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فصل اول  :مقدمه و کلیات

 -1فصل اول

مقدمه و کلیات

 مقدمه
 کلیات فتوگرامتری برد کوتاه
 کلیات پروژه

.
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فصل اول  :مقدمه و کلیات

 -1-1مقدمه
در این فصل کلیاتی درباره تعاریف فتوگرامتری  ،ویژگی های فتوگرامتری برد کوتاه و کاربرد های آن ارائه
خواهد شد.
همچنین درباره این پروژه  ،نرم افزار ها و دوربین های استفاده شده اطالعات مختصری داده می شود.

 -2-1کلیات فتوگرامتری برد کوتاه
علم  ،هنر و تکنیک بدست آوردن اطالعات قابل اعتماد دربارة عوارض فیزیکی و محیط از طریق ثبت،
اندازه گیری و تفسیر بر روی عکس یا و سایر مدارکی با که استفاده از انرژی الکترومغناطیسی تابشی ثبت شده
باشند .می توان فتوگرامتری را به شاخه های فتوگرامتری فضایی ،هوایی ،بردکوتاه تقسیم بندی نمود.

طبق تعریف اگر فاصله دوربین تا جسم کمتر از  333متر باشد ،راهکارهای تهیه نقشه از آن تصاویر در زمره
فتوگرامتری برد کوتاه قرار می گیرد .بعبارتی دیگر اگر تصاویر توسط دوربینی که در دست یک شخص است و از
روی زمین (و یا نزدیک به زمین) و نزدیک به جسم تصویربرداری می کند اخذ شوند ،می توان با استفاده از
الگوریتم های فتوگرامتری برد کوتاه برای تهیه نقشه و مدلسازی آن منطقه یا جسم اقدام نمود.

 -1-2- 1تفاوت فتوگرامتری برد کوتاه و فتوگرامتری هوایی

تفاوت اصلی بین فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه در نحوه تصویربرداری است که این خود باعث می شود که
نه توان از الگوریتم های فتوگرامتری هوایی برای برد کوتاه نیز استفاده نمود.
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در تصوی ربرداری هوایی با استفاده از هواپیماهای سرنشین دار ،سعی می شود که تصاویر اخذ شده نزدیک
به قائم باشند و تصاویر کمترین دورانها را در سه محور داشته باشد .عالوه بر این فاصله بین مراکز تصاویر تا حد
زیادی با یکدیگر برابر است .این فرضیات باعث می شود که الگوریتم ها ی مورد استفاده در پردازش تصاویر
هوایی کمی ساده تر شده و راحت تر عملیات تبدیل تصویر به نقشه انجام

شود.

اما در فتوگرامتری برد کوتاه چنین فرضیاتی وجود ندارد .در تصویربرداری برد کوتاه ،شخص با استفاده از
دوربینی که در دستش دارد از زوایای مختلف و بصورت “همگرا” ت صویربرداری می کند و این باعث می شود که
زاویه تصاویر نسبت به جسم بصورت قائم نبوده و همچنین فاصله مراکز تصاویر با یکدیگرتفاوت داشته باشد .به
همین

دلیل

دیگر

نمی

توان

از

الگوریتم

های

فتوگرامتری

هوایی

استفاده

نمود.

همین موارد باعث می شودکه الگوریتم های فتوگرامت ری کمی تغییر کرده و در نتیجه باعث بوجود آمدن شاخه
ای به نام فتوگرامتری برد کوتاه می شود.

 -2-2- 1کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه

فتوگرامتری برد کوتاه کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف و موقعیتهای مختلف دارد از جمله آنها:
 -1-2-2-1کاربرد در صنایع نظامی و دفاعی
 -2-2-2-1کاربرد در صنایع هواپیماسازی
 -3-2-2-1کاربرد در صنایع خودرو سازی
 -4-2-2-1کاربرد در صنایع پزشکی
 -5-2-2-1کاربرد در باستان شناسی
 -6-2-2-1کاربرد در هیدروگرافی و زیرآب
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 -7-2-2-1کاربرد در علوم قضایی و جنایی و...

 -3-1کلیات پروژه
این پروژه به  3قسمت تقسیم می شود و در هر قسمت با یک نرم افزار کار خواهد شد.
 -1-3- 1نرم افزار ها
Agisoft Photoscan -1-1-3-1

Agisoft PhotoScanیک نرم افزار مستقل است که امک ان انجام پردازش های تصویر سنجی یا همان
فتوگرامتری ) (photogrammetricو تولید اطالعات و داده های خاص سه بعدی از عکس های دیجیتالی را برای
بررسی دقیق تر تصاویر در حوزه ی  ( GISSسامانه اطالعات جغرافیایی که که به تولید ،پردازش ،تحلیل ،و
مدیریت اطالعات جغرافیایی می پردازد) ،میراث فرهنگی (نظیر عکس هایی از باقیمانده ها و آثار و صنایع
تاریخی)  ،ساخت جلوه های ویژه و همچنین اندازه گیری غیر مستقیم اشیاء از مقیاس های مختلف مورد ممکن
می سازد .تکنیک های فتوگرامتری دیجیتال به صورت هوشمندانه ای به وسیله روش های بینایی رایانه ای
(شامل روش های مربوط به دستیابی تصاویر ،پردازش ،آنالیز و درک محتوای آنها) در این نرم افزار بکار گرفته
می شوند و نتایج به صورت هوشمندانه ،خودکار و دقیق تولید می شوند تا حتی افراد تازه وارد در زمینه
فتوگرامتری نیز پروژه های موفقی را ارئه دهند .از سوی دیگر این نرم افزار ویژگی های پیشرفته ای مانند تنظیم
جریان کاری برای انجام کارهای خاص و کار با انواع داده ها را برای افراد حرفه ای در حوزه فتوگرامتری نیز
فراهم نموده است.
 -1-1-1-3-1قابلیت های کلیدی نرم افزارAgisoft PhotoScan:

بررسی دقیق سطوح تصویر-اندازه گیری ارتفاع سطوح اشیاء موجود در عکس
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 -ویرایش و دسته بندی تراکم نقطه ابری شدن)(Cloud point

تولید مدل چندضلعیپشتیبانی از برنامه نویسی پایتونتنظیم سیستم مختصات-تهیه خروجی به صورتOrthophoto

خروجی ژئورفرنس-خروجیDSM/DTM

تهیه نقشه های مرتفعاندازه گیری فاصله ها ،مناطق و حجم هانقاط کنترل زمینی :نقشه برداری با دقت باالپردازش تصاویر چند طیفیمدل سازی چهاربعدی برای صحنه های پویاتولید و بافت دهی مدل های سه بعدیایجاد تصاویر پانوراما-پردازش شبکه ای

australis -2-1-3-1
ContextCapture Center -3-1-3-1

ContextCapture Centerمحصول شرکت قدرتمند  Bentleyیک نرم افزار طراحی و ساخت مدلهای سه
بعدی است که نسخه جدید آن به تازگی منتشر شده و قابلیتهای بسیاری به آن افزوده شده است .این نرم
افزار قادر است با استفاده از عکس های معمولی از یک جسم ثابت ،مدل سه بعدی آن جسم را بسازد؛ برای کار با
این نرم افزار فقط کافی است تا از یک جسم ساکن در جهتهای مختلف عکسهای متعددی تهیه کنید و سپس
5
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تمامی عکسها را وارد برنامه کنید و اجازه دهید برنامه عکسهای وارد شده را آنالیز کند ،در نهایت به شما مدل
سه بعدی ساخته شده را ارائه خواهد کرد و می توان از آن خروجی گرفت و در سایر نرم افزارهای سه بعدی از آن
استفاده کرد.

این نرم افزار همچنین شامل نرم افزار قدرتمند  Acute3Dنیز میشود یک یک نرم افزار پیشرفته آنالیز و
بررسی مدلهای سه بعدی است .این نرم افزار قادر است تا با مطالعه دقیق فایلهای سه بعدی ،اطالعات کاملی
از آن در اختیار شما قرار دهد .این نرم افزار برای اندازه گیری ،آنالیز و مطالعه مدلهای سه بعدی کاربرد دارد.
 -1-3-1-3-1قابلیتهای کلیدی نرم افزارBentley ContextCapture Center:

ساخت پیشرفته مدلهای سه بعدیتبدیل عکسهای معمولی به مدلهای سه بعدیساخت آبجکتهای سه بعدی با کیفیتهای باالمطالعه ،آنالیز و ویرایش مدلهای سه بعدیخروجی گرفتن در قالب فرمتهای استانداردسادگی کار با نرم افزار و بدون نیاز به دانش فنی باال -2-3- 1قسمت اول پروژه

در این بخش با استفاده از نرم افزار  agisoft photoscan proمدل  3بعدی صورت ساخته خواهد شد .
دوربین مورد استفاده دوربین موبایل  iphoneمی باشد و فرمت خروجی  djdkcمی باشد.
در فصل های بعدی نحوه کار و ارزیابی ها ارائه خواهد شد.
 -3-3- 1قسمت دوم پروژه
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نرم افزار این بخش  australisمی باشد و تصویر برداری توسط دوربین  canon 1100Dاز یک test fieldو
عارضه داخل آن انجام می شود و مدل  3بعدی ساخته خواهد شد.
 -4-3- 1قسمت سوم پروژه

با استفتداه از تصاویر اخذ شده در قسمت اول و این بار با نرم افزار contex capture centerمدل  3بعدی
صورت ساخته خواهد شد و فرمت تحت وب آن ایجاد خواهد شد و در وب سایت قرار می گیرد.
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 -2فصل دوم

اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه



مراحل انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه
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 -1-2مقدمه
به طور کلی در فتوگرامتری برد کوتاه تعدادی تصاویر همگرا از عارضه ی مورد نظر اخذ شده و سپس به
تهیه نقشه و مدل سازی آن عارضه پرداخته میشود .برای انجام یک پروژه فتوگرامتری مراحلی وجود دارد که در
ادامه به شرح آن میپردازیم.
 -2-2مراحل انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه
 -1تعیین هدف از اندازه گیری و خروجی های مورد نیاز
 -2آماده سازی،تارگت گذاری و ایجاد سیستم کنترل
 -3کالیبراسیون (در صورت نیاز)
 -4طراحی شبکه
 -5عکس برداری
 -6پردازش( محاسبات و در صورت نیاز به همراه کالیبراسیون )
 -7اندازه گیری عوارض
 -1تولید محصول م ورد نظر و نمایش اطالعات
 -1-2- 2تعیین هدف از اندازه گیری و خروجی های مورد نیاز

بسته به اجزای این بخش ،سیستم کاری اعم از عکسبرداری ،طراحی شبکه  ،پردازش و ارائه یا نمایش
نتایج متفاوت خواهد بود .این مرحله شامل تعیین موارد زیر است :
9
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الف-ویژگی های عارضه  :عارضه مورد اندازه گیری چیست؟

ثابت یا متحرککوچک یا بزرگبرخورداری از شکل هندسی مشخصپیچیدگی-برخورداری از بافت مشخص و مناسب جهت انجام اندازه گیری ها

ب -ویژگی های هندسی اندازهگیری  :ویژگی های هندسی اندازه گیری ها کدامند؟

 دقت مورد نظر وسعت منطقه فاصله تا عارضه و امکان دسترسی ضرورت یک پارچه بودن اندازه گیری ها  * :تاثیر بر نحوه بستن شبکه مختصات * تاثیر بر نحوهسرشکنی اندازه گیری ها

پ -چه نوع خروجی هایی مورد نیاز است؟

 تصاویر آرشیو ،ترمیم شده،ارتوفتو -تصاویر دو بعدی با هدف القا سه بعدی * :تصاویر پانوراما،اناگلیف و استریوگرام
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مختصات یا ابر نقاط * :کنترل کیفیت * تعیین جابجایی ها و رانش عوارض در عمران ،صنعت میراثفرهنگی
 مدل های دو بعدی  :نقشه ها و نماهای خطی ،منحنی میزان مدل های سه بعدی  * :ساده * کامل با بافت واقعی انیمیشن -2-2- 2آماده سازی،تارگت گذاری و ایجاد سیستم کنترل

شامل موارد زیر است:
-1نوردهی مناسب و تنظیم دوربین
-2ایجاد بافت
-3تارگت گذاری
 -1-2-2-2نوردهی

الف  -پارامتر های مهم :
 جهت تصویر برداری هموژن توسط دوربین-

جهت وضوح مطلوب محیط عکسبرداری :

* میزان نور تابیده شده

* جهت تابش نور

* به حداقل رساندن سایه های موجود
11
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ب -شرایط نوری:
-1زیر نور طبیعی
 بهترین زمان زمانی است که خورشید در ارتفاع کم باشد (زمان طلوع و غروب آفتاب،روز ها ابری
روشن)
 عکسبرداری در اواسط روز ایجاد سایه های بلند می کند
 تابش نور از روبرو ایجاد سایه و تیزگی عوارض و کنتراست نامناسب می نمایید.
 ترجیحا همه عکس ها با هم یا در شرایط نوری یکسان گرفته شوند
-2اماکن بسته
 شرایط بسیار نا مناسب تر در مقایسه با نور طبیعی


در صورت استفاده از فالش های معمولی سایه ها و کنتراست های ناخواسته ایجاد می شود.

 بهتر از فالش استفاده نشود مخصوصا فالش های خود دوربین هر چه فالش به لنز دوربین نزدیک تر باشد مشکل حاد تر است. تاجایی که ممکن است از نور چراغ های اطراف استفاده شود.
 سعی شود نور به صورت یکنواخت در سر تاسر عارضه ایجاد شود.
 از دیافراگم بازتر  /سرعت شاتر کمتر استفاده شود.

 دوربین ثابت نگه داشته شود. عارضه از دیوار یا عوارض بزرگ دیگر دور نگه داشته شود.
12
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 -2-2-2-2ایجاد بافت

* هدف :

 ایجاد سطح قابل تشخیص در عکسبرداری(عوارض شفاف مثل آب) ایجاد عارضه جهت انجام پروسه تناظر یابی* نحوه ایجاد بافت :

 عارضه مایع  :با استفاده از پودر عارضه جامد  :روش مناسب تارگت گذاری -3-2-2-2تارگت گذاری

* اهداف :

 فیکس کردن نقاط اندازه گیری/ایجاد بافت فیکس کردن نقاط گرهی /کنترل* انواع تارگت ها :

الف -تارگت های منعکس کننده
ب -تارگت های پروژکتوری
پ -تارگت های میله ای
ت -تارگت های فلزی
ث -تارگت های کد دار
13
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 -3-2- 2کالیبراسیون

علل انجام کالیبراسیون چیست ؟
الف -نامشخص بودن مسیر نور در داخل دوربین  :برای حل این مشکل به تعیین المان های داخلی دوربین
شامب فاصله اصلی و مختصات نقطه ی اصلی نیاز داریم.
ب -وجود خطاهای موجود در سیستم داخلی دوربین و عدسی :در این مورد باید سعی شود خطاها به
حداقل برسند .یک راه آن استفاده از دوربین های متریک است ولی این دوربن هزینه ی باالیی را در بر خواهند
داشت.
 -1-3-2-2پارامتر های کالیبراسیون :

الف -موقعیت نقطه ی اصلی
ب -فاصله ی اصلی

1

2

پ – خطاهای عدسی
ت – پارامتر افینیتی

3

 -2-3-2-2روش های کالیبراسیون :
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روش های مختلفی برای کالیبراسیون دوربین ها وجود دارد که در شرایط مختلف عمل نموده و توانایی
حل تعدادی یا تمام المان های مجهول را دارا میباشند.
می توان تقسیم بندی زیر را برای روش های کالیبراسیون ارائه داد :

یک – بر اساس مکان انجام  :آزمایشگاهی  ،محیطی
دو – بر اساس زمان انجام  :قبل از انجام پروژه  ،حین انجام پروژه
سه – بر اساس نوع کنترل مورد استفاده  :نوری  ،تست فیلد  ،خطوط مستقیم و نجومی و روش های
تلفیقی یا خاص
روش های کالیبراسیون دقیق:

الف – روش های آزمایشگاهی :

 کالیبراسیون با استفاده از مولتی کلیماتور (نوری) کالیبراسیون با استفاده از گونیومتر (نوری) تست فیلد (هم به صورت آزمایشگاهی هم به صورت محیطی) کالیبراسیون دوربین با استفاده از عوارض زمینیمعموال این روش ها گران قیمت بوده و در شرایط بسیار خاص انجام میشوند و در آن ها امکان دسترسی
به دقت های باال در حل المان های مجهول وجود دارد .از این روش ها غالبا برای کالیبره کردن دوربین های
متریک استفاده میشود.
ب -روش های محیطی :

 کالیبراسیون تحلیلی با استفاده از خطوط مستقیم15
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 کالیبراسیون دوربین با استفاده از ستارگان کالیبراسیون در حین کار-

1

کالیبراسیون به روش Self Calibration

تکنیک های کالیبراسیون محیطی بیشتر مختص دوربین های غیر متریک است و از آن جا که در کاربرد
های فتوگرامتری برد کوتاه  ،کالیبراسیون سریع و کم هزینه و دقیق دوربینها مورد نظر است  ،روش های
محیطی بیشتر مد نظر قرار میگیرند.
با توجه به پروژه ی مورد نظر ما  ،به توضیح دو مورد کاربردی روش های کالیبراسیون میپردازیم.


 -1-2-3-2-2تست فیلد: 5

تعریف  :مجموعه ای از نقاط مشخص و منظم که میتواند مختصات زمینی داشته باشند یا نداشته باشند و
از آن ها برای کالیبراسیون و تعیین المان های دوربین استفاده میشود.
انواع متنوعی از تست فیلد وجود دارد .نوع عمومی آن شمال چندین تارگت می باشد که در سه یه چهار
صفحه یافت میشوند.
تنها مشکل تست فیلد  ،نگهداری آن برای مدت طوالنی میباشد.
دقت و درجه اطمینان مقادیر پارامتر های کالیبراسیون با افزایش تعداد تارگت ها باال میرود.

16
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با استفاده از  7تارگت میتوان  6پارامتر توجیه داخلی و  1پارامتر توجیه داخلی را تعیین کرد.

 -3-3-2-2کالیبراسیون در حین کار :

این عبارت به روشی اطالق می شود که در حین انجام عملیات فتوگرامتری واقعی ،که برای به دست آوردن
مختصات نهایی نقاط کنترل جسم است  ،پارامتر های کالیبراسیون دوربین و عدسی نیز محاسبه میشود.
این روش وقتی امکان پذیر است که ابعاد جسم مورد بررسی زیاد بزرگ نباشد .در این شرایط با فراهم
آوردن یک تست فیلد مناسب که جسم را احاطه میکند ،می توان در حین انجام عملیات فتوگرامتری دوربین را
کالیبره نمود.
بنابراین با وجود ثبت همزمان تصویر جسم و شبکه تارگت ها در هر تصویر اخذ شده ،امکان سرشکنی
دسته اشعه و محاسبه کالیبراسیون وجود خواهد داشت.
مزیت عمده ی این روش  ،توانایی استفاده ی مناسب از آن برای دوربین های متریک میباشد که در آن ها
ممکن است در هر مرحله از کار و یاحتی در هر تصویر که اخذ میشود  ،تنظیمات دوربین تغییر کند.در واقع به
دلیل موجود بودن نقاط کنترل در هر عکس می توان سرشکنی را جداگانه برای هر عکس انجام داد و پارامترهای
کالیبراسیون را برای هر عکس محاسبه کرد.
الزم به ذکر است که سلف کالیبراسیون بیشترین کاربرد را در پروژه های برد کوتاه دارد.
 -4-3-2-2روش های مختلف تصویر برداری برای کالیبراسیون دوربین

الف – کالیبره کردن با یک تصویر

17
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ب -کالیبراسیون با چند تصویر( معموال  7تصویر) :
در این روش  3تصویر با چرخش های مختلف بین دوربین و الگوی کالیبراسیون و  4تصویر با میل های
مختلف محور دوربین نسبت به الگوی کالیبراسیون اخذ میگردد.

شکل  : 1-5کالیبراسیون با چند تصویر

هندسه ی شبکه ی تصویر برداری بسیار مهم بوده و باید سعی شود تمام الگو در کل تصاویر دیده شود.
در صورت عدم استفاده از نقاط کنترل ،المان های کالیبراسیون در یک سیستم مخصات فرضی به دست
میآیند .جهت متریک کردن این المان ها میتوان از نقاط کنترل محدود یا فواصل کنترل استفاده کرد.
 -4-2- 2طراحی شبکه

 هدف اصلی طراحی شبکه
تعیین شرایط انجام پروژه به منظور:
11
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 دستیابی به دقت های مورد نظر پوشش عارضه :امکان اندازه گیری همه نقاطی که باید اندازه گیری شوند.

 -1-4-2-2طراحی در فتوگرامتری برد کوتاه

 به مراتب پیچیده تر نسبت به فتوگرامتری هوایی است.
 دقت های مورد نیاز معموال در رنج چند میلیمتر با کمتر(معموال یک میلیمتر یا کمتر،به ندرت کمتر از
دهم میلیمتر یا بیشتر از چند میلیمتر )میباشد.
 ضرورت تامین دقت به صورت همگن در هر سه راستای X,Y,Z

 دربرگیرنده مسائل متنوع و متعددی که ترکیب آن ها در پروژه های مختلف بسیار متفاوت است
همچون:

 ویژگی های هندسی و طیفی دوربین مورد استفاده فاصله دوربین تا عارضه تعداد و موقعیت ایستگاه های عکسبرداری در جهت دستیابی به دقت های مورد نیاز و تامین پوششنقاط عارضه
 تعداد عکس های گرفته شده در هر ایستگاه زاویه دید دوربین نسبت به عارضه و تارگت های مورد استفاده -زاویه بین پرتو های مربوط به هر نقطه از عارضه

19
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 -2-4-2-2مسائل مطرح در طراحی شبکه در فتوگرامتری برد کوتاه

الف -اصول طراحی :

یک  -دستیابی به دقت های مورد نیاز :
یکی از جنبه های اندازه گیری فتوگرامتری برد کوتاه این است که شرایط هر پروژه منحصر به فرد می-
باشد .چون محیط پیرامون اشیا فیزیکی تغییر می کند ،طراحی اجزا شبکه فتوگرامتری در موفقیت پروژه ضروری
است .به طور کلی در طراحی شبکه باید تکلیف مواردی همچون انتخاب مشخصات دوربین تصویر برداری ،تعداد
ایستگاه های دوربین ،تعداد تکرار تصویر در هر ایستگاه ،استحکام هندسی شبکه ،دقت مشاهدات عکسی و در
کل دقت ،قابلیت اطمینان و هزینه روشن شوند .به طورکلی دقت اندازه گیری در یک شبکه فتوگرامتری برد
کوتاه با تغییر مقیاس تصویر برداری ،دقت اندازه گیری نقاط عکسی و تعداد تصاویر تغییر می کند .رابطه کلی
انتشار خطا را می توان به عنوان مبنایی برای طراحی شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه در نظر گرفت.

معادله 1-5

در این رابطه σc ،متوسط انحراف معیار خطای مختصات  XYZنقاط شیئی و  qفاکتور طراحی یا ضریب
استحکام هندسی شبکه می باشد .در خصوص پاراکتر  qذکر این نکته الزم است که این پارامتر استحکام یک
شبکه همگرا نسبت به شبکه استریو است و مقداری بین صفر تا یک را می تواند اختیار کند .پارامتر  kتعداد
متوسط تصاویر اخذ شده در هر ایستگاه دوربین S ،عدد مقیاس که برابر نسبت (dفاصله متوسط دوربین تا شی)
به ( cفاصله اصلی دوربین) بوده و  σخطای متوسط مختصات  xyنقاط عکسی می باشد.
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دو  -در نظر گرفتن محدودیت های جانمایی (جهت دسترسی به دقت و پوشش عارضه):
طراحی شبکه در حالت پیکر بندی متفاوت چند ایستگاهه می تواند خیلی پیچیده باشدmason )1997(.

قیود این نوع طراحی شبکه را چنان که در شکل زیر نشان داده شده،خالصه کرده است.

شکل 5-5

دکتر سعادت س رشت این قیود را به سه گروه تقسیم کرده است :قیود وابسته به برد(قیود دید مرتبط با
فاصله دوربین تا شی)  ،قیود وابسته به قابلیت دید تارگت ها و قیود وابسته به دسترسی دوربین.
قیود طراحی شبکه :
* بعضی از قید به همدیگر وابسته می باشند(همانند مقیاس و قدرت تفکیک)
* قیود مرتبط با فاصله دوربین -شی (تعیین کنندهی حداقل و حداکثر مجاز فاصله دوربین تا عارضه)
* قید عمق میدان دید و قید تعداد و پراکندگی نقاط(حد پایین فاصله)
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* قید قدرت تفکیک،قید مقیاس،قید میدان دید و فضای کاری (حد باالی فاصله)
* قیود مرتبط با قابلیت دید تارگت:
الف -کیفیت تصویر :

-1شرایط نوری
-2تنظیمات دوربین
-3کیفیت فیلم(در دوربین های ذیجیتال )CDD:
ب -قیود هندسی :
-1قید میدان بازتابش تارگت
-2نواحی پنهان
-3میدان دید دوربین
* قیود مرتبط با قابلیت دسترسی دوربین

ب -مراحل طراحی:

 تعیین سیستم مختصات تعیین هندسه عکسبرداری( تعداد و موقعیت ایستگاه های عکسبرداری) تعیین وزن مشاهدات و تعیین دقت اندازه گیری های عکسی بهینه سازی شبکه22
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در سال  ،1974برای اولین بار  grafarendطراحی شبکه های ژئودتیک را در چهار فاز کاری پیشنهاد کرد.
بر همین اساس،میتوان طراحی شبکه های فتوگرامتری را به صورت زیر مطرح نمود:
 :1 ZODدر مرحله اول یا فاز صفر ،به انتخاب دیتوم یا سیستم مختصات مناسب میپردازیم که در
فتوگرامتری برد کوتاه به این مرحله نیازی نیست زیرا به صورت شبکه های آزاد انجام می شوند.
 :2 FODدر مرحله دوم یا فاز اول ،باید هن دسه تصویر برداری را تعیین کنیم در این فاز تعداد و محل
دوربین ها مشخص می شود و هدف آن بهبود ( qفاکتور طراحی) و باال بردن مقیاس است.

 :3 SODدر فاز دوم ،ماتریس وزن مشاهدات و دقت اندازه گیری مشاهدات را تعیین می کنیم
 :4 TODدر مرحله آخر یا فاز سوم  ،بررسی می ش ود که اگر دقت مورد نظر تامین نشود به تعیین تراکم و
پراکندگی ایستگاه ها می پردازیم.

پ -روش های طراحی شبکه :
 -1طراحی تحلیلی )(ZOD,FOD,SOD,TOD

 -2سعی و خطا
 -3شبیه سازی
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 -4طراحی هوشمند
ت -طراحی در عمل:
 .1بازدید میدانی:

 تخمین  qبا توجه به قوانین اولیه (شکل عارضه و کیفیت دید و دسترسی به آن ،امکان استقرار هایمناسب جهت تامین تعداد مناسب عکس ،زاویه بین پرتوها و تعداد پرتوهای عبوری از هر نقطه و )...
 تخمین حداقل و حداکثر فاصله ممکن تا عارضه .2تعیین دقت مورد نیاز:
 با توجه به محصوالت درخواستی و نیاز های پروژه .3تعیین  fو  σبا توجه به دوربین(موجود) مورد استفاده و سیستم اندازه گیری
 .4تعیین تعداد عکس هایی که در هر ایستگاه باید گرفته شوند:
 انجام محاسبات با فرض یک عکس در هر ایستگاه و افزایش تعداد در صورت نیاز .5تعیین حداکثر فاصله مجاز با توجه به شرایط باال
 .6مقایسه فاصله محاسبه شده با مقادیر حاصل از بازدید میدانی و افزایش تهداد عکس ها ،تغییر دوربین یا
سیستم های اندازه گیری در صورت نیاز
 .7تعیین حداقل و حداکثر فاصله مجاز با توجه به عمق میدان ،تعداد و پراکندگی نقاط میدان دید
 .1تعیین قطر تارگت مورد نیاز با توجه به حداقل تعداد پیکسل مورد نیاز جهت اندازه گیری و بیشترین
فاصله دوربین تا عارضه
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جمع بندی :
 در گذشته هدف از طراحی شبکه،مینیمم کردن ایستگاه های دوربین بود.
 امروزه طراحی شبکه در واقع یک مسئله بهینه سازی است ()TOD
 با پیشرفت سریع تکنولوژی و از آنجا که دقت و سرعت مهم ترین مساله در انجام کلیه پروژه ها
محسوب می شوند مساله اتوماسیون طراحی شبکه مطرح است
 -5-2- 2دوربین عکسبرداری

دوربین ها از نظر دقت به سه دسته ی کلی تقسیم میشوند.
یک – متریک
دو – نیمه متریک
سه – غیر متریک
 -1-5-2-2خصوصیات دوربین های متریک:

 دارای هندسه داخلی مشخص
 دارای استحکام باال
 پارامتر های کالیبراسیون معلوم بوده و در حین عملیات بدون تغییر باقی میمانند و در هر پروژه قابل
تکرار هستند.
 تصاویر این دوربین ها دارای فیدوشال مارک یا رزو میباشد.
 توانایی رسیدن به دقت های زیر میلیمتر

25

فصل دوم :اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 گران قیمت
 -2-5-2-2خصوصیات دوربین های غیرمتریک:

 دارای استحکام هندسی خوبی نیستند.
 فاقد فیدوشال مارک
 ارزان قیمت
 رنج های مختلفی از فاصله کانونی را ارائه میدهند.
 دارای المان های قابل تغییر که به صورت دستی یا اتوماتیک ثابت میشوند.
 المان های توجیه داخلی ممک ن است از یک به پروژه به پروژه ی دیگر و یا حتی از عکسی به عکس
دیگر تغییر کنند.
 پارامتر های توجیه داخلی کامال و یا تا حدودی برای ما ناشناخته است.
 در پروژه های کم دقت یا دقیق کاربرد دارند.
 -3-5-2-2خصوصیات دوربین های نیمه متریک:

برخی خصوصیات دوربین های متریک و غیرمتریک را به صورت همزمان دارند.
 اغلب فاقد فیدوشال مارک
 اغلب دارای یک شبکه  Reseueکوچک
 دارای ابعاد کوچکتر در مقایسه با دوربین های متریک
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فصل دوم :اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 -4-5-2-2مسائل مهم درباره سنجنده مورد استفاده :

الف – فاصله گذاری پیکسل ها  :موثر بر دقت اندازه گیری مختصات تصویری
ب -وسعت سطح سنجنده ی دوربین  :دوربین های دارای سنجنده ی بزرگ ،کارایی بهتری بر حسب
مساحت سجنده ،فاصله گذاری پیکسلی و تعداد پیکسل ها ارائه میدهند.
پ -نیاز به توجه به امکان وجود اختالف در ابعاد سنسور در راستای  xو y

 -5-5-2-2مسائل مهم در ارتباط با فاصله کانونی دوربین :

 هرچه فاصله کانونی بزرگ تر باشد  ،مقیاس تصویر نیز بزرگتر خواهدبود.
 استفاده از فاصله ی کانونی کوچکتر  ،خطاهای اعوجاج لنزی را افزایش خواهد داد.
 استفاده از فاصله ی کانونی بزرگتر  ،ابهامات تناظریابی نقطه ای را کاهش و دقت اندازه گیری را بهبود
میدهد  ،ولی امکان از بین رفتن یکپارچگی مدل وجود دارد.

 -6-5-2-2عوامل موثر بر انتخاب دوربین :

 دقت حدودی درخواستی مدل نهایی
 کمترین فاصلهی شیئی که باید مدل شود.
 کمترین و بیشترین تعداد تصویر یک پروژه
 نیاز به تصاویر رنگی یا سیاه و سفید
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فصل دوم :اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 سهولت حمل و نقل
 حداکثر زمان الزم برای اخذ تصویر در محل و سپس پردازش آن ها
 قابلیت انعطاف پذیری سیستم اخذ تصویر
 بودجهی پروژه
یک اصل اساسی که بر طراحی شبکه فتوگرامتری حاکم است  ،این است که اگر زاویه بین محور های نوری
به زاویه قائم نزدیک باشد،نتایج صحیح تری حاصل میشود .چنان که در شکل زیر نشان داده شده است ،تقاطع
زاویه قائمه کمترین ناحیهی عدم قطعیت را بوجود میآورد .زاویه ی بین عکس های اخذ شده باید بیش از 15
درجه باشد تا مطمئن شویم اندازه گیری های موفقی داشته ایم.وقتی زاویه به  1و  13درجه افت کند ،دقت
اندازه گیری ضعیفتر خواهدشد و باید با سایر پارامتر ها آن را جبران نمود.
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 فصل سوم-3

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




Agisoft PhotoScan مراحل کار با نرم افزار
Professional
ContextCapture Center مراحل کار با نرم افزار

Master
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 -1-3مقدمه
در این فصل نحوه کار با هر  3نرم افزار و ورودی ها و خروجی ها برای هر کدام از آن ها به طور جداگانه
بررسی میشود .مراحل انجام پروژه به صورت گام به گام و با تصویر در این فصل قرار میگیرد.
 -2-3مراحل کار با نرم افزار Australis7
در این نرم افزار با استفاده از یک  test fieldو عارضه ای که در آن قرار گرفته ،هدف یافتن پارامتر های
توجیه داخلی دوربین می باشد.
در مرحله ی بعد با داشتن پارامترهای توجیه داخلی دوربین ،می توان مدل سه بعدی عارضه ی مورد نظر
را پیدا کرد.
برای انجام این بخش از  6تصویر استفاده می شود و سپس خطاها و پارامترهای توجیه دوربین را پیدا می
شود.
مراحل به دست آوردن پارامتر ها ی توجیه داخلی به شرح زیر می باشد:
 -1-2- 3اضافه کردن تصاویر:

پس از باز کردن نرم افزار از قسمت  6 file-import imagesتصویر ذکر شده را انتخاب و اضافه می شود.
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شکل 1-9

 -2-2- 3پارامترهای توجیه داخلی دوربین:

سپس با کلیک برروی تصویر دوربین ،در پنجره ی مربوط به اطالعات دوربین ،اطالعاتی همچون مدل
دوربین و فاصله ی کانونی از  propertiesعکس ها وارد می شود که برای دوربین مورد استفاده در پروژ] mm11

می باشد.
همچنین تعداد پیکسل ها در طول و عرض ،در  propertiesعکس یافت می شود و سایز سنسور نیز با
توجه به مدل دوربین ،از اینترنت  ،مشخص می شود.
برای به دست آوردن پیکسل سایز  ،سایز سنسور بر تعداد پیکسل ها در طول و عرض تقسیم می شود.
بقیه پارامترها نیز به صورت  defaultصفر تعریف می شوند که در ادامه آن ها به دست خواهند آمد و برای
استفاده در مدل سازی عارضه  fixمی شوند.
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شکل 5-9

 -3-2- 3شناسایی تارگت ها و رفرنس سازی نقاط :

در این مرحله عکس اول را باز نموده و با استفاده از ابزار  point refrencing modeهمه ی نقاط موجود در
 test fieldو عارضه را در عکس اول انتخاب نموده و به ترتیب در عکس های دوم تا ششم ،نقاط متناظر را یافته
و به هم وصل می کنیم .برای چند نقطه ی اول الزم است که خودمان نقطه را مشخص کنیم ولی پس از آن،
نرم افزار با انجام سرشکنی بین نقاط محل نقاط بعدی را در عکس ها مشخص می کند.
به این صورت تصاویر به کمک این نقاط نسبت به هم توجیه می شوند.
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شکل 9-9

 -4-2- 3مقیاس دهی:

برای این کار ابتدا باید یک طول دل خواه بین دو نقطه در  test fieldاندازه گیری شود.
سپس برای مقیاس دادن به تصاویر ،در قسمت  edit-scale databaseپنجره ای تحت عنوان scale bar

 databaseباز می شود که در آن نام مقیاس و طول بین دو نقطه ی مورد نظر و شماره نقاط را وارد می نماییم.
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شکل 4-9

پس از آن در  set scale ، 3D viewرا انتخاب نموده و مقیاس ساخته شده را وارد می کنیم و خطی بین
نقاط داده شده به عنوان مقیاس نمایش داده می شود به صورت زیر:
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شکل 2-9

* برای اطمینان از درست بودن مقیاس ،در یکی از عکس ها دو نقطه را انتخاب نموده و فاصله ی بین آن را
با استفاده از ابزار distanceمشاهده می نماییم و آن را با طول واقعی آن در  test fieldمقایسه می کنیم و در
بخش تحلیل صحت آن را بررسی می کنیم.
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شکل 6-9

* در همین مرحله سرشکنی نقاط تارگت به اتمام رسیده است و در صفحه 3D viewآن ها را می توان
مالحظه کرد.مختصات آن ها نیز بدست آمده و در 2D listوجود دارد.
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شکل 7-9

*می توان در 3D viewبافت را نیز به نقاط انتقال داد که به صورت زیر انجام می شود .
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شکل 8-9

fix -5-2- 3کردن پارامتر های دوربین:
پس از طی مراحل فوق ،پارامترهای توجیه داخلی دوربین به دست می آید که به این عمل self

 calibrationگفته می شود .در این بخش پس ازپیدا شدن پارامتر های دوربین از پروژه  save asگرفته ،سپس
در فایل جدید بروی تصویر دوربین کلیک کرده و گزین fixرا برای تمامی پارامترها انتخاب می کنیم.
در این حالت پارامترهای توجیه داخلی دیگر مجهول نیستند و درجه آزادی باال می رود.
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شکل 3-9

 -6-2- 3حذف test field

در این مرحله نقاط مربوط به  test fieldرا از حالت رفرنس خارج نموده و نقاط عارضه را نگه می داریم.
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شکل 11-9

 -7-2- 3مدلسازی عارضه و پیدا کردن خطاها

مانند مدلسازی قبلی این بار نیز می توان با استفاده از تارگت ها ی عارضه و انتقال بافت به آن ها مدل را
به وجود آورد.

43

شکل 11-9

همچنین دقت این مرحله با دقت مرحله قبل مقایسه می گردد.
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شکل 15-9

 -3-3مراحل کار با نرم افزار Agisoft PhotoScan Professional
در این نرم افزار  ،هدف تولید مدل  3بعدی صورت میباشد.برای این کار تصاویری با توجه به ویژگی های
گفته شده در فصل  ،2اخذ شده است.تعداد تصاویر  31عدد میباشد و  5تارگت اتوماتیک در این تصاویر قرار
گرفته است.
مراحل ساخت مدل به شرح زیر میباشد:
 -1-3- 3اضافه کردن تصاویر

پس از باز کردن نرم افزار  ،میبایست تصاویر را اضافه کرد .برای این کار از منوی  workflowگزینه
 Add photosاستفاده میشود.
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شکل 19-9

پس از اضافه شدن تصاویر می توان تک تک آن ها را بررسی کر و تصاویری که مناسب نیستند را حذف
کرد.
تصاویر نامناسب مثل  :تصاویری که تار هستند،تصاویری که سوژه در آن ها حرکت داشته ،تصاویر با
روشنایی نا مناسب و...
الزم به ذکر است که در این مرحله می توان بر روی تصاویر ماسک ایجاد کرد و در مراحل بعدی پردازش از
قسمت های خاصی از تصاویری استفاده کرد.
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شکل 14-9

 Detect -2-3- 3کردن تارگت ها

ازمنوی toolsو زیر منوی markersگزینه detect markersانتخاب میشود و نرم افزار به طور اتوماتیک
تارگت ها را شناسایی میکند.
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شکل 12-9

در این سری از تصاویر  5تارگت نصب شده است ولی همانطور که مالحظه میشود نرم افزار فقط  4عدد از
آن ها را شناسایی کرده است.این عامل میتواند به عنوان خطا در نظر گرفته شود.

 -3-3- 3مقیاس دهی

برای این کار پس از  detectکردن تارگت ها  ،با داشتن طول اندازه گیری شده ی بین دو تارگت دل خواه
در قسمت  Refrenceدر زبانه ی  markersتارگ ت های مورد نظر را انتخاب نموده و کلیک راست کرده وبر روی
 create scale barکلیک می کنیم .پس از ساخته شدن مقیاس در قسمت  distanceفاصله ی اندازه گیری شده
را به متر وارد می کنیم و  updateمی کنیم تا مقیاس اعمال شود.
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شکل 16-9

 -4-3- 3توجیه تصاویر نسبت به یکدیگر

در این مرحله نرم افزار با استفاده از تارگت های شناسایی شده و نقاط قابل توجه در تصاویر که می توان
آن هارا تناظر یابی کرد  ،تصاویر را توجیه می کند  .پس از اتمام این عمل مکان هر دوربین در لحظه تصویر
برداری قابل مالحظه است .
در این مرحله نیز میتوان دوربین های اشتباه و نقاط اشتباه را حذف کرد.
برای این مرحله از مسیر  workflow/align photosاستفاده می شود  .و پارامتر های آن مطابق شکل قرار
می گیرد.
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شکل 17-9

 -5-3- 3تشکیل ابر نقطه

مرحله بعد ساخت ابر نقطه می باشد  ،برای این کار نرم افزار از عکس های توجیه شده استفاده میکند و با
استفاده از تناظر یابی در همه تصاویر مختصات  3بعدی تعداد زیادی از نقطه را بدست می آورد .تعداد این نقطه
ها به نوع نصاویر و پارامتر های دستور بستگی دارد.
دستو آن همان build dense cloudدر workflowمی باشد.
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شکل 18-9

 -6-3- 3تشکیل mesh

با داشتن ابر نقطه نوبت به ساخت  meshمیرسد .در واقع این مرحله نرم افزار فواصل بین نقاط را انترپوله
می کند و یک سطح به مدل و نقطه ها برازس می دهد  .خروجی مدل نهایی بدون بافت است و در پایان این
مرحله یک مدل  3بعدی از عارضه بدست می آید.
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شکل 13-9

اگر در مرحله قبلی به اشتباه نقاطی خارج از عارضه گرفته شده باشد  ،نرم افزار در این مرحله دچار اشتباه
می شود و یک سطح غلط به عارضه برازش میدهد.

 -7-3- 3ایجاد بافت

در این مرحله بافت از تصاویر به مدل  3بعدی انتقال داده می شود .باز استفاده از موزاییک عکسی این
عمل انجام شده و خروجی نهایی مدلی نزدیک به واقعیت و با بافت مناسب می باشد.
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این مرحله از دستور build textureبدست می آید.

شکل 51-9

شکل 51-9
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 -1-3- 3خروجی ها

از این نرم افزار خروجی های مختلفی می توان بدست آورد.
یکی از آن ها  pdfمدل  3بعدی می باشد.از منوی fileگزینه  export modelمی توان خروجی ها را
بدست آورد .
دیگر خروجی فایل گزارش کار میباشد که در آن نتایج مدلسازی  ،پارامتر های دوربین و  ...قرار میگیرد.
برای این کار از دستور generate reportاستفاده میشود.

 -4-3مراحل کار با نرم افزار ContextCapture Center Master
 -1-4- 3اضافه کردن تصاویر:

برای این کار پس از باز کردن نرم افزار و ایجاد پروژه ،در زبانه ی  photosتصاویر مورد نظر را اضافه نموده و
مانند نرم افزار  agiتصاویر نا مناسب را حذف می کنیم .

51

شکل 55-9

 -2-4-3شناسایی تارگت ها:

پس از اضافه نمودن تصاویر ،در زبانه ی  surveysقسمت  Edit user tie pointsرا انتخاب نموده و tie
 pointهای مورد نظر را اضافه می کنیم.

52

شکل 59-9

با توجه به اینکه وارد کردن تارگت ها به صورت دستی مشکل می باشد ،در اینجا می توان حداقل دو تارگت را
مشخص نمود که امکان اندازه گیری طول بین آن ها و تعیین مقیاس نیز فراهم باشد.
برای مشخص نمودن تارگت اول دکمه ی  shiftرا نگه داشته و مرکز آن را انتخاب می کنیم.به همین ترتیب
تارگت اول را در تمامی عکس ها مشخص می نماییم .

شکل 54-9

همچنین تارگت دوم را که در این جا به فاصله ی  mm 95از تارگت اول می باشد همانند باال مشخص می
کنیم.

53

-3مقیاس دهی:
برای این کار در زبانه ی  surveysگزینه ی  Edit posisioning constraintsرا انتخاب کرده و در قسمت
 Add scale constraintنقاط گرهی اول و دوم را با طول اندازه گیری شده ی بین آن ها وارد می کنیم و
به این صورت مقیاس ساخته می شود.

شکل 52-9

-4مثلث بندی و سرشکنی:

54

در این مرحله به زبانه ی  generalباز می گردیم و گزینه ی  submit aerotriangulationرا انتخاب کرده
و گزینه ی  use positioning constraint on user tie pointsرا عالمت زده و پس از اعمال تنظیمات
 defaultبرای پارامترهای توجیه داخلی ،آن ها را نیز وارد سرشکنی کرده تا  self calibrationصورت
بگیرد .سپس با استفاده از  engineداده ها را پردازش می کنیم.

شکل 56-9

55

شکل 57-9

56

شکل 58-9

-5مدل سازی سه بعدی:
پس از سرشکنی ،در زبانه ی  Generalگزینه ی new reconstruction_submit new production
را انتخاب کرده و مورد  3D meshرا عالمت زده و گزینه ی  web readyرا برای آپلود نتایج در سایت
انتخاب نموده و پردازش نهایی را انجام می دهیم.

57

شکل 53-9
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 -4فصل چهارم

ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 ارزیابی نرم افزار australis
 ارزیابی نرم افزار Agisoft
 ارزیابی نرم افزار Context Capture
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 -1-4ارزیابی نرم افزار Australis
 -1-1- 4تاثیر کاهش تصاویر

برای بررسی این موضوع ،با داشتن همه تصاویر و کاهش مرحله ای آن ها دقت حاصل را ارزیابی می کنیم.
با توجه به اینکه تعداد عکس ها در این قسمت  6عدد می باشد به طریق زیر حالت های مختلف را بررسی
می کنیم:
 -1-1-1-4مرحله ی اول:در حالت 6عکس

در این حالت که بیشترین تعداد تصاویر می باشد ،دقت حاصل در بخش  311311mm ، overalبا درجه
آزادی  213به صورت زیر می باشد:

شکل 1-4

63

 -2-1-1-4مرحله دوم:در حالت  2عکس

در این حالت یکی از عکس ها را حذف نموده و دوباره سرشکنی باندل را انجام می دهیم و دقت
 mm311437را به دست می آوریم که نسبت به حالت قبل دقت کمتر شده است به دلیل اینکه با حذف تصویر
تعداد نقاط کم شده بنابراین درجه آزادی به  219کاهش یافته و خطا افزایش پیدا کرده است.
به صورت زیر مشاهده می شود:

شکل 5-4
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 -3-1-1-4مرحله سوم :در حالت  4عکس

در این مرحله تصاویر به  4عدد کاهش یافته اند و مجددا سرشکنی باندل صورت گرفته و دقت حاصل
 mm311345می باشد و درجه آزادی به  153تقلیل یافته است.
انتظار می رفت با توجه به کاهش درجه آزادی ،دقت حاصل نسبت به حالت قبل کاهش می یافت ولی
مالحظه می شود که دقت بهبود یافته است  .علت آن می تواند این باشد که تصویری که باید حذف شده است از
کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و با حذف آن دقت حاصله افزایش یافته است.

شکل 9-4

62

 -4-1-1-4مرحله چهارم:در حالت  9عکس

با داشتن سه تصویر سرشکنی باندل انجام نمی گیرد و هیچ مختصاتی به دست نمی دهد و نقطه ها قرمز
می شوند .بنابراین نتیجه می گیریم که حداقل تعداد عکس برای انجام این پروژه  4عدد می باشد.

 -2-1- 4تاثیر مقیاس

تاثیر مقیاس را در دو حالت بررسی می شود:
 -1-2-1-4دقت
 -1-1-2-1-4مقایسه ی بدون مقیاس و با مقیاس

به طور کلی دقت نسبی تغییری نمی کند ولی مقدار خطا تغییر می کند زیرا با اضافه کردن مقیاس ،فقط
مقدار خطا در مقدار واقعی خود قرار می گیرد و دقت تغییری نخواهد داشت.
همچنین در این حالت در جه آزادی و باقیمانده ها نیز تغییر نمی کنند.
 -2-1-2-1-4مقایسه ی یک مقیاس با چند مقیاس

در این حالت نیز مانند حالت باال دقت نسبی تغییری نمی کند با این تفاوت که میزان خطا نیز تغییر تغییر
نمی کند.
همچنین وضعیت درجه آزادی و باقیمانده ها نیز عوض نمی شوند که در زیر قابل مشاهده است:

63

 -2-2-1-4طول

با داشتن دو طول اندازه گیری شده( )mm216-192بر روی  ، test fieldابتدا یک طول را به عنوان مقیاس
وارد می کنیم و هر دو طول را با ابزار  distanceاندازه گیری می کنیم که به شرح زیر می باشد:

شکل 4-4

شکل 2-4
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با توجه به تصاویر باال طول وارد شده به صورت دقیق  mm192می باشد و طول وارد نشده مقداری دور از
مقدار واقعی خواهد داشت.
در مرحله ی بعد طول دوم را به عنوان مقیاس وارد می کنیم و دوباره با  distanceطولهای مورد نظر را
اندازه گیری می کنیم که آن هم به صورت زیر قابل مشاهده می باشد:

شکل 6-4

شکل 7-4
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با اشار ه به تصاویر باال به این نتیجه می رسیم که اگر یک مقیاس ثبت شده باشد و طول همان  2نقطه را
اندازه گیری کنیم ،دقیقا برابر با مقیاس ثبت شده می باشد و طول دو نقطه ی دیگر با مقدار واقعی آن اختالف
دارد.
اگر دو مقیاس ثبت شود و طول اول را اندازه گیری کنیم با مقدار ثبت شده اختالف دارد در طول دوم نیز
همین طور با این تفاوت که این طول اختالف کمتری با مقدار واقعی دارد.
در واقع با وارد کردن دو طول به عنوان مقیاس  ،در همه جای مدل مقیاس بهتری به دست می آید.

 -3-1- 4تاثیر تعداد تارگت ها و پراکندگی آن ها

در این بخش هدف بررسی تاثیر ا فزایش یا کاهش تعداد تارگت ها بر روی دقت و درجه آزادی می باشد.
این بررسی در سه حالت صورت می گیرد:
 -1-3-1-4حذف تارگت های کنج

در حالت اول  3تارگت گوشه ای را مطابق شکل زیر حذف می کنیم ،سپس سرشکنی را مجددا انجام داده
و دقت را با حالت اصلی مقایسه می نماییم.

شکل 8-4
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شکل 3-4

طبق تصویر فوق دقت نسبی تغییری نداشته ولی با مقایسه ی خطا در این حالت با حالت
اصلی( ، )311311mmمشاهده می شود که خطای( )overalبه  mm3711775رسیده و خیلی افزایش یافته
است که می تواند به دلیل این باشد که تارگت مربوط به مقیاس حذف شده است .
درجه آزادی نیز از  213به  256کاهش یافته است که به دلیل کاهش تارگت ها وحذف معادله می باشد.
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 -2-3-1-4حذف تارگت های کناری

در حالت دوم همه ی تارگت های کناری حذف می شوند و مشابه باال سرشکنی انجام شده و دقت حاصل
مجددا بررسی می شود.

شکل 11-4

همان طور که در تصویر باال مالحظه می شود با حذف همه ی تارگت های کناری نقاط نارنجی می شوند و
سرشکنی انجام نمی شود  .بنابراین  15تارگت از  35تارگت با توجه به مجهوالت غیر ممکن است.
 -3-3-1-4حذف تارگت های داخلی

در این قسمت تارگت های داخلی با نگه داشتن تارگت های کناری و گوشه ای حذف شده و سرشکنی
انجام می شود:
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شکل 11-4

شکل 15-4
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در این حالت چون مقیاس یکسان است فقط دقت  overalرا مقایسه می نماییم که در اینجا با کاهش دقت
مواجهیم که به دلیل کمتر بودن اعوجاج در بخش های داخلی ،دقت بیشتر تغییر می کند.
درجه آزادی نیز از  213به  256کاهش یافته که به دلیل کاهش نقاط و حذف معادله می باشد.

 -2-4ارزیابی نرم افزار Agisoft
 -1-2- 4تاثیر تعداد تصاویر

برای بررسی این موضوع با تغییر تعداد عکس ها ،به ارزیابی دقت حاصل پرداخته و همچنین خروجی های
پارامترهای توجیه خارجی را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

73

ابتدا با تعداد  31عکس مدل ساخته شده که به صورت زیر قابل مالحظه می باشد:

شکل 19-4

71

همچنین خطاها و پارامترهای توجیه خارجی هم به صورت مقابل می باشد:

همان طور که در جدول باال مالحظه می شود ،خطا  1916655556می باشد.

72

در مرحله ی بعد مدل سازی را با  17عکس انجام داده و مشابه باال خطا و پارامترهای توجیه خارجی را
بررسی می کنیم:

شکل 14-4

73

خطاها و پارامتر های توجیه خارجی :

با توجه به جدول فوق ،خطا در این مرحله  191131313می باشد که در مقایسه با حالت  31عکس درمی
یابیم که با کاهش تصاویر به  ، 17دقت حاصل کاهش می یابد زیرا تراکم نقاط تقلیل یافته است.

 -2-2- 4تاثیر وجود تارگت در دقت

در این بخش تاثیر وجود و عدم وجود تارگت را بر روی مدل و دقت نهایی بررسی می کنیم.
در ابتدا  31تصویر اخذ شده را با  detect markersمدل سازی نموده و مدل نهایی و دقت را بررسی می
کنیم:
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شکل 12-4

همان طور که در جدول قسمت قبل مالحظه شد ،خطا برای  31عکس در حالت
 1916655556markersمی باشد.
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detect

در مرحله ی بعد  31تصویر موجود را با بدون  detect markersمدل سازی می کنیم و همانند باال دقت را
ارزیابی می نماییم:

شکل 16-4
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با توجه به اینکه دقت حاصل از مدل سازی بدون تارگت ،طبق جدول باال 191161911می باشد در
مقایسه با مدل سازی با تارگت دقت افزایش یافته است زیرا تارگت ها در حالت اول ثابت در نظر گرفته شده اند
و ابر نقطه بر اساس آن ها تشکیل شده است ولی در حالت بدون تارگت ،نقاط تارگت نیز به عنوان مجهول در
نظر گرفته شده و ابر نقطه با دقت باالتری تشکیل یافته است.

 -3-2- 4تاثیر وجود ماسک

برای بررسی تاثیر وجود ماسک  31تصویر اخذ شده را در دو حالت با ماسک و بدون ماسک مدل سازی
نموده و دقت را در هر دو حالت ارزیابی می نماییم.
77

ابتدا بر روی تصاویر ماسک گذاشته( در فصل سوم به نحوه ی ماسک گذاشتن پرداخته شد ).و مدل ساز ی
را انجام می دهیم .سپس خطای حاصل را در قالب جدول بررسی می کنیم:

شکل 17-4

شکل 18-4

71

دقت در این حالت همانند جدول قسمت قبل  191161911می باشد .
در مرحله ی بعد تصاویر را بدون ماسک مدل نموده و مشابه باال آن ها را بررسی می نماییم:

شکل 13-4

79

در حالت مدل ساز ی بدون ماسک ،دقت حاصل طبق جدول باال  191167933می باشد که در مقایسه با
حالت ماسک دار د قت افزایش یافته است ،علت آن می تواند این باشد که نقاط بیشتری را از اطراف  detectکرده
است.
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 -4-2- 4تاثیر دخالت پارامترهای توجیه داخلی

تاثیر این مورد در دو حالت بررسی می شود ،یک بار پارامترهای توجیه داخلی ثابت(صفر) و بار دیگر
مجهول در نظر گرفته می شوند  .یعنی یک بار این پارامترها وارد سرشکنی شده و  self calibrationصورت می
گیرد و بار دیگر این پارامترها معلوم فرض شده و وارد سرشکنی نمی شوند.

11

 -1-4-2-4پارامترهای توجیه داخلی معلوم فرض شوند

شکل 51-4

دقت در این حالت  191665556می باشد.

12

 -2-4-2-4پارامترهای توجیه داخلی مجهول فرض شوند

شکل 51-4

در این حالت بر روی گزینه ی  optimize camerasکلیک کرده و تیک پارامتر های توجیه داخلی را می
زنیم و مراحل مدل سازی را انجام می دهیم.

13

شکل 55-4

شکل 59-4

دقت حاصل از سرشکنی با پارامترهای مجهول توجیه داخلی  191673466می باشد که در مقایسه با حالتی که
معلوم فرض می کنیم دقت کاهش یافته است.

14

 -3-4ارزیابی نرم افزار Context Capture
 -1-3- 4تاثیر تعداد تصاویر

برای بررسی این موضوع مدل سه بعدی را در دو حالت تعداد تصویر زیاد و کم تشکیل داده و نتایج و دقت
ها را مقایسه می نماییم.
در ابتدا تصاویر اخذ شده  14عدد می باشند که مدل آن ها و خطای نهایی به صورت زیر می باشد:

شکل 54-4

15

شکل 52-4

همان طور که در جدول باال مالحظه می شود ،خطای تصویرسازی  3111می باشد و انحراف معیار نیز
3163

حال تصاویر را به  9عدد کاهش داده و مدل سازی را انجام می دهیم و مانند باال جدول مربوط به خطا را
نیز در ادامه مشاهده می نماییم :

16

شکل 56-4

شکل 57-4

17

با توجه به اینکه میزان خطا به  3171کاهش پیدا کرده است ،در می یابیم که نسبت به حالتی که تعداد
تصاویر زیاد بود دقت افزایش یافته است که این بیانگر این موضوع می باشد که لزوما اگر تعداد تصاویر زیاد باشد
نشان دهنده ی بهتر بودن دقت نیست بلکه همین زیاد بودن تعداد تصاویر ممکن است خود ایجاد خطا کند و یا
کیفیت تصاویر مناسب نباشد و باعث خطا شود.

 -2-3- 4تاثیر وجود تارگت ها

برای بررسی این مسئله می توان مدل سازی را در دو حالت با تارگت و بی تارگت انجام داده و دقت نهایی
را در هر دو مورد مورد ارزیابی قرار داد.
در ابتدا مدل را بدون  detectکردن دستی تارگت ها تشکیل داده و خطای آن را در قالب جدول نمایش
می دهیم:

11

شکل 58-4

شکل 53-4

19

همانند قسمت قبل خطا در این حالت  3111می باشد.

سپس در مرحله ی بعد با  detectکردن  2تارگت که طول بین آن ها نیز اندازه گیری شده است ،مجددا
مدل سازی را انجام می دهیم و نتایج را به صورت زیر نمایش می دهیم:

شکل 91-4

93

شکل 91-4

خطا در این حالت به  3121رسیده که نسبت به حالت بدون تارگت دقت افزایش یافته است  .بنابراین
هنگامی که چند نقطه ی معلوم در تصاویر داشته باشیم  ،با استفاده از آن ها مثلث بندی هوایی بهتر انجام می
شود و دقت باال می رود.
همچنین در حالتی که تارگت داریم  ،مقیاس نیز تعریف می شود که در این حالت دقت حاصل می تواند به
دلیل وجود مقیاس نیز باشد.

 -3-3- 4مقایسه ی دو حالت  per photoو group photo

در حالت  per photoپارامترهای توجیه داخلی برای هرع کس متفاوت در نظر گرفته می شود و در حالت
 ، group photoپارامترها برای همه ی تصاویر یکسان در نظر گرفته می شود.
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برای بررسی این دو حالت مدل سازی را در هر دو صورت انجام داده و خطاها را ارزیابی می نماییم.
ابتدا حالت :group photo

شکل 95-4
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شکل 99-4

سپس حالت  per photoرا بررسی می نماییم:
شکل 94-4
شکل 92-4
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شکل 96-4

شکل 97-4
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با توجه به جدول باال ،دقت حاصل در  per photoنسبت به حالت  group photoافزایش یافته است ،با
توجه به اینکه دوربین غیرمتریک می باشد ،اگر پارامتر ها برای هر عکس جداگانه در نظر گرفته شوند دقت
بهتری به دست می آید.
 -4-3- 4تاثیر انواع گزینه ها در مثلث بندی هوایی

برای بررسی این بخش مثلث بندی را بر اساس سه گزینه ی اول که در زیر قابل مشاهده می باشد انجام
داده و نتایج را مقایسه می نماییم.

شکل 98-4
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خطا ی مربوط به مثلث بندی بر اساس سه گزینه ی اول را به ترتیب در ادامه بررسی می کنیم:
 -1-4-3-4گزینه ی Arbitary

شکل 93-4
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Automatic Vertival  گزینه ی-2-4-3-4

41-4 شکل

Use Positioning Constraints On User Tie Points گزینه ی-3-4-3-4

41-4 شکل
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با مقایسه ی نتایج فوق ،گزینه ی سوم که از تارگت استفاده شده دقت بهتری نسبت به دو گزینه ی دیگر
دارد و به ترتیب گزینه اول و سپس دوم دقت بهتری دارند.
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 مراجع-5
.Close-Range Photogrammetry .) (بدون تاریخ.Esmaeili, F
.esmaeili(photo) .) (بدون تاریخ.Esmaeili, F
.Close-range photogrammetry-Principles Methods and Applications .) (بدون تاریخ.luhmann, t
. مراحل و نکات انجام فتوگرامتری برد کوتاه.) (بدون تاریخ. ش. ا1امینی
http://closerange.ir:  بازیابی از.) (بدون تاریخ.»داستان « فتوگرامتری برد کوتاه
http://closerange.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%
B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7
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پایان

