هباًی تصْیرّ پردازش آى
اًْاع تصْیر دیجیتال :
( Vector - 1برداری) ... ّ html ّ word ّ Corel ّ Flash ّ Adobe Illustrator
pdf , dwf , swf , doc,htm
ً( pixel - 2قطَ ای) ... ّ matlab ّ mspaint ّ Photoshop
jpg , bmp , gif , png
ًْع تصْیری کَ در کاهپیْتر با آى سرّکار دارین یک یا چٌذ تصْیر  2بعذی ثابت (غیر هتحرک )
است .از آًجا کَ تصاّیر دّربیي ُا از ًْع پیکسلی است بَ تْ ضیح آى هی پردازین :
تصاّیر دّربیي ُا از عٌاصری بَ ًام پیکسل تطکیل ضذٍ است کَ درجَ ای از درخطٌذگی ،
رًگ ّ بازتابص دارد .
الکترًّیک پردازش تصْیر :
برای ایٌکَ یک تصْیر را پردازش کٌین ابتذا بایذ آى را بَ یک هیکرّ کٌترلر یا هیکرّ پرّسسْر
هٌتقل کٌین  ،کَ هی تْاًذ  Avrcamیا کاهپیْتر باضذ  Avrcam .یک هیکرّکٌترلر از خاًْادٍ Avr
است کَ برای سِْلت کار پردازش تصْیر از تعذادی دستْر پردازش تصْیر پطتیباًی هی کٌذ .
برای اًتقال تصْیر هحیط بَ پردازًذٍ ًیاز بَ دّربیي ُن دارین  ،کَ هیتْاًذ دّربیي عادی یا
 Webcamباضذ  .برای ثبت تصْیر بَ سٌسْرُای تصْیر یا ً )charge coupled device (CCDیاز دارین
.
 CCDچگًَْ کار هی کٌذ ؟
ساختواى  CCDاز چٌذ ( LDRهقاّهت حساش بَ ًْر ) تط کیل ضذٍ کَ رّی ُر کذام فیلتر
سَ رًگ اصلی قرهس  ،آبی ّ سبس قرار دارد  . )RED-GREEN-BLUE =RGB( ،خرّجی  CDDآًالْگ
است ّ برای پردازش تصْیر ها ًیاز بَ اطالعات دیجیتال دارین  ،بَ ایي هٌظْر از یک هبذل آًالْگ بَ
دیجیتال ADCاستفادٍ هی کٌین  .بَ ایي ترتیب ُر سٌسْری ًْر را بَ ّلتاژی هٌاسب با هیساى
درخطٌذگی ًْر تبذیل هی کٌذ ّ آى را بَ بخص  ADCهی فرستذ  ADC .اطالعات آًالْگ دریافتی
را بَ کذُای  1 ّ 0تبذیل هی کٌذ ُ .ر چَ ًْر درخطٌذٍ تر باضذ ّلتاژ باالتری ایجاد ضذٍ ّ در
ًتیجَ پیکسل ُای رّضي تری دارین .
پردازًذٍ تصْیر :
بعذ از هراحل فْق تصْیر بایذ بَ یک پردازًذٍ سیگٌال ُای دیجیتال فرستادٍ ضْد ))DSP
کَ در پاراگراف اّل بخص الکترًّیک تْضیح دادٍ ضذ .

اگر از  WEBCAMبرای تصْیر برداری استفادٍ ضْد دیگر ًیازی بَ ً ADC ّ CCDذارین چْى
درّى  WEBCAMهذارات ایي دّ ّجْد دارد ّ .لی کیفیت تصْیر ًسبت بَ دّربیي عادی پاییي تر
است .
کارت کپچر یک هذار الکترًّیکی است کَ دارای هبذل آًالْگ بَ دیجیتال ّ تقْیت کٌٌذٍ هی باضذ .
 AVRCAMیک هاژّل برای پردازش تصْیر است کَ ُوَ اهکاًات الزم را برای کار پردازش تصْیر در
خْد دارد .
بلْک دیاگرام سخت افساری در حاالت گًْاگْى برای ارسال تصْیر بَ پردازًذٍ :

سیستن ُای هیکرّ
کٌترلری

مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC

کاهپیْتر

DSP

کارت کپچر

مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC

تقْیت کٌٌذٍ

سٌسْر تصْیر CCD

تقْیت کٌٌذٍ

سٌسْر تصْیر CCD

دّربیي عادی

کاهپیْتر

سٌسْر تصْیر CCD

WEBCAM

AVRCAM
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