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 مقدمه -1-1

د لم موجوین عاتلفی از نقشه برداری هوایی یکی از شاخه های اصلی فتوگرامتری است. تعاریف مخ

یر ه شرح زیکا باست که یکی از جامعترین آنها به تعبیر انجمن فتوگرامتری و سنجش از دور آمر

 می باشد:

ت طراف اسحیط ا"فتوگرامتری هنر، علم و فناوری کسب اطالعات صحیح و قابل قبول از اشیاء و م

این  ی گیرد.جام میر بر روی آنها انو انجام عملیات اندازه گیری و تفس که از طریق ثبت تصاویر

ا ولی تتصاویر شامل عکسهای ثبت شده در طیف نور مرئی توسط دوربینهای عکسبرداری معم

می  شرفتهالگوهای ثبت شده در طیفهای مختلف انرژی الکترومغناطیسی توسط سنجنده های پی

 باشند."

تخراج عات اسز اطالفی با استفاده اامروزه مهمترین کاربرد فتوگرامتری، تولید نقشه های توپوگرا

 .می شود امیدهنشده از عکسهای هوایی و تصاویر فضایی است که در اصطالح، نقشه برداری هوایی 

 روش انجام تحقيق -2-1

ی و ت میدانطالعاروش پژوهش حاضر با استفاده از شیوه جمع آوری داده ها و اطالعات اسنادی و م

 می باشد. PCIنرم افزار  سازی درمدل ابزار کتابخانه ای است. همچنین 

 ضرورت تحقيق -3-1

عکس های هوایی دوکاربرد بسيار مهم دارد که در این جا ابتدا به توضيح  -1-3-1
 :این دوکاربرد می پردازیم

  :)تعيين موقعيت جزئيات در عمليات تهيه نقشه)فتوگرامتری 
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در  ستندهرضی چنانچه عکس های متوالی تهیه شده از یک منطقه را که دارای پوشش طولی و ع

ی بازساز وبارهدوضعیت زمان عکسبرداری قرار دهیم) اشعه هایی که قبال تشکیل تصویر داده اند 

د اهیم کرده خوخواهند شد( و از استرئوسکوپ استفاده نماییم مدل برجسته ای از زمین را مشاه

 ختصاتمستم یکه می توان مختصات سه بعدی کلیه ی نقاطی را که درون آن قرار دارند در یک س

 ین و وی زمرعکس محاسبه کرد، آن گاه با معلوم بودن مختصات سه بعدی تعدادی از این نقاط 

 لیه یکایجاد روابط ریاضی بین دو سیستم مختصات زمینی و عکس قادر به تعیین موقعیت 

 جزئیات خواهیم بود.

 :کاربرد های مهم دیگر 

، خطوط لوله گ راه ها، راه آهن، پل، خطوطاز عکس های هوایی برای کارهایی نظیر طراحی بزر

 ود.شانتقال برق، کانال کشی و پروژه های بازسازی مناطق شهری نیز بهره گرفته می 

 اهداف تحقيق -4-1

 آشنایی کلی با مباحث فتوگرامتری و کاربرد آن در نقشه برداری

 ساختار سمينار -5-1

 فصل به شرح زیر ارائه شده است. چهار در قالب روژهپ

س پین فصل اباشد. در تحقیق می اهدافروش انجام تحقیق  مقدمه، که شامل ضرورت،  فصل اول:

رت یان ضروب، به ییبا نقشه برداری هوایی کاربرد های عکس های هواتوضیحاتی در ارتباط از ارائه 

 و هدف تحقیق پرداخته شده است. تحقیقانجام 

اری عکسبرد ریخچهتوگرامتری از جمله تاشامل تعاریف و مفاهیم کلی در رابطه با علم ف فصل دوم:

 تفسیر عکس استرئوسکوب و...... پرداخته شده است.

 می باشد. pciفصل سوم: شامل مدلسازی و پیاده سازی انجام شده توسط نرم افزار 

 فصل چهارم : شامل مراجع مورد استفاده در پروژه فوق می باشد.
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 همقدم -1-2

 خچه ی عکسبرداری هواییتاری -1-1-2

د و از آن به در پاریس به وسیله بالن برداشته ش 1858تا 1855اولین عکس هوایی در سال های 

سازمانی در  1885بعد در کشور های مختلف نیز به طور آزمایشی انجام گرفت تا اینکه در سال 

 اری کندعکسبردمتری سطح زمین  1350و  1200و  800روسیه تاسیس شد و توانست از ارتفاع 

ن چشم اختماسساختمان دوربین های اولیه ای که برای عکس برداری ساخته شد کامال مشابه با 

ر یک دت که انسان بود. همان طور که میدانید ، دوربین مانند چشم، دارای اطاقک کوچکی اس

ع ر واقدطرف آن یک عدسی و در طرف مقابل آن یک صفحه حساس قرار دارد. این صفحه حساس 

شعه وری اآهمان کاری را انجام می دهد که شبکیه ی چشم انجام می دهد کار عدسی نیز جمع 

 (2-1)شکل ی مختلف از جسم مورد عکسبرداری و انتقال آن به صفحه ی حساس است.

 

                                                     
                                                                         

 

 روش های عکسبرداری در قدیم ( 2-1) شکل



 

 

 انواع عکس و تصویر در فتوگرامتری -2-1-2

 . یاههوارو ما ییهوا ،ینیزم یعبارتند از: عکس ها یمورد استفاده در فتوگرامتر یعکس ها

 ینيزم یعکس ها: 

 یرو ها نیدورب نیشود ا یم هیته ینیزم یفتوگرامتر یها نیدورب لهیبه وس ینیزم یعکس ها

کس ع د.رمشخص ک یتوان مختصات محل استقرار آنها را به سادگ یمستقر شده و لذا م نیزم

 یها تیالفع یخیتار یساختمان ،حفظ بناها میو ترم یدر معمار یمهم ارینقش بس ینیزم یها

سارت خ زانیم د،یجد ای یمیقد یوارد شده به ساختمان ها یبرآورد خسارت ها ،یباستان شناس

 دو 2-2کلش رد.دا گریموارد د از یاریمجرم و بس نیی،تع یارده به هنگام تصادفات رانندگو یها

ر برده به کا نیوربدو نوع د ینیزم یدهد. معمواًل در فتوگرامتر یعکس ها را نشان م نینمونه از ا

 یها نیورباست. د کیمتر ریغ یها نیو نوع دوم دورب کیمتر یها نیشود که نوع اول دورب یم

ها  ن با آنتوا یمشده اند که  برهیو کال یطراح یبه صورت داستیپ همانطور که از نام آنها کیمتر

 یادیز اریسبواع که ان کیمتر ریغ یها نیرا انجام داد ؛ اما دورب یفتوگرامتر یها یریاندازه گ

ر به کا یاهحرف ایعکاسان آماتور  لهیهستند که به وس یدست یها نیدارند در عمل همان دورب

 شود. یگرفته م

                                                                           

 

 عکس هاس زمینی ( 2-2) شکل

 



 

 

 :عکس های هوایی 

 یم رفتهگگردد  یمخصوص نصب م یها مایکه در داخل هواپ ییها نیدورب لهیبه وس ییعکس هوا

 ییواز باز هور اباشد. منظ یثابت م ییاو باز هو مایکه سرعت و ارتفاع پرواز هواپ یشود.به طور

 قهمنط کی شده از هیته ییهوا ی(. عکس ها2-3است ) شکل  یعکسبردار ستگاهیدو ا نیفاصله ب

وشش پدرصد و  ۶۸تا  ۵۸از  یهستند. حد مجاز پوشش طول یو عرض یطول یپوشش ها یدارا

درصد  ۲۰ و یطول یا برادرصد ر ۶۰ یهادرصد است اما به طور معمول پوشش ۵۰تا  ۲۰از  یعرض

 یلیم ۲۳۰ر د ۲۳۰به طور معمول  یفتوگرامتر ی. ابعاد عکس هارندیگیدر نظر م یعرض یرا برا

از  ( مایواپه پترکویمانند )بالن هل ییهوا هینقل لهیوس کیاست که با  یعکس ییمتر است. عکس هوا

 . شود یگرفته م نیسطح زم

 

 

 2-5شکل  ( 2-3) شکل

 



 

 

 یاماهواره ریتصاو: 

ار هز ۴از  شیز بماهواره به فضا پرتاب شد تا امرو نیکه اول یالدیم ۱۹۵۷م اکتبر سال از چهار

 نیطح زمساز  یربرداریآن ها تصو یها تیمامور نیاز مهمتر یکیماهواره به فضا پرتاب شده است 

 ده شود.ها افزوآن تیفیشده روز به روز بر ک یسع ریتصاو تیاهم لیبه دل نکهیضمن ا ؛ بوده است

ر روز ه ن،یمختلف زم یها یبه منظور بررس ،یماهواره ا ریتصاو یریبه کارگ ریاخ یهاسالدر 

ها  یژگیو نیادارند.  ریتصاو نیاست که ا ییها یژگیبه خاطر و نیاست و ا افتهی یشتریوسعت ب

 :عبارتند از

 نیبه دور زم یبردار ریتصو یچرخش منظم ماهواره ها.1

 مکرر یها یبردار ریامکان ثبت اطالعات و تصو .2

 راتییاز هرگونه تغ ییها یو آگاه دیگذاشتن اطالعات جد اریدر اخت. 3

 ادیمکرر و ز ریتصاو هیبودن ته یاقتصاد ریغ. 4

 شده سریم ریتصاو نیبه کمک ا زین اسیبزرگ مق ینقشه ها هیدر حال حاضر ته نیعالوه بر ا

 (. 2.4 شکل ) دینیب یم نجایرا در ا اسیبزرگ مق ریاز تصاو یاست، نمونه ا

 

 

 تصویرماهواره ای ( 2-4) شکل



 

 

 مشخصات عکس های فتوگرامتری -2-2

ودکار ه طور خبرا  آنها ردیرا بگ یتواند اطالعات یمجهز است که م یا لهیبه وس ییهوا یها نیدورب

است.  یرورو ض دیمف اریاطالعات در هنگام استفاده از عکس بس نیعکس ثبت کند. ا هیدر حاش

 دهد.یعکس را نشان م یاطالعات موجود بر رو از ینمونه ا( 2.5شکل )

 

 

 

 عکس فتوگرامتری ( 2-5) شکل



 

 

 :است ریاطالعات کنار عکس به شرح ز

 یعالئم کنار: 

که  قیرط نیا مرکز عکس استفاده کرد. به نییتوان جهت تع یم مارک( دوشلی) فیاز عالئم کنار

)شکل  .کندیمشخص مکنند محل تقاطع آنها مرکز عکس را  یعالئم متقابل را به هم وصل م یوقت

2.6) 

 

                              

 نمونه ای از عالئم کناری بروی تصویر ( 2-6) شکل

 

 :حباب تراز 

بارت عبه  ،دهدیرا نشان م یعکس بردار نیبودن دورب یافق تیوضع یبیصورت تقر حباب تراز به

 یم صیخاز تشحباب تر یاز رو ،یرا، در موقع عکس بردار لمینبودن صفحه ف ایبودن  یفقا گرید

حظه لدر  را نیقائم بودن محور دورب شهیموظف است هم مایدهند. مسئول گرفتن عکس در هواپ

ه درج ۴ا تائم قاز امتداد  نیدانست که انحراف محور دورب دی. البته بادینما یبررس یعکسبردار

به  توانیم رد کهمتحدالمرکز وجود دا ریدوا یمحفظه تراز تعداد شهیش یمجاز است. معموال در رو

 (     2.7)شکل را برآورد کرد. نیانحراف دورب یبیتقر زانیکمک آنها م

 



 

 

                                         

 دوایر متحدالمرکز در تراز ( 2-7) شکل

 :ساعت 

 تیه وضعکزمان از آن نظر است  تیدهد. اهم ینشان م یساعت در کنار عکس، زمان عکسبردار

ل عکس ت شمانمود و مثاًل جه لیو تحل هیشوند تجز یس مشاهده معک یرا که بر رو ییها هیسا

 (.2-8)شکل داد صیها ، تشخ هیبا توجه به ساعت و جهت سا، را 

 

                    

  ( 2-8) شکل



 

 

 :ارتفاع سنج 

ع جهت ارتفا نیز ا. ادهدینشان م یرا در موقع عکسبردار مایارتفاع پرواز هواپ زانیارتفاع سنج م

 (.2-9)شکل  کنند یاستفاده م ییاعکس هو اسیمق نییتع

 

 

                                         ( 2-9) شکل

    یعکس بردار نيمشخصات دورب 

   شماره کنتور عکس 

          نيدورب یفاصله اصل:  

 زینز آن اشود و  یعکس چاپ م هیمتر در حاش یلیکه بر حسب م یفاصله کانون ایفاصله اصلی 

 (.    2-10)شکل  کنند یاستفاده م ییعکس هوا اسیمق نییتع یبرا

 

      ( 2-10) شکل



 

 

   لميف اینوار پرواز و شماره عکس: 

از چپ به  ، بیدو عدد دنبال هم چاپ شده که به ترت ییکنار سمت چپ عکس هوا یدر گوشه    

 .رن پرواز و شماره عکس است یراست ، نشان دهنده 

          و شماره طرح: یسال عکس بردار   

، نشان راست از چپ به ب،یدو عدد دنبال هم چاپ شده که به ترت زیت عکس ندر گوشه کنار راس 

 (.2-11)شکل  باشد یو شماره طرح م یسال عکسبردار یدهنده 

                                                                               
 

  ( 2-11) شکل



 

 

 تفسير عکس -3-2

 یمستفاده قشه ان هیصرفًا به منظور ته ییکس هوا، از ع یفتوگرامتر شیدایپ ی هیاول یدر سال ها

ست. اعکس  ریتفس آنها نیکرد که مهمتر دایپ زین گرید یکاربردها یفتوگرامتر ج،یشد، اما به تدر

ون ن، بدتوا یهستند که به کمک آنها م نیاز زم یادیاطالعات ز یحاو ییهوا یچون عکس ها

. افتیست العه داز منطقه مورد مط یسبتًا جامعبه شناخت ن ، کیو مشاهده از نزد نیتماس با زم

ز امطلوب  تفادهنموده اند. به منظور اس دایکاربرد پ یادیروست که عکس ها در موارد ز نیاز ا

 جنگل یآبشناس یخاک شناس یشناس نیزم یشناس اهیگ یچون شهرساز یعکس ها در امور

 یاتیجزئ ذکر به نجایکه ما در ا عکس را آموخت ریتفس زمیمکان یستیبا رهیو غ یکشاورز یشناس

 یسطح و یتنها وضع ظاهر میکنینگاه م ییعکس هوا کیبه  یوقت .میپرداز یخصوص م نیدر ا

د بند یم ا نقشآن ها در ذهن م ینسب تیلذا فقط موقع م،ینیبیو عوارض موجود در آن را م ایاش

از  یریتصو دنید با مثال معمواًل ما الزم است. یبرا زین گریاطالعات د یاکه دانستن پاره یدر حال

 ایب است منبع آ کی ایکه آ میبده صینوع آن ساختمان را تشخ میتوانیساختمان کوچک نم کی

ر لکه مفسب یابراتو مخ یونیزیکننده تلو تیپست تقو کی ایپمپاژ آب و  ستگاهیا ایترانسفورماتور 

دهد.  صیا تشخساختمان ر تواند نوع یم یا ژهیو یو شاخص ها ارهایاست که با در نظر گرفتن مع

 دیتًا باست قاعداکارخانه  کیدر گوشه  ایجاده  کی هیکه در حاش یکه مثاًل ساختمان داندیمفسر م

ه کنند تیتقو ستمیس کیکوهستان است احتمااًل  کیاگر در ارتفاع  ایترانسفورماتور باشد 

 تعلق بهم دیبا جاده قرار دارد هیشدر حا ،یاست. اگرساختمان در فواصل نسبتًا مساو ونیزیتلو

 پمپاژ هستگایا دیآب واقع است با انیجر کیدره، نزد کیکننده تلفن باشد و اگر در عمق  تیتقو

 محل از و بها ییمفسر و آشنا یبه داشتن اطالعات قبل ازینوع ساختمان ن صیآب باشد. پس تشخ

از  یعضب ریوتصا هیسبز در حاش یاوجود لکه ه ل،یقب نیا از گریوجود عارضه هادارد. نمونه د

است  نیه انشان قتیبر وجود جلبک است، در حق لیرنگ سبز که دل نیاست. ا یعیطب یعارضه ها

 یهایگ یپوشش ها یعیرطبیرنگ غ یاز رو نیمرداب باشد. همچن کی تواندیکه عارضه مزبور م

 (.2-12) داد صینوع آنها را تشخ توان یم
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 ی و کاربرد آنمقياس در فتوگرامتر -4-2

 اسيمق یو محاسبه  فیتعر 

خرج و م یعکس بردار نیدورب یکه صورت آن فاصله اصل یعکس قائم عبارت است از کسر اسیمق

 معمواًل شد وبا یم یدر لحظه عکس بردار نیآن ارتفاع پرواز نسبت به سطح متوسط ارتفاعات زم

  دهند. ینشان م S را با حرف اسیمق

’C/H= (S)                مقياس  (1) S اسيمق         = F/H     

 fوربین یعنی داست میتوان به جای فاصله اصلی، فاصله کانونی f=c    چون ییهوا یدر فتوگرامتر

 دیبا ه از سطح مبنا.،ارتفاع هواپیما از سطح زمین است ن  Hرا قرار دارد. منظور از ارتفاع پرواز 

 اسیه مقک شوند، انیب واحد کیارتفاع پرواز در  زیو ن نیدورب یعدس یتوجه داشت که فاصله کانون

 است لذا کیکه صورت آن  یاز کسر یعدد اسیمق عدد بدون بعد است. کیمشخص کننده 

 اسیقاست. مثاًل م یکوچک تر اسیهرچه مخرج کسر بزرگتر باشد آن کسر نشان دهنده مق

 رایت، زاس کسانیاط در تمام نق اسیاست. در نقشه ،مق 12000/1 اسیبزرگتر از مق10000/1

 یها سایعکس مق لتیو ت نیزم یقائم است. اما در عکس، به علت ناهموار ریتصو کینقشه 

  .کنندیعکس حساب م یمتوسط را برا اسیمق کیرو معمواًل  نیداشت. از ا میخواه یمتعدد

له سبت فاصناز  ایو  ۲طول ها مانند رابطه  سهیبر حسب مقا میتوان یعکس را م اسیمق نییتع

  .  میبه دست آور 1به ارتفاع پرواز ماننده رابطه  یکانون

       

  ( 2-13) شکل



 

 

 یه کانونفاصل یدارا مایهواپ نیدهد که در ارتفاع پرواز ثابت هر گاه دورب ینشان م کیرابطه 

س عک نیبدور کیهرگاه با  زیعکس گرفته شده بزرگ تر خواهد بود و ن اسیباشد مق یبزرگتر

 H ارتفاع پرواز کوچکتر را خواهد داشت. اسی، عکس با مق شتریرتفاع بمشخص پرواز شود ا یبردار

 یصرمخت راتییتغ گریبه نوار د یاز نوار پرواز گریدرصد قابل کنترل باشد عکس د کیتواند تا  یم

 یدو نقطه رو نیب طول سهیاز مقا ایو  (1) توان از رابطه یقائم را م یعکسها اسیخواهد داشت. مق

 آورد.  به دست نیزم یآن رو عکس و طول مشابه

                    (2) S=ab/AB → همان طول روی زمین/ طول روی عکس  

 مناطق مسطح یعکس برا اسيمق 

نتتیجه  LABو  Labث مناطق مسطح از تشابه دو مثل اسیمق نییتع یبرا ۲.۱۶با توجه به شکل 

 خواهدشد: 

       ( 3              ( S =ab/AB = f/H    

عکس به  یرو ab)) منطقه مسطح عبارت است از فاصله کی اسیکه مق شودیمعلوم م ۳ابطه از ر

 نید ترفاع بلنکه اختالف ارت ییها نیمناطق مسطح و زم یبرا وهیش نیا (( نیزم یرو AB فاصله 

 (2-14)شکل ارتفاع پرواز کمتر باشد مناسب است. 100/1نقطه آنها از  نیو پست تر

 
 

 کس قائم از یک منطقه ی مسطحتصویر دو بعدی ع ( 2-14) شکل



 

 

 مقياس عکس برای مناطق ناهموار 

 سانکیقه باشند در تمام سطح منط یم یادیاختالف ارتفاع ز یکه دارا یمناطق یبرا اسیمق

فاع الف ارته اختو آن دو نقط می. به طور مثال اگر دو عارضه مشابه در دو نقطه داشته باشستین

 دارد یرشتیع بکه ارتفا یآن عارضه ا ازحد مجاز است( شیبداشته باشند) اختالف ارتفاع  یفاحش

 ریتصو تسا یکمتر یکه در ارتفاع یتر است، لذا در عکس بزرگتر از عارضه ا کینزد نیبه دورب

ز، ارتفاع پروا ، یعنی ’Hثابت است اما اگر  fمقدار  S=f/H فرمول یعنی ۳رابطه  مطابق  شود. یم

ر می بزرگ ت ’f/Hکوچک تر شود کسر  ’Hبیش تر شود مقیاس کوچکتری خواهیم داشت و اگر 

ز ا یکیکه  Lی  از نقطه 2.15در شکل شود که درنتیجه مقیاس بزرگتری خواهیم داشت. 

وی زمین واقع بر ر BوAدو نقطه ی  .میدر دست دار یاست عکس قائم یعکس بردار یهاستگاهیا

طح مبنا برای از س Hدو نقطه بر روی عکس می باشد. مقیاس عکس ، در ارتفاع تصاویر این  a bو 

 محاسبه خواهد شد. LABو  Labاز تشابه دو مثلث  abطول 

SAB= ab/AB=La/LA 
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 پوشش طولی  -5-2

ت داشته تفاو یطراح یدرصد با پوشش طول 5مثبت و منفی  دیپروژه نبا یعکس ها یوشش طولپ

ه پوشش درصد نسبت ب  10+تا-6از یاختالف پوشش طول یمتوال عکس ۳حداکثر   یبرا .باشد

 قابل قبول است. یمورد نظر در مرحله طراح یطول

 پوشش عرضی -6-2

ف قابل قبول حداکثر انحرا درصد باشد. ۱۰کمتر از  دیعکس ها نبا یپوشش عرض یطیشرا چیدر ه

 د.باش یدرصد  عرض عکس م ± 10از خط پرواز

 :استرئوسکوب و انواع آن -7-2

زوج  کی ندیبرجسته د یاست. برا یمواز دیبا د ینیبرجسته ب ینیبرجسته ب یاز روش ها یکی

اهده ی ای مشبرباشد،  شتریمشابه در عکس ها از چشم مشاهده کننده ب ریعکس، اگر فاصله تصاو

 نیچن کند. یرا مواز یدگانید یکه بتواند محورها میدار ازین یعکسها به دستگاه یروعوارض 

نواع اشده است. استرئوسکوب   ساخته یخاص یکارها یبرا هرئوسکوب  است کاست یدستگاه

 کی نجایدر ا . ساده دارند و اساس کار آنها مشترک است یهمه آنها ساختمان یدارد ول یمختلف

 :میده ینوع استرئوسکوب را شرح م

 یبياسترئوسکوب ج 

 هیقرار دارند. پا یر داخل قابمحدب که د یو دو عدس هیشده است از چهار پا لیاسترئوسکوب  تشک

 شود یکه م یبه طور رندیگ یمحفظه قرار م ایکوچک  سهیک کیدر  یشوند و به راحت یها تا م

استرئوسکوپ ها   نیگذاشت آن را حمل  کرد. البته مشاهده با ا بیاسترئوسکوب را داخل ج

از  شتریتواند ب یکس نمنقاط مشابه از ع نیاست که فواصل ب نیآنها ا نیترکه مهم دارد یبیمعا

 ایو  شودیم دهید یبه سخت ایاز دو چشم  شتریب یصورت فاصله ها نیفاصله باز چشم باشد. در ا



 

 

 یها به کار م وسکوپیاستر نیکه در ا ییها یعدس یی. بزرگنماستین ریامکان پذ یآن به کل دنید

روش  نیباشد، مشابه در ا متریلیم ۱۰۰ یعدس یبرابر است. اگر فاصله کانون میو ن ۲ حدودرود 

 در زیر چند نمونه از آنها را نشان می دهیم.است. متریلیم ۲۵۰
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 نحوه استفاده از استرئوسکوب -2-7-2

باشد،  یم متریلیم ۷۵ یال ۵۵و از   ریمتغ گریکدیها از  یفاصله مرکز عدس یبیجدر استرئوسکوب 

 دیندایه مکمتفاوت است. چنان افراد مختلف  یدو مردمک چشم که برا نیمعادل فاصله ب یعنی

وسکوب دو عکس کار با استرئ یاست.برا متریلیم ۶۵باز چشم حدود  ایدو چشم  نیفاصله متوسط ب

راکز مکه از  یخط ایکه امتداد خط پرواز  میده یاسترئوسکوب قرار م ریو ز زیم یرو یبه گونه ا ار

ه طور ابه بسته کردن عوارض مشبرج یباشد.  برا یبا خط فاصله دو چشم مواز گذردیعکس ها م

 ت اشارها انگشتقاطع دو جاده،  را ب ،مثالیمشخص یکه عارضه  میکنیصورت عمل م نیبه ا یتجرب

جسته بر میخواهیکه م یمنطقه ا یو استرئوسکوب خود را رو میده یکناره عارضه قرار م یرو

ست با ا رییکه قابل تغها را  یها فاصله عدس یعدس یو گذاشتن چشم ها رو میگذار یم مینیبب

 در اصل و ها، یو با نگاه کردن در عدس میکن یم یکیحرکت دادن و جابجا کردن با باز چشم خود 

 میکنیم ی.  سعمینیب یها  سر انگشت خود را به طور جداگانه م  یاز چشم کیدر هر   ر،یبه تصو

ل آن در اص ای میزندایب یم مه یبا آنکه هر دو را رو میدو انگشت را همراه با عکس  حرکت ده نیا

س عک میالندن مبا چرخا دیآ ی. اگر هنوز عکس کامال برجسته به نظر نممینیبب یکیرا  ریدو تصو

 شود. دهیتا برجسته د میدر آور تیها در جهت مناسب آن را به وضع
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 تهيه اندکس -8-2

 به دست آمده از پرواز)اندکس(: یعکس ها یراهنما 

عکس  م مراکزتما دیباشد.  ابتدا با یبه مراکز عکسها و محور پرواز م جایاندکس احت ی هیته یراب

 یها عکس یآنها مشخص شده  و مرکز عکس ها  رو یعالئم کنار لهیعکس به وس یها در رو

 ۹۰اکنون . دیآ است به دست متریلیم ۹۰که معموال برابر  یمجاور منتقل گردد تا مقدار بازه کس

 .میبریعکس است م اسیمق 5/1که معموال   اندکس اسیرا  به مق متریلیم

  = 5/1*90   18 mm                             فاصله مرکز دوم از اول 

 یاریختور اط.  به  میکن یرسم م یبه صورت افق یمیاندکس، ابتدا خط مستق میترس یاکنون برا

 ده  سپسشخص کرمرکز م نیرن به عنوان اول ینقطه در ابتدا کیو  میریگ ینوار اول را در نظر م

 ۲دد شماره ع میکن یمتر مرکز عکس دوم را مشخص م یلیم ۱۸با خط کش از مرکز اول به اندازه 

 .شود یرن اول مشخص م یتمام مراکز عکس ها بیترت نیبه هم میسینو یآن م یرا رو

 

  ( 2-18) شکل

 که میاول را با رن دوم پوشش ده یعکس ها ستیبا یرن م نیمشخص کردن دوم یاکنون برا

 (R2) ومداز رن  ۱مرکز عکس شماره  c1  تیدرصد پوشش دارند. اکنون موقع ۲۰حدود  بایتقر

 در رن اول مشخص می شود. a1 نسبت به نقطه
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توجه  دی. بامیکن یمشخص م قیطر نیاز مرکز هارا از ا یکیعکس  4 ای 3مراکز هر  ریسا یو برا

ز کمتر ا ایول از حد معم شتریب ی) بعض میتپوشش داش راتییهر کجا از رن تغ یداشت که اگر گاه

 ر آنجاد . میکن یمشخص م قیطر نیاز مرکز هارا از ا یکیعکس حد معمول پوشش بود( در آن 

ست ) ده امرکز مشخص ش نیرن دوم  چند یتا انتها بیترت نیمرکز را مشخص کرد. بد دیهم با

که فواصل  میکنینوار دوم را رسم م یامرکز به گونه نیاول  C1ی (  اکنون از نقطه 15و10و5و1

 . اندازه باشند کیحدودًا به  رندیگیخط قرار م نیکه در دو سمت ا ینقاط
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شان شکل ن نوسانات پرواز است که در ستندین میخط مستق کی یمراکز عکس ها رو نکهیا لیدل

مام رن ت بیتتر نیو به هم میکنیداده شده است. سپس مراکز رن  دوم را مانند رن اول مشخص م

ن آن را رو شماره  R یهر رن را با حرف اختصار یو ابتدا  میینما یاندکس را رسم م   یها

 .میکنیمشخص م

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 : 3 فصل

 مدل سازی و پياده سازی
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 PCIراهنمای استفاده از نرم افزار  -1-3

 :یماهواره ا ریخواندن تصاو -1-1-3

 OrthoEngine در یماهواره ا ریخواندن تصاو

 .دینمائ کیرا کل  OrthoEngine  . ماژول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه فایل ساخت -2-1-3

 را مسیرآن همراه به نظر مورد پروژه نام File Name قسمت در .کنید انتخاب را New نهیگز  File منوی از

 .کنید انتخاب را آن Browse دکمه با یا و نوشته

 

 



 

 

 .کنید انتخاب را Satellite Orbital Modeling ریاضی مدل

 است شده هنوشت گزینه این مقابل در که همانطور . کنید انتخاب را Toutin مدل option قسمت در

 به توجه با صویرت روش این با . خواند گزینه این انتخاب با را مختلفی های ماهواره تصاویر میتوان

 قدرت اویرباتص ایبر و دوم گزینه از راداری تصاویر برای . شود می خوانده ماهواره مداری های داده

 سیستم نظیمت پنجره تا نمائید کلیک را Acceptکنید.  انتخاب را سوم گزینه AVHRR مثل پایین تفکیک

  .شود باز مختصات

 تفکيک قدرت و بيضوی مختصات، سيستم معرفی -3-1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در آنچه مطابق .کنید تعریف را کنترل نقاط و خروجی فایل مختصات سیستم باید فوق پنجره در

 فرضا . اردد وجود قسمت این در مختصات های سیستم انواع انتخاب امکان شود، می دیده زیر شکل

 به کنید تنظیم (Lambert) ایران المبرت سیستم مختصات روی را مختصات سیستم خواهید می اگر

 .کنید انتخاب را Otherگزینه  و نموده عمل زیر صورت

 

 

 

 

 



 

 

خابکرده و دکمه را انت LCCز می شود. در این پنجره گزینه با این کار پنجره ای به صورت زیر با

Accept    .را بفشارید 

   

         

   

 کرده و وارد در پنجره ای که ظاهر می شود مقادیر مربوط به سیستم مختصات المبرت ایران را

 را بفشارید.    Acceptدکمه 

 د.   رد نظر را انتخاب نمومو تومید ای یضویتوان ب یم زین Earth Modelبا زدن دکمه 

 یت. در صوردیائرا وارد نم یا رماهوارهیتصو کسلی، اندازه پOutput Pixel Spacing نهیمقابل گز در

ـاط ـصات نقمخت ستمیس دیبا نجایکه الزم باشد در مراحل بعد از نقاط کنترل استفاده شود، در ا

 Set GCP Projection based on Output Projectionکنتـرل را وارد نمـود . بـا زدن دکمـه

 یتصـور شود. امـا در یانتخاب م یمختصات خروج ستمیمختصات نقاط کنترل معادل س ستمیس

. دیارد کنو زین مختصات نقاط کنترل را ستمیمتفاوت باشند مانند فوق س گریکدیدو بـا ـنیکـه ا

 .  دینمائ کیرا کل Acceptدکمه 

 یوست و رو نقاط کنترل ا یخروج لیمختصات مربوط به فا ستمیس نیاست ذکر شود که ا الزم

 ت موجودی مختصاتصویر قرائت شده دارا شـودتاثیری ندارد.ی کـه خوانـده مـ یماهواره ا ریتصو

 خواهد بود.  headerدر فایل 

   

   

 

 

 



 

 

   ورود داده ها -4-1-3

 .  را انتخاب کنید Data Input یعنی

 

 .  پنجره ای به صورت زیر ظاهر می شود

 

 

 .  را انتخاب کنید تا پنجره ای به شکل زیر باز شود Read CD-ROM dataدر این پنجره دکمه 

          
 

بسته به این . بسته به نوع تصویر، گزینه مربوط انتخاب می شود CD formatدر این پنجره در قسمت 

یکی از باندهای تصویر در )  imageو یا فایل  headerمسیر فایل selectانتخـاب و نـوع تـصویر در قـسمت

کانالهای دارای  Requested Channelsدر قـسمت. وارد می شود( صورت موجود بودن بیش از یک باند



 

 

در مقابل  Data Outputدر قـسمت. قدرت تفکیک یکسان انتخاب مـی شـوند تـا در یـک فایـل ذخیـره شـوند

مسیر و نام فایل   Report Filenameمسیر و نام فایل خروجی و در قسمت  PCIDSK File nameگزینه 

برای خواندن بقیه باندهای . متنـیکه گزارش کار قرائت تصویر در آن ذخیره می شود، انتخاب می شود

 .  تصویر نیز با انتخاب فایل خروجی جدیـد، به همین صورت عمل می شود

    Xpace خواندن تصاویر ماهواره ای در -5-1-3

 کیرا کل Xpaceآن ماژول  یو باز شدن پنجره ابزارها  Geomatica کونیآ یبررو کیپس از کل

 .  دینمائ

 

 

 

 

 تنظيم پروژه   -6-1-3

نتخاب ارا    Satellite Ortho and Demنهیگز Packagesشود، در قسمت  یکه باز م یدر پنجره ا

که بسته به نوع  شود یهواره ها ظاهر م، انواع ما Tasksدر قسمت نـهیگز ـنی. بـا انتخـاب ادیکن

 گزینـه  ETMتـصاویر یشود. مثال بـرا یمورد نظر انتخاب م نهیگز ریتصو

CDLAND7LANDSAT7 IMPORT. را انتخاب کنید. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ورود داده ها  -7-1-3

 کیکتف گریکدیمختلف از  یها کیبا قدرت تفک یمثل قبل الزم است باندها زیقسمت ن نیدر ا

از  یکی  FIEHDشود، در قسمت یباز م ریکه بـهصورت ز یمنظور در پنجره ا نیا یشوند. برا

. در  دیوارد کنرا یخروجـ ـلیفا ریمـس  FILE. در قسمتدیمورد نظر را انتخاب کن ریتصو یباندها

 . دردیکن پیکاما، تا کیرا با فاصله  کسانی کیبا قدرت تفک یشماره باندها  CDICقسمت

 .   دیگزارش کار را وارد کن یلمتنیفا ریمس  REPORTقسمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و   Statusـهرا به ترتیب بفشاید. هنگامی ک Runو  Statusپس از تکمیل مراحل فوق، دکمه های 

Run شـود مجـددا روشـنimport    .تصویر به اتمام رسیده است 

   GCP Worksدر   ریمختصات دار کردن تصاو -8-1-3

 . دینمائ کیماژول را کل نیا GCP Worksستفاده از ماژول با ا ریمختصات دار نمودن تصو یبرا

  
 



 

 

 پروژه   ميمختلف تنظ یانواع روشها یمعرف 

GCP work سر و کار دارد که در واقع  یکیستماتیس ریغ یبا خطاها یماهواره ا ریدر تصاو

 کیستماتیس یخطاها نیند. اباش یآنها م یحذف شده از رو کیستماتیس یخطاها ماندهیباق

 ماهواره،یارتفاع، سرعت و دوران ها ،یلحظه ا تیسنجنده، موقع یخطاها لیاز قب ییشامل خطاها

 یبا استفاده از پارامترها ریتصاو افتیدر یستگاههایباشند که در ا یم رهیو غ نیزم تیدوران و کرو

 ستندین قیدق یلیاطالعات خ نیا شوند. اما از آنجا که یم حیتصحیبـردار ریلحظـه تـصو یمدار

خطاها  نیا حیقابـل برطـرف کـردنهستند. تصح نجـایمانند که در ا یم یخطاها باق نیاز ا یمقدار

نقـاط کنتـرل بـه  ـنیشـود. از ا یانجام م ریتصو ینقطه کنترل بر رو یانتخاب تعداد لهیبه وس

 یریاعوجاج را به تصو یدارا ریه تصوک یدو بعد ونیمعادالت ترانسفورماس بینضرایـیمنظـور تع

که  یشود. البته در موارد یاستفاده م کند،یمناسب )مانند نقـشه( مربـوط مـ ریتصو ستمیس یدارا

 ـستمیکـه الزم اسـت س یاسـکن شـده ا ینقشه هـا ای ییهوا یکامال خام مثل عکسها ریصاوت

 یمدل ها روش ها استفاده نمود. نیتوان از ا یمورد نظر باشد م زیکند ن رییآنها تغ مختصات

 Thin Plate ،یشوند مثل توابع چند جمله ا یاستفاده م GCP workکه در  یساده ا یاضیر

Spline  وRational Function خام را  ریتصو ونکهیترانـسفورماس ـکیمحاسبه  ینقاط کنترل را برا

به  امخ ریتصو دنیکند. تاب یه مکند، استفاد ی(  مfitمنطبق) ینیبا تاباندن آن  به مختصات زم

 ( شناخته شده است.  Geometric Correction)یهندسـ حیعنـوان تـصح

 Processingدر قـسمت  ـر،ی، در پنجره ظاهر شده به صورت زGCP Worksپس از انتخاب ماژول 

Requirement  قابل انتخاب است:   ریز بیترت بـه ییهـا نـهیگز 

Full Processingیوشهابتوان مراحل انتخاب نقاط کنترل )به ر یم نهیگز نیاب ا: با انتخ 

 د.   مختصات دار را انجام دا ریـدتصاویو تول رینمـودن تـصاو ـکیگوناگون(، موزائ

Collect/review GCPs onlyآنها  حیتصح ایقسمت تنها امکان انتخاب نقاط کنترل و  نی: در ا

   ندارد. وجود رینمودن تصاو کیموزائ ایو  رین تصووجـود دارد . امـا امکـان مختـصات دارکرد

Mosaic Onlyتند ومختصات دار هس یو خروج یورود ریشود که تصاو یحالت فرض م نی: در ا 

نجام قابل ا ریاونمودن تص کیندارد و تنها مراحل موزائ روجودیتـصاو یمختصات بـرا حیامکان تصح

 است.   

 



 

 

 یاضیر یانواع مدل ها یمعرف   

   

انجام  یموجود را برا یاضیر یاز مدلها یکیتوان  یم Mathematical Modelدر قسمت  

 انتخاب نمود:   ریدر تصاو حاتیتصح

  :Polynomial 

است.  ریذپجمله ( امکان  21تا درجه پنج )حداکثر  کیاز درجه   یچند جمله ا کیانتخاب  

 نیتروش کمرل با استفاده از رنقاط کنت یمختـصات دو بعد یبر مبنا یمعادالت چند جمله ا

 انتخابیبـرا نند.ک حیرا تصح ریمنبع اعوجاجات، تصاو ییتوانند بدو ن دانستن و شناسا یمربعات م

ر و تـ نییبا درجات پـا یها یشود که از چند جمله ا یم شنهادیها پ یدرجات چند جمله ا

 زمان ت اوالتن تعداد جمالبا باال رف رایاستفاده شود ز ـکیدرجـه  یچنـد جملـه ا حـایترج

 دیآ شیپیاجـاتاحتمال آنکه در مناطق بدون نقطـه کنتـرل اعوج ایرود و ثان یمحاسبات باال م

است م که الز ینترلرود(. تعداد نقاط ک ینقاط کنترل دقت باالتر م یکیچه در نزد گراست )ا شتریب

 کی درجه یچند جمله ا کی یدارد. مثال برا یدرجه چند جمله ا به یدر نظر گرفته شود بستگ

 شتریر عمل بنقطـه  الزم است که د 7درجه دو حداقل  یچند جمله ا کی ینقطه و برا 3حداقل 

 . ابدیشود تا خطاها به حداقل کاهش  یدر نظر گرفته م GCPتعداد  نیاز ا

   None (Mosaicing and OrthoEngine) 

 ریه تـصاوست کـقابل استفاده ا یو در صورت شود یاستفاده م ریکردن تصاو کیموزائ یتنها برا 

 انتخاب نقاط کنترل وجود ندارد.    امکـان ـرایشـده باشـند، ز حیتـصح یورود

 

Thin Plate Spline 
روش در  نیکند. ا یاز تک تک نقاط عبور م قاینقاط کنترل است که دق یبر مبنا یاضیر یمدل

 ستمیس یمختصات )اگر پارامترها ستمیس ریی( تر مثل تغsmoothنرم ) یونهایترانسفورماس

 دهمثلیچیپ یها ونیکند، اما در ترانسفورماس ینم جادیا یمختصات معلوم نباشد( مساله مهم

شوند، الزم است که  یدر مناطق ناهموار استفاده م ریتصو کیمختصات دار کردن  یکه برا ییآنها

فرود و  ایدر نقاط اوج  نیهر قسمت از زم در دیو استفادهشود. در واقع با هیصد ها نقطه کنترل ته

تعداد  شیبا افزا گرید ی( نقطه گرفته شود، و از سوbreak linesها ) یدر طول خطوط شکستگ

 حیروش آن است که امکان کشف و تصح نیا گرید بیباال خواهد رفت. ع حاسباتنقاط زمان م



 

 

نقاط صفر است. پس  نیا یراب  RMSیو خطا ماندهیباق رایوجود ندارد ز GCPخطاها در نقاط 

بـه طـورمستقل در نظر گرفته شوند که   checkنقاط دیحاصله با ونیکنترل ترانسفورماس  یبرا

مـساله  نیها باشد. ا GCPو در حدود نصف تعداد  ادیتعداد آنها ز دیاکل منطقه ب یابیارز یبرا

کم است دقت   checkنقاط که تعداد یشود در مناطق یرا باال برده و باعث م ـنروشیا نـهیهز

 کهییتوان در جاها یم  checkمحاسبه شود. با در نظـرگرفتن نقاط یکمتر از مقدار واقع ای شتریب

را در  یـشتریب راتییتواند تغ یمدل م نیکنترل اضافه نمود. ا قطهن ست،یبخش ن تیمدل رضا

 یبه صورت سه بعد واندتی. چون نقاط کنترل را مردیدر نظر بگ  polynomialنسبت به مدل نیزم

رساند. در مجموع  یافتد را به حداقل م ینقاط اتفاق م نیکه ب extrapolation یبشناسد و خطاها

شوند،  یمدل  م قینقطـه بـه طـوردق 30تـا  20حـداکثر  لهیبه وس هک یاعوجاجات یروش برا نیا

)بر  یلیتحل یوش هار دیآنها با یکه برا نیاز زم یحذف اعوجاجات ناش یمناسب است و برا

شود  ینم هی( استفاده شود، توصنیزم یرقوم یو با استفاده از مدل ارتفاع یمدل فتوگرامتر یمبنا

 حذف یبرا یانتخاب بهتر ییهوا مـدل عکـس ـایماهواره  یمدارمثل مدل   rigorousمدل کی. 

 مناطق ناهموار خواهد بود.   ریتصاو حیتصح یبرا ای نیاعوجاجات زم

Satellite Ortho Correction 
اعوجاجات حاصل از نحوه و زمان اخذ  ی( است،  تمامtoutinمدل توتن ) یمدل   که بر مبنا نیا

شرط هم  یتوتن بر مبنا  یکند . مدل هندس یرا مـدل م نیزمـ راتییتغ نیداد ها و هم چن

 نیرده و رابطـهبکـ یرا با استفاده از مدل مدار ماهواره بازسـاز ریلحظه اخذ تصو طیشرا یخط

 ینقطه کنترل حل م یروش معادالت با تعداد کم نیکند. در ا یرا برقرار م ریو تصو ءیش یفضا

( و  LANDSATو  SPOT)مثل  visibleریتصاو یبرا قینقطـه کنتـرلدق 4 ای 3شوند. حداقل  با 

به دقت  بیبه ترت توانی( مـ Radarsatو  ERSرادار )مثـل ریتـصاو یبرا قینقطه کنترل دق 7

 12نقطه و  6 دیبا بینباشند به ترت قی. اگر نقاط دقدیرس کسلیپ کیو  کسلیسوم پ کیحدود 

ارتفاع باشند و  یدارا دیمدل نقاط کنترل با نیدر نظر  گرفت. در ا ریتصاو نیاینقطه کنتـرل  بـرا

در کل  نواختکی عیتوز یدارا دینبایبا ارتفاعات مختلف انتخاب شوند. آنها هم چنـ یدر مناطق

 ینقـاط باعـث مـ عینوع توز نیا نقطه انتخاب شود. دیبا زین ریتصو یو در مرزها ندباش ریتصو

به  یورود ریاست که تصو ینکته ضرور نینشود.   ذکر ا جادیا  extrapolationیشـود کـهخطا

 یـددارایبا ریتصو نیماهواره خوانده شده باشد در واقع ا یبا استفاده از مدل مدار دیمدل با نیا

شده باشد. البته  رهیدر آن ذخ ریتصو ephemeris یباشد که همه داده ها orbital segment کی



 

 

 یهندس حیکه قبال تصح یریتصو یبرا ر،یتصو کیاز  یقسمت یمدل برا نیتوجه شود که ا دیبا

با امتحان  . توتنستیقابل استفاده ن ست،یماهواره در دست ن یکه اطالعات مـدار یهنگام ایشده و

مدل  نیمرتفع( مناسب بودن ا ایمختلف از مناطق متفاوت )ناهموار، مسطح  ریتصاو یروش برا نیا

روش  نینقاط کنترل با ا حیتصح ایتنها امکان انتخاب و  GCP Worksالبته در ت. را ثابت کرده اس

 Orthoت نقاط در قسم نیشـده الزماست از ا حیتـصح ریتصو هیته یاست و برا ریامکان پذ

Engine   .نرم افزار استفاده شود 

 :  دیرا انتخاب کن ازیمورد ن نهیگز ریز بیبه ترت Source of GCPsدر قسمت   

Geocoded Imageتن گرف یمختصات دار موجود برا ریتصو کیاز  دیخواه یکه م ی: در صورت

 .  دینقاط کنترل استفاده کن

Vectorاست.   ینقشهء بردار دیکن یستخراج مکه از آن نقاط کنترل ا ی: اگر منبع 

 User Entered Coordinatesینیزم به صورت ایمنطقه موجود باشد و  یبرا ی: اگر نقاط کنترل 

ر د وجود داشته باشد. حینقاط مشخص مختصات صح یسر کی یبرا یعنیگرفته شده باشد 

  ETMریور کردن تصمختصات دا ،یبردار یها و نقشه ها یکه استفاده از چند جمله ا یصورت

 .  دیرا بفشار Acceptعمـلکرده و دکمه  ـریمورد نظر باشد مطابق شـکل ز

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ورود داده ها 

ـود، کـه الزم ش یبـاز مـ ـریپنجره ز د،یاستفاده کن Vectors نهیکه مطابق فوق از گز یدر صورت

 . دیرا فشار ده Select Uncorrected Imageاسـت دکمـه

   

 

  

 

 

 

 

 

 .  دیرا بزن openخام را وارد نموده و دکمه  ریتصو ریسپس مس

 

 

 

 

 

 

 

   

اه را دلخو یااندهشماره ب یستیشود که در آن با یباز م یمورد نظر پنجره ا ریبعد از انتخاب تصو

 مـورد نظـر انتخاب نمود. ـبیترت ربهیتـصو شینما یبرا

    

 

 

 

 



 

 

 قابل مشاهده خواهد بود.   ری، تصوLoad & Closeپس از زدن دکمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  دیرا انتخاب کن  select vector نهیگز ریبا ظهور پنجره ز

 

 

 

 

 

 

 .  دیرا فشار ده openانتخاب کرده و دکمه  ریانتخاب نقاط کنترل در پنجره ز یرا برا یبردار لیفا

 

 

 

 

 



 

 

س در پنجره پشوند .   loadشده وآن انتخاب  یها هیالزم است ال یبردار لیباز نمودن فا یبرا

باند  نینتخاب آخرا. با دیرا بزن loadمورد نظـر  را انتخاب و دکمه  یباند ها یکی یکیظاهر شده، 

 .  دیرا فشار ده Load & Closeدکمه 

 

 

 

 

 

      یمعرف 

   یضويمختصات و ب ستميس

   

ر قبل ذکر مطابق آنچه د ریدر پنجره ز Define Georeferenced Area دیمرحله با زدن کل نیدر ا

 .دیمنطقه مورد نطر بپرداز مختـصات ـستمیس یشد، به معرف

    

 

 

 

 

 

 

 شود.   یکار نقشه منطقه قابل مشاهده م نیپس از انجام ا

  ینينقاط کنترل زم یجمع آور   

 .  دیگرفتن نقاط کنترل بفشار یرا برا Collect GCPدکمه  ریمرحله در پنجره ز نیدر ا

 

 



 

 

 

قشه به نو  ریتصو یانتخاب  نقاط کنترل، رو یبرا  ر،یمطابق شکل ز یز باز شدن پنجره اپس ا

 .   دینقاط متناظر بپرداز  یجستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

ت ختصام اختصاص دادن لهیبه وس نیخام و زم ریتصو نیارتباط ب نییتع ینقاط کنترل برا

Pixel(P)  وLine(L) (در عکس به مختـصاتX,Y,Zرو )تخراج از نقشه اس نجای)که در ا نیزم ی

و در  یاضیدقـت مـدلر یرو مایمـستق ،ینـینقاط کنترل زم تیفیشود. ک یشود( استفاده م یم

 گذارد.    یم ریتاث یر خروجیدقت تصو جهینت
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