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فصل اول  :مقدمه و کلیات

 -1فصل اول

مقدمه و کلیات

 فتوگرامتری برد کوتاه چیست؟
 تفاوت فتوگرامتری برد کوتاه و فتوگرامتری هوایی
 مزایا ،معایب و کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه

 فتوگرامتری برد کوتاه در صنعت
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هدف اصلی در رشته مهندسی نقشه برداری تهیه نقشه از عوارض موجود بر روی زمین است .با توجه به
ابعاد عارضه و شرایط پروژه از روش های مختلفی برای تهیه نقشه و مدلسازی عوارض استفاده می شود .از روش
های مرسوم می توان به نقشه برداری زمینی که زیر شاخه علم ژئودزی است ،تهیه نقشه با استفاده از تصاویر
ماهواره ای که زیر شاخه علم سنجش از دور است ،تهیه نقشه با استفاده از رادارها و اکوساندرها که زیرشاخه علم
هیدروگرافی است و همچنین تهیه نقشه با استفاده از تصاویر هوایی و یا بردکوتاه که زیر مجموعه علم فتوگرامتری
است ،اشاره نمود .در این پروژه از فتوگرامتری برد کوتاه برای تعیین موقعیت و تهیه مدل سه بعدی استفاده شده
است ،بنابراین الزم است تا در ابتدا در مورد فتوگرامتری برد کوتاه توضیحاتی نگاشته شود.
فتوگرامتری ،علم ،فن و هنر اندازه گیری و تفسیر از روی تصاویری است که از یک جسم یا منطقه اخذ شده
است .بعبارتی دیگر می توان بیان کرد که فتوگرامتری راهی است برای تهیه نقشه و یا مدل سه بعدی با استفاده
از تصاویر دیجیتال یا آنالوگ .بنا به فاصله دوربین تصویربرداری تا جسم ،می توان فتوگرامتری را به شاخه های
فتوگرامتری فضایی ،هوایی ،زمینی (بردکوتاه) و همچنین برد ریز تقسیم بندی نمود.
 -1-1فتوگرامتری برد کوتاه
طبق تعریف اگر فاصله دوربین شما تا جسم کمتر از  300متر باشد ،راهکارهای تهیه نقشه از آن تصاویر در
زمره فتوگرامتری برد کوتاه قرار می گیرد .بعبارتی دیگر اگر تصاویر توسط دوربینی که در دست یک شخص است
و از روی زمین (و یا نزدیک به زمین) و نزدیک به جسم تصویربرداری می کند اخذ شوند ،می توان با استفاده از
الگوریتم های فتوگرامتری برد کوتاه برای تهیه نقشه و مدلسازی آن منطقه یا جسم اقدام نمود.
 -1-1-1تفاوت اصلی فتوگرامتری برد کوتاه و هوایی

تفاوت اصلی بین فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه در نحوه تصویربرداری است که این خود باعث می شود که
نتوان از الگوریتم های فتوگرامتری هوایی برای برد کوتاه نیز استفاده نمود .همانطور که می دانید در تصویربرداری
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هوایی با استفاده از هواپیماهای سرنشین دار ،سعی می شود که تصاویر اخذ شده نزدیک به قائم باشند و تصاویر
کمترین دورانها را در سه محور داشته باشد .عالوه بر این فاصله بین مراکز تصاویر تا حد زیادی با یکدیگر برابر
است .این فرضیات باعث می شود که الگوریتم های مورد استفاده در پردازش تصاویر هوایی کمی ساده تر شده و
راحت تر عملیات تبدیل تصویر به نقشه انجام شود.
اما در فتوگرامتری برد کوتاه چنین فرضیاتی وجود ندارد .اگر توجه داشته باشید در تصویربرداری برد کوتاه،
شخص با استفاده از دوربینی که در دستش دارد از زوایای مختلف و بصورت “همگرا” تصویربرداری می کند و این
باعث می شود که زاویه تصاویر نسبت به جسم بصورت قائم نبوده و همچنین فاصله مراکز تصاویر با یکدیگرتفاوت
داشته باشد .به همین دلیل دیگر نمی توان از الگوریتم های فتوگرامتری هوایی استفاده نمود .همین موارد باعث
می شودکه الگوریتم های فتوگرامتری کمی تغییر کرده و در نتیجه باعث بوجود آمدن شاخه ای به نام فتوگرامتری
برد کوتاه می شود.
 -1-1-2مزایا ،معایب و کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه

با استفاده از روش فتوگرامتری می توانیم بوسیله اخذ ،پردازش و آنالیز بر روی تصاویر ،اندازه گیری های
مورد نیاز را جهت تهیه نقشه و یا مدلسازی انجام دهیم .گاهی تهیه نقشه از یک منطقه وسیع است که از
فتوگرامتری هوایی استفاده می شود و گاه تهیه نقشه و مدل از یک جسم کوچک است که از فتوگرامتری برد
کوتاه استفاده می شود .در بحث فتوگرامتری برد کوتاه هدف تهیه نقشه ،مدلسازی و اندازه گیری اجسام کوچک
تر از یک منطقه وسیع است .برای مثال تهیه حجم یک گودال خاکبرداری شده و یا مدلسازی یک قطعه صنعتی،
یک بنای تاریخی یا یک شیء باستانی و…. .
پس با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه و الگوریتم های آن می توان از هر آنچه که در نزدیکی قرار دارد و
اندازه آن به نحوی است که یک شخص بتواند از آن تصاویری را اخذ نماید ،نقشه و یا مدل تهیه نمود.
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با توجه به توضیحات ارائه شده می توان کاربردهای وسیعی را برای تکنیک فتوگرامتری برد کوتاه متصور
شد .با در نظر گرفتن سرعت و دقت باال ،هزینه پایین نسبت به دیگر روش ها و سادگی اجرا ،می توان به استفاده
از این تکنیک در صنعت ،میراث فرهنگی ،طرح های عمرانی ،کاربردهای پزشکی ،هنرهای تجسمی و غیره اشاره
نمود.
 -1-1-3نمونه هایی از کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه در صنعت

بطور کلی از تکنیک برد کوتاه در صنعت ،جهت مدلسازی قطعات برای کنترل کیفیت ساخت ،مهندسی
معکوس و یا مدلسازی رفتار و تغییر شکل جسم پس از آزمایش های صورت گرفته بر روی آن استفاده می شود.
یکی از دغدغه های اغلب مهندسین در زمینه ساخت و تولید ،مقایسه قطعه تولید شده با مدل طراحی شده است.
از آنجایی که در اکثر مراکز تولیدی این قطعات ،امکان استفاده از دستگاه های پیشرفته اندازه گیری نظیر
 CMMوجود ندارد ،یکی از بهترین راه حل ها برای مدلسازی قطعه تولید شده و مقایسه آن با مدل طراحی
شده استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه است.
کاربرد دیگری که می توان برای برد کوتاه در صنعت متصور شد ،مدلسازی قطعات صنعتی است جهت
مهندسی معکوس .یکی از راه های رسیدن به طرح اولیه برای محصوالتی که وارداتی هستند و هیچ نقشه ای از
آنها موجود نیست ،استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه است .برای مثال در صنعت هوایی برای ساخت قطعات و یا
ترمیم بدنه هواپیما ،در صنعت خودروسازی برای ساخت لوازم یدکی و غیره می توان از روش های موجود در
فتوگرامتری برد کوتاه به راحتی بهره

جست.
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شکل  :1-1تارگت گذاری بر روی هواپیما برای مقایسه مدل سه بعدی با مدل پیش فرض

یکی از چالش هایی که در آزمایش های صنعتی وجود دارد ،بحث “اندازه گیری” است .شاید بتوان با دستگاه
های موجود از پس آزمایش های مختلف به خوبی برآمد اما مبحث اندازه گیری در آزمایش ها همیشه چالش
برانگیز بوده و یکی از دغدغه های مهندسین فعال در این زمینه است .برای مثال اندازه گیری میزان تغییر شکل
بدنه خودرو پس از تصادف برای مهندسین مکانیک و یا طراحان صنعتی ،میزان تغییرشکل ملخ و یا بال هواپیما
پس از آزمایش تونل باد برای مهندسان هوافضا ،میزان خمش در تمامی قسمت های یک تیر فوالدی و یا بتنی
پس از آزمایش بارگذاری برای مهندسان عمران و امثالهم .انجام چنین آزمایش هایی با دستگاه های موجود دیگر
به امری معمولی تبدیل شده است اما اندازه گیری هایی که به آنها اشاره شد هنوز هم چالش برانگیز بوده و جزئی
از مسائل پیچیده آزمایش ها به شمار می رود .فتوگرامتری برد کوتاه با مزایایی که دارد می تواند از پس اکثر
چنین مشکالتی به راحتی برآمده و اندازه گیری ها را با دقت های قابل قبولی انجام دهد.
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 -2فصل دوم

اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه
 انتخاب تارگت

 عکسبرداری
 تناظریابی تصاویر در فتوگرامتری

6

فصل دوم :اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 -2-1مقدمه
فتوگرامتری برد کوتاه ،علم ،هنر و تکنیکی است که در آن با استفاده از تصاویر مختلفی که از یک جسم
و یا یک محوطه توسط یک شخص اخذ می شود ،می توان به تهیه مدل سه بعدی دقیق آن جسم پرداخت .با
استفاده از مدل سه بعدی تولید شده می توان نقشه های متنوعی نظیر پالن ،نما و مقاطع مختلف تولید نمود.
مزیت این روش نسبت به دیگر روش های تهیه نقشه ،سادگی و سرعت باال به همراه هزینه کم تر و کیفیت
بسیار باالست.
 -2-2انتخاب تارگت
برای انتخاب تارگت نیاز به شناخت طبقه بندی تارگت ها می باشد .بنابراین اولین بخش به این موضوع
اختصاص می یابد .بعد از آنکه نوع و شکل تارگت مشخص گردید با توجه به هندسه عکس ،فاصله شی تا دوربین،
قدرت تفکیک و  ...ابعاد تارگت مشخص می شود.
 -2-2-1انواع تارگت

 تارگت های منعکس کننده :همان تارگتهای معمولی می باشد که در اکثرکارهای فتوگرامتری برد
کوتاه مورداستفاده قرارمی گیردکه اغلب از جنس پالستیک و یا کاغذ هستند.

شکل  :1-2تارگت های منعکس کننده
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 تارگت های پروژکتوری :این تارگت ها از جنس پرتوهای نوری هستند و بیشتر در مواقعی که ابعاد
اجسام کوچک بوده یا انحنای سطوح زیاد است به کار می روند
 تارگت های میله ای :این تارگت ها در سیستم هایی که توانایی اندازه گیری نقاط بدون استفاده
تارگت را دارند استفاده می شوند.


تارگت های کددار :این نوع تارگت ها دارای شکل و طرح ویژه ای هستند تا نرم افزار بتواند به

راحتی آنها را شناسایی کند و عمل  matchingرا هر چه سریعتر انجام بدهد .به کمک این تارگت ها
در عمل پارامترهای توجیه خارجی به صورت اتوماتیک و بدون دخالت انسان بدست می آید.

شکل  :2-2تارگت کد دار

 -2-2-2شکل تارگت ها

تارگت ها دارای اشکال متنوعی مانند مربعی  ،دایره ای و  ...می باشند و معموال برای بهتر به نمایش در آمدن در
تصویر از رنگهای متضاد (سیاه و سفید) استفاده می شود .از بین تمامی تارگت ها  ،تارگت های دایره ای به دلیل
دارا بودن همگونی و مستقل بودن اندازه گیری از جهت امتداد و دید بهترین تارگت ها هستند در شکل زیر انواع
تارگت ها به نمایش در آمده است.
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شکل :3-2شکل های مختلف تارگت ها

 -2-3عکسبرداری
یک پروژه ی فتوگرامتری برد کوتاه ) (Close Range photogrammetryاز چندین مرحله تشکیل
شده است ،همه ی مراحل در رسیدن به یک ابر نقطه و مدل سه بعدی دقیق بسیار مهم و حیاتی هستند ،ولی
شاید اصلی ترین مرحله که تاثیر بسیار زیادی در مدل نهایی دارد اخذ تصاویر باشد .در اکثر پروژه های فتوگرامتری
برد کوتاه اخذ دوباره ی یک سری تصویر از جسم راحت تر از تصحیح موقعیت و کیفیت عکس های اخذ شده در
سری قبلی است.
 -2-3-1بهترین شرایط برای عکسبرداری

برای دستیابی به مدل سه بعدی مناسب الزم است تا تمامی نقاط در حداقل  3تصویر (جهت برآورد دقت)
دیده شوند .این تصاویر باید شارپ و با نور کافی باشد .همچنین برای انجام محاسبات به پاراالکس زیاد نیاز می
باشد (.البته نباید زاویه میان عکس ها بیشتر از  30درجه باشد).
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 -2-3-1-1انتخاب ،آرایش و همزمان سازی سیستم ها أخذ تصویر

برای انتخاب دوربین ها در پردازش تصویر باید دو جزء عمده شامل :واحد أخذ تصویر و واحد خروجی تصویر
را در نظر گرفت .در واحد أخذ تصویر معموال از دوربین  CCDاستفاده می شود ،که تقریباً عملکردی مانند چشم
انسان دارد و هزینه ی باالیی هم ندارند .در این دوربین ها نیاز به اسکن کردن عکس ها پس از أخذ تصویر نیست
بنابراین خطای اسکن نیز وجود نخواهد داشت .نور از عدسی وارد شده و بر روی پرده ای مخصوص تصویر می شود
که تحت عنوان تراشه  CCDشناخته می شود .این تراشه که تصاویر با استفاده از آن گرفته می شوند از تعداد
زیادی سلول تحت عنوان پیکسل تشکیل شده است .زمانی که تراشه  CCDاین اطالعات را دریافت می کند ،آن
ها را به شکل سیگنال های دیجیتالی از طریق کابل هایی به سیستم دریافت کننده می فرستد و بعد تصاویر در
این سیستم به صورت مجموعه ای از اعداد ذخیره می شوند .در نهایت واحد خروجی ،تصویر را تولید می کند.
 فوکوس نبودن:
 حرکت
 اشیاء شفاف و منعکس کننده ی نور
 اجسام با جزئیات تو در تو ومتقاطع
 عوارض با بافت تکراری
 نور های چشمک زن یا متحرک
 عمق میدان
 اعوجاج لنز
 فرمت تصویر برداشت شده (نحوه ی فشرده سازی)
 -2-4تناظر یابی تصاویر در فتوگرامتری
تناظر یابی در فتوگرامتری یک از مراحل اصلی است ،در صورتی که بخواهیم به صورت اتوماتیک به ابر
نقطه سه بعدی برسیم و مدل سه بعدی تشکیل دهیم باید در دو تصویر چپ و راست نقاط متناظر بیابیم تا
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معادالت شرط هم خطی تشکیل شود و مختصات سه بعدی به دست آید .این امر می تواند به صورت دستی
انجام گیرد و یا به صورت اتوماتیک توسط الگوریتم های مختلف انجام شود.
 -2-4-1مراحل تناظریابی اتوماتیک

 -1استخراج عوارض تصویر
 -2استخراج توصیف گر برای عوارض تصویر
 -3تناظریابی بر اساس توصیف گر های استخراج شده
 -4بهبود تناظریابی به کمک قیود هندسی استخراج نقاط متناظر صحیح
 -2-4-2تناظریابی نقطه ای تصاویر:

در تصاویر باید نقاطی را انتخاب کنیم که با تغییر مکان پنجره ی تناظریابی مقادیر پیکسل های پنجره تغییر
شدیدی داشته باشد ،این امر با توجه به تصویر زیر در نقاط گوشه ی اجسام رخ می دهد .در مناطقی که
مقادیر پیکسل ها یک دست هستند تغییر مکان پنجره تغییری در مقادیر ایجاد نمی کند( .تصویر سمت
چپ)  ،همچنین در تصویر وسط مشخص است که با تغییر مکان پنجره در جهت لبه ی شکل تغییری در
مقادیر پنجره ایجاد نمی شود .پس طبق تصویر سمت راست بهترین گزینه برای انتخاب به عنوان نماینده ی
تناظریابی گوشه ی اشکال و اجسام است .این تغییر مکان در هر جهتی که باشد در مقادیر پنجره ی تناظریابی
تاثیر زیادی می گذارد.
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شکل :4-2تناظریابی

12

ContextCapture Master  وAgisoft PhotoScan  وAustralis 7  آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای: فصل سوم

 فصل سوم-3

 وAustralis7 آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار
 وAgisoft PhotoScan Professional
ContextCapture Center Master
Australis7  مراحل کار با نرم افزار

Agisoft PhotoScan Professional  مراحل کار با نرم افزار
ContextCapture Center Master  مراحل کار با نرم افزار
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 -3-1مقدمه
یکی از کاربرد های فتوگرامتری تعیین موقعیت تعداد زیادی از نقاط با استفاده از عکس می باشد .هر عارضه
را می توان از تجمع بی نهایت نقطه در کنار یکدیگر در نظر گرفت و با مشخص کردن تعداد خاصی از این نقاط و
درونیابی فاصله میان این نقاط می توان شکل تقریبی عارضه را به دست آورد .این روشی است که در فوگرامتری
برای تولید مدل سه بعدی به کار می رود و نرم افزار های مختلف در نحوه ی انجام این مراحل و کیفیت مدل
تولید شده بر اساس شرایط مختلف تصویر برداری با یکدیگر متفاوت می باشند.
 -3-2مراحل کار با نرم افزار Australis7
نرم افزار  australis7محصول کمپانی  Photomatrixمی باشد .این نرم افزار توانایی سرشکن نمودن شبکه
به صورت جزئی برخوردار است .به عبارتی دیگر برخالف بیشتر نرم افزار ها که در ابتدا تمامی تارگت ها مشخص
می شوند و کل شبکه به صورت همزمان سرشکن می شود ،در این نرم افزار همزمان با اینکه یک تارگت در عکس
ها معرفی می شود ،مختصات  3بعدی آن محاسبه می شود.

شکل  :1-3محیط نرم افزار Australis 7
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 -3-2-1تعریف ورودی های پروژه (تصاویر ،پارامترهای دوربین )

برای انجام این کار با انتخاب گزینه  newاز نوار  fileپنجره زیر به نمایش در می آید .در این پنجره تصاویر
ورودی را با فشردن کلید < (انتخاب یک تصویر) و یا << (برای انتخاب تمامی تصاویر موجود در پوشه) انتخاب
می شود.

شکل  :2-3پنجره Image Browser

در صورتی که دوربین مورد استفاده برای این عکس ها از قبل برای نرم افزار تعریف نشده باشد(چه در بخش
 Localو هم در بخش  )Globalبا پیغام زیر روبرو خواهید شد.
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شکل  :3-3پیغام عدم تعریف دوربین

با کلیک بر روی  OKپنجره  Camera Parametersباز خواهد شد .بهتر است تنظیمات این بخش در ادامه
صورت پذیرد .بنابراین با کلیک بر روی دکمه  OKمقادیر پیش فرض را تأیید نموده و در مراحل بعد این مقادیر
اصالح می شوند .پس از انتخاب تمامی عکس ها با فشردن دکمه ی  OKتصاویر مورد استفاده در گوشه ی سمت
چپ تصویر به نمایش در می آیند.
در این مرحله با انتخاب گزینه  Project Settingاز نوار  Editپنجره زیر به نمایش در می آید در این پنحره
می توان تنظیمات اولیه پروژه را انجام داد به عنوان مثال معرفی نوع تارگت ها و شعاع آن ها فرمت فایل خروجی
برنامه و ...

شکل  :4-3پنجره Project Setting
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برای معرفی واحد با کلیک بر روی گزینه ی  Set/Change Unitsپنجره زیر به نمایش در می آید .با کلیک
بر روی واحد مورد نظر و کلیک بر روی  OKواحد طول معرفی می شود.

شکل  :5-3پنجره ی Select Units

در این مرحله الزم است تنظیمات  Camera Parametersصورت گیرد .این پنجره با کلیک کردن بر روی
دوربین که در سمت چپ و باالی تصاویر قرار گرفته به نمایش در می آید.

شکل  :6-3پنجره Camera Parameters
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این پنجره وظیفه توجیه داخلی دوربین را دارا می باشد .با روشن نمودن تیک  fixبرای هر یک از پارامتر
های توجیه داخلی و پارامتر ها ی اضافی موجود در این پنجره مقدار آن ها ثابت در نظر گرفته شده و وارد معادالت
سرشکنی نمی شوند(.با سرشکن کردن شبکه مقدار آن ها تغییری نمی کند ).با توجه به اینکه معموال در
فتوگرامتری برد کوتاه از دوربین های غیر متریک استفاده می شود ،بهتر است تا این پارامتر ها در شبکه سرشکن
شوند و به عبارت دیگر  fixنباشند.
 -3-2-2معرفی نقاط نظیر

نرم افزار  Australis7توانایی تعیین اتوماتیک نقاط نظیر را دارا می باشد .با این وجود معموال استفاده از
تارگت و تناظریابی دستی رایج تر است .برای انجام تناظر یابی دستی ابتدا  2تصویر انتخاب می شوند .سپس با
نشانگر موس به شکل یک قلم در می آید .در این حالت

کلیک بر روی گزینه ی Point Referencing Mode

با کلیک بر روی یک نقطه در تصویر اول و یا دوم و سپس کلیک بر روی نقطه ی نظیر در تصویر دیگر نرم افزار
محل آن نقطه را در هر دو عکس ثبت می کند( .هنگامی که بر روی تصویر اول کلیک شده است خط میان آن
نقطه و محل موس ترسیم می شود تا اپراتور به اشتباه نقطه دیگری را انتخاب نکند ).با فشار دادن نقطه  Xنرم
افزار در محدوده ی قرار گیری موس زوم کرده و عارضه ی انتخاب شده را با رنگ سبز مشخص می کند با کلیک
بر روی نقطه در این وضعیت مرکز هندسی مناطقی که با رنگ سبز نمایش داده شده است به عنوان محل نقطه
ثبت می شود.
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شکل  :7-3انتخاب نقاط نظیر

با انتخاب  7نقطه میان دو عکس آن دو نسبت به یکدیگر توجیه می شوند و امکان محاسبه مختصات برای
سایر نقاط موجود در این دو تصویر فراهم می شود .در انتخاب  7نقطه ی ابتدایی بهتر است تا ترتیب انتخاب نقاط
به گونه ای باشد که از تمامی صفحات موجود در تصویر انتخاب شوند در غیر این صورت ممکن است نرم افزار در
انتخاب نقاط نظیر پیغام خطا دهد( .زیرا سرشکنی در زمان انتخاب نقاط نظیر انجام می شود و محل نقاط اولیه با
توجه به کوچک بودن نسبت معادالت نسبت به مجهوالت هر یک از نقاط تغییر زیادی در پارامترهای توجیه ایجاد
می کند).
بعد از آن که تصاویر توجیه شدند با کلیک بر روی یک نقطه در یک تصویر ،نرم افزار محل مورد انتظار برای
آن نقطه را با رنگ آبی نمایش می دهد.
الزم است تناظریابی برای تمامی تصاویر به صورت دو به دو صورت گیرد .هر یک از نقاط که در تمامی تصاویر
ثبت شده باشد به رنگ سبز در می آید .هنگامی تمامی نقاط انتخاب شده به رنگ سبز در بیایند تناظر یابی به
اتمام رسیده است.
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شکل  :8-3اتمام تناظریابی

 -3-2-3معرفی مقیاس

بعد از انجام تناظریابی الزم است تا مقیاس شبکه معرفی شود .این کار با معرفی حداقل یک طول میان دو
نقطه اندازه گیری شده انجام می شود .در ابتدا الزم است تا یک  Scale Bar Databaseتولید شود .با انتخاب گزینه
 Scale Databaseاز نوار  Editپنجره ی زیر به نمایش در می آید.

شکل  :9-3پنجره ی Scale Bar Database
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در این پنجره برای طول میان دو نقطه یک نام انتخاب می شود .در ادامه الزم است نقاط ابتدا و انتها ،فاصله
میان دو نقطه و خطای اندازه گیری این فاصله معرفی شوند .با کلیک بر روی گزینه  Addاین طول به دیتابییس
اضافه خواهد شد.
پس از تشکیل دیتابیس الزم است تا به شبکه معرفی شود تا از کدام یک از طول های دیتابیس استفاده
شود .به همین منظور بر روی یکی از عکس ها و یا مدل سه بعدی نمایش داه شده راست کلیک کرده و گزینه ی
 Set Scaleانتخاب می شود.

شکل Set scale :10-3
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با کلیک بر روی این گزینه پنجره ی  Scaleبه نمایش در می آید .با کلیک بر روی گزینه Get From DB

می توان طول مد نظر را معرفی نمود.
در نهایت با کلیک بر روی گزینه ی Project Summary

پنجره ی زیر به نمایش در می آید .که خالصه

ای از وضعیت پروژه را بیان می کند.

شکل  :11-3پنجره ی Australis Project Status Summary
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در نهایت مدل سه بعدی خروجی تنها محل نقاط و تصاویر را در فضا مشخص می کند و خروجی  Meshو
یا بافت تولید نمی شود .این مدل با انتخاب گزینه 3D View

نمایش داده می شود.

شکل  :12-3مدل سه بعدی ساخته شده

 2D Listو  3D Listنیز به ترتیب مختصات عکسی و مختصات مدل سه بعدی را نمایش می دهند .در این
قسمت امکان نمایش پرتو ها ،صفحات سیستم مختصات ،مقیاس و  ...می باشد.
 -3-2-4ایجاد بافت

بر روی گزینه ی 3D Texture Mapping

کلیک می شود .سپس نقاط یک صفحه را به ترتیب انتخاب

می شود .پس از انتخاب نقاط بر روی صفحه راست کلیک می شود .نرم افزار برای محدوده ی انتخاب شده بافت
تولید می کند .شکل زیر خروجی این مرحله ی را نشان می دهد.
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شکل  :13-3خروجی مرحله ی ایجاد بافت

 -3-3مراحل کار با نرم افزار Agisoft PhotoScan Professional
این نرم افزار مراحل تولید مدل سه بعدی را در چند بخش مجزا انجام می دهد .این موضوع به کاربر کمک
می کند تا با توجه به نتیجه ی مرحله ی قبل تصمیمات مناسبتری برای پارامتر های الزم برای سایر مراحل را
اتخاذ کند.
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شکل  :14-3محیط نرم افزار Agisoft PhotoScan Professional

 -3-3-1ورودی های پروژه

مهمترین ورودی این نرم افزار ها تصاویر می باشند .برای انتخاب تصاویر با انتخاب گزینه  Add photosاز
نوار  Workflowپنجره ی  file browserباز شده و می توان عکس ها ی مورد نظر را انتخاب کرد .پس از انتخاب
عکس ها الزم است تا تارگت ها شناسایی شوند در این مرحله با پیمودن مسیر زیر پنجره ی  Detect Markersبه
نمایش در می آید.

Tools- Markers-Detect Markers

شکل  :15-3پنجره Detect Markers

25

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

در این پنجره نوع تارگت ها و میزان  Toleranceمشخص می شود .با کلیک بر روی دکمه ی  OKبیشتر
تارگت ها  Detectمی شوند .مابقی تارگت ها باید به صورت دستی انتخاب شوند برای این منظور تصاویر یک به
یک انتخاب می شوند .بر روی محل تارگت شناسایی نشده راست کلیک کرده و گزینه  Place Targetانتخاب می
شود .در این گزینه تارگت های شناسایی نشده در آن تصویر لیست شده اند .از لیست نمایش داده شده تارگت
مورد نظر انتخاب می شود .شکل زیر نحوه ی انتخاب تارگت هایی که به صورت اتوماتیک شناسایی نشده اند را
نشان می دهد.

شکل  :16-3انتخاب محل تارگت

 -3-3-2تولید مدل سه بعدی

پس از انتخاب تارگت ها الزم است تا عکس ها نسبت به یکدیگر توجیه شوند .برای انجام این عمل از نوار
 Workflowگزینه  Align photosانتخاب می شود .با انتخاب این گزینه پنجره زیر به نمایش در می آید.
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شکل  :17-3پنجره Align photos

در این پنجره می توان میزان دقت یا ماکزیمم تعداد نقاط  Tieو یا نقاط کلیدی را مشخص نمود .پس از پر
کردن این فیلد ها با کلیک بر روی گزینه ی  OKتوجیه میان عکس ها صورت می پذیرد.
در مرحله قبل محل و جهت گیری عکس ها مشخص گردید .برای تولید مدل سه بعدی به تعداد زیادی نقطه
تشکیل دهنده عارضه در فضا نیاز می باشد .بنابراین الزم است تا ابر نقطه ای از نقاط تشکیل دهنده جسم تولید
شود .بنابراین با انتخاب گزینه ی  Build Dense Cloudاز نوار  Workflowپنجره ی زیر به نمایش در می آید.

شکل  :18-3پنجره ی Build Dense Cloud
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در این پنجره کیفیت ابر نقطه و روش فیلتر کردن عمق انتخاب شده و با کلیک بر روی  OKپروسه تولید
نقاط آغاز می شود (.این مرحله بسته به میزان و کیفیت می تواند از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد).
بعد از تولید نقاط با انتخاب گزینه ی  Build Meshاز نوار  Workflowپنجره ی زیر نمایش داده می شود.
در این پنجره نوع سطح ساخته شده و روش های درونیابی مشخص می شود .سپس با انتخاب گزینه ی OK

مش تولید می شود.

شکل  :19-3پنجره Build Mesh

آخرین قسمت از تولید مدل سه بعدی ایجاد بافت می باشد .در این مرحله با انتخاب گزینه ی Build

 Textureاز نوار  Workflowپنجره  Build Textureنمایش داده می شود.

شکل  :20-3پنجره ی Build Texture
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در این قسمت با پر کردن فیلد های خواسته شده بر روی  OKکلیک کرده و بافت تولید می شود.
 -3-3-3معرفی مقیاس

همواره برای اختصاص مقیاس فاصله میان دو نقطه به مدل معرفی می شود .بخش  Referenceدر نرم افزار
 Agisoftاز سه بخش دوربین ها ،تارگت ها و  Scale Barsتشکیل شده است .در قسمت  Targetsدو نقطه انتخاب
می شوند .سپس بر روی آن ها راست کلیک کرده و گزینه  Add Scale Bareانتخاب می شود.

شکل Create Scale Bar :21-3

با انجام این کار  Scale Bareتولید شده در بخش  Scale Barsنمایش داده می شود .در این قسمت با وارد
کردن فاصله میان دو تارگت و دقت اندازه گیری آن  Scale bareتعریف می شود.

شکل Distance and Accuracy :22-3
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در انتها با کلیک بر روی گزینه  Updateمقیاس معرفی می شود.
 -3-4مراحل کار با نرم افزار ContextCapture Center Master
نرم افزار  ContextCaptureاز سه قسمت ContextCapture Center ،ContextCapture Center Master

 Engineو Acute 3d viewتشکیل شده است .در این پروژه تنها  ContextCapture Center Masterبررسی و
آموزش داده می شود.
 -3-4-1تعریف پروژه

برای تولید یک پروژه با کلیک کردن بر روی گزینه ی  New Projectاز قسمت  Createپنجره ی زیر به
نمایش در می آید.

شکل New project :23-3
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در این قسمت نام ،محل ذخیره سازی و توضیحاتی در مورد پروژه نگاشته می شود.
پس از کلیک بر روی پنجره  OKدر صورتی که  Create an empty blockفعال باشد .یک بلوک خالی تولید
شده و پنجره ی زیر نمایش داده می شود.

شکل  :24-3پنجره ی General

با کلیک بر روی بلوک ساخته شده که در تب  Generalقرار گرفته است پنجره ی مربوط به آن بلوک باز
می شود.
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شکل  :25-3پنجره ی Block

تب  Generalدر این قسمت توضیحاتی در مورد پروژه در اختیار قرار می دهد .برای تولید یک مدل سه
بعدی از فتوگرامتری برد کوتاه الزم است تا تصاویر به نرم افزار معرفی شوند .به همین منظور تب  photosانتخاب
می شود .در این قسمت  Add photo selectionاز نوار  Add photoانتخاب می شود.

شکل  :26-3تب Photos
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در پنجره باز شده تصاویر مورد نیاز انتخاب می شوند .نرم افزار تمامی تصاویری که همزمان انتخاب شده اند
را در یک گروه طبقه بندی کرده و آن ها را در قسمت  Photogroupنمایش می دهد .با کلیک بر روی هر گروه
در قسمت  Photoعکس های آن گروه نمایش داده می شود.
پس از معرفی عکس ها الزم است تا تارگت ها  Detectشوند .در این نرم افزار تارگت ها به صورت دستی
معرفی می شوند .به همین منظور از تب  Surveyگزینه ی  Edit user tie pointsانتخاب می شود.
در این مرحله با استفاده از گزینه ی Add point

یک تارگت جدید معرفی می شود .سپس با کلیک بر روی

تارگت مد نظر تصاویر در قسمت  photosبه نمایش در می آیند .با کلیک بر روی هر تصویر می توان آن تارگت را
در آن تصویر معرفی نمود .هنگام انتخاب محل یک تارگت در یک تصویر الزم است تا دکمه ی شیفت فشرده
شود(.این کار شکل موس را به فرمت  +در آورده و امکان انتخاب نقطه را فراهم می آورد ).شکل زیر نحوه ی
انتخاب تارگت ها را نمایش می دهد.

شکل  :27-3انتخاب تارگت
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پس از آنکه تمامی تارگت ها در تمامی تصاویر شناسایی شد می توان مقیاس شبکه را معرفی نمود .در تب
 Surveyبا کلیک بر روی گزینه ی  Edit positioning constrainپنجره زیر به نمایش در می آید.

شکل  :28-3پنجره ی Edit positioning constraint

در این قسمت با کلیک بر روی گزینه  Add positioning constraintو انتخاب گزینه Add scale constraint

پنجره  Positioning constraint propertiesبه نمایش در می آید .در این پنجره نقاط ابتدا و انتها ی یک پاره
خط و طول میان آن دو معرفی می شود .در این قسمت خطای طول قرائت شده صفر در نظر گرفته می شود.
بنابراین تنها یک قید مقیاس می توان تعریف نمود .این ویژگی یکی از تفاوت های میان این نرم افزار و دو نرم
افزار دیگر می باشد.
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شکل  :29-3پنجره ی Positioning constraint Properties

 -3-4-2مثلث بندی

پس از معرفی تارگت ها و مقیاس ،مثلث بندی صورت می گیرد .برای مثلث بندی از تب  Generalگزینه ی
 Submit aerotrisngulstionانتخاب می شود .در این مرحله پنجره  Aerotriangulation definitionنمایش داده
می شود .این پنجره از چندین بخش تشکیل شده است .در بخش  Output block nameنام و توضیحاتی در رابطه
با خروجی مثلث بندی انتخاب می شود.
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شکل Output block name :30-3

با کلیک بر روی گزینه  Nextبخش  Positioning/Georeferencingنمایش داده می شود در این پنجره
شیوه ی اعمال مثلث بندی انتخاب می شود.
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شکل  :31-3پنجره ی Positioning/Georeferencing

در ادامه با کلیک بر روی گزینه  Nextبخش  Settingsبه نمایش در می آید .در این قسمت می توان غلظت
نقاط کلیدی ،شیوه های انتخاب و پارامتر های توجیه داخلی و پارامتر های اضافی که نیاز به سرشکنی دارند
معرفی می شوند.

شکل  :32-3پنجره ی Settings
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در نهایت با کلیک بر روی گزینه  Submitمثلث بندی آغاز می شود(.برای انجام مثلث بندی
 ContextCapture Center Masterبه نرم افزار  ContextCapture Center Engineنیاز دارد).
پس از انجام مثلث بندی اطالعاتی در رابطه ی با نتیجه این عمل در تب  Generalبه نمایش در می آید.

شکل  :33-3نتیحه ی مثلث بندی

 -3-4-3تولید مدل

پس از انجام مثلث بندی با کلیک بر روی گزینه  New reconstructionپنجره ی زیر به نمایش در می آید.
در این پنجره بر روی گزینه ی  Submit new productionکلیک می شود .با انجام این عمل پنجره ی Production

 definitionباز می شود.
این پنجره نیز از  4بخش تشکیل شده است .بخش اول ( )Nameدر شکل زیر نمایش داده شده است .در این
قسمت نام و توضیحاتی در مورد این محصول نگاشته می شود.
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شکل  :34-3پنجره ی Production definition name

با انتخاب گزینه  Nextقسمت  Purposeنمایش داده خواهد شد .در این قسمت نیز نوع خروجی (هدف از
تولید این محصول) مشخص می شود.
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شکل  :35-3پنجره ی Production definition purpose

پس از انتخاب خروجی مد نظر (در این پروژه  3D Meshمی باشد ).گزینه  Nextانتخاب شده و قسمت
 Format/Optionsنمایش خواهد شد .در این قسمت ویژگی های  Productionتنظیم می شود .خواسته ی این
پروژه یک فایل  Web readyمی باشد بنابراین این گزینه فعال می شود.
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شکل  :36-3پنجره ی Production definition format/options

سپس گزینه ی  Nextانتخاب شده تا بخش  Destinationبه نمایش در آید .در این پنجره آدرس فایل
خروجی معرفی شده و در انتها گزینه ی  Submitانتخاب می شود.
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شکل  :37-3پنجره ی Production definition destination

در نهایت مدل تولید شده در شکل زیر به نمایش درآمده است.
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شکل  :38-3خروجی نهایی
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 -4فصل چهارم

ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 مقدمه

 تبیین اهداف
 روند پروژه ی انجام شده و نتایج
 ارزیابی نتایج
 نتیجه گیری کلی
 پیشنهاد برای تحقیقات آینده
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 -4-1مقدمه
در این بخش تأثیر  3پارامتر برای هر یک از نرم افزار ها بررسی می شود .پارامتر های مورد بررسی در نرم
افزار  Australis7و  Agisoft Photoscan proتعداد عکس های ورودی ،تعداد مقیاس های معرفی شده و پارامتر
های توجیه داخلی (ثابت و یا متغیر بودن آن ها) می باشند .در حالیکه در نرم افزار ContextCapture Center

 Masterاز مجموعه ذکر شده تنها تأثیر پارامتر های توجیه داخلی و تعداد تصاویر بررسی می شود .زیرا این نرم
افزار مقیاس معرفی شده را عاری از خطا در نظر می گیرد و در نتیجه امکان معرفی دو مقیاس وجود ندارد .بنابراین
تحلیل سوم در این نرم افزار تفاوت تعداد تارگت ها می باشد.
 -4-2تبیین اهداف
یکی از ابزار های مورد نیاز برای تولید مدل سه بعدی نرم افزار می باشد .آشنایی با ویژگی ها و مزیت ها و
معایب آن ها برای انتخاب ابزار مناسب ضروری می باشد .در این فصل ویژگی ها و میزان حساسیت هر یک پارامتر
ها و شرایط مختلف بررسی می شود .خروجی این مرحله معرفی معیار های انتخاب بهترین نرم افزار برای دستیابی
به یک کاربرد خاص می باشد.
 -4-3مقایسه تغییرات دقت مدل خروجی در نرم افزار Australis7
 -4-3-1تغییر در تعداد تصاویر

در این بخش دو گروه تصویر در قالب های  4و  5تصویر از عارضه أخذ شده و مراحل تولید مدل برای هر
یک انجام می شود .در شکل -4-1پنجره ی  Project summaryبرای هر دو وضعیت به نمایش در آمده است.
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شکل  :1-4پنجره ی Project summary

نمودار زیر میزان خطا در این دوحالت را نمایش می دهد.
Error
0.6
0.4
0.2
0
4pic

5pic
Error

نمودار  :1-4تأثیر تعداد عکس در دقت شبکه
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همانطور که انتظار می رود ،افزایش تعداد عکس ها سبب افزایش درجه آزادی شده و دقت شبکه را افزایش
می دهد.
 -4-3-2بررسی تغییرات شبکه با ثابت در نظر گرفتن پارامتر های توجیه داخلی

در این قسمت در سرشکنی شبکه در حالت اول پارامتر های توجیه داخلی ثابت در نظر گرفته شده و در
حالت دوم این پارامتر ها وارد شبکه سرشکنی می شوند .پنجره ی  Camera Parametersبرای هر دو حالت در
شکل زیر به نمایش درآمده است( .با توجه به اینکه از دوربین غیر متریک استفاده شده است ،سرشکنی شبکه با
ثابت در نظر گرفتن پارامتر های توجیه داخلی منطقی نمی باشد و این وضعیت تنها برای بررسی تأثیر آن بر دقت
شبکه انجام شده است).

شکل  :2-4پنجره  Camera Parametersدر هر دو وضعیت
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در شکل  -4-3پنجره ی  Project summaryبرای هر دو وضعیت به نمایش در آمده است.
Adjust

Fix

شکل  :3-4پنجره ی Project summary

نمودار زیر میزان خطا در این دوحالت را نمایش می دهد.
Error
0.6
0.4
0.2
0
Fix

Adj
Error

نمودار -2-4تأثیر سرشکن نمودن پارامتر های توجیه داخلی
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همانطور که نمودار نشان می دهد برخالف تصور دقت شبکه در حالت ثابت بودن پارامتر های توجیه داخلی
بیشتر است .و این در حالی است که از دوربین غیرمتریک استفاده شده است.
 -4-3-3بررسی تغییرات شبکه با افزودن Scale Bare

در این بخش به بررسی میزان تغییرات دقت شبکه با افزایش  Scale Bareها پرداخته می شود .در زیر نتیجه
سرشکنی با یک و چهار مقیاس به نمایش درآمده است .هر  Scale Bareیک درجه آزادی به شبکه اضافه می کند
بنابراین انتظار می رود دقت شبکه با افزایش تعداد  Scale Bareها افزایش یابد .این درحالی است که درجه ی
آزادی زیاد می باشد .بنابراین انتظار می رود تغییرات دقت کوچک باشد .در این مطالعه در مرحله ی اول  1و در
مرحله ی بعد از  Scale Bare 4استفاده شده است.
در شکل زیر پنجره ی  Project summaryبرای هر دو وضعیت به نمایش در آمده است.
1 Scale bare

4 Scale bare

شکل  :4-4پنجره ی Project summary
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نمودار زیر میزان خطا در این دوحالت را نمایش می دهد.
Error
0.436
0.434
0.432

0.43
0.428
0.426
1 scale

4 scale
Error

نمودار  :3-4تأثیر تعداد  Scale bareها بر دقت

در این شبکه بر خالف انتظار با افزایش تعداد  Scale Bareها دقت کاهش می یابد.
 -4-4مقایسه تغییرات دقت مدل خروجی در نرم افزار Agisoft Photoscan Pro
 -4-4-1تغییر در تعداد تصاویر

در این بخش از یک عارضه در دو گروه  4و  6تصویر أخذ می شود .به شیوه ی بیان شده در فصل سوم برای
هر دو گروه تصویر مدل سه بعدی تولید گردید .شکل های زیر میزان خطا در این دوحالت را نمایش می دهند.
(میزان خطا ها در نرم افزار  Agisoft Photoscan Proدر فایل خروجی پروژه نمایش داده می شود .با انتخاب
گزینه ی  Generate Reportاز نوار فایل این فایل در محل انتخاب شده تولید می شود).

شکل  :5-4خطای مدل تولید شده با  6تصویر
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شکل  :6-4خطای مدل تولید شده با  4تصویر

Error

0.5
0.4

0.3
4pic

0.2
0.1

6pic

0
Max reprojection
4pic

RMS reprojection

6pic

نمودار  :4-4تأثیر تعداد عکس در دقت شبکه

همانطور که انتظار می رود ،افزایش تعداد عکس ها سبب افزایش درجه آزادی شده و دقت شبکه را افزایش
می دهد.
 -4-4-2بررسی تغییرات شبکه با ثابت در نظر گرفتن پارامتر های توجیه داخلی

در این قسمت در سرشکنی شبکه در حالت اول پارامتر های توجیه داخلی ثابت در نظر گرفته شده و در
حالت دوم این پارامتر ها وارد شبکه سرشکنی می شوند( .با توجه به اینکه از دوربین غیر متریک استفاده شده
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است ،سرشکنی شبکه با ثابت در نظر گرفتن پارامتر های توجیه داخلی منطقی نمی باشد و این وضعیت تنها برای
بررسی تأثیر آن بر دقت شبکه انجام شده است).
 -4-4-2-1نحوه ی ثابت نمودن پارامتر های توجیه داخلی در Agisoft Photoscan Pro

از نوار  Toolsگزینه ی  Camera Calibrationانتخاب می شود تا پنجره ی زیر به نمایش در آید.

شکل  :7-4پنجره Camera Calibration

با فعال کردن گزینه  Fix Calibrationپارامتر های توجیه خارجی ثابت می شوند.
در شکل زیر میزان خطا در هر دو وضعیت نمایش داده شده است.
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جدول  -4-1خطای مدل تولید شده با سرشکن کردن پارامتر های توجیه داخلی

شکل  :8-4خطای مدل تولید شده با ثابت در نظرگرفتن پارامتر های توجیه خارجی

نمودار زیرمیزان خطا در این دوحالت را نمایش می دهد.
Error

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

adjusted
fix
Max reprojection
adjusted

RMS reprojection

fix

نمودار  :5-4تأثیر سرشکنی پارامتر های توجیه داخلی

همانطور که نمودار نشان می دهد دقت شبکه در حالت سرشکن شده بیشتر است.
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 -4-4-3بررسی تغییرات شبکه با افزودن Scale Bare

در این بخش بررسی میزان تغییرات دقت شبکه با افزایش  Scale Bareها پرداخته می شود .در زیر نتیجه
سرشکنی با یک و دو مقیاس به نمایش درآمده است .هر  Scale Bareیک درجه آزادی به شبکه اضافه می کند
بنابراین انتظار می رود دقت شبکه با افزایش تعداد  Scale Bareها افزایش یابد .با توجه به اینکه دقت شبکه در
این حالت بسیار زیاد می باشد ،انتظار می رود این تغییر تأثیر باالیی در درجه ی آزادی نداشته باشد .در این
مطالعه در مرحله ی اول 1 ،و در مرحله ی بعد از  Scale Bare 4استفاده شده است.

شکل  Scale Bars :9-4و میزان خطا در حالت  4مقیاس

شکل  Scale Bars :10-4و میزان خطا در حالت تک مقیاس
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نمودار زیر میزان خطا در این دوحالت را نمایش می دهد.
Error

1
0.8
0.6
1scale

0.4
0.2

4scale

0
Max reprojection

1scale

RMS reprojection

4scale

نمودار :6-4تأثیر تعداد  Scale bareها بر روی دقت

همانطور که نمودار نشان می دهد دقت شبکه در هر دو حالت برابر می باشد .همانطور که در قسمت 4-2
بررسی شد ،در نرم افزار  Australis7این مقادیر برابر نیستند .این تفاوت می تواند ناشی از تفاوت در شیوه ی
سرشکنی می باشد .به عبارت دیگر نرم افزار  Australis7مشاهدات عکسی و زمینی را همزمان سرشکن می کند،
در حالی که نرم افزار  Agisoft Photoscan Proمشاهدات عکسی و زمینی را به طور مستقل سرشکن می کند.
(نظر شخصی) و یا تغییرات دقت بسیار ناچیز بوده است.
 -4-5مقایسه تغییرات دقت مدل خروجی در نرم افزار ContextCapture Center Master
 -4-5-1تغییر در تعداد تصاویر
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در این بخش دو گروه تصویر در قالب های  4و  6تصویر از عارضه أخذ شده و مراحل تولید مدل برای هر
یک انجام می شود .در شکل زیر میزان خطا در این دو وضعیت نشان داده شده است .شکل های زیر پنجره ی
خطا شبکه پس از سرشکنی را نمایش می دهند.

شکل  :11-4خطا هنگام استفاده از 6تصویر

شکل  :12-4خطا هنگام استفاده از  4تصویر

نمودار زیر میزان خطا در این دوحالت را نمایش می دهد.
Error

2
6pic-auto ties
6pic-user ties
4pic-auto ties
4pic-user ties

1.5
1
0.5
0
Median
RMS of
Rms of
reprojection reprojection distance to
rays

6pic-auto ties

4pic-auto ties

6pic-user ties

4pic-user ties

نمودار -7-4تأثیر تعداد عکس در دقت شبکه
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همانطور که انتظار می رود ،افزایش تعداد عکس ها سبب افزایش درجه آزادی شده و دقت شبکه را افزایش
می دهد.
 -4-5-2بررسی تغییرات شبکه با ثابت در نظر گرفتن پارامتر های توجیه داخلی

در این قسمت در سرشکنی شبکه در حالت اول پارامتر های توجیه داخلی ثابت در نظر گرفته شده و در
حالت دوم این پارامتر ها وارد شبکه سرشکنی می شوند( .با توجه به اینکه از دوربین غیر متریک استفاده شده
است ،سرشکنی شبکه با ثابت در نظر گرفتن پارامتر های توجیه داخلی منطقی نمی باشد و این وضعیت تنها برای
بررسی تأثیر آن بر دقت شبکه انجام شده است).
شکل های زیر پنجره ی خطا شبکه پس از سرشکنی را نمایش می دهند.

شکل  :13-4خطا با سرشکن کردن پارامتر های توجیه داخلی

شکل  :14-4خطا با ثابت در نظر گرفتن پارامتر های توجیه داخلی

نمودار زیر میزان خطا در این دوحالت را نمایش می دهد.
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Error

2
1.5

6Adj-auto ties
Adj-user ties
Fix-auto ties
Fix-user ties

1
0.5
0
Median
RMS of
Rms of
reprojection reprojection distance to
rays

6Adj-auto ties

Adj-user ties

Fix-auto ties

Fix-user ties

نمودار  :8-4تأثیر سرشکنی پارامتر های توجیه داخلی

همانطور که نمودار نشان می دهد دقت شبکه در حالت سرشکن شدن پارامتر های توجیه داخلی بیشتر
است.
 -4-5-3بررسی تغییرات شبکه با افزودن تعداد تارگت ها

در این بخش یک بلوک عکسی در مرحله ی اول با استفاده از  6و در مرحله ی دوم با  4تارگت سرشکن می
شود .میزان خطا در این شبکه ها در شکل زیر به نمایش در آمده است.

شکل  :15-4خطا هنگام استفاده از  6تارگت

58

فصل چهارم  :ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

شکل  :16-4خطا هنگام استفاده از  4تارگت

نمودار زیر میزان خطا در این دوحالت را نمایش می دهد.
Error

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

6target-auto ties
6target-user ties
4target-auto ties
4target-user ties
Median
RMS of
Rms of
reprojection reprojection distance to
rays
6target-auto ties

4target-auto ties

6target-user ties

4target-user ties

نمودار :9-4تأثیر تعداد تارگتها در دقت شبکه

همانطور که نمودار نشان می دهد دقت شبکه با افزایش تعداد تارگت ها افزایش می یابد.
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 -4-6مقایسه  ContextCapture Center Masterو Agisoft Photoscan Pro
در انجام پروژه برای این دو نرم افزار فایل ورودی (تصاویر) و خروجی (مدل سه بعدی چهره) در نظر گرفته شده
است .بنابراین می توان با مقایسه ی مدل های تولید شده و پارامتر های آن ها به مقایسه این دو نرم افزار پرداخت.
تصاویر زیر مدل های ساخته شده توسط این دو نرم افزار نمایش می دهد.

شکل Agisoft Photoscan Pro :17-4
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شکل ContextCapture Center Master :18-4

همانطور که در تصویر نمایش داده شده است ،خروجی  ContextCaptureاز نویزکمتر ،بافت بهتر و کاملتر
تشکیل شده است .همچنین سرعت تولید مدل در این نرم افزار بیشتر و به پردازنده ی ضعیف تری نیاز دارد.
اگر چه خروجی نرم افزار  ContextCaptureبهتر می باشد ،اما این نرم افزار به ویژگی های عارضه و پارامتر
های تصویر برداری وابستگی شدیدی دارد ،به همین دلیل هنگامی که شرایط تصویر برداری از حالت Optimal

خارج می شود ،خطای مدل تولید شده افزایش می یابد .و این نرم افزار همواره در تشکیل مدل در شرایط تصویر
برداری مختلف موفق عمل نمی کند .به عبارتی دیگر  Agisoftجزئیات و میزان نویز باال را فدای تولید کلی مدل
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عارضه می کند .به عنوان مثال در مدل تولید شده در نرم افزار  ContextCapter Center Masterصفحات پس
زمینه تارگت ها که دارای بافت تکراری و یکسان می باشند ،به خوبی تشکیل نشده است.
در مقابل نرم افزار  Agisoftتنها به منظور فتوگرامتری برد کوتاه طراحی نشده است و می توان از آن در
فتوگرامتری هوایی نیز استفاده نمود .محیط آن کاربرپسندتر بوده و مراحل ایجاد مدل سه بعدی در آن ساده تر
است.
امکان شناسایی اتوماتیک تارگت ها در نرم افزار  Agisoftمزیت بزرگی نسبت به محصول شرکت Bentely

محسوب می شود .در این نرم افزار تمامی تارگت ها به صورت دستی شناسایی می شوند که زمانگیر و طاقت فرسا
می باشد.
از دیگر تفاوت های این دو نرم افزار  Scale Bareها می باشند .در نرم افزار  ContextCaptureتنها یک
مقیاس به شبکه معرفی می شود .در حالی که  Agisoftمی تواند از چندین مقیاس استفاده کند .نرم افزار با
استفاده از دقت مقیاس ها برای شبکه یک مقیاس کلی در محاسبه نموده و در تمامی مدل اعمال می شود.
نرم افزار  Acute viewerکه برای نمایش مدل ساخته شده در  ContextCaptureاستفاده می شود ،توانایی
چرخش  360درجه ندارد که این موضوع یکی از مشکالت قابل چشم پوشی در این نرم افزار است.
 -4-7نتیجه گیری کلی
تمامی نرم افزار های موجود مزایا و معایب خاص خود را دارد ،در نتیجه یادگیری استفاده از نرم افزار های
مختلف ضروری می باشد .در این پروژه ویژگی ها ،مزایا و معایب  3نرم افزار Agisoft PhotoScan ،Australis

 Proو  Bentely ContextCapture Center Masterبررسی گردید.
در مجموع برای افرادی که از دانش و تجربه کافی برای تولید مدل سه بعدی برخوردار نیستند ،به علت
سهولت زیاد ،استفاده از نرم افزار  Agisoftمناسب تر است .اما اگر قصد تولید یک مدل با کیفیت (مثال به عنوان
ورودی پرینتر سه بعدی) دارید نرم افزار  ContextCaptureانتخاب مناسبتری می باشد .بافت تولید شده در نرم
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افزار  Australisاز کیفیت پایینی برخوردار است .بلوک هایی که هدف آن ها استخراج مختصات سه بعدی از تعداد
محدودی تصویر می باشد ،بهترین کاربرد برای این نرم افزار است.
 -4-8پیشنهاد برای تحقیقات آینده
تمرکز این پروژه بیشتر بر روی تولید می باشد .همواره مدل های سه بعدی به عنوان خروجی نهایی مد نظر
نیست و با توجه به شرایط و نیاز ها محصوالتی نظیر  Ortho Photoو  ...از آن ها تولید می شود .بنابراین انتظار
می رود در آینده محصوالتی که از مدل تولید می شوند ،بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
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