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ما در دوره ای زنددگ مکنندکک کده یرککدرا در یننولدویی بسدکار سدرق ایفدا مد
افتد.فتوگرامتری نکز به طور وسک از یحولا بوجود آمده یاثکر پذقرفته است،بکشتر اقن
یحولا در زمکنه وقژگکهای النترونکن و یننولویی استفاده از کامپکویر صدور گرفتده
است،اولکن یوسدهه در فتدوگرامتری یرککدر فتدوگرامتری از آندالود بده دقبکتدا بدوده
است.اولکن کاربردهای اقن یننکک جدقد در مسائل از قبکل اوریوفتوی دقبکتا ،اصدلا
نقشه های مونوسنوپکک ،ساخت خودکار مدد اریفدا زمدکن ،)DTMمثلد بنددی
هواق و در برخ نواح به صور یرککر در سداختار ایفدا افتداده است.پکشدرفت اقدن
یننولویی با افزاقش استفاده از اوریوفتو برای یهکه نقشه های پوشش بده روز شدده
است.نکازهای رو به رشدی در ملت ها برای استفاده از نقشه هدای پاقده بدزرد مقکداس
وجود دارد .یننکک های سنت نم یواندد جوابودوی درخواسدت هدای متهددد و راقد
کاربرها باشد.
 GISبه نوان قک امل بالقوه قک بخش اصل از سکستک نقشده هدای دقبکتدال
محسوب م شود.نماقش در محکط  GISهک به صور رسدتری و هدک بده صدور
وکتوری امنان پذقر است و هک امنان استفاده از جفت نس های استرقوسنوپ را
فراهک مکنند،اقن قابلکت ها مبنای صحکح هندس را برای اصلا نقشده هدا را بدرای
کاربرهای  GISفراهک م کند.فتوگرامتری قک مبنای اقدئا برای اسدتخرا نقشده
های خط به روز بوسکله نماقش اطلا ا نقشه های وکتدوری کهنده بدر روی قدک
نس اوریوفتوی جدقد است.احتمالا مهمترقن کاربرد همکن است که از نس هدای
هواق و یصاوقر ماهواره ای به نوان لاقه های در دسترس در محکط  GISاسدتفاده
شود.
ادغام فتوگرامتری رقوم و  GISمنبر به استفاده از پاقواههای اطلا دای جدقددی
برای کاربرها شده است،اقن ادغام به داده های فتوگرامتری اجازه داده که در محکط
 GISبه صور رستری و وکتوری احضار گردند.
اقن ملکا ها با استفاده از پردازش یصاوقر رقوم ،کد گدذاری زمکند و یننکدک
های یک نقشه ای ایفا افتاده است اقن پردازش ها در محدل هدای کدار نکازمندد
مهار بالا،سخت افزارهای وقدژه و سکسدتک هدای انددازه گکدری اسدت،اقن قبکدل
سکستک ها برای انبام یحلکل ها در محکط  GISبسکار مفکدند.اقن یحلکلها بسدکار
مفکد و دسته بندی شده هستند.قن از مهمترقن کاربردهای  GISیبدقل محدکط
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های رستری به وکتوری است،از اقن برای آنالکز یرککرا چند زمانه به صدور بده
روز برای رستر و وکتورها استفاده م شود.در محکط  GISدر زمکنه فتدوگرامتری
یواناق دقد استرقوسنوپ و اندازه گکری های دقکد سده بهددی را ممندن مد
سازد.خصوصا در محکط  GISدر خواست نماقش و وقراقش فرمدت هدای مختلد
سه بهدی به راحت ممنن است.
قن از مراحل مهک در پکاده سازی قک سکستک  GISآماده سازی داده ها برای ورود به
اقن سکستک مد باشدد.اطلا ا مندان بده دسدت آمدده از روش فتدوگرامتری قند از
مهمترقن مناب یولکد داده های منان مورد اسدتفاده در  GISمحسدوب مد گدردد.در
یهکه اطلا ا منان به کمک یننکک فتوگرامتری روش متداو و مهمو اقن است کده
ابتدا اطلا ا منان به صور نقشه های رقوم و بدون یوجه به یولکد اطلا ا ساختار
قافته مورد نکاز در سکستک  GISیولکد م شود و پس از آن خطاهای موجدود در طدو
قک مرحله جداگانه مورد شناساق و وقراقش قرار م گکرد.یولکد داده های منان بدون
یوجه به ساختار مورد نکاز سکستمهای  GISو موکو نمودن مرحله وقراقش بده بهدد از
ملکا رقوم سازی با م شود وقراقش و آماده سازی داده های منان بدرای ورود
به سکستک  GISمرحله بسکار پر هزقنه و وقت گکری شود.
بر اساس ا لام مرکز اطلا ا جررافکاق یهران در پرویه ای که به منظور یهکه نقشه
های  1/0222و انبام آنالکزهای  GISبر روی آنها صور گرفت ملکا یهکه نقشه
به روش فتوگرامتری از سا  1991شروع شد و در سا  1991بده پاقدان رسدکد.در
صوری که ملکا وقراقش و آماده سدازی داده هدا بدرای  GISاز سدا  1991یدا
 0221به طو انبامکد.از سوی دقور به دلکل دم در اختکار داشتن مد حاصدل از
فتوگرامتری که ملکا استخرا داده ها از آن صور گرفتده اسدت.در بسدکاری از
موارد وقراقش داده ها در قک مرحله مبزا و مستقل با کداهش صدحت ملکدا
م شود.حذف خطا و ساختار ده بده داده ها،همزمدان بدا رقدوم سدازی دوار
،مرحله وقراقش داده ها پدس از ملکدا رقدوم سدازی را کداهش داده و اطلا دا
مستقکما م یوانند برای مدلسازی قا کاریوگراف رقوم وارد محکطهای دقور شدده
و قا در یحلکلهای  GISمورد استفاده قرار گکرند.
به اقن یریکب در وقت و هزقنه یولکدد اطلا دا مندان صدرفه جدوق فراواند مد
شود.همچنکن چون ملکا وقراقش داده ها با در اختکار داشتن مد مرج حاصدل
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از فتوگرامتری انبام م گکرد،لذا مشنلا ناش از ددم در اختکدار داشدتن مرجد
داده ها که در وقراقش غکر مستقکک داده ها بوجود م آقد رف م شود.
قن از مهمترقن مواردی که در دستکاب به هدف مذکور باقست مد نظر قرار گکدرد
انتخاب روش و محکط مناسب به منظدور سداختار دهد و وقدراقش آند داده هدای
منان ارسا شده از سکستک فتوگرامتری م باشد،به طوری که اولا استفاده از اقدن
محکط هزقنه اضاف به سکستک یحمکل ننند و ثانکا استفاده از محکط انتخداب شدده
به راحت برای کاربران ادی سکستک های فتوگرامتری امنان پذقر باشدد و کداربرد
آن ینها در انحصار متخصصکن نباشدد .دم ر اقدت مدوارد مدذکور در پکداده سدازی
سکستک هاق نظکر سکستک  Gothicکه به صدور یلفکد سکسدتک فتدوگرامتری و
قک پاقواه داده ش گرا از طرق سکستک  LAMPS2به منظدور اقبداد یوپولدویی
ارائه شده است،استفاده از چنکن سکستک هاق را غکر اقتصادی و مسدتلزم یخصد
بالاق نموده است.
با یوجه به اقننه امروزه اغلب سکستمهای فتوگرامتری از محدکط  CADبده منظدور
انبام ملکا رقوم سازی وار استفاده م نماقند و با در نظر گدرفتن آشدناق
اکثددر کدداربران بددا سکسددتمهای  CADبددرای وقددراقش داده هددای منددان ،یلفک
سکستمهای فتوگرامتری و سکستمهای مبتن بر  CADم یواند به نوان راهندار
مناسب جهت ساختار ده بده داده هدای مندان اسدتخرا شدده از روی مددلهای
فتوگرامتری برای سکستک های  GISمطر م باشد.
در زمانهای دور نقشه ها به وسکله روشهای گرافکن یهکه م شد.پکشرفتهای انبام
گرفتدده در دسددتواههای اندددازه گکددری را بدده دو یددن از ا ضددا موسسدده جررافکدداق
وقکنددا  )Hobel& Orelaنسددبت داده انددد.آنها دسددتواههای اسددترئوکمپرایور و
استرئواویوگراف را ساختند.ناگفته نماند که در سدا  1921اسدترئوکمپرایور یوسدط
زاقس نکز به طور مستقل ساخته شد.در مراحدل اولکده اقنهدا یمدام وسدائل اپتکند
موجود در انداره گکری بودند.بهدها سکستک های یصوقر منانکن و اپتکن -منانکن
دقت اندازه گکری را بهبود بخشکدندبهد از دهده  1912کدامپکویر وارد فتدوگرامتری
شد.اولکن کوشش ثبت رقوم خروج ها بدود کده منبدر بده فتدوگرامتری دددی
شد.سپس سکستک های یصوقر اپتکن -منانکن جاقوزقن مدلهای دددی شدد کده
منبر به فتوگرامتری یحلکل گردقد.بهد از دهه  1992یصاوقر به شنل رقوم مدورد
استفاده قرار گرفت که نتکبه آن فتوگرامتری رقوم م باشد.
مهدی پوراحمد :کارشناس  GISشرکت آبفا لرستان

کاربرد فتوگرامتری در GIS

به طور خلاصه فتوگرامتری در چهار مرحله دستخوش یرککر شده اسدت کده بده یریکدب
شامل فتوگرامتری آنالود ،ددی،یحلکل و فتوگرامتری رقوم است.
اصو مقدمای فتوگرامتری استفاده از زو یصوقر استرقوق برای بازسازی شنل اصدل
اشکا به صور سه بهدی م باشد.منظور از زو یصدوقر اسدترقوق درو یصدوقر از قدک
منطقه قنسان با یفاو منان جزئ است بده طدوری کده آنهدا مقددار مهکند پوشدش
مشترک داشته باشند.به باری در منطقه پوشش مشترک م یوان یصوقر سه بهدی را
یشنکل داد.
در نسبرداری هواق مهمولا در جهت پرواز  12درصد و بکن نوارهای پدرواز  02درصدد
پوشش مشترک وجود دارد .هر نس با شش المان یوجکه مشخ م شود.سه المدان
زاوقه ی قن برای هر قک از محورهای  ) x،y،zو سه المان انتقا .
هر دو یصوقر با پوشش مشترک م یوانند برای یولکد قک مد سه بهدی مورد استفاده
قرار گکرند.در یصاوقر فضاق درصد استانداردی برای پوشش مشترک وجدود نددارد،ول
به اندازه ی باقد باشد که بتوان برای بازسازی قک مد سه بهدی از آن استفاده کدرد.از
انبا که نسهای هواق به طور گسترده یری در به دست آوردن داده های DTMمورد
استفاده قرار م گکرند،ما در اقنبا برای یوضکح مطلب از نس هداس هدواق اسدتفاده
م کنکک.
فر کنکد که نس های سمت چپ و راست قک زو یصوقر استرقوئ در دو
پرویکتور که شبکه دوربکن هستند که برای نسبرداری استفاده شده اند) قرار گکرند
و اقن دو پرویکتور در همان موقهکت و با همان یوجکه نسبت به هک قرار گکرند که
دوربکن در هنوام نسبرداری بوده است آنواه پریوهای نور بر دو نس یابکده م شود
و شهاههای نوری بازیاب قافته از سطح دو نس در هوا همدقور را قط م کنند و
قک مد سه بهدی مد استرقوئ ) از اشکا موجود در نس یشنکل م شود.باقد یوجه
داشت که مقکاس مد استرقوئ دقکقا  1/1نکست و در حالت کلای نکز م یوان
مقکاس مد را با یرککر طو خط اصل فاصله دو پرویکتور) یرککر داد.در اقن روش
اپرایور م یواند نقاط سه بهدی را بر روی مد استرقوئ اندازه گکری کند.رابطه بکن
قک نقطه نس ،نقطه زمکن متناظر با آن و مرکز یصوقر دوربکن) بوسکله یاب یحلکل
بنام مهادله شرط هک خط بکان م شود.اقن رابطه نشان م دهد که نقطه
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زمکن ،مرکز یصوقر و نقشه نس در امتداد قک خط قرار دارند.

شش نصر یوجکه را م یوان با نصب  GISبر روی هواپکما قا انددازه گکدری چندد
نقطه ی کنتر و با استفاده از مهاد له ی بالا به دست آورد.در فتوگرامتری یحلکلد ،
اندازه گکری مختصا نس هندوز هدک یوسدط اپرایدور انبدام مد گکدرد ولد در
فتوگرامتری رقوم ،یصاوقر به شنل رقوم هستند و در نتکبه مختصدا نقداط بده
وسکله یهداد سطرها و ستون ها یهککن م شود.وقت قک نقطه ی نس در سمت
چپ مهرف م شود خود سکستک نقطه ی متناظر آن را در نس سدمت راسدت را
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به طور ایومایکک یوسط فراقندی بده ندام یطداب یصوقر)جسدتبو مد کند.سدپس
مختصا زمکن نکز مانند قبل محاسبه م شدود.چنکن سکسدتک کدار خودکداری را
”اقستواه کار فتوگرامتری رقوم ” )DWPم گوقند.
برای استفاده ی  ، DWPیصاوقر باقد به شنل رقوم در آمده باشند و گرنده قدک
فراقند اسنن کردن برای یبدقل یصوقر آنالود به دقبکتا نکاز است هر چندد بدرای
اجتناب از ا وجا به اسننر های فتوگرامتری با دقدت نکداز اسدت.مهمولا از پکنسدل
های با اندازه ی  02مکنرومتر استفاده م شود.زقرا آزماقشدا یبربد نشدان مد
دهد که یفاو مهم بکن یصاوقر اسنن شده  11و  02مکنرومتری وجود ندارد.
کنتر ککفکت لحظه ی در جم آوری داده به طرق فتوگرامتری
کنتر ککفکت لحظه ی بازدقد و مهاقن هداده هدای جمد آوری شدده در طد فراقندد
جم آوری داده و در صور وجود خطا،یصحکح آن ها به صور آن مد باشدد.مهاقنه
بصری روش است که مهمولا مورد استفاده قرار مد گکدرد.در اقدن بخدش چهدار روش
مهرف خواهد شد.
.1قرار گکری خطوط منحن مکزان بر روی مد استرقوئ
در کاربردهای مل ،کنتر ککفکت لحظه ی در جم آوری داده به طرق فتدوگرامتری
به وسکله قرار گکری خطوط منحن مکزان بر روی مد استرقوئ صور مد گکدرد یدا
ببکنند که آقا ناسازگاری بکن خطوط منحن مکزان و پست و بلنددی هدای موجدود بدر
روی مد وجود دارد قا خکر.اگر هکچ گونه ناسازگاری پکدا نشد،بدان مهناست کده هدکچ
گونه اشتباه خطای گراس) صدور نورفتده اسدت امدا اگدر در قدک منان،ناسدازگاری
خاص دقده شود به مهن آن است که خطای گراس وجود دارد و باقدد یصدحکحای بدر
روی داده ها صور بوکرد و برخ داده های نقطه ی دوباره اندازه گکری شوند،اسدتمن
چنکن سکستک جانب را وقراقشور گرافکن برای  DTMنامکده است.
روش دقور آن است که خطوط منحن مکزان درون قاب شده از داده های  DTMرا بر
روی یصاوقر قائک م اندازند یا بررس شود که آقا جاببداق فاحشد در منحند هدای
مکزان وجود دارد قا خکر.قا آنها را با نقشه های یوپوگرافکک و وار زمکن نقطده ی و
خط مقاقسه م کنند .وقت یفاو نسبتا زقدادی در اشدنا زمکند قدا اریفداع نقداط
وجود داشته باشد آنها نکاز به اندازه گکری دوباره دارند و اقن فراقند یا آنبدا ادامده مد
قابد یا داده ها به ککفکت مطلوب برسند.اقن روش فقدط محددود بده بررسد خطاهدای
گراس م باشد.
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.0یشنکل مد استرقوئ صفر از یصاوقر قائک
موضوع دقور مقاقسه یصاوقر قائک ساخته شدده از هدر دو یصدوقر سدمت چدپ و راسدت
است.اگر دو یصوقر قائک با اسدتفاده ار  DTMبده دسدت آمدده از همدان جفدت یصدوقر
استرقوئ با استفاده از یطاب یصوقر) ساخته شدده باشدد و هدکچ گونده مدانه در اقدن
منطقه وجود نداشته باشد و در صوریب که  DTMمورد اسدتفاده بدرای یولکدد یصدوقر
قائک،فاقد خطا باشد آنواه اقن دو یصوقر قائک قک مد استرقوئ صفر به اقن مهند کده
هکچ گونه اطلا ا اریفا در مد وجود نداشته باشد یشنکل مکدهند.
مد استرقوئ صفر همچنکن اشاره به اقن دارد که در هکچ جداق از مدد نمد یدوان
پارالاکس  xمشاهده کرد.پارالاکس  xبه قن از دلائل زقر ممنن اسدت بده وجدود آمدده
باشد.
.1خطا در پارامترهای یوجکه که موجب ناسازگاری یصاوقر قائک چپ و راست م شود.
.0اشتباه ناچکز در یطاب زو یصوقر قائک.
.0خطا در داده های  DTMمورد استفاده برای یولکد یصاوقر قائک.
ا گر هکچ قک از دو احتما او وجود نداشته باشد،آنواه هر پارالاکس مشداهده شدده در
زو یصاوقر قائک،بکانور خطاهای موجود در داده های  DTMاست.
.0یحلکل سطح شکب
بکشتر زمکن ها از قک شکب طبکه خاص مانند یرککدر یددرقب پکوسدته پکدروی مد
کنند،مقدار شکب با یرککر چهره ی زمکن،دچار یرککر م شود.یرککر پکوسته سطح زمکن
ممنن ااست با استفتده از سطو رقاضکای نرم که اشاره به سدطو شدکب دارندد بکدان
شوند.نمونه بارز از یحلکل سطح شکب زمان است که شکب به طور ناگهدان یرککدر مد
کند وقت انحراف مقادقر داده ها از شکب مهمو زقادیر گردد،داده های نقطه ی همدراه
با خطاهای گراس اقباد ناهنباری م کنند.به بدار دقودر وقتد انحدراف زقدادی از
سطح شکب مشاهده م شود،آن وقت است که خطاهای گراس مشاهده م شوند.
.4دقد پرسپنتکو سه بهدی برای بررس بصری
روش چهارم ساخت قک سطح سده بهددی از داده هدای  DTMبدرای بررسد بصدری
است.در اقن روش،آن نقاط که نامهقو به نظر م رسند را م یوان خطاهدای گدراس
در نظر گرفت و از مبموع داده ها حذف کرد.
یبسک بصری سطو سه بهدی با استفاده از داده های  DTMقن از مهمترقن کداربرد
های  DTMاست.برای اقباد قک سطح سه بهدی جهت بررس سه
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بهدی،مد  TINم یواند به طور مستقکک از یمام داده های نقطه ی اولکه ساخته شود
یا مطمئن باشکک که همه یحلکل ها بر اساس داده های اولکه است.برای رانددمان بکشدتر
پکشنهاد م شود که در اطراف نقطه ی که م خواهکک بررس انبام دهکک قدک بافدت
یوری دقد پرسپنتکو بر روی  TINبسازقک.
زمان است که شکب به طور ناگهان یرککر م کندد وقتد انحدراف مقدادقر داده هدا از
شکب مهمو زقادیر گردد،داده های نقطه ی همراه با خطاهای گراس اقبداد ناهنبداری
م کنند.به بار دقور وقت انحراف زقادی از سطح شکب مشاهده م شود،آن وقدت
است که خطاهای گراس مشاهده م شوند.
.4دقد پرسپنتکو سه بهدی برای بررس بصری
روش چهارم ساخت قک سطح سده بهددی از داده هدای  DTMبدرای بررسد بصدری
است.در اقن روش،آن نقاط که نامهقو به نظر م رسند را م یوان خطاهدای گدراس
در نظر گرفت و از مبموع داده ها حذف کرد.
یبسک بصری سطو سه بهدی با استفاده از داده های  DTMقن از مهمترقن کداربرد
های  DTMاست.برای اقباد قک سطح سه بهدی جهت بررس سه
بهدی،مد  TINم یواند به طور مستقکک از یمام داده های نقطه ی اولکه ساخته شود
یا مطمئن باشکک که همه یحلکل ها بر اساس داده های اولکه است.برای رانددمان بکشدتر
پکشنهاد م شود که در اطراف نقطه ی که م خواهکک بررس انبام دهکک قدک بافدت
یوری دقد پرسپنتکو بر روی  TINبسازقک.
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