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به کار گیری تصاویر ویدئویی و تارگتهای کد دار در مدلسازی اعضاء بدن با 

 استفاده از تصاویر نیمرخ

 3علی ابذل، 2مسعود ورشوساز ،1بهاره بیگدلی

 طوسينصيرالدينخواجه صنعتي دانشگاه -برداري نقشهدانشکده مهندسي  - فتوگرامتريارشد  دانشجوي کارشناسي6
b.bigdeli90@gmail.com 

 طوسينصيرالدينخواجه صنعتي دانشگاه -برداري نقشهدانشکده مهندسي  ياردانش2
varshosazm@kntu.ac.ir 

 دانشگاه تهران - مهندسيفني دانشکده  - دانشجوي دکتري فتوگرامتري9
ali.abzal14@gmail.com  

 (6934 اسفند، تاريخ تصويب 6939 شهريور )تاريخ دريافت 

 چکیده

مهمي  نقش  آنهادر فرايند ساخت که اندازه گيري  باشدهاي جبران نقص عضو در بدن انسان، استفاده از اجزاء مصنوعي مييکي از راه

باشند. از آن جايي که اجزاء هاي زيادي مثل زمان بر بودن، تماسي بودن و دقت پايين ميهاي دستي و سنتي داراي ضعفگيرياندازه دارد.

ي به ايجاد بافت و نقاط نياز ترجيحا استفاده شود که بايد سازي از روشي باشند براي مدلبدن انسان داراي سطح هموژن و بدون بافت مي

استخراج از هاي به دليل پايداري روش  در اين راستا، .سازي سطوح بدون بافت را داشته باشد قابليت مدلبر روي بدن نداشته و نشانه دار 

ق مورد در اين تحقيسازي اجزاء بدن به عنوان روش پيشنهادي براي مدل اين روشنيمرخ شکل در مواجه شدن با سطوح بدون بافت، 

و امکان تناظريابي اشتباه در اثر تغيير زاويه تصويربرداري و مناطق پنهان  . اين روش داراي صحت بااليي مي باشداستفاده قرار گرفته است

زياد باشد تا امکان  هابايستي تعداد دوربينمي وجود ندارد. ضعفي که اين روش دارد اين است که براي داشتن يک مدل کامل در آن 

 نيز نهيهز شيموجب افزا ،جا نمايي دوربين ها ضمن برخورداري از محدوديتامر  نيا بديهي است برداشت جزئيات عارضه فراهم آيد.

فريم  93بنابراين براي رفع اين نقص در اين مقاله به جاي تصويربرداري از چند ايستگاه محدود به اخذ ويدئو با قابليت ضبط  . شدخواهد 

در اين مقاله براي جبران مشکل افزايش زمان توجيه تصاوير با وبدئو از تارگتهاي کد دار استفاده شد تا توجيه ه شده است. در ثانيه پرداخت

تصاوير به صورت اتوماتيک قابل انجام باشد. نتايج تحقيق و ارزيابي چند پروژه آزمايشگاهي نشان داد که با ساختار پيشنهاد شده در اين 

ين دقت هاي در حد ميليمتر که برآورد کننده نياز غالب پروژه هاي ساخت اعضاء مصنوعي مي باشد، روند کار بسيار مقاله عالوه بر تام

 سهل بوده و قابليت به کار گيري در پروژه هاي اجرايي را دارا مي باشد.  

 از نيمرخشکلسازي، استخراج اجزاء بدن ، فتوگرامتري، مدل : واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

امروزه به دليل کاربردهاي وسيع مدل سه بعدي سطح 

اجسام در زمينه هاي مختلف از جمله واقع گرايي مجازي، 

هاي کامپيوتري و ميراث فرهنگي پزشکي، صنعت، بازي

استخراج اطالعات سه بعدي از سطح اشياء و ضرورت 

ها يکي از مهمترين موضوعات در بينايي بازسازي آن

 تکنيک هايباشد. مي گرامتري برد کوتاه و فتو کامپيوتر

shape from x ها که در آن x تواند به عنوان مثال مي 

از جايگاه ويژه  ]6[باشد  (stereo) استريو ،(motion) حرکت

 اي در اين حوزه برخوردار مي باشند.

در روشهاي ذکر شده يکي از مشکالت مهم، بحث 

لبه بر آن از تناظر يابي است که برخي از محققين براي غ

يکي از معروف تکنيک هاي حجمي استفاده نموده اند. 

ترين روش هاي حجمي، مدل سازي شکل براساس نيمرخ 

(Shape from Silhouette ) است، که شکل اشياء را از

به بر روي تصوير منحني هاي مرزي نيمرخ هاي جسم 

استفاده از اين روش به طور کلي، نيازي به آورد. دست مي

. به همين عارضه ندارداطالعات بافتي و شدت نور و رنگ 

دليل اين روش مشکالت مربوط به تناظريابي را ندارد و با 

نياز به توان مدل سه بعدي اجسام بدون استفاده از آن مي

 .]9و2[ استخراج نمودبر روي عارضه بافت ايجاد 

به  هدف اين مقاله مدلسازي اعضاء بدن است. با توجه

عدم وجود بافت مشخص و يا دشواري ايجاد آن بر روي 

اين مقاله روش استخراج شکل از نيمرخ  بدن بيمار، در 

منظور از نيمرخ،  مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 

روي  شامل محدوده عارضه که بر  باينري است يک تصوير

 (.2و ) (6)هاي  شده است شکلنگاشت  تصوير

سازي هاي زيادي مثل مدليتدر اين زمينه فعال

 Aggarwalو Martin ،6399حجم  ) بعدي مبتني برسه

عمد انسان با استفاده از تصاوير  (، بازسازي حرکات غير]4[

multiple-viewpoint  و روشVolume Intersection  

(Andrea  و Aldo2336 ]5[ ، ) ،بازسازي سه به طور کلي

نيمرخ طي دو بعدي عوارض به روش استخراج شکل از 

ساختن  و مرحله اصلي  استخراج نيمرخ عوارض از تصاوير

با استفاده از نيم رخ ها صورت سه بعدي مدل سه بعدي 

 گيرد. مي

 

 
 بدن يک انسان باينري نيمرخ تصوير -6شکل

 
 پرتوهاي سازنده نيمرخ -2شکل

روش تقاطع نيمرخ ها  سازي سه بعدي انسان بامدل

(2335Nguyen  ]1[ )دوربين و مدل  3استفاده از  با

سازي سه بعدي بدن انسان با همين روش با استفاده از 

 ( صورت گرفته است. Farbiz،2335دوربين) 65

روش مدلسازي استخراج شکل از نيمرخ، شکل اشياء 

که از  کند به طوريبازيابي مي آنها هاي نيمرخرا از منحني

چندين تصوير، دست آمده از  هاي بهتقاطع مخروط نيمرخ

آيد که به آن دست مي يک بر آورد هندسي از شيء به

 ديپوسته قابل د مفهوم .]7[گويندمي 6پوسته قابل ديد

اگر فرض شود که چندين  باشد که  يصورت م نيبد

بعدي اخذ شده باشد، از هر از يک شيء سه vتصوير 

ها اين نيمرخ .شوداستخراج مي Svهاي نيمرخ vتصوير 

هاي داخلي از آن شيء هستند و اين کسلشامل پي

، شيء را از  sوسيله خط مرزي  تواند بهمحدوده مي

ها، محدب نيستند و  Svتفکيک کند. عموماً  2زمينه

شود، هايي که از هندسه شيء ناشي ميتوانند سوراخمي

 9توان يک حجم شبه مخروطمي Svداشته باشند. براي هر 

cv توهايي از نقطه ديد شروع وسيله پر توليد کرد که به

شود و از ميان همه نقاط نيمرخ  بر روي صفحه تصوير مي

 .]9،3،63,66[شودگذرد، تعيين ميمي

                                                           
1 Visual Hull  

2 Background  
3 Truncated extended silhouette  
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با اخذ تصاوير نيمرخ از زواياي مختلف، در حقيقت  

آيد که دست مي جسم به هاي محيطي متعددي ازمخروط

ها پوسته قابل ديد حجم مشترک محصور بين اين مخروط

دهد. به اين ترتيب، پوسته قابل ديد دست مي را بهجسم 

توان مدل سه بُعدي از سطح جسم تعريف نمود که را مي

باشد. هر چه تعداد اين همواره بر جسم محيط مي

ها بيشتر باشد پوسته قابل ديد. به مدل سه بعدي مخروط

 . [69و62]شودتر ميواقعي جسم نزديک

هاي مبتني بر نيمرخ، ترين گام در الگوريتممهم    

دست آوردن پوسته قابل  ها يا بهبررسي تقاطع مخروط

طور کلي با دو روش قابل انجام  باشد. اين امر بهديد مي

بعدي شيء به عناصر ش اول ابتدا فضاي سهاست. در رو

)مشابه  تقسيم بندي شده نام وکسل حجمي منظم به

ها در حالت دو بعدي( و از گسسته سازي تصاوير با پيکسل

هاي تصاوير نيمرخ، وکسل برها طريق نگاشت وکسل

که به اين  [62شوند ]مربوط به پوسته قابل ديد تعيين مي

 . شودروش حجم مبنا گفته مي

ها را دست آمده از نيمرخ هاي بهدر روش دوم مخروط

ها تقريب زده و به بررسي تقاطع چند با چند وجهي

 [ و به آن مرز63پردازند ]بعدي ميها در فضاي سهوجهي

 شود مانند شکل زير.مبنا گفته مي

 
 ]1[در روش مرز مبنا  ديد قابل نمايش پوسته -9شکل

به نوع شيء و تعداد و  کيفيت ساخت پوسته قابل ديد،

 . بنابراين[69و62]موقعيت تصاوير اخذ شده بستگي دارد

هاي هرچه عارضه محدب تر بوده و تعداد ايستگاه

شتر باشد پوسته قابل ديد به واقعيت تصويربرداري بي

گردند. نزديک تر بوده و تمام جزئيات عارضه بازسازي مي

متاسفانه اين امر مستلزم به کار گيري تعداد زيادي 

در تصوير زير براي مدلسازي عارضه به روش دوربين است. 

استخراج شکل از نيمرخ، از سه ايستگاه تصويربرداري 

سبتا کاملي با جزئيات کمتر به استفاده شده است و مدل ن

 دست آمده است. 

 
 هامخروط تقاطع از نمايي -4شکل

شود، با زير ديده مي هايهمان طور که در شکل 

هاي عکسبرداري در روش استخراج افزايش تعداد ايستگاه

 تري خواهيم داشت.شکل از نيمرخ مدل کامل

 
هاي ايستگاهاي به دست آمده با تفاوت تعداد مدل -5شکل

 عکسبرداري

براي رسيدن به بنابراين همان طور که ديده مي شود 

مدل کامل و دقيق بايستي تعداد ايستگاه هاي 

که هم در عمل دشوار است و هم عکسبرداري افزايش يابد 

هزينه زيادي را متقبل شد. براي  بايد براي دستيابي به آن

ا به جاي استفاده از ويدئو ر در اين تحقيق حل اين مشکل

  شده است.پيشنهاد  تصوير

کند تا فقط با استفاده از ويدئو اين امکان را فراهم مي

يک بار فيلمبرداري از تمامي نقاط عارضه تصوير داشته 

اين امکان وجود دارد که فريم هاي مضافا آنکه، باشيم. 

ويدئو با فواصل دلخواه و متناسب با پيچيدگي عارضه 

مدل سه بعدي دقيق با جزئيات به بتوان  انتخاب شوند تا

 .يافتکامل دست 

مشکل ديگري که در اين زمينه وجود دارد آنست که 

همان طور که مي دانيم براي نگاشت وکسل ها بر روي 

تصوير نياز به المان هاي توجيه خارجي تصاوير گرفته شده 

داريم که معموال از طريق يک تصوير برداري از يک سري 

مي شود. نکته اي که در اين جا وجود نقاط تارگت ميسر 

دارد آنست که با توجه به تعداد باالي تصاوير ويدئويي 

توجيه تصاوير بسيار زمان بر مي باشد. در اين تحقيق براي 

غلبه بر اين مشکل نيز تصميم گرفته شد که از تارگتهاي 

کد دار به جاي تارگتهاي معمولي استفاده شود. استفاده از 
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پروسه تشخيص و تناظر يابي آنها در تصاوير اين تارگتها 

مختلف را سهل نموده و عمليات توجيه به صورت 

 اتوماتيک قابل انجام مي گردد. 

در ادامه روند به کار گرفته شده باال به همراه 

آزمايشاتي که براي ارزيابي آن انجام شده است ذکر و مورد 

 بحث و بررسي قرار مي گيرند. 

 روش انجام تحقیق  -2

بعدي اجزاء بدن با مراحل تهيه مدل سه شکل زير

ها را استفاده از سيستم ويدئويي استفاده کننده از نيمرخ

هاي مختلف سيستم مورد دهد. در ادامه بخشنشان مي

 گيرد.بحث و بررسي قرار مي

 
 تحقيق انجامروند  فلوچارت -1شکل

 طراحی سیستم -2-1

ام پروژه به هدف از طراحي سيستم، تعيين شرايط انج

هاي مورد نظر و امکان اندازه منظور دستيابي به دقت

)پوشش  گيري همه نقاطي که بايستي اندازه گيري گردند

کوتاه  باشد. طراحي سيستم در فتوگرامتري بردعارضه( مي

ها در در بر گيرنده مسائل متنوع و متعددي که ترکيب آن

هاي گيپروژه هاي مختلف بسيار متفاوت است همچون ويژ

هندسي و طيفي دوربين مورد استفاده، فاصله دوربين تا 

عارضه، تعداد و موقعيت ايستگاه هاي عکسبرداري جهت 

هاي مورد نياز و تأمين پوشش نقاط دستيابي به دقت

هاي گرفته شده در هر ايستگاه، زاويه عارضه، تعداد عکس

هاي مورد استفاده و  ديد دوربين نسبت به عارضه و تارگت

  زاويه بين پرتوهاي مربوط به هر نقطه از عارضه. 

کلي در طراحي سيستم فتوگرامتري بردکوتاه  به طور

هاي مورد نياز و بايستي به دو نکته دستيابي به دقت

هاي جانمايي )جهت دسترسي به دقت و پوشش محدوديت

جايي که  در اين پروژه از آن عارضه( توجه ويژه داشت.

سازي کنيم، بايستي دن انسان را مدلخواهيم  اجزاء بمي

هاي موجود در طراحي شبکه اخذ داده که محدوديت

باشد بررسي ترين مرحله در يک پروژه فتوگرامتري ميمهم

 باشد:منظور مسائل زير مطرح مي گردد، بدين

 ساخت تست فيلد 

  هاي کددار طراحي تارگت 

 ارزيابي مناسب بودن تست فيلد با اجزاء مورد نظر 

 گرفتن او در محيط قابل  سازي فرد و قرارآماده

 تصويربرداري نيز تنظيمات نور محيط

  اخذ ويدئو با توجه به پوشش عارضه و تست فيلد 

 قابل مشاهده است.  تست فيلدنمايي از  7در شکل      

 
 نمايي سيستم مورد استفاده در تحقيق -7شکل

 اخذ ویدئو -2-2

 Canonديجيتاليک دوربين  براي اين منظور از

PowerShot SX130IS   مگا پيکسل و با 6/62با رزولوشن

(. در اين 9متر استفاده گرديد )شکلميلي 62فاصله کانوني

 گرديده است. فريم در ثانيه اخذ 93مرحله ويدئو به صورت 

 
 نمايي از دوربين مورد استفاده در تحقيق -9شکل
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 های ویدئواستخراج فریم -2-3

ه دليل پوشش کامل عارضه و امکان در اين تحقيق ب

فريم  53هاي ويدئو با فاصله بازسازي جزئيات آن، فريم

اين امر قابل تنظيم است و  البتهاستخراج گرديده است. 

هاي مختلف ها با فاصلهکند که فريماين امکان را فراهم مي

 استخراج گردند.

 کالیبراسیون سیستم -2-4

دوربين در حقيقت به هدف اصلي در کاليبراسيون 

، xp   ،ypهاي داخلي دوربين شاملدست آوردن المان
c

و  

ي هاروش اکثر. باشديمخطاهاي مربوط به عدسي 

ي توجيه خارجي دوربين را نيز به هاالمانکاليبراسيون، 

 موردگفت که حالت کلي معادالت  توانيم. آورنديمدست 

همان ي سنتي، هاروشدر کاليبراسيون در  استفاده

 .    باشديممعادالت شرط هم خطي توسعه يافته 

 باشد:فرمول رياضي کاليبراسيون به صورت رابطه زير مي

(6) 

X0-XP+X=Cx

m11(Xj-Xci)+m12(Yj-Yci)+m13(Zj-Zci)

m31(Xj-Xci)+m32(Yj-Yci)+m33(Zj-Zci)

Y0-YP+Y=Cy

m21(Xj-Xci)+m22(Yj-Yci)+m23(Zj-Zci)

m31(Xj-Xci)+m32(Yj-Yci)+m33(Zj-Zci) 

 jشماره عکس،  iپرسپکتيو،  مرکز cدر رابطه فوق، 

,شماره نقطه شيء،  cy ,cx  ،و فواصل اصليX  وY 

ضرايب اعوجاج شعاعي  مبين خطاهاي عدسي مي باشند. 

 و  ضرايب اعوجاج مماسي 

به منظور همان طور که در باال نيز اشاره شد، 

هاي کددار کاليبراسيون سيستم در اين تحقيق،  از تارگت

با رعايت اصول مربوط به طراحي، استفاده گرديد که 

 شود. مي( ديده 63( و )3هاي )ها در شکلتصويري از آن

 
 تارگت کددار طراحي شده 53تصويري از  -3شکل

 
 تر از دو تارگت کددار طراحي شدهنمونه اي واضح -63شکل

شکل زير نمايي از هندسه تصويربرداري که در آن  در

مشخص شده است،  دوربينها )با شماره( و تست فيلد مکان

 گردد.مشاهده مي

 
 عکسبردارينمايي از موقعيت ايستگاه هاي  -66شکل

 استخراج نیمرخ -2-5

باينري است، شامل محدوده  منظور از نيمرخ، يک تصوير

 (62شده است. شکل) project روي تصوير عارضه که بر

 
 باينري نيمرخ تصوير -62شکل

ناحيه،  کردن هر تصوير به دو هدف در اين مرحله جدا

براي  صفر که در آن مقدار .]7[زمينه استنيمرخ عارضه و 

زمينه است. براي بدست نيمرخ عارضه و مقدار يک براي 

هاي سال آوردن تصاوير نيمرخ عارضه و حذف زمينه در

هاي متعددي ارائه شده است. بسياري از اين اخير روش

 ها در تصويرپيکسل ها از مقايسه رنگ يا شدت نورروش

نتيجه هر  کنند. دراستفاده مي تصاوير مرجع و ديگر

زمينه يا  تصوير، مربوط به نيمرخ عارضه پيکسل در هر

 .] 7[بود خواهد

هايي که براي استخراج نيمرخ مورد از جمله روش

گيرند استفاده از روش اختالف زمينه، استفاده قرار مي
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و فضاي  IHSو  RGBرنگي  هاياستخراج نيمرخ در سيستم

PCA زمينه ، در کنار  تصوير باشد. در روش اختالف بامي

زمينه بدون گرفته شده از شيء يک تصوير از پس تصاوير

توان براي هر شود. در واقع ميشيء هم گرفته مي حضور

پيکسل، اختالف شدت نور در تصوير بعدي محاسبه گردد. 

توان تر باشد، مياگر اين اختالف از يک سطح آستانه پايين

نظر در دو  به طور قطعي تعيين نمود که پيکسل مورد

زمينه و بعدي شبيه بوده و در نتيجه به پستصوير مرجع 

که اختالف شدت نور از يک سطح  متعلق است. در صورتي

توان به طور قطعي تعيين نمود که آستانه باالتر باشد، مي

  .]7[نظر به جسم تعلق دارد پيکسل مورد

براي انتخاب يکي از روش ها براي استخراج نيمرخ 

يستي شرايط انجام عارضه از فريم هاي به دست آمده با

پروژه در نظر گرفته شود. براي استفاده از روش اختالف با 

تصوير زمينه بايستي دوربين در دو مرحله اخذ تصوير ثابت 

باشد يعني يک بار از محيط عکس گرفته و بدون تغيير 

مکان دوربين، عارضه به محيط اضافه شده و دوباره عکس 

نيمرخ عارضه باشد گرفته شود تا محصول اختالف تصاوير، 

ولي اگر دوربين جا به جا گردد محصول داراي نويزهاي 

فراواني خواهد بود که در تشخيص و استخراج نيمرخ 

عارضه مشکل ساز خواهند بود. زمانيکه از ويدئو استفاده 

مي گردد يک بار دوربين از کل سيستم بدون عارضه فيلم 

دوباره  تهيه مي کند سپس عارضه به سيستم اضافه شده و

فيلم تهيه مي گردد. حال براي استخراج نيمرخ عارضه 

 هم کم شوند.  بايستي فريم هاي متناظر از

از آنجايي که بخشي از هدف اين تحقيق اتوماتيک 

که روش  RGBسازي مي باشد در اين مرحله از روش 

ساده تري بوده و به اتوماتيک سازي تحقيق کمک مي 

کند. شکل زير نيمرخ استخراج شده از يک فريم را با روش 

RGB  .نشان مي دهد 

 
نمايي از نيمرخ استخراج شده از  دست به همراه تصوير  -69شکل

 اصلي آن

برآورد محدوده زمینی تقریبی موقعیت  -2-6

 جسم و تعیین رزولوشن آن

از کاليبراسيون سيستم و بدست آوردن مختصات  بعد

ها، يک محدوده تقريبي به شکل مکعب که زميني تارگت

عارضه مورد نظر را احاطه کند، در نظر گرفته شده است. 

متر در راستاي ميلي 445تا  213اين مکعب داراي محدوده 

متر در ميلي 925ي صفر تا محدوده زميني و Xمحور 

متر در راستاي ميلي -665تا  63زميني و   Yراستاي محور

 6ها با فاصله باشد که اين محدودهزميني مي  Zمحور

متر به معني رزولوشن ميلي 6متر مي باشند که اين ميلي

باشد که در سازي مياين مکعب و در واقع رزولوشن مدل

 شکل زير اين مکعب نمايش داده شده است.

 
 موقعيت جسممحدوده زميني تقريبي  -64شکل

 تعیین نقاط مدل سه بعدی -2-7

 مکعب به مربوط نقاط تک تک براي مرحله اين در

 ها عکس تمام در ها آن عکسي مختصات که زميني

 تمام در نقطه آن که گردد مي بررسي است، شده محاسبه

 در. خير يا است بوده شده استخراج نيمرخ جزء ها عکس

 باشد بوده نيمرخ جزء تصاوير تمام در نقطه آن که صورتي

 زميني فضاي در عارضه از نقطه يک عنوان به نقطه آن

 از يکي عنوان به آن زميني مختصات و گردد مي معرفي

 تمام ترتيب بدين و شود مي گرفته نظر در نقطه ابر نقاط

  .گردندمي استخراج نقطه ابر صورت به بعديسه مدل نقاط

 
 تصاوير روي بر وکسل کردن تصوير از نمايي -65شکل
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 نقطه ابر صورت به اجزاء بعدي سه مدل ترتيب بدين

 .باشد مي مشاهده قابل زير شکل در که گرددمي حاصل

 
 پا مدلسازي از حاصل نقطه برا -61شکل

 سیستم پیشنهادی یابیارز -3

به منظور ارزيابي محصول نهايي و امکان سنجي مدل، 

ها در وکسلدقت مدل به دست آمده، تاثير رزولوشن 

کيفيت مدل نهايي بررسي گرديده، نيز قابليت اين سيستم 

هاي مختلف بدن مورد تست و سازي بخشبراي مدل

آزمايش قرار گرفته است که در ادامه به شرح کامل آن 

 پرداخته شده است.

 ارزیابی دقت کالیبراسیون و توجیه تصاویر  -3-1

وکسل   از آنجايي که از روش استخراج شکل از نيمرخ

سازي استفاده شده است، بايستي محدوده مبنا براي مدل

ها براي زميني تقريبي عارضه به عنوان ابعاد مکعب وکسل

سازي موجود باشد. از طرفي هم اين محدوده به مدل

ها در کاليبراسيون تعيين وسيله مختصات زميني تارگت

هاي گردند. بنابراين هرچه مختصات زميني تارگتمي

تر حاصل گردند مدل نهايي نيز دقيق خواهد دقيق کددار

بود. به عبارتي ديگر براي داشتن مدل دقيق بايستي 

در نتيجه بايستي . کاليبراسيون با دقت بااليي انجام گردد

از ميزان صحت و دقت مختصات به دست آمده از 

 کاليبراسيون اطمينان حاصل گردد.

بدين منظور از کنج اتاق به دليل ثبات و غيرقابل 

به عنوان تست  XYZتغيير و تعريف شده در سه صفحه 

فيلد استفاده گرديده است. به منظور داشتن اختالف رنگ 

محسوس با رنگ بدن مانکن که در استخراج نيمرخ که 

باشد، کاغذهاي سفيد بر روي ديوار بسيار مهم مي

رگت کددار با ويژگي هاي تا 21چسبانده شده. سپس 

متفاوت از هم با فاصله هاي مختلف و پراکندگي مناسب 

بر روي تست فيلد چسبانده شده است، براي انجام 

به صورت متقارب از  عکس 63کاليبراسيون ابتدا 

ها هاي مختلف تست فيلد گرفته شده، و تمام عکسقسمت

م نمونه اي از عکس گرفته شده براي انجا . پردازش شد

 شود. ( ديده مي67کاليبراسيون در شکل)

سپس پارامترهاي کاليبراسيون به همراه مختصات 

ها با استفاده از مدل سلف کاليبراسيون زميني مرکز تارگت

شکل زير نمايي از موقعيت هاي  محاسبه گرديده اند. 

 عکسبرداري را نشان مي دهد.

 
در  کاليبراسيوننمونه اي از عکس گرفته شده براي انجام  -67شکل

مترمکعب6.5*6.5*6.5ابعاد   

 
نمايي از موقعيت ايستگاه هاي عکسبرداري -69شکل  

براي داشتن مقياس واقعي و امکان ارزيابي محاسبات 

انجام شده، طول بين چند تارگت با يک وسيله اندازه 

گيري طول مثل کوليس با دقت يک صدم ميلي متر، 

هاي کنترل وارد گيري شده و به عنوان طول اندازه

محاسبات گرديد. بعد از انجام کاليبراسيون طول بين نقاط 

هاي چک توسط نرم افزار اندازه گيري ديگر به عنوان طول

 گرديد و نتايج زير به دست آمد. 

هاي اندازه گيري شده به عنوان کنترل طوري طول

انتخاب شدند که در تمام فضاي تست فيلد پراکنده بوده و 

مناسبي هم برخوردار باشند. در تصوير زير نمايي از تعداد 

چک قابل مشاهده مي باشد  از شبکه و طول هاي کنترل و

که طول هاي کنترل با رنگ قرمز و چک با رنگ ابي 

 مشخص شده است. 

 ( آمده است. 6در جدول )اين مرحله نتايج 
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هاي کنترل با رنگ قرمز و نمايش تست فيلد به همراه طول -63شکل

 هاي چک با رنگ آبيطول

نتايج مربوط به ارزيابي نقاط تست فيلد با استفاده از  -6جدول

 هاي کنترلطول

 گيرياندازه طول

 شده

 از حاصل

 کاليبراسيون

(mm) 

 از حاصل

 کوليس
(mm) 

 اختالف

(mm) 

6-2 273.80 273.20 0.62 

7-9 279.85 280.55 -0.7 

64-65 315.53 315.89 -0.36 

26-23 278.85 279.6 -0.75 

نتايج مربوط به ارزيابي نقاط تست فيلد با استفاده از  -2جدول

 هاي چکطول
 طول

 گيرياندازه

 شده

 از حاصل

 کاليبراسيون

(mm) 

 از حاصل

 کوليس
(mm) 

 اختالف

(mm) 

9-4 69.273 79.273 1.3- 

69-62 369.632 55.636 6 

97-25 33.646 3.643 76.3 

61-67 49.963 6.966 17.3- 

69-63 12.963 9.966 19.3- 

با توجه به نتايج گزارش شده در جداول فوق، دقت 

کاليبراسيون در حد نيم ميلي متر مي باشد و جوابگوي 

نياز ما مي باشد. و مي توان از اين کاليبراسيون براي اين 

 پروژه استفاده نمود. 

در يک روند مشابه، دقت توجيه تصاوير گرفته شده نيز 

ايج فوق مقدار با توجه به نتمورد ارزيابي قرار گرفت. 

، در 772.3مقدار Xمتوسط اختالف مختصات در جهت 

يلي م 3.231 مقدار  Zو در جهت  14.3مقدار  Yجهت 

با توجه به نيازهاي مدلسازي اعضاء بدن متر شده است که 

تشخيص قابل قبول که در حد چند ميليمتر مي باشد، 

 داده شد. 

 ارزیابی مربوط به استخراج نیمرخ -3-1-1

از روش  مقالهمطرح شد، در اين  در باالهمان طور که 

RGB .به  براي استخراج نيمرخ عارضه استفاده شده است

آستانه مختلف،  ها ، در چهار حدمنظور ارزيابي نيمرخ

استخراج نيمرخ صورت گرفته سپس براي ارزيابي ميزان 

دقت استخراج نيمرخ ، سپس نيمرخ به دست آمده بر روي 

الت شده است تا به صورت بصري صحت فريم اصلي پ

 انجام کار بررسي گردد.  

 
و حدآستانه هاي  RGBهاي استخراج شده با روش نيمرخ -23شکل

 از راست به چپ  25و 23، 65، 63

همان طور که در شکل فوق قابل مشاهده است، وقتي از 

براي استخراج نيمرخ استفاده شده است،  63حدآستانه 

عالوه بر نيمرخ اصلي نقاط اضافي ديگري نيز به عنوان 

 65نيمرخ به طور اشتباه استخراج شده است. در حد آستانه 

نقاط اشتباه اضافي کمتر شده و همين طور در حد آستانه 

 ديگر هيچ نقطه اضافي و اشتباه وجود ندارد.  25و  23

حال براي اطمينان از صحت نيمرخ استخراج شده، 

ها را بر روي فريم اصلي پالت نموده و نتايج آن در آن

شکل زير آورده شده است.  همان طور که در شکل 

گردد از سمت آستانه بيشتر مي شود هرچه حدمشاهده مي

يابد. راست به چپ، ميزان نيمرخ استخراج شده کاهش مي

ها به طور اشتباه به عنوان يعني يک سري از پيکسل

 گردند. نيمرخ استخراج نمي

 
هاي پالت شده بر روي فريم اصلي با حدآستانه هاي نيمرخ -26شکل

 25و  23، 65، 63استخراج 
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س
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ق، از آنجايي که به دنبال نيمرخ شکل فو با توجه به دو

آستانه اي براي استخراج نيمرخ  صحيح هستيم، حد

انتخاب شده است که نه داراي اطالعات اضافي بوده و نه 

انتخاب  23آستانه  شامل اطالعات ناقص. در نتيجه حد

 گرديده است.

ارزیابی کیفیت مدل و قابلیت روش  -3-2

 پیشنهادی در عمل

 تا به سواالت زير پاسخ داده شود: در اين بخش تالش شد

تواند هايي از بدن را ميمدل نهايي چه بخش .6

 سازي کند.مدل

هاي مختلف بدن با استفاده سازي بخشدقت مدل .2

SFS  چقدر است. آيا اين دقت جوابگوي نيازهاي

 سازي اعضاي بدن هستند يا نه؟کاربردي مدل

 های مختلف بدن انسانسازی بخشمدل -3-2-1

تايي،  هاي صدبافريم سازي کل بدن انسانمدل

متري، دقت  9متري،  فاصله فيلمبرداري ميلي6رزولوشن 

ميلي متر و با استفاده از روش  6کاليبراسيون کمتر از 

استخراج شکل از نيمرخ، در تست فيلد طراحي شده در 

هاي ( فريم22در شکل) محيط آزمايشگاهي صورت گرفت.

هاي استخراج شده ( نيمرخ29ل )مربوط به آن و در شک

 .نمايش داده شده است

نهايتا با استفاده از روش استخراج شکل از نيمرخ ، ابر 

 (  به دست آمده است.24نقطه مانکن انسان شکل)

 
 سازيهاي مدلهاي استخراج شده از فريمنيمرخ -22شکل

 
 ميلي متر63بارزولوشنسازي مانکن انسان ابر نقطه حاصل از مدل -29شکل

بعدي حاصل از روش استخراج از آن جايي که مدل سه

شکل از نيمرخ، کامال وابسته به نيمرخ استخراج شده 

است، هر جا که نيمرخ به طور کامل استخراج نشده، مدل 

همان طور که در  نيز به طور صحيح حاصل نشده است. 

نکن هايي از بدن ماشکل فوق نشان داده شده است، بخش

سازي که داراي پيچيدگي و جزئيات زيادي هستند مدل

نشده اند مثل انگشتان دست و پا، چشم و گوش . اما 

هايي از بدن که داراي پيچيدگي زيادي نيستند قسمت

مثل ساق پا، نواحي شکم، مدل کلي اطراف بدن به خوبي 

استخراج شده است. به منظور بررسي علت و رفع 

سازي دست و پاي ، به مدلهاي موجود در مدلنقص

انسان به صورت مجزا پرداخته شده است.  براي انجام 

سازي دست و پاي انسان، از يک فرد خواسته شد طي مدل

مراحل جداگانه دست و پاي خود را در داخل سيستم قرار 

داده و مورد تصويربرداري قرار گيرد. سپس با استفاده از 

 53اده از فريم هاي روش استخراج شکل از نيمرخ با استف

ميلي متر 6متري، دقت کاليبراسيون کمتراز 6تايي، فاصله 

ميلي متري مدل سه بعدي دست و پاي او  6و رزولوشن 

آزمايش فوق، براي دست و  مطابق اشکال زير حاصل شد. 

پاي يک انسان واقعي نيز انجام گرديد. مدل هاي استخراج 

 شده در زير ديده مي شوند. 

 
هاي به دست آمده براي دست و پا به همراه جزئيات لمد -24شکل

 هاآن

همان طور که در اشکال فوق قابل مشاهده است، تمام 

جزئيات دست و پا به طور کامل با روش استخراج شکل از 

سازي شده است. به طور کلي با توجه به نيمرخ مدل

هاي انجام شده، روش استخراج شکل از نيمرخ قادر تست

هاي باشد فقط قسمتي تمام اجزاء بدن ميسازبه مدل

پيچيده نيازمند تصويربرداري با فاصله کم و تعداد بيشتري 

 هستند. 
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 های مختلف بدن سازی بخشدقت مدل -3-2-2

هاي سازي بخشبه منظور به دست آوردن دقت مدل
مختلف بدن با استفاده از روش استخراج شکل از نيمرخ، 

نقاطي را از مدل سه بعدي پا به عنوان نشانه در نظر گرفته 
شده و مورد ارزيابي قرار گرفته شده که در شکل زير 

شود. در ادامه فاصله بين نقاط را تصاويري از آن ديده مي
له دستگاه کوليس مورد اندازه گيري قرار گرفته و به وسي

اند، سپس همين فواصل نتايج در جدول زير ثبت شده
بر روي مدل به دست آمده از  Geomagicتوسط نرم افزار 

گيري شده و در روش استخراج شکل از نيمرخ اندازه
جدول آورده شده است. نهايتا اختالف آن ها به منظور 

 رديده است.برآورد دقت محاسبه گ

 نتايج حاصل از ارزيابي دقت مدل -9جدول

  اختالف

(mm) 

  شده گيرياندازه طول

 آمده دست به مدل در
(mm) 

 شده گيرياندازه طول

 (mm)  کوليس با
  نام

6.6 95.3 97 ab 

3.4 25.1 21 cd 

6.7 29.9 93 ef 

گيري هاي سه بعدي زير نيز اندازههمچنين براي مدل
دقت توسط دستگاه کوليس انجام شده و با هاي ارزيابي 

نتايج حاصل از روش استخراج شکل از نيمرخ در نرم افزار 
نقطه مقايسه شده و در جدول زير  مربوط به پردازش ابر

 آمده است.
 نتايج حاصل از ارزيابي دقت مدل -4جدول

 اختالف 

(mm) 

گيري شده  طول اندازه

 در مدل به دست آمده

(mm) 

يري شده گطول اندازه

 (mm)با کوليس  
 نام 

21/6 29/693 32/673 ac 

13/3 7/17 36/17 bc 

19/6 99/653 23/656 de 

6 93/646 9/643 fg 

همان طور که گفته شد نتايج مربوط به ارزيابي دقت 
در جدول زير آمده است. با توجه نتايج به دست آمده دقت 

مترو ميلي 6.37متوسط محاسبه شده براي مدل در حد
باشد. با توجه به اينکه هر دقت با توجه ميلي متر مي6.64

جايي که هدف کند و از آنبه نوع کاربر اهميت پيدا مي
مقاله ارائه مدل اجزاء بدن براي ساخت آتل، اجزاء  اين

هاي خياطي بوده است، اين دقت بسيار مصنوعي، مانکن
 باشد. مناسب مي

 و نتیجه گیری خالصه -4

گذشته، چگونگي طراحي و پياده سازي  در بخشهاي
سازي اجزاء بدن با يک سيستم فتوگرامتري جهت مدل

هاي مربوط روش استخراج شکل از نيمرخ و توسعه الگوريتم

هاي به آن تشريح شد.  در اين راستا براي ارزيابي ويژگي
هاي سيستم طراحي شده، تست فيلد که شامل تارگت

ت همچنين تصويربرداري و کددار و کاليبراسيون بوده اس
 هاي تصاوير، مورد ارزيابي قرار گرفته اند. نيمرخ

همچنين به منظور ارزيابي محصول نهايي و امکان 
سنجي مدل، دقت مدل به دست آمده، تاثير رزولوشن 

ها در کيفيت مدل نهايي بررسي گرديده، نيز قابليت وکسل
رد هاي مختلف بدن موسازي بخشاين سيستم براي مدل

تست و آزمايش قرار گرفته است که در ادامه به شرح 

 کامل آن پرداخته شده است.
به طور کلي براي رسيدن به يک نتيجه مطلوب 
بايستي تمام اجزاي سيستم به درستي کار کرده و تک تک 
اجزا از کيفيت الزم برخوردار باشند. در اين تحقيق نيز بر 

هاي عم از تارگتها ااساس نتايج به دست آمده تمام بخش
هاي دار، سيستم کاليبراسيون، تصويربرداري، نيمرخکد

 استخراج شده از دقت و کيفيت مطلوبي برخوردار بوده اند.
پيکسل استخراج شده،  تارگت هاي کددار با دقت زير

ميلي متر  6تصوير برداري و کاليبراسيون  از دقت کمتر از 
صاوير با کيفيت هاي تبرخوردار بوده اند. استخراج نيمرخ

بصري خوبي استخراج شده اند به گونه اي که فقط 
اطالعات واقعي مربوط به نيمرخ استخراج شده است نه 

 اطالعات کم و نه اطالعات اضافي. 

در زمينه ي امکان سنجي مدل به دست آمده نيز با 
هاي صورت گرفته مالحظه شد که اين روش توجه به تست

باشد فقط بايستي فاصله براي تمام اجزاي بدن جوابگو مي
کم و تعداد زياد تصويربرداري فراهم گردد. در اين صورت 

باشد. ميلي متر مي6سازي اجزاء بدن با دقت قادر به مدل
براي داشتن مدل کامل و جزئيات زياد، بايستي  همچنين

ميلي متر  6ها کوچک باشد که در اين تحقيق ابعاد وکسل
باشد فقط مشکلي که در اين صورت با آن بسيار مناسب مي

مواجه بوديم زمان بر بودن و نيازمند به حافظه پردازشي باال 
بوده است که با توجه به اتوماسيون سيستم چندان تعيين 

ده نيست خصوصا آنکه با فراهم شدن سيستم هاي پر کنن
 قدرت تاثير اين مساله کاهش مي يابد. 
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