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 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ

 
 :پروژه عنوان

 یمناسب برا يژگيبا استفاده از نقاط و یريتصو یاسکنر سه بعد کيو ساخت  يطراح

 سرعت محاسبات شيافزا

 محمد ايماني هکاني دانشجو:خانوادگي  نام و نام

 دکتر امير موسوی نيا استاد راهنمای پروژه:

 دکتر بهروز نصيحت کن استاد مشاور پروژه:

 دکتر هدی رودکي )استاديار( ارزياب داخلي:

 اه علم و صنعت ايران(دکتر شهريار برادران شکوهي )دانشيار دانشگ ارزياب خارجي:
 

 چکيده)فارسي(:
های اخیر جهت استتررا  قاتاو ويیگتی و ظرااريتابی مراست  طی سال ی مطرح شدههاالگوريتم و هاروشی بررسدر ابتدا  ،گزارش اين از دفه

گیری ابعتاد اجستام های اقدازهشبررسی رو بهی بوده و در ادامه مرظر چرد ريظصاو کمک به اجسام یبعد سه مدل یبازسازها به مرظور مابین آن

هتای ععتال و يتا بصتور  های ارائه شتده متترتی بتر روششود. عموم روشباشد، پرداخته میکه از جمله کاربردهای مهم بازسازی سه بعدی می

هتای از دقت باالظری برخوردارقد و جهت بهتتود دقتت روشبر هسترد ولی های ععال در اکثر موارد هزيرهباشرد. روشظرکی  ععال و غیرععال می

دوربتین  4مطرح شتده در ايتن گتزارش روشتی غیرععتال بته کمتک  هایجهت رعع مشکل لذا، ععال بايد از ظعداد ظصاوير بیشتری استفاده قمود

باشتد جهتت ظرااريتابی قاتاو تته متیهای محلی و سراسری جسم مورد قظر که يتک جعظصويربرداری مطرح شده و الگوريتمی متتری بر ويیگی

روش پیشرهادی، يک جعتته ظصتويربرداری طرا تی شتده و قتتايج خروجتی از روی  سازیپیادهشود. جهت ويیگی و ظرمین ابعاد جسم، ارائه می

ارش، شاهد بهتتود های بررسی شده در گزاقد. در قهايت با ماايسه خروجی روش پیشرهادی با ساير روشظصاوير ثتت شده ظوسط آن گزارش شده

 باشد، هستیم.متر میمیلی 0.9گیری ابعاد که در  دود سرعت و کاهش هزيره ظوأم با دقت قابل قتول در اقدازه
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