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Abstract 

 The basic data source of 3D modeling of regular or irregular surfaced 

objects are known (or calculated) point coordinates. Obtaining 3D model of the 

irregular surfaced objects need plenty of points to represent the surface exactly. 

These points can be easily obtained both traditionnal methods and from the 

measurement of the photographs.  

 This study is achieved in three stages. The first stage the calibration of 

camera.Two cameras have been used in this study; NIKON COOLPIX AW100, 

and  SANYO E1075. They were calibrated in two different focal lengths, five 

times for each camera. The results obtained were varying in focal length ( c ) and 

(xp , yp) the coordinates  of  the  center  of  projection  of  the  image  (principal 

point), the difference was ranged ( 0.02 - 0.04 ) mm. It could be considered as 

big compared to the proposed accuracy of photogrammetry. So, to obtain a high 

accuracy from close range photogrammetry, the camera must be calibrated in the 

field without shutting down the camera is an important matter. 

 The second stage is the production of 3D object in cloud points dependind 

on the sampling rate and taking many captures. In this case, an object of face-

shaped clay was used and a 3D object is performed with (5563) 3D points with 

sampling rate (1 mm). The smaller sampling rate results in longer processing and 

more points. This case could be beneficial in documentation of cultural and 

historical heritage in a digital library in observing the variation with time. 

 Photomodeler Scanner (version 6) program software was used in the last 

stage as a measuring tool for a sample of small house. There were two cases of 

measuring the sides of such house, the first case used coded targets were defined 

automatically to the program. These targets were fixed on the sides of the 

sample. The accuracy of measurement was high, ranging from (10) to (30) 

micrometer. The second case measures without coded targets, the points defined 
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manually using mouse to referencing points in images and production of a 3D 

points to measure a distance between points, the accuracy from this case was 

about (0.1) to (0.5) mm. A photomodeler needs to include any knwon distance 

beteewn two points on the object to the photomodeler software, and then the 

program  will calculate the three dimensional coordinates to any point. 

 An image of building located in the University of Babylon was taken as a 

final case of the study. The image was 25 m. distance from the camera. The 

building was represented in 3D model with tremendous number of points about 

(53715) points and the standard error in calibrating the coordinates was      

𝛿𝛿𝛿𝛿 = ∓0.057𝑚𝑚𝑚𝑚. , 𝛿𝛿𝛿𝛿 = ∓0.11𝑚𝑚𝑚𝑚. , 𝛿𝛿𝛿𝛿 = ∓0.33𝑚𝑚𝑚𝑚.   
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 الخالصة 

ان مصدر البیانات االساسي للنماذج ثالثیة االبعاد ولألجسام ذات السطوح النظامیة و الغیر نظامیة یعرف 
ب (أو یحسب على اساس انھ) احداثیات نقطة. ان الحصول على نموذج ثالثي االبعاد لألجسام ذات 

السطوح الغیر نظامیة یحتاج نقاط كثیرة لتمثیل ذلك الجسم او السطح بدقة عالیة. ھذه النقاط یمكن ان 
نحصل علیھا بسھولة بالطرق التقلیدیة وطرق المسح التصویري. في دراستنا ھذه, الحالة والقابلیة للمسح 

. لذلك (3D)التصویري قریب المدى قد تم التحري عنھا من اجل الحصول على  نموذج ثالثي االبعاد
االجسام ذات السطوح الغیر نظامیة قد أستخدمت لتقییم  قدرة طرق المسح التصویري, حیث تم اخذ صور 

 لألجسام طبقآ لمتطلبات المسح التصویري. 
ھذه الدراسة, تمت على ثالثة مراحل, المرحلة االولى ھو معایرة الكامیرات المستخدمة حیث تم استخدام 

 وھي ذات قدرة تمیزیة (SANYO E1075 ) و ,(NIKOON COOLPIX AW100),كامرتین ھما
وبعد بؤري یختلف في كال الكامیرتین حیث تمت معایرة الكامرتین ببعدین بؤریین مختلفین مختبریآ وبواقع 

خمسة مرات لكل بعد بؤري في كل كامیرة .وتم الحصول على نتائج متغیرة وغیر ثابتة لعوامل التوجیھ 
 (xp , yp) واحداثیات مركز الصورة (c)الداخلي اي انھ كا ن ھنال فرق في اھم العوامل البعد البؤري 

  وھذا الفرق كبیر قیاسآ بالدقة المتوخاة من المسح mm. 0.04 الىmm 0.02مقداره یتراوح من 
التصویري. لذلك, للحصول على دقة عالیة من المسح التصویري ذو المدى القریب یجب مراعاة عمل 
المعایرة للكامیرة حقلیآ اثناء العمل ودون اطفاء الكامیرة .المرحلة الثانیة ھو انتاج جسم ثالثي االبعاد 

 وبنقاط كثیفة جدآ اعتمادآ على المسافة 
(Sampling rate) بین نقطة واخرى من خالل عدة لقطات أثنان او اكثر یتم انتاج جسم ثالثي االبعاد 

وبدقة عالیة, في ھذه الحالة تم استخدام جسم على شكل وجھ مصنوع من الطین حیت تم تشكیل جسم ثالثي 
) ملیمتر بین نقطة واخرى,حیث انھ كلما كانت 1) نقطة ثالثیة االبعاد وبمسافة( 5563االبعاد وبحوالي (

نسبة االعتیان قلیلة كانت عملیة المعالجة اطول والنقاط اكثر. من ھذه العملیة یمكن االستفادة من توثیق 
التراث الثقافي والتاریخي للبلد في مكتبة رقمیة تحفظ التحف النادرة ویمكن مراقبة ھذه االجسام من خالل 

المرحلة الثالثة واالخیرة تم استعمال  ھذه المكتبة وما یحدث على ھذه التحف من تغیر بمرور الزمن.
 كأداة للقیاس حیث استخدم في ھذه المرحلة نموذج ( Photomodeler Scanner version 6)برنامج

صغیر على شكل بیت وتم القیاس على اركان البیت حیث تم القیاس بأسلوبین,أالسلوب االولى استخدمت 
االھداف المشفرة التي یتعرف علیھا البرنامج اتوماتیكیآ وتم تثبیت ھذه االھداف على اركان النموذج 

   مایكرومیتر .أالسلوب الثاني من خالل القیاس 30  الى  10وكانت دقة القیاس عالیة جدآ تتراوح من   
بدون اھداف مشفرة وانما االعتماد على تطابق اركان النموذج في الصور وتكوین نقاط ثالثیة االبعاد منھا 

  ملیمتر . برنامج 0.5 الى   0.1یتم قیاس المسافة بین ركن واخر وكانت الدقة جیدة تراوحت بین  
(Photomodeler Scanner version 6 ) یحتاج أن ُیُدخلة لھ اي مسافة معلمومة بین نقطتین على 

 الجسم, وبعد ذلك البرنامج یقوم بحساب االحداثیات ثالثیة االبعاد ألي نقطة على الجسم.
 متر(مسافة االلتقاط) ومن الصورتین تم 25 ثم بعد ذلك اخذت صور لبنایة تقع في جامعة بابل على بعد 
) نقطة وكان الخطا المعیاري لھذه 53715تمثیل البنایة كنموذج ثالثي االبعاد بعدد ھائل من النقاط بلغ (

      .δx=∓0.057𝑚𝑚𝑚𝑚.     , δy=∓0.11𝑚𝑚𝑚𝑚..  ,.δz=∓0.33𝑚𝑚𝑚𝑚النقاط في كل من 
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