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 مقدمه 

رائه ادر این فصل کلیاتی درباره تعاریف فتوگرامتری ، ویژگی های فتوگرامتری برد کوتاه و کاربرد های آن 

 خواهد شد.

 همچنین درباره این پروژه ، نرم افزار ها و دوربین های استفاده شده اطالعات مختصری داده می شود.

 

 (  close range photogrametry) فتوگرامتری برد کوتاه 

علم ، هنر و تکنیک بدست آوردن اطالعات قابل اعتماد دربارة عوارض فیزیکی و محیط از طریق ثبت، اندازه 

می .گیری و تفسیر بر روی عکس یا و سایر مدارکی با که استفاده از انرژی الکترومغناطیسی تابشی ثبت شده باشند

 .تقسیم بندی نمود بردکوتاههای فتوگرامتری فضایی، هوایی، توان فتوگرامتری را به شاخه 

متر باشد، راهکارهای تهیه نقشه از آن تصاویر در زمره  ۳۰۰طبق تعریف اگر فاصله دوربین تا جسم کمتر از 

فتوگرامتری برد کوتاه قرار می گیرد. بعبارتی دیگر اگر تصاویر توسط دوربینی که در دست یک شخص است و از 

ین )و یا نزدیک به زمین( و نزدیک به جسم تصویربرداری می کند اخذ شوند، می توان با استفاده از روی زم

 .الگوریتم های فتوگرامتری برد کوتاه برای تهیه نقشه و مدلسازی آن منطقه یا جسم اقدام نمود

 

 

  فتوگرامتری برد کوتاه و فتوگرامتری هواییتفاوت  

ی و برد کوتاه در نحوه تصویربرداری است که این خود باعث می شود که تفاوت اصلی بین فتوگرامتری هوای

 توان از الگوریتم های فتوگرامتری هوایی برای برد کوتاه نیز استفاده نمود. ه ن
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در تصویربرداری هوایی با استفاده از هواپیماهای سرنشین دار، سعی می شود که تصاویر اخذ شده نزدیک به 

مترین دورانها را در سه محور داشته باشد. عالوه بر این فاصله بین مراکز تصاویر تا حد قائم باشند و تصاویر ک

زیادی با یکدیگر برابر است. این فرضیات باعث می شود که الگوریتم های مورد استفاده در پردازش تصاویر هوایی 

 .کمی ساده تر شده و راحت تر عملیات تبدیل تصویر به نقشه انجام شود

توگرامتری برد کوتاه چنین فرضیاتی وجود ندارد. در تصویربرداری برد کوتاه، شخص با استفاده از دوربینی اما در ف

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

ل ا یکدیگرتفاوت داشته باشد. به همین دلینسبت به جسم بصورت قائم نبوده و همچنین فاصله مراکز تصاویر ب

 .دیگر نمی توان از الگوریتم های فتوگرامتری هوایی استفاده نمود

همین موارد باعث می شودکه الگوریتم های فتوگرامتری کمی تغییر کرده و در نتیجه باعث بوجود آمدن شاخه 

 .ای به نام فتوگرامتری برد کوتاه می شود

 برد کوتاه:کاربردهای فتوگرامتری  

 مهندسی پزشکی: 

اندازه  اشیا و 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

 یهمزمانتصویر، 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
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  فتوگرامتری در علم پزشکی: کاربردهای 

 آناتومیها و 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

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

 بدلیل لوژیاین تکنو. 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 

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

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

 کرارت 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 اعتبار با بسیار فتوگرامتری از استفاده با دندان های گیری اندازه از آماری نتایج که میدهد نشان ها آنالیز

 قفسه سینه 

 روش. تاس ها ریه در شدید های متور پیداکردن برای سینه قفسه امتخض یینتع فتوگرامتری، دیگر کاربرد

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

 ار امتشخض و کنند می عکسبرداری چپ و جلو حالت دو از و ایستاده حالت در فتوگرامتری با را سینه قفسه

 زج در.  داینامیک و استاتیک:  شوند می جز دو شامل شدید یلیخ هایمتور.  کنند می گیری اندازه و محاسبه

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

-یم ( آسم) نفس تنگی یا فگیخ ایجاد باعث و میشود ارجخ ریه از هوا مقدار این تنفس طول در و است وابسته
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 در ار هوا کمبود مقدار و میکند شناسایی را آسیبها که است ای کننده امیدوار وسیله یک فتوگرامتری.  شود

 با وقتی . میکند مدیریت را کلینیک تخس های آسم در شدید متور نوع یینعت با و میگیرد اندازه آسمی بیماران

 روحی یتأثیرات است ممکن زیرا شوند تکرار مرتباً نمیتوانند تهاجمی روشهای داریم سروکار کودکان نفس تنگی

 استفاده زیاد میدهد قرار X اشده طرخ رضعم در را اصخاش که رادیوگرافی از نمیتوان همچنین و اردذبگ بیمار بر

 .کرد

 صورت 

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

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

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

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

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

 دازهان همه ثبت برای دیجیتال تکنولوژی یک (افراد در ها چهره ت)شناخاست یتجمع بین در صورت فیزیولوژی

 دهد 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

 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
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 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 

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

 آن روی بر تعدادسناریو 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

 یها 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

 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
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 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 در امور جنایی 1-1شکل 

 

 کاربرد در مسائل جنایی 2-1شکل 
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  کنترل کیفیت سازه های فضایی 

 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 ددار 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

 وجود عارضه به مستقیم دسترسی امکان که پرخطر هایمحیط در توانمی روش این از. است نظر مورد قطعه

 .کرد استفاده نیز ندارد

 

 

 

http://www.ari.ac.ir/wiki/index.php/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:138-002-001.png
http://www.ari.ac.ir/wiki/index.php/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:138-002-002.png
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پذیر بعدی قابل اعتماد از تصاویر دوبعدی را امکانفتوگرامتری برد کوتاه علمی است که استخراج اطالعات سه

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

ها ( و تارگتscale barکند. تجهیزات مورد نیاز در این روش به دوربین عکاسی، اسکیل بار )سازی مرتفع میمدل

 مرحله زیر نشان داد: 4توان در را می فتوگرامتری برد کوتاهه ک پروژشود. مراحل انجام یمحدود می

 (2و  1های گذاری )شکلتارگت

 (3عکسبرداری )شکل 

 (4ها و تشکیل ابر نقاط )شکل پردازش

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

http://www.ari.ac.ir/wiki/index.php/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:138-002-003.png
http://www.ari.ac.ir/wiki/index.php/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:138-002-004.png
http://www.ari.ac.ir/wiki/index.php/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:138-002-005.png
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 ماشین بینایی و کاربرد آن در صنعت 

 بعدی هس مختصات محاسبه و دقیق گیریهای زهاندا زمینه در کوتاه برد فتوگرامتری باالی قابلیت به توجه با

 ساخت هپروس در که داشت آن بر را صنعتی زمینه در مخصوصا کوتاه برد فتوگرامتری متخصصین ، مختلف اجسام

 بزرگ هایمقیاسدر شکلها تغییر بررسی ونیز عظیم های سازه وجابجایی کیفیت وکنترل صنعتی قطعات تولید و

 بینایی ماشین و دیجیتالو دوربینهای   CCD وساخت طراحی زمینه در اخیر پیشرفتهای به توجه با.  بردارند گامی

 پروژه شده تمام قیمت نهایت در و دقت معیار نیز و ها داده اخذ جهت بهینه زمان مدت نیز و پیشرفتها دیگر و

 point)دقیق گیری اندازه  جهت بسیارمناسبی حل راه کوتاه برد فتوگرامتری که آنست بیانگر وهمه ،همه

determination)   .میباشد 

 نآ صنعتی جنبه مخصوصا بردکوتاه فتوگرامتری هستیم شاهد دنیا پیشرفته کشورهای در که همانطور

 : در ازجمله گیرد قرارمی استفاده بسیارمورد

میلی متر   0.1 کار این نیازجهت مورد ،دقت مناسب جای در مختلف قطعات قراردادن و تجهیز -١

 .باشدمی

 میلی متر میباشد. 0.04 نیاز مورد ،دقت مختلف های هزسا شکل تغییر گیریاندازه  -٢

 یا و مکانیکی وسایل کمک به پیچیده بررسیهای باالی هزینه از جلوگیری برای:  کیفیت کنترل -۳

 مورد دقت.  نمود استفاده توان می بردکوتاه فتوگرامتری از عارضه برروی مستقیم گیری اندازه

 میلی متر و یا حتی بهتر است. 0.1نیاز 

 مدل اتوکد و در نهایت تولید و تولید شده ساخته قطعات رقومی مدل استخراج:  معکوس مهندسی -٤

 ( .قطعات سازی ودوباره تعمیر) آمده بدست مدل ها از روی قطعه دوباره

 اب تصاویر جوابگوی که ساختار یک به بعدی سه مدل وایجاد ابعاد گیری اندازه برای صنعتی کارهای در
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 واندازه بعدی سه مدل ایجاد قابلیت صنعتی فتوگرامتری سیستمهای تمام. داریم نیاز هستند بزرگ مقیاس

 هب دوبعدی تصویر یک تبدیل قابلیت روشها این تمام ،یعنی کنند می رافراهم مدل برروی نقاط گیری

 هب اطمینان وقابلیت پذیری وانعطاف دقت درمیزان آنها اصلی اختالف ولی هستند رادارا بعدی سه فضای

 .این نتایج می باشد

  

 پروژه  

 قسمت میباشد . 3شامل 

 نرم افزار ها 

 Agisoft Photoscan 

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

رای های دیجیتالی را ب عکس و تولید اطالعات و داده های خاص سه بعدی از (photogrammetric) فتوگرامتری

)سامانه اطالعات جغرافیایی که که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت  GISS بررسی دقیق تر تصاویر در حوزه ی

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

زد. تکنیک جلوه های ویژه و همچنین اندازه گیری غیر مستقیم اشیاء از مقیاس های مختلف مورد ممکن می سا

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

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

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

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

http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
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 :Agisoft PhotoScan نرم افزار یت هایقابل -1-4-1-1-1

 

 بررسی دقیق سطوح تصویر -

 عکس اندازه گیری ارتفاع سطوح اشیاء موجود در -

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

 تولید مدل چندضلعی -

 پشتیبانی از برنامه نویسی پایتون -

 تنظیم سیستم مختصات -

 Orthophoto تهیه خروجی به صورت -

 خروجی ژئورفرنس -

 DSM/DTM خروجی -

 تهیه نقشه های مرتفع -

 اندازه گیری فاصله ها، مناطق و حجم ها -

 نقشه برداری با دقت باالنقاط کنترل زمینی:  -

 پردازش تصاویر چند طیفی -

 مدل سازی چهاربعدی برای صحنه های پویا -

 تولید و بافت دهی مدل های سه بعدی -

 ایجاد تصاویر پانوراما -

 ای شبکه پردازش -

 

 australis 

 Center ContextCapture 

http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/software/category/network-internet/
http://p30download.com/fa/software/category/network-internet/
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 Center ContextCaptureمحصول شرکت قدرتمندBentley  های سه طراحی و ساخت مدل افزار نرم یک

های بسیاری به آن افزوده شده است. این نرم است که نسخه جدید آن به تازگی منتشر شده و قابلیت  بعدی

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

های متعددی تهیه کنید و سپس های مختلف عکساین نرم افزار فقط کافی است تا از یک جسم ساکن در جهت

های وارد شده را آنالیز کند، در نهایت به شما مدل ها را وارد برنامه کنید و اجازه دهید برنامه عکستمامی عکس

ن از آن خروجی گرفت و در سایر نرم افزارهای سه بعدی از آن تواسه بعدی ساخته شده را ارائه خواهد کرد و می

 .استفاده کرد

شود یک یک نرم افزار پیشرفته آنالیز و نیز می  Acute3Dهمچنین شامل نرم افزار قدرتمند افزار نرم این

های سه بعدی، اطالعات کاملی ار قادر است تا با مطالعه دقیق فایلهای سه بعدی است. این نرم افزمدل  بررسی

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

  Center: ContextCapture Bentleyافزار نرم هایقابلیت -1-4-1-3-1

 های سه بعدیساخت پیشرفته مدل- 

 های سه بعدیهای معمولی به مدلعکس دیلتب- 

 های باالهای سه بعدی با کیفیتساخت آبجکت- 

 های سه بعدیمطالعه، آنالیز و ویرایش مدل- 

 های استانداردخروجی گرفتن در قالب فرمت- 

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

 پروژه اول  

 بعدی صورت ساخته خواهد شد . 3مدل   agisoft photoscan proدر این بخش با استفاده از نرم افزار 

 می باشد. djdkcمی باشد و فرمت خروجی    iphoneدوربین مورد استفاده دوربین موبایل 

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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 ها ارائه خواهد شد.در فصل های بعدی نحوه کار و ارزیابی 

 پروژه دوم 

و  test fieldاز یک  canon 1100Dمی باشد و تصویر برداری توسط دوربین   australisنرم افزار این بخش  

 بعدی ساخته خواهد شد. 3مدل  وعارضه داخل آن انجام می شود 

 پروژه سوم  

بعدی  3مدل  contex capture centerبا استفتداه از تصاویر اخذ شده در قسمت اول و این بار با نرم افزار 

 صورت ساخته خواهد شد و فرمت تحت  وب آن ایجاد خواهد شد و در وب سایت قرار می گیرد.
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 دومفصل  -2

 

 فتوگرامتری برد کوتاهاصول تئوری 

 
 

 

 مراحل انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه 
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 مقدمه 

به طور کلی در فتوگرامتری برد کوتاه تعدادی تصاویر همگرا از عارضه ی مورد نظر اخذ شده و سپس به تهیه 

وجود دارد که در ادامه شود. برای انجام یک پروژه فتوگرامتری مراحلی نقشه و مدل سازی آن عارضه پرداخته می

 پردازیم.به شرح آن می

 مراحل انجام پروژه فتوگرامتری برد کوتاه  

 تعیین هدف از اندازه گیری و خروجی های مورد نیاز  -1

 آماده سازی،تارگت گذاری و ایجاد سیستم کنترل  -2

 کالیبراسیون )در صورت نیاز( -3

 طراحی شبکه  -4

 عکس برداری  -5

 به همراه کالیبراسیون ( پردازش)محاسبات و در صورت نیاز -6

 اندازه گیری عوارض  -7

 تولید محصول مورد نظر و نمایش اطالعات  -8

 تعیین 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 

 ل تعیین موارد زیر است :  متفاوت خواهد بود. این مرحله شام
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 ؟عارضه مورد اندازه گیری چیستویژگی های عارضه : -الف

 ثابت یا متحرک -

 کوچک یا بزرگ -

 برخورداری از شکل هندسی مشخص -

 پیچیدگی -

 برخورداری از بافت مشخص و مناسب جهت انجام اندازه گیری ها -

 

 ؟اندازه گیری ها کدامندویژگی های هندسی گیری : ویژگی های هندسی اندازه -ب

 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 نحوه سرشکنی  -

 اندازه گیری ها

 

 مورد نیاز است؟ ییچه نوع خروجی ها -پ

 ه،ارتوفتو تصاویر آرشیو، ترمیم شد -

 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 میراث -

 فرهنگی

 مدل های دو بعدی : نقشه ها و نماهای خطی ،منحنی میزان  -

 دی :  * ساده  * کامل با بافت واقعیمدل های سه بع -

 انیمیشن -

 آماده سازی،تارگت گذاری و ایجاد سیستم کنترل  

 شامل موارد زیر است: 

 نوردهی مناسب و تنظیم دوربین -1

 ایجاد بافت -2

 تارگت گذاری -3

 نوردهی  

 پارامتر های مهم :  -الف 

 جهت تصویر برداری هموژن توسط دوربین -

 جهت وضوح مطلوب محیط عکسبرداری :   -

 میزان نور تابیده شده          * جهت تابش نور* 

 * به حداقل رساندن سایه های موجود 
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 شرایط نوری: -ب

  زیر نور طبیعی-1

 )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 

  اماکن بسته-2

 شرایط بسیار نا مناسب تر در مقایسه با نور طبیعی 

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

 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 

  یکنواخت در سر تاسر عارضه ایجاد شود.سعی شود نور به صورت 

 .از دیافراگم بازتر / سرعت شاتر کمتر استفاده شود 

 دوربین ثابت نگه داشته شود. -

 .عارضه از دیوار یا عوارض بزرگ دیگر دور نگه داشته شود 
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 ایجاد بافت  

 * هدف :

 ایجاد سطح قابل تشخیص در عکسبرداری)عوارض شفاف مثل آب( -

 انجام پروسه تناظر یابی ایجاد عارضه جهت -

 * نحوه ایجاد بافت : 

 عارضه مایع : با استفاده از پودر  -

   عارضه جامد : روش مناسب تارگت گذاری -

 تارگت گذاری  

 * اهداف :

 فیکس کردن نقاط اندازه گیری/ایجاد بافت  -

  فیکس کردن نقاط گرهی /کنترل -

 * انواع تارگت ها :

 ده تارگت های منعکس کنن -الف

 تارگت های پروژکتوری  -ب

 تارگت های میله ای  -پ

 تارگت های فلزی  -ت

  تارگت های کد دار -ث
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 کالیبراسیون  

 علل انجام کالیبراسیون چیست ؟

نامشخص بودن مسیر نور در داخل دوربین : برای حل این مشکل به تعیین المان های داخلی دوربین  -الف

 اصلی نیاز داریم.شامب فاصله اصلی و مختصات نقطه ی 

وجود خطاهای موجود در سیستم داخلی دوربین و عدسی: در این مورد باید سعی شود خطاها به حداقل  -ب

 برسند. یک راه آن استفاده از دوربین های متریک است ولی این دوربن هزینه ی باالیی را در بر خواهند داشت.

 پارامتر های کالیبراسیون :  

 1لیموقعیت نقطه ی اص -الف

 2فاصله ی اصلی -ب

 خطاهای عدسی  –پ 

  3پارامتر افینیتی –ت 

 

 روش های کالیبراسیون : 

                                                           

1 Principal point of autocollimation 

2 Principal Distance 

3 Affinity 
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روش های مختلفی برای کالیبراسیون دوربین ها وجود دارد که در شرایط مختلف عمل نموده و توانایی حل 

 باشند.تعدادی یا تمام المان های مجهول را دارا می

 می توان تقسیم بندی زیر را برای روش های کالیبراسیون ارائه داد : 

 بر اساس مکان انجام : آزمایشگاهی ، محیطی  –یک 

 بر اساس زمان انجام : قبل از انجام پروژه ، حین انجام پروژه  –دو 

یقی های تلفبر اساس نوع کنترل مورد استفاده : نوری ، تست فیلد ، خطوط مستقیم و نجومی و روش  –سه 

 یا خاص 

   :روش های کالیبراسیون دقیق

 روش های آزمایشگاهی :   –الف 

 کالیبراسیون با استفاده از مولتی کلیماتور )نوری( -

 کالیبراسیون با استفاده از گونیومتر )نوری( -

 تست فیلد )هم به صورت آزمایشگاهی هم به صورت محیطی( -

  زمینیکالیبراسیون دوربین با استفاده از عوارض  -

شوند و در آن ها امکان دسترسی به معموال این روش ها گران قیمت بوده و در شرایط بسیار خاص انجام می

دقت های باال در حل المان های مجهول وجود دارد. از این روش ها غالبا برای کالیبره کردن دوربین های متریک 

 شود.استفاده می

 روش های محیطی : -ب

 با استفاده از خطوط مستقیم  کالیبراسیون تحلیلی -
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 کالیبراسیون دوربین با استفاده از ستارگان -

  1کالیبراسیون در حین کار -

  Self Calibrationکالیبراسیون به روش  -

تکنیک های کالیبراسیون محیطی بیشتر مختص دوربین های غیر متریک است و از آن جا که در کاربرد 

ها مورد نظر است ، روش های محیطی ن سریع و کم هزینه و دقیق دوربینهای فتوگرامتری برد کوتاه ، کالیبراسیو

 گیرند. بیشتر مد نظر قرار می

 پردازیم. با توجه به پروژه ی مورد نظر ما ، به توضیح دو مورد کاربردی روش های کالیبراسیون می

 

 : 2تست فیلد -2-2-3-2-1

ینی داشته باشند یا نداشته باشند و تواند مختصات زمتعریف : مجموعه ای از نقاط مشخص و منظم که می

 شود.از آن ها برای کالیبراسیون و تعیین المان های دوربین استفاده می

انواع متنوعی از تست فیلد وجود دارد. نوع عمومی آن شمال چندین تارگت می باشد که در سه یه چهار 

 شوند.صفحه یافت می

 باشد.نی میتنها مشکل تست فیلد ، نگهداری آن برای مدت طوال

 رود.دقت و درجه اطمینان مقادیر پارامتر های کالیبراسیون با افزایش تعداد تارگت ها باال می

                                                           

1 On-The-Job 

2 Test Field 
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 پارامتر توجیه داخلی را تعیین کرد. 8پارامتر توجیه داخلی و  6توان تارگت می 7با استفاده از 

 

 کالیبراسیون در حین کار : 

حین انجام عملیات فتوگرامتری واقعی، که برای به دست آوردن شود که در این عبارت به روشی اطالق می

 .شودمختصات نهایی نقاط کنترل جسم است ، پارامتر های کالیبراسیون دوربین و عدسی نیز محاسبه می

این روش وقتی امکان پذیر است که ابعاد جسم مورد بررسی زیاد بزرگ نباشد.در این شرایط با فراهم آوردن 

توان در حین انجام عملیات فتوگرامتری دوربین را کالیبره کند، میناسب که جسم را احاطه مییک تست فیلد م

 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.

باشد که در آن ها ی استفاده ی مناسب از آن برای دوربین های متریک میمزیت عمده ی این روش ، توانای

شود ، تنظیمات دوربین تغییر کند.در واقع به ممکن است در هر مرحله از کار و یاحتی در هر تصویر که اخذ می

امترهای توان سرشکنی را جداگانه برای هر عکس انجام داد و پاردلیل موجود بودن نقاط کنترل در هر عکس می

 کالیبراسیون را برای هر عکس محاسبه کرد.

 الزم به ذکر است که سلف کالیبراسیون بیشترین کاربرد را در پروژه های برد کوتاه دارد.

 روش های مختلف تصویر برداری برای کالیبراسیون دوربین  

 کالیبره کردن با یک تصویر –الف 
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 : تصویر( 7کالیبراسیون با چند تصویر) معموال  -ب

تصویر با میل های  4تصویر با چرخش های مختلف بین دوربین و الگوی کالیبراسیون و  3در این روش 

 مختلف محور دوربین نسبت به الگوی کالیبراسیون اخذ میگردد.

 

 : کالیبراسیون با چند تصویر 1-2شکل 

 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 

 رل استفاده کرد.توان از نقاط کنترل محدود یا فواصل کنتآیند. جهت متریک کردن این المان ها میمی

 طراحی شبکه 

  هدف اصلی طراحی شبکه 

 تعیین شرایط انجام پروژه به منظور:
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 ر ظدستیابی به دقت های مورد ن -

  .امکان اندازه گیری همه نقاطی که باید اندازه گیری شوند پوشش عارضه: -

 

 طراحی در فتوگرامتری برد کوتاه  

  هوایی است.به مراتب پیچیده تر نسبت به فتوگرامتری 

  دقت های مورد نیاز معموال در رنج چند میلیمتر با کمتر)معموال یک میلیمتر یا کمتر،به ندرت کمتر از

 باشد.دهم میلیمتر یا بیشتر از چند میلیمتر (می

  ضرورت تامین دقت به صورت همگن در هر سه راستایX,Y,Z 

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

 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 پوشش نقاط  -

 عارضه 

 تعداد عکس های گرفته شده در هر ایستگاه  -

 دید دوربین نسبت به عارضه و تارگت های مورد استفاده  زاویه -

  زاویه بین پرتو های مربوط به هر نقطه از عارضه -
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 مسائل مطرح در طراحی شبکه در فتوگرامتری برد کوتاه  

 اصول طراحی :  -الف

 : دستیابی به دقت های مورد نیاز  -یک 

-این است که شرایط هر پروژه منحصر به فرد مییکی از جنبه های اندازه گیری فتوگرامتری برد کوتاه 

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 

داد تکرار تصویر در هر ایستگاه، استحکام هندسی شبکه، دقت مشاهدات عکسی و در کل ایستگاه های دوربین، تع

دقت، قابلیت اطمینان و هزینه روشن شوند. به طورکلی دقت اندازه گیری در یک شبکه فتوگرامتری برد کوتاه با 

انتشار خطا  رابطه کلی تغییر مقیاس تصویر برداری، دقت اندازه گیری نقاط عکسی و تعداد تصاویر تغییر می کند.

 را می توان به عنوان مبنایی برای طراحی شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه در نظر گرفت.

 

 1-2معادله 

فاکتور طراحی یا ضریب  qنقاط شیئی و  XYZمتوسط انحراف معیار خطای مختصات  cσ در این رابطه،

ذکر این نکته الزم است که این پارامتر استحکام یک  qاستحکام هندسی شبکه می باشد. در خصوص پاراکتر 

تعداد  kشبکه همگرا نسبت به شبکه استریو است و مقداری بین صفر تا یک را می تواند اختیار کند. پارامتر 

)فاصله متوسط دوربین تا شی( dعدد مقیاس که برابر نسبت   Sمتوسط تصاویر اخذ شده در هر ایستگاه دوربین،

 نقاط عکسی می باشد. xyخطای متوسط مختصات  σو  )فاصله اصلی دوربین( بوده  cبه 

 

 در نظر گرفتن محدودیت های جانمایی )جهت دسترسی به دقت و پوشش عارضه(:  -دو 
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 mason( 1997طراحی شبکه در حالت پیکر بندی متفاوت چند ایستگاهه می تواند خیلی پیچیده باشد.)

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

 

 2-2شکل 

گروه تقسیم کرده است: قیود وابسته به برد)قیود دید مرتبط با فاصله دکتر سعادت سرشت این قیود را به سه 

 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(

 ی حداقل و حداکثر مجاز فاصله دوربین تا عارضه(شی )تعیین کننده -ربین* قیود مرتبط با فاصله دو

 * قید عمق میدان دید و قید تعداد و پراکندگی نقاط)حد پایین فاصله(

 * قید قدرت تفکیک،قید مقیاس،قید میدان دید و فضای کاری )حد باالی فاصله(

 * قیود مرتبط با قابلیت دید تارگت:
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 کیفیت تصویر :  -الف

 شرایط نوری -1

 تنظیمات دوربین -2

 (CDDکیفیت فیلم)در دوربین های ذیجیتال :-3

 قیود هندسی :  -ب

 قید میدان بازتابش تارگت -1

 نواحی پنهان -2

 میدان دید دوربین -3

 * قیود مرتبط با قابلیت دسترسی دوربین 

 

  :مراحل طراحی -ب

 تعیین سیستم مختصات  -

 عکسبرداری)تعداد و موقعیت ایستگاه های عکسبرداری(تعیین هندسه  -

 تعیین وزن مشاهدات و تعیین دقت اندازه گیری های عکسی  -

  بهینه سازی شبکه -

طراحی شبکه های ژئودتیک را در چهار فاز کاری پیشنهاد کرد.   grafarend، برای اولین بار 1974در سال 

 رامتری را به صورت زیر مطرح نمود:توان طراحی شبکه های فتوگبر همین اساس،می
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ZOD 1تری پردازیم که در فتوگرام: در مرحله اول یا فاز صفر، به انتخاب دیتوم یا سیستم مختصات مناسب می

 برد کوتاه به این مرحله نیازی نیست زیرا به صورت شبکه های آزاد انجام می شوند.

FOD 2برداری را تعیین کنیم در این فاز تعداد و محل دوربین  : در مرحله دوم یا فاز اول،  باید هندسه تصویر

 .)فاکتور طراحی( و باال بردن مقیاس است qها مشخص می شود و هدف آن بهبود 

SOD 3 در فاز دوم، ماتریس وزن مشاهدات و دقت اندازه گیری مشاهدات را تعیین می کنیم : 

TOD 4دقت مورد نظر تامین نشود به تعیین تراکم و  : در مرحله آخر یا فاز سوم ، بررسی می شود که اگر

 پراکندگی ایستگاه ها می پردازیم.

 

 روش های طراحی شبکه :  -پ

  (ZOD,FOD,SOD,TOD)طراحی تحلیلی  -1

 سعی و خطا  -2

 شبیه سازی  -3

 طراحی هوشمند -4

                                                           

1 Zero Order Design 

2 first Order Design 

3 Second Order Design 

4 Third Order Design 
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  : طراحی در عمل -ت

 . بازدید میدانی: 1

با توجه به قوانین اولیه )شکل عارضه و کیفیت دید و دسترسی به آن، امکان استقرار های مناسب  qتخمین  -

 های عبوری از هر نقطه و ...(ها و تعداد پرتوجهت تامین تعداد مناسب عکس، زاویه بین پرتو

  تخمین حداقل و حداکثر فاصله ممکن تا عارضه -

 . تعیین دقت مورد نیاز: 2

 محصوالت درخواستی و نیاز های پروژه با توجه به  -

 مورد استفاده و سیستم اندازه گیری با توجه به دوربین)موجود( σو  f. تعیین 3

 ه در هر ایستگاه باید گرفته شوند:. تعیین تعداد عکس هایی ک4

 انجام محاسبات با فرض یک عکس در هر ایستگاه و افزایش تعداد در صورت نیاز  -

 اصله مجاز با توجه به شرایط باال . تعیین حداکثر ف5

. مقایسه فاصله محاسبه شده با مقادیر حاصل از بازدید میدانی و افزایش تهداد عکس ها، تغییر دوربین یا 6

 سیستم های اندازه گیری در صورت نیاز 

 . تعیین حداقل و حداکثر فاصله مجاز با توجه به عمق میدان، تعداد و پراکندگی نقاط میدان دید 7

. تعیین قطر تارگت مورد نیاز با توجه به حداقل تعداد پیکسل مورد نیاز جهت اندازه گیری و بیشترین 8

 فاصله دوربین تا عارضه

 جمع بندی :  

 .در گذشته هدف از طراحی شبکه،مینیمم کردن ایستگاه های دوربین بود 
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 ( امروزه طراحی شبکه در واقع یک مسئله بهینه سازی استTOD) 

  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 

 دوربین عکسبرداری  

 شوند.دوربین ها از نظر دقت به سه دسته ی کلی تقسیم می

 متریک –یک 

 نیمه متریک –دو 

 غیر متریک  –سه 

 ات دوربین های متریک:خصوصی 

 دارای هندسه داخلی مشخص 

  دارای استحکام باال 

 مانند و در هر پروژه قابل پارامتر های کالیبراسیون معلوم بوده و در حین عملیات بدون تغییر باقی می

 تکرار هستند.

 باشد.تصاویر این دوربین ها دارای فیدوشال مارک یا رزو می 

 میلیمتر توانایی رسیدن به دقت های زیر 

  گران قیمت 

  خصوصیات دوربین های غیرمتریک: 
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 .دارای استحکام هندسی خوبی نیستند 

  فاقد فیدوشال مارک 

 ارزان قیمت 

 دهند.رنج های مختلفی از فاصله کانونی را ارائه می 

 شوند.دارای المان های قابل تغییر که به صورت دستی یا اتوماتیک ثابت می 

 ن است از یک به پروژه به پروژه ی دیگر و یا حتی از عکسی به عکس دیگر المان های توجیه داخلی ممک

 تغییر کنند.

 .پارامتر های توجیه داخلی کامال و یا تا حدودی برای ما ناشناخته است 

 .در پروژه های کم دقت یا دقیق کاربرد دارند 

 خصوصیات دوربین های نیمه متریک: 

 غیرمتریک را به صورت همزمان دارند.برخی خصوصیات دوربین های متریک و 

  اغلب فاقد فیدوشال مارک 

  اغلب دارای یک شبکهReseue کوچک 

 دارای ابعاد کوچکتر در مقایسه با دوربین های متریک 

 

 مسائل مهم درباره سنجنده مورد استفاده :  

 فاصله گذاری پیکسل ها : موثر بر دقت اندازه گیری مختصات تصویری –الف 
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ی بزرگ، کارایی بهتری بر حسب مساحت ح سنجنده ی دوربین : دوربین های دارای سنجندهوسعت سط -ب

 دهند.سجنده، فاصله گذاری پیکسلی و تعداد پیکسل ها ارائه می

  yو  xنیاز به توجه به امکان وجود اختالف در ابعاد سنسور در راستای  -پ

 

 مسائل مهم در ارتباط با فاصله کانونی دوربین :  

 فاصله کانونی بزرگ تر باشد ، مقیاس تصویر نیز بزرگتر خواهدبود. هرچه 

 .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

 ین رفتن یکپارچگی مدل وجود دارد.دهد ، ولی امکان از بمی

 

 عوامل موثر بر انتخاب دوربین :  

 دقت حدودی درخواستی مدل نهایی 

 ی شیئی که باید مدل شود.کمترین فاصله 

  کمترین و بیشترین تعداد تصویر یک پروژه 

 نیاز به تصاویر رنگی یا سیاه و سفید 

  سهولت حمل و نقل 

  محل و سپس پردازش آن ها حداکثر زمان الزم برای اخذ تصویر در 
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 قابلیت انعطاف پذیری سیستم اخذ تصویر 

 ی پروژه بودجه 

یک اصل اساسی که بر طراحی شبکه فتوگرامتری حاکم است ، این است که اگر زاویه بین محور های نوری 

قاطع تشود.چنان که در شکل زیر نشان داده شده است، به زاویه قائم نزدیک باشد،نتایج صحیح تری حاصل می

 15آورد. زاویه ی بین عکس های اخذ شده باید بیش از ی عدم قطعیت را بوجود میزاویه قائمه کمترین ناحیه

درجه افت کند، دقت اندازه  10و  8درجه باشد تا مطمئن شویم اندازه گیری های موفقی داشته ایم.وقتی زاویه به 

 را جبران نمود.تر خواهدشد و باید با سایر پارامتر ها آن گیری ضعیف
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  سومفصل  -3

 

و  Australis7آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار 

Agisoft PhotoScan Professional  و

ContextCapture Center Master 

 

 مراحل کار نرم افزارAustralis7 

مراحل کار نرم افزار Agisoft PhotoScan 

Professional 
 مراحل کار نرم افزارContextCapture Center 

Master 
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 مقدمه 

نرم افزار و ورودی ها و خروجی ها برای هر کدام از آن ها به طور جداگانه  3در این فصل نحوه کار با هر 

 گیرد.فصل قرار میشود. مراحل انجام پروژه به صورت گام به گام و با تصویر در این بررسی می

 Australis7مراحل کار با نرم افزار  

 در مرحله اول تصاویر میبایست در نرم  افزار فراخوانی شوند .  

الزم به توضیح است که کلیت کار به این صورت است که ابتدا با تمامی نقاط که شامل تست فیلد و عارضه 

رامتر های دوربین را از ان به دست میاوریم ، پس از میباشد سرشکنی به روش دسته اشعه را انجام میدهیم و پا

در نظر گرفتن انها برای فقط نقاط   fixان دوباره با استفاده از پارامترهای دوربین بدست امده از مرحله قبل و 

 عارضه سرشمنی را انجام میدهیم .

 

 تصاویروارد کردن :  1-3شکل 
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 پارامتر های دوربین : 

میباشد که    canon EOS 1100Dمیلیمتر میباشد و مدل دوربین   17.9721که فاصله کانونی برابر با  

 میلیمتر است و به شکل مربع میباشد .  0.0050پیکسل سایز ان مشخص و برابر با 

 

 پارامتر های دوربین :  2-3شکل 

 

در نظر میگیریم تا وارد سرشکنی نشوند . و   fixو به صورت  0که در این حالت اعوجاجات خطی را برابر 

 تاثیر اعمال ان در قسمت تحلیل بیان میشود .

به منظور انجام کارهای محاسباتی و ریاضی میباشد و برای   australisضمنا الزم به ذکر است که نرم افزار 

نشان دادن این مسئله در این پروژه سعی شده است تغییرات را بیان کنیم که برای اینکار یک عارضه سالم و 

سپس همان عارضه در حالت تغییر شکل داده شده را در تست فیلد قرار میدهیم . و فواصل بین نقاط روی عارضه 

 گیری میشود . اندازه 
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    Reference  تصاویر را با استفاده از  کردنtarget   ها 

 

 کردن  reference:  3-3شکل 

 

تصویر بعد  2ها  در تمامی تصاویر انجام میدهیم . دقت شود که بین هر    targetکه این کار را برای تمامی 

شدن جای تارگت ها در تصویر دیگر را در راستای اپیپوالر مشخص میکند که اینکار توسط خود   reference از

 نرم افزار انجام میشود  
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  4-3شکل  :

 

 

 

 :  5-3شکل 
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-2-1استفاده میکنیم و با گزینه   3d viewبعد از توجیه تمام عکس ها با یکدیگر و رفرنس کردن انها  از  

 محور ها را توجیه میکنیم .  3

 

 توجیه محور مختصات :  6-3شکل 

 

 

 توجیه محور مختصات :  7-3شکل 
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 محور های توجیه شده :  8-3شکل 

 ( set scale)مقیاس مدل  مشخص کردن  

  استفاده میشود .   scale database برای این کار  از 

 

 دادنمقیاس :  9-3شکل 
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 ایجاد مقیاس :  10-3شکل 

 را انتخاب میکنیم :  set scaleراست کلیک کرده و   3d viewپس از ان در 

 

 تاثیر دادن مقیاس :  11-3شکل 

 قرار میدهیم :همچنین واحد انرا روی میلیمتر 

 

 تنظیم واحد :  12-3شکل 
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 مورد نظر ، طول بر روی مدل قرمز میشود :  scaleبا انتخاب 

 

 تاثیر دادن مقیاس :  13-3شکل 

 

 به صورت زیر است : که میزان دقت پارامتر های محاسبه شده 

 

 براورد دقت :  14-3شکل 
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میلیمتر است که معقول میباشد و همچنین   0.0791برابر با   overallبا توجه به تصویر باال میزان خطای 

شایان توجه است که این  دقت با معرفی مقیاس حاصل شده است و تاثیر ان در قسمت تحلیل داده بحث خواهد 

 شد .

 :  boundle block adjustmentسرشکنی به روش دسته اشعه و یا همان   

 

 سرشکنی :  15-3شکل 

 فاصله ها را به دست اورد :  distanceبرای چک کردن فاصله ها میتوان از 

 

 تخمین فاصله:  16-3شکل 
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 تخمین فاصله:  17-3شکل 

 

 

نشان میدهد و با مقدار اندازه   250.3134را برابر با  26و  23مشخص است که نرم افزار فاصله بین نقطه 

 میلیمتر اختالف دارد .   0.3134گیری شده  

 

 :به دست اوردن تغییرات بر روی عارضه  

 

 فاصله بر روی عارضه:  18-3شکل 
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 میلیمتر میشود .  که از این طول برای بدست اوردن تغییرات استفاده میکنیم . 156.4372برابر با که 

 :ایجاد بافت  

 

 ایجاد بافت:  19-3شکل 

 خروجی نهایی پس از ایجاد بافت است به صورت مقابل است : 

 

 اشکال در خروجی بافت :  20-3شکل 

در تصویر باال مشخص است که به علت فاصله ای که بین تارگت ها وجود دارد بافت در ان قسمت ایجاد 

 نمیشود و با ایجاد بافت در انها دارای انحنا خواهد شد :
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 اشکال در خروجی بافت:  21-3شکل 

 

پس از مراحل فوق میخواهیم پارامتر های دوربین  حاصل از سزشکنی و مختصات نقاط را خروجی بگیریم ، 

در نظر بگیریم . برای اینکار به صورت زیر عمل مبشود  fix    در مرحله بعد به حالت   که پارامتر های دوربین را  

: 

 

 از پارامتر های توجیه داخلی   export: 22-3شکل 
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 : خروجی پارامتر های توجیه داخلی به همراه پارامترهای اضافی 

 

 خروجی پارامتر های توجیه داخلی :  23-3شکل 

 

 .اورده شده است   additional paramertsدر ابتدا مقدار پارامتر های توجیه داخلی به همراه 

وهمچنین روابط بین تصحیحات انها ، در ادامه نمودار های خطای اعوجتج شعای لنر که وابسته به فاصله 

 است اورده شده است :
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 نمودار های اعجاجات شعاعی :  24-3شکل 

 

که تصویر باال به ترتیب نشان دهنده میزان اعوجاح شعاعی و نمودار اعوجاح عدم مرکزیت میباشد . که  

 نمودار اول به صورت گوسین میباشد . 
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 نمودار اعوجاج شعاعی :  25-3شکل 

 نمودار خطای شعایی به مرکزیت مرکز لنز میباشد .تصویر باال 
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 مختصات نقاط را به دست میاوریم که به صورت زیر است : 3d , 2dهمچنین با استفاده از 

 

 مختصات و دقت در هر عکس :  26-3شکل 

 

 مختصات نقاط و دقت انها در مدل :  27-3شکل 

 

 ی انها و دقت انها اورده شده است.که در تصاویر باال مختصات ها و مقدار خطاها
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 حذف نقاط تست فیلد و نگه داشتن نقاط عارضه  

پس از ان  تارگت های موجود در تست فیلد را حذف میکنیم و تنها نقاط بر روی عارضه را نگه میداریم  ، 

میکنیم و سپس حذف میکنیم که این کار را برای تمامی عکس ها    unreferencedبرای این منظور ابتدا انهارا 

 انجام میدهیم :

 

 حذف نقاط تست فیلد :  28-3شکل 
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 شده اند .   un referenceنقاط در همه تصاویر :  29-3شکل 

 

 در تمامی تصاویر تنها نقاط موجود بر روی عارضه را به عنوان تارگت در نظر میگیریم . 

 در نظر میگیریم :  fixاکنون خروجی پرامتر های مرحله قبل را در این مرحله وارد کرده و انهارا به صورت 

 

 در نظر گرفتن پارامتر ها   fix:  30-3شکل 
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در نظر گرفته میشود .  همچنین به دلیل حذف   fixمرحله به صورت  2دقت شود که اعوجاج خطی در هر 

نقاط بر روی تست فیلد مقیاس را هم از دست داده ایم . و دوباره سرشکنی انجام میدهیم و خروجی برای نقاط بر 

 روی عرضه به صورت زیر است :

 

 

 

 که تحلیل های مربوط به تاثیر  پارامتر ها جداگانه خواهد امد . 

 ارضه سالم به دست می اید  :اکنون فواصل بر روی ع
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 طول قائم در عارضه سالم:  31-3شکل 

 

 طول افقی در عارضه سالم :  32-3شکل 

 

 که فواصل بین نقاط زرد رنگ نشان داده شده است .

 میتوان درجه ازادی مسئله سرشکنی را مشاهده کرد :  2d listهمچنین ب خروجی گرفتن از 

 

 درجه ازادی و خطا :  33-3شکل 

 

 که به علت حذف نقاط بر روی تست فیلد میباشد . میباشد .  41که درجه ازادی برابر با 
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اکنون تمام مراحل باال را برای عرضه ضربه دیده انجام میدهیم : دقت کنید که به علت تغییر محل قرار گیری 

را به دست اورد برای همین  به تغییر   deformationعارضه در تست فیلد نمیتوان با استفاده از مختصات میزان 

 طول اکتفا میکنیم . 

 کامل بیان نمکنیم و به بررسی طول میپردازیم : که برای این  عارضه خروجی هارا به طور

 

 عارضه در حالت ضربه خورده :  34-3شکل 

 ضربه  نشان داده شده است .  ردر تصویر باال عارضه دچا

 autoاستفاده شد ولی پس از    automaticضمنا برای  افزایش سرعت کار تصمیم گرفه شد از تارگت 

reference    شدن به علت  تشخیص اشتباه تارگت ها مجبور بهreference    : دستی شدیم 

 

 auto reference:  35-3شکل 
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 نارگت های اتوماتیک  : 36-3شکل 

 

 

 به عنوان دستی استفاده کرد :  automaticولی میتوان از تارگت های 

 

 برای مقیاس دهی نیز همچنان از همان فواصل بین نقاط برای تست فیلد عارضه سالم استفاده میکنیم :
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در نظر میگیریم که این پارامتر ها   fixبرای این عرضه تیز مانند روش قبل اعمال میکنیم و پارامترهارا 

 حاصل از سرشکنی همین عارضه ضربه خورده در تست فیلد میباشد :
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 پارامتر های توجیه داخلی :  37-3شکل 

 

 

 

 

 

 

 همچنین میزان خطا  برای ان به صورت زیر است :
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 طول بر روی عارضه ضربه خورده :  38-3شکل 
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تغییر طول داده است یعنی به   160.3571به   157.8758مشخص است که عارضه در جهت قائم به اندازه 

 داخل فشرده شده است . 

 تغییر طول داده است .   95.5648 به    93.6090و در جهت افق از 

در نظر گرفته میشود . و تاثیرات انها نیز در   fixالزم به ذکر است که در این مرحله نیز اعوجاجات خطی 

را مشخص نمیکند چون نیاز   deformationبخش تحلیل ها برسی میشود . ولی الزم به ذکر است که این روش 

 د . به مختصات داریم ولی به دلیل گفته شده نمیتوان از مختصات استفاده کر
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 Agisoft PhotoScan Professionalمراحل کار با نرم افزار  

به منظور ایجاد مدل های سه بعدی و همچنین براورد مختصات استفاده   agisoft photoscanنرم افزار 

بعدی  3میشود که قابلیت پردازش تصاویر اخذ شده از پهپاد را نیز داراست و همچنین برای ایجاد تکسچر های 

تصاویر را   targetمیباشد و میتواند بدون   targetستفاده میشود . ضمن اینکه ویژگی این نرم افزار عدم نیاز به ا

align   کند و ابر نقطه  برای تصاویری تولید کند ولی مشکل عدم وجود مقیاس میباشد و اندازه ها حقیقی و برابر

ها مقیاس داده   targetاستفاده میشود و معرفی فاصه بین   targetاندازه های جسم نمیباشند . و به این منظور از 

 میشود .

 وارد کردن تصاویر در نرم افزار :  

 

 

ها را شناسایی میکنیم ،   markerدر این  پروژه قصد داریم اندازه ها واقعی باشند و به همین منظور ابتدا 

که فاصله بین انها   markerها دیده شود ولی  دو   ها در تمامی عکس  markerدقت شود که لزومی ندارد تمامی 

 معلوم است حتما باید شناسایی شوند تا بتوان مقیاس به انها داد . 
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 شناسایی تارگت ها :  

  

 

  markerها را انجام میدهیم که با توجه به   markerدر منوی باز شده باال تنظیمات مربوط به شناسایی 

 های ساخته شده توسط خود نرم افزار انجام میشود و مطابق با تصویر باالست .

 های سیاه دارای مرکز سفید استفاده شده است .  targetکه از 

ایجاد شود که با این کار به وسیله تقاطع شعاع های نوری در عکس   align photoدر مرحله بعدی میبایست  

می اورد به این گونه که با پیدا کردن نقاط متناظر و شبیه به هم در هر  ها موقعیت هر عکس در فضا را بدست

عکس پارامتر های توجیه خارجی عکس ها در فضا را به دست می اورد و بعد از این مرحله یکسری نقاط با ماهیت 

 ااطالعاتی باال تولید میشود که توسط انها دوربین ها توجیه میشود . 
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 ردن پارامتر های خارجی دوربین توجیه تصاویر و بدست او 

 

میکنبم ، خروجی   okگذاشته و   highرا روی   accuracyبا توجه به تصویر باال برای خروجی نهایی بهتر 

 این مرحله  به صورت زیر خواهد بود . 

 

 

 مشاهده میشود که عکس ها در فضا توجیه شده اند و نقاط گرهی نیز مشخص شده اند .
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  ه : ایجاد ابر نقط 

اکنون پارامترهای هر عکس مشخص شده است و میتوان با  تقاطع تمامی نقاط موجود در عکس را تعیین 

 میشود .   dense cloudموقیت نمود . که در واقع منجر به ایجاد یک ابر نقطه سه بعدی یا 

 

 

میگذاریم . و خروجی این مرحله به صورت زیر است   highبا توجه به تصویر باال کیفیت ابر نقاط را بر روی 

 . 
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 ماسک کردن  

 

استفاده   maskکه از دستور   textureو ایجاد   meshاکنون میخواهیم فقط تصویر صورت را جدا کنیم برای  

 میکنیم . 

 

انجام میشود را کوچک کرده تا تنها تصویر چهره در ان قرار گیرد    meshو همچنین مکعبی که در داخل ان 

 . 
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   meshایجاد  

 

بعد از ان میبایست که بر روی ابر نقطه مثلث بندی انجام شود ، دقت شود که این مثلث بندی با مثلث بندب 

با این دستور   نقاط است .انجام میشود . و خروجی ان مثلث بندی بین   meshهوایی تفاوت دارد ، که با دستور 

 بین ابر نقطه مثلث بندی میکند و سپس درون یابی انجام میشود . 

 

 

یا ابر نقطه استفاده میشود ، که خروجی ان به صورت زیر   dense cloudاز داده های   meshبرای دستور 

 است : 
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به صورت باال میباشد . که اکنون میخواهیم  بافت بر روی ان ایجاد   meshبا توجه به تصویر باال خروجی 

 ایجاد میکنیم .   textureکنیم  که با استفاده از دستور 

 

 :و خروجی به صورت زیر است 
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 مشخص کردن مقیاس  

 

استفاده میکنیم و فاصله بین انها را مشخص میکنیم تا باقی  فاصله ها   set scaleها برای   markerاکنون از 

 و اندازه ها نیز مقدار واقعی خودشان را داشته باشند 

 

 دیگر را اندازه گیری میکنیم .   markerو پس از ان برای چک کردن فاصله بین دو 

 

 س به صورت زیر است :متر خطا دارد ، خروجی نهایی پس از دادن مقیا 0.004که به میزان 
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 پارامتر های دوربین  

 اکنون به بررسی  پارامتر های دوربین و پرامترهای عکس ها میپردازیم :

 

 

 خروجی میگیریم .  txt  عکس هارا  به صورت یک فایل   omega  ،phi   ،kappaاز طریق منو باال 
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از منوی باال پارامتر های داخلی دوربین که میخواهیم در سرشکنی وارد شوند را انتخاب میکنیم. که از گزینه 

optimize camera   قابل دسترسی میباشد 

 

 قابل روئت است .  camera calibrationکه مقادیر اولیه و سرشکن شده از گزینه 
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 فقط مقدار اولیه فاصله کانونی در دسترس است   iphone 6بایل مقادیر اولیه : به علت استفاده از دوربین مو
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 مقادیر سرشکن شده :

 

 همچنین میتوان مختصات ابر نقاط را بدست اورد .
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 ContextCapture Center Masterمراحل کار با نرم افزار  

قبلی، مدل سه بعدی صورت ساخته و آماده برای در این نرم افزار با استفاده از تصاویر استفاده شده در نرم افزار 

 قرار گیری در وب سایت شود.

 مراحل این نرم افزار به شرح زیر می باشد:

 در مرحله اول میبایست یک پروژه جدید  ایجاد کنیم : 

 

 وارد کردن تصاویر  
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 مشخص کردن تارگت ها به صورت دستی و قیود موقعیتی  

این نرم افزار قادر به تشخیص تارگت ها نیست و میبایست خودمان تارگت هارا   agisoftبر خالف نرم افزار 

 تعیین کنیم و انهارا نام گزاری نماییم برای این منظور به صورت زیر عمل میکنیم :
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 را انتخاب کرده و با توجه به تصاویر  تارگت هارا اضافه میکنیم  survey    ،edit user tir pointsاز منوی 

که این کار برای تمامی عکس ها انجام میشود ، بعد از مشخص کردن تارگت اول در تمامی عکس ها ، تارگت 

 جدید اضافه میکنیم و تارگت قبلی به رنگ ابی در خواهد امد : 

 

 

 

 سپس میخواهیم قید های موقعیتی را به تارگت های مشخص شده اضافه کنیم :
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هی یا همان تارگت های مشخص شده در مرحله قبل استفاده میکنیم  و قید که برای این منظور از نقاط گر

 را به صورت مقیاس به مسئله اضا فه میکنیم .
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 میلیمتر تعیین میکنیم .  100، به فاصله   3و 2و انرا بین نقاط 

 انجام مثلث بندی هوایی 

 اکنون مثلث بندی هوایی انجام میدهیم :
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توجه به اینکه قید مقیاس را مشخص کرده ایم بر روی گزینه سوم که به معنی مشخص  در مرحله  بعد  با

 بودن نقاط گرهی و قیود موقعیت است قرار میدهیم :

 گزینه اول به این معنی میباشد که تمامی نقاط را مقادیر انها را به صورت دلخواه در نظر میگیریم :

 

 ی خواهد شد . البته گزینه های دیگر در مرحله تحلیل برس
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تغییر میدهیم تا انها نیز   adjustبه   keppرا از حالت   skewو   aspect ratioهمچنین اعوجاجات مماسی و 

  align photoوارد فرایند سر شکنی شوند ، فرایند سرشکنی در مرحله مثلث بندی هوایی انجام میشود که همانند 

 میباشد .  agisoftدر 

 

ور نرم افزار اجرا نشود مثلث بندی انجام نخواهد گرفت . و با اجرای موتور شروع به پرداذش تا زمانی که موت

 میکند : 

 

 



 مراجع

83 

 

 

 

و پس از ان که نقاط گرهی به صورت اتوماتیک ایجاد شدند و پارامتر های عکس ها مشخص شدند شروع به 

 میکنیم .   agisoftایجاد بازسازی یا همان ایجاد ابر نقطه در 
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قرار  webدر   uploadیعنی اماده برای   web readyاز منوی باال خروجی را تعیین میکنیم که انرا روی 

 میدهیم . 

با انجام مراحل باال مدل ایجاد خواهد شد ، در مرحله بعد به بررسی خروجی ها و تاثیر عوامل مختلف 

 میپردازیم . 

 

 لث بندی بین نقاط گرهی  . مدل ایجاد شده از مراحل باال به همراه نمایش مث
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 نمایش  عکس ها و مدل . 
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 چهارم فصل -4

 

  ارزیابی کلی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 

 

 

 ارزیابی نرم افزارagisoft 

ارزیابی نرم افزارaustralis 

 ارزیابی نرم افزارcontex capture 
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 مقدمه 

 نرم افزار ها در این فصل قرار می گیرد.تحلیل ها و بررسی ها و نتیجه گیری هر یک از 

 Agisoft photoscan proارزیابی نرم افزار  

 میرویم :   agisoftاکنون به سراغ خروجی ها و تحلیل های نرم افزار 

 بررسی خروجی ها  :  

 بعدی میباشد و پارامتر های دوربین و مختصات نقاط را نیز میتوان از 3خرو جی اصلی این نرم افزار مدل 

 ان خروجی گرفت  :

 به خروجی های زیر میرسیم :    generate reportبا استفاده از 

 

در تصویر باال  میزان پوشش عکس ها و تعداد انها و تعداد نقاط گرهی مشخص شده است که رنگ ابی  

 بیشتر مشخص کننده پوشش بیشتر است .
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یزان خطای اعوجاجات لنز را نشان میدهد و واحد ان تصویر باال لنز دوربین مورد استفاده را نشان میدهد و م

پیکسل میباشد /ف مشخص است که در گوشه های لنز با فاصله گرفتن از مرکز ان میزان  اعوجاجات بیشتر میشود 

 . 
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همچنین میتوان خروجی پردازش ها را به صورت باال به دست اورد همچنین همانطور که در اموزش نرم افزار 

رامتر های هر عکس و مختصات و دقت انها نیز قابل استخراج است که اکنون به تاثیر عوامل مختلف اورده شد پا

 بر روی انها میپردازیم : 

 بررسی تاثیر مقیاس:  

 تصاویر باال  خروجی در حالت  تاثیر مقیاس بودند   

 

 ود . سانتیمتر خواهد ب 6.19در حلت مشخص کردن تارگت ها فاصله بین دو چشم در حدود 

 

 تارگت دیگر را شناسایی میکنیم .  2فاصله   estimateو همچنین با استفاده از 

 

 همچنین پارامتر ها توجیه خارجی هر عکس  در حالت مقیاس  به صورت باال میباشد . 

 

 اکنون به سراغ تاثیر حذف تارگت میرویم : 
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سانتیمتر  83.1چشم برابر با  2اولین اشکال در اندازه گیری فواصل میباشد که در این حالت فاصله بین 

 شده است که اشتباه است . 

 

 پس از تاثیر مقیاس پارامترهای  توجیه خارجی مربوط به عکس ها نیز دچار تغییر شده است .
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 در حالت بدون مقیاس    adiitional paramertsپارامتر های داخلی دوربین + 

 

 در حالت وجود  مقیاس   adiitional paramertsپارامتر های داخلی دوربین + 

 

 مشاهده میشود که  دخالت مقیاس تاثیری بر این پارامتر ها ندارد . 
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1non-target 

 

2target 
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هده میشود که در حالت بدون تارگت مدل نهایی بهتر است ، چراکه با در نظر گرفتن تارگت ها  ممکن مشا

است دارای دقت مناسبی نباشد و نوعی قید برای ابر نقطه تلقی خواهد شد ولی عدم وجود تارگت باعث ازادی 

 بر نقطه شناخته میشوند . بیشتر ابر نقاط خواهد شد و نقاط مربوط به تارگت ها نیز خودشان به عنوان ا

 بررسی تعداد تصاویر  

 بررسی میکنیم :  20عکس انجام شده است حال با  38در حالت اول که در اموزش اورده شده است با 

 

 عکس مدل حالت مطلوب خود را از دست خواهد داد .  20با کاهش عکس ها به 
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واحی پوشش وجود ندارد و به همین دلیل میزان پوشش عکس ها نیز مشخص کننده ان است که در بعضی ن

 مدل به خوبی لیجاد نمیشود .

  

 

با برسی لنز مشخص میشود که باقی مانده اعوجاجات در قسمت های داخلی لنز نسبت به حالت قبل بیشتر 

 شده  است . 
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به طرز چشم گیری افزایش پیدا کرده است که مربوط به اعوجاج خطی   B2و   B1مشاهده میشود که 

 )اعوجاج غیر شعاعی ( مقداری کاهش یافته اند .  P2و  P1میباشد و 

 

 

 بررسی پارامتر های وارد شده به سرشکنی: 

 حلت اول که در پروزه انجام شده است :

 

 انهارا بررسی میکنیم : اکنون تمامی پاراکترهارا در سرشکنی دخالت میدهیم و تاثیر 
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 مشاهده میشود که اعوجاجات به سمت راست افزایش پیدا کرده اند .

 

 مدل کمی بهتر شده است . 
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 پارامتر های دوربین نیز تغییر کرده است . 

 

 مقادیر سرشکن شده پارامتر های توجیه داخلی به همراه پارامتر های اضافی .
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 australisارزیابی نرم افزار 

 بررسی خروجی ها : 

 پارامتر های توجیه داخلی و ماتریس واریانس کوریانس انها : 

 

 پارامتر های توجیه خارجی : 
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 مختصات ها  و درجه ازادی و باقی مانده ها : 

 

میباشد و با حذف تارگت ها در قسمت تحلیل معادالت کاهش یافته و در نتیجه  41که درجه ازادی برابر با 

 درجه ازادی نیز کاهش میابد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مراجع

100 

 

 

 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر روی دقت ها : 

  

به دست اورد و   –عارضه  -در اولین تحلیل میخواهیم تاثیر مقیاس را بر روی دقت نقاط روی تست فیلد 

 ها و مکان انها نیز مورد بررسی قرار میگیرد .   scale barهمچنین تعداد 

 پارامتر ها  و دقت ها بدون  در نظر گرفتن مقیاس محاسبه میشود :در مرحله اول 

 

به صورت مطلق  0.0510ان برابر با   overallنکته حائز اهمیت در این مورد دقت نسبی و مطلق میباشد که 

 1میلیمتر ،  16200به صورت نسبی میباشد . منظور از دقت نسبی به این معنی است که  در هر  1:16200و 

متر خطا دارد . انتظار میرود با اضافه کردن مقیاس مقدار دقت  نسبی تغییر نکند چرا که مقیاس فقط اندازه میلی

 ها را درست میکند و تاثیری در دقت  نسبی ندارد .
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میزان خطای نقاط نیز در حالت بدون مقیاس به صورت باال میباشد . که میزان تاثیر مقیاس در انها نیز 

 بررسی میشود . 

 همچنین میزان تاثیر مقیاس بر روی پارامتر های دوربین نیز بررسی میشود . 
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 بررسی تاثیر اضافه کردن مقیاس : 

 از تست فیلد را به عنوان مقیاس در نظر میگیریم .   42و  46ابتدا فاصه  بین نقاط 
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میباشد که به  42و  46با توجه به تصاویر باال که مربوط به سرشکنی پس از اظافه کردن مقیاس بین نقاط 

 ترتیب میزان دقت و پارامترهای دوربین را مشخص کرده است . 

مشخص میشود که طبق انتظار دقت نسبی ثابت مانده است ولی با اظافه کردن این مقیاس دقت مطلق از 

 کاهش یافته است که به مفهوم بهبود دقت است .     0.0504به  0.0510

 اما شایان توجه است که پارامتر های دوربین تغییری نکرده اند . 
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 ( و خروجی ها به صورت زیر است : 31و  44اکنون مقیاس دیگری اظافه میکنیم  ) فاصله  بین 

 

 

 

اهد ماند و دقت مطلق کاهش یافه است و با اضافه کردن  مقیاس دوم نیز همچنان دقت نسبی ثابت خو

 همچنان پارامتر های دوربین ثابت میباشند . 
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 ( : 39و  38مقیاس سوم را نیز اظافه میکنیم ) 
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با اظافه کردن مقیاس سوم مشاهده میشود که هیچ گونه تغییری در دقت نسبی و دقت مطلق وجود ندارد  

 . در نتیجه منحنی های اعوجاجات نیز تغییر ی نخواهد کرد . 

ها را  با یکدیگر مقایسه کنیم مشاهده میشود که دقت مختصاتی برای نقاطی که روی   2d-listهمچنین اگر 

فیلد هستند ثابت خواهد بود . و این به علت است که است دقت نسبی ثابت خواهد بود . چراکه عارضه و یا تست 

 مقیاس تاثیری در ان ندارد .  اما به طور کلی با کاهش تعداد مقیاس ها دقت مطلق  افزایش خواهد یافت . 

 تحلیل و بررسی میزان تاثیر تارگت ها  در دقت :  

 ابتدا خروجی ها را بدون اینکه تارگتی حذف شود نمایش میدهد : 

 

 

 

 

 



 مراجع

107 
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تارگت در  2اکنون از تارگت ها حذف میکنیم به این صورت که ابتدا در گوشه ها این کار را انجام میدهیم و 

 گوشه را حذف میکنیم .

 

 

و سپس حذف میکنیم در همه عکس ها این کار   unreferencedتارگت مشخص شده در باال را ابتدا  2که  

 را انجام میدهیم . 

 سپس خروجی های انهارا مقایسه میکنیم 
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 تارگت پارامتر های دوربین تغییر کرده ولی دقت نسبی و دقت مطلق ثابت خواهد ماند .  2با حذف این 
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 خروجی را مقایسه میکنیم . در مرحله بعد تارگت های بیشتری را حذف کرده و دوباره مقادیر 

 

 تارگت های باال را حذف میکنیم . و خروجی ها را نمایش میدهیم : 
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با حذف تارگت های باال مشاهده میشود که پاراکتر های دوربین تغییر کرده اند و نکته مهم تر این است که 

افزایش یافته است و علت این موضوع این است که این تارگت ها در  x میزان دقت نسبی و دقت مطلق در جهت 

گوشه ها قرار دارند و به دلیل  اینکه در گوشه ها میران خطا افزایش میابد با حذف انها مقدار خطای کل کاهش 

نقاط اول مشخص میشود که میزان دقت برای   2d-listخواهد یافت . و همچنین با مقایسه تضویر باال با تصویر 

( افزایش بیشتری داشته است یا به عبارتی میزان خطا کاهش بیشتری داشته است .و برای  13مربوط به عارضه )

 افزایش یافته است .  yهر دو نقطه عارضه و تست فیلد مقدار خطا در جهت 

 د کرد . همچنین به دلیل تغییر در پارامتر های دوربین نمودار های مربوط به اعوجاجات نیز تغییر خواه
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 تاثیر پارامتر اعوجاج خطی بر روی دقت: بررسی 

 در نظر گرفتن این اعوجاجات و مقدار صفر دقت برابر است با :   fixبا  

 

Fix   در نظر گرفتنlinear distortion=0  . 
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   linear distortion در نظر گرفتن   fixمقدار خطا با 

 ها را وارد سرشکنی میکنیم :   linear distortionحال 
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با توجه به خروجی های باال مشخص است که با وارد کردن خطای اعوجاج خطی پارامتر های دوربین تغییر 

 و میزان دقت کلی نیز افزایش یافته است .   x , y, zکرده و همچنین میزان دقت در جهت ها 
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 بررسی تعداد عکس ها : 

 
 

 6عکس حاصل خواهد شد و کم کردن تعداد عکس ها از  4مشاهده میشود که در این پروژه بهترین دقت با 

مقدار خطا کاهش  4به  5با افزایش خطا مواجه خواهیم شد ، اما دقت شود که با عکس تعداد عکس ها از  5به 

تفاعی زیادی ندارد ، اگر عارضه یافته است ،علت این موضوع این است که  چون عرضه یکنواخت است و تغییر ار

یکنولخت نبود و تغییر ارتفاعی داشت با کاهش تعداد تصاویر دقت نیز مطمئنا کاهش میافت ، در این پروژه نیز 

نیز دقت افزایش یابد اما این کاهش دقت به معنی حذف عکسی با ماهیت اطاالعاتی  5به  6انتظار میرفت با کاهش 

 باال میباشد . 
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 contex captureرم افزار ارزیابی ن 

 بررسی خروجی ها  :  

( در دیتا   iphone 6در ابتدا با بررسی در نرم افزار مشخص میشود که دوربین مورد استفاده در این پروژه ) 

 بیس نرم افزار وجود دارد 

 

میتوان نقاط گرهی ایجاد شده به صورت اتوماتیک ،   view automatic tie pointsهمچنین با استفاده از 

 پس از مثلث  بندی هوایی را مشاهده کرد . 
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با توجه به تصاویر باال میتوان مشخص کرد که در هر عکس کدام نقاط دارای خطای بیشتری خواهند بود،و 

میشود .  و نقاط زرد رنگ نشان با انتخاب هر نقطه شعاع های عبور کرده از ان از تمامی عکس ها نیز مشخص 

دهنده شعاع های نوری کمتر برای تشکیل ان نقطه است .  همچنین میتوان مشخص نمود که توجیه برای کدام 

 عکس ها انجام نشده است :
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و توجیه نشده تند و در ادامه با حذف انها خروجی  9و  8و  7با توجه به تصویر باال مشخص است که تصاویر 

 یکنیم . را بررسی م

 خروجی دیگر به دست اوردن دقت مختصات نقاط میباشد :
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تصویر باال برای هر عکس با توجه به نفاط گرهی که به صورت دستی معرفی شدند مقدار خطا را بعز از مثلث 

 بندی هوایی میدهد . 

 

 نشان میدهد .   automaticمقدار خطا را برای نقاط گرهی 
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پس از   automaticمشخص شده در تصویر باال که برای نقاط گرهی   RMSرا بر روی تاثیر عوامل مختلف 

 مثلث بندی هوایی میباشد بررسی میکنیم . 

 ( را خروجی گرفت :  omega phi kappaهمچنین پارامترهای توجیه خارجی )

 

 



 مراجع

122 

 

 

 

را برای هر عکس نشان میدهد تصویر باال مقدار عناصر توجیه خارجی و داخلی  به همراه پارامتر های اضافی 

. 
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 تصویر باال عناصر ماتریس دوران را مشخص میکند .

 

 بررسی تاثیر عدم مشخص کردن قید و نقاط گرهی به صورت دستی بر روی نرم افزار : 

 میزان خطا به صورت زیر است : 

 

مشاهده میشود که با عدم مشخص کردن قید مقیاس مقدار خطا کاهش پیدا کرده است که مشابه با نتیجه 

میباشد چرا که باقی نقاط را از این قید خارج کرده و خطا کاهش پیدا میکند ، پارامتر های   australisنرم افزاز 

 دوربین هم به صورت زیر است : 
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 پارامتر های توجیه خارجی 

 

 ماتریس دوران .

 گرفتن یا سرشکن کردن پارامتر های مشخص شده  :  fixبررسی تاثیر  
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در نظر گرفتن پارامتر های مشخص شده ، مقدار خطا کاهش یافته است   fixبا توجه به خروجی های باال با 

نها و با در نظر گرفتن ا و این به این علت که خطای مربوط به ان پاراکتر ها بسیار اندک بوده و وجود نداشته است

 خطا بیشتر میشود .

 بررسی تعداد عکس ها  :  

 کاهش میدهیم و تاثیر انرا بررسی میکنیم :  24به  34در این مرحله تعداد عکس هارا از 

 

 دلیل باشد : 2با کاهش خطا روبه شده ایم که میتواند ناشی از  24به  34با کاهش تصاویر از 

 نظر نور دهی و یا زاویه عکس برداری  حذف عکس های نا مناسب از (1

به دلیل یکنواخت بودن و تغییرات ارتفاعی کمتر با  تعداد عکس کمتر به خطای کمتری خواهیم رسید  (2

.  
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 مراجع -5

 مراحل انجام یک پروژه برد کوتاه با نگارش امیر شاهرخ امینی 

  مقاله کاربرد جنایی برد کوتاه دکتر فرید اسماعیلی 

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

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

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

 مجید نور اهلل دوست(-برومند

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