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فصل اول  :مقدمه و کلیات

 -1فصل اول

مقدمه و کلیات

 معرفی فتوگرامتری
 معرفی فتوگرامتری برد کوتاه
 معرفی برخی از کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه

1

فصل اول  :مقدمه و کلیات

 -1-1معرفی فتوگرامتری:
از نظر لغوی فتوگرامتری یعنی اندازه گیری برروی عکس یا هر سندی که با نور ترسیم شده است.

)وسیله اندازه گیری(Gramma
)سیستم اندازه گیری(Metron

Photogrammetry

)عکس یا تصویر( Photo

 -1-2تعریف فتوگرامتری:
علم ،هنر و تکنیک بدست آوردن اطالعات قابل اعتماد دربارة عوارض فیزیکی و محیط از طریق ثبت،
اندازهگیری و تفسیر بر روی عکس و یا سایر مدارکی که با استفاده از انرژی الکترومغناطیسی تابشی ثبت شده
باشند.
 فتوگرامتری را از این جهت علم گویند که روابط و اصول آن براساس علوم ریاضی و فیزیک می باشد.
 از آن جهت فتوگرامتری را هنر گویند که هنر عکاسی و عکسبرداری در آن نقش بسیار مهمی دارد.
 از آن جهت تکنیک گویند که از دستگاهها و سیستم های پیشرفته برای تبدیل عکس به نقشه استفاده
میکند .به عبارت ساده تر هدف از فتوگرامتری تهیه هر نوع نقشه از روی هر نوع عکس میباشد.
 -1-3اطالعات بدست آمده از فتوگرامتری
اطالعات بدست آمده از فتوگرامتری را میتوان به دو دسته زیر تقسیم بندی کرد:
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 )1اطالعات کمی :آن دسته از اطالعات که مستقیما با شکل و اندازه عوارض مرتبط هستند یا نهایتا منتج
به اطالعاتی نظیر مساحت ،حجم و  ...میشوند.
 )2اطالعات کیفی :آن دسته از عوارض که به تشخیص و تفسیر عوارض مربوط میشود.
در فتوگرامتری اغلب نوع کمی اطالعات مد نظر میباشد و که با اندازهگیری روی تصاویر کسب شده ،میتوان
آنها را بدست آورد.
 -1-4تاریخچه فتوگرامتری
ارسطو حدود سال  350قبل از میالد به تصویر کردن اشیاء با استفاده از نور پرداخت ،در اوایل قرن 18
دکتر تایلورکتابی را در زمینه پرسپکتیو خطی چاپ کرد و مدتی بعد از آن جی – المبرت  ،پیشنهاد استفاده از
این اصول پرسپکتیو را در تهیه نقشه ارائه کرد و در واقع فتوگرامتری با پیدایش عکاسی تحول اساسی یافت.
اولین بار در سال  1839یک پاریسی به نام لوئیس داگور اعالن کرد که توانسته است با استفاده از یدید
نقره ،یک صفحه فلزی حساس در مقابل نور تهیه و برای گرفتن عکس مورد استفاده قرار دهد .اصول روش داگور،
امروزه هم مورد استفاده قرار می گیرد.

یک سال بعد از اختراع ،آراگو ژئودزیدان آکادمی علوم فرانسه ،نشان داد که عکس می تواند در تهیه نقشه
توپوگرافی مورد استفاده قرار گیرد .اولین تجربه علمی در استفاده از عکس برای نقشه توپوگرافی در سال 1849
زیرنظر سرهنگ السدات از گروه مهندسی ارتش فرانسه انجام گرفت .وی از بالن و کایت برای گرفتن عکسهای
هوایی استفاده کرد.
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به علت مشکالتی که در تهیه عکسهای هوایی وجود داشت ،السدات بیشتر تالش خود را بر فتوگرامتری
زمینی متمرکز کرد .به دلیل فعالیتهای آغازگرانه و تالشهای مداومی که السدات نمود ،امروزه او را به نام پدر علم
فتوگرامتری می شناسند .در سال  1886کاپیتان دویل نقشه بردار کانادایی استفاده از اصول السدات را در تهیه
نقشه حتی از مناطق ناهموار و کوهستانی مناسب تشخیص داد .در سال  1895اولین دستگاه دارای دید برجسته
بینی را طراحی و ساخت .سازمان نقشه برداری آمریکا در سال  1894برای نقشه برداری از مرز آمریکا و کانادا از
فتوگرامتری بهره جست.

استفاده از عکسهای زوج استریوسکوپی ،اولین بار در سال  1909توسط دانشمند آلمانی دکتر پولفریش شروع شد.
کارهای این دانشمند مبنای ساخت و توسعه بسیاری از وسایل امروزی فتوگرامتری است .گر چه اختراع هواپیما
توسط برادران رایت در سال  1902صورت گرفت ،استفاده از هواپیما برای عکسبرداری اولین بار در سال 1913
انجام شد.
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در سال  1901دکتر کارل پولفریش با استفاده از نقطه شناور دستگته هایی بنامهای استرئوکمپاراتور و
استرئواوتوگراف ساخت .اختراع هواپیما در سال  1902توسط برادران رایت بزرگترین قدم در پیشبرد فتوگرامتری
هوایی نوین بود .اولین عکسبرداری با هواپیما در سال  1909از یکی از شهرهای ایتالیا انجام شد  ،بعد از آن با
شروع جنگ جهانی اول در سال  1913عکسبرداری از طریق هواپیما برای تهیه نقشه به اوج حود رسید و در فاصله
بین دو جنگ جهانی  ،شرکتهای خصوصی و سازمانهای زیادی در اروپا و آمریکای شمالی برای تهیه نقشه های
توپوگرافی و غیره با استفاده از فتوگرامتری تأسیس شد  ،با شروع جنگ جهانی دوم  ،بدلیل نیاز شدید به نقشه
روشها و دستگاههای جدیدی جهت تهیه نقشه با کمترین زمان ساخته شد ،که از جمله می توان به ساخت دستگاه
مولتی -پلکس توسط ارتش آمریکا برای تهیه نقشه های مورد نیاز در جنگ  ،اشاره کرد .در این دوره تفسیر عکس
نیز به اوج خود رسیده بود .اعزام اولین قمر مصنوعی بنام  Spunikدر اکتبر  1975بوسیله اتحاد جماهیر شوروی
و سپس اعزام ماهواره های دیگر بخصوص در سری ماهواره های  ، Landsatبا دوربینهای چند طیفی و با طول
موجهای گوناگون  ،توانسته ابعاد جدیدی را در فتوگرامتری بنام علم سنجش از دور بوجود آورند.
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 -1-5شاخههای مختلف فتوگرامتری
فتوگرامتری را بر اساس معیارهای مختلفی نظی ر فاصله دوربین از تارگت ،دستگاه مورد استفاده و
کاربردهای عکس(تصویر) به چندین نوع تقسیمبندی میکنند .شکل زیر شاخههای مختلف فتوگرامتری بر حسب
معیارهای مذکور را نشان میدهد.

فتوگرامتری

کاربردهای
عکس (تصویر)

دستگاه تبدیل
مورد استفاده

فاصله دوربین از
تارگت

فتوگرامتری
متریک

آنالوگ

بردکوتاه

فتوگرامتری
تفسیری

نیمه تحلیلی

زمینی

تحلیلی

هوایی

رقومی
(دیجیتال)

فضایی
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از مزایای فتوگرامتری ن سبت به نق شه برداری می توان به سرعت باالی آن در تهیه نق شه ،صرف هزینه
خیلی کم ،کار در محیطی بدور از مشکالت ناشی از برخورد مستقیم با طبیعت ،مناسب بودن برای تهیه نقشه از
مناطق و سیع ،امکان اتوما سیون ،ثبت عوارض ب صورت طبیعی و امکان نظارت و کنترل بی شتر بر محا سبات و
پردازشها اشاره کرد.
 -1-6فتوگرامتری برد کوتاه
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.
فتوگرامتری برد کوتاه را می توان بعنوان یک روش اندازه گیری دقیق و ارزان جهت تهیه نقشه وضع
موجود از سازه های کوچک صنعتی ،باستانی  ،نمای ساختمانها و غیره نام برد .معموال عکسبرداری در این روش
در فاصله کمتر از  300متر از تارگت انجام میشود .تصویربرداری از عارضه به وسیله دوربینهای متریک و یا
غیرمتریک صورت میگیرد .با وجود پیشرفتهای انجام شده در زمینه تولید نرم افزارهای فتوگرامتری برد کوتاه،
میتوان با استفاده از دوربینهای عکسبرداری دیجیتال غیر متریک (دوربینهای دیجیتال عکسبرداری شخصی) نیز
جهت تهیه نقشه سه بعدی از اجسام کوچک با دقتی در حدود میلیمتر اقدام نمود .استفاده از فتوگرامتری برد
کوتاه بعنوان ابزار دقیق اندازه گیری کامال برای مهندسان و متخصصین رشته نقشه برداری مشهود می باشد و از
آن می توان بعنوان دریچه ای جهت راه یابی این رشته به تمامی رشته های دیگر مهندسی (صنایع ،پزشکی،
میراث فرهنگی ،تصادفات ،مسایل جنایی و غیره) یاد نمود.
 -1-7برخی از کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه
 - 1-7-1پزشکی

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
ناهنجاریهای مادرزادی و مکانهایی که نیاز به عمل جراحی دارند را با دقت باالیی انجام داد ومکان دقیق قسمت
7
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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.
در دندان پزشکی نیاز به مدل سه بعدی قالب های دندان احساس می شود .این مدل های سه بعدی با
روش فتوگرامتری برد کوتاه قابل دسترس هستند.

 -1-7-2مجسمه سازی

مجسمه سازی با ظهور تکنیک فتوگرامتری برد کوتاه بعدی تازه از خود را کشف کرده است .بعدی که
دیگر بیش از هنر به مهندسی و اندازه گیری های فتوگرامتری برد کوتاه وابسته است .با مدل سه بعدی ای که با
فتوگرامتری برد کوتاه به دست آمده می توان مجسمه هایی زیبا ،چشم نواز و دقیق ساخت.

 - 1-7-3صنعت 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
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جایگزین کردن مدل سه بعدی چهره خود با چهره کاراکتر اصلی بازی می توان حس جدیدی در حین بازی کردن
به کاربر منتقل کرد.

 - 1-7-4کنترل کیفیت قطعات صنعتی

با توجه به قابلیت باالی فتوگرامتری برد کوتاه در زمینه اندازه گیریهای دقیق و محاسبه مختصات سه
بعدی اجسام مختلف  ،متخصصین فتوگرامتری برد کوتاه مخصوصا در زمینه صنعتی را بر آن داشت که در پروسه
ساخت و تولید قطعات صنعتی وکنترل کیفیت وجابجایی سازه های عظیم ونیز بررسی تغییر شکلها در مقیاسهای
بزرگ گام بردارند  .با توجه به پیشرفتهای اخیر در زمینه طراحی وساخت CCDها و دوربینهای دیجیتال و
ماشین بینایی ودیگر پیشرفتها و نیز مدت زمان بهینه جهت اخذ داده ها ونیز معیار دقت و در نهایت قیمت تمام
شده پروژه ،همه وهمه بیانگر آن است که فتوگرامتری برد کوتاه راه حل بسیارمناسبی جهت point
 determinationمی باشد.
همانطور که در کشورهای پیشرفته دنیا شاهد هستیم فتوگرامتری بردکوتاه مخصوصا جنبه صنعتی آن بسیار
مورد استفاده قرار میگیرد از جمله در:
 )1تجهیز وقراردادن قطعات مختلف در جای مناسب ،دقت مورد نیازجهت این کار
 )2اندازهگیری تغییر شکلهای سازههای صنعتی مختلف ،دقت مورد نیاز
 )3کنترل کیفیت
 )4مهندسی معکوس
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 - 1-7-5مهندسی معکوس

شاید مهندسی ترین کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه استفاده از آن در مهندسی معکوس قطعات باشد.
معموال قطعات پیشرفته ی مورد نیاز صنایع که دارای مشابه خارجی هستند با این روش مشابه سازی می شوند.
بسته به دقت مورد نیاز روش های مختلفی برای این کار وجود دارد.

 -1-8تفاوتهای فتوگرامتری هوایی و فتوگرامتری برد کوتاه
تفاوت اصلی بین فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه در نحوه تصویربرداری است که این خود باعث می شود
که نتوان از الگوریتم های فتوگرامتری هوایی برای برد کوتاه نیز استفاده نمود .در تصویربرداری هوایی با استفاده
از هواپیماهای سرنشین دار ،سعی میشود که تصاویر اخذ شده نزدیک به قائم باشند و تصاویر ،کمترین دورانها را
حول سه محور داشته باشد .عالوه بر این فاصله بین مراکز تصاویر تا حد زیادی با یکدیگر برابر است .این فرضیات
باعث می شود که الگوریتم های مورد استفاده در پردازش تصاویر هوایی کمی ساده تر شده و راحت تر عملیات
تبدیل تصویر به نقشه انجام شود .اما در فتوگرامتری برد کوتاه چنین فرضیاتی وجود ندارد .در تصویربرداری
بردکوتاه ،شخص با استفاده از دوربینی که در دستش دارد از زوایای مختلف و بصورت همگرا تصویربرداری میکند
و این باعث میشود که زاویه تصاویر نسبت به جسم بصورت قائم نبوده و همچنین فاصله مراکز تصاویر با
یکدیگرتفاوت داشته باشد .به همین دلیل دیگر نمی توان از الگوریتم های فتوگرامتری هوایی استفاده نمود.
از دیگر تفاوتهای فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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 در فتوگرامتری برد کوتاه فاصله دوربین تا عارضه از  300متر کمتر است ولی در فتوگرامتری
هوایی ،این فاصله حدود  100متر است.
 در فتوگرامتری برد کوتاه ،تصاویر اخذ شده همگرا میباشند ولی در فتوگرامتری هوایی ،این
تصاویر موازیاند.
 -1-9منابع خطای عدسی دوربین در فتوگرامتری برد کوتاه
 -1اعوجاج شعاعی :این اعوجاج ناشی از لنز است و نحوه تراش لنز نیز باعث این خطا میشود و به صورت زیر
مدل سازی میشود.
3
⋯ ∆𝑟 = 𝑘1 𝑟 + 𝑘2 𝑟 +
که برای هر نقطه با توجه به فاصله از مرکز  ،خطای اعوجاج شعاعی محاسبه میشود .دقت شود که در نقطه
مرکز خطای اعوجاج شعاعی صفر است.
-2خطای اعوجاج مماسی :این خطا بسیار ناچیز است و در فتوگرامتری برد کوتاه قابل صر نظر کردن است ولی در
فتوگرامتری برد کوتاه نمیتوان این خطا را نادیده گرفت.
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 -2فصل دوم

اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه
 مراحل کلی انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه
 توضیحات مرتبط با هر مرحله
 طراحی شبکه
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 -2-1مراحل کلی پروژه فتوگرامتری برد کوتاه
مراحل کلی انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 )1تعیین هدف از اندازهگیری و خروجی های مورد نیاز  )2آمادهسازی ،تارگت گذاری و ایجاد سیستم
کنترل )3کالیبراسیون (در صورت نیاز)  )4طراحی شبکه )5عکسبرداری  )6پردازش  )7تولید
محصول مورد نظر و نمایش اطالعات
در این فصل به بررسی و شرح مراحل باال تا مرحلهی عکسبرداری میپردازیم .مرحلهی های پردازش و تولید
محصول مورد نظر در فصل بعد به تفصیل ارائه میگردد.

تعیین هدف

آماده سازی و
تارگت گذاری

کالیبراسیون

طراحی شبکه

عکسبرداری

پردازش و تولید
محصول نهایی
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 - 2-1-1تعیین هدف از اندازه گیری و خروجی های مورد نیاز

این مرحله تعیین کننده نوع سیستم کاری یا به عبارت دیگر تعیین کننده نوع عکسبرداری ،روش طراحی
شبکه ،روش پردازش و  ...میباشد .پارامترهای تاثیرگذار در این مرحله را میتوان در موارد زیر دستهبندی کرد:
 )1ویژگیهای عارضه
ثابت یا
متحرک
بافت

پیچیدگی

ویژگی های
عارضه

ابعاد

شکل
هندسی

)2ویژگیهای هندسی اندازهگیری

وسعت منطقه

دقت مورد نظر

ویژگیهای
هندسی اندازه
گیری

یکپارچه بودن
اندازه گیری ها

14
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)3موقعیت و شرایط محیطی اندازهگیری
محل انجام پروژه و کیفیت دسترسی
به آن

فضای اندازه گیری (آب ،شیشه و )...

موقعیت و شرایط محیطی اندازه گیری

پارامترهای محیطی (دما ،رطوبت و )...
)4نحوه انجام اندازهگیری ها
به صورت اتوماتیک یا دستی

نحوه انجام اندازه گیری ها
آنی یا غیر آنی بودن
)5خروجیهای مورد نیاز:

 تصاویر آرشیو ،ترمیم شده ،ارتوفتو
 تصاویر دو بعدی با هدف القاء سه بعدی همانند تصاویر پانوراما ،آناگلیف و استریوگرام
 مختصات یا ابر نقاط
 مدل های سه بعدی
 انیمیشن
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 - 2-1-2آماده سازی ،تارگت گذاری و ایجاد سیستم کنترل

در این مرحله ،هدف اصلی آماده سازی عارضه و محیط برای عکسبرداری است .در این مرحله باید
اقدامات زیر انجام گیرد:
 - 2-1-3نوردهی مناسب و تنظیم دوربین

نوردهی مناسب در تصویربرداری هموژن توسط دوربین و وضوح تصویر بسیار مؤثر است .به حداقل رساندن
سایههای موجود بوسیلهی کنترل جهت تابش نور ،امری ضروری است .بهترین زمان تصویربرداری زیر نور طبیعی
زمانی است که خورشید در اتفاع کم باشد (زمان طلوع و غروب آفتاب) .برای تصویربرداری در اماکن سربسته
نیز،بهتر است از فالش استفاده نشود زیرا باعث ایجا سایههای ناخواسته میشوند.
 - 2-1-4ایجاد بافت

هدف ،ایجاد سطح قابل تشخیص در تصاویر میباشد .در مورد عوارض جامد بهترین روش ایجاد بافت،
تارگت گذاری مناسب بر روی عارضه میباشد.
 - 2-1-5تارگت گذاری

هدف از انجام این مرحله ،ثابت کردن نقاط اندازهگیری ،گرهای و کنترل میباشد .طراحی تارگت عامل
مهمی در کاهش خطای نشانه روی در اندازهگیری مختصات عکسی است .بنابراین شکل و اندازه تارگتها باید به
صورت دقیق انتخاب گردد .در تعیین اندازه تارگتها ،هندسه عکس ،فاصلهی دوربین تا عارضه ،قدرت تفکیک
عکس و  ...باید مد نظر قرار بگیرد.
انواع تارگتها عبارتند از -1 :تارگت های منعکس کننده  -2تارگت های پروژکتوری  -3تارگتهای
میلهای  -4تارگتهای فلزی  -5تارگتهای کد دار
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در انجام پروژهی مرتبط با نرمافزارهای  Agisoftو  ContextCaptureاز تارگتهای کد دار برای
تهیهی مدل سه بعدی صورت استفاده شده است .در پروژهی مرتبط با نرمافزار  Australisتارگتهای منعکس
کننده دایرهای شکل برای تهیهی مدل سه بعدی جسمی خاص در یک تست فیلد مشخص مورد استفاده قرار
گرفته است.

تارگتهای منعکس کننده :این تارگتها همان تارگتهای معمولی میباشند که در اکثر کارهای فتوگرامتری
برد کوتاه مورد استفاده قرار میگیرند.
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تارگتهای کد دار :این نوع تارگتها دارای شکل و طراحی ویژهای هستند تا نرمافزار بتواند آنها را به راحتی
شناسایی کرده و عمل  matchingانجام دهد.

 - 2-1-6ایجاد سیستم کنترلی

هدف ،متریک کردن اندازههاست که اصطالحا به آن  Georeferencingمیگویند .ایجاد یک سیستم
کنترل به روشهای مختلفی از قبیل معرفی مقیاس ،معرفی نقاط کنترل و معرفی المانهای خارجی صورت
میگیرد.
در این پروژه ،با معرفی برخی فواصل مشخص و دقیق بین تارگتها به هر نرم افزار به عنوان ،scale bar
مقیاس مدل و واقعیت یکسان خواهد شد .لذا میتوان از اندازه گیری های روی مدل ایجاد شده در کابردهای
مختلف بهره جست .از سایر فواصل مشخص بین تارگتها به عنوان فواصل چک (کنترل) استفاده میشود.
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 -2-1-7کالیبراسیون

کالیبراسیون در راستای تحقق دو هدف انجام می شود.
 )1برای مشخص نمودن مسیر نور در داخل دوربین نیاز به تعیین المانهای داخلی دوربین شامل
فاصله اصلی و مختصات نقطه اصلی میباشد.
 )2تصحیح و حذف خطاهای موجود در عدسی که معموال با به کارگیری دوربینهای متریک ،خطاهای
موجود در عدسی به حداقل میرسد.
 -2-1-7-1انواع کالیبراسیون

)1کالیبراسیون قبل از عکسبرداری ( :) pre calibrationدر صورتیکه دوربین را قبل از عکسبرداری و محاسبات
در آزمایشگاه به روشهای مختلف کالیبره کنند ،به این عمل پیش کالیبراسیون میگویند .در اینصورت بعد از
عکسبرداری نیازی به تعیین پارامترهای توجیه داخلی نمیباشد.
) 2کالیبراسیون همزمان با سرشکنی :اگر با دوربین مورد نظر عکسبرداری کنیم و پارامترهای کالیبراسیون را
همزمان با مجهموالت دیگر در سرشکنی بدست آوریم ،در اینصورت به این عمل خود کالیبره کردن میگویند.
در این روش ،با اضافه نمودن ترم ریاضی به معادالت شرط هم خطی ،میتوان با روش سرشکنی دسته اشعه،
همزمان با محاسبه مختصات نقاط کنترل ،خطاها و اعوجاجات موجود در تصویر را مدل نمود و آن ها را حذف
کرد.
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 -2-1-7-2اعمال پارامترهای کالیبراسیون

روابط فوق زمانی برقرار است که تاثیر عوامل فیزیکی روی مشاهدات (مختصات عکسی اندازهگیری شده برای
تارگتها) تصحیح شده باشند .در غیر اینصورت از روش سلف کالیبراسیون استفاده میشود .مشاهدات عکسی
معموال تحت تاثیر انواع خطاهای تصادفی و سیستماتیک میباشند .خطاهای سیستماتیکی که در یک سیستم
تصویربرداری می تواند اتفاق بیفتد ناشی از عوامل مختلفی از جمله اعوجاج شعاعی و مماسی عدسی ،اختالف
مقیاس دو دو جهت ،عدم تعامد محورها و ...میباشد .روشهای مختلفی برای حذف خطاهای سیستماتیک در یک
سیستم تصویربرداری ارائه شده است .در سال  Fraser ،1997مدلی با تعبیر کامال فیزیکی به منظور کالیبراسیون
دوربینهای دیجیتال ارائه نمود که در آن از  10پارامتر مختلف استفاده شده است:
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در رابطه فوق  x,yمختصات عکسی 𝑥0 ،و  𝑦0مقادیر جابجایی نقطه اصلی و  rفاصله شعاعی نقطه روی
عکس از نقطه اصلی است 𝑏1 . 𝑏2 .ضرائب در نظر گرفته شده برای تصحیح بعد فیلم هستند𝑘1 . 𝑘2. 𝑘3 .
ضرائب تصحیح اعوجاج شعاعی عدسی 𝑝1 . 𝑝2،ضرائب تصحیح اعوجاج مماسی عدسی و 𝑐∆ پارامتری برای
تصحیح فاصله کانونی میباشد.
پس از تصحیحات خطاها ی سیتماتیک ،با تشکیل معادالت شرط هم خطی ،از روش سرشکنی دسته اشعه
برای دستیابی به مجهوالت استفاده میشود.
 -2-1-7-3روشهای کالیبراسیون

اکثر روشهای کالیبراسیون عالوه بر المانهای داخلی دوربین ،المانهای توجیه خارجی دوربین را نیز
بدست میآورند .روشهای کالیبراسیون بر اساس مکان انجام به دو دسته آزمایشگاهی و محیطی انجام میشوند.
شکل زیر تقسیم بندی کلی روش های کالیبراسیون را نشان میدهد.
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با استفاده از مولتی
کلیماتور

آزمایشگاهی

با استفاده از گونیومتر

تست فیلد
کالیبراسیون تحلیلی با
استفاده از خطوط
مستقیم

روشهای کالیبراسیون

با استفاده از ستارگان
محیطی
تست فیلد

سلف کالیبراسیون

 -2-1-7-4تست فیلد (میدان آزمون)

مجموعهای از نقاط مشخص و منظم که میتوانند مختصات زمینی داشته باشند یا نداشته باشند .از تست
فیلد برای کالیبراسیون و تعیین المانهای دوربین استفاده میشود .رایجترین نوع تست فیلد از چندین تارگت که
در سه یا چهار صفحه هستند تشکیل می شود .تنها مشکل تست فیلد ،نگهداری آن برای مدت طوالنی است.
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در پروژه نرم افزار  Australisاز یک تست فیلد در سه کنج دیوار تصویربرداری انجام گرفته است.
ایستگاههای تصویربرداری طوری تعیین شدند که تصویربرداری به سمت مرکز تست فیلد باشد و فاصله
تصویربرداری از هر ایستگاه تا مرکز تست فیلد یکسان بماند.

 -2-2انواع دوربینهای مورد استفاده در فتوگرامتری
دوربینهای مورد استفاده در فتوگرامتری از لحاظ مشخصات فنی به سه دسته متریک ،غیر متریک و نیمه
متریک تقسیمبندی میشوند.
 دوربین متریک :کلیهی مشخصات فنی در این دوربینها مشخص بوده و دارای اطالعات کالیبراسیون
میباشند .در فتوگ رامتری هوایی از این نوع دوربین استفاده میشود .هزینه خرید این دوربینها سنگین
است.
 دوربین غیرمتریک :این گونه از دوربینها مشخصات فنی ندارند .معموال در فتوگرامتری برد کوتاه از این
نوع دوربین استفاده میشود.
 دوربین نمیه متریک :دوربینهایی که برخی از خصوصیات دوربینهای متریک و غیرمتریک را به صورت
همزمان دارا میباشند.
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 - 2-2-1دوربین استفاده شده در این پروژه

در انجام این پروژه از دوربین غیرمتریک گوشی هوشمند آیفون مدل  5sاستفاده شده است.

این دوربین یک دوربین  8مگاپیکسلی است که قابلیت فوکس خودکار دارد که در هنگام اخذ تصاویر این
پروژه غیر فعال گردیده است.
اگر فوکس دوربین تغییر نکند میتوان ضرائب مربوط به اعوجاجات و  dicentringرا ثابت در نظر گرفت ولی
اگر فوکس در هنگام اخذ هر تصویر تغییر کند ،فرض میشود که تصاویر از دوربینهای مختلفی اخذ شده اند و
لذا برای هر تصویر پارامترهای توجیه داخلی مجزا در نظر گرفته میشود.
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 - 2-2-2محاسبهی ابعاد پیکسلها

برای محاسبهی ابعاد پیکسل ها از یک خط کش مدرج همانند تصویر زیر تصویر برداری صورت گرفته است.
طول قابل مشاهده در تصویر و همچنین ارتفاع دوربین از عارضه (خط کش) یادداشت میشود .با یک تناسب
ساده به شکل زیر ابعاد صفحهی شامل  CCDها بدست میآید .الزم به ذکر است مقدار  fو تعداد پیکسل ها در
طول تصویربرداری در تنظیمات هر عکس موجود میباشد.
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 -2-3طراحی شبکه
به علت نیاز به دقت باال در فتوگرامتری برد کوتاه ،عالوه بر استفاده از دوربینهای متریک ،افزایش دقت اندازهگیری
تصویری و اتوماسیون ،توجه بیشتری به پیکربندی ایستگاهی دوربین یا هندسه شبکه نیاز است تا حصول به
دقتهایی بیش از  1:100000امکان پذیر گردد .مباحثی نظیر انتخاب مشخصات دوربین تصویربرداری و تعداد
ایستگاههای تصویربرداری از مباحث اصلی طارحی شبکه میباشند .هدف از طراحی شبکههای فتوگرامتری
بردکوتاه ،ارضای معیارهایی نظیر دقت  ،قابلیت اطمینان و هزینه میباشد .مبنای طراحی شبکه در اندازهگیری به
روش فتوگرامتری برد کوتاه مبتنی بر مثلث بندی به روش دسته اشعه میباشد که در آن مختصات سهبعدی نقاط
شیء ،موقعیت و وضعیت ایستگاههای دوربین و پارامترهای کالیبراسیون دوربین بصورت دقیق و همزمان بهدست
می آیند .به طور کلی عوامل مؤثر بر دقت نهایی را میتوان در شکل زیر خالصه نمود:
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 فصل سوم-3

 وAustralis7 آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار
 وAgisoft PhotoScan Professional
ContextCapture Center Master

Agisoft  معرفی و آموزش نرم افزار

ContextCapture  معرفی و آموزش نرم افزار
Australis  معرفی و آموزش نرم افزار
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 -3-1معرفی نرم افزار Agisoft
 Agisoft PhotoScanیک نرم افزار مستقل( )stand-aloneاست که امکان انجام پردازش های فتوگرامتری
و تولید اطالعات و داده های سه بعدی از عکس های دیجیتالی را برای استفاده در کاربردهای مختلف مانند میراث
فرهنگی (نظیر عکس هایی از باقیمانده ها و آثار و صنایع تاریخی)  ،ساخت جلوه های ویژه و همچنین اندازهگیری
غیر مستقیم اشیاء از مقیاس های مختلف مورد ممکن می سازد .تکنیک های فتوگرامتری رقومی به صورت
هوشمندانه ای به وسیله روش های ماشین بینایی (شامل روش های مربوط به دستیابی تصاویر ،پردازش ،آنالیز و
درک محتوای آنها) در این نرم افزار بکار گرفته می شوند و نتایج به صورت هوشمندانه ،خودکار و دقیق تولید
می شوند تا حتی افراد تازه وارد در زمینه فتوگرامتری نیز پروژه های موفقی را ارئه دهند .از سوی دیگر این نرم
افزار ویژگی های پیشرفته ای مانند تنظیم جریان کاری برای انجام کارهای خاص و کار با انواع داده ها را برای
افراد حرفه ای در حوزه فتوگرامتری نیز فراهم نموده است.
 - 3-1-1آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار Agisoft

پس از نصب و ورود به نرمافزار ،محیط اصلی نرمافزار همانند شکل زیر دیده میشوند.
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برای حذف و یا اضافه کردن منوهای نرم افزار ،میتوان از مسیر  view/panesاستفاده کرد.

در سمت چپ نرم افزار یک پنجره  Referenceوجود دارد که خود به سه زیر پنجره  Markers، Camerasو
 scale Barsتقسیم شده است .در پایین محیط نرمافزار نیز ،پنجرهای به نام  photosوجود دارد که تصاویر بارگذاری
شده در نزم افزار در این پنجره قابل رؤیت هستند .با اضافه کردن تصاویر به نرمافزار ،پنجرهی  ،camerasهمهی
تصاویر بارگذاری شده را به همراه بعضی از مشخصات آنها نمایش میدهد.
نحوهی بارگذاری تصاویر در نرم افزار نیز از مسیر  Workflow\Add photosقابل انجام است.
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پس از اضافه کردن تصاویر در نرم افزار در پنجرهی  Camerasو  Photosقابل رؤیت میباشند.

در پنجرهی  Markersهمهی تارگت های موجود در تصاویر بوسیلهی یک الگوریتم Template matching

شناسایی میشوند ،نمایش داده میشود .شناسایی تارگتها از مسیر  Tools\Markers\Detect markersامکانپذیر
است.
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سپس تارگتهای شناسایی شده در پنجرهی  Markersدیده خواهند شد.

الزم به ذکر است نرم افزار قادر به تولید مدل سه بعدی حتی بدون تارگت و مارکر نیز میباشد ولی برای افزایش
دقت و تعریف مقیاس برای مدل سه بعدی از تارگتها استفاده می شود.
برای تهیهی مدل سه بعدی از گزینه  Workflowاستفاده میشود .در گام اول با انتخاب گزینهی Align photos

نرمافزار نقاط متناظر بین تصاویر پوشش دار را تشخیص میدهد و ابر نقطهای پراکنده ساخته میشود .در این
مرحله موقعیت تقریبی ایستگاههای تصویربرداری نیز تخمین زده میشود .همچنین انتخاب سطح صحت و دقت
(باال -متوسط و پایین) توسط کاربر امکانپذیر است .نرم افزار پس از مدتی پردازشهای الزم را انجام میدهد.
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در مرحلهی بعد با انتخاب  Build Dense Cloudاز منوی  workflowنرم افزار ابرنقاط متراکم از تصاویر را
به صورت اتوماتیک ایجاد می کند.
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انتخاب کیفیت ساخت این ابرنقاط نیز امکان پذیر است .نرم افزار پس از مدتی پردازشهای الزم را انجام
میدهد.

خروجی این مرحله به صورت زیر خواهد بود.
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بعد از این مرحله با انتخاب  Build Meshاز منوی  workflowبین تمامی نقاط ابرنقطه مثلث بندی انجام
میشود و هندسهی مدل سه بعدی شکل میگیرد.

انتخاب نحوهی و سطح پردازش ها نیز انتخابی و به عهده کاربر است .مثلث بندی پس از مدتی انجام میشود.
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خروجی های این مرحله در تصاویر زیر مشخص شده است.

حال با انتخاب  ، Build textureنرم افزار به صورت اتوماتیک بافت مدل سه بعدی را به کمک تصاویر
اولیه تشکیل می دهد .پس از پایان این مرحله شکل ساخت مدل سه بعدی به پایان میرسد.
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انتخاب نحوهی تشکیل بافت و س طوح پردازش نیز توسط کاربر انجام میگیرد.
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خروجی نهایی مدل سه بعدی همانند تصویر زیر بدست میآید.

الزم به ذکر است خروجیهای مختلف هر مرحله را میتوان از آیکون های مشخص شده در تصویر زیر
مشاهده کرد.

39

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

پس از ساخت مدل سه بعدی نوبت به تعیین مقیاس برای مدل میرسد .در این پروژه از دو فاصلهی
مشخص بین دو تارگت به اندازهی  106میلی متر استفاده شده است .یکی ار این فواصل به عنوان مقیاس و دگری
به عنوان فاصله چک استفاده خواهند شد.
هدف ،معرفی فاصله  106میلیمتری به نرم افزار بین تارگتهای 4و 5می باشد .برای اینکار ،با انتخاب دو
مارکر مورد نظر از پنجرهی  Markersو کلیک راست و انتخاب  ،create scale barیک فاصلهی جدید در
پنجرهی  Scale barساخته میشود .با وارد کردن فاصلهی واقعی بین دو تارگت بر حسب متر در زیر Distance
مقیاس به مدل معرفی میشود.
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حال با استفاده از گزینهی  updateدر باالی پنجرهی  Referenceکه در تصویر زیر مشخص شده
است ،مقیاسهای مدل و واقعیت یکسان خواهند شد.

برای تایید صحت انجام کار ،از فاصلهی دیگری به عنوان فاصلهی چک استفاده میشود .مشابه مراحل باال
بین دو تارگت مورد نظر یک  scale barتعریف می شود .به جای وارد کردن مقدار فاصله ،با انتخاب گزینهی
 View estimatedاز باالی پنجرهی  referenceکه در زیر مشخص شده است مقدار فاصلهی اندازهگیری
شده روی مدل ،نمایش داده میشود .با مقایسهی بین فاصلهی واقعی و فاصله اندازه گیری شده روی مدل صحت
کار کنترل میشود .مراحل کار در تصاویر زیر آمده است(از فاصلهی  106میلی متری بین مارکرهای  1و  2به
عنوان فاصله چک استفاده شده است).
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 -3-2معرفی نرم افزار ContextCapture center
 ContextCapture Centerمحصول شرکت قدرتمند  Bentleyیک نرم افزار طراحی و ساخت مدلهای سه
بعدی است .این نرم افزار قادر است با استفاده از عکسهای معمولی از یک جسم ثابت ،مدل سه بعدی آن جسم
را بسازد .برای کار با این نرم افزار فقط کافی است تا از یک جسم در جهتهای مختلف تصویرهای متعددی تهیه
شود و سپس با ورود تصاویر به برنامه و آنالیز آنها  ،مدل سه بعدی ساخته میشود و میتوان از آن خروجی گرفت
و در سایر نرم افزارهای سه بعدی از آن استفاده کرد.

 - 3-2-1آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزار Contextcapture center

این نرم افزار خود به سه بخش نرم افزار اصلی ،موتور و نرمافزار نمایش دهندهی خروجی نهایی تقسیمبندی
میشود.

پس از نصب برنامه و ورود به بخش اصلی نرمافزار ،برای آغاز کار باید یک پروژه جدید ساخته شود .محیط اصلی
نرمافزار همانند شکل زیر است.
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بوسیلهی گزینهی  New projectو انتخاب نام پروژه و مسیر ذخیرهسازی آن ،یک پروژهی جدید ایجاد خواهد
شد .الزم به ذکر است با استفاده از گزینهی  open a recent projectمیتوان آخرین پروژهی تشکیل داده
شده در نرم افزار را باز و ویرایش کرد .همچنین قابلیت بازکردن کلیهی پروژه های قبلی نیز با استفاده از گرینه
 Open an existing projectوجود دارد.
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پس از تعریف پروژه ،محیط جدیدی همانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد.

در مرحلهی اول ابتدا باید تصاویر به نرمافزار معرفی شوند .از مسیر photos\Add photos\Add photo
 selectionاین کار انجام میپذیرد.
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بعد از معرفی تصاویر به نرم افزار ،تصاویر در قالب یک گروه به نام  Photogroup1ذخیره میشوند و اطالعاتی
از قبیل تعداد عکس ،نام دوربین ،فاصلهی کانونی دوربین و  ...برای هر گروه از تصاویر قابل مشاهده خواهد بود.
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با ورود به تب  surveyو انتخاب  ،Edit user tie pointsتارگتهای موجود در تصاویر به عنوان نقاط گرهی
به نرم افزار معرفی می شوند تا در تهیه مدل سه بعدی از آنها استفاده شود .الزم به ذکر است بر خالف نرم افزار
 ،Agisoftاین نرم افزار قابلیت تشخیص خودکار تارگتها را ندارد و این کار باید به صورت دستی انجام شود.

پس از انتخاب گزینهی  Edit user tie pointsکاربر به محیط جدیدی همچون شکل زیر هدایت میشود.
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در این مرحله ،با استفاده از عالمت  ، +به تعداد تارگتهای موجود در تصاویر سطر جدید با نام هر تارگت ایجاد
میشود .در این پروژه در مجموع ،از  5تارگت استفاده شده است .سطرهای  a, b, c, d, eمرتبط با این 5
تارگت میباشند.

الزم به ذکر است در قسمت وسط ،تمامی تصاویر معرفی شده به نرم افزار دیده میشوند.
با انتخاب (یک کلیک چپ) تارگت نخست و سپس انتخاب تصویر اول ،تارگت مورد نظر را در تصویر پیدا کرده و
با استفاده از دکمه  Shiftروی صفحه کلید ،مرکز آن انتخاب میشود .این مرکز به عنوان مشاهدهی عکسی اول
ثبت میشود .این فرآیند برای کلیهی عکس ها طی میشود تا تارگت اول در همهی تصاویر دیده شده ،ثبت شود.
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همانند مراحل باال ،بقیهی تارگت ها نیز در تصاویر شناسایی خواهند شد .یکی از تفاوتهای این نرمافزار با نرمافزار
 ، Agisoftعدم توانایی در تشخیص اتوماتیک تارگت ها میباشد.
بعد از معرفی کلیهی تارگتها به نرمافزار ،با ذخیره سازی اندازهگیری های انجام شده ،مجددا در شاخهی Survey
با انتخاب گزینهی  ،Edit positioning constraintsقیدهای جدیدی برای سرشکنی به نرم افزار معرفی
میشود .در این پروژه قید معرفی شده یک فاصله (بین تارگتهای  bو  )cبه اندازهی  106میلیمتر خواهد بود.
این قید نقش  scale barدر نرم افزار  Agisoftرا بازی میکند.
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با انتخاب گزینهی مذکور کاربر به صفحهی زیر هدایت میشود.

برای معرفی قید فاصله ،با انتخاب گزینهی  +و سپس انتخاب گزینهی  ،Add scale constraintپنجرهی
جدیدی تحت عنوان  Positioning constraint propertiesباز میشود.
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در پنجرهی مذکور ،ابتدا دو نقطهای که معرف قید فاصله هستند از لیست تارگتهای معرفی شده در مرحله
قبل ،انتخاب شده و مقدار این فاصله نیز به نرم افزار معرفی میگردد .مراحل انجام کار در تصویر زیر مشخص
شده است.
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پس از تایید این مرحله ،قید مورد نظر را میتوان در پنجره ی  Edit positioning constraintsمشاهده
نمود .در این پروژه تنها از این قید استفاده میشود و از فاصلهی بین تارگتهای  d,eبه عنوان فاصله چک استفاده
خواهد شد .بعد از اتمام معرفی کلیهی قیود مورد نظر ،پنجرهی  Edit positioning constraintرا بسته و
وارد شاخهی  Generalشده و از آنجا گزینهی  Submit aerotriangulationبه منظور انجام مثلث بندی
انتخاب میشود.
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با انجام مراحل باال ،پنجرهای به نام  Aerotriangulation definitionباز میشود .در مرحلهی اول نام مورد
نظر برای انجام مرحله ی مثلث بندی انتخاب میشود.
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در مرحله ی بعد ،چون که از یک قید قاصله برای محاسبات استفاده شده است ،با انتخاب گزینهی مشخص شده
در تصویر زیر ،کاربر به مرحلهی بعد هدایت میشود.
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مرحله ی بعد مربوط به سرشکنی پارامترهای توجیه داخلی از جمله فاصله کانونی ،اعوجاجات شعاعی و مماسی،
مختصات مرکز تصویر و  ...میباشد .گزینه ی  adjustبه منظور محاسبهی پارامتر مورد نظر انتخاب شده است.

بعد از تایید این مرحله ،برای انجام محاسبات ،باید موتور نرم افزار را اجرا کرد .الزم به ذکر است تا زمانی که
موتور نرمافزار اجرا نشود هیچ گونه محاسباتی انجام نمیپذیرد.
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بعد از اجرای موتور ،محاسبات و پردازشها آغاز میشود.
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تصویر باال ،پایان انجام محاسبات را نشان میدهد.
با انتخاب گزینهی  submit productionاز شاخهی  ، Generalگزینهی Submit new production
فعال خواهد شد.

با انتخاب گزینه ی مذکور ،ابتدا نام محصول مورد نظر انتخاب می شود.
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در مرحله ی بعد ،نوع محصول مطلوب ،انتخاب میشود .در انجام این پروژه ،محصول مورد نظر  3D meshبوده
است.

در مرحله ی بعد ،با توجه به اینکه قصد ارائه پروژه به صورت تحت وب مد نظر بوده ،گزینهی  web readyرا
فعال کرده و سپس بدون تغییر محل ذخیره سازی محصول ،نرم افزار شروع ه تولید محصول مورد نظر میکند.
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دو تصویر باال آغاز و پایان فرآیند تولید محصول مورد نظر را نشان میدهند.
برای نمایش محصول تولید شده ،با انتخاب محصول و گزینهی  open with Acute3D viewrمحصول
تولید شده نمایش داده خواهد شد.
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تصویر باال محصول نهایی تولید شده توسط نرمافزار  ContextCaptureرا نشان میدهد.
الزم به ذکر است که در نرم افزار مربوط به نمایش ،قابلیت اندازهگیری وجود دارد .جهت یادآوری از فاصلهی 106
میلی متری بین تارگت های  b,cجهت تعیین مقیاس استفاده شد .لذا برای چک و برآورد صحت و دقت مدل
ساخته شده ،فاصلهی  106میلیمتری بین تارگتهای  d,eاندازهگیری میشود .مراحل انجام کار در تصاویر زیر
مشخص شده است.
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 -3-3آموزش نرمافزار Australis
برای نرم افزار  Australisدو حالت در نظر می گیریم-1 :پیش کالیبراسیون -2سلف کالیبراسیون
 - 3-3-1پیش کالیبراسیون

در حالت اول برای برآورد پارامترهای دوربین از یک تست فیلد استاندارد استفاده می شود .بوسیله ی این تست
فیلد پارامترهای دوربین استخراج می شود و از آن ها برای ادامه کار استفاده می شود.
پس از نصب نرم افزار و ورود به برنامه ،کاربر با محیطی همچون تصویر زیر مواجه میشود.

در این نرمافزار نیز پردازش ها و روند ایجاد مدل سه بعدی نیز بر روی تصاویر انجام میگیرد .بارگذاری و خواندن
تصاویر در این نرم افزار از مسیر زیر میسر میشود.
File/Import images
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با طی کردن مسیر مذکور ،پنجرهای همانند شکل باال باز می شود .پس از مشخص کردن مسیر تصاویر و انتخاب
آن ها ،با کلیک بر روی گزینهی مشخص شده ،تصاویر مورد نظر به عنوان تصاویر پروژه ()Project images
وارد نرمافزار میشوند .پس از این مرحله ،تصاویر در سمت چپ محیط اصلی نرمافزار همانند تصویر زیر قابل رؤیت
میباشند.
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همانطور که در تصویر زیر مشخص است ،نرم افزار فضایی برای ویژگی ها و پارامترهای دوربین در نظر میگیرد.
این پارامترها شامل ابعاد پیکسلها ،اندازهی فاصلهی کانونی ،ضرائب اعوجاجات و  ...میباشند .اندازهی فاصله
کانونی را میتوان با استفاده از  Propertiesهر تصویر بدست آورد .برای دوربین غیرمتریک مورد استفاده در این
پروژه ،پارمترهای دوربین نامعلوم است لذا با استفاده از گزینهی  zero allدر ابتدا این پارامترها صفر در نظر
گرفته میشوند .با غیر فعال کردن گزینهی  fixبرای همهی پارمترها ،با انجام سرشکنی به روش باندل ،این
پارامترها محاسبه شده و به روزرسانی خواهند شد.
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در تصویر زیر ،مقادیر ورودی برای ابعاد پیکسل و فاصلهی کانونی مشخص شده است .نحوهی محاسبهی ابعاد
پیکسل ها در فصل دوم توضیح داده شده است.

در مرحلهی اول باید تصاویر نسبت به هم توجیه شوند .توجیه ابتدا بین تصویر اول و دوم انجام میشود .در مرحلهی
بعد توجیه برای تصاویر اول و سوم انجام میشود و این روند برای کلیهی تصاویر انجام میگیرد تا همهی تصاویر
نسبت به هم توجیه شوند .الزم به ذکر است در هر ایستگاه تصویربرداری دو تصویر اخذ شده است که نسبت به
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هم  90درجه چرخش داشته اند .این کار جهت کاهش وابستگی ( )correlationبین پارامترهای دوربین انجام
شده است.

در انتخاب تارگت های مشترک بین دو تصویر باید دقت شود که در ابتدا باید از تمامی صفحات تست فیلد تعدادی
نقاط کنترل به نرم افزار معرفی شوند .برای توجیه دو تصویر از گزینهی  point referencing modeاستفاده
میشود .با استفاده از کلید  xروی کیبرد کامپیوتر ،مرکز هر تارگت در تصویر اول مشخص میشود .در تصویر دوم
نیز مرکز تارگت نظیر نیز با همین روش انتخاب می شود و بدین روش یک نقطه مشترک در دو تصویر به نرمافزار
معرفی می شود .این کار برای سایر تارگت های موجود در تصاویر تا زمانی ادامه مییابد که دو چراغ از چراغهای
قرمز باالی هر تصویر به رنگ سبز در بیایند.
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همانند تصویر زیر دوباره فرآیند باال بین تصویر اول و سوم انجام میشود.
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الزم به ذکر است در این پروژه با انتخاب  7تارگت در هر تصویر ،تصاویر به اصطالح  REFERENCEمیشوند.
پس از مشخص کردن هفت نقطه در هر تصویر ،یک تیک سبز رنگ در کنار هر تصویر به معنای درستی روند
 referenceظاهر میشود.
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پس از اینکه همهی تصاویر نسبت به هم  referenceشدند سایر تارگت ها نیز بین تصاویر با استفاده از روش
مذکور به نرمافزار معرفی می شوند تا سرشکنی با درجه آزادی بیشتری حل شود و نتایج دقیقتری بدست آید.
همانطور که در تصویر زیر مشخص است موقعیت تقریبی تارگت ها با استفاده از یک خط آبی رنگ توسط نرمافزار
مشخص میشود .این خط همان خط اپی پوالر است.
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در تصویر زیر نیز محل تقریبی تارگت در تصویر دوم توسط نرمافزار مشخص شده است.

پس از انجام مراحل باال با انتخاب گزینهی  3D viewمدل سه بعدی ایجاد شده و یا به عبارتی موقعیت نقاط و
ایستگاههای عکسبرداری قابل مشاهده میباشد.

با استفاده از برخی گزینهها می توان تنظیمات این فضا را به گونه ای که قایل درک تر باشد تغییر داد .در تصاویر
زیر نیز تاثیر هر یک از این گزینهها در فضای سه بعدی قابل مشاهده است.
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گزینه

عملکرد

کلید L

نمایش و عدم نمایش ( lableشماره نقاط) در فضا

اعداد  1و 2

مشخص کردن موقعیت دوربین در مراکز تصویر برداری

کلیدهای > و <

بزرگ و یا کوچک کردن اندازه ی هرنقطه

کلیدهای  xو yوz

نمایش صفحات سیستم مختصات ()xy-yz-xz

کلیدهای

بزرگ یا کوچک کردن ابعاد سیستم مختصات

گزینه ی Invert graphics
(کلیک راست)
Show/Hide rays

تغییر رنگ پس زمینه به سفید
نمایش پرتوهای نور مرتبط با هر نقطه
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حال که موقعیت نقاط در فضای سه بعدی مشخص شده است ،باید مقیاس مدل و واقعیت برابر شوند به عبارتی
نیاز به تعریف  Scalebarمی باشد .برای اینکار ابتدا از مسیر مشخص شده در تصویر زیر وارد تنظیمات پروژه
شده و واحد پروژه را میلیمتر در نظر میگیریم.
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برای تعریف  Scale barدر این نرمافزار ،با استفاده از مسیر مشخص شده در تصویر زیر ،ابتدا طول مورد نظر بین
دو نقطه را در یک پایگاه داده ایجاد کرده و سپس در  3D viewبا استفاده از گزینهی  ، set scaleطول بین دو
نقطه اعمال شده و به عنوان یک قید به سرشکنی اصافه میشود .برای مثال در این پروژه طول  202میلیمتری
بین نقاط  3و  9به عنوان مقیاس در نظر گرفته شده است.
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خط قرمز بین دو نقطهی  3و  9در تصویر باال نشان دهندهی این است که مقیاسی بین این دو نقطه در نظر
گرفته شده است .در تصویر زیر یک مقیاس دیگر بین دو نقطه ی  5و  15ایجاد گردیده است.

حال برای چک و تخمین فاصله بین هر دو نقطهی دلخواه در یک تصویر ،با انتخاب دو نقطه و کلیک راست و
انتخاب گزینه ی  Distanceفاصله ی بین دو نقطهی مطلوب در اختیار قرار میگیرد .تصاویر زیر نیز گویای
این مورد است.
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به عنوان مثال فاصلهی  204میلیمتری بین دو نقطهی مطلوب 204.3387 ،میلیمتر برآورد شده است.
و یا در تصویر زیر فاصلهی  197میلیمتری با دقت بسیار باالیی برابر  197.4319میلیمتر اندازهگیری شده است.
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حال که موقعیت نقاط در فضای سه بعدی بدست آمد و مقیاس مدل و واقعیت نیز یک به یک شد ،برای تکمیل
مدل سه بعدی نیاز به ایجاد بافت بر روی مدل میباشد.این کار با استفاده از گزینهی 3D texture
( mappingمشخص شده در شکل زیر) انجام میپذیرد.

پس از انتخاب گزینهی مذکور ،نقاط واقع بر یک صفحهی مشخص از تست فیلد را انتخاب کرده و با کلیک
راست ،بافت بر روی مدل قرار میگیرد.
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با استفاده از گزینهی ( 3D sigmaمشخص شده در تصویر زیر) جدولی با محتوای مختصات سه بعدی نقاط در
فضا و میزان دقت هر مختصات به کاربر ارائه میگردد.

همچنین گزینهی  summaryمشخص شده در تصویر زیر نیز کلیاتی دربارهی دقت کلی مختصاتهای محاسبه
شده بدست میدهد.
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دقت کلی برآورد مختصات همانطور که در تصویر باال مشخص است برابر  .3214محاسبه شده است .پارامترهای
دوربین نیز با انجام سرشکنی به روش باندل تخمین زده میشوند .تصویر زیر بیانگر این مورد است.
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تا بدین جای کار پیش کالیبراسیون انجام شد .یعنی پارامترهای دوربین وضعیت معلوم و مشخصی دارند .برای
پردازش و بررسی تصاویر اخذ شده بوسیلهی همین دوربین ابتدا مقادیر پارامترهای دوربین را به نرم افزار معرفی
کرده و گزینهی  fixانتخاب می شود .هدف از انتخاب این گزینه این است که پارامترهای دوربین در طول سرشکنی
کامال ثابت و به صورت فیکس باقی بمانند.
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 - 3-3-2سلف کالیبراسیون

در این حالت عارضه ی مورد نظر در تست فیلد قرار می گیرد پارامترهای نامعلوم دوربین با استفاده از سرشکنی
به روش باندل برآورد می شوند.

کار با نرم افزار در این حالت دقیا مشابه با حالت قبل است .بعد از وارد کردن تصاویر به نرم افزار ،و شناسایی و
رفرنس کردن تصاویر دقیقا مشابه با حالت قبل انجام می گردد .دقت شود برای  7نقطه ی ابتدایی 7 ،نقطه از
تست فیلد انتخاب شده است .برای استفاده از تارگت های بیشتر به سراغ بقیه ی تارگت های نصب شده بر روی
تست فیلد و عارضه رفته می شود .الزم به ذکر است در تهیه ی مدل سه بعدی عارضه ی مورد نظر فقط از
صفحات مشخص شده در شکل زیر استفاده شده است.
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پس از شناسایی تمام تارگت ها و رفنس کردن تصاویر ،دقیقا مشابه با حالت پیش کالیبراسیون از میله مقیاس
 scalebarبرای یک به یک کردن مقیاس مدل و واقعیت استفاده می شود.
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یک میله مقیاس بین دو نقطه ی  3و  9به طول  202میلیمتر ایجاد می شود.

حال با انجام سرشکنی باندل ،پارامترهای دوربین بدست خواهد آمد.
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ایجاد بافت برای مدل نیز دقیقا مشابه با حالت قبل صورت می گیرد.
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 -4فصل چهارم

ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 ازیابی نتایج هر سه نرم افزار

 ارائه پیشنهادات
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 -4-1ارزیابی نتایج نرم افزار Australis
همانطور که دیده شد در این نرم افزار ،پروژه ی مربوطه به دو صورت سلف کالیبراسیون و پیش کالیبراسیون
انجام گرفت .بررسی های زیر مربوط به حالت پیش کالیبراسیون میباشد.
هدف از پیش کالیبراسیون بدست آوردن پارامترهای دوربین با استفاده از یک تست فیلد (میدان آزمون) و
استفاده از این پارامترها در کارهای بعدی است .همانطور که مالحظه شد دقت تعیین مختصات در مرحله ی
پیش کالیبراسیون برابر با  .2461شد که در ادامه تاثیر تعداد تارگت ها در میدان آزمون و تعداد  scalebarهای
اعمال شده و تعداد تصاویر را روی آن بررسی خواهد شد.
.1حالت اول با  6تصویر 19 ،تارگت و  1میله مقیاس
برای یک تست فیلد همانند شکل زیر ،طبق پروژه ی انجام گرفته که در  CDضمیمه با نام  Australis1قرار
گرفته است ( 6تصویر و تعداد تارگت معمولی و یک  ،)scalebarدقت تعیین مختصات در سه جهت  xو  yو z

همانند جدول زیر است:
درجه آزادی
132

overall

z

y

x

0.1684 0.3671 0.2027 0.2461

جهت
دقت

خالصه ای از انجام پروژه و نتایج سرشکنی در حالت الف در تصویر زیر مشاهده می شود .الزم به ذکر است که
درجه آزادی در این حالت یک برابر با  132می باشد .کلیه ی خروجی های این حالت در فایل ضمیمه آمده اند.
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مقادیر برآورد شده پارامترهای دوربین نیز در زیر ارائه شده است.
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الزم به ذکر است که در حالت یک همانند شکل زیر از  19تارگت استفاده شده است.

.2حالت دو با  6تصویر 30 ،تارگت و یک میله مقیاس
سلف کالیبراسیون را در حالت زیر انجام می دهیم( :تارگت های جدید با عالمت مشخص شده اند)
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حال اگر سلف کالیبراسیون با همان تعدا عکس و با همان  scalebarاعمال شده اما این بار با تارگت های بیشتر
( 30تارگت) انجام شود (این پروژه در  CDضمیمه در پوشه ای به نام  )Australis3قرار گرفته است) آنگاه خواهیم
داشت:
درجه آزادی
213

overall

z

y

x

.1491 0.3379 0.1935 0.2269

جهت
دقت

همانطور که مشخص است دقت حاصله در هر سه جهت مذکور نسبت به حالت قبل بهبود یافته است .علت این
بهبود را می توان افزایش درجه سرشکنی و در نتیجه بهبود دقت حاصل از آن دانست.
خالصه ای از سر شکنی و همچنین برآوردی از پارامترهای توجیه خارجی در حالت  2در زیر ارائه شده است:
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.3حالت  3با  8تصویر 19،تارگت و یک میله مقیاس
حال حالت اول را با همان شرایط ولی تعداد عکس بیشتر مقایسه خواهیم کرد .فایل نرم افزاری این مرحله در
 CDضمیمه در پوشه ی  Australis2قرار دارد .تنها تفاوت این حالت با حالت  1اختالف در تعداد عکس هاست.
دراین حالت دقت حاصله در هر سه جهت همانند جدول زیر خواهد بود:
درجه آزادی

overall

z

y

x

.1800 0.3517 0.1914 0.2410

جهت
دقت

همانطور که مشاهده می شود با افزایش تعداد عکس ها دقت کلی کمی بهبود پیدا کرده است .این را نیز می
توان به افزایش تعداد معادالت و درنتیجه افزایش درجه آزادی سرشکنی نسبت داد.
خالصه ای از سرشکنی و همچنین برآوردی از پارامترهای توجیه خارجی در حالت 3در زیر ارائه شده است:
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.3حالت  4با  6تصویر 19 ،تارگت و  3میله مقیاس
حال بررسی می شود که اگر در حالت اول به جای یک  scalebarیا میله مقیاس ،از  3میله مقیاس استفاده شود
در نتیجه نهایی چه تاثیری خواهد داشت .دقت حاصله از این حالت در جدول زیر آمده است:
درجه آزادی

z overall
0.2426

y

0.3619 .1999

x

جهت
 .1660دقت

با مقایسه ی جدول باال و جدول حالت یک نیز مشخص می شود با افزایش تعداد میله های مقیاس دقت تعیین
مختصات نیز افزایش می یابد .از آنجایی که میله های مقیاس همانند قیود شرط به سرشکنی اضافه می شوند لذا
باعث افزایش درجه آزادی سرشکنی و در نتیجه بهبود دقت تعیین مختصات خواهد شد .خالصه ای از سرشکنی
در حالت  4در زیر ارائه شده است:
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 -4-2ارزیابی نتایج نرمافزار Agisoft
برای گرفتن یک گزارش کار به عنوان خروجی کار از این نرم افزار میتوان از مسیر زیر اقدام کرد.
File/Generate Report

برای ارزیابی و تحلیل نتایج سعی شده است حاالت مختلف عکسبرداری ،تعداد میله مقیاس و  ...با یک شرایط
مشخص که در زیر آمده است مقایسه شوند .حالت اصلی برای مقایسه با سایر حالت ها به صورت زیر است:
 تهیهی مدل سه بعدی با  22تصویر ،یک  Scale barو از طریق detect marker

تصویر زیر خروجی مدل در حالت مذکور را نشان میدهد .این مدل به وسیله ی  22تصویر و با استفاده از یک
 106 Scale barمیلیمتری بین دو تارگت تهیه شده است .میزان خطای  Reprojection errorدر این حالت با
توجه به فایل گزارش ،برابر با  2.43شده است.
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پارامترهای تعیین شده برای دوربین در این حالت برابر خواهند بود با( :اطالعات زیر از گزارش نرمافزار بدست
آمده است)

اختالف های فاحشی بین خروجیهای این نرم افزار و نرم افزار  Australisبرای پارامترهای دوربین وجود دارد.

جدول باال نشان دهندهی مقدار خطای  scalebarاعمال شده میباشد .مقدار این خطا از تفاضل مقدار واقعی
( )106و مقدار برآورد شده بدست میآید.
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از یک فاصله ی معلوم بین دو تارگت به عنوان فاصله ی چک استفاده شده است که مقدار برآورد شدهی آن در
جدول زیر مشاهده میشود.

از آنجایی که مقدار واقعی این طول نیز برابر با  106میلیمتر است لذا خطای آن برابر خواهد بود با:
𝑒 = |106 − 106.062| = .062

مجموع این و خطا برابر خواهد بود با :
𝐸 = .062 + .072 = .134

برای تحلیل و ارزیابی نتایج حالت فوق با چندین حالت زیر مقایسه میشود.
-1کاهش تعداد تصاویر
در پروژه باال ،چندین تصویر به صورت اتفاقی و رندوم حذف میشوند تا تعداد تصاویر به عدد  13برسد .در این
حالت مدل سه بعدی ساخته شده همانند تصویر زیر خواهد بود.
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از مقایسهی بین مدل تولید شده با مدل قبل مشخص می شود که از نظر بصری تفاوت چندانی ندارند .فقط
قسمت هایی از موهای سر و زیر چانه دچار اغتشاش شده اند و مدل خوبی از آنها ساخته نشده است.همچنین
انحراف در چشم ها مشهود است .الزم به ذکر است در این مدل نیز از همان  scale barحالت اصلی برای یک
به یک نمودن مقیاس مدل و واقعیت استفاده شده است .با توجه به اینکه تعداد عکس ها کاهش یافته است
زمان انجام پردازش های نرم افزار بسیار کاهش پیدا می کند.
پارامترهای برآورد شده برای دوربین نسبت به حالت قبل اختالف دارند و هنوز این پارامترها اختالف فاحشی با
پارامترهای بدست آمده از نرم افزار  Australisدارند.
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میزان خطای برآورد فاصله ی معلوم بین تارگت ها نیز نسبت به حالت قبل تغییر پیدا کرده است .با توجه به
جداول زیر خواهیم داشت:

𝑒 = |106 − 105.337| = .663
𝐸 = .062 + .663 = .725

همانطور که از نتایج باال مشهود است مقدار خطا در تعیین یک طول دلخواه به شدت افزایش پیدا می کند .پس
میتوان گفت با کاهش تصاویر قابلیت اطمینان به اندازه گیری های فتوگرامتری در این نرم افزار کاهش مییابد.
در مورد خطای  Reprojection errorنیز کامال مشهود است که مقدار این خطا با کاهش تعداد تصاویر افزایش
مییابد.
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-2ایجاد مدل سهبعدی بدون انجام عملیات تشخیص مارکر (( )Marker Detectionکاهش تعداد
 Markerها)
در حالت اول ،ابتدا عملیات تشخص تارگت انجام میشود سپس بقیهی پردازشها از شانهی  Workflowبه
ترتیب پیاده سازی می شوند .در این حالت تهیهی مدل سه بعدی با همان  22تصویر و بدون انجام عملیات مذکور
انجام گرفته شده است .پس از ایجاد مدل سه بعدی دو تارگت را به صورت دستی انتخاب و فاصلهی بین آن یه
عنوان میله مقیاس به نرم افزار معرفی میشود .حال فاصلهی بین دو تارگت که به عنوان فاصلهی چک در نظر
گرفته شد اندازهگیری میشود .نتایج حاصل از مدل این حالت به صورت زیر خواهد بود:

از نظر بصری همانگونه که از تصویر باال مشخص است ،اختالف چندانی بین این مدل و مدل حالت قبل وجود
ندارد.
همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میشود ،مقدار خطای  Reprojection errorنسبت به حالت اول کاهش
پیدا یافته است.
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هنوز پارامترهای برآورد شده بین این نرمافزار و نرمافزار  Australisاختالف فاحشی وجود دارد .بین پارامترهای
برآورد شده در این حالت و حالت اصلی اختالف چندانی وجود ندارد.

در مورد خطای کلی برآورد فاصله نیز طبق جداول زیر میتوان گفت:
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𝑒 = |106 − 107.044| = 1.044
𝐸 = .033 + 1.044 = 1.077

همانطور که مشاهده می شود خطای برآورد فاصله نسبت به هر دو حالت قبل افزایش یافته است.
-3تغییر نوع دوربین در محاسبات
در این قسمت از مسیر موجود در تصاویر زیر امکان تغییر نوع دوربین برحسب زاویهی دید وجود دارد.

متاسفانه در این قسمت دوربین به علت اینکه  FOVکوچکی دارد مدلی در این قسمت ساخته نشد.
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 -4-3ارزیابی نتایج نرمافزار Context capture
برای تشکیل مدل سه بعدی در این نرمافزار از  22تصویر و  5تارگت در حالت اول استفاده شده است .تصویر زیر
بیانگر خروجی تولید شده از تناظریابی بین تارگت ها میباشد و توصیر بعدی مدل سهبعدی ساخته شده در نرم
افزار را نشان میدهد .توصیر دوم خروجی به فرمت  Cntext Capture 3MXمیباشد.
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در تهیهی مدل فوق هر  5تارگت موجود به نرمافزار معرفی شدند و از یک فاصلهی بین تارگت ها به عنوان
 Scalebarاستفاده شده است.

همهی خروجیهای ممکن از این نرمافزار در پروژهای به نام  AlirezaTaheryContextساخته شده است و
قابل مشاهده میباشد .به عنوان مثال برای تهیهی ابر نقطهی سه بعدی به فرمت  ،Lasبا انتخاب مراحل زیر
انجام می شود و خروجی آن در بین تصاویر زیر ارائه شده است .الزم به ذکر است خروجی ابر نقطه ،بوسیلهی
نرم افزار  LasToolsقابل نمایش و پردازش میباشد .برای نمایش از ماژول  Lasviewاستفاده شده است.
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برای تهیهی گزارش خروجی از این نرم افزار از مسیر زیر استفاده میشود:
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خروجی ها و نتایج حاصل از محاسبات و تنظیمات اعمال شده در تصاویر زیر مشخص شده است.
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همانطور که در تصویر باال مشخص است ،خطاهای ارائه شده توسط نرمافزار برای نقاط گرهی (تارگتها) در
حالت  22تصویر 5 ،تارگت و یک میله مقیاس به صورت زیر خواهد بود:
RMS of distances to rays

RMS of reprojection
error

Median
reprojection error

User tie
points

0/343

1/08

0/84

5

یک سری نقاط نیز تحت عنوان نقاط کلیدی (( )keypointsنقاط گرهی اتوماتیک) توسط خود نرم افزار برای
تهیهی مدل سه بعدی انتخاب و استخراج می وند .خطاهای ارائه شده برای این نقاط نیز در جدول زیر آمده
است:
RMS of distances to rays

RMS of reprojection
error

Median number of
points per photo

User tie
points

0.358

1.54

3

1074

حال به بررسی و تحلیل نتایج فوق میپردازیم.
.1تغییر تنظیمات مربوط به نحوهی محاسبهی پارامترهای دوربین
نرمافزار در هنگام انجام سرشکنیها و مثلثبندی ،تنظیماتی دربارهی پارامترهای دوربین دارد .با اضافه کردن
تصاویر به عنوان یک گروه به نرم افزار ،یک سری پارامترهای مشخص به دوربین نسبت داده می شود که می
توان از آنها در مثلث بندی استفاده کرد ( )keepو یا در حین انجام محاسبات ،این پارامترها سرشکن
( ) adjustشوند .تنظیمات اعمال شده در حالت اصلی به صورت زیر بوده است:
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حال اگر در سرشکنی و مثلث بندی ،از همان پارامترهای اولیه استفاده شود یعنی اگر تنظیمات مثلث بندی به
صورت زیر اعمال شود:

112

فصل چهارم  :ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

طبق خروجی گزارش نرم افزار ،خطاهای موجود به صورت جدول های زیر ارائه شده است:
RMS of distances to rays

RMS of reprojection
error

Median
reprojection error

User tie
points

0/341

1/08

0/85

5

همانطور که در جدول باال مشخص است ،بدون تغییر نگه داشتن پارامترهای دوربیت باعث افزایش خطای
 Reprojectionشده است.
RMS of distances to rays

RMS of reprojection
error

Median number of
points per photo

User tie
points

0.346

1.48

3

1001

به نظر می رسید تنظی مات اعمال شده اثر مشخصی بر روی خطاهای موجود ندارند و در برخی موارد باع کاهش
و در برخی باعث افزایش خطای مورد نظر شده اند.
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الزم به ذکر است مدل سه بعدی ساخته شده با تنظیمات باال هیچ تفاوتی با مدل حالت اول از نظر بصری ندارد.
.2کاهش تعداد تصاویر
در این قسمت به بررسی خطاها و دید بصری مدل ساخته شده تحت تاثیر عامل تعداد تصاویر پرداخته میشود.
در این مرحله تعداد تصاویر از  22به  15تصویر کاهش پیدا کرده اند .شایان ذکر است حذف تصاویر به صورت
رندوم اتفاق افتاده است .این پروژه با نام  AlirezaTaheryfewerimagesدر اختیار قرار گرفته است .مدل
ساخته شده در این حالت به صورت زیر خواهد بود:

از آنجایی که تعداد تصاویر کاهش پیدا کرده است ،با کاهش زمان انجام محاسبات همراه خواهد بود .از نظر دید
بصری قسمتی از مو و زیر چانه در این حالت نسبت به حالت اصلی به خوبی مدل نشده است .طبق خروجی نرم
افزار  ،خطاهای گزارش شده در جداول زیر آمده است( .تنظیمات اعمال شده برای سرشکنی مشابه با حالت
اصلی میباشد).
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RMS of distances to rays

RMS of reprojection
error

Median
reprojection error

User tie
points

0/66

1

0/82

5

RMS of distances to rays

RMS of reprojection
error

Median number of
points per photo

User tie
points

0.577

1.61

3

761

با کاهش تعداد تصاویر نقاط گرهی اتوماتیک انتخاب شده توسط نرمافزار کاهش یافتهاند .همانطور که از جدوال
باال مشخص است کلیهی خطاهای موجود برای نقاط گرهی اتوماتیک افزایش قابل توجهی داشته است .برای نقاط
گرهی(تارگتها) خطای  Distance to raysافزایش قابل توجهی داشته است ولی در بقیهی خطاها با کاهش
بسیار جزئی همراه شده است.
.3کاهش تعداد تارگتهای معرفی شده به نرمافزار
در این حالت که در پروژهای به نام  fewertargetsدر اختیار است به جای  5تارگت موجود در تصاویر  3تارگت
به نرم افزار معرفی شده است.
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در این حالت نیز  22تصویر و یک میله مقیاس به نرم افزار معرفی شده است .از نظر دید بصری خروجی این
حالت با حالت اصلی تفاوت چندانی نمیکند.
طبق گزارش ارائه شده توسط نرمافزار ،خطاهای موجود در این حالت برابر خواهند بود با :
RMS of distances to rays

RMS of reprojection
error

Median
reprojection error

User tie
points

0/267

1.05

0/75

5

RMS of distances to rays

RMS of reprojection
error

Median number of
points per photo

User tie
points

0.337

1.59

3

1146

از آنجایی که تعداد نقاط گرهی دستی کاهش پیدا کرده است لذا همهی خطاهای مرتبط با این تارگتها نیز
کاهش یافتهاند .برای جبران کمبود تعداد تارگتها ،نرم افزار تعداد نقاط گرهی اتوماتیک بیشتری در نظر گرفته
است که همین امر سبب افزایش تمامی خطاهای مرتبط با این نقاط شده است.
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