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فصل اول  :مقدمه و کلیات

 -1فصل اول

مقدمه و کليات

 مقدمه
 تعریف و جایگاه فتوگرامتری برد کوتاه
 مزایای فتوگرامتری برد کوتاه
 اهداف پروژه ی تعیین شده
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 -1-1مقدمه
فتوگرامتری علم اندازه گیری و تفسیر اجسام از طریق تصویر برداری بدون تماس مستقیم با آن ها میباشد
که می توان فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه 1را به عنوان شاخه هایی از آن برشمرد.در این زمینه یکی از مسائلی
که میتوان آن را مورد برررسی قرار داد ،تهیه ی مدل های سه بعدی به روش فتوگرامتری برد کوتاه با استفاده از
دوربین های رقومی غیر متریک میباشد.نحوه ی تصویر برداری در بردکوتاه متفاوت از فتوگرامتری هوایی است.به
طوری که در اکثر مواقع در فتوگرامتری بردکوتاه لازم به رعایت اصول برجسته بینی نمیباشد و میتوان از زوایای
دلخواه  ،با در نظر گرفتن استحکام هندسی ،عمل تصویر برداری را انجام داد .زیرا در بیشتر مواقع استخراج عوارض
به صورت استریو 2انجام نمیشود و اندازه گیری نقاط و ترسیم عوارض (مدل سازی) به صورت چند تصویری
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(بیشتر از  2تصویر) صورت میگیرد.
 -2-1انواع فتوگرامتری
فتوگرامتری را عموما بر سه اساس زیر تقسیم بندی میکنند:
-1بر اساس فاصله دوربین عکس برداری تا شی
-2بر اساس موارد کاربرد عکس
-3بر اساس نوع دستگاه تبدیل
 -1-2-1انواع فتوگرامتری بر اساس فاصله دوربین عکس برداری تا شی

2

Close Range Photogrammetry

1

Stero feature extraction

2

Multi-image feature extraction
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الف -فتوگرامتری برد کوتاه

1

 برای فاصله کمتر از  333متر (فاصله محل تصویر برداری تا عارضه) به وسیله دوربین های متریک و یا غیر متریک،تصویر برداری از روی زمین و یا نزدیک به زمین و یاعارضه انجام میگیرد.
ب -فتوگرامتری هوایی

2

 برای فاصله بین  033تا  433333متر-

عکسبرداری به وسیله هواپیما یا هلی کوپتر

پ -فتوگرامتری فضایی

3

 برای فاصله بین  253تا  43333کیلومتر عکسبرداری به وسیله فضاپیما و ماهواره -2-2-1انواع فتوگرامتری بر اساس نوع دستگاه تبدیل

الف -فتوگرامتری انالوگ
ب -فتوگرامتری نیمه تحلیلی

3

close range photogerammetry

1

arial photogerammetry

2

space photogerammety

3
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پ -فتوگرامتری تحلیلی
ت -فتوگرامتری رقومی یا دیجیتالی))softcopy
گسترش فتوگرامتری برد کوتاه به معنای امروزی با ظهور دوربین های تصویر برداری رقومی و کامپیوترها
شکل گرفته است.بنابراین عموما فتوگرامتری برد کوتاه با سیستم های رقومی و دیجیتالی سرو کار دارد .
 -3-1تعریف فتوگرامتری برد کوتاه
فتوگرامتری برد کوتاه را میتوان به عنوان یک روش اندازه گیری دقیق و ارزان جهت تهیه نقشه وضع موجود
از سازه های کوچک صنعتی ،باستانی ،نمای ساختمانها و  ...نام برد .با وجود پیشرفت های انجام شده در زمینه
تولید نرم افزار های فتوگرامتری برد کوتاه ،می توان با استفاده از دوربین های عکسبرداری دیجیتال غیر متریک
(دوربین های دیجیتال عکسبرداری شخصی) نیز جهت تهیه نقشه سه بعدی از اجسام کوچک با دقتی در حدود
میلیمتر اقدام نمود.
در سالهای اخیر استفاده از دوربین های غیر متریک آماتور برای کاربردهای فتوگرامتری بردکوتاه بسیار رواج
پیدا کرده است .با اینکه دقت مطلق بدست آمده از این دوربین ها نسبت به دوربین های متریک کاملا کالیبره
شده کمتر است  ،ولی به علت هزینه کم و آسان بودن می توان از آن ها استفاده کرد.

استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه به عنوان ابزار دقیق اندازه گیری کاملا برای مهندسان و متخصصین رشته
نقشه برداری مشهود می باشد و از آن می توان به عنوان دریچه ای جهت راه یابی این رشته به تمامی رشته های
دیگر مهندسی(صنایع،پزشکی،میراث فرهنگی،تصادفات،مسایل جنایی و غیره)یاد نمود.در این میان دقت مورد نظر،
انتخاب ابزار مورد استفاده را در آنالیز اولیه تحت تاثیر خود قرار می دهد به طوری که برای کاربرد های دقیق(زیر
میلیمیتر)بایستی از دوربین هایی با رزولوشن بالا و متریک استفاده نمود ولی برای کاربرد های دقیق بالای میلیمتر
مقرون به صرفه نیست که از این ابزار گران قیمت معمولی موجود در بازار عمومی بهره برد در عوض می توان از
دوربین های غیر متریک ارزان قیمت کارایی لازم را برای رسیدن به دقت مورد نظر انتظار داشت.
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به طور کلی میتوان ویژگی های زیر را برای فتوگرامتری بردکوتاه بیان کرد :
 شاخه ای از فتوگرامتری که در آن هدف تهیه نقشه های توپوگرافی از عکس های هوایی نیست . فاصله تا عارضه در حد حداکثر چند صد متر دارای کاربرد در اکثر شاخه های علم شامل صنعت،پزشکی ،معماری وباستان شناسی،مهندسیعمران،جرم شناسی،بیمه و .....
 دارای محصولات متنوع شامل:مختصات سه بعدی،نقشه های خطی،عکس ترمیم شده و ارتو فتو،مدلهای سه بعدی  ،ارشیو فتو گرامتری و ....
 -1-3-1جایگاه فتوگرامتری برد کوتاه

فنوگرامتری برد کوتاه همیشه بهترین گزینه نیست اما گاهی و حتی تنها راه حل است جایی که :
 عارضه قابل دسترسی نباشد. عارضه صلب نیست ولی اندازه گیری آنی مورد نیاز اند. زمانی که مشخص نیست اندازه گیری ها مورد نیاز خواهند بود یا نه. زمانی که عارضه بسیار کوچک است. زمانی که اندازه گیری موجب تغییر در رفتار عارضه می گردد. -2-3-1مزایای فتوگرامتری برد کوتاه

الف -دقت بالا:دقت های  1003333و حتی تا 10333333
(دقت در فتوگرامتری برد کوتاه عموما به صورت نسبی بیان می گردد)
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ب -بدون تماس:مناسب برای عوارض حساس و یا شکننده
پ -قابلیت انعطاف :دارای کاربرد های متفاوت و متنوع مثل اندازه گیری های موضوعی ،تعیین جابجایی ها
ت -قابلیت استفاده در حال حرکت یا برای عارضه های متحرک
ث -کمترین تاثیر پذیری از تغییرات درجه حرارت:عکسبرداری در مدت زمان بسیار کوتاه(در حد چند دقیقه
تا چند ساعت)
ج -قابل حمل :معمولا فقط نیاز به دوربین های دستی،کامپیوتری و تعدادی تارگت کوچک دارد.
چ  -امکان اندازه گیری نقاط به تعداد زیاد :نقاط طبیعی،تارگت ها و نقاط تصویر شده بر سطح عارضه
 -3-3-1اهداف و اطلاعات کلی پروژه ی تعیین شده

در این پروژه به کار با سه نرم افزار فتوگرامتری بردکوتاه پرداخته میشود .در دو نرم افزار  Agi softو
 Context Captureبه مدل سازی سه بعدی چهره پرداخته میشود .در نرم افزار  Australisنیز  ،با ساخت تست
فیلد و قرار دادن یک عارضه در آن به دنبال ایجاد مدل سه بعدی عارضه و تست فیلد و کالیبراسیون حین کار
دوربین خواهیم بود.
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4

فصل دوم :اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه

 -2فصل دوم
اصول تئوری فتوگرامتری برد کوتاه
 مراحل انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه
 کالیبراسیون دوربین
 طراحی شبکه و تارگت گذاری
 انواع دوربین
 مدل ریاضی مورد استفاده

 -1-2مقدمه
به طور کلی در فتوگرامتری برد کوتاه تعدادی تصاویر همگرا از عارضه ی مورد نظر اخذ شده و سپس به تهیه
نقشه و مدل سازی آن عارضه پرداخته میشود .برای انجام یک پروژه فتوگرامتری مراحلی وجود دارد که در ادامه
به شرح آن میپردازیم.
8
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 -2-2مراحل انجام یک پروژه فتوگرامتری برد کوتاه
 -1تعیین هدف از اندازه گیری و خروجی های مورد نیاز
 -2آماده سازی،تارگت گذاری و ایجاد سیستم کنترل
 -3کالیبراسیون (در صورت نیاز)
 -4طراحی شبکه
 -5عکس برداری
 -0پردازش(محاسبات و در صورت نیاز به همراه کالیبراسیون )
 -7اندازه گیری عوارض
 -0تولید محصول مورد نظر و نمایش اطلاعات
 -1-2-2تعیین هدف از اندازه گیری و خروجی های مورد نیاز

بسته به اجزای این بخش ،سیستم کاری اعم از عکسبرداری ،طراحی شبکه  ،پردازش و ارائه یا نمایش نتایج
متفاوت خواهد بود .این مرحله شامل تعیین موارد زیر است :
الف-ویژگی های عارضه  :عارضه مورد اندازه گیری چیست؟

ثابت یا متحرککوچک یا بزرگبرخورداری از شکل هندسی مشخصپیچیدگی9
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-برخورداری از بافت مشخص و مناسب جهت انجام اندازه گیری ها

ب -ویژگی های هندسی اندازهگیری  :ویژگی های هندسی اندازه گیری ها کدامند؟

 دقت مورد نظر وسعت منطقه فاصله تا عارضه و امکان دسترسی ضرورت یک پارچه بودن اندازه گیری ها  * :تاثیر بر نحوه بستن شبکه مختصات * تاثیر بر نحوه سرشکنیاندازه گیری ها

پ -چه نوع خروجی هایی مورد نیاز است؟

 تصاویر آرشیو ،ترمیم شده،ارتوفتو -تصاویر دو بعدی با هدف القا سه بعدی * :تصاویر پانوراما،اناگلیف و استریوگرام

مختصات یا ابر نقاط * :کنترل کیفیت *تعیین جابجایی ها و رانش عوارض در عمران ،صنعت میراثفرهنگی
 مدل های دو بعدی  :نقشه ها و نماهای خطی ،منحنی میزان مدل های سه بعدی  * :ساده * کامل با بافت واقعی انیمیشن13
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 -2-2-2آماده سازی،تارگت گذاری و ایجاد سیستم کنترل

شامل موارد زیر است:
-1نوردهی مناسب و تنظیم دوربین
-2ایجاد بافت
-3تارگت گذاری
-4معرفی سیستم کنترل
 -1-2-2-2نوردهی

الف  -پارامتر های مهم :
 جهت تصویر برداری هموژن توسط دوربین-

جهت وضوح مطلوب محیط عکسبرداری :

* میزان نور تابیده شده

* جهت تابش نور

* به حداقل رساندن سایه های موجود
ب -شرایط نوری:
-1زیر نور طبیعی
 بهترین زمان زمانی است که خورشید در ارتفاع کم باشد (زمان طلوع و غروب آفتاب،روز ها ابری روشن)
 عکسبرداری در اواسط روز ایجاد سایه های بلند می کند
 تابش نور از روبرو ایجاد سایه و تیرگی عوارض و کنتراست نامناسب می نماید.
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 ترجیحا همه عکس ها با هم یا در شرایط نوری یکسان گرفته شوند
-2اماکن بسته
 شرایط بسیار نا مناسب تر در مقایسه با نور طبیعی


در صورت استفاده از فلاش های معمولی سایه ها و کنتراست های ناخواسته ایجاد می شود.

 بهتر از فلاش استفاده نشود مخصوصا فلاش های خود دوربین هر چه فلاش به لنز دوربین نزدیک تر باشد مشکل حاد تر است. تاجایی که ممکن است از نور چراغ های اطراف استفاده شود.
 سعی شود نور به صورت یکنواخت در سر تاسر عارضه ایجاد شود.
 از دیافراگم بازتر  /سرعت شاتر کمتر استفاده شود.

 دوربین ثابت نگه داشته شود. عارضه از دیوار یا عوارض بزرگ دیگر دور نگه داشته شود.
 -2-2-2-2ایجاد بافت

* هدف :

 ایجاد سطح قابل تشخیص در عکسبرداری(عوارض شفاف مثل آب) ایجاد عارضه جهت انجام پروسه تناظر یابی* نحوه ایجاد بافت :

 عارضه مایع  :با استفاده از پودر12
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 عارضه جامد  :روش مناسب تارگت گذاری -3-2-2-2تارگت گذاری

* اهداف :

 فیکس کردن نقاط اندازه گیری/ایجاد بافت فیکس کردن نقاط گرهی /کنترل* انواع تارگت ها :

الف -تارگت های منعکس کننده
ب -تارگت های پروژکتوری
پ -تارگت های میله ای
ت -تارگت های فلزی
ث -تارگت های کد دار
 -4-2-2-2معرفی سیستم کنترل

 هدف اصلی  :متریک کردن اندازه ها که اصطلاحا به آن  georeferencingگفته می شود.
 کاربرد های سیستم متریک

 داشتن اندازه های واقعی بررسی روابط واقعی بین اشیا مراحل
13
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 انتخاب سیستم متریک حذف خطاها انتقال به سیستم متریک :الف -از طریق معرفی مقیاس

 -1مواقعی که فقط عارضه و اندازه های آن مورد نیاز باشند:
مثال  :آثار باستانی منقول مثل کوزه های،کتیبه ها ،اشیا باستانی
ب -از طریق معرفی نقاط کنترل

 -1مواقعی که چندین مدل باید به هم متصل شوند
 -2مواقعی که اندازه های یک عارضه در طول زمان یا در شرایط مختلف با هم مقایسه شوند
مثال  :بررسی رشد موجودات زنده  ،بررسی جابجایی ها

پ -از طریق معرفی /محاسبه المان های خارجی

 -1-4-2-2-2ویژگی های سیستم های مختصات در برد کوتاه

 سیستم مختصات کارتزین است.
 واحد سیستم مختصات متریک ولی در واحد های در حد میلیمتر و سانتی متر
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 معمولا سیستم های مختصات به صورت محلی تعریف می گردد و از سیستم های مرتبط با شبکه جهانی
مثل  .....gpsبه ندرت استفاده می شود زیرا پروژه ها محدودیت محل دارند و معمولا فضاهای کاری آن
ها بهم ارتباطی ندارند.
 ایجاد سیستم مختصات گاه بر روی عارضه انجام میگیرد.
 جهت گیری سیستم مختصات متفاوت است:

 -عموما جهت منفی محور  Yمعمولا در راستای شاقولی است.

 -2-4-2-2-2تعیین مقیاس /مختصات سیستم اندازه گیری

 استفاده از نقاط کنترل اندازه گیری شده توسط روش های دیگر همچون نقشه برداری
 اندازه گیری دقیق طول بین چند نقطه ای که در مشاهدات اندازه گیری شرکت دارند.
 قرار دادن  scale-barها با طول های کاملا مشخص و دقیق در زمینه جسم و تصویر برداری از آن ها:

 اندازه گیری طول دقت  scale-barبا دقت بالا (معمولا به وسیله کولیس) جنس مناسب  scale-barها جهت اطمینان از ثبات آنها در شرایط مختلف اندازه گیری -3-2-2کالیبراسیون

علل انجام کالیبراسیون چیست ؟
الف -نامشخص بودن مسیر نور در داخل دوربین  :برای حل این مشکل به تعیین المان های داخلی دوربین
شامل فاصله اصلی و مختصات نقطه ی اصلی نیاز است.
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ب -وجود خطاهای موجود در سیستم داخلی دوربین و عدسی :در این مورد باید سعی شود خطاها به حداقل
برسند .یک راه آن استفاده از دوربین های متریک است ولی این دوربن هزینه ی بالایی را در بر خواهند داشت.
 -1-3-2-2پارامتر های کالیبراسیون :

الف -موقعیت نقطه ی اصلی
ب -فاصله ی اصلی

1

2

پ – خطاهای عدسی
ت – پارامتر افینیتی

3

 -1-1-3-2-2خطاهای عدسی :

اعوجاج  :انحراف دسته اشعه های نوری از مسیر مستقیم
 انواع اعوجاج :

یک – رادیومتریک  :تاثیرگذار بر روی کیفیت تصاویر
دو – هندسی  :تغییر مکان هندسی نقطه بر روی سطح تصویر
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 انواع اعوجاجات هندسی :
به دلیل آن که عدسی ها به دست انسان ساخته میشوند  ،در ساخت آن ها خطاهایی به وجود میآید  ،نور
همانند قانون عدسی ها عبور نمیکند و این خطا به وجود میآید.

یک – اعوجاج

شعاعی1

مدل سازی این خطا نیاز به ردیابی نور دارد که غیر ممکن است و برای مدل سازی آن از چند جمله ای ها
استفاده می شود:

معادله 1-2

که برای هر نقطه با توجه به فاصله ی آن از نقطه ی اصلی (، )r
خطای اعوجاج شعاعی مدل میشود .همچنین در نقطه مرکز خطای اعوجاج
شعاعی صفر است و ضرایب  k1و  k2و  ، ...ضرایب اعوجاج شعاعی هستند
و جزو پارامتر های کالیبراسیون به حساب میآیند ( معموال فقط  k1و
 k2و  k3در نظر گرفته میشوند).

دو – اعوجاج غیر شعاعی (مماسی 2یا خروج از مرکزیت: ) 3
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این خطا به خاطر هم مرکز و هم خط نبودن المان های لنز های
منفرد بوجود میآید و در مقایسه با خطای شعاعی مقدار بسیار کمتری
دارد.
مدل سازی آن نیز به کمک روابط زیر انجام میپذیرد:

معادله 2-2

که برای هر نقطه با توجه به فاصله ی آن از نقطه ی اصلی ( )rو
مختصات عکسی آن ( ، )x,yخطای اعوجاج غیر شعاعی مدل میشود .همچنین
در نقطه مرکز خطای اعوجاج غیر شعاعی صفر است و ضرایب  P1و ، P2
ضرایب اعوجاج غیرشعاعی هستند و جزو پارامتر های کالیبراسیون به
حساب میآیند.

 -2-1-3-2-2هم مقیاس نبودن تصویر ( افینیتی)

اختالف بین مقیاس تصویر در دوجهت عمود بر هم را افینیتی گویند
و به اعوجاج خطی1
 .این خطا جزو اعوجاجات عدسی دوربین نیست
معروف است و دو دلیل عمده دارد :

یک – قرائت غیر دقیق مختصات عکسی نقاط
دو – کشیدگی تصویر در فاصله ی عکسبرداری تا اندازه گیری ،در
اثر پروسه چاپ و ظهور یا اسکن عکس
مدل سازی آن نیز با استفاده از روابط زیر انجام میپذیرد :

Linear Distortion
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معادله 3-2

که در آن  Aو  ( Bکه گاها به صورت  B1و  B2عنوان میشوند) ،ضرایب اعوجاج خطی هستند و جزو

پارامتر های کالیبراسیون به حساب میآیند .به این دو ضریب  ،ضرایب تصحیح تغییر
بعد فیلم نیز گفته میشود.

به طور کلی اعمال پارامتر های کالیبراسیون به نحو زیر انجام میپذیرد :

معادله 4-2

که در آن  x,yمختصات عکسی نقطه و  x0و  y0مختصات نقطه ی اصلی میباشد .سایر ضرایب هم که در
قسمت قبل عنوان شدند و  Δcضریب مربوط به تصحیح فاصله ی کانونی می باشد.

بنابر این معادلات شرط هم خطی به صورت زیر مطرح میشوند :
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معادله 5-2

 -2-3-2-2روش های کالیبراسیون :

روش های مختلفی برای کالیبراسیون دوربین ها وجود دارد که در شرایط مختلف عمل نموده و توانایی حل
تعدادی یا تمام المان های مجهول را دارا میباشند.
می توان تقسیم بندی زیر را برای روش های کالیبراسیون ارائه داد :

یک – بر اساس مکان انجام  :آزمایشگاهی  ،محیطی
دو – بر اساس زمان انجام  :قبل از انجام پروژه  ،حین انجام پروژه
سه – بر اساس نوع کنترل مورد استفاده  :نوری  ،تست فیلد  ،خطوط مستقیم و نجومی و روش های تلفیقی
یا خاص
روش های کالیبراسیون دقیق:

الف – روش های آزمایشگاهی :

 کالیبراسیون با استفاده از مولتی کلیماتور (نوری) کالیبراسیون با استفاده از گونیومتر (نوری) -تست فیلد (هم به صورت آزمایشگاهی هم به صورت محیطی)
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 کالیبراسیون دوربین با استفاده از عوارض زمینیمعمولا این روش ها گران قیمت بوده و در شرایط بسیار خاص انجام میشوند و در آن ها امکان دسترسی به
دقت های بالا در حل المان های مجهول وجود دارد .از این روش ها غالبا برای کالیبره کردن دوربین های متریک
استفاده میشود.
ب -روش های محیطی :

 کالیبراسیون تحلیلی با استفاده از خطوط مستقیم کالیبراسیون دوربین با استفاده از ستارگان کالیبراسیون در حین-

کار1

کالیبراسیون به روش Self Calibration

تکنیک های کالیبراسیون محیطی بیشتر مختص دوربین های غیر متریک است و از آن جا که در کاربرد
های فتوگرامتری برد کوتاه  ،کالیبراسیون سریع و کم هزینه و دقیق دوربینها مورد نظر است  ،روش های محیطی
بیشتر مد نظر قرار میگیرند.
با توجه به پروژه ی مورد نظر  ،به توضیح دو مورد کاربردی روش های کالیبراسیون پرداخته میشود.

 -1-2-3-2-2تست فیلد: 2
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تعریف  :مجموعه ای از نقاط مشخص و منظم که میتواند مختصات زمینی داشته باشند یا نداشته باشند و
از آن ها برای کالیبراسیون و تعیین المان های دوربین استفاده میشود.
انواع متنوعی از تست فیلد وجود دارد .نوع عمومی آن شمال چندین تارگت می باشد که در سه یه چهار
صفحه یافت میشوند.
تنها مشکل تست فیلد  ،نگهداری آن برای مدت طولانی میباشد.
دقت و درجه اطمینان مقادیر پارامتر های کالیبراسیون با افزایش تعداد تارگت ها بالا میرود.
با استفاده از  7تارگت میتوان  0پارامتر توجیه داخلی و  0پارامتر توجیه داخلی را تعیین کرد.

 -3-3-2-2کالیبراسیون در حین کار :

این عبارت به روشی اطلاق میشود که در حین انجام عملیات فتوگرامتری واقعی ،که برای به دست آوردن
مختصات نهایی نقاط کنترل جسم است  ،پارامتر های کالیبراسیون دوربین و عدسی نیز محاسبه میشود.
این روش وقتی امکان پذیر است که ابعاد جسم مورد بررسی زیاد بزرگ نباشد.در این شرایط با فراهم آوردن
یک تست فیلد مناسب که جسم را احاطه میکند ،میتوان در حین انجام عملیات فتوگرامتری دوربین را کالیبره
نمود.
بنابراین با وجود ثبت همزمان تصویر جسم و شبکه تارگت ها در هر تصویر اخذ شده ،امکان سرشکنی دسته
اشعه و محاسبه کالیبراسیون وجود خواهد داشت.
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مزیت عمده ی این روش  ،توانایی استفاده ی مناسب از آن برای دوربین های متریک میباشد که در آن ها
ممکن است در هر مرحله از کار و یاحتی در هر تصویر که اخذ میشود  ،تنظیمات دوربین تغییر کند.در واقع به
دلیل موجود بودن نقاط کنترل در هر عکس میتوان سرشکنی را جداگانه برای هر عکس انجام داد و پارامترهای
کالیبراسیون را برای هر عکس محاسبه کرد.
لازم به ذکر است که سلف کالیبراسیون بیشترین کاربرد را در پروژه های برد کوتاه دارد.
 -4-3-2-2روش های مختلف تصویر برداری برای کالیبراسیون دوربین

الف – کالیبره کردن با یک تصویر
ب -کالیبراسیون با چند تصویر( معمولا  7تصویر) :
در این روش  3تصویر با چرخش های مختلف بین دوربین و الگوی کالیبراسیون و  4تصویر با میل های
مختلف محور دوربین نسبت به الگوی کالیبراسیون اخذ میگردد.

شکل  : 1-2کالیبراسیون با چند تصویر
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هندسه ی شبکه ی تصویر برداری بسیار مهم بوده و باید سعی شود تمام الگو در کل تصاویر دیده شود.
در صورت عدم استفاده از نقاط کنترل ،المان های کالیبراسیون در یک سیستم مخصات فرضی به دست
میآیند .جهت متریک کردن این المان ها میتوان از نقاط کنترل محدود یا فواصل کنترل استفاده کرد.
 -4-2-2طراحی شبکه

 هدف اصلی طراحی شبکه
تعیین شرایط انجام پروژه به منظور:

 دستیابی به دقت های مورد نظر -پوشش عارضه :امکان اندازه گیری همه نقاطی که باید اندازه گیری شوند.

 -1-4-2-2طراحی در فتوگرامتری برد کوتاه

 به مراتب پیچیده تر نسبت به فتوگرامتری هوایی است.
 دقت های مورد نیاز معمولا در رنج چند میلیمتر با کمتر(معمولا یک میلیمتر یا کمتر،به ندرت کمتر از
دهم میلیمتر یا بیشتر از چند میلیمتر )میباشد.
 ضرورت تامین دقت به صورت همگن در هر سه راستای X,Y,Z

 دربرگیرنده مسائل متنوع و متعددی که ترکیب آن ها در پروژه های مختلف بسیار متفاوت است همچون:

 ویژگی های هندسی و طیفی دوربین مورد استفاده -فاصله دوربین تا عارضه
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 تعداد و موقعیت ایستگاه های عکسبرداری در جهت دستیابی به دقت های مورد نیاز و تامین پوشش نقاطعارضه
 تعداد عکس های گرفته شده در هر ایستگاه زاویه دید دوربین نسبت به عارضه و تارگت های مورد استفاده -زاویه بین پرتو های مربوط به هر نقطه از عارضه

 -2-4-2-2مسائل مطرح در طراحی شبکه در فتوگرامتری برد کوتاه

الف -اصول طراحی :

یک  -دستیابی به دقت های مورد نیاز :
یکی از جنبه های اندازه گیری فتوگرامتری برد کوتاه این است که شرایط هر پروژه منحصر به فرد می-
باشد.چون محیط پیرامون اشیا فیزیکی تغییر می کند ،طراحی اجزا شبکه فتوگرامتری در موفقیت پروژه ضروری
است .به طور کلی در طراحی شبکه باید تکلیف مواردی همچون انتخاب مشخصات دوربین تصویر برداری ،تعداد
ایستگاه های دوربین ،تعداد تکرار تصویر در هر ایستگاه ،استحکام هندسی شبکه ،دقت مشاهدات عکسی و در کل
دقت ،قابلیت اطمینان و هزینه روشن شوند .به طورکلی دقت اندازه گیری در یک شبکه فتوگرامتری برد کوتاه با
تغییر مقیاس تصویر برداری ،دقت اندازه گیری نقاط عکسی و تعداد تصاویر تغییر می کند .رابطه کلی انتشار خطا
را می توان به عنوان مبنایی برای طراحی شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه در نظر گرفت.

معادله 6-2
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در این رابطه σc ،متوسط انحراف معیار خطای مختصات  XYZنقاط شیئی و  qفاکتور طراحی یا ضریب
استحکام هندسی شبکه می باشد .در خصوص پاراکتر  qذکر این نکته لازم است که این پارامتر استحکام یک
شبکه همگرا نسبت به شبکه استریو است و مقداری بین صفر تا یک را می تواند اختیار کند .پارامتر  kتعداد
متوسط تصاویر اخذ شده در هر ایستگاه دوربین S ،عدد مقیاس که برابر نسبت (dفاصله متوسط دوربین تا شی)
به ( cفاصله اصلی دوربین) بوده و  σخطای متوسط مختصات  xyنقاط عکسی می باشد.

دو  -در نظر گرفتن محدودیت های جانمایی (جهت دسترسی به دقت و پوشش عارضه):
طراحی شبکه در حالت پیکر بندی متفاوت چند ایستگاهه می تواند خیلی پیچیده باشدmason )1997(.

قیود این نوع طراحی شبکه را چنان که در شکل زیر نشان داده شده،خلاصه کرده است.

شکل 2-2

دکتر سعادت سرشت این قیود را به سه گروه تقسیم کرده است :قیود وابسته به برد(قیود دید مرتبط با فاصله
دوربین تا شی) ،قیود وابسته به قابلیت دید تارگت ها و قیود وابسته به دسترسی دوربین.
26
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قیود طراحی شبکه :
* بعضی از قید به همدیگر وابسته می باشند(همانند مقیاس و قدرت تفکیک)
* قیود مرتبط با فاصله دوربین -شی (تعیین کنندهی حداقل و حداکثر مجاز فاصله دوربین تا عارضه)
* قید عمق میدان دید و قید تعداد و پراکندگی نقاط(حد پایین فاصله)
* قید قدرت تفکیک،قید مقیاس،قید میدان دید و فضای کاری (حد بالای فاصله)
* قیود مرتبط با قابلیت دید تارگت:
الف -کیفیت تصویر :

-1شرایط نوری
-2تنظیمات دوربین
-3کیفیت فیلم(در دوربین های ذیجیتال )CDD:
ب -قیود هندسی :
-1قید میدان بازتابش تارگت
-2نواحی پنهان
-3میدان دید دوربین
* قیود مرتبط با قابلیت دسترسی دوربین

ب -مراحل طراحی:
24
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 تعیین سیستم مختصات تعیین هندسه عکسبرداری(تعداد و موقعیت ایستگاه های عکسبرداری) تعیین وزن مشاهدات و تعیین دقت اندازه گیری های عکسی بهینه سازی شبکهدر سال  ،1974برای اولین بار  grafarendطراحی شبکه های ژئودتیک را در چهار فاز کاری پیشنهاد کرد.
بر همین اساس،میتوان طراحی شبکه های فتوگرامتری را به صورت زیر مطرح نمود:
 :1 ZODدر مرحله اول یا فاز صفر ،به انتخاب دیتوم یا سیستم مختصات مناسب میپردازیم که در فتوگرامتری
برد کوتاه به این مرحله نیازی نیست زیرا به صورت شبکه های آزاد انجام می شوند.
 :2 FODدر مرحله دوم یا فاز اول ،باید هندسه تصویر برداری را تعیین کنیم در این فاز تعداد و محل دوربین
ها مشخص می شود و هدف آن بهبود ( qفاکتور طراحی) و بالا بردن مقیاس است.

 :3 SODدر فاز دوم ،ماتریس وزن مشاهدات و دقت اندازه گیری مشاهدات را تعیین می کنیم
 :4 TODدر مرحله آخر یا فاز سوم  ،بررسی می شود که اگر دقت مورد نظر تامین نشود به تعیین تراکم و
پراکندگی ایستگاه ها می پردازیم.
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پ -روش های طراحی شبکه :
 -1طراحی تحلیلی )(ZOD,FOD,SOD,TOD

 -2سعی و خطا
 -3شبیه سازی
 -4طراحی هوشمند
ت -طراحی در عمل:
 .1بازدید میدانی:

 تخمین  qبا توجه به قوانین اولیه (شکل عارضه و کیفیت دید و دسترسی به آن ،امکان استقرار های مناسبجهت تامین تعداد مناسب عکس ،زاویه بین پرتوها و تعداد پرتوهای عبوری از هر نقطه و )...
 تخمین حداقل و حداکثر فاصله ممکن تا عارضه .2تعیین دقت مورد نیاز:
 با توجه به محصولات درخواستی و نیاز های پروژه .3تعیین  fو  σبا توجه به دوربین(موجود) مورد استفاده و سیستم اندازه گیری
 .4تعیین تعداد عکس هایی که در هر ایستگاه باید گرفته شوند:
 انجام محاسبات با فرض یک عکس در هر ایستگاه و افزایش تعداد در صورت نیاز .5تعیین حداکثر فاصله مجاز با توجه به شرایط بالا
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 .0مقایسه فاصله محاسبه شده با مقادیر حاصل از بازدید میدانی و افزایش تهداد عکس ها ،تغییر دوربین یا
سیستم های اندازه گیری در صورت نیاز
 .7تعیین حداقل و حداکثر فاصله مجاز با توجه به عمق میدان ،تعداد و پراکندگی نقاط میدان دید
 .0تعیین قطر تارگت مورد نیاز با توجه به حداقل تعداد پیکسل مورد نیاز جهت اندازه گیری و بیشترین
فاصله دوربین تا عارضه

جمع بندی :
 در گذشته هدف از طراحی شبکه،مینیمم کردن ایستگاه های دوربین بود.
 امروزه طراحی شبکه در واقع یک مسئله بهینه سازی است ()TOD
 با پیشرفت سریع تکنولوژی و از آنجا که دقت و سرعت مهم ترین مساله در انجام کلیه پروژه ها محسوب
می شوند مساله اتوماسیون طراحی شبکه مطرح است
 -5-2-2دوربین عکسبرداری

دوربین ها از نظر دقت به سه دسته ی کلی تقسیم میشوند.
یک – متریک
دو – نیمه متریک
سه – غیر متریک
 -1-5-2-2خصوصیات دوربین های متریک:

 دارای هندسه داخلی مشخص
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 دارای استحکام بالا
 پارامتر های کالیبراسیون معلوم بوده و در حین عملیات بدون تغییر باقی میمانند و در هر پروژه قابل
تکرار هستند.
 تصاویر این دوربین ها دارای فیدوشال مارک یا رزو میباشد.
 توانایی رسیدن به دقت های زیر میلیمتر
 گران قیمت
 -2-5-2-2خصوصیات دوربین های غیرمتریک:

 دارای استحکام هندسی خوبی نیستند.
 فاقد فیدوشال مارک
 ارزان قیمت
 رنج های مختلفی از فاصله کانونی را ارائه میدهند.
 دارای المان های قابل تغییر که به صورت دستی یا اتوماتیک ثابت میشوند.
 المان های توجیه داخلی ممکن است از یک به پروژه به پروژه ی دیگر و یا حتی از عکسی به عکس دیگر
تغییر کنند.
 پارامتر های توجیه داخلی کاملا و یا تا حدودی برای ما ناشناخته است.
 در پروژه های کم دقت یا دقیق کاربرد دارند.
 -3-5-2-2خصوصیات دوربین های نیمه متریک:
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برخی خصوصیات دوربین های متریک و غیرمتریک را به صورت همزمان دارند.
 اغلب فاقد فیدوشال مارک
 اغلب دارای یک شبکه  Reseueکوچک
 دارای ابعاد کوچکتر در مقایسه با دوربین های متریک

 -4-5-2-2مسائل مهم درباره سنجنده مورد استفاده :

الف – فاصله گذاری پیکسل ها  :موثر بر دقت اندازه گیری مختصات تصویری
ب -وسعت سطح سنجنده ی دوربین  :دوربین های دارای سنجندهی بزرگ ،کارایی بهتری بر حسب مساحت
سجنده ،فاصله گذاری پیکسلی و تعداد پیکسل ها ارائه میدهند.
پ -نیاز به توجه به امکان وجود اختلاف در ابعاد سنسور در راستای  xو y

 -5-5-2-2مسائل مهم در ارتباط با فاصله کانونی دوربین :

 هرچه فاصله کانونی بزرگ تر باشد  ،مقیاس تصویر نیز بزرگتر خواهدبود.
 استفاده از فاصله ی کانونی کوچکتر  ،خطاهای اعوجاج لنزی را افزایش خواهد داد.
 استفاده از فاصله ی کانونی بزرگتر  ،ابهامات تناظریابی نقطه ای را کاهش و دقت اندازه گیری را بهبود
میدهد  ،ولی امکان از بین رفتن یکپارچگی مدل وجود دارد.
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 -6-5-2-2عوامل موثر بر انتخاب دوربین :

 دقت حدودی درخواستی مدل نهایی
 کمترین فاصلهی شیئی که باید مدل شود.
 کمترین و بیشترین تعداد تصویر یک پروژه
 نیاز به تصاویر رنگی یا سیاه و سفید
 سهولت حمل و نقل
 حداکثر زمان لازم برای اخذ تصویر در محل و سپس پردازش آن ها
 قابلیت انعطاف پذیری سیستم اخذ تصویر
 بودجهی پروژه
یک اصل اساسی که بر طراحی شبکه فتوگرامتری حاکم است  ،این است که اگر زاویه بین محور های نوری
به زاویه قائم نزدیک باشد،نتایج صحیح تری حاصل میشود.چنان که در شکل زیر نشان داده شده است ،تقاطع
زاویه قائمه کمترین ناحیهی عدم قطعیت را بوجود میآورد .زاویه ی بین عکس های اخذ شده باید بیش از 15
درجه باشد تا اطمینان حاصل شود که اندازه گیری های موفقی انجام شده است .وقتی زاویه به  0و  13درجه افت
کند ،دقت اندازه گیری ضعیفتر خواهدشد و باید با سایر پارامتر ها آن را جبران نمود.
 -6-2-2پردازش

در پردازش ها با توجه به اصول فتوگرامتری و مدل های ریاضی موجود  ،ارتباط بین فضای شی و تصویر
برقرار شده و پارامتر های توجیه داخلی و اضافی برای دوربین و پارامتر ها توجیه خارجی برای تصاویر بدست
میآیند و در نهایت مختصات سه بعدی تمام نقاط تصویری استخراج شده و مدل سه بعدی تشکیل میشود .در
برخی کاربرد ها بحث ایجاد  meshو ایجاد بافت بر روی مدل نیز مدنظر خواهد بود.
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ContextCapture Master  وAgisoft PhotoScan  وAustralis 7  آموزش و اجرای پروژه توسط نرم افزارهای: فصل سوم

 فصل سوم-3
آموزش و اجرای پروژه توسط نرم
Agisoft PhotoScan  وAustralis7 افزار
ContextCapture Center  وProfessional
Master
 آموزش مرحله به
Agisoft PhotoScan آموزش مرحله به مرحله
ContextCapture Center Master  آموزش مرحله به مرحله
Australis7مرحله
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 -1-3مقدمه
در این فصل می خواهیم مراحل انجام کار در  3نرم افزار را توضیح دهیم.در برنامه ContextCapture Center

Masterو  Agisoft PhotoScanمدل سه بعدی صورت را تشکیل می دهیم و در برنامه  Australis7مدل سه
بعدی یک جعبه را می سازیم.
 -2-3مراحل کار با نرم افزار Australis7
 -1-2-3مرحله اول:

برای وارد کردن عکس ها با توجه به شکل زیر عمل میکنیم و عکس ها را در مسیر  saveشده انتخاب می
کنیم.

شکل 1-3
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2-3 شکل
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شکل 3-3

 -2-2-3مرحله دوم:

باید پارامترهای دوربین را وارد کنیم.بر روی دوربین کلیک می کنیم و پارامتر های دوربین را وارد می
کنیم.در این پروژه فاصله کانونی دوربین را  10و پیکسل سایز را  30335وارد کرده ایم و مابقی پارامتر ها را صفر
در نظر گرفتیم.
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شکل 4-3

 -3-2-3مرحله سوم:

می خواهیم عکس ها را نسبت به یکدیگر توجیه کنیم.عکس اول را نسبت به همه ی عکس ها توجیه می
کنیم برای انجام این این کار باید تارگت مورد نظر در عکس اول را با تارگت متناظر در عکس دوم تناظر یابی
کنیم،برای انجام این کار گزینه  point referencing modeرا انتخاب می کنیم.
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شکل 5-3

در تصویر زیر تمامی عکس ها توجیه شده اند .برای زوم کردن بر روی تارگت مورد نظر از دکمه  Xبر روی
کیبورد استفاده می کنیم.
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شکل 6-3

پس از توجیه همه ی عکس ها با عکس اول با انتخاب گزینه ی  3D viewبه دید سه بعدی از نقاط می
رسیم.
در این محیط سه بعدی:
با استفاده از دکمه  1و  2می توانیم ابعاد دوربین را بزرگ و کوچک کنیم.
با استفاده از دکمه چ و ج می توانیم سیستم مختصات را بزرگ و کوچک کنیم.
با استفاده از دکمه و و کناری می توانیم نقاط را بزرگ و کوچک کنیم.
با استفاده از دکمه  x,y,zمی توانیم صفحات این سه محور را می توانیم نمایش دهیم.
 -4-2-3مرحله چهارم:
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برای تعین مقیاس مدل ابتدا باید واحد مقیاس را تعین کنیم برای انجام این کار از گزینه ی edit,project

 settingرا انتخاب می کنیم،در پنجره باز شده گزینه ی  set/change unitsرا انتخاب می کنیم و واحد مقیاس را
انتخاب می کنیم.

شکل 7-3

می خواهیم یک مقیاس را به مدل اضافه می کنیم،یک طول اندازه گیری شده بین دو تارگت در تست فیلد
را باید به نرم افزار معرفی کنیم برای انجام این کارانتخاب گزینه  Edit,scale data baseپنجره زیر برای ما نمایش
داده می شود.
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شکل 8-3

شکل 9-3

با توجه به تصاویر بالا یک طول معلوم را ثبت می کنیم.سپس با انتخاب  3D viewمحیط زیر برای ما باز می
شود.در این محیط کلیک راست کرده و گزینه  set scaleرا انتخاب می کنیم.
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شکل 11-3

پنجره زیر برای ما نمایش داده می شود،گزینه  get from DBرا انتخاب می کنیم و طول مورد نظر را انتخاب
می کنیم و گزینه ی  applyرا میزنیم .

شکل 11-3
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برای چک کردن مقیاس دو نقطه از عکس را انتخاب می کنیم و فاصله ی بین آن دو را مشاهده می کنیم و
با مقدار واقعی مقایسه می کنیم.برای انجام این کار ازابزار distanceاستفاده می کنیم.

شکل 12-3

 -5-2-3مرحله پنجم:
میخواهیم به مدل سه بعدی بافت را انتقال دهیم.برای انجام این کار در محیط  3D viewگزینه 3D texture

 mappingرا انتخاب می کنیم.نقاط موجود در یک صفحه را انتخاب می کنیم سپس راست کلیک کرده.برای
تمامی صفحات این مراحل را انجام می دهیم .مراحل انجام کار را در تصاویر زیر مشاهده می کنیم.
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13-3 شکل

14-3 شکل
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 -6-2-3مرحله ششم:

خروجی هایی که از این برنامه برای دقت و پارامتر های دوربین و تصاویر از طروق زیر امکان پذیر می باشد:
خروجی اول :با انتخاب گزینه  "s" australis project status symmaryمی توانیم علاوه برخروجی های
گفته شده ،تعداد عکس ها تعداد نقاط و  ...بدست آوریم.

44

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

شکل 15-3

خروجی دوم:با انتخاب گزینه ی  Edit,project settingپنجره ی زیر نمایش داده می شود.با تیک زدن گزینه
های  eo/io parameters,image coordinates, Io correlationsدو فایل  textدر ادرسی که پروژه را  saveکردیم
برای ما ساخته می شود که در این فایل نیز علاوه بر خروجی های گفته شده دوران ها،پارامتر های اضافی و....بدست
می آوریم.
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شکل 16-3

خروجی سوم:با انتخاب گزینه  2D listپنجره زیر برای ما نمایش داده می شود که در آن مختصات دو بعدی
نقاط را داریم و با انتخاب گزینه  residualsمی توانیم علاوه بر خروجی های گفته شده،درجه ازادیrms ،برای هر
یک از عکس و .....بدست آوریم.
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شکل 17-3

 -3-3مراحل کار با نرم افزار Agisoft PhotoScan Professional
 -1-3-3مرحله اول:

برای وارد کردن عکس ها با توجه به شکل زیر عمل میکنیم و عکس ها را در مسیر  saveشده انتخاب می
کنیم.
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شکل 18-3

 -2-3-3مرحله دوم:

پس از وارد کردن عکس ها به نرم افزار در صورت وجود تارگت در عکس ها،باید بدانیم که تارگت های مورد
نظردر کدام عکس ها شناخنه می شود .برای انجام این کار  tools,markers,detect markersرا انتخاب می
کنیم.مراحل کار را در تصویر زیر مشاهده می کنیم.
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شکل 19-3

در تصویر زیر مشاهده میکنیم که در یکسری از عکس ها هیچ تارگتی شناسایی نشده است.
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 -3-3-3مرحله سوم:

میخواهیم نقاط گرهی که در عکس ها وضعیت خوبی دارند را پیدا کنیم و با توجه به این نقاط گرهی
سرشکنی را انجام دهیم و پارامتر های مجهول دوربین و تصاویر را بدست آوریم.برای انجام این کار aligin photos

 workflow,را انتخاب می کنیم.مراحل کار را در تصویر زیر مشاهده می کنیم.

شکل 21-3
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شکل 21-3

در تصویربالا نقاط گرهی که مختصات سه بعدی آن ها را محاسبه کرده ایم،مشاهده میکینم.

شکل 22-3
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 -4-3-3مرحله چهارم:

در مرحله قبل مختصات سه بعدی نقاط گرهی،پارامتر های تصاویر و دوربین را بدست آوردیم.در این مرحله
میخواهیم برای بقیه نقاط عکسی مختصات سه بعدی را بدست آوریم برای انجام این کار bulid dense cloud

 workflow,را انتخاب می کنیم.مراحل کار را در تصویر زیر مشاهده می کنیم.

شکل 23-3
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شکل 24-3

در تصویر زیر برای بقیه نقاط عکسی که مختصات سه بعدی آن را محاسبه کرده ایم،مشاهده میکنیم.

شکل 25-3
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 -5-3-3مرحله پنجم:

می خواهیم بر روی نقاط مرحله قبل یک سطح برازش دهیم برای این کار باید بین نقاط مثلث بندی انجام
دهیم و سپس با درون یابی،سطح برازشد داده شده به نقاط را بدست آوریم . .برای انجام این کار bulid mesh

 workflow,را انتخاب می کنیم.مراحل کار را در تصویر زیر مشاهده می کنیم.

شکل 26-3
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شکل 27-3

در تصویر زیر سطح برازش داده شده به نقاط را مشاهده میکنیم.

شکل 28-3
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 -6-3-3مرحله ششم:

می خواهیم با استفاده از عکس های گرفته شده بروی مدل سه بعدی که در مرحله قبل بدست آوردیم بافت
بیاندازیم. .برای انجام این کار  workflow, bulid textureرا انتخاب می کنیم.مراحل کار را در تصویر زیر مشاهده
می کنیم.

در تصویر زیر مدل سه بعدی تشکیل شده را مشاهده میکنیم.
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شکل 29-3

 -7-3-3مرحله هفتم:

خروجی های این برنامه:
-1مدل سه بعدی را به صورت  pdfذخیره کنیم.برای انجام این کار گزینه  file,export modelرا انتخاب
می کنیم.
 -2فایل گزارش که شامل پارامتر های دوربین ،نتاج هایی که از مدل سازی بدست می آوریم و  ...می باشد
برای انجام این کار file,export generateاستفاده می کنیم
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 -4-3مراحل کار با نرم افزار ContextCapture Center Master
 -1-4-3مرحله اول:

برای وارد کردن عکس  photos,add photos,را انتخاب کرده و عکس ها را در مسیر  saveشده انتخاب می
کنیم.

شکل 31-3

 -2-4-3مرحله دوم:

می خواهیم تارگت ها را شناسایی کنیم.برای انجام این کارگزینه  survays,points tie user edit ,را انتخاب
می کنیم.پنجره زیر برای ما نمایش داده می شود.گزینه  add pointرا انتخاب می کنیم.
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شکل 31-3

می خواهیم تارگت های مورد نظر را به صورت دستی(دکمه  shiftبر روی کیبورد را گرفته و مرکز تارگت
را انتخاب می کنیم)اضافه می کنیم .باید برای تمامی عکس ها تارگت را مشخص کنیم سپس به سراغ تارگت های
می رویم و آن ها را مشخص می کنیم.در تصویر زیر روند کار را مشاهده می کنیم.
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 -3-4-3مرحله سوم:
میخواهیم با توجه به مرحله قبل مقیاس را تعیین کنیم.برای انجام این کار survays,edit posisioning
,

constrationts

را

انتخاب

می

کنیم

پنجره

زیر

نشان

داده

میشود

شکل 34-3

میخواهیم با توجه به مرحله قبل طول بین دو تارگت مشخص شده را وارد برنامه کنیم برای انجام این کار
گزینه  Add scale constraintرا انتخاب می کنیم.روند کار در تصویر نشان داده شده است.
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شکل 35-3

 -4-4-3مرحله پنجم:

در این مرحله می خواهیم مثلث بندی و سرشکنی را انجام دهیم.برای انجام این کار
general, submit aerotriangulationرا انتخاب می کنیم پنجره زیر برای ما نمایش داده میشود.نام پروژه را
می نویسیم سپس گزینه  nextرا میزنیم.
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شکل 36-3

سپس در پنجره ی بعدی گزینه  , use positioning constraint use on users tie pointرا انتخاب میکنیم
 , nextرا میزنیم در پنجره بعدی تنظیمات را  defaultمی گذاریم و وارد سر شکنی می شویم در این مرحله
 self calibratioمی باشد و برای انجام شدن این مرحله باید ( engineدر خارج از برنامه

باید برنامه

run ، ContextCapture Center Engineکنیم)را انتخاب می کنیم .سپس منتظر می مانیم تا پردازش انجام شود.
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شکل 38-3

 -5-4-3مرحله ششم:

می خواهیم مدل سه بعدی را بسازیم.برای انجام این کار  general,,new reconstructionرا انتخاب می
کنیم،پس از انجام پردازش گزینه ی  submite new productionرا انتخاب می کنیم.پنجره ای برای ما نمایش
داده می شود،نام پروژه را می نویسم و  nextرا میزنیم و سپس گزینه  3D meshرا انتخاب می کنیم .و سپس
برای آپلود کردن مدل سه بعدی در سابت گزینه  ready webرا انتخاب می کنیم.
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 -4فصل چهارم
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 -1-4مقدمه
در این فصل به تحلیل سه نرم افزار می پردازیم.
 -2-4تحلیل های برنامه Australise7
 -1-2-4تحلیل اول:

در این قسمت می خواهیم با تغییر دادن تعداد تارگت ها،دقت برآورد شده در هر مرحله را بررسی می کنیم.
مرحله اول:تمامی نقاط تناظر یابی شده است و عکس ها نسبت به هم توجیه شده اند.دقت را در تصویر زیر
مشاهده می کنیم.
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شکل 1-4
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مرحله دوم:در این مرحله نقاط تست فیلد را برای همه ی عکس ها  unrefrenceو سپس حذف می کنیم،
قبل از حذف این نقاط پارامتر های بدست امده از مرحله اول را  fixدر نظر می گیریم .برای فیکس کردن این
پارامتر ها روی دوربین کلیک کرده و پارامتر ها را فیکس می کنیم).

شکل 2-4

نقاط را انتخاب می کنیم و  unrefrenceمی کنیم و سپس آن ها را حذف میکنیم
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شکل 3-4

شکل 4-4

در تصویر زیر تمامی نقاط تست فیلد حذف شده است.
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شکل 5-4

سپس با انتخاب گزینه ی  bundle adjustmentپنجره زیر برای ما نمایش داده می شود،با انتخاب گزینه
 Runدوباره سر شکنی انجام می شود.

44

فصل چهارم  :ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
شکل 6-4

در تصویر زیر دقت های برآورد شده را مرحله دوم را مشاهده می کنیم.

شکل 4-4

با مقایسه ی دقت های نسبی محاسبه شده در مرحله دوم و مرحله اول متوجه می شویم با حذف کردن
نقاط تست فیلد دقت کار پایین می آید و درجه ازادی نیز کاهش می یابد(با توجه به خروجی هایی که می توانیم
بگیریم) ،زیرا وقتی که نقاط تست فیلد وجود دارند تقاطع اشعه های نوری در شبکه هندسی ما بسیار بیشتر بوده
و استحکام هندسی شبکه بیشتر از حالتی است که این نقاط در شبکه حضور نداشته باشد.
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شکل 8-4

شکل 9-4

در مرحله سوم :می خواهیم علاوه بر اینکه نقاط تست فیلد را حذف می کنیم پارامتر های دوربین را  fixدر
نظر نگیریم بر روی دوربین کلیک می کنیم و تیک فیکس بودن پارامتر ها را بر می داریم.سپس دوباره سرشکنی
را انجام می دهیم(انتخاب گزینه ی  bundle adjustment,Runدوباره سر شکنی انجام می شود).و دقت های
محاسبه شده را بدست می آوریم.
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شکل 13-4
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با مقایسه ی دقت های محاسبه شده درمرحله اول و مرحله سوم ،متوجه می شویم با حذف کردن نقاط
تست فیلد و فیکس در نظر نگرفتن پارامتر ها دقت کار پایین تر می آید و درجه ازادی نیزنسبت به دو مرحله
قبل کاهش می یابد(با توجه به خروجی هایی که می توانیم بگیریم)

شکل 11-4

شکل 12-4

با مقایسه دقت های محاسبه شده درمرحله دوم و مرحله سوم ،متوجه می شویم با حذف کردن نقاط تست
فیلد و فیکس در نظر نگرفتن پارامتر ها دقت مقدار جزیی بهتر می شود زیرا تمام خطا بر روی سایر مشاهدات
و مجهولات پخش می شود و درصورتی که در تعیین پارامتر هایی که توجیه داخلی و اضافی خطا داشته باشیم
این خطا در نظر گرفته نشده و بر روی سایر مجهولات پخش می شود.
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شکل 13-4

شکل 14-4

 -2-2-4تحیل دوم:

در قسمت می خواهیم با تغییر دادن تعداد عکس های گرفته شده و دقت های بدست آمده و درجه آزادی
و ...را بررسی کنیم
مرحله اول :در مرحله اول که تمامی عکس های( 0عکس) گرفته موجود می باشند،دقت و درجه آزادی را
تصویر زیر مشاهده می کنیم.
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شکل 15-4
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شکل 16-4

مرحله دوم :یکی از عکس ها را حذف می کنیم و سپس دوباره سرشکنی را انجام می دهیم،دقت و درجه
آزادی و  .....را در تصویر زیر مشاهده میکنیم.

84

فصل چهارم  :ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

شکل 14-4
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شکل 18-4

با مقایسه ی دقت های محاسبه شده در مرحله اول و مرحله دوم متوجه می شویم با حذف کردن یکی از
عکس ها دقت کار پایین می آید و درجه ازادی نیز کاهش می یابد.زیرا وقتی یک عکس را حذف می کنیم تعداد
نقاط کمتر می شود و اینکه عکس گرفته وضعیت خوبی داشته و باعت استحکام می شود.
در مرحله سوم:در این مرحله دو عکس را حذف میکنیم و دوباره سرشکنی را انجام می دهیم.دقت محاسبه
شده،درجه ازادی و ....را در تصویر زیر مشاهده می کنیم.
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شکل 19-4

84

فصل چهارم  :ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

شکل 23-4

با توجه به مرحله اول و مرحله سوم متوجه میشویم که دقت ها و درجه آزادی کاهش یافته است..زیرا وقتی
یک عکس را حذف می کنیم تعداد نقاط کمتر می شود و اینکه عکس های گرفته وضعیت خوبی داشته و باعت
استحکام می شود.
مرحله چهارم:در این مرحله یک عکس دیگر را نیز حذف می کنیم و تعداد عکس های ما به  3عکس می
رسد.در این مرحله دیگر سرشکنی و مدل تشکیل انجام نمی شود.زیرا تعداد نقاط کم شده است و تعداد معادلات
بیشتر از تعداد مجهولات می باشد.
 -3-2-4تحلیل سوم:

در قسمت میخواهیم با تغییر تعداد مقیاس های تعریف شده،دقت،درجه ازادی و ....را در حالت مختلف
بررسی کنیم .
مرحله اول :برای مدل ایجاد شده فقط یک مقیاس تعریف کرده ایم.دقت ها و درجه آزادی و....را در تصویر
زیر مشاهده می کنیم.
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شکل 21-4
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شکل 22-4

مرحله دوم:یک مقیاس دیگر نیز به مدل اضافه می کنیم و سپس دوباره سرشکنی را انجام می
دهیم،دقت،درجه ازادی را نیز با هم مقایسه می کنیم.
دقت ها و درجه ازادی پس از اضافه کردن یک مقیاس(طول معین) را در تصویر زیر مشاهده می کنیم.
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شکل 23-4
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شکل 24-4

با مقایسه دقت ها و درجه ازادی متوجه میشویم که با اضافه کردن یک طول،درجه ازادی تغییری نمی کند
و دقت تغییر بسیار جزیی دارد و افزایش پیدا می کند.اما در همه جای و مخصوصا صفحه ای که مقیاس در آن
قرار گرفته ،مقیاس بهتری داریم .
مرحله سوم:در این مرحله  2طول دیگر نیز معرفی می کنیم،در تصویر زیر دقت و درجه ازادی این مرحله را
مشاهده می کنیم.
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شکل 25-4
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شکل 26-4

با توجه به درجه ازادی و مقیاس بدست آمده با اضافه کردن دو طول معلوم باز هم درجه آزادی تغیری نمی
کند و دقت تغییر جزیی دارد و افزایش پیدا می کند .اما در همه جای و و مخصوصا صفحه ای که مقیاسدر آن
قرار گرفته ،مقیاس بهتری داریم.
 -3-4تحلیل های برنامه Agisoft PhotoScan
 -1-3-4تحلیل اول:

می خواهیم تعداد عکس که با آن ها مدل را ساخته ایم تغییر دهیم و مقدار خطا را درتعداد عکس متفاوت
بررسی کنیم
مرحله اول  :مدل را با  25عکس ساخته ایم در این حالت دقت و مدل سه بعدی ,را در تصویر زیر مشاهده
می کنیم.
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شکل 24-4

شکل 28-4
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مرحله دوم :مدل سه بعدی را با  23عکس از عکس های گرفته مدلسازی می کنیم و دوباره مراحلی را که
برای انجام مدل سه بعدی طی کرده ایم را تکرار می کنیم.دقت برآورد شده و مدل سه بعدی را تصویر زیر مشاهده
می کنیم.

شکل 29-4
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شکل 33-4

با توجه به دقت های حاصل شده از دو مرحله،متوجه میشویم که با کم کردن تعداد عکس ها دقت برآورد
شده کاهش می یابد ،زیرا تعداد نقاط کمتر می شود .
 -2-3-4تحلیل دوم:

در مدل سه بعدی ابتدا تارگت ها را شناسایی کنیم،میخواهیم یکبار دیگر پروژه را انجام دهیم اما تارگت ها
را شناسایی نکنیم.
مرحله اول:در عکس های گرفته شده تارگت ها را شناسایی می کنیم و سرشکنی را انجام می دهیم،دقت
برآورد شده در این مرحله را در تصویر زیر مشاهده می کنیم.
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شکل 31-4

شکل 32-4
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مرحله دوم :در عکس های گرفته شده تارگت ها را شناسایی نمی کنیم وسپس دوباره سرشکنی را انجام می
دهیم،دقت برآورد شده در این مرحله را در تصویر زیر مشاهده می کنیم.

شکل 33-4
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شکل 34-4

با مقایسه مرحله اول و مرحله دوم متوجه می شویم در مرحله دوم خطا کمتر شده است و دلیل کم شدن
خطا در این مدل می تواند،نامناسب بودن قطر تارگت ها ،تیره نبوده تارگت ها،نا مناسب بودن محل نصب تارگت
ها و  ....باشد.
 -3-3-4تحلیل سوم:

در این قسمت می خواهیم پارامتر های توجیه داخلی را ثابت و یا غیر ثابت در نظر بگیریم.
مرحله اول :در این مرحله پارامتر های توجیه داخلی را ثابت در نظر می گیریم،مقدار آن ها را صفر می
گذاریم.دقت برآورد شده را در تصویر زیر مشاهده می کنیم.
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شکل 35-4

مرحله دوم :در این مرحله پارامتر های توجیه داخلی را غیر ثابت در نظر می گیریم.دقت برآورد شده را در
تصویر زیر مشاهده می کنیم.برای انجام این کار گزینه  optimize cameraرا انتخاب می کنیم و پارامتر های مورد
نظر را تیک میزنیم.سپس دوباره سرشکنب انجام می دهیم و خروجی دقت می گیریم.
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شکل 36-4
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شکل 34-4

با مقایسه دو مرحله متوجه می شویم این پارمتر ها تاثیر چندانی بر روی دقت کار انجام شده ندارد.اما تا
حدی می توانیم بگوئیم دقت کار بهتر شده است.
 -4-4تحلیل های برنامه ContextCapture Center Master
 -1-4-4تحلیل اول:

در مدل سه بعدی ابتدا تارگت ها را شناسایی می کنیم ،میخواهیم یکبار دیگر پروژه را انجام دهیم اما تارگت
ها را شناسایی نکنیم.
مرحله اول:در این مرحله  2تارگت و طول ما بین این دو به نرم افزار معرفی شده است.در تصویر زیر دقت
برآورد شده را مشاهده می کنیم .برای انجام این کار گزینه  use constrain ppsitianingرا انتخاب می کنیم.

133

فصل چهارم  :ارزیابی کلی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

شکل 30-4
مرحله دوم:هیچ تارگتی را به صورت دستی مشخص نمیکنیم .در تصویر زیر دقت برآورد شده را مشاهده
می کنیم.

شکل 39-4
با مقایسه مرحله اول و مرحله دوم متوجه می شویم در مرحله دوم خطا کمتر شده است و دلیل کم شدن
خطا در این مدل می تواند،نامناسب بودن قطر تارگت ها ،تیره نبوده تارگت ها،نا مناسب بودن محل نصب تارگت
ها و  ....باشد.
 -2-4-4تحیلی دوم:

در این قسمت میخواهیم ثابت یا غیر ثابت در نظر گرفتن پارامتر ها را مورد بررسی قرار دهیم و دقت برآورد
شده را مقایسه کنیم.
مرحله اول :در این مرحله پارامتر های توجیه داخلی را برای هر عکس غیر ثابت در نظر می گیریم،در تصویر
زیردقت برآورد شده را مشاهده می کنیم)photo per(.

شکل 43-4
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مرحله دوم :در این مرحله پارامتر های توجیه داخلی را برای هر عکس ثابت در نظر می گیریم،در تصویر زیر
مدل سه بعدی تشکیل شده و دقت برآورد شده را مشاهده می کنیم)photo group(.

شکل 41-4

با توجه به دقت های بدست امده دقت در مرحله دوم کاهش یافته است،زیرا دوربین مورد استفاده شده برای
گرفتن عکس ها متریک نبوده است پس برای اینکه به دقت بهتری برسیم باید پارامتر های توجیه داخلی را برای
هر عکس متفاوت در نظر بگیریم.
 -3-4-4تحلیل سوم:

در این قسمت می خواهیم تعداد عکس که با آن ها مدل را ساخته ایم تغییر دهیم و مقدار خطا را درتعداد
عکس متفاوت بررسی کنیم
مرحله اول  :مدل را با  25عکس ساخته ایم در این حالت دقت را در تصویر زیر مشاهده می کنیم.

شکل 42-4
مرحله دوم  :مدل را با  20عکس ساخته ایم در این حالت دقت و مدل سه بعدی ,را در تصویر زیر مشاهده
می کنیم.
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شکل 43-4
با توجه به دقت های حاصل شده از دو مرحله،متوجه میشویم که با کم کردن تعداد عکس ها دقت برآورد
شده کاهش می یابد.زیرا تعداد نقاط کمتر می شود
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