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 چکیده: 
واسطه اختصاص انرریی زیراد بررای آن از اهمیرت     ورزی بهخورده از موضوعاتی است که همواره در عملیات خاککیفت مطلوب یک خاک شخم هدف: 

-شرود. در ایرن راسرتاه بره    اقدامات بعدی مری وری و اتخاذ تصمیات درست برای ایکه تعیین دقیق آن باعث افزایش بهرهگونهبه ؛سزایی برخوردار بوده استبه

تررین فاکتورهرای   ها و نیز تخمین ناهمواری سطح خاک که اساسیدانهتوصیف کمی وضعیت سطح خاک از نظر اندازه خاک های هوشمند بهکارگیری روش

هدف پرژوهش حاضرره    خواهد کرد. یانیکمک شاصورت بالدرنگ هآن ب یریکارگو به سنجی شخم هستنده تحت عناوینی نظیر الک مجازیدخیل در کیفت

هرای برا   هرا و کلوخره  دانره بندی خاکآمده در طبقهدستخورده از طریق رویکرد بینایی استریو و استفاده از اطالعات بهبعدی سطح خاک شخمبازسازی سه

 مسرتلزم  آنآوردن دسرت زیرا بره  ؛شخم مورد توجه قرار گرفته استهای ها و نیز ارتفاع الیهضخامت کلخهمحاسبه باشد. در این راستا های مختلف میاندازه

 .باشدیم پیچیده و ای کامالً مقیدمساله ی )و نه تصاویر چند دیدی(تک یرتصو یکبا  که انجام این کار است یرعمق تصو محاسبه

هرای  هرا و ارتفراع الیره   هرا و کلوخره  دانره ضخامت خاکخورده و محاسبه بعدی سطح خاک شخمبرای بازسازی سه مطالعه یندر ا  شناسی پژوهش:روش

انجرام   . برا یرد گرد یره ته شرونده و ارتفاع مشرخ  گرفتره مری   ی که از دو زاویه مختلف زراع یناز سطح خاک در زم یواستر یرمجموعه داده تصاو یک شخمه

-و در ادامه با پیرایش نقراط بره  و تطابق آنها  SIFTیر با الگوریتم متناظر در هر زوج تصو یی به عنوان نقاط کلیدمحل هاییژگیاستخراج و کالیبراسیون و 

بعردی نقراط از جملره    خوانی محاسبه و از آنجا نقشه عمق تصاویر به دست آمد. پس از این مرحله موقعیت سهه میزان ناهمRANSACآمده با روش دست

هرا  های مختلف کلوخره آمده به مدل تحلیل تمییزیه دستهدستورود اطالعات به بعدی درآمدند. در آخر بامؤلفه ارتفاع مشخ  شده و تصاویر به شکل سه

های شخم به عنوان معیاری بررای نراهمواری   هاه ارتفاع الیههای شخم و انجام تحلیل پیکبندی قرار گرفتند. همچنین با داشتن ارتفاع نقاط الیهمورد طبقه

هرای مختلرف شرامل    هرای عصربی مبتنری برر یرادگیری عمیرق برا معمراری        ر این پژوهشه از شبکهخورده تخمین زده شدند. در فاز دیگسطح خاک شخم

Inception-v4 هVGG16  وResNet50 ای بودند کره  دیدهآموزشهای پیشها شبکهها استفاده شد. اینبندی شش کالس مختلف از کلوخهبرای طبقه

بنردی  و استفاده از تکنیک یرادگیری انتقرال بررای قطعره     SegNetکارگیری مدل ن با بهآموزش داده شده بودند. همچنی ImageNetروی مجموعه داده 

 مقایسه گردید. Watershedبندی ها اقدام شد و نتایج آن با روش سنتی قطعهمعنایی کلوخه

در تخمرین نراهمواری سرطح     بره دسرت آمرد.    %7/83برابر بند تحلیل تمییزی با طبقه های برای شش دسته مختلف از کلوخهبندطبقهکلی دقت   :هایافته

هرا  حاصل گردید. با توجه به اندازه کلوخره  %86/0شده با روش دستی و برقراری رابطه رگرسیونی ضریب همبستگی برابر خاک نیز با مقایسه مقادیر محاسبه

این با درک بصری انسان سرازگاری دارد کره در آن اشریا    بندی شدند که ترها با دقت باالیی طبقهتر نسبت به کوچکهای بزرگدر بین شش کالسه کلوخه

شرده دقرت   های یادگیری عمیق نیز با استفاده از هر سره معمراری ذکرر   ها با مدلبندی کلوخهشوند. همچنین طبقهنزدیک دید انسان بهتر دیده و درک می

بندی معنایی در شناسرایی  رسید. عالوه بر این قطعه %72/98ین مقدار به ا ResNet50طوریکه برای شبکه را نتیجه دادند به %95بندی باالتر از کلی طبقه

دست آمدند که حاکی از عملکرد بسریار خروب   به %50/80و %09/89به ترتیب  Mean Accuracyو  Mean IoUها برای معیارهای بندی کلوخهو طبقه

 دست آمدند.به %17/85و  %01/72به ترتیب  Watershedبندی قطعهها برای الگوریتم باشد. این شاخ های مبتنی بر یادگیری عمیق میمدل

بنردی  خرورده از لحراط طبقره   سازی و توصریف خراک شرخم   روش قابل اطمینانی در کمی یواستر یناییب یکردمطالعه نشان داد رو ینا یجنتا  گیری:نتیجه

هرای  گانهه بسریاری از ویژگری  توان نتیجه گرفت که با داشتن ابعاد سهباشد. میهای رایج موجود میها و تخمین ناهمواری سطح خاک نسبت به روشکلوخه

هرای  العراده الگرورتیم  شروند. همچنرین نترایج فرو     ها مانند حجمه مساحت و غیره با دقت قابل قبولی محاسربه مری  دانهها و خاکفیزیکی و هندسی کلوخه

سرنجی خراک   ی و کیفیرت ورزمررتب  برا خراک    یرتصراو  سازی و تحلیرل مدل درها ی این روشهوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق نشان از قدرت بسیار باال

 ورزی متصور شد.های یادگیری عمیقه افق بلند و روشنی را در عرصه کشاورزی و خاکواسطه مرز دانش بودن تکنیکتوان بهخورده دارد و میشخم

 دانهه کیفت شخمه یادگیری عمیقبندیه خاکطبقهورزیه بینایی استریوه خاک  های کلیدی:واژه
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 مقدمه-1-1

به منظور  مطلوب ی شرا یکنندهفراهم یهدر بخش کشاورز یدتول یمنبع و نهاده ترینیبه عنوان اصله خاک     

 یزیکیهف یتبهبود وضع هایتمرکز بر روش کهطوریبه. گرددیبذر محسوب م یشو رو یشهاستقراره رشد و نمو ر

بستر بذر تا برداشت محصوله  سازیخاک از زمان آماده یتوضع یشکنترل و پا هایروش یزو ن یمیاییو ش یساختار

با هدف  یقاتیتحق هاییتبوده و در صدر اولو یددر ارتقاء راندمان تول هاگیریاهداف و جهت ترینهمواره از عمده

با  یخاک زراع یک (.2016؛ رحیمی اجدادی و همکارانه 5200ه 1)پیرس و همکاران است عملکرد قرار داشته یشافزا

و در ادامهه  یردبذر بهتر و به موقع انجام گ یزنکه جوانه کندین امکان را فراهم میمناسب ا یزیکیف ی داشتن شرا

 .یدرشد نما یبه خوب یاهگ ییشهر

 کلیات-2-1

 سازی زمینورزی و اهمیت آن در آمادهخاک-1-2-1

 یرن ا یهرا علت ینتراز مهم یکیاز افراد است.  یاریمورد توجه بس یاست که در بخش کشاورز یامقوله یورزخاک 

 یاز پنجاه درصد کل انرری  یزانم یندر اغلب موارد ا کهیاگونههب باشدیم یخاکورز یاتدر عمل یادز یتوجهه صرف انری

سراختمان خراک و    ینبر  ینکره با وجود ا .(1995ه 2)یانگ و کوشواها رودیفراتر م یزن ینزم یسازآماده یصرف شده برا

 یزیکری ف هاییژگیو یجادو با ا یرمستقیمها بصورت غدانهوجود ندارد اما اندازه و شکل خاک یمیارتباط مستق یاهرشد گ

 موثر هسند. یاهیمطلوب عمالً در رشد هر نوع گ

هرا در  از نظرر انردازه کلوخره    تدرآمده اس یاو به شکل دانهقرار گرفته  یورزخاک یاتکه تحت عمل یچنانچه خاک 

و  یو باد یآب یشآب و هواه مقاومت در برابر فرسا یکاف یریپذنفوذ یلاز قب هایییتقرار داشته باشده مز یخوب یتوضع

انردازه   هینا. بنرابر (1388)روسرتاه   به عملکرد قابل قبول را به دنبرال خواهرد داشرت    یدنو رس یاهرشد مناسب گ یتاًنها

 یررا بزرگتر از حد قابل قبول نباشنده ز یارنج استاندارد بوده و کوچکتر و  یکدر  بایستیبزرگ(  یهادانهها )خاککلوخه

که نه تنهرا در اغلرب مروارد     یاگونهبه دهدیقرار م یربخش را تحت تأث یندر ا یمصرف انری یمطور مستقبه یدادرو ینا

 یشخمه کشاورز با خسران اقتصاد یفیتک نآمد یینبلکه با پا شودیم یشده و موجب تلف شدن انری یکارباعث دوباره

 یاز نظرر انردازه   یرژه بره و  یزنر شرخم  یرات بالدرنگ عمل یشچالشه پا ینراه حل ا یفتوص ینروبرو خواهد شد. با ا یزن

 یراز ها اقدام مناسب را در زمان ندانهخاک یتوضع از یقاپراتور بتواند با داشتن اطالعات دق کهطوریبه باشدیها مکلوخه

                                                                                                                                                                        
1. Piers 
2. Zhang and Kishwaha 
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 انجام دهد. نظیر سرعت پیشروی ماشینه عمق شخم و غیره یورزخاک یپارامترها تغییرمانند 

 سطح خاک ناهمواری -2-2-1

برا توجره بره     یرز و ن یکشراورز  یاتکه به شدت توس  عمل هایییدهاز پد یکیهاه دانهبه غیر از توزیع اندازه خاک    

است.  1(SSR) سطح خاک)میکروتوپگرافی(  ناهمواری گیردهیقرار م یرتحت تأث ییآب و هوا ی خاک و شرا هاییژگیو

)تاکونرت و   شرود یسرطح خراک کنتررل مر     نراهمواری سر   در خراک تو  یشیو فرسا یدرولیکیه یندهایاز فرآ یاریبس

 یرم مال یربره دنبرال سر    یعسرر  ییراتخوش تغدست یهکشاورز یاتخاک تحت عمل سطح ناهمواری. (2007ه 2سیارلتی

 یرز و ن یرز روانراب از سرطح مزرعره بره حروزه آبر      یره تخل یرمس بینییش. پشودیم یبارندگ یجهتخاک در ن یساختارها

تحرت   یشهو فرسرا  یردورلیکی ه ینرد مربوط به فرآ یهامدل ینو همچن یشفرسا یمناطق پخش آب و الگوها ییشناسا

سرطح خراک اثرر     نراهمواری از  یماًمسرتق  یرز ن یدرولیکیو مقاومت ه یچاله سطح ینگهدار یتتند. ظرفهس SSR یرتاث

 .پذیرندیم

به  کهطوریبهاست  شناختییناز مطالعات زم یاریمهم در بس یاربس فاکتور یک SSRه همانطور کباید توجه داشت 

و  3)گیلیو آیدیآب به حساب م ینگهدار یهاو مدل یریپذافت خاکه نفوذ یدر معادله عموم یپارامتر اساس یکعنوان 

نور خورشید از  4محصوله فاکتور انعکاس سازییهشب هایدلم یبرامختلف خاکه  یپارامترها ین. از ب(2017همکارانه 

انتشار گراز   یسازمدل ین. همچن(2000و همکارانه  5)ماتیاس دارند SSRبا  یمیارتباط مستقخورده سطح خاک شخم

 (. 1997ه 6)جنرمونت و کولیر باشدیم SSR یپارامترساز یازمنداسته ن یکشاورز یاتأثر از عملکه مت

 معیارهای شخم خوب -3-2-1

خاک. ابعاد  یخردشدگ یتقابل یزانها و ماندازه کلوخه یعدو مشخصه است که عبارتند از توز یشخم خوب دارا یک

انردازه   ینبهترر  ینظرر  طرور بره و  شودیم یفها تعراندازه کلوخه یعمختلف به عنوان توز یهاها با اندازهدانهخاک ینسب

و اقردامات   یرطروبت  یمانند نروع خراکه محتروا    یحال به عوامل یناما در ع باشدیم متریلیم 7 یال 1 ینها بدانهخاک

هرا در زمران خشرک شردن     هاز خاک اسرت کره کلوخر    یتیخاص یزن یخردشدگ یتدارد. قابل یبستگ یزن یمقتض یزراع

کره خروب شرخم     یبمانرد. خراک   یبا اندازه کوچکتر باق یدارپا یهادانهبصورت خاک کهطوریبه یاینددر ب یلهبصورت فت

. یرد دانره حرکرت نما  خراک  یناز بر  یآب و هوا بتواند به راحتر  کهیاگونههباشد ب یخلل و فرج مناسب یدارا بایدخورده 

های شخم از کف شیار باید تا حد ممکن به یک اندازه باشند تا سطح خاک بصورت یکنواخرت  الیهارتفاع  ینهمضاف بر ا

دست درآید. این موضوع با فرسایش آبی و برادی خراک در ارتبراط اسرت. البتره بایرد اشراره نمرود کره پایرداری           و یک

 ها نیز در مقاومت آنها در برابر این فرسایش دخیل است.دانهخاک

                                                                                                                                                                        
1. Soil surface roughness 
2. Taconet and Ciarletti 
3. Gilliot 
4. Albedo factor 
5. Matithias 
6. Genermont and Collier 
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 ألهبیان مس -3-1

 خوردهکیفیت خاک شخم -1-3-1

. روشرن اسرت کره    باشرد یشرخم مر   یفیرت ک گیریاندازه یبرا یکاستات یاستاندارده روش یروش استفاده از الک ها

 هرای گیریبه نمونه یازمزرعه در ابعاد بزرگه ن یک پذیریکشت یتشخم و قابل یفیتک یینتع یروش برا یناستفاده از ا

انتقاله خشک کردن در برابر هروا   برداریهنمونه طی هاکلوخه شدن چون شکستن و خرد یعوامل یندارد. همچن تعددم

روشه  یرن اسرتفاده از ا  یگرر د یرب گرردد. از معا یمر  یاز مقردار واقعر   متفراوت  یبا اندازه نتایجی به منجر کردنه و الک

 یپیوسرته  و " حرکرت  حرال  در" هرای کراربرد  یاستفاده از آن را بررا  یتکه قابل باشدیم هاگیریبودن اندازه یکاستات

 اند:در زیر برخی از معایب استفاده از این روشه لیست شده .سازدیم یمنتف یمکان یرمتغ یریتو مد یقدق یکشاورز

 (.2007ه 1ی و گادوینباشد )بوگرکسفرسا میبره سخت و طاقتروش الک زمان -

 های متعدد دارد.بردارینیاز به نمونه -

 مقرون به مصرفه نیست. اقتصادی به اندزاه کافیاز نظر  -

کره   افترد یانتقاله خشک کردن در برابر هوا و الک کردن اتفرا  مر   یهبردارنمونه زمان ها درکلوخه متالشی شدن -

 گردد.یم یواقع یرغ هاییریگمنجر به اندازه

 (.2007 ه2ینو گادو یس)بوگرک نی داردپذیری و اعتماد پائیدهد لذا قابلیت تعمیمیمنرا ارائه  ثابتی یجنتا -

 یریتو مرد  یرق دق یدرحرال حرکرت درکشراورز    یاز آن در کاربردهرا  توانینم یجههاست و در نت یکاستات یروش -

 استفاده کرد. یمکان یرمتغ

 ناهمواری سطح خاک -2-3-1

دار که جهت یما با دو نوع ناهمواری مواجه هستیم که عبارتند از ناهموار در یک زمین کشاورزی عموماًکلی  طوربه

دار غیرجهرت  ابل شناسایی هستند و نروع دوم نراهمواری  های به وجود آمده توس  ابزار ادوات قبا ایجاد شیارها یا ردیف

در  شروند. ناخته مری شر  3تصرادفی  های مختلرف کره تحرت عنروان نراهمواری     دازههای با انناشی از توزیع درهم کلوخه

توان گفت ایرن  شود. میگیری ناهمواری استفاده میبا طول مشخ  برای اندازه مترو پروفیل مرسوم از زنجیر هایروش

ترین آن عدم قابلیت استفاده در حالت بالدرنگ اسرت کره   های روش الک استاندارد را دارد که مهمروش نیز محدودیت

. محدودیت بعدی تماسی و در حالت کلی مخرب بودن این روش است بره ویرژه اگرر    باشدیک روش کامالً استاتیک می

 های خاک خواهد شد.کارگیری آن به احتمال بسیار باالیی باعث متالشی شدن تودهخاک مرطوب باشد به

 اهداف تحقیق -4-1

 های هوشمندتعیین کیفیت شخم با استفاده از روش -1-4-1

هرا برا   دانره گیرری توزیرع وزنری خراک    های استاندارد در انردازه ویژه روش الکتی بههای سنروششد که گفته چنان

محدودیت ایستایی مواجه هستند و ضمناً این روش ریسک غیردقیق بودن را در صورت رعایت نکردن شررای  مطلروب   

                                                                                                                                                                        
1. Bogrekci and Godwin 
2. Bogrekci and Godwin 
3. Random roughness 
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کمرک بره بهبرود    توانرد ضرمن   گیری دارد. این در حالی است که یک روش غیرایستا که هوشمند نیرز باشرد مری   اندازه

ی روشری کره   نتیجهه توسرعه درها موثر واقع شود. ساختمان خاک در تعیین محل کاشت بذر از نظر توزیع بهینه کلوخه

ی مناسب جهت تنظریم صرحیح فاکتورهرای ورودی و    دخاک و ارسال بازخور –نیمداوم اثرات متقابل ماش شیپاامکان 

ی انرریی در  بره ذخیرره   موقع پارامترهای مؤثره منجرر تواند با امکان تنظیم بهسازده میپذیر دیگر عوامل دخیل را امکان

سازی زمینه ارتقاء کیفیت شخمه تأمین بستری مناسب برای برذر و در نهایرت بهبرود عملکررد محصرول      عملیات آماده

   گردد.

بر بینرایی اسرتریو بره    ی یک روش هوشمند مبتنی با توجه به موارد ذکر شدهه یکی از اهدف پژوهش حاضره توسعه

و شده از سرطح مزرعره   سنجی از طریق تصاویر گرفتهباشد. این کیفیتعنوان الک مجازی برای تعیین کیفیت شخم می

   صورت خواهد گرفت.تحلیل آنها 

 با تکنیک مبتنی بر بینایی استریو ناهمواری سطح خاکتعیین  -2-4-1

بره  شرود  سطح خاک نیز یاد مری  میکروتوپگرافیی از متون به سطح خاک که از آن در بعضناهمواری تخمین میزان 

روش رایج تعیین این پارامتر بسیار مهمه اسرتفاده از   .باشدیمی حاضر هدف بعدی مطالعه هشخم یفیتک یابیارز منظور

هرای  فنراوری نایت به وجرود  کار گیری آن با توجه به مطالب ذکر شده در باال و با عباشد که در حال حاضر بهزنجیر می

ی یرک روش غیرتماسری و در عرین حرال     صررفه نیسرت. در نتیجره توسرعه    های ماشینی چندان بهویژه روشجدید به

سرطح   نراهمواری ها را از میان بردارد. لذا هدف بعدی در این مطالعرهه تخمرین   تواند تمامی این محدودیتهوشمند می

باشد. در این روشه میزان ارتفاع )براال آمردگی(   ش مصنوعی میهای هوخاک با کمک تکنیک بینایی استریو و الگوریتم

بعدی سازی تصویر دوبعدی و محاسبه عمق یا فاصله لنرز دوربرین از سرطح خراکه     ها از طریق سهها و کلوخهدانهخاک

 شود. سنجیده می

روزافزون مورد توجه محققران در سرتاسرر جهران قررار      طوربه ریاخ یهادر سال ویاستر یینایبباید توجه داشت که 

هرای مختلرف   و کاربردهای فراوانی از آن در عرصره بوده  یکه ابعاد مختلف آن هنوز در حال بررسیاگونههگرفته است ب

 پیش روی محققان قرار دارد.
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -1-2

بشر تا به امروز سه عصر کشاورزیه صنعت و اطالعات را پشت سر گذاشته و در حال حاضر وارد عصر مجازی شرده   

ت از دنیای اطراف به انسران و همینطرور ماشرین )در    اترین راه ارتباطی برای انتقال اطالعبینه بینایی مهم است. در این

بعردی زنردگی   باشد. از طرف دیگره باید توجه کنیم که مرا از نظرر مکرانی در یرک دنیرای سره      ترین مفهوم آن( میکلی

ویژه در مسأله بینایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از بنابراین دریافت و درک اطالعات هر سه بعد به ؛کنیممی

باشد. قبل از پرداختن به ایرن موضروعه   بعدیه طراحی سیستم بینایی استریو میهای مرسوم در مبحث بینایی سهروش

 شود.  میاربردهای آن در علوم و مهندسی توضیحاتی داده های مرتب  با آن و نیز ککلیاتی درخصوص تصویر و فناوری

از  شتریشاهد استفاده هرچه ب وترهایسرعت و حافظه کامپ شیو افزا یکیبا گسترش ادوات الکترون ریاخ یهادر سال

 رهیر و غ یو هروا و فضراه سرنجش از دوره کشراورز     یدفراع  عیصنا هیمختلف مانند پزشک یهادر عرصه تالیجید ریتصاو

 کسرله یکه عناصر سازنده آن بره نرام پ   باشدیم کاناز م یدو بعد گنالیس کی قتیدر حق تالیجید ریتصو کی. میتهس

  ه12کسرل یبسته به عمرق هرر پ   ریمقاد نی. ادهندیکه از آن عکس گرفته شده است را نشان م یاصحنه ییشدت روشنا

که با توجره بره نروع کراربرد و      باشدیاز اعداد م یسیماتر قایدق ریتصو کی نیهستند و بنابرا یحیگسسته و صح ریمقاد

کرار پرردازش    نیر کرد که اصطالحاً به ا ادهیآن پ یرا رو هاتمیو الگور یاضیمختلف ر اتیعمل توانیهدف مورد انتظار م

 .  ندیگویم ریتصو

 مبانی تحقیق -2-2

 پردازش تصویر -1-2-2

شوند و قبل از تحلیرل تصرویر   تصویر بارزتر می 13هایویژگیپردازش تصویر مجموعه عملیاتی است که طی آن      

ها که از نوع پردازش دیجیترالی هسرتند )بره واسرطه دیجیترال برودن خرود تصرویر( از         شوند. در این پردازشانجام می

 ند.شوها عملیات انجام میشوند که بر روی گروهی از پیکسلهایی استفاه میالگوریتم

هاه کیفیت و کلیت تصویر توس  پیمودن چنردین گرام تحرت عنروان     و متمایزسازی ویژگی معموالً قبل از استخراج

پرردازش  -شود. تغییر اندازهه حذف نویزه کاهش تعداد کانال رنگ و ... از جمله عملیات پیشپردازش ارتقا داده می-پیش

 14طالح فنری بره آن اسرتخراج ویژگری    شوند که در اصر تصویر بیرون کشیده می از ییهاویژگیگامه هستند. بعد از این 

                                                                                                                                                                        
12. Bit depth 
13. Features 
14. Feature extraction 



 

 

ت رنرگه بافرت و شرکل از محتروای تصرویره فیلترگرذاریه افرزایش کنتراسرت و نیرز          اشرود. اسرتخراج اطالعر   گفته می

هرایی بینرایی برا آنهرا     هایی هستند که افراد در اکثر پرویهترین ویژگیها از جمله رایجها و خمهاه گوشهآشکارسازی لبه

های مرحلره قبرل تفسریر    رسد که در آن ویژگیاستخراج ویژگی نوبت به مرحله تحلیل تصویر می سروکار دارند. پس از

خصوصی مانند صورت انسران در تصرویر   باشد؛ مثال اینکه آیا شئ بهاین به تفسیر انسان نزدیک می کهطوریبهشوند می

ز جمله کاربردهایی است که تحلیل تصویر وجود دارد یا نهه تشخی  شماره پالک خودرو و یا شناسایی آفت روی گیاه ا

ایرم.  دهد. در این حالته دیگر از پردازش تصویر صرف خارج شده و به بینایی ماشرین وارد شرده  در اختیار کاربر قرار می

هرا سرطح   پرردازش  میکنر حرکرت  وتریکامپ یینایب ای نیماش یینایبه سمت ب ریهرچقدر از پردازش تصوبه عبارت دیگره 

اسرت کره    ریاز تصو یریبلکه تفس ستین ریتصو کی گریگر ما دپردازش ستمیس یکه خروج یمعن نیبد شوند؛یباالتر م

 (.2008و همکارانه  15)گونزالز باشدیاطالعات مهم و ارزشمند م یحاو

 پردازش دو بعدی تصویر -1-1-2-2

کننرد و از یرک سرری    با تصویر بصورت یک سیگنال دوبعدی برخرورد مری   ههای پردازش تصویربسیاری از روش    

کنند. خود تصویر به همراه محتوایات آن شامل همه اشریاء دارای دو  های استاندارد پردازش سیگنال استفاده میتکنیک

در تصراویر   ها( به شکل یک مربع هسرتند در حالیکره  باشند چرا که عناصر سازنده تصویر )پیکسلبعد طول و عرض می

 گیرند.بعدی این عناصر شکل یک مکعب به خود میسه

سنجی شخم با استفاده از روش پردازش تصویر )از نوع دو بعدی( های اخیر برای کیفتیکی از مطالعاتی که در سال

ل دوبعردی از  (. آنها با تهیه تصاویر دیجیترا 2016ای بود که رحیمی اجدادی و همکاران انجام دادند )انجام شده مطالعه

هرا نمودنرد. در   سطح مزرعه شخم خورده در سه ارتفاع مختلف و پردازش آنها اقدام به تعیین میانگین قطر وزنی کلوخه

هرای  ها از بین ویژگری های بافتی از تصاویر استخراج گردید و پس از انتخاب موثرترینای از ویژگیاین مطالعهه مجموعه

ها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشران داد  بندی کلوخهپولویی مشخ  برای طبقهپیدا شده از یک شبکه عصبی با تو

 به دست آمد. %04/72متری و با دقت کلی سانتی 60ها در ارتفاع دانهبندی خاککه بهترین عملکرد طبقه

 بعدی تصویرپردازش سه -2-1-2-2

-هنگام مشاهده یک جسم هر دو چشم بدان خیرره مری  نگرند و چشمان انسان از دو جایگاه مختلف جهان را می    

ناخودآگاه بر اساس زاویره میرل دو چشرم بره      طوربهشوند. در حالت کلیه تشخی  فاصله نقطه مورد مشاهده از چشم 

ها قطرع کننرده مغرز    شود. زمانیکه امتداد دو نگاه با یکدیگر موازی باشند و یکدیگر را در دور دستیکدیگر مشخ  می

دهد که این فاصله دور است. هرچه دو چشم به یکدیگر نزدیک شوند یعنی زاویه بین دو امتداد نگاه بیشتر تشخی  می

شود. بنابراین مغز مرا از  تر مینهی دو چشم که محل قرارگیری شئ مورد مشاهد استه به چشم نزدیکشوده نقطه برهم

کند. ایرن همران   اصل نسبی آنها را از چشم درک میرسد حجم اشیاء و فوهای جزئی دو تصویری که به چشم میتفاوت

 (.2012و همکارانه  16بعدی به کار رفته است )ماحقیقتی است که در تصاویر سه

نمایند. طبق تعریفه معموالً عمرق  سازی میبعدی نوعی از تصاویر هستند که عمق را شبیهتصاویر سهتوان گفت می

                                                                                                                                                                        
15. Gonzalez 
16. Ma 
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دسرت آمرده از   گیری طول همراه است. اطالعات بهگردد که با اندازهطال  میبه فاصله بین ناظر و شئ در جهان واقعی ا

بعردی صرحنه   شود که کیفیت آن در کیفیرت بازسرازی سره   نامیده می 17بعدی نقشه عمقها در تصاویر دوعمق پیکسل

اط صرحنه ترا یرک    هایی که یک تصویر دوبعدی از فاصله نقر تأثیر زیادی دارد. در بیان دیگره به مجموعه فنون و تکنیک

و همکراران   18شرود )ساکسرنا  نمایند تصویربرداری عمق گفته مری نقطه مشخ  )مانند مرکز لنز یک دوربین( تولید می

یک نمونه از تصویر عمق نشان داده شده است. مقادیر با شدت روشنایی باالتر )منراطق   1-2(. در شکل 2007و  2006

تر( فواصل دورتر صویربرداری و مقادیر با شدت روشنایی پایین )نقاط تیرهدهنده فواصل نزدیک به نقطه تسفیدتر( نشان

 دهند.را نشان می

-ند در حالیکه در تصاویر سهشومیگذاشته به نمایش  ه دو بعد طول و عرضشایان ذکر است که در تصاویر دوبعدی

بعدی انسان از محی  پیرامرون خرود   بعدی عمق نیز به عنوان بعد سوم حضور دارد که وجود همین بعد باعث درک سه

شروند لرذا   ها در همه جهات تشرکیل مری  دانههای شخم از قرارگیری تصادفی خاکها و الیهشود. از آنجائیکه کلوخهمی

بعردیه پیچیرده و   شده تنها در دو بعد اطالعات جرامعی را از سراختار سره   بررسی خصوصیات و کیفیت خاک شخم زده

 دهد.ار قرار نمینامنظم سطح خاک در اختی

 

 
 (.MATLABافزار تصویر گرفته شده از دو زاویه مختلف و نقشه عمق متناظر آنها )برگرفته از جعبه ابزار پردزاش تصویر نرم نمونه -1-2شکل 

بعدی شوند که از این لحاط مشابه سهنامیده می 19بعدی در اصطالح فنی واکسلدهنده تصاویر سههای تشکیلآرایه

ها فاقد موقعیت مستقل هسرتند و موقعیرت   (. واکسل2006ه 20سل در تصاویر دوبعدی است )پرینس و لینکسیک پیک

هرا را  جمعیتری از واکسرل   2-2شرود. شرکل   ها استناب  مری یک واکسل بر اساس موقعیت آن در ارتباط با دیگر واکسل

                                                                                                                                                                        
17. Depth map 
18. Saxena 
19. Voxel 
20. Prince and Links 



 

 

 دهد.نشان می

 
 شده است.ها که یکی از آنها رنگی ای از واکسلپشته -2-2شکل 

 

 بینایی استریو -2-2-2

سره   اتیاسرت. درک خصوصر   یینرا یابزار بشر در درک جهان و شناخت آنه حس ب نیاز موثرتر یکیبدون شک     

 نیماشر  یینرا یدر ب یقاتیتحق یها نهیزم نیاجسام موجود در آنه از مهم تر یاطالعات هندس افتنیمنظره و  کی یبعد

 (. 2016)فرجی مهیار و رفیعیه  دیآ یبه شمار م وتریو کامپ

اخرذ شرده اسرتخراج     ترال یجید ریاز تصراو  هرا یژگیو یسر کی هیتک ریبر پردازش تصاو یمبتن یهاروش یدر تمام

همرواره دو   ییهرا روش نی. چنشودیزده م نیمختلف تخم یهادانهخاک آنهاه اندازه لیو سپس بر اساس تحل گردندیم

وجرود   دیر د هیر زاو کیر صحنه فقر  از   کی یبازسازامکان  یاضیاست که از نقطه نظر ر نیا یکیدارند.  یمشکل اساس

وجرود   (درجره  کیر بره ازاء هرر   )یک تصویر  ریتصو 360 یستیصحنه با کیشئ در  کیکامل  یبازساز یندارد بلکه برا

وجروده   نیاست. با ا رهوشمندانهیبس سخت و البته غ یصحنه کار کیاز  ریتعداد تصو نیداشته باشد که فراهم آوردن ا

مشرکل  (. 2003ه 21)هارتلی و زیسرمن کنندیم یو بازساز نیاقدام به تخم ریبا دو تصو ویراست یینایتوسعه دهندگان ب

عمرال بعرد سروم     هریدر هنگام اخذ تصو اًاست که اساس نیو آن ا گرددیبرم یربرداریادوات تصو یذات تیدوم به محدود

دو  گنالیسر  کیر  تراً یماه ریتصو کی رای. زرودیاز دست م یربرداریتصو ندیباشده در فرآ ریعمق تصو ایکه همان ارتفاع 

( بره  که خود دوبعدی اسرت  کسلی)پ ریعنصر تصو  یامکان تخص جهیو در نت باشدی)شامل بعد طول و عرض( م یبعد

موسوم اسرته یکری از    22در حقیقت هنگام تصویربرداری که اغلب به تصویربرداری پرسپکتیو بعد سوم وجود ندارد. نیا

برا   یسرت یبا لیر دل نیبره همر   رودنگاشرت آن بره صرفحه دوبعردی از دسرت مری       ه موقرع گانه هر نقطه در فضاابعاد سه

                                                                                                                                                                        
21. Hartely and Zisserman 
22. Perspective 
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عد سوم از تصاویر دوبعدی مطرح لذا از این منظر لزوم بازیابی ب نمود. یابیبعد از دست رفته را باز نیخاص ا یهاکیتکن

 شود.می

بعدی بدون داشتن چند دید وجود ندارد. مشابه سیستم بینایی کلی راه سرراستی برای استخراج اطالعات سه طوربه

باشرد.  ترین راه برای بازسازی مجدد صحنه به کمک چند تصرویره اسرتفاده از روش بینرایی اسرتریو مری     انسانه مناسب

شروند  از یک صحنه واحد توس  دو دوربین که فق  در راستای افقی از هم فاصله دارنرده گرفتره مری    زمانیکه دو تصویر

روه هردف اصرلی ثبرت تصراویر اسرتریو      کند. از اینگیرند که ثبت آنها را تسهیل میهایی به خود میاین تصاویر ویژگی

ر سمت چپ به عنروان غالرب )مرجرع( در نظرر     باشد. در تصویربرداری استریو معموالً تصویبعدی صحنه میبازسازی سه

 (. 2011ه 23گیرد )گرومن و لیبشود و تصویر سمت راست مورد پردازش قرار میمی گرفته

شروند. از  ها از هر دو )یا چند( تصویر استخراج شده و با یکدیگر مطابقت داده میدر بینایی استریو یک سری ویژگی

آیند و بدین ترتیب فاصله لنز دوربین از اشریاء درون صرحنه بره    ق به دست میهاه اطالعات عممحل اختالف این ویژگی

فرراهم  امکران را   نیر سمت چپ و راسرت ا  ریدر تصاو هاکسلیپ تیوجود اختالف در موقع گریبه عبارت دآید. دست می

 هیر اول یبعدصحنه سه تیرا در صحنه حساب و در نها اءیعمق اش میبتوان یو محاسبه ناهمخوان یریگتا با اندازه آوردمی

هرا عرالوه برر طرول و عررض آنهراه مرا را بره         دانهخاک )ارتفاع( ضخامت یریگاندازهدر مطالعه حاضره . میکن ییرا بازنما

 این رویکرد در تخمین ناهمواری سطح خاک نیز صاد  است.  .رساندیها مدانهاندازه خاک عیاز توز یدرست نیتخم

یرات شرای  نوری محری  در مقایسره برا تصراویر معمرولی مقاومرت بیشرتری دارنرد و         تصاویر استریو نسبت به تغی

(. ایرن مسرأله از اهمیرت    2014و همکرارانه   24دهند )کزمری پذیری باالیی در اختیار قرار میهایی با قدرت تفکیکداده

یر برا وابسرتگی کمترر بره     های روباز که تغییرات نوری محی  زیاد بوده و تصراو زیادی برخوردار است به ویژه در محی 

 کند.شرای  نورپردازیه ادامه کار را تسهیل می

های انسران و محرک سیسرتم محاسرباتی کرامپیوتری در      در اینجا با آگاهی از توانایی تصویربرداری استریو در چشم

از طریرق یرافتن   شود. ایرن کرار   تقلید این تواناییه به فرآیند تشکیل چنین تصویری در یک دوربین استریو پرداخته می

هاه موقعیرت یرک   دانستن فاصله بین دوربین با وجود چنین تناظری وگیرد. در محی  کامپیوتر انجام می 25نقاط تناظر

تروان از  بر باشد لذا میبعدی قابل محاسبه خواهد بود. از نظر محاسباتی یافتن نقاط متناظر ممکن است هزینهنقطه سه

سیستم بینرایی اسرتریو و نیرز     یکارگیرکلی در به طوربه ی جستجو استفاده کرد.دانش هندسه برای محدود کردن فضا

 شود که از قرار زیرند:استخراج اطالعات عمق چهار مرحله طی می

 شود.های شعاعی و مماسی که منجر به یک تصویر بدون اعوجاج میحذف اعوجاج -1

شرود. در خروجری ایرن    گفتره مری   26آن فرآیند همسوسرازی ها که در اصطالح به تنظیم فاصله و زاویه بین دوربین -2

 باشند.آید که همه نقاط متناظر در یک راستا و همسو شده میمرحله تصویری به دست می

مرحلرهه   نیر ا یخروجشود. نامیده می 27های چپ و راست که فرآیند تناظرهای یکسان در دید دوربینیافتن ویژگی -3

                                                                                                                                                                        
23. Grauman and Leibe 
24. Kazmi 
25. Corresponding points  
26. Rectification 
27. Correspondence 



 

 

چرپ و راسرت    یهرا نیدوربر دید در  یژگیو کیدر  x هتفاوت مختص هایناهمخوان این است که ینگاشت ناهمخوان کی

 .باشدیم

شروند کره بره آن    هاه نگاشت ناهمخوانی از طریق رواب  مشرخ  بره فاصرله تبردیل مری     با دانستن هندسه دوربین -4

 باشد.به همراه رواب  مربوطه مشخ  می 3-2( در شکل Zشود. فاصله مذکور )گفته می 28افکنش

 

 .متشابه یهامثلث یقطرها از لنز دوریینشئ از  فاصلهمحاسبه  -3-2شکل 

ر هظرا  𝑥𝑟و  𝑥𝑙به عنوان یک نقطه در دنیای فیزیکی در تصویر دید چپ و راست با مختصات افقری   Pدر این تصویر 

𝑑توان نشان داد که عمق با معکوس ناهمخوانی بین دیدها نسبت دارد و این ناهمخوانی با شود. در این حالت میمی =

𝑥𝑙 − 𝑥𝑟 توان به سادگی عمق شود. بنابراین میتعریف میZ بندی به دست آوریم:را با مثلث 

(2-1)  
𝑇 − (𝑥𝑙 − 𝑥𝑟)

𝑍 − 𝑓
=

𝑇

𝑍
→  𝑍 =

𝑓𝑇

𝑥𝑙 − 𝑥𝑟
 

؛ دو گرزاره وجرود دارد   یرن ا ینب یرخطیارتباط غ یکدارده  (d) یناهمخوانرابطه عکسی با  صله )عمق(فا یکهاز آنجائ

و  شرود یرا باعث مر  یادیاختالف عمق ز یصفر استه اختالف کوچک ناهمخوان یکنزد یناهمخوان یوقتبدین معنی که 

 یسرتم اسرت کره س   یرن ا یجره د. نتدهر ینمر  ییرعمق را چندان تغ یهبزرگ باشده اختالف کم ناهمخوان یناهمخوان یوقت

(. بره عبرارت دیگرره    4-2)شرکل   دارد ینبره دوربر   یرک نسربتاً نزد  یاءاش یعمق را فق  برا یوضوح باال یوهاستر یناییب

 گیری خوب عمق محدود به اشیاء نزدیک است.اندازه

                                                                                                                                                                        
28. Projection 
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 ارتباط عکس عمق و ناهمخوانی با یکدیگر. -4-2شکل 

 

 هندسه اپیپوالر -1-2-2-2

کننده رواب  هندسی حاکم برر ایرن سرامانه بینرایی و موقعیرت دوربرین       تعیین 29در بینایی استریو هندسه اپیپوالر     

هرا و صرفحات تصرویر نشران     وضعیت کلی این هندسه را در ارتباط با دوربرین  5-2باشد. شکل )های( تصویربرداری می

مراکز نوری دو ایرن   ′𝐶و  𝐶های سمت چپ و راست و دوربین به ترتیب صفحات تصویر لنز ′𝐼و  𝐼دهد. در این شکل می

باشد. از محل تقاطع خر   کننده مراکز دو لنز به هم میوصل 30به عنوان خ  مبنا ′𝐶𝐶باشند. همچنین خ  دو لنز می

هسرتند. بررای    موسروم  راسرت  آیند که به ترتیب به اپیول چپ و اپیپولبه وجود می ′𝑒و  𝑒نقاط  ′𝐼و  𝐼مبنا با صفحات 

شرود کره دربرگیرنرده ایرن     به نام صفحه اپیپوالر در نظر گرفته مری  𝐼𝐼ای مانند در فضا صفحه Mیک نقطه مادی مانند 

هرای متنراظر اسرت و    به صفحات دوربین 𝑀نقطه  31حاصل افکنش ′𝑚و  𝑚نقطه و مراکز نوری دو دوربین است. نقاط 

و عبرور   ′𝑒و  𝑒شوند که از دو اپیپول نامیده می 𝐼′𝑚و  ′𝐼𝑚خطوط اپیپوالر  ′𝐼و  𝐼محل تقاطع صفحه اپیپوالر با صفحات 

 (.2013ه 32کنند )ایکسیو و یانگمی

                                                                                                                                                                        
29. Epipolar geometry  
30. Base line 
31. Projection 
32. Xu and Zhang 



 

 

 

 هندسه اپیپوالر در بینایی استریو. -5-2شکل 

ه گیرد و موقعیت و همه پارامترهای دوربرین دوم نسربت بر   در هندسه اپیپوالر دوربین چپ به عنوان مرجع قرار می

 طرور بره نشان داده شده است.  6-2تصویر شماتیک این موضوع در شکل  شوند.سازی میدهی و پیادهاین مرجع سازمان

شرود  مشرخ  مری   𝑇و مراتریس انتقرال    𝑅کلیه موقعیت دوربین راست نسبت به دوربین چپ با یرک مراتریس دوران   

.𝑋)هر نقطه مادی سره بعردی برا مختصرات      کهطوریبه 𝑌. 𝑍) یسرتم مختصرات دوربرین سرمت چرپ برا نقطره        در س

(𝑋′. 𝑌′. 𝑍′) که داریم:ایگونههگردد بدر سیستم مختصات دوربین سمت راست متناظر می 

(2-2) [
𝑋
𝑌
𝑍

] = 𝑅 [
𝑋′
𝑌′
𝑍′

] + 𝑡 

 

(2-3) 𝑡 = [

𝑡𝑥

𝑡𝑦

𝑡𝑧

] 

 

(2-4) 𝑅 = [

𝑟11 𝑟12 𝑟13

𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 𝑟33

] 

 

(2-5) 𝑅 = [

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑦𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧 + 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑥𝑠𝑖𝑛𝜑𝑦𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑥𝑠𝑖𝑛𝜑𝑧 − 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑥𝑠𝑖𝑛𝜑𝑦𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧

−𝑐𝑜𝑠𝜑𝑦𝑠𝑖𝑛𝜑𝑧 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧 + 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑥𝑠𝑖𝑛𝜑𝑦𝑠𝑖𝑛𝜑𝑧 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧 + 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑥𝑠𝑖𝑛𝜑𝑦𝑠𝑖𝑛𝜑𝑧

𝑠𝑖𝑛𝜑𝑦 −𝑠𝑖𝑛𝜑𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑𝑦 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑𝑦

] 

 

 باشد.می 1برابر  𝑅باشند و همچنین دترمینان ماتریس زوایای چرخش اویلر می 𝜑𝑧ب  𝜑𝑦ه 𝜑𝑥در این ماتریس 
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 .پوالریچپ به عنوان مرجع در هندسه اپ نیدورب یریقرارگ -6-2شکل 

عامرل ضررب ماتریسری بره اسرم      باشدند توس  یک می 𝑀بعدی شده نقطه سهکه تصویر ′𝑚و  𝑚شده نقاط افکنش

-کنند. به عبارت دیگر ماتریس بنیادی نقش یک پل رابر  را برین پیکسرل   با یکدیگر ارتباط پیدا می 33ماتریس بنیادی

دارده دو دوربرین را  ها را نگه مری اطالعات ذاتی دوربین Fکند. از آنجائیکه ماتریس های دو تصویر چپ و راست ایفا می

 کند.م مرتب  میدر مختصات پیکلسی به ه

(2-6) �̃�𝑇𝐹�̃�′ = 0 

دهد که در آن تصویر این نقطه در صفحه معادله یک خ  را نتیجه می 𝑚( برای یک نقطه ورودی مانند 6-2رابطه )

بسرتگی  خواهد بود که روی خ  اپیپول قرار دارد و محل قرارگیری آن روی این نقطره   ′𝑚ای مانند تصویر راست نقطه

 شود.دارد که منجر به این تصویر شده است. خود ماتریس بنیادی نیز بصورت زیر تعریف می ایبه عمق نقطه

(2-7) 𝐹 = 𝐴−𝑇𝐸𝐴′−1 

نیرز مراتریس    Eباشرند.  هرای چرپ و راسرت مری    دوربرین  34داخلی هایبه ترتیب ماتریس ′𝐴و  𝐴( 2-7در رابطه )

کنرد. در حقیقرته   را در فضای فیزیکری برقررار مری   نام دارد که مختصات واقعی بین دو تصویر چپ و راست  35ضروری

-کامالً هندسی بوده و نقش آن این است که یک نقطه را در تصویر به یک خ  در تصویر دیگر نگاشرت مری   𝐸ماتریس 

 آید.های دوران و انتقال بین دو دوربین به دست میکند. ماتریس ضروری از ماتریس

(8) 𝐴 = [
𝑓𝑘𝑢 𝑓𝑘𝑢𝑐𝑜𝑡𝜃 𝑢0

0 𝑓𝑘𝑣 𝑠𝑖𝑛𝜃⁄ 𝑣0

0 0 1

] 

 

( در سیستم مختصرات پیکسرلی تصرویره    𝑣( و عمودی )𝑢نسبت واحد محورهای افقی ) 𝑘𝑣و  𝑘𝑢در ماتریس داخلی 

(𝑜. 𝑢. 𝑣 ه به محورهای)𝑥  و𝑦 ( در سیستم مختصات تصویره𝑐. 𝑥. 𝑦صویربرداری بره دلیرل   باشند. در بیشتر ادوات ت(ه می

از حالت قائم انحراف دارند و در نتیجه  𝜃دو محور مختصات برهم عمود نبوده و به اندازه  هآنهاکار رفته در الکترونیک به

کره   𝐴پرارامتر موجرود در مراتریس     5نشان داده شرده اسرت. ایرن     7-2مالً مربع نیستند که این در شکل ها کاپیکسل

 شوند.امیده میباشند پارامترهای داخلی دوربین نها میمستقل از جهت و موقعیت دوربین

                                                                                                                                                                        
33. Fandamental matrix 
34. Intrinsic matrix 
35. Essential matrix 



 

 

 
 شده.پارامترهای داخلی دوربین در تعیین موقعیت یک نقطه تصویر -7-2شکل 

گرردد. از آنجائیکره   ها اسرت تعریرف مری   ماتریس ضروری نیز به شکل زیر که وابسته به انتقال و دوران بین دوربین

ضررب خرارجی آن در مراتریس    حاصل ماتریس انتقال یک ماتریس غیرمتقارن است دارای دترمینانی برابر صفر است که

 کند.دورانه دترمینان ماتریس ضروری را نیز صفر می

(9) 𝐸 = [𝑡]×𝑅 

 

.]نماد  شود. به عنوان مثاله نگاشرت یرک برردار    برای ضرب خارجی دو بردار در نمایش ماتریسی به کار برده می ×[

شرود  شود(ه بصورت زیر تعریف مینیز نامیده می 36ماتریس متقارن اریب)که  3×3بعدی به یک ماتریس غیرمتقارن سه

 (.2013ه 37)ایکسیو و یانگ

(2-10) [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

]

×

= [

0 −𝑥3 𝑥2

𝑥3 0 −𝑥1

−𝑥2 𝑥1 0
] 

 

 و دوم هستند رابطه زیر برقرار است.های اول در مختصات پیکسلی تصویر در دوربینکه  ′𝑚و  𝑚برای دو نقطه 

(2-11) �̃�𝑇𝐹�̃�′ = 0 

 

برین   مختصات جهانی روی سیستم مختصات دوربین دوم )راست( منطبق شده استه ارتبراط با فرض اینکه سیستم 

 بصورت زیر برقرار کرد. 11-2دو نقطه یاد شده در رابطه 

(2-12) 𝑠�̃� = 𝐴[𝑅 𝑡] [
𝑀
1

] = 𝐴(𝑅𝐴′−1�̃�′ + 𝑡) 

 

                                                                                                                                                                        
36. Skew symmetric matrix 
37. Xu and Zhang 
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Abstract 
Research Aim:  The desired quality of a tilled soil is one of the subjects in the tillage operations due to high energy 

consumption on it where accurate determination increases productivity and making the right decisions for the next steps. In this 

regard, applying samart methods to quantitative description of soil surface in case of aggregates size and estimation of soil 

surface roughness which are the most fundamental factors involved in tilt assessment by considering them as virtual sievs will 

help to apply in real-time mode. The objective of the present study is 3D reconstruction of tilled soil surface via stereo vision 

and use of the obtained information to classify the soil aggregates and clods in different sizes. Hence, calculation of the 

thickness of clods and the height of plowing layers have been considered. It is worth noting that performing these thsks 

requires calculating image depth which is a constrained and complicated problem to do using a single image (rather than multi-

view images). 
Research method:  In order to 3D reconstruct of the tilled soil surface and calculate the soil aggregates thickness and the 

height of the plowing layers, a stereo image dataset taken from tow different angle of views and a specific height was provided 

in the filed. Different operations such as calibration, extracting local features from stereo pair images as correspondence points 

using SIFT algorithm, keypoint matching and finally refining outliers by RANSAC were implemented to compute disparity 

and depth map. In the next step, the 3D position of the points, including the height component, was determined and thus the 3D 

images were obtained. In the last stage, the information of 3D points was used in a discriminant analysis model to classify 

differents soil clods. Also, having the height of the points and implementing a peak anlaysis, the height of the plowing layers 

was estimated as an index of soil surface roughness. In the other phase of the study, artificial neural networks based on deep 

learning with different architectures including Inception-v4, VGG16 and ResNet50 were used to classify six classes of the 

clods. These models were pre-trained networks on the massive ImageNet datset. Another deep model namely SegNet was also 

applied to implement semantic segmentation for indentifying clod by clod on the soil surface and the results were compared 

with the classic watershed segmentation. To perfom this, transfer learning was used due to low volume of dataset. 

Findings:  The overall accuracy for classification of six classes of soil clods using discriminant analysis classifier reached 

83.7%. Considering the size of clods in the six claasess, large clods were classified goodly compared to the little ones due to 

their low distance from the camera lenz. This event goes along with human visual perception in which objects close to the eye 

are better seen and understood. Regarding soil surface roughness, the calculated values was compared with the manual 

measurement and a computed regression between them resulted in 0.86% of R squared. Classification of the mentioned clods 

with the deep learning models including all three architectures resulted in classification accuracy above 95 %, but the highest 

accuracy achieved with ResNet50 (98.72 %). Moreover, the performance of semantic segmentation task in the identifying of 

soil aggreagates and clods was reached 89.09% and 80.50% for mean Iou and mean accuracy respectively which denotes a 

good efficiency of deep learning-based models. Also, the watershed segmentation yielded 85.17% and 72.01%, for the same 

metrics. 

Conclusion:  The results of the study indicated that stereo vision apporoach is a realiable method for quantization and 

description of tilled soil in case of soil clods classification and estimation of soil surface roughness compared to the 

conventional methods. It can be concluded that many of physical and geometrical features of the soil aggreagates and clods 

like volume, area etc. are computed properly due to having the three-component dimensions. Also, the outstanding results of 

smart algorithms based on deep learning show the endless strong of these methods in modeling and analyzing images related to 

tillage and assessment of tilled soil where it is possible to imagine a bright horizon in the field of agriculture and tillage 

operations due to bieng state-of-the-art deep learning techniques. 

Keywords:  Stereo vision, Tillage, Classifiaction, Soil aggregates, Tilt quality, Deep learning 
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