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چکیده
باوجوداينکه فتوگرامتري برد کوتاه در حوزه مهندسي عمران بهويژه جابجايي سنجي سازههاي بزرگمقیاس خیلي متداول نشده است،
اما پروژههاي موفق اجراشده در اين زمینه گوياي پتانسیل باالي اين روش در اين حوزه است .امروزه با در دسترس بودن دوربینهاي پیشرفته
رقومي ارزانقیمت ،امکان اخذ و پردازش نرمافزاري تصاوير رقومي و درکل کمهزينهتر و آسانتر شدن پیادهسازي سیستمهاي فتوگرامتري،
امکان بهکارگیري بیشازپیش فنهاي فتوگرامتري بهعنوان جايگزيني براي روشهاي سنتي جابجايي سنجي ،توجیههاي بیشتري يافته است.
اين مقاله يک روش نوين نظارت و بررسي سازههاي بزرگمقیاس بر اساس نظارت بصري را بیان ميکند .اين روش ،تشخیص جابجايي سازهها
بر اساس روشهاي فتوگرامتري و بینايي ماشین با استفاده از آنالیز تصاوير اخذشده بهوسیلهي پهپاد را امکانپذير ميسازد .در اين تحقیق
با علم بر اينکه جابجايي سازه موردمطالعه در يک بازه زماني کوتاه نزديک به صفر است؛ روش فتوگرامتري پهپاد مبنا مورد ارزيابي قرار
گرفت؛ به اين صورت که مختصات بهدستآمده براي دو اپک باهم مقايسه شده و اختالف بهدستآمده بیانگر دقت روش مذکور ميباشد.
عالوه بران با طراحي يک ابزار براي سنجش صحت روش فتوگرامتري ،تغییري مشخصي در موقعیت دونقطه در مرحله دوم داده شد و میزان
جابجايي اين تغییر با استفاده از روش ارائهشده موردبررسي قرار گرفت .با توجه بهدقت بهدستآمده که  7/93میليمتر ميباشد ،ميتوان
نتیجه گرفت که ترکیب سیستم هواپیماي بدون سرنشین و روشهاي فتوگرامتري و بینايي ماشین ميتواند به بهبود کیفیت و دقت نظارت
سازهها کمک کند.
واژگان کلیدی :جابجايي سنجي سازههاي بزرگ ،فتوگرامتري ،بینايي ماشین ،پهپاد

* نويسنده رابط
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جابجایی سنجی سازههای بزرگ با استفاده از فتوگرامتری پهپاد مبنا

جابجايي سنجي سازههاي بزرگ با استفاده از فتوگرامتري پهپاد مبنا

 -1مقدمه
با توجه به مشکالت زيستمحیطي ،اقتصادي و
اجتماعي ،افزايش طول عمر سازهها بهمنظور استفادهي
مؤثر ،يک نیاز اساسي ميباشد .بدين منظور ،تمرکز بیشتري
بر روي نظارت ،بازسازي و نگهداري سازهها الزم است .از
طرفي نظارت سازههاي بزرگمقیاس ازنظر زماني ،طوالني و
ازنظر فني ،پیچیده است.
رفتار سنجي سازهها به روشهاي مختلفي صورت
ميگیرد .ازجملهي اين روشها ،ميتوان به روشهاي
میکروژئودزي ،سیستم تعیین موقعیت جهاني (،)GPS
استفاده از لیزر اسکن ،روشهاي فتوگرامتري برد کوتاه و
استفاده از ابزارهاي دقیق و تجهیزات مکانیکي اشاره کرد.
روشهاي میکروژئودزي عالوه بر اينکه روشهاي دقیقي
هستند؛ اما نیاز به استقرار بر روي نقاط ثابت دارند .همچنین
دقت پیمايش در اين روش ،وابسته به هندسه توزيع اين نقاط
ميباشد .همچنین استفاده از اين روشها بسیار زمانبر و
پرهزينه است .درروشهاي مبني بر لیزر اسکن نیز مانند
روشهاي میکروژئودزي براي مدلسازي و اندازهگیري نیاز به
نقاط مناسبي براي استقرار تجهیزات ميباشد .اين نقاط بايد
کام ا
ال ثابت ،بدون لرزش و حرکت و همچنین فاصله آنها تا
بدنه سازه بسیار کم باشد؛ بهطوريکه دقت حاصل از اين
روشها وابسته به همین فاصله ميباشد .با توجه به قابلیت
روشهاي فتوگرامتري ازجمله پايین بودن هزينه ،سرعت و
دقت باال ،عدم تماس مستقیم با جسم ،نامحدود بودن نقاط
انتخابي براي رفتار سنجي ،قابلیت استفاده در مناطق پرخطر
و غیره ،ميتوان گفت اين روش بسیاري از محدوديتهاي
روشهاي قبل را برطرف ميکند؛ اما اين روشها نیز در
سازههاي بزرگمقیاس و سازههايي که نیاز بهدقت و جزئیات
بیشتري از سازه بهمنظور نظارت دارند با محدوديت مواجه
است ،زيرا نميتوان از تمام قسمتهاي سازه جزئیات نقاط
سازه را موردبررسي قرارداد .همچنین امکان تصويربرداري در
هر ارتفاع و فاصله دلخواه از سازه میسر نميباشد.
با توجه به اينکه پهپاد که در هر ارتفاع و هر فاصلهاي از
سازه امکان تصويربرداري را فراهم ميکند؛ هدف از اين مقاله
بررسي و ارزيابي امکان استفاده از روشهاي فتوگرامتري و
بینايي ماشین با استفاده از تصاوير اخذشده توسط پهپاد
ميباشد .دقت ،محدوديت و مزاياي اين روش موردبررسي
قرار ميگیرد.

16

ساختار اين مقاله به اينگونه است که در ادامه بهمرور
کارهاي گذشته درزمینه جابجايي سنجي سازهاي بزرگ با
استفاده از فتوگرامتري ،پرداختهشده است؛ سپس مراحل
کامل روش پیشنهادي و روند انجام آن توضیح دادهشده
است و در بخش بعد نتايج مورد ارزيابي قرارگرفته و سپس
به بحث و نتیجهگیري پرداختهشده است.

 -2پیشینه تحقیق
ايدهي استفاده از فتوگرامتري بهمنظور اندازهگیري
میزان تغییر شکل سازهها در اثر فشارهاي مکانیکي ،در ابتدا
توسط  Peterو  Ransonدر سال  7392معرفي گرديد .به
اين منظور فنهاي نوري اندازهگیري ،شامل پردازش تصوير
و مقايسهي عددي (بهمنظور اندازهگیري میزان تغییر شکل
سازهها) معرفي شد [ .]7در ادامه روشهاي سهبعدي بررسي
نقاط و استفاده از چند دوربین براي اندازهگیري ،توسعه
يافت بهطوريکه امروزه از اين روشها و با استفاده از ديد
استريو تغییر شکل و هندسه سازههاي بزرگ موردبررسي
قرار ميگیرد Bales .و  Hiltonدر سال  7391انحراف
عمودي میلهي فوالدي را بررسي کردند؛ که در اين تحقیق
از دوربین  Zeiss UMKو تارگتهاي مات استفاده شد.
بهمنظور کنترل شبکه از نقاط کنترل نقشهبرداري استفاده
کردند [ .]2در سال  Gerd Maas 7339و همکارانش
پتانسیل فتوگرامتري در تعیین مختصات نقاط روي سد را
مورد ارزيابي قراردادند .از دوربین  Kodak DCS460و
تارگتهاي بازتابنده استفاده کردند؛ و بهمنظور کنترل شبکه
از نقاط کنترل و ايجاد شبکه ژئودتیکي استفاده کردند و
بهدقت  2تا  9میليمتر رسیدند[ .]9در سال Fraser ،2222
و  Riedelاز فتوگرامتري بهمنظور تغییر شکل میلهي
فوالدي داغ شده ،در زمانهاي مختلف استفاده کردند.
درروش پیشنهادي سه دوربین بهمنظور اندازهگیري تغییر
شکلهاي حرارتي میله به کار رفت .به دلیل تغییر ابعاد میله
در زمان سرد شدن ،تارگت هاي مخصوصي روي میله نصب
ميشود؛ و در مراحل سرد شدن اندازهگیري ميشوند .اين
مطالعه نشان ميدهد که تکنولوژي تصوير مبنا در
محیطهاي خشن و ناگوار که ساير روشهاي اندازهگیري
نميتوانند مورداستفاده قرار گیرند ،نیز کاربرد دارد [.]4
در سال  Calvin Li 2222و همکارانش جابجايي سنجي
بناي تاريخي در اثر حفاري را مورد ارزيابي قراردادند .در اين

 -3مبانی و روند انجام پروژه
همانطور که ذکر گرديد ،هدف از انجام اين پروژه بررسي
امکان استفاده از فتوگرامتري پهپاد مبنا بهمنظور تعیین میزان
جابجايي سازهها ميباشد .جهت بررسي میزان جابجايي يا
نشست سازه نیاز به بررسي سازه در بازههاي زماني مشخص
ميباشد .در اين تحقیق ضرورت استفاده از پهپاد بهمنظور
تعیین اين جابجاييها بررسيشده است .بدين منظور در اين
بخش مراحل انجام روش موردنظر ،بیانشده است.
شکل  7فلوچارت روش موردنظر بیانشده است .مرحله
اول شامل طراحي شبکه ،تارگت گذاري ،تعیین دوربین
تصويربرداري و پارامترهاي مناسب پرواز و طراحي مکان نصب
تارگت و پارامترهاي مناسب براي پرواز و تعیین مختصات
نقاط کنترل با روشهاي میکروژئودزي ،ميباشد .در ادامه
بهصورت کامل هرکدام از اين مراحل بیان گرديده است.
فاز مطالعاتي و طراحي هاي اولیه

برداشت اپک اول

برداشت اپک اول

کالیبراسیون

کالیبراسیون

انجام پرواز و برداشت

انجام پرواز و برداشت

مشاهدات

مشاهدات

انجام محاسبات
سرشکني و تعیین
مختصات نقاط

انجام محاسبات
سرشکني و تعیین
مختصات نقاط

مقايسه نتايج و تعیین میزان جابجايي
شکل -7فلوچارت روش پیشنهادي
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تحقیق از دوربین  Fujifilm MX2700و تارگتهاي بازتابنده،
استفاده شد .از نقاط کنترل و روش میکروژئودزي بهمنظور
کنترل شبکه استفاده کردند؛ و درنهايت بهدقت  2میليمتر
در نرمافزار  Elcovision 10رسیدند [ .]1انحراف ناشي از باربر
روي پل بتني در سال  2229توسط  Jaureguiبررسي شد؛
که در آن از دوربین  Kodak DCS5660و تارگت هاي مات
استفاده شد؛ و بهمنظور کنترل شبکه از نقاط کنترل
نقشهبرداري استفاده شد [ .]6همچنین  Jaureguiاندازهگیري
تغییر شکل عمودي پلها بهوسیلهي فتوگرامتري برد کوتاه را
بررسي نمود .بدين منظور يک میله فشرده فوالدي را بهعنوان
نمونه شبیهسازيشدهي آزمايشگاهي در نظر گرفت و میزان
جابجايي در نقاط مختلف میله را با استفاده از روش
پیشنهادي و همچنین يکسري شاخصهاي مدرج خیلي
دقیق اندازهگیري کرد نتايج جابجايي اندازهگیري شده با
استفاده از روش فتوگرامتري در مقايسه با شاخص به کار
گرفتهشده ،حدود  2تا  72درصد اختالف داشت [.]1
در سال  Jiang 2272و همکارانش تغییر شکل پل
فوالدي را براثر بارگذاري بررسي کردند .در اين تحقیق از
دوربین  Kodak DCS660و  Kodak proSLR/nاستفاده
کردند؛ و تارگتهاي بازتابنده بر روي سهپايه قرار داده شد.
بهمنظور کنترل شبکه از تارگتهاي همتراز و متد RDC
استفاده کردند و بهدقت  7میليمتر در جهت x, yو دقت 2
میليمتر در جهت  zرسیدند [.]9
 Daniel J Cerminaroدر سال  ،2274جابجايي سنجي
ديوار حائل بین باندهاي غیر همسطح اتوبان را در دو اپک
زماني ارزيابي کرد .در اين تحقیق از دوربین Nikon D5100
و تارگت هاي بازتابنده روي ديوار استفاده شد .جابجايي
سنجي بر اساس منطبق سازي ابر نقاط انجام گرفت؛ و
نرمافزارهاي  Agisoftو  Cloud Compareاستفادهشده و
درنهايت بهدقت  1میليمتر رسیدند [.]3
در تمام تحقیقات انجامگرفته در فاصلهاي مشخص از
سازه تصويربرداري انجامگرفته است که در سازههاي بزرگ با
مساحت و ارتفاع زياد تمامي جزئیات سازه و همه نقاط روي
بدنه قابلدسترسي نیست .در سازههايي همانند سد ،ديوار
حائل و برجها نميتوان با تعدادي اندک تصوير و بررسي تعداد
محدودي نقاط کنترل بهدقت و صحت مناسب رسید؛ زيرا اين
نقاط بايستي در تمام قسمتهاي سازه پخششده باشند؛ و
در صورتي ميتوان از تمامي نقاط عکسبرداري کرد که يا در
فاصلهاي دور از سازه عکسبرداري شود که اين روش مسلم اا

باعث کاهش دقت ميشود [ ]72و يا اينکه در فواصل نزديک
و در چندين رن پرواز بهطوريکه از باال تا پايین سازه پوشش
داده شود؛ که اين روش باعث افزايش دقت و صحت دادهها و
محاسبات ميشود .با استفاده از روش فتوگرامتري پهپاد مبنا
بهراحتي قابلاجرا ميباشد .اين روش تاکنون بهمنظور
جابجايي سنجي سازههاي بزرگ انجام نگرفته است.

جابجايي سنجي سازههاي بزرگ با استفاده از فتوگرامتري پهپاد مبنا

 -1-3طراحی شبکه
طراحي شبکه مهمترين عامل جهت رسیدن به
دقتهاي موردنظر با اعمال قیودي بهمنظور استحکام بهینه
شبکه و دستیابي به نتايج مطلوبتر تلقي ميشود .هدف از
اين طراحي چیزي جز ارضاي معیارهايي نظیر دقت ،قابلیت
اطمینان و هزينه نميباشد.
در طراحي شبکه پارامترهايي نظیر فاصله پهپاد تا سازه،
فاصله زماني تصويربرداري ،تعداد تصاوير ،فاصله و تعداد رن
هاي پروازي بايد طراحي شود .درروند طراحي شبکه
کمترين و بیشترين فاصله از سازه برآورد ميشود که بايستي
فاصله از سازه بهمنظور تصويربرداري در اين بازه قرار داشته
باشد؛ که در [ ]77بهتفصیل تمامي فرمولها و مراحل به
دست آوردن اين فواصل توضیح دادهشده است.
يکي از پارامترهاي طراحي شبکه ،هندسه تصويربرداري
است که اين پارامتر با توجه به نرمافزار مورداستفاده
( )Agisoftبهگونهاي طراحيشده که زاويه تصويربرداري
بهصورت عمود بر سطح سازه و يا تارگت باشد.

شکل -9تارگت مورداستفاده

 -4پیادهسازی روش
بعد از طراحيهاي پروژه بهصورت تئوري ،بايستي به
پیادهسازي روش مذکور بر روي سازه موردمطالعه پرداخت
در اين بخش تجهیزات و منطقه موردمطالعه و مراحل اجراي
پروژه توضیح دادهشده است.

 -1-4تجهیزات و منطقه موردمطالعه
با توجه به دسترسي و امکان نصب تارگت و پرواز در
فاصله طراحيشده رو به روي سازه ،يک سوله در دانشگاه
خواجهنصیرالدين طوسي به ابعاد  72×41×9mm3بهعنوان
سازه موردمطالعه انتخاب شد (شکل ( 4ب)).
بهمنظور تصويربرداري از سازه موردنظر از پهپاد
 Inspire1استفادهشده است .مشخصات پهپاد مورداستفاده
در جدول  7ذکرشده است.

شکل -2نحوهي تصويربرداري از سازه که بايستي محور دوربین عمود
برسازه باشد

 -2-3تارگت گذاری
با توجه به فاصله تصويربرداري و طراحي شبکه ،شعاع
تارگت هاي مورداستفاده طراحي ميشود .با توجه به اينکه
از نرمافزار  Agisoftاستفادهشده است از تارگتهاي کد دار
اين نرمافزار بدين منظور استفاده ميشود .قطر تارگت از
فرمول ( )7به دست ميآيد.
()7

H
) * I res
f

الف)

(Dt  n

که در آن  Hفاصله از سازه f ،فاصلهي کانوني دوربین و
 I resاندازه پیکسل دوربین ميباشد .با توجه به اينکه
حداقل قطر تارگتها در تصوير بايستي بیشتر از  92پیکسل
باشد (با توجه به پیشنهاد نرمافزار)؛ مقدار  nبرابر 92
ميباشد.
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ب)
شکل -4الف)  UAV Inspire 1ب) سازه موردمطالعه (سوله در
دانشگاه خواجهنصیرالدين طوسي)

ارتفاع تصويربرداري
پوشش عرضي

%62

پوشش طولي

%92
2

مدل پهپاد

DJI Inspire 1 T600

وزن

 2391گرم

باتری

لیتیوم پلیمر  6سل |با
ظرفیت  4122میليآمپر |
 79دقیقه پرواز مداوم

تعداد رن هاي پروازي

دوربین

X3 FC350 12.76M

تعداد تصاوير در هر رن

12

دوربین اصلی

 72/1مگا پیکسلي

فاصله از سازه

 71متر

سایر امکانات دوربین

مجهز به  GPSبا دقت باال و
قابلیت برنامهريزي پرواز

سایر امکانات دوربین
مدل گیمبال
زاویه دید FOV

مجهز به سیستم
تثبیتکننده تصوير –
محدوده ايزو  722الي 9222
Gimbal ZENMUSE
X3
34°

با توجه به فاصله تصويربرداري و طراحي شبکه ،شعاع
تارگت هاي مورداستفاده برابر  91میليمتر ميباشد؛ و
همچنین تعداد  23تارگت بر روي بدنه سازه در سه الين
نصب گرديد.
با توجه به پارامترهاي طراحي شبکه و فضاي اطراف
سازه ،فاصله بهینه پهپاد از سازه برابر  71متر در نظر گرفته
شد .همچنین با توجه به پوشش طولي و عرضي
محاسبهشده براي تصويربرداري ،دو رن پرواز و تعداد 12
تصوير در هر رن در نظر گرفته شد .شکل  1جانمايي
ايستگاههاي تصويربرداري را نشان ميدهد.

شکل -1جانمايي ايستگاههاي تصويربرداري

با توجه به پارامتر کشیدگي تصوير سرعت پرواز براي
پهپاد يک متر بر ثانیه و زمان تصويربرداري هر يک ثانیه
يک تصوير طراحي گرديد .پارامترهاي اصلي در طراحي
پرواز در جدول  2مشاهده ميشود.

دو اپک تصويربرداري در يک روز و با اختالفزماني دو
ساعت انجام ميشود .با علم به اينکه در بازه زماني دو ساعت
سازه جابجايي ندارد ،يا اين جابجايي به سمت صفر میل
ميکند ،بررسي روي تارگت ها انجام ميشود .مختصات
سهبعدي بهدستآمده در دو اپک متفاوت ،بايستي برابر هم
باشند .همچنین براي اطمینان بیشتر يک جابجايي مصنوعي
ايجاد گرديد و اين جابجايي بررسي شد .بدينصورت که از يک
مقیاس بار دقیق با دقت صدم میليمتر استفاده شد .دو تارگت
با دقت باال بر روي کولیس قرارداد شد و اين کولیس بر روي
سازه نصب گرديد( .شکل  .)6در اوپک اول از اين تارگت ها
تصويربرداري شده ،نتايج پردازششده و به تارگت ها مختصات
سهبعدي داده ميشود .در مرحله بعد کولیس به يک اندازه
مشخص جابجا ميگردد .تصويربرداري در مرحله دوم نیز انجام
ميگیرد و بعد از پردازش به تارگت هاي اپک دوم نیز مختصات
داده ميشود .با توجه به اينکه میزان جابجايي کولیس مشخص
و ثبتشده است بايد اختالف مختصات سهبعدي تارگت هاي
روي کولیس در فضاي سهبعدي برابر اين اختالف باشد.

شکل -6کولیس و تارگتهاي نصبشده روي آن بهمنظور ايجاد
جابجايي

همچنین براي بقیه تارگت ها با توجه به اينکه جابجايي
تقريباا صفر ميباشد مختصات بهدستآمده در دو اپک
بايستي باهم برابر باشد .اختالف بهدستآمده از تفاضل
مختصات نقاط در دو اپک بیانگر دقت روش ميباشد.
با توجه به پارامترهاي طراحيشده براي پرواز،
تصويربرداري انجام شد که پارامترهاي اخذ تصاوير در
جدول 9آمده است.
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جدول -7مشخصات پهپاد Inspire 1

جدول -2پارامترهاي اصلي در طراحي پرواز
در رن اول برابر  4متر در
رن دوم  9متر

جابجايي سنجي سازههاي بزرگ با استفاده از فتوگرامتري پهپاد مبنا

الف)

ب)
شکل -1موقعیت دوربینها و پوشش تصاوير الف) در اپک اول ب) در اپک دوم
جدول -9پارامترهاي اخذ تصوير و زمان تصويربرداري
زمان تصويربرداري در هر اپک

 79دقیقه

تعداد ايستگاههاي تصويربرداري

17

تعداد تصاوير

17

پوشش طولي تصاوير

~ %92

پوشش عرضي تصاوير

~ %62

موقعیت تصاوير و همچنین میزان پوشش تصاوير در
شکل  1براي هر اپک نشان دادهشده است .همانگونه که
در تصوير مشاهده ميشود؛ میزان پوشش هر منطقه بارنگ
خاصي نشان دادهشده است؛ که اين رنگ بیانگر تعداد
تصاويري است که از اين منطقه از سازه گرفتهشده است.
تصوير بیانگر اين است که تقريبااهمه نقاط روي بدنه سازه
در بیشتر از نه تصوير ديده ميشود.
بعد از تصويربرداري دادهها پردازششده و جابجايي و عدم
جابجايي نقاط با استفاده از نرمافزار  AgiSoftبررسي شد،
بهاينترتیب که تناظر يابي و بازسازي موقعیت دوربینها در
ابتدا با استفاده از اين نرمافزار محاسبهشده ،سپس شناسايي
تارگتها و کالیبراسیون بهصورت خودکار انجام شد .مختصات
زمیني برداشتشده نقاط کنترل وارد نرمافزار شد و درنهايت
مختصات نقاط چک با استفاده از اين نرمافزار محاسبه گرديد.
مختصات نقاط چک در دو اپک باهم مقايسه و اختالف آنها
محاسبه شد .مقدار اختالف بهدستآمده بیانگر دقت روش
مذکور در جابجايي سنجي سازه ميباشد.
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 -5نتایج
در اين قسمت نتايج حاصل از آزمايش موردبررسي قرار
ميگیرد .همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده شد؛
براي ارزيابي دقت اين روش از دو فن استفاده شد .در قسمت
اول با توجه به اينکه نقاط در فاصله دو اپک تصويربرداري
جابجايي ندارند؛ بايستي مختصات آنها در دو اپک باهم
برابر باشد .میزان اختالف مختصات نقاط در اپک اول و دوم
نشاندهنده میزان خطاي روش ميباشد .در قسمت دوم
فاصله تارگت هاي روي مقیاس بار با مقدار واقعي که با
کولیس اندازهگیري شده مقايسه ميشود.
بهمنظور تعیین میزان جابجايي نقاط در ابتدا بايستي
نقاط چک و کنترل انتخاب شود .همانطور که در شکل 9
مشاهده ميشود نقاط کنترل بهگونهاي انتخابشدهاند که
بیشتر گوشههاي تصوير را شامل شود و بهگونهاي
انتخابشدهاند؛ که در که در کل سازه پخش باشد و مدل
بهصورت متقارن توجیه و مقیاس شود و بقیه نقاط بهعنوان
نقاط چک در نظر گرفتهشده است که اغلب نقاط چک داخل
محدوده نقاط کنترل قرارگرفتهاند .اين عمل باعث ميشود
که شبکه نقاط بهصورت متقارن پخش شود و از تجمع نقاط
کنترل در يک بخش خاص از سازه جلوگیري شود که اين
عمل از تغییرات زياد دقت در قسمتهاي مختلف سازه
جلوگیري ميکند و تقريباا دقت تمام نقاط در حد يک تا دو

(الف)

(ب)
شکل -9الف) جانمايي نقاط کنترل بر روي سازه ب) جانمايي نقاط چک روي سازه
جدول RMSE -4کل نقاط کنترل و چک در اپک اول
)RMSE X(mm

)Y error (mm

)Z error (mm

)XY errors(mm

)Total(mm

خطاي تصوير

تعداد

نقاط کنترل

./3233

./1923

./4213

7/2179

7/7467

./79Pix

74

نقاط چک

./66227

./3963

./4949

7/7914

7/2926

./73Pix

71

جدول RMSE -1کل نقاط کنترل و چک در اپک دوم
)RMSE X(mm

)Y error (mm

)Z error (mm

)XY errors(mm

)Total(mm

خطاي تصوير

تعداد

نقاط کنترل

./1799

./1314

./4221

7/21224

7/7421

./736Pix

74

نقاط چک

./1911

./3392

./4391

7/7193

7/2112

./2Pix

71

همانگونه که در جدولهاي  4و  1مشاهده ميشود
مقدار خطاي Zدر دو اپک و همچنین براي نقاط چک و
کنترل تقريباا برابر  2442ميباشد .همچنین مقدار خطاي
 XYنقاط کنترل در دو اپک و خطاي  XYنقاط چک در دو
اپک باهم برابر است؛ که اين امر ميتواند بیانگر تصويربرداري
و طراحي شبکه يکسان در دو اپک تصويربرداري و همچنین
کیفیت مشابه تصاوير ازنظر میزان نور محیط و لرزش
دوربین و تار شدگي تصوير باشد؛ که اين موارد ازلحاظ
تئوري با توجه به طراحي شبکه يکسان و دوربین يکسان
قابل پیشبیني است ،اما ازلحاظ عملي با توجه به شرايط
محیطي و میزان باد منطقه و نور محیط و نحوهي
تصويربرداري که بهصورت دستي (کنترل دستي پهپاد)
ميباشد ،معموالا اين مقادير اختالفات جزئي باهم دارند.

در اين مرحله نتايج حاصل از جابجايي سنجي و مقايسه
دو اپک محاسبهشده و در جدول  6نمايش دادهشده است.
با استفاده از مختصات بهدستآمده از دو اپک براي هر يک
از تارگت ها ميتوان خطاي روش را با استفاده از اختالف
بهدستآمده براي هر نقطه چک ،ارزيابي کرد.
در شکل  3نمودار خطاي هر نقطهي چک نشان
دادهشده است .همانگونه که مشاهده ميشود بیشترين
خطا برابر  2/22میليمتر ميباشد درحاليکه کمترين خطا
برابر  2/221میليمتر ميباشد.

21

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هفتم ،شماره  ،4خرداد ماه 7931

میليمتر باهم تفاوت داشته باشد و شبکه متقارن شود؛ که
اين امر بهوضوح در جداول 4و  1نشان دادهشده است
همانطور که مشاهده ميشود دقت نقاط کنترل و چک در

اپک اول تقريباا باهم يکسان است و اين امر بیانگر توزيع
مناسب نقاط کنترل و چک در شبکه ميباشد که در اپک
دوم نیز به همین ترتیب ميباشد.

جابجايي سنجي سازههاي بزرگ با استفاده از فتوگرامتري پهپاد مبنا

جدول -6خطاي هر نقطه در راستاي  X, Y,Zو خطاي کل در هر نقطه
)Total error(mm

)Z error(mm

)Y error(mm

)X error(mm

شماره تارگت

1/4114

-2/9272

7/771

2/2321

72

1/447711

2/7327

7/223

7/433

21

2/113353

7/2131

7/421

7/2169

29

1/845373

2/9139

2/319

2/293

94

2/227458

2/1736

2/276

2/676

91

8/414137

2/2611

2/997

2/2493

39

8/754218

2/2193

2/113

2/4912

749

8/214431

2/7232

2/722

2/274

743

1/514173

2/1179

7/216

2/2693

719

8/438787

2/2777

2/916

2/2339

714

1/285341

2/1142

2/446

2/362

716

1/314215

2/7231

7/294

2/1997

711

1/341153

-2/2226

2-/992

7/2916

719

2/871455

2/7124

-7/14

7/9924

713

8/321333

2/4419

2/61

-2/7672

767

جدول RMSE -1کل شبکه
TOTAL
)(mm

RMSE Z
)(mm

RMSE Y
)(mm

RMSE X
)(mm

1/341171

7/1639231

7/9391232

7/2222916

خطا (میلي متر)

2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
161

158

156

153

148

35

28

12

شماره نقطه

شکل -3نمودار مقدار خطا در هر نقطه چک

شکل  3مقدار خطا را براي هر نقطه نشان ميدهد
درحاليکه جهت و رفتار خطا نیز بايستي بررسي شود در
شکل  72رفتار خطاها براي هر نقطه چک در فضاي
سهبعدي نشان دادهشده است .اين نمودار تنها نشاندهنده
رفتار خطا ميباشد که بهمنظور نمايش بهتر آنها در مقیاس
بزرگتري نمايش دادهشدهاند.

22

شکل -72نمودار رفتار خطاهاي نقاط چک در فضاي سهبعدي

پارامترهاي مربوط به خطاي بازسازي و خطاي تصوير
در جدول  9نشان دادهشده است.
جدول -9پارامترهاي خطاي بازسازي و خطاي تصاوير
خطاي بازسازي منطقه

./9999 pix

رزولوشن زمیني

1/44 mm/pix

 RMSخطاي بازسازي

2/712426
2/999976 pix

بیشترين مقدار خطاي
بازسازي

7/72939
4/4232 pix

خطاي تصوير

2/73 pix

اختالف بهدستآمده از
فتوگرامتري

7294629992 mm

جدول -3اختالف مختصات دو تارگت نصبشده بر روي کولیس
قبل و بعد از ايجاد جابجايي
Diff Z

Diff Y

Diff X

شماره تارگت

7/969

1/344

729/1211

99

2/2337

2/39

2/9221

722

با توجه به اينکه میزان جابجايي مقیاس بار برابر 723
میليمتر (با استفاده از کولیس اندازهگیري شده است).
ميباشد .با تفاضل طول بهدستآمده در اپک اول و دوم با
استفاده از روش فتوگرامتري از میزان واقعي اختالف طول
جابجا شده ،دقت روش فتوگرامتري نسبت به مقیاس بار به
دست ميآيد .بدين ترتیب خواهیم داشت:
(ΔX100 − ΔX88 )2 +
√ = DiffPhoto
(ΔY100 − ΔY88 )2 + (ΔZ100 − ΔZ88 )2
∆Diff(Photogrammetry)= 128.6583828mm
)Accuracy=∆Diff(Scale bar)- ∆Diff(Photogrammetry
Accuracy=0.3416 mm

شکل -77الف) نشاندهنده تارگتها رو کولیس قبل از جابهجايي در
اپک اول و ب) نشاندهنده تارگتهاي جابجا شده در اپک دوم ميباشد.
جدول -72اختالف بهدستآمده از فتوگرامتري
اختالف دو روش

2/9476 mm

اختالف روي مقیاس بار يا
کولیس

723 mm

 -1بحث و نتیجهگیری
در اين مقاله هدف بررسي امکان استفاده از پهپاد و
روشهاي فتوگرامتري و بینايي ماشین بهمنظور جابجايي
سنجي سازهها ميباشد .پهپادها امروزه با توجه به هزينه کم،
اخذ و انتقال سريع دادهها ،رزولوشن باالي اطالعات مکاني،
وجود سیستمهاي ناوبري و کنترل ،حسگرهاي مختلف براي
اخذ سريع دادههاي ديجیتالي ،موردتوجه قرارگرفتهاند .پهپاد
امکان اخذ داده در نقاط غیرقابلدسترس و با جزئیات کامل
را بدون تماس با سازه در کمترين زمان فراهم ميکند؛ که
نسبت به روشهاي قبلي براي جابجايي سنجي سازهها،
بهمنظور تشخیص جابجايي در نقاط مختلف سازه ،روشي
بهینه و مقرونبهصرفه است.
در اين مقاله يک روش جابجايي سنجي با استفاده از
فنهاي فتوگرامتري برد کوتاه و بینايي ماشین با بهکارگیري
پهپاد ارائهشده است .نتايج بهدستآمده ،بیانگر آن است که
روشهاي فتوگرامتري پهپاد مبنا به همراه تعدادي نقاط
کنترل زمیني بهمنظور ايجاد شبکه نقاط سهبعدي دقیق،
ترکیب مناسبي بهمنظور جابجايي سنجي سازههاي بزرگ
ميباشد .اين روش نسبت به ساير روشهاي جابجايي سنجي
امکان نظارت و بررسي سازهها را در بازههاي زماني کوتاه ،با
توجه بهسرعت و قابلیت پردازش سريع دادهها ،فراهم ميکند.
اين روش ميتواند تحولي جديد در نظارت و ايمني سازهها
ايجاد نمايد .در اين تحقیق جابجايي سنجي در نقاط خاص و
محدودي از سازه بررسي گرديد و بقیه نقاط سازه بررسي
نشده است در تحقیقات آينده از روش مدلسازي و تولید ابر
نقطه متراکم از سازه و مقايسهي ابر نقطه ،ميتوان جابجايي
سازه در تمام قسمتهاي سازه را نمايش داد و بررسي کرد.
پهپاد درزمینه تصويربرداري و پرواز با چالشهايي همراه
است که اگر اين چالشها به حداقل برسند دقت و عملکرد
پهپاد در اين زمینه افزايش مييابد .ازجمله اين محدوديتها
ميتوان به شرايط آب و هوايي منطقه اشاره نمود درصورتيکه
هوا باراني باشد GPS ،پهپاد با دريافت سیگنال با مشکل
مواجه ميشود و تصويربرداري با مشکل مواجه ميشود .در
مناطقي که شدت وزش باد شديد است ،با توجه به اينکه
پهپاد بايستي براي مقابله با باد انرژي بیشتري مصرف کند
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در قسمت بعد دقت روش مذکور نسبت به کولیس
بررسي ميشود که در جدول  3اختالف مختصات
بهدستآمده براي دو تارگت نصبشده روي مقیاس بار در
دو اپک بیانشده است.
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