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 مقدمه -1-1

د های آن ارائه در این فصل کلیاتی درباره تعاریف فتوگرامتری ، ویژگی های فتوگرامتری برد کوتاه و کاربر

 خواهد شد.

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

 

 

 کلیات فتوگرامتری برد کوتاه -2-1

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

می .ت شده باشندگیری و تفسیر بر روی عکس یا و سایر مدارکی با که استفاده از انرژی الکترومغناطیسی تابشی ثب

 .بندی نمود تقسیم بردکوتاهتوان فتوگرامتری را به شاخه های فتوگرامتری فضایی، هوایی، 

صاویر در زمره متر باشد، راهکارهای تهیه نقشه از آن ت 300طبق تعریف اگر فاصله دوربین تا جسم کمتر از 

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

تفاده از ربرداری می کند اخذ شوند، می توان با اسروی زمین )و یا نزدیک به زمین( و نزدیک به جسم تصوی

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

 

 

  فتوگرامتری برد کوتاه و فتوگرامتری هواییتفاوت  -1-2-1

ی شود که من خود باعث تفاوت اصلی بین فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه در نحوه تصویربرداری است که ای

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

کز تصاویر تا حد وه بر این فاصله بین مراقائم باشند و تصاویر کمترین دورانها را در سه محور داشته باشد. عال

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

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

ستفاده از دوربینی . در تصویربرداری برد کوتاه، شخص با ااما در فتوگرامتری برد کوتاه چنین فرضیاتی وجود ندارد

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

مین دلیل هنسبت به جسم بصورت قائم نبوده و همچنین فاصله مراکز تصاویر با یکدیگرتفاوت داشته باشد. به 

 .نمی توان از الگوریتم های فتوگرامتری هوایی استفاده نمود دیگر

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

 .ای به نام فتوگرامتری برد کوتاه می شود

 کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه -2-2-1

ه آنها:راوانی در صنایع مختلف و موقعیتهای مختلف دارد از جملفتوگرامتری برد کوتاه کاربردهای ف  

 کاربرد در صنایع نظامی و دفاعی  -1-2-2-1

 کاربرد در صنایع هواپیماسازی  -2-2-2-1

 کاربرد در صنایع خودرو سازی  -3-2-2-1

 کاربرد در صنایع پزشکی  -4-2-2-1

 کاربرد در باستان شناسی -5-2-2-1

 کاربرد در هیدروگرافی و زیرآب  -6-2-2-1
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 کاربرد در علوم قضایی و جنایی و... -7-2-2-1

 کلیات پروژه -3-1

 قسمت تقسیم می شود و در هر قسمت با یک نرم افزار کار خواهد شد. 3این پروژه  به 

 نرم افزار ها -1-3-1

1-1-3-1- Agisoft Photoscan 

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

های دیجیتالی را برای  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

ی سازد. تکنیک جلوه های ویژه و همچنین اندازه گیری غیر مستقیم اشیاء از مقیاس های مختلف مورد ممکن م

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

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

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

 :Agisoft PhotoScan نرم افزار قابلیت های کلیدی -1-1-1-3-1

 

 بررسی دقیق سطوح تصویر -

 عکس اندازه گیری ارتفاع سطوح اشیاء موجود در -

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

http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/software/
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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 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 -

 رل زمینی: نقشه برداری با دقت باالنقاط کنت -

 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- 

 

2-1-3-1- australis 

3-1-3-1- Center ContextCapture 

 Center ContextCaptureمحصول شرکت قدرتمند Bentley های سه طراحی و ساخت مدل افزار نرم یک

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

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

تعددی تهیه کنید و سپس های مهای 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

http://p30download.com/fa/software/category/network-internet/
http://p30download.com/fa/software/category/network-internet/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/
http://p30download.com/fa/graphic/category/image/stock-photo/


 فصل اول : مقدمه و کلیات

6 

 

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

 .استفاده کرد

شود یک یک نرم افزار پیشرفته آنالیز و نیز می D3Acute همچنین 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 داردار دهد. این نرم افزار برای اندازه گیری، آنالیز و مطالعه مدلاز آن در اختیار شما قر

  Center ContextCapture Bentley:افزار نرم کلیدی هایقابلیت -1-3-1-3-1

 های سه بعدیساخت پیشرفته مدل- 

 های سه بعدیهای معمولی به مدلعکس تبدیل- 

 های باالهای سه بعدی با کیفیتساخت آبجکت- 

 های سه بعدیمطالعه، آنالیز و ویرایش مدل- 

 های استانداردخروجی گرفتن در قالب فرمت- 

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

 قسمت اول پروژه -2-3-1

 د .بعدی صورت ساخته خواهد ش 3مدل   agisoft photoscan proز نرم افزار در این بخش با استفاده ا

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

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

 قسمت دوم پروژه -3-3-1

و  test fieldاز یک  canon 1100Dتصویر برداری توسط دوربین می باشد و   australisنرم افزار این بخش  

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

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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 قسمت سوم پروژه -4-3-1

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

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

 اهداف پروژه -5-3-1
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 دومفصل  -2

 

 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 

 مقدمه -1-2

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

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

 پردازیم.به شرح آن می

مراحل انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه 

کالیبراسیون دوربین 

 طراحی شبکه و تارگت گذاری 

 انواع دوربین 

استفاده  مدل ریاضی مورد 
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 مراحل انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه  -2-2

 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

 شبکه طراحی  -4

 عکس برداری  -5

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

 اندازه گیری عوارض  -7

 تولید محصول مورد نظر و نمایش اطالعات  -8

 تعیین هدف از اندازه گیری و خروجی های مورد نیاز  -1-2-2

مایش نتایج نیا  بسته به اجزای این بخش، سیستم کاری اعم از عکسبرداری، طراحی شبکه ، پردازش  و ارائه

 متفاوت خواهد بود. این مرحله شامل تعیین موارد زیر است :  

 ؟گیری چیست عارضه مورد اندازهویژگی های عارضه : -الف

 ثابت یا متحرک -

 کوچک یا بزرگ -

 برخورداری از شکل هندسی مشخص -

 پیچیدگی -
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 ناسب جهت انجام اندازه گیری ها برخورداری از بافت مشخص و م-

 

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

 دقت مورد نظر  -

 وسعت منطقه -

 فاصله تا عارضه و امکان دسترسی -

کنی رورت یک پارچه بودن اندازه گیری ها : * تاثیر بر نحوه بستن شبکه مختصات  * تاثیر بر نحوه سرشض -

 اندازه گیری ها

 

 مورد نیاز است؟ ییجی هاچه نوع خرو -پ

 تصاویر آرشیو، ترمیم شده،ارتوفتو  -

 دو بعدی با هدف القا سه بعدی :  *تصاویر پانوراما،اناگلیف و استریوگرام تصاویر -

 

ختصات یا ابر نقاط :  *کنترل کیفیت  *تعیین جابجایی ها و رانش عوارض در عمران ،صنعت میراث م-

 فرهنگی

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

 با بافت واقعی مدل های سه بعدی :  * ساده  * کامل -
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 انیمیشن -

 آماده سازی،تارگت گذاری و ایجاد سیستم کنترل  -2-2-2

 شامل موارد زیر است: 

 ربین نوردهی مناسب و تنظیم دو-1

 ایجاد بافت -2

 تارگت گذاری -3

 معرفی سیستم کنترل-4

 نوردهی  -1-2-2-2

 تر های مهم : پارام -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 

 شرایط نوری: -ب

  زیر نور طبیعی-1

 بری روشن(او غروب آفتاب،روز ها  بهترین زمان زمانی است که خورشید در ارتفاع کم باشد )زمان طلوع 
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  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

 قایسه با نور طبیعیشرایط بسیار نا مناسب تر در م 

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

 بهتر از فالش استفاده نشود مخصوصا فالش های خود دوربین  -

 زدیک تر باشد مشکل حاد تر است.نهر چه فالش به لنز دوربین  -

 ستفاده شود.تاجایی که ممکن است از نور چراغ های اطراف ا 

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

 .از دیافراگم بازتر / سرعت شاتر کمتر استفاده شود 

 دوربین ثابت نگه داشته شود. -

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

 ایجاد بافت  -2-2-2-2

 * هدف :

 اف مثل آب(ض شفایجاد سطح قابل تشخیص در عکسبرداری)عوار -
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 ایجاد عارضه جهت انجام پروسه تناظر یابی -

 * نحوه ایجاد بافت : 

 عارضه مایع : با استفاده از پودر  -

   عارضه جامد : روش مناسب تارگت گذاری -

 تارگت گذاری  -3-2-2-2

 * اهداف :

 فیکس کردن نقاط اندازه گیری/ایجاد بافت  -

  فیکس کردن نقاط گرهی /کنترل -

 گت ها :* انواع تار

 تارگت های منعکس کننده  -الف

 تارگت های پروژکتوری  -ب

 تارگت های میله ای  -پ

 تارگت های فلزی  -ت

  تارگت های کد دار -ث

 معرفی سیستم کنترل  -4-2-2-2

  هدف اصلی : متریک کردن اندازه ها که اصطالحا به آنgeoreferencing  .گفته می شود 
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 کاربرد های سیستم متریک 

 های واقعی  داشتن اندازه -

  بررسی روابط واقعی بین اشیا -

 مراحل 

 انتخاب سیستم متریک  -

 حذف خطاها  -

 انتقال به سیستم متریک :  -

 از طریق معرفی مقیاس  -الف

 ازه های آن مورد نیاز باشند:  مواقعی که فقط عارضه و اند -1

 مثال : آثار باستانی منقول مثل کوزه های،کتیبه ها ،اشیا باستانی 

 از طریق معرفی نقاط کنترل  -ب

 ند مواقعی که چندین مدل باید به هم متصل شو -1

 واقعی که اندازه های یک عارضه در طول زمان یا در شرایط مختلف با هم مقایسه شوند م -2

 مثال : بررسی رشد موجودات زنده ، بررسی جابجایی ها 

 

 ریق معرفی/ محاسبه المان های خارجیطاز  -پ
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 های سیستم های مختصات در برد کوتاه ویژگی  -1-4-2-2-2

  .سیستم مختصات کارتزین است 

  واحد سیستم مختصات متریک ولی در واحد های در حد میلیمتر و سانتی متر 

 هانی معموال سیستم های مختصات به صورت محلی تعریف می گردد و از سیستم های مرتبط با شبکه ج

های کاری آن پروژه  ها محدودیت محل دارند و معموال فضا..... به ندرت استفاده می شود زیرا gpsمثل 

 ها بهم ارتباطی ندارند.

 گیرد.ایجاد سیستم مختصات گاه بر روی عارضه انجام می 

 :جهت گیری سیستم مختصات متفاوت است 

  .معموال در راستای شاقولی است Yعموما جهت منفی محور  -

 

 تعیین مقیاس/ مختصات سیستم اندازه گیری  -2-4-2-2-2

 اده از نقاط کنترل اندازه گیری شده توسط روش های دیگر همچون نقشه برداری استف 

  .اندازه گیری دقیق طول بین چند نقطه ای که در مشاهدات اندازه گیری شرکت دارند 

  قرار دادنscale-bar تصویر برداری از آن ها: ها  با طول های کامال مشخص و دقیق در زمینه جسم و 

 وسیله کولیس( با دقت باال )معموال به scale-barدقت اندازه گیری طول  -

 ختلف اندازه گیری ها جهت اطمینان از ثبات آنها در شرایط م scale-barجنس مناسب  -

 کالیبراسیون  -3-2-2
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 علل انجام کالیبراسیون چیست ؟

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

 شامب فاصله اصلی و مختصات نقطه ی اصلی نیاز داریم.

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

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

 ی کالیبراسیون : پارامتر ها -1-3-2-2

 1موقعیت نقطه ی اصلی -الف

 2فاصله ی اصلی -ب

 خطاهای عدسی  –پ 

  3پارامتر افینیتی –ت 

 

 خطاهای عدسی :  -1-1-3-2-2

 اعوجاج : انحراف دسته اشعه های نوری از مسیر مستقیم

                                                           

1 Principal point of autocollimation 

2 Principal Distance 

3 Affinity 
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  : انواع اعوجاج 

 رادیومتریک : تاثیرگذار بر روی کیفیت تصاویر  –یک 

  سی نقطه بر روی سطح تصویرهندسی : تغییر مکان هند –دو 

  : انواع اعوجاجات هندسی 

آید ، نور شوند ، در ساخت آن ها خطاهایی به وجود میبه دلیل آن که عدسی ها به دست انسان ساخته می

 آید.کند و این خطا به وجود میهمانند قانون عدسی ها عبور نمی

  1اعوجاج شعاعی –یک 

مله ای ها جنور دارد که غیر ممکن است و برای مدل سازی آن از چند مدل سازی این خطا نیاز به ردیابی 

 استفاده می شود: 

  

 1-2معادله 

،  (rی آن از نقطه ی اصلی )که برای هر نقطه با توجه به فاصله 

اعوجاج در نقطه مرکز خطای شود. همچنین مدل میاعوجاج شعاعی  خطای

و ... ، ضرایب اعوجاج شعاعی هستند  k2و  k1و ضرایب  شعاعی صفر است

و  k1آیند ) معموال فقط و جزو پارامتر های کالیبراسیون به حساب می

k2  وk3 شوند(.در نظر گرفته می 

                                                           

1 Radial Symmetric 
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 ( : 2یا خروج از مرکزیت 1اعوجاج غیر شعاعی )مماسی –دو 

المان های لنز های  این خطا به خاطر هم مرکز و هم خط نبودن 

آید و در مقایسه با خطای شعاعی مقدار بسیار کمتری منفرد بوجود می

 دارد.

 پذیرد:مدل سازی آن نیز به کمک روابط زیر انجام می

 

 2-2معادله 

و ( rی آن از نقطه ی اصلی )که برای هر نقطه با توجه به فاصله 

شود. همچنین مدل میشعاعی  غیر اعوجاج ، خطای (x,yمختصات عکسی آن )

،  P2و  P1و ضرایب  شعاعی صفر است غیر در نقطه مرکز خطای اعوجاج

ضرایب اعوجاج غیرشعاعی هستند و جزو پارامتر های کالیبراسیون به 

 آیند.حساب می

 

 هم مقیاس نبودن تصویر ) افینیتی(  -2-1-3-2-2

ویر در دوجهت عمود بر هم را افینیتی گویند اختالف بین مقیاس تص 

 3. این خطا جزو اعوجاجات عدسی دوربین نیست  و به اعوجاج خطی

 معروف است و دو دلیل عمده دارد :

                                                           

1 Tengential 

2 Decentric 

3 Linear Distortion 
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 قرائت غیر دقیق مختصات عکسی نقاط –یک 

کشیدگی تصویر در فاصله ی عکسبرداری تا اندازه گیری، در  –دو 

 کساثر پروسه چاپ و ظهور یا اسکن ع

 پذیرد :مدل سازی آن نیز با استفاده از روابط زیر انجام می

 

 3-2معادله 

و جزو شوند(، ضرایب اعوجاج خطی هستند عنوان می B2و  B1) که گاها به صورت  Bو  Aکه در آن 

دو ضریب ، ضرایب تصحیح تغییر . به این آیندپارامتر های کالیبراسیون به حساب می

 شود.بعد فیلم نیز گفته می

 

 پذیرد :به طور کلی اعمال پارامتر های کالیبراسیون به نحو زیر انجام می

 

 4-2معادله 

یر ضرایب هم که در باشد. سامختصات نقطه ی اصلی می 0yو  0xمختصات عکسی نقطه و  x,yکه در آن 

 ضریب مربوط به تصحیح فاصله ی کانونی می باشد.  Δcقسمت قبل عنوان شدند و 
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 شوند :بنابر این معادالت شرط هم خطی به صورت زیر مطرح می

 

 5-2 معادله

 روش های کالیبراسیون : -2-3-2-2

سیون دوربین ها وجود دارد که در شرایط مختلف عمل نموده و توانایی حل روش های مختلفی برای کالیبرا

 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 

 ز انجام پروژه ، حین انجام پروژه بر اساس زمان انجام : قبل ا –دو 

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

 یا خاص 

   :روش های کالیبراسیون دقیق

 روش های آزمایشگاهی :   –الف 

 کالیبراسیون با استفاده از مولتی کلیماتور )نوری( -
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 تفاده از گونیومتر )نوری(کالیبراسیون با اس -

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

  کالیبراسیون دوربین با استفاده از عوارض زمینی -

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

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

 شود.استفاده می

 روش های محیطی : -ب

 کالیبراسیون تحلیلی با استفاده از خطوط مستقیم  -

 کالیبراسیون دوربین با استفاده از ستارگان -

  1کالیبراسیون در حین کار -

  Self Calibrationکالیبراسیون به روش  -

ربرد الیبراسیون محیطی بیشتر مختص دوربین های غیر متریک است و از آن جا که در کاتکنیک های ک

وش های محیطی رها مورد نظر است ، های فتوگرامتری برد کوتاه ، کالیبراسیون سریع و کم هزینه و دقیق دوربین

 گیرند. بیشتر مد نظر قرار می

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

                                                           

1 On-The-Job 



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

22 

 

 

 : 1تست فیلد -1-2-3-2-2

ه باشند و تواند مختصات زمینی داشته باشند یا نداشتتعریف : مجموعه ای از نقاط مشخص و منظم که می

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

ه چهار یمومی آن شمال چندین تارگت می باشد که در سه انواع متنوعی از تست فیلد وجود دارد. نوع ع

 شوند.صفحه یافت می

 باشد.تنها مشکل تست فیلد ، نگهداری آن برای مدت طوالنی می

 ود.ردقت و درجه اطمینان مقادیر پارامتر های کالیبراسیون با افزایش تعداد تارگت ها باال می

 ن کرد.پارامتر توجیه داخلی را تعیی 8جیه داخلی و پارامتر تو 6توان تارگت می 7با استفاده از 

 

 کالیبراسیون در حین کار : -3-3-2-2

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

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

                                                           

1 Test Field 
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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، مییک تست فیلد مناسب که جسم را احاطه می

 نمود.

شکنی دسته ا در هر تصویر اخذ شده، امکان سربنابراین با وجود ثبت همزمان تصویر جسم و شبکه تارگت ه

 اشعه و محاسبه کالیبراسیون وجود خواهد داشت.

باشد که در آن ها مزیت عمده ی این روش ، توانایی استفاده ی مناسب از آن برای دوربین های متریک می

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

توان سرشکنی را جداگانه برای هر عکس انجام داد و پارامترهای دلیل 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.

 صویر برداری برای کالیبراسیون دوربین روش های مختلف ت -4-3-2-2

 کالیبره کردن با یک تصویر –الف 

 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 

 دد.مختلف محور دوربین نسبت به الگوی کالیبراسیون اخذ میگر
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 : 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. 

ضی به دست در صورت عدم استفاده از نقاط کنترل، المان های کالیبراسیون در یک سیستم مخصات فر

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

 طراحی شبکه -4-2-2

  هدف اصلی طراحی شبکه 

 تعیین شرایط انجام پروژه به منظور:

 ر ظدستیابی به دقت های مورد ن -

  .گیری شوند امکان اندازه گیری همه نقاطی که باید اندازه پوشش عارضه: -
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 طراحی در فتوگرامتری برد کوتاه  -1-4-2-2

 .به مراتب پیچیده تر نسبت به فتوگرامتری هوایی است 

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

 باشد.دهم میلیمتر یا بیشتر از چند میلیمتر (می

 ت همگن در هر سه راستای ضرورت تامین دقت به صورX,Y,Z 

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

 ویژگی های هندسی و طیفی دوربین مورد استفاده  -

 فاصله دوربین تا عارضه  -

مورد نیاز و تامین پوشش نقاط تعداد  و موقعیت ایستگاه های عکسبرداری در جهت دستیابی به دقت های  -

 عارضه 

 تعداد عکس های گرفته شده در هر ایستگاه  -

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

  زاویه بین پرتو های مربوط به هر نقطه از عارضه -

 

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

 اصول طراحی :  -الف

 : دستیابی به دقت های مورد نیاز  -یک 
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-یکی از جنبه های اندازه گیری فتوگرامتری برد کوتاه این است که شرایط هر پروژه منحصر به فرد می

باشد.چون محیط پیرامون اشیا فیزیکی تغییر می کند، طراحی اجزا شبکه فتوگرامتری در موفقیت پروژه ضروری 

تکلیف مواردی همچون انتخاب مشخصات دوربین تصویر برداری، تعداد  است. به طور کلی در طراحی شبکه باید

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

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

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

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

 

 6-2معادله 

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

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

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

)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 

 

 ه(: در نظر گرفتن محدودیت های جانمایی )جهت دسترسی به دقت و پوشش عارض -دو 

 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.
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 2-2شکل 

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

 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 -دوربین * قیود مرتبط با فاصله

 * 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:

  کیفیت تصویر : -الف
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 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  -

 ی(تعداد و موقعیت ایستگاه های عکسبردارتعیین هندسه عکسبرداری) -

 اندازه گیری های عکسی  تعیین وزن مشاهدات و تعیین دقت -

  بهینه سازی شبکه -

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

 به صورت زیر مطرح نمود:توان طراحی شبکه های فتوگرامتری را بر همین اساس،می
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ZOD 1پردازیم که در فتوگرامتری : 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 2تعیین کنیم در این فاز تعداد و محل دوربین  : در مرحله دوم یا فاز اول،  باید هندسه تصویر برداری را

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

 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

ان استقرار های مناسب ترسی به آن، امکبا توجه به قوانین اولیه )شکل عارضه و کیفیت دید و دس 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

 با توجه به محصوالت درخواستی و نیاز های پروژه  -

 مورد استفاده و سیستم اندازه گیری توجه به دوربین)موجود( با 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  -

 . تعیین حداکثر فاصله مجاز با توجه به شرایط باال 5

سبه شده با مقادیر حاصل از بازدید میدانی و افزایش تهداد عکس ها، تغییر دوربین یا . مقایسه فاصله محا6

 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

پیکسل مورد نیاز جهت اندازه گیری و بیشترین  . تعیین قطر تارگت مورد نیاز با توجه به حداقل تعداد8

 فاصله دوربین تا عارضه

 جمع بندی :  
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 .در گذشته هدف از طراحی شبکه،مینیمم کردن ایستگاه های دوربین بود 

 ( امروزه طراحی شبکه در واقع یک مسئله بهینه سازی استTOD) 

 اله در انجام کلیه پروژه ها محسوب با پیشرفت سریع تکنولوژی و از آنجا که دقت و سرعت مهم ترین مس

 می شوند مساله اتوماسیون طراحی شبکه مطرح است 

 دوربین عکسبرداری  -5-2-2

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

 متریک –یک 

 نیمه متریک –دو 

 غیر متریک  –سه 

 خصوصیات دوربین های متریک: -1-5-2-2

 دارای هندسه داخلی مشخص 

 اال دارای استحکام ب 

 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 

 توانایی رسیدن به دقت های زیر میلیمتر 

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

 حکام هندسی خوبی نیستند.دارای است 

  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 

 س دیگر المان های توجیه داخلی ممکن است از یک به پروژه به پروژه ی دیگر و یا حتی از عکسی به عک

 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: -3-5-2-2

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

  اغلب فاقد فیدوشال مارک 

 ای یک شبکه اغلب دارReseue کوچک 

 دارای ابعاد کوچکتر در مقایسه با دوربین های متریک 

 

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



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

33 

 

 فاصله گذاری پیکسل ها : موثر بر دقت اندازه گیری مختصات تصویری –الف 

ر حسب مساحت ی بزرگ، کارایی بهتری بوسعت سطح سنجنده ی دوربین : دوربین های دارای سنجنده -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 :  -5-5-2-2

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

 فاده از فاصله ی کانونی کوچکتر ، خطاهای اعوجاج لنزی را افزایش خواهد داد.است 

  استفاده از فاصله ی کانونی بزرگتر ، ابهامات تناظریابی نقطه ای را کاهش و دقت اندازه گیری را بهبود

 دهد ، ولی امکان از بین رفتن یکپارچگی مدل وجود دارد.می

 

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

 قت حدودی درخواستی مدل نهایید 

 ی شیئی که باید مدل شود.کمترین فاصله 

  کمترین و بیشترین تعداد تصویر یک پروژه 

 نیاز به تصاویر رنگی یا سیاه و سفید 
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  سهولت حمل و نقل 

  حداکثر زمان الزم برای اخذ تصویر در محل و سپس پردازش آن ها 

 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 

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

 15ه ی بین عکس های اخذ شده باید بیش از آورد. زاویی 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 

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

 

آموزش و اجرای پروژه توسط نرم 

 Agisoft PhotoScanو  Australis7افزار 

Professional  وContextCapture Center 

Master 

 

 

 

1 مقدمه 

2  مراحل کار با نرم افزارAgisoft PhotoScan 

3  مراحل کار با نرم افزارAustralis7 

4  مراحل کار با نرم افزارContextCapture 
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 مقدمه -1-3

. حال به بررسی روند ر مختلف مدل سه بعدی ایجاد گرددتا توسط سه نرم افزا بر آن استدر این پروژه قصد 

 .ک از این سه نرم افزار پرداخته می شودسه بعدی سازی در هر ی

 Agisoft PhotoScan Professionalر مراحل کار با نرم افزا -2-3

 برای انجام این پروژه از دوربین گوشی همراه استفاده شده است.

 

 agisoft: محیط نرم افزار  1-3شکل 

 انجام کار در این نرم افزار به ترتیب زیر می باشد.مراحل 

 مرحله اول -1-2-3

وارد نرم افزار نماییم. از دستور زیر جهت  یری را که جهت مدلسازی اخذ شده،یست تصاودر مرحله اول می با

 :ام این کار استفاده می شودانج

𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑓𝑙𝑜𝑤 → 𝑎𝑑𝑑 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑠 
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 : افزودن تصویر 2-3شکل 

 

 مرحله دوم -2-2-3

افزار شدند، می بایست تارگت ها در تصاویر مشخص گردند. یکی از قابلیت های پس ازاینکه تصاویر وارد نرم 

بصورت بارز این نرم افزار، شناسایی تارگت ها بصورت اتوماتیک می باشد. با استفاده از دستور زیر تارگت ها را 

 :اتوماتیک شناسایی می گردند

𝑡𝑜𝑜𝑙𝑠 → 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠 → 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠 

 

 : تارگت یابی 3-3شکل 
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بدین ترتیب که،  م افزار به تارگت را مشخص می کندمیزان حساسیت نر teloranceدر این پنجره، گزینه ی 

تر هرچه این عدد کمتر باشد، میزان حساسیت کمتر، در نتیجه امکان شناسایی تارگت های اشتباه در آن بیش

 است.

پس از پایان این مرحله، با کلیک بر روی هر عکس، تارگت هایی که شناسایی شده به همراه کدشان بر روی 

 هر عکس به نمایش در می آیند.

 

 تارگت های شناسایی شده در یک تصویر:  4-3شکل  

 

اده شده اند، اتوماتیک یا کددار می باشند. این تارگت ها کمک می ستفهایی که در این نرم افزار اتارگت 

تارگت ها را بر روی یک عکس شناسایی نموده و کد  template matchingنند تا نرم افزار به کمک تکنولوژی ک

 سپس تارگت های مشابه را در عکس های دیگر شناسایی کرده، کد یکسان به آنها دهد. ،دهی نماید
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 ممرحله سو -3-2-3

ی تصاویر تا به کمک آنها عناصر توجیه خارج ( استkey pointsهدف در این مرحله شناسایی نقاط کلیدی )

 :ی بایست با دستور زیر اجرا شود. این کار را مرا محاسبه گردند

𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑓𝑙𝑜𝑤 → 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑔𝑛 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑠 

 

 : محاسبه پارامترهای توجیه خارجی عکس ها 5-3شکل 

 

هایی که در این مرحله شناسایی گردیدند، همان تارگت هایی هستند  seed pointبخشی از نقاط کلیدی یا 

بدین معنا که وقتی الگوریتمی بر روی تصاویر  که نرم افزار شناسایی نمود. این نقاط ماهیت اطالعاتی باالیی دارند،

 نقاط به صورت کامال منحصر به فرد به نمایش در می آیند.، این اعمال گردد
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 نمونه ای از نقاط کلیدی شناسایی شده:  6-3شکل 

 مرحله چهارم -4-2-3

، به کمک این نقاط پارامترهای توجیه خارجی عکس ها را کار نقاط کلیدی را شناسایی شدهتا به اینجای 

 .ا تشکیل داده و حل می گردندبه، معادالتشان رمحاس

ر از دستور زیر استفاده می . برای این کا( بدست آیندdense cloudابرنقاط )می بایست در این مرحله  حال

 :شود

𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑓𝑙𝑜𝑤 → 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑢𝑑 

 

 ایجاد ابر نقطه:  7-3شکل 
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درجات خاکستری به آنها  اولیه که از تصاویرابر نقاط دارای بافت هستند همانطور که مالحظه می شود، این 

 اطالق گردیده است.

 

 نمونه ای از ابرنقاط شناسایی شده:  8-3شکل 

 مرحله پنجم -5-2-3

 نقاط می باشد، این مرحله با دستور زیر اعمال می گردد:این مرحله، مثلث بندی ابر

𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑓𝑙𝑜𝑤 → 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑠ℎ 

 

 ثلث بندی ابرنقاط: م 9-3شکل 
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آن  همانطور که در تصاویر باال مالحظه می شود، خروجی این مرحله فاقد بافت می باشد و می بایست به

 بافت اعمال نمود.

 

 ابر نقطه مثلث بندی شدهنمونه ای از :  10-3شکل 

 مرحله ششم -6-2-3

 :ر به مدل سه بعدی منتقل می شوددر نهایت با استفاده از دستور زیر بافت را از تصاوی

𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑓𝑙𝑜𝑤 → 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒 

 

 : بافت دهی 11-3شکل 
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 یک به یک نمودن مدل یا اعمال مقیاسمرحله هفتم:  -7-2-3

پس از انجام مراحل باال، یک مدل سه بعدی ایجاد گردید، اما این مدل در حال حاضر یک به یک نیست. 

 .دندست مقیاس را تعیین و تعریف گرجهت یک به یک نمودن آن می بای

که تمامی تارگت ها شناسایی شده  markersو پنجره ی  referenceای تعریف مقیاس کافیست در قسمت بر

نتخاب نموده، کلیک ا ctrlدر آنجاست، دو تارگتی که فاصله ی میانشان معلوم و اندازه گیری شده است را با دکمه 

شده و فاصله اندازه گیری شده  scale barد بخش ، در نهایت وارانتخاب شود create scale bar، گزینه راست کرده

می بایست  referenceو در پایان جهت اعمال این مقیاس بر روی مدل، از نوار ابزار  بر حسب متر در آن وارد  را

می توان جهت بررسی  تا مقیاس واقعی اعمال گردد و مدل یک به یک شود. شودکلیک  updateبر روی گزینه ی 

و از نوار ابزار ه که طول بین آن ها معلوم است انتخاب شده دو نقط ،افزار مانند تعیین مقیاسدقت در این نرم 

reference  بر رویview estimate به نمایش  وتا فاصله اندازی گیری شده بر اساس مقیاس اعمال  کرده کلیک

 درآید.

 

 دهی: مقیاس  12-3شکل 
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 Australis7مراحل کار با نرم افزار  -3-3

 .می باشد Target base این نرم افزار یک نرم افزار

یک اختالف کنتراست شدید ایجاد میکند و باعث می شود تا نرم افزار بتواند مرکز را به عنوان یک تارگت 

وعه و همچنین ممج ی سفید رنگ تارگت به عنوان یکنقطه ی منحصر به فرد شناسایی کند. تمامی محدوده 

 .شود مرکز ثقل آن به عنوان یک نقطه ی منحصر به فرد درنظر گرفته می

 .ن استویا میدان آزم Test Field فضایی که برای این نرم افزار باید ساخته شود یک فضای

 .استفاده کرده ایم  canon 1100D همانگونه که میبینید در این پروژه از دوربین

 0.0005m برابر است با pixel size و از طریق محاسبات ابعاد 18mmین دوربین برابر بافاصله ی کانونی در ا

 وارد نموده و تایید می نماییمبه دوربین  مربوطپارامتر های دوربین را در پنجره ی 

 

 australisمحیط نرم افزار  : 13-3شکل 
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 :مرحله اول -1-3-3

 :جهت انجام پروژه ابتدا باید عکس ها را وارد نرم افزار کنیم از دستور زیر حهت انجام این کار استفاده میکنیم

 𝑓𝑖𝑙𝑒 → 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 
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 :مرحله دوم -2-3-3

برای انجام این کار می بایست از نوار  .در این مرحله باید میان تارگت های تصاویر تناظریابی صورت گیرد

س اول سپس دو تصویر اول را باز نموده و تمامی تارگت های عک ،را فعال کرده point referncing نرم افزارابزار 

 .گردندرا با عکس دوم توجیه 

 

باید  کنیم. عکس باقیمانده توجیه می 11این روند را برای تمامی تصاویر تکرار میکنیم یعنی عکس اول را با 

 .گرددم توجیه ئقارا با یکدیگر سپس تصویر افقی اول با تمامی تصاویر توجه داشت که ابتدا تصاویر افقی 
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ابتدا نقاطی که در گوشه های تصویر اول هستند را نسبت به یکدیگر توجیه  می بایست که الزم به ذکر است

گر ابتدا چرا که ا .صفحه نقطه بگیریم و سپس در قدم دوم نقاط میانی را دخیل کنیم ر سههبه عبارتی از  .نماییم

به این علت که نرم افزار به صورت  ،تمامی نقاط یک صفحه را با نقاط متناظرشان در صفحه ی دیگر توجیه نماییم

کند و  ضرایب معادالت بر روی آن صفحه برازش پیدا می و معادالت ،آنالین سرشکنی دسته اشعه را حل میکند

 .میدهد  error صفحه ی دیگر شویم نرم افزار واردوقتی 

نقاط را در   3D viewتوانیم با گزینه ی می ،پس از اینکه تمامی نقاط را در تمامی عکس ها توجیه نمودیم

 .فضای سه بعدی به نمایش درآوریم

 :مرحله سوم -3-3-3

 .نماییم وارد ScaleBar جهت ایجاد مقیاس باید. در این حالت مدل سه بعدی همچنان فاقد مقیاس می باشد

است واحد اندازه گیری را تنظیم نموده و برای انجام این کار از دستور زیر استفاده  در این مرحله ابتدا الزم

 :میکنیم
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𝑒𝑑𝑖𝑡 → 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 → 𝑠𝑒𝑡 𝑜𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡  

 

نوع  نمودنتعیین  انندم ،همانطور که در تصویر باال مالحظه میگردد این پنجره قابلیت های دیگری نیز دارد

 .گت مورد استفادهرتا

 :یاس دهی انجام شود که برای این کار مطابق دستور زیر عمل میکنیمقمحال پس از تعیین واحد باید 

𝑒𝑑𝑖𝑡 → 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 
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همانطور که مالحظه میگردد جهت مقیاس دهی باید نام مقیاس دو نقطه موردنظر و فاصله اندازه گیری شده 

 Database نموده تا به قسمت add را ScaleBar سپس .منماییاین قسمت وارد در ن دقت اندازه گیری را و همچنی

entries اضافه گردد. 

 set در فضای مدل باید در فضای سه بعدی راست کلیک کرده و  ScaleBar در نهایت جهت وارد کردن

scale بر روی گزینه، را انتخاب نماییم get from DB ه وکلیک کرد ScaleBar تعریف شده را انتخاب میکنیم. 
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پس از راست  Distance جهت چک کردن فواصل دیگر نیز می توانیم با انتخاب دو نقطه و زدن گزینه ی

 .را به نمایش درآوریم  ScaleBar فاصله محاسبه شده بر اساس این ،کلیک
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 :مرحله چهارم -4-3-3

را   3D Textcure mappingگزینه ی  3D view در فضایاین مرحله بافت دهی است.جهت انجام این کار 

 را انتخاب کرده و راست کلیک می (دور تا دور)از نوار ابزار نرم افزار انتخاب نموده و نقاط گوشه ی هر صفحه 

به همین ترتیب تمامی صفحات را ایجاد کرده و در اصطالح مدل را بافت دهی می  .کنیم تا صفحه ایجاد شود

 .نماییم

 

 

 :مرحله پنجم -5-3-3

سیستم مختصات در فضای سه  محورهایباشد . جهت تغییر  این مرحله مربوط به سیستم مختصات می

را انتخاب می نماییم. در پنجره ای که ایجاد میگردد نقطه مبدا و  1-2-3بعدی راست کلیک کرده و گرینه ی 

 .را وارد میکنیم y و x جهت محورهای
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 :مرحله ششم  -6-3-3

خواهیم فایل های  حال می چنین مقیاس دهی گردید. ضای سه بعدی ایجاد و همفار مدل در تا این جای ک

 .خروجی نرم افزار را دریافت نماییم

 : کنیم ابتدا پنجره زیر را باز می برای دریافت اولین سری از خروجی ها،

𝑒𝑑𝑖𝑡 → 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 

 .هارا فعال نموده و تایید میکنیم output در این پنجره تیک های مربوط به

بستگی پارامتر ها وااین خروجی ها شامل عناصر توجیه داخلی و خارجی , مختصات تصویر و ماتریس 

(correlation) باشد یم. 

به همین علت است که در هر ایستگاه تصویر برداری بهتر  ،وابستگی پارامتر ها باید تا حد ممکن کم باشد

 .نماییمدرجه عکسبرداری  90ف زاویه ی است دوبار با اختال

 



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

53 

 

به  ،مختصات نقاط را در سیستم مختصاتی که قرار داریم∑ 3D همچنین میتوانیم با استفاده از گزینه ی 

دقت هایی که در این قسمت وجود دارد  کواریانس داشته باشیم. نرم افزار از-ریس واریانستهمراه دقت و ما

 .دهد قرا می z و y و x به عنوان دقت های  Project    summery میانگین گرفته و در بخش

 residualsگزینه  نموده،کلیک  list  2Dهمچنین جهت محاسبه ی درجه آزادی مدل کافیست برروی 

 ،ایجاد می گردد که در آن عالوه بر درجه آزادی text یک فایلنماییم. باقیمانده( را انتخاب کرده و آن را ذخیره )

 ..دهد را نیز در اختیار ما قرار می عکسیهدات باقیمانده مشا

پارامتر های  که در این صورتکرده  export را در قالب یک فایل توانیم پارامتر های دوربین همچنین می

بدیهی است هرچه از مرکز  . خواهد گرفتدر اختیارمان قرار  ات دوربینتوجیه داخلی به همراه نمودار اعوجاج

 .جاجات نیز افزایش می یابددورتر شویم میزان اعو

 :این نرم افزار قابلیت شناسایی تارگت به صورت اتوماتیک را با استفاده دستور زیر داردهمچنین 

𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑔𝑒𝑎𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 → 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑎𝑙 → 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 → 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡 
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 :نیمک از دستور زیر استفاده می آن ها جهت کامل شدن شناسایی تارگت ها، پس از

ℎ𝑜𝑡𝑜𝑔𝑒𝑎𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 → 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 

 

 .شوند شناسایی می مه نمی باشندکه کددار  یتارگت های سایر ین ترتیبدب
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 ContextCapture Center Masterمراحل کار با نرم افزار  -4-3

 مرحله اول -1-4-3

یست مشخصات اولیه ی پروژه را در آن پس از باز کردن نرم افزار، صفحه ای ظاهر می گردد که در آن می با

 وارد نماییم.

 

 

 مرحله دوم -2-4-3

پس از تعریف پروژه، می بایست تصاویر را به محیط نرم فزار وارد نماییم. برای این کار از دستور زیر استفاده 

 می کنیم:

𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑠 → 𝑎𝑑𝑑 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑠 → 𝑎𝑑𝑑 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 
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 مرحله سوم -3-4-3

قادر به تشخیص  agisoftحله، مرحله شناسایی تارگت ها می باشد. این نرم افزار برخالف نرم افزار این مر

اتوماتیک تارگت ها نمی باشد و می بایست تمامی تارگت های موجود در تمامی عکس ها توسط کاربر به صورت 

 دستی تعریف گردد.

 برای این کار از دستور زیر استفاده می نماییم:

𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦𝑠 → 𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 

 

 

نموده و پس از نام گذاری آنها، در تمامی  addپس از باز شدن پنجره با کلیک بر روی عالمت بعالوه، نقاط را 

 عکس ها تارگت را مشخص می نماییم. این کار را می بایست برای تمامی تارگت ها بصورت جداگانه انجام دهیم.
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 رممرحله چها -4-4-3

 editپنجره  surveysیا مقیاس می باشد. برای این کار از همان قسمت  datumاین مرحله اعمال 

positioning constraint  را باز می نماییم، بر روی عالمتadd positioning constraint  کلیک نموده و سپس

add scale constraint  انداز گیری شده است، انتخاب کرده را انتخاب می نماییم. حال دو نقطه ای را که طولشان

 و به عنوان قید مقیاس وارد مدل می نماییم.

 

 



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

58 

 

 مرحله پنجم -5-4-3

 این مرحله مربوط به مثلث بندی هوایی می باشد. دستور اجرایی آن به صورت زیر است:

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 → 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑖𝑡 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

 بخش های مختلفی است. در بخش اول اسم فایل خروجی را وارد می نماییم.  پنجره ای که باز می شود شامل
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می باشد که مهم ترین بخش این مرحله است. در این  positioning/georeferencingبخش بعدی مربوط 

 را مشخص نموده و وارد بخش نهایی می گردیم. use positioning constraint on user tie pointsبخش گزینه 

 

برای این پارامترها، آن ها ر ا نیز در سرشکنی  adjustبخش نهایی مربوط به پارامترهای توجیه داخلی می باشد. با انتخاب گزینه 

 انجام گیرد. self calibrationدخیل نموده تا 

 

 ام هیچگونه پردازشی نخواهد بود.)موتور( نرم افزار باز نشود، این نرم افزار قادر به انج engineمی بایست توجه داشت، تا زمانی که 
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 مرحله ششم -6-4-3

 در نهایت نوبت به سه بعدی سازی می رسد. بدین منظور از دستور زیر استفاده می نماییم:

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 → 𝑛𝑒𝑤 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 → 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑤 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

انتخاب نموده و همچنین به منظور تحت وب در آوردن  3D meshمی بایست در این پنجره نوع خروجی را 

 را فعال نماییم. web readyمدل ها، گزینه 

 

 



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

61 
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 چهارم فصل -4

 

ارزیابی کلی، نتيجه گيري و ارائه 

  پيشنهادات

 

 

 

 

  

 

مقدمه 

Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. 
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 مقدمه -1-4

 ار.در این بخش هدف بررسی برخی از پارامترهایی است که بر روی مدل نهایی تاثیر گذارند در هر سه نرم افز

 Agisoftارزیابی نرم افزار  -2-4

 عوامل موثری بر کیفیت خروجی و دقت آن موثر اند. در این قسمت از گزارش به بخشی از این روش ها پرداخته شده است.

 حضور یا عدم حضور تارگت -1-2-4

تصاویر را یکبار با شناسایی تارگت ها مدلسازی می نماییم. دقت را از این طریق بر آورد کرده و با دقت 

 اصل از مدلسازی بدون شناسایی تارگت ها مقایسه می نماییم.ح

 با شناسایی تارگت -1-1-2-4
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 بدون شناسایی تارگت -2-1-2-4
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همانطور که مشاهده می شود با مقایسه  دقت های این دو روش می توان نتیجه گرفت، دقت مدل با تارگت 

لت است که تصاویر ما دارای مختصات بوده و بهتر از بدون تارگت می باشد. البته این مقدار بزرگ دقت به این ع

این دقت نیز در آن در آن مختصات بیان گردیده اند. درنتیجه تنها می توان از طریق مقایسه ی دقت ها روش ها 

 را نسبت به یکدیگر ارزیابی نمود.

 تعداد تصاویر -2-2-4

 عکس 16 -1-2-2-4
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 عکس 8 -2-2-2-4
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عکس کاهش می  8اد می گردد. سپس تعداد عکس ها به این مدل در ابتدا با استفاده از شانزده تصویر ایج

دهیم. متاسفانه در حالت دوم نرم افزار قادر به تشخیص چهره نمی باشد در نتیجه دریافت می شود، جهت تعیین 

 مدل کامل صورت می بایست یک حداقل تعداد تصاویری جهت مدلسازی کامل وارد نرم افزار گردد.

 Australisارزیابی نرم افزار  -3-4

عوامل مختلفی بر روی یک پروژه تاثیر گذلرند که می بایست تاثیر آنها را ارزیابی نمود تا در پروژه های آتی 

 از آنها بهره برد. در این بخش قصد داریم برخی از این عوامل برای هر سه نرم افزار بپردازیم.

بین عکسبرداری، نوع عارضه، نوع تست تابع عوامل مختلفی از جمله نوع دور agisoftاین نرم افزار نیز همانند 

 ها و ... می باشد. scale barفیلد، تعداد تارگت ها، تعداد ایستگاه های عکسبرداری، تعداد 

 در این بخش به سه تا این عوامل خواهیم پرداخت.

  مقیاس  -1-3-4

ر این بخش ها مقیاس مدل را تعیین می نمایند. د scale barهمانطور که در بخش قبل عنوان نمودیم، این 

می خواهیم نحوه ی عملکرد و تاثیرگذاری آن ها را بر روی دقت مدل بررسی نماییم. برای انجام این کار مدل را 

انجام می دهیم و با بررسی و مقایسه دقت به نتایجی  scalebarو دو  scalebar، با یک scaleدر سه روش بدون 

 در این باره می پردازیم.
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 بدون مقیاس -1-1-3-4

ای سرشکن می نماییم. در این صورت دقت به  scalebarدل را بدون در نظر گرفتن هیچگونه در ابتدا م

 صورت زیر نمایان  می گردد.

 

 scalebarبا یک  -2-1-3-4

به نرم افزار معرفی می کنیم و آن یک طول بعنوان مبنای مقیاس  scalebarدر این مرحله یک طول را بعنوان 

 نرم افزار در نظر گرفته می شود.
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 scalebarبا دو  -3-1-3-4

تعریف می نماییم و مقیاس را با استفاده از این دو طول برآورد  scalebarدر این بخش دو طول را بعنوان 

 می کنیم.



 ارزیابی کلی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات:  چهارمفصل 

70 

 

 

 

با بررسی روش اول و دوم یا همان بدون مقیاس و با مقیاس و مقایسه ی دقت های نسبی و مقدار خطا می 

برابر است و تغییری نمی کند ولی میزان خطا تغییر می کند چرا که بینیم که در هر دو روش مقدار دقت نسبی 

 میزان خطا وابسته به مقیاس است.

اما با مقایسه روش دوم و سوم در خواهیم یافت که با معرفی دو طول نسبت به یک طول دقت نسبی افزایش 

 می یابد ولی خطا بطور متغیر تغییر می کند.
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 تعداد تصاویر  -2-3-4

عکس تقلیل داده، دقت نسبی و خطا را بررسی  3و  4، 6، 8، 10به  12ترتیب تصاویر را از در این بخش به 

 می نماییم.

 عکس 12 -1-2-3-4
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 عکس 10 -2-2-3-4
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 عکس 8 -3-2-3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ارزیابی کلی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات:  چهارمفصل 

74 

 

 عکس 6 -4-2-3-4
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 عکس 4 -5-2-3-4
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 عکس 3 -6-2-3-4

 

 

عکس تقلیل  10عکس به  12تصاویر را از با بررسی و مقایسه دقت نسبی در خواهیم یافت زمانیکه تعداد 

می دهیم، دقت نسبی افزایش می یابد. احتمال دارد این افزایش دقت بدلیل پایین بودن کیفیت تصاویر حذف 

 شده باشند و یا ممکن است ازدیاد تصاویر خود باعث ایجاد خطا گردد.

عکس برسیم  3ابد. زمانیکه به عکس تصاویر را کمتر کنیم، دقت نسبی کاهش می ی 10اما زمانی که از 

 عکس وجود ندارد. 3درخواهیم یافت که امکان پردازش با 
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 حذف تارگت  -3-3-4

 بدون حذف تارگت -1-3-3-4

 سرشکنی می نماییم. test fieldدر این روش مدل را بدون حذف تارگتی از 
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 حذف تارگت های کناری -2-3-3-4

رشکنی را مجددا انجام داده و دقت را در این روش تارگت های کناری تست فیلد را حذف می نماییم، سز

 برآورد می کنیم.
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 حذف تارگت را می توان به دو صورت انجام داد.

 حذف از یک عکس -1-2-3-3-4
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 حذف از تمامی تصاویر -2-2-3-3-4

 

 

در هر دو حالت دقت کاهش می یابد، اما در حالت دوم تغییرات شدید تر است، احتماال علت کاهش شدید 

 هد بود.درجه آزادی خوا

 

 

 

 



 ارزیابی کلی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات:  چهارمفصل 

81 

 

 حذف تمامی تارگت ها -3-2-3-3-4

 در این روش تمامی تارگت های تست فیلد را حذف می نماییم.
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همانطور که مالحظه می شود، با حذف کامل تست فیلد دقت به طرز چشمگیری کاهش می یابد. علت آن 

شبکه باقی می  این است که تست فیلد باعث فیت شدن شبکه می شود و در نتیجه با حذف آن تنها عارضه در

 ماند و شبکه قادر به فیت شدن دقیق نمی باشد.

 Context Captureارزیابی نرم افزار  -4-4

برای این نرم افزار نیز روش های مختلفی جهت ارزیابی دقت وجود دارد. به بررسی برخی از این روش ها می 

 پردازیم.

 تغییر پارامترهای اعوجاجات -1-4-4

 تمامی پارامترها سرشکن گردند -1-1-4-4

 

 اج شعاعی حفظ شونداعوج -2-1-4-4
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 فاصله کانونی حفظ شود -3-1-4-4

 

 rmseهمانگونه که در جداول باال مشاهده می شود، اگر اعوجاج شعاعی وارد مشاهدات سرشکنی نشوند، 

مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. در نتیجه واضح است که تصاویر آلوده به اعوجاجات شعاعی بوده و می بایست 

 تصحیح شوند. 

 ست عدم دخالت هر کدام از پارامترهای توجیه داخلی در سرشکنی باعث افزایش خطا می گردد.بدیهی ا

 تغییر تعداد تارگت های معرفی شده -2-4-4

 پنج تارگت معرفی شوند -1-2-4-4

 

 

 دو تارگت معرفی گردند   -2-2-4-4
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نان افزایش یابد، در حالیکه نتیجه عکس آن است. چ rmseدر اینجا انتظار می رود با کاهش تعداد تارگت ها 

برداشت خواهد شد که تارگت های استفاده شده در این پروژه مشکل دارند و یا اینکه بعلت دستی تعیین شدن 

 این تارگت ها دچار خطا گردیده اند.

 تعریف یا عدم تعریف مقیاس -3-4-4

 تعریف مقیاس -1-3-4-4

 

 عدم تعریف مقیاس -2-3-4-4

 

د. علت می تواند ناشی از عدم از جداول باال نتیجه گیری می شود که با تعریف مقیاس دقت کاهش می یاب

 اندازه گیری دقیق طول باشد و یا دقیق نبودن تارگت ها نیز خود عاملیست برای توجیه چنین رخدادی.
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 مراجع -5

 مقاله کاربرد جنایی برد کوتاه دکتر فرید اسماعیلی 

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

 

 راحل انجام یک پروژه برد کوتاه با نگارش امیر شاهرخ امینیم 

 زمینه 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
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