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 چکیده

باشـد. دقـت بـاالي     مـی  نساختما زبیلتتهیه نقشه ا با آن مواجه هستیمهاي ساختمانی  که در پروژه یمشکالتجمله  از
تر در این زمینه باشـیم. تهیـه ایـن گونـه      هاي بهینه هاي ساختمانی باعث شده است که به دنبال روش گیري مورد نیاز در اندازه

 باشـد.  هاي خاص خود می باشد و همچنین مرحله کارتوگرافی آن داراي دشواري بر می برداري زمینی زمان ها بطریقه نقشه نقشه
هاي رقومی امکـان   درحال حاضر دوربین کاري براي بهبود دقت و سرعت این امر باشد. تواند راه امتري برد کوتاه میروش فتوگر

 هـا عمومـاً   متعددي از زوایاي مختلف تهیه نمود. ایـن دوربـین   توان تصاویر باشند. لذا می برداشت تصاویر به تعداد زیاد دارا می
در تحقیق صـورت   تا محاسبات و نتایج با دقت باالیی بدست آید.ز به کالیبراسیون دارند باشد و براي استفاده نیا غیرمتریک می

تهیه شده است و این تصاویر بـا   متر تصاویر میلی 40 اًبا فاصله کانونی تقریب NIKON-D80گرفته با استفاده از دوربین رقومی
گرفته داراي اختالف ماکزیمم  هاي زمینی صورت گیري ازهآمده از نقاط شاخص با توجه یه اند باشند. نقشه بدست هم متقاطع می

 را تهیه نمود. 1:500توان نقشه  باشند که با این خطا می متر می سانتی 7
 

 غیرمتریک، دوربین فتوگرامتري برد کوتاه، زبیلتنقشه ا :هاي کلیدي واژه
 

 مقدمھ   -1
هنگی، نشستی در ونیز ایتالیا برگزار شد. این به منظور سامان بخشی به امر ثبت و نگهداري میراث فر 1964در سال 

باشد که در آن بر حفظ شکل واقعی بناهاي هنري و  هاي استفاده فتوگرامتري برد کوتاه می نشست از نخستین پایه
) همواره پیشنهاددهنده UNESCOعلمی و فرهنگی سازمان ملل متحد(، تاریخی تاکید شده است. سازمان آموزشی

ها ربرد و در برخی موارد الزام کشوري بوده و خود نیز اقدامات وسیعی براي آموزش و گسترش این کاهاي فتوگرامتر روش
 ]1[در این زمینه انجام داده است.

، گرایشی در 1970باشد. از دهه  متریک میهاي رقومی غیر در فتوگرامتري برد کوتاه اساس کار استفاده از دوربین
تر براي کاربرد در این  هاي غیر متریک پیدا شد. ارزان بودن و کارکرد آسان ري دوربینفتوگرامتري برد کوتاه براي بکارگی

ها،  رخ داد، دوربین 1980 دهه هایی که در اوایل با پیشرفتشود.  ها از جمله دالیل این اتفاق محسوب می دوربین
شخصی در زمینه طراحی شبکه و هاي پردازش داده بر مبناي کامپیوترهاي  گیري فیلم و سیستم هاي اندازه دستگاه

هاي دقیق  گیري هاي فتوگرامتري برد کوتاه به ابزاري قابل رشد براي اندازه تر شدند و سیستم بندي تخصصی مثلث
هاي بزرگ در کارهاي مهندسی تبدیل گشتند. با این حال عرصه استفاده از این تکنولوژي با دو عامل  بعدي در مقیاس سه
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گیري و نیاز به تخصص باال، محدود شده بود. تنها راه فائق آمدن بر این دو مشکل،  وسه اندازهبر بودن پر اصلی زمان
 نمود. در اواخر کرد و به استفاده آسان آن کمک می ها را تقویت می اتوماسیون این پروسه بود که بازدهی این گونه روش

ها به سمت  رامتري بوجود آمد تا این سیستمدار این آمادگی در انجمن فتوگ CCDهاي  با ظهور دوربین 1980 دهه
به علت  1993بعدي با استفاده از فتوگرامتري رقومی تا سال  گیري دقیق مختصات سه اتوماسیون هدایت گردند. اندازه

هاي اولیه سنسورهاي  رزوولوشن تحقق نیافته بود، تا این که در این سال نمونهزمینه دار در  CCDهاي  محدودیت دوربین
CCD ،غالبا تحت عنوان  دار با رزولوشن باال به بازار تجاريStill Video Cameras  با قابلیت ذخیره سازي تصویر به

 ]2.[عرضه شدند On-Boardصورت 
هاي رقومی، استفاده از فتوگرامتري برد کوتاه به عنوان ابزار دقیق  پس از تحوالت صورت گرفته در ساخت دوربین

برداري قرار گرفته و از آن به عنوان دریچه و گذري جهت  مهندسین و متخصصین رشته نقشهگیري، مورد توجه  اندازه
هاي مهندسی (صنایع، پزشکی، میراث فرهنگی، تصادفات و غیره ...) استفاده شد. در  یابی این رشته به تمامی رشته راه

 ردهاي دیگر آن از جمله موارد ذیل اشاره کرد :توان به کارب باشد و می فتوگرامتري برد کوتاه تنها تهیه نقشه مد نظر نمی
هاي قدیمی و همچنین  هاي باستانی و نماهاي ساختمان شناسی و معماري (مستند نگاري سایت باستان •

 بعدي از اشیاء جهت بازسازي احتمالی) ایجاد مدل سه
ایسه با آن کنترل و کیفیت سنجی (نظارت بر کیفیت مدل ساخته شده بر اساس نقشه طرح موجود و مق •

 جهت کنترل و تخمین میزان کار انجام شده)
تعیین ثبات و کارایی کافی  صنعت (کنترل کیفیت خط تولید با استفاده از تصاویر اخذ شده از تولیدات و •

 قطعه مورد آزمایش طبق طراحی انجام شده)
بردن به  هت پیجرم، بازسازي لحظه وقوع حادثه ج کردن صحنه تصادف و امور قضایی و انتظامی (مدل •

 )قضاوت در مورد نحوه ایجاد حادثه چگونگی وقوع آن و
 سازي) شهرسازي (طراحی نماهاي شهري طبق بافت موجود با استفاده از مدل •
 هاي عمرانی همانند : سد، پل و ...) هرفتار سنجی(تعیین جابجایی و تغییر شکل اشیاء و ساز •

باشند. یکی از  گذار میشده از تصویر تاثیر دقت اطالعات استخراج در فتوگرامتري برد کوتاه عوامل مختلفی بر روي
سازي طراحی شبکه در بهبود  باشد. بهینه مهمترین این عوامل هندسه شبکه تصویربرداري و نحوه ترکیب تصاویر می

دي، دقت شود ضمن رعایت معیارهاي اقتصا ها هم از نظر دقت و هم از نظر هزینه موثر بوده و سبب می گیري اندازه
  ]3یري بهبود یابد.[گآمده به طور چشم اطالعات بدست

شود که این کار مستلزم  برداري و متر استفاده می هاي نقشه هاي ازبیلت از نماي ساختمان از دوربین براي تهیه نقشه
توان  ی میبر و کارتوگرافی دشواري است. با توجه به وجود چنین مشکالت سخت و زمان انجام عملیات میدانی بعضاً

فتوگرامتري برد کوتاه را به عنوان رافع چنین مشکالتی مورد توجه و بحث قرار داد و با پیشنهاد این روش و تجربه در این 
 هاي فعلی گام برداشت. استفاده و جایگزین آن با روش ء،توان در جهت ارتقا زمینه می

فتوگرامتري برد کوتاه را به عنوان  ،مختلفدر این پژوهش تالش شده است با انجام تحقیقات علمی و عملی  
 .نیمجایگزین قابل اعتماد معرفی ک
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 پیشینھ تحقیق  -2
 

 )1390میالد موسوي، ناربه طهماسبی و همکاران(
هـاي   هـاي سـنتی و قـدیمی در تهیـه نقشـه جهـت محاسـبات احجـام عملیـات خـاکی بـا روش            در این مقاله روش

سرعت هر یک از آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتـایج حاصـل نشـان     فتوگرامتري برد کوتاه مقایسه شده و دقت و
ـ     داد که فتوگرامتري برد کوتاه در محاسبات احجام عملیات خاکی ژوهش از تارگتهـاي  قابل استفاده خواهـد بـود. درایـن پ

 ]4[یابی اتوماتیک استفاده شده است.کددار براي تناظر
 

 سرشت محمد سعادترضا شیرخانی، مسعود ورشوساز،  علی
واقع در جنـوب ایـران   ریز سد مارون  بعدي سر سهگیري  در این مقاله به بحث و بررسی توانایی فتوگرامتري در اندازه

برداري با دوربین رقومی با قدرت تفکیـک  ي تارگت بر بدنه سر ریز سد تصویردر این پروژه بعد از نصب تعداد پرداخته شد.
ه ژدر ایـن پـرو   هاي مختلف در راستاي تعیین قابلیت فتوگرامتري نهایتاً ت. بعد از انجام تستمگاپیکسل انجام گرف 8 يباال

 ]5[متر دست یافتند. میلی 25/4به صحت 
 

 پور، پرستو توکلیهادي بابا
ن بررسـی انجـام   بر روي یک قطعـه از پیکـا  در این تحقیق به دلیل عدم در اختیار داشتن فایل طراحی بدنه پیکان،  

براي عکسبرداري استفاده گردید. بعد از نصب شـبکه   Canon Pro 90 IS در این پروژه از دوربینگیر پیکان). گرفت(گل
برداشت گردیدنـد. بعـد از محاسـبات دو روش    ط به روش زمینی تارگت بر روي گلگیر و عکسبرداري آن مختصات این نقا

متـر   میلـی  343/0با یکدیگر در بهترین حالت در حـدود  نتایج با یکدیگر مقایسه شدند و در نهایت اختالف مختصات نقاط 
 ]6[متر ارتفاعی ارزیابی گردید. میلی 432/0مسطحاتی و 

 
 حسن عسگري، مسعود ورشوسازمحمد

جـا  ار زیر خاکی کشف شـده اسـت. در این  سازي ظروف سفالی یا آثبررسی فتوگرامتري در ترمیم و بازدر این تحقیق، 
از روش فتوگرامتري بـرد کوتـاه اسـتفاده شـد. قطعـاتی را کـه       ت و استخراج نقاط مرزي بعدي قطعا سهبراي تشکیل مدل 

(مقایسه شعاع انحناء مرز و رویه  هاي هندسیباط آنها از پارامترداراي مرز مشابه هستند پیدا نموده و جهت اطمینان از ارت
کردن قایسه پارامترهاي هندسی جهـت پیـدا  مفقط از  که داراي مرز مشابه نیستندقطعات) استفاده شد و در مورد قطعاتی 

شده نشان دادند که استفاده از روش فتوگرامتري برد کوتاه و شعاع انحناء ترکیـب   هاي انجام ارتباط استفاده گردید. بررسی
 ]7[باشد. سازي آثار باستانی میبسیار مناسبی براي باز
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 فلوچارت  -3

 

 مراحل انجام کار  -4
تایج و نیز تسهیل در روند تناظریـابی  نانطور که در فلوچارت به آن اشاره شد به منظور ایجاد مرجعی براي کنترل هم

اند. مراحـل   ها به طور پراکنده در محدوده مورد مطالعه چسبانده شده ایم. این تارگت هایی نموده تارگت نصب نقاط اقدام به
 زیر جهت برداشت زمینی و عکسی اجرا گردید:

 . مختصات نقاط زمینی1 جدول
 X Y Z ردیف

1 995.310 1004.480 104.197 
3 995.680 1006.741 103.563 
5 994.421 1007.381 103.061 
7 993.031 1001.615 101.750 
8 993.457 1000.843 101.733 
9 994.136 1004.125 100.994 
10 994.188 1003.761 101.722 
11 995.724 1005.321 101.712 
12 992.231 1004.970 102.162 
14 993.669 1003.055 103.723 
16 992.247 1005.015 104.087 
17 992.251 1005.015 103.402 
18 990.923 1002.547 103.874 
19 993.091 1006.603 104.232 

 

 کالیبراسیون

 
 ها تارگت انتخاب

 
 نقطه 4 حداقلبرداشت 

 
 عکسبرداري

 
 استفاده از نرم افزار

 بعدي توجیه مدل سه

 
 نقشه

 
  جدول مختصات

 
 ها مقایسه مختصات

 

 نتایج
 

 برداشت زمینی
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اندازه  ،هاي عکسبرداري از شئ ایستگاهمتر) و فاصله  میلی 35شده ( فاصله کانونی انتخاب بر : بناها . انتخاب تارگت1
 باشد. دار بوده و هر کدام داراي شماره منحصر به فرد میها کد گردید. این تارگت بمتر انتخا سانتی 10ها  تارگت
از دو  بعدي نقاط  مختصات سه 1هاي نواري و تارگت Leica TC705: با استفاده از دوربین ها . برداشت زمینی تارگت2

فاده گردید. اوت برداشت گردید و میانگین مختصات نقاط از دو ایستگاه به منظور باالبردن دقت نقاط استایستگاه متف
 نشان داده شده است. .1نتایج حاصله در جدول 

ایم. این  بوده براي عکسبرداري استفاده نموده NIKKORکه مجهز به لنز  NIKON D80. در این مطالعه از دوربین 3
باشد و براي استفاده باید کالیبره شود. کالبیراسیون بوسیله عکسبرداري از نقاط  متریک میدوربین دوربین غیر

 آورده شده است.  .2جدول و نتایج آن در فته دار صورت گر مختصات
 

  . پارامترهاي کالیبراسیون دوربین2دولج

Largest Residual 0.7653 K1 7.47×10-5 

RMS Residual 0.1716 K2 1.71×10-7 

Focal Length 34.2637 P1 5.229×10-6 

X0 11.9647 P2 7.34×10-5 

Y0 8.1678   
 
 

هایی به صورت  متر انتخاب گردید و عکس 10تا  5هاي عکسبرداري از شئ بین  : فاصله ایستگاه. عکسبرداري 4
ده شود. این امر در ها دی نقطه از تارگت 6ها طوري انتخاب شد که در هر عکس حداقل  متقاطع گرفته شد. پوشش عکس

 گذارد. سرعت مرحله تناظریابی اتوماتیک تاثیر بسزایی می

 DLT ۲معادالت   -5
ود از روش تبدیل مستقیم براي رسیدن به فضاي شهاي غیرمتریک استفاده  هنگامی که در فتوگرامتري از دوربین

 ان استفاده نمود.تو به منظور این تبدیل از دو مدل زیر می کنیم. تصویر از فضاي شئ استفاده می
 پارامتري 8تبدیل پروژکتیو   -DLT                                   2تبدیل  -1
شود که جابجایی ارتفاعی نداشته باشیم. در هر دو تبدیل فوق  پارامتري در صورتی استفاده می 8از تبدیل پروژکتیو 

رامترهاي کالیبراسیون دوربین وجود ندارد. روش پاحل اولیه نیست یعنی در آنها نیازي به  3عکسی نیازي به مختصات
 ]8[معادالت آن به شرح زیر است. باشد که می DLTمورد استفاده در این تحقیق روش 

 

1 Tape 
2 Direct Linear Transformation 
3 Photo Coordinate 
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ها از آنها  توان بدون تغییر مختصات دهند می را در خود جاي میتوجیه داخلی پارامترهاي  DLTمعادالت چون 
شود زیرا در این معادله  هاي توجیه داخلی حل می به المان یع و هم تقاطع بدون نیازهم ترف DLT. به کمک استفاده نمود

کالیبراسیون همزمان با حل  در روش سلف شود. بعدي تبدیل می یک فضاي دو بعدي حقیقی به فضاي حقیقی سه
Bundle یون پارامترهاي توجیه کالیبراس روش سلفید. در آ اعوجاجات عدسی بدست می از جملههاي توجیه داخلی پارامتر

 ]9[.خواهد شدپارامتر  11بیشتر از    DLTپارامترهاي بنابراین  شود. اضافه می DLTبه معادالت  داخلی
نمایش داده شده است. به منظور اینکه  .3ها با استفاده از روش برد کوتاه بدست آمده که در جدول  مختصات تارگت

نیاز است اما مختصات زمینی سه تارگت  حداقل بهتصات یکسان باشد ها در دو لیست مخ گیري سطح مبناي اندازه
از چهار تارگت درجه اطمینان باالتري دارد و همچنین با انتخاب دو نقطه در سطح نزدیکتر و دو نقطه در سطح استفاده 

 . رود دورتر استحکام تبدیل هندسی باالتر می
 وگرامتريها از روش فت . لیست مختصات بدست آمده تارگت3جدول

 X Y Z X (prec) Y (prec) Z (prec) ردیف
1 995.304 1004.449 104.164 0.006 0.009 0.008 
2 993.015 1007.665 102.508 0.013 0.015 0.004 
3 995.695 1006.694 103.550 0.004 0.007 0.003 
5 994.439 1007.355 103.054 0.006 0.008 0.002 
7 993.047 1001.633 101.758 0.006 0.004 0.002 
8 993.479 1000.874 101.740 0.007 0.006 0.002 
9 994.133 1004.108 101.018 0.015 0.014 0.003 

10 994.184 1003.749 101.735 0.008 0.007 0.002 
11 995.727 1005.229 101.721 0.008 0.018 0.002 
12 992.250 1004.955 102.164 0.007 0.004 0.003 
13 992.869 1000.886 103.197 0.006 0.006 0.003 
14 993.669 1003.058 103.706 0.008 0.003 0.005 
15 992.585 1001.472 103.557 0.021 0.007 0.006 
16 992.256 1005.008 104.082 0.007 0.004 0.003 
17 992.267 1005.004 103.397 0.006 0.004 0.003 
18 990.927 1002.545 103.873 0.012 0.007 0.005 
19 993.091 1006.614 104.238 0.006 0.007 0.004 

 

 نتایج  -6
آورده شده است که بیشترین اختالف در . 4در نهایت اختالف مختصات دو روش فتوگرامتري و زمینی در جدول 

ختصات دو روش محاسبه باشد. همچنین فواصل چند نقطه مشخص با استفاده از م می متر سانتی 15/5به میزان  3نقطه 
 آمده است. .5گردیده است که مقادیر و اختالف آنها در جدول 
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 رجع به رنگ سبز نشان داده شده است.ها، نقاط م اختالف مختصات. 4 جدول

 DX (cm) DY(cm) DZ(cm) RMSE(cm) ردیف
1 0.64 3.07 3.33 4.57 
2 -1.26 -0.57 -0.02 1.38 
3 -1.48 4.75 1.34 5.15 
5 -1.77 2.59 0.74 3.23 
7 -1.57 -1.79 -0.79 2.51 
8 -2.24 -3.09 -0.72 3.89 
9 0.26 1.68 -2.40 2.94 

10 0.35 1.19 -1.28 1.78 
12 -1.92 1.51 -0.19 2.45 
14 -0.05 -0.29 1.68 1.71 
16 -0.92 0.70 0.48 1.25 
17 -1.60 1.13 0.46 2.01 
18 -0.35 0.25 0.14 0.45 
19 0.05 -1.14 -0.55 1.27 

 
 
 

 ها به دو روش و اختالف آنها طول. اندازه 5جدول 

 )cm( اختالف طول )m( طول فتوگرامتري )m( توتال طول نقطه انتها نقطه  ابتدا ردیف

1 17 12 1.241 1.235 0.6 

2 16 19 1.804 1.817 -1.3 

3 10 9 0.816 0.803 1.3 

4 17 16 0.685 0.685 0.0 

5 7 10 2.438 2.403 3.5 

6 18 10 4.094 4.079 1.5 

7 9 19 4.209 4.211 -0.2 

8 9 5 3.867 3.844 2.3 

9 18 3 6.349 6.329 2.0 
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(a) 

  
(c) (b) 

 PhotoModelerافزار  ) دو نما از نقشه تهیه شده در نرمb,c) تصویري از نماي کلی ساختمان  .a. 1شکل 

 

 گیری نتیجھ  -7
توان با استفاده از فتوگرامتري برد کوتاه و دوربین غیرمتریک به نتایج خوبی  اال به آن اشاره شد میهمانگونه که در ب

 تر الزم است نکات زیر را رعایت نمود.  براي تهیه نقشه ازبیلت نماي ساختمان رسید. البته براي رسیدن به دقت مناسب
ها با هم  لت تصویربرداري آن است که محور دید دوربینتاثیر مستقیم جانمایی دوربین بر روي دقت نقاط: بهترین حا

درجه باشد. بهتر است براي رسیدن به استحکام هندسی بیشتر دوربین  60متقاطع بوده و زاویه تقاطع آنها نیز نزدیک به 
 ها از ارتفاعات مختلف انجام شود. عکسبرداريبر روي یک سطح صاف قرار نداشته باشد یا به عبارتی 

ویه قرائت نقاط بر روي دقت مختصات آنها: همانگونه که در برداشتهاي زمینی نیز با وجود ابزار با دقت باال تاثیر زا
توان با زاویه  اي که از دو نقطه با زاویه بسته قرائت شده را بدست آورد در اینجا نیز نمی توان مختصات دقیق نقطه نمی
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متر ایجاد نموده است که از  سانتی 10یکی از نقاط خطایی در حد بسته مختصات دقیقی را بدست آورد. این مساله در 
 ایم. لیست نقاط حذف کرده

تر بهتر است نقاط کنترل در  آوردن مختصات دقیق تاثیر انتخاب و پراکندگی نقاط کنترل در محاسبات: به منظور بدست
بودن نقاط در یک سطح  ). همچنین پراکندهباشد هاي متفاوت انتخاب شوند (منظور از عمق فاصله دوربین تا شیء می عمق

 تاثیر بسزایی در دقت نقاط دارد.

 مراجع  -8
، نشریه 1379، نقشه برداري بناهاي تاریخی به روش فتوگرامتري برد کوتاهمالیان عباس،  –ذوالفقاري محمود  .1

 200علمی تخصصی مهندسی نقشه برداري، دانشکده فنی دانشگاه تهران، صفحه 
، بررسی روشهاي تعیین جا به جایی ساختمان با تاکید بر فتوگرامتري برد کوتاهوساز مسعود، ورش –غفاري امید  .2

 3تا  2، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی نقشه برداري، صفحه 1385
، دانشگاه بررسی پارامترهاي موثر در طراحی یک شبکه فتوگرامتريورشوساز مسعود،  –فرنود احمدي فرشید  .3

 1اجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی نقشه برداري، صفحه خو
بررسی محاسبه احجام عملیات خاکی با استفاده از حیدري مظفر مرتضی،  –طهماسبی ناربه  - میالد موسوي .4

 90، همایش ژئوماتیک روشهاي فتوگرامتري برد کوتاه
اه فتوگرامتري برد کوتاه در اندازه بررسی جایگ، محمد سرشت سعادت - مسعود ورشوساز -رضا  شیرخانی علی .5

 90همایش ژئوماتیک ، گیري دقیق سرریز سد مارون
همایش ، بررسی دقت فتوگرامتري برد کوتاه در مدلسازي تجهیزات صنعتیپرستو،  توکلی -باباپور هادي  .6

 90ژئوماتیک 
، همایش ژئوماتیک ستانیکاربرد فتوگرامتري در ترمیم و بازسازي آثار با، مسعود ورشوساز -محمدحسن  عسگري .7

90 
 ، برداري نقشه عمران مهندسی کارشناسی، دوره انتشارات دانشگاه تهران، فتوگرامتري تحلیلی، عزیزي محمود، .8

1383 
 1391انتشارات دانشگاه تهران، موسسه ، فتوگرامتري رقومیامینی جالل،  .9
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