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 مقدمه و کلیات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف فتوگرامتری برد کوتاه-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. 

 تعریف مسئله و فواید 

  نمونه های کاربردی 

اهداف تحقیق 

روند تحقیق 



 فصل اول : مقدمه و کلیات

2 

 

،رشد وسیعی در کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه انجام شده است. با  با توسعه روشهای فتوگرامتری
و ... قادر به   AUSTRIALS   بکار بردن مدلهای ریاضی یا استفاده از نرم افزارهای مختلف چون

 استفاده وسیعی از دوربین ها می شویم

فتوگرامتری بردکوتاه در سالهای اخیر استفاده از دوربین های غیر متریک اماتور برای کاربردهای 
بسیار رواج پیدا کرده است. با اینکه دقت مطلق بدست امده از این دوربین ها نسبت به دوربین های 
متریک کامال کالیبره شده کمتر است ولی به علت هزینه کم و اسان بودن می توان از چنین روشها 

ر برد کوتاه از نظم خیلی کمتری نسبت استفاده کرد. البته از نظر پارامترهای مکانی و زاویه ای تصاوی
 به به تصاویر هوایی که دارای باندهای پرواز منظم هستند برخوردار می باشند.

در کارهای دقیق برد کوتاه ایستگاههای دوربین باید طوری در نظر گرفته شود که بتوان پوشش الزم 
ردن و حذف خطای سیستماتیک در هر برای تصاویر گرفته را برای کلیه نقاط ایجاد کرد . برای آشکار ک

ایستگاه تحت زوایای مختلف با دوربین چندین بار تصویر می گیریم که این کار منجر می شود بتوان 
 ارزیابی مناسبی برای نتایج حاصل نمود .

در عکسبرداری هوایی فاصله برای بینهایت تنظیم است ولی در برد کوتاه هر عکس برای یک فاصله 
ان پوشش الزم از عکسبرداری را انجام داد تنظیم می شود.همچنین در فتوگرامتری هوایی نزدیک که بتو

سیستم مختصات 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 

زم برای تعریف کردن مقیاس و توجیه قائم کافی می باشد و مختصات در یک حالت نسبی تعریف می ال
شود.این مطلب نیز قابل ذکر است که در فتوگرامتری برد کوتاه معادالت شرط هم خطی اساس سرشکنی 

 دسته اشعه می باشد.

نر وتکنیک الزم برای حساسیت، طراحی، ه  AUSTRIALSدر حالت کلی استفاده از این نرم افزار 
 بدست امدن نتایج ایده ال را برای ما فراهم می اورد.

 نمونه هایی از کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه-1-2

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

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

قطار شهری شیراز را از جهت تحکیم دیواره های سازه مورد بررسی قرار  11ر ایستگاه که در زی

 دادند. 

 



 فصل اول : مقدمه و کلیات

3 

 

                     

 : جابجایی سازه های عمرانی1شکل                                             

 

 

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

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

 هر کشور استفاده از برد کوتاه بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است.
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 :کاربرد برد کوتاه در بازسازی آثار باستانی 2شکل 

 یل سازیکاربرد برد کوتاه در صنعت اتومب-1-2-3

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

پس از ساخت یک قطعه صنعتی و در طول دوره كاری آن، کنترل کیفیت و مقایسه آن با طرح اصلی، 
سازی  های رایج در این زمینه، مدل رود. یکی از روش یکی از مراحل مهم پس از تولید به شمار می

سازی قطعات صنعتی  بعدی جسم تولیدشده و مقایسه ابعاد آن با طرح اصلی است. برای مدل سه
برداری و  گیری، روش پروفیل های قالب توان روش های مختلفی وجود دارد که از آن جمله می وشر

های پارامتریک، فتوگرامتری برد کوتاه و همچنین استفاده از  ها، استفاده از مدل رخ استخراج نیم



 فصل اول : مقدمه و کلیات

5 

 

یای آن ـ از ها، فتوگرامتری برد کوتاه با توجه به مزا اسکنرهای لیزری را نام برد. در بین این روش
سازی در محل ساخت،  سازی، قابلیت حمل تجهیزات و انجام مدل جمله کاهش هزینه و زمان انجام مدل

های هندسی به وجود آمده در قطعات پیچیده ـ به  دقت باال )در حد میکرون( و امکان تعیین تغییر شكل
ها  که آن را از سایر روشهای رایج در دنیا بدل شده است. از دیگر مزایای این روش  یکی از روش

های مختلف بر  های ناشی از اعمال نیروها و تنش سازی آنی تغییر شكل کند امکان پایش و مدل متمایز می
های پرخطر که امکان دسترسی مستقیم به  توان در محیط قطعه مورد نظر است. از این روش می

 عارضه وجود ندارد نیز استفاده کرد. 

 

 کنترل کیفیت سازه های فضایی  : کاربرد در 4شکل 

 

 

 

 اهداف تحقیق -1-3

 

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

انجام یک پروژه عملی ساده است. پروژه شامل تصویر برداری با استفاده از دوربینی غیر 

است. بدیهی Australis 7متریک از یک عارضه دلخواه و ایجاد مدل سه بعدی آن با نرم افزار 

 حقیق می باشد.ر کردن با این نرم افزار نیز از اهداف تاست که مبانی و اصول کا

 

 ساختار و روند کلی تخقیق -1-4

 

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

توضیح کاربردهای آن را مورد بررسی قراردادیم.حال د رفصول بعدی نرم افزار و پیاده کردن مراحل 

 داده خواهد شد و در نهایت تحلیل های الزم را انجام خواهیم داد و در آخر مراجع ذکر خواهند شد.

انتخاب عارضه عارضه  روی اریتارگت گذ  معرفی پارامترهای دوربین عکسبرداری از عارضه استفاده

از نرم افزار جهت توجیه  سرشکنی و یافتن پارامتر های مجهول    ل ها  انجام تحلی      بررسی دقت 
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 دومفصل  -2

 

 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 
 

 

 

 

 

 

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

 مراحل کلی انجام پروژه 

انواع تارگت ها 

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

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

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

 گردد

حال پس از انجام یکسری پیش پردازش ها مانند سرشکنی شبکه،رقومی سازی برای عکس های  -2

آنالوگ و... باید توجیهات را از قبیل اندازه گیری نقاط عکسی،محاسبه تقریبی مقادیر اولیه 

 مجهوالت،سرشکنی دسته اشعه و حذف اشتباهات را انجام دهیم.

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

 

 

 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 

باشند و این کار قبل  ندازه کافی کنتراست داشتهکافی بر روی سطح عارضه مورد نظر قرار گرفته و به ا

از تارگت ها به دالیلی مختلفی استفاده می شود که برخی از آن ها از تصویر برداری انجام میشود.

 :افزایش دقت ، اندازه گیری اتوماتیک و ...عبارتند از

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

 دارد:

 

 دایره های سیاه روی پیش زمینه سفید (1

 دیود های نوری (2

 Retro-Reflectiveفیلم های  (3

 تارگت های کد دار و  (4

 تارگت های رنگی (5
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تارگت های دایره ای به دلیل شکل متقارن شعاعی و نشان دادن مختصات سه بعدی واقعی نقطه در 

هستند. تعیین مرکز تارگت نیز مستقل از مرکزشان، برای اهداف و کارهای فتوگرامتریک بسیار مناسب 

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

د.که در این پروژه هم از این نوع تارگت ها تشخیص و اندازه گیری اتوماتیک نقاط دیجیتال نیز می باش

 استفاده شده است.

 

 حل مسأله روش تحلیلی -3-2

 معرفی روش دسته اشعه  2-3-1

از تصاویر است که از مشاهدات  صال همزمان تعدادی روشی برای ات مثلث بندی دسته اشعه

اط ، مشاهدات نقشه برداری و سیستم مختصات شیئی استفاده می کند. با استفاده از نقیک فتوگرامتر

مدلی کلی تبدیل شده و از آن می توان اطالعات سه بعدی را بازسازی  از هم بهگرهی، عکس های جدا 

صورت می گیرد. در کلی توسط کمترین تعداد نقاط کنترل کرد. اتصال به یک سیستم مختصات شیئی 

نتیجه، مناطق وسیع را می توان با تعداد کمی نقطه کنترل و از طریق وصل کردن چندین عکس، پوشش 

ن قید هندسی این روش این است که تمامی اشعه های متناظر باید در نقطه زمینی مربوطه، داد. مهم تری

 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 

ش توجیه تصاویر و تعیین نقاط در می شوند، مثلث بندی دسته اشعه قوی ترین و دقیق ترین رو

 فتوگرامتری است.
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  سوم فصل -3

 

 Agisoftآموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار 

 

 

تعریف پروژه 
وارد کردن و توجیه تصاویر نسبت به هم 
 ایجاد ابر نقطه وmesh 
اعمال بافت 
اعمال مقیاس 
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 تعریف پروژه -3-1

 به این پروژه انجام کلی روند می باشد . عوارض از بعدی سه مدل یک ایجاد جهت رو پیش پروژه 

جسم  چهارگوشه در ها تارگت دادن قرار از پس و گرفته نظر در را عارضه یک ابتدا که است نحوی

 Agisoft افزار نرم در شده اخذ تصاویر بعد مرحله در . شود می برداری تصویر آن از نظر، مورد

ً  شده و بارگذاری  گردد.می تهیه آن بعدی سه مدل نهایتا

 ها نسبت به هموارد کردن تصاویر و توجیه آن-3-2

 در ها تارگت دادن قرار از پس که چهره ی خودم می باشد .  پروژه این برای شده انتخاب عارضه
 که است ذکر به الزم . دادیم انجام ) همگرا صورت به (زوایا درتمام را تصویر برداری آن اطراف
 عکس اخذ شد. 21ه است. تعداد بودiphone6 دوربین پروژه، این در کاررفته به دوربین

 

 تارگت گذاری :5شکل
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 توجیه تصاویر نسبت به هم وافزار: بارگذاری تصاویر در فضای نرم6شکل

 

 هابر روی آن meshساخت ابر نقاط و رویه  -3-3

 دهیم. این کار را انجام می Workflowدر منوی  Build meshسپس  Build Dense Cloudبا دستور 
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 meshو رویه  : ساخت ابر نقطه7شکل

 (Textureاعمال بافت )-3-4

 کنیم.بافت را بر روی مدل اعمال می workflowدر  Build textureبا استفاده از گزینه 
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 : پس از اعمال بافت9و8شکل                                                          
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 مقیاس-5 -3

برای اینکه بتوان در بین هر دو نقطه دلخواه از مدل فاصله واقعی را اندازه گیری کرد. الزم است مقیاس 

افزار معرفی شود. این به مدل معرفی شود. به این صورت که حداقل، فاصله بین دونقطه مدلی به نرم

 دهیم. به این صورت که از قبل فاصله بینها انجام میکار را معموال با اندازه گیری فاصله بین تارگت

-ی مورد نظر، با استفاده از گزینهبعد از مشخص کردن دو نقطهسپس متر( سانتی11.5ها معلوم است)آن

 کنیم.ی دو نقطه را وارد می، مقیاس را ایجاد و فاصله creat scale barی 

 

 

 : مقیاس مدل معرفی شده22شکل
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  چهارم فصل -4

 

  ارزیابی کلی، نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات

 

 

 

 خروجی-4-1

های رایج نمایش داد. از جمله مهم ترین توان آن را با فرمتپس از ایجاد مدل و توجیه کلی آن، می

افزارهای کار با مدل سه بعدی توان در بسیاری از نرمها، مدل سه بعدی است که پس از آن میخروجی

هایی با از آن استفاده کرد. کاربردهایی مانند چاپ سه بعدی در این زمینه وجود دارد. همچنین خروجی

خروجی 
تحلیل ها 
تاثیر تعداد میله های مقیاس 
تاثیر تعداد عکس ها 
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افزار قابل ایجاد اند. حسن مدل سه بعدی نیز با این نرم TIFFو  Jpegهای رایج تصویری مانند فرمت

و نقطه دلخواه در مدل به آسانی قابل اندازه گیری است. کاری که در واقعیت با این است که فاصله هر د

 هیچ ابزار دیگری با چنین دقتی امکان پذیر نیست.

 تحلیل نتایج-4-2

 های مقیاس بر میزان خطاتاثیر تعداد میله-4-2-1

-از دو میله استفاده می کند. یعنی در حالتی کهافزایش پیدا می RMSEها مقدار کلی با افزایش تعداد میله

 گردد. شود خطای کمتری مشاهده می

 بررسی تاثیر تعداد عکس های مورد استفاده-4-2-2

رود. دو نکته در این زمینه شود که روند کلی میزان دقت باال میبا افزایش تعداد عکس ها مشاهده می

مدل با حداقل شرایط تشکیل شود.  عدد باشد تا 9حائز اهمیت است. اول اینکه تعداد عکس ها باید حداقل 

تصویر به بعد دقت طولی مدل چندان تغییر محسوسی ندارد. )البته موارد ذکر شده به  15دوم اینکه از 

خصوصیات شیء، کیفیت و رزولوشن تصاویر و عوامل دیگری بستگی دارد که تحلیل های انجام شده 

 کند(را مختص به مدل ایجاد شده می
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 م_فصل پنج5

                    افزار نرم توسط پروژه اجرای و آموزش

context capture 
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میشویم و  surveysوارد زبانه ی  میکنیم.سپس addمیسازیم سپس تصاویر را  new projectابتدا یک 

میشویم و یک نقطه را در همه ی عکس ها با استفاده از شیفت کلیک  edit user tie pointsگزینه 
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 عالمت میزنیم و این کار را برای یک نقطه ی دیگر هم انجام می دهیم.
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را وارد می  115cmو فاصله  a , bرامیزنیم و نقاط   edit positioning constraintsسپس گزینه 

 .ومثلث بندی هوایی را انجام می دهیم میشویمGeneralکنیم.سپس وارد زبانه اول 
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 را فعال میکنیم تا مثلث بندی را انجام دهد. context capture engineسپس موتور 
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 ردن اطالعات تحت وبآماده ک
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