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فتوگرامتری برد کوتاه فیتعر 

تاریخچه ی فتوگرامتری برد کوتاه 

کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه 
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 فصل اول : مقدمه و کلیات

2 

 

 :فتوگرامتری برد کوتاه فیتعر -1-1

یزیکی فبرای مشخص کردن هندسه سه بعدی )موقعیت، اندازه و شکل( عوارض فتوگرامتری تکنیکی        

فیر اجسام تاویر دو بعدی اخذ شده از آن هاست،همچنین علم اندازه گیری و از طریق اندازه گیری و تحلیل تص

دسته کلی  به دو به طور کلی، فتوگرامتریمورد نظر از طریق تصویر بدون برقراری تماس مستقیم با آنها می باشد. 

واپیما بدست هوایی و زمینی تقسیم بندی می شود. در فتوگرامتری هوایی، تصاویر از طریق عکس های هوایی از ه

تری زمینی )که می آید که امکان تهیه نقشه های توپوگرافیک و کاربری را با جزئیات فراهم می کند. در فتوگرام

شود که  تصاویر در نزدیک و یا روی سطح زمین اخذ می آن را فتوگرامتری غیر توپوگرافیک نیز می نامند(،

ا دوربین هر دو تاطالعاتی دقیق و جزئی از ابعاد عوارض را فراهم می کند. هنگامی که اندازه عارضه و فاصله آن 

  .متر باشد، فتوگرامتری زمینی را فتوگرامتری برد کوتاه تعریف می کنند 100کمتر از 

عموالً به سمت ایجاد شبکه ای وسیع از دوربین ها، اخذ چندین تصویر متقارب )مفتوگرامتری برد کوتاه، با 

ن به دقت های مرکز عارضه( از اطراف عارضه، استفاده از کمپراتور های رقومی و پردازش تصاویر، قادر به رسید

د نقاط زیاد بر روی تعدامتر( و با  10باال می باشد. پر واضح است که برای عوارضی با ابعاد بزرگ )مثالً بیشتر از 

به  بعدی دارد آن، فتوگرامتری در مقایسه با تئودولیت، توانایی های به مراتب بیشتری در اندازه گیری های سه

رداری سریع، بطور خالصه، ویژگی های مهم فتوگرامتری برد کوتاه را می توان عدم تماس مستقیم با اشیاء، عکس 

ده، توانایی ل و ارزان )مقرون به صرفه(، سیستم های اتوماتیک پردازش دادسترسی آسان به دوربین های دیجیتا

 .استفاده از آن برای عوارضی با ابعاد مختلف و داشتن انعطاف در ارزیابی دقت برشمرد 

تفاوت اصلی بین فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه در نحوه تصویربرداری است که این خود باعث می شود که 

تم های فتوگرامتری هوایی برای برد کوتاه نیز استفاده نمود. همانطور که می دانید در تصویربرداری نتوان از الگوری

هوایی با استفاده از هواپیماهای سرنشین دار، سعی می شود که تصاویر اخذ شده نزدیک به قائم باشند و تصاویر 

مراکز تصاویر تا حد زیادی با یکدیگر برابر  این فاصله بین کمترین دورانها را در سه محور داشته باشد. عالوه بر

است. این فرضیات باعث می شود که الگوریتم های مورد استفاده در پردازش تصاویر هوایی کمی ساده تر شده و 

 .شود راحت تر عملیات تبدیل تصویر به نقشه انجام



 فصل اول : مقدمه و کلیات

3 

 

رداری برد کوتاه، شید در تصویرباما در فتوگرامتری برد کوتاه چنین فرضیاتی وجود ندارد. اگر توجه داشته با

ی کند و این تصویربرداری م” همگرا“شخص با استفاده از دوربینی که در دستش دارد از زوایای مختلف و بصورت 

تفاوت  یکدیگر همچنین فاصله مراکز تصاویر با باعث می شود که زاویه تصاویر نسبت به جسم بصورت قائم نبوده و

 .یگر نمی توان از الگوریتم های فتوگرامتری هوایی استفاده نمودداشته باشد. به همین دلیل د

ود آمدن همین موارد باعث می شودکه الگوریتم های فتوگرامتری کمی تغییر کرده و در نتیجه باعث بوج

 .شاخه ای به نام فتوگرامتری برد کوتاه می شود

 :تاریخچه ی فتوگرامتری برد کوتاه  -2-1

گرامتری توسط بر می گردد؛ زمانی که اولین سیستم فتو 1840تاریخچه فتوگرامتری برد کوتاه به سال های       

 Laussedat، 1849به وجود آمد. در سال  Aime´ Laussedatکلنلی از ارتش مهندسین فرانسه به نام 

کادمی علوم آرت رسمی توسط برای اولین بار از عکس های زمینی برای تدوین نقشه استفاده کرد. این روش به صو

رفته گنقشه شهر پاریس را با استفاده از عکس های  Laussedatپذیرفته شد. بعدها  1862مادرید در سال 

وجه به به نمایش گذاشت. با ت 1867شده از پشت بام ساختمان ها تهیه کرد و در نمایشگاه پاریس در سال 

زمینه  می دانند. یک پیشگام دیگر در "پدر فتوگرامتری"را به عنوان  Laussedatکارهای پیشگامانه وی، 

اختمان ساو بسیاری از بناهای تاریخی، کلیساها و  است. Meydenbauerفتوگرامتری برد کوتاه معمار پروس 

، 1885ثبت کرد. در سال  Laussedatها را با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه و بر اساس تکنیک های 

Meydenbauer معماری تاسیس کرد. ساختمان های ثبت منظور به برلین در دولتی سهموس یک 

و بسیاری دیگر از فتوگرامتریست ها موجب  Meydenbauerو   Laussedatدستاورد های پیشگامانه      

شد که یکی از مهم ترین اتفاق ها در تاریخ  1910در سال  (ISP)به وجود آمدن سازمان بین المللی فتوگرامتری 

، کمیسیون فنی سازمان شروع به کار در زمینه های مشخصی از فتوگرامتری از 1926فتوگرامتری است. در سال 

جمله فتوگرامتری هوایی، زمینی، معماری و مهندسی کرد. از آن به بعد، فتوگرامتری برد کوتاه به عنوان شاخه 

، زمانی که فتوگرامتریست ها شروع به 1960توگرامتری زمینی در نظر گرفته شد و عمالً تا سال های ای از ف

، به دلیل توسعه سریع 1970نادیده گرفته شد. تا سال های  کردند، استفاده از دوربین های ارزان و غیر سفارشی
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و با پیدایش  1990این شتاب در سال های در تکنولوژی کامپیوتر، استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه شتاب گرفت. 

 عصر دیجیتال، با سرعت بیشتری ادامه کرد.

 1850وره اول از دوره تقسیم کرد. د 4، تاریخچه فتوگرامتری برد کوتاه را می توان به Gruenبنا بر سخنان      

این دوره، تئوری  بود که پایه و اساس این تکنولوژی را از طریق بررسی سیستم های پایه ایجاد کردند. در 1984تا 

بکه های مکانی، روش های تحلیل شها توسعه یافتند که از جمله آن ها می توان به الگوریتم های پردازش تصاویر، 

CCD  وم سال دها برای ثبت تصاویر دیجیتال و روش های کمترین مربعات برای تناظر یابی اشاره کرد. دوره

کالیبراسیون  را شامل می شود که در آن تمرکز بر توسعه سیستم های اولیه آزمایشی از قبیل 1988تا  1984های 

ا بود. و همچنین روش های سریع اخذ و پردازش داده ه (CCD)دیجیتال  و کاربرد سیستم های تصویر برداری

تغییر یافت.  "شینفتوگرامتری برد کوتاه و بینایی ما"به  ISPدر طول این دوره که با رشد سریعی همراه بود، نام 

صورت گرفت. ه بود که در آن پذیرش و مقبولیت بیشتر و بهبود فتوگرامتری برد کوتا 1992تا  1988دوره سوم از 

ه سوم، سیستم در این دوره، پیشرفت ها معطوف به رشد سریع کاربردها و به کارگیری عملی تحقیقات بود. در دور

به اندازه کافی  های کامالً اتوماتیک در حال تحقیق وبررسی بود و اندازه گیری های دقیق فتوگرامتری برد کوتاه

کلی پیوسته وره ای است که فتوگرامتری برد کوتاه رقومی به شتا به حال(، د 1992رشد کرد. دوره چهارم )از 

سلی توسعه یافت. یک مثال خوب از این پیشرفت سنجنده های تصویری است. در طی این مدت، چیپ های پیک

 CCDیپ های بزرگتر با تراکم باال و پیکسل های کوچک تر، قابل استفاده شدند و امروزه عمالً امکان ساخت چ

ایر سمیکرومتر فراهم است. عالوه بر سنجنده های تصویری، قیمت  5و ضخامت  20000در  20000با ابعاد 

ی از تجهیزات سیستم های فتوگرامتری به میزان قابل مالحظه ای کاهش یافت که در نتیجه آن طیف بیشتر

ک داده از وماتیکاربردها در مسائل مهندسی به وجود آمد. توسعه سیستم های کامالً رقومی، اخذ و پردازش ات

ه شمار می بطریق سیستم های بینایی ماشین و همچنین تفسیر سریع داده ها از پیشرفت های دیگر در این دوره 

  .آید

د، به شرایطی را که در آن روش های اندازه گیری فتوگرامتری مفید بو E. H. Thompson، 1962در سال   

 شکل زیر خالصه کرد:



 فصل اول : مقدمه و کلیات

5 

 

ورد نظر غیر قابل دسترسی و یا به سختی قابل دسترسی باشد؛ دوم، زمانی که عارضه ...اول، زمانی که عارضه م"

صلب نبوده و ابعاد لحظه ای آن الزم باشد؛ سوم، زمانی که در حین اندازه گیری، مشخص نباشد که چه اندازه 

 "گیری هایی الزم است و چهارم این که وقتی عارضه بسیار کوچک باشد...

یری های مستقیم روی گ می توان سه مورد دیگر نیز اضافه کرد: زمانی که استفاده از اندازه البته به موارد باال

از باشد و وقتی عارضه تاثیر گذاشته و یا فرآیندی را در اطراف آن مختل کند، زمانی که نتایج لحظه ای مورد نی

 که ثبت و اندازه گیری همزمان تعداد بسیار زیادی از نقاط الزم باشد.

 رد های فتوگرامتری برد کوتاهکارب -3-1

ا محدود مهمترین مزیت این سیستم عبارت است از پایین بودن زمان مشاهدات صحرایی و از آن مهم تر ن

ای به بودن تعداد نقاط انتخابی برای رفتار سنجی موضوع نسبت به روش ژئودزی است. از مهمترین مزیت ه

 :ژئودزی به قرار زیر است کارگیری روش فتوگرامتری برد کوتاه نسبت به روش

 کم اخذ داده ها و پردازش سریع مدت زمان

 رمستقیم نبودن با شی مورد نظ در ارتباط

 استخراج داده ها با دقت و دانسیته باال

 دارد دقابلیت باالی بکارگیری در جاهایی که خطر پخش مواد مضر وجو

 GIS Based  ،CAD Based قابلیت ورود به سیستم های

 Thermal استفاده از تصاویرامکان 

 در البراتوار و کم هزینه بودن این روش بازسازی سریع

ارتباط بین ایستگاه های ژئودتیکی و ساده بودن و قابلیت انعطاف پذیری باال در ایستگاه  ایجاد مشکل بودن

 گذاری فتوگرامتری برد کوتاه
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 همگن دستیابی به اطالعات

 نقاط شی اندازه گیری همزمان تمام

 Real Time بکارگیری در حالت آنی

 CCD با توجه به پیشرفتهای اخیر در تولید ۱:۱۰۰۰۰۰دستیابی به دقت های باالتر از 

فتوگرامتری برد  امروزه با دراختیار بودن دوربین های ویدیویی و رقومی نسبتاً ارزان، کاربرد های جدیدی در   

برد های بسیاری فتوگرامتری برد کوتاه کارهر چند که به طور خالصه می توان گفت که  .کوتاه به وجود آمده است 

 اما ، ا دارددر صنعت، بیو مکانیک، شیمی، بیولوژی، باستان شناسی، کشاورزی، اتومبیل سازی و مهندسی هوا فض

 خواهد شد:برای بررسی دقیق تر این موضوع، مثال هایی از مهمترین کاربرد های آن در ادامه ذکر 

 صنعت هوا فضا 

 اندازه گیری آنتن های سهموی 

 کنترل مونتاژ 

 بازرسی از ابزار و وسایل 

 

 پزشکی قانونی، کارهای پلیسی 

 ثبت تصادفات 

 اندازه گیری صحنه جرم 

 اندازه گیری اشخاص 
 

 علوم طبیعی 

 اندازه گیری جریان مایع 

 توپوگرافی موج 

 کریستال رشد 
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 مهندسی 

  های بزرگ مهندسی عمراناندازه گیری سایت 

 اندازه گیری تغییر شکل 

 اندازه گیری تونل و خط لوله 

 استخراج معدن 

 

 

 

 

 

 پزشکی و فیزیولوژی 

 اندازه گیری دندان 

 فقرات ستون شکل تغییر 

 جراحی پالستیک 

 ارگونومی و حرکت تحلیل و تجزیه 

 جراحی به کمک کامپیوتر 
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 سیستم های اطالعاتی 

  اطالعاتیساخت سیستم های 

 مدیریت تسهیالت 

 برنامه ریزی تولید 

 

 

 

 معماری، میراث فرهنگی، باستان شناسی 

 اسناد و مدارک ساختمانی تاریخی 

 اندازه گیری تغییر شکل 

 بازسازی ساختمان های تخریب شده 

 نقشه برداری سایت های حفاری 

 مدل های سه بعدی شهری 
 

 

 

 

 صنعت اتومبیل سازی،ماشین سازی و کشتی سازی 

 بازرسی از ابزار و وسایل    

 مهندسی معکوس طراحی مدل                                                    

 کنترل ساخت و تولید 

 ثبت و تحلیل تست های ایمنی خودرو             

 کالیبراسیون روبات 
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 اهداف و روند گزارش کار -4-1

 آن نجاما از هدف که باشد می " پروژه " عنوان تحت پیشرفته فتوگرامتری درس از بخشی رو پیش تحقیق     

 می آن نجاما ضوابط و شرایط شناخت و ساده عملی پروژه چند انجام ، بردکوتاه فتوگرامتری مبانی با آشنایی

 Contextو  Agisoftو  Australis7رهای افزا نرمبا استفاده از   بعدی سه مدل ایجاد هدف  تحقیق این در باشد

Capture، شده یجادا بعدی سه مدل وتحلیل عکسبرداری شرایط تحلیل ، هاافزار نرم این با کار اصول و مبانی 

 اهداف از با استفاده از روش های مختلف و مقایسه ی مدل های ایجاد شده و بررسی دقت در حالت های مختلف

 .باشد می تحقیق این در رو پیش

 به دوم فصل در. بود آن کاربردهای و تاریخچه همراه به کوتاه برد فتوگرامتری معرفی شامل گزارش اول فصل   

 تحلیلی ایه روش معرفی و ها تارگت انواع عکسبرداری، های روش: جمله از کوتاه برد فتوگرامتری اصول تئوری

. است آن ملیع انجام و پروژه معرفیآموزش نرم افزار های مدنظر و  به مربوط سوم فصل.  پردازیم می  مسئله حل

 خواهد ذکر نجمپ فصل در نیز آن در استفاده مورد مراجع و گرفته قرار چهارم فصل در پروژه نتایج تحلیل و ارائه

 . شد
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 دومفصل  -2

 

 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 

 
 

 

 

کوتاه برد فتوگرامتری پروژه یک انجام مراحل 

 عکس برداریمفاهیم 

 برداری عکس های روش 

 ها آن انواع و ها تارگت 

روش های تحلیلی حل مسئله 
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 انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاهمراحل  -1-2

وضیح داده شده به طور خالصه در ادامه تبرای انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه، مراحلی باید طی شود که 

 است:

 ثبت -1-1-2

 :تارگت گذاری

ازه گیری انتخاب تارگت و وصل کردن آن به عوارض مورد نظر برای افزایش اتوماسیون و دقت اند

 تارگت در تصاویر

 :تعیین نقاط کنترل یا میله های مقیاس

ی کنترل( و یا طول هامرجع )ایجاد یک سیستم مختصات شیئی جهانی از طریق تعریف نقاط 

 مرجع )مقیاس ها(

 ثبت تصویر :

 اخذ تصویر آنالوگ یا دیجیتال از عارضه مورد نظر با یک سیستم فتوگرامتریک

 

 پیش پردازش -2-1-2

 محاسبات:

ز سرشکنی امحاسبه مختصات نقاط مرجع و یا فواصل از مشاهدات نقشه برداری )مثالً با استفاده 

 شبکه(

 الوگ( و چاپ:باز کردن )برای عکس های آن

 کارهای آزمایشگاهی فتوگرامتری )باز کردن فیلم، چاپ و ساخت محصوالت فتوگرامتریک(

 رقومی سازی )برای عکس های آنالوگ(:

 تبدیل عکس های آنالوگ به تصویر دیجیتال )اسکن کردن(

 آرشیو:عدد گذاری و ساختن 

 ره سازی عکس هاعدد دادن به عکس ها برای تشخیص تصاویر و ساختن آرشیو یا ذخی
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 توجیه -3-1-2

 اندازه گیری نقاط عکسی:

 تشخیص و اندازه گیری نقاط مرجع

ی تشخیص و اندازه گیری نقاط گرهی )نقاطی که در دو یا چند عکس مشاهده شده اند؛ برا

 تقویت شبکه(

 تقریب:

 ی شوند.ممحاسبه تقریبی مقادیر اولیه پارامتر های مجهولی که در سرشکنی دسته اشعه محاسبه 

 سرشکنی دسته اشعه:

ئی یک برنامه سرشکنی که به طور هم زمان پارامترهای توجیه داخلی، خارجی و مختصات شی

 نقاط را محاسبه می کند. از این مقادیر در تحلیل های بعدی استفاده می شود.

 :   حذف اشتباهات

 آید. حین اندازه گیری )دستی( نقاط عکسی به وجود می تشخیص و حذف اشتباهاتی که معموالً

 

 اندازه گیری و تحلیل -4-1-2

 اندازه گیری نقاط منفرد :

 ایجاد مختصات سه بعدی شیئی نقاط برای پردازش های عددی بعدی

 ترسیم گرافیکی:

لکترونیکی نقشه ها و فایل های ا تهیه نقشه های مقیاس دار در فرم آنالوگ یا رقومی )نسخه سخت

 (GISیا  CADرای مدل های ب

 :orthoترمیم / تصویر 

ا حذف را نسبت به یک صفحه مرجع حذف کند )ترمیم( و ی tiltتولید موزائیک تصاویر که اثر 

 (orthoاثر پرسپکتیو )تصویر 
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 مفاهیم عکس برداری -2-2

 طراحی شبکه   -1-2-2

اثیر ت این بخش چون باشد می مهمی بسیار قسمتهای از یکی شبکه طراحی کوتاه برد فتوگرامتری درکارهای

 نمی جایی رهشده  ذکر موارد به توجه با بردکوتاه فتوگرامتری در . کارخواهد داشت نهایی دقت برروی مستقیمی

 طراحی نگامه ,را  قیودزیر یکسری نظر مورد دقت به رسیدن برای ناگزیریم پس . نمود انتخاب را ایستگاه توان

 کنیم . وعکسبرداری لحاظ شبکه

 

  مقیاسقید  -2-2-2

 یرتعریف میز انتشارخطا بصورت براصل مبتنی وتجربی تقریبی رابطه یک براساس  ازشی دوربین حداکثرفاصله

 : شود

𝐷𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑚𝑎𝑥=2𝐷0 𝑓 √𝑘𝑞 𝑆𝑝 𝜎𝑖 1 
 

 مورد ازه گیریاند نسبی خطای 𝑆𝑝 ، عکسها تکرار k کانونی، فاصله f درآن قید ترین ومحدودکننده مهمترین

)q<1<0( استحکام شبکه q ، عکسی مختصات گیری اندازه خطای ، ابعادشی حداکثر کاری شعاع 0𝐷 ، تقاضا

 ند . گیر درنظر می 1.8 متوسط بطور را q عموما که است استریو شبکه به نسبت همگرا شبکه استحکام

 

 ) شی از دوربین فاصله حداکثر) تفکیک قدرت قید -3-2-2

𝑫𝑹𝒆𝒔𝒎𝒂𝒙=𝐟 𝑫𝐭 𝒔𝒊𝒏𝝋 𝑰𝑹𝒆𝒔 𝑻𝑷𝒆𝒍𝑵𝒐 2 
 

 𝑇𝑃𝑒𝑙𝑁𝑜،  ) یلیمترم به ( تارگت ابعاد 𝐷t ، تارگتها باصفحه دوربین اپتیکی امتداد برخورد آن در که φ زاویه

 به ، ویر وتارگتتص کیفیت به بسته که بوده گیری اندازه قابل تارگتهای تصویر به مربوط تعدادپیکسلها حداقل

 است .  تصویر تفکیک قدرت 𝐼𝑅𝑒𝑠 و باشد می پیکسل ٨ تا٥ بین عددی متوسط طور
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 کاری فضای قید -4-2-2

 کامپیوتری گرافیکی درمحیط مناسبی تقریب رابا وخودشی ) وموانع ستونها ، دیوارها ( کاری محیط باید ابتدا

 دایجا کارفضای  محدودیت بواسطه که ازشی دوربین ممکن فاصله حداکثر سپس کرد سازی وشبیه مدلسازی

 نمود .  وذخیره محاسبه بافر - زد مانند الگوریتمهای راتوسط است شده

 برداری عکس های روش  -3-2

 نشان داده شده است. 2روش های موجود در عکس برداری فتوگرامتریک در شکل 

رداری بدیجیتال، سیستم های پردازشی و عکس علیرغم پیشرفت های سریع و چشم گیر اخیر در تکنولوژی     

هایی  آنالوگ از لحاظ در دسترس بودن دوربین ها و ظرفیت مناسب برای ذخیره سازی اطالعات، هنوز مزیت

لی روش آنالوگ، دارند. جمع آوری عکس ها در این روش بر اساس مهارت و تجربه اپراتور انسانی است. از معایب اص

ا مشاهده رآیند شیمیایی و خشک شدن ماده عکسی، قبل از زمانی است که بتوان عکس رتاخیر زمانی ناشی از ف

ز دقت کرد. محدودیت دوم در ثبات هندسی عکس گرفته شده است که موجب می شود اندازه گیری بر روی آن ا

 کم تری برخوردار باشد.

اویر از ادر به تهیه مستقیم تصروش دیجیتال، همان گونه که در سمت راست شکل نشان داده شده است، ق    

صورت  سنسور است. مزیت عمده روش دیجیتال این است که می توان اندازه گیری و پردازش های عکسی را به

ز داده، عمالً امکان انجام اتوماتیک و با دقت باال انجام داد. عالوه بر این، تصاویر دیجیتال با ارسال جریانی پیوسته ا

 هم می کنند.پردازش های آنی را فرا

اسکن کردن یا به اصطالح رقومی سازی عکس های آنالوگ توسط یک اسکنر مناسب، راه حلی ترکیبی از مزایای    

خود زمان  "رقومی سازی"عکس های آنالوگ و مزایای تصاویر دیجیتال است اما با این وجود، اضافه شدن مرحله 

 گیری مجدد نیز موجب کاهش کیفیت عکس اصلی می کردد.بر بوده و فرآیند نمونه 

 

 

 روش های عکس برداری
 باز کردن فیلم رقومی سازی

 دیجیتال آنالوگ
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 تنظیمات عکس برداری -1-3-2

به عارضه است. معموالً منظور از تنظیمات عکس برداری چینش ایستگاه های عکس برداری و امتداد دید آن ها 

 در فتوگرامتری از یکی از حاالت زیر به عنوان تنظیمات عکس برداری استفاده می شود:

 اخذ یک عکس -1-1-3-2

به دست آوردن اطالعات سه بعدی از یک عکس فقط زمانی ممکن است که اطالعات هندسی اضافه      

ت که معموالً برای ترمیم و ای در مورد عارضه مورد نظر در دسترس باشد. اخذ یک عکس روشی اس

استفاده می شود. دقت اندازه گیری عوارض و توانایی تمایز آن ها در درجه اول به مقیاس  orthoتصاویر 

عکس بستگی دارد. اندازه گیری قطعات مهندسی دو وجهی نمونه ای از کاربرد روش اخذ یک عکس می 

 باشد.

 اخذ دو عکس استریو -2-1-3-2

زمانی اخذ می شوند که فرآیند تلفیق آن ها توسط استروسکوپ های اتوماتیک  تصاویر استریو معموالً     

یا بصری صورت گیرد. پردازش های بصری نیازمند دو امتداد دید نزدیک به هم هستند چون چشم انسان 

تنها می تواند تصاویری را تفسیر کند که زاویه تقارب محدودی داشته باشند. البته برای تصاویر استریو 

یتال، این شرط الزم نیست در نظر گرفته شود. مثالی از کاربرد تصاویر استریو، در صنعت است که دیج

 قابل اندازه گیری هستند. به کمک آن سطوح با فرم آزاد

 

 پردازش آنالوگ )بصری( پردازش دیجیتال )اتوماتیک(
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 اخذ چندین عکس -3-1-3-2

ع، عارضه این روش محدود به انتخاب ایستگاه های عکس برداری و امتداد های دید نیست. در واق      

ا در آن ها هسط تعداد نا محدودی از تصاویر در زوایای مختلفی که امکان تقاطع دسته اشعه مورد نظر تو

ن مختصات شیئی در این روش از طریق مثلث بندی چندی وجود داشته باشد، عکس برداری می گردد.

رین تعکس به دست می آید. الزم به ذکر است که در فتوگرامتری برد کوتاه، اخذ چندین عکس شایع 

 ش بوده و بیشتر از دو حالت دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. رو

 ها آن انواع و ها تارگت  -4-2

کم و البته کافی بر  معموالً در پروژه های فتوگرامتری برد کوتاه، زمانی از تارگت ها استفاده می شود که با تعداد

الیلی مختلفی دروی سطح عارضه مورد نظر قرار گرفته و به اندازه کافی کنتراست داشته باشند. از تارگت ها به 

 استفاده می شود که برخی از آن ها عبارتند از: 

 ایش دقتافز 

 تشخیص و اندازه گیری اتوماتیک نقاط 

 فراهم کردن نقاط منحصر بفرد تعریف شده برای اندازه گیری و مقایسه 

 برای اندازه گیری های ژئودتیک نقاط کنترل 

 .برای عوارض نقطه ای طبیعی که به اندازه کافی قابل تشخیص نباشند 

رداری و امتداد بیمات دوربین مورد نظر )ایستگاه های عکس ابعاد و نوع تارگتی که استفاده می شود بستگی به تنظ

اده شده تارگت های استف دیدشان، مقیاس عکس، توان تفکیک( و میزان روشنایی )منبع نور و جهت آن( دارد.

 یک از انواع زیر هستند:  معموالً

 دایره های سیاه روی پیش زمینه سفید (1

 دیود های نوری (2

 Retro-Reflectiveفیلم های  (3

 ارگت های کد دار و ت (4

 تارگت های رنگی (5
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 :(Retro Reflectکننده) منعکس تارگتهای -1-4-2

 اغلب یردکهگ قرارمی مورداستفاده کوتاه برد فتوگرامتری اکثرکارهای در که باشد می معمولی تارگتهای همان

 بهاییابرچس کاغذ وسپس برروی طراحی CAD ابتدادرمحیط تارگتها این شکل. ویاکاغذهستند پالستیک جنس از

 . شود می نصب نظر مورد موضوع وبرروی تهیه مخصوص

 :( Projector پروژکتوری ) تارگتهای -2-4-2

 یتهدا موضوع سمت به منظمی وراستای جهت با که هستند نوری پرتوهای همان درواقع تارگتها این جنس

 مورداستفاده شندبا باالراداشته باروشنایی نقاط وتشخیص گیری اندازه قدرت افزار نرم وقتی تارگتها این . شوند می

 .دارند کاربرد است کوچک جسم ابعاد که مواقعی در بیشتر تارگتها ع نو این . گیرد قرارمی

 :(Hand probeایی) میله تارگتهای -3-4-2

نقاط بدون  گیری هانداز توانایی که سیستمهایی در درواقع،  on-lineدرسیستمهای  بیشتر تارگتها ینا

 برروی به حرکت ادرق که ایی میله وسیله یک از تارگتها این . گیرند می قرار مورداستفاده دارند را تارگت از استفاده

 .است یافته تشکیل است ردیابی قابل که مشخص های نشانه ،ویکسری موضوع

 :شوند می بندی تقسیم کلی دوقسمت به کننده منعکس تارگتهای

 کننده منعکس تارگتهای -4-4-2

 ٩۰ تا ٦۰ بین باید ی عکسبردار شودزاویه استفاده صاف باسطح کننده منعکس تارگتهای از که حالتی در

 یعنی. است پذیر نیزامکان بازتر زاویه با عکسبرداری شود استفاده کروی تارگتهای از که درصورتی. باشد درجه

 مورد عارضه به وبستگی پیچیده بسیار تارگتها این ونصب طراحی ولی رود می باالتر عکسبرداری برای انعطاف

 گذشته در. شود می استفاده مدل گیری واندازه تشکیل برای تارگتها ازاین (GOUDARD, 2003) .دارد مطالعه

 تصاویر وآنالیز پردازش که بااین کردند می استتفاده مدل گیری واندازه تشکیل توجیه، برای تارگتها نوع این از فقط



 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاهفصل دوم: 
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انسانی  عامل زیرا نبود؛ ی زیاد سرعت هنوزدارای گیری واندازه پردازش حال این با شد می تیک انجاماتوما صورت به

 باهوش طراحی سیستم یک شد سعی بنابراین داشت حضور نقاط وتشخیص گیری ،اندازه پردازش هنوزدربخش

 کددار تارگتهای رو دهدازاین انجام اتوماتیک رابصورت گیری واندازه وپردازش تارگتهاراشناسایی بتواند که شود

 (Fraser, 1999) گردید طراحی

 

 کننده منعکس تارگتهای: 21شکل 

 کددار تارگتهای -5-4-2

 تطابق وکار ییشناسا را تارگتها راحتی به بتواند افزار نرم اینکه برای هستند، ایی ویژه طراحی و شکل دارای

 توجیه رامترهایپا تارگتها این کمک به واقع در. شود معرفی افزار نرم به تارگتهاباید ،شکل دهد انجام سریعتر را

 Full باعث عامل واین آیدمی  بدست عامل دخالت وبدون اتوماتیک بصورت ( دوربینها وموقعیت وضعیت) خارجی

automatic .شدن کارها می شود 
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 تارگت کد دار: 2شکل

 : تارگت اندازه -6-4-2

 اندازه گیری وقطرنشانه عکس تفکیک تادوربین، قدرت شی عکس، فاصله ها، هندسه تارگت اندازه تعیین در

 تارگت واندازهفاصله  بین رابطه توان می زیر نمودار طبق. ،باید مدنظر قرارگیرد استفاده مورد گیری اندازه دردستگاه

 (Setan, 2003) .نمود رامشخص

 

 رابطه بین اندازه تارگت با فاصله :3شکل 
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مختصات  دقت کوچکتر باشد در اینصورت پیکسل 3 از نباید درتصویررقومی تارگت قطر که بدانیم باید

بیشتر  یا پیکسل  5 درحدود تارگت ابعاد آزمایشی کارهای برای آید می بدست زیرپیکسل حد در تصویری

 مناسب می باشد.

 مسئله حل تحلیلی های روش  -5-2

روش های مختلفی برای حل مسائل فتوگرامتری به روش تحلیلی وجود دارد که معموالً بر اساس تعداد عکس     

های دخیل دسته بندی می گردند. مفهوم مشترک میان تمامی روش های موجود این است که ارتباط بین اطالعات 

ید. با توجه به این که مفاهیم عکسی و هندسه عارضه توسط پارامترهای توجیه داخلی و خارجی به وجود می آ

توجیه داخلی و خارجی به تفصیل در کتاب ها و مراجع مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند، از ذکر آن ها در این 

صرفه نظرمی کنیم . گزارش 
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  سومفصل  -3

 

و  Australis7آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار 

Agisoft PhotoScan Professional  و

ContextCapture Center Master 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه 

افزار نرم با کار مراحل Australis7 
افزار نرم با کار مراحل Agisoft PhotoScan Professional    

 مراحل کار با نرم افزارContextCapture Center Master  
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 مقدمه -1-3

ی تواند بسیار کار مبهترین نرم افزار در حال حاضر با توجه به نرم افزار های فراوان موجود در بازار انتخاب 

ین فصل توضیح اساز باشد پس الزم است برنامه های کلیدی شناخته شوند و نحوه ی کار با آنها فراگرفته شود،در 

 مختصری در باره ی سه نرم افزار مد نطر داده می شود.

 Australis7مراحل کار با نرم افزار  -2-3

 و عکس برداریتارگت گذاری  -1-2-3

صب کرد هم چنین ناید تارگت های مورد استفاده در این نرم افزار را آماده کرده و در محل مناسب در ابتدا ب

اید تعداد و تعدادی از تارگت ها را بروی شی مورد نظر که قرار است مدل سه بعدی آن ساخته شود قرار گیرد ب

ید از جهات ا ساخته شود، سپس بانحوه ی پراکندگی این تارگت ها به گونه ای باشد بافت جسم مورد نظر تقریب

ینکار مفید عکس می تواند برای ا 6تا  4مختلف از عارضه ی مورد نظر چندین عکس همگرا گرفته شود که تعداد 

 .تارگت ها به همراه جسم مورد نظر نشان داده شده اند زیر باشد. در شکل

 

 

 

 

 

 

 

 جسم مورد نظر به همراه تارگت های نصب شده:4شکل 



 ContextCapture Masterو  Agisoft PhotoScanو  Australis 7آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای :  سومفصل 

23 

 

 بارگذاری تصاویر در محیط نرم افزار  -2-2-3

تخاب  می ی جدید کرده و عکس های مورد نظر انیک پروژه  fileوارد محیط نرم افزار شده و از گزینه ی 

   شوند.

 

 : وارد کردن تصاویر به نرم افزار4شکل 

  okانتخاب عکس ها کلیک بروی گزینه ی   پس از

خطای روبرو  نشان داده می شود که حاکی از از آن است 

نرم افزار موجود  databaseکه دوربین مورد استفاده در 

  نیست.



 ContextCapture Masterو  Agisoft PhotoScanو  Australis 7آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای :  سومفصل 

24 

 

استفاده شده است پس فاصله ی کانونی و پیکسل سایز سنسور  Nikon D7200چون در این پروژه از دوربین 

آن را به صورت زیر وارد می کنیم،  در اختیار است و

 تنظیم شده است. 20فاصله ی کانونی بروی  همچنین

 

 

 توجیه تصاویر نسبت به یکدیگر -3-2-3

تناظریابی بین تارگت ها در عکس های اخذ شده   Point Referencing Modeدر این مرحله، از طریق      

عکس  رفرنس در نظر گرفته و مابقی اول را به عنوان . برای انجام این کار عکسمی پذیردبه صورت دستی انجام 

و به  . شکل زیر نمایی از نحوه انجام توجیه تصاویر نسبت به هم را نشان می دهد.آن توجیه می شود نسبت به ها

همین ترتیب کار توجیه را برای عکس های دیگر نیز انجام داده تا کار توجیه عکس ها نسبت به یکدیگر پایان 

اده شود زیرا به صورت اتوماتیک مرکز تارگت را شناسی استف Xیابد . برای افزایش دقت در انتخاب نقاط از دکمه 

 کرده و آن را انتخاب می کند.

 
 نحوه ی تناظریابی در محیط نرم افزار:  5شکل
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وجیه تمامی تصویر نسبت به تصویر اول از تپس     

باید تیک مربوط به تصاویر سبز باشد که نشان از 

ل ی کار تا اینجا می باشد حال الزم است طوتدرس

وان مقیاس به نرم به عن ایی که قرائت شده انده

   افزار وارد شوند که برای این منظور از مسیر

Edit > Scale Database  .استفاده می شود 

 طول برای تنظیم مقیاس خوانده شده بود که هر دوی آنها وارد نرم افزار شدند. 2در این پروژه 

 از عارضهاعمال روش دسته اشعه و تهیه مدل سه بعدی  -4-2-3

بعد از انجام تمامی مراحل ذکر شده، نوبت به سرشکن کردن دسته اشعه ها می رسد. برای انجام این مهم،        

 Runو در پنجره نمایش داده شده، دکمه  انتخاب شده  Bundle Adjustmentاز نوار ابزار برنامه، گزینه 

 همزمان سرشکن می شوند. . به این صورت، تمامی دسته اشعه ها به صورتزده می شود

 سرشکنی دسته اشعه ها: 6شکل 
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 0.3روژه  زیر نشان داده می شود که مقدار خطا را نشان می دهد.که در این پپس از انجام سرشکنی شکل 

 میکرون می باشد.

 

 : خروجی دسته اشعه7شکل 

رشکنی، با پس از س می دهد. زیر دسته اشعه ها و موقعیت های دوربین در لحظه تصویربرداری را نشان شکل    

رداری قادر به دیدن مدل سه بعدی نقاط و موقعیت دوربین ها در لحظه تصویرب 3D Viewاستفاده از دکمه 

 .شکل جسم قابل مشاهده نیست هستیم. البته چون هنوز هیچ بافتی برای نقاط تعریف نشده است، 

 

 دسته اشعه ها: 8شکل 
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به منظور ایجاد یک مدل سه بعدی کامل، الزم است بر روی نقاط ایجاد شده بافت گذاشت. در واقع با    

 3Dانجام این کار، مدل سه بعدی ما جنبه بصری بهتری خواهد داشت. برای ایجاد بافت، کافیست گزینه 

Texture Mapping به هم وصل کرد. شکل  را از نوار ابزار برنامه انتخاب کرده و نقاط را به صورت مناسب

 .زیر خروجی حاصل از ایجاد بافت برای مدل را نشان می دهد

بافت بروی نرم افزار:9شکل   

 

 

 

 

به دلیل اینکه تعداد تارگت های نصب شده بروی جسم در این پروژه خیلی کم بوده است بافت مربوط به جسم 

 کامل شکل نگرفته است.
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    Agisoft PhotoScan Professional افزار نرم با کار مراحل -3-3

 و عکس برداریتارگت گذاری  -1-3-3

نرم افزار استفاده شده اند که خود نرم افزار به طور  دمخصوص خوکددار در این نرم افزار از تارگت های 

همچنین عارضه ای که قرار است مدل سه بعدی آن ساخته شود چهره ی  اتوماتیک آنها را شناسایی می کند.

انسان می باشد.در ابتدا تارگت ها به طور مناسب در پشت شخص قرار داده می شوند و در جهات مختلف عکسهای 

همگرایی از شخص گرفته می شود.که تعداد این عکسا می تواند متغیر باشد. در زیر نمونه عکس های گرفته شده 

 آمده است.

 :نمونه ی عکس گرفته شده10شکل 
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 بارگذاری تصاویر در محیط نرم افزار  -2-3-3

 عکسها وارد محیط نرم افزار می شوند. Add Photosو گزینه ی  Workflowبا استفاده از نوار 

 

 : بارگذاری تصاویر در نرم افزار11شکل 

 برای شناسایی اتوماتیک تارگت ها  Detect Markeresو سپس  Markersگزینه ی  Toolsسپس از نوار 

ه نشوند که استفاده می شود که البته در این حالت ممکن است تعدادی از تارگت ها در بعضی از عکس ها شناخت

 باید آنها را به ظور دستی وارد کرد.

 

 مشخص کردن تارگت ها :12شکل 
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 هم به نسبت تصاویر توجیه -3-3-3

 گزینه ی Workflowبرای اینکارازنوارابزار 

Align   استفاده می شود.که باعث می شود

  تمامی تصاویر نسبت به هم توجیه شوند.

در این پروژه چون دقت خیلی زیادی مد 

نظر نیست پس دقت را در حالت معمولی گذاشته 

شده است و نقاط کلیدی را همان مقدار پیش 

فرض خودش است.پس از انجام دستور خروجی 

 د.به صورت زیر خواهد بو

 : توجیه تصاویر نسبت به هم12شکل 
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 تصاویر از ابرنقطه ساخت -4-3-3

  دستور از کار این انجام  که  برای  است نظر از  تصاویر اخذ شده  مورد  نقاط چهره ی  ابر ساخت  به نوبت

Build Dense cloud  شود.می استفاده 

 : ساخت ابر نقاط13شکل 

 نقاط از ای شبکه ساخت -5-3-3

 می شود. استفاده build mesh دستور از نقاط ی شبکه ساخت برای

 : ساخت شبکه ای از نقاط14شکل 
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 بافت ساخت -6-3-3

 build texture دستور وسیله به عارضه از کاملی مدل آوردن بدست و بهتر سازی بصری برای نهایت در

 داده می شود. قرار مدل روی بر را نظر مورد چهره ی بافت

 :ساخت بافت 15شکل

 مقیاسوارد کردن  -7-3-3

 مدل ساخته شده با واقعیت یکی باشد الزم است ابعاد اینکه برای

کار فاصله هایی که بین این برای کهشود  اضافه مقیاس تصویر به که

تارگت ها اندازه گرفته شده بودند به عنوان میله مقیاس اضافه شوندکه 

  References---->scale_bar--->Distance     برای اینکار

   وارد می شوند. فاصله اندازه
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 ContextCapture Center Masterمراحل کار با نرم افزار  -4-3

 و عکس برداریتارگت گذاری  -1-4-3

این نرم افزار  گرفته شد استفاده می شود با این تفاوت که Agisoftدر این نرم افزار از عکس هایی که برای 

ه توضیح داده می قادر به شناسایی اتوماتیک تارگت ها نیست و باید تارگت ها به طور دستی وارد شوند.که در ادام

 شود.

 بارگذاری تصاویر در محیط نرم افزار  -2-4-3

 عیین می شود.تار نام و محل ذخیره پروژه بتدا الزم است که یک پروژه ی جدیدتعریف شود که برای اینکدر ا

 
 :تعریف پروژه16شکل 
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 با این کار یک بلوک خالی ساخته می شود در این مرحله الزم است عکس ها اضافه شوند.

 : بارگذاری تصاویر17شکل 

سپس الزم است تارگت ها برای نرم افزار مشخص شوند در این نرم افزار وارد کردن دو تارگت کفایت می کند، 

انتخاب میشود.ابتدا نقاط مورد   Edit user tie points گزینه ی Tie pointsبخش  surveysبرای این کار از نوار 

 اضافه می شود و سپس هر نقطه در تمامی عکس ها مشخص می شود.

:مشخص کردن نقاط گره ای18شکل   
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برای این کار از نوار  سپس طول قرائت شده بین دو نقطه ی گرهی به عنوان مقیاس به نرم افزار معرفی می شود،

surveys  بخشPositioning constrants گزینه ی Edit positioning constrants انتخاب میشود. 

 : وارد کردن مقیاس 19شکل 

 شده بین دو نقطه وارد میشود.حال طول قرائت 

 

 : وارد کردن طول20شکل 
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 هم به نسبت تصاویر توجیه  -3-4-3

زده می شودو به دنبال آن مراحل  Submit areotriangulationگزینه ی   Generalبرای اینکار باید در تب 

 زیر طی می شود.

 : مراحل توجیه21شکل 

 کلیک می کنیم. Nextبروی 

 : مراحل توجیه22شکل 
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صفحه ی بعد که مربوط به پارامترهای توجیه داخلی است تعیین می شود که آیا آنها ثابت فرض شوند یا  در

 اینکه به صورت مشاهده وارد معادالت گردند که بهتر است سرشکن شوند.

 : مشخص کردن پارامترهای توجیه داخلی23شکل 

 ه موتور نرم افزار در حال اجرا باشد.برای آنکه توجیه صورت پذیرد الزم است ک  sumbitبعد از زدن 

 : مراحل توجیه24شکل 
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 پس از روشن شدن موتور توجیه تصاویر انجام می پذیرد.

 

 : اتمام توجیه25شکل 

 ساخت بافت -4-4-3

ار پس از توجیه ساخت شبکه ای از نقاط و بافت به صورت همزمان انجام می شود.برای این ک در این نرم افزار

زده میشود و   Submit new productionزده و پس از آن گزینه ی New reconstructionتصاویر گزینه ی 

 مراحل زیر به ترتیب انجام می شود.

 زده می شود.  nextدر صفحه ی باز شده گزینه ی  
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 : تولید بافت26شکل 

 می باشد. 3D Meshدر این صفحه خروجی مورد نظر  انتخاب می شود که در این پروژه 

 

 مشخص کردن نوع خروجی :27شکل 
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در این صفحه فرمت خروجی مشخص می شود همچنین چون قرار است بروی سایت نیز قرار گرفته شود 

 نیز زده می شود. Web readyپس تیک مربوط به 

 

 : آماده سازی برای وب28شکل 

 .سپس محل ذخیره ی فایل مشخص می شود

 

 

 

 

 

 : محل ذخیره ی فای29شکل 

 می باشد. این مرحله طوالنی



 ContextCapture Masterو  Agisoft PhotoScanو  Australis 7آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای :  سومفصل 

41 

 

 

 : پردازش برنامه30شکل 

 پس از کامل شدن پردازش خروجی به صورت زیر خواهد بود.

 

 : خروجی برنامه31شکل 
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 چهارم فصل -4

 

  نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتارزیابی کلی، 

 

 

و اهداف قدمهم 

Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found. 
ارزیابی درContext capture 

 Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found. 
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 و اهداف قدمهم -1-4

وجی ها و خته می شود و خردام از نرم افزار ها پردادر این فصل به بررسی حالت های مختلف برای هر ک

یک نتیجه  دقت های برآورد شده برای حالت های مختلف هر کدام از نرم افزار ها باهم مقایسه می شوند و به

 رسیده می شود. گیری از بهترین حالت ممکن برای رسیدن به بهترین دقت

مورد بررسی باهم  نجام می گیرد و در هر ارزیابی دو حالتیعنی در هر کدام از نرم افزار ها چندین ارزیابی ا

ی توجیه یک ارزیابی به گونه ای است که در حالت اول پارامترها Australisمقایسه می شوند برای مثال در 

وارد سرشکنی  داخلی به عنوان مشاهده وارد سرشکن می شوند و در حالت دوم این پارامترها ثابت فرض می شوند و

باشدو  خطای هر کدام از حالت ها مینمی شوند هدف این فصل مقایسه ی این دو حالت با هم دیگر از طریق 

 ار گیرد.حالت بهتر انتخاب می شود و پیشنهاد می گردد در پروژه های آتی این حالت مورد استفاده قر سپس
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  Australisارزیابی در -2-4

بعد از تهیه ی مدل سه بعدی از عارضه،می توان چندین خروجی از نرم افزار گرفت،یکی از این خروجی ها 

به  objectمختصات عکسی تارگت ها به همراه باقیمانده و همچنین مختصات سه بعدی تارگت ها در فضای 

ین امکان را به کاربر می دهد که این همراه باقیمانده ی آنها است که در زیر نشان داده شده اند همچین نرم افزار ا

 ذخیره کند.الزم به ذکر است واحد در این پروژه میلیمتر است. txtمختصات ها را به صورت فایل 

 

 

 

 

 

 : مختصات عکسی نقاط32شکل 

 

 

 

 

 

 : مختصات نقاط در فضای سه بعدی33شکل 

 



 ارزیابی کلی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتفصل چهارم: 

45 

 

شده ورده است که خالصه ی پروژه در آن آ txtخروجی مهم دیگر که میتوان از نرم افزار گرفت یک فایل 

پس و س Project Summaryاست و مقدار خطای کلی را نیز نشان میدهد.برای ذخیره ی این فایل گزینه ی 

 زده می شود و محل دخیره ی آن تعیین می گردد. printگزینه ی 

 

 

 خالصه ی پروژه :34شکل 

ثیر سه پارامتر نهایی پروژه می پردازیم که در اینجا تا حال به بررسی تاثیر پارامتر های مختلف بروی دقت

اند و دقت در  تعداد عکس،ثابت بودن پارامترهای توجیه داخلی و تعداد میله های مقیاس مورد بررسی قرار گرفته

 حالت های مختلف مقایسه شده اند.
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 تعداد عکس -1-2-4

عکس انجام  4ا عکس و یکبار ب 5پروژه با برای بررسی پارامتر تعداد عکس ها در کیفیت نهایی پروژه یکبار 

 شده است و دقت های مربوط به دو پروژه به صورت زیر می باشد.

 

 عکس 5در حالت : 35شکل 

 

 عکس 4در حالت : 36شکل 

می  همان طور که مشاهده می شود با افزایش عکس ها دقت بهتر می شود که دلیل آن افزایش درجه آزادی

 مختصات های نهایی باکیفیت بهتری برآیند شوند.باشد.و باعث میشود 
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 ثابت بودن پارامترهای توجیه داخلی -2-2-4

ار با فرض ثابت برای بررسی این حالت نیز یک بار پروژه با فرض ثابت بودن پارامترهای توجیه داخلی و یک ب    

 نبودن آنها انجام شده است و دقت های حاصل به صورت زیر به دست آمده اند.

 

 در حالت ثابت بودن: 37شکل

 

 

 در حالت ثابت نبودن پارامترها: 38شکل

اهش پیدا اگر پارامتر های توجیه داخلی ثابت فرض شوند مقدار دقت مختصات های برآوردد شده به شدت ک    

د نمی شو ی موجود در پارامترهای داخلی به مختصات های نهایی منتقلهمی کند که دلیل این امر آن است خطا

 و باعث افزایش خطای محاسباتی آنها می گردند.
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 تعداد میله های مقیاس -3-2-4

م دو طول به در این حالت نیز یکبار فقط یک طول به عنوان مقیاس به نرم افزار معرفی شده است و بار دو

 مقیاس در نظر گرفته شده است که دقت های حاصل از هر کدام به صورت زیر می باشد.

 

 معرفی شده استیک مقیاس :39شکل

 
 دو مقیاس معرفی شده است: 40شکل

ستحکم شدن با افزایش تعداد میله های مقیاس دقت نهایی بسیار کم افزایش پیدا کرده است که دلیل آن م

 شبکه با داشتن دو طول به جای یک طول می باشد.
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  Agisoft Photoscanارزیابی در -3-4

نمی گنجد  بسیار متنوعی گرفت که توضیح آنها در این گزارش کاردر این نرم افزار می توان خروجی های 

 پس به طور خالصه فقط به چند مورد اشاره می شود.

است را به  مهم ترین خروجی که میتوان از از این برنامه گرفت گزارش پروژه است که آنچه اتفاق افتاده

استفاده  Generate Reportینه ی گز  Fileذخیره می کند که برای اینکار از تب PDFصورت یک فایل 

 می شود و محل ذخیره ی فایل به آن داده می شود.

 

 گزارش پروژه: 41شکل 
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خروجی بعدی که در اینجا توضیح داده می شود پارامتر های توجیه خارجی مربوط به عکس ها می باشد که 

میخواهیم پارامتر های هر عکس را داشته باشیم که شامل سه زاویه و سه انتقال می باشند.برای اینکار از تب 

Tools گزینه یExport   سپسExport Cameras نجره ی باز شده حالت را در انتخاب می کنیم در پ

Save as type  را برویOmega phi kappa .قرار می دهیم 

 

 خروجی پارامترهای توجیه خارجی:42شکل

 که خروجی به صورت زیر خواهد بود.

 

 پارامترهای توجیه خارجی:43شکل

توجیه داخلی و همانند قبلی تاثیر سه پارامتر تعداد عکس،ثابت بودن پارامتر های برای این نرم افزار نیز 

 تعداد میله های مقیاس بررسی می شود.
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 تعداد عکس -1-3-4

ست مقدار خطا عکس انجام شده ا 42عکس و بار دیگر با  24برای بررسی این پارامتر یکبار پروژه با تعداد 

 و یک طول در دو حالت بررسی شده است.

 

 عکس 24مقدار خطای انتقال سیستم مختصات برای حالت:44شکل

 ول معین در این حالت اندازه گرفته شده است و از مقدار واقعی آن کم شده است.همچنین یک ط

Deltal= Lo - L = 0.092705-0.930= -0.000295 m 

 

 

 عکس  42ی انتقال سیستم مختصات برای حالتمقدار خطا: 45شکل

 در این حالت نیز یک طول اندازه گیری شده است.

Deltal= Lo - L = 0.092995-0.930= -0.000005 m 

یز بهتر با افزایش تعداد عکس ها مدل سه بعدی ساخته شده بهتر خواهد بود و انتقال سیستم مختصات ن

 رآیند می گردند.بصورت می پذیرد که دلیل این امر افزایش تعداد درجه آزادی می باشد و پارامتر های دوران بهتر 
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 ثابت بودن پارامترهای توجیه داخلی -2-3-4

ار با فرض ثابت برای بررسی این حالت نیز یک بار پروژه با فرض ثابت بودن پارامترهای توجیه داخلی و یک ب    

 نبودن آنها انجام شده است و دقت های حاصل به صورت زیر به دست آمده اند.

 

 حالت ثابت بودن پارامترها: 46شکل

 و از مقدار واقعی آن کم شده است. همچنین یک طول معین در این حالت اندازه گرفته شده است

Deltal= Lo - L = 0.092838-0.0930= -0.000162 m 

 

 حالت ثابت نبودن پارامترها:47شکل 

 در این حالت نیز یک طول اندازه گیری شده است.

Deltal= Lo - L = 0.092705-0.0930= -0.000295 m 

ول اکه دلیل این امر آن است که در حالت  در حالت دوم کمتر است RMSEهمان طور که مشخص است مقدار 

حاسباتی خطاهای موجود در پارامترهای داخلی به مختصات های نهایی منتقل می شوند و باعث افزایش خطای م

 آنها می گردند.
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 تعداد میله های مقیاس -3-3-4

دو طول به  مدر این حالت نیز یکبار فقط یک طول به عنوان مقیاس به نرم افزار معرفی شده است و بار دو

 مقیاس در نظر گرفته شده است که دقت های حاصل از هر کدام به صورت زیر می باشد.

 

 یک مقیاس معرفی شده است: 48شکل

 همچنین یک طول معین در این حالت اندازه گرفته شده است و از مقدار واقعی آن کم شده است.

Deltal= Lo - L = 0.092180-0.0930= -0.000820 m 

 

 دو مقیاس معرفی شده است: 49شکل

 در این حالت نیز یک طول اندازه گیری شده است.

Deltal= Lo - L = 0.092705-0.0930= -0.000295 m 

ن آکه دلیل  محاسبه ی طول در مدل افزایش پیدا کرده استبا افزایش تعداد میله های مقیاس دقت 

 باشد.مستحکم شدن شبکه با داشتن دو طول به جای یک طول می 
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 Context captureارزیابی در -4-3-4

ر این گزارش می توان گرفت که توضیح آنها د خروجی های بسیار متنوعی Agisoftدر این نرم افزار همانند 

 کار نمی گنجد پس به طور خالصه فقط به چند مورد اشاره می شود.

است را به  چه اتفاق افتادهمهم ترین خروجی که میتوان از از این برنامه گرفت گزارش پروژه است که آن

قسمت   Generalخیره می کند که برای اینکار پس اتمام پروژه در تب ذ PDFصورت یک فایل 

َ Aerotriangulation report  گزینه یopen .زده می شود و آنرا نشان می دهد 

 

 گزارش مثلث بندی: 50شکل

 

ن پارامتر های توجیه سه پارامتر تعداد عکس،ثابت بود برای این نرم افزار نیز همانند دو نرم افزار قبلی تاثیر

 داخلی و تعداد نقاط وارد شده گرهی  بررسی می شود.
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 تعداد عکس -5-3-4

ی مقدار خطا عکس انجام شده است 7عکس و بار دیگر با  5برای بررسی این پارامتر یکبار پروژه با تعداد 

 مثلث بندی در دو حالت بررسی شده است.

 

 عکس  5 طای انتقال سیستم مختصات برای حالتمقدار خ:51شکل 

 

 عکس 7 مقدار خطای انتقال سیستم مختصات برای حالت: 52شکل 

ی در این مقدار خطای مثلث بندی افزایش پیدا کرده است پس نحوه ی عکسبرداربا افزایش تعداد عکس ها 

تی که در باال دقت نمی شود مانند حالنرم افزار بسیار مهم می باشد و همیشه افزایش تعداد عکسا باعث افزایش 

 .رخ داده است
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 ثابت بودن پارامترهای توجیه داخلی -6-3-4

ار با فرض ثابت برای بررسی این حالت نیز یک بار پروژه با فرض ثابت بودن پارامترهای توجیه داخلی و یک ب    

 نبودن آنها انجام شده است و دقت های حاصل به صورت زیر به دست آمده اند.

 

 حالت ثابت بودن پارامترها: 53شکل

 حالت ثابت نبودن پارامترها: 54شکل 

 

که دلیل این امر آن است که در حالت اول  در حالت دوم کمتر است RMSEهمان طور که مشخص است مقدار 

منتقل می شوند و باعث افزایش خطای محاسباتی آنها می  مثلث بندیخطاهای موجود در پارامترهای داخلی به 

 گردند.
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 نقاط گرهیتعداد  -7-3-4

 چهار نقطه دروم به نرم افزار معرفی شده است و بار ددو نقطه به عنوان نقاط گرهی در این حالت نیز یکبار 

 نظر گرفته شده است که دقت های حاصل از هر کدام به صورت زیر می باشد.

 

 ه گرهیدو نقط: 55شکل 

 

 چهار نقطه گرهی: 56شکل

واند کم تافزایش پیدا کرده است که دلیل این امر می  RMSEدر این حالت با افزایش نقاط گرهی مقدار 

 باشد. دقتی در وارد کردن مختصات عکسی نقاط یا انخاب کردن نقاط اشتباه به عنوان نقاط گرهی
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 مشکالت -4-4

فوق العاده  Context Capture و  Agisoft Photoscanیکی از اساسی ترین مشکالت دو نرم افزار 

سیستم است همچنین از نظر زمانی  فرآیند تولید مدل سه بعدی در این   cpu سنگین بوده آنها و فشار زیاد به

 Contextدر نرم افزار   دو نرم افزار بسیار طول می کشد که در عصر تکنولوژی زیاد خوب بنظر نمی رسد،

Capture  وارد کردن دستی تارگت ها کار را بسیار مشکل کرده و از نظر رمانی نیز خیلی طول می کشد عالوه

بر این وارد کردن دستی باعث ایجاد خطای اپراتور می شود که باعث خطا در مثلث بندی و در نهایت خطا در 

 انتقال سیستم مختصات می شود.

5-4- Error! Reference source not found. 

ر به بهبود مهم ترین نتیجه گیری که در این پروژه بدست آمد این بود که همیشه تعداد عکسای بیشتر منج

 Contextدر مقایسه با  Agisoftمدل نمی شود و در بسیاری از موارد باعث بدتر شدن مدل می گردد.و اینکه 

است و  Agisoftبا کیفیت تر از  بسیار  Contextبافت حاصل از  لیو بهتر می تواند مدل سه بعدی تهیه کند

کمتر  Agisoftت علمی تر بوده و انجام محاسبات در این نرم افزار به نسب  Context همچنین روند انجام پروژه در

 طول می کشد.
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