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Image Based 3D Object Reconstruction System 
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ABSTRACT 
      The concepts of image processing, computer vision and computer graphics have 
very important using in different laterals science. This research proposed vision 
measurement system which consists of a camera carried on hand of a robot, which 
captured 2D image to the object from two sides with a constant distance of the objects. 
To achieve this work several experimental steps are needed:  First step including 
calibrating the camera by using a standard block to find the best distance between the 
camera and the object, the best result of a distance is (410)mm. The second step consist 
of using MATLAB 7.12.0 (R2011a) program to achieve image processing to get some 
digital information (number of pixels in each row and column), by scanning the image 
line by line, to extract 2D object dimensions. The resulted dimensions are found closer 
to real object dimensions that are measured using a digital vernier and 3d digital probe. 
Last step includes 2D image manipulating to reconstruct the 3D objects depending on 
the resulted information (number of pixels). 
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  إعتماد الصورة في إعادة بناء األجسام ثالثية األبعاد

  الخالصة:
) لھا processing, computer vision and computer graphics  imageالمفاھيم التالية (          

البحث يقترح نظام القياس المرئي والذي يتضمن كاميرا محمولة ھذا استخدامات مھمة في مختلف مجاالت العلوم. 
على ذراع آلي, اللتقاط صورة ثنائية االبعاد لشكل من منظورين وبمسافة ثابتة من الجسم المراد التقاط الصورة له. 

:الخطوة االولى تتضمن معايرة الكاميرا بواسطة استخدام قالب ملية ع والنجاز ھذا العمل نحتاج الى عدة خطوات
 ) ملم.الخطوة الثانية  تتضمن استخدام410قياسي اليجاد المسافة المطلوبة بين الكاميرا والجسم, افضل بعد ناتج ھو (

نقاط (عدد  للحصول على بعض المعلومات الرقميةمعالجة الصورة  النجاز )(R2011a 7.12.0برنامج الماتالب 
. االبعاد التي ثنائي األبعاد للحصول على ابعاد الجسم طريقة مسح كل خط، استخدام  ,في كل صف وعمود)الصورة 

 the digital)تم الحصول عليھا ھي اقرب الى االبعاد الحقيقية التي تم قياسھا بواسطة قدمة القياس الرقمية 
vernier)   3ومجس رقمي ثالثي االبعادD Digital Probe).(ةصور المعاملة علىتتضمن خطوة االخيرة ال 

  ). نقاط الصورة باالعتماد على المعلومات الناتجة (عدد الثالثية االبعاد اعادة تكوين االجساملغرض ثنائية االبعاد 
 
 


