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  تهران دانشگاه -فني  هايدانشكده پرديس - برداري نقشه مهندسي گروه - فتوگرامتريارشد  كارشناس1

rafieimail@gmail.com  

  تهران دانشگاه -فني  هايدانشكده پرديس -برداري نقشه مهندسي گروهاستاديار  2

msaadat@ut.ac.ir  

 

  )1393، تاريخ تصويب ارديبهشت 1392(تاريخ دريافت اسفند  

  

  دهيچك

باشد كه در آن تغيير مختصات تعدادي نقاط مشخص نسبت به برداري ژئودتيك ميسنجي موضوعي شناخته شده در نقشهجابجايي

شود. بسته به كاربرد و ابعاد شئ مورد بررسي، نحوه تعريف گيري ميمشاهداتي اندازه هلهودر دو يا چند يك چارچوب مرجع پايدار 

بررسي در در آن متفاوت باشد. براي مثال تجهيزات، نوع و نرخ مشاهدات بوده و مطلق  يانسبي بصورت تواند ميچهارچوب مرجع 

و در تعيين تغييرشكل نسبي اشياء  ليزراسكنرد ايستگاهي ابرنقاط چنهاي بزرگ ، در سازهGPSمشاهدات  ،مناطق وسيعتغييرشكل 

خصوص مورد اخير، بواسطه  كوچك تصاوير رقومي حاصل از روش فتوگرامتري بردكوتاه چندايستگاهي همگرا قابل استفاده است. در

 هاي متريك و گرانا دوربينگذاري شده بمحدوديتهاي الگوريتمي و بواسطه اطمينان از دقت كار، تاكنون تصويربرداري از شئ تارگت

گذاري، آمده است. در اين مقاله بدون نياز به تارگتگرفته است و تغييرشكل صرفا براي تعداد محدودي تارگت بدست ميمي قيمت صورت

زيادي قيمت غيرمتريك كه پيش كاليبره شده است، ابتدا تصاوير همگرا از سطح شئ اخذ شده و سپس تعداد  بوسيله يك دوربين ارزان

در  –بصورت خودكار از تصاوير استخراج و تناظريابي شده و مختصات سه بعدي آنها با دقت مناسب  SIFTعوارض تصويري متراكم بروش 

بعدي نقاط مربوط به دو وهله مشاهداتي بر اساس ويژگيهاي شود. در ادامه دو گروه مختصات سهاستخراج مي  - ابعاد شئ 1:1000حد 

شوند. با اعمال انتقال متشابه سه بعدي بين ت خودكار با هم تناظريابي شده و نقاط پايدار و ناپايدار از هم تفكيك ميبصور SIFTتصويري 

دهد كه روي شود. آزمونهاي صورت گرفته روي يك تير بارگذاري شده نشان مينقاط پايدار، تغيير شكل نسبي نقاط ناپايدار برآورد مي

توان بصورت گيري در حد چند دقيقه، ميگذاري و با سرعت باالي اندازههاي تارگت، بدون محدوديتيك شئ با بافت تصويري مناسب

گيري كرد و ابعاد شئ اندازه 1:1000تقريبا خودكار تعداد انبوهي از نقاط متراكم در سطح شي را با دقت و اعتمادپذيري باال در حد 

  برآورد نمود. تغييرشكل سطح شئ چند متري را در حد چند ميليمتر

 بعديسه تناظريابي، مدلسازي ، خودكار،نسبي سنجيجابجايي فتوگرامتري برد كوتاه، : كليدي واژگان

 

                                                           

  سنده رابطينو  ∗
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  مقدمه -1

سنجي تعيين مقدار و جهت حركت منظور از جابجايي

جزئي نقاط بر روي جسم يا عارضه نسبت به يك سيستم 

 باشد. با توجه به تعريفمختصات معين و ثابت (مرجع) مي

بايست سنجي ميتوان بيان نمود كه جهت جابجاييمي

گيري در دو يا چند مرحله انجام شود و مختصات اندازه

هاي هاي قبل بررسي شود. روشنقاط نسبت به حالت

هاي ژئودتيكي، ليزر اسكنر، گيريمختلفي از قبيل اندازه

 آن عكسبرداري به روش فتوگرامتري بردكوتاه و امثال

گيري جابجايي وجود دارد كه هر كدام معايب جهت اندازه

و مزاياي خود را دارند. از مزاياي پر اهميت فتوگرامتري 

توان به كاهش قابل توجه در هزينه و زمان بردكوتاه، مي

هاي انجام عمليات زميني اشاره نمود كه نسبت به روش

  .]5[تر است ديگر مقرون بصرفه

روش ه سنجي بهاي مرسوم جابجاييدر روش

فتوگرامتري بردكوتاه، در مناطق مورد نظر بر روي جسم،  

شود و هايي را نصب نموده، عكسبرداري انجام ميتارگت

ها در انتها ميزان و جهت جابجايي تنها همين تارگت

 مكانيزم بررسيجهت  ]3[ شود. براي مثال درمشخص مي

برش آزمايشي ترتيب  از ناشي پل بتني تيرهاي گسيختگي

تا  1000شده است كه بر روي هر تير بتني حدود داده 

روشي اتوماتيك  ]9[ تارگت نصب شده است. يا در 1500

هاي منعطف ارائه و جهت رفتارسنجي بلند مدت سازه

سازي شده است. در اين مقاله جهت تشخيص رفتار شبيه

هاي كددار بعنوان نقاط كنترل و چك سازه از تارگت

، در 1390در سال ]1[ ماعيلياستفاده شده است. آقاي اس

ارزيابي فتوگرامتري برد «گزارش پايان نامه خود با عنوان 

هاي مهار شده به روش سنجي ديوارهكوتاه براي جابجايي

ساز جهت ايجاد نقاط هاي دستنيز از تارگت» نيلينگ

ها مبنا و چك استفاده نموده است. از معايب اين روش

قيم با جسم و تعداد هاي تماس مستها، محدوديتروش

باشد. براي مثال آقاي اسماعيلي در ها ميمحدود تارگت

هاي گزارش خود ذكر نموده است كه جهت نصب تارگت

كنترل خود بر روي ديواره كنار گودبرداري با ممانعت 

مالك روبرو شده است. در روش پيشنهادي ديگر نيازي به 

توان با باشد. تنها ميچسباندن تارگت بر روي جسم نمي

هاي مختلف به بررسي استفاده از اخذ چند تصوير در اپك

توان در مناطق جابجايي جسم پرداخت. از اين مزيت مي

پر خطر و يا آلوده مثل كارخانجات پتروشيمي، ذوب آهن 

و امثالهم بهره جست. همچنين بدليل سرعت باال در 

توان جابجايي با آوري اطالعات)، ميعكسبرداري (جمع

  گيري نمود.    هاي باال را نيز اندازهكانسفر

سنجي خودكار بروش فتوگرامتري برد كوتاه جابجايي

بازسازي «در هر وهله مشاهداتي شامل دو مرحله كلي 

باشد. در مرحله مي» آناليز نقاط متحرك«و » بعديسه

اول پس از عكسبرداري متوالي و همگرا از جسم، استخراج 

ويري صورت گرفته و تصاوير و تناظريابي عوارض تص

شوند. جهت اين كار از نسبت به عكس اول موزاييك مي

بايست استفاده شده است. سپس مي SIFTالگوريتم پايدار 

هندسه سه بعدي نقاط عكسي استخراج شده تشكيل 

توان از شود. در نتيجه جهت بازسازي فضاي سه بعدي مي

ير اوليه معادالت خطي ماشين بينايي كه نياز به مقاد

ندارند استفاده نمود. سپس جهت استحكام بيشتر شبكه از 

گردد. نتيجه اين يك سرشكني دسته اشعه استفاده مي

مرحله ابر نقاطي است كه براي هر دو وهله مشاهداتي بايد 

تهيه شوند. در مرحله دوم با تعيين سيستم مختصات مبنا، 

- مي هر دو سري ابر نقطه به يك سيستم مختصات انتقال

يابند و از اين طريق جابجايي نقاطي كه در وهله دوم 

گردد. نكته قابل توجه اين گيري مياند اندازهحركت كرده

سنجي پس از هاي قبلي جابجايياست كه در الگوريتم

نصب تارگت، تمام مراحل بصورت دستي و با دخالت كاربر 

گرديد؛ اما در روش ارائه شده با توجه به انجام مي

بايست تمام مراحل از قبيل اتيك بودن الگوريتم، مياتوم

گذاري نقاط عكسي، توجيه نسبي تناظريابي، شماره

- بعدي، تناظريابي نقاط سهتصاوير، بازسازي هندسه سه

بعدي در فضاي مدل و آناليز نقاط متحرك بصورت 

سازي الگوريتم را خودكار انجام شود كه همين امر پياده

نكات ديگر مي توان به نحوه تعيين  نمايد. ازپيچيده مي

پارامترهاي توجيه نسبي تصاوير با استفاده از ماتريس 

ضروري و تهيه مختصات مدل نقاط گرهي با استفاده از 

تقاطع خطي بدون نياز به مقادير اوليه اشاره نمود. 

همچنين در اين مقاله روشي ابتكاري نيز جهت تناظريابي 

هاي مشاهداتي بين اپكنقاط گرهي در فضاي سه بعدي 

  ارائه گرديده است.  

با توجه به مواردي كه در باال به آنها اشاره شد، اين 

قسمت اصلي بوده كه عالوه بر تئوري روش  4مقاله شامل 

پيشنهادي، در هر قسمت نتايج عملي جسم مورد مطالعه 
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و انتخاب  بررسي جسم

 دوربين و نحوه عكسبرداري

 له دومهعكسبرداري در و له اولهعكسبرداري در و

 تناظريابي تصويري و مدلسازي

جداسازي نقاط مبنا و 

 تعريف سيستم مختصات

 سنجيآناليز جابجايي

 تناظريابي تصويري و مدلسازي

نيز گنجانده شده است. در اين تحقيق با توجه به 

ن فشار تير بتني با استفاده از يك محدوديت امكانات، آزمو

تير فومي(يونوليتي) انجام گرديد. از آنجايي كه هدف 

سنجي است، اين جسم تا حد مطلوبي اصلي ما جابجايي

كند. در شرايط واقعي آزمون را براي ما شبيه سازي مي

عوارض استخراج شده  نسبي سنجيانتها نتايج جابجايي

پيشنهادي ارائه شده عكسي از تير و همچنين دقت روش 

  است.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  فلوچارت روش پيشنهادي -1شكل 

 استخراج و تناطريابي عوارض - 2

از آنجايي كه در روش پيشنهادي از تارگت استفاده 

نمي شود، مي بايست از الگوريتمي پايدار جهت استخراج 

و تناظريابي عوارض استفاده نمود. با توجه به اينكه 

يير شكل تصوير تغيير مي يابند، عوارض تصويري بعد از تغ

ها بايست از روشي استفاده نمود كه به اين تغيير شكلمي

وابسته نبوده و بتواند عالوه بر استخراج تعداد زيادي 

عوارض تصويري، آنها را با دقت بااليي تناظريابي نمايد. در 

از توانايي بسيار  SIFTهاي ناحيه مبنا، الگوريتم ميان روش

استخراج و تناظريابي عوارض تصويري  بااليي جهت

  برخوردار است.

 اين الگوريتم شامل دو مرحله اصلي استخراج عوارض

و تناظريابي عوارض موجود در تصوير مي باشد. مرحله 

  استخراج عوارض شامل سه گام مي باشد كه عبارتند از:

 هاي فضاي مقياساستخراج اكسترمم -1

 هــايبهبــود دقــت موقعيــت و حــذف اكســترمم -2

 ناپايدار

 تخصيص جهت به هر عارضه -3

از  بدليل اينكه در روش پيشنهادي جهت عكسبرداري

هاي عارضه، با فواصل بزرگ و متغيري بين ايستگاه

هاي قابليت SIFTعكسبرداري مواجه هستيم، الگوريتم 

خود را جهت تناظريابي عوارض بخوبي محرز داشته است. 

اري و همچنين هاي عكسبردبدليل غيريكنواختي ايستگاه

ها بزرگ دوربين هنگام اخذ تصاوير، تصميم براين دوران

شد كه از اين الگوريتم كه به دوران و مقياس و همچنين 

تغييرات جزئي روشنايي وابسته نيست، استفاده گردد. در 

نتيجه استخراج و تناظريابي اين الگوريتم نشان  2شكل 

تعداد شود، داده شده است. همانطور كه مشاهده مي

عارضه در اين زوج تصوير  1000عوارضي بالغ بر 

 تناظريابي شده است.

 SIFTاستخراج و تناظريابي عوارض تصويري با استفاده از الگوريتم  - 2شكل 

  تئوري و تعاريف - 3

جهت بازسازي يك شيء يا صحنه كه توسط دو يا 

چند تصوير به نمايش در آمده است از مدل دوربين روزنه 

استفاده مي شود. در اين مدل، دوربين  1اتاق تاريك

-شود كه تمامي اشعههمانند يك نقطه در فضا فرض مي

ع شده از جسم به آن نقطه همگرا شده و اين طهاي سا

  نقطه بعنوان مركز دوربين در نظر گرفته

هاي شود. بنابراين عكس، نتيجه برخورد همان اشعهمي

فاصله  شده از جسم بر روي صفحه تصوير كه درعطسا

باشد. پس در اين مشخصي از مركز دوربين قرار دارد، مي

توانيم سه سيستم مختصات را تعريف كنيم. زمينه مي

سيستم اول بيان كننده موقعيت دوربين و شيء در فضاي 

                                                           

١ Pinhole Camera  
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به آن سيستم مختصات در اصطالح سه بعدي است كه

گفته مي شود. دومين سيستم مربوط به سيستم  2جهاني

 بوده كه در مركز دوربين و با جهتي خاص 3نمختصات دوربي

بصورت ثابت قرار دارد. آخرين سيستم مختصات در فضاي 

عكسي قرار دارد. مركز اين سيستم در گوشه باال سمت چپ 

شود. گفته مي 4قرار دارد كه به آن سيستم مختصات تصوير

سيستم  Zجهت سهولت كار، صفحه تصوير عمود بر محور 

نظر گرفته شده است. در نتيجه فاصله مختصات دوربين در 

) ناميده مي fمركز دوربين تا صفحه تصوير، فاصله كانوني (

  شود.

بطور كلي اولين هدف، برقراري ارتباط هندسي بين 

 Pباشد. به همين منظور ماتريس مراكز دوربين مختلف مي

بعنوان ماتريس انتقال بين دو مركز دوربين تعريف مي شود. 

كه نشان دهنده دوران و  Rدو زير ماتريس  اين ماتريس از

 باشد، به فرم كه نشان دهنده انتقال مي tماتريس 

[ ]|P R t= ،تشكيل شده است. معموال جهت راحتي كار

مركز تصوير عكس اول بعنوان مركز سيستم مختصات جهاني 

ر دوربين با شود. بنابراين ارتباط هندسي هدر نظر گرفته مي

دوربين اول بوسيله دوران و انتقال نسبت به مركز سيستم 

 گردد.مختصات جهاني بيان مي

  
  .]2[سيستم مختصات هاي جهاني، دوربين و تصوير  - 3شكل 

  توجيه داخلي - 1- 3

بر روي صفحه  Xتصوير يك نقطه در فضا با مختصات 

xتصوير، مختصاتي نظير  بايست در معادله زير دارد كه مي ′

  صدق كند.

            

)1(  [ ],x K R T Xλ ′ =  

                            

                                                           

١ World Coordinate Frame 
٢ Camera Coordinate Frame 
٣ Image Coordinate Frame 

  كه بصورت زير تعريف Kدر معادله باال، 

  شود. مي

   )2(    

در اين ماتريس كه بعنوان ماتريس مقادير اوليه 

)گردد،ن معرفي ميپارامترهاي داخلي دوربي , )x yo o 

)دهنده موقعيت مركز نوري دوربين، نشان , )x ys s  بيان

مشخص كننده مربعي بودن يا  sθكننده اندازه پيكسل، 

   انوني نيز نشانگر فاصله ك fها و در نهايت پيكسل نبودن

  باشد.مي

 توجيه نسبي - 2- 3

هدف از استخراج و تناظريابي عوارض تصويري، بدست 

  آوردن پارامترهاي توجيه نسبي زوج تصوير

ين پارامترها از مفهوم هندسه   باشد. براي رسيدن به امي

استفاده  6و صورت رياضي آن با نام ماتريس اساسي 5پالراپي

  مي شود. 

  رهندسه اپي پال - 1- 2- 3

توسط زوج تصويري كه از دو ايستگاه متفاوت از يك 

منظر مشترك اخذ مي شوند، مي توان هندسه دو دوربين را 

نسبت به هم (توجيه نسبي) در هنگام اخذ تصوير با استفاده 

مشاهده  4از هندسه اپي پالر بيان كرد. همانطور كه در شكل 

بين دو تصوير) و (باز  اي كه از امتداد مي شود، صفحه

گذرد، صفحه اپي پالر آن نقطه مي يك نقطه روي تصوير

 خواهد بود. هندسه اپي پالر به بيان رياضي، بصورت ماتريس

 .]2[اساسي قابل بيان مي باشد 

  
  .]8[ هاي آنهندسه اپي پالر و مولفه -4كلش

                                                           

۴ Epipolar Geometry 
٥ Fundamental Matrix 



   

101 

 

ه 
ري

ش
ن

ي
لم

ع
- 

ي
كان

 م
ت

عا
ال

ط
و ا

ي 
دار

بر
ه 

ش
نق

ي 
س

ند
مه

ي 
ج

وي
تر

ره
دو

 ،
 

م
ج

پن
ره

ما
ش

 ،
2 ،

اد
رد

خ
 

اه
م

13
93

 

  ماتريس اساسي -3-2-2

 هموژن نمايش رياضي هندسه اپي پالر بين مختصات

شود. يك زوج تصوير با استفاده از ماتريس اساسي بيان مي

1xاين ماتريس نقطه  1x در تصوير اول را به بردار ′ ′F 2l 

  در تصوير دوم تصوير مي كند.

F 1x ′  = 2

Tx ′ l2 = 0. 2

Tx ′  

زوج نقطه در يك زوج تصوير،  8با استفاده از حداقل  

) را محاسبه نمود. از آنجايي Fمي توان ماتريس اساسي (

-نقطه مي 8كه در اكثر موارد تعداد نقاط متناظر بيشتر از 

در هنگام تناظريابي و همچنين  باشد، معموال اشتباهاتي

توان مي 7شود. جهت رفع اين خطاهايافت مي Fمحاسبه 

استفاده نمود.  Fدر حين محاسبه  RANSACاز الگوريتم 

در اين است كه همزمان با  RANSAC+Fمزيت روش 

مي تواند نقاطي كه اشتباه تناظريابي شده است  Fمحاسبه 

نقدر اين فرآيند آد. را محاسبه كن Fرا كشف كرده و دوباره 

  برسيم. Fشود تا به حالت پايداري در محاسبه تكرار مي

اكنون مي توان پارامترهاي توجيه نسبي را از تجزيه 

ماتريس اساسي بدست آورد. براي اين منظور با استفاده از 

)، ماتريس SVDفرد (بهروش تجزيه به مقدار منحصر

يت دو حالت ممكن براي موقعيت و وضع 4اساسي به 

ماتريس  4. از اين ]7[شود تصوير نسبت به هم تجزيه مي

تنها ماتريسي جواب مساله ماست كه بازسازي سه بعدي 

  نقاط در روبروي هر دو تصوير صورت گيرد.

  بازسازي سه بعدي -4

 سنجي تهيه مدلاولين مرحله اساسي در جابجايي

باشد. منظور از مدل، همان ابر نقاط ايجاد شده از شيء مي

نقاط تناظريابي شده تصويري است. هنگامي كه نقاط 

متناظر بين تصاوير استخراج شدند، با استفاده از حداقل 

توان هندسه اقليدسي نقاط متناظر يك زوج تصوير مي

عكسي را بازسازي نمود. در اصطالح به بازسازي هندسه 

گفته  Structure from Motionبعدي از اين طريق سه

  شود.مي

  لث بندي سه بعدي خطيمث -4-1

                                                           

١ Outlier 

-دي سه بعدي از يك تقاطع خطي ميجهت مثلث بن 

1توان استفاده نمود. اگر  2 3

1 1 1 1, ,T T TP π π π =    و  

1 2 3

2 2 2 2, ,T T TP π π π =    8هاي تصويربه ترتيب ماتريس 

عكس اول و دوم يك زوج عكس باشند، و همچنين 

1 1 1, ,1x x y =  % و 
2 2 2, ,1x x y =  % متناظر  نقاط

عكسي در تصوير اول و دوم باشند، آنگاه مي توان چهار 

  .]6[قيد خطي زير را بيان نمود 

                
  

 

)3( 

 

      

  

  

 

مختصات سه بعدي نقاط استخراج شده عكسي از حل 

خطي از معادالت باال بصورت كمترين مربعات يك سيستم 

0pMX آيد. اگر با تجزيه به مقدار بدست مي =

برسيم، آنگاه  Vو  U ،Sفرد به سه ماتريس منحصربه

جواب نهايي ما براي آن زوج تصوير  Vستون آخر ماتريس 

  خواهد بود.

  هم مرجع سازي ابر نقاط -4-2

ابر نقاط، بدست آوردن مدلي هدف از هم مرجع سازي 

يكپارچه از تمامي ابر نقاطي است كه توسط زوج تصاوير 

). روند كار بدين صورت 5، شكل (اندمتوالي بدست آمده

است كه پس از اينكه براي هر زوج تصوير كه تناظريابي 

تصويري بين آنها صورت گرفته و پارامترهاي توجيه نسبي 

اين پارامترها و نقاط متناظر آنها بدست آمد، با استفاده از 

را  عگويند، عمل تقاطعكسي كه به آنها نقاط گرهي مي

-دست ميانجام داده و مختصات مدلي نقاط گرهي را ب

آوريم. اين امر در حالت اول تنها براي زوج تصوير اول 

شود. پس از آنكه تقاطع بين تمامي زوج تصاوير انجام مي

ر منهاي يك، نقاط انجام شد، و به تعداد تمامي تصاوي

بايست اين ابر نقاط به يكديگر ميمدلي بدست آمد، 

اي تشكيل شود. جهت متصل شوند تا ابر نقاط يكپارچه

 مرجع سازي اين ابر نقاط از الگوريتم كواترنيون هم

سازي اين الگوريتم، . هدف از پيادهاستفاده شده است

انجام ترانسفورماسيون بين ابر نقاط هر زوج تصوير ، 

برآورد پارامترهاي ترانسفورماسيون و هم مرجع نمودن 

                                                           

٢ Projection Matrix 
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آنها با ابر نقاط اوليه است. از آنجايي كه ترانسفورماسيون 

شود، قابل اعتماد بوده و د نقاط زيادي انجام ميبا تعدا

  نمايد.خطاي تجمعي را به شدت كم مي

  
  هم مقياس نبودن فريم ها با فريم قبلي (ديد از باال). الف) -5شكل

  
  ب)  ابر نقطه هم مقياس شده از چهار فريم (ديد از باال) -5شكل 

  سرشكني دسته اشعه -4-3

استفاده از الگوريتم هاي خطي كه مراحل قبل با از آنجايي

شوند، معموال دقت بااليي در مدل ماشين بينايي انجام مي

نمودن شيء ندارند. بيان نمودن اين امر ضروري است كه 

ها هميشه داراي دقت پاييني مدلسازي با استفاده از اين روش

نيست. اگر شيء ما كوچك بوده يا تعداد تصاوير ما در يك رديف 

توان به دقت هاي قابل قبولي در مدلسازي رسيد. كم باشد، مي

سنجي است و اما با توجه به اينكه بحث مورد نظر ما جابجايي

بايست از نياز به دقت بااليي در اين روش وجود دارد، مي

هاي الگوريتمي استفاده كرد كه مدل ايجاد شده توسط روش

  خطي را بهبود بخشيده و يك مدل محكم ايجاد نمايد.

نكته حائز اهميت است كه معادالت موجود در اين 

سرشكني باندل غيرخطي هستند كه بايد خطي شوند. جهت 

خطي كردن اين معادالت نياز به مقادير اوليه است. با توجه به 

شود، اين اينكه نقطه كنترلي در روش پيشنهادي استفاده نمي

مقادير اوليه كه شامل شش پارامتر توجيه خارجي تصاوير و 

چنين نقاط اوليه مدل است از مراحلي كه در قسمت هاي هم

آيند. توجه شود كه جهت رفع قبل توضيح داده شد بدست مي

نقوص ديتوم، فاصله بين مراكز تصوير اول و دوم برابر يك و 

  پارامترهاي دوران و انتقال تصوير اول برابر صفر درنظر گرفته

ي جهت شوند و از روش سلف كاليبراسيون حين سرشكنمي

  برآورد پارامترهاي كاليبراسيون دوربين استفاده شده است. 

  آناليز نقاط متحرك - 5

هنگامي كه عسكبرداري در دو وهله انجام شد و بازسازي 

بايست جابجايي نقاط متحرك بعدي جسم صورت گرفت، ميسه

گيري شود. جهت اين امر نياز به سيستم مختصات مبنايي اندازه

بعدي تحت آن سيستم مقايسه شوند. از سهنقاط  كه باشدمي

سنجي ما به روش نسبي است، بهتر است آنجايي كه جابجايي

نقاط پايدار وهله اول بعنوان تعريف كننده سيستم مختصات در 

  نظر گرفته شوند.

  تعريف سيستم مختصات مبنا - 1- 5

با توجه به اينكه شرايط كلي محيط آزمايشي در دو وهله 

ست مي توان از نقاط روي ديوار در پشت تير تغييري نداشته ا

بعنوان نقاط مبنا در هر دو وهله استفاده كرد. با استفاده از فاصله 

توان نقاط روي نقاط نسبت به مركز تصوير عكس وسط، مي

نقاط  6ديوار را از نقاط تير جدا نمود و فيلتر كرد. در شكل 

ر كه تعريف كننده سيستم مختصات و همچنين نقاط روي تي

    اند. شوند نشان داده شدهبعنوان نقاط چك درنظر گرفته مي

     الف)

  ب) 

     ج)
  الف) ابر نقاط تير و ديوار  -6شكل 

  ديد مستقيم) -مبنا (روي ديوارنقاط ب) 
  ج) نقاط روي تير (نقاط چك)
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  هم مرجع سازي ابر نقاط -5-2

بايست بوسيله آنها پس از تعيين نقاط مبنا، مي

مترهاي تبديل و هم مرجع سازي را بدست آورد. نكته پارا

اي كه در اينجا بايد به آن توجه كرد اين است كه بدليل 

وجود تفاوت بين تعداد نقاط مدلسازي شده و همچنين 

متفاوت بودن شماره نقاط در هر وهله بايد راهكاري براي 

تعيين نقاط مشترك بين دو وهله پيدا كرد. جهت مرتفع 

براي  SIFTكه الگوريتم  ويژگي 128مسئله از  نمودن اين

دهد مي توان استفاده نمود. هر نقطه استخراج شده مي

بدين صورت كه براي هر نقطه سه بعدي كه در فضاي 

ويژگي از فضاي عكسي نسبت داده  128مدل قرار دارد، 

ها مي توان نقاط مشترك شود. با استفاده از اين ويژگيمي

  گذاري نمود. فت و شمارهبين دو وهله را يا

-پس از يافتن نقاط مبناي مشترك، زمان آن فرا مي

رسد كه پارامترهاي تبديل محاسبه شوند. جهت اين امر از 

الگوريتم كواترنيون استفاده شده است. اين الگوريتم يك 

جهت برقراري ارتباط بين دو سيستم  روش با فرم بسته

ه سه نقطه غير مختصات است كه براي حل، حداقل نياز ب

هاي واقع بر يك خط دارد. اين روش برخالف روش

كمترين مربعات نياز به تكرار و مقادير اوليه ندارد و روشي 

  ساده و سريع است.

  نتايج و پيشنهادات -6

در ابتدا جهت بررسي دقت مدلسازي روش 

افزار پيشنهادي، اين روش با نتايج بدست آمده از نرم

Australis يد. جهت انجام اين كار، تست مقايسه گرد

متر طبق آنچه كه  1×3فيلدي با ابعاد پراكندگي تقريبي 

است، ساخته شد. در اين  Australisحسب نياز نرم افزار 

هاي بازتابنده استفاده گرديد. مقادير تست فيلد از تارگت

خروجي گرفته و جهت  Australisعكسي از نرم افزار 

تفاده گرديد. نتايج مدلسازي از روش اين تحقيق اس

  نشان داده شده اند. 1مطلوب اين روش در جدول 

حاصل از مقايسه روش پيشنهادي و انحراف معيار اختالفات  -1جدول 

   Australisنرم افزار 

Direction 
X 

(mm) 
Y(mm) Z(mm) 

RMSE 3/1 5/1 2 

پس از بررسي دقت مدلسازي بوسيله عكسبرداري از 

تير انجام شد. جهت سنجي تست فيلد، جابجايي

 Canon Powerعكسبرداري، از دوربين رقومي غيرمتريك 

Shot Sx200IS  پيكسل  1600×1200با اندازه قاب تصوير

استفاده گرديد. عكسبرداري از تير در دو حالت جابجايي 

) و هر Z) و افقي(در راستاي محور XYعمودي (در صفحه 

 -7شكل ( كدام در دو وهله انجام شد. در حالت اول طبق

الف) دو طرف تير بر روي دو تكيه گاه محكم قرار داده 

شد. مدلسازي حالت اول در هر دو وهله (بدون و با اعمال 

  تصوير همگرا انجام گرديد.  4بار) با استفاده از 

  
  الف)

  
  ب)

  (بدون اعمال بار)اول وهلهالف) تير در   -7شكل 

  دوم پس از اعمال بار وهلهب) تير در 

  

ز يافتن نقاط مبنا و هم مرجع سازي آنها، پس ا

ترانسفورماسيون نقاط چك توسط الگوريتم كواترنيون 

توان جابجايي نقاط مي 8پذيرد. در شكل صورت مي

  استخراج شده از روي تصاوير در دو وهله را مشاهده نمود.

  
  بردارهاي جابجايي حاصله از دو وهله -8شكل 

اري همانند حالت در حالت دوم نيز مراحل عكسبرد

گيرد. تفاوتي كه اين حالت با حالت قبل اول صورت مي

دارد در اين است كه در حالت قبل جابجايي در صفحه 

XY  بررسي شد؛ اما در اين حالت عكسبرداري و اعمال بار
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طوري صورت گرفت كه جابجايي در راستاي محور كانوني 

  ).9بررسي گردد (شكل  Zيا همان محور 

  

  الف)                              

  

  ب)
  

  
  ج)

   عكسبرداري از تير در حالت افقيالف) -9شكل 

  ها و بار وارده بر تيرگاهنمايي از تكيهب)                

  ) ابر نقاط مدل ايجاد شده حالت دومج             

در اين حالت بدليل اينكه سطح زمين زير تير تقريبا 

مچنين تعداد نقاط استخراجي از صاف و يكنواخت بوده، ه

مرجع سازي  تناظريابي بيشتر از حالت اول بوده، هم

 2انجام گرفته شد. در جدول Yو  Xبهتري در راستاهاي 

هاي ترانسفورماسيون در هر مقادير انحراف معيار باقيمانده

  شود. دو حالت مشاهده مي

اصل از ح ها و مقادير ماكزيممانحراف معيار باقيمانده -2جدول 

برحسب ميليمتر  هر راستا ترانسفورماسيون در

  
  

توان پروفيل طولي مربوط به نيز مي 10ر شكل د

  جابجايي تير در دو وهله را مشاهده نمود.

  
  پروفيل طولي جابجايي تير  با و بدون اعمال بار -10شكل 

-شود، ميمشاهده مي 2و1طبق آنچه كه در جداول 

ين روش در راستاي محور توان نتيجه گرفت كه دقت ا

) كمي از دو راستاي ديگر كمتر است. Zفاصله كانوني (

 YوXپس بهتر است كه اگر جابجايي جسم در راستاي 

ها از روبروي جسم گرفته شوند و در صورتي است عكس

است،  Zكه همانند حالت دوم جابجايي جسم در راستاي 

نجام عكسبرداري بصورت همگرا و مايل و از طرفين جسم ا

  شود. 

با توجه به آزمونهاي صورت گرفته ديگر نظير تست 

تكرارپذيري و تست اثر تغييرات روشنايي بر روي نتايج 

، و - شودكه از ذكر آنها در اين مقاله خودداري مي-حاصله

همچنين با توجه به اينكه تعداد نقاط گرهي استخراج 

شده عكسي بسيار زياد است، جهت بررسي دقت بدست 

سنجي، تنها به دو نتيجه دقت حاصله از از جابجاييآمده 

  آزمايش تست فيلد و همچنين انحراف معيار

  كنيم. هاي ترانسفورماسيون بسنده ميباقيمانده

  گيرينتيجهبحث و  -7

-هاي قابل توجه در توليد دوربينبا توجه به پيشرفت

توان هاي رقومي غيرمتريك و سهل الوصول بودن آنها، مي

هاي موجود در فتوگرامتري بردكوتاه جهت از روش

هاي سنجي استفاده نمود و به دقتمدلسازي و جابجايي

قابل قبولي دست يافت. در همين راستا در اين مقاله 

روشي خودكار جهت جابجايي سنجي نسبي اجسام 

با  -در اينجا تير بارگذاري شده به طول سه متر –كوچك 

  ئه گرديد.استفاده از تصاوير برد كوتاه ارا

در روش پيشنهادي، ابتدا يك دوربين رقومي 

غيرمتريك توسط روشهاي معمول در فتوگرامتري 

گردد. سپس از بردكوتاه به كمك ميدان آزمون كاليبره مي

جسم مورد نظر چندين تصوير بصورت همگرا در دو يا 
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گردد. بر اساس اصول طراحي شبكه اخذ مي  وهلهچند 

، تناظريابي تصويري جهت وهلهر پس از اخذ تصاوير در ه

استخراج نقاط متناظر عكسي انجام شده و مختصات سه 

آيد. به منظور تعيين بعدي ابر نقاط سطح جسم بدست مي

تغييرشكل نقاط سطح شئ، ابتدا بايد نقاط سه بعدي 

مشاهداتي با هم تناظريابي شوند.  وهلهمتناظر در دو 

 128شباهت تعداد  گيرياينكار از طريق مقايسه و اندازه

در مرحله قبل براي هر نقطه  SIFTويژگي استخراج شده 

 وهلهگيرد. اكنون نقاط تناظريابي شده بين دو صورت مي

مشاهداتي بايد به دو گروه پايدار و ناپايدار تقسيم بندي 

بندي شوند. در اين مقاله بر اساس شناخت كاربر اين گروه

ه بعدي نقاط با شود. از آنجاكه مختصات سانجام مي

بدست آمده است، ارتباط  وهلهسرشكني آزاد در هر 

، از طريق وهلههندسي بين دو سيستم مختصات در دو 

برآورد پارامترهاي انتقال متشابه روي نقاط پايدار بين دو 

توان تغيير مختصات بين آيد. اكنون ميبدست مي وهله

ز يك آناليز را پس ا وهلهكليه نقاط پايدار و ناپايدار در دو 

  سنجي نسبي برآورد نمود. داري به عنوان جابجاييمعني

باشد به نكات فني در اين تحقيق كه قابل توجه مي

  شرح زير است:

كاليبراسيون اگرچه دوربين رقومي بصورت پيش -

سنجي قابل گيري جابجاييدر روش پيشنهادي براي اندازه

ي و كاهش گيراستفاده است اما براي افزايش دقت اندازه

خطاهاي سيستماتيك باقيمانده احتمالي، با توجه به 

 وهلهاستحكام باالي شبكه همگراي تصويربرداري، در هر 

 گيرد.بهتر است خودكاليبراسيون دوربين صورت 

گيري عالوه بر كيفيت تصاوير دقت نهايي اندازه -

و پايداري دوربين كه بهتر است دوربين با لنز ثابت باشد، 

م هندسي شبكه تصويربرداري نيز بستگي دارد به استحكا

هاي كه توصيه ميشود بر اساس اصول طراحي شبكه

 فتوگرامتري بردكوتاه اين مهم انجام گردد. 

چون در روش پيشنهادي تارگتها به كنارگذاشته  -

شده است، حساسيت به بافت تصوير مناسب سطح شئ 

ر يابد. هرچه بافت تصويري ضعيفتاهميت دو چندان مي

باشد، تعداد و دقت نقاط سه بعدي بازسازي شده كمتر 

با موفقيت  وهلهشده و تناظريابي نقاط سه بعدي بين دو 

كمتر و ابهام باالتري همراه است. لذا توصيه ميشود در 

صورت عدم وجود بافت رويه شئ، توسط يك پروژكتور يا 

 بصورت فيزيكي بافت مصنوعي ايجاد شود. 

ل تارگت مبنا كه تعداد بر خالف روشهاي معمو -

-سنجي ميمحدودي تارگت با دقت بسيار باال جابجايي

شوند و جابجايي بقيه نقاط سطح شئ با دورنيابي و 

آيند، در روش پيشنهادي خطاي باالتري بدست مي

بواسطه عدم بكارگيري تارگت، با خطاي بيشتري در 

مشاهدات تصويري مواجه هستيم. با اينحال تعداد بسيار 

تر اين نقاط متراكم از سطح شئ نه تنها ضعف فوق را بيش

گيري كند بلكه ميتوان گفت اندازهتا حد زيادي جبران مي

جابجايي براي كل سطح شئ نه نقاط گسسته و فاصله دار 

 گيرد. روي آن صورت مي

نتايج آزمايشات انجام شده نشان داد كه بطور   -

 Yو Xكلي دقت روش پيشنهادي در راستاي محورهاي 

(راستاي متوسط محور اپتيكي دوربينها)  Zبهتر از راستاي 

باشد. در نتيجه بهتر است زاويه عكسبرداري مطابق با مي

 جهت بررسي جابجايي در هر راستا انتخاب شود. 

سنجي مطلق يا به در صورت نياز به جابجايي -

سنجي در اجسام بزرگ، منظور افزايش دقت جابجايي

-تارگت را با روشهاي معمول نقشهميتوان تعداد محدودي 

برداري ژئودتيك جابجايي سنجي مطلق نمود و محدوده 

بين تارگتهاي روي سطح شئ را به كمك روش 

پيشنهادي جابجايي سنجي نسبي كرد. در اين حالت، 

و انتقال مختصات  وهلهتوسط مختصات تارگتها در هر 

 سنجي مطلقنسبي نقاط متراكم مياني به آنها، جابجايي

 تمامي نقاط با دقت و تراكم باالتر قابل انجام است. 

هاي مزيت اين روش نسبت به ديگر روش -

سنجي، عدم تماس مستقيم با جسم، هزينه بسيار جابجايي

گذاري شئ و پايين، سرعت باال بواسطه عدم تارگت

و در نهايت خودكار بودن مراحل  تصويربرداري رقومي

 محاسباتي در اين روش است. 

روش به عنوان مكملي براي روشهاي معمول  اين

- برداري ژئودتيك، قابليت بكارگيري در جابجايينقشه

هاي گودبرداري سنجي ديوارههاي صنعتي، جابجاييسنجي

هاي ساختماني و همچنين و ديواره سدها، بررسي نشست

  در كاربردهاي امنيتي جهت كشف تغييرات را دارد.
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