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 انواع فتوگرامتری 

تعریف فتوگرامتری برد کوتاه 

جایگاه فتوگرامتری برد کوتاه 

کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه 
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 انواع فتوگرامتری  -1-1

 :کنند مي یبند تقسيم یرز سساا سه بر عموماًرا  یمترافتوگر

 شي تا داریعكسبر بيندور فاصله سساا( بر لفا

 عكس دبررکا اردمو سساابر(  ب

 تبدیل هستگاد عنو سساابر(  ج

 شی تا داریعكسبر بیندور فاصله سساابر یمترافتوگر اعنوا -1-1-1

 (Close Range Photogrammetryفتوگرامتری برد کوتاه ) -1-1-1-1

وسيله دوربين ب متر )فاصله محل تصویر برداری تا عارضه( تعریف مي گردد و همچنين 300برای فاصله کمتر از 

 .م ميگيردهای متریک و غير متریک، تصویر برداری از روی زمين و یا نزدیک به زمين و یا عارضه انجا

 (Areial Photogrammetryفتوگرامتری هوایی ) -2-1-1-1

ا هليكوپتر انجام یمتر مورد استفاده قرار ميگيرد و عكسبرداری توسط هواپيما  400000تا  800برای فاصله بين 

 مي شود.

 (Space Photogrammetry) فتوگرامتری فضایی -3-1-1-1

هواره ها یا ما وسيله فضاپيماو عكسبرداری ب کيلومتر قابل استفاده مي باشد 40000تا  250برای فاصله بين 

 ذیرد.انجام مي پ

 ی بر اساس موارد کاربرد عكسانواع فتوگرامتر -2-1-1

 فتوگرامتری متریک -1-2-1-1
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که تعيين  فتوگرامتری متریک اندازه گيری های دقيق نقاط از طریق عكس و یا سایر منابع اطالعاتي است

توگرامتری ففواصل،زوایا،مساحت،حجم،ارتفاع،اندازه و شكل عوارض را ميسر مي سازد. معمول ترین کابرد 

وایي)تهيه همسطحاتي و توپوگرافي از عكس ها است. عكس ها هم به دو صورت عمده متریكي تهيه نقشه های 

 شده توسط هواپيما( و زميني)تهيه شده بوسيله دوربين مستقر روی زمين( است.

 فتوگرامتری تفسیری -2-2-1-1

 طریق از هات آنـاهمي ارهـدرب اوتـوقض وارضـع خيصـوتش شناسایي با طورکلي به هم تفسيری توگرامتریــف

جش از دور فتوگرامتری تفسيری خود به دو شاخه تفسير عكس و سنسروکاردارد.  سيستماتيک وتحليل جزیهت

از دور  ، در سنجشتقسيم مي شود. در حای که تفسير عكس به بررسي ومطالعه بوسيله عكس مربوط مي شود

نجنده چند طيفي، سکه یک علم جدید تری است عالوه بر عكس از وسایل سنجنده دیگر نظير دوربي های 

 های مادون قرمز، حرارتي و رادار بهره گيری مي شود.

 انواع فتوگرامتری بر اساس نوع دستگاه تبدیل -3-1-1

 فتوگرامتری آنالوگ -1-3-1-1

 فتوگرامتری نیمه تحلیلی -2-3-1-1

 فتوگرامتری تحلیلی -3-3-1-1

 فتوگرامتری رقومی یا دیجیتال -4-3-1-1

 شكل ها کامپيوترو  قومير داریبر تصویر یها بيندور رظهو با وزیمرا یمعنا به هکوتا دبر یمترافتوگر شگستر

 دارد. رکا وسر یجيتاليو د قومير یها سيستم با هکوتا دبر یمترافتوگر عموماً ینابنابر .ستا گرفته
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 تعریف فتوگرامتری برد کوتاه -2-1

 .فتوگرامتری برد کوتاه شاخه ای از فتوگرامتری است که هدف از انجام آن تهيه نقشه از عكس های هوایي نيست

در اکثر شاخه های علم از قبيل  در این حوزه فاصله دوربين عكسبرداری تا شي حداکثر چند صد متر است.

همچنين خروجي  کاربرد دارد. صنعت، پزشكي، معماری و باستان شناسي، مهندسي عمران و جرم شناسي و...

های مختلفي همچون مختصات سه بعدی، نقشه های خطي، عكس ترميم شده و ارتوفتو، مدل های سه بعدی، 

 شد.آرشيو فتوگرامتری و... قابل دسترسي مي با

 1 شكل

 جایگاه فتوگرامتری برد کوتاه -3-1

 :که جایي ستا حلراه  تنها حتيو  بهترین هگا ماا نيست گزینه بهترین هميشه هکوتا دبر یمترافتوگر

 نيست سترسيد قابل ضهرعا-

 عارضه صلب نيست ولي اندازه گيری های آني مورد نياز است.-

 یا نه. خواهند بود زماني که مشخص نيست اندازه گيری ها مورد نياز-
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 زماني که عارضه بسيار کوچک است.-

 .مي گردد زماني که اندازه گيری موجب تغيير رفتار عارضه-

 زمانی که عارضه قابل دسترسی نیست -1-3-1

 مناطق خطرناک 

 بخش های داخلي بدن انسان مثل دریچه قلب و تومور های مغزی 

 فضاهای بسته و کوچک کثل داخل لوله ها 

 عوارض بسيار بزرگ مثل معادن و سایت های نيروگاه های برق آبي 

 نیازند. زمانی که عارضه صلب نیست ولی اندازه گیری های آنی مورد -2-3-1

 مدلسازی سطح دریا و مطالعات موج اقيانوس ها 

 مطالعات جریان مایعات و نحوه تداخل آنها مثل آب و نفت 

 )انفجارات و نحوه عملكرد خودرو در تصادفات )لحظه ای 

 طراحي قایق ها در امواج دریا ها 

 مطالعات حرکات بدني ورزشكاران 

 ماشين های متحرک در کارخانه ها 

 نیس اندازه گیری ها مورد نیاز خواهند بود یا نه زمانی که مشخص -3-3-1

 آرشيو و مدل سازی آثار و ابنيه باستاني 

 آرشيو برای بيمه و بازسازی ساختمان ها 

  هر نوع ثبت مطالعات علمي 
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 زمانی که عارضه بسیار کوچک است -4-3-1

 حرکات ميكروسكوپي اشيا 

 زمانی که اندازه گیری موجب تغییر رفتار عارضه می گردد -5-3-1

 اندازه گيری حرکات بخش های بدن انسان 

 مطالعه حرکات مایعات 

 مطالعه جریان حرکت باد در تونل ها و یا عوارض در تونل باد 

 مزایای فتوگرامتری برد کوتاه -4-1

  عموما به  )دقت ها در فتوگرامتری برد کوتاه 1:300،000و حتي تا  1:60،000دقت باال: دقت های

 صورت نسبي بيان مي گردند(

 تماس: مناسب برای عوارض حساس و یا شكننده بدون 

 ين جابجایي هاقابليت انعطاف: دارای کاربرد های متفاوت و متنوع مثل اندازه گيری های موضعي، تعي 

 قابل استفاده در حال حرکت و یا برای عارضه های متحرک 

  :ر حد چند کوتاه )دعكسبرداری در مدت زمان بسيار کمترین تاثير پذیری از تغييرات درجه حرارت

 دقيقه تا چند ساعت(

 )قابل حمل )معموال فقط نياز به دوربين های دستي ، کامپيوتر و تعدادی تارگت کوچک 

 ر سطح عارضهامكان اندازه گيری نقاط به تعداد زیاد: نقاط طبيعي، تارگت ها و نقاط تصویر شده ب 

 کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه -5-1

 پزشكی -1-5-1

 تشخيص، درمان و برای که است آناتوميكي اطالعات آوردن بدست برای مهم منبع یک پزشكي تصویربرداری

 تشخيص قبيل از شناسيآسيب فرآیند توانمي تصویربرداری با .است ضروری بيماران سالمتي از مراقبت
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قسمت  دقيق و مكان داد انجام باالیي دقت با را دارند جراحي عمل به نياز که هایيمكان و مادرزادی هایناهنجاری

در  که کوتاه برد فتوگرامتری .برد بكار آن برای را مناسب درمان راه و کرد بررسي جزئيات تمام با را دیده آسيب

باال  هایدقت با آن ابعاد گيریو اندازه اشيا بعدی سه مدلسازی برای مرئي نور حوزه در دارپوشش تصاویر از آن

 .باشدمي زمينه این در کاربرد برای مناسبي ابزار ميشود، استفاده

 

 مدل سه بعدی زخم 1-1شكل 
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 آمده از پای انسانعدی بدستب 3مدل  2-1شكل 

 ردیابی حشرات در یک کلونی -2-5-1

 حشره چندین هزار از مجموعه) کلوني یک در موجود حشرات تک تک که رسدمي ممكنغير نظر به اول نگاه در

 موفقيت با را کار دانشگاه این در محققين اما. کرد ردیابي را( کنندمي زندگي هم با جمعي دست صورت به که

 موقعيت و شده داده یيل قرار( Yale) تيآیام و( MIT) محفظه یک در پشه 100 تحقيق این در. اند داده انجام

 یک هر. است گرفته قرار مورد ردیابي کوتاه برد فتوگرامتری هایالگوریتم و برداریفيلم هایدوربين بوسيله هاآن

 پروژه این را برای ها آن که مهمي ویژگي اما کنندمي برداریتصویر پيكسل مگا 1 رزولوشن با هادوربين این از

 است قادر ها این دوربين از هریک. باشدمي( ثانيه در فریم تعداد) ثانيه در برداری تصویر تعداد است کرده مناسب

 25جای  به ها دوربيناین  های فيلم دیگر عبارت به یا کند ثبت تصویر معمولي برداری فيلم دوربين یک برابر 5

FPS  با  FPS125 و هستند هماهنگ یكدیگر با کامال زماني نظر از ها دوربين حال، عين در. شوندمي برداشت 

 قادر سيستم بوسيله تصویر 5400برداشت  از پس. شوندمي برداشت همزمان خوبي دقت با برداشتي تصاویر تمامي

 3 نيز هاآن تعداد که هادوربين بين اساس زاویه بر. کند توليد را هاپشه از هریک ردیابي اینقطه ابر تا بود خواهد

 از هریک حرکتي خطوط توانمي هاداده از انتقال پس و آورد بدست را حشرات نسبي موقعيت توانمي است عدد

 کوتاه برد فتوگرامتری تكنيک از استفاده و هاداده تحليل بحث از جدا اما .آورد بدست نمودار بصورت را هاآن
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 شده انجام هایبررسي اميدوارند دانشمندان. باشد جالب شما برای نيز آن هایو کاربرد پژوهش این دليل احتماال

 ،(حشرات تا گرفته ها ماهي و پرندگان از) کنندمي حرکت گروهي صورت به که مختلف موجودات هایدسته روی

 مي تعریف جمعي هوش قالب در که را ها آن حرکتي های پارامتر و مسيریابي های روش درستي از درک بتواند

 نبود پذیر امكان تكنولوژیكي دالیل به حشرات روی تحقيق این انجام امكان کنون تا. دهند ارزیابي قرار مورد شود

 به مربوط های داده تحليل و بررسي امكان شده اقتباس کوتاه برد فتوگرامتری از که تكنيک از این استفاده با اما

 .است شده نيز فراهم حشرات

 

 مدل ردیابي حشرات 3-1شكل 
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 صنعت -3-5-1

 اجسام سه بعدی مختصات ومحاسبه دقيق گيریهای اندازه زمينه در کوتاه برد فتوگرامتری باالی قابليت به توجه با

 وتوليد تساخ در پروسه که داشت آن بر را صنعتي زمينه در مخصوصا کوتاه برد فتوگرامتری متخصصين ، مختلف

 اميگ بزرگ در مقياسهای شكلها تغيير بررسي ونيز عظيم های سازه وجابجایي کيفيت وکنترل صنعتي قطعات

 ودیگر ينایيب وماشين ودوربينهای دیجيتال CCD وساخت طراحي زمينه در اخير پيشرفتهای به توجه با.  بردارند

 وهمه ،همه پروژه شده تمام نهایت قيمت ودر دقت معيار ونيز ها داده اخذ جهت بهينه زمان مدت پيشرفتهاونيز

 شورهایک در که همانطور.باشد اندازه مي جهت بسيارمناسبي حل راه کوتاه برد فتوگرامتری که آنست بيانگر

 نعتيص جنبه مخصوصا بردکوتاه فتوگرامتریدقيق  گيری( point determination)  هستيم شاهد دنيا پيشرفته

  :در ازجمله گيرد قرارمي استفاده بسيارمورد آن

 مناسب جای در مختلف قطعات وقراردادن تجهيز   

  مختلف های ساره شكل تغيير گيری اندازه  

 دازهان ویا مكانيكي وسایل کمک به پيچيده بررسيهای باالی هزینه از جلوگيری برای:  کيفيت کنترل  

 نمود استفاده توان مي بردکوتاه فتوگرامتری از عارضه برروی مستقيم گيری    

 مدل وتوليد شده ساخته قطعات رقومي مدل استخراج:  معكوس مهندسي CCD و در نهایت توليد 

 قطعات(.   سازی ودوباره تعمير)آمده بدست مدل هاازروی قطعه دوباره     

 با مقياس تصاویر جوابگوی که ساختار یک به بعدی سه مدل وایجاد عاداب گيری اندازه برای صنعتي کارهای در

 نقاط يریواندازه گ بعدی سه مدل ایجاد قابليت صنعتي فتوگرامتری سيستمهای تمام. داریم نياز هستند بزرگ

 رادارا عدیب فضای سه به دوبعدی تصویر یک تبدیل قابليت روشها این تمام ،یعني کنند مي رافراهم مدل برروی

 .دباش نتایج مي این به اطمينان وقابليت پذیری وانعطاف دقت درميزان آنها اصلي اختالف ولي هستند
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 مدلسازی قطعه صنعتي 4-1شكل 
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 سازی قطعاتمدل 5-1شكل 

 کنترل کیفیت سازه های فضایی -4-5-1

 از یكي اصلي طرح با آن مقایسه و کيفيت کنترل آن، کاری دوره طول در و صنعتي قطعه یک ساخت از پس

 توليد جسم بعدی سه سازی زمينه،مدل این در رایج های روش از یكي. رود مي شمار به توليد از پس مهم مراحل

 از که دارد وجود مختلفي های روش صنعتي قطعات مدلسازی برای. است اصلي طرح با آن ابعاد مقایسه و شده

 برد فتوگرامتری پارامتریک، های مدل از استفاده برداری، پروفيل روش گيری، قالب های روش توان مي جمله آن

 به توجه با کوتاه برد فتوگرامتری ها، روش این بين در. برد نام را ليزری های اسكنر از استفاده همچنين و کوتاه

 ساخت، محل در مدلسازی انجام و تجهيزات حمل قابليت مدلسازی، انجام زمان و هزینه کاهش ازجمله آن مزایای

 در رایج های روش از یكي به پچيده، قطعات در آمده وجود به هندسي های شكل تغيير تعيين امكان و باال دقت

 مدلسازی و پایش امكان کند مي یزمتما ها روش سایر از را آن که روش این مزایای دیگر از. است شده بدل دنيا
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 در توان مي روش این از. است نظر مورد قطعه بر مختلف های تنش و نيروها اعمال از ناشي های شكل تغيير آني

 .کرد استفاده ندارد وجود عارضه به دسترسي امكان که هایي محيط

 هدف از انجام تحقیق -6-1

تحليل  و وتاهبردک فتوگرامتری از استفاده با موردنظر عارضه بعدی سه مدل تشكيل پروژه این نجاما از هدف

ه بررسي شود به طور کلي ميتوان گفت، قصد از انجام این پروژه اینست ک خروجي های بدست آمده مي باشد.

ه تحليل های مورد نظر آیا با تغيير برخي از پارامتر ها دقت کار انجام شده تغيير خواهد کرد و یا خير. از جمل

ون تست ری بدمي توان به بررسي تاثير روش کاليبراسيون دوربين بر روی دقت تعيين مختصات در اندازه گي

ثير تعداد نقاط فيلد، انجام کاليبراسيون از طریق ثابت نگه داشتن دوربين و جابجایي تست فيلد، ببرسي تا

 .مشترک و موقعيت قرار گيری آنها بر دقت کار خروجي و... اشاره نمود
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 دومفصل  -2

 

 برد کوتاهاصول تئوری فتوگرامتری 

 

مقدمه 

مراحل انجام پروژه فتوگرامتری برد کوتاه 

انواع تارگت ها 

اندازه تارگت ها 

شكل تارگت 

تعيين مقياس 
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 مقدمه -1-2

 .اصوال برای انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه ایده آل باید به نكات زیر توجه شود

  قابل شناسایي باشندتارگت ها از نوع بازتاباننده باشند تا با وضوح بيشتری. 

  قت اندازه گيری داتوماسيون مراحل اندازه گيری در فضای تصویری الزامي است؛ زیرا در حالت اتوماتيک

مقدار  ابعاد پيكسل است، در حالي که در روش های اندازه گيری دستي این 0.05تا  0.02عكسي 

 .مي باشد 0.5حدود 

 ي آزاد استفاده شود.جهت دستيابي به دقت باال باید از روش سرشكن 

  ستقل از نقاط مجهت اجتناب از انتشار خطای موجود در نقاط کنترل به نتایج فتوگرامتری باید پروژه

 .کنترل انجام شود

 

 مراحل انجام پروژه فتوگرامتری برد کوتاه -2-2

 آماده سازی  -1-2-2

. ا تنظيم کردنوری آنرجهت عكسبرداری مناسب، باید محيط مناسبي را  برای عكسبرداری انتخاب کرد و شرایط 

 .محيط مورد نظر باید به حد کافي فضا جهت ایجاد یک شبكه مناسب تصویربرداری داشته باشد

 نشانه گذاری  -2-2-2

یا  off-lineي )شبا توجه به روش انتخابي برای برداشت مرحله تارگت گذاری قبل از عكسبرداری انجام مي شود.

on-line ي در کاهش ذاری انجام مي شود. طراحي تارگت ها عامل مهم( و همچنين دقت مورد نياز، تارگت گ

 خطای نشانه روی در اندازه گيری مختصات عكسي مي باشد.
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بدیهي است که سطوح اجسام مختلف دارای بازتاب نوری متفاوت مي باشند و کيفيت ثبت این تارگت ها روی 

 عكس به شرایط نوری محيط و بازتابش نور از سطوح بستگي دارد.

 نكات زیر باید مد نظر قرار بگيرند:در انتخاب تارگت و تارگت گذاری 

 ل اجسمنت، تعداد تارگت های مورد استفاده در شبكه به مواردی نظير حداقل مورد نياز برای باند

 .مالحظات هزینه، حداکثر تراکم تارگتها و محدودیت های نرم افزاری بستگي دارد

  ف کاليبراسيون کاليبراسيون، دقت اندازه گيری و برآورد پارامتر های سلدر حالت سرشكني همراه سلف

ویری دارد. بستگي زیادی به تعداد و توزیع تارگت ها در فضای سه بعدی شي ای و فضای دو بعدی تص

ارگت قرار ت 20تارگت بصورتي که در هر تصویر بطور متوسط حدود  25به صورت تجربي تعداد حداقل 

 .است گيرد، توصيه شده

 ت آن بستگي خصوصيات یک تارگت مناسب به جنس، دوام، قابليت انعكاس، ابعاد، شكل، تقارن و کنراس

 دارد.

  برخي از نشانه ها یک شماره منحصر بفرد نوشته شودبهتر است در کنار. 

 انواع تارگت ها -3-2

 بيان کرد:ن به صورت زیر انواع تارگت های مورد استفاده در کار های فتوگرامتری را مي توا

 تارگت های منعكس کننده -1-3-2

ورد استفاده قرار ماین تارگت ها همان تارگت های معمولي مي باشند که در اکثر کارهای فتوگرامتری برد کوتاه 

 مي گيرند.

 تارگت های پروژکتوری  -2-3-2
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یت مي این تارگت ها از جنس پرتوهای نوری هستند که با جهت و در راستای منظمي به سمت عارضه هدا

د است، به کار مي . این نوع تارگت ها بيشتر در مواقعي که ابعاد اجسام کوچک بوده یا انحنای سطوح زیادشون

 .روند

 تارگت های میله ای  -3-3-2

ری نقاط بدون و در واقع در سيستم هایي که توانایي اندازه گي on-lineاین تارگت ها بيستر در سيستم های 

 استفاده از تارگت را دارند، استفاده مي گردند.

 تارگت های کد دار -4-3-2

شناسایي کرده و عمل  این نوع تارگت ها دارای شكل و طراحي ویژه ای هستند تا نرم افزار بتواند براحتي آنها را

matching .را انجام دهد 

 فلزی تارگت های  -5-3-2

ال به سه شكل این تاگت ها معمو این نوع تارگت ها از جنس فلز مي باشند که روی یک شفت قرار گرفته اند.

 .ساخته مي شونددرجه  90درجه، و تارگت های  45صاف، تارگت های 

 ها اندازه تارگت -4-2

زه گيری باید مد اندا در تعيين اندازه تارگت ها، هندسه عكس، فاصله شي تا دوربين، قدرت تفكيک و قطر نشانه

 نظر قرار گيرند.

 .کمترین اندازه ممكن برای قطر تارگت از فرمول زیر محاسبه مي شود

Type equation here. 
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فاصله  sندازه گيری، ااندازه قطرنشانه اندازه گيری در دستگاه  dدر این رابطه کمترین اندازه ممكن قطر تارگت، 

اصله دوربين از ففاصله کانوني مي باشد. به طور تجربي مي توان گفت به ازای هر یک متر  fشي تا دوربين و 

 6تارگت باید  متری، قطر 3.مثال در عكسبرداری از فاصله ميليمتر به ابعاد تارگت باید اضافه شود 2شي، 

  .باشد ميليمتر

 شكل تارگت -5-2

ت مناسب در آنها از داشته باشند و برای ایجاد کنتراستارگت ها مي توانند اشكال متنوعي مانند مربع یا دایره 

مگوني و مستقل هرنگ های متضاد )سياه و سفيد( اسفاده مي شود. البته تارگت های دایره ای به دليل داشتن 

 بودن اندازه گيری از جهت امتداد و دید در این تارگت ها، بهترین تارگت ها هستند.

 تعیین مقیاس -6-2

ده قرارمي گيرند. های فتوگرامتری به عنوان نقاطي با مختصات معلوم و دقيق مورد استفانقاط کنترل در پروژه 

 قاط باید دارای مشخصات زیر باشند:این ن

 ط یكنواخت نقاط کنترل باید به طور یكنواخت در فضای عكسي توزیع شده باشند. اگر پراکندگي نقا

 آیند.نباشد، پارامتر های کاليبراسيون به درستي به دست نمي 

 ریاضي را  تعداد نقاط باید به اندازه ای باشند که حداقل مشاهدات مستقل برای حل مجهوالت مدل

 و کنترل در نظر گرفته شوند. checkتامين کنند و تعدادی نيز به عنوان نقاط 

 حليلي مسير نقاط در یک صفحه نباشند، زیرا در غير اینصورت محاسبه فاصله اصلي دوربين به روش ت

 نخواهد بود.

 ام داد.شكل نقاط کنترل به گونه ای باشد که بتوان بهترین نشانه روی و اندازه گيری را انج 

 مسئله مقياس را مي توان به دو طریق حل کرد:
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رکت دارند. از شبا استفاده از اندازه گيری دقيق طول بين چند نقطه ای که در مشاهدات اندازه گيری  .1

بزار های اندازه افاصله بين دو نقطه نياز به اندازه گيری مستقيم دارد و دقت آنجائيكه اندازه گيری 

متعدد جهت  گيری معموال محدود مي باشد، الزم است قرائت طولها در این روش با انجام تكرار های

 افزایش دقت صورت گيرد.

سم و جزمينه  با طول های کامال مشخص و دقيق در scale barبا قرار دادن یكسری وسایل به نام  .2

ده و معموال از تصویر برداری از آنها. این ابزار دارای طول بسيار دقيق با دقت حدود یک ميكرون بو

. بسياری از موادی که در مقابل حرارت و عوامل محيطي دیگر مقاومت مناسبي دارند، ساخته مي شوند

ماتيک اول به صورت اتوسيستم های اندازه گيری مختصات، یک سيستم مختصات محلي بر روی عكس 

 تعریف مي کنند. البته مي توان به صورت دستي نيز سيستم مختصات را تعریف کرد.
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  سومفصل  -3

 

و  Australis7آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار 

Agisoft PhotoScan Professional  و

ContextCapture Center Master 

 

 آموزش نرم افزارAustralis7 

 آموزش نرم افزارAgisoft PhotoScan Professional 

 آموزش نرم افزارContextCpture Center Master 
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 مقدمه -1-3

 

 Australis7مراحل کار با نرم افزار  -2-3

 تعریف مسئله -1-2-3

مي  Australis7فزار اهدف از انجام این قسمت از پروژه تهيه مدل سه بعدی عارضه ای دلخواه، با استفاده از نرم 

سپس با دقت  يرند.بدین منظور، ابتدا تارگت های مورد نظر، با توزیع مناسبي بر روی عارضه قرار مي گ باشد.

ست تا تصاویر اخذ اکافي و با استفاده از دوربيني مناسب، تصویر برداری صورت مي گيرد. در مرحله بعدی الزم 

د نظر شده در محيط نرم افزار بارگذاری شوند و پس از طي مراحل مشخص شده درذیل، مدل سه بعدی م

 ساخته شود. 

 مقیاس گذاری -2-2-3

ک گردد. یرت مي گيرد که در نهایت مدل سه بعدی ساخته شده یک به مقياس گذاری در کار به این علت صو

اره گذاری است و تغييرات کمي دارد، تارگت ها را شم کم خيلي Scale bar طولي مقياس از آنجا که ضریب

ا استفاده از متر بفاصله ميان دو عدد از تارگت ها را با دقت باال  scale barجبران عدم داشتن کرده و برای 

 اندازه گيری مي شود. این کار باعث مي شود تا مقياس مدل دقيقا مانند مقياس شبكه شود.

 مشخصات دوربین عكسبرداری  -3-2-3

يليمتر مگاپيكسل و فاصله کانوني م 16با زرولوشن  Sumsung- Full HD-wb855fدر این پروژه از دوربين 

 استفاده شده است.

 propertiesتوان از قسمت شوند، همچنين این مقادیر را ميمي معرفي افزارنرم به اوليه مقادیر عنوان به مقادیر این

 ها بدست آورد.عكس



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

22 

 

الزم به . دکر تقسيم عرض و طول جهت در هاپيكسل تعداد بر را تصویر ابعاد توانميجهت تعيين سایز سنسور، 

اده مي ذکر است که در صورت انجام این کار دقت مطلوبي ذحاصل نمي گردد. به همين جهت از روش زیر استف

 گردد.

 شپوش کشخط با تصویر طول کل که طوریابتدا از وسيله ای مانند خط کش عكسبرداری صورت مي گيرد، ب

نهایت با استفاده  در فاصله تقریبي ميان دوربين تا خط کش نيز اندازه گيری شود.. در اینجا الزم است که شود داده

 از تناسب ساده زیر، ميتوان سایز سنسور دوربين را بدست آورد.

 

 باشد. به دست آمده مي سنسوراگر این کار چندین بار صورت گيرد، دقت مطلوبي حاصل خواهد گردید. سایز 

 حل عملی کار امر -4-2-3

 تر های کالیبراسیون با استفاده از تست فیلدتعیین پارام -1-4-2-3

تدا پارامتر های اب بارگذاری مي شوند. Australisتصاویر اخذ شده در جهات مختلف از تست فيلد در نرم افزار 

شخصات دوربين و پس از وارد کردن م دوربين مانند فاصله کانوني، سایز سنسورو سایز پيكسل تعریف مي شوند.

ین کار، مسير زیر تصاویر اخذ شده، تمام تارگت ها به صورت دستي به نرم افزار معرفي مي شوند. جهت انجام ا

 در نرم افزار طي مي شود:

 

 توجیه تصاویر نسبت به هم -5-2-3
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ر تصاویر دتناظر یابي بين تارگت های موجود  Point Referencing Modeدر این قسمت با استفاده از گزینه 

نظر گرفته  در refrenceاخذ شده به صورت دستي انجام مي شود. بدین ترتيب که تصویر شماره یک به عنوان 

 .مي شود و سایر تصاویر باقي مانده، نسبت به تصویر شماره یک توجيه مي گردند

 سرشكنی به روش دسته اشعه و تهیه مدل سه بعدی -1-2-3

نجره نمایش داده را انتخاب کرده و در پ Bundle Adjustmentبرای انجام این مرحله، از نوار ابزار برنامه، گزینه 

 شوند.ها به صورت همزمان سرشكن ميزنيم. به این صورت، تمامي دسته اشعهرا مي Runشده، دکمه 

 

 

 

 

 

 Agisoft PhotoScan Professionalمراحل کار با نرم افزار  -3-3

 همقدم -1-3-3

 مراحل عملی کار  -2-3-3

 Agisoft PhotoScan Professionalبارگذاری تصاویر در نرم افزار  -1-2-3-3

 ابتدا تصاویر اخذ شده در محیط نرم افزار بارگذاری می شوند.
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2-2-3-3- Detect markers 

 تارگت های اتوماتيک شناسایي مي شوند. detect markersو سپس  toolsدر این مرحله با استفاده از گزینه 
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3-2-3-3- Align photos 

 .انتخاب شود align photosو سپس  workflowدر این قسمت الزم تا از مسير 
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4-2-3-3- Build dense cloud 

ابر نقاط حاصل از تصاویر اخذ شده ساخته مي    build dense cloudو سپس  workflowبا استفاده از گزینه ی 

 شوند.
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5-2-3-3- Build mesh  

 استفاده مي شود. build meshو سپس  workflowپس از ساخت ابر نقاط برای ایجاد مش، از گزینه ی 
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6-2-3-3- Build texture 
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در مرحله آخر جهت ساخت مدل سه بعدی کامل باستي بافت شي مورد نظر را بر روی تصاویر اعمال کرد. بدین 

 انتخاب مي شود. build textureگزینه ی  workflowمنظور مجددا از مسير 
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 ContextCapture Center Masterمراحل کار با نرم افزار 

 مطالب مربوط به همراه زیر تيتر ها
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 چهارم فصل -4

 

  ارزیابی کلی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 

 

  

 

خروجي ها 

Error! Reference source not found. 
نتيجه گيری نهایي 
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 مقدمه -1-4

گيرند. در ادامه  در قسمت انتهایي این پروژه نتایج بدست آمده از هریک از نرم افزر ها مورد بررسي قرار مي

 شده است. خروجي های هر کدام از نرم افزار ها به همراه تحليل های مربوطه آورده

 خروجی ها  -2-4

 Agisoft PhotoScan Professionalخروجی بدست آمده از نرم افزار  -1-2-4

 ود.مشاهده مي ش در شكل زیر در محيط فتوشاپ  OBJ.با فرمت خروجي بدست آمده از این نرم افزار 

 

 ا در محيط نرم افزار نشان مي دهد.شكل زیر مثل بندی های انجام شده بين نقاط مختلف ر
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 Austrais7خروجی بدست آمده از نرم افزار  -3-4

 

 ContextCapture Center Masterخروجی بدست آمده از نرم افزار  -1-3-4

 

 

 تحلیل های صورت گرفته -4-4

 scale barتعداد  -1-4-4

 گرفتهاندازه را مشخص نقطه دوفاصله Scale bar  برایگذاری شدند، افزار شمارهها بوسيله نرمبعد از آن که تارگت

 برای scale barبه علت نداشتن  که است ذکر به الزم .برده مي شود بكار زميني مشاهده عنوان به نيز افزارنرم در و

 كاراین گردد.مي مشاهدهو  اندازه گرفته متر از استفاده با باال دقت با تارگتها از تا دو بين فاصله کار این جبران
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 scaleبا توجه به آنكه در انجام پروژه مورد نظر از  باشد. شبكه مقياس مانند دقيقا مدل مقياس تا کندمي کمک

bar  استفاده نشده است و فوصل بين تارگت های اتوماتيک با متر اندازه گيری شده است، به علت وجود خطاهای

ف اندازه گيری مي توان نتيجه گرفت که تاثير وجود چندین اندازه گيری و معرفي آن به نرم افزار به مراتب از تعری

 ر روی دقت نهایي بيشتر خواهد بود.و معرفي یک فاصله، ب

 دوربین داخلی توجیه پارامترهای بررسی -2-4-4

عدم عمود  در برسي پارامتر های توجيه داخلي دوربين، اگر پارامتر های مربوط به اعوجاجات عدسي دوربين و

اثر خواهند  بر روی نتيجه نهایيبودن محور ها صفر و عددی ثابت در نظر گرفته شوند، به مقدار بسيار زیادی 

 و خطا را افزایش خواهند داد. گذاشت

 تعداد تارگت ها  -3-4-4

دقت کار افزایش مي  بطوری که با افزایش تعدا تارگت ها تغيير تعداد تارگت ها در دقت کار تاثير بسزایي دارد.

 نهایي کاهش پيدا مي کند. RMSEو یابد 

 نتیجه گیری نهایی -4-4-4

 در با، گرفته تصور هایتحليل بر بنا و پروژه اجرای برای نظر مورد هدف و شده گرفته نظر در شرایط به توجه با

ها مي توان تبه تعداد مناسب ، انتخاب مناسب مبدا و توزیع مناسب و تعداد مناسب تارگ scale bar گرفتن نظر

 دقت خروجي کار را بهبود بخشيد.
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