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 تعریف فتوگرامتری و برد کوتاه: 

فتوگرامتری علم اندازه گیری و تفسیر اجسام مورد نظر از طریق تصویر بدون برقراری تماس مستقیم با آنها  

میباشد که میتوان فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه را از شاخه هایی از آن برشمرد.در این زمینه یکی از مسایلی که 

ر داد تهیه نقشه بروش فتوگرامتری برد کوتاه با استفاده از دوربین های رقومی غیر متریک میتوان مورد بررسی قرا

میباشد.الزمه استفاده از اینگونه دوربین ها این ات که پارامترهای توجیه داخلی آنها بصورت تقریبی مشخص 

امتری برد اکثر مواقع در فتوگر باشد.نحوه تصویربرداری در بردکوتاه با فتوگرامتری هوایی متفاوت است.بطوریکه در

کوتاه الزم به رعایت اصول برجسته بینی نمیباشد و میتوان از زوایای دلخواه ، با درنظر گرفتن استحکام 

استریو انجام نمیشود و هندسی،عمل تصویربرداری را انجام داد.چرا که در بیشتر مواقع استخراج عوارض بصورت 

 چند تصویری )بیشتر از دو تصویر( انجام میگیرد. اندازه گیری و ترسیم عوارض بصورت

 .شود می تقسیم(  کوتاه برد) زمینی و هوایی فضایی، فتوگرامتری کلی بخش سه به فتوگرامتری علم

 می هیهت گوناگونی های نقشه تصاویر این از و شود می کار ای ماهواره تصاویر روی بر فضایی فتوگرامتری در

 .شود

 رابطه در فن دو این بین تفاوت عمده میتوان گفت که کوتاه برد و هوایی فتوگرامتری بین های درمورد تفاوت

 کمترین اب تصاویری فرمت الرج و متریک های دوربین از استفاده با هوایی فتوگرامتری در. است تصاویر اخذ نحوه با

 و صاویرت مراکز بین فاصله مثال برای دارند. خاصی های ویژگی تصاویر این که  شود می اخذ زمین سطح از تیلت

 تقریباً  تسرع با هواپیما اند شده تعریف و محاسبه قبل از و است ثابت تقریبًا عرضی و طولی های پوشش همچنین

 کوتاه برد تصویربرداری در اما. دارند را ممکن تیلت کمترین کند می اخذ که تصاویری و کند می حرکت ثابتی

 .شود می متفاوت کامالً  تصویربرداری ماجرای

 سیارب هوایی های دوربین به نسبت دوربین سنسور ابعاد باشد، غیرمتریک یا و متریک تواند می دوربین

 نیست، ثابت تصاویر مراکز بین فاصله کوتاه برد در که است تصویربرداری نحوه همه از تر مهم و. است کوچکتر

 .ودنش رعایت تواند می جسم تا فاصله و دارند زیادی های زاویه جسم به نسبت و یکدیگر به نسبت تصاویر
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 دسیمهن در توان می تکنیک این از. است وسیع بسیار کوتاه برد فتوگرامتری کاربردهای دیگر بعبارت

 تندمس در شکل، تغییر پایش و ها سنجی جابجایی در دقیق، های گیری اندازه جهت مختلف صنایع در معکوس،

 .نمود استفاده…  و سازی مجسمه ورزشی، و پزشکی کاربردهای در تاریخی، میراث نگاری

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

 میکنند. تقسیم تارگت بدون افزارهای نرم و مبنا تارگت

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

 که اه تارگت همان مختصات تنها نیز انتها در و آورند می بدست مختلف تصاویر در جسم روی بر شده نصب های

 تیصنع موارد در بیشتر افزارها نرم دسته این از و روش این از. آورند می بدست را هستند جسم از ای نمونه نقاط

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

 افزارها نرم این در. دهند می انجام ابرنقاط صورت به را سازی مدل که هستند افزارهایی نرم دوم دسته کرد. اما

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

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

 نظیر افزارهایی نرم به توان می نیز مورد این برای. شود می انجام ابرنقطه صورت به و اتوماتیک بصورت

PhotoScan ،Pix1D و Aspect نمود اشاره. 

 در که بود انقالبی دهند می انجام ابرنقاط بصورت را مدلسازی که تارگت بدون افزارهای نرم آمدن کار روی

 .داد رخ کوتاه برد فتوگرامتری زمینه

 ستنده مواردی شد اشاره آنها به قسمت این در که افزارهایی نرم که است اهمیت حائز اینجا در نکته این ذکر

 کاربردهایی رایب. شوند می استفاده تغییرشکل پایش یا و نقشه تهیه جهت بعدی سه مدلسازی زمینه در بیشتر که

 .ستا کاری تیم همان توسط نویسی برنامه و ها الگوریتم توسعه به احتیاج فیلمسازی یا و انیمیشن نظیر
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 موجود وضع نقشه تهیه جهت ارزان و دقیق گیري اندازه روش یك بعنوان توان مي را کوتاه برد فتوگرامتري

 سوال ارزان کلمه اول نگاه در شاید البته .نامبرد غیره و ساختمانها نماي ، باستاني صنعتي، کوچك هاي سازه از

 افزارهاي نرم تولید زمینه در شده انجام پیشرفتهاي وجود با که کرد اشاره نکته این به بایستي ولي باشد، برانگیز

 دیجیتال دوربینهاي)متریك غیر دیجیتال عکسبرداري دوربینهاي از استفاده با توان مي کوتاه برد فتوگرامتري

 استفاده.نمود اقدام میلیمتر حدود در دقتي با کوچك اجسام از بعدي سه نقشه تهیه جهت نیز (شخصي عکسبرداري

 برداري نقشه رشته متخصصین و مهندسان براي کامال گیري اندازه دقیق ابزار بعنوان کوتاه برد فتوگرامتري از

 به رشته این یابي راه جهت اي دریچه بعنوان توان مي آن از و باشد مي مشهود

 یاد (غیره و جنایي مسایل تصادفات، فرهنگي، میراث پزشکي، صنایع،)مهندسي دیگر هاي رشته تمامي

 .نمود

 دهد مي قرار خود تاثیر تحت اولیه آنالیز در را استفاده مورد ابزار انتخاب نظر، مورد دقت میان این در

 ولي نمود استفاده متریك و باال رزولوشن با دوربینهایي از بایستي (میلیمتر زیر) دقیق کاربردهاي براي بطوریکه

 بازار در موجود معمولي قیمت گران ابزار این از که نیست صرفه به مقرون میلیمتر باالي دقت با کاربردهاي براي

 دقت به رسیدن براي را الزم کارایي قیمت ارزان متریك غیر دوربینهاي از توان مي عوض در برد بهره عمومي

 از میتوان که باشد مي کالیبراسیون پارامترهاي استخراج دوربینها، این از استفاده الزمه .داشت انتظار نظر مورد

 از استفاده با محاسباتي طریق Test field زمینه در توجه قابل نکات از دیگر یکي .شد نایل هدف این به

 اطمینان صورت در که بطوري باشد مي باال رزولوشن مساله تر، باال هاي دقت به رسیدن و دوربین کالیبراسیون

 در را مهمي نقش فاکتور این شده، گیري اندازه (کنترل) مبنایي نقاط همچنین و داخلي توجیه پارامترهاي به

 باال را پذیري اعتماد کنترل نقاط بودن دقیق و دوربین بودن متریك بطوریکه نماید، مي ایفا باال دقتهاي برآورد

 .دهد مي کاهش را دستگاهي و خارجي خطاها و برده
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 کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه: 

 مهندسی پزشکی: -3-2-3

ا و اندازه اشی بعدی سه مدلسازی برای مرئی نور حوزه در پوششدار تصاویر از آن در که کوتاه برد فتوگرامتری

 .میباشد زمینه این در کاربرد برای مناسبی ابزار میشود، استفاده باال دقتهای با آن ابعاد گیری

 تصویر،همزمانی اخذ سیستم انتخاب :  چون مواردی پزشکی اهداف برای بردکوتاه فتوگرامتری کاربرد در

 ماده سازیآ سیستم،کنترل، کالیبراسیون نیاز، مورد پوشش و تصویر اخذ سیستم آرایش تصویر، اخذ سیستمهای

 است. باالیی اهمیت حائز داده ها تبدیل نحوه و مناسب نوردهی ، شی

 فتوگرامتری در علم پزشکی:  کاربردهای -3-2-3-3

 و آناتومیها اورتوپت ها مناسب که شد برده بکار بدن در ناهنجاریها تشخیص برای ابتدا در پزشکی فتوگرامتری

 دامپزشکی، علم٬ پرستاری ٬ کاردرمانی ٬ پزشکی دندان ٬ شناسی چهره ٬ پزشکی چشم به توانست حال این با است

 در عادی اندازه گیری های برای ابزاری یک. کند کمک نیز انسان سالمتی به مربوط دیگر مطالعات و ورزش طب

 بدلیل ولوژیاین تکن. میرسد نظر به موفق خیلی پزشکی علم در ابزار این توسط نتایج ثبت که است پزشکی علم

 .است مناسب ها بیمارستان از خارج های کلینیک در استفاده برای بودن دقیق و ارزان ٬ ساده

 دندان -3-2-3-2

 از.کنند یم آنالیز را دندان نافرمیهای که است دندانسازی شخب در و بیومکانیک در فتوگرامتری رایج استفاده

 دندان نسج بازسازی و دندانها سطح در شکستگیها و سائیدگیها ، فرسودگیها کردن پیدا برای گیریها اندازه این

 تکرار به نیاز که افقی طخ در آن جابجایی و جلویی های دندان جابجایی گیری اندازه برای همچنین. شد استفاده

. است دهش استفاده سیستم این از کنیم بررسی زمانی مدت یک در را دندانها حرکت کیفیت تا داریم گیریها اندازه

 .است اراعتب با بسیار فتوگرامتری از استفاده با دندان های گیری اندازه از آماری نتایج که میدهد نشان ها آنالیز
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 قفسه سینه -3-2-3-9

 روش. ستا ها ریه در شدید های تورم پیداکردن برای سینه قفسه ضخامت تعیین فتوگرامتری، دیگر کاربرد

انتهایی  تقسم و بغل زیر ناحیه دو.  شوند می گرفته مختلف زاویه دو از تصاویر که است صورت این به گیری اندازه

ا ر ضخامتش و کنند می عکسبرداری چپ و جلو حالت دو از و ایستاده حالت در فتوگرامتری با را سینه قفسه

ز ج در.  داینامیک و استاتیک:  شوند می جز دو شامل شدید خیلی تورمهای.  کنند می گیری اندازه و محاسبه

 تنفس میزان به هوا داینامیکی جز در و است تنفسی چرخه از خارج و است مانده ریه ها در هوا مقداری استاتیک

-می ( )آسم نفس تنگی یا خفگی ایجاد باعث و میشود خارج ریه از هوا مقدار این تنفس طول در و است وابسته

در  ار هوا کمبود مقدار و میکند شناسایی را آسیبها که است کننده ای امیدوار وسیله یک فتوگرامتری.  شود

 وقتی با . میکند مدیریت را کلینیک سخت های آسم در شدید تورم نوع تعیین با و میگیرد اندازه آسمی بیماران

روحی  اتیتأثیر است ممکن زیرا شوند تکرار مرتبًا نمیتوانند تهاجمی روشهای داریم سروکار کودکان نفس تنگی

استفاده  زیاد میدهد قرار X اشده خطر معرض در را اشخاص که رادیوگرافی از نمیتوان همچنین و بگذارد بیمار بر

 کرد.

 صورت -3-2-3-1

 رای قسمتهایب گیریها اندازه. میشود استفاده بدن دیگر قسمتهای از بیشتر صورت در فتوگرامتری گیری اندازه

 ونگوناگ دروضعیتهای را تغییرات درمان طول و رشد حین در و زمانی دوره یک در تا میشوند انجام صورت مختلف

 رتصو از مورفولوژی بعدی سه اندازه گیری و مناسب هزینه با تهاجمی، غیر روش یک ، فتوگرامتری. دهد نشان

 عمل) دبع و قبیل قبل از میشود استفاده کوتاه زمان مدت در تغییرات بررسی برای همچنین فتوگرامتری. است

 ای شناخت فیزیکی صورت، گیری اندازه از عمومی استفاده یک فک( زیبایی عمل یا زیبایی جراحی عمل یک

ندازه ا همه ثبت برای دیجیتال تکنولوژی یک افراد( در ها چهره است)شناخت جمعیت بین در صورت فیزیولوژی

 هدد نشانخوب  یلیخ را صورت جزئیات میتواند ها داده یالبا رزولوشن و دقیق تهیه. است صورت جزئیات و ها

 صورت زا پایدار یبعد سه رکورد یک تهیه آن اصلی فایده. است مناسب اصخاش صورت آرایش و شناسایی برای که
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 و کند یم بازگو را صورت شکل نافرمی دیجیتال عکسهای از استفاده با.  شود یرهخذ آسانی به میتوانست که بود

 رایب نظر مورد روش یینعت در است بزرگی کمک این که میدهد نشان وبیخ به را تخس و منر بافتهای ارتباط

 صاویرت دادن حرکت و آنها ترکیب و دیعب سه های عکس گرفتن با پائین و البا فک جراحی عمل برای بیمار درمان

 حرکت مقدار شده یرهخذ پاسخ با و دهد ارائه فک عمل درمان برای را مناسبی حل راه میتوانند آنها یصختش و

 برنامه و کرد مدل میتوان را اصخ وانهایخاست جمجمه گیری اندازه با و داد نشان جراحی عمل در را وانخاست

 چشم اطراف گیری اندازه قبیل از گیریها اندازه ضیعب.  کرد پیشنهاد وانخاست سطح تارخسا در جراحی عمل ریزی

 اندازه را مرن بافتهای میتوان فتوگرامتری با است ریسک بیمار در ناراحتی ایجاد یا آسیب علت به و است تخس که

 و تالدیجی دوربین دو با.  میکند کم بسیار را چشم ارزیابی زمان و است مناسب و دقیق روش یک که کرد گیری

 بین فاصله ٬ پلک شکاف طول و شوند می کنترل هم از صخمش هایی فاصله در همزمان، طور به عکسهایی گرفتن

 .میکنند محاسبه را عدسی دو

 حل مسایل جنایی -3-2-2

 به عدیب سه مدل دریک حوادث از نقشه وتهیه جنایی پیچیده های صحنه بازسازی با بردکوتاه فتوگرامتری

 آن تعدادسناریو بر روی یک شد ساخته صحنه یک اینکه از بعد .کند می بسیاری کمک بازجویی روند در پلیس

 .نمود استفاده مدارک نمایش به کمک برای دادگاه در آن شده پرینت فرم از توان می همچنین.شود می تست

 ایه صحنه مستندسازی هنگام دقیق مشاهدات آوری درجمع مشکالتی با  قانونی پزشکان و پلیس بازجویان

  .شوند می مواجه جنایت

 یم دشوار ای وظیفه به تبدیل بعدی سه های نقشه وکوچک،تهیه تنگ مسکونی های ساختمان در اغلب

 فپوشک بودن لغزنده وجود با را استیشن توتال بتوان که است غیرممکن تقریبا یا موارد،سخت از دربسیاری.شود

 رایب نواری مترهای با گیری اندازه. برپاکرد درمحل اتاق فضای بودن وتنگ دید برقراری ،مشکالت ها ساختمان

  .نیست دقیق کاری دوبعدی های داده وحتی بعدی سه های داده آوری جمع
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 دستب گمشده مدارک کسب برای محل به بازگشت برای فرصتی بندرت شد ترک جنایت صحنه که یکبار

 .شود دنبال کار مدرک آن داشتن بدون آید،وباید می

 تهیه وکارهای مدارک آوری جمع برای متخصصان عالقه مورد متد معموال iwitness بردکوتاه فتوگرامتری

 هاست. تکنولوژی سایر ازبین نقشه

iwitness یم تصویر به درمحل اخذشده دیجیتال تصاویر از بااستفاده باال دقتی با را قتل صحنه مدرک 

 بعدی سه مدل نتیج.شد اندازهگیری دقت به ها اتاق دیوار دو از sheetrock ازمیان مسیرگلوله زاویه.کشد

 ارسال CADzoneCrash zone  به پالن یک وبصورت شد داده دوران وسپس گذاری مقیاس ابتدا فتوگرامتری

 .است جنایت وقوع صحنه از زیاد جزئیات ودارای بسیاردقیق نقشه یک نتیجه.شد

 

 

 

 

 

 

 

 کاربرد برد کوتاه در مسایل جنایی 3-3شکل 
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 کاربرد برد کوتاه در مسایل جنایی 2-3شکل 

 

 

  کنترل کیفیت سازه های فضایی -3-2-9

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

 جسم بعدیسه سازیمدل زمینه، این در رایج هایروش از یکی. رودمی شمار به تولید از پس مهم مراحل از

 که رددا وجود مختلفی هایروش صنعتی قطعات سازیمدل برای. است اصلی طرح با آن ابعاد مقایسه و تولیدشده

 ،پارامتریک هایمدل از استفاده ها،رخنیم استخراج و برداریپروفیل روش گیری،قالب هایروش توانمی جمله آن از

 ردب فتوگرامتری ها،روش این بین در. برد نام را لیزری اسکنرهای از استفاده همچنین و کوتاه برد فتوگرامتری

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

 در آمده وجود به هندسی هایشکل تغییر تعیین امکان و( میکرون حد در) باال دقت ساخت، محل در سازیمدل

 سایر از را آن که روش این مزایای دیگر از. است شده بدل دنیا در رایج هایروش از یکی به ـ پیچیده قطعات

 رب مختلف هایتنش و نیروها اعمال از ناشی هایشکل تغییر آنی سازیمدل و پایش امکان کندمی متمایز هاروش
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 وجود عارضه به مستقیم دسترسی امکان که پرخطر هایمحیط در توانمی روش این از. است نظر مورد قطعه

 .کرد استفاده نیز ندارد
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پذیر بعدی قابل اعتماد از تصاویر دوبعدی را امکانکوتاه علمی است که استخراج اطالعات سهفتوگرامتری برد 

های دیگر را در بخش های روشکند و با توجه به تماس غیرمستقیم با عارضه مورد نظر، بسیاری از محدودیتمی

ها ( و تارگتscale barیل بار )کند. تجهیزات مورد نیاز در این روش به دوربین عکاسی، اسکسازی مرتفع میمدل

 مرحله زیر نشان داد: 1توان در فتوگرامتری برد کوتاه را میه شود. مراحل انجام یک پروژمحدود می

 (2و  3های گذاری )شکلتارگت

 (9عکسبرداری )شکل 

 (1ها و تشکیل ابر نقاط )شکل پردازش

 (5ها )شکل بعدی و تحلیل تغییر شکلتشکیل مدل سه

 بینایی و کاربرد آن در صنعتماشین  -3-2-1

بعدي  سه مختصات و محاسبه دقیق گیریهاي اندازه زمینه در کوتاه برد فتوگرامتري باالي قابلیت به توجه با

 ه ساختپروس در که داشت آن بر را صنعتي زمینه در مخصوصا کوتاه برد فتوگرامتري متخصصین ، مختلف اجسام

 بزرگ اسهايمقیدر شکلها تغییر بررسي ونیز عظیم هاي سازه وجابجایي کیفیت وکنترل صنعتي قطعات و تولید

 ماشین و و دوربینهای دیجیتال  CCD وساخت طراحي زمینه در اخیر پیشرفتهاي به توجه با.  بردارند گامي

 شده تمام نهایت قیمت و در دقت معیار و نیز ها داده اخذ جهت بهینه زمان مدت نیز پیشرفتها و دیگر و بینایي
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 point)قدقی گیري جهت  اندازه بسیارمناسبي حل راه کوتاه برد فتوگرامتري که آنست بیانگر وهمه ،همه پروژه

determination)   .میباشد 

 آن يصنعت جنبه مخصوصا بردکوتاه فتوگرامتري هستیم شاهد دنیا پیشرفته کشورهاي در که همانطور

 : در ازجمله گیرد قرارمي استفاده بسیارمورد

 .باشدمیلی متر می  2.3 کار این نیازجهت مورد ،دقت مناسب جاي در مختلف قطعات قراردادن و تجهیز -3

 میلی متر میباشد. 2.21 نیاز مورد ،دقت مختلف هاي هزسا شکل تغییر گیرياندازه  -2

 یا و مکانیکي وسایل کمک به پیچیده بررسیهاي باالي هزینه از جلوگیري براي:  کیفیت کنترل -9

 مورد دقت.  نمود استفاده توان مي بردکوتاه فتوگرامتري از عارضه برروي مستقیم گیري اندازه

 میلی متر و یا حتی بهتر است. 2.3 نیاز

 تولیداتوکد و در نهایت  مدل تولید و شده ساخته قطعات رقومي مدل استخراج:  معکوس مهندسي -1

 ( .قطعات سازي ودوباره تعمیر) آمده بدست مدل روي از ها قطعه دوباره

 اب تصاویر جوابگوي که ساختار یک به بعدي سه مدل وایجاد ابعاد گیري اندازه براي صنعتي کارهاي در

 واندازه يبعد سه مدل ایجاد قابلیت صنعتي فتوگرامتري سیستمهاي تمام. داریم نیاز هستند بزرگ مقیاس

 هب دوبعدي تصویر یک تبدیل قابلیت روشها این تمام ،یعني کنند مي رافراهم مدل برروي نقاط گیري

 هب اطمینان وقابلیت پذیري وانعطاف دقت درمیزان آنها اصلي اختالف ولي هستند رادارا بعدي سه فضاي

 .باشد مي نتایج این

 ردیابی حشرات در یک کلونی -3-2-5
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 حشره هزار چندین از مجموعه) کلونی یک در موجود حشرات تک تک که رسد می ممکن غیر نظر به اول نگاه در

 آی ام و (Yale)ییل دانشگاه در محققین اما. کرد ردیابی را( کنند می زندگی هم با جمعی دست صورت به که

 موقعیت و شده داده قرار محفظه یک در پشه 322 تحقیق این در. اند داده انجام موفقیت با را کار این (MIT)تی

 .است گرفته قرار ردیابی مورد کوتاه برد فتوگرامتری های الگوریتم و برداری فیلم های دوربین بوسیله ها آن

 برای را ها آن که مهمی ویژگی اما کنند می برداری تصویر پیکسل مگا 3 رزولوشن با ها دوربین این از یک هر

 وربیند ای از هریک. باشد می( ثانیه در فریم تعداد) ثانیه در برداری تصویر تعداد است کرده مناسب پروژه این

 دوربین نای های فیلم دیگر عبارت به یا کند ثبت تصویر معمولی برداری فیلم دوربین یک برابر 5 است قادر ها

 هماهنگ یکدیگر با کامال زمانی نظر از ها دوربین حال، عین در. شوند می برداشت 325FPS با 25FPS جای به ها

 بوسیله تصویر 5122 برداشت از پس. شوند می برداشت همزمان خوبی دقت با برداشتی تصاویر تمامی و هستند

 که ها ندوربی بین زاویه اساس بر.  کند تولید را ها پشه از هریک ردیابی ای نقطه ابر تا بود خواهد قادر سیستم

 توان می ها داده انتقال از پس و آورد بدست را حشرات نسبی موقعیت توان می است عدد 9 نیز ها آن تعداد

 .آورد بدست نمودار بصورت را ها آن از هریک حرکتی خطوط

 های بردکار و پژوهش این دلیل احتماال کوتاه برد فتوگرامتری تکنیک از استفاده و ها داده تحلیل بحث از جدا اما

 هک موجودات مختلف های دسته روی شده انجام های بررسی امیدوارند دانشمندان. باشد جالب شما برای نیز آن

 های روش از درستی درک بتواند ،(حشرات تا گرفته ها ماهی و پرندگان از) کنند می حرکت گروهی صورت به

 تا. دهند قرار ارزیابی مورد شود می تعریف جمعی هوش قالب در که را ها آن حرکتی های پارامتر و مسیریابی

 که تکنیک این از استفاده با اما نبود پذیر امکان تکنولوژیکی دالیل به حشرات روی تحقیق این انجام امکان کنون

  .ستا شده فراهم نیز حشرات به مربوط های داده تحلیل و بررسی امکان شده اقتباس کوتاه برد فتوگرامتری از
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 ردیابی حشرات در یک کلونی 3-9

 کاربرد در امور ورزشی -3-2-9

 3329 سال در که( ITTF) تنیس میز المللی بین فدراسیون  المللی بین سازمان ی بوسیله تنیس میز

 در را استاندردهایی سازمان این که باشد می عضو 235 شامل سازمان این. شود می کنترل است شده تاسیس

 19 و عرض متر 3.25 طول، متر 2.11 تنیس میز. است کرده وضع ورزشی ی رشته این مقرارات ی دفترچه

 نت یک ی بوسیله قسمت دو به بازی ی صفحه یا میز. باشد می میز ی صفحه ضخامت همراه به ارتفاع متر سانتی

 سبز یا آبی باید ITTF استاندردهای مطابق صفحه این رنگ و شود می تقسیم متری سانتی 35.25 ارتفاع با

 که اشدب می شده شناخته تصاویر روی از اطمینان قابل و دقیق های اندازه کسب علم عنوان به فتوگرامتری. باشد

 نعتیص های گیری اندازه در آمیزی موفقیت کاربردهای دارای علم این از ای شاخه عنوان به کوتاه برد فتوگرامتری

 روش به ITTF استانداردهای با مطابق ترکیه در شده ساخته تنیس میز های اندازه زیر ی مقاله در. است بوده

 .است گرفته قرار دقیق ارزیابی مورد متر میلی 2.2 دقت با کوتاه برد فتوگرامتری
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 جابجایی سنجی سازه ها  -3-2-1

... و عظیم های سازه ساخت زمینی، زیر های تونل ایجاد ها، گودبرداری همچون عمرانی های عملیات در

 کاری اهمال با که ای گونه به است ضروری و مهم امری ها پروژه این در مجاور های سازه سنجی رفتار بحث

 برخی در توان می را موضوع این مصداق. باشد داشته پی در تواند می را ناپذیری جبران جانی و مالی خطرات

 و مالی خسارات ایجاد و مجاور های ساختمان ریختن فرو به منجر که کرد جستجو تهران شهر در ها گودبرداری

 همچون هایی روش با بردار نقشه مهندسین ها، سازه رفتارسنجی و سنجی جابجایی برای. است شده جانی

 و... و GNSS های گیرنده کوتاه، برد فتوگرامتری اسکنر، لیزر استیشن، توتال دوربین از استفاده و میکروژئودزی

  دقیق طور به را نظر مورد ی سازه های جابجایی میزان متفاوت، زمانی های اپک در سازه نقاط مختصات برداشت

 تارگت گذاری در میز تنیس 1-4
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 .کنند می تحلیل و ارزیابی

 بازسازی صحنه های جرم و تصادفات رانندگی -3-2-8

 جرم یبررس و تحلیل منظور به دقیق اطالعاتی داشتن برای رانندگی تصادفات و وجنایت جرم وقوع محل بازسازی

 ایبر گوناگونی بعدی سه گیری اندازه های روش و ابزارها اخیر های دهه در. باشد می ضروریات از پلیس توسط

 ارزان شیرو عنوان به توان می آن از که و کوتاه برد فتوگرامتری. اند شده گرفته بکار مهم ی مسئله این به کمک

 مینهز در باشد، می مختلف های زمینه در بسیاری کاربردهای شامل و برد نام اجسام بعدی سه بازسازی در دقیق و

 یریبکارگ با حتی توان می روش این در. باشد کارآمد تواند می رانندگی تصادفات و جرم وقوع صحنه مدیریت ی

 افزارهای نرم توسط و پرداخت نظر مورد ی صحنه از برداری عکس به متریک غیر قیمت ارزان های دوربین

 به ویریتص اطالعات این از استفاده. پرداخت جرم ی صحنه بعدی سه بازسازی به کوتاه برد فتوگرامتری گوناگون

 تواند می کنند می گیری تصمیم مقرارات و قانون ی حیطه در ک افرادی و پلیس برای بعدی سه مدل همراه

 کند کمک هایشان تحلیل در آنها به و بوده مفید بسیار

 

 گذاری در جابجایی سنجی سازه هاتارگت  1-5
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 اهداف تحقیق 

 مدل بعدي سه صورت به مختلف هاي فرمت با هاي عکس که است این کوتاه برد فتوگرامتري در ما هدف

کنیم.یادگیری اصول کار کردن با یکی از نرم افزارهای برد کوتاه یکی دیگر از اهداف پروژه میباشد.در  سازي

 نهایت تحلیل مختصری روی نتایج خروجی صورت میگیرد. 

 باشد مي کلي نسبي توجیه به مربوط:اجسام شکل. 

  باشد معلوم تارگت نقطه دو حداقل بین فاصله باشد، مقیاس ميابعاد: مربوط به . 

 نمي انجام مطلق توجیه و است اهمیت بي کوتاه برد در مورد این: گیري قرار محل مختصات 

 .نداریم شئ کنترل نقاط به نیاز درنتیجه شودو
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 دومفصل  -2

 

 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 

 سنجنده مورد استفاده و تصویربرداری 

یکی از مهمترین ابزارهای یک کار فتوگرامتری،دوربین تصویربرداری میباشد.دلیل اهمیت این وسیله نقش 

در مراحل مختلف فتوگرامتری است و پارامترهای مهمی از جمله دقت تحت تاثیر عواملی  موثر و تعیین کننده آن

 روشهای عکسبرداری و

 هادوربین 

منابع خطای احتمالی 

آماده سازی تجهیزات 

روش سرشکنی دسته اشعه 

کالیبراسیون 
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ری نظیر آنهاست.در تصویر بردا از سنجنده مانند قدرت تفکیک،میدان دید،فاصله کانونی،ابعاد تصویر و عواملی

 عوامل زیر باید مد نظر قرار بگیرد:

 دوربین مناسب 

 تنظیمات و کالیبراسیون دوربین 

 نورپردازی مناسب 

 

 از استفاده با و است میکرون حد در دقت و است صد در322 وپوشش هستند همگرا ها عکس کوتاه برد در

 دلیل ستا تغییر قابل کانونی فاصله دوربینها این در رسیم می ن میکرو دقت به معموال متریک غیر های دوربین

 . است ان پذیری انعطاف و بودن هزینه کم امر این

 : دارد وجود برداشت برای حالت دو کوتاه برد در

 .کنیم مشخص را شود برداشت میخواهیم که را نقاطی تارگت از بااستفاده

 . کنیم انتخاب دستی صورت به میخواهیم که را نقاطی برداری عکس از بعد

 : شود فتوگرامتری در ها خطا به نیز ای اشاره اینجا در نیست بد

 . کنیم سازی مدل را ان میتوانیم که  سیستماتیک خطای( 3

 .  دارد را خود به مربوط بحث که  است مشاهدات ذات در خطا این که اتفاقی خطای( 2

 : کوتاه برد در خطا منابع 

  یساز مدل زیر صورت به و میشود خطا این باعث نیز لنز تراش نحوه و است لنز از ناشی شعاعی اعوجاج( 3

  کنیم می
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r=k3r+K2r^9+K9r^ 5…+  

 ایخط مرکز نقطه در کنیم می بحث را شعاعی اعوجاج  خطای ، مرکز از فاصله به توجه با نقطه هر برای که

 . است صفر شعاعی اعوجاج

 که شده گفته self calibration فرمولهای در و بوده چیز نا خیلی خطا این:  مماسی اعوجاج خطای( 2

 لیو است پوشی چشم قابل  هوایی فتوگرامتری در که میکنیم تعریف  مماسی اعوجاج خطای یک آن اساس بر

  اشدب  دقیقتر دوربین  که هم هرچقدر.  گرفت دیده نا شود نمی زیاد ودقت حساسیت خاطر به کوتاه برد این در

 . کنیم سازی مدل را آن توانیم می  که  دارد وجود مماسی خطای هم باز

 خطاها مدلسازی

 ( کالیبراسیون)  دارد وجود روش چند خطاها سازی مدل برای 

 تبدس دقیق روشهای با آنها مختصات که نقاط سری یک از روش این در:  ازمایشگاهی کالیبراسیون(   3

 به الزم. )ندکن می کالیبره را دوربین قبلی مقادیر و مشاهداتی مقادیر مقایسه با بعد و کنیم می عکسبرداری آمده

 (. کنند تهیه توانند می سازنده های شرکت فقط که است قیمت گران هم خیلی روش این که است ذکر

 ینا در که کنیم می پر نقاط از را ای منطقه روش این در: دارد نام کالیبراسیون فیلد تست  دوم روش(  2

 .اوریم می دست به را مختصات برداری عکس با و داریم را زمینی مختصات صورت

 که کاری با همزمان ، ها پارامتر این به توجه با که on the job calibration سوم نوع کالیبراسیون( 9

 ستت میدهیم انجام را کالیبراسیون مدل به توجه با و اوریم می بدست ان از را مدل برداری عکس از بعد میکنیم

 .میدهیم انجام را کالیبریشن سلف ادامه در و میکنیم سازی مدل را شی و زیم میسا را فیلد

 : فیلد تست حسن 
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 و ردهک منتقل کامپیوتر به را عکسها و میشود انجام داری بر عکس آن روی واز میکنیم تارگت از پر را مدل

 یهتوج کار پایان در و میکنیم ها تارگت گذاری شماره به شروع و کنیم¬می لود را آنها( Australis) افزار نرم در

 با مزمانه.  میگیرد صورت اجسمنت باندل یعنی میرسد کالیریشن سلف به نوبت بعد و.  شود¬می انجام نسبی

 .  میکنیم اضافه مجهول عنوان به نیز را سیستماتیک خطای پارامترهای اجسمنت باندل

 .کنیم می اعمال خودمان شئ در را پارامترها آمدن، دست به از بعد

 .باشد¬می زیر شرح به استفاده مورد فورمولهای.  شود کالیبراسیون سلف بحث به ای اشاره اینجا در نیست بد

 : خطی هم شرط معادالت

  

  مجهولند هم ∆yو∆x دارند وجود فرمولها در که مجهوالتی بر عالوه 

 ریاضی معادالت از browen روش در browen و ebner دارد وجود روش دو خطاها کردن مدوله برای

 است شده توجه فیزیکی های شکل تغییر به ebner  روش در ولی شده استفاده

 :  browen  روش( 3

  k9وk3,k2 اعمال با دهد می انجام را کار این شعاعی اعوجاج از ناشی خطای  بردن بین از برای( 3-3

 . برسیم  ∆x و ∆y به میتوانیم

  

 دهد می ارائه زیر شکل به رابطه یک مماسی اعوجاج برای(  2-3
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 فاصله به توجه با دارد وجود که سیستماتیکی خطای که کند می فرض. فیلم بعد تغییر خطای برای( 9-3

 دست به  polynomial  یک نهایت ودر دهد می ارائه را پارامترهایی سری یک y2∆ و x2∆ دوربین کانونی

 . آیند می دست به مجهول پارامترهای کل که آید می

ebner روش) 2  :  

( 2 شکل) شود می تعیین پارامترها شکل تغییر از استفاده با روش این در  

∆ یک شکلها تغییر این از کدام هر که xوy   دهد می ∆

X=a2+a3∆y                           y=a2+a9∆x 

 نشوند حذف اگر ebnner  روش در که کنیم حذف را انها باید باشند داشته وابستگی پارامترها وقتی

 .رود می بین از معادالت استحکام

 مدل همین از نیز Australis افزار نرم که کردند پیشنهاد مدل یک خطا سازی مدل برای فریزر دکتر

 . کند می استفاده

 :DLT معادالت

  close در ندارد برد کار close range در کردیم می استفاده آنها از اجسمنت باندل در که ای اولیه مقادیر

range معادالت از DLT زا مستقیما و نیست نیاز داخلی توجیه که است این روش این حسن شود می استفاده 

 9D   به 2D سیستم تبدیل متربرای پارا 33 از معادالت این در رسیم می زمینی سیستم به دستگاه سیستم

 به پارامترها محاسبه برای و است خطی  DLT معادالت شود می انجام فضایی ترفیع مستقیما و شود می استفاده

 .  ندارد اولیه مقادیر  نیازی

 . دهد می ربط بعدی سه فضای یک به را بعدی دو فضای یک معادالت این
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X=(L3X+L2Y+L9Z+L1)/(L3X+L32Y+L33Z+3) 

Y=(L5X+L9Y+L1Z+L8)/(L3X+L32Y+L33Z+3) 

 .  باشیم داشته دوم فضای در نقطه 5 و اول فضای در نقطه 5 باید معادالت این آوردن بدست برای

    خارجی توجیه پارامتر 9 که داریم پارامتر DLT ،33 تبدیل در

(Ω ,Ф,К x,y,z ) ,داخلی توجیه پارامتر 9 و X,Y,f  ) )افاین پارامتر 2 و(α ξ وλ )33 آمدن بدست از بعد 

 .شود می تشکیل شکل این به روابط پارمتر

 دست به وبرای شود می جاگذاری  کالیبراسیون سلف معادله در جواب پارامترها ای آوردن دست به از بعد

 یعنی دیگر ی معادله دو به و.اید می بدست اولیه مقادیر معادله 3 این از و نوشته برنامه پارامترها مقادیراین اوردن

 . نداریم نیازی افاین پارامتر دو

 : شبکه طراحی

 :شود توجه آنها به باید طراحی در که مواردی

 به) رسید نظر مورد دقت به توان می عکس تعدادی چه با که است نیاز مورد دقت به رسیدن هدف(  الف

 ( میکرون32 مثال عنوان

 باشد نزدیک  عکس چه هر شود انجام برداری عکس ای فاصله چه در که است عکسها ،مقیاس بحث(ب

 . است بیشتر شبکه استحکام و شود می بیشتر عکسها تعداد و بزرگتر مقیاس

 رعایت را درجه92 زاویه عکسها، بودن خوب و استحکام برای دارد تاثیر شبکه روی نیز دوربینها موقعیت(ج

  شبکه مامت عکسها که کنیم عکسبرداری طوری کنیم  سعی باشد می نظر مورد شئ به نسبت زاویه این که کرده

 . باشند همگرا و دهد پوشش را
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 . شود می تعیین زیر فرمول از استفاده با نیز شبکه از شده گرفته عکسهای تعداد(د

(qs δi /√k)=(qd δa /√k)=cδ 

  

 مشاهدات دقت) کند می فرق عکسبرداری نوع به بسته که است شبکه استحکام ضریب q باال فرمول در

 ( . است نظر مورد عکسی

S است مقیاس عدد d دوربین از جسم فاصله δa توانیم می را ای زاویه چه مثال) ای زاویه تفکیک قدرت 

 :  داریم باشند موازی عکس دو که وقتی( . باشد داشته مقدار مینیمم که بسازیم

qx=qy= 2.3 ,qz=2.2 

  

 .  شوند می2.1 برابر مقدار 9 هر باشیم داشته عکس 1 اگر

 qx=qz=qy=2.1 

  . کنیم عکسبرداری همگرا یعنی باشد یکی مولفه هر برای شبکه استحکام که کنیم سعی باید

  

 : مقیاس در موثر پارامترهای

 .شود می بیشتر میدان عمق باشد کمتر چقدر هر کانونی فاصله 

 ..  شود می  کم هم میدان عمق باشد کمتر بین دور و شئ بین فاصله  هرچه

 : شبکه طراحی های قید و ها محدودیت
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 .باشیم داشته شئ به نسبت دید قدر چه ما( اول قید

 . دوربین میدان عمق بحث(دوم قید

 دارد وجود عکسبرداری برای در محدودیت است ثابت کانونی فاصله چون: عکسبرداری نقاط تعداد(سوم قید

 . دور خیلی یا کنیم برداری عکس نزدیک خیلی یا مجبوریم که

 ثر مو شبکه استحکام روی هم دید روی هم دارد ثیر تا شبکه طراحی روی که عکسبرداری زاویه(چهارم قید

 .شود می کمتر تارگتها تعداد شوندو نمی دیده عکس روی تارگتها از بعضی و است

 تقسیم بندی دوربین ها از لحاظ دقت -2-3-3

 دوربین ها از لحاظ دقت به سه دسته  متریک،نمیه متریک و غیرمتریک تقسیم بندی میشوند:

  ...دوربینهای غیرمتریک:دوربینی که متریک نباشد خصوصیات خاص آنها را مانند فیدوشیال مارکها و

 .تریک مینامندنداشته باشد،دوربین  غیر م

  دوربینهای متریک:دوربین هایی که دارای هندسه داخلی مشخص و یا قابل تعیین میباشند که در طول

زمان استحکام هندسی خود را حفظ میکنند.در این دوربین ها پارامترهای کالیبراسیون معلوم میباشند 

 و بدون تغییر میمانند و در هر پروژه ای قابل تکرار هستند.

  دوربینهای نیمه متریک : دوربین نیمه متریک دوربینی است که برخی از خصوصیات دوربینهای متریک

و یا غیر متریک را همزمان دارد.این دوربین ها اغلب دارای فیدوشال مارک هستند و ابعادی کوچکتر از 

 دوربینهای متریک دارند.

 نبراي همه،همچنی دوربینها این بودن دسترس در و قیمت ارزاني علت به رقومي متریك غیر دوربینهاي ظهور

 شد دوربینها،موجب نوع این تصاویر پردازش جهت کوتاه برد فتوگرامتري افزاري نرم هاي قابلیت
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 وع دوربینن هر از استفاده که آنجایي از.گیرد قرار توجه مورد بعدي سه مدل تولید در دوربینها نوع این از استفاده تا

 لیتقاب و سنجش است آن استحکام میزان و دوربین داخلي هندسه دانستن مستلزم متریك غیر یا متریك از اعم

 اجتناب است امري فتوگرامتري هاي پروژه در نظر مورد هاي دقت به رسیدن جهت دوربین

 .ستا ضروري دوربین نوري سیستم داخل در نور مسیر شناخت منظور به دقیق کالیبراسیون یك ناپذیر،انجام 

 دوربین مورد استفاده: -2-3-2

 است که مشخصات آن به قرار زیر است:  G9گوشی الجی دوربین به کار رفته در این پروژه

  گرم 313مشخصات کلی: وزن 

  39مشخصات حسگر و تصویر:حسگرCCD  اینچ 9به  3اندازه  -مگاپیکسل 

  و  822و  122و  222و  322و  82ایزواتوماتیک و –ثانیه  9222به  3عکسبرداری: سرعت شاتر از

3922- 

  :اینچ( هر در پیکسل 591 حدود در) اینچ 5.5صفحه نمایش  

  :میلی متر5فاصله کانونی 

 آماده سازی 

جهت عکسبرداری مناسب ،باید محیط مناسبی را برای تصویر برداری انتخاب کرد و شرایط نوری آنرا تنظیم 

 ه مناسب تصویر برداری داشته باشد.کرد.محیط مورد نظر باید به حد کافی فضا جهت ایجاد یک شبک

 نشانه گذاری 

 طراحی تارگت ها: -2-9-3
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طراحی تارگت عامل مهمی در کاهش خطای نشانه روی در اندازه گیری مختصات عکسی است.بنابراین شکل 

 دوربین، ات شي فاصله و اندازه تارگت ها باید بصورت دقیق انتخاب گردد.در تعیین اندازه تارگت ها  هندسه عکس،

 .ردگی قرار نظر مد باید مورد استفاده، گیري اندازه دستگاه در گیري اندازه نشانه قطر و عکس تفکیك قدرت

 انواع تارگت ها: -2-9-2

اي ه نام به تارگت نوع سه از ترکیبي یا یکي از کنند، مي استفاده مدلسازي براي تارگت از که روشهایی

 .میکنند استفاده خاص وسایل توسط شده ایجاد نوري تارگتهاي و کننده منعکس دار،تارگتهاي کد تارگتهاي

 شکل تارگت ها: -2-9-9

تارگت ها میتوانند اشکال متنوعی مانند مربعی یا دایره ای داشته باشند و برای ایجاد کنتراست مناسب در 

 آنها از رنگهای متضاد )سیاه و سفید(استفاده میشود.البته تارگت های دایره ای بدلیل داشتن همگونی و مستقل

.بودن اندازه گیری از جهت امتداد و دید در این تارگتها،بهترین هستند  

 تصویربرداری 

 ایدب برداري تصویر.شد خواهد مشخص عکسبرداري مختلف زوایاي و نظر،تعداد مورد عارضه ابعاد به توجه با

 زوایاي با عکس 8 پروژه این در.شود دیده عکس سه حداقل در( زمیني نقطه)تارگت هر که باشد اي گونه به

 هاآن نقطه در هر که است عکسهایي نوراني،تعداد هاي اشعه تعداد دانیم مي.است شده گرفته عارضه از مختلف

 هاي عکس فرمت..شود دیده عکس 1 حداقل در نقطه هرسعی شده است که   پروژه این در ینابنابر میشود دیده

تصاویر اخذشده شامل تصاویر میدان ازمون و عارضه قرار گرفته شده در داخل میدان  میباشد.  jpeg،  شده گرفته

 آزمون میباشند.
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را ثابت در نظر   decentring و اعوجاجات به مربوط ضرایب میتوان نکند تغییر دوربین focus اگر 

بینهای ند که از دورگرفت.ولی عکسهایی که با فوکوس متفاوت تهیه میشوند به عنوان عکسهایی تلقی میگرد

مختلف بدست آمده اند بنابراین پارامترهای توجیه داخلی متغیر اند. در ابتدای پروژه فوکوس دوربین طوری تنظیم 

 شد که در عکسهای متفاوت تغییر نکند و حالت چرخش اتوماتیک دوربین نیز خاموش گردید.

 

 

     کالیبراسیون دوربین 

 تعیین پیکسل سایز دوربین -2-5-3

عکسها بدست می آید و اندازه های قرایت   propertiesبا استفاده از فاصله کانونی دوربین که از قسمت 

 شده و روابط زیر میتوان به اندازه پیکسل سایز رسید:
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 جزییات تصویر تهیه شده بمنظور پیدا کردن فاصله کانونی3-2شکل

 

1

𝑋
=

252

922
 



 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاهفصل دوم: 

10 

 

X=9mm 

Pixel size=901222=2.2235 

 سرشکنی به روش دسته اشعه )باندل( 

 شوند مي سرشکن همزمان طور به گذرند مي تصویر مرکز از که هایي اشعه تمام. 

 آید مي بدست همزمان طور به عکسها تمام براي خارجي توجیه پارامترهاي.  

 است خطي هم شرط معادله همان روش این در پایه معادله. 

 مشاهدات و مجهوالت پروژهتعداد معادالت  -2-9-3

 تعداد مجهوالت: -2-9-3-3

 91*9=322تارگت به کار رفته است:     29 (مختصات زمینی تارگت ها:3
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تعداد کل تارگت ها روی عارضه 2-2شکل   

 :  𝑍2و𝑌2و𝑋2و κ و φ و ω(پامترهای توجیه خارجی تصاویر اخذ شده شامل 2

9*8=18 

 دهش گرفته نظر در ثابت حالت این در داخلي توجیه عناصر به مربوط دوربین اسیون کالیبر پارامترهاي

 گذار تاثیر نهایي دقت روي پارامترها این گرفتن نظر در دار وزن که شد خواهد دیده نهایي هاي درتحلیل.اند

 .میباشند
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 مجهول خواهیم داشت.322+ 18=352در مجموع : 

 تعداد معادالت مشاهدات: -2-9-3-2

 میشود: مشخص عکسي مشاهدات تعداد عکس هر در زیر جدول به توجه با که عکس 8 

تعداد نقاط مشاهده شده در هر عکس 9-2شکل
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 هفت پارامتر توجیه داخلی دوربین 1-2شکل

 

 

 

 

 :شد خواهد دیده آزادي درجه مقدار برنامه خروجي فایل به توجه با
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 درجه آزادی سرشکنی در نتایج خروجی 5-2شکل 
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  سومفصل  -9

 

 هاآموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار 

 

 

 مقدمه 

 گوناگون کارهاي در تارگتها از گیري بهره با  تصاویر از بعدي سه مدل ایجاد براي متعددي افزارهاي نرم

 pro 5.2 photo modeler ، افزار نرم بتا ورژن Australis به توان مي جمله آن از که. اند شده استفاده

iwitness، فتوگرامتري ویدیو سیستم ، ShapeCaptureTM،Kinescan‐IBV© 

Rhinoceros و V-  STARS/S   کرد اشاره. 

 میباشند. agisoftو contextcaptureو   Australis هاینرم افزار مورد استفاده در این پروژه نرم افزار 

دوربین  معرفی 
تناظریابی 

اجرای باندل 

جابجایی سنجی 

 تولید مدل سه بعدی بدون تارگت

 و با تارگت.
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 فضای نرم افزار 3-9شکل 

 ورود داده به محیط نرم افزار 

 درون از افزار نرم این به عکس کردن وارد جهت.باشد مي عکسي صورت پروژه،به این در رفته کار به هاي داده

. در ابتدا تصاویر مربوط به میدان آزمون وارد شده و پارامترهای بدست آمده ذخیره شده و  شد خواهد زیر پیروي

 سپس تصاویر عارضه در میدان آزمون وارد شد.
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 ورود داده های عکسی 2-9شکل
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 ورود داده های عکسی 9-9شکل

 معرفی دوربین 

 :شود مي پیروي زیر روند از دوربین معرفي جهت

عکس ها دوربینمان را معرفی کرده و فاصله کانونی و پیکل سایز آن را ثبت میکنیم و با  نخوانددر ابتدای 

نوع  project settingو زیرمنوی   editدوربینمان را انتخاب میکنیم. سپس از منوی  selectانتخاب گزینه 

 بازتابنده قرمز بوده است. فاده در این پروژه از نوعنتخاب میکنیم .تارگت های مورد استتارگت هایمان را ا
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 تناظریابی 

 :میشود اجرا زیر روند ها اشعه دسته تشکیل و هم به نسبت شده گیري اندازه نقاط کردن رفرنس جهت

 

 تناظریابی نقاط  1-9شکل 
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تناظریابی 5-9شکل

 

 که نقاطي هم، به نسبت نقاط تمام کردن رفرنس با .آیند مي در نارنجي رنگ به نقاط اول، عکس دو رفرنس با

 .آیند مي در سبز رنگ شوند،به مي دیده عکس 9 حداقل در
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 همه این مراحل برای تصاویر دارای عارضه نیز تکرار میشود که نتیجه آن بصورت زیر خواهد بود.

 انتخاب نوع تارگت 3-6
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 در تصاویر دارای عارضه تناظریابی 1-9شکل  

 سرشکنی دسته اشعه: 

 

 سرشکنی باندل 8-9شکل
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بعد از اینکه پارامترهای کالیبراسیون از اجرای باندل در فضای تست فیلد بدست آمد ، عکس های عارضه را در 

فضای باندل در نرم افزار خوانده و پارامتر های کالیبراسیون را در آن فیکس کرده و بعد از تناظر یابی باندل را 

 اجرا میکنیم.

 افزودن میله مقیاس 

 میله مقیاس  3-9شکل 
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به منظور چک کردن دقت میله مقیاس  33تا 2، فاصله بین نقاط  32تا  2بعد از افزودن میله مقیاس بین نقاط 

میلی متر  321میلی متر ارزیابی میشود در حالیکه این فاصله  321.2913اندازه گیری میشود که این فاصله 

.بود بنابراین میله مقیاس دارای دقت خوبی میباشداندازه گیری شده   

میله مقیاس 3-11  
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فاصله چک 9-33  
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  :textureو ایجاد  دید سه بعدی 

دید سه بعدی 32-9شکل  
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مدل سه بعدی 3-13  
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 اطالعات نهایی پروژه 

پارامترهای  شد.این خروجی با فرض فیکس کردن خواهد دیده پروژه نهایي اطالعات تمامي زیر پنجره در

 کالیبراسیون بدست آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرض فیکس بودن پارامترها اطالعات پروژه 31-9شکل

 (2D list) مختصات دو بعدی نقاط -9-8-3
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 فایل صورت به تواند مي پنجره این خروجي.میشود مشاهده عکس هر در را عکسي هاي مختصات پنجره، این در

 تکست باشد.

 

 

 مختصات دو بعدی نقاط 35-9شکل

 دیگر واطالعات شود مي مشاهده نقطه که عکسهایي عکسي،تعداد مشاهده نقطه هر روي کردن کلیك با

 .شوند مي دیده عکسي مشاهدات باقیمانده زیر خروجي فایل در.شود دریافت مي
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فایل تکست مختصاتها 39-9شکل

 

9-8-2- 9D list  

 .میشوند مشاهده نقاط زمیني هاي مختصات پنجره این در
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 مختصات زمینی نقاط 31-9شکل

9-8-9- 9D sigmas 
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38-9شکل   
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همه این مراحل را یکبار دیگر با این فرض که پارامترهای کالیبراسیون فیکس نیست تکرار میکنیم. وخروجی 

 داشت:های زیر را خاهیم 

 

 تعیین پارامترهای دوربین 9-33
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دقت نهایی 3-01  

اجرای باندل 3-01  
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خطای نهایی 3-00  
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مختصات زمینی نقاط 3-03  
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مختصات عکسی نقاط 3-04  
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 : 9D viewتغییر سیستم مختصات در   

 مبدا سیستم مختصات و جهات آنرا تغییر دهیم.  3-2-9با راست کلیک در صفحه سه بعدی و انتخاب آپشن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغییر سیستم مختصات 3-05
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 چهارم فصل -1

 

 ارزیابی کلی، نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات 

 

 

 

 

)مقدمه )نتایج کلی  

 تعداد تصاویر 1تحلیل() 

 (ودقت مقیاس )میله مقیاس 2تحلیل 

 تست فیلد(3تحلیل( 

 درجه( 90تصاویر )حذف 4تحیل 

 5تحلیل(unrefrenc  کردن نقاط وسطی

 فیلد و عرضه(
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 مقدمه 

پس از اعمال تمام مراحل سرشکنی طبق توضیحات فصل قبل دقت های مورد نظر و مختصات عکسی و 

که میتوان از آنها یک فایل تکست  شامل اطالعات  مختصات عکسی و زمینی نقاط،  زمینی نقاط بدست آمدند

 پارامترهای توجیه داخلی و خارجی، باقی مانده ها،و درجه آزادی تهیه کرد.

 نتایج نهایی پارامترهای توجیه داخلی و ماتریس واریانس کوواریانس آنها 3-1شکل
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خارجینتایج نهایی توجیهات داخلی و  2-1شکل  
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 نتایج نهایی باقی مانده ها و درجه آزادی و مختصاتها 9-1شکل

 تحلیل ها 

 تاثیرتعداد تصاویرروی دقت نتایج سرشکنی -1-2-3

عکس سرشکنی اعمال و نتایج آن  8عکس از زوایای مختلف عارضه اخذ شده است و .برای این  8در این پروژه 

یر نموده و نتایج به شرح زکاهش داده و سرشکنی   یکی یکیذکر گردید.حال برای بررسی تعداد تصاویر آنها را 

 اند:
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 مختلفمقایسه خطا با تعداد تصاویر  1-1شکل
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ز ا دقت هستیم.افزایش خطا و کاهش همانطور که از نتایج مشاهده میشود با کاهش تعداد تصاویر شاهد 

انجاییکه با تعداد تصاویر بیشتر میتوانیم تناظر یابی را بین تصاویر بیشتر و با دقت بیشتری انجام دهیم بنابراین 

با افزایش تعداد عکس ها میتوانیم دقت بیشتری داشته باشیم. اگرچه نحوه انجام کار بصورت دستی میباشد و 

ند، به یک نسبت خطا به مدل وارد میشود از طرفی ایجاد خطا میکند ولی چون همه مراحل بصورت دستی هست

ثال م نوع عکس ها و دقت مشاهدات عکسی که توسط کاربر انجام میگیرد بشدت در میزان خطا تاثیر گذار است.

درجه چرخانده شده)توسط خودمان بچرخد(  32اینکه همواره تاکید میشود در هر اپوک عکسبرداری یک تصویر 

 گرفته شود.

 نمودار نشان دهنده میزان خطا بر حسب تعداد عکس ها بصورت زیر میباشد:

 

 دقت برحسب تعداد عکس ها3-1نمودار 
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 تحلیل تعداد میله های مقیاس و تاثیر روی دقت -1-2-2

 میله مقیاس بررسی شده است:  3و  9و 2زیر نتایج دقت با داشتن  در

 

دقت برحسب تعداد میله های مقیاس 1-5  

 میله مقیاس 3میله مقیاس                                2                           میله مقیاس       9

 2DLISTمیتوان با تعریف مقیاس برروی نقاط با دقت های مختلف به نتایج متفاوتی رسید.مثال از روی 

باال است با تعریف مقیاس برروی این دو نقطه به نتیجه زیر میرسیم. در  29و 33متوجه شده ایم که دقت نقاط 

 پایین است و با تعریف مقیاس برروی آن به نتیجه زیر میرسیم. 95و  91حالیکه دقت نقاط 
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                                         95و  91ی نقاط مقیاس بررو                                   29و  33مقیاس برروی نقاط    

 

 

 تحلیل نقش تست فیلد بر دقت و نتایج -1-2-9

در تست فیلد هر سه بعد وجود دارد.در کل عکس پراکندگی نقاط مناسب است.ممکن است نقاط عارضه 

 بصورت مناسب روی آن نباشند.

تست فیلد، عالوه بر اندازه گیری نقاط عارضه، نقاط روی تست فیلد نیز اندازه گیری میشود. با در نظر گرفتن 

اط با زمون تعداد نقنقاط تست فیلد برای اندازه گیری ها و دقت ، کمک کننده خواهند بود.تست فیلد یا میدان آ

 دقت برحسب دقت نقاط مقیاس دار 4-6
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ر میکند.به عبارت دیگر باعث میشود مقادیب را در تصویر برای حل پارامترهای توجیه داخلی ایجاد پراکندگی مناس

 توجیه داخلی با دقت مناسب تری حاصل شوند.

میکنیم  و فقط نقاط عارضه باقی  unrefrenceبرای بررسی تاثیر تست فیلد همه نقاط مربوط به تست فیلد را 

 میماند.حال باندل را انجام داده و دقت کلی را ارزیابی میکنیم.

 

 جام شده در پروژهتست فیلد ان 1-1شکل 

 

 

اگر بخواهیم حالت بدون فیلد  را در دو حالت فیکس و غیر فیکس ارزیابی کنیم، یعنی یکبار پارامترهای 

 کالیبراسیون را ثابت در نظر گرفته و یکبار اجازه میدهیم همراه با مجهوالت سرشکن شود.
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دقت در حالت بدون فیلد و پارامترهای فیکس 1-8  
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بنابراین دقت کل در حالتی که بدون تست فیلد عارضه را مدل میکنیم بهتر است .چرا که ممکن است خطاهای 

مربوط به تست فیلد در دقت کل تاثیر بگذارد بنابراین بهترین راه این است که پارامترهای کالیبراسیون را از 

کرده و فقط باندل را برای نقاط مربوط به تست فیلد بدست اورده و سپس نقاط مربوط به تست فیلد را غیرفعال 

فیکس کردن پارامترها بهتر است چرا که با فیکس کردن عارضه اجرا کنیم. ولی دقت تولیدی در حالت 

پارامترها از درست بودن آنها اطمینان داریم. در حالیکه در حالت غیر فیکس حتی فاصله کانونی نیز سرشکن 

تغییر میکند. شده و مقدار آن از مقدار صحیحمان  

 

فیکسغیردقت در حالت بدون فیلد و پارامترهای  1-1  
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 درجه: 32بررسی تاثیر  حذف تصاویر  -1-2-1

درجه در هر اپوک از وابستگی بین پارامترها جلوگیری میکند. اگر با  32همانطور که گفته شد اخذ تصاویر 

درجه مانریس واریانس کووریانس را بررسی کنیم به حالت زیر میرسیم: 32داشتن این تصاویر   

 

حالت همه عکس هاماتریس کورلیشن در  -1-32  

 

درجه را حذف کنیم و دقت کلی را بررسی کنیم خروجی ماتریس کوررایانس ها بصورت زیر  32حال اگر تصاویر 

 است
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 درجه32ماتریس کورلیشن در حالت حذف عکس های  -1-33

افزایش با دقت در مقادیر ماتریس واریانس کوورایانس مشخص است که وابستگی بین مجهوالت در این حالت 

درجه به علت تغییر پارامترهای توجیه از وابستگی بین مجهوالت جلوگیری  32چرا که اخذ تصاویر  یافته است.

 میکند و مقادیر درایه های ماتریس واریانس کوورایانس کاهش میابد.

 IOاستفاده میکنیم و آپشن  project settingو زیرمنوی   editبرای تولید این ماتریس از منوی 

correlation  .را فعال میکنیم 
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 نحوه تولید ماتریس کورلیشن -1-32

 

 کردن نقاط وسطی تست فیلد : unrefrenceبررسی تاثیر  -1-2-5

  unrefrenceت فیلد را انتخاب و روی آنها راست کلیک کرده و آنهارا این منظور نقاط وسطی تسبرای 

 میکنیم.

 میکنیم.  unrefrenceیکبار دیگر این کار را برای نقاط عارضه تکرار کرده و بعضی از نقاط آنرا 
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 دقت در حالت اصلی-4-13
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دقت در حالت حذف نقاط وسطی تست فیلد 4-14  

 دقت در حالت حذف نقاط وسطی عارضه 4-15
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در هردو حالت با کاهش دقت روبرو هستیم چرا که  با داشتن نقاط گرهی بیشتر و تناظر یابی آنها میتوانیم به 

دقت بیشتری برروی عارضه برسیم در حالیکه اگر نقاط را کمتر کنیم به مدل این اختیار را میدهد که در 

السیون همیشه خطا بهمراه دارد. بنابراین مناطقی که نقطه ندارد از انترپوالسیون نقاط استفاده کند و انترپو

 .شوند matchسعی میشود که نقاط بیشتری در تناظر یابی ها باهم 
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  Professional PhotoScan Agisoftافزار نرم 

 بیشترین دافزارشای نرم این بردار نقشه مهندسان بین در ایران در ، ای روسیه کمپانی توسط شده نوشته افزاری نرم 

 . نرم افزارپراختتصاویر سه بعدی به ساخت  با استفاده از آن می توانبرنامه ای است که . دارد را کاربرد

Agisoft PhotoScan  مدلهای سه بعدیها،  عکس ابزاری جدید است که با انتخاب کردن مجموعه ای از 

ان ساخت تصاویر سه بعدی را با استفاده از تکنیک های جدید و اضافه کردن مک. این نرم افزار اشوندطراحی می

فراهم می کند. این نرم افزار از کنار هم قرار دادن تصاویر و انجام یک سری  تکسچرها به عکس هایک سری از 

گزینه های از پیش تعریف شده خروجی های بسیار متفاوتی را به نمایش در می آورد که نسبت به ورودی تفاوت 

 همین ، است برخوردار ساده و سندپ کاربر محیطی از افزار نرم این ،های بسیار زیادی در آن ها دیده می شود. 

 نیسرشک و کنترل نقاط اخذ قابلیت. است داده سوق افزار نرم این سمت به را مهندسین از زیادی گروه موضوع

 و رتصاوی کردن ماسک امکان مخصوص، عینک توسط بعدی سه دید امکان شکل، به مقیاس کردن اضافه ، آنها

 ناسبت به که است، انتخاب قابل افزار نرم این در مختلف دقت سطوح. هست افزار نرم این در دسترس در ابزار از… 

 .شد خواهد اضافه نیز محاسبات برای شده صرف زمان مقدار دقت رفتن باال

 برای و است مناسب پهپاد فتوگرامتری کاربردهای هم و کوتاه برد فتوگرامتری کاربردهای برای هم افزار نرم این

 وتاهک برد فتوگرامتری برای. است شده تعبیه افزار نرم این محیط در خاصی افزاری نرم های گزینه آنها دوی هر

 وارضع رسم امکان پهپاد تصاویر برای. است افزار نرم این مفید بسیار امکان دار کد های تارگت از استفاده امکان

 طیفی چند تصاویر از استفاده امکان حتی AGISOFT در. است کاربردی و مفید بسیار اتوکد خروجی گرفتن و

 .یافت دست بعدی سه های مدل به تصویر این از توان می و است شده بینی پیش نیز

  Professional PhotoScan Agisoftافزار نرم کلیدی های قابلیت-1-9-3

 بعدی 9ان ایجاد تصاویر مکا- 

 بعدی با کیفیت عالی 9ساخت تصاویر - 

 قابلیت مثلث بندی فتوگرامتری- 

 تصحیح رنگ برای بافت همگن- 

 پشتیبانی از اسکریپت پایتون: پردازش سفارشی گردش کار- 

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/mac/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/mac/
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 برای صحنه های پویا 1Dبازسازی - 

 پشتیبانی از برنامه نویسی پایتون- 

 امکان پردازش تصاویر چند طیفی- 

 تنظیم مختصات سیستم- 

 رفع باگ های مختلف دیگر- 

 مدلسازی سه بعدی، داشتن تولیدات و تکسچرینگ سه بعدی- 

 پشتیبانی اززبان های مختلف- 

 ایجاد مدل های چند منظوره مانند بافت های ساده و بافت دار- 

 رگت گذاری:تا -1-9-2

در این دو نرم افزار از تارگت های کددار استفاده میشود .این نوع تارگت ها برای نرم افزار تعریف شده هستند و 

با استفاده از انها نرم افزار میتواند بصورت اتوماتیک تناظر یابی انجام داده و بدون نیاز به تناظر یابی دستی مدل 

استفاده کنیم .در منوی   Agisoftا میتوانیم از خود نرم افزار سه بعدی را تولید کند.برای تولید این تارگت ه

tools  و زیرمنویmarkers   با انتخاب گزینهprint markers  میتوانیم با وارد نمودن قطر تارگت و تعداد

فایل پی دی اف از تارگت ها را داشته باشیم و سپس با پرینت آن و چسباندن آن در  1تارگت ها در هر صفحه آ

 اف عارضه ، مدل سه بعدی را براحتی توسط نرم افزار تولید نماییم.اطر

 : Agisoftمدلسازی با نرم افزار  – 1-9-9

 بطور کلی مراحل انجام کار در این نرم افزار بصورت زیر میباشد:

 (add photoesخواندن تصاویر اخذ شده به محیط نرم افزار) .3

 (detect markers)شناسایی تارگت های کددار .2

 (align photoes)هم پوشانی تصاویر و تولید ابرنقطه عارضه  .9

 (build dense point cloud)تولید ابر نقطه متراکم .1
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 (build mesh)تولید مش عارضه .5

 (build texture)قرارگیری بافت برروی عارضه .9

 

 با اجرای مرحله به مرحله این مراحل برروی عارضه موردنظر خروجی ها به شکل زیر میباشند.

 کردن تصاویر و شناسایی مارکرها خروجی بصورت زیر است: alignبعد از 

 

 ترکیب تصاویر 1-39

 خروجی بصورت زیر میباشد: meshبعد از تولید 
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 تولید مش 1-31

 بعد از تولید مدل سه بعدی و فعال کردن دوربین ها خروجی بصورت زیر است:

 

 تولید مدل -1-38
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محدوده  selectمیتوانیم محدوده ای را که نمی خواهیم در مدلمان موجود باشد حذف کنیم میتوانیم از منوی 

 کنیم.deleteمورد نظر را انتخاب کرده و 

 

 حذف مش اضافی از مدل 1-33

 بدست بیاوریم. moreinfoدقت هریک ازتارگت هارا میتوانیم با راست کلیک برروی تارگت و کلیک برروی 
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 دقت هریک از تارگتها -1-22

میتوانیم دوتا تارگت را انتخاب کرده و فاصله آنرا مشخص میکنیم و به عنوان مقیاس به  scalebarsاز منوی 

 مدل معرفی میکنیم.
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 اضافه کردن میله مقیاس -1-23

 

 

 میتوانیم فواصل بیشتری را برای مقیاس ویا به عنوان فاصله چک به مدل معرفی کنیم.
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ارزیابی دقت فاصله چک مشخص میشود که مدل با دقت خوبی استخراج شده است. چرا که فاصله اندازه با 

 سانتی متر بود. 5033گیری توسط خط کش برای فاصله چک 

 

 فاصله چک -1-22

میتوانیم  همه مراحل طی شده و خروجی های آنهارا مشاهده کرد مثال یکی از این  workspaceدر پنجره

 تکثیر شدند. seedpointsکه بر اساس نقاطی تحت عنوان خروجی ها ابرنقطه متراکم بود 
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از نرم افزار خروجی بگیریم و میزان  generate reportو زیرمنوی  fileدراین نرم افزار میتوان از منوی 

 دقت ، پارامترهای کالیبراسیون، میزان باقیمانده پارامتر های کالیبراسیون و مدل ارتفاعی را ببینیم.

از جمله تحلیالتی که میتوان در مورد این نرم افزار انجام داد تغییر مقیاس از نقطه ای با مختصات عکسی  

عکسی کم دقت تر میباشد که در این زمینه با کاهش دقت کل مدلینگ مواجه دقیقتر به نقطه ای با مختصات 

 خواهیم شد.

با کاهش تعداد عکس ها در این نرم افزار دقت کل کاهش میابد .علت این امر این است که در این نرم افزار همه 

میباشد در حالیکه در دو نرم افزار دیگر  seedpointپردازش ها و سلکشن ها بصورت اتوماتیک و با کمک نقاط

بخشی از کارها بصورت دستی انجام میشد.بنابراین در این نرم افزار با افزایش تعداد عکس ها شاهد افزایش دقت 

 قت کل کاهش میابد.هستیم و با کاهش عکس ها د

یاس را کم و زیاد کنیم تغییر دهیم و اگر دقت مق  refrencesهم چنین میتوانیم دقت مقایس هارا با منوی 

برای انجام تبدیالت ایجاد میشود نه برای بهبود   scaleتغییر زیادی در خروجی ها حاصل نمیشود چراکه 

 دقت.
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پارامتر های دوربین را وارد کنیم ولی  camera calibrationزیرمنوی  toolsهم چنین میتوانیم از منوی 

نیازی به این کار نیست چرا که میتوانیم بدون داشتن پارامترهای مربوط به یک دوربین غیرمتریک مدل سه 

 بعدی را بوسیله تصاویر گرفته شده توسط آن دوربین غیرمتریک تهیه کرد.

 تغییر دقت میله مقیاس -4-03
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 کالیبراسیون دوربین 4-04
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 Center tCaptureontexc آشنایی با نرم افزار  

است. این نرم افزار قادر است با   های سه بعدیطراحی و ساخت مدل افزار نرم یک Bentleyمحصول شرکت 

های معمولی از یک جسم ثابت، مدل سه بعدی آن جسم را بسازد؛ برای کار با این نرم افزار فقط عکس استفاده از

ا رها و سپس تمامی عکس شودهای متعددی تهیه ی مختلف عکسهاکافی است تا از یک جسم ساکن در جهت

دل سه بعدی ساخته شده د شده را آنالیز کند، در نهایت مهای واربرنامه عکسم و اجازه دهی ردهوارد برنامه ک

 .توان از آن خروجی گرفت و در سایر نرم افزارهای سه بعدی از آن استفاده کردو می شدارائه خواهد 

آنالیز و شود یک یک نرم افزار پیشرفته نیز می D 9Acuteهمچنین شامل نرم افزار قدرتمند افزار نرم این

های سه بعدی، اطالعات کاملی های سه بعدی است. این نرم افزار قادر است تا با مطالعه دقیق فایلمدل  بررسی

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

 
 
 :Bentley ContextCapture Center های کلیدی نرم افزارقابلیت -1-1-3

 های سه بعدیساخت پیشرفته مدل -

 های سه بعدیهای معمولی به مدلعکس تبدیل- 

 های باالهای سه بعدی با کیفیتساخت آبجکت -

 های سه بعدیمدلمطالعه، آنالیز و ویرایش  -

 های استانداردخروجی گرفتن در قالب فرمت -

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

 

 master Center ContextCaptureمدلسازی با نرم افزار  -1-1-2

 میباشد. زیر بصورت  ContextCaptureبطور کلی مراحل انجام کار در نرم افزار

 

 جدید. پروژه.بازکردن 3

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/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
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 .خواندن عکس ها در نرم افزار2

 . مشخص کردن دو نقطه گرهی با فاصله مشخص برروی همه تصاویر درراستای تعرف مقیاس.9

 .اضافه کردن قید مقیاس1

 .اعمال مثلث بندی هوایی5

 .تولید محصوالت مختلف9

 مراحل اجرای پروژه برای تصاویر پروژه بصورت زیر میباشد.

 معرفی پارامترهای دوربین وارد کردن تصاویر  و

 

 خواندن تصاویر  1-25

 

 مشخص کردن دو نقطه گرهی برروی تصاویر
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 انتخاب نقطه گرهی 1-29

  

 (areal triangulationاعمال مثلث بندی هوایی )
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 مثلث بندی هوایی 1-21

 

 submit new productionتولید محصوالت مورد نظر با استفاده از منوی 
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برای

 

 تولید محصوالت متنوع 1-28

انتخاب شود میتوانیم مدلمان را در وب سایت شخصی به  webreadyمنوی   9DMeshاگر در تولید مدل 

 اشتراک بگذاریم.

 مدل خروجی :
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 مدل خروجی  1-23

 ذخیره سازی میشود.LASیکی دیگر از محصوالت تولید ابرنقطه میباشد که با فورمت 
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 تولید ابرنقطه 1-92

 

 قابل نمایش میباشد: lasviewاین خروجی با ماژول 
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 contextابرنقطه در  1-93

 

 در بلوک مربوط به مثلث بندی هوایی خروجی بگیریم. viewمیتوانیم میزان خطای مدل را با استفاده از کلید 
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 دقت نهایی در حالت همه تصاویر 1-92

 است.میزان خطای مدلینگ مشخص rmseدر ستون های مربوط به 

اگر بخواهیم میزان تاثیر تعداد عکس هارا برروی دقت نهایی ارزیابی کنیم میتوانیم تعداد عکس هارا کاهش داده 

 بصورت زیر میباشد:بعد از کاهش تعداد عکس ها  rmseو مثلث بندی هوایی را تکرار کنیم. خروجی 
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 دقت نهایی در حالت کم کردن تصاویر 1-99

دقت بهبود یافته است. علت این امر این است که چون در این نرم افزار نقاط بصورت خروجی نشان میدهد که 

دستی انتخاب میشوند خطا وارد کار میشود زیرا توانایی انتخاب مرکز تارگت کددار  توسط دست دشوار است. 

 بنابراین هرچه این انتخاب کمتر باشد دقت نهایی بیشتر است.
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 مراجع -5

 

  پروژه برد کوتاه با نگارش امیر شاهرخ امینیمراحل انجام یک 

  مقاله کاربرد جنایی برد کوتاه دکتر فرید اسماعیلی 

 مینهز در برای استفاده بردکوتاه فتوگرامتری شبکههای طراحی در موثر پارامترهای ارزیابی 

 احمدی( فرنود فرشید ،  عباسی... عطاا ،  احمدی پزشکی )زهرا مهندسی

  کوتاه با استفاده از دوربین های عکسبرداری دیجیتال غیرمتریک )مهدی فتوگرامتری برد

 مجید نور الله دوست(-برومند

 (  باباپور )هادی درصنعت آن وکاربرد بینایی ماشین در فتوگرامتری روشهای بررسی 

 Determining the Technical standards of pingpong table using 

closerange photogrammetry 

 


