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 چكیده 

آشلنایی بلا    و  بعدی اشياء و عوارض محيطی از دیرباز از اهداف اصلیی فتلوگرامتری بردکوتلاه بلوده    بازسازی سه
ناپذیر است. نماید، امری اجتنابتر میتر و سریعارزان تر،بعدی را سادهها و ابزارهای نوین که توليد مدل سهروش

عیوم فتوگرامتری و بينایی کامپيوتر مطرح ی که به تازگی در عرصههای پینپتيک و دوربينروش نوین ميدان نور 
آید. در این تحقيق سعی بر آن بوده است که شده است، گامی بزرگ در جهت رسيدن به این اهداف به شمار می

بعدی بررسی شود. نتلای  ااصلا از ایلن تحقيلق     های آن در توليد مدل سهقابیيتو معرفی شده  وش نویناین ر
سازی اجسام کوچکی دارد کله در الارا از عملق    این روش جدید پتانسيا باالیی در مدلکه ااکی از آن است 

يق مبنایی است برای گسترش و ولی تناظریابی در تمامی مناطق موفق نبوده و این تحق ميدان قرار گرفته باشند.
 توسعه روشی که دارای توانایی تناظریابی در کا تصویر باشد. 

  ، تناظریابی بعدیميدان نور، دوربين پینپتيک، فتوگرامتری برد کوتاه، بازسازی سه :های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1

برای نيا به پيرامون است. حيط بعدی اشياء و مبازسازی سه 1کوتاهدبریکی از اهداف اصیی فتوگرامتری 

ااذ  تصاویرکند. استفاده می 3یا غيرفعال 2فعالهای فتوگرامتری از تصاویر ااذ شده توسط سنجنده ،این هدف

داده و ميزان نوری که از نور عبوری از لنز دوربين ارائه  اطالعات کمی در موردشده از این دو نوع سنجنده 

تمامی مجموع از مقدار ثبت شده در یک تصویر کنند. را ثبت نمیرسد طریق هر شعاع نور به تصویر می

توان گفت ، نمیااصی از تصویر در نظر گرفته شود شود و اگر پيکساهای نوری دریافت شده ااصا میشعاع

کند. به دليا این بخش لنز با شعاع نوری دریافتی از بخشی دیگر چه تفاوتی میشعاع نور دریافت شده از یک 

شوند. این اصوصيت بخش اصیی اطالعات بصری از بين رفته و یا بصورت نامناسبی با هم ادغام میااصيت 

                                                           
1-Closerange Photogrammetry  

2-Active 

3- Passive  
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 ،[9]بعدی استشود که یکی از مشکالت اصیی در بازسازی سهدر تصاویر می 4فوکوس شکاباعث ایجاد م

[11] . 

ای از ی اا برکه توانایاست  5های نوین غيرفعال مطرح شده روش تصویربرداری ميدان نوراز روش

توان گفت که ميدان نور ميزان درجات ااکستری را دارا است. در اقيقت میمشکالت تصویربرداری معمولی 

های مختیف که دارای مختصات و زوایای مختیف هستند را با روش های متفاوت دریافت شده از بخششعاع

اگر این تابع بصورتيکه است  6تابع پینپتيک استفاده ازاساس کار این نوع تصویربرداری کند. غيرفعال ثيت می

 . [6]،[1]شونداطالعات بصری صحنه نيز به همراه شعاع نور ثبت میتعریف شود 

 

 تابع پلنپتیک  -2

همچون موقعيت مکانی و جهت دیده پارامترهای متفاوتی دیده شدن دارای  حيط هنگامهر شیء در م

آل را در هر مکان ممکن توان بطور فرضی یک چشم ایدهمی کپینپتيگيری تابع برای اندازهباشد. شدن می

(Vz  ،Vy  ، Vx) تواند تمامی شعاعقرار داد و این چشم می( های نوری که تحت هر زاویه ممکنθ , φ   با هر )

 . [2]کنند را تشخيص دهد( از مردمک چشم عبور میt) و در هر زمان (λطول موجی )

 ااصا :  پینپتيکتابع 

    P (Vx,Vy,Vz,θ,Φ,λ,t)  =P                (1)رابطه                                                                            

آل یک مفهوم ایده(  [4]شودشنااته می 8به نام لوميگراف 7) که در جامعه بينایی کامپيوتر پینپتيکتابع 

آن را بطور کاما برای یک صحنه طبيعی مشخص نمود. واضح است  توان انتظار داشت که بتواناست و نمی

توان بطور همزمان از تمامی نقاط دید به هر طول موا در هر زمان ممکن نگاه کرد. اما با تعریف تابع که نمی

وان سااتار اطالعاتی که بطور بالقوه در دسترس بيننده است را امتحان نمود. ممکن است در تمی پینپتيک

بعد بوده و تصور آن مشکا است. اگر چه بيشتر  7تابع بيش از اد پيچيده بنظر برسد چرا که دارای این ظاهر 

 . [2]ی بصری هستند که برای ما آشناینددهد سااتارهایی از دنياشرح می پینپتيکاطالعاتی که تابع 

ت بطوریکه برای البته الزم به ذکر است که مشکا اصیی این تابع هم همين مساله کیی بودن آن اس

سازی این تابع پارامترهای زمان و طول موا ثابت در نظر گرفته شده و تبدیا به یک تابع پن  پارامتری ساده

 . [11]،[9]شودمی

 

 تعریف میدان نور  -3

یعنی تنها به  (  , θΦو دو بعد جهت  x,y,zبعدی است ) سه بعد موقعيت  5ميدان نور در واقع یک فضای 

یابد. عیت این امر این بعد کاهش می 4برای نمایش به  پارامتر تابع پینپتيک ااتياا داشته و 7از پارامتر  5

بعدی ممکن  4کند مگر اینکه راه عبورش سد شود. ميدان نور است که تابش در طول یک اط تغيير نمی
                                                           
4- Focus  

5- Light Field   

6- Plenoptic  

7- Computer Vision   

8- Lumigraph   
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ت غير مطیوب بعدی به دوعی 5ش نمای 9. افزونگیتابع در فضای اطوط جهت تعبير شوداست بعنوان یک 

اینکه افزونگی باعث پيچيده شدن  شود و دومها میموعه دادهاینکه افزونگی باعث افزایش ابعاد مج : اولاست

نمایش شعاع نوری  این کاهش ابعاد برای ساده سازیدر واقع  شود.تابع بازسازی از نمونه های موجود می

 . [11]،[9]،[7]،[6]تابيده شده است

های مجزا ثبت های معمولی مقدار نور رسيده را بصورت شعاعتوان گفت که عکسیدر یک بيان ساده م

کنند، اما در تصاویر ميدان نور های نوری رسيده به هر نقطه را ثبت میکند بیکه تنها مجموع شعاعنمی

 شود. های نور ثبت میتک شعاعموقعيت و جهت تک

 
 اپتيک توسط چشم انسان. نمایش نحوه ااذ پن  پارامتر تابع پین2شکا 

 

 نمایش میدان نور -3.1

های مختیفی وجود دارد که برای نمایش ميدان نور و یا به عبارت دیگر پارامتری کردن آن روش

-از نقطه تقاطع اطوط با دوصفحه استفاده می ترین روش استفاده از روش دو صفحه است. این روشمتعارف

باشد. بصورت قراردادی سيستم مختصات صفحه قرار داشته تواند مینماید که این نقطه تقاطع در هر جایی 

اواهد بود . یک اط که نشان دهنده جهت است، با اتصال  (s,t)و سيستم مختصات صفحه دوم  (u,v)اول با 

و  1بين مقادیر  tوu,v,sشود. در عما مقادیر ااصا می stای دیگر در صفحه به نقطه uvیک نقطه در صفحه 

شود موقعيت روی هر صفحه بين مقادیر یک چهارضیعی محدب قرار شوند که این عما باعث میمیمحدود  1

 . [11]،[7]،[6]شودناميده می 11بگيرد. این نحوه نمایش صفحه نور 

 

 . نمایش چگونگی عبور یک شعاع نور از صفحات مورد استفاده برای پارامتری سازی ميدان نور 1شکا 

                                                           
9- Redundancy  

11- Light Slab  
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به نقاط  u,vکارا بودن محاسبات هندسی است. تصویرکردن از  ،وه نمایشییک مزیت بزرگ چنين نح

و تنها شاما جبر اطی است. بعالوه تصویر کردن معکوس بوده  11روی صفحه یک نوع تصویر کردن پروژکتيو

 .[11][،9]،[7]،[6]کندنيز از همان تبدیا پروژکتيو استفاده می (u,v,s,t)به  (x,y)از یک پيکسا تصویر 

 

 اخذ داده میدان نور  هایروش 3.1

 12هاآرایه دوربينبه توان ها میهای متفاوتی وجود دارد. از ميان این روشروشبرای ااذ داده ميدان نور 

ها و نياز به فضای ها بعیت بزرگ بودن دستگاهآرایه دوربين .[13]،[12]،[7]اشاره نمودو دوربين پینپتيک 

ی آزمایشگاهی و تحقيقاتی مناسب است و امکان استفاده برای کاربر عادی کاری گسترده تنها برای کاربردها

های نظر ظاهری هيچ تفاوتی با دوربينوجود ندارد. دوربين پینپتيک در واقع یک دوربين دستی است که از 

 . [11]،[9]باشدعادی نداشته و به رااتی برای کاربر عادی قابا استفاده می

  

 ) الف (                                                                            ) ب (                                                 

   Lytroهای سااته شده در دانشگاه استنفورد    ب ( دوربين پینپتيک تجاری توليد شده توسط شرکت آرایه دوربينالف ( .  2شکا 

. در این نوع متفاوت با دوربين عادی استدارای سااتاری ااص و ر داایی پینپتيک از نظدوربين 

دوربين عالوه بر لنز اصیی یک آرایه ميکرولنز نيز مابين لنز اصیی و صفحه سنجنده قرار داده شده است. 

 . [11]،[9]نشان داده شده است 3های معمولی در شکا تفاوت این نوع از دوربين با دوربين

           

               ) ب (                                                                                               ) الف (                               

 )ب ( دوربين پینپتيک با ) الف (  دوربين معمولینمایش تفاوت . 3شکا 

 

                                                           
11- Projective 

12- Camera array  
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  خصوصیات تصویر حاصل از دوربین پلنپتیک  3.1

های معمولی نخواهد اصا از این نوع دوربين به طور قطع همانند تصویر ااذ شده توسط دوربينتصویر ا

رسد ولی اگر با بود. اگر به نمای کیی این تصویر نگاه شود در وهیه اول همانند یک تصویر معمولی به نظر می

نوع از تصاویر با تصاویر توان تفاوت اصیی این تر به این تصویر نگاه شود میدقت بيشتر و بصورت نزدیک

در واقع تصویر کیی تصویری است که از کنارهم قرار گرفتن تصاویر ااصا از آرایه معمولی را دریافت. 

 ميکرولنزها ااصا شده است. 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 (   راستو نمای نزدیک این تصویر ) تصویر (  چپ. نمایش نمای کیی تصویر ااصا از دوربين پینپتيک )تصویر 4شکا 

ااصيت تصویر ااصا از دوربين پینپتيک، توانایی فوکوس ترین ترین و مهمتوان بيان کرد که اصییمی

 اند. هایی است که در هنگام تصویربرداری اارا از فوکوس بودهمجدد بر روی بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نمایش امکان تغيير فوکوس در تصویر ااذ شده توسط دوربين پینپتيک   5شکا 

های ميکرولنزها به تصاویری توان با کنارهم قراردادن پيکساصویر این است که میاصوصيت دیگر این ت

تبدیالتی بر بدین منظور بایستی اند. رسيد که گویی از زوایای دید مختیف از صحنه تصویربرداری ااذ شده
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ااصا  یها تصاویرروی تصویر اصیی صورت بگيرد و مشخص شود که با در کنار هم قرار دادن کدام پيکسا

 . [11]،[9]،[3]شوندناميده می 13که در اصطالح زیرتصویر  اواهند شد

بعدی توان به ایجاد مدل سهبا توليد تصاویر جدید از تصویر اام ااذ شده توسط این دوربين، می

شود پرداات که نکته قابا توجه در این است که این مدل تنها با ااذ یک عکس از شیء مورد نظر ایجاد می

بعدی در فتوگرامتری بردکوتاه، از نظر اقتصادی و زمانی بسيار های توليد مدل سهدر مقایسه با سایر روش که

 به صرفه تر اواهد بود. 

 

 بعدی با استفاده از تصاویر دوربین پلنپتیک . ایجاد مدل سه4

بين پینپتيک اولين گام برای ایجاد مدل سه بعدی، استخراا زیرتصاویر از تصویر اام ااصا از دور

 شود. ااصا از تصویر اام دیده میشبکه تصاویر به ترتيب تصویر اام و  6و  5های شماره باشد. در شکامی

  
 نمایش تصویر اام استفاده شده  . 6شکا

 

  تصاویر ميدان نور استخراا شده از تصویر اام 9*9. نمایش شبکه  7شکا 

                                                           
13- Sub image  
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قرار دارند بعیت نویز تصویر زیر در چهار گوشه آرایه شبکه  تصویر که 12تعداد پس از استخراا تصاویر، 

زیرتصاویر به عنوان مبنا در نظر گرفته شده  9*9تصویر مرکزی شبکه شوند. اذف میپایين  14رزولوشنباال و 

شده و سپس با سایر تصاویر عما شناسایی  (SIFT)  15زیفت  از روشا استفاده و عوارض موجود در تصویر ب

 . [8]شودانجام می 16تناظریابی

  
 ) الف (                                                           ) ب (                                                       

 زیفت تصویری به روش از استخراا عوارض صویر ميدان نور بعدت از استخراا عوارض تصویری  ب (نمونه تصویر ميدان نور قبا الف ( .  8شکا 

 شوند. میآماده  17ها برای محاسبات و انجام سرشکنی باندل داده ،هابا ردیابی عوارض و تناظریابی آن

عکسی ااصا شده و با پردازش آن  18بر نقاط ا ،پس از سرشکنی به روش باندل با دقتی در اد نيم پيکسا

  دست یافت. توان به ابرنقاط متراکم می

 
 وک تصاویر محاسبه شده پس از باندل اجستمنت با دقت متوسط عکسی نيم پيکسا. بی 9شکا 

استفاده شده  Photomodelerافزار بعدی از نرمالزم به ذکر است که برای پردازش اطالعات و توليد مدل سه

 است. 

                                                           
14-Resolution  

15-Scale Invariant Feature Transform (SIFT) 

16-Feature Matching  

17-  Bundle adjustment  
18- Point Cloud  
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 . ابر نقاط بازسازی شده  11شکا 

 ااصا اواهد شد. با برازش سطح به ابر نقاط بازسازی شده مدل اوليه سطح 

 

 . مدل سطح بازسازی شده  11شکا 

بعدی نزدیک به استفاده نموده و به مدل سه 19نگاشت بافتهای از روشسااته شدن مدل سطح،  پس از

 توان دست یافت. واقعيت می

 

 مدل سطح سه بعدی پس از نگاشت بافت.  12شکا 

 

 

                                                           
22- Texture Mapping  
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 گیرینتیجه. 5

رزولوشن دارای  ،عاری از بافتشود که در مناطق افزار دیده میرمبعدی ااصا از این نبا بررسی مدل سه

همانطور که در قسمت ناکافی تناظریابی موفق نبوده و مدلسازی صورت نگرفته است. یا دارای پاراالکس و  کم

ایجاد روشی که است. شود تنها بخش جیوی تصویر تناظریابی موفقی داشته دیده می 8شکا شماره  (ب)

، قيقات در اال انجاممدل را ایجاد کند ضروری به نظر رسيده و در تحتمامی مناطق ابر نقطه و  بتواند در

 برای دستيابی به مدلی کاما و جامع است. افزار هدف توسعه این نرم
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