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 امتری برد کوتاهمقدمه و تعریف فتوگر -1-1

فتوگرامتری تکنیکی برای مشخص کردن هندسه سه بعدی )موقعیت، اندازه و شکل( عوارض فیزیکی از 

 طریق اندازه گیری و تحلیل تصاویر دو بعدی اخذ شده از آن هاست. 

بردن  ررشد وسیعی در کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه انجام شده است. با بکا با توسعه روشهای فتوگرامتری،

... قادر به استفاده وسیعی و  Australis   ،Agisoft   مدلهای ریاضی یا استفاده از نرم افزارهای مختلف چون

 .از دوربین ها می شویم

در سالهای اخیر استفاده از دوربین های غیر متریک اماتور برای کاربردهای فتوگرامتری بردکوتاه بسیار رواج پیدا 

ت مطلق بدست امده از این دوربین ها نسبت به دوربین های متریک کامال کالیبره شده کرده است. با اینکه دق

کمتر است ولی به علت هزینه کم و اسان بودن می توان از چنین روشها استفاده کرد. البته از نظر پارامترهای 

 دارای باندهای پروازمکانی و زاویه ای تصاویر برد کوتاه از نظم خیلی کمتری نسبت به به تصاویر هوایی که 

 منظم هستند برخوردار می باشند.

در کارهای دقیق برد کوتاه ایستگاههای دوربین باید طوری در نظر گرفته شود که بتوان پوشش الزم برای 

تصاویر گرفته را برای کلیه نقاط ایجاد کرد . برای آشکار کردن و حذف خطای سیستماتیک در هر ایستگاه تحت 

ا دوربین چندین بار تصویر می گیریم که این کار منجر می شود بتوان ارزیابی مناسبی برای زوایای مختلف ب

 نتایج حاصل نمود .

در عکسبرداری هوایی فاصله برای بینهایت تنظیم است ولی در برد کوتاه هر عکس برای یک فاصله نزدیک که 

ن در فتوگرامتری هوایی سیستم مختصات بتوان پوشش الزم از عکسبرداری را انجام داد تنظیم می شود.همچنی

مرجع توسط نقاط کنترل زمینی می باشد ولی در برد کوتاه تعیین مختصات سه بعدی نقاط کنترل نسبت به 

همان سطح و با همان دقت مشاهده فتوگرامتری هوایی است. لذا حداقل اطالعات الزم برای تعریف کردن 

ات در یک حالت نسبی تعریف می شود.این مطلب نیز قابل ذکر مقیاس و توجیه قائم کافی می باشد و مختص

 است که در فتوگرامتری برد کوتاه معادالت شرط هم خطی اساس سرشکنی دسته اشعه می باشد.

 بدست برای الزم وتکنیک هنر طراحی، حساسیت،  AUSTRIALSدر حالت کلی استفاده از این نرم افزار 

 .اورد می اهمفر ما برای را ال ایده نتایج امدن



 و کلیاتمقدمه 

 

 

 

 نمونه هایی از کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه -1-2

 کاربرد برد کوتاه در جابجایی سنجی سازه     -1-2-1

یکی از کاربردها میباشد که در زیر بررسی روش فتوگرامتری برد کوتاه در رفتارسنجی سازه های ساختمانی 

 ورد بررسی قرار دادند. قطار شهری شیراز را از جهت تحکیم دیواره های سازه م 11ایستگاه 

 

                     

 : جابجایی سازه های عمرانی1شکل                                             

 

 

 



 و کلیاتمقدمه 

 

 

 

 

 کاربرد برد کوتاه در باستان شناسی      -1-2-2

ور به اهمیت باالی آثار باستانی در هر کش از برد کوتاه میتوان در  بازسازی آثار باستانی استفاده کرد. با توجه

 استفاده از برد کوتاه بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است.

               

 :کاربرد برد کوتاه در بازسازی آثار باستانی 2شکل 

   کاربرد برد کوتاه در صنعت اتومبیل سازی -1-2-3

،مهندسی معکوس طراحی مدل،کنترل ساخت و از مزایای برد کوتاه در اتومبیل سازی میتوان به بازرسی وسایل

  ...اشاره کرد.

 

 

 

 



 و کلیاتمقدمه 

 

 

 

 

 

 

 کاربرد برد کوتاه در کیفیت سازه های فضایی   -1-2-4

پس از ساخت یک قطعه صنعتی و در طول دوره کاری آن، کنترل کیفیت و مقایسه آن با طرح اصلی، یکی از 

بعدی جسم سازی سهاین زمینه، مدل های رایج دررود. یکی از روشمراحل مهم پس از تولید به شمار می

های مختلفی وجود دارد سازی قطعات صنعتی روشتولیدشده و مقایسه ابعاد آن با طرح اصلی است. برای مدل

های ها، استفاده از مدلرخبرداری و استخراج نیمگیری، روش پروفیلهای قالبتوان روشکه از آن جمله می

ها، اه و همچنین استفاده از اسکنرهای لیزری را نام برد. در بین این روشپارامتریک، فتوگرامتری برد کوت

سازی، قابلیت حمل فتوگرامتری برد کوتاه با توجه به مزایای آن ـ از جمله کاهش هزینه و زمان انجام مدل

های سازی در محل ساخت، دقت باال )در حد میکرون( و امکان تعیین تغییر شکلتجهیزات و انجام مدل

های رایج در دنیا بدل شده است. از دیگر مزایای این هندسی به وجود آمده در قطعات پیچیده ـ به یکی از روش

های ناشی از اعمال سازی آنی تغییر شکلکند امکان پایش و مدلها متمایز میروش که آن را از سایر روش

های پرخطر که امکان وان در محیطتهای مختلف بر قطعه مورد نظر است. از این روش مینیروها و تنش

 دسترسی مستقیم به عارضه وجود ندارد نیز استفاده کرد. 

 

 : کاربرد در  کنترل کیفیت سازه های فضایی 4شکل 

 

http://www.ari.ac.ir/wiki/index.php/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:138-002-001.png
http://www.ari.ac.ir/wiki/index.php/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:138-002-002.png
http://www.ari.ac.ir/wiki/index.php/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:138-002-003.png
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 اهداف تحقیق -1-3

است که هدف آن آشنایی با مبانی فتوگرامتری برد کوتاه و انجام "پروژه"تحقیق پیش رو  تحت عنوان 

ده است. پروژه شامل تصویر برداری با استفاده از دوربینی غیر متریک از یک عارضه یک پروژه عملی سا

است.  context captureو  Agisoftو،  Australis 7دلخواه و ایجاد مدل سه بعدی آن با نرم افزار 

 بدیهی است که مبانی و اصول کار کردن با این نرم افزار نیز از اهداف تحقیق می باشد.

 

 روند کلی تحقیقساختار و   -1-4

ما در فصل اول به بررسی مقدمه ای از برد کوتاه و تعریف آن پرداختیم و در ادامه  چند مورد از کاربردهای 

آن را مورد بررسی قراردادیم.حال در فصول بعدی نرم افزار و پیاده کردن مراحل توضیح داده خواهد شد و در 

 ر آخر مراجع ذکر خواهند شد.نهایت تحلیل های الزم را انجام خواهیم داد و د

استفاده عکسبرداری از عارضه معرفی پارامترهای دوربین تارگت گذاری روی عارضه انتخاب عارضه

از نرم افزار جهت توجیه  سرشکنی و یافتن پارامتر های مجهول   انجام تحلیل ها        بررسی دقت 

 

 

 

  

 



 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاهفصل دوم: 

 

 

 

 

 دومفصل  -2

 

 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 

 

 

 

 

 مراحل کلی انجام پروژه 

انواع تارگت ها 

 حل مسأله 

 



 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاهفصل دوم: 

 

 

 

 

 

 کلی  انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه مراحل  -2-1

 برای انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه، مراحل زیر باید انجام گیرد:  

باید ابتدا تارگت ها انتخاب شوند و به عارضه مورد نظر وصل شود.بعد از این کار باید نقاط کنترل یا  -1

 ه های مقیاس برای ایجاد یک سیستم مختصات تعیین گردد و در نهایت تصویر ثبت گرددمیل

حال پس از انجام یکسری پیش پردازش ها مانند سرشکنی شبکه،رقومی سازی برای عکس های آنالوگ و... باید 

عه و حذف ته اشتوجیهات را از قبیل اندازه گیری نقاط عکسی،محاسبه تقریبی مقادیر اولیه مجهوالت،سرشکنی دس

 اشتباهات را انجام دهیم.

 پس از انجام کارهای فوق باید به ترسیم گرافیکی نقشه ها بپردازیم  -2

 

 

 انواع تارگت ها -2-2

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

ته و به اندازه کافی کنتراست داشته باشند و این کار قبل از تصویر برداری روی سطح عارضه مورد نظر قرار گرف

انجام میشود.از تارگت ها به دالیلی مختلفی استفاده می شود که برخی از آن ها عبارتند از:افزایش دقت ، اندازه 

 گیری اتوماتیک و ...

 عموال تعلق به یکی از موارد ذیل دارد:انواع تارگت های مورد استفاده به تنظیمات دوربین بستگی دارد که م

 دایره های سیاه روی پیش زمینه سفید (1

 دیود های نوری (2



 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاهفصل دوم: 

 

 

 Retro-Reflectiveفیلم های  (3

 تارگت های کد دار   (4

 تارگت های رنگی (5

تارگت های دایره ای به دلیل شکل متقارن شعاعی و نشان دادن مختصات سه بعدی واقعی نقطه در مرکزشان، 

ای فتوگرامتریک بسیار مناسب هستند. تعیین مرکز تارگت نیز مستقل از دوران و بزرگ برای اهداف و کاره

نمایی )تا حد وسیعی( بوده و کاربرد آن ها نه تنها در اندازه گیری های دستی بلکه در تشخیص و اندازه گیری 

 ه شده است.اتوماتیک نقاط دیجیتال نیز می باشد.که در این پروژه هم از این نوع تارگت ها استفاد

 

 روش تحلیلی حل مسأله   -2-3

 معرفی روش دسته اشعه  -2-3-1

مثلث بندی دسته اشعه روشی برای اتصال همزمان تعدادی  از تصاویر است که از مشاهدات فتوگرامتریک ، 

ز گرهی، عکس های جدا امشاهدات نقشه برداری و سیستم مختصات شیئی استفاده می کند. با استفاده از نقاط 

هم به مدلی کلی تبدیل شده و از آن می توان اطالعات 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 

پوشش داد. مهم ترین قید هندسی این روش این  تعداد کمی نقطه کنترل و از طریق وصل کردن چندین عکس،

 است که تمامی اشعه های متناظر باید در نقطه زمینی مربوطه، با کمترین ناهماهنگی به هم برسند.

به دلیل این که تمامی مقادیر اندازه گیری شده و مجهول به طور هم زمان در محاسبات در نظر گرفته می 

 شوند، مثلث بندی دسته اشعه قوی ترین و دقیق ترین روش توجیه تصاویر و تعیین نقاط در فتوگرامتری است.



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

 

 

 

  سومفصل  -3

 

و  Australis7آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار 

Agisoft PhotoScan Professional  و

ContextCapture Center Master 
 

 

مقدمه 

 مراحل کار با نرم افزارAustralis 7 

 مراحل کار با نرم افزارAgisoft 

 مراحل کار با نرم افزارcontext capture 
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 مقدمه -3-1

پس از انتخاب عارضه تارگت ها را بر روی آن نصب  .ه بعدی از عارضه حاصل می شودمدل سبا انجام این پروژه 

 کرده و تصویربرداری را انجام داده و در نرم افزار پیاده میکنیم تا مدل سه بعدی حاصل شود.

و  Agisoftجعبه میباشد و در مورد نرم افزار های   Australis7رد نظر در نرم افزار عارضه مو

ContextCapture تصویر برداری از چهره صورت گرفته است . 

 

 Australis7مراحل کار با نرم افزار  -3-2

 

  تارگت گذاری -3-2-1

یر در جهات مختلف و تصو 9پس از قرار دادن تارگت ها بر روی عرضه )به تعداد کافی و پراکندگی مناسب(، 

. الزم به ذکر است که دوربین به کار رفته در این پروژه، دوربین غیر بصورت همگرا از عارضه اخذ شده است 

بوده است. شکل زیر نمایی از عارضه مورد نظر و تارگت های روی  Samsung Galaxy J7متریک موبایل 

 آن را نشان می دهد.
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 : عارضه مورد نظر و تارگت گذاری روی آن5شکل                                                        
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 pixel sizeمحاسبه ی  -3-2-2

پس از تهیه تصاویر و وارد کردن آن ها در نرم افزار، به دلیل این که مشخصات دوربین مورد نظر در کتابخانه نرم 

 ه صورت دستی وارد شوند. فاصله کانونیافزار ثبت نشده، الزم است فاصله کانونی و همچنین پیکسل سایز آن ب

را می توان از مشاهده مشخصات تصاویر به دست آورد، اما جهت محاسبه پیکسل سایز الزم است یک طول 

سانتی متر( در نظر گرفته و فاصله آن را با دوربین اندازه گیری کرد. پس از عکسبرداری 22مشخص را )در اینجا 

از  دوربین سانتی متر(، پیکسل سایز 11تصویر و فاصله اندازه گیری شده)در اینجا از این طول، با توجه به ابعاد 

 : قابل محاسبه استزیر  طریق تناسب

 

 4   200  

X         322              

 

X=3.6 (mm) 

Width = 3096 pixels 

3.6 ÷ 3096 = 0.001162                                    

Pixel size = 0.001162 (mm) 
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 مشخصات یکی از تصاویر  : 6شکل                                     

 

 بوده است، مشخصات سایر تصاویر هم همین است( Manual)چون دوربین در حالت 
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 م.م( جهت تعیین پیکسل سایز دوربین211م.م( با ارتفاع )181تصویر برداری از یک طول مشخص ) : 7شکل      

 

 

 جیه تصاویر نسبت به یکدیگرتو -3-2-3

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

صورت دستی انجام می دهیم. برای انجام این کار عکس اول را به عنوان رفرنس در نظر گرفته و مابقی عکس ها 

 ایی از نحوه انجام توجیه تصاویر نسبت به هم را نشان می دهدرا نسبت به آن توجیه می کنیم. شکل زیر نم
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 توجیه شده اند نسبت به هم تصویر  4این  : 8شکل                                

 وارد کردن مقیاس -3-2-4

پس از انجام عملیات فوق، باید طول های قرائت شده بین تارگت ها را نیز به عنوان مقیاس معرفی کرد که این 

. کافیست شماره هر جفت تارگت مورد نظر و انجام صورت میگیرد Edit > Scale Databaseاز مسیر کار 

 .گیری شده میان آن ها را وارد نماییمطول اندازه 

  
 معرفی مقیاس به نرم افزار بین دو نقطه : 6شکل
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 بعدی3سرشکنی به روش دسته اشعه و استخراج مدل  -3-2-4

این مهم از  ده، نوبت به سرشکن کردن دسته اشعه ها می رسد. برای انجامبعد از انجام تمامی مراحل ذکر ش

دکمه روی در پنجره نمایش داده شده، سپس را انتخاب کرده و  Bundle Adjustmentگزینه نوار ابزار برنامه 

Run  ان . به این صورت، تمامی دسته اشعه ها به صورت همزمکلیک کرده تا نرم افزار سرشکنی را انجام دهد

 .خواهند شدسرشکن 

 

               

 

 

 

 سرشکنی دسته اشعه ها  : 11شکل                                             
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 نمایی از تارکت ها در مدل سه بعدی و محل دوربین در لحظات عکسبرداری )بدون برازش بافت(:  11شکل 

 

 project status summary: 12شکل 
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 نمایش دسته اشعه -3-2-6

قابل انجام  show raysنمایش دسته اشعه نیز با راست کلیک کردن روی نقاط ساخته شده و انتخاب گزینه 

 است:

 

 : دسته اشعه13شکل

 برازش بافت تصویر -3-2-7

از نوار باالی محیط نرم افزار میتوان بافت تصویر را به ابر نقاط الحاق  3D Texture mappingبا انتخاب گزینه  

 مود.ن
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احل طی شده بدون فیکس کردن پارامتر های کالیبراسیون دوربین بوده است )سلف کالیبراسیون(.تمامی مر  

مراحل انجام شده دو مرتبه  بررسی و چگونگی تاثیر شرایط و وضعیت های مختلف روی خروجی نرم افزاربرای 

ون دوربین ثابت هستند یعنی دیگر تکرار خواهند شد با این تفاوت که در یکی از حالت ها پارامتر های کالیبراسی

و در حالت دیگر تعدادی از عکس ها حذف شده و این روند با تعداد عکس های سلف کالیبراسیون مطرح نیست 

 کمتری انجام میشود.

مقایسه ، تحلیل و ازریابی مربوط به حاالت و وضعیت های مختلف در فصل چهارم )ارزیابی کلی و نتیجه گیری( 

گرفت. صل صورت خواهدطور مف  

 

 

 Agisoft PhotoScan Professionalمراحل کار با نرم افزار  -3-3

 آماده سازی برای عکس برداری -3-3-1

بعدی توسط این برنامه باید از یک سری تارگت مخصوص استفاده نمود.این برای ایجاد یک شکل سه

این  13)اینجا چهره(متصل شوند، فقط باید همانند شکل   Objectها نیازی ندارند که بر تارگت

ها را اطراف شئ موردنظر خود )که در اینجا چهره است( قرار میدهیم و پس از آن به تعداد تارگت

 مورد نیاز از جهات مختلف تصویر برداری کنیم.
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: تارگت گذاری 14شکل                                                   

 

 وارد کردن تصاویر به برنامه -3-3-2

و در زوایای مختلف از شی مورد نظر )چهره( عکسبرداری صورت گرفته ،از منوی  به تعداد  مورد نیاز

Workflow >> add photo .برای وارد کردن عکس ها به داخل نرم افزار اقدام میشود 
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: وارد کردن عکس ها15شکل   

 

 شناسایی تارگت ها -3-3-3

   

م افزار شناسایی میشوند اما در مورد تارگت ها بطور خودکار توسط نر detect markersبا انتخاب گزینه 

تعدادی از تارگت هایی که نرم افزار قادر به شناسایی آنها نبوده است میبایست بصورت دستی به نرم افزار شناسانده 

 شوند.
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 هم تراز کردن عکس ها -3-3-4

 تصاویر هم تراز میشوند.  Align photosاز طریق گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 ا: هم تراز کردن عکس ه 19شکل 

 

 

 تولید ابر نقطه -3-3-4
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 : Build Dense Cloudساخت ابر نقاط از طریق گزینه 

 : ساخت ار نقطه11شکل 

 ساخت مش -3-3-6

 ساخته میشود.  meshکلیک کرده و ازاین طریق   Build meshبر روی گزینه 

 

 

 

 

 

 : ساخت مش11شکل 
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3-3-7-  Texture 

ر نقاط ساخته شده برازش داده بافت تصویر بر روی اب Build Texture  پس از آن با انتخاب گزینه  

 میشود تا مدل سه بعدی نهایی حاصل گردد.

 : مدل سه بعدی نهایی پس از الحاق بافت تصویر به ابر نقاط16شکل 

 مقیاس -3-3-8

پس از معرفی مقیاس به نرم افزار توسط طول های قرائت شده میتوان جهت محاسبه ی طول واقعی 

 رد.بین دو مارکر جدید از روند زیر استفاده ک

اقدام به تشکیل یک مارکر جدید  create markerدر نقطه ای روی مدل راست کلیک کرده و از طریق گزینه 

روی مدل میشود.بهمین ترتیب نقطه دیگری را بعنوان مارکر معرفی میکنیم حال میتوان طول واقعی بین این 

 دو نقطه را محاسبه نمود.

می توان مقدار  scsle databaseت شده ی قبلی در قسمت از مقایسه ی طول بدست آمده و طول های قرائ

 خطای موجود در طول های قرائت شده را مشاهده کرد.
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 تعریف مقیاس: 22شکل 

 

 

 

 Agisoftمدل سه بعدی حاصل از نرم افزار 
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 ContextCapture Center Masterمراحل کار با نرم افزار  -3-4

نرم افزاری برای تولید مدل سه بعدی با استفاده از عکسهایی است که ContextCapture Center Master نرم افزار

در زوایای مختلف از یک جسم ثابت اخذ شده است و مراحل ساخت این مدل سه بعدی در ادامه شرح داده شده 

 است.

 قرار دادن تارگت ها و اخذ تصویر از زوایای مختلف -3-4-1

شی)چهره( قرار داده وبه طریق مشابه تعدادی عکس از زوایای تارگت ها را در اطراف  Agisoftمشابه نرم افزار 

 مختلف اخذ میکنیم.

 

 12شکل

 

 وارد کردن تصاویر -3-4-2
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 وارد محیط نرم افزار نمود. Add photosتصاویر مورد نظر را می توان از طریق گزینه 

 

 توجیه تصاویر نسبت به هم -3-4-3

 ان پذیر است.گرهی به نرم افزار امکی نقاط گرهی کار از طریق معرفاین 

 از نقاط روی تارگت ها را می توان بعنوان دو نقطه گرهی به نرم افزار معرفی نمود. 4و  2برای مثای نقاط 



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

 

 

 معرفی مقیاس  -3-4-4

ضمن اندازه گیری فاصله واقعی بین دو نقطه ای که به عنوان نقاط کنترل معرفی شدند میتوان مقیاس را معرفی 

 نمود.

 

 

 متر هاثابت کردن یا نکردن پارا -3-4-4
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ثابت یا غیر ثابت)سلف در این مرحله از انجام کار میتوان پارامتر های مربوط به دوربین عکسبرداری را 

 کالیبراسیون( در نظر گرفت.

 

 ساخت مدل به پایان رسیده و مدل حاصل شده است.
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 context captureمدل سه بعدی حاصل از نرم افزار 

 

 

 

 

 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

 

 

 چهارم فصل -4

 

 رزیابی کلی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ا

 

 
 

 

 

مقدمه 

 تحلیل های مربوط به نرم افزار ارائه نتایج وAustrali 7 

 ارائه نتایج و تحلیل های مربوط به نرم افزارAgisoft 

ارائه نتایج و تحلیل های مربوط به نرم افزارContext 

capture 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

 مقدمه -4-1

 د.تغییر داده شده ان که در تولید مدلهای آنها شرایط می پردازیم در این فصل  به مقایسه و تحلیل خروجی هایی

داد تع با کم و زیاد کردنمنظور از شرایط برای مثال فیکس کردن یا نکردن پارامتر های کالیبراسیون ، تولید مدل 

 مربوط به هر کدام به مقایسه و ارزیابی نتایج خواهیم پرداخت. های عکس ها و...میباشد که در ادامه با ارائه خروجی

 

 Australis 7در نرم افزار تحلیل های مربوطهارائه نتایج و  -4-2

 

  دوربین سلف کالیبریشن بررسی و تحلیل تاثیر حالت -4-2-1

تبه با فیکس در نظر گرفتن پارامتر های کالیبراسیون دوربین یک مربرای این منظور تولید مدل سه بعدی را 

مرتبه بدون فیکس کردن پارامترها )سلف کالیبراسیون( انجام )یعنی سلف کالبراسیون مطرح نیست( و یک 

 میدهیم.

 میباشد. RMSEحالت دو *معیار مقایسه برای این 

کل  RMSEلت در زیر آورده شده اند.همچنین مختصات نقاط عکسی به همراه خطای باقیمانده آنها برای دو حا

 نشان داده شده است.نیز برای هر دو حالت 

 از بین تصاویر نمایش داده شده در زیر :

نقاط عکسی حالتی است که  3Dو خطای باقیمانده ی مربوط به مختصات  RMSEتصویر اول مقدار  2

 در نظر گرفته شده است. Fixدر آن پارامتر های دوربین 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

نقاط عکسی حالتی است  3Dو خطای باقیمانده ی مربوط به مختصات  RMSEصویر دوم نیز مقدار ت 2

 ).(self calibrationحالت : در نظر گرفته نشده است Fixکه در آن پارامتر های دوربین 

 

 

 پارامتر  Fixلت مربوط به حا RMSEپارامتر ها                                          Fixخطای باقیمانده حالت 

 

 میباشد. RMSE         1888و          86درجه آزادی در این حالت 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

 

 

 

 

 non_fixحالت  non_fix                                                     RMSEحالت خطای باقیمانده 

 

 میباشد.  RMSE   1834و   218درجه آزادی در ای حالت  

 

 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

مطرح است کمتر بوده و همچنین درجه آزادی آن  self calibrationدر حالتی که  rmseنتیجه : مقدار 

 بیشتر از حالتی است که پارامتر های کالیبراسیون دوربین ثابت فرض میشوند.

 بهتر ارزیابی می شود. self calibrationدر کل حالت 

 

 

 های وارد شده Scale Barتعداد  تاثیر بررسی وتحلیل مربوط به -4-2-2

 میباشد. 4و برای حالت دوم 1اسی که وارد میشود برای حالت اول میله های مقیتعداد 

 اندازه ی واقعی فاصله ی بین دو نقطه اندازه گیری شده و در اختیار است.

میلیمتر است، حال این فاصله معلوم یکبار در حالتی که تنها  161برابر  11و  16بین دو نقطه ی فاصله واقعی 

میله  4رم افزار معرفی شده است اندازه  گرفته میشود و اندازه گیری دیگر در حالتی است میله مقیاس به ن 1

 مقیاس معرفی شده است .

  سلف کالیبراسیون دوربین مطرح می باشد.در هر دو حالت 

 

 میلیمتر 16922915در حالت اول : 16و  11فاصله بین نقاط 

 لیمترمی 16121264در حالت دوم: 16و  11فاصله بین نقاط 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

 

 نتیجه: با افزایش تعداد میله های مقیاس معرفی شده به نرم افزار دقت طول اندازه گیری افزایش میابد.

 

 بررسی و تحلیل مربوط به تاثیر کم کردن تعداد عکس ها  -4-2-3

 13عکس از آنها )یعنی با  9عکس و بار دیگر با حذف نمودن  16تولید مدل سه بعدی یکبار با استفاده از 

 انجام می دهیم.عکس( 

 در هر دو حالت سلف کالیبراسیون دوربین مطرح است.

 

 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

 

 

RMSE  می باشد. 2234عکس بدست آمده برابر  16در حالتی که مدل با استفاده از 

RMSE  می باشد. 2232عکس بدست آمده برابر  13در حالتی که مدل با استفاده از 

کس ها میبایست دقت کاهش پیدا کند ولی ممکن است آن آنطور که انتظار می رود با کاهش تعداد عالبته 

تعداد عکسهایی که حذف شده اند بدلیل کمبود کیفیت باعث کاهش دقت میشدند و با حذف آنها دقت بهبود 

 یافته است.  

 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

  Agisoftارائه نتایج و تحلیل های مربوطه در نرم افزار -4-3

 

 بررسی و تحلیل تاثیر حالت سلف کالیبریشن دوربین -4-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر سمت راست مربوط به حالتی است که مشخصات دوربین فیکس شده اند 

تصویر سمت چپ نیز مربوط به حالتی است که حالت سلف کالیبراسیون مطرح است و پارامتر های دوربین ثابت 

 نمیباشد

ص است که در با توجه به دید بصری که از مدل ساخته شده از این دو حالت در اختیار است به وضوح مشخ

 حالت سلف کالیبراسیون کیفیت و وضوح مدل ساخته شده به مراتب بهتر از حالت دیگر است.



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

RMSE  : 22131ابر نقاط برای حالتی که پارامتر های دوربین فیکس شده اند برابر 

 22311و برای حالت سلف کالیبراسیون برابر 

 میباشد .

 نقاط باال تر است.در نتیجه در حالت سلف کالیبراسیون دقت ابر 

 

RMSE ابر نقاط برای حالت فیکس پارامتر ها 

 

 

 

RMSE ابر نقاط برای حالت سلف کالیبراسیون 

 

 

 

 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

 ها  Scale barتاثیر تعداد بررسی و تحلیل مربوط به  -4-3-2

 3و برای حالت دوم  1هایی که معرفی میشود برای حالت اول   scale barتعداد در حالت سلف کالیبراسیون  

 باشد.می 

 فاصله ی بین دو نقطه ی معلوم  در هر دو حالت با کمک نرم افزار اندازه گیری می شود .

 سانتی متر می باشد. 9.3  1و 4اندازه ی واقعی فاصله ی بین دو نقطه ی 

 سانتی متر  9.491وارد شده است برابر:  scale bar 3فاصله ی اندازه گیری شده در حالتی که 

 سانتی متر 9.424وارد شده است برابر:  scale bar 5و برای حالتی که 

 

  

 مقیاس به طول واقعی نزدیک تر است. 5در واقع طول اندازه گیری شده توسط نرم افزار با دادن 

 

 

 

 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

 بررسی و تحلیل مربوط به تاثیر کم کردن تعداد عکس ها -4-3-3

 

 ت مدل سه بعدی متفاوت استحال به مقایسه ی دو حالتی پرداخته می شود که تعداد تصاویر برای ساخ

عکس یعنی با  13عکس و یک مرتبه با استفاده از  16در حالت سلف کالیبراسیون یک مرتبه مدل  با استفاده از 

 کم کردن تعداد عکس ها تهیه می شود.

 

عکس تهیه  13عکس و تصویر سمت چب مدلی است که با استفاده از  11تصویر سمت راست با استفاده از 

 ت.شده اس

 کیفیت و وضوح مدل در تصویر سمت راست نسبت به تصویر سمت چپ  بهتر است.

 

 

 

 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

 

RMSE  عکس بدست آمده 13ابر نقاط برای حالتی که مدل با 

 

 

 

RMSE عکس بدست آمده 11ابر نقاط برای حالتی که با 

 

 در هر دو حالت دوربین سلف کالیبراسیون است.

 بیشتر بهتر است.ابر نقاط با تعداد عکس  RMSEنتیجه: 

 

 

 

 

 

 

 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

 

 

 context capture ارائه نتایج و تحلیل های مربوطه در نرم افزار -4-4

 

 بررسی و تحلیل تاثیر حالت سلف کالیبریشن دوربین -4-4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر سمت راست در حالت سلف کالیبراسیون و تصویر سمت چپ در حالتی است که پارامتر های دوربین 

 ثابت فرض شده است.

 وضوح مدل خروجی در حالت سلف کالیبراسیون بسیار بهتر از حالت دیگر است. کیفیت و

 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

 

 شرایط عکسبرداری بررسی وتحلیل مربوط به تاثیر  -4-4-2

در کیفیت مدل نهایی ساخته  سزاییمیتواند تاثیر بشرایط محیطی در لحظه عکسبرداری همچون نور محیط 

 شده بگذارد نور محیط می بایست تنطیم باشد .

شود کم و در  عکسبرداری در محیط های کم نور باعث می شود انرژی ای که توسط لنز دوربین دریافت می

نتیجه مشکالتی را در تولید مدل بوجود می آورد برای مثال ممکن است نرم افزار در تشخیص تارگت ها دچار 

 مشکل شود که البته این مشکل در استفاده از دوربین های با رزولوشن پایین نیز رخ می دهد.

  ه شده است.در زیر نمونه ای از دو مدل که میزان نور محیط متفاوت است نشان داد

 

        

در ساخت این دو مدل در مدل سمت چت در واقع تعدادی از عکس هایی که نور مناسبی داشتند حذف 

شده اند ولی در مدل سمت راست به همان تعداد عکس با نور نامناسب حذف شده اند)تعداد عکس ها در هر دو 

 ناسب بودن یا نبودن میزان نوردهی در عکس های مربوز بر هر کدام است(است و تنها تفاوت ممدل برابر 

 



 ارزیابی کلی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتصل چهارم: ف

 

 

 

 بررسی و تحلیل مربوط به تاثیر کم کردن تعداد عکس ها -4-4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس و تصویر سمت چپ  11استفاده از تصویر سمت راست مدل حاصل از حالت سلف کالیبراسیون با 

 عکس می باشد. 13مربوط به حالت سلف کالیبراسیون با استفاده از 

 همانطور که مشاهده می شود کم کردن تعداد عکس ها به کیفیت مدل خروجی لطمه وارد کرده است.
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