
 

 أ

 

 

 

 

 پروژه درس فتوگرامتری پیشرفتهگزارش 

 

 راهنما: ادتاس

 دکتر حمید عبادی

 

 : نام و نام خانوادگی

 سهند دلال شریفی

 

 

  69 بهار                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I 

 

  فهرست مطالب

  

 

 3 .................................................................................................................................... اول فصل -1

 3 .................................................................................................................................. کليات و مقدمه

 4 ..................................................................................................... آن انواع و یفتوگرامتر فیتعر 1-1

 5 ....................................................................................................... کوتاه برد یفتوگرامتر فیتعر 1-2

 6 ..................................................................................................کوتاه برد یفتوگرامتر یکاربردها 1-3

 8 ...........................................................................................................................قیتحق اهداف 1-4

 8 ....................................................................................................................... گزارش ساختار 1-5

 9 .................................................................................................................................... دوم فصل -2

 9 ....................................................................................................... کوتاه برد یفتوگرامتر یتئور اصول

 01 ................................................................................................................................. مقدمه 2-1

 01 ...........................................................................................................................یساز آماده 2-2

 01 ......................................................................................................................... یگذار نشانه 2-3

 11 ............................................................................................................. ها تارگت انواع -2-3-1

 12 .............................................................................................................ها تارگت اندازه -2-3-2

 13 ............................................................................................................... ها تارگت شکل 2-3-3

 04 ........................................................................................................ کنترل نقاط مختصات نییتع 2-4

 05 ........................................................................................................................ شبکه یطراح 2-5

 01 ..................................................................................................................... یبردار ریتصو 2-6

 08 .................................................................................................................... زیآنال و محاسبات 2-7

 08 ............................................................................................................. عکس تک محاسبات 2-7-1

 09 ........................................................................................................... عکس زوج محاسبات 7-2- 2

 22 ................................................................................................................................. سوم فصل -3

 و AGISOFT PHOTOSCAN PROFESSIONAL و AUSTRALIS7 افزار نرم توسط پروژه یاجرا و آموزش

CONTEXTCAPTURE CENTER MASTER ........................................................................................... 22 

 AUSTRALIS ....................................................................... 10 افزار نرم در لهیمس فیتعر و پروژه یمعرف 3-1

 10 ......................................... ها تارگت شماره نمودن مشخص و افزار نرم در آنها کردن وارد ر،یتصاو اخذ 3-1-1

 22 ............................................................................ اسیمق یمعرف و هم به نسبت ریتصاو هیتوج 3-1-2

 31 ........................................................................... یبعد سه مدل هیته و اشعه دسته روش اعمال 3-1-3

 AGISOFT PHOTOSCAN PROFESSIONAL ......................................... 31 افزار نرم در لهیمس فیتعر و پروژه یمعرف 3-1



 

II 

 

3-2-1 .................................................................................................................................. 32 

 36 ..................................................................................................... هم به تنسب ریتصاو هیتوج 3-1-1

 36 ..................................................................................................... ریتصاو از نقطه ابر ساخت 3-1-3

 31 ......................................................................................................... نقاط از یا شبکه ساخت 3-1-4

 38 ............................................................................................................... نقاط از بافت جادیا 3-1-5

 39 ............................................................................................. شده ساخته مدل یبرا اسیمق جادیا 3-1-6

 CONTEXT CAPTURE CENTER MASTER.......................................... 41 افزار نرم در لهیمس فیتعر و پروژه یمعرف 3-3

 41 .........................................اسیمق یمعرف و ها تارگت نمودن مشخص و افزار نرم در ریتصاو کردن وارد 3-3-0

 45 ...................................................................................یبعد سه مدل ساخت و ریتصاو یبند مثلث 3-3-1

 33 ............................................................................................................................... چهارم فصل -4

 33 ........................................................................................... پيشنهادات ارائه و گيري نتيجه ،یکل یابیارز

 AUSTRALIS7 ............................................................................................ 54 افزار نرم در جینتا هیارا 4-1

 33 ....................................................................................................................... جینتا لیتحل 4-1-2

 55 .......................................................... یینها دقت یرو بر کمتر یگره نقاط از استفاده ریتاث یبررس 4-1-2-1

 35 ................................................یینها دقت یرو بر کمتر اسیمق یها لهیم از استفاده ریتاث یبررس 4-1-2-2

 35 .........................................................یینها دقت یرو بر نیدورب ونیبراسیکال روش ریتاث یبررس 4-1-2-3

 58 .................................................................................................................. یکل یریگ جهینت 4-1-3

 AGISOFT PHOTOSCAN .................................................................................. 59 افزار نرم در جینتا هیارا 4-2

 AGISOFT PHOTOSCAN .............................................................................. 59 افزار نرم در جینتا لیتحل 4-2-1

 39 ................................................یینها دقت یرو بر کمتر اسیمق یها لهیم از استفاده ریتاث یبررس 4-2-1-1

 61 ................................................................... یینها دقت یرو بر نیدورب ونیبراسیکال ریتاث یبررس 4-2-1-2

 60 .......................................................... یینها دقت یرو بر کمتر یگره نقاط از استفاده ریتاث یبررس 4-2-1-3

 61 .................................................................................................................. یکل یریگ جهینت 4-2-2

 CONTEXT CAPTURE CENTER MASTER ................................................................. 63 افزار نرم در جینتا هیارا 4-3

 CONTEXT CAPTURE................................................................................. 63 افزار نرم در جینتا لیتحل 4-3-1

 63 .................................................... یینها دقت یرو بر کمتر اسیمق یها لهیم از استفاده ریتاث یبررس 4-3-1-1

 63 .................................................................. یینها دقت یرو بر نیدورب ونیبراسیکال ریتاث یبررس 4-3-1-2

 63 ........................................................... یینها دقت یرو بر کمتر یگره نقاط از استفاده ریتاث یبررس4-3-1-3

 63 .................................................................................................................. یکل یریگ جهینت 4-3-2

 44 ...................................................................................................................................... مراجع -3



 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاهفصل دوم: 

3 

 

 

 

 فصل اول -1

 

 اتیو کل مقدمه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  تعریف فتوگرامتری و انواع آن 

  تعریف فتوگرامتری برد کوتاه 

  کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه 

  اهداف تحقیق 

  ساختار گزارش 



 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاهفصل دوم: 

4 

 

 فتوگرامتری و انواع آن  تعریف 1-1

)سیستم اندازه گیری  metron)وسیله اندازه گیری( و  grammaتصویر(،-)عکس photoفتوگرامتری از سه کلمه 

( تشکیل شده است و به طور کلی از نظر علمی به علم و هنر و تکنیک بدست آوردن اطلاعات قابل اعتماد درباره 

 از دهستفاا با که کیارمد سایر یا و عکس روی بر تفسیر و یگیر ازهندا ،ثبتیکی و محیط از طریق عوارض فیز

 گفته می شود. باشند هشد ثبت تابشی مغناطیسیولکترا ژینرا

 .باشد و اصول کار فتوگرامتری بر روی عکسهای هوایی استمیترین منبع اطلاعاتی در این علم مهم عکس

  نقطه نظر فاصله دوربین تا شی به سه دسته کلی تقسیم شده است:به طور کلی فتوگرامتری از 

  فضاییفتوگرامتری         

 فتوگرامتری هوایی 

  برد کوتاهفتوگرامتری 

ها گرفته می شود و ماهواره ها دوربین را حمل  فتوگرامتری فضایی تصویر برداری توسط فضاپیماها و ماهواره

                       کیلومتر  است. 42222تا   252می کنند و در فتوگرامتری فضایی  فاصله دوربین تا شی بین 

در فتوگرامتری هوایی عکسها توسط هواپیما یا هلیکوپتر گرفته می شود و از موارد استفاده آن می توان به تهیه 

ای توپوگرافیک و کاربری ها با جزییات اشاره نمود . معمولا در فتوگرامتری هوایی فاصله دوربین تا شی نقشه ه

 کیلومتر است. 422222تا  022بین 
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 فتوگرامتری برد کوتاه  تعریف 1-2

فتوگرامتری برد کوتاه شاخه ای از علم فتوگرامتری است که با استفاده از آنالیز تصاویر اخذ شده از فاصله 

و در آن هدف تهیه نقشه های  دیک، به اندازه گیری، برداشت و مدلسازی اجسام و محوطه ها می پردازدنز

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. 

به کمک الگوریتم های  همزمان ادی دوربین و اخذ چندین تصویرفتوگرامتری برد کوتاه با استفاده از تعد

و در بسیاری از با سایر روش ها است  برسد  که قابل رقابت بالایی های  به دقت می تواند پردازش تصویر 

موارد می تواند بهترین راه حل ممکن باشد به طور مثال در مواردی که عارضه در دسترس نیست ، عارضه 

دازه گیری های آنی مورد نیاز است ، زمانی عارضه بسیار کوچک است و بسیاری از موارد دیگر طلب است و ان

راه حل ممکن برای حل مشکلات است. به طور کلی از جمله مزایای فتوگرامتری فتوگرامتری برد کوتاه تنها 

، عدم با تماس برد کوتاه به دقت بالای آن )دقت در فتوگرامتری معمولا به صورت نسبی بیان می شود(

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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 توگرامتری برد کوتاهف کاربردهای  1-3

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 

 گرامتری برد کوتاه به وجود آمده است. جدیدترین فناوری ها کاربردهای جدیدی در فتو

 در ادامه نمونه هایی از کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه در پروژه ها ذکر خواهد شد:

  و تصادفات جرم شناسی 

 ثبت تصادفات 

  اندازه گیری تغییر شکل بدنه اتومبیل در اثر برخورد با مانع 

 بازی سازی  صنعت 

  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 

  باستانی بنیها و رثاآ زیمدلسا 

 اندازه گیری تغییر شکل 

 انی تخریب شده بازسازی آثار باست 

  پزشکی 

  انسان اندازه گیری بخش های بدن 

 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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 اهداف تحقیق  1-4

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 

ه شده است که در محیط نرم افزارهای و تعدادی تارگت استفاد Nikon d7200پروژه از یک دوربین غیرمتریک 

Agisoft ،Australis  وContextcapture  با استفاده از عکسهای گرفته شده مدل های  سه بعدی ساخته شده

و تحلیل هر یک از مدل های سه بعدی ساخته شده بررسی اند. در این تحقیق اصول کار با هر یک از نرم افزارها 

 خواهد شد.

 ساختار گزارش  1-5

اول گزارش شامل معرفی فتوگرامتری و انواع آن،آشنایی با فتوگرامتری برد کوتاه و کاربردهای آن است در فصل 

آن پرداخته شده است . فصل سوم مراحل انجام پروژه عملی و آشنایی با نرم اصول تیوری  به بیان فصل دوم

 ت پرداخته شده است.افزارها است و در فصل نهایی نیز به ارزیابی و تحلیل نتایج و پیشنهاد
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 دومفصل  -2

 

 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 

 

 

 

  آماده سازی 

 نشانه گذاری 

 تعیین مختصات نقاط کنترل 

 طراحی شبکه 

 تصویر برداری 

  آنالیز و نمایش 
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 مقدمه 2-1

 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 

 یج را از روش سرشکنی آزاد به دست آورد برای دستیابی به دقت بالا باید نتا 

 .تارگت ها باید از نوع باتاباننده باشند تا با وضوح بیشتری شناسایی شوند 

 آماده سازی  2-2

ه مناسب تصویر برداری فراهم شود که برای عکسبرداری بهینه می بایست حداقل فضا برای ایجاد یک شبک

 از شرایط نوری یکسانی برخوردار باشد .

 گذارینشانه  2-3

مرحله ی نشانه گذاری )تارگت گذاری( قبل از عکسبرداری انجام می پذیرد و با توجه به دقت مورد نیاز پروژه و 

با هم متفاوت است و ثبت آنها روش تصویربرداری تارگت گذاری انجام می شود. بدیهی است بازتاب تارگت ها 

 ستگی دارد بر روس عکس به شرایط نوری محیط و بازتابش نور از سطوح ب

 به طور کلی باید نکات زیر را در تارگت گذاری رعایت نمود:

 به مواردی چون حداقل تعداد برای سرشکنی به روش دسته اشعه، در نظر گرفتن هزینه  تعداد تارگتها

 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 

 انواع تارگت ها  -2-3-1

 تارگت های منعکس کننده:  (0

 از گیردکه اغلب قرارمی مورداستفاده کوتاه برد فتوگرامتری اکثرکارهای در که باشد می معمولی همان تارگتهای

 هستند.  کاغذ یا و پلاستیک جنس

 تارگت های منعکس کننده  – 0شکل

 تارگت های پروژکتوری: (1

و بیشتر در مواقعی که ابعاد اجسام کوچک بوده یا انحنای سطوح این تارگت ها از جنس پرتوهای نوری هستند 

 زیاد است به کار می روند 
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 تارگت های میله ای: (3

 این تارگت ها در سیستم هایی که توانایی اندازه گیری نقاط بدون استفاده از تارگت را دارند استفاده می شوند.

 تارگت های کددار: (4

این نوع تارگت ها دارای شکل و طرح ویژه ای هستند تا نرم افزار بتواند به راحتی آنها را شناسایی کند و عمل 

matching د. به کمک این تارگت ها در عمل پارامترهای توجیه خارجی به صورت را هر چه سریعتر انجام بده

 اتوماتیک و بدون دخالت انسان بدست می آید.

 

  

 

                                                                                  

 تارگت های کددار  -1شکل 

 اندازه تارگت ها  -2-3-2

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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 ارتباط بین فاصله دوربین عکسبرداری و اندازه تارگت ها را نمایش می دهد. 4شکل  

 رابطه بین فاصله دوربین و اندازه تارگت  – 3شکل 

میلی متر به قطر تارگت اضافه می  1به طور تجربی می توان گفت به ازای هر یک متر فاصله دوربین تا شی 

 میلی متر باشد. 6متر باشد باید قطر تارگت  3شود مثلا هنگامی که فاصله دوربین از شی 

 شکل تارگت ها 2-3-3 

باشند و معمولا برای بهتر به نمایش در آمدن در تارگت ها دارای اشکال متنوعی مانند مربعی ، دایره ای و ... می 

تصویر از رنگهای متضاد )سیاه و سفید( استفاده می شود. از بین تمامی تارگت ها ، تارگت های دایره ای به 

 5دلیل دارا بودن همگونی و مستقل بودن اندازه گیری از جهت امتداد و دید بهترین تارگت ها هستند در شکل 

 به نمایش در آمده است.انواع تارگت ها 
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 تعیین مختصات نقاط کنترل  2-4

نقاط کنترل در پروژه های فتوگرامتری به عنوان نقاطی با مختصات معلوم مورد استفاده قرار می گیرند که نحوه 

صحیح  ی توزیع آنها در عکس باید یکنواخت باشد. اگر پراکندگی نقاط یکنواخت نباشد پارامترهای کالیبراسیون

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:

 به دلیل محدودیت ابزارهای  م فاصله بین چند نقطه ی مشاهداتی. در این روشاندازه گیری مستقی

 اندازه گیری قرایت طولها با انجام تکرار متعدد جهت افزایش دقت صورت می گیرد.
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در محیط و تصویر برداری از آنها. این ابزارها  scale barقرار دادن یکسری طول های معلوم تحت عنوان  -0

بل حرارت و سایر عوامل مقاومت میکرون بوده و معمولا در مقا 0دارای طول بسیار دقیق با دقت حدود 

 مناسبی دارند .

 طراحی شبکه 2-5

تاثیر  این بخش چون باشد می مهمی بسیار قسمتهای از یکی شبکه طراحی کوتاه برد فتوگرامتری درکارهای

. مباحثی نظیر انتخاب مشخصات دوربین تصویربرداری و تعداد خواهد داشت نهایی دقت برروی مستقیمی

مبنای طراحی  و تکرار تصویر و هندسه شبکه موضوعات اساسی در طراحی شبکه می باشد.ایستگاه های دوربین 

شبکه در اندازه گیری به روش فتوگرامتری برد کوتاه مبتنی بر مثلث بندی دسته اشعه می باشد که در آن 

ین به مختصات سه بعدی نقاط شی، موقعیت و وضعیت ایستگاه ای دوربین و پارامترهای کالیبراسیون دورب

  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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 در نظر گرفت :رابطه کلی انتشار خطا را می توان مبنایی برای طراحی شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه 

 

                                            

 0رابطه

 

فاکتور طراحی یا ضریب استحکام  qنقاط شی ای،  XYZدر این رابطه  متوسط انحراف معیار خطای مختصات 

فاصله  dعدد مقیاس برابر با نسبت  sتعداد متوسط تصاویر اخذ شده در هر ایستگاه دوربین،  kهندسی شبکه، 

نقاط عکسی و  خطای متناظر  xyفاصله اصلی دوربین و  خطای متوسط مختصات  cمتوسط دوربین تا شی به 

زاویه ای برابر   می باشد. لذا دقت اندازه گیری وابسته به سه پارامتر قدرت تفکیک زاویه ای دوربین، استحکام 

 شبکه و مقیاس تصویربرداری است.

بنابراین نمی توان هر جایی را محل ایستگاه معرفی نمود. به همین منظور باید با توجه به نکات ذکر شده 

 یکسری شرط را هنگام طراحی شبکه و عکسبرداری اعمال کنیم.

 به طور کلی شروط طراحی را به سه دسته می توان تقسیم بندی کرد:

 قیود مرتبط با فاصله دوربین تا شی:  (0

 کندگی نقاط برای حد پایین فاصله قید عمق میدان دید و قید تعداد و پرا 

 قید قدرت تفکیک، قید مقیاس، قید میدان دید و فضای کاری برای حد بالای فاصله 

قیود مرتبط با قابلیت دید تارگت: قابلیت دید یک نقطه شی ای به کیفیت تصویر و قیود هندسی بستگی  (1

 دارد.

  کیفیت تصویر به شرایط نوری، تنطیمات دوربین و کیفیتCDD  .بستگی دارد 

 .قیود هندسی شامل قید میدان بازتابش تارگت، نواحی پنهان و قید میدان دید دوربین می شود 
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 قیود مرتبط با قابلیت دسترسی دوربین (3

 

 تصویر برداری 2-6

فتوگرامتری برد کوتاه است زیرا نقش تاثیر گذاری در دقت دوربین تصویربرداری یکی از اساسی ترین ابزارهای 

 می گذارد. یک تصویربرداری مناسب باید شرایط زیر را دارا باشد: نهایی خروجی

 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 

)پارامترهای توجیه داخلی و  هندسی خود را حفظ می کنند. در این نوع دوربین ها پارامترهای کالیبراسیون

اضافی( معلوم و بدون تغییر خواهند بود. دوربین های نیمه متریک برخی از خصوصیات دوربین های متریک و 

 reseueیا غیرمتریک را همزمان دارند. اغلب این دوربین ها فاقد فیدوشال مارک هستند و دارای یک شبکه 

 ک دارند.بوده و ابعادی کوچکتر از دوربین های متری
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 باید نکات زیر را  در یک تصویر برداری مناسب رعایت نمود: 

 انتخاب سنجنده (1

: از نظر تیوری با دو تصویر می توان اندازه گیری ها را انجام داد، اما بهتر است تعداد تصاویر مورد نیاز (1

ف کالیبراسیون تصویر می توان سل 6یا  4تصویر مختصات را به دست آورد زیرا با  6تا  4حداقل با 

 دوربین را در حین اندازه گیری مختصات انجام داد.

قدرت تفکیک سیستم تصویربرداری روی دقت سیستم فتوگرامتری  قدرت تفکیک و ابعاد تصویر: (3

 تاثیرگذار است.

 

 محاسبات و آنالیز 2-7

که هدف نهایی اخذ  به طور کلی در فتوگرامتری محاسبات بر روی تک عکس یا زوج عکس صورت می پذیرد

 مختصات نقاط زمینی است.

 

 محاسبات تک عکس 2-7-1  

 برای رسیدن از مختصات عکسی به مختصات زمینی باید بدین ترتیب عمل نمود:

 تعیین مدل خطا برای کالیبراسیون دوربین: (0

شعاعی و مماسی، معمولا خطاهای رایج در هنگام کار با یک دوربین غیر متریک شامل: کشیدگی تصویر، اعوجاج 

عدم انطباق کامل فیلم در صفحه کانونی عدسی، خروج از مرکز عدسی، تاثیر عوامل محیطی مانند انکسار و .... 

 می باشند.



 اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاهفصل دوم: 

09 

 

 

 توجیه خارجی با هدف برقرارسازی ارتباط بین محیط عکسی با شی ای (1

پارامتر مجهول  6)کنترل برای ایجاد ارتباط بین فضای عکسی و شی ای در تک عکس نیاز به حداقل سه نقطه

برای به دست آوردن پارامترهای توجیه خارجی  می باشد. که شامل سه دوران و سه پارامتر انتقال می شود( 

 می توان از روش های :

  معادلات شرط هم خطی: مبنای کلیه روش های دیگر می باشد و از شرط در یک راستا بودن نقاط

 ینی استفاده می کند عکسی، مرکز تصویر و نقاط متناطر زم

 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.

  معادلاتDLT در این روش بدون نیاز به توجیه داخلی ارتباط بین سیستم مختصات عکسی و زمینی :

 برقرار می شود.

 کالیبراسیون دوربین برای انجام توجیه داخلی و تصحیح خطاهای آن روی مشاهدات عکسی  (3

  محاسبات زوج عکس 7-2- 2

منظور از زوج عکس، دو عکس پوشش دار می باشد. که در این روش از عکسبرداری همگرا استفاده می کنیم 

 طی نمود:و برای رسیدن به مختصات زمینی باید مراحل زیر را 

 تعیین عناصر توجیه داخلی 

  تعیین عناصر توجیه خارجی 

 تقاطع پرتوهای نظیر روی زوج عکس 
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  سومفصل  -3

 

و  Australis7آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار 

Agisoft PhotoScan Professional  و

ContextCapture Center Master 

 

 معرفی پروژه و تعریف مسیله 

 در  تهیه تصاویر، بارگذاری آن ها در نرم افزار و شماره گذاری تارگت ها

 هر یک از نرم افزارها 

 در هر یک از نرم افزارها  توجیه تصاویر نسبت به هم و معرفی مقیاس 

 اعمال روش دسته اشعه و تهیه مدل سه بعدی از عارضه 

 

 



 مراجع

10 

 

 Australisتعریف مسیله در نرم افزار معرفی پروژه و   3-1

به روش دسته اشعه می  هدف از انجام پروژه این بخش ایجاد مدل سه بعدی از کیف دوربین و سرشکنی شبکه

باشد و اثر یک سری پارامتر مانند تعداد عکس ها، تعداد نقاط گرهی و ..... بر روی دقت نهایی پروژه مورد 

 بررسی قرار می گیرد.

 اخذ تصاویر، وارد کردن آنها در نرم افزار و مشخص نمودن شماره تارگت ها  3-1-1

تارگت ها  با در نظر گرفتن ابعاد  مناسب برای تصویر برداری  پراکندگی و تعداد پس از مشخص نمودن مکان

و در محل مشخص خود جایگذاری می شوند  انتخابعارضه  پروژه)که در این پروژه کیف دوربین عکاسی است( 

 Nikon d7200زاویه مختلف )به صورت همگرا( توسط دوربین حرفه ای  4. در این پروژه تصویر برداری در 

 گرفته شده است. در شکل زیر نحوه ی قرار گیری عارضه و تارگت ها به نمایش در آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ی قرارگیری عارضه و تارگت ها –1شکل   
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که در شکل زیر نحوه ی پس از تصویربرداری از کیف دروبین، باید تصاویر گرفته شده وارد محیط نرم افزار شود 

 خلق پروژه به نمایش در آمده است.وارد نمودن تصاویر و 

 

 

 

 

 

 

مرحله ایجاد پروژه - 8شکل  

 

 

 

 

 

 

مرحله وارد کردن تصاویر در نرم افزار – 9شکل  
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در کتابخانه نرم افزار پس از وارد کردن تصاویر در نرم افزار، به دلیل اینکه دوربین استفاده شده در این پروژه 

نرم  manualثبت نشده، نیاز است فاصله کانونی و پیکسل سایز به صورت دستی وارد نرم افزار شود و حالت 

هر عکس حاصل می شود و چون از یک دوربین در این  propertiesافزار را تغییر داد. فاصله کانونی از طریق 

 تمام عکس ها ثابت است.  پروژه استفاده شده بنابراین فاصله کانونی در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات تصاویر پروژه  – 01شکل

جهت وارد کردن پیکسل سایز، با توجه به اینکه ویژگی های دوربین از جمله پیکسل سایز، ....... در اینترنت 

میلی متر  3991موجود است از این اطلاعات استفاده کرده و وارد نرم افزار می شوند. پیکس سایز دوربین پروژه 

 بود 
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و ...... به نرم افزار معرفی  resolutionپیکسل سایز،  در عکس زیر پارامترهای دوربین از جمله فاصله کانونی،

 .شده اند

 پارامترهای دوربین  – 00شکل
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 توجیه تصاویر نسبت به هم و معرفی مقیاس  3-1-2

و  عکس اولمعرفی شوند که ابتدا برای سپس باید تمام تارگت ها در هر یک از عکس ها به عنوان نقاط گرهی 

می شوند سپس برای  نظیر به نظیر مشخص point referencing modeدوم تمام تارگت ها با گزینه ی 

که در شکل زیر نحوه ی  عکس اول و سوم و در نهایت برای عکس اول و چهارم نیز بدین ترتیب عمل می شود

 انجام این مرحله نمایش داده شده است. 

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

 

 مشخص شدن تارگت ها به عنوان نقاط گرهی – 03شکل
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برای معرفی مقیاس از طول های قرایت شده بین تارگت ها استفاده می شود که در این پروژه دو طول همچنین 

 قرایت شده اند.                            1199به اندازه ی  8و  04و تارگت های  1191به اندازه ی  1و  03مشخص بین تارگت های 

 set scaleروی یک عکس کلیک راست کرده و گزینه ی بر وارد کردن این مقیاس ها به نرم افزار، برای 

 و اندازه ی آنها به نرم افزار معرفی شوند  Bو  Aانتخاب می شود سپس باید نقاط مذکور را به عنوان نقاط 

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

 

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 

فاصله ی بین دو تارگت به  distanceینه ی انتخاب کرده و با کلیک راست کردن بر روی عکس و برگزیدن گز

 میلی متر اختلاف دارند. 1ما داده می شود که با مقدار حقیقی آن 
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  برای اندازه گیری فاصله 3و  01انتخاب شدن نقاط  – 01شکل

 

 

 

 

 

 

 

01و  3فاصله بین تارگت های  – 08شکل  
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 اعمال روش دسته اشعه و تهیه مدل سه بعدی  3-1-3

بعد از انجام تمامی مراحل مذکور، حال باید همه ی دسته اشعه ها را سرشکن نمود. به همین منظور از نوار ابزار 

انتخاب  Runرا انتخاب کرده و در پنجره ی نمایش داده شده ، گزینه ی  Bundle Adjustmentگزینه ی 

 ند.ه ها به صورت همزمان سرشکن می شومی شود بدین ترتیب تمامی دسته اشع

 

 میکرون  195سرشکنی دسته اشعه ها با خطای  –09شکل 
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  Agisoft photoscan professionalمعرفی پروژه و تعریف مسیله در نرم افزار  3-2

است.  Agisoftمدل سه بعدی از چهره خودمان با استفاده از نرم افزار  هدف از انجام پروژه این بخش ساخت

فرآیند انجام پروژه بدین شکل است که فرد مورد نظر در محل مناسب قرار می گیرد و بعد از چسباندن تارگت 

تا نهایتا  حول فرد انجام می گیرد )همگرا(ها بر روی دیوار به تعداد کافی تصویر برداری به صورت پوشش دار

  مدل سه بعدی فرد تهیه گردد.

 

 

 کردن آنها در نرم افزار و مشخص نمودن تارگت هااخذ تصاویر و وارد  3-2-1

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 

رار نگیرد( تارگت ها به دیوار چسبانده می شود. قابل ذکر است که تا حد ممکن تارگت ها نزدیک فرد پردازش ق

به دیوار چسبانده شود تا در تمام تصاویر آنها ثبت شده و به عنوان نقاط گرهی به نرم افزار معرفی شوند. پس از 

د نوار به صورت پوشش دار انجام می پذیرد. یگذاری تارگت ها، تصویر برداری حول فرد در تمام زوایا و در چنجا

 استفاده شده است. Nikon d7200در این پروژه از دوربین حرفه ای 
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 در شکل زیر نحوه قرار گیری فرد و تارگت ها مشخص شده است.

 نمونه ای از تصویر گرفته شده  – 11شکل

وارد نرم افزار می شوند  Add photosگزینه ی  Workflowاز طریق تب  تمامی تصاویر گرفته شده سپس 

 .که در شکل زیر نمایش داده شده است

 وارد کردن تصاویر در نرم افزار – 10شکل
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از  detect markersسپس باید تمام تارگت ها به صورت اتوماتیک به نرم افزار معرفی شوند که با گزینه ی 

 این عملیات توسط خود نرم افزار صورت می پذیرد. Toolsتب 

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

 

به همین منظور می   تمامی تارگت ها صحیح شناسایی نشوند  بخش ممکن استبه دلیل اتوماتیک بودن این 

 بایست به صورت دستی تارگت ها در تصاویری که این نقص دیده می شوند مشخص گردند.
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تصاویرتمامی  وارد کردن دستی تارگت ها در – 13شکل  
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 توجیه تصاویر نسبت به هم  3-2-2

 Align photoدر این مرحله باید همه ی تصاویر نسبت به هم توجیه شوند که این عملیات توسط گزینه ی 

 صورت می پذیرد. 

 مرحله توجیه تصاویر نسبت به هم – 14شکل

 ساخت ابر نقطه از تصاویر 3-2-3

 Build dense cloudساخته شود که برای انجام این کار از دستور در این مرحله باید ابر نقاط چهره فرد 

 ابر نقاط خود مورد نظر شاخته می شود.  mediumاستفاده می شود و با کیفیت 
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 ساخت ابر نقاط از چهره فرد  – 15شکل

  ساخت شبکه ای از نقاط 3-2-4

. در ساخته شود Build meshایجاد ابر نقاط مربوطه، باید شبکه ای از نقاط با استفاده ی از گزینه ی پس از 

این مرحله یک نمای کلی از چهره ایجاد می شود که  البته چندان واضح نیست و باید برای ایجاد مدل بهتر از 

ی انجام این مرحله به نمایش در  در شکل زیر نحوهاستفاده شود.  Build texteureگزینه ی بعدی آن یعنی 

 آمده است.
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ساخت شبکه نقاط از فرد – 16شکل  

 

 ایجاد بافت از نقاط  3-2-5

همانطور که در مرحله پیش بیان گردید برای بهتر نمایش دادن مدل و به دست آوردن مدلی بی نقص باید از 

 استفاده شود تا بافت چهره مورد نظر بر روی مدل ایجاد شده قرار گیرد. Build textureگزینه ی 
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 ایجاد بافت نهایی از چهره مورد نظر  –11شکل 

 ایجاد مقیاس برای مدل ساخته شده  3-2-6

برای اینکه مقیاس مدل ساخته شده با مقیاس واقعی آن هماهنگ باشد و بتوان ابعاد چهره فرد را در تمامی 

نیاز به آن است که مقیاس به مدل خود اضافه شود. به همین منظور فاصله ی اندازه گیری شده  جهات داشت 

انتخاب نقاط مناسب و با بین دو تارگت مشخص در میدان  باید به عنوان مقیاس به نرم افزار معرفی شود که با 

رت دستی فاصله مورد انتخاب می شود و به صو  set scale barکلیک راست کردن بر روی نقاط گزینه ی 

 نطر وارد می شود.
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 Context capture center masterیله در نرم افزار معرفی پروژه و تعریف مس 3-3

و  Context captureهدف از انجام پروژه در این بخش ساخت مدل سه بعدی از چهره فرد به کمک نرم افزار 

است. به همین منظور از همان سری  Agisoftمقایسه نمودن این مدل با مدل ساخته شده توسط نرم افزار 

تا مقایسه بین دو مدل راحت تر صورت  استفاده خواهد شد Agisoftعکس های گرفته شده برای نرم افزار 

 گیرد.

 فی مقیاس وارد کردن تصاویر در نرم افزار و مشخص نمودن تارگت ها و معر 3-3-1

 Add photosرفته و با انتخاب گزینه ی  photosبرای وارد کردن تصاویر به محیط نرم افزار باید به تب 

تصاویر گرفته شده در نرم افزار خوانده می شوند. در شکل زیر تعداد تصاویر، سنسور سایز، نوع دوربین، فاصله 

 عرفی می شوند .کانونی و .... با وارد کردن تصاویر، برای نرم افزار م

 

وارد کردن تصاویر در نرم افزار و خواندن مشخصات دوربین – 18شکل  
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سپس باید مانند دو پروژه ی قبلی تارگت ها به عنوان نقاط گرهی معرفی شوند به همین منظور در تب 

surveys  با انتخاب گزینه یedit user tie points  تارگت 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.

 

 

 

 

 

 

 

 مشخص کردن تارگت ها در نرم افزار – 19شکل
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 در تمامی تصاویر  0وارد کردن دستی تارگت شماره  – 31شکل
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 در تمامی تصاویر 1وارد کردن دستی تارگت شماره  –30شکل 
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چهره در همه ی د تا ابعاد ان مقیاس به شبکه مذکور معرفی شوسپس باید فاصله ی بین این دو تارگت به عنو

از تب  edit positioning constraintsجهات مشخص باشد. برای انجام این کار با انتخاب گزینه ی 

surveys  صفحه ای باز می شود که باید گزینه ی ،Add scale positioning  برگزیده شود. سپس با

فاصله ی بین آن دو به عنوان طول مبنا وارد می شود و مشکل  Contextانتخاب دو تارگت معرفی شده به 

 مقیاس پروژه مرتفع خواهد شد. در شکل زیر مراحل آن به نمایش در آمده است.
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 مرحله ی وارد کردن مقیاس به نرم افزار  – 31شکل

 

 مثلث بندی تصاویر و ساخت مدل سه بعدی  3-3-2

 submitگزینه ی  Generalباید فرآیند مثلث بندی بین نقاط آغاز شود به همین منظور در تب سپس 

aerotriangulation  .انتخاب می شود 
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 مرحله ی مثلث بندی نقاط – 33شکل

 

باز می  aerotriangulation definitionدر مرحله ی بعد با انتخاب یک نام مناسب برای بلوک، صفحه ی 

از نظر موقعیتی و دوران تعیین گردد که در این مرحله همان گزینه ی  مثلث بندی نحوه ی که در آن باید  شود

default .نرم افزار انتخاب خواهد شد 
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 در نرم افزار نحوه ی مثلث بندی  –34شکل 

 

پس از مشخص کردن موقعیت مثلث بندی، باید تنظیمات مثلث بندی را انجام داد که شامل پارامترهای دوربین 

، اعوجاج شعاعی، اعوجاج مماسی و .... خواهد بود که می توان آنها  را principle pointمانند فاصله کانونی ، 

آنها را سرشکن کرد که در شکل زیر کاملا نمایش داده شده ثابت در طی فرآیند مثلث بندی فرض نمود و یا 

 است.
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 نحوه ی برخورد با پارامترهای اضافی و داخلی دوربین  – 35شکل

 

آیند آن به اتمام می ، با انتخاب یک نام مناسب برای خروجی مثلث بندی فرآخرین مرحله ی این بخش و در

را انجام داد که با انتخاب یک نام مناسب و نوع  Reconstruction settingsرسد. سپس باید تنطیمات 

محصول تولیدی خود که می تواند ابرنقاط سه بعدی، تصویر ارتوفتو، شبکه ی سه بعدی و .... باشد) که در این 

است.( به انجام خواهد رسید. همچنین برای اینکه مدل سه بعدی ساخته شده   3D meshپروژه هدف ما تولید 

نیز انتخاب می شود. در شکل های زیر نحوه ی به انجام  Web readyدر وب قرار داد گزینه ی  را بتوان

 رسیدن این مراحل نمایش داده شده است.
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 انتخاب شود  new reconstructionباید گزینه ی – 36شکل

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

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

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

 

 Context captureمدل سه بعدی ساخته شده توسط نرم افزار  – 41شکل

خود را  byethost ،accountهمچنین برای قرار دادن مدل سه بعدی خود در وب، می بایست در سایت 

را در وب کپی نمود تا مدل سه بعدی ساخته  Contextساخته و پس از تایید کردن آن فایل های خروجی 

 در زیر لینکی که مدل های سه بعدی در آن کپی شده اند قرار گرفته است. د.شده در وب قرار گیر

http://www.sahandsharifiii.byethost17.com/App/index.html 
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 چهارم فصل -4

 

  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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 Australis7ارایه نتایج در نرم افزار  4-1

از نرم افزار گرفت مانند مختصات پس از تهیه مدل سه بعدی از کیف دروبین، می توان خروجی های متعددی 

 عکسی تارگت ها به همراه خطاهای آنها که در زیر به نمایش در آمده است.

 

مختصات عکسی تارگت ها و خطاهای آنها  – 43شکل  

 

علاوه بر مختصات عکسی ، مختصات سه بعدی تارگت ها در فضای شی ای و خطای باقیمانده ی آنها را نیز می 

 از نرم افزار گرفت. 3D point sigmaتوان به عنوان خروجی به کمک گزینه ی 
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 مختصات سه بعدی تارگت ها در فضای شی ای – 44شکل

 تحلیل نتایج 4-1-2

 استفاده از نقاط گرهی کمتر بر روی دقت نهاییبررسی تاثیر  4-1-2-1 

تارگت  11همانطور که بیان گردید  تارگت ها به عنوان نقاط گرهی به نرم افزار معرفی شدند که در این پروژه از 

 میکرون است.  195برابر با  RMSاستفاده شد و میزان 
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 نقطه گرهی  11سرشکنی شبکه با استفاده از  –45شکل 

 

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

نقطه گرهی  04سرشکنی شبکه با استفاده از  – 41شکل  
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کمتر شده و  RMSهمانطور که در شکل ها مشخص است هر چه از تعداد نقاط گرهی کاسته می شود میزان 

 دقت نهایی بهتر خواهد شد. 

 بررسی تاثیر استفاده از میله های مقیاس کمتر بر روی دقت نهایی 4-1-2-2

در حالت اول از دو میله مقیاس استفاده شد. برای بررسی اثر مقیاس در حالت دوم تنها توسط یک میله این 

دو حالت می توان پی برد که در حالت اول که تعداد میله ها بیشتر  RMSفرآیند انجام شد که با بررسی میزان 

دوم دارد. بنابراین هر چه تعداد میله از مقدار کمتری برخوردار است و دقت بهتری نسبت به حالت  RMSبود 

 های مقیاس بیشتر باشد دقت پروژه بهتر می شود.

 بررسی تاثیر روش کالیبراسیون دوربین بر روی دقت نهایی 4-1-2-3

در این حالت برای مشاهده اثر آن در دو حالت بررسی می شود. حالت اول که پارامترهای توجیه داخلی ثابت 

کمتر است و با بررسی دقت مختصات  RMSبت فرض نمی شوند. در حالت اول میزان است و حالت دوم که ثا

 شی ای تارگت ها می توان پی برد که دقت نقاط نسبت به حالت دوم بهتر خواهد بود.

 نتیجه گیری کلی 4-1-3

میله های به طور کلی می توان نتیجه گرفت با کاهش تعداد نقاط گرهی دقت بهبود می یابد. با افزایش تعداد 

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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 Agisoft Photoscanارایه نتایج در نرم افزار  4-2

و ... ذخیره  jpeg ،tiffمی توان در فرمت های مختلفی مانند  پس از تهیه مدل سه بعدی چهره، خروجی را

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 .

 Agisoft Photoscanتحلیل نتایج در نرم افزار  4-2-1

 تاثیر استفاده از میله های مقیاس کمتر بر روی دقت نهاییبررسی  4-2-1-1  

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.

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

افزایش می یابد  RMSبا توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که با کاهش تعداد میله ها میزان 

 و از دقت نهایی پروژه کاسته می شود.

 

 کالیبراسیون دوربین بر روی دقت نهاییبررسی تاثیر  4-2-1-2

برای بررسی این اثر پروژه را در دو حالت ثابت بودن و نبودن پارامترهای دوربین در نظر می گیریم. از نتایج به 

افزایش می باید و از دقت نهایی پروژه  RMSدست آمده می توان پی برد که با ثابت بودن پارامترها میزان 

 کاسته می شود.

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

 

 بررسی تاثیر استفاده از نقاط گرهی کمتر بر روی دقت نهایی 4-2-1-3

کاهش و دقت پروژه بهبود می یابد که شکل های  RMSهر چه از تعداد نقاط گرهی کاسته می شود میزان 

نقطه  4نقطه ی گرهی استفاده شده در حالیکه در حالت دوم از  6زیر گواهی این مطلب است در حالت اول از 

 گرهی بهره گرفته می شود

 

 RMS 19111161تارگت با  6استفاده از  –51شکل 
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 RMS 19111161تارگت با  4استفاده از  – 53شکل

 

 نتیجه گیری کلی  4-2-2

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 

 جه خواهد بود.های مقیاس در پروژه دقت نهایی با کاهش زیادی موا
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 Context capture center masterارایه نتایج در نرم افزار  4-3

 علاوه بر مدل سه بعدی می توان تصاویر ارتوفتو، مدل سه بعدی مرجع و .... می توان تولید نمود. 

 Context captureتحلیل نتایج در نرم افزار  4-3-1

برخوردار  Agisoftاز بافت بهتری نسبت به مدل ایجاد شده توسط  contextمدل ایجاد شده توسط نرم افزار 

 سخت تر است. Agisoftاست. همچنین کار با این نرم افزار نسبت به 

 بر روی دقت نهایی تعداد کمتر تصاویراستفاده از بررسی تاثیر  4-3-1-1

 افزایش می یابد و از دقت پروژه کاسته می شود. RMSبا کاهش تعداد تصاویر میزان 

 کالیبراسیون دوربین بر روی دقت نهاییبررسی تاثیر  4-3-1-2 

 نباشند شبکه به صورت کلی سرشکن شده و دقت پروژه افزایش یابد.  fixهنگامی که پارامترهای دوربین 

 بر روی دقت نهایی بررسی تاثیر استفاده از نقاط گرهی کمتر 4-3-1-3

 از نقاط گرهی کمتر موجب کاهش دقت پروژه می شود  استفاده

 نتیجه گیری کلی  4-3-2

بیشتر  contextبا توجه مدل های ایجاد شده توسط نرم افزارها می توان پی برد که دقت محصول نهایی توسط 

 از سایر نرم افزارها است همچنین از نظر ظاهری بهتر قابل فهم است.
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