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فصل اول  :مقدمﻪ و کﻠﻴات

 -1فصل اول

مقدمه و کلیات

 انواع فتوگرامتری
 ﺗعریف فتوگرامتری برد کوﺗاه
 جایگاه فتوگرامتری برد کوﺗاه
 کاربرد های فتوگرامتری برد کوﺗاه
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 -1-1انواع فتوگرامتری
فتوگرامتری را ﻋموماً بر سﻪ اساس زیر ﺗقﺴﻴم بندی مﻲ کنند:
الف ) براساس فاﺻﻠﻪ دوربﻴﻦ ﻋﻜﺴﺒرداری ﺗا ﺷﻲ
ب ) براساس موارد کاربرد ﻋﻜس
ج ) براساس نوع دستگاه ﺗﺒدیل
 -1-1-1انواع فتوگرامتری براساس فاصله دوربیﻦ عﻜسبرداری تا شی
 -1-1-1-1فتوگرامتری برد کوتاه ()Close Range Photogrammetry

برای فاﺻﻠﻪ کمتر از  300متر (فاﺻﻠﻪ محل ﺗصویر برداری ﺗا ﻋارضﻪ) ﺗعریف مﻲ گردد و همچنﻴﻦ بوسﻴﻠﻪ دوربﻴﻦ
های متریک و غﻴر متریک ،ﺗصویر برداری از روی زمﻴﻦ و یا نزدیک بﻪ زمﻴﻦ و یا ﻋارضﻪ انجام مﻴگﻴرد.
 -1-1-1-2فتوگرامتری هوایی ()Areial Photogrammetry

برای فاﺻﻠﻪ بﻴﻦ  800ﺗا  400000متر مورد استفاده قرار مﻴگﻴرد و ﻋﻜﺴﺒرداری ﺗوسط هواپﻴما یا هﻠﻴﻜوپتر انجام
مﻲ ﺷود.
 -1-1-1-3فتوگرامتری فضایی ()Space Photogrammetry

برای فاﺻﻠﻪ بﻴﻦ  250ﺗا  40000کﻴﻠومتر قابل استفاده مﻲ باﺷد و ﻋﻜﺴﺒرداری بوسﻴﻠﻪ فضاپﻴما یا ماهواره ها
انجام مﻲ پذیرد.
 -1-1-2انواع فتوگرامتری بر اساس موارد کاربرد عﻜس
 -1-1-2-1فتوگرامتری متریک
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فتوگرامتری متریک اندازه گﻴری های دقﻴق نقاط از طریق ﻋﻜس و یا سایر منابع اطالﻋاﺗﻲ است کﻪ ﺗعﻴﻴﻦ
فواﺻل،زوایا،مﺴاحت،حجم،ارﺗفاع،اندازه و ﺷﻜل ﻋوارض را مﻴﺴر مﻲ سازد .معمول ﺗریﻦ کابرد فتوگرامتری
متریﻜﻲ ﺗهﻴﻪ نقشﻪ های مﺴطحاﺗﻲ و ﺗوپوگرافﻲ از ﻋﻜس ها است .ﻋﻜس ها هم بﻪ دو ﺻورت ﻋمده هوایﻲ(ﺗهﻴﻪ
ﺷده ﺗوسط هواپﻴما) و زمﻴنﻲ(ﺗهﻴﻪ ﺷده بوسﻴﻠﻪ دوربﻴﻦ مﺴتقر روی زمﻴﻦ) است.
 -1-1-2-2فتوگرامتری تفسیری

فــتوگرامتری ﺗفﺴﻴری هم بﻪ طورکﻠﻲ با ﺷناسایﻲ وﺗشـخﻴص ﻋـوارض وقضـاوت دربـاره اهمﻴـت آنها از طریق
ﺗجزیﻪ وﺗحﻠﻴل سﻴﺴتماﺗﻴک سروکاردارد .فتوگرامتری ﺗفﺴﻴری خود بﻪ دو ﺷاخﻪ ﺗفﺴﻴر ﻋﻜس و سنجش از دور
ﺗقﺴﻴم مﻲ ﺷود .در حای کﻪ ﺗفﺴﻴر ﻋﻜس بﻪ بررسﻲ ومطالعﻪ بوسﻴﻠﻪ ﻋﻜس مربوط مﻲ ﺷود ،در سنجش از دور
کﻪ یک ﻋﻠم جدید ﺗری است ﻋالوه بر ﻋﻜس از وسایل سنجنده دیگر نظﻴر دوربﻲ های چند طﻴفﻲ ،سنجنده
های مادون قرمز ،حرارﺗﻲ و رادار بهره گﻴری مﻲ ﺷود.
 -1-1-3انواع فتوگرامتری بر اساس نوع دستگاه تبدیل
 -1-1-3-1فتوگرامتری آنالوگ
 -1-1-3-2فتوگرامتری نیمه تحلیلی
 -1-1-3-3فتوگرامتری تحلیلی
 -1-1-3-4فتوگرامتری رقومی یا دیجیتال

گﺴترش فتوگرامتری برد کوﺗاه بﻪ معنای امروزی با ﻇهور دوربﻴﻦ های ﺗصویر برداری رقومﻲ و کامﭙﻴوﺗر ها ﺷﻜل
گرفتﻪ است .بنابرایﻦ ﻋموماً فتوگرامتری برد کوﺗاه با سﻴﺴتم های رقومﻲ و دیجﻴتالﻲ سرو کار دارد.
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 -1-2تعریف فتوگرامتری برد کوتاه
فتوگرامتری برد کوﺗاه ﺷاخﻪ ای از فتوگرامتری است کﻪ هدف از انجام آن ﺗهﻴﻪ نقشﻪ از ﻋﻜس های هوایﻲ نﻴﺴت.
در ایﻦ حوزه فاﺻﻠﻪ دوربﻴﻦ ﻋﻜﺴﺒرداری ﺗا ﺷﻲ حداکثر چند ﺻد متر است .در اکثر ﺷاخﻪ های ﻋﻠم از قﺒﻴل
ﺻنعت ،پزﺷﻜﻲ ،معماری و باستان ﺷناسﻲ ،مهندسﻲ ﻋمران و جرم ﺷناسﻲ و ...کاربرد دارد .همچنﻴﻦ خروجﻲ
های مختﻠفﻲ همچون مختصات سﻪ بعدی ،نقشﻪ های خطﻲ ،ﻋﻜس ﺗرمﻴم ﺷده و ارﺗوفتو ،مدل های سﻪ بعدی،
آرﺷﻴو فتوگرامتری و ...قابل دسترسﻲ مﻲ باﺷد.

شﻜل 1

 -1-3جایگاه فتوگرامتری برد کوتاه
فتوگرامتری برد کوﺗاه همﻴشﻪ بهتریﻦ گزینﻪ نﻴﺴت اما گاه بهتریﻦ و حتﻲ ﺗنها راه حل است جایﻲ کﻪ:
ﻋارضﻪ قابل دسترسﻲ نﻴﺴتﻋارضﻪ ﺻﻠب نﻴﺴت ولﻲ اندازه گﻴری های آنﻲ مورد نﻴاز است.-زمانﻲ کﻪ مشخص نﻴﺴت اندازه گﻴری ها مورد نﻴاز خواهند بود یا نﻪ.
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زمانﻲ کﻪ ﻋارضﻪ بﺴﻴار کوچک است.زمانﻲ کﻪ اندازه گﻴری موجب ﺗغﻴﻴر رفتار ﻋارضﻪ مﻲ گردد. -1-3-1زمانی که عارضه قابل دسترسی نیست

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

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

 آرﺷﻴو و مدل سازی آثار و ابنﻴﻪ باستانﻲ
 آرﺷﻴو برای بﻴمﻪ و بازسازی ساختمان ها
 هر نوع ثﺒت مطالعات ﻋﻠمﻲ
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 -1-3-4زمانی که عارضه بسیار کوچک است

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

 اندازه گﻴری حرکات بخش های بدن انﺴان
 مطالعﻪ حرکات مایعات
 مطالعﻪ جریان حرکت باد در ﺗونل ها و یا ﻋوارض در ﺗونل باد
 -1-4مزایای فتوگرامتری برد کوتاه
 دقت باال :دقت های  1:60،000و حتﻲ ﺗا ( 1:300،000دقت ها در فتوگرامتری برد کوﺗاه ﻋموما بﻪ
ﺻورت نﺴﺒﻲ بﻴان مﻲ گردند)
 بدون ﺗماس :مناسب برای ﻋوارض حﺴاس و یا ﺷﻜننده
 قابﻠﻴت انعطاف :دارای کاربرد های متفاوت و متنوع مثل اندازه گﻴری های موضعﻲ ،ﺗعﻴﻴﻦ جابجایﻲ ها
 قابل استفاده در حال حرکت و یا برای ﻋارضﻪ های متحرک
 کمتریﻦ ﺗاثﻴر پذیری از ﺗغﻴﻴرات درجﻪ حرارت :ﻋﻜﺴﺒرداری در مدت زمان بﺴﻴار کوﺗاه (در حد چند
دقﻴقﻪ ﺗا چند ساﻋت)
 قابل حمل (معموال فقط نﻴاز بﻪ دوربﻴﻦ های دستﻲ  ،کامﭙﻴوﺗر و ﺗعدادی ﺗارگت کوچک)
 امﻜان اندازه گﻴری نقاط بﻪ ﺗعداد زیاد :نقاط طﺒﻴعﻲ ،ﺗارگت ها و نقاط ﺗصویر ﺷده بر سطح ﻋارضﻪ
 -1-5کاربرد های فتوگرامتری برد کوتاه
 -1-5-1پزشﻜی

ﺗصویربرداری پزﺷﻜﻲ یک منﺒع مهم برای بدست آوردن اطالﻋات آناﺗومﻴﻜﻲ است کﻪ برای ﺗشخﻴص ،درمان و
مراقﺒت از سالمتﻲ بﻴماران ضروری است .با ﺗصویربرداری مﻲﺗوان فرآیند آسﻴبﺷناسﻲ از قﺒﻴل ﺗشخﻴص
6

فصل اول  :مقدمﻪ و کﻠﻴات

ناهنجاریهای مادرزادی و مﻜانهایﻲ کﻪ نﻴاز بﻪ ﻋمل جراحﻲ دارند را با دقت باالیﻲ انجام داد و مﻜان دقﻴق قﺴمت
آسﻴب دیده را با ﺗمام جزئﻴات بررسﻲ کرد و راه درمان مناسب را برای آن بﻜار برد .فتوگرامتری برد کوﺗاه کﻪ در
آن از ﺗصاویر پوﺷشدار در حوزه نور مرئﻲ برای مدلﺴازی سﻪ بعدی اﺷﻴا و اندازهگﻴری ابعاد آن با دقتهای باال
استفاده مﻴشود ،ابزار مناسﺒﻲ برای کاربرد در ایﻦ زمﻴنﻪ مﻲباﺷد.

ﺷﻜل  1-1مدل سﻪ بعدی زخم
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ﺷﻜل  2-1مدل  3بعدی بدستآمده از پای انﺴان

 -1-5-2ردیابی حشرات در یک کلونی

در نگاه اول بﻪ نظر غﻴرممﻜﻦ مﻲرسد کﻪ ﺗک ﺗک حشرات موجود در یک کﻠونﻲ (مجموﻋﻪ از چندیﻦ هزار حشره
کﻪ بﻪ ﺻورت دست جمعﻲ با هم زندگﻲ مﻲکنند) را ردیابﻲ کرد .اما محققﻴﻦ در دانشگاه ایﻦ کار را با موفقﻴت
انجام داده اند .در ایﻦ ﺗحقﻴق  100پشﻪ در یک محفظﻪ ( )MITو امآیﺗﻲ ( )Yaleیﻴل قرار داده ﺷده و موقعﻴت
آنها بوسﻴﻠﻪ دوربﻴﻦهای فﻴﻠمبرداری و الگوریتمهای فتوگرامتری برد کوﺗاه مورد ردیابﻲ قرار گرفتﻪ است .هر یک
از ایﻦ دوربﻴﻦها با رزولوﺷﻦ  1مگا پﻴﻜﺴل ﺗصویربرداری مﻲکنند اما ویژگﻲ مهمﻲ کﻪ آن ها را برای ایﻦ پروژه
مناسب کرده است ﺗعداد ﺗصویر برداری در ثانﻴﻪ (ﺗعداد فریم در ثانﻴﻪ) مﻲباﺷد .هریک از ایﻦ دوربﻴﻦ ها قادر است
 5برابر یک دوربﻴﻦ فﻴﻠم برداری معمولﻲ ﺗصویر ثﺒت کند یا بﻪ ﻋﺒارت دیگر فﻴﻠم های ایﻦ دوربﻴﻦ ها بﻪ جای 25
 FPSبا  FPS125برداﺷت مﻲﺷوند .در ﻋﻴﻦ حال ،دوربﻴﻦ ها از نظر زمانﻲ کامال با یﻜدیگر هماهنگ هﺴتند و
ﺗمامﻲ ﺗصاویر برداﺷتﻲ با دقت خوبﻲ همزمان برداﺷت مﻲﺷوند .پس از برداﺷت  5400ﺗصویر بوسﻴﻠﻪ سﻴﺴتم قادر
خواهد بود ﺗا ابر نقطﻪای ردیابﻲ هریک از پشﻪها را ﺗولﻴد کند .بر اساس زاویﻪ بﻴﻦ دوربﻴﻦها کﻪ ﺗعداد آنها نﻴز 3
ﻋدد است مﻲﺗوان موقعﻴت نﺴﺒﻲ حشرات را بدست آورد و پس از انتقال دادهها مﻲﺗوان خطوط حرکتﻲ هریک از
آنها را بصورت نمودار بدست آورد .اما جدا از بحث ﺗحﻠﻴل دادهها و استفاده از ﺗﻜنﻴک فتوگرامتری برد کوﺗاه
8
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احتماال دلﻴل ایﻦ پژوهش و کاربردهای آن نﻴز برای ﺷما جالب باﺷد .دانشمندان امﻴدوارند بررسﻲهای انجام ﺷده
روی دستﻪهای مختﻠف موجودات کﻪ بﻪ ﺻورت گروهﻲ حرکت مﻲکنند (از پرندگان و ماهﻲ ها گرفتﻪ ﺗا حشرات)،
بتواند درک درستﻲ از روش های مﺴﻴریابﻲ و پارامتر های حرکتﻲ آن ها را کﻪ در قالب هوش جمعﻲ ﺗعریف مﻲ
ﺷود مورد ارزیابﻲ قرار دهند .ﺗا کنون امﻜان انجام ایﻦ ﺗحقﻴق روی حشرات بﻪ دالیل ﺗﻜنولوژیﻜﻲ امﻜان پذیر نﺒود
اما با استفاده از ایﻦ ﺗﻜنﻴک کﻪ از فتوگرامتری برد کوﺗاه اقتﺒاس ﺷده امﻜان بررسﻲ و ﺗحﻠﻴل داده های مربوط بﻪ
حشرات نﻴز فراهم ﺷده است.

ﺷﻜل  3-1مدل ردیابﻲ حشرات
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 -1-5-3صنعت

با ﺗوجﻪ بﻪ قابﻠﻴت باالی فتوگرامتری برد کوﺗاه در زمﻴنﻪ اندازه گﻴریهای دقﻴق ومحاسﺒﻪ مختصات سﻪ بعدی اجﺴام
مختﻠف  ،متخصصﻴﻦ فتوگرامتری برد کوﺗاه مخصوﺻا در زمﻴنﻪ ﺻنعتﻲ را بر آن داﺷت کﻪ در پروسﻪ ساخت وﺗولﻴد
قطعات ﺻنعتﻲ وکنترل کﻴفﻴت وجابجایﻲ سازه های ﻋظﻴم ونﻴز بررسﻲ ﺗغﻴﻴر ﺷﻜﻠها در مقﻴاسهای بزرگ گامﻲ
بردارند  .با ﺗوجﻪ بﻪ پﻴشرفتهای اخﻴر در زمﻴنﻪ طراحﻲ وساخت  CCDودوربﻴنهای دیجﻴتال وماﺷﻴﻦ بﻴنایﻲ ودیگر
پﻴشرفتهاونﻴز مدت زمان بهﻴنﻪ جهت اخذ داده ها ونﻴز معﻴار دقت ودر نهایت قﻴمت ﺗمام ﺷده پروژه ،همﻪ وهمﻪ
بﻴانگر آنﺴت کﻪ فتوگرامتری برد کوﺗاه راه حل بﺴﻴارمناسﺒﻲ جهت اندازه مﻲ باﺷد.همانطور کﻪ در کشورهای
پﻴشرفتﻪ دنﻴا ﺷاهد هﺴتﻴم (  )point determinationگﻴری دقﻴق فتوگرامتری بردکوﺗاه مخصوﺻا جنﺒﻪ ﺻنعتﻲ
آن بﺴﻴارمورد استفاده قرارمﻲ گﻴرد ازجمﻠﻪ در:
 ﺗجهﻴز وقراردادن قطعات مختﻠف در جای مناسب


اندازه گﻴری ﺗغﻴﻴر ﺷﻜل ساره های مختﻠف

 کنترل کﻴفﻴت  :برای جﻠوگﻴری از هزینﻪ باالی بررسﻴهای پﻴچﻴده بﻪ کمک وسایل مﻜانﻴﻜﻲ ویا اندازه
گﻴری مﺴتقﻴم برروی ﻋارضﻪ از فتوگرامتری بردکوﺗاه مﻲ ﺗوان استفاده نمود
 مهندسﻲ معﻜوس  :استخراج مدل رقومﻲ قطعات ساختﻪ ﺷده وﺗولﻴد مدل  CCDو در نهایت ﺗولﻴد
دوباره قطعﻪ هاازروی مدل بدست آمده(ﺗعمﻴر ودوباره سازی قطعات).
در کارهای ﺻنعتﻲ برای اندازه گﻴری ابعاد وایجاد مدل سﻪ بعدی بﻪ یک ساختار کﻪ جوابگوی ﺗصاویر با مقﻴاس
بزرگ هﺴتند نﻴاز داریم .ﺗمام سﻴﺴتمهای فتوگرامتری ﺻنعتﻲ قابﻠﻴت ایجاد مدل سﻪ بعدی واندازه گﻴری نقاط
برروی مدل رافراهم مﻲ کنند ،یعنﻲ ﺗمام ایﻦ روﺷها قابﻠﻴت ﺗﺒدیل یک ﺗصویر دوبعدی بﻪ فضای سﻪ بعدی رادارا
هﺴتند ولﻲ اختالف اﺻﻠﻲ آنها درمﻴزان دقت وانعطاف پذیری وقابﻠﻴت اطمﻴنان بﻪ ایﻦ نتایج مﻲ باﺷد.
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ﺷﻜل  4-1مدلﺴازی قطعﻪ ﺻنعتﻲ
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ﺷﻜل  5-1مدلسازی قطعات

 -1-5-4کنترل کیفیت سازه های فضایی

پس از ساخت یک قطعﻪ ﺻنعتﻲ و در طول دوره کاری آن ،کنترل کﻴفﻴت و مقایﺴﻪ آن با طرح اﺻﻠﻲ یﻜﻲ از
مراحل مهم پس از ﺗولﻴد بﻪ ﺷمار مﻲ رود .یﻜﻲ از روش های رایج در ایﻦ زمﻴنﻪ،مدل سازی سﻪ بعدی جﺴم ﺗولﻴد
ﺷده و مقایﺴﻪ ابعاد آن با طرح اﺻﻠﻲ است .برای مدلﺴازی قطعات ﺻنعتﻲ روش های مختﻠفﻲ وجود دارد کﻪ از
آن جمﻠﻪ مﻲ ﺗوان روش های قالب گﻴری ،روش پروفﻴل برداری ،استفاده از مدل های پارامتریک ،فتوگرامتری برد
کوﺗاه و همچنﻴﻦ استفاده از اسﻜنر های لﻴزری را نام برد .در بﻴﻦ ایﻦ روش ها ،فتوگرامتری برد کوﺗاه با ﺗوجﻪ بﻪ
مزایای آن ازجمﻠﻪ کاهش هزینﻪ و زمان انجام مدلﺴازی ،قابﻠﻴت حمل ﺗجهﻴزات و انجام مدلﺴازی در محل ساخت،
دقت باال و امﻜان ﺗعﻴﻴﻦ ﺗغﻴﻴر ﺷﻜل های هندسﻲ بﻪ وجود آمده در قطعات پچﻴده ،بﻪ یﻜﻲ از روش های رایج در
دنﻴا بدل ﺷده است .از دیگر مزایای ایﻦ روش کﻪ آن را از سایر روش ها متمایز مﻲ کند امﻜان پایش و مدلﺴازی
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آنﻲ ﺗغﻴﻴر ﺷﻜل های ناﺷﻲ از اﻋمال نﻴروها و ﺗنش های مختﻠف بر قطعﻪ مورد نظر است .از ایﻦ روش مﻲ ﺗوان در
محﻴط هایﻲ کﻪ امﻜان دسترسﻲ بﻪ ﻋارضﻪ وجود ندارد استفاده کرد.
 -1-6هدف از انجام تحقیق
هدف از انجام ایﻦ پروژه ﺗشﻜﻴل مدل سﻪ بعدی ﻋارضﻪ موردنظر با استفاده از فتوگرامتری بردکوﺗاه و ﺗحﻠﻴل
خروجﻲ های بدست آمده مﻲ باﺷد .بﻪ طور کﻠﻲ مﻴتوان گفت ،قصد از انجام ایﻦ پروژه اینﺴت کﻪ بررسﻲ ﺷود
آیا با ﺗغﻴﻴر برخﻲ از پارامتر ها دقت کار انجام ﺷده ﺗغﻴﻴر خواهد کرد و یا خﻴر .از جمﻠﻪ ﺗحﻠﻴل های مورد نظر
مﻲ ﺗوان بﻪ بررسﻲ ﺗاثﻴر روش کالﻴﺒراسﻴون دوربﻴﻦ بر روی دقت ﺗعﻴﻴﻦ مختصات در اندازه گﻴری بدون ﺗﺴت
فﻴﻠد ،انجام کالﻴﺒراسﻴون از طریق ثابت نگﻪ داﺷتﻦ دوربﻴﻦ و جابجایﻲ ﺗﺴت فﻴﻠد ،بﺒرسﻲ ﺗاثﻴر ﺗعداد نقاط
مشترک و موقعﻴت قرار گﻴری آنها بر دقت کار خروجﻲ و ...اﺷاره نمود.
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 -2فصل دوم

اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه
 مقدمﻪ

 مراحل انجام پروژه فتوگرامتری برد کوﺗاه
 انواع ﺗارگت ها
 اندازه ﺗارگت ها
 ﺷﻜل ﺗارگت
 ﺗعﻴﻴﻦ مقﻴاس
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 -2-1مقدمه
اﺻوال برای انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوﺗاه ایده آل باید بﻪ نﻜات زیر ﺗوجﻪ ﺷود.
 ﺗارگت ها از نوع بازﺗاباننده باﺷند ﺗا با وضوح بﻴشتری قابل ﺷناسایﻲ باﺷند.
 اﺗوماسﻴون مراحل اندازه گﻴری در فضای ﺗصویری الزامﻲ است؛ زیرا در حالت اﺗوماﺗﻴک دقت اندازه گﻴری
ﻋﻜﺴﻲ  0.02ﺗا  0.05ابعاد پﻴﻜﺴل است ،در حالﻲ کﻪ در روش های اندازه گﻴری دستﻲ ایﻦ مقدار
حدود  0.5مﻲ باﺷد.
 جهت دستﻴابﻲ بﻪ دقت باال باید از روش سرﺷﻜنﻲ آزاد استفاده ﺷود.
 جهت اجتناب از انتشار خطای موجود در نقاط کنترل بﻪ نتایج فتوگرامتری باید پروژه مﺴتقل از نقاط
کنترل انجام ﺷود.

 -2-2مراحل انجام پروژه فتوگرامتری برد کوتاه
 -2-2-1آماده سازی

جهت ﻋﻜﺴﺒرداری مناسب ،باید محﻴط مناسﺒﻲ را برای ﻋﻜﺴﺒرداری انتخاب کرد و ﺷرایط نوری آنرا ﺗنظﻴم کرد.
محﻴط مورد نظر باید بﻪ حد کافﻲ فضا جهت ایجاد یک ﺷﺒﻜﻪ مناسب ﺗصویربرداری داﺷتﻪ باﺷد.
 -2-2-2نشانه گذاری

مرحﻠﻪ ﺗارگت گذاری قﺒل از ﻋﻜﺴﺒرداری انجام مﻲ ﺷود.با ﺗوجﻪ بﻪ روش انتخابﻲ برای برداﺷت ﺷﻲ ( off-lineیا
 ) on-lineو همچنﻴﻦ دقت مورد نﻴاز ،ﺗارگت گذاری انجام مﻲ ﺷود .طراحﻲ ﺗارگت ها ﻋامل مهمﻲ در کاهش
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.
در انتخاب ﺗارگت و ﺗارگت گذاری نﻜات زیر باید مد نظر قرار بگﻴرند:
 ﺗعداد ﺗارگت های مورد استفاده در ﺷﺒﻜﻪ بﻪ مواردی نظﻴر حداقل مورد نﻴاز برای باندل اجﺴمنت،
مالحظات هزینﻪ ،حداکثر ﺗراکم ﺗارگتها و محدودیت های نرم افزاری بﺴتگﻲ دارد.
 در حالت سرﺷﻜنﻲ همراه سﻠف کالﻴﺒراسﻴون ،دقت اندازه گﻴری و برآورد پارامتر های سﻠف کالﻴﺒراسﻴون
بﺴتگﻲ زیادی بﻪ ﺗعداد و ﺗوزیع ﺗارگت ها در فضای سﻪ بعدی ﺷﻲ ای و فضای دو بعدی ﺗصویری دارد.
بﻪ ﺻورت ﺗجربﻲ ﺗعداد حداقل  25ﺗارگت بصورﺗﻲ کﻪ در هر ﺗصویر بطور متوسط حدود  20ﺗارگت قرار
گﻴرد ،ﺗوﺻﻴﻪ ﺷده است.
 خصوﺻﻴات یک ﺗارگت مناسب بﻪ جنس ،دوام ،قابﻠﻴت انعﻜاس ،ابعاد ،ﺷﻜل ،ﺗقارن و کنراست آن بﺴتگﻲ
دارد.
 بهتر است در کنار برخﻲ از نشانﻪ ها یک ﺷماره منحصر بفرد نوﺷتﻪ ﺷود.
 -2-3انواع تارگت ها
انواع ﺗارگت های مورد استفاده در کار های فتوگرامتری را مﻲ ﺗوان بﻪ ﺻورت زیر بﻴان کرد:
 -2-3-1تارگت های منعﻜس کننده

ایﻦ ﺗارگت ها همان ﺗارگت های معمولﻲ مﻲ باﺷند کﻪ در اکثر کارهای فتوگرامتری برد کوﺗاه مورد استفاده قرار
مﻲ گﻴرند.
 -2-3-2تارگت های پروژکتوری
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ایﻦ ﺗارگت ها از جنس پرﺗوهای نوری هﺴتند کﻪ با جهت و در راستای منظمﻲ بﻪ سمت ﻋارضﻪ هدایت مﻲ
ﺷوند .ایﻦ نوع ﺗارگت ها بﻴشتر در مواقعﻲ کﻪ ابعاد اجﺴام کوچک بوده یا انحنای سطوح زیاد است ،بﻪ کار مﻲ
روند.
 -2-3-3تارگت های میله ای

ایﻦ ﺗارگت ها بﻴﺴتر در سﻴﺴتم های  on-lineو در واقع در سﻴﺴتم هایﻲ کﻪ ﺗوانایﻲ اندازه گﻴری نقاط بدون
استفاده از ﺗارگت را دارند ،استفاده مﻲ گردند.
 -2-3-4تارگت های کد دار

ایﻦ نوع ﺗارگت ها دارای ﺷﻜل و طراحﻲ ویژه ای هﺴتند ﺗا نرم افزار بتواند براحتﻲ آنها را ﺷناسایﻲ کرده و ﻋمل
 matchingرا انجام دهد.
 -2-3-5تارگت های فلزی

ایﻦ نوع ﺗارگت ها از جنس فﻠز مﻲ باﺷند کﻪ روی یک ﺷفت قرار گرفتﻪ اند .ایﻦ ﺗاگت ها معموال بﻪ سﻪ ﺷﻜل
ﺻاف ،ﺗارگت های  45درجﻪ ،و ﺗارگت های  90درجﻪ ساختﻪ مﻲ ﺷوند.
 -2-4اندازه تارگت ها

در ﺗعﻴﻴﻦ اندازه ﺗارگت ها ،هندسﻪ ﻋﻜس ،فاﺻﻠﻪ ﺷﻲ ﺗا دوربﻴﻦ ،قدرت ﺗفﻜﻴک و قطر نشانﻪ اندازه گﻴری باید مد
نظر قرار گﻴرند.
کمتریﻦ اندازه ممﻜﻦ برای قطر ﺗارگت از فرمول زیر محاسﺒﻪ مﻲ ﺷود.
Type equation here.
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در ایﻦ رابطﻪ کمتریﻦ اندازه ممﻜﻦ قطر ﺗارگت d ،اندازه قطرنشانﻪ اندازه گﻴری در دستگاه اندازه گﻴری s ،فاﺻﻠﻪ
ﺷﻲ ﺗا دوربﻴﻦ و  fفاﺻﻠﻪ کانونﻲ مﻲ باﺷد .بﻪ طور ﺗجربﻲ مﻲ ﺗوان گفت بﻪ ازای هر یک متر فاﺻﻠﻪ دوربﻴﻦ از
ﺷﻲ 2 ،مﻴﻠﻴمتر بﻪ ابعاد ﺗارگت باید اضافﻪ ﺷود.مثال در ﻋﻜﺴﺒرداری از فاﺻﻠﻪ  3متری ،قطر ﺗارگت باید 6
مﻴﻠﻴمتر

باﺷد.

 -2-5شﻜل تارگت
ﺗارگت ها مﻲ ﺗوانند اﺷﻜال متنوﻋﻲ مانند مربع یا دایره داﺷتﻪ باﺷند و برای ایجاد کنتراست مناسب در آنها از
رنگ های متضاد (سﻴاه و سفﻴد) اسفاده مﻲ ﺷود .الﺒتﻪ ﺗارگت های دایره ای بﻪ دلﻴل داﺷتﻦ همگونﻲ و مﺴتقل
بودن اندازه گﻴری از جهت امتداد و دید در ایﻦ ﺗارگت ها ،بهتریﻦ ﺗارگت ها هﺴتند.
 -2-6تعییﻦ مقیاس
نقاط کنترل در پروژه های فتوگرامتری بﻪ ﻋنوان نقاطﻲ با مختصات معﻠوم و دقﻴق مورد استفاده قرارمﻲ گﻴرند.
ایﻦ نقاط باید دارای مشخصات زیر باﺷند:
 نقاط کنترل باید بﻪ طور یﻜنواخت در فضای ﻋﻜﺴﻲ ﺗوزیع ﺷده باﺷند .اگر پراکندگﻲ نقاط یﻜنواخت
نﺒاﺷد ،پارامتر های کالﻴﺒراسﻴون بﻪ درستﻲ بﻪ دست نمﻲ آیند.
 ﺗعداد نقاط باید بﻪ اندازه ای باﺷند کﻪ حداقل مشاهدات مﺴتقل برای حل مجهوالت مدل ریاضﻲ را
ﺗامﻴﻦ کنند و ﺗعدادی نﻴز بﻪ ﻋنوان نقاط  checkو کنترل در نظر گرفتﻪ ﺷوند.
 نقاط در یک ﺻفحﻪ نﺒاﺷند ،زیرا در غﻴر اینصورت محاسﺒﻪ فاﺻﻠﻪ اﺻﻠﻲ دوربﻴﻦ بﻪ روش ﺗحﻠﻴﻠﻲ مﺴﻴر
نخواهد بود.
 ﺷﻜل نقاط کنترل بﻪ گونﻪ ای باﺷد کﻪ بتوان بهتریﻦ نشانﻪ روی و اندازه گﻴری را انجام داد.
مﺴئﻠﻪ مقﻴاس را مﻲ ﺗوان بﻪ دو طریق حل کرد:
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فصل دوم :اﺻول ﺗئوری فتوگرامتری برد کوﺗاه

 .1با استفاده از اندازه گﻴری دقﻴق طول بﻴﻦ چند نقطﻪ ای کﻪ در مشاهدات اندازه گﻴری ﺷرکت دارند .از
آنجائﻴﻜﻪ اندازه گﻴری فاﺻﻠﻪ بﻴﻦ دو نقطﻪ نﻴاز بﻪ اندازه گﻴری مﺴتقﻴم دارد و دقت ابزار های اندازه
گﻴری معموال محدود مﻲ باﺷد ،الزم است قرائت طولها در ایﻦ روش با انجام ﺗﻜرار های متعدد جهت
افزایش دقت ﺻورت گﻴرد.
 .2با قرار دادن یﻜﺴری وسایل بﻪ نام  scale barبا طول های کامال مشخص و دقﻴق در زمﻴنﻪ جﺴم و
ﺗصویر برداری از آنها .ایﻦ ابزار دارای طول بﺴﻴار دقﻴق با دقت حدود یک مﻴﻜرون بوده و معموال از
موادی کﻪ در مقابل حرارت و ﻋوامل محﻴطﻲ دیگر مقاومت مناسﺒﻲ دارند ،ساختﻪ مﻲ ﺷوند .بﺴﻴاری از
سﻴﺴتم های اندازه گﻴری مختصات ،یک سﻴﺴتم مختصات محﻠﻲ بر روی ﻋﻜس اول بﻪ ﺻورت اﺗوماﺗﻴک
ﺗعریف مﻲ کنند .الﺒتﻪ مﻲ ﺗوان بﻪ ﺻورت دستﻲ نﻴز سﻴﺴتم مختصات را ﺗعریف کرد.
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ContextCapture Master  وAgisoft PhotoScan  وAustralis 7  آموزش و اجرای پروژه ﺗوسط نرم افزارهای: فصل سوم

 فصل سوم-3

 وAustralis7 آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار
 وAgisoft PhotoScan Professional
ContextCapture Center Master
Australis7  آموزش نرم افزار
Agisoft PhotoScan Professional  آموزش نرم افزار
ContextCpture Center Master  آموزش نرم افزار
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فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه ﺗوسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

 -3-1مقدمه

 -3-2مراحل کار با نرم افزار Australis7
 -3-2-1تعریف مسئله

هدف از انجام ایﻦ قﺴمت از پروژه ﺗهﻴﻪ مدل سﻪ بعدی ﻋارضﻪ ای دلخواه ،با استفاده از نرم افزار  Australis7مﻲ
باﺷد .بدیﻦ منظور ،ابتدا ﺗارگت های مورد نظر ،با ﺗوزیع مناسﺒﻲ بر روی ﻋارضﻪ قرار مﻲ گﻴرند .سﭙس با دقت
کافﻲ و با استفاده از دوربﻴنﻲ مناسب ،ﺗصویر برداری ﺻورت مﻲ گﻴرد .در مرحﻠﻪ بعدی الزم است ﺗا ﺗصاویر اخذ
ﺷده در محﻴط نرم افزار بارگذاری ﺷوند و پس از طﻲ مراحل مشخص ﺷده درذیل ،مدل سﻪ بعدی مد نظر
ساختﻪ ﺷود.
 -3-2-2مقیاس گذاری

مقﻴاس گذاری در کار بﻪ ایﻦ ﻋﻠت ﺻورت مﻲ گﻴرد کﻪ در نهایت مدل سﻪ بعدی ساختﻪ ﺷده یک بﻪ یک گردد.
از آنجا کﻪ ضریب مقﻴاس طولﻲ  Scale barخﻴﻠﻲ کم است و ﺗغﻴﻴرات کمﻲ دارد ،ﺗارگت ها را ﺷماره گذاری
کرده و برای جﺒران ﻋدم داﺷتﻦ  scale barفاﺻﻠﻪ مﻴان دو ﻋدد از ﺗارگت ها را با دقت باال با استفاده از متر
اندازه گﻴری مﻲ ﺷود .ایﻦ کار باﻋث مﻲ ﺷود ﺗا مقﻴاس مدل دقﻴقا مانند مقﻴاس ﺷﺒﻜﻪ ﺷود.
 -3-2-3مشخصات دوربیﻦ عﻜسبرداری

در ایﻦ پروژه از دوربﻴﻦ  Sumsung- Full HD-wb855fبا زرولوﺷﻦ  16مگاپﻴﻜﺴل و فاﺻﻠﻪ کانونﻲ مﻴﻠﻴمتر
استفاده ﺷده است.
ایﻦ مقادیر بﻪ ﻋنوان مقادیر اولﻴﻪ بﻪ نرمافزار معرفﻲ مﻲﺷوند ،همچنﻴﻦ ایﻦ مقادیر را مﻲﺗوان از قﺴمت properties

ﻋﻜسها بدست آورد.
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فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه ﺗوسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

جهت ﺗعﻴﻴﻦ سایز سنﺴور ،مﻲﺗوان ابعاد ﺗصویر را بر ﺗعداد پﻴﻜﺴلها در جهت طول و ﻋرض ﺗقﺴﻴم کرد .الزم بﻪ
ذکر است کﻪ در ﺻورت انجام ایﻦ کار دقت مطﻠوبﻲ ذحاﺻل نمﻲ گردد .بﻪ همﻴﻦ جهت از روش زیر استفاده مﻲ
گردد.
ابتدا از وسﻴﻠﻪ ای مانند خط کش ﻋﻜﺴﺒرداری ﺻورت مﻲ گﻴرد ،بطوری کﻪ کل طول ﺗصویر با خطکش پوﺷش
داده ﺷود .در اینجا الزم است کﻪ فاﺻﻠﻪ ﺗقریﺒﻲ مﻴان دوربﻴﻦ ﺗا خط کش نﻴز اندازه گﻴری ﺷود .در نهایت با استفاده
از ﺗناسب ساده زیر ،مﻴتوان سایز سنﺴور دوربﻴﻦ را بدست آورد.

اگر ایﻦ کار چندیﻦ بار ﺻورت گﻴرد ،دقت مطﻠوبﻲ حاﺻل خواهد گردید .سایز سنﺴور بﻪ دست آمده مﻲ باﺷد.
 -3-2-4مراحل عملی کار
 -3-2-4-1تعییﻦ پارامتر های کالیبراسیون با استفاده از تست فیلد

ﺗصاویر اخذ ﺷده در جهات مختﻠف از ﺗﺴت فﻴﻠد در نرم افزار  Australisبارگذاری مﻲ ﺷوند .ابتدا پارامتر های
دوربﻴﻦ مانند فاﺻﻠﻪ کانونﻲ ،سایز سنﺴورو سایز پﻴﻜﺴل ﺗعریف مﻲ ﺷوند .پس از وارد کردن مشخصات دوربﻴﻦ و
ﺗصاویر اخذ ﺷده ،ﺗمام ﺗارگت ها بﻪ ﺻورت دستﻲ بﻪ نرم افزار معرفﻲ مﻲ ﺷوند .جهت انجام ایﻦ کار ،مﺴﻴر زیر
در نرم افزار طﻲ مﻲ ﺷود:

 -3-2-5توجیه تصاویر نسبت به هم
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فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه ﺗوسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

در ایﻦ قﺴمت با استفاده از گزینﻪ  Point Referencing Modeﺗناﻇر یابﻲ بﻴﻦ ﺗارگت های موجود در ﺗصاویر
اخذ ﺷده بﻪ ﺻورت دستﻲ انجام مﻲ ﺷود .بدیﻦ ﺗرﺗﻴب کﻪ ﺗصویر ﺷماره یک بﻪ ﻋنوان  refrenceدر نظر گرفتﻪ
مﻲ ﺷود و سایر ﺗصاویر باقﻲ مانده ،نﺴﺒت بﻪ ﺗصویر ﺷماره یک ﺗوجﻴﻪ مﻲ گردند.
 -3-2-1سرشﻜنی به روش دسته اشعه و تهیه مدل سه بعدی
برای انجام ایﻦ مرحﻠﻪ ،از نوار ابزار برنامﻪ ،گزینﻪ  Bundle Adjustmentرا انتخاب کرده و در پنجره نمایش داده
ﺷده ،دکمﻪ  Runرا مﻲزنﻴم .بﻪ ایﻦ ﺻورت ،ﺗمامﻲ دستﻪ اﺷعﻪها بﻪ ﺻورت همزمان سرﺷﻜﻦ مﻲﺷوند.

 -3-3مراحل کار با نرم افزار Agisoft PhotoScan Professional
 -3-3-1مقدمه
 -3-3-2مراحل عملی کار
 -3-3-2-1بارگذاری تصاویر در نرم افزار Agisoft PhotoScan Professional
ابتدا تصاویر اخذ شده در محیط نرم افزار بارگذاری می شوند.
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Detect markers -3-3-2-2

در ایﻦ مرحﻠﻪ با استفاده از گزینﻪ  toolsو سﭙس  detect markersﺗارگت های اﺗوماﺗﻴک ﺷناسایﻲ مﻲ ﺷوند.
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Align photos -3-3-2-3
.ﺷود

 انتخابalign photos  و سﭙسworkflow در ایﻦ قﺴمت الزم ﺗا از مﺴﻴر
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Build dense cloud -3-3-2-4

با استفاده از گزینﻪ ی  workflowو سﭙس  build dense cloudابر نقاط حاﺻل از ﺗصاویر اخذ ﺷده ساختﻪ مﻲ
ﺷوند.
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Build mesh -3-3-2-5

پس از ساخت ابر نقاط برای ایجاد مش ،از گزینﻪ ی  workflowو سﭙس  build meshاستفاده مﻲ ﺷود.
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Build texture -3-3-2-6
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فصل سوم  :آموزش و اجرای پروژه ﺗوسط نرم افزارهای  Australis 7و  Agisoft PhotoScanو ContextCapture Master

در مرحﻠﻪ آخر جهت ساخت مدل سﻪ بعدی کامل باستﻲ بافت ﺷﻲ مورد نظر را بر روی ﺗصاویر اﻋمال کرد .بدیﻦ
منظور مجددا از مﺴﻴر  workflowگزینﻪ ی  build textureانتخاب مﻲ ﺷود.
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مراحل کار با نرم افزار ContextCapture Center Master
مطالب مربوط بﻪ همراه زیر ﺗﻴتر ها
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فصل چهارم  :ارزیابﻲ کﻠﻲ ،نتﻴجﻪ گﻴری و ارائﻪ پﻴشنهادات

 -4فصل چهارم

ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات



 خروجﻲ ها
Error! Reference source not found. 
 نتﻴجﻪ گﻴری نهایﻲ
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فصل چهارم  :ارزیابﻲ کﻠﻲ ،نتﻴجﻪ گﻴری و ارائﻪ پﻴشنهادات

 -4-1مقدمه
در قﺴمت انتهایﻲ ایﻦ پروژه نتایج بدست آمده از هریک از نرم افزر ها مورد بررسﻲ قرار مﻲ گﻴرند .در ادامﻪ
خروجﻲ های هر کدام از نرم افزار ها بﻪ همراه ﺗحﻠﻴل های مربوطﻪ آورده ﺷده است.
 -4-2خروجی ها
 -4-2-1خروجی بدست آمده از نرم افزار Agisoft PhotoScan Professional

خروجﻲ بدست آمده از ایﻦ نرم افزار با فرمت  .OBJدر محﻴط فتوﺷاپ در ﺷﻜل زیر مشاهده مﻲ ﺷود.

ﺷﻜل زیر مثل بندی های انجام ﺷده بﻴﻦ نقاط مختﻠف را در محﻴط نرم افزار نشان مﻲ دهد.
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فصل چهارم  :ارزیابﻲ کﻠﻲ ،نتﻴجﻪ گﻴری و ارائﻪ پﻴشنهادات

 -4-3خروجی بدست آمده از نرم افزار Austrais7

 -4-3-1خروجی بدست آمده از نرم افزار ContextCapture Center Master

 -4-4تحلیل های صورت گرفته
 -4-4-1تعداد scale bar

بعد از آن کﻪ ﺗارگتها بوسﻴﻠﻪ نرمافزار ﺷمارهگذاری ﺷدند ،برای  Scale barفاﺻﻠﻪ دو نقطﻪ مشخص را اندازهگرفتﻪ
و در نرمافزار نﻴز بﻪ ﻋنوان مشاهده زمﻴنﻲ بﻜار برده مﻲ ﺷود .الزم بﻪ ذکر است کﻪ بﻪ ﻋﻠت نداﺷتﻦ  scale barبرای
جﺒران ایﻦ کار فاﺻﻠﻪ بﻴﻦ دو ﺗا از ﺗارگتها با دقت باال با استفاده از متر اندازه گرفتﻪ و مشاهده مﻲگردد .اینﻜار
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کمک مﻲکند ﺗا مقﻴاس مدل دقﻴقا مانند مقﻴاس ﺷﺒﻜﻪ باﺷد .با ﺗوجﻪ بﻪ آنﻜﻪ در انجام پروژه مورد نظر از scale

 barاستفاده نشده است و فوﺻل بﻴﻦ ﺗارگت های اﺗوماﺗﻴک با متر اندازه گﻴری ﺷده است ،بﻪ ﻋﻠت وجود خطاهای
اندازه گﻴری مﻲ ﺗوان نتﻴجﻪ گرفت کﻪ ﺗاثﻴر وجود چندیﻦ اندازه گﻴری و معرفﻲ آن بﻪ نرم افزار بﻪ مراﺗب از ﺗعریف
و معرفﻲ یک فاﺻﻠﻪ ،بر روی دقت نهایﻲ بﻴشتر خواهد بود.
 -4-4-2بررسی پارامترهای توجیه داخلی دوربیﻦ
در برسﻲ پارامتر های ﺗوجﻴﻪ داخﻠﻲ دوربﻴﻦ ،اگر پارامتر های مربوط بﻪ اﻋوجاجات ﻋدسﻲ دوربﻴﻦ و ﻋدم ﻋمود
بودن محور ها ﺻفر و ﻋددی ثابت در نظر گرفتﻪ ﺷوند ،بﻪ مقدار بﺴﻴار زیادی بر روی نتﻴجﻪ نهایﻲ اثر خواهند
گذاﺷت و خطا را افزایش خواهند داد.
 -4-4-3تعداد تارگت ها

ﺗغﻴﻴر ﺗعداد ﺗارگت ها در دقت کار ﺗاثﻴر بﺴزایﻲ دارد .بطوری کﻪ با افزایش ﺗعدا ﺗارگت ها دقت کار افزایش مﻲ
یابد و  RMSEنهایﻲ کاهش پﻴدا مﻲ کند.
 -4-4-4نتیجه گیری نهایی

با ﺗوجﻪ بﻪ ﺷرایط در نظر گرفتﻪ ﺷده و هدف مورد نظر برای اجرای پروژه و بنا بر ﺗحﻠﻴلهای ﺻورت گرفتﻪ ،با در
نظر گرفتﻦ  scale barبﻪ ﺗعداد مناسب  ،انتخاب مناسب مﺒدا و ﺗوزیع مناسب و ﺗعداد مناسب ﺗارگتها مﻲ ﺗوان
دقت خروجﻲ کار را بهﺒود بخشﻴد.
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