
 

 

 دوربین یا تلفن همراه جسم با اسکن سه بعدی

به غیر از طراحی سه بعدی آن می توان از روش ساده تر اسکن سه بعدی  پرینت سه بعدی یک قطعه مشابهبرای 

. در این مقاله می خواهیم یاد بدهیم چگونه با استفاده کرد. خصوصا در زمینه مهندسی معکوس در خطوط تولید

پرینت دم دست ترین وسیله خود که همان گوشی تلفن همراه است هر چیزی را که می خواهید اسکن کنید و 

 بگیرید. سه بعدی

   یا دوربین ده از تلفن همراهاسکن سه بعدی جسم با استفا

Photogrammetry ای SFM کی رینقاط سطح را با استفاده از تصاو یاست که مختصات سه بعد یندیفرا 

که در نهایت  است این فرایند خطه ساده شده کی حیتوض نی. اتخمین می زند ،مختلف یایاز زوا یکیزیف ءیش

از این طریق می توان هر جسم فیزیکی دلخواه را ابتدا اسکن  .از جسم هدف را به ما ارائه می دهد سه بعدی اسکن

در زمینه مهندسی معکوس در خطوط تولید می توان از  همچنین چاپ کرد. پرینتر سه بعدیو سپس آن را با 

 .مورد نظر استفاده کرد قطعه اسکن سه بعدی برای پرینت سه بعدی

 روشی ساده برای اسکن سه بعدی 

 یعکس ها به عنوان ورود نیا ازسپس  ،کنیدتهیه می از جسم از تمام جهات ممکن  ریدسته تصو کیشما ابتدا 

عکس  نیاست که در چند ییها یژگیویافتن نرم افزار به دنبال  نی. اشود یاستفاده م ینرم افزار تخصص کی یبرا

ا این نرم افزار ب. ندط گرفته شده ااکدام نقاز  ها که این عکسکند حدس بزند  یم یقابل مشاهده هستند و سع

 کیعکس )اساسا  ویژگی های دو بعدیرا مطابق با سه بعدی نقطه  کی ن،یدورب یریو جهت گ تیدانستن موقع

 . اغلبدیکنمی  افتیدر یعنوان خروج سه بعدی را به مش کیآل، شما  دهیکند. در حالت ا یم جادی( اکسلیپ

https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
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پردازش  یبه صورت دستدرون مش را شده  ینقاط بازسازدقیق تر، اریبس جیبه نتا یابیبه منظور دستبهتر است 

 .کنید

 

 اسکن سه بعدی نرم افزار

نرم افزار ها در این است که معموال گران  نیااشکال است.  یطوالن اریبس ،موجود یفتوگرامتر ینرم افزارها ستیل

 یاز برنامه ها حت یبرخقیمت هستند و نسخه های رایگان موجود، نمایش های محدودی را ارائه می دهند. 

 .دهند یارائه م رایانش را با هزینه های باالتربر  یمحاسبات مبتن

 :میکن اینجا معرفیرا  گانیرا هاینرم افزار نیبهتر میکرد یسع ما

 (Win / Mac / Linux) Colmap - مقاله استفاده خواهد شد نیدر ا 

  3DF Zephyr (Win )- عکس 50حداکثر  تیبا محدود گانیرا 

 (Win / Mac / Linux) Visual SFM 



 

 

نرم افزار دراینجا داشت.  میخواه ازین یخروج یپردازش داده هاعملیات پس  یبرا ینرم افزار یبه نوع نیهمچن ما

Meshlab  کرده ایم.ب اانتخرا 

باشد. ن ریامکان پذ یمیتاپ قد لپ کیبسیار طوالنی باشد و بنابراین بر روی  محاسبات نیا ممکن است زمان

کارت  یکه بر رو وابسته است NVIDIA CUDA (Colmap) یکیبه رابط گراف زین یکاربرد یاز برنامه ها یاریبس

 .شود یاجرا نم AMD کیگراف

 

 اسکن سه بعدیعکسبرداری برای 

 

  DSLR کیکند، اما اگر شما  یخوب کار م نیز هوشمند یگوش نی. دوربدیدار ازین نیدورب کیاست شما به  یهیبد

 بهتر است.  دیداشته باش



 

 

 اتیجزئ تمامی ثبت یعکس برا 80تا  50 بین ماآزمایش، عموما . در طول دیکن تهیهعکس  20حداقل  باید شما

نرم افزار تشابه کافی میان یک عکس و دیگر عکس ها نیابد، آن را حذف می  اگر د،یداشته باش ادی. به گیریم می

  کند.

 رااطراف آن  طیمح ای عکس بگیرید. توجه داشته باشید که جسم یشبه صورت دایره ای از تمام دور  .1

 .دیحرکت نده

دی باید با تصویر بع ریتصاو ،آل دهی. در حالت ادیگرفته باش ریتصو 2هر قسمت از مدل حداقل  باید ازشما  .2

 .دداشته باش یدرصد همپوشان 80تا  60 خود

ها را در یک روز نیمه ابری خارج  عکس ای استفاده کنیداز نور  کنید. اجتناب تیره در عکس یها هیاز سا .3

 .از منزل تهیه کنید

 بخش قابل توجهی از هر تصویر باید در برگیرنده شی باشد. .4

 کنید. اجتناباز حرکت دادن اهداف  .5

 . پرهیز کنید شفاف ایبراق  اریاز اهداف بس .6

 ای براق اءیاش دیتوان ی)مجسمه( هستند. شما م سخت ایبافت دارای  یها تمیآ ،یفتوگرامتر یآل برا دهیا اهداف

 .پوشانیدب ینقاش چسبسطح براق را با  ای دهید و با پودر )آرد( پوشش را به منظور جلوگیری از انعکاس نور، شفاف

 لیبدتتکی  یها میاز هدف را ضبط کنند و سپس آن را به فر ویدیو کیتوانند  یم نیهمچن شرفتهیپ کاربران

 .نگه دارید (1/80)به عنوان مثال باال سرعت شاتر را ایجاد فریم های تار   از اجتناب یبرا حالت نیکنند. در ا

 مراجعه کنید. و کاربردهای آن اسکن سه بعدی می توانید به مقالهبرای اطالعات بیشتر 
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