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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ СТВОРЕНИХ ЗА 

ФОТОЗОБРАЖЕННЯМИ 
 

В даній статті проаналізовано сучасні технології створення 
тривимірних моделей та перспективи їх використання. Представ-
лені методика визначення точності тривимірних моделей та ре-
зультат її апробації.  Розроблено методику проведення експери-
менту для оцінки точності створеної моделі. Для цього було підго-
товлено спеціальні полігони з контрольними точками для оцінки 
точності моделі та марками для калібрування фотокамер. Для 
оцінки точності визначення просторових координат об’єкта порів-
нювалися координати контрольних точок виміряних електронним 
тахеометром, які приймалися в подальшому за еталонні, та визна-
чені у програмі PhotoScan за створеними моделями. Побудовано 
тривимірні моделі на основі знімків  створених різними засобами, а 
саме смартфоном та напівпрофесійною камерою без/та з виконан-
ням калібрування камер. Дослідження точності тривимірних моде-
лей виконано на основі аналізу величин середньоквадратичних по-
хибок просторового положення контрольних точок. 

Ключові слова: фотозображення; 3D-модель; оцінка точності; 
середня квадратична похибка; калібрування; марка. 
 

Постановка проблеми. Завдання побудови тривимірних моде-
лей різноманітних об'єктів за фотозображеннями в даний час актив-
но розробляється багатьма дослідниками і фірмами. Великий попит 
на технологію отримання тривимірних моделей таким способом ви-
кликаний доступністю фотокамер високої роздільної здатності, про-
дуктивними обчислювальними засобами і можливістю використання 
безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у випадку необхідності охоп-
лення територій чи об’єктів значних розмірів. На відміну від інших 
засобів сканування засоби фотознімання набагато дешевші, доступ-
ніші та простіші в роботі [1].  

Незважаючи на те, що технології фотомоделювання об’єктів 
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стали дуже популярними і швидко розвиваються, в літературі не до-
статньо проаналізована точність тривимірних моделей об’єктів, які 
створюються такими методами. Створення тривимірних моделей за 
фотознімками  відносно новий процес 3D-моделювання. З якою точ-
ністю вони побудовані і чи можна використовувати їх як надійну ос-
нову для подальшої роботи – є досить актуальним питанням, що ви-
магає детального вивчення та дослідження. 

Постановка завдання. Метою роботи є розробка методики ви-
значення точності тривимірних моделей та виконання її апробації. 
Для цього необхідно вирішити наступні завдання: 

- детально проаналізувати існуючі сучасні технології створення 
тривимірних моделей; 

- сформувати методику виконання експерименту, в якому бу-
дуть використані різні засоби створення фотозображень одного і то-
го ж натурного об’єкта; 

- провести експеримент, у результаті якого буде отримано  не-
обхідну вхідну інформацію для побудови тривимірних моделей з ка-
лібруванням фотокамер та без нього; 

- побудувати 3D-моделі досліджуваного об’єкта за допомогою 
програмного засобу Agisoft PhotoScan; 

- виконати аналіз та порівняльну оцінку точності кожної з мо-
делей. 

Виклад основного матеріалу 
3D-моделі є невід'ємною частиною таких галузей, як наука, 

промисловість, медицина, кінематограф, необхідні при розробці різ-
них будівельних об'єктів, проведенні реставраційних робіт, створенні 
нових моделей автомобілів, літаків і абсолютно незамінні в комп'ю-
терних іграх і анімаціях і т. д. [2]. У процесі створення комп'ютерної 
3D моделі використовується дві технології з різним рівнем деталіза-
ції результату – лазерне сканування і фотограмметрія. Лазерне ска-
нування – високоточне фізичне сканування предмета за допомогою 
лазерного сканера. Фотограмметрія – математичний розрахунок фо-
рми на основі безлічі фотографій, що дає хороші результати точності 
при достатній кількості якісних фотографій об'єкта, зроблених з різ-
них ракурсів. Її головна перевага – сканування здійснюється за до-
помогою побутової фотокамери, камери смартфона або БПЛА з фото-
камерою на борту. Тобто, в тому чи іншому вигляді доступна кожно-
му. 

3D-моделювання за фотографіями застосовується в тих випад-
ках, коли немає можливості відтворити 3D-модель за кресленнями. 
До того ж, така технологія дозволяє проводити моделювання вели-
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ких географічних або промислових об'єктів без проведення натурних 
вимірювань. Цей вид моделювання корисний для проведення диста-
нційних вимірів в умовах, де перебування людини може бути небез-
печним [3; 4]. 

 Для роботи було обрано один із сучасних програмних засобів 
Agisoft PhotoScan. У ньому реалізована сучасна технологія створення 
тривимірних моделей високої якості на основі цифрових фотографій. 
Для реконструкції 3D моделі об'єкта Agisoft PhotoScan дозволяє ви-
користовувати фотографії, зняті будь-якими цифровими фотокаме-
рами з будь-яких ракурсів (за умови, що кожен елемент реконстру-
йованої сцени видно принаймні з двох позицій зйомки). Процес 
створення тривимірної моделі повністю автоматизований. Основні 
завдання, які вирішуються користувачами за допомогою програми 
PhotoScan – відновлення 3D поверхні, побудова ортофотоплану і ци-
фрової моделі місцевості. Для моделей з заданим масштабом Agisoft 
PhotoScan також дозволяє вимірювати відстані, розраховувати пло-
щу поверхні і об'єм [5]. 

Для створення моделі використано 707 навчальну аудиторію 
7 корпусу НУВГП. На стінах аудиторії закріплено 24 марки з відоми-
ми координатами. З них 8, розміщених у кутах аудиторії  використа-
но для прив’язки моделі при її створенні. Оцінка точності виконана 
за 16 контрольними точками: 6 з них стаціонарні марки, які розміще-
ні в аудиторії, та ще 10 – спеціально закріплені на стінах на час ви-
конання дослідження. Одна з схем розташування контрольних точок 
наведена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема розташування контрольних точок (фрагмент) 
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Для виконання оцінки точності просторових координат моделі 
необхідно визначити відхилення координат контрольних точок вимі-
ряних електронним тахеометром (вимірювання відбувалося за допо-
могою тахеометра Leica405 Ultra), які приймаються в подальшому за 
еталонні, з визначеними у програмі PhotoScan за створеною мо-
деллю. На основі обчислених відхилень розрахувати середні квадра-
тичні похибки координат контрольних точок за осями mX, mY та mZ та 
середню квадратичну похибку їх просторового положення за наступ-
ними формулами [6]: 

 
1


n

VV
m ii ;     (1) 

222

ZYXпрост mmmm  ,   (2) 

де Vі – відхилення еталонних та визначених координат; 

n – кількість контрольних точок; 

mX, mY, mZ – середньоквадратичні похибки визначення координат 

за осями X, Y та Z відповідно. 

Для дослідження оцінки точності створено тривимірні моделі 
навчальної аудиторії 707 за допомогою різних знімальних засобів – 
смартфона Huawei Nova 5T та фотокамери Sony Cyber-shot DSC-
RX100. Такий тип фотокамер може використовуватися і для встанов-
лення на безпілотні літальні апарати при аерофотозніманні. Таким 
чином порівняно точність створення моделей з використанням зага-
льнодоступних засобів, а саме  смартфону та напівпрофесійної каме-
ри.  

Розміри аудиторії становлять 6 на 13 метрів. Прив’язка моделей 
у необхідній системі координат виконувалася за 8 опорними точка-
ми. Оцінка точності виконується за 16 контрольними точками. Фотог-
рафування виконано з різних станцій, згідно схеми знімання для фо-
томоделювання об’єкта [5].  

Фотографування аудиторії смартфоном Huawei Nova 5T викону-
валося з позиції «з рук» на трьох різних висотах, з базисів фотогра-
фування, обходячи 707 аудиторію по контуру. Всього зроблено 
98 фотознімків з роздільною здатністю 48 Мп. Схема розташування 
смартфона при фотографуванні та опорних точок прив’язки показана 
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на рис. 2, а. Обчислені середні квадратичні похибки координат конт-
рольних точок за осями mX, mY та mZ становлять відповідно 0.004, 
0.004 та 0.008 м. Середня квадратична похибка просторового поло-
ження становить 0.010 м. 

Фотографування аудиторії фотоапаратом Sony Cyber-shot DSC-
RX100 виконано з використанням штативу, при двох висотах. Фотог-
рафування виконано з базисів фотографування, обходячи 707 ауди-
торію по контуру. Всього зроблено 101 фотознімок з роздільною зда-
тністю 20 Мп. Схема розташування фотокамери при фотографуванні 
та опорних точок прив’язки показана на рис. 2, б. Середні квадрати-
чні похибки за осями mX, mY та mZ становлять відповідно 0.004, 0.005 
та 0.004 м. Середня квадратична похибка просторового положення 
становить 0.008 м. 

 

 
а      б 

 
Рис. 2. Схеми розташування при фотографуванні: 

 а – смартфона Huawei Nova 5T; б – фотоапарата Sony Cyber-shot  
DSC-RX100 та опорних точок прив’язки 
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Отримані відхилення виміряних координат від визначених за 
моделлю створеною за зніманням зі смартфона, за якими здійсню-
валося обчислення середньоквадратичних похибок наведені в таб-
лиці 1. Аналогічні розрахунки були виконані на інших етапах дослі-
дження.  

Таблиця 1 
Відхилення виміряних координат від визначених за моделлю ство-

реною за зніманням зі смартфона 

№ 
Виміряні координати, м Координати за моделлю, м Відхилення, м 

X Y Z X Y Z X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4501.878 6503.201 100.571 4501.877 6503.202 100.575 0.001 -0.001 -0.004 

6 4501.387 6505.317 100.204 4501.388 6505.317 100.211 -0.001 0.000 -0.007 

9 4499.856 6505.311 100.588 4499.856 6505.308 100.592 0.000 0.003 -0.004 

41 4501.892 6503.171 102.569 4501.890 6503.170 102.563 0.002 0.001 0.006 

46 4501.399 6505.317 102.817 4501.400 6505.317 102.808 -0.001 0.000 0.009 

V2 4498.975 6505.295 102.446 4498.975 6505.292 102.432 0.000 0.003 0.014 

V3 4496.088 6505.285 102.502 4496.092 6505.283 102.491 -0.004 0.002 0.011 

V4 4493.39 6505.307 102.506 4493.394 6505.308 102.492 -0.004 -0.001 0.014 

V7 4492.524 6499.808 102.551 4492.533 6499.798 102.559 -0.009 0.010 -0.008 

M01 4496.132 6505.286 100.524 4496.132 6505.285 100.524 0.000 0.001 0.000 

M02 4493.325 6505.311 100.553 4493.323 6505.313 100.551 0.002 -0.002 0.002 

M04 4489.908 6502.594 100.42 4489.912 6502.594 100.430 -0.004 0.000 -0.010 

M05 4489.903 6502.648 102.517 4489.915 6502.650 102.507 -0.012 -0.002 0.010 

M08 4492.555 6499.804 100.515 4492.553 6499.806 100.512 0.002 -0.002 0.003 

M09 4495.839 6499.951 102.609 4495.838 6499.959 102.599 0.001 -0.008 0.010 

M10 4495.853 6499.971 100.474 4495.852 6499.978 100.474 0.001 -0.007 0.000 

 
Отримані відхилення виміряних координат від визначених за 

моделлю створеною за зніманням зі фотоапарата, за якими здійсню-
валося обчислення середньоквадратичних похибок наведені в таб-
лиці 2. 
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Таблиця 2 
Відхилення виміряних координат від визначених за моделлю  

створеною за зніманням з фотокамери 

№ 
Виміряні координати, м Координати за моделлю, м Відхилення, м 

X Y Z X Y Z X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4501.878 6503.201 100.571 4501.875 6503.202 100.573 0.003 -0.001 -0.002 

6 4501.387 6505.317 100.204 4501.385 6505.309 100.209 0.002 0.008 -0.005 

9 4499.856 6505.311 100.588 4499.858 6505.309 100.584 -0.002 0.002 0.004 

41 4501.892 6503.171 102.569 4501.888 6503.170 102.567 0.004 0.001 0.002 

46 4501.399 6505.317 102.817 4501.399 6505.310 102.820 0.000 0.007 -0.003 

V2 4498.975 6505.295 102.446 4498.978 6505.296 102.446 -0.003 -0.001 0.000 

V3 4496.088 6505.285 102.502 4496.090 6505.281 102.503 -0.002 0.004 -0.001 

V4 4493.39 6505.307 102.506 4493.392 6505.302 102.507 -0.002 0.005 -0.001 

V7 4492.524 6499.808 102.551 4492.519 6499.812 102.555 0.005 -0.004 -0.004 

M01 4496.132 6505.286 100.524 4496.136 6505.278 100.530 -0.004 0.008 -0.006 

M02 4493.325 6505.311 100.553 4493.325 6505.304 100.562 0.000 0.007 -0.009 

M04 4489.908 6502.594 100.42 4489.918 6502.597 100.418 -0.010 -0.003 0.002 

M05 4489.903 6502.648 102.517 4489.908 6502.649 102.513 -0.005 -0.001 0.004 

M08 4492.555 6499.804 100.515 4492.553 6499.813 100.516 0.002 -0.009 -0.001 

M09 4495.839 6499.951 102.609 4495.840 6499.955 102.612 -0.001 -0.004 -0.003 

M10 4495.853 6499.971 100.474 4495.853 6499.971 100.471 0.000 0.000 0.003 

 
Загальний вигляд створених моделей при фотографуванні   

смартфоном Huawei Nova 5T та фотоапаратом Sony Cyber-shot DSC-
RX100 приведені на рис. 3. 

В цілому якість «зшивки» моделей в обох варіантах задовільна. 
Трохи краще виглядає модель одержана за фотографіями з фото-
апарату. У моделі отриманій за фотографіями з смартфону відсутні 
значні частини підлоги, та окремі невеликі фрагменти стін та дверей. 
Крім того, в обох моделях помітні певні прогалини у вікнах. 
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а     б 

Рис. 3. Загальний вигляд створених моделей при фотографуванні: 
а –  смартфоном Huawei Nova 5T ; б – фотоапаратом Sony Cyber-shot DSC-

RX100 
 
Щоб перевірити наскільки на якість створеної моделі впливає 

калібрування камери виконано додаткове дослідження. Для цього 
був підготовлений спеціальний полігон з 45 марок та виконано його 
фотографування з трьох позицій – по центру, та зі зміщенням на 
1 метр праворуч та ліворуч. Фотографування виконане і смартфоном 
і фотоапаратом. Далі за методикою описаною в [7] визначено пара-
метри калібрування камер, збережено їх в окремий файл та викорис-
тано ці дані при створенні моделей. Результатом калібрування є 
зниження спотворень у зображеннях, які отримують з камер, що під-
вищує точність створеної моделі. 

Отже, при використанні визначених параметрів калібрування 
смартфона створено тривимірну модель аудиторії. Візуально вона не 
відрізняється від моделі створеної з параметрами визначеними са-
мокалібуванням (рис. 3, а). Оцінку точності виконано за 16 контроль-
ними точками. Середньо  квадратичні похибки за осями mX, mY та mZ 

становлять відповідно 0.005, 0.005 та 0.009 м. Середня квадратична 
похибка просторового положення, розрахована за формулою, стано-
вить 0.012 м. 
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Також створено тривимірну модель аудиторії при використанні 
визначених параметрів калібрування камери фотоапарата. Візуально 
вона теж не відрізняється від моделі створеної з параметрами ви-
значеними самокалібуванням (рис. 3, б). Оцінку точності виконано за 
16 контрольними точками.  Середні  квадратичні похибки за осями 
mX, mY та mZ становлять відповідно 0.004, 0.007 та 0.005 м. Середня 
квадратична похибка просторового положення становить 0.010 м. 

Виходячи з отриманих результатів, можемо стверджувати що 
всі одержані результати зі смартфона та з напівпрофесійного фото-
апарата, з виконанням самокалібрування та з виконанням поперед-
нього калібрування, знаходяться на одному рівні точності – середні  
квадратичні похибки просторового положення на рівні 1 см. Відхи-
лення між одержаними результатами коливається в межах 2 мм, що 
знаходиться в межах погрішності визначення координат з моделі. 
Отже,  можна стверджувати, що такі тривимірні моделі можна вико-
ристовувати при вирішенні багатьох кадастрових та навіть геодезич-
них задач – при визначенні розмірів об’єктів, площ приміщень, від-
хилень будівельних конструкцій (обов’язково з наявними контроль-
ними точками). 

Для сучасних камер, які мають малі значення коефіцієнтів дис-
торсії об’єктива попереднє калібрування виконувати не обов’язково. 
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RESEARCH OF ACCURACY THREE-DIMENSIONAL MODELS CREATED 
USING PHOTOGRAPHS 

 
This article analyzes modern technologies for creating three-

dimensional models and the prospects for their use. The technique for 
determining the accuracy of three-dimensional models and the results 
of its approbation are presented. A technique has developed for con-
ducting an experiment to assess the accuracy of the created model. 
For this, special polygons have been prepared with control points for 
assessing the accuracy of the model and marks for calibrating camer-
as. To assess the accuracy of determining the spatial coordinates of 
the object, the coordinates of the points measured by the total station 
compared, which were subsequently taken as reference, and deter-
mined in the PhotoScan program from the created models. Three-
dimensional models were built on basis of images created by various 
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means, namely a smartphone and a semi-professional camera without 
/ and with camera calibration. The study of the accuracy of three-
dimensional models carried out on basis of the analysis of the values 
of the root-mean-square error of the spatial position of points. 

Keywords: photo image; 3D model; evaluation of accuracy; root 
mean square error; calibration; geodetic mark. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ СОЗДАННЫХ 

ПО ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯМ 
 

В данной статье проанализированы современные технологии 
создания трехмерных моделей и перспективы их использования. 
Представлены методика определения точности трехмерных моде-
лей и результат ее апробации. Разработана методика проведения 
эксперимента для оценки точности созданной модели. Для этого 
подготовлены специальные полигоны с контрольными точками для 
оценки точности модели и марками для калибровки фотокамер. 
Для оценки точности определения пространственных координат 
объекта сравнивались координаты точек, измеренных тахеомет-
ром, которые принимались в дальнейшем за эталонные, и опреде-
ленные в программе PhotoScan по созданным моделям. Построено 
трехмерные модели на основе снимков, созданных различными 
средствами, а именно смартфоном и полупрофессиональной каме-
рой без / и с выполнением калибровки камер. Исследование точ-
ности трехмерных моделей выполнено на основе анализа величин 
среднеквадратичной погрешности пространственного положения 
точек. 

Ключевые слова: фотоизображения; 3D-модель; оценка точно-
сти; среднеквадратическая погрешность; калибровка; марка. 
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