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 متری بردکوتاهفتوگرامقدمه وتعریف  -1-1

ز فاصله نزدیک، فتوگرامتری برد کوتاه شاخه ای از علم فتوگرامتری است که با استفاده از آنالیز تصاویر اخذ شده ا

به اندازه گیری، برداشت و مدلسازی اجسام و محوطه ها می پردازد. بدین معنی که مدلسازی سه بعدی تنها با 

استفاده از تصاویری که از جسم اخذ شده است بدست می آید. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه تولید 

وگ، علم فتوگرامتری نیز پیشرفت های چشمگیری بخصوص دوربین های دیجیتال و برکنار شدن دوربین های آنال

اگر بخواهیم نیم نگاهی به گذشته نرم افزارهای موجود در فتوگرامتری برد کوتاه  .در سال های اخیر داشته است

تا نرم افزارهای نیمه اتوماتیک  Australisداشته باشیم، شاهد سیر تکاملی آنها از نرم افزارهای تارگت مبنا مثل 

خواهیم بود. با  PhotoScanو در نهایت نرم افزارهای اتوماتیک بدون تارگت مانند  Photomodelerنند ما

پیشرفت تکنولوژی ساخت دوربین های دیجیتال و باال رفتن کیفیت تصویربرداری آنها، نرم افزارها نیز ارتقا پیدا 

زم به ذکر است که هر کدام از این نرم افزارها کرده و از حالت دستی به حالت اتوماتیک توسعه یافته اند. البته ال

و روش ها، کاربردهای خاص خود را دارند اما آنچه که تحولی عظیم در زمینه مستندنگاری آثار بوجود آورد، روی 

کارآمدن الگوریتم ها و نرم افزارهای اتوماتیک پردازش تصاویر بود که عالوه بر سرعت باال و هزینه پایین نسبت 

عالوه بر موارد فوق امکان استفاده از  .روش ها، ماحصل کار از کیفیت بسیار باالیی برخوردار می باشد به دیگر

دوربین های غیرمتریک به جای دوربین های متریک گران قیمت نیز باعث گردید که استفاده از این تکنیک بیش 

 .از پیش همه گیر شده و به تعداد کاربران آن افزوده شود

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

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

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

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

و توجیه قائم کافی می باشد و مختصات در یک حالت نسبی تعریف می شود.این مطلب نیز قابل ذکر است که در 

 کنی دسته اشعه می باشد.فتوگرامتری برد کوتاه معادالت شرط هم خطی اساس سرش

توجه داشته باشید که تفاوت اصلی بین فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه در نحوه تصویربرداری است که این خود 

در تصویربرداری  تفاده نمود.باعث می شود که نتوان از الگوریتم های فتوگرامتری هوایی برای برد کوتاه نیز اس

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

کمترین دورانها را در سه محور داشته باشد. عالوه بر این فاصله بین مراکز تصاویر تا حد زیادی با یکدیگر برابر 
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ی ساده تر شده و است. این فرضیات باعث می شود که الگوریتم های مورد استفاده در پردازش تصاویر هوایی کم

 .ر عملیات تبدیل تصویر به نقشه انجام شودتراحت 

در تصویربرداری برد کوتاه، شخص با استفاده از دوربینی ضیاتی وجود ندارد. اما در فتوگرامتری برد کوتاه چنین فر

اویه تصاویر تصویربرداری می کند و این باعث می شود که ز” همگرا“که در دستش دارد از زوایای مختلف و بصورت 

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

خوردار بوده با پیشرفت روش ها و نرم افزارهای فتوگرامتری، محصوالت این تکنیک نیز از رشد قابل توجهی بر

در ابتدا با وجود نرم افزارهای ساده برد کوتاه تنها مختصات سه بعدی تارگت های چسبانده شده بر روی  .است

جسم که نماینده سطح جسم بودند بدست می آمد. پس از آن عالوه بر محاسبه مختصات های سه بعدی تعداد 

می گرفت که الزمه این امر برخورداری از نیز صورت  Wire Frameاندکی از نقاط، عمل مدلسازی بصورت 

 .شکلی تقریبا منظم از جسم بود که به ندرت از یک اثر، بنا و یا محوطه یافت می شود

اما امروزه با وجود نرم افزارهای قدرتمند، عالوه بر افزایش سرعت کار، محصوالت نهایی، متنوع و با کیفیتی بدست 

 .با محصوالت قدیمی نیستند می آیند که به هیچ عنوان قابل مقایسه

 در ادامه به کاربردهای این علم اشاره خواهد شد. 

 های فتوگرامتری بردکوتاهنمونه کاربری -2-1

  در حالت های خاصی تنها راه رسیدن به جواب مورد نظر استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه است

 اشیا غیر قابل دسترس -

 اشیا بسیار کوچک -

 العات سه بعدی آنی از آنها استاشیا متحرک که نیاز به اط -

 اندازه گیری حتما مورد نیاز نیست ولی ممکن است به آن نیاز پیدا کنیم -

 اندازه گیری مستقیم غیرممکن، غیر عملی و یا غیر اقتصادی است -

زمانی که اندازه گیری مستقیم باعث آسیب به جسم یا جلوگیری از فرآیندی است که اطراف آن اتفاق  -

 .می افتد
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 .ی که اطالعات آنی مورد نیاز استزمان -

 .زمانی که به تعداد نقاط بسیار زیادی از هدف مورد نظر نیاز داشته باشیم -

 

 صنعت بازی سازیبردکوتاه در کاربرد  -1-2-1

تکنولوژیک دنیا است. به تازگی کاربرد دیگری از  صنعت بازی سازی یکی از درآمدزا ترین صنعت های

ده است. با استفاده از اسکن سه بعدی چهره با فتوگرامتری برد کوتاه و فتوگرامتری در این صنعت اجرایی ش

جایگزین کردن مدل سه بعدی چهره خود با چهره کاراکتر اصلی بازی می توان حس جدیدی در حین بازی 

 .کردن به کاربر منتقل کرد

 

 : صنعت بازی 1-1شکل 

 کاربرد بردکوتاه در صنعت انیمیشن -2-2-1

است مدل های سه بعدی ای که در آن استفاده می کنیم بیشترین شباهت به  بهتر جهت ساخت انیمیشن،

 .واقعیت را داشته باشند. این شباهت با فتوگرامتری برد کوتاه قابل پیاده سازی است
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 : صنعت انیمشن 1-2شکل 

 برداریکاربرد بردکوتاه در عمران و نقشه -3-2-1

همترین کاربردهایی است که برای فتوگرامتری پهپاد نقشه برداری به عنوان مادر علم فتوگرامتری یکی از م

 .در دسترس است

 عمران مهندسی بزرگ های سایت گیری اندازه -

 شکل تغییر گیری اندازه -

 لوله خط و تونل گیری اندازه -

 معدن استخراج -

 

 : کاربرد در عمران ونقشه برداری 1-3شکل 
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 کاربرد بردکوتاه در مهندسی معکوس -4-2-1

ربرد فتوگرامتری برد کوتاه استفاده از آن در مهندسی معکوس قطعات باشد. معموال شاید مهندسی ترین کا

هستند با این روش مشابه سازی می شوند.  های خارجیقطعات پیشرفته ی مورد نیاز صنایع که دارای مشابه

 بسته به دقت مورد نیاز روش های مختلفی برای این کار وجود دارد

 

 ی معکوس: کاربرد در مهندس 1-4شکل 

 صنعت پزشکیکاربرد بردکوتاه در  -5-2-1

در صنعت پزشکی و مخصوصا در دندان پزشکی نیاز به مدل سه بعدی قالب های دندان احساس می شود. این 

 .مدل های سه بعدی با روش فتوگرامتری برد کوتاه قابل دسترس هستند

 دندان گیری اندازه -

 فقرات ستون شکل تغییر -

 پالستیک جراحی -

 ارگونومی و حرکت لتحلی و تجزیه -

 میکروسکوپیک تحلیل -

 کامپیوتر کمک به جراحی -
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 : کاربرد در صنعت پزشکی 1-5شکل 

 شناسیو باستان سازیکاربرد بردکوتاه در مجسمه -6-2-1

مجسمه سازی با ظهور تکنیک فتوگرامتری برد کوتاه بعدی تازه از خود را کشف کرده است. بعدی که دیگر 

زه گیری های فتوگرامتری برد کوتاه وابسته است. با مدل سه بعدی ای که با بیش از هنر به مهندسی و اندا

 .دقیق ساخت فتوگرامتری برد کوتاه به دست آمده می توان مجسمه هایی زیبا ،چشم نواز و

 تاریخی ساختمانی مدارک و اسناد -

 شکل تغییر گیری اندازه -

 شده تخریب های ساختمان بازسازی -

 یحفار های سایت برداری نقشه -

 شهری بعدی سه های مدل -

 

 : کاربرد در صنعت پزشکی 1-6شکل 
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 قتحقیگزارش و اهداف  -3-1

باشد. تصویربرداری در این آشنایی با مفاهیم و درواقع مبانی فتوگرامتری بردکوتاه میدر این تحقیق هدف 

 Australisتحقیق توسط یک دوربین غیرمتریک )دوربین گوشی ( انجام گرفته است که توسط نرم افزارهای 

بعدی آنها را تشکیل داده و نتایج 3، مدل ContextCapture Centerو همچنین  Agisoft PhotoScanو 

 حاصله مقایسه و تشریح خواهد شد.

 تشکیل مدل از تصاویر در ادامه ذکر و بررسی خواهد شد.

 مراحل و روندکلی انجام تحقیق -4-1

 اند :ذیل ذکر شدهدر  فصل ذکر شده است که 5در  این تحقیق بصورت کلی 

در موارد مختلفی چون ای چند به کاربردهای آن فصل اول آن درمورد کلیاتی از فتوگرامتری بردکوتاه و اشاره

 باشد.سازی و... میپزشکی، عمران، بازی

در فصل دوم مراحل کلی این تحقیق و آشنایی با نحوه انجام یک پروژه فتوگرامتری بردکوتاه و درواقع اصول 

 یک این علم بررسی خواهد شد.تئور

افزارهای مذکور و نحوه انجام کار توسط آنها تشریح بعدی با استفاده از نرم3در فصل سوم نحوه تشکیل مدل

 و تفسیر خواهد شد ونتایج حاصل از آنها مشاهده خواهد شد.

ها و درواقع میزان نتایج حاصل از خروجی های این نرم افزار ،فصل چهارم و بنوعی مهمترین فصل این تحقیق

 ارزیابی خواهد شد.دقت آنها

 د.شاند اشاره خواهد در فصل آخر نیز به منابع و مراجعی که درطول تحقیق مورداستفاده قرار گرفته
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 ارامتر دوربینپتعیین  تارگت گذاری انتخاب عارضه

سرشکنی ویافتن  افزارتوجیه با نرم عکسبرداری از عارضه

 مجهول

  بررسی دقت لیل انجام تح
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 دومفصل  -2

 

 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 

 مقدمه -1-2

زئیات بیشتری آشنا خواهیم شد و نحوه حل مسائل این شاخه از علم با مفاهیم فتوگرامتری باج در این فصل

الزم است جهت انجام تحقیقات دراین زمینه آشنایی کامل با روشهای صحیح فتوگرامتری ذکر خواهد شد. 

بررسی خواهند شد و درنهایت به نحوه تحلیلی حل و همچنین انواع آنها ها عکسبرداری را کسب کرد. تارگت

 اشاره خواهد شد.بعدی  3های کیل مدلمسائل و تش

 هاوشرایط عکسبرداریروش✓

 هامراحل انجام پروژه✓

 های فتوگرامتریآشنایی با مفاهیم و انواع تارگت✓

 های تحلیلی حل مسئلهروش✓
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 و مشکالت آن های عکسبرداریمفاهیم و روش -2-2

در این قسمت سعی در ارئه مفاهیم اولیه و همچنین نحوه عکسبرداری از عارضه ها در فتوگرامتری برد کوتاه می 

پروژه ای محسوب . باید توجه داشت که عکسبرداری صحیح و بادقت یکی از مهمترین ویژی های هر تحقیق و باشد

 می شود. 

 مفاهیم عکسبرداری -1-2-2

 طراحی شبکه -1-1-2-2

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

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

  . نمود انتخاب را هایستگا توان

 عکسبرداری وشرایطهاروش -2-2-2

از چندین مرحله تشکیل شده است، همه  ( Close Range Photogremetry) فتوگرامتری برد کوتاه پروژه

ی مراحل در رسیدن به یک ابر نقطه و مدل سه بعدی دقیق بسیار مهم و حیاتی هستند، ولی شاید اصلی ترین 

اکثر پروژه های فتوگرامتری برد کوتاه اخذ ر مدل نهایی دارداخذ تصاویر باشد.دری دمرحله که تاثیر بسیار زیاد

از تصحیح موقعیت و کیفیت عکس های اخذ شده در سری قبلی ه ی یک سری تصویر از جسم راحت تردوبار

این Gapیااست. اگر در هنگام مدل سازی در نرم افزار خود به مشکل برخورد کردید،مثال داده های پرت و اشتباه و 

 .استبه دلیل نحوه ی عکس برداری شما احتماال

 بهترین شرایط عکسبرداری -1-2-2-2

یک سری عکس خوب، با کیفیت، شارپ و با نور کافی می خواهد که در آنها هر  فزار فتوگرامتری برد کوتاهنرم ا

هی پاراالکس)زاویه و سطح از جسم از سه زاویه یا بیشتر قابل رویت باشند. نرم افزار همچنین به مقدار قابل توج

 افزار در صورتی کهنرم نتایج موقعیت های متفاوت( بین عکس ها نیاز دارد تا محاسبات خود را انجام دهد. البته 

 تصویر حذف کنید ناحیه های بی ارزش تصویر را با یک صفحه ی سبز در پشت جسم یا یک نرم افزار ویرایش

 .خواهد شدبهتر
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 عکسبرداریمشکالت  -3-2-2

ممکن است تحت تاثیر عواملی دچار خطا شده که بشدت روی نتایج کار فتوگرامتری اثرگذار خواهد  عکسبرداری

 بود والزم است نسبت به تعیین و کنترل آنها آگاه بود.

 تعدادی از این عوامل در ادامه ذکر شده است. 

 فوکوس نبودن -1-3-2-2

ل سه بعدی با کیفیت دست ه یک مدب آن می توان با رعایت از راحت ترین چیزهایی است کهفوکوس خوب یکی 

ر فوکوس معادل با تغییر نکند، چون تغییکه در حین عکس برداری فوکوس  نکته بسیار مهم است . اینردپیدا ک

ی کانونی هم یکی از مهم ترین پارامترهای فتوگرامتری محسوب می فاصلهکه است، ی کانونی تغییر در فاصله

 .در محاسبات تاثیر منفی خواهد گذاشت شود که در صورت تغییرِ کنترل نشده

 جابجایی و حرکت -2-3-2-2

در کل فرآیند تصویر برداری کامال  آن عارضههر موجود زنده ای، بسیار مهم است که فرد یا  درصورت اسکن یک

را دنبال کند نرم افزار در تناظر یابی دچار مشکل تی با چشم خود حرکثابت بماند. اگر فرد مورد نظر لبخند بزند یا 

 .می شود و ممکن است کیفیت مدل سه بعدی در آن قسمت کم شود یا تغییر عمق ناخواسته اتفاق بیفتد

 اشیاء شفاف و منعکس کننده نور -3-3-2-2

نرم افزارهای حال حاضر فتوگرامتری برد کوتاه هنوز آن قدر باهوش نشده اند که بین یک نقطه ی سفید و انعکاس 

اعث خطا در اشیایی می شود که دارای سطحی براق هستند. صورت انسان نور در یک نقطه تمایز قائل شوند. این ب

هم تا حدودی این مشکل را دارا است. ولی معموال این خطا در اجسام فلزی و شیشه ای بسیار بیشتر است. از 

طرفی در صورتی که جسمی شفاف مانند عینک در تصویر وجود داشته باشد انعکاس محیط اطراف در این عینک 

الزم برای اسکن سه بعدی روی صورت خود عینک داشت ی اگر فردبرای مثال فزار را به اشتباه وا می دارد. انرم 
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ط یک عینک روی صورت او و در نهایت بعد از مدلسازی سه بعدی با نرم افزارهای مربو است که عینک رابردارد

 .شود تعبیه

 اجسام با جزئیات تودرتو و متقاطع -4-3-2-2

است بعضی قسمت های جسم جلوی قسمت های دیگر را برای نقاط متناظر ل جست وجور حاوقتی نرم افزار د

گرفته و باعث می شود در تعدادی از عکس ها این نقاط قابل رویت نباشد . این باعث می شود نرم افزار با خطا 

خواهد  خیمبسیار و -مثل درخت-مواجه شود. این نکته در صورتی که جسم دارای قسمت های مشابه زیادی باشد 

 .بود

 اجسام بدون عارضه -5-3-2-2

در صورتی که جسم ما عارضه ای برای مشخص کردن نداشته باشد نرم افزار در توجه عکس ها به مشکل می 

خورد. در قسمت های بدون عارضه طبیعتا نقطه ای نخواهیم داشت و در نتیجه جسم ما با مشکل مدلسازی 

 .خواهد شد

 عوارض دارای بافت تکراری -6-3-2-2

که یک الگوی مشخص از اجسام در تصویر تکرار شود نرم افزار در تناظر یابی آنها به مشکل بر می  در صورتی

راهکاری که نرم افزار در این مواقع از آن استفاده می کند تناظر . خورد و ممکن است تناظر یابی دچار پرش شود

 .یابی در مقیاس های متفاوت عکس است

 نوارهای چشمک زن یا متحرک -7-3-2-2

چون  ردبرداری در آن خودداری کدارای نورپردازی متحرک و یا چشمک زن است بهتر است از تصویر  یطاگر مح

چشمک  این موضوع باعث سردرگمی نرم افزار در تشخیص نقاط متناظر می شود. مثال برای این موضوع المپهای

 .زن مغازه ها و یا صفحه تلوزیون می تواند باشد
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 عمق میدان -8-3-2-2

این موضوع نیاز به لنز مناسب با  .در فوکوس تصویر برداری شود رکان تمام جسم مورد نظحد امتا  است الزم

 .متناسب با مشخصات لنز دارد f-stop مقدار

 اعوجاج لنز -4-2-2

 داده های دیگر را قبول نمی کننداکثریت قریب به اتفاق نرم افزارها فقط با دوربین های فول فریم کار می کنند و 

فریم پایداری و قابلیت اعتماد داده ها بیشتر بوده و اعوجاج کمتری در ساختار تصویر  چون در سنسور های فول

 .وجود دارد

 هامراحل انجام پروژه -3-2

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

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

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

... و آنالوگ های عکس برای سازی شبکه،رقومی سرشکنی مانند ها پردازش پیش یکسری انجام از پس الح -2

 دسته مجهوالت،سرشکنی لیهاو مقادیر تقریبی عکسی،محاسبه نقاط گیری اندازه قبیل از را توجیهات باید

 دهیم انجام را اشتباهات حذف و اشعه

 پس از انجام کارهای فوق باید به ترسیم گرافیکی نقشه ها بپردازیم -3

 هاآشنایی با تارگت -4-2

نرم افزارهایی که در زمینه تصویربرداری برد کوتاه استفاده می شوند را بطور کلی به دو دسته نرم افزارهای تارگت 

 میکنند : افزارهای بدون تارگت تقسیمرم مبنا و ن

نرم افزارهای تارگت مبنا آنهایی هستند که پارامترهای توجیه نسبی تصاویر را با استفاده از تناظریابی تارگت های 

نصب شده بر روی جسم در تصاویر مختلف بدست می آورند و در انتها نیز تنها مختصات همان تارگت ها که نقاط 
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ستند را بدست می آورند. از این روش و از این دسته نرم افزارها بیشتر در موارد صنعتی نمونه ای از جسم ه

اشاره  Photomodelerو یا  Australis ،iWitness  استفاده می شود. از مهمترین این نرم افزارها می توان به

 .کرد

ی دهند. در این نرم افزارها مراحل اما دسته دوم نرم افزارهایی هستند که مدل سازی را به صورت ابرنقاط انجام م

تناظریابی تصویری بصورت اتوماتیک انجام می شود و پارامترهای توجیه نسبی را با استفاده از تعداد بسیار زیادی 

از نقاط گرهی محاسبه می کنند. عالوه بر اینکه دقت تعیین پارامترهای توجیه نسبی باال می رود، مدلسازی 

 رت ابرنقطه انجام می شود. برای این مورد نیز می توان به نرم افزارهایی نظیربصورت اتوماتیک و به صو

PhotoScan ،Pix4D و Aspect اشاره نمود. 

 گیری اتوماتیک و...شود مانند افزایش دقت، اندازهها بدالیل مختلفی استفاده میاز تارگت

 سازیتارگتطریقه  -1-4-2

خود تارگت ساختن روی دقت طراحی شبکه تا ثیر دارد.  تارگتها را ساخته و روی سطح جسم می چسبانیم و

می گویند  retro reflector یعنی نور با زاویه ای که به داخل می اید با همان زاویه نیز خارج می شود که به آن

   . داشته باشد  retro reflector  می تواند خاصیت شدهساختهواین لکه سفید 

 انواع تارگت -2-4-2

 شود :اده و نحوه کاربردشان به اقسام مختلفی هستند که در ادامه ذکر میتاارگت ها برحسب استف

 های پروژکتوریتارگت -3-4-2

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

 مورداستفاده باشند الراداشتهبا باروشنایی نقاط وتشخیص گیری اندازه قدرت افزار نرم وقتی تارگتها این . شوند

 .دارند کاربرد است کوچک جسم ابعاد که مواقعی در بیشتر تارگتها نوع این . گیرد قرارمی
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 (Retro Reflect)های منعکس کنندهتارگت -1-3-4-2

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

 یابرچسبهای کاغذ وسپس برروی طراحی CADابتدادرمحیط  تارگتها این ویاکاغذهستند. شکل کپالستی جنساز

می کنیم و وسط  zoom در تارگتهای معمولی خودمان .شود می نصب نظر مورد موضوع وبرروی تهیه مخصوص

 .تارگت را مشخص می کنیم

 

 :تارگتهای منعکس کننده2-1شکل 

 کددارهای تارگت -2-3-4-2

 و شکل دارای .داربصورت اتوماتیک تارگتها را از روی وضعیت نقطه تشخیص می دهیمدر تارگتهای کد 

 دهد انجام سریعتر را تطابق وکار شناسایی را تارگتها راحتی به بتواند افزار نرم اینکه برای هستند، ایی ویژه طراحی

 وضعیت) خارجی توجیه ترهایپارام تارگتها این کمک به واقع در. شود معرفی افزار نرم به تارگتهاباید ،شکل

شدن  Full automatic باعث عامل واین آیدمی  بدست عامل دخالت وبدون اتوماتیک بصورت ( دوربینها وموقعیت

 کارها می شود.
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 :باید در مورد این تارگتها

 الف(از مقیاس مستقل باشند .

 ب(از دوران مستقل باشند . 

 تا کد تعریف کرد. 29کددار باشند برای هر تارگت می توان ج( امکان شناسایی متناظرهایشان باشد یعنی  

 د(ساخت تارگتها هزینه ی کمی داشته باشد.

 

 : تارگت کددار 2-2شکل

 ابعاد تارگت -3-3-4-2

 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
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 : رابطه بین اندازه تارگت وفاصله 2-3شکل

 ات تصویریمختص دقت کوچکتر باشد در اینصورت پیکسل٣ از نباید درتصویررقومی تارگت قطر که بدانیم باید

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

 باشد.

 شکل تارگت -4-3-4-2

ای داشته باشندوبرای ایجاد کنتراست مناسب دآنها از رنگهای تارگتها میتوانند اشکال مختلفی مانند مربعی یا دایره

گیری بودن اندازهای بدلیل داشتن همگونی ومستقلد. البته تارگتهای دایرهشومتضاد)سیاه وسفید(استفاده می

 ازجهت امتدادودید دراین تارگتها، بهترین تارگت هستند. 



 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاهفصل دوم: 
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 ها:انواع تارگت2-4شکل

 دسته اشعه:روش تحلیلی  -5-2

، یک راز تصاویر است که از مشاهدات فتوگرامت صال همزمان تعدادی روشی برای ات مثلث بندی دسته اشعه

اط گرهی، عکس های جدا از مشاهدات نقشه برداری و سیستم مختصات شیئی استفاده می کند. با استفاده از نق

مدلی کلی تبدیل شده و از آن می توان اطالعات سه بعدی را بازسازی کرد. اتصال به یک سیستم مختصات  هم به

تیجه، مناطق وسیع را می توان با تعداد کمی صورت می گیرد. در نکلی توسط کمترین تعداد نقاط کنترل شیئی 

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

 تمامی اشعه های متناظر باید در نقطه زمینی مربوطه، با کمترین ناهماهنگی به هم برسند.
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  سومفصل  -3

 

آموزش و اجرای پروژه توسط نرم 

 Agisoft PhotoScanو  Australis7فزار ا

Professional  وContextCapture Center 

Master 

 

 وتعریف پروژه مقدمه -1-3

افزار مذکور تشریح خواهد شد. الزم به ذکر نرم 3در این مرحله فرآیند تشکیل مدل سه بعدی با استفاده از 

انجام و درادامه با روش دسته اشعه مدل ومیزان دقت آن بدست خواهد آمد. در گذاری است در همه آنها تارگت

 ومدل آن بدست خواهد آمد.میباشد ه )پودر رختشویی(عارضه مورد استفاده یک جعب Australisنرم افزار 

 تعریف نحوه انجام پروژه✓

 تارگت گذاری روی عارضه✓

 تتوجیه تصاویر نسب به هم✓

 (Boundle ) استفاده از سرشکنی دسته اشعه✓

 افزارهانرمتشریح نحوه تشکیل مدل توسط ✓
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)از یکسری نرم افزار دیگر نیز پس از تصویربرداری از صورت حاصل خواهد شد 2بعدی در همچنین مدل سه

دقت آنها ارزیابی وبررسی ودر فصل بعد افزار مشابها استفاده میشود جهت مقایسه خروجی آنها(نرم 2س در هر عک

 خواهد شد.

لف انجام خواهد شد به این سه حالت مختتشکیل مدل درافزارها، الزم به ذکر است در هرکدام از این نرم

ارامترها، درمرحله دوم با فیکس درنظرگرفتن صورت که در مرحله اول بدون فیکس درنظرگرفتن اعوجاجات وپ

 آنها و درمرحله آخر نیز از تعدادتصاویر کم خواهدشد و درفصل بعد نتایج آنها مقایسه وارزیابی خواهد شد.

 نکات اولیه -2-3

 

 Pixelافزارها از آنجا که مشخصات دوربین در آنها ثبت نشده است الزم است که مقداربرای استفاده از نرم

Size بامشاهده جزئیات یکی ازتصاویر گرفته شده توسط دوربین، بین وهمچنین فاصله کانونی را بدست آورد. دور

بدین صورت  Pixel Sizeتعیین  روندنمایش داده شده است. اما  3-2شود که در عکس فاصله کانونی آن معلوم می

 23.3)گیری شودن از دوربین نیز اندازهو فاصله آمتر(سانتی 23)است که ابتدا طولی مشخص را با دوربین مشاهده 

 آید :پیکسل سایز بشرح زیر بدست می .متر(سانتی

 فاصله کانونیفاصله

X عرض 

 آید :سایز بدست میمقادیر از رابطه زیر مقدار پیکسلبعد از جاگذاری 

Pixel Size = X / 3264 =0.0015 mm 

 باشد.می 3264رض آن در ع 3-1مطابق عکس ها الزم بذکر است تعداد پیکسل



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

22 

 

 

 جزئیات دوربین وفاصله کانونی:  3-3شکل 

باشد، درنتیجه این مشخصات برای همه آنها ثابت درنظرگرفته می Manualچون دوربین در حالت دوربین در حالت 

 شود.می

 

، تصاویری ContextCapture Center Masterو همچنین  Agisoft PhotoScan Professional برای نرم افزارهای

افزار شناسانده شدند مراحل تشکیل اخذ شدند که در آنها نیز بعد از آنکه تارگتها در نرم از جهات مختلف از صورت
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، چندین طول بین تارگتها جهت معرفی مقیاس Australisافزار بدلیل مشابه نرم بعدی آنها انجام شده است.3مدل 

 قرائت می شود.

  نرم افزار به تفضیل بررسی خواهد شد. 3نحوه تشکیل مدل سه بعدی توسط این  در ادامه

 Australis7مراحل کار با نرم افزار  -3-3

شوند. درادامه الزم است عکس( فراخوانی می6اخذشده توسط دوربین)ابتدا در این نرم افزار همه عکسهای 

 (3-2)شکل افزوده شود.افزار پارامترهای دوربین که درمرحله قبل بدست آمدند به نرم

 

 : جزئیات دوربین در نرم افزار 3-2شکل 
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 روی عارضه اریذتارگت گ -1-3-3

شده )شبرنگ( برروی عارضه قرار داده شدند.البته باید ابتدا تارگتهای ساختهAustralisبرای کار با نرم افزار 

چنین گوشه های عارضه جهت ها با پراکندگی مناسب و تعداد کافی درنظرگرفته شوند. همتوجه داشت که تارگت

بهترشدن مدل آنها حتما تارگت گذاری شوند. بعد از این مراحل نوبت به عکسبرداری از عارضه از جهات مختلف 

عکس متوالی توسط دوربین غیرمتریک اخذ شده است.همچنین جهت معرفی مقیاس  6شود که دراین پروژه می

 3-3شود. در عکس رائت شود که درمرحله بعد دلیل آن ذکر میبه نرم افزار الزم است چند طول بین تارگتها ق

 شود.گذاری آن مشاهده مینمایی از عارضه و نحوه تارگت

 

 گذاری: نحوه تارگت 3-3شکل 
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 Scaleتوجیه تصاویر نسبت به هم و تعیین  -2-3-3

عملیات توجیه و درواقع  Point Referencing Modeدراین مرحله بین هر جفت عکس وبترتیب توسط 

معوال عکسی که تعداد بیشتری شود.تناظریابی بین تارگتهای مشابه موجود در دوعکس بصورت دستی انجام می

شود. الزم است که دهد بعنوان عکس رفرنس بوده و سایر عکسها نسبت به آن توجیه میاز تارگتها را پوشش می

-ت بهم توجیه شوند.شکل زیر نحوه انجام این کار رانشان میها نسبمانی ادامه یابد که همه عکساین عملیات تاز

 دهد :

 

 : نحوه توجیه نقاط نسبت به یکدیگر 3-4شکل 
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افزار معرفی شود به اتمام رسید الزم است که مقیاس به نرم عکسها نسبت به یکدیگر بعد ازاینکه عملیات توجیه

 2شده بین هراستفاده میشود بدین صورت که طول قرائت Edit > Scale Databaseامر از مسیر که برای این 

ن طولها توسط طول بین جفت تارگتها قرائت شدند.)ای 3 شود.که در این پروژهتارگت به نرم افزار معرفی می

 این طولها معلوم هستند. 3-3عکس . درباشد(کش و بین مراکز تارگتها میخط

 ه نرم افزار داده شده استتعیین طول های قرائت شده بدر شکل زیر نحوه 

 

 قرار دادن طولهای قرائت شده در نرم افزار: نحوه  3-5شکل 

 

 انجام سرشکنی به روش دسته اشعه وتشکیل مدل سه بعدی  -3-3-3

شوند. برای اینکار الزم است ها سرشکن می، دسته اشعهافزار استبانرم در این مرحله که بنوعی آخرین مرحله کار

را انتخاب کرده تا دسته  Runاستفاده نموده و ازپنجره بازشده،  Boundle Adjustmentمطابق شکل از گزینه 

نتایج خروجی این قسمت در فصل چهارم شرح داده خواهد شد. بااستفاده ها بصورت همزمان سرشکن شوند. اشعه

  میتوان به دید سه بعدی از مدل رسید. 3D Viewاز 
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 : تشکیل مدل و اشعه ها  3-6شکل 

 

 قراردادن بافت برروی مدل سه بعدی  -4-3-3

( قرار دهیم. برای Textureبعدی ایجادشده تکمیل شود الزم است که برروی آن بافت ) 3برای اینکه مدل 

را انتخاب میکنیم. در این مرحله الزم است که نقاط بصورت  3D Texture Mappingاین مهم از نوار ابزار گزینه 

 وصل شوند و بافت برای آنها تعیین شود. مناسب و بصورت یک محیط بسته بهم
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 مدل سه بعدی آماده شده است.  پس ازقراردادن بافت روی مدل،

 

 : تشکیل بافت روی مدل 3-7شکل 

الزم بذکر است که در این نرم افزار همه این مراحل برای هنگامی که پارامترها راثابت در نظر میگیریم و 

 .شودانجام میف و مجددا عملیات سرشکنی دسته اشعه وقتی که یکی از تصاویر را حذهمچنین 

طول قرائت  5طول قرائت شد اما عملیات سرشکنی را برای حالتی که  3مقیاس ابتدا همچنین در هنگام تعریف 

 حالت نیز مقایسه و در فصلچهارم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 2شود نیز انجام شد و نتایج به ازای این 
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 دسته اشعه کردن آنها دوباره سرشکنی fixابتدا پارامترها را مطابق شکل زیر ثابت میکنیم و بعد از برای این امر 

 شود. یانجام م

 

 : تشکیل بافت روی مدل 3-8شکل 

بودن پارامترها  fixعدم برای حالتی که یکی از عکسها حذف شود الزم است که سرشکنی دسته اشعه درحالت 

 ذف کردن عکس مجددا سرشکنی انجام شود.انجام شده و سپس بعد از ح

 ارزیابی نتایج در فصل بعد قابل مشاهده است.



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

30 

 

 Agisoft PhotoScan Professionalمراحل کار با نرم افزار   -4-3

Agisoft PhotoScan ان انجام پردازش های تصویر سنجی یا همان مکمستقل است که ا نرم افزاریک

های دیجیتالی را برای  عکسو تولید اطالعات و داده های خاص سه بعدی از  (photogrammetric) فتوگرامتری

به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت  که (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی در حوزهبررسی دقیق تر تصاویر 

پردازد، میراث فرهنگی )نظیر عکس هایی از باقیمانده ها و آثار و صنایع تاریخی(، ساخت  اطالعات جغرافیایی می

کن می سازد. تکنیک جلوه های ویژه و همچنین اندازه گیری غیر مستقیم اشیاء از مقیاس های مختلف مورد مم

های مربوط  های فتوگرامتری دیجیتال به صورت هوشمندانه ای به وسیله روش های بینایی رایانه ای )شامل روش

ها( در این نرم افزار بکار گرفته می شوند و نتایج به صورت به دستیابی تصاویر، پردازش، آنالیز و درک محتوای آن

شوند تا حتی افراد تازه وارد در زمینه فتوگرامتری نیز پروژه های موفقی را  هوشمندانه، خودکار و دقیق تولید می

ارئه دهند. از سوی دیگر این نرم افزار ویژگی های پیشرفته ای مانند تنظیم جریان کاری برای انجام کارهای خاص 

 .ستو کار با انواع داده ها را برای افراد حرفه ای در حوزه فتوگرامتری نیز فراهم نموده ا

 افزارقابلیتهای کلیدی نرم -1-4-3

 بررسی دقیق سطوح تصویر -

 عکساندازه گیری ارتفاع سطوح اشیاء موجود در  -

 (Cloud point) ویرایش و دسته بندی تراکم نقطه ابری شدن -

 تولید مدل چندضلعی -

 برنامه نویسی پایتونپشتیبانی از  -

 خروجی ژئورفرنس -

 تنظیم سیستم مختصات -

 تهیه نقشه های مرتفع -

 اندازه گیری فاصله ها، مناطق و حجم ها -

 مدل سازی چهاربعدی برای صحنه های پویا -

http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
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 تولید و بافت دهی مدل های سه بعدی -

 پردازش تصاویر چند طیفی -

 ایجاد تصاویر پانوراما -

 ای شبکهپردازش  -

 DSM/DTM خروجی -

 Orthophoto تهیه خروجی به صورت -

 ... و

 تارگت گذاری  -2-4-3

برای کار بااین نرم افزار برخالف نرم افزار قبلی نیازی به تارگت گذاری روی عارضه نیست بلکه در اطراف عارضه 

. برای ایجاد مدل سه بعدی دراین نرم افزار از یکسری تارگت بخصوص استفاده دکنناقدام به تارگت گذاری می

وبتعداد  میکنند که دورتادور عارضه قرار میگیرند. بعد از تارگت گذاری نوبت به عکسبرداری از جهات مختلف

 رسد. می کافی

http://p30download.com/fa/software/category/network-internet/
http://p30download.com/fa/software/category/network-internet/
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 : تارگت گذاری اطراف صورت 3-9شکل 

 

 تا میباشد.   12که تعداد آنها رار گرفته در این پروژه تارگت ها در اطراف صورت ق

 شروع کار با نرم افزار -3-4-3

)مطابق ، تصاویری را که از عارضه)صورت( اخذ کرده ایم به نرم افزار وارد کردهAdd Photoدر ابتدا از طریق گزینه 

د. در ابتدا با شکل( و باید تارگتها برای نرم افزار معرفی شوند تا بتوان بکمک آن عکسها را نسبت بهم توجیه کر

سعی میکنیم که تارگتها را معرفی کنیم و در ادامه پس از آنکه  New Markerانتخاب مراکز تارگتها و گزینه 

شد میتوان تعدادی از آنها را بصورت خودکار توسط نرم افزار شناسایی کرد اما سایر نقاط  تعریف Markerچندین 
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ت دستی تعریف شوند. باید دقت کرد که معرفی نقاط درهمه اند الزم است بصوردر عکسها که شناسایی نشده

 عکسها بشکلی یکسان باشد زیرا درغیر اینصورت توجیه عکسها نسبت بهم دچار مشکل خواهد شد.

 

 : معرفی تارگتها  3-10شکل 

 

 و معرفی مقیاس وتشکیل مدلتوجیه عکسها  -4-4-3

 : شوند)مطابق شکل(از مییر را نسبت به یکدیگر هم تروبا استفاده از دستور زیر تصادر این مرحله از نوار ابزار 

Workflow > Align Photo 
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 : تعیین موقعیت تصاویر  3-11شکل 

 

 آید:در ادامه با دستور زیر ابرنقاط تصویر عارضه بدست می

Workflow > Build Dense Cloud 

 

 : تشکیل ابر نقاط  3-12شکل 
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 شود :تصویر مش از دستور زیر حاصل میسپس بعد از آنکه ابرنقاط نتیجه شد، 

Workflow > Build Mesh 

 

 : تشکیل مش تصاویر 3-13شکل 

 آید :توسط زیر بافت تصویر برای ابرنقاط موجود بدست میو در آخر هم 

Workflow > Build Texture 

 

 : تشکیل بافت تصاویر 3-14شکل 
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 داده شده است : خروجی نهایی پس از قرار دادن بافت در شکل زیر نشان

 

 در حالت سلف کالیبراسیون تشکیل بافت تصاویرخروجی پس :  3-15شکل 

 

چندین طول بین مارکرها قرائت شود تا بتوان مقیاس را به  Australisهمچنین الزم است مطابق با نرم افزار 

ل قرائت شود نیز طو 5و همچنین درحالتی که  طول قرائت شده است. 3که در این پروژه سیستم معرفی کرد.

 انجام می شود که نتایج آن در فصل چهارم مورد ارزیابی قرار بگیرد.

 کار در شکل زیر نشان داده شده است : این
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 طول جهت معرفی مقیاس به نرم افزار 3: قرائت  3-16شکل 

 

، در هرجای مدل Create Markerبعد از آنکه طولها به سیستم القا شد میتوان برروی مدل تشکیل شده از گزینه 

آورد. همچنین میتوان با این کار خطای قرائت آن دسته از  بدستمارکر جدید ساخت و طول دقیق بین آنها را  2

 آید. میشده نیز بدست  طولهایی که توسط ما قرائت

ن طول شود و میتوامدل سه بعدی ما دارای مقیاس واقعی میپس از آنکه اندازه واقعی فاصله بدست آمد در واقع 

 واقعی بین هر دو نقطه برروی مدل را بدست آورد.

 ContextCapture Center Masterمراحل کار با نرم افزار  -5-3

ContextCapture Center  محصول شرکت قدرتمند Bentley  های سه بعدی ی و ساخت مدلطراح نرم افزاریک

های معمولی از یک جسم ثابت، مدل عکس. این نرم افزار قادر است با استفاده از داردهای بسیاری لیتقاب و است

های مختلف جهتسه بعدی آن جسم را بسازد؛ برای کار با این نرم افزار فقط کافی است تا از یک جسم ساکن در 

ه را آنالیز های وارد شدبرنامه عکس تا ردها را وارد برنامه کتمامی عکسو سپس  ردتهیه کهای متعددی عکس

توان از آن خروجی گرفت و در سایر مدل سه بعدی ساخته شده را ارائه خواهد کرد و می نرم افزار کند، در نهایت

 .نرم افزارهای سه بعدی از آن استفاده کرد

یک یک نرم افزار پیشرفته آنالیز و بررسی که شود نیز می Acute3D همچنین شامل نرم افزار قدرتمند نرم افزارین ا

در طالعات کاملی از آن های سه بعدی، اهای سه بعدی است. این نرم افزار قادر است تا با مطالعه دقیق فایلمدل

 .های سه بعدی کاربرد داردقرار دهد. این نرم افزار برای اندازه گیری، آنالیز و مطالعه مدل کاربر اختیار

http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
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 افزارقابلیتهای کلیدی نرم -1-5-3

 های سه بعدیساخت پیشرفته مدل -

 های سه بعدیبه مدل های معمولیعکستبدیل  -

 های باالهای سه بعدی با کیفیتساخت آبجکت -

 های سه بعدیمطالعه، آنالیز و ویرایش مدل -

 های استانداردخروجی گرفتن در قالب فرمت -

 سادگی کار با نرم افزار و بدون نیاز به دانش فنی باال -

 تارگت گذاری -2-5-3

خواهد باشد و حتی ورودی ها) تصاویر و ...( دقیقا همان می AGI Softعملیات تارگت گذاری دقیقا مانند نرم افزار 

  بود. و هدف از انجام کار با این نرم افزار مقایسه دقت مدل سه بعدی تشکیل شده توسط این دو نرم افزار میباشد.

 شروع کار با نرم افزار -3-5-3

از طریق منوی  رار گرفتنیز مورداستفاده ق AGI Softگرفته شده که در نرم افزار ابتدا الزم است که تصاویر 

photoes سازی شوند. وارد برنامه شده و جهت انجام عملیات توجیه بر روی آنها آماده 

 توجیه عکسها وتشکیل مدل و معرفی مقیاس -4-5-3

و جهت توجیه عکسها لزومی در شناساندن همه  افزارهای قبلی میباشدعملیات توجیه در این نرم افزار برخالف نرم

ان نقاط گرهی به سیستم معرفی در همه عکسها بعنوتارگت  2شکل زیر کافی است که  ه مطابقتارگتها نیست بلک

بعد از تعریف نقطه  Surveyبرای اینکار از نوار  .. باید دقت داشت که طول بین این دو تارگت باید قرائت شودشود

 شوند.ی، روی سایر عکسها مطابق شکل زیر این دونقطه بترتیب تعریف م گرهی اول و دوم

http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
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 نقطه گرهی روی همه عکسها 2: معرفی  3-17شکل 

 ت شده، القا شود. افزار با استفاده از طول قرائبعد از تعریف نقاط گرهی الزم است که مقیاس به نرم

 

 تشکیل مدل در: پروسه  3-18شکل 
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 میکند.  یجاد مدل نرم افزار شروع به انجام فرآیند مثلث بندی و ا Generalدر ادامه با انتخاب منوی 

استفاده شده و مطابق شکل بایدصبر  New Reconstructionبعد از اتمام مثلث بندی جهت تشکیل مدل از گزینه 

 .تشکیل شودکرد تا مدل 

 

 تشکیل مدل در نرم افزار: پروسه  3-19شکل 

 

 حتما گزینه تحت وب فعال شود. نجره قبل از تشکیل مدلپباید دقت شود که در 

قرار داده  تحت وبدر فصل بعدموردارزیابی قرار گرفته و همچنین خروجی حاصل از این نرم افزار دقت ا درانته

 شده است.

 حالت سلف کالیبراسیون قابل مشاهده می باشد : وب قرار داده شده در ی که در ادامه عکس مدل
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 : مدل قرار داده شده در وب 3-20شکل 

 

نرم افزار دیگر جهت ارزیابی نتایج چندین حالت انجام شده است که  2د ننیز مانالزم بذکر است در این نرم افزار 

می باشد که بدلیل تشابه عملیات از ذکر آنها صرف  کردن پارامترها، کاهش تصاویر fixشامل سلف کالیبراسیون، 

 نظر می شود ولی خروجی و دقت حاصل از آنها در فصل بعد بررسی می شود. 



 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتارزیابی کلی، :  چهارمفصل 

42 

 

 

 

 چهارم فصل -4

 

یابی کلی، نتيجه گيري و ارائه ارز

  پيشنهادات

 

 

✓  

 مقدمه✓
✓Error! Reference source not found. 

✓Error! Reference source not found. 

✓Error! Reference source not found. 

✓Error! Reference source not found. 

✓Error! Reference source not found. 



 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتارزیابی کلی، :  چهارمفصل 

43 

 

 

 مقدمه -1-4

د از اینکه توسط نرم افزارها مدل های سه بعدی تشکیل شد الزم است که شرایط مختلف آنها را باهم بع 

 مقایسه کرد و دقت آنها راارزیابی کرد.

صورت که در آنها ابتدا  حالت مختلف اعمال شده است. بدین 4الزم به ذکر است که در هرکدام از نرم افزارها 

)سلف  نباشند fixارامترها پدر نظر گرفته شده و سپس در حالتی که این  fixارامترهای اعوجاج و دوربین بصورت پ

نرم افزارها بهتر بررسی شده است همچنین با کاهش تعداد تصاویر در نرم افزارها دقت و خروجی نیز  کالیبراسیون(

بعبارتی به ازای  اد طولهای قرائت شده نیز امکان مقایسه نتایج برقرار شده است.روشن خواهد شد و با تغییر تعد

 گیرند. معیار مقایسه وجود دارد که مورد ارزیابی قرار می 3هر نرم افزار 

 حالت مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته اند. 9لذا در حالت کلی این پروژه 

خروجی حالت در عکسها ذکر و بررسی شوند. همچنین  9 تا حد امکان سعی شده است که نتایج حاصل از هر

 همراه ضمیمه شده است. CDها و سایر اطالعات در 

 ارزیابی نتایج  -2-4

 در این قسمت بترتیب خروجی های حاصل از حالتهای مختلف بررسی می شود. 

 Australisخروجی های حاصل از نرم افزار مقایسه  -1-2-4

مت انجام شده نمایش داده شده و در سه حالت زیر با هم مقایسه و قس 4 هر در ادامه خروجی های این بخش در

 تحت ارزیابی قرار گرفته اند.
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 و دوربین رهای اعوجاجبودن پارامت fixو عدم  )عدم سلف کالیبراسیون(بودن fixحالت  -1-1-2-4

 حالت تحت ارزیابی قرار می گیرد : 2مرحله نتایج حاصل از سرشکنی در در این 

 نیستند. fix حالت پارامترهای داخلی دوربین و اعوجاجاتحالت اول : در این  •

 

 

 

 : عدم فیکس بودن پارامترها و سرشکنی دسته اشعه 4-1،2شکل 

 تارگت مشاهده می شود : همچنین در شکل زیر  دقت نقاط
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 بودن پارامترهای دوربین fix: دقت نقاط در عدم  4-3شکل 

 

لیبراسیون است و پارامترهای داخلی دوربین و اعوجاجات حالت دوم :  این حالت در واقع عدم سلف کا •

fix .هستند 
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 فیکس بودن پارامترها و سرشکنی دسته اشعه :  4-4شکل 

 و در جدول زیر دقت نقاط شیئی قابل مشاهده است.
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 بودن پارامترهای دوربین fix: دقت نقاط در   4-5شکل 

 

 مشاهده می باشد : حالت قابل 2همچنین خروجی نیز به ازای این 
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 مختصات سه بعدی نقاطو دقت فیکس بودن پارامترها و سرشکنی دسته اشعهعدم  :  4-6شکل 
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 بعدی نقاط 3مختصات و دقت  فیکس بودن پارامترها و سرشکنی دسته اشعه  :  4-7شکل 

د و همچنین از در حالت اول بهتر از حالت دوم می باش RMSEشود همانطور که از نتایج باال برداشت می

سیگمای نقاط در حالت اول نسبت به حالت دوم کاهش مقایسه دقت شیئی تارگتها نیز مشاهده می شود که 
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می باشد اما در حالت فیکس بودن درجه آزادی  317و در حالت عدم فیکس بودن درجه آزادی  یافته است. 

 می باشد. 325برابر با 

 لت سلف کالیبراسیونبررسی نتایج حاصل از کاهش عکسها در  حا -2-1-2-4

 2نتایج حاصل از آنها در در این مرحله تعداد یک عکس از مراحل قبلی کاهش یافت. هدف این است که 

 حالت بررسی شود :

 عدد( و در حالت سلف کالیبراسیون 6حالت اول : تعداد عکسها همان تعداد اولیه )  •

 نتایج خروجی حاصل از این حالت در مرحله قبل نشان داده شد.

 عدد( و در حالت سلف کالیبراسیون 5حالت دوم : از تعداد عکسها کم شد )  •

 جی حاصل از این حالت در زیر نمایش داده شده است :نتایج خرو
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 و سرشکنی دسته اشعه کاهش عکسها :  4-8شکل 

 

 برای این حالت نیز نمایش داده شده است :   در ادامه دقت نقاط شیئی 
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 کاهش تعداد  تصاویرط در  : دقت نقا 4-9شکل 

ر شکل زیر نیز دقت مختصات سه بعدی نقاط نمایش داده شده است :د  
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 بعدی نقاط 3و دقت مختصات  فیکس بودن پارامترها و سرشکنی دسته اشعه  :  4-10شکل 

که  ل کاهش می یابد در حالت دوم به نسبت حالت او RMSEبا توجه به نتایج باال مشاهده می شود که مقدار 

شاید ناشی از حذف خطای احتمالی در تصویر حذف شده باشد و همچنین دقت شیئی نقاط نیز در حالت دوم  

 بطور کلی با کاهش مواجه بوده است. 
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 مقیاس معرفی شده میله هایبررسی تاثیر تعداد  -3-1-2-4

حالت طولهای مقیاس معرفی شده است : 2در این مرحله به   

 طول مقیاس معرفی شده است. 3ابتدا ن حالت حالت اول : در ای •

خروجی های حاصل از این مرحله نیز همچنین در شکل زیر و  قابل مشاهده است  طول 3این   3-3در شکل 

 نمایش داده شده است.

 

 طول  3با  مختصات سه بعدی نقاط شیئی  :  4-11شکل 

است. ا مجددا سرشکنی انجام شده یکی از طوله نگه داشتن فقطدر این حالت پس از  حالت دوم :  •

 کنیم. طول را مانند شکل زیر از ذیتابیس نرم افزار حذف می
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 طول از دیتابیس 2حذف   :  4-12شکل   

 خروجی حاصل از آن یا همان مختصات سه بعدی نقاط بصورت زیر است :

 طول 1مختصات سه بعدی نقاط شیئی با   :  4-13شکل  
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در اهده می شود که مقدار سیگما  با کاهش تعداد طولهای قرائت شده کاهش می یابد.با توجه به خروجی ها مش

این مورد با توجه به مختصات نقاط در حالت  دوم  باتوجه به اینکه تعداد طول کمی حذف شده است  ولی باز 

 هم مقدار سیگما دار تغییر و کاهش یافته است.

 Agisoft Photoscanمقایسه خروجی های حاصل از نرم افزار   -2-2-4

ارامترهایی پاین نرم اقزار نیز شاهد تغییر دقت در مدل تشکیل شده باتوجه به نحوه ورود پارامترها و همچنین سایر 

روی این مدل تاثیرگذارند، می باشد. در این پروژه خالتهای مختلفی بمانند نرم افزار قبلی در نظر گرفته  که بر

 است.و مورد بحث قرار گرفته  بررسی  بصورت مجزا ارزیابی 3شده است  که نتایج حاصل از آنها در 

 بودن پارامترهای اعوجاج و دوربین fixبودن)عدم سلف کالیبراسیون( و عدم  fixحالت  -1-2-2-4

 در این حالت مدل تشکیل شده از دو منظر مورد ارزیابی قرار می گیرد که بصورت زیر می باشد :

ین بصورت فیکس در نظر گرفته می شود و بعبارتی در این حالت پارامترهای دورب حالت اول : •

 سلف کالیبراسیون در این مرحله مطرح نیست.

 

 خروجی این حالت بشکل زیر می باشد :
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 میزان خطا در هنگام فیکس بودن پارامترها  :  4-14شکل 

 نمی باشند. fixدوم : در این حالت سلف کالیبراسیون مطرح است و پارامترها حالت  

 روجی این حالت عبارت است از :نتایج خ

 

 میزان خطا در هنگام فیکس نبودن پارامترها  :  4-15شکل 
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حالت بنظر می رسد که خطاهای حاصل از وقتی که سلف کالیبراسیون مطرح  2با مقایسه خطاهای حاصل از 

 هستند، بیشتر می باشد. fixنیست یعنی هنگامی که پارامترهای دوربین و اعوجاجات 

 نتایج حاصل از کاهش عکسها در  حالت سلف کالیبراسیونبررسی  -2-2-2-4

و در دیگری تعدادی از عکسها حذف که در یکی از آنها با همه عکسها بودد حالت خواه 2حالت نیز دارای  این 

مرحله وهمچنین شده است و مانند مرحله قبلی ارزیابی بین آنها انجام می شود. الزم بذکر است که در این 

ه میتوان از خطاهای تارگت ها نیز بهره چهای عکسی می باشد اگر  لکسپیعیار خطای موجود در م مرحله قبل 

 گرفت.)مانند شکلهایی که در ادامه ذکر می شود(

 حالت اول : با همه عکسها و درحالت سلف کالیبراسیون مدل تشکیل شده باشد : •

 این  حالت همان حالت دوم مرحله قبل می باشد. 

 و درحالت سلف کالیبراسیون مدل تشکیل شده باشد : عکس کمتر از حالت اول 11: با  دومحالت  •

 

 خروجی آن بشکل زیر می باشد
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 میزان خطا در هنگام کاهش تعداد عکسها  :  4-16شکل   

 

با مساهده نتایج و مقایسه خطاهای حاصل بعد از حذف عکسها، نتیجه می شود که خطا افزایش یافته است. که  

نقطه مقایسه می  2ی رسد امری طبیعی باشد. باید دقت داشت که در این حالت خطا صرفا در مورد به نظر م

 شود که در هر دو مدل تشکیل شده استفاده شده باشند. 

 

 ی دوربینمیزان خطای تارگت ها در هنگام فیکس نبودن پارامترها  :  4-17شکل 
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 ی دوربینپارامترها بودن یکسمیزان خطای تارگت ها در هنگام ف  :  4-18شکل   

 

 میزان خطای تارگت ها در هنگام کاهش تعداد عکسها  :  4-19شکل 

 بررسی تاثیر تعداد میله های مقیاس معرفی شده  -3-2-2-4

طول و  2طول مقیاس و سپس  3که برای این امر ابتدا  میتوان چندین حالت در نظر گرفت.در این مرحله نیز 

 ل مقیاس تعریف می شود.طو 1در انتها و صرفا آزمایشی 

بدست می آید که خروجی آن را باید مقایسه و  قرائت شده طول 3خطای حاصل از قرائت با استفاده از  ابتدا

 مورد ارزیابی قرار داد.

 شکل سایر حالت ها نیز در ذیل مشاهده می شود: 
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 طول 3ی مقیاس در حالت قرائت میزان خطای طول ها   :  4-20شکل   

 

 طول 2میزان خطای طول ها ی مقیاس در حالت قرائت   :  4-21شکل 

 

 طول 1میزان خطای طول ها ی مقیاس در حالت قرائت   :  4-22شکل 

نیز می توان داشت که مانند شکل زیر ( Generate Report)باید توجه داشت که در این نرم افزار خروجی دیگری 

ا نیز قرار داد که تفاوتی با مقایسه انجام شده در باال نخواهد می باشد و میتوان مبنای مقایسه را آن خروجی ه

 در این خروجی اطالعات جامعی از پارامترها نمایش داده شده است. داشت.
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 Generate Reportفایل خروجی 

با توجه به خروجی های باال بنظر می رسد که با حذف طول های مقیاس افزایش خطا ایجاد می شود )هر چند 

ئت شدن بدیعی است که عمال بدون خطا بنظر برسد!(. و باید در نظر داشت که اثر حذف ا یک طول قرادر اینج

این طول های مقیاس بر دقت مدل بستگی به میزان خطایی که به طول موردنظر ارجاع داده شده است بستگی 

 . و برعکس در حالت افزودن طول مقیاس نیز همینطور خواهد بود دارد
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 ContextCapture Centerوجی های حاصل از نرم افزار  مقایسه خر -3-2-4

 در این نرم افزار نیز نتایج حاصل از تشکیل مدا در ندین حالت بررسی خواهد شد که بصورت زیر می باشند :

 

پارامترهای دوربین فیکس نبودند و بعبارتی سلف کالیبراسیون مطرح در این حالت  حالت اول : •

 می باشد.

 بوده و سلف کالیبراسیون مطرح نیست. fixن حالت پارامترها حالت دوم : در ای •

 در حالت سوم از تعداد عکسها کاسته شد و مدل به ازای آن تعریف شد. •

 بودن پارامترهای اعوجاج و دوربین fixبودن)عدم سلف کالیبراسیون( و عدم  fixحالت  -1-3-2-4

مدل مقایسه می شود که خروجی ها  حالت فایل خروجی نرم افزار پس از اتمام تشکیل 2برای مقایسه این 

: بصورت زیر می باشند  

 

 

 اطالعات مربوط به تشکیل مدل در حالت فیکس بودن پارامترها  :  4-23شکل   

 

 

 فیکس بودن پارامترهاعدم اطالعات مربوط به تشکیل مدل در حالت   :  4-24شکل 
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حالت از فیکس بودن پارامترها به حالتی که  مشاهده میشود که با تغییر RMSEبا توجه به نتایج حاصل از 

کاهش می یابد.  بعبارتی در حالت سلف کالیبراسیون دقت شیئی در  RMSEپارامترها فیکس نیستند، مقدار 

 تشکیل مدل بمراتب با شرایط بهتری روبرو می باشد. 

 بررسی نتایج حاصل از کاهش عکسها در  حالت سلف کالیبراسیون -2-3-2-4

حالت سلف کالیبراسیون عکسها کاهش یافته و نتایج و خروجی های حاصل از تشکیل مدل  دردر این مرحله نیز 

 با حالتی که همه عکس ها وارد نرم افزار شده اند.

 

 اطالعات مربوط به تشکیل مدل در حالت عدم فیکس بودن پارامترها  :  4-25شکل 

که در این حالت با توجه به اینکه  ی باشد.قابل مشاهده م 4-24خروجی های حاصل به ازای همه عکسها در شکل 

 سه بعدی مواجه می باشد. از تعداد عکسها کاسته شده درجه آزادی کمتر شده و با کاهش دقت در تشکیل مدل 

 Tieاضافه کردن نقطه کنترل به عکسها عالوه بر معرفی نقاط  -3-3-2-4

در نظر گرفته شده است و دارای مختصات  در این حالت نیز با توجه به اینکه به یکی از نقاط بعنوان نقطه کنترل

 مدل مستحم تر شده و مدل سه بعدی بهتری تشکیل خواهد شد.گشته، شبکه تشکیل 

در این مرحله هنگام اضافه کردن نقاط گرهی به عکسها ، نقطه کنترل و فیکسی هم روی تصاویر تعریف و نتایج 

 حاصل از آن می تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد.
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 و عمومی خروجی هاکلی نتایج  -3-4

و پارامترهای داخلی دوربین بصورت در حالتی که سلف کالیبراسیون مطرح است  در حالت کلی می توان گفت که

، در مختصات شیئی نقاط دقت بهتری حاصل شده که بدلیل این است که شبکه از آزادی بیشتری فیکس باشند

 جهت انجام سرشکنی دسته اشعه برخوردار است.

د حالتهای که حذف مقیاس بعنوان عامل اثرگذار در نظرگرفته می شود، مشاهده می شود که حذف میله در مور

مواجه است ولی مختصات شیئی با کاهش دقت مواجه می های مقیاس در مورد دقت نقاط عکسی با افزایش 

 شوند.
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