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فصل اول  :مقدمه و کلیات

 -1فصل اول

مقدمه و کلیات

 فتو گرامتری برد کوتاه
 کاربرد هایی از فتوگرامتری برد کوتاه
 اهداف تحقیق
 ساختار و روند کلی تحقیق
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 -1-1فتوگرامتری برد کوتاه
فتوگرامتری برد کوتاه شاخه ای از علم فتوگرامتری است که با استفاده از آنالیز تصاویر اخذ شده از فاصله
نزدیک ،به اندازه گیری ،بر داشت و مدلسازی اجسام و محوطه ها می پردازد .بدین معنی که مدلسازی سه
بعدی تنها با استفاده از تصاویری که از جسم اخذ شده است بدست می آید .با توجه به پیشرفت های اخیر در
زمینه تولید دوربین های دیجیتال و برکنار شدن دوربین های آنالوگ ،علم فتوگرامتری نیز پیشرفت های
چشمگیری بخصوص در سال های اخیر داشته است .اگر بخواهیم نیم نگاهی به گذشته نرم افزارهای موجود
در فتوگرامتری برد کوتاه داشته باشیم ،شاهد سیر تکاملی آنها از نرم افزارهای تارگت مبنا
مثل  Australisتا نرم افزارهای نیمه اتوماتیک مانند Photomodelerو در نهایت نرم افزارهای اتوماتیک
بدون تارگت مانند  PhotoScanخواهیم بود .با پیشرفت تکنولوژی ساخت دوربین های دیجیتال و بالا
رفتن کیفیت تصویربرداری آنها ،نرم افزارها نیز ارتقا پیدا کرده و از حالت دستی به حالت اتوماتیک توسعه
یافته اند .البته لازم به ذکر است که هر کدام از این نرم افزارها و روش ها ،کاربردهای خاص خود را دارند.
روی کارآمدن الگوریتم ها و نرم افزارهای اتوماتیک پردازش تصاویر بود که علاوه بر سرعت بالا و هزینه پایین
نسبت به دیگر روش ها ،ماحصل کار از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد .علاوه بر موارد فوق امکان
استفاده از دوربین های غیرمتریک به جای دوربین های متریک گران قیمت نیز باعث گردید که استفاده از
این تکنیک بیش از پیش همه گیر شده و به تعداد کاربران آن افزوده شود.
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 -2-1نمونه هایی از کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه
 -1-2-1جابجایی سنجی سازه

بررسی روش فتوگرامتری برد کوتاه در رفتارسنجی سازه های ساختمانی یکی از کاربردها میباشد که در
زیر ایستگاه  11قطار شهری شیراز را از جهت تحکیم دیواره های سازه مورد بررسی قرار دادند.

شکل  : 1-1کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در جابجایی سنجی سازه های عمرانی

 -0-0-1بازسازی صحنه های جرم و تصادفات رانندگی

بازسازی محل وقوع جرم وجنایت و تصادفات رانندگی برای داشتن اطلاعاتی دقیق به منظور تحلیل و بررسی
جرم توسط پلیس از ضروریات می باشد .فتوگرامتری برد کوتاه به عنوان روشی ارزان و دقیق در بازسازی سه
بعدی اجسام در زمینه ی مدیریت صحنه وقوع جرم و تصادفات رانندگی می تواند کارآمد باشد .استفاده از این
3
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اطلاعات تصویری به همراه مدل سه بعدی برای پلیس و افرادی که در حیطه ی قانون و مقرارات تصمیم گیری
می کنند می تواند بسیار مفید بوده و به آنها در تحلیل هایشان کمک کند.

شکل  : 2-1کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در بازسازی صحنه تصادف

 -9-0-1صنعت

از مزایای برد کوتاه در صنعت میتوان به بازرسی وسایل ،مهندسی معکوس طراحی مدل،کنترل ساخت و ...اشاره
کرد .به این صورت که پس از ساخت وسیله مورد نظر در کارخانه مدل سه بعدی آن ساخته می شود و با نسخه
طراحی شده آن در  CADمقایسه می شود و در صورت عدم تطابق ،وسیله ساخته شده رد می شود.

شکل  : 3-1کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در صنعت خودرو سازی
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 -4-0-1باستان شناسی ومستند نگاری

از آنجایی که در تکنیک فتوگرامتر ی بدون تماس مستقیم با جسم و تنها با اخذ چندین تصویر از آن می توان
مدل سه بعدی و یا تصاویر قائم را تهیه نمود ،می توان از تخریب و یا صدمه زدن به آثار حین مستندنگاری
جلوگیری بعمل آورد که این خود حائز اهمیت است.

شکل  : 4-1کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در مستند نگاری آثار باستانی
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 -9-1اهداف تحقیق
در این پروژه هدف آشنایی با نرم افزار های  Australis7و  Agisoft PhotoScan Professionalو
 ContextCapture Center Masterو ایجاد مدل سه بعدی در این نرم افزار ها و ارزیابی و تحلیل نتایج در هر
کدام از این نرم افزار ها و بررسی پارامتر های موثر در دقت و کیفیت مدل های ایجاد شده در هر کدام از نرم
افزار است .که در ادامه به توضیح روند اجرای پروژه پرداخته می شود.

 -4-1ساختار و روند کلی تحقیق
در ابتدا به بررسی مقدمه و کلیات پرداخته شد ،در ادامه مفاهیم و تئوری های لازم جهت انجام پروژه گفته
خواهد شد ،سپس به روند انجام پروژه در نرم افزار های مورد نظر پرداخته می شود و تصاویر گرفته شده از
تارگت های مورد نظر را در نرم افزار پیاده کرده و در نهایت به تحلیل ها و نتیجه گیری ها از پروژه خواهیم
پرداخت.
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 -2فصل دوم

اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه
 مراحل انجام پروژه برد کوتاه
 انتخاب عارضه
 انتخاب تارگت
 تصویر برداری
 انجام محاسبات و سرشکنی
 خروجی
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 -1-0مراحل انجام پروژه برد کوتاه
برای انجام یک پروژه برد کوتاه به طور کلی باید مراحل زیر طی شود:
 _1انتخاب عارضه مورد نظر
 _2انتخاب تارگت مناسب و نصب آنها
_3تصویر برداری از عارضه
 _4انتخاب نرم افزار و انجام محاسبات و پردازش های لازم
 _5گرفتن خروجی مناسب

 -1-1-0انتخاب عارضه

باتوجه به هدف پروژه باید عارضه مورد نظر انتخاب شود که در این پروژه عارضه مورد نظر ما صورت یک شخص
(صورت خود) جهت ساخت مدل سه بعدی آن و همچنین یک جسم به صورت دلخواه ( سطل آشغال ) برای
مشخص کردن دقیق مختصات بر روی آن است.

 -0-1-0انتخاب تارگت

تارگت ها با توجه به شکل  ،اندازه  ،رنگ  ،کد دار بودن و  ...دارای انواع مختلفی هستند .تارگت های
انتخابی بهتر است به صورت  Retro_Reflectiveباشند تا بازتابندگی زیادی داشته باشند و به آسانی قابل
تشخیص باشند .همچنین محل نصب تارگت ها مهم است و باید به صورت پراکنده در محل نصب شوند و توزیع
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مناسبی داشته باشند .در این پروژه از برای نرم افزار  AGIsoftاز تارگت های کد دار و برای  Austrslisاز تارگت
های دایره ای سفید با پس زمینه سیاه استفاده شده است.

 -9-1-0تصویر برداری

برای رسیدن به یک مدل خوب و دقیق نحوه تصویر برداری مهم است و باید نکاتی رعایت شود:
 -1در زمان تصویر برداری باید فوکوس دوربین ثابت بماند و تغییر نکند چرا که با تغییر فوکوس فاصله
کانونی تغییر میکند و از آنجایی که فاصله کانونی تاثیر مستقیم در معادلات دارد باعث ایجاد خطا می
شود.
 -2عارضه مورد نظر در همه ی تصاویر گرفته شده باید ثابت باشد .هرگونه جابجایی و تغییر در حین
تصویر برداری باعث ایجاد خطا در مدل می شود.
 -3عوارض بدون بافت یا وجود عوارض با بافت تکراری در تصویر باعث ایجاد مشکل در تناظر یابی می
شود و باعث می شود مدل نهایی دقت لازم را نداشته باشد.
 -4نوردهی در هنگام تصویر برداری باید ملایم باشد چرا که نور بیش از حد و نور کم باعث می شوند که
مدل سه بعدی به خوبی ایجاد نشود.
 -5نحوه تصویر برداری و جاهایی که تصویر گرفته می شود نیز مهم است .باید سعی شود تصاویر به
صورت همگرا گرفته شوند و همچنین بین تصاویر هم پوشانی لازم برای ایجاد مدل سه بعدی وجود
داشته باشد.
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 -4-1-0انجام محاسبات و سرشکنی
برای سرشکنی مشاهدات در نرم افزار های انتخاب شده در این پروژه از روش دسته اشعه ( Bundle

 )adjustmentاستفاده می شود  .مثلث بندی دسته اشعه روشی برای اتصال همزمان تعدادی از تصاویر است که
از مشاهدات فتوگرامتریک مشاهدات نقشه برداری و سیستم مختصات شیئی استفاده می کند .با استفاده از نقاط
گرهی ،عکس های جدا از هم به مدلی کلی تبدیل شده و از آن می توان اطلاعات سه بعدی را بازسازی کرد.
اتصال به یک سیستم مختصات شیئی کلی توسط کمترین تعداد نقاط کنترل صورت می گیرد .در نتیجه،
مناطق وسیع را می توان با تعداد کمی نقطه کنترل و از طریق وصل کردن چندین عکس ،پوشش داد .مهم ترین
قید هندسی این روش این است که تمامی اشعه های متناظر باید در نقطه زمینی مربوطه ،با کمترین ناهماهنگی
به هم برسند.
معادلات استفاده شده در این روش معادلات شرط هم خطی اند.

 -3-1-0خروجی

پس از انجام محاسبات و پردازشات لازم مدل سه بعدی ساخته می شود .برای استفاده از مدل با توجه به
نیاز می توان خروجی های متنوعی از مدل گرفت و در کار برد های مختلف از آن استفاده کرد .این خروجی ها
می تواند به صورت فایل نقاط  ،فایل  ، CADفایل  PDFو  ...باشد.
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 وAustralis7 آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار
 وAgisoft PhotoScan Professional
ContextCapture Center Master
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Agisoft PhotoScan Professional



ContextCapture Center Master
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 -1-9مقدمه
در این قسمت به توضیح مراحل و روند کلی ایجاد پروژه و ساخت مدل سه بعدی در هر کدام از نرم افزار
ها به طور جدا گانه پرداخته می شود.
 -0-9مراحل کار با نرم افزار Australis7
ابتدا نرم افزار را باز کرده و سپس بر روی گزینه ی  New Projectکلیک کنید.

تصویر New Project-1-2-3

سپس تصاویر مورد نظر را مطابق تصویر زیر از پوشه مورد نظر انتخاب کنید.
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تصویر select photos-2-2-3

پس از آوردن تصاویر به محیط نرم افزار لازم است که دوربین به نرم افزار معرفی شود برای این کار بر روی
آیکون دوربین کلیک کرده و اطلاعان مربوط به کالیبراسیون دوربین را وارد کنید .در صورتی که فایل
کالیبراسیون دوربین در اختیار نباشد مقادیر صفر به عنوان مقدار اولیه وارد شود و نرم افزار پس از سرشکنی به
صورت  self_calibrationمقدار برای آنها بدست می آورد.
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تصویر camera parameters-3-2-3

در این پروژه دوربین استفاده شده دوربین موبایل  Samsung A52017که مشخصات تصاویر آن در زیر آمده
است .با تصویربرداری از یک طول مشخص در ارتفاع مشخص می توان  pixel sizeدوربین را بدست آورد.

با تقسیم  xبدست آمده بر ابعاد تصویر ( )4618مقدار  pixel sizeبدست می آید.
pixel size = 0.00099 ~ 0.0010
14

141

122

x
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تصویر image detals-4-2-3

حال از کل تصاویر دو تصویر را انتخاب کرده و آن ها را نسبت به هم توجیه کنید .برای این کار باید نقاط
متناظر در دو تصویر به هم وصل شود .پس از توجیه دو تصویر نسبت به هم یکی از تصاویر را بسته و تصویر
دیگری را نسبت به تصویر اول توجیه کنید و سپس این کار برای بقیه تصاویر تکرار شود تا همه ی تصاویر
نسبت به هم توجیه شوند.

15

فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

تصویر referencing-5-2-3

و در آخر با تعریف یک طول مشخص در  scale databaseو تعریف مقیاس در مدل با  set scaleمدل
نهایی داری مقیاس واقعی می شود و می توان فاصله ی بین هر دو نقطه ی دلخواه را در فضای مدل اندازه
گرفت.

تصویر final model-6-2-3
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فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

 -9-9مراحل کار با نرم افزار Agisoft PhotoScan Professional
ابتدا نرم افزار را باز کرده و مطابق تصویر زیر تصاویر را از پوشه مورد نظر وارد نرم افزار کنید.

تصویر Add photos-1-3-3

پس از آوردن تصاویر به محیط نرم افزار ابتدا لازم است تارگت های موجود در تصاویر شناسایی شود چون از
تارگت های کد دار استفاده شده شناسایی تارگت ها به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار انجام می شود برای
شناسایی تارگت ها مطابق تصویر زیر عمل می شود.

17
تصویر detect markers-2-3-3

فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

سپس برای ساختن مدل سه بعدی در تب workflowمراحل زیر را باید به ترتیب انجام داد.

تصویر work flow-3-3-3
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فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

پس از ساخت مدل ،با استفاده از مارکر های موجود و دانستن فاصله ی بین آنها می توان برای مدل
مقیاس تعریف کرد ،به این صورت که دو نقطه را با هم انتخاب کرده و با کلیک راست بروی آنها و انتخاب
 create scalebarو وارد کردن فاصله بین آنها به عنوان مقیاس تعریف می شود .این کار را می توان برای چند
نقطه ی دیگر تکرار کرد تا دقت مدل بیشتر شود .پس از تعریف مقیاس می توان هر فاصله ی دلخواه بر روی
مدل را بدست آورد.

تصویر final model-4-3-3
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فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

 -4-9مراحل کار با نرم افزار ContextCapture Center Master
پس از باز کردن نرم افزار مطابق زیر یک پروژه جدید ایجاد کنید.

تصویرNew Project -1-4-3

سپس تصاویر را وارد نرم افزار شود.

تصویرAdd Photos -2-4-3
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فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

سپس لازم است چند نقطه برای تعریف مقیاس به نرم افزار معرفی شوند برای این کار باید با استفاده از تب Tie
 Pointsو با استفاده از گزینه  Edit user tie pointsنقطه ی مورد نظر در همه تصاویر مشخص شود.
برای انتخاب نقطه ی مورد نظر روی تصاویر از دکمه  Shiftکیبورد استفاده می شود.

تصویرDefine points -3-4-3

سپس با استفاده از  Add scale constraintطول مشخص به عنوان قید مقیاس تعریف می شود.

21

تصویرAdd scale constraint -4-4-3

فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

سپس برای مثلث بندی تصاویر از گزینه … Submit aerotriangulationدر تب  Generalاستفاده می
شود.

تصویرSubmit aerotriangulation… -5-4-3
سپس گزینه  New reconstructionزده و تنظیمات مربوط به آن اعمال شود .در بین تنظیمات باید گزینه
مربوط به  Web readyبودن رافعال شود.

New reconstruction
تصویر-6-4-3
22

فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

تصویرWeb ready _7-4-3

توجه :برای انجام پردازشات در این نرم افزار باید  ContextCapture Center Engineباز باشد.

تصویرFinal Model _8-4-3
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 -4فصل چهارم
ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات





مقدمه

Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found. 

 بررسی نوع کالیبراسیون
Error! Reference source not found. 

 بررسی نوع دوربین

 بررسی و ارزیابی نتایج در Agisoft PhotoScan Professional
 بررسی تعداد میله مقیاس
 بررسی تعداد عکس
 بررسی تعداد نقاط بذر

 بررسی و ارزیابی نتایج درContextCapture Center Master
 بررسی نوع دوربین
 ایجاد تغییر در تنظیمات
 تغییر در پارامتر های کالیبراسیون

 مقایسه مدل  Agisoftو contextcapture
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 -1-4مقدمه
در این بخش به بررسی و تحلیل نتایج در سه نرم افزار پرداخته می شود .و با در نظر گرفتن انواع پارامتر
های مختلف و تغییر در هرکدام از پارامتر ها  ،تغییرات ایجاد شده در مدل را بررسی و تحلیل می کنیم و نتایج
حاصل از آنها ارائه می شود.
 -0-4بررسی و ارزیابی نتایج در Australis 7
در  Australis 7علاوه بر نمایش سه بعدی نقاط خروجی های دیگری از جمله فایل مختصات نقاط به
همراه خطاهای آنها بدست می آید.

تصویر -1-2-4مختصات نهایی نقاط
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 -1-0-4بررسی تعداد عکس در دقت

از عارضه مورد نظر در مجموع هشت تصویر گرفته شد که چهار تای آنها در حالت معمولی و چهار تای دیگر با
 91درجه دوران گرفته شد .ابتدا با استفاده از چهار تصویر اول سرشکنی را انجام می دهیم و دقت را بدست می
آوریم سپس تصاویر دیگر را یکی یکی اضافه می کنیم و در هر مرحله دقت را بدست می آوریم.
از بررسی نتایج اصل به این نتیجه میرسیم که افزایش تصاویر باعث بهتر شدن دقت کلی می شود .به این صورت
که در ابتدا با چهار تصویر دقت کلی برابر  153453است و درنهایت با استفاده از هشت تصویر به دقت کلی
 159518می رسیم.

1.6
1.2846

1.3453

1.4

1.1848
1.2

1.0657
0.9508

خطا

تعداد تصویر

1
0.8

خطا

0.6

1.3453

4

1.2846

5

1.1848

6

0.4
0.2
0
8

7

6

5

1.0657

7

4

عکس

0.9508

تصویر _2-2-4نمودار میزان خطا برحسب تعداد عکس
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در تصاویر زیر نتایج حاصل را مشاهده می کنید:

4تصویر

5تصویر

6تصویر

7تصویر
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فصل چهارم  :ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 -0-0-4بررسی حالت کالیبراسیون در دقت کلی

در حالت  self_calibrationبرای پارامتر های کالیبراسون مقدار در نظر گرفته نمی شود و به عنوان
مجهول وارد معادلات می شوند .در این حالت پس از سرشکنی مقدار برای پارامتر های کالیبراسیون بدست می
آید.
در حالت  Pre_calibrationابتدا از ( test_fieldبدون عارضه) تصویر برداری کرده و سپس سرشکنی را
انجام می دهیم .مقادیر بدست آمده برای پارامتر های کالیبراسیون در این حالت را ذخیره می کنیم سپس این
مقادیر را به عنوان ورودی پارامترهای کالیبراسیون در سرشکنی (تصاویر از عارضه) وارد میکنیم و آنها را  Fixدر
نظر می گیریم و سپس سرشکنی را انجام میدهیم.

تصویر _3-2-4تنظیمات پیش کالیبراسیون

در تصاویر زیر نتایج حاصل نشان داده شده است:
که در آن در حالت خود کالیبراسیون دقت کلی  153453است و در حالت پیش کالیبراسیون 151513است که
نشاندهنده ی آن است که در حالت پیش کالیبراسیون درای دقت بهتری نسبت به حالت خود کالیبراسیون
است.

28

فصل چهارم  :ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

Pre_Calibration

Self_Calibration

 -9-0-4تاثیر میله های مقیاس در دقت

میدانیم که قرار دادن میله مقیاس در هر منطقه با عث می شود طول های آن منطقه در اندازه گیری ها دقیق
تر باشد و احتمالا با عث می شود طول ها در مناطق دور تر از میله مقیاس دقت کمتری داشته باشند .به همین
دلیل در این پروژه ما به تاثیر تعداد میله های مقیاس در دقت اندازه گیری طول می پردازیم.
برای این کار یک طول معلوم را روی عارضه مشخص می کنیم و با اضافه کردن میله های مقیاس در هر مرحله
طول مورد نظر را اندازه گیری می کنیم.
فاصله بین نقاط  16و  22که برابر 𝑚𝑚 71است به عنوان طول چک در این قسمت انتخاب شده است.
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1

1.53

میله مقیاس

تصویر _4-2-4نمودار میزان خطا بر حسب تعداد میله های مقیاس
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تصویر _5-2-4مدل نهایی با اعمال پنج میله مقیاس

تصویر _6-2-4اعمال بافت بر روی مدل نهایی
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تصویر -7-2-4دسته اشعه های ایجاد شده برای هر نقطه

 -4-0-4تاثیر نوع دوربین در دقت

در این قسمت از دو دوربین  A52017 _1و  j7_2استفاده شده و پس ایجاد مدل با استفاده از تصاویر
هر دو نوع دوربین و دست آوردن پارامتر های دقت حاصل از آنها به مقایسه آنها پرداخته می شود.
با مقایسه دو مدل ایجاد شده مشخص می شود که دقت حاصل از مدلی که با تصاویر دوربین A52017
ساخته می شود بیشتر از دقت حاصل از تصاویر دوربین  j7است.
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تصویر -8-2-4دقت حاصل با دوربین A52017

تصویر -9-2-4دقت حاصل با دوربین j7
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 -9-4بررسی و ارزیابی نتایج در Agisoft PhotoScan Professional

 -1-9-4بررسی تاثیر میله های مقیاس

در این قسمت ابتدا با اعمال چهار میله مقیاس و سپس با اعمال چهار میله مقیاس و سپس با اندازه گیری طول
های معلوم و مشخص کردن میزان اختلاف آنها با مقدار واقعی آنها و به دست آوردن پارامتر آماری انحراف مقیار
برای هر کدام از آنها به بررسی دقت می پردازیم.
که در نهایت مشخص می شود با افزایش تعداد میله های مقیاس میزان دقت اندازه گیری طول افزاش می یابد.

انحراف معیار
0.00038
0.00037
0.00036
0.00035
0.00034
0.00033
0.00032
0.00031
0.0003
0.00029
0.00028
6

4

تصویر -1-3-4نمودار خطا برحسب تعداد میله های مقیاس
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انحراف معیار

میله مقیاس

0.000372017

4

0.000315484
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 -0-9-4بررسی تعداد عکس ها

در این قسمت تعداد عکس ها را نسبت به حالت اول کاهش دادیم به طوری که همپوشانی بین تصاویر حفظ
شود .به این صورت که در حالت اول تعداد عکس ها  18و در حالت دوم  13عکس بود .پس از تولید دوباره
مدل و مقایسه آن با مدل اولیه می توان گفت اگر چه دقت مدل کاهش می یابد اما در کیفیت شماتیک آن
تاثیر چشمگیری ندارد .اما در زمان پردازش برای تولید مدل به شدت کاسته شد به طوری که در حالت دوم در
زمان کمتری مدل نهایی ساخته شد.

تصویر -2-3-4مدل نهایی با  18عکس

تصویر -3-3-4مدل نهایی با  13عکس
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تصویر -4-3-4مقایسه خطا در حالت 18عکس با  13عکس

تصویر -5-3-4مقایسه سرعت پردازش در حالت 18عکس با  13عکس
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 -9-9-4بررسی تعداد نقاط بذر()key points

در این قسمت تعداد نقاط بذر اولیه را کاهش می دهیم و سپس مدل را تولید می کینم و سپس مدل تولید شده
را از نظر دقت و سرعت تولید مدل با حالت اولیه مقایسه می کنیم.
در نهایت از مقایسه دو مدل به این نتیجه می رسیم که با کاهش تعداد نقاط کنترل دقت کلی کاهش می یابد
اما سرعت پردازش افزایش می یابد.

تصویر -6-3-4کاهش نقاط بذر

تصویر -7-3-4مدل نهایی با  41111نقطه بذر
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تصویر -8-3-4مدل نهایی با  21111نقطه بذر

تصویر -9-3-4مقایسه خطا در حالت 41111نقطه بذر با  21111نقطه بذر

تصویر -11-3-4مقایسه سرعت پردازش در حالت 41111نقطه بذر با  21111نقطه بذر
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 -4-4بررسی و ارزیابی نتایج در ContextCapture Center Master
در این بخش به بررسی و ارزیابی مدل و تاثیر پارامتر های مختلف در دقت و کیفیت مدل می پردازیم.
 -1-4-4بررسی نوع دوربین

با استفاده از دو نوع دوربین مختلف تصویر برداری کرده و پس از تولید مدل دو مدل تولید شده را با هم مقایسه
می کنیم .دوربین های استفاده شده در این قسمت:
 _1دوربین موبایل j7
 _2دوربین دیجیتال نیکون
که مشاهده می شود دقت مدل حاصل از تصاویر دوربین نیکون نسبت به دوربین  j7بیشتر است.

تصویر -1-4-4دقت حاصل از تصاویر دوربین نیکون
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تصویر -2-4-4دقت حاصل از تصاویر دوربین j7

 -0-4-4تغییر در تنظیمات

ابتدا مدل را با پیش فرض های خود نرم افزار می سازیم و سپس در ساخت مدل از تصاویر ی که خود نرم افزار
تشخیص می دهد دارای اطلاعات بیشتری اند استفاده می کنیم .سپس نتایج حاصل را با هم مقایسه می کنیم.
در این قسمت نرم افزار در حالت دوم پنج تصویر را حذف می کند و با توجه حذف شدن تصاویر دقت به صورت
چشمگیر کاهش نمی یا بد و حتی در بعضی موارد باعث افزایش دقت شده است که می تواند به دلیل حذف
داده های پرت و غیر قابل اعتماد باشد.
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تصویر -3-4-4استفاده از تصاویر با اطلاعات بالا

تصویر -4-4-4دقت حاصل با استفاده از همه ی تصاویر
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تصویر -5-4-4دقت حاصل با استفاده از تصاویر با اطلاعات بالا

 -9-4-4مقایسه پارامتر های توجیه داخلی در دو حالت  keepو adjust

ابتدا مدل را در حالتی که پارامتر های توجیه داخلی  adjustباشند یعنی در سرشکنی دچار تغییر شوند می
سازیم و بار دیگر در حالتی که  keepباشند یعنی در سرشکنی دچار هیچ گونه تغییری نشوند مدل را می
سازیم و سپس دقت و کیفیت مدل را در دو حالت بررسی و مقایسه می کنیم.
که در نهایت مشاهده می شود که در حالت  adjustدقت بهتر از حالت  keepاست چرا که در آن پارامتر های
توجیه داخلی نیز دوباره در سرشکنی محاسبه می شوند.
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تصویر -6-4-4پارامتر های توجیه داخلی در حالت adjust

تصویر -7-4-4پارامتر های توجیه داخلی در حالت keep
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تصویر -8-4-4میزان خطا در حالت adjust

تصویر -9-4-4میزان خطا در حالت keep
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 -4-4-4مقایسه مدل نهایی حاصل در Agisoft PhotoScan Professionalو ContextCapture Center
Master

با مقایسه مدل های تولید شده در دو نرم افزار از نظر کیفیت بصری و شماتیک می توان در یافت که مدل ایجاد
شده در  contextcaptureبهتر است مدل ایجاد شده در  Agisoftاست که به دلیل تفاوت در الگوریتم های
اعمال بافت در دو نرم افزار می باشد.

تصویر-11-4-4مدل ایجاد شده در agi

تصویر -11-4-4مدل ایجاد شده در contextcapture
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