عين حال خودداري از حجم محاسبات اضافي باشد

در .  كامالً مطابقت دارد]۶[هاي مرجع با دادهگيري نتيجه
 ۲۰ و ۱۵, ۸برای تعداد نقاط  mneخطاهای , مرجع مزبور
 گزارش ۱۲۵/۰% و ۱۲۳/۰%, ۱۳۵/۰ %برابر بابه ترتيب 

 نقطه ۱۵ و بهترين پاسخها برای حالت استفاده از اندشده
 بايد توجه داشت كه تعداد البته .كنترلي بدست آمده اند

 هاي حركتط کنترلی برای فضاها و دامنهمناسب نقا
طور مثال نشان داده شده است كه به.  متفاوت استمختلف،

در ورزش ژيمناستيک تعداد نقاط كنترلي مناسب برای 
 .]۷[متفاوت است... و تاب , پرش حرکات مختلف

) ۲جدول (ها بر ميزان خطا در بررسي اثر تعداد دوربين
 درصد ۳/۳ين تنها در حدود  دورب۳ و ۲تفاوت استفاده از 

همانطور . دست آمده است كه چندان قابل توجه نيستبه
حداقل دو دوربين و در نتيجه دو که ذکر شد استفاده از 

بعدي ضروری ختلف براي حل معادالت بازسازي سهنماي م
 استفاده از دو دوربين ,بعدیی در آناليز حركات سهول, است

انجامد تعدادی از مارکرها ميدادن تصوير اغلب به از دست 
از حداقل سه و به همين سبب معموالً در اين مطالعات 

رود اين امر با توجه به انتظار مي .شوداستفاده میدوربين 
استفاده از روش شبه معكوس و افزايش تعداد معادالت به 

, تحقيقاما در نتايج اين . نجامدگيري بيابهبود دقت اندازه
 اين امر ممكن است .ين زمينه مشاهده نشدچندانی در ااثر 

بعدی نقاط و گيری مختصات سهناشي از خطاي اندازه
  .ماركرها باشد

بررسي اثر موقعيت نسبي نقاط كنترلي و نقاط كاري در اين 
فريم (دهد كه استقرار نقاط كنترلي مطالعه نشان مي

دامنه (به صورت محيط بر نقاط كاري ) كاليبراسيون
- توجهي بر افزايش دقت بازسازي سهر قابلتأثي) حركت

 اين تأثير با ۳هاي جدول البته بر اساس داده. بعدي دارد
حال به  با اين .يابدافزايش تعداد نقاط كنترلي كاهش مي

رسد كه در مطالعات آناليز حركت بهتر است فريم نظر مي
-كاليبراسيون با اندازه مناسب مورد استفاده قرار گيرد به
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۱۳۸۲ بهمن ۲۹ و ۲۸نس مهندسي پزشكي ايران، يازدهمين كنفرا

مورد فضاي تصوير، دامنه يكه ضمن عدم افزايش بياگونه
  .حركت را به طور كامل در برگيرد

  
 جداول

 براي تعداد rmst و mnetمقادير خطاي : ۱جدول 
   )1ماركرهاي فريم ( متفاوت نقاط كنترلي

cps mnet rmst 
6 0/0407 0/031 

10 0/019 0/0205 

15 0/0121 0/0247 

20 0/0034 0/003 

30 0/0022 0/0025 

40 0/0022 0/0016 

 
 براي تعداد mseمقادير متوسط خطاي : ٢جدول 

  متفاوت دوربينها
cps=13 2 cameras 3 cameras 4 cameras 

mse error(m) 0/0092 0/009 0/0089 

 
براي تعداد   mse (m)مقادير متوسط خطاي: ٣جدول 

 و یهاي محيطموقعيت نقاط كنترلي درمختلف 
   فضای نقاط کاریی نسبت بهمحاط

cps محيط بر نقاط كاري  نقاط كاريدر محاط 
15 0/0046 0/0044 
8 0/0195 0/0059 
6 0/3699 0/0869 

  اشكال

 
  هانقاط گوشه و ۱فريم کاليبراسيون : ۱شکل 

  

  
   و مارکرها۲فريم کاليبراسيون : ۲شکل 
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11th Iranian Conference on Biomedical Engineering, February 2004 

  اده از تعداد نقاط کنترلی متفاوت با استف۱فريم   گانه۴۰ برای نقاط rmsنمودار خطای . ۳شکل 

  
  با استفاده از تعداد نقاط کنترلی متفاوت۱ فريم  گانه۴۰  برای نقاطmseنمودار خطای . ۴شکل 
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