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فصل دوم :اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 -1فصل اول

مقدمه و کلیات

 تعریف فتوگرامتری و انواع آن
 تعریف فتوگرامتری برد کوتاه
 کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه
 اهداف تحقیق
 ساختار گزارش
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 1-1تعریف فتوگرامتری و انواع آن
فتوگرامتری از سه کلمه ( photoعکس-تصویر)( gramma،وسیله اندازه گیری) و ( metronسیستم اندازه گیری
) تشکیل شده است و به طور کلی از نظر علمی به علم و هنر و تکنیک بدست آوردن اطلاعات قابل اعتماد درباره
عوارض فیزیکی و محیط از طریق ﺛﺒت ،اندازه گیری و تﻔسیر بر روی عکس و یا سایر مدارکی که با استﻔاده از
انرژی اﻟکترومﻐناطیسی تابشی ﺛﺒت شده باشند گﻔته می شود.
عکس مهمترین منﺒع اطلاعاتی در این علم می باشد و اصول کار فتوگرامتری بر روی عکسهای هوایی است.
به طور کلی فتوگرامتری از نقطه نظر فاصله دوربین تا شی به سه دسته کلی تقسیم شده است:
 فتوگرامتری فضایی
 فتوگرامتری هوایی
 فتوگرامتری برد کوتاه
فتوگرامتری فضایی تصویر برداری توسط فضاپیماها و ماهواره ها گرفته می شود و ماهواره ها دوربین را حمل
می کنند و در فتوگرامتری فضایی فاصله دوربین تا شی بین  252تا  42222کیلومتر است.
در فتوگرامتری هوایی عکسها توسط هواپیما یا هلیکوپتر گرفته می شود و از موارد استﻔاده آن می توان به تهیه
نقشه ه ای توپوگرافیک و کاربری ها با جزییات اشاره نمود  .معموﻟا در فتوگرامتری هوایی فاصله دوربین تا شی
بین  022تا  422222کیلومتر است.

4

فصل دوم :اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 2-1تعریف فتوگرامتری برد کوتاه
فتوگرامتری برد کوتاه شاخه ای از علم فتوگرامتری است که با استﻔاده از آناﻟیز تصاویر اخذ شده از فاصله
نز دیک ،به اندازه گیری ،برداشت و مدﻟسازی اجسام و محوطه ها می پردازد و در آن هدف تهیه نقشه های
توپوگرافی از عکس های هوایی نیست بلکه به دﻟیل فاصله کوتاه بین دوربین تا شی می توان محصوﻟات
متنوعی مانند مختصات سه بعدی ،نقشه های خطی ،عکس ترمیم شده و ارتوفتو ،مدﻟهای سه بعدی و ...توﻟید
نمود.
فتوگرامتری برد کوتاه با استﻔاده از تعد ادی دوربین و اخذ چندین تصویر همزمان به کمک اﻟگوریتم های
پردازش تصویر می تواند به دقت های باﻟایی برسد که قابل رقابت با سایر روش ها است و در بسیاری از
موارد می تواند بهترین راه حل ممکن باشد به طور مثال در مواردی که عارضه در دسترس نیست  ،عارضه
طلب است و ان دازه گیری های آنی مورد نیاز است  ،زمانی عارضه بسیار کوچک است و بسیاری از موارد دیگر
فتوگرامتری برد کوتاه تنها راه حل ممکن برای حل مشکلات است .به طور کلی از جمله مزایای فتوگرامتری
برد کوتاه به دقت باﻟای آن (دقت در فتوگرامتری معموﻟا به صورت نسﺒی بیان می شود) ،عدم با تماس
عوارض(که مناسب برای عوارض حساس یا شکننده است) ،قابلیت انعطاف (اندازه گیری های موضعی،تعیین
جابجایی ها)،قابل حمل بودن(زیرا فقط نیاز به دوربین های دستی و تعدادی تارگت کوچک است) و امکان
اندازه گیری نقاط به تعداد زیاد اشاره نمود.
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 3-1کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه
فتوگرامتری برد کوتاه کاربردهای بسیاری در صنعت ،باستان شناسی ،پزشکی ،معماری ،مهندسی عمران ،جرم
شناسی و تصادفات ،بیمه و  ....دارد  .اﻟﺒته امروزه با در اختیار داشتن انواع دوربین های دیجیتاﻟی و ظهور
جدیدترین فناوری ها کاربردهای جدیدی در فتوگرامتری برد کوتاه به وجود آمده است.
در ادامه نمونه هایی از کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه در پروژه ها ذکر خواهد شد:
 جرم شناسی و تصادفات
 ﺛﺒت تصادفات
 اندازه گیری تﻐییر شکل بدنه اتومﺒیل در اﺛر برخورد با مانع
 صنعت بازی سازی
 اسکن کردن سه بعدی چهره با فتوگرامتری برد کوتاه
 جایگزین کردن مدل سه بعدی چهره خود با چهره
کاراکتر اصلی
 مهندسی معکوس
 مشابه سازی قطعات پیشرفته مورد نیاز
صنعت
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 باستان شناسی و میراث فرهنگی
 مدﻟسازی آﺛار و ابنیه باستانی
 اندازه گیری تﻐییر شکل
 بازسازی آﺛار باستانی تخریب شده
 پزشکی
 اندازه گیری بخش های بدن انسان
 جراحی پلاستیک
 مدل سازی قاﻟب دندان با استﻔاده از فتوگرامتری برد کوتاه
 مهندسی (عمران)
 مطاﻟعه جریان حرکت باد در تونل و یا عوار در تونل باد
 اندازه گیری داخل ﻟوﻟه ها
 استخراج معادن
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 4-1اهداف تحقیق
هدف از انجام این پروژه آشنایی با مﺒانی فتوگرامتری برد کوتاه ،اجرای یک پروژه ی عملی در قاﻟب ساخت مدل
سه بعدی و آگاهی از عوامل و پارامترهای موﺛر در مدل سه بعدی ایجاد شده است .به همین منظور در این
پروژه از یک دوربین غیرمتریک  Nikon d7200و تعدادی تارگت استﻔاده شده است که در محیط نرم افزارهای
 Australis ،Agisoftو  Contextcaptureبا استﻔاده از عکسهای گرفته شده مدل های سه بعدی ساخته شده
اند .در این تحقیق اصول کار با هر یک از نرم افزارها و تحلیل هر یک از مدل های سه بعدی ساخته شده بررسی
خواهد شد.
 5-1ساختار گزارش
فصل اول گزارش شامل معرفی فتوگرامتری و انواع آن،آشنایی با فتوگرامتری برد کوتاه و کاربردهای آن است در
فصل دوم به بیان اصول تیوری آن پرداخته شده است  .فصل سوم مراحل انجام پروژه عملی و آشنایی با نرم
افزارها است و در فصل نهایی نیز به ارزیابی و تحلیل نتایج و پیشنهادت پرداخته شده است.
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 -2فصل دوم

اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه
 آماده سازی
 نشانه گذاری
 تعیین مختصات نقاط کنترل
 طراحی شﺒکه
 تصویر برداری
 آناﻟیز و نمایش
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 1-2مقدمه
معموﻟا برای انجام یک پروژه فتوگرامتری ایده آل باید نکات زیر را رعایت نمود:
 فرآیند اندازه گیری در فضای تصویر باید اتوماتیک باشد به دﻟیل اینکه در حاﻟت دستی دقت بسیار
کاهش می یابد
 برای دستیابی به دقت باﻟا باید نتایج را از روش سرشکنی آزاد به دست آورد
 تارگت ها باید از نوع باتاباننده باشند تا با وضوح بیشتری شناسایی شوند.
 2-2آماده سازی
برای عکسﺒرداری بهینه می بایست حداقل فضا برای ایجاد یک شﺒکه مناسب تصویر برداری فراهم شود که
از شرایط نوری یکسانی برخوردار باشد .
 3-2نشانه گذاری
مرحله ی نشانه گذاری (تارگت گذاری) قﺒل از عکسﺒرداری انجام می پذیرد و با توجه به دقت مورد نیاز پروژه و
روش تصویربرداری تارگت گذاری انجام می شود .بدیهی است بازتاب تارگت ها با هم متﻔاوت است و ﺛﺒت آنها
بر روس عکس به شرایط نوری محیط و بازتابش نور از سطوح بستگی دارد
به طور کلی باید نکات زیر را در تارگت گذاری رعایت نمود:
 تعداد تارگتها به مواردی چون حداقل تعداد برای سرشکنی به روش دسته اشعه ،در نظر گرفتن هزینه
پروژه و محدودیت های نرم افزاری وابسته است.
 خصوصیات یک تارگت مناسب به جنس ،دوام ،قابلیت انعکاس ،ابعاد ،شکل و  ...بستگی دارد
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 همچنین بهتر است در کنار هر تارگت شماره منحصر به فرد آن نوشته شود.
 -1-3-2انواع تارگت ها
 )0تارگت های منعکس کننده:
همان تارگتهای معموﻟی می باشد که در اکثرکارهای فتوگرامتری برد کوتاه مورداستﻔاده قرارمی گیردکه اغلب از
جنس پلاستیک و یا کاغذ هستند.

شکل – 0تارگت های منعکس کننده

 )1تارگت های پروژکتوری:
این تارگت ها از جنس پرتوهای نوری هستند و بیشتر در مواقعی که ابعاد اجسام کوچک بوده یا انحنای سطوح
زیاد است به کار می روند
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 )3تارگت های میله ای:
این تارگت ها در سیستم هایی که توانایی اندازه گیری نقاط بدون استﻔاده از تارگت را دارند استﻔاده می شوند.
 )4تارگت های کددار:
این نوع تارگت ها دارای شکل و طرح ویژه ای هستند تا نرم افزار بتواند به راحتی آنها را شناسایی کند و عمل
 matchingرا هر چه سریعتر انجام بدهد .به کمک این تارگت ها در عمل پارامترهای توجیه خارجی به صورت
اتوماتیک و بدون دخاﻟت انسان بدست می آید.

شکل  -1تارگت های کددار

 -2-3-2اندازه تارگت ها
در تعیین اندازه تارگت ها باید عواملی چون هندسه عکس ،فاصله شی تا دوربین ،قدرت تﻔکیک و قطر نشانه
اندازه گیری باید مد نظر قرار گیرد.
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شکل  4ارتﺒاط بین فاصله دوربین عکسﺒرداری و اندازه تارگت ها را نمایش می دهد.

شکل  – 3رابطه بین فاصله دوربین و اندازه تارگت

به طور تجربی می توان گﻔت به ازای هر یک متر فاصله دوربین تا شی  1میلی متر به قطر تارگت اضافه می
شود مثلا هنگامی که فاصله دوربین از شی  3متر باشد باید قطر تارگت  6میلی متر باشد.
 3-3-2شکل تارگت ها
تارگت ها دارای اشکال متنوعی مانند مربعی  ،دایره ای و  ...می باشند و معموﻟا برای بهتر به نمایش در آمدن در
تصویر از رنگهای متضاد (سیاه و سﻔید) استﻔاده می شود .از بین تمامی تارگت ها  ،تارگت های دایره ای به
دﻟیل دارا بودن همگونی و مستقل بودن اندازه گیری از جهت امتداد و دید بهترین تارگت ها هستند در شکل 5
انواع تارگت ها به نمایش در آمده است.
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 4-2تعیین مختصات نقاط کنترل
نقاط کنترل در پروژه های فتوگرامتری به عنوان نقاطی با مختصات معلوم مورد استﻔاده قرار می گیرند که نحوه
ی توزیع آنها در عکس باید یکنواخت باشد .اگر پراکندگی نقاط یکنواخت نﺒاشد پارامترهای کاﻟیﺒراسیون صحیح
به دست نمی آیند .چیدمان نقاط کنترل نﺒاید در یک صﻔحه باشد زیرا در غیر این صورت فاصله اصلی دوربین
دقیق به دست نمی آید.
همچنین مسیله مقیاس را در فتوگرامتری برد کوتاه به دو روش می توان حل نمود:
 اندازه گیری مستقیم فاصله بین چند نقطه ی مشاهداتی .در این روش به دﻟیل محدودیت ابزارهای
اندازه گیری قرایت طوﻟها با انجام تکرار متعدد جهت افزایش دقت صورت می گیرد.
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 -0قرار دادن یکسری طول های معلوم تحت عنوان  scale barدر محیط و تصویر برداری از آنها .این ابزارها
دارای طول بسیار دقیق با دقت حدود  0میکرون بوده و معموﻟا در مقابل حرارت و سایر عوامل مقاومت
مناسﺒی دارند .
 5-2طراحی شبکه
درکارهای فتوگرامتری برد کوتاه طراحی شﺒکه یکی از قسمتهای بسیار مهمی می باشد چون این بخش تاﺛیر
مستقیمی برروی دقت نهایی خواهد داشت  .مﺒاحثی نظیر انتخاب مشخصات دوربین تصویربرداری و تعداد
ایستگاه های دوربین و تکرار تصویر و هندسه شﺒکه موضوعات اساسی در طراحی شﺒکه می باشد .مﺒنای طراحی
شﺒکه در اندازه گیری به روش فتوگرامتری برد کوتاه مﺒتنی بر مثلث بندی دسته اشعه می باشد که در آن
مختصات سه بعدی نقاط شی ،موقعیت و وضعیت ایستگاه ای دوربین و پارامترهای کاﻟیﺒراسیون دوربین به
صورت همزمان و دقیق بدست می آیند.
در حاﻟت کلی عوامل موﺛر بر دقت نهایی فتوگرامتری بردکوتاه را می توان در شکل زیر نمایش داد:
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رابطه کلی انتشار خطا را می توان مﺒنایی برای طراحی شﺒکه های فتوگرامتری برد کوتاه در نظر گرفت :

رابطه0

در این رابطه متوسط انحراف معیار خطای مختصات  XYZنقاط شی ای q ،فاکتور طراحی یا ضریب استحکام
هندسی شﺒکه k ،تعداد متوسط تصاویر اخذ شده در هر ایستگاه دوربین s ،عدد مقیاس برابر با نسﺒت  dفاصله
متوسط دوربین تا شی به  cفاصله اصلی دوربین و خطای متوسط مختصات  xyنقاط عکسی و خطای متناظر
زاویه ای برابر می باشد .ﻟذا دقت اندازه گیری وابسته به سه پارامتر قدرت تﻔکیک زاویه ای دوربین ،استحکام
شﺒکه و مقیاس تصویربرداری است.
با توجه به نکات ذکر شده بنابراین نمی توان هر جایی را محل ایستگاه معرفی نمود .به همین منظور باید
یکسری شرط را هنگام طراحی شﺒکه و عکسﺒرداری اعمال کنیم.
به طور کلی شروط طراحی را به سه دسته می توان تقسیم بندی کرد:
 )0قیود مرتﺒط با فاصله دوربین تا شی:
 قید عمق میدان دید و قید تعداد و پراکندگی نقاط برای حد پایین فاصله
 قید قدرت تﻔکیک ،قید مقیاس ،قید میدان دید و فضای کاری برای حد باﻟای فاصله
 )1قیود مرتﺒط با قابلیت دید تارگت :قابلیت دید یک نقطه شی ای به کیﻔیت تصویر و قیود هندسی بستگی
دارد.
 کیﻔیت تصویر به شرایط نوری ،تنطیمات دوربین و کیﻔیت  CDDبستگی دارد.
 قیود هندسی شامل قید میدان بازتابش تارگت ،نواحی پنهان و قید میدان دید دوربین می شود.
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 )3قیود مرتﺒط با قابلیت دسترسی دوربین

 6-2تصویر برداری
دوربین تصویربرداری یکی از اساسی ترین ابزارهای فتوگرامتری برد کوتاه است زیرا نقش تاﺛیر گذاری در دقت
نهایی خروجی می گذارد .یک تصویربرداری مناسب باید شرایط زیر را دارا باشد:
 نورپردازی مناسب
 دوربین مناسب
 استﻔاده از فیلتر
 تنطیمات و کاﻟیﺒراسیون دوربین
دوربین ها از جهت دقت به سه دسته متریک ،نیمه متریک و غیر متریک تقسیم می شوند .دوربین های متریک،
دوربین هایی هستند که دارای هندسه داخلی مشخص و یا قابل تعیین می باشند که در طول زمان استحکام
هندسی خود را حﻔظ می کنند .در این نوع دوربین ها پارامترهای کاﻟیﺒراسیون (پارامترهای توجیه داخلی و
اضافی) معلوم و بدون تﻐییر خواهند بود .دوربین های نیمه متریک برخی از خصوصیات دوربین های متریک و
یا غیرمتریک را همزمان دارند .اغلب این دوربین ها فاقد فیدوشال مارک هستند و دارای یک شﺒکه reseue
بوده و ابعادی کوچکتر از دوربین های متریک دارند.
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باید نکات زیر را در یک تصویر برداری مناسب رعایت نمود:
 )1انتخاب سنجنده
 )1تعداد تصاویر مورد نیاز  :از نظر تیوری با دو تصویر می توان اندازه گیری ها را انجام داد ،اما بهتر است
حداقل با  4تا  6تصویر مختصات را به دست آورد زیرا با  4یا  6تصویر می توان سلف کاﻟیﺒراسیون
دوربین را در حین اندازه گیری مختصات انجام داد.
 )3قدرت تفکیک و ابعاد تصویر :قدرت تﻔکیک سیستم تصویربرداری روی دقت سیستم فتوگرامتری
تاﺛیرگذار است.

 7-2محاسبات و آنالیز
به طور کلی در فتوگرامتری محاسﺒات بر روی تک عکس یا زوج عکس صورت می پذیرد که هدف نهایی اخذ
مختصات نقاط زمینی است.

 1-7-2محاسبات تک عکس
برای رسیدن از مختصات عکسی به مختصات زمینی باید بدین ترتیب عمل نمود:
 )0تعیین مدل خطا برای کاﻟیﺒراسیون دوربین:
معموﻟا خطاهای رایج در هنگام کار با یک دوربین غیر متریک شامل :کشیدگی تصویر ،اعوجاج شعاعی و مماسی،
عدم انطﺒاق کامل فیلم در صﻔحه کانونی عدسی ،خروج از مرکز عدسی ،تاﺛیر عوامل محیطی مانند انکسار و ....
می باشند.
08

فصل دوم :اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 )1توجیه خارجی با هدف برقرارسازی ارتﺒاط بین محیط عکسی با شی ای
برای ایجاد ارتﺒاط بین فضای عکسی و شی ای در تک عکس نیاز به حداقل سه نقطه کنترل( 6پارامتر مجهول
که شامل سه دوران و سه پارامتر انتقال می شود) می باشد .برای به دست آوردن پارامترهای توجیه خارجی
می توان از روش های :
 معادﻟات شرط هم خطی :مﺒنای کلیه روش های دیگر می باشد و از شرط در یک راستا بودن نقاط
عکسی ،مرکز تصویر و نقاط متناطر زمینی استﻔاده می کند
 : Church به طور مستقل پارامترهای دورانی و انتقاﻟی را محاسﺒه می کند و معادﻟات آن بر اساس
تساوی زوایای متقارب پرتوها در فضای عکسی و زمینی نوشته می شود.
 معادﻟات  : DLTدر این روش بدون نیاز به توجیه داخلی ارتﺒاط بین سیستم مختصات عکسی و زمینی
برقرار می شود.
 )3کاﻟیﺒراسیون دوربین برای انجام توجیه داخلی و تصحیح خطاهای آن روی مشاهدات عکسی
 2-7- 2محاسبات زوج عکس
منظور از زوج عکس ،دو عکس پوشش دار می باشد .که در این روش از عکسﺒرداری همگرا استﻔاده می کنیم
و برای رسیدن به مختصات زمینی باید مراحل زیر را طی نمود:
 تعیین عناصر توجیه داخلی
 تعیین عناصر توجیه خارجی
 تقاطع پرتوهای نظیر روی زوج عکس
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 -3فصل سوم

آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار  Australis7و
 Agisoft PhotoScan Professionalو
ContextCapture Center Master
 معرفی پروژه و تعریف مسیله
 تهیه تصاویر ،بارگذاری آن ها در نرم افزار و شماره گذاری تارگت ها در
هر یک از نرم افزارها
 توجیه تصاویر نسﺒت به هم و معرفی مقیاس در هر یک از نرم افزارها
 اعمال روش دسته اشعه و تهیه مدل سه بعدی از عارضه
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 1-3معرفی پروژه و تعریف مسیله در نرم افزار Australis
هدف از انجام پروژه این بخش ایجاد مدل سه بعدی از کیف دوربین و سرشکنی شﺒکه به روش دسته اشعه می
باشد و اﺛر یک سری پارامتر مانند تعداد عکس ها ،تعداد نقاط گرهی و  .....بر روی دقت نهایی پروژه مورد
بررسی قرار می گیرد.
 1-1-3اخذ تصاویر ،وارد کردن آنها در نرم افزار و مشخص نمودن شماره تارگت ها
پس از مشخص نمودن مکان مناسب برای تصویر برداری پراکندگی و تعداد تارگت ها با در نظر گرفتن ابعاد
عارضه پروژه(که در این پروژه کیف دوربین عکاسی است) انتخاب و در محل مشخص خود جایگذاری می شوند
 .در این پروژه تصویر برداری در  4زاویه مختلف (به صورت همگرا) توسط دوربین حرفه ای Nikon d7200
گرفته شده است .در شکل زیر نحوه ی قرار گیری عارضه و تارگت ها به نمایش در آمده است.

شکل  –1نحوه ی قرارگیری عارضه و تارگت ها
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پس از تصویربرداری از کیف دروبین ،باید تصاویر گرفته شده وارد محیط نرم افزار شود که در شکل زیر نحوه ی
وارد نمودن تصاویر و خلق پروژه به نمایش در آمده است.

شکل - 8مرحله ایجاد پروژه

شکل – 9مرحله وارد کردن تصاویر در نرم افزار
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پس از وارد کردن تصاویر در نرم افزار ،به دﻟیل اینکه دوربین استﻔاده شده در این پروژه در کتابخانه نرم افزار
ﺛﺒت نشده ،نیاز است فاصله کانونی و پیکسل سایز به صورت دستی وارد نرم افزار شود و حاﻟت  manualنرم
افزار را تﻐییر داد .فاصله کانونی از طریق  propertiesهر عکس حاصل می شود و چون از یک دوربین در این
پروژه استﻔاده شده بنابراین فاصله کانونی در تمام عکس ها ﺛابت است.

شکل – 01مشخصات تصاویر پروژه

جهت وارد کردن پیکسل سایز ،با توجه به اینکه ویژگی های دوربین از جمله پیکسل سایز ....... ،در اینترنت
موجود است از این اطلاعات استﻔاده کرده و وارد نرم افزار می شوند .پیکس سایز دوربین پروژه  3991میلی متر
بود
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در عکس زیر پارامترهای دوربین از جمله فاصله کانونی ،پیکسل سایز resolution ،و  ......به نرم افزار معرفی
شده اند.

شکل – 00پارامترهای دوربین
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 2-1-3توجیه تصاویر نسبت به هم و معرفی مقیاس
سپس باید تمام تارگت ها در هر یک از عکس ها به عنوان نقاط گرهی معرفی شوند که ابتدا برای عکس اول و
دوم تمام تارگت ها با گزینه ی  point referencing modeنظیر به نظیر مشخص می شوند سپس برای
عکس اول و سوم و در نهایت برای عکس اول و چهارم نیز بدین ترتیب عمل می شود که در شکل زیر نحوه ی
انجام این مرحله نمایش داده شده است.

شکل  –01مرحله ی مشخص کردن نقاط گرهی در عکس اول و دوم
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در نهایت در شکل زیر تمام تارگت ها در  4عکس مشخص شده اند.

شکل – 03مشخص شدن تارگت ها به عنوان نقاط گرهی
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همچنین برای معرفی مقیاس از طول های قرایت شده بین تارگت ها استﻔاده می شود که در این پروژه دو طول
مشخص بین تارگت های  03و  1به اندازه ی  1191و تارگت های  04و  8به اندازه ی  1199قرایت شده اند.
برای وارد کردن این مقیاس ها به نرم افزار ،بر روی یک عکس کلیک راست کرده و گزینه ی set scale
انتخاب می شود سپس باید نقاط مذکور را به عنوان نقاط  Aو  Bو اندازه ی آنها به نرم افزار معرفی شوند

شکل  – 04وارد کردن  scaleدر نرم افزار
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شکل  –05وارد کردن فاصله بین تارگت های  04و 8
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شکل  –06وارد کردن فاصله بین تارگت های  03و 1

همچنین برای صحت شﺒکه خود می توان فاصله بین دو تارگت اختیاری را از طریق نرم افزار اندازه گیری نمود
و با مقدار حقیقی آن که باید در میدان اندازه گیری شود مقایسه نمود .به همین منظور باید نقاط مورد نظر را
انتخاب کرده و با کلیک راست کردن بر روی عکس و برگزیدن گزینه ی  distanceفاصله ی بین دو تارگت به
ما داده می شود که با مقدار حقیقی آن  1میلی متر اختلاف دارند.
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شکل – 01انتخاب شدن نقاط  01و  3برای اندازه گیری فاصله

شکل – 08فاصله بین تارگت های  3و 01
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 3-1-3اعمال روش دسته اشعه و تهیه مدل سه بعدی
بعد از انجام تمامی مراحل مذکور ،حال باید همه ی دسته اشعه ها را سرشکن نمود .به همین منظور از نوار ابزار
گزینه ی  Bundle Adjustmentرا انتخاب کرده و در پنجره ی نمایش داده شده  ،گزینه ی  Runانتخاب
می شود بدین ترتیب تمامی دسته اشع ه ها به صورت همزمان سرشکن می شوند.

شکل  –09سرشکنی دسته اشعه ها با خطای  195میکرون
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 2-3معرفی پروژه و تعریف مسیله در نرم افزار Agisoft photoscan professional
هدف از انجام پروژه این بخش ساخت مدل سه بعدی از چهره خودمان با استﻔاده از نرم افزار  Agisoftاست.
فرآیند انجام پروژه بدین شکل است که فرد مورد نظر در محل مناسب قرار می گیرد و بعد از چسﺒاندن تارگت
ها بر روی دیوار به تعداد کافی تصویر برداری به صورت پوشش دار(همگرا) حول فرد انجام می گیرد تا نهایتا
مدل سه بعدی فرد تهیه گردد.

 1-2-3اخذ تصاویر و وارد کردن آنها در نرم افزار و مشخص نمودن تارگت ها
پس از قرارگیری فرد در محلی مناسب از نظر پراکندگی عوارض ( بهتر است تعداد عوارضی که اطراف فرد قرار
دارند کمتر باشد تا آنها در تصاویر ﺛﺒت نشوند و ابر نقاط مربوط به آنها که به چهره فرد اصلا مربوط نیست مورد
پردازش ق رار نگیرد) تارگت ها به دیوار چسﺒانده می شود .قابل ذکر است که تا حد ممکن تارگت ها نزدیک فرد
به دیوار چسﺒانده شود تا در تمام تصاویر آنها ﺛﺒت شده و به عنوان نقاط گرهی به نرم افزار معرفی شوند .پس از
جا یگذاری تارگت ها ،تصویر برداری حول فرد در تمام زوایا و در چند نوار به صورت پوشش دار انجام می پذیرد.
در این پروژه از دوربین حرفه ای  Nikon d7200استﻔاده شده است.
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در شکل زیر نحوه قرار گیری فرد و تارگت ها مشخص شده است.

شکل – 11نمونه ای از تصویر گرفته شده

سپس تمامی تصاویر گرفته شده از طریق تب  Workflowگزینه ی  Add photosوارد نرم افزار می شوند
که در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل – 10وارد کردن تصاویر در نرم افزار
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سپس باید تمام تارگت ها به صورت اتوماتیک به نرم افزار معرفی شوند که با گزینه ی  detect markersاز
تب  Toolsاین عملیات توسط خود نرم افزار صورت می پذیرد.

شکل – 11بارز سازی تارگت ها در تمام تصاویرتوسط نرم افزار

به دﻟیل اتوماتیک بودن این بخش ممکن است تمامی تارگت ها صحیح شناسایی نشوند به همین منظور می
بایست به صورت دستی تارگت ها در تصاویری که این نقص دیده می شوند مشخص گردند.
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شکل – 13وارد کردن دستی تارگت ها در تمامی تصاویر
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 2-2-3توجیه تصاویر نسبت به هم
در این مرحله باید همه ی تصاویر نسﺒت به هم توجیه شوند که این عملیات توسط گزینه ی Align photo
صورت می پذیرد.

شکل – 14مرحله توجیه تصاویر نسﺒت به هم

 3-2-3ساخت ابر نقطه از تصاویر
در این مرحله باید ابر نقاط چهره فرد ساخته شود که برای انجام این کار از دستور Build dense cloud
استﻔاده می شود و با کیﻔیت  mediumابر نقاط خود مورد نظر شاخته می شود.
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شکل – 15ساخت ابر نقاط از چهره فرد

 4-2-3ساخت شبکه ای از نقاط
پس از ایجاد ابر نقاط مربوطه ،باید شﺒکه ای از نقاط با استﻔاده ی از گزینه ی  Build meshساخته شود .در
این مرحله یک نمای کلی از چهره ایجاد می شود که اﻟﺒته چندان واضح نیست و باید برای ایجاد مدل بهتر از
گزینه ی بعدی آن یعنی  Build texteureاستﻔاده شود .در شکل زیر نحوه ی انجام این مرحله به نمایش در
آمده است.
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شکل – 16ساخت شﺒکه نقاط از فرد

 5-2-3ایجاد بافت از نقاط
همانطور که در مرحله پیش بیان گردید برای بهتر نمایش دادن مدل و به دست آوردن مدﻟی بی نقص باید از
گزینه ی  Build textureاستﻔاده شود تا بافت چهره مورد نظر بر روی مدل ایجاد شده قرار گیرد.
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شکل  –11ایجاد بافت نهایی از چهره مورد نظر

 6-2-3ایجاد مقیاس برای مدل ساخته شده
برای اینکه مقیاس مدل ساخته شده با مقیاس واقعی آن هماهنگ باشد و بتوان ابعاد چهره فرد را در تمامی
جهات داشت نیاز به آن است که مقیاس به مدل خود اضافه شود .به همین منظور فاصله ی اندازه گیری شده
بین دو تارگت مشخص در میدان باید به عنوان مقیاس به نرم افزار معرفی شود که با انتخاب نقاط مناسب و با
کلیک راست کردن بر روی نقاط گزینه ی  set scale barانتخاب می شود و به صورت دستی فاصله مورد
نطر وارد می شود.
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 3-3معرفی پروژه و تعریف مسیله در نرم افزار Context capture center master
هدف از انجام پروژه در این بخش ساخت مدل سه بعدی از چهره فرد به کمک نرم افزار  Context captureو
مقایسه نمودن این مدل با مدل ساخته شده توسط نرم افزار  Agisoftاست .به همین منظور از همان سری
عکس های گرفته شده برای نرم افزار  Agisoftاستﻔاده خواهد شد تا مقایسه بین دو مدل راحت تر صورت
گیرد.
 1-3-3وارد کردن تصاویر در نرم افزار و مشخص نمودن تارگت ها و معرفی مقیاس
برای وارد کردن تصاویر به محیط نرم افزار باید به تب  photosرفته و با انتخاب گزینه ی Add photos
تصاویر گرفته شده در نرم افزار خوانده می شوند .در شکل زیر تعداد تصاویر ،سنسور سایز ،نوع دوربین ،فاصله
کانونی و  ....با وارد کردن تصاویر ،برای نرم افزار معرفی می شوند .

شکل – 18وارد کردن تصاویر در نرم افزار و خواندن مشخصات دوربین
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سپس باید مانند دو پروژه ی قﺒلی تارگت ها به عنوان نقاط گرهی معرفی شوند به همین منظور در تب
 surveysبا انتخاب گزینه ی  edit user tie pointsتارگت ها یک به یک در تمام عکس ها مشخص می
شوند .اﻟﺒته ﻟازم به ذکر است که این کار را می توان با معرفی تنها دو تارگت در همه ی تصاویر انجام داد.

شکل – 19مشخص کردن تارگت ها در نرم افزار
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شکل – 31وارد کردن دستی تارگت شماره  0در تمامی تصاویر
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شکل  –30وارد کردن دستی تارگت شماره  1در تمامی تصاویر
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سپس باید فاصله ی بین این دو تارگت به عنو ان مقیاس به شﺒکه مذکور معرفی شود تا ابعاد چهره در همه ی
جهات مشخص باشد .برای انجام این کار با انتخاب گزینه ی  edit positioning constraintsاز تب
 ، surveysصﻔحه ای باز می شود که باید گزینه ی  Add scale positioningبرگزیده شود .سپس با
انتخاب دو تارگت معرفی شده به  Contextفاصله ی بین آن دو به عنوان طول مﺒنا وارد می شود و مشکل
مقیاس پروژه مرتﻔع خواهد شد .در شکل زیر مراحل آن به نمایش در آمده است.
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شکل – 31مرحله ی وارد کردن مقیاس به نرم افزار

 2-3-3مثلث بندی تصاویر و ساخت مدل سه بعدی
سپس باید فرآیند مثلث بندی بین نقاط آغاز شود به همین منظور در تب  Generalگزینه ی submit
 aerotriangulationانتخاب می شود.
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شکل – 33مرحله ی مثلث بندی نقاط

در مرحله ی بعد با انتخاب یک نام مناسب برای بلوک ،صﻔحه ی  aerotriangulation definitionباز می
شود که در آن باید نحوه ی مثلث بندی از نظر موقعیتی و دوران تعیین گردد که در این مرحله همان گزینه ی
 defaultنرم افزار انتخاب خواهد شد.
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شکل  –34نحوه ی مثلث بندی در نرم افزار

پس از مشخص کردن موقعیت مثلث بندی ،باید تنظیمات مثلث بندی را انجام داد که شامل پارامترهای دوربین
مانند فاصله کانونی  ، principle point ،اعوجاج شعاعی ،اعوجاج مماسی و  ....خواهد بود که می توان آنها را
ﺛابت در طی فرآیند مثلث بندی فرض نمود و یا آنها را سرشکن کرد که در شکل زیر کاملا نمایش داده شده
است.
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شکل – 35نحوه ی برخورد با پارامترهای اضافی و داخلی دوربین

و در آخرین مرحله ی این بخش  ،با انتخاب یک نام مناسب برای خروجی مثلث بندی فرآیند آن به اتمام می
رسد .سپس باید تنطیمات  Reconstruction settingsرا انجام داد که با انتخاب یک نام مناسب و نوع
محصول توﻟیدی خود که می تواند ابرنقاط سه بعدی ،تصویر ارتوفتو ،شﺒکه ی سه بعدی و  ....باشد( که در این
پروژه هدف ما توﻟید  3D meshاست ).به انجام خواهد رسید .همچنین برای اینکه مدل سه بعدی ساخته شده
را بتوان در وب قرار داد گزینه ی  Web readyنیز انتخاب می شود .در شکل های زیر نحوه ی به انجام
رسیدن این مراحل نمایش داده شده است.
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شکل– 36باید گزینه ی  new reconstructionانتخاب شود

شکل  –31برای ساخت محصول نهایی گزینه ی  submit new productsانتخاب می شود
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شکل – 38انتخاب نام مناسب برای محصول نهایی

شکل – 39انتخاب نوع محصول نهایی
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شکل – 41انتخاب گزینه ی  Web readyبرای قرار دادن محصول نهایی در وب

شکل – 40توﻟید محصول نهایی در حال انجام است .
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پس از طی این مراحل مدل سه بعدی چهره فرد ساخته می شود که در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل – 41مدل سه بعدی ساخته شده توسط نرم افزار Context capture

همچنین برای قرار دادن مدل سه بعدی خود در وب ،می بایست در سایت  account ،byethostخود را
ساخته و پس از تایید کردن آن فایل های خروجی  Contextرا در وب کپی نمود تا مدل سه بعدی ساخته
شده در وب قرار گیرد .در زیر ﻟینکی که مدل های سه بعدی در آن کپی شده اند قرار گرفته است.
http://www.sahandsharifiii.byethost17.com/App/index.html
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 -4فصل چهارم

ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 ارایه نتایج در هر یک از نرم افزارها
 تحلیل نتایج در هر یک از نرم افزارها
 نتیجه گیری کلی
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 1-4ارایه نتایج در نرم افزار Australis7
پس از تهیه مدل سه بعدی از کیف دروبین ،می توان خروجی های متعددی از نرم افزار گرفت مانند مختصات
عکسی تارگت ها به همراه خطاهای آنها که در زیر به نمایش در آمده است.

شکل – 43مختصات عکسی تارگت ها و خطاهای آنها

علاوه بر مختصات عکسی  ،مختصات سه بعدی تارگت ها در فضای شی ای و خطای باقیمانده ی آنها را نیز می
توان به عنوان خروجی به کمک گزینه ی  3D point sigmaاز نرم افزار گرفت.
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شکل – 44مختصات سه بعدی تارگت ها در فضای شی ای

 2-1-4تحلیل نتایج
 1-2-1-4بررسی تاﺛیر استﻔاده از نقاط گرهی کمتر بر روی دقت نهایی
همانطور که بیان گردید تارگت ها به عنوان نقاط گرهی به نرم افزار معرفی شدند که در این پروژه از  11تارگت
استﻔاده شد و میزان  RMSبرابر با  195میکرون است.
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شکل  –45سرشکنی شﺒکه با استﻔاده از  11نقطه گرهی

حال از تعداد نقاط گرهی به ترتیب در تمام تصاویر کاسته می شود تا اﺛر آن بر روی دقت نهایی مشاهده شود.
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شکل – 46سرشکنی شﺒکه با استﻔاده از  01نقطه گرهی

شکل – 41سرشکنی شﺒکه با استﻔاده از  04نقطه گرهی
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همانطور که در شکل ها مشخص است هر چه از تعداد نقاط گرهی کاسته می شود میزان  RMSکمتر شده و
دقت نهایی بهتر خواهد شد.
 2-2-1-4بررسی تاثیر استفاده از میله های مقیاس کمتر بر روی دقت نهایی
در حاﻟت اول از دو میله مقیاس استﻔاده شد .برای بررسی اﺛر مقیاس در حاﻟت دوم تنها توسط یک میله این
فرآیند انجام شد که با بررسی میزان  RMSدو حاﻟت می توان پی برد که در حاﻟت اول که تعداد میله ها بیشتر
بود  RMSاز مقدار کمتری برخوردار است و دقت بهتری نسﺒت به حاﻟت دوم دارد .بنابراین هر چه تعداد میله
های مقیاس بیشتر باشد دقت پروژه بهتر می شود.
 3-2-1-4بررسی تاثیر روش کالیبراسیون دوربین بر روی دقت نهایی
در این حاﻟت برای مشاهده اﺛر آن در دو حاﻟت بررسی می شود .حاﻟت اول که پارامترهای توجیه داخلی ﺛابت
است و حاﻟت دوم که ﺛابت فرض نمی شوند .در حاﻟت اول میزان  RMSکمتر است و با بررسی دقت مختصات
شی ای تارگت ها می توان پی برد که دقت نقاط نسﺒت به حاﻟت دوم بهتر خواهد بود.
 3-1-4نتیجه گیری کلی
به طور کلی می توان نتیجه گرفت با کاهش تعداد نقاط گرهی دقت بهﺒود می یابد .با افزایش تعداد میله های
مقیاس میزات خطا کمتر خواهد بود و در نهایت با ﺛابت فرض کردن پارامترهای کاﻟیﺒراسیون از دقت پروژه
کاسته می شود و نمی توان به برآوردی صحیح از این پارامترها دست یافت .
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 2-4ارایه نتایج در نرم افزار Agisoft Photoscan
پس از تهیه مدل سه بعدی چهره ،خروجی را می توان در فرمت های مختلﻔی مانند  tiff ،jpegو  ...ذخیره
نمود .همچنین می توان پارامترهای کاﻟیﺒراسیون سرشکن شده دوربین شامل پارامترهای اضافی و داخلی را به
عنوان خروجی از نرم افزار گرفت  .فاصله ی بین تارگت ها را هم می توان به کمک نرم افزار به دست آورد .
 1-2-4تحلیل نتایج در نرم افزار Agisoft Photoscan
 1-1-2-4بررسی تاثیر استفاده از میله های مقیاس کمتر بر روی دقت نهایی
در حاﻟت اول از سه طول برای معرفی مقیاس استﻔاده شده است به ترتیب از تعداد آنها کاسته می شود تا نحوه
ی اﺛرگذاری آن بر دقت نهایی بررسی شود.

شکل -48استﻔاده از سه میله مقیاس و 19111161 RMS
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شکل -49استﻔاده از دو میله مقیاس و 19111114 RMS

با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که با کاهش تعداد میله ها میزان  RMSافزایش می یابد
و از دقت نهایی پروژه کاسته می شود.

 2-1-2-4بررسی تاثیر کالیبراسیون دوربین بر روی دقت نهایی
برای بررسی این اﺛر پروژه را در دو حاﻟت ﺛابت بودن و نﺒودن پارامترهای دوربین در نظر می گیریم .از نتایج به
دست آمده می توان پی برد که با ﺛابت بودن پارامترها میزان  RMSافزایش می باید و از دقت نهایی پروژه
کاسته می شود.

شکل -51ﺛابت نﺒودن پارامترهای دوربین و 19111161 RMS
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شکل -50ﺛابت بودن پارامترهای دوربین و 19111038 RMS

 3-1-2-4بررسی تاثیر استفاده از نقاط گرهی کمتر بر روی دقت نهایی
هر چه از تعداد نقاط گرهی کاسته می شود میزان  RMSکاهش و دقت پروژه بهﺒود می یابد که شکل های
زیر گواهی این مطلب است در حاﻟت اول از  6نقطه ی گرهی استﻔاده شده در حاﻟیکه در حاﻟت دوم از  4نقطه

گرهی بهره گرفته می شود
شکل  –51استﻔاده از  6تارگت با 19111161 RMS
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شکل – 53استﻔاده از  4تارگت با 19111161 RMS

 2-2-4نتیجه گیری کلی
با ﺛابت فرض کردن پارمترهای دوربین میزان خطا افزایش می یابد و از دقت کاسته می شود .هنگامی که از
تعداد نقاط گرهی کمتری استﻔاده می شود نیز خطای کل افزایش می باید و در نهایت با کاهش تعداد میله
های مقیاس در پروژه دقت نهایی با کاهش زیادی مواجه خواهد بود.
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 3-4ارایه نتایج در نرم افزار Context capture center master
علاوه بر مدل سه بعدی می توان تصاویر ارتوفتو ،مدل سه بعدی مرجع و  ....می توان توﻟید نمود.
 1-3-4تحلیل نتایج در نرم افزار Context capture
مدل ایجاد شده توسط نرم افزار  contextاز بافت بهتری نسﺒت به مدل ایجاد شده توسط  Agisoftبرخوردار
است .همچنین کار با این نرم افزار نسﺒت به  Agisoftسخت تر است.
 1-1-3-4بررسی تاثیر استفاده از تعداد کمتر تصاویر بر روی دقت نهایی
با کاهش تعداد تصاویر میزان  RMSافزایش می یابد و از دقت پروژه کاسته می شود.
 2-1-3-4بررسی تاثیر کالیبراسیون دوربین بر روی دقت نهایی
هنگامی که پارامترهای دوربین  fixنﺒاشند شﺒکه به صورت کلی سرشکن شده و دقت پروژه افزایش یابد.
 3-1-3-4بررسی تاثیر استفاده از نقاط گرهی کمتر بر روی دقت نهایی
استﻔاده از نقاط گرهی کمتر موجب کاهش دقت پروژه می شود
 2-3-4نتیجه گیری کلی
با توجه مدل های ایجاد شده توسط نرم افزارها می توان پی برد که دقت محصول نهایی توسط  contextبیشتر
از سایر نرم افزارها است همچنین از نظر ظاهری بهتر قابل فهم است.
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