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چکيده
امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی بسیاری از کارهای سخت و پرهزینه گذشته با دقت و سرعت باال
و هزینه و زمان کمتری به نتیجه می رسد ،علم نقشه برداری نیز از این قاعده مثتثنی نیست.
امروزه به کمک پهپادها و نرم افزارهای قدرتمند فتوگرامتری ،نقشه برداری بسیار کم هزینه تر و با
سرعت بیشتر و دقت باالتری نسبت به روش های سنتی انجام می شود .ازجمله خدمات
فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1تهیه مدل های سطحی DEM-DTM , DSM
 .2تهیه ارتوفتو Orthophoto

 .3تهیه مدل سه بعدی 3D model
 .4تخمین حجم توده ها
 .5برداشت و قرائت نقاط زمینی با GPS-RTK
 .6تهیه نقشه UTM

کلمات کليدی :فتوگرامتریGPS- RTK ، 3D model ،Orthophoto،DSM ، DTM ، DEM ،
UTM
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فصل :1
مقدمه
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 -1-1مقدمه
نقشه برداری هوایی یکی از شاخه های اصلی فتوگرامتری است .تعاریف مختلفی از این علم موجود
است که یکی از جامعترین آنها به تعبیر انجمن فتوگرامتری و سنجش از دور آمریکا به شرح زیر
می باشد:
"فتوگرامتری هنر ،علم و فناوری کسب اطالعات صحیح و قابل قبول از اشیاء و محیط اطراف است
که از طریق ثبت تصاویر و انجام عملیات اندازه گیری و تفسیر بر روی آنها انجام می گیرد .این
تصاویر شامل عکسهای ثبت شده در طیف نور مرئی توسط دوربینهای عکسبرداری معمولی تا
الگوهای ثبت شده در طیفهای مختلف انرژی الکترومغناطیسی توسط سنجنده های پیشرفته می
باشند".
امروزه مهمترین کاربرد فتوگرامتری ،تولید نقشه های توپوگرافی با استفاده از اطالعات استخراج
شده از عکسهای هوایی و تصاویر فضایی است که در اصطالح ،نقشه برداری هوایی نامیده می شود.

 -1-2روش انجام تحقيق
روش پژوهش حاضر با استفاده از شیوه جمع آوری داده ها و اطالعات اسنادی و مطالعات میدانی و
ابزار کتابخانه ای است .همچنین مدل سازی در نرم افزار  PCIمی باشد.

 -1-3ضرورت تحقيق
 -1-3-1عکس های هوایی دوکاربرد بسيار مهم دارد که در این جا ابتدا به توضيح
این دوکاربرد می پردازیم:
 تعيين موقعيت جزئيات در عمليات تهيه نقشه(فتوگرامتری):
8
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چنانچه عکس های متوالی تهیه شده از یک منطقه را که دارای پوشش طولی و عرضی هستند در
وضعیت زمان عکسبرداری قرار دهیم( اشعه هایی که قبال تشکیل تصویر داده اند دوباره بازسازی
خواهند شد) و از استرئوسکوپ استفاده نماییم مدل برجسته ای از زمین را مشاهده خواهیم کرد
که می توان مختصات سه بعدی کلیه ی نقاطی را که درون آن قرار دارند در یک سیستم مختصات
عکس محاسبه کرد ،آن گاه با معلوم بودن مختصات سه بعدی تعدادی از این نقاط روی زمین و
ایجاد روابط ریاضی بین دو سیستم مختصات زمینی و عکس قادر به تعیین موقعیت کلیه ی
جزئیات خواهیم بود.
 کاربرد های مهم دیگر:
از عکس های هوایی برای کارهایی نظیر طراحی بزرگ راه ها ،راه آهن ،پل ،خطوط لوله ،خطوط
انتقال برق ،کانال کشی و پروژه های بازسازی مناطق شهری نیز بهره گرفته می شود.

 -1-4اهداف تحقيق
آشنایی کلی با مباحث فتوگرامتری و کاربرد آن در نقشه برداری

 -1-5ساختار سمينار
پروژه در قالب چهار فصل به شرح زیر ارائه شده است.
فصل اول :مقدمه ،که شامل ضرورت ،روش انجام تحقیق اهداف تحقیق میباشد .در این فصل پس
از ارائه توضیحاتی در ارتباط با نقشه برداری هوایی کاربرد های عکس های هوایی ،به بیان ضرورت
انجام تحقیق و هدف تحقیق پرداخته شده است.
فصل دوم :شامل تعاریف و مفاهیم کلی در رابطه با علم فتوگرامتری از جمله تاریخچه عکسبرداری
تفسیر عکس استرئوسکوب و ......پرداخته شده است.
فصل سوم :شامل مدلسازی و پیاده سازی انجام شده توسط نرم افزار  pciمی باشد.
فصل چهارم  :شامل مراجع مورد استفاده در پروژه فوق می باشد.
9

WWW.BEHINEPEYMA.COM

فصل :2
آشنایی با مفاهيم و تعاریف

1
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 -2-1مقدمه
 -2-1-1تاریخچه ی عکسبرداری هوایی
اولین عکس هوایی در سال های 1855تا  1858در پاریس به وسیله بالن برداشته شد و از آن به
بعد در کشور های مختلف نیز به طور آزمایشی انجام گرفت تا اینکه در سال  1885سازمانی در
روسیه تاسیس شد و توانست از ارتفاع  800و  1200و  1350متری سطح زمین عکسبرداری کند
ساختمان دوربین های اولیه ای که برای عکس برداری ساخته شد کامال مشابه با ساختمان چشم
انسان بود .همان طور که میدانید  ،دوربین مانند چشم ،دارای اطاقک کوچکی است که در یک
طرف آن یک عدسی و در طرف مقابل آن یک صفحه حساس قرار دارد .این صفحه حساس در واقع
همان کاری را انجام می دهد که شبکیه ی چشم انجام می دهد کار عدسی نیز جمع آوری اشعه
ی مختلف از جسم مورد عکسبرداری و انتقال آن به صفحه ی حساس است( .شکل)2-1

شکل ( )2-1روش های عکسبرداری در قدیم
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 -2-1-2انواع عکس و تصویر در فتوگرامتری
عکس های مورد استفاده در فتوگرامتری عبارتند از :عکس های زمینی ،هوایی و ماهوارهای .
 عکس های زمينی:
عکس های زمینی به وسیله دوربین های فتوگرامتری زمینی تهیه می شود این دوربین ها روی
زمین مستقر شده و لذا می توان مختصات محل استقرار آنها را به سادگی مشخص کرد .عکس
های زمینی نقش بسیار مهمی در معماری و ترمیم ساختمان ،حفظ بناهای تاریخی فعالیت های
باستان شناسی ،برآورد خسارت های وارد شده به ساختمان های قدیمی یا جدید ،میزان خسارت
های وارده به هنگام تصادفات رانندگی ،تعیین مجرم و بسیاری از موارد دیگر دارد .شکل 2-2دو
نمونه از این عکس ها را نشان می دهد .معموالً در فتوگرامتری زمینی دو نوع دوربین به کار برده
می شود که نوع اول دوربین های متریک و نوع دوم دوربین های غیر متریک است .دوربین های
متریک همانطور که از نام آنها پیداست به صورتی طراحی و کالیبره شده اند که می توان با آن ها
اندازه گیری های فتوگرامتری را انجام داد ؛ اما دوربین های غیر متریک که انواع بسیار زیادی
دارند در عمل همان دوربین های دستی هستند که به وسیله عکاسان آماتور یا حرفهای به کار
گرفته می شود.

شکل ( )2-2عکس هاس زمینی

 عکس های هوایی:
عکس هوایی به وسیله دوربین هایی که در داخل هواپیما های مخصوص نصب می گردد گرفته می
شود.به طوری که سرعت و ارتفاع پرواز هواپیما و باز هوایی ثابت می باشد .منظور از باز هوایی
فاصله بین دو ایستگاه عکسبرداری است ( شکل  .)2-3عکس های هوایی تهیه شده از یک منطقه
دارای پوشش های طولی و عرضی هستند .حد مجاز پوشش طولی از  ۵۸تا  ۶۸درصد و پوشش
عرضی از  ۲۰تا  ۵۰درصد است اما به طور معمول پوششهای  ۶۰درصد را برای طولی و  ۲۰درصد
را برای عرضی در نظر میگیرند .ابعاد عکس های فتوگرامتری به طور معمول  ۲۳۰در  ۲۳۰میلی
متر است .عکس هوایی عکسی است که با یک وسیله نقلیه هوایی مانند (بالن هلیکوپتر هواپیما ) از
سطح زمین گرفته می شود.

شکل ( )2-3شکل 2-5

 تصاویر ماهوارهای:
از چهارم اکتبر سال  ۱۹۵۷میالدی که اولین ماهواره به فضا پرتاب شد تا امروز بیش از  ۴هزار
ماهواره به فضا پرتاب شده است یکی از مهمترین ماموریت های آن ها تصویربرداری از سطح زمین
بوده است ؛ ضمن اینکه به دلیل اهمیت تصاویر سعی شده روز به روز بر کیفیت آنها افزوده شود.
در سالهای اخیر به کارگیری تصاویر ماهواره ای ،به منظور بررسی های مختلف زمین ،هر روز
وسعت بیشتری یافته است و این به خاطر ویژگی هایی است که این تصاویر دارند .این ویژگی ها
عبارتند از:
.1چرخش منظم ماهواره های تصویر برداری به دور زمین
 .2امکان ثبت اطالعات و تصویر برداری های مکرر
 .3در اختیار گذاشتن اطالعات جدید و آگاهی هایی از هرگونه تغییرات
 .4غیر اقتصادی بودن تهیه تصاویر مکرر و زیاد
عالوه بر این در حال حاضر تهیه نقشه های بزرگ مقیاس نیز به کمک این تصاویر میسر شده
است ،نمونه ای از تصاویر بزرگ مقیاس را در اینجا می بینید ( شکل .) 2.4

شکل ( )2-4تصویرماهواره ای

 -2-2مشخصات عکس های فتوگرامتری
دوربین های هوایی به وسیله ای مجهز است که می تواند اطالعاتی را بگیرد آنها را به طور خودکار
در حاشیه عکس ثبت کند .این اطالعات در هنگام استفاده از عکس بسیار مفید و ضروری است.
(شکل ) 2.5نمونه ای از اطالعات موجود بر روی عکس را نشان میدهد.

شکل ( )2-5عکس فتوگرامتری

اطالعات کنار عکس به شرح زیر است:
 عالئم کناری:
از عالئم کناری( فیدوشل مارک) می توان جهت تعیین مرکز عکس استفاده کرد .به این طریق که
وقتی عالئم متقابل را به هم وصل می کنند محل تقاطع آنها مرکز عکس را مشخص میکند( .شکل
)2.6

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

 حباب تراز:
حباب تراز به صورت تقریبی وضعیت افقی بودن دوربین عکس برداری را نشان میدهد ،به عبارت
دیگر افقی بودن یا نبودن صفحه فیلم را ،در موقع عکس برداری ،از روی حباب تراز تشخیص می
دهند .مسئول گرفتن عکس در هواپیما موظف است همیشه قائم بودن محور دوربین را در لحظه
عکسبرداری بررسی نماید .البته باید دانست که انحراف محور دوربین از امتداد قائم تا  ۴درجه
مجاز است .معموال در روی شیشه محفظه تراز تعدادی دوایر متحدالمرکز وجود دارد که میتوان به
کمک آنها میزان تقریبی انحراف دوربین را برآورد کرد( .شکل)2.7

شکل ( )2-7دوایر متحدالمرکز در تراز

 ساعت:
ساعت در کنار عکس ،زمان عکسبرداری نشان می دهد .اهمیت زمان از آن نظر است که وضعیت
سایه هایی را که بر روی عکس مشاهده می شوند تجزیه و تحلیل نمود و مثالً جهت شمال عکس
را  ،با توجه به ساعت و جهت سایه ها  ،تشخیص داد (شکل.)2-8

شکل ()2-8

 ارتفاع سنج:
ارتفاع سنج میزان ارتفاع پرواز هواپیما را در موقع عکسبرداری نشان میدهد .از این ارتفاع جهت
تعیین مقیاس عکس هوایی استفاده می کنند (شکل .)2-9

شکل ()2-9


مشخصات دوربين عکس برداری

 شماره کنتور عکس


فاصله اصلی دوربين:

فاصله اصلی یا فاصله کانونی که بر حسب میلی متر در حاشیه عکس چاپ می شود و از آن نیز
برای تعیین مقیاس عکس هوایی استفاده می کنند (شکل .)2-10

شکل ()2-10

 نوار پرواز و شماره عکس یا فيلم:
در گوشه ی کنار سمت چپ عکس هوایی دو عدد دنبال هم چاپ شده که به ترتیب  ،از چپ به
راست  ،نشان دهنده ی رن پرواز و شماره عکس است.


سال عکس برداری و شماره طرح:

در گوشه کنار راست عکس نیز دو عدد دنبال هم چاپ شده که به ترتیب ،از چپ به راست ،نشان
دهنده ی سال عکسبرداری و شماره طرح می باشد (شکل .)2-11

شکل ()2-11

 -2-3تفسير عکس
در سال های اولیه ی پیدایش فتوگرامتری  ،از عکس هوایی صرفاً به منظور تهیه نقشه استفاده می
شد ،اما به تدریج ،فتوگرامتری کاربردهای دیگر نیز پیدا کرد که مهمترین آنها تفسیر عکس است.
چون عکس های هوایی حاوی اطالعات زیادی از زمین هستند که به کمک آنها می توان ،بدون
تماس با زمین و مشاهده از نزدیک  ،به شناخت نسبتاً جامعی از منطقه مورد مطالعه دست یافت.
از این روست که عکس ها در موارد زیادی کاربرد پیدا نموده اند .به منظور استفاده مطلوب از
عکس ها در اموری چون شهرسازی گیاه شناسی زمین شناسی خاک شناسی آبشناسی جنگل
شناسی کشاورزی و غیره بایستی مکانیزم تفسیر عکس را آموخت که ما در اینجا به ذکر جزئیاتی
در این خصوص می پردازیم .وقتی به یک عکس هوایی نگاه میکنیم تنها وضع ظاهری و سطحی
اشیا و عوارض موجود در آن را میبینیم ،لذا فقط موقعیت نسبی آن ها در ذهن ما نقش می بندد
در حالی که دانستن پارهای اطالعات دیگر نیز برای ما الزم است .مثال معموالً با دیدن تصویری از
یک ساختمان کوچک نمیتوانیم نوع آن ساختمان را تشخیص بدهیم که آیا یک منبع آب است یا
ترانسفورماتور یا ایستگاه پمپاژ آب و یا یک پست تقویت کننده تلویزیونی و مخابراتی بلکه مفسر
است که با در نظر گرفتن معیارها و شاخص های ویژه ای می تواند نوع ساختمان را تشخیص دهد.
مفسر میداند که مثالً ساختمانی که در حاشیه یک جاده یا در گوشه یک کارخانه است قاعدتاً باید
ترانسفورماتور باشد یا اگر در ارتفاع یک کوهستان است احتماالً یک سیستم تقویت کننده
تلویزیون است .اگرساختمان در فواصل نسبتاً مساوی ،در حاشیه جاده قرار دارد باید متعلق به
تقویت کننده تلفن باشد و اگر در عمق یک دره ،نزدیک جریان آب واقع است باید ایستگاه پمپاژ
آب باشد .پس تشخیص نوع ساختمان نیاز به داشتن اطالعات قبلی مفسر و آشنایی او به محل از
وجود عارضه هادارد .نمونه دیگر از این قبیل ،وجود لکه های سبز در حاشیه تصاویر بعضی از
عارضه های طبیعی است .این رنگ سبز که دلیل بر وجود جلبک است ،در حقیقت نشانه این است
که عارضه مزبور میتواند یک مرداب باشد .همچنین از روی رنگ غیرطبیعی پوشش های گیاهی
می توان نوع آنها را تشخیص داد (.)12-2

شکل ()2-12

 -2-4مقياس در فتوگرامتری و کاربرد آن
 تعریف و محاسبه ی مقياس
مقیاس عکس قائم عبارت است از کسری که صورت آن فاصله اصلی دوربین عکس برداری و مخرج
آن ارتفاع پرواز نسبت به سطح متوسط ارتفاعات زمین در لحظه عکس برداری می باشد و معموالً
مقیاس را با حرف  Sنشان می دهند.
S = F/H
در فتوگرامتری هوایی چونf=c

مقياس ’ (S) =C/Hمقياس

)(1

است میتوان به جای فاصله اصلی ،فاصله کانونی دوربین یعنی f

را قرار دارد .منظور از ارتفاع پرواز ، Hارتفاع هواپیما از سطح زمین است نه از سطح مبنا .باید
توجه داشت که فاصله کانونی عدسی دوربین و نیز ارتفاع پرواز در یک واحد بیان شوند ،که مقیاس
مشخص کننده یک عدد بدون بعد است .مقیاس عددی از کسری که صورت آن یک است لذا
هرچه مخرج کسر بزرگتر باشد آن کسر نشان دهنده مقیاس کوچک تری است .مثالً مقیاس
1/10000بزرگتر از مقیاس  1/12000است .در نقشه ،مقیاس در تمام نقاط یکسان است ،زیرا
نقشه یک تصویر قائم است .اما در عکس ،به علت ناهمواری زمین و تیلت عکس مقیاس های
متعددی خواهیم داشت .از این رو معموالً یک مقیاس متوسط را برای عکس حساب میکنند.
تعیین مقیاس عکس را می توانیم بر حسب مقایسه طول ها مانند رابطه  ۲و یا از نسبت فاصله
کانونی به ارتفاع پرواز ماننده رابطه  1به دست آوریم .

شکل ()2-13

رابطه یک نشان می دهد که در ارتفاع پرواز ثابت هر گاه دوربین هواپیما دارای فاصله کانونی
بزرگتری باشد مقیاس عکس گرفته شده بزرگ تر خواهد بود و نیز هرگاه با یک دوربین عکس
برداری مشخص پرواز شود ارتفاع بیشتر  ،عکس با مقیاس کوچکتر را خواهد داشت .ارتفاع پرواز H

می تواند تا یک درصد قابل کنترل باشد عکس دیگر از نوار پروازی به نوار دیگر تغییرات مختصری
خواهد داشت .مقیاس عکسهای قائم را می توان از رابطه ( )1و یا از مقایسه طول بین دو نقطه روی
عکس و طول مشابه آن روی زمین به دست آورد.

()2

همان طول روی زمین /طول روی عکس → S=ab/AB

 مقياس عکس برای مناطق مسطح
با توجه به شکل  ۲.۱۶برای تعیین مقیاس مناطق مسطح از تشابه دو مثلث  Labو  LABنتتیجه
خواهدشد:
S =ab/AB = f/H

((3

از رابطه  ۳معلوم میشود که مقیاس یک منطقه مسطح عبارت است از فاصله((  abروی عکس به
فاصله  ABروی زمین )) این شیوه برای مناطق مسطح و زمین هایی که اختالف ارتفاع بلند ترین
و پست ترین نقطه آنها از  1/100ارتفاع پرواز کمتر باشد مناسب است(.شکل )2-14

شکل ( )2-14تصویر دو بعدی عکس قائم از یک منطقه ی مسطح

 مقياس عکس برای مناطق ناهموار
مقیاس برای مناطقی که دارای اختالف ارتفاع زیادی می باشند در تمام سطح منطقه یکسان
نیست .به طور مثال اگر دو عارضه مشابه در دو نقطه داشته باشیم و آن دو نقطه اختالف ارتفاع
فاحشی داشته باشند( اختالف ارتفاع بیش ازحد مجاز است) آن عارضه ای که ارتفاع بیشتری دارد
به دوربین نزدیک تر است ،لذا در عکس بزرگتر از عارضه ای که در ارتفاعی کمتری است تصویر
می شود .مطابق رابطه  ۳یعنی فرمول  S=f/Hمقدار  fثابت است اما اگر ’ ، Hیعنی ارتفاع پرواز،
بیش تر شود مقیاس کوچکتری خواهیم داشت و اگر ’ Hکوچک تر شود کسر ’ f/Hبزرگ تر می
شود که درنتیجه مقیاس بزرگتری خواهیم داشت .در شکل  2.15از نقطه ی  Lکه یکی از
ایستگاههای عکس برداری است عکس قائمی در دست داریم .دو نقطه ی Aو Bواقع بر روی زمین
و  b aتصاویر این دو نقطه بر روی عکس می باشد .مقیاس عکس  ،در ارتفاع  Hاز سطح مبنا برای
طول  abاز تشابه دو مثلث  Labو  LABمحاسبه خواهد شد.
SAB= ab/AB=La/LA
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 -2-5پوشش طولی
پوشش طولی عکس های پروژه نباید مثبت و منفی  5درصد با پوشش طولی طراحی تفاوت داشته
باشد .برای حداکثر  ۳عکس متوالی اختالف پوشش طولی از-6تا 10+درصد نسبت به پوشش
طولی مورد نظر در مرحله طراحی قابل قبول است.

 -2-6پوشش عرضی
در هیچ شرایطی پوشش عرضی عکس ها نباید کمتر از  ۱۰درصد باشد .حداکثر انحراف قابل قبول
از خط پرواز ± 10درصد عرض عکس می باشد.

 -2-7استرئوسکوب و انواع آن:
یکی از روش های برجسته بینی برجسته بینی با دید موازی است .برای برجسته دیدن یک زوج
عکس ،اگر فاصله تصاویر مشابه در عکس ها از چشم مشاهده کننده بیشتر باشد ،برای مشاهده ی
عوارض روی عکسها به دستگاهی نیاز داریم که بتواند محورهای دیدگانی را موازی کند .چنین
دستگاهی استرئوسکوب است که برای کارهای خاصی ساخته شده است .استرئوسکوب انواع
مختلفی دارد ولی همه آنها ساختمانی ساده دارند و اساس کار آنها مشترک است  .در اینجا یک
نوع استرئوسکوب را شرح می دهیم:
 استرئوسکوب جيبی
استرئوسکوب تشکیل شده است از چهار پایه و دو عدسی محدب که در داخل قابی قرار دارند .پایه
ها تا می شوند و به راحتی در یک کیسه کوچک یا محفظه قرار می گیرند به طوری که می شود
استرئوسکوب را داخل جیب گذاشت آن را حمل کرد .البته مشاهده با این استرئوسکوپ ها
معایبی دارد که مهمترین آنها این است که فواصل بین نقاط مشابه از عکس نمی تواند بیشتر از
فاصله باز چشم باشد .در این صورت فاصله های بیشتر از دو چشم یا به سختی دیده میشود و یا

دیدن آن به کلی امکان پذیر نیست .بزرگنمایی عدسی هایی که در این استریوسکوپ ها به کار می
رود حدود  ۲و نیم برابر است .اگر فاصله کانونی عدسی  ۱۰۰میلیمتر باشد ،مشابه در این روش
 ۲۵۰میلیمتر است.در زیر چند نمونه از آنها را نشان می دهیم.
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 -2-7-2نحوه استفاده از استرئوسکوب
در استرئوسکوب جیبی فاصله مرکز عدسی ها از یکدیگر متغیر و از  ۵۵الی  ۷۵میلیمتر می باشد،
یعنی معادل فاصله بین دو مردمک چشم که برای افراد مختلف متفاوت است .چنان که میدانید
فاصله متوسط بین دو چشم یا باز چشم حدود  ۶۵میلیمتر است.برای کار با استرئوسکوب دو عکس
را به گونه ای روی میز و زیر استرئوسکوب قرار می دهیم که امتداد خط پرواز یا خطی که از مراکز
عکس ها میگذرد با خط فاصله دو چشم موازی باشد .برای برجسته کردن عوارض مشابه به طور
تجربی به این صورت عمل میکنیم که عارضه ی مشخصی،مثال تقاطع دو جاده ،را با انگشت اشاره
روی کناره عارضه قرار می دهیم و استرئوسکوب خود را روی منطقه ای که میخواهیم برجسته
ببینیم می گذاریم و گذاشتن چشم ها روی عدسی ها فاصله عدسی ها را که قابل تغییر است با
حرکت دادن و جابجا کردن با باز چشم خود یکی می کنیم و با نگاه کردن در عدسی ها ،و در اصل
به تصویر ،در هر یک از چشمی ها سر انگشت خود را به طور جداگانه می بینیم .سعی میکنیم
این دو انگشت را همراه با عکس حرکت دهیم با آنکه هر دو را روی هم می بیندازیم یا در اصل آن
دو تصویر را یکی ببینیم .اگر هنوز عکس کامال برجسته به نظر نمی آید با چرخاندن مالیم عکس
ها در جهت مناسب آن را به وضعیت در آوریم تا برجسته دیده شود.

شکل ()2-17

 -2-8تهيه اندکس
 راهنمای عکس های به دست آمده از پرواز(اندکس):
برای تهیه ی اندکس احتیاج به مراکز عکسها و محور پرواز می باشد .ابتدا باید تمام مراکز عکس
ها در روی عکس به وسیله عالئم کناری آنها مشخص شده و مرکز عکس ها روی عکس های
مجاور منتقل گردد تا مقدار بازه کسی که معموال برابر  ۹۰میلیمتر است به دست آید .اکنون ۹۰
میلیمتر را به مقیاس اندکس که معموال  1/5مقیاس عکس است میبریم.
فاصله مرکز دوم از اول

90*1/5 = 18 mm

اکنون برای ترسیم اندکس ،ابتدا خط مستقیمی به صورت افقی رسم می کنیم  .به طور اختیاری
نوار اول را در نظر می گیریم و یک نقطه در ابتدای رن به عنوان اولین مرکز مشخص کرده سپس
با خط کش از مرکز اول به اندازه  ۱۸میلی متر مرکز عکس دوم را مشخص می کنیم عدد شماره ۲
را روی آن می نویسیم به همین ترتیب تمام مراکز عکس های رن اول مشخص می شود.

شکل ()2-18

اکنون برای مشخص کردن دومین رن می بایست عکس های اول را با رن دوم پوشش دهیم که
تقریبا حدود  ۲۰درصد پوشش دارند .اکنون موقعیت  c1مرکز عکس شماره  ۱از رن دوم ()R2
نسبت به نقطه  a1در رن اول مشخص می شود.

شکل ()2-19

و برای سایر مراکز هر  3یا  4عکس یکی از مرکز هارا از این طریق مشخص می کنیم .باید توجه
داشت که اگر گاهی هر کجا از رن تغییرات پوشش داشتیم ( بعضی بیشتر از حد معمول یا کمتر از
حد معمول پوشش بود) در آن عکس یکی از مرکز هارا از این طریق مشخص می کنیم .در آنجا
هم باید مرکز را مشخص کرد .بدین ترتیب تا انتهای رن دوم چندین مرکز مشخص شده است (
1و5و10و )15اکنون از نقطه ی  C1اولین مرکز به گونهای نوار دوم را رسم میکنیم که فواصل
نقاطی که در دو سمت این خط قرار میگیرند حدوداً به یک اندازه باشند.

شکل ()2-20

دلیل اینکه مراکز عکس ها روی یک خط مستقیم نیستند نوسانات پرواز است که در شکل نشان
داده شده است .سپس مراکز رن دوم را مانند رن اول مشخص میکنیم و به همین ترتیب تمام رن
های

اندکس را رسم می نماییم و ابتدای هر رن را با حرف اختصاری  Rو شماره رن آن را

مشخص میکنیم.

فصل :3
مدل سازی و پياده سازی

 -3-1راهنمای استفاده از نرم افزار PCI
 -3-1-1خواندن تصاویر ماهواره ای:
خواندن تصاویر ماهواره ای درOrthoEngine
ماژول  OrthoEngine .را کلیک نمائید.

 -3-1-2ساخت فایل پروژه
از منوی  Fileگزینه  Newرا انتخاب کنید .در قسمت  File Nameنام پروژه مورد نظر به همراه مسیرآن را
نوشته و یا با دکمه  Browseآن را انتخاب کنید.
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مدل ریاضی  Satellite Orbital Modelingرا انتخاب کنید.
در قسمت  optionمدل  Toutinرا انتخاب کنید  .همانطور که در مقابل این گزینه نوشته شده است
میتوان تصاویر ماهواره های مختلفی را با انتخاب این گزینه خواند  .با این روش تصویر با توجه به
داده های مداری ماهواره خوانده می شود  .برای تصاویر راداری از گزینه دوم و برای تصاویربا قدرت
تفکیک پایین مثل  AVHRRگزینه سوم را انتخاب کنید Accept .را کلیک نمائید تا پنجره تنظیم سیستم
مختصات باز شود.

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

در پنجره فوق باید سیستم مختصات فایل خروجی و نقاط کنترل را تعریف کنید .مطابق آنچه در
شکل زیر دیده می شود ،امکان انتخاب انواع سیستم های مختصات در این قسمت وجود دارد  .فرضا
اگر می خواهید سیستم مختصات را روی مختصات سیستم المبرت ایران ) (Lambertتنظیم کنید به
صورت زیر عمل نموده و گزینه  Otherرا انتخاب کنید.

با این کار پنجره ای به صورت زیر باز می شود .در این پنجره گزینه  LCCرا انتخابکرده و دکمه
 Acceptرا بفشارید.

در پنجره ای که ظاهر می شود مقادیر مربوط به سیستم مختصات المبرت ایران را وارد کرده و
دکمه  Acceptرا بفشارید.
با زدن دکمه  Earth Modelنیز می توان بیضوی یا دیتوم مورد نظر را انتخاب نمود.
در مقابل گزینه  ،Output Pixel Spacingاندازه پیکسل تصویرماهواره ای را وارد نمائید .در صورتی
که الزم باشد در مراحل بعد از نقاط کنترل استفاده شود ،در اینجا باید سیستم مختـصات نقـاط
کنتـرل را وارد نمـود  .بـا زدن دکمـهSet GCP Projection based on Output Projection

سیستم مختصات نقاط کنترل معادل سیستم مختصات خروجی انتخاب می شود .امـا در صـورتی
کـه ایـن دو بـایکدیگر متفاوت باشند مانند فوق سیستم مختصات نقاط کنترل را نیز وارد کنید.
دکمه  Acceptرا کلیک نمائید.
الزم است ذکر شود که این سیستم مختصات مربوط به فایل خروجی و نقاط کنترل است و روی
تصویر ماهواره ای کـه خوانـده مـی شـودتاثیری ندارد .تصویر قرائت شده دارای مختصات موجود
در فایل  headerخواهد بود.

 -3-1-4ورود داده ها
یعنی Data Inputرا انتخاب کنید.

پنجره ای به صورت زیر ظاهر می شود.

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

در این پنجره در قسمت  CD formatبسته به نوع تصویر ،گزینه مربوط انتخاب می شود .بسته به این
انتخـاب و نـوع تـصویر در قـسمت selectمسیر فایل  headerو یا فایل ( imageیکی از باندهای تصویر در
صورت موجود بودن بیش از یک باند) وارد می شود .در قـسمت Requested Channelsکانالهای دارای

قدرت تفکیک یکسان انتخاب مـی شـوند تـا در یـک فایـل ذخیـره شـوند .در قـسمت Data Outputدر مقابل
گزینه  PCIDSK File nameمسیر و نام فایل خروجی و در قسمت  Report Filenameمسیر و نام فایل
متنـیکه گزارش کار قرائت تصویر در آن ذخیره می شود ،انتخاب می شود .برای خواندن بقیه باندهای
تصویر نیز با انتخاب فایل خروجی جدیـد ،به همین صورت عمل می شود.

 -3-1-5خواندن تصاویر ماهواره ای درXpace
پس از کلیک برروی آیکون  Geomaticaو باز شدن پنجره ابزارهای آن ماژول  Xpaceرا کلیک
نمائید.

 -3-1-6تنظيم پروژه
در پنجره ای که باز می شود ،در قسمت  Packagesگزینه Satellite Ortho and Demرا انتخاب
کنید .بـا انتخـاب ایـن گزینـه در قسمت ، Tasksانواع ماهواره ها ظاهر می شود که بسته به نوع
تصویر گزینه مورد نظر انتخاب می شود .مثال بـرای تـصاویر  ETMگزینـه
 CDLAND7LANDSAT7 IMPORT.را انتخاب کنید.

 -3-1-7ورود داده ها
در این قسمت نیز مثل قبل الزم است باندهای با قدرت تفکیک های مختلف از یکدیگر تفکیک
شوند .برای این منظور در پنجره ای که بـهصورت زیر باز می شود ،در قسمت FIEHDیکی از
باندهای تصویر مورد نظر را انتخاب کنید .در قسمت FILEمـسیر فایـل خروجـی راوارد کنید  .در
قسمت CDICشماره باندهای با قدرت تفکیک یکسان را با فاصله یک کاما ،تایپ کنید .در
قسمت REPORTمسیر فایلمتنی گزارش کار را وارد کنید.

پس از تکمیل مراحل فوق ،دکمه های  Statusو  Runرا به ترتیب بفشاید .هنگامی کـه  Statusو
 Runمجـددا روشـن شـود  importتصویر به اتمام رسیده است.

 -3-1-8مختصات دار کردن تصاویر در GCP Works
برای مختصات دار نمودن تصویر با استفاده از ماژول  GCP Worksاین ماژول را کلیک نمائید.

 معرفی انواع روشهای مختلف تنظيم پروژه
 GCP workدر تصاویر ماهواره ای با خطاهای غیر سیستماتیکی سر و کار دارد که در واقع
باقیمانده خطاهای سیستماتیک حذف شده از روی آنها می باشند .این خطاهای سیستماتیک
شامل خطاهایی از قبیل خطاهای سنجنده ،موقعیت لحظه ای ،ارتفاع ،سرعت و دوران هایماهواره،
دوران و کرویت زمین و غیره می باشند که در ایستگاههای دریافت تصاویر با استفاده از پارامترهای
مداری لحظـه تـصویر بـرداریتصحیح می شوند .اما از آنجا که این اطالعات خیلی دقیق نیستند
مقداری از این خطاها باقی می مانند که در اینجـا قابـل برطـرف کـردنهستند .تصحیح این خطاها
به وسیله انتخاب تعدادی نقطه کنترل بر روی تصویر انجام می شـود .از ایـن نقـاط کنتـرل بـه
منظـور تعیـینضرایب معادالت ترانسفورماسیون دو بعدی که تصویر دارای اعوجاج را به تصویری
دارای سیستم تصویر مناسب (مانند نقـشه) مربـوط مـیکند ،استفاده می شود .البته در مواردی که
تصاویر کامال خام مثل عکسهای هوایی یا نقشه هـای اسـکن شـده ای کـه الزم اسـت سیـستم
مختصات آنها تغییر کند نیز مورد نظر باشد می توان از این روش ها استفاده نمود .مدل های
ریاضی ساده ای که در  GCP workاستفاده می شوند مثل توابع چند جمله ایThin Plate ،

 Splineو  Rational Functionنقاط کنترل را برای محاسبه یـک ترانـسفورماسیونکه تصویر خام را
با تاباندن آن به مختصات زمینی منطبق( )fitمی کند ،استفاده می کند .تابیدن تصویر خام به
عنـوان تـصحیح هندسـی( )Geometric Correctionشناخته شده است.
پس از انتخاب ماژول  ،GCP Worksدر پنجره ظاهر شده به صورت زیـر ،در قـسمت Processing

 Requirementگزینـه هـایی بـه ترتیب زیر قابل انتخاب است:
 :Full Processingبا انتخاب این گزینه می توان مراحل انتخاب نقاط کنترل (به روشهابی
گوناگون) ،موزائیـک نمـودن تـصاویر و تولیـدتصاویر مختصات دار را انجام داد.
 :Collect/review GCPs onlyدر این قسمت تنها امکان انتخاب نقاط کنترل و یا تصحیح آنها
وجـود دارد  .امـا امکـان مختـصات دارکردن تصویر و یا موزائیک نمودن تصاویر وجود ندارد.
 :Mosaic Onlyدر این حالت فرض می شود که تصاویر ورودی و خروجی مختصات دار هستند و
امکان تصحیح مختصات بـرای تـصاویروجود ندارد و تنها مراحل موزائیک نمودن تصاویر قابل انجام
است.

 معرفی انواع مدل های ریاضی
در قسمت  Mathematical Modelمی توان یکی از مدلهای ریاضی موجود را برای انجام
تصحیحات در تصاویر انتخاب نمود:
Polynomial:

انتخاب یک چند جمله ای از درجه یک تا درجه پنج (حداکثر  21جمله ) امکان پذیر است.
معادالت چند جمله ای بر مبنای مختـصات دو بعدی نقاط کنترل با استفاده از روش کمترین
مربعات می توانند بدو ن دانستن و شناسایی منبع اعوجاجات ،تصاویر را تصحیح کنند .بـرایانتخاب
درجات چند جمله ای ها پیشنهاد می شود که از چند جمله ای های با درجات پـایین تـر و
ترجیحـا چنـد جملـه ای درجـه یـک استفاده شود زیرا با باال رفتن تعداد جمالت اوال زمان
محاسبات باال می رود و ثانیا احتمال آنکه در مناطق بدون نقطـه کنتـرل اعوجاجـاتیپیش آید
بیشتر است (اگر چه در نزدیکی نقاط کنترل دقت باالتر می رود) .تعداد نقاط کنترلی که الزم است
در نظر گرفته شود بستگی به درجه چند جمله ای دارد .مثال برای یک چند جمله ای درجه یک
حداقل  3نقطه و برای یک چند جمله ای درجه دو حداقل  7نقطـه الزم است که در عمل بیشتر
از این تعداد  GCPدر نظر گرفته می شود تا خطاها به حداقل کاهش یابد.
)None (Mosaicing and OrthoEngine

تنها برای موزائیک کردن تصاویر استفاده می شود و در صورتی قابل استفاده است کـه تـصاویر
ورودی تـصحیح شـده باشـند ،زیـرا امکـان انتخاب نقاط کنترل وجود ندارد.
Thin Plate Spline

مدلی ریاضی بر مبنای نقاط کنترل است که دقیقا از تک تک نقاط عبور می کند .این روش در
ترانسفورماسیونهای نرم ( )smoothتر مثل تغییر سیستم مختصات (اگر پارامترهای سیستم
مختصات معلوم نباشد) مساله مهمی ایجاد نمی کند ،اما در ترانسفورماسیون های پیچیدهمثل
آنهایی که برای مختصات دار کردن یک تصویر در مناطق ناهموار استفاده می شوند ،الزم است که
صد ها نقطه کنترل تهیه و استفادهشود .در واقع باید در هر قسمت از زمین در نقاط اوج یا فرود و
در طول خطوط شکستگی ها ( )break linesنقطه گرفته شود ،و از سوی دیگر با افزایش تعداد
نقاط زمان محاسبات باال خواهد رفت .عیب دیگر این روش آن است که امکان کشف و تصحیح

خطاها در نقاط  GCPوجود ندارد زیرا باقیمانده و خطای RMSبرای این نقاط صفر است .پس
برای کنترل ترانسفورماسیون حاصله باید نقاط checkبـه طـورمستقل در نظر گرفته شوند که
برای ارزیابی کل منطقه باید تعداد آنها زیاد و در حدود نصف تعداد  GCPها باشد .این مـساله
هزینـه ایـنروش را باال برده و باعث می شود در مناطقی که تعداد نقاط checkکم است دقت
بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی محاسبه شود .با در نظـرگرفتن نقاط checkمی توان در جاهاییکه
مدل رضایت بخش نیست ،نقطه کنترل اضافه نمود .این مدل می تواند تغییرات بیـشتری را در
زمین نسبت به مدل polynomialدر نظر بگیرد .چون نقاط کنترل را میتواند به صورت سه بعدی
بشناسد و خطاهای  extrapolationکه بین نقاط اتفاق می افتد را به حداقل می رساند .در مجموع
این روش برای اعوجاجاتی که به وسیله حـداکثر  20تـا  30نقطـه بـه طـوردقیق مدل می شوند،
مناسب است و برای حذف اعوجاجات ناشی از زمین که برای آنها باید روش های تحلیلی (بر
مبنای مدل فتوگرامتری و با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی زمین) استفاده شود ،توصیه نمی شود
 .یک مدل rigorousمثل مدل مداری ماهواره یـا مـدل عکـس هوایی انتخاب بهتری برای حذف
اعوجاجات زمین یا برای تصحیح تصاویر مناطق ناهموار خواهد بود.
Satellite Ortho Correction

این مدل که بر مبنای مدل توتن ( )toutinاست ،تمامی اعوجاجات حاصل از نحوه و زمان اخذ
داد ها و هم چنین تغییرات زمـین را مـدل می کند  .مدل هندسی توتن بر مبنای شرط هم
خطی شرایط لحظه اخذ تصویر را با استفاده از مدل مدار ماهواره بازسـازی کـرده و رابطـهبین
فضای شیء و تصویر را برقرار می کند .در این روش معادالت با تعداد کمی نقطه کنترل حل می
شوند .حداقل با  3یا  4نقطـه کنتـرلدقیق برای تصاویر( visibleمثل SPOTو ) LANDSATو
 7نقطه کنترل دقیق برای تـصاویر رادار (مثـل ERSو ) Radarsatمـیتوان به ترتیب به دقت
حدود یک سوم پیکسل و یک پیکسل رسید .اگر نقاط دقیق نباشند به ترتیب باید  6نقطه و 12
نقطه کنتـرل بـرایاین تصاویر در نظر گرفت .در این مدل نقاط کنترل باید دارای ارتفاع باشند و
در مناطقی با ارتفاعات مختلف انتخاب شوند .آنها هم چنـینباید دارای توزیع یکنواخت در کل
تصویر باشند و در مرزهای تصویر نیز باید نقطه انتخاب شود .این نوع توزیع نقـاط باعـث مـی
شـود کـهخطای extrapolationایجاد نشود .ذکر این نکته ضروری است که تصویر ورودی به
این مدل باید با استفاده از مدل مداری ماهواره خوانده شده باشد در واقع این تصویر بایـددارای
یک  orbital segmentباشد که همه داده های  ephemerisتصویر در آن ذخیره شده باشد .البته

باید توجه شود که این مدل برای قسمتی از یک تصویر ،برای تصویری که قبال تصحیح هندسی
شده ویا هنگامی که اطالعات مـداری ماهواره در دست نیست ،قابل استفاده نیست .توتن با امتحان
این روش برای تصاویر مختلف از مناطق متفاوت (ناهموار ،مسطح یا مرتفع) مناسب بودن این مدل
را ثابت کرده است .البته در  GCP Worksتنها امکان انتخاب و یا تصحیح نقاط کنترل با این روش
امکان پذیر است و برای تهیه تصویر تـصحیح شـده الزماست از این نقاط در قسمت Ortho

 Engineنرم افزار استفاده شود.
در قسمت  Source of GCPsبه ترتیب زیر گزینه مورد نیاز را انتخاب کنید:
 :Geocoded Imageدر صورتی که می خواهید از یک تصویر مختصات دار موجود برای گرفتن
نقاط کنترل استفاده کنید.
 :Vectorاگر منبعی که از آن نقاط کنترل استخراج می کنید نقشهء برداری است.
 :User Entered Coordinatesاگر نقاط کنترلی برای منطقه موجود باشد و یا به صورت زمینی
گرفته شده باشد یعنی برای یک سری نقاط مشخص مختصات صحیح وجود داشته باشد .در
صورتی که استفاده از چند جمله ای ها و نقشه های برداری ،مختصات دار کردن تصویرETM

مورد نظر باشد مطابق شـکل زیـر عمـلکرده و دکمه  Acceptرا بفشارید.

 ورود داده ها
در صورتی که مطابق فوق از گزینه  Vectorsاستفاده کنید ،پنجره زیـر بـاز مـی شـود ،کـه الزم
اسـت دکمـه Select Uncorrected Imageرا فشار دهید.

سپس مسیر تصویر خام را وارد نموده و دکمه  openرا بزنید.

بعد از انتخاب تصویر مورد نظر پنجره ای باز می شود که در آن بایستی شماره باندهای دلخواه را
برای نمایش تـصویربه ترتیـب مـورد نظـر انتخاب نمود.

پس از زدن دکمه  ،Load & Closeتصویر قابل مشاهده خواهد بود.

با ظهور پنجره زیر گزینه  select vectorرا انتخاب کنید.

فایل برداری را برای انتخاب نقاط کنترل در پنجره زیر انتخاب کرده و دکمه  openرا فشار دهید.

برای باز نمودن فایل برداری الزم است الیه های آن انتخاب شده و loadشوند  .پس در پنجره
ظاهر شده ،یکی یکی باند های مورد نظـر را انتخاب و دکمه  loadرا بزنید .با انتخاب آخرین باند
دکمه  Load & Closeرا فشار دهید.

 معرف

ی

سيستم مختصات و بيضوی
در این مرحله با زدن کلید  Define Georeferenced Areaدر پنجره زیر مطابق آنچه در قبل ذکر
شد ،به معرفی سیـستم مختـصات منطقه مورد نطر بپردازید.

پس از انجام این کار نقشه منطقه قابل مشاهده می شود.
 جمع آوری نقاط کنترل زمينی
در این مرحله در پنجره زیر دکمه  Collect GCPرا برای گرفتن نقاط کنترل بفشارید.

پس از باز شدن پنجره ای مطابق شکل زیر ،برای انتخاب نقاط کنترل ،روی تصویر و نقشه به
جستجوی نقاط متناظر بپردازید.

نقاط کنترل برای تعیین ارتباط بین تصویر خام و زمین به وسیله اختصاص دادن مختصات
) Pixel(Pو ) Line(Lدر عکس به مختـصات( )X,Y,Zروی زمین (که در اینجا از نقشه استخراج
می شود) استفاده می شود .کیفیت نقاط کنترل زمینـی ،مـستقیما روی دقـت مـدلریاضی و در
نتیجه دقت تصویر خروجی تاثیر می گذارد.

مراجع

مراجع

فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه

مراجع

[ ]1دستورالعمل های تیپ نقشه برداری،جلد اول،کلیات ،نشریه  ،119-1دفتر تحقیقات و معیارهای فنی،
معاونت فنی،سازمان برنامه و بودجه ،سال 1371
[2] Photogrammetric Guide, Prof.Dr.-Ing. Jorg Albertz and Dr.-Ing. Walter Kreiling, Wichmann
Publication, 1989

[]3

اصول فن نقشه برداری هوایی تالیف ه زورن ترجمه و تدوین مهندس مهدی قانع
[4] Photogrammetry . Francis H. Moffitt .Edward M.Mikhail .

[]5

کتاب فتوگرامتری مقدماتی

47

