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تعریف مسئله و ضرورت تحقيق

فتوگرامتری برد کوتاه شاخه ای از علم فتوگرامتری است که با استفاده از آنالیز تصاویر اخذ شده از فاصله
نزدیک ،به اندازه گیری ،برداشت و مدلسازی اجسام و محوطه ها می پردازد .بدین معنی که مدلسازی سه بعدی
تنها با استفاده از تصاویری که از جسم اخذ شده است بدست می آید .با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه
تولید دوربین های دیجیتال و برکنار شدن دوربین های آنالوگ ،علم فتوگرامتری نیز پیشرفت های چشمگیری
بخصوص در سال های اخیر داشته است.
هدف ما در فتوگرامتری برد کوتاه مدلسازی عکس های با فرمت های مختلف به صورت سه بعدی است  .در یک
پروژه ی برد کوتاه بطور خالصه میتوان مراحل کار را به شرح زیر بیان کرد  :بدلیل کالیبره نبودن دوربین و
بخصوص نامشخص بودن پارامترهای مربوط به اعوجاج عدسی اولین کاری که باید در یک چنین پروژه ای انجام
داد کالیبراسیون دوربین است؛ که این امر با ایجاد تست فیلد متشکل از یک سری تارگت با فواصل منظم میسر
میشود (تارگت بهتر است متشکل از دو رنگ با درجه خاکستری مخالف باشد تا در نرم افزار تشخیص آن بطور
اتوماتیک صورت گیرد  ).پس از ایجاد تست فیلد ،عکسبرداری صورت میگیرد تا در نرم افزار پردازش های الزم
انجام گیرد که این پردازش ها شامل شناسایی تارگتها و سرشکنی موقعیت این نقاط و محاسبه ی پارامترهای
کالیبراسیون میباشد و پس از بدست آوردن این پارامترها آنها را در نرم افزار به دوربین مورد نظر اعمال میکنیم
و سپس با ثابت کردن این پارامتر ها (بدلیل پردازشهای بعدی) آن ها را  fixمیکنیم  .مرحله ی بعدی کار
مدلسازی شی ،مورد نظر است که شامل عکسبرداری و پردازشهای اولیه و اعمال سرشکنیها بر اساس
پارامترهای بدست آمده است  .نتیجه ی حاصل از این پردازشها مدل سه بعدی شی ،با دقت مناسب است که
میتوان از آن جهت طراحی های بعدی ویا مواردی چون کپی برداری از اجسام و مستند سازی آنها استفاده کرد
.
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فصل اول  :مقدمه و کلیات

 -1-1کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه
-1-1-1پزشکی

تصویربرداری پزشکی یک منبع مهم برای بدست آوردن اطالعات آناتومیکی است که برای تشخیص،درمان و
مراقبت از سالمتی بیماران ضروری است .با تصویربرداری میتوان فرآیند آسیب شناسی از قبیل تشخیص ناهنجاری
های مادرزادی و مکانهایی که نیاز به عمل جراحی دارند را با دقت باالیی انجام داد ومکان دقیق قسمت آسیب
دیده را با تمام جزئیات بررسی کرد و راه درمان مناسب را برای آن بکار برد.فتوگرامتری برد کوتاه که در آن از
تصاویر پوشش دار در حوزه نور مرئی برای مدلسازی سه بعدی اشیا واندازه گیری ابعاد آن با دقتهای باال استفاده
میشود ،ابزار مناسبی برای کاربرد در این زمینه میباشد و استفاده رایج آن در بخش دندان پزشکی ،قفسه سینه،
صورت و  ...است .وارد کردن اطالعات هندسی به داده های تصویری،غیر تماسی بودن با بدن بیمار،راحت بودن
کار،دقیق بودن ابزار اندازه گیری شکل ها و توابع بیولوژیکی(همانند سطح بدن انسان) و حرکات و تغییرات آن در
زمان،امکان اندازه گیری بهنگام،ایجاد مدل سه بعدی از بخش های مدنظر و ...از جمله مزیتهای این روش است.

-2-1-1صنعتی
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فصل اول  :مقدمه و کلیات

با توجه به قابلیت باالی فتوگرامتری برد کوتاه در زمینه اندازه گیریهای دقیق ومحاسبه مختصات سه بعدی اجسام
مختلف  ،متخصصین فتوگرامتری برد کوتاه مخصوصا در زمینه صنعتی را بر آن داشت که در پروسه ساخت وتولید
قطعات صنعتی وکنترل کیفیت وجابجایی سازه های عظیم ونیز بررسی تغییر شکلها در مقیاسهای بزرگ گامی
بردارند  .با توجه به پیشرفتهای اخیر در زمینه طراحی وساخت  CCDودوربینهای دیجیتال وماشین بینایی ودیگر
پیشرفتهاونیز مدت زمان بهینه جهت اخذ داده ها ونیز معیار دقت ودر نهایت قیمت تمام شده پروژه ،همه وهمه
بیانگر آنست که فتوگرامتری برد کوتاه راه حل بسیارمناسبی جهت اندازه می باشد.همانطور که در کشورهای
پیشرفته دنیا شاهد هستیم (  )point determinationگیری دقیق فتوگرامتری بردکوتاه مخصوصا جنبه صنعتی
آن بسیارمورد استفاده قرارمی گیرد ازجمله در:


تجهیز وقراردادن قطعات مختلف در جای مناسب



اندازه گیری تغییر شکل ساره های مختلف



کنترل کیفیت  :برای جلوگیری از هزینه باالی بررسیهای پیچیده به کمک وسایل مکانیکی ویا اندازه
گیری مستقیم برروی عارضه از فتوگرامتری بردکوتاه می توان استفاده نمود



مهندسی معکوس  :استخراج مدل رقومی قطعات ساخته شده وتولید مدل  CCDو در نهایت تولید
دوباره قطعه هاازروی مدل بدست آمده(تعمیر ودوباره سازی قطعات).

در کارهای صنعتی برای اندازه گیری ابعاد وایجاد مدل سه بعدی به یک ساختار که جوابگوی تصاویر با مقیاس
بزرگ هستند نیاز داریم .تمام سیستمهای فتوگرامتری صنعتی قابلیت ایجاد مدل سه بعدی واندازه گیری نقاط
برروی مدل رافراهم می کنند ،یعنی تمام این روشها قابلیت تبدیل یک تصویر دوبعدی به فضای سه بعدی رادارا
هستند ولی اختالف اصلی آنها درمیزان دقت وانعطاف پذیری وقابلیت اطمینان به این نتایج می باشد.
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-3-1-1باستان شناسی

ز محصوالت تکنیک تصویربرداری برد کوتاه ،مدل سه بعدی یکپارچه از جسم است که سطح جسم را به همراه
بافت واقعی آن نشان می دهد .با داشتن این مدل می توان همچون ابر نقاط ،به مقاطع مختلفی از جسم و یا
محوطه دست یافت .در تصویر زیر ،مدل سازی یک محوطه کاوش شده را مشاهده می کنید که نیمرخ های آن
از جهات مختلف با دقت و کیفیت باال تهیه شده است .از مزایای این مدل سه بعدی می توان به این مورد اشاره
کرد که تنها با اخذ چند تصویر ،می توان یک مدل کامال سه بعدی از جسم و یا محوطه کاوش شده تهیه کرد که
بصورت دقیق و در فضای سه بعدی تمام جزئیات را مستند کرده و برای تحقیقات دفتری از آن استفاده نمود.
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-4-1-1کنترل کيفيت سازه های فضایی

پس از ساخت یک قطعه صنعتی و در طول دوره کاری آن ،کنترل کیفیت و مقایسه آن با طرح اصلی یکی از
مراحل مهم پس از تولید به شمار می رود .یکی از روش های رایج در این زمینه،مدل سازی سه بعدی جسم تولید
شده و مقایسه ابعاد آن با طرح اصلی است .برای مدلسازی قطعات صنعتی روش های مختلفی وجود دارد که از
آن جمله می توان روش های قالب گیری ،روش پروفیل برداری ،استفاده از مدل های پارامتریک ،فتوگرامتری برد
کوتاه و همچنین استفاده از اسکنر های لیزری را نام برد .در بین این روش ها ،فتوگرامتری برد کوتاه با توجه به
مزایای آن ازجمله کاهش هزینه و زمان انجام مدلسازی ،قابلیت حمل تجهیزات و انجام مدلسازی در محل ساخت،
دقت باال و امکان تعیین تغییر شکل های هندسی به وجود آمده در قطعات پچیده ،به یکی از روش ها دنیا بدل
شده است .از دیگر مزایای این روش که آن را از سایر روش ها متمایز می کند امکان پایش و مدلسازی آنی تغییر
شکل های ناشی از اعمال نیروها و تنش های مختلف بر قطعه موردنظر است .از این روش می توان در محیط
هایی که امکان دسترسی به عارضه وجود ندارد استفاده کرد.
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-5-1-1صنعت انيميشن
اگر بخواهیم انیمیشنی ساخت داخل بسازیم که بیننده با دیدن آن به توانایی های داخلی کشورمان ایمان بیاورد
بهتر است مدل های سه بعدی ای که در آن استفاده می کنیم بیشترین شباهت به واقعیت را داشته باشند .این
شباهت با فتوگرامتری برد کوتاه قابل پیاده سازی است.
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 -6-1-1صنعت بازی سازی
صنعت بازی سازی یکی از درآمدزا ترین صنعت های تکنولوژیک دنیا است .به تازگی کاربرد دیگری از
فتوگرامتری در این صنعت اجرایی شده است .با استفاده از اسکن سه بعدی چهره با فتوگرامتری برد کوتاه و
جایگزین کردن مدل سه بعدی چهره خود با چهره کاراکتر اصلی بازی می توان حس جدیدی در حین بازی
کردن به کاربر منتقل کرد.

-7-1-1جابجایی سنجی
منظور از جابجایی تعیین مقدار و جهت حرکت جزئی نقاط بر روی جسم یا عارضه نسبت به یک سیستم
مختصات معین و ثابت (مرجع) است .روش های فتوگرامتری برد کوتاه برای کنترل جابجایی مناسب هستند
زیرا عکس بدون تماس مستقیم از جسم گرفته می شود و امکان ایجاد یک مدل کامل از سطح شعی وجود
دارد .در این روش با داشتن مختصات نقاط به تعداد محدود می توان تعداد بیشماری نقطه بر روی عارضه اندازه
گیری کرده و جابجایی نقاط را با تراکم بیشتر بدست آورد و این امر از نظر زمانی بسیار با صرفه تر از روش های
نقشه برداری است .در مناطقی که امکان حظور عامل انسانی وجود ندارد (مناطق خطرناک) به راحتی می توان
جابجایی عوارض را تحت کنترل داشت (کارخانجات پتروشیمی ،ذوب آهن ،انرژی اتمی و …) .از آن جایی که
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فصل اول  :مقدمه و کلیات

زمان جمع آوری اطالعات به صورت آنی (لحظه ای) است می توان جابجایی با فرکانس های باال را نیز تعیین
کرد .زیرا همه نقاط موجود در تصویر بصورت همزمان ثبت می شوند .بنابراین تغییرات ناگهانی و با فرکانس
های باال قابل شناسایی است.

-2-1اهداف تحقیق
هدف از اجرای این پروژه تشکیل مدل سه بعدی عارضه موردنظر با استفاده از فتوگرامتری بردکوتاه و بررسی
یک سری تحلیل هاست .درواقع می خواهیم ببینیم که با تغییر برخی پارامترها دقت کلی پروژه چگونه تغییر
میکند ازجمله این تحلیل ها می توان به بررسی تاثیر روش کالیبراسیون دوربین برروی دقت تعیین مختصات
شی قرار گرفته داخل تست فیلد ،بررسی تاثیر روش کالیبراسیون دوربین بر روی دقت تعیین مختصات شی در
اندازه گیری بدون تست فیلد ،انجام پری کالیبراسیون و سلف کالبراسیون ؛ بررسی تاثیر تعداد نقاط مشترک و
موقعیت آنها بر دقت حاصله و  ...اشاره نمود .برای همین منظور از نرم افزار Australis7استفاده شده است.
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-3-1ساختار گزارش کار
در بخش اول گزارش معرفی فتوگرامتری برد کوتاه و اهداف پروژه ی مربوطه ذکر شد .در فصل دوم به معرفی
مبانی فتوگرامتری برد کوتاه می پردازیم .فصل سوم مربوط به معرفی پروژه و انجام عملی آن است .ارائه و
تحلیل نتایج پروژه در فصل چهارم و مراجع مورد استفاده در آن نیز در فصل پنجم ذکر خواهد شد.
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فصل دوم :اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 -2فصل دوم
اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه
 دوربین
 کالیبراسیون
 تارگت ها
 مقیاس گذاری
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فصل دوم :اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 -1-2مراحل انجام پروژه ی فتوگرامتری برد کوتاه
آماده سازی ،نشانه گذاری ،تعیین مختصات نقاط کنترل ،طراحی شبکه ،تصویربرداری و آنالیز و
نمایش.
 -2-2تعيين دوربين تصویربرداری
با توجه به قابلیت تغییر فاصله کانونی یا امکان  Zoomingو انعطاف پذیر بودن و ارزان قیمت بودن دوربین های
غیر متریک ،از این نوع دوربین استفاده می شود.
-3-2انواع روش های کاليبراسيون:
مهمترین روش های کالیبراسیون دوربین تصویربرداری به دو دسته تقسیم می شود.
الف) پيش کاليبراسيون(Pre-Calibration):
همانطور که از اسم این روش پیداست ،عمل کالیبراسیون قبل از تصویربرداری مربوط به پروژه انجام می شود.
بدین معنی که اگر دوربین شما متریک باشد و یا به هر دلیلی بدانید که پارامترهای کالیبراسیون آن ثابت می
ماند ،یک بار عمل کالیبراسیون را در آزمایشگاه انجام داده و از این پارامترها در دیگر پروژه ها استفاده می
نمایید .اما اگر دوربین شما زوم لنز باشد ،بدین معنی که با هر بار روشن و خاموش نمودن دوربین وضعیت
مجموعه عدسی ها تغییر کند و پارامترهای کالیبراسیون ثابت نباشد ،می بایست قبل از انجام هر پروژه و در
محل آن پروژه تصویربرداری برای عمل کالیبراسیون را انجام داد و دوربین را کالیبره نمود ،سپس بدون تغییر
وضعیت لنز دوربین عمل تصویربرداری برای پروژه مد نظر را انجام داد.
ب) خود کاليبراسيون(Self-Calibration):
منظور از سلف کالیبراسیون این است که در حین پردازشِ تصاویر برای بدست آوردن مختصات های سه بعدی،
پارامترهای کالیبراسیون را به صورت ضمنی محاسبه نمود .این روشی است که اکثر نرم افزارهای مدلسازی سه
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بعدی انجام می دهند .یعنی در حین پردازش و محاسبه مختصات سه بعدی ابر نقاط و یا در روش تارگت مبنا
در حین محاسبه مختصات سه بعدی تارگت ها ،پارامترهای کالیبراسیون را بدست آورده و از آنها در بهبود
وضعیت مدل استفاده می کند.
بهتر است از روش سلف کالیبراسیون در رابطه با دوربین های متریک و یا دوربین هایی که از نظر فنی به
دوربین های متریک نزدیک هستند استفاده شوند .منظور دوربین هایی است که بدنه محکم و مقاوم در برابر
انقباض و انبساط دارند و وضعیت لنز آنها به راحتی دستخوش تغییر نمی شود.
اما در رابطه با بحث استفاده از دوربین های نیمه متریک (دوربین های حرفه ای رایج  +یک لنز با کیفیت)
پیشنهاد می شود قبل از پروژه (اگر وضعیت لنز شما تغییر نکند) ،دوربین را کالیبره کرده و از پارامترهای
کالیبراسیون در حین پردازش استفاده نمایید.
این کار بدین صورت باید انجام شود که شما با هر روشی که مسلط هستید ،پارامترهای کالیبراسیون دوربین که
شامل موارد زیر می شود را بدست آورده و به نرم افزار معرفی نمایید .عالوه بر این باید به نرم افزار معرفی کنید
که این پارامترها باید در حین پردازش ثابت بماند و مدل سه بعدی بدست آمده از این پارامترها تأثیر بگیرد.
f, cx, cy, k1, k2, k3, k4, b1, b2

-4-2انواع تارگتها :
 تارگتهای کد دارتارگتهای معمولیدر تارگتهای معمولی خودمان  zoomمی کنیم و وسط تارگت را مشخص می کنیم
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-5-2مقياس گذاری:
مقیاس گذاری در شبکه برای این است که مقیاس تغییر نکند ضریب مقیاس طولی  Scale barخیلی کم است
و تغییرات کمی دارد.تارگتها را شماره گذاری کرده و برای  Scal barدو شماره مشخص را اندازه گرفته و در نرم
افزار نیز به عنوان مشاهده زمینی بکار می رود.الزم به ذکر است که در کار تارگت گذاری ما  Scal barنداشته و
برای جبران این کار فاصله بین دو تا از تارگتها را با دقت باال با استفاده از خط کش اندازه گرفته مشاهده می
کنیم و این کمک می کند که مقیاس مدل دقیقا مثل مقیاس شبکه باشد
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 -3فصل سوم

آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار  Australis7و  Agisoft PhotoScan Professionalو
ContextCapture Center Master

 3 کار با Australis7
 2 کار باAgisoft PhotoScan Professional
ContextCapture Center Master 

..... 

مقدمه
پروژه ،جهت ایجاد یک مدل سه بعدی از عارضه ای دلخواه به انجام رسیده است .روند کلی انجام این پروژه به
نحوی است که ابتدا تارگت ها بر روی فیلد و سپس عارضه چسبانده شده و تصاویری با هموشانی صددرصد و
بازوایای مناسب گرفته و سپس وارد نرم افزار ها میگردد.هر نرم افزار روند خاص خود را دارد اما بطور کلی در
31
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همه ی نرم افزارهای این پروژه ،بحث دیتکت تارگت ها (اخذ نقاط کنترل و یا چک)  ،انجام پروسه سرشکنی و
مثلث بندی و درنهایت دستیابی به یک مدل سه بعدی  scaleدار مد نظر است .

مشخصات دوربين
دوربینی که در این پروژه از آن استفاده می شود دوربین گوشی  ،sony z2با رزولوشن  20.7مگاپیکسل است.
و فاصله کانونی این دوربین 5میلی متر می باشد که این مقادیر به عنوان مقادیر اولیه به نرم افزار معرفی می
شوند .تعداد پیکسل ها نیز  0482*2612گزارش شده است .برای تعیین سایز سنسور هم می توان ابعاد تصویر
را بر تعداد پیکسل ها در جهت طول و عرض تقسیم کرد .که البته این روش دقیقی نیست به همین منظور در
این تحقیق از روش دیگری استفاده شد که در زیر آمده است.
کار عملی
تعیین سایز پیکسل :ابتدا از شی ای )مثل خط کش( عکسبرداری شد به طوری که کل طول تصویربا خط کش
پوشش داده شود و فاصله تقریبی بین دوربین تا شی را نیز اندازه گیری و با نوشتن تناسب ساده زیر سایز پیکسل
محاسبه گشت:
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X = .006m
)pixel size (mm)=.006 / (3840,2160
اگر چند بار این کار را تکرار کنیم به دقت بهتری می رسیم .سایز پیکسل از این روش تقریبا  ./0046بدست
آمد.
 -1-3کار با نرم افزارAustralis7
-1-1-3سلف کالیبراسیون (تعیین پارامترهای کالیبراسیون با استفاده از تست فیلد) :
8 -1-1-1-3عکس گرفته شده از تست فیلد در جهات مختلف از زبانه  fileوارد نرم افزار  Australisشده
و عملیات تناظر یابی به شیوه زیر انجام میگیرد.
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 -2-1-1-3در مرحله بعد بایستی تصاویر نسبت به هم توجیه شوند،از طریق Point Referencing
 Modeتناظریابی بین تارگت ها در عکس های اخذ شده به صورت دستی انجام می شود .عکس اول را به
عنوان رفرنس در نظر گرفته و مابقی عکس ها نسبت به عکس اول توجیه می شوند.
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خروجی مرحله تناظر یابی به شیوه زیر خواهد بود:
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 -3-1-1-3با انتخاب دکمه  3D viewمیتوان نقاط موجود در فیلد به صورت سه بعدی مشاهده نموده و
عملیاتی از قبلیل تعریف سیستم مختصات دلخواه ،مشاهدات ایستگاه های عکسبرداری،مشاهده بیضی خطا و
غیره را انجام داد.

 -8-6-6-0تعریف  :scale barقبل از تعریف  scaleواحد اندازه گيری طول از طریق
انتخاب scale databaseفاصله بين دوتارگت
 Edit>project settingبایستی انجام شود.سپس با
1
7

اندازه گيری شده در قسمت دوم را وارد نمود.درنهایت در قسمت  3D vielewبا راست کليک و
انتخاب  set scaleاین اسکيل جای گذاری ميشود:
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 -5-1-1-3سرشکنی به روش دسته اشعه و تهيه مدل سه بعدی
برای انجام این مرحله ،از نوار ابزار برنامه ،گزینه  Bundle Adjustmentرا انتخاب کرده و در پنجره نمایش
داده شده ،دکمه  Runرا می زنیم .به این صورت ،تمامی دسته اشعه ها به صورت همزمان سرشکن می شوند.
بعد از اتمام این مراحل می توان با استفاده از گزینه  Summeryگزارش مربوط به پروژه را مشاهده کرد .از
طریق زبانه  Edit<project settingو زدن تیک های قسمت  out put optionمیتوان فایل های مربوط به
پارامتر های کالیبراسیون و همچنین وابستگی پارامتر های توجیه داخلی را ذخیره نمود .از قسمت 2D
 vielewبا انتاخب  residualمیتوان اطالعاتی من جمله درجه ازادی و باقیمانده های مختصات نقاط عکسی
را مشاهده کرد.این فایل ها در سی دی ضمیمه شده موجود است.
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پیش کالیبراسیون:
در این مرحله از کار شی را در تست فیلد قرار داده و عملیات تناظر یابی که در باال شرح داده شد را پیاده
سازی میکنیم .با این تفاوت که با نتخاب

میتوان پارامتر های کالیبراسیون حاصل از مرحله قبل را

وارد نمود .در اینصورت این پارامتر هارا در طول سرشکنی  fixمیگیریم.

در نهایت نتایج کار به شیوه زیر است:
21
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همانطور که از نمودار احوجاجات شعاعی و مماسی دوربین پیداست،با دورشدن از مرکز اعوجاجات افزایش میابد.
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 -2-3کار با نرم افزار Agisoft PhotoScan Professional
 1-2-3پس از نصب تارگت های اتوماتیک در اطراف شی و اخذ تصاویر متعدد از شی ،در مرحله اول بایستی از
زبانه  work flowعکس هارا وارد نرم افزار نمود.سپس از زبانه tools>marker>detect marker
تارگت هارا دیتکت کرد.
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 3-2-3در این مرحله از گزینه  work flow>align photoمیتوان عکس هارا مرتب نمود/

.
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-4-2-3سپس  work flow>build denseابر نقاط تشکیل میشود.در این مرحله میتوان  mediumرا
انتخاب نمود.پس از این مرحله از همین زبانه  build meshرا انتخاب و  okمیکنیم.هنگامی که mesh
ساخته شد بایستی بافت را به آن منتقل نمود پس با انتخاب  build textureبافت میزنیم .حاال مدل سه
بعدی همراه با بافت مشاهده میشود.در هر مرحله میتوان با توجه به دقت دلخواه و هدف مورد نظر level
های متفاوتی را برای هر مرحله برگزید.

-5-2-3بعد از این مرحله بایستی بنا به دالیلی که در بخش  2ذکر گردید scale bar ،را تعریف نمود بههمین منظور با انتخاب دو تارگت  ,کلیک راست و انتخاب  create scale barمیتوان برای آن اسکیل تعریف
نمود .بعد از تعریف بایستی دکمه  updateرا به منظور ثبت اسکیل حتما زد.
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-6-2-3در نهایت برای دریافت مدل ها میتوان از زبانه  file>export modelدر فرمت دلخواه خروجی
گرفت .خروجی های این نرم افزار را میتوان در فرمت های خوانا در قالب اتوکد ،پی دی اف و  ...ذخیره نمود.
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نکته قابل ذکر این که در این نرم افزار میتوان همانند  australisپارامتر های دوربین را وارد نمود و در
اینصورت مقادیر به دست آمده را به واقعیت نزدیک کرد .در نهایت از زبانه  file>generic reportمیتوان
گزارشی از میزان خطاها،تعداد اسکیل بار ها  ،بردار های خطای مربوط به کالیبراسیون دوربین و  ...به دست
آورد.این گزارش ها در فایل  DVDگردیده است.
-3-3

کار با نرم افزار ContextCapture Center Master

در قدم اول بایستی یک پروزه جدید باز کرد.سپس از زبانه  PHOTOو انتخاب  add photoعکس های
عارضه مورد نظر را واردنمود.
حال از زبانه  surveyمیتوان عملیات هایی مانند انتخاب نقاط گره ای و ایجاد یک position constraint
را انجام داد.
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: Edit user tie poin -1-3-3در این مرحله به صورت دستی بایستی نقاط گره ای را وارد کرد .در واقع
میتوان در این مرحله از تارگت های استفاده شده در نرم افزار  agisoftنیز بهره برد .در این مرحله باید
عالمت مثبت باالی صفحه را زده با و وارد نمودن یک نقطه به عنوان نقطه 1تصویر را باز نموده و یک نقطه
خاص را با نگه داشتن دکمه  shiftو کلیک برآن انتخاب نمود.بایستی این کار را برای همه نقاط انجام
داد.سپس نقطه دیگری را در نظر گرفته و این نقطه را نیز در تمامی تصاویر انتخاب مینماییم.بایستی از قبل
فاصله بین این دو نقطه را به وسیله کولیس به دست آورد.
-1-1-3-3

 Edit position constraint -2-1-3-3در این مرحله با انتخاب ان دو نقطه خاص دیتکت شده و وارد
نمودن فواصل بین این دو نقطه یک اسکیل به نرم افزار معرفی نمود.
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 -2-3-3باید مجددا به زبانه genericبازگشته و  Aerotriangulationرا انتخاب نمود.در این مرحله
 enginرا نیز باید روشن نمود تا پروسه مثلث بندی انجام شود.بعد از تکمیل این مرحله با انتخاب view
میتوان فایل حاوی میزان خطا و عملکرد پروژه را بررسی کرد.
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-3-3-3حال با انتخاب  new reconstructionمیتوان یک  productionجدید را انتخاب نمود.بایستی
هدف و نوع فرمت را مطابق با هدف انتخاب نمود.محصول خروجی میتواند یک مدل ،objیک  mx3و یا فرمت
های دلخواه باشد.اگر هدف اپلود محصول نهایی در قالب یک محصول تحت وب باشد باید فرمت  3mxرا با
انتخاب  web readyاستخراج نمود.تصاویر زیر مراحل کار و همینطور محصول نهایی را در فرمت
OBJنمایش میدهد

:
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ContextCapture Master  وAgisoft PhotoScan  وAustralis 7  آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای: فصل سوم
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ContextCapture Master  وAgisoft PhotoScan  وAustralis 7  آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای: فصل سوم
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ContextCapture Master  وAgisoft PhotoScan  وAustralis 7  آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای: فصل سوم
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 -4فصل چهارم

ارزیابی کلی ،نتيجه گيری و ارائه پيشنهادات



Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found. 
Error! Reference source not found. 
مقدمه

مقدمه
در فصل پیشین نحوه کار با هر یک نرم افزار ها اموزش داده شد و نحوه استخراج اطالعات حاصل از سرشکنی و
مثلث بندی را آموختیم.خروجی هایی از نرم افزار گرفته شد که بیانگر مدل سه بعدی ان عارضه ،دقت های مورد
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نظر و مختصات عکسی و زمینی نقاط ،پارامترهای توجیه داخلی و خارجی ،باقی مانده ها،و درجه آزادی بود.در
این فصل تمامی فایل ها و تصاویر و مدل هایی که از نرم افزار به دست آمد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 -1-4ارزیابی نتایج حاصل از australis
در فصل گذشته در بخش توضیحات نرم افزار توضیحاتی نیز در مورد سلف کالیبراسیون و پیش کالیبراسیون
داده شد،در این بخش ارزیابی نتایج حاصل از آن انجام میگردد.
در سلف کالیبراسیون پارامترهای کالیبراسیون را بدست آوردیم که به قرار زیر است:

تمامی این اطالعات را در مرحله پیش کالیبراسیون به عنوان پارامتر ثابت وارد سرشکنی نمودیم.
مشاهده نتایج سلف کالیبراسیون
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مشاهده نتایج پیش کالیبراسیون
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جدول(3دقت های مختصاتی در سلف کالیبراسیون و( total rmse

4.68

rmse

.695

X

1.572

Y

.475

Z

جدول(2دقت های مختصاتی در پیش کالیبراسیون و) total rmse
-1-1-4با مشاهده نتایج به دست آمده میتوان متوجه شد که در سلف کالیبراسیون یعنی سرشکن شدن
پارامترها در طول مسئله نسبت به حالتی که پارامترهارا ثابت در نظر گرفتیم به دقت بهتری رسیدیم  .اگر
بخواهیم مزیت سلف کالیبراسیون در حالت تست فیلد را بیان کنیم  :میتوان کالیبراسیون را در حالت محیط
کار نیز انجام داد و نیازی به شرایط آزمایشگاهی نخواهد داشت .اما این کار درصورتی صورت میگیرد که ما قادر
به ایجاد شرایط تست فیلد در محیط باشیم.
-2-3-1مقایسه نتایج حاصل در حالت تغییر تعداد اسکیل ها2.57

2 Scale

2.54

5 scale

جدول(1دقت های مختصاتی در حالت تغییر تعداد اسکیل ها (
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مشاهدات بیانگر آن است که افزایش تعداد اسکیل ها گرچه باعث باعث بهبود نتایج شده اما تاثیر خیلی زیادی
بر نتایج نداشته است.برای رسیدن به نتایج بهتر میتوان تعدادی نقاط کنترل زمینی تهیه کرد،به این مفهوم که
یک سیستم مختصات محلی تعریف نمود و مختصات چند نقطه را به دست آورد و وارد پروسه نمود.

 2اسکیل

 5اسکیل
-3-1-4بررسی نتایج در حالت حذف عکس های نا مناسب

تعدادی عکس از گوشه ها گرفته شده بود که دید مناسبی نسبت به تارگت ها نداشت و همچنین در زاویه
مناسبی نیز اخذ نشده بود.در این حالت با حذف این تصاویر با این که تعدادی از معادالت کم میشد و درجه
ازادی کاهش میافت اما به نتایج بهتری رسیدیم.
*منظور از زاویه نامناسب چیست؟اگر زاویه بین محور های نوری دوربین به زاویه قائم نزدیکتر باشد نتایج بهتری
حاصل میگردد.
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 -4-1-4در این پروژه از تارگت های اتوماتیک نیز استفاده شد که به دلیل کنتراست پایین آن با بک گراند و
عدم شناسایی آن توسط نرم افزار ارزیابی  failedگردید .توصیه میگردد برای افزایش بهره وری این روش از
تارگت هایی استفاده شود که کنتراست باالیی با عوارض داشته باشد تا بهتر دیتکیت شود.

 -2-4ارزیابی نتایج حاصل از Agisoft PhotoScan Professional
-1-2-4در این نرم افزار تاثییر تغییر تعداد اسکیل بار ها ،تغییر چگالی ابر نقاط ،تغییر کیفیت  meshو
بررسی بصری آن و مقایسه طول اندازه گیری شده در محیط نرم افزار و فیلد واقعی مدنظر بود.
تغییر تعداد اسکیل بار :با افزایش اسکیل بار ها دقت ها بهترشد.
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-2-2-4تاثیر کم کردن مش :

هر چقد این میزان کاهش یابد تاثیر خودرا بر نتایج حاصل از مدل سازی خواهد گذاشت.همانطور که در شکل
زیر پیداست.برجستگی های روی عروسک به خوبی مدل نشده.میتوان اینگونه توجیه نمود که تعداد مثلث بندی
ها و انترپوالسیون کاهش یافته و برجستگی ها به خوبی مدل نشده است.با انتخاب مش در حالت  highبه
کیفیت بسیار خوبی میتوان رسید.
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-3-2-4تاثیر کاهش ابرنقاط
با کاهش ابر نقاط همانطور که از تصویر زیر پیداست کیفیت مدل به شدت افول یافته

-4-2-4ایجاد یک فاصله چک
16
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با اندازه گیری یک فاصله در نرم افزار و مقایسه آن با مقدار واقعی میتوان به براورد نسبی از دقت رسید.
مقدار واقعی آن  ..95میلی متر اندازه گیری شد.

-5-2-4استفاده از آپشن :optimize camera
میتوان با ثابت گرفتن و یا سرشکنی پارامترهای دوربین در طول پروسه دقت را بررسی نمود.با  freeفرض
نمودن خطا کاهش یافته است.میزان خطا را از فایل  generic reportمشاهده نمودیم.

Error = 0.000336864
Error = 0.000312089
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 -3-4ارزیابی نتایج حاصل از ContextCapture Center Master
در این نرم افزار چک کردن مقایسه فاصله اندازه گیری شده در نرم افزار و مقدار واقعی ،بررسی ثابت یا آزاد
گرفتن پارامترها در طول سرشکنی،کاهش تعداد عکس ها و بررسی بصری آن مدنظر است.

-1-3-4تاثیر ثابت یا ازاد در نظر گرفتن پارامترها برای مثلث بندی
اولین تصویر مربوط به ثابت گرفتن کلیه پرامترها و دومین تصویر مربوط به ازاد در نظر گرفتن پارامترهاست.با
ثابت و یا  keepدر نظر گرفتن پارامترها میزان  rmseافزایش یافته است.
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-2-3-4اندازه گیری یک طول در نرم افزار و مقایسه با مقدار واقعی طول:
مقدار واقعی طول اندازه گیری شده  ..95میلی متر و مقدار اندازه گیری شده در نرم افزار .8916
میلی متر میباشد.
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-3-3-4در ابتدا  13عکس را وراد نرم افزار نمودیم.مدل حاصل از آن در قسمت دوم گزارشکار نمایش داده شد
اما با کاهش تعداد عکس ها به  6عکس دربعضی از قسمت ها مدل ناقص به دست آمد.
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بطور کلی انجام یک سری عملیات ها در بحث مدل سازی با استفاده از فوتوگرامتری رقومی مفید به نظر میرسد:
o

با انجام کالیبراسیون ها با توجه به نوع کاری قرار است صورت گیرد،میتوان به دقت مناسبی دست یافت.

یکی از موارد مهم و اثرگذار شیوه عکسبرداری و زاویه مناسب عکسبرداری در طول کار است که با بهبود
o
این وضعیت نتیجه کار نیز بهبود می یابد.
هرچقدر اطالعات فنی ما از دوربینی که بایستی در طول پروزه استفاده شود بیشتر باشد در هنگام
o
کالیبراسیون ها به دقت بهتری خواهد انجامید(.بعضا یک سری از خطاها در طول پروزه به همین علت بود که از
دوربین خوبی استفاده نکردم).

o

الزم است شرایط عکسبرداری در همه ایستگاه ها  stableباشد.

تست فیلد یکی از مواردی است که باعث میشود دقت کار افزایش یابد،در صورتی که بتوان از تست فیلد
o
استفاده نمود ،حتام در روند کار استفاده گردد.
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تارگت ها تا حد امکان کنتراست باالیی با پدیده داسته باشد،در روند کار نتوانستیم از تارگت اتوماتیک
o
استفاده کنیم که به همین علت بود.
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