
 

 یادَتستَرپ ضاذرویح  ًَیسٌذُ هکاتبِ کٌٌذُ :

 .88پالن  5ٍ  3تیي وَچِ  –خیاتاى ضْیذ دستغیة  -لشٍیي  آدرس پستی :

 99817855811  تلفي :

 hosseinpoor@ut.ac.ir  آدرس پست الکتزًٍیک :

 

 

 

 

 

 

 ٍیذئَ بِ هٌظَر باسساسی سِ بعذی دًبالِ فزین ّای اًتخاب فزین ّای کلیذی در
 

 3 فزساًِ دادرس جَاى، 2فزّاد صوذسادگاى، *1حویذرضا حسیي پَر ستَبادی

 

 داًطگاُ تْزاى -پزدیس داًطىذُ ّای فٌی –داًطىذُ هٌْذسی ًمطِ تزداری  –داًطدَی وارضٌاسی ارضذ فتَگزاهتزی  -8

 داًطگاُ تْزاى -پزدیس داًطىذُ ّای فٌی  -استاد داًطىذُ هٌْذسی ًمطِ تزداری  -1

 داًطگاُ تْزاى -پزدیس داًطىذُ ّای فٌی  -استادیار داًطىذُ هٌْذسی ًمطِ تزداری  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کانی  اولین کنفرانس مهندسی فناوری اطالعات م
The 1st National Conference on 
Geospatial Information Technology 

 الدین طوسیصنعتی خواجه نصیر دانشگاه
 برداری دانشکده مهندسی نقشه

K.N.Toosi University of Technology  

Faculty of Geomatics Engineering 

 January 2016 20 - 19 1394دی ماه  30و  29

 

 چکیذُ :
تؼذی اس هیاى ول فزین ّای هَخَد  سِولیذی فزآیٌذی است وِ در آى فزین ّای حاٍی اعالػات هفیذ تزای تاسساسی ّای اًتخاب فزین 

در ایي همالِ تِ هؼزفی رٍضی خْت . ایي وار تا ّذف تْثَد رًٍذ تاسساسی ٍ واّص حدن هحاسثات اًدام هی ضَد. اًدام هیگیزددر ٍیذئَ 

پزداختِ ضذُ است. رٍش پیطٌْادی ضاهل ر اًتخاب تْتزیي فزین تا ووتزیي خغای ریپزٍخىطي اًتخاب وزدى فزین ّای ولیذی تِ هٌظَ

فزین ٍ استفادُ اس هؼیار اعالػات ٌّذسی خْت خلَگیزی اس ضزایظ  حذف فزین ّای هات، فیلتز ّوپَضاًی ٍ عَل تاسُ هٌاسة تیي دٍ

پزٍخىطي در همایسِ تا رٍش ّای سٌتی است. ّوچٌیي فزآیٌذ اًحغاط است. ًتایح حاصل اس ایي تحمیك ًطاى دٌّذُ واّص خغای ری

 در صَرت ٍخَد ضزایظ اًحغاط لاتل پیادُ ساسی هی تاضذ.تاسساسی سِ تؼذی 
 

  .هؼیار اعالػات ٌّذسی، خغای ریپزٍخىطي، فزین ولیذی، ٍیذئَ ّای کلیذی :ٍاژُ
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 هقذهِ -1

اس فرزین ّرای ٍیرذئَیی     در سال ّای اخیز استفادُ اس رٍش ّای هثتٌی ترز تیٌرایی وراهپیَتز در تاسسراسی سرِ تؼرذی      

اس  .[8]رضذ چطروگیزی داضرتِ اسرت   ، تِ ػٌَاى رٍضی ارساى ٍ لاتل اػتواد ًسثت تِ رٍش ّای سٌتی، )ٍیذئَگزاهتزی(

ل در ّرز فرزین اسرت.    پیىسر  ّرشاراى تَاًرایی اخرذ    تات در تَلیذ دٍرتیي ّای تا ویفیت تاال دالیل هزتَط تِ آى پیطزف

خرَد لاترل    ّز فزین ٍیرذئَیی اس فرزین لثرل    . اعالػات هزتَط تٍِیذئَیی تِ صَرت تزتیثی ّستٌذّوچٌیي فزین ّای 

 .[3ٍ  1، 8]تاضذ. اس ایي ًظز تاسساسی سِ تؼذی سغح هَرد ًظز تِ صَرت پیطزًٍذُ هی است دستیاتی

دٍ هطىل اساسی رٍتزٍ تَدُ است. اٍلریي هطرىل ترزٍس پذیرذُ هرات       ّوَارُ تا ئیتاسساسی سِ تؼذی اس فزین ّای ٍیذٍ

ضذگی فزین ّا در عَل فزآیٌذ اخذ ٍیذئَ است. ٍخَد تصاٍیز هات در دًثالرِ فرزین ّرای ٍیرذئَیی ترا یزات ًراهغلَب       

حدن تاالی هحاسثات در سهاًی وِ اس تواهی فزین ّای ٍیذئَ استفادُ گزدد.  هطىل دٍمدر فزآیٌذ تاسساسی دارد.  سیادی

ًوایذ در آى صَرت در هذت سهراى یره دلیمرِ     تصَیزفزین تز اًیِ الذام تِ اخذ  39تِ ػٌَاى ًوًَِ اگز دٍرتیٌی تا ًزخ 

تٌراتزایي فزآیٌرذ   ی تاضرذ.  تز ٍ ًاوارآهاد هر  فزین است، پزداسش ایي حدن تصاٍیز اس لحاػ هحاسثاتی سهاى 8899حاٍی 

حاٍی اعالػات هفیذ اس دًثالِ فزین ّای ٍیذئَیی است.  ٍتا ویفیت تاال  ٍیذئَگزاهتزی ًیاسهٌذ اًتخاب فزین ّای ولیذی

ترِ عرَر    _ تا تصاٍیز اخذ ضذُ ٍ یا فرزین ّرای اًتخراب ضرذُ تَسرظ ورارتز       _اس آًدایی وِ فزایٌذ تاسساسی سِ تؼذی 

اًتخراب اتَهاتیره    هؼزفی الگَریتوی خْت ٍلی تحمیمات تسیار اًذوی در سهیٌِ ر گزفتِ است،گستزدُ هَرد هغالؼِ لزا

پزٍسِ تَلیذ هذل سِ تؼذی اس دًثالِ ٍیذئَ ًطراى دادُ ضرذُ    (8ضىل )تا تَخِ تِ  .[5ٍ  1]فزین ّای ولیذی ضذُ است

 توزوش اصلی ایي همالِ ًطاى دادُ ضذُ است.  است.

 

 پزٍسِ ٍیذئَگزاهتزی جْت تَلیذ هذل سِ بعذی :1 شکل

اًذیرذ  در ایي همالِ تِ هؼزفی رٍضی تزای اًتخاب فزین ّای ولیذی در دًثالِ ٍیذئَیی پزداختِ ضذُ است. فزین ّرای و 

ایداد ضرزایظ   تا در ًظز گزفتي عَل هثٌای هٌاسة تیي فزین ّا ٍ خلَگیزی اس پس اس اًذاسُ گیزی هتزیه هات ضذگی،

اًتخاب هی گزدًذ. درًْایت فزین ّای ولیذی تا در ًظرز گرزفتي تْترزیي تَسیرغ ًمراط      در تاسساسی سِ تؼذی  8اًحغاط

استخزاج ضذُ در سزاسز ّز فزین اًتخاب هی ضًَذ. در اداهِ هزٍری تز تحمیمات صَرت گزفتِ در ایي ضویٌِ پزداخترِ  

در ًْایرت ًترایح حاصرل اس ایري     هری ضرَد.   ای ولیذی تِ تفصیل تیاى هی ضَد، سپس هزاحل هزتَط تِ تؼییي فزین ّ

 ٍ ارسیاتی هی گزدد.  دٍ ًوًَِ آسهایطی ٍیذئَ پیادُ ساسی تحمیك تز رٍی 

                                                 
1
 Degeneracy  
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 هزٍری بز تحقیقات اًجام گزفتِ   -2

در ایري راسرتا   . [1] هحذٍدی در سهیٌِ استخزاج فزین ّای ولیذی صَرت گزفتِ اسرت.  فؼالیت ّایدر سال ّای اخیز 

ولیذی ارائِ وزدُ است وِ ترز هثٌرای اًرذاسُ گیرزی خغرا در هحاسرثِ هراتزیس         ّای خْت اًتخاب فزین رٍضی را [3]

اس هؼیار اعالػات ٌّذسی درتؼییي فزین ّای ولیذی استفادُ ورزدُ   [9ٍ  5، 1، 1]در  فاًذاهٌتال ٍ ّوَگزافی هی تاضذ.

اس  [6]در همالرِ  تاسساسی سِ تؼذی تَسظ فزین ّا خلَگیزی تِ ػول هی آیذ.  اًذ ، عثك ایي هؼیار اس ضزایظ اًحغاط در

1اًذاسُ گیزی همذاری تیشی
ایي همذار در فزین ّا ًسثت هستمیوی تا رسٍلَضري تصراٍیز   است.  ضذُدر فزین ّا استفادُ  

تیي ًمراط   3اس ًسثت تٌاظز [7]اًذاسُ گیزی آى هی تَاى فزین ّای غیز ضزٍری را حذف ًوَد. در همالِ تٌاتزایي تا  ،دارد

فزین ولیذی تا ووترزیي  هطتزن فزین ّا خْت تؼییي عَل تْیٌِ ّوپَضاًی تصاٍیز استفادُ وزدُ است. در هزحلِ تؼذ 

 .  ساسی تصَیز اًتخاب هی گزددتِ هٌظَر تاس 1ىطيخریپزٍخغای 

 رٍش پیشٌْادی -3

لِ تز تؼیریي فرزین ّرای ولیرذی در دًثالرِ فرزین ّرای        توزوش ایي هماّواًغَر وِ در تخص ّای پیطیي اضارُ گزدیذ، 

 آهذُ است.  (1) فلَچارت رٍش پیطٌْادی در ضىل در ّویي راستا ٍیذئَیی هی تاضذ.

 

 فلَچارت پیشٌْادی اًتخاب فزین کلیذی :2شکل 

  حذف فزین ّای هات شذُ   -3-1

ایي هزحلِ تا اسرتفادُ اس رٍش ارائرِ ضرذُ در     است.ا ز هات ضذگی حذف فزین ّای دارای پیطٌْادی گام اٍل الگَریتن 

اس آًدایی وِ پذیذُ هات ضذگی در تصاٍیز تِ ػلت اس دست رفتي همرادیز ترا فزوراًس تراال     صَرت هی پذیزد.  [8]همالِ 

اًگیي گیرزی هرات ًورَد. ترا هغالؼرِ      هی تاضذ، تٌاتزایي هی تَاى یه تصَیز را تا اػوال یه فیلتز پاییي گذر هاًٌرذ هیر  

عثیؼت تصاٍیز هات تَلیذ ضذُ تَسظ فیلتز ّای پاییي گذر هتفاٍت، هی تَاى دریافت وِ تطرخی  تفراٍت تریي یره     

پیىسل  ،تصَیز تار ٍ تصَیز تار تَلیذ ضذُ اس ّواى تصَیز دضَار است. ّز چمذر رًٍذ هات ضذگی تصاٍیز اداهِ پیذا وٌذ

                                                 
2
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3
 Correspondence Ratio 

4
 Reprojection  
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، هرات گرزدد  خِ خاوستزی یىساى توایل پیذا هی ًوایٌذ. اگز یه تصرَیز ترا وٌتزاسرت تراال     ّای ّوسایِ تِ سوت در

همادیز درخِ خاوستزی پیىسل ّای ّوسایگی تا درخِ تاالیی اس تغییزات دچار تغییز هی گزدد. حال اگز ّویي تصرَیز  

ِ دچار تغییزات ووتزی ًسرثت ترِ   ًوایین همادیز پیىسل ّای ّوسای هات ضذُ را تا ّواى فیلتز پاییي گذر دٍتارُ هات

ًورَد ٍ همرادیز اخرتالف     هاتتَدى یه تصَیز هی تَاى آى تصَیز را  هاتحالت لثل هی ضًَذ. تٌاتزایي تزای ضٌاسایی 

تیي پیىسل ّای ّوسایِ را در دٍحالت لثل ٍ تؼذ اس اػوال فیلتز پاییي گذر هَرد تزرسی لزار داد. هزحلِ اٍل هحاسرثِ  

پیىسل ّای ّوسایِ در تصَیز اصلی هی تاضذ. پس اس اػوال فیلتز پاییي گذر تِ ایري تصرَیز دٍترارُ    همایز اختالف تیي 

همادیز اختالف تیي پیىسل ّای ّوسایگی هحاسثِ هی گزدد. همایسِ ایي دٍ همذار اختالف تیي دٍحالت تیاى ضرذُ در  

ضذُ ًطراى دٌّرذُ   هات تیي تصَیز اصلی ٍ  ووه هی ًوایذ. تٌاتزایي اختالف سیاد هاتاس غیز  هاتتؼییي وزدى تصَیز 

آى است وِ تصَیز اصلی تِ ػٌَاى یه تصَیز ضارج تَدُ است. ّز چمذر ایي اختالف تیي تصَیز اصرلی ٍ تصرَیز هرات    

هری ترَاى   ضذُ سیاد تز تاضذ، در آى صَرت تصَیز اصلی تِ ػٌَات یه تصَیز هات در ًظز گزفتِ هی ضَد. ایي هغلة را 

 .هی گزددهطاّذُ  (3)ضىل  تِ صَرت خالصِ در

 

 

  

 

 

 فیلتز کزدى بْیٌِ طَل باسُ ٍ ّوپَشاًی بیي فزین ّا   -3-2

 ِ تؼذی هحسَب هیسیىی اس هَارد هْن در تاسساسی  دٍ فزین هتَالیعَل تاسُ تْیٌِ ٍ همذار ّوپَضاًی هَرد ًیاس تیي 

ًطاى دادُ ضذُ است عَل تاسُ وَتراُ سرثة افرشایص همرذار خغرای اًرذاسُ گیرزی در         (1) ضىلگزدد. ّواًغَر وِ در 

 . [7]استتا عَل تاسُ تلٌذ  ِهمایس

 

 باسساسی سِ بعذی دقت تاثیز طَل باسُ بیي دٍ فزین در :4شکل 

تیي دٍ فزین استفادُ هی گزدد، وِ هؼادل ًسرثت تؼرذاد ًمراط هطرتزن      ًسثت تٌاظزتزای تزرسی عَل تاسُ هٌاسة اس 

 هحاسثِ هی گزدد:   (8)تیي دٍ تصَیز تِ تؼذاد ًماط استخزاج ضذُ در تصَیز اٍل هی تاضذ. ایي ًسثت اس راتغِ 

 

 تصَیز اصلی

تصَیز هات 

هحاسثِ اختالف درخات خاوستزی 

 تیي پیىسل ّای ّوسایِ 

همایسِ همادیز هحاسثِ ضذُ ٍ 

 تؼییي ًَع تصَیز اس لحاػ هاتی
 فیلتز پاییي گذر 

هحاسثِ اختالف درخات خاوستزی 

 تیي پیىسل ّای ّوسایِ 

تخویي هات 

 ضذگی 

 فلَچارت حذف فزین ّای هات شذُ  :3شکل 
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(8)                                                                              
  

  
 

تؼرذاد    Tf  ٍ اى تؼذاد ًماط هطتزن تیي دٍ فرزین تِ ػٌَ Tcضٌاختِ هی ضَد،  ًسثت تٌاظزتِ ػٌَاى  Rcدر راتغِ فَق 

راتغِ هؼىَسی تا حزوت دٍرتریي دارد. ترِ عرَری     Rc. همذار ػذدی استول ًماط استخزاج ضذُ در فزین اًتخاتی اٍل 

وِ در فزین ّای اٍلیِ ایي همذار ًشدیه تِ یه هی تاضذ ٍ تا حزوت دٍرتیي ایي همذار ضزٍع تِ وراّص هری ًوایرذ. در    

سهاًی وِ دٍرتیي حزوتی ًذاضتِ تاضذ ایي همذار ًشدیه تِ یه است. تٌاتزایي ایي همذار تِ ػٌَاى اًذاسُ گیزی هٌاسرة  

 ای تخویي حزوت دٍرتیي هَرد استفادُ لزار هی گیزد. تز

 فیلتز فزین ّای ٍیذئَیی جْت جلَگیزی اس ایجاد شزایط اًحطاط-3-3

هاتزیس فاًذاهٌتال تزای تذست آٍردى هَلؼیت یه دٍرتیي ًسثت تِ هَلؼیت دٍرتریي دیگرز هرَرد اسرتفادُ لرزار هری       

هَلؼیت دٍرتیي اهىاى پذیز ًیست. اس هْن تزیي حالت ّای اًحغراط  گیزد. تا ایي ٍخَد در حالت ّای اًحغاط هحاسثِ 

 غاط ساختاری اضارُ ًوَد. حوت ٍ اًزهی تَاى تِ اًحغاط ح

حالرت ٌّذسرِ اپری پرَالر لاترل      در ایري   اًحغاط حزوت: اگز دٍرتیي حَل هحَر خَد دٍراى تذٍى اًتمال داضتِ تاضذ.

ط وٌتزل در فضای سِ تؼذی هی تَاى هراتزیس پزٍصوتیرَ دٍرتریي را    تؼزیف ضذى ًیست. تا ایي حال تا هؼلَم تَدى ًما

 هحاسثِ ًوَد. 

اًحغاط ساختاری: ایي حالت سهاًی رخ هی دّذ وِ تواهی ًماط ساختار سِ تؼذی تز رٍی یه صفحِ لزار گزفتِ تاضرذ.  

 را تخویي سد.  Fٌّذسِ اپی پَالر لاتل تؼزیف ضذى ًیست، ٍ تا استفادُ اس ًماط هتٌاظز ًوی تَاى هاتزیس 

یس فاًذاهٌتال تؼییي هی گزدد. ارتثاط تیي ًماط هتٌاظز ٍ ساختار ولی دٍرتیي در تیي دٍ تصَیز تِ عَر هٌاسة تا هاتز

حالت ّای اًحغاط خْت تغثیك سٍج تصاٍیز تِ ّن اس هذل ّورَگزافی اسرتفادُ هری ضرَد. تٌراتزایي ترزای همایسرِ        در

 گیزًرذ. ترزای ایري هٌظرَر اس هؼیرار اًتخراب      لت ّای فَق هَرد تزرسی لزار هیحاهاتزیس فاًذاهٌتال ٍ هذل ّوَگزافی 

ایي هذل تز هثٌرای اًرذاسُ گیرزی     ،[89] ضَدتیي هذل ّوَگزافی ٍ فاًذاهٌتال استفادُ هی  5(GRIC) رٍتاست ٌّذسی

. استفادُ وزدى اس تخوریي وٌٌرذُ هراوشیون احتورال     ذار اس خوغ دٍ هَلفِ حاصل هی ضَدایي هم .تْتزیي اًغثاق است

. در تؼییي هؼیار تسیار هْن هی تاضذ GRICتزای تخویي هذل ٍ ساختار ّای هتفاٍت خْت تزرسی وزدى تا استفادُ اس 

GRICتؼذاد ًماط هؼزٍف تِ   ، پاراهتزinlier ، ei ،تزدار تالی هاًذُ ّا σ اًذاسُ گیرزی ًمراط   اًحزاف هؼیار ،r   ُاتؼراد داد

تزای پاراهتزّای حزوتری    ، همذار ػذدی  -هثال ایي همذار تزای ًمغِ دٍ ٍ تزای خظ چْار هی تاضذ -ّای اًذاسُ گیزی

 هؼیي هی ضَد . (1) اتؼاد ساختار هذل هَرد ًیاس است. ایي هؼیار عثك راتغِ  هذل ٍ 

(1)                                                                                              ∑    
              

            
  

            

 GRICاس لحراػ همرذار    ووترزی فزین ولیذی در صَرتی اًتخاب هیگزدد وِ هذل فاًذاهٌتال در تریي دٍ تصرَیز همرذار    

 .ًسثت تِ هاتزیس ّوَگزافی داضتِ تاضذ

                                                 
5
 Geometric Robust Information Criteria 
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 اًتخاب فزین ّای کلیذی-3-4

، در ّرز هرذل درصرذ     [88] (RANSACرًسه ) تنیتا استفادُ اس الگَر یفاًذاهٌتال ٍ ّوَگزاف سیتؼذ اس هحاسثِ هاتز

( 3)عثك راتغِ  یذیول یّا نیفز يییتؼ یتزا S یگزدد. همذار ػذد یتِ تؼذاد ول ًماط هحاسثِ ه( inlierایٌلیز ) ًماط

  .[81]زددگ یهحاسثِ ه

(3)                                                                                                                        
     

  
 

تِ تؼرذاد   ایٌلیزدرصذ ًماط  SF ،یّوَگزاف سیهحاسثِ هاتز یتِ تؼذاد ول ًماط تزا ایٌلیزدرصذ ًماط  SHراتغِ فَق  در

 ذیر واًذ یّرا  نیًماط در سزاسز فز غیهحاسثِ ضذُ اس ًحَُ تَس اریفاًذاهٌتال ٍ اًحزاف هؼ سیول ًماط در هحاسثِ هاتز

ٍ  یًرَاح  زیر س یًمراط ترزا   یگرزدد. چگرال   یه یتٌذ نیتمس ِیًاح زیس چٌذهَرد ًظز تِ  نیهحاسثِ   فز یتاضذ. تزا یه

 یهحاسرثِ هر   (1)تا اسرتفادُ اس راتغرِ    اریهمذار اًحزاف هؼ تیگزدد. در ًْا یّا تِ صَرت هدشا هحاسثِ ه نیفز یتواه

 ضَد.

(1)                                                                                                            √
 

 
∑     

 

 
   

    

Ni  ٍN تاضذ.  یه نیٍ در ول فز ِیتؼذاد ًماط استخزاج ضذُ در ّز ًاحn  در  یذیول نیاست. فز یًَاح زیتؼذاد سهؼزف

 .همذار هوىي تاضذ يیطتزیدر آى ت S یضَد وِ همذار ػذد یاًتخاب ه یصَرت

 پیادُ ساسی ٍ ارسیابی ًتایج -4

فزین ّای ولیذی تِ دٍصَرت اًتخراب   ًوًَِ ٍیذئَ اخذ ضذُ هَرد ارسیاتی لزار گزفت. تحمیك در دٍ ًتایح حاصل اس ایي

فزین اًتخاب هی گزدًرذ. در حالرت دیگرز اس     89هی ضًَذ در حالت اٍل فزین ّا تِ صَرت دستی ٍ تا ًزخ ًوًَِ تزداری 

فزین ّای ٍیذئَیی حذف هی گزدًرذ در ایري   اتتذا فزین ّای هات ضذُ اس هدوَػِ رٍش پیطٌْادی استفادُ ضذُ است. 

اًتخاب گزدیرذ. پرس اس    9.1 دٍمٍ در ٍیذئَی  9.36در ٍیذئَی اٍل هزحلِ همذار حذ آستاًِ تزای حذف فزین ّای هات 

در  .( اًدام هری ضرَد  8حذف فزین ّای هات عَل تاسُ ّوپَضاًی خْت حذف فزین ّای تا ّوپَضاًی تاال عثك راتغِ )

ایي تحمیك اس دٍ حذ آستاًِ تاال ٍ پاییي خْت ایي وار استفادُ گزدیذُ است. حذ آستاًِ تاال ًطاى دٌّذُ ٍخرَد درصرذ   

ًماط هطتزن تیي دٍ فزین است تِ گًَِ ای وِ اگز همذار ضزیة تٌاسة هحاسثِ ضذُ اس ایي همذار تیطتز ضَد دٍ فزین 

زدّای تؼذی هَرد استفادُ ًوی تاضذ، حذ آستاًِ پاییي ّن ًطاى دٌّرذُ  دارای عَل تاسُ تسیار ووی ّستٌذ وِ در وارت

آى است وِ اگز ضزیة تٌاسة تیي دٍ فزین اس ایي همذار ووتز گزدد عَل تاسُ هٌاسة تیي آى ّا سیاد هری ضرَد ٍ ایري    

اًتخراب   9.65پراییي   ٍ تزای حذ آستاًِ 9.85حالت ّن هغلَب ًوی تاضذ. در ایي همالِ ایي همادیز تزای حذ آستاًِ تاال 

 ضذُ است. 

هری   استفادُ GRICضزایظ اًحغاط اس هؼیار  در صَرت ٍخَد پس اس فیلتز وزدى فزین ّای دارای ّوپَضاًی استاًذارد،

ّرن ترزای    GRICسپس همذار ػرذدی  ضَد. اتتذا هاتزیس فاًذاهٌتال ٍ ّوَگزافی تیي خفت فزین ّا هحاسثِ هی ضَد. 

( تِ دست هی آیذ. در صَرتی وِ همرذار ػرذدی هؼیرار    1هاتزیس فاًذاهٌتال ٍ ّن تزای هاتزیس ّوَگزافی عثك راتغِ )

GRIC  تزای هاتزیس فٌذاهٌتال اس هاتزیس ّوَگزافی ووتز ضَد در آى صَرت آى فزین را تِ ػٌَاى فزین واًذیذ اًتخاب

( ًطراى دادُ  5دٍ ًوًَِ ٍیذئَی تِ وار گزفتِ ضذُ در ایي پضٍّص در ضىل)هی ًوایین. ًتایح حاصل اس ایي هزحلِ تزای 

  ضذُ است.
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، هحَر افقی بیاى کٌٌذُ شوارُ فزین ّا ٍ هحَر عوَدی ًشاى دٌّذُ بزای دٍ ًوًَِ ٍیذئَی پزداسش شذُ GRICًوَدار  :5شکل 

 است. ٍیذئَی شوارُ یک )سوت چپ(، ٍیذئَی شوارُ دٍ )سوت راست(. GRICهقذار 

ًاحیِ تمسین هی ضَد همذار اًحزاف هؼیار تَسیغ تؼذاد ًماط اسرتخزاج ضرذُ در ّرز     86اتتذا ّز فزین تِ در هزحلِ تؼذ 

ِ 3در ًْایت فزین ولیذی تا استفادُ اس راتغِ ) ( تؼییي هی گزدد.1فزین عثك راتغِ )  اًتخراب هری گرزدد.     ( در ایي همالر

( 8همذار خغای ریپزٍخىطي تزای ّز دٍ رٍش پیطٌْاد ضذُ هحاسثِ ضذُ است. ایري ًترایح را هری ترَاى در خرذٍل )     

 هطاّذُ ًوَد. 

کشي در دٍ ًوًَِ ٍیذئَی پزداسش جرٍش پیشٌْاد شذُ دارای کوتزیي هقذار خطای ریپزٍ : پیادُ ساسیًتایج حاصل اس : 1جذٍل 

 شذُ هی باشذ.

 ٍیذئَ
تعذاد کلل  

 فزین ّا

رٍش اًتخللاب 

 فزین کلیذی

تعللذاد فللزین 

 ّای کلیذی 

 خطای ریپزٍجکشي

 اًحزاف هعیار هیاًگیي

 179 ٍیذئَی ضوارُ یه
 9.9395 9.5187 17 رٍش دستی

 9.9989 9.1578 85 رٍش پیطٌْادی

 599 ٍیذئَی ضوارُ دٍ
 9.9368 9.1816 59 رٍش دستی

 9.9886 9.1381 33 رٍش پیطٌْادی

 ًتیجِ گیزی -5

هثتٌری ترز   تا تزویة لیذ ّایی  در ایي همالِ تِ ارائِ رٍضی خْت اًتخاب فزین ّای ولیذی اس دًثالِ فزین ّای ٍیذئَیی

لثل  تزای هاتزیس فاًذاهٌتال ٍ ّوَگزافی ٍ رٍش اًتخاب فزین ولیذی پزداختِ ضذُ است.  GRICضزیة تٌاظز، همذار 

اس اػوال رٍش پیطٌْاد ضذُ  فزین ّای هات ضذُ در ٌّگام تصَیز تزداری تا اػوال هتزیه هات ضذي حذف هی گزدد. 

ًتایح حاصل اس ایي تحمیك ًطاى دٌّذُ واّص خغای ریپزٍخىطي در همایسِ تا رٍش ّای سٌتی هی تاضذ.  ّوچٌیي 

ى اس فزین ّای ولیذی ػالٍُ تز ایي وِ حدن هحاسثات ترِ  تا هحذٍد وزدى پزٍسِ تَلیذ هذل سِ تؼذی تِ استفادُ وزد

عزس چطوگیزی واّص پیذا هی وٌذ، اس تزٍس پذیذُ اًحغاط ٍ یا ٍخَد ًَیش در فزین ّا در حیي پزٍسِ تَلیذ هرذل سرِ   

 تؼذی خلَگیزی تِ ػول هی آیذ.
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Abstract 

Key frame selection is th process of selecting the essential frames in which the frames containing useful 

information for three-dimensional reconstruction from among many uncalibrated frames. It aims is to 

improve the process of restructuring and reducing the volume of calculations. This paper introduces a 

method for selecting key frames in order to select the best frames with minimal reprojrction error. The 

proposed method involves the removal of blurred frames, filters and during the period of overlap between 

the two frames and using geometric robust information  criteria to avoid degeneration. The results of this 

research indicate reprojrction error reduction compared with traditional methods. The three-dimensional 

reconstruction process are implemented if the condition decline. 

Keywords: video, keyframe, reprojection error, GRIC 
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