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 -1365زاده، میالد،  : امن سرشناسه

        LPS  =   (Lieca Photogrammetry Suite) در آموزش کاربردي خط تولید فتوگرامتري رقومی:  عنوان و نام پدیدآور 

        .1393،   تهران : نوآور:  مشخصات نشر 
        ص.224  :  مشخصات ظاهري 
   978-600-168-226-1:  شابک 
 : فیپاي مختصر وضعیت فهرست نویسی 

 قابل دسترسی است. http://opac.nlai.ir: این مدرك در آدرس  یادداشت 
 -1363پور، الناز،  : محمدزنجانی شناسه افزوده 
 -1364: کازرانی، علیرضا،  شناسه افزوده 
 3703343:  شماره کتابشناسی ملی 

 

 

 

 

 
 
 

 LPSآموزش کاربردي خط تولید فتوگرامتري رقومی در 
 

 پور ـ مهندس علیرضا کازرانی زاده ـ مهندس الناز محمد زنجانی مهندس میالد امن :  مؤلفان 

 نوآور ناشر:   

 نسخه 1000 شمارگان:   

 نصیرنیامحمدرضا  مدیر تولید:   

 نوبت چاپ:   

 978ـ600ـ168ـ226ـ1 شابک:   

 
 
 

 :مرکز پخش

 ایرانیان،  ساختمان دانشگاه خ به نرسیده ژاندارمري شهداي فخررازي، خ انقالب، خ  ـ خ تهران: نوآور 

 6 دوم، واحد ، طبقه58 پالك

  66484191 ـ 92 تلفن:

www.noavarpub.com 
 
 

براي ناشر محفوظ و منحصـراً   1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب سال 

چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،    باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیـل هـر نـوع     متعلق به نشر نوآور می

وي دي، فیلم فایـل صـوتی یـا تصـویري و       برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دي، دي عکس

  گیرند. غیره) بـدون اجـازه کتبی از نشـر نوآور ممنـوع بـوده و شرعـاً حـرام اسـت و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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 فهرست مطالب

 

 اشکال فهرست

 شگفتاریپ

 فتوگرامتري تئوريفصل اول: 

 يفتوگرامتر خچهیتار.1-1

 يفتوگرامتر انواع.1-2

 يعکسبردار و پرواز اندکس یطراح.1-3-1

 یعکس شیپاال.1-3-2

 یعکس اندکس هیته.1-3-3

 ینیزم کنترل نقاط مختصات نییتع و یطراح.1-3-4

 گذر و یگره کنترل، نقاط مختصات يریگواندازه جادیا.1-3-5

 ییهوا يبندمثلث.1-3-6

 نیزم یرقوم مدل.11-3-7

 آن هیته روش و اورتوفتو.1-3-8

 يبعد سه مدل لیتبد. 1-3-9

 یکارتوگراف. 1-3-10

 یداخل هیتوج. 1-4

 ییفضا عیترف.1-5

 ییفضا تقاطع.1-6

 اشعه دسته یسرشکن. 7ـ1

 Leica Photogrammetry Suite افزار نرم: دوم فصل

 LPS Project Manager. 1ـ2

 LPS Automatic Terrain Extraction. 2ـ2

 LPS Terrain Editor. 3ـ2

 Mosaic Tool. 4ـ2

2-5 . PRO600 

 LPSافزار نرم در یاصل اتیعمل. 2-6
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 LPS افزار نرم یاصل يمنو در موجود يهاکونیآ.2-7

 بندي مثلث و توجیهات انجام جدید، روژهپ ایجاد: سوم فصل

 دیجد پروژه جادیا.3-1

 یعکس بلوك جادیا.3-2

 بلوك به ریتصاو نمودن اضافه.3-3

 نیدورب مدل فیتعر.3-4

 یداخل هیتوج يهاپارامتر یمعرف.3-5

 یخارج هیتوج يهاپارامتر.3-6

 یعکس یگره نقاط کیاتومات استخراج.3-7

 کنترل نقاط یعکس مختصات و ینیزم مختصات نییتع.3-8

 جیرا مشکالت و خطا يهاغامیپ.3-9

 ییهوا يبندمثلث.3-10

 یعکس مختصات به آماري هايوزن اختصاص.3-11

 ینیزم کنترل نقاط به آماري هايوزن اختصاص.3-12

 هیـ توج يپارمترهـا  تـب  در یخـارج  هیـ توج يپارامترها به آماري هايوزن اختصاص.3-13

 یخارج

ـ  هیـ توج يپارامترهـا  به آماري هايوزن اختصاص.3-14  هیـ توج يپارمترهـا  تـب  در یداخل

 یداخل

 اجستمنت باندل ونیبراسیکال سلف سازي نهیبه.3-15

 اجستمنت باندل ونیبراسیکال سلف براي یاضاف پارامترهاي برآورد.3-16

 بزرگ خطاهاي خودکار یبررس.3-17

 جینتا ساختن هنگامبه.3-18

 جینتا رفتنیپذ.3-19

 ییهوا بنديمثلث گزارش.3-20

 ییهوا بنديمثلث جینتا یکیگراف لیتحل.3-21

 زمین رقومی مدلسازي: چهارم فصل

 LPS افزارنرم در نیزم یرقوم مدل دیتول مراحل.4-1

 نیزم یرقوم مدل يپارامترها.4-2

 یرقوم مدل هیته جهت یعموم ماتیتنظ.4-3

 یرقوم مدل استخراج جهت نظر مورد ریتصاو زوج نییتع.4-4
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 یرقوم مدل هیته جهت نظر مورد هیناح نییتع.4-5

 یرقوم مدل هیته در نظر مورد يپارامترها با ینواح یمعرف و جادیا.4-6

 یرقوم مدل استخراج منظور به کیاستراتژ يپارامترها نییتع.4-7

 نیزم یرقوم مدل دقت نییتع.4-8

 یرقوم مدل هیته جهت SEED يهاداده تب.4-9

 شده استخراج یرقوم مدل گزارش.4-10

 یرقوم مدل گزارش ریتفس.4-11

 LPS افزار نرم در یرقوم مدل دیتول از حاصل يهایخروج.4-12

 نیزم یرقوم مدل شیرایو.4-13

 کپارچهی یرقوم مدل جادیا و جداگانه يهالیفا اتصال.4-14

 اورتوموزائیک و اورتوفتو تهیه: پنجم فصل

5-1 .Orthorectification 

 Ortho Resampling. 5ـ1

 اورتوفتو دیتول در یعموم تب.5-2

 اورتوفتو هیته جهت شرفتهیپ ماتیتنظ.5-3

 Ortho Calibration. 4ـ5

 اورتوفتو هیته در موجود مشکالت:.5-5

 اورتوفتو دیتول در يخاکستر درجات ریمقاد یابیدرون. 5-6

 اورتوفتو شینما.5-7

 کیموزائ اورتو هیته-5-8

 ریتصو از یاضاف يهابخش برش-5-8-1

 خورده برش ریتصاو کیموزائ.5-8-2

 عوارض استخراج: ششم فصل

 يانقطه عوارض میترس-6-1

 یخط عوارض میترس-6-2

 یسطح عوارض میترس-6-3

6-4- leica Stereo Analyst 

 ها مخفف: پیوست

 مآخذ و منابع
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 فهرست اشکال

 

 يفتوگرامتر تکامل روند:1.1شکل

 ییهوا ریتصاو از یمکان اطالعات استخراج مراحل: 2-1شکل

 عرضی و طولی هاي پوشش: 3-1شکل

 يربرداریتصو مراکز o و ياگره نقاط × کنترل، نقاط Δ ،ییهوا يبندمثلث: 4-1 شکل

 DTM و DSM:5-1شکل

 نیزم یرقوم مدل: چپ ،یمثلث نامنظم شبکه: راست: 6-1شکل

 ارتفاع اختالف و لتیت يخطا:7-1شکل

 اورتوفتو دیتول:8-1شکل

 اورتو ریتصو: راست ،یواقع ریتصو:چپ:9-1شکل

 یداخل هیتوج يپارامترها:10-1شکل

 یعکس و یکسلیپ مختصات ستمیس:11-1شکل

 ییفضا عیترف:12-1شکل

 ییفضا تقاطع: 13-1شکل

 اشعه دسته یسرشکن اصول: 14ـ1 شکل

 یخطهم شرط: 15ـ1شکل

 پروژه تیریمد پنجره: 1-3شکل

 دیجد پروژه فیتعر پنجره: 2-3شکل

 نیدورب یمعرف پنجره: 3-3شکل

 يضویب و ریتصو ستمیس یمعرف پنجره: 4-3شکل

 يضویب و ریتصو ستمیس یمعرف پنجره: 5-3شکل

 یعکس بلوك يپارامترها یمعرف پنجره: 6-3شکل

 یدوران يایزو فیتعر: 7-3شکل

 يعکسبردار يمحورها فیتعر: 8-3شکل

 پرواز ارتفاع فیتعر: 9-3شکل

 یخارج هیتوج يپارامترها شینما پنجره: 10-3شکل

 یخارج هیتوج يپارامترها فرمت فیتعر پنجره: 11-3شکل

 افزار نرم یاصل پنجره: 12-3شکل

 یخارج هیتوج و یداخل هیتوج يپارامترها ر،یتصاو یمعرف پنجره: 12-3شکل

 يدیرامیپ يهاهیال: 13-3شکل

 دیرامیپ دیتول يهاروش پنجره: 14-3شکل

 ریتصاو از کی هر در شده انجام مراحل شینما: 15-3شکل

 نیدورب مدل فیتعر پنجره: 16-3شکل
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 نیدورب يپارامترها فیتعر پنجره: 17-3شکل

 آنالوگ ریتصاو یداخل هیتوج:18-3 شکل

 هامختصات ستمیس فیتعر: 19-3شکل

 آنالوگ ریتصاو يبرا یداخل هیتوج پنجره:20-3 شکل

 یداخل هیتوج در آنالوگ ریتصو هر در مشاهده قابل يهاپنجره: 21-3 شکل

 کیاتومات یداخل هیتوج:22-3 شکل

 یداخل هیتوج در ریتصو کنتراست و ییروشنا:23-3 شکل

 یداخل هیتوج يپارامترها فیتعر پنجره: 24-3شکل

 یخارج هیتوج يپارامترها فیتعر پنجره: 25-3شکل

 یخارج هیتوج يپارامترها اریمع انحراف فیتعر پنجره: 26-3شکل

 یداخل هیتوج مرحله انجام: 27-3شکل

 یخارج هیتوج يپارامترها از استفاده با ینسب هیتوج محاسبه: 28-3شکل

 یعکس بلوك ریتصاو و نوارها: 29-3شکل

 ریتصاو یعرض و یطول پوشش: 30-3شکل

 پرواز ریمس جهت نییتع: 31-3شکل

 يبعد سه و يدوبعد حالت در نقاط يریگاندازه پنجره: 32-3شکل

 نقاط يریگاندازه پنجره: 33-3شکل

 نقاط يریگاندازه پنجره ينما: 34-3شکل

 نقاط يریگاندازه پنجره در ریتصو بهبود يابزارها: 35-3شکل

 يریگاندازه پنجره يابزارها: 36-3شکل

 یگره نقاط کیاتومات استخراج يپارامترها: 37-3شکل

 یگره نقاط کیاتومات استخراج منظور به کنترل نقاط حداقل:38-3شکل

 مشترك نقاط کیاتومات استخراج منظور به یگره نقاط حداقل: 39-3شکل

 یگره نقاط کیاتومات استخراج منظور به بلوك ریز جادیا: 40-3شکل

 یگره نقاط استخراج يهاياستراتژ یمعرف پنجره:41-3شکل

 یگره نقاط استخراج یپراکندگ یمعرف پنجره:42-3شکل

 یگره نقاط استخراج يالگو یکیگراف شینما پنجره:43-3شکل

 یگره نقاط کیاتومات استخراج پروسه شروع ابزار:44-3شکل

 یگره نقاط کیاتومات استخراج گزارش پنجره:45-3شکل

 یدست صورت به یگره نقاط کردن اضافه:46-3شکل

 دارپوشش ریتصاو در موجود یگره نقاط شینما پنجره:47-3شکل

 کنترل نقاط یمعرف:48-3شکل

 کنترل نقاط نوع نییتع:49-3شکل

 يبندمثلث يپارامترها نییتع پنجره:50-3شکل

 ینیزم و یعکس مختصات اریمع انحراف نییتع پنجره: 51-3شکل
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 یعکس مختصات اریمع انحراف نییتع: 52-3شکل

 وزن بدون کنترل نقاط: 53-3شکل

 کسانی وزن با کنترل نقاط: 54-3شکل

 متفاوت وزن با کنترل نقاط: 55-3شکل

 وزن بدون یخارج هیتوج يپارامترها: 56-3شکل

 کسانی وزن با یخارج هیتوج يپارامترها: 57-3شکل

 متفاوت وزن با یخارج هیتوج يپارامترها: 58-3شکل

 یداخل هیتوج يپارامترها اریمع انحراف نییتع: 59-3شکل

 شرفتهیپ ماتیتنظ پنجره: 60-3شکل

 يبندمثلث دقت شینما پنجره: 61-3شکل

 ینزول صورت به یگره نقاط يخطاها کردن مرتب: 62-3شکل

 يبندمثلث از ادیز يخطا يدارا یگره نقاط حذف: 63-3شکل

 يبندمثلث گزارش: 64-3شکل

 يبندمثلث از پس یخارج هیتوج يپارامترها نییتع: 65-3شکل

 يبندمثلث از پس یعکس بلوك یکیگراف شینما: 66-3شکل

 موجود نقاط اطالعات شینما: 67-3شکل

 یعکس بلوك یکیگراف شینما منظور به افزار نرم یاصل پنجره در موجود يابزارها: 68-3شکل

 نیزم یرقوم مدل دیتول یاصل پنجره: 1-4شکل

 ریتصاو از کی هر در نقاط جستجو يبرا یارتفاع رنج کردن وارد:2-4شکل

 نیزم یرقوم مدل هیته در یعموم تب:3-4شکل

 یرقوم مدل دیتول منظور به نقاط یابیتناظر تیوضع:4-4شکل

 یرقوم مدل دیتول منظور به شده استخراج نقاط تیفیک و تیوضع شینما:5-4شکل

 نیزم یرقوم مدل دیتول در ریتصاو یحواش حذف: 6-4شکل

 ریتصاو زوج جستجو منطقه کاهش:7-4شکل

 مدل یرونیب هیحاش نییتع: 8-4شکل

 ریتصاو زوج یکیگراف شینما:9-4شکل

 ریتصاو زوج پوشش زانیم نییتع: 10-4شکل

 نیزم یرقوم مدل دیتول منظور به مشترك نقاط استخراج يبرا يدیرامیپ يهاهیال نییتع:11-4شکل

 نیزم یرقوم مدا دیتول يبرا نظر مورد ینواح نییتع به مربوط پنجره:12-4شکل

 نظر مورد مناطق نییتع منظور به ریتصاو زوج چپ ریتصو شینما:13-4شکل

 نظر مورد مناطق فیتعر در Rectangle ابزار از استفاده شینما:14-4شکل

 نظر مورد مناطق فیتعر در Polygone ابزار از استفاده شینما:15-4شکل

 ایدر هیناح فیتعر در Rectangle ابزار از استفاده 16-4شکل

 شده استخراج یرقوم مدل از ایدر هیناح حذف:17-4شکل

 یرقوم مدل دیتول کیاستراتژ يپارامترها پنجره:18-4شکل
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 پوالریاپ خطوط از استفاده با مشترك نقاط نییتع منظور به جستجو: 19-4شکل

 مشترك نقاط استخراج منظور به شنیکرول و جستجو پنجره شینما: 20-4شکل

 عوارض ییشناسا و يمدلساز يپارامترها:21-4شکل

 یرقوم مدل دیتول جهت شده انتخاب ینواح تیوضع:22-4شکل

 نیزم یرقوم مدل دیتول در دقت پنجره:23-4شکل

 یرقوم مدل دقت تب یکیگراف شینما پنجره:24-4شکل

 کاربر توسط شده نییتع مرجع يبعد سه نقاط شینما:25-4شکل

 یرقوم مدل دیتول در SEED يهاداده:24-4شکل

 نیزم یرقوم مدل دیتول پورسه شروع و RUN نهیگز انتخاب:27-4شکل

 نیزم یرقوم مدل دیتول از بعد افزار نرم یاصل پنجره:28-4شکل

 یرقوم مدل تیفیک نقشه و زانیم یمنحن نقشه همراه به یرقوم مدل شینما: 29-4 شکل

 شده دیتول یرقوم مدل گزارش: 30-4شکل

 نیزم یرقوم مدل دیتول منظور به یگره نقاط دقت شینما: 31-4 شکل

 نیزم یرقوم مدل دقت شینما: 32-4شکل

 یگره نقاط از حاصل نیزم یرقوم مدل دقت شینما: 33-4شکل

 NIMA LE90 مطلق يخطا: 34-4شکل

 شده استخراج یرقوم مدل و مرجع یرقوم مدل نیب ف اختال :35-4شکل

 NIMA CE90 :36-4شکل

 3D Shape مدل :35-4شکل

 ASCII مدل :36-4شکل

 Terra Model TIN مدل :37-4شکل

 terrain editor پنجره :38-4 شکل

 نیزم یرقوم مدل شیرایو در manual toggle mode انتخاب :39-4 شکل

 نیزم یرقوم مدل شیرایو در کرسر رفتار انتخاب :40-4 شکل

 نیزم یرقوم مدل شیرایو در terrain files and display: 41-4شکل

 نیزم یرقوم مدل شیرایو در terrain editing :42-4 شکل

 نیزم یرقوم مدل شیرایو در image adjustment: 43-4شکل

 نیزم یرقوم مدل شیرایو در move cursor: 44-4شکل

 کپارچهی نیزم یرقوم مدل هیته جهت erdas يمنو از data prep انتخاب :45-4شکل

 کپارچهی نیزم یرقوم مدل هیته جهت data prep يمنو از create surface انتخاب :46-4شکل

 نیزم یرقوم مدل يسازکپارچهی جهت يورود يها لیفا نوع انتخاب :47-4شکل

 جداگانه نیزم یرقوم يهامدل يساز کپارچهی :48-4شکل

 عکس به نیزم از انتقال :1-5شکل

 یعکس يفضا در یابیدرون: 2-5شکل

 اورتوفتو دیتول پنجره: 3-5شکل
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 اورتوفتو دیتول محدوده نییتع پنجره: 4-5شکل

 اورتوفتو دیتول جهت ریتصو تک رهیذخ محل و نام نمودن اضافه: 5-5شکل

 هاآن از اورتو هیته جهت نظر مورد ریتصاو رهیذخ محل و یکل پسوند انتخاب :6-5 شکل

 اورتوفتو دیتول شرفتهیپ ماتیتنظ پنجره: 7-5شکل

 اورتوفتو دیتول در يضویب و ریتصو ستمیس نییتع: 8-5شکل

 Ortho calibration: 9-5شکل

 صفر يخاکستر درجات با يانهیزم پس يدارا یرقوم مدل:10-5شکل

 یرقوم مدل حیتصح منظور به يآمار يپارامترها نییتع: 11 -5شکل

 صفر يخاکستر درجات با یرقوم مدل از يامنطقه: 12-5شکل

 یرقوم مدل حیتصح منظور به يآمار يپارامترها نییتع: 13-5شکل

 اورتوفتو شینما: 14-5شکل

 اورتوفتو شینما: 15-5شکل

 یاصل ریتصو همراه به شده دیتل ياورتوفتو و یرقوم مدل :16-5شکل

 یاضاف يهابخش شدن دهیبر از قبل اورتو ریتصو: 17-5شکل

 AOI يمنو از tools بخش :18-5شکل

 AOI Tools :19-5شکل

 ریتصو برش يبرا شده میترس AOI از يانمونه :20-5شکل

 AOI لیفا رهیذخ :21-5 شکل

 ریتصو برش انتخاب :22-5شکل

 subset image پنجره مشخصات:23-5 شکل

 inquire box پنجره :24-5شکل

 یخروج و يورود يهاداده نوع ):1-5(جدول

 یینها خورده برش ریتصو و ریتصو برش پروسه :25-5 شکل

 AOI انتخاب :26-5شکل

 گریکدی به نسبت ریتصاو تیموقع میتنظ پنجره :27-5شکل

 swipe پنجره :28-5شکل

 ریتصاو ییروشنا میتنظ :29-5شکل

 brightness/contrast پنجره :30-5شکل

 ییروشنا میتنظ از بعد و قبل ریتصو دو :31-5شکل

 ریتصو دو نیب يمرز خط حذف جهت یخط AOI میترس :32-5شکل

 کیاورتوموزائ شروع :33-5شکل

 اورتوفتو کیموزائ جهت نیزم یرقوم مدل لیفا نمودن وارد:34-5شکل

 کیموزائ انجام جهت ریتصاو نمودن وارد:35-5شکل

 کیموزائ جهت ریتصو فعال بخش محاسبه:36-5 شکل

 ریتصاو کیموزائ جهتAOI انتخاب:37-5 شکل
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 ریتصاو کیموزائ پنجره:38-5 شکل

 resampling مختلف يهاحالت:39-5شکل

 کردن کیموزائ جهت ریتصاو در یرنگ حاتیتصح اعمال:40-5شکل

 exclude ینواح نییتع:41-5 شکل

 ریتصو در شده میترس AOI به هیشب ینواح افتنی:42-5 شکل

 image dodging :43-5 شکل

 ریتصو ییروشنا میتنظ:44-5 شکل

 ریتصو رنگ میتنظ:45-5شکل

 ریتصو ییروشنا راتییتغ نمودن مدل يبرا برازش قابل سطح انواع:46-5 شکل

 ریتصو رنگ یدست میتنظ:47-5شکل

 histogram matching:48-5 شکل

 یهمپوشان تابع میتنظ:49-5 شکل

 )cutline exist(یهمپوشان تابع میتنظ: 50-5شکل 

 ریتصاو نیب برش خط کیاتومات جادیا:51-5 شکل

 weighted cutline :52-5 شکل

 ریتصاو کیموزائ جهت نظر موردAOI میتنظ:53-5 شکل

 کیموزائ حال در ریتصاو در یانتخاب cutline تیوضع مشاهده:54-5 شکل

 یینها کیموزائ ریتصو اتیخصوص رییتغ:55-5 شکل

 کیاورتوموزائ ریتصو:56-5شکل

 LPS طیمح در عوارض استخراج نحوه:1-6 شکل

 عوارض استخراج پنجره:2-6شکل

 عوارض میترس پروژه جادیا:3-6شکل

 میترس مورد عوارض کالس انتخاب:4-6شکل

 دیجد عارضه کالس جادیا:5-6شکل

 میترس جهت جادیا حال در دیجد عارضه مشخصات:6-6شکل

 دیجد عارضه اتیخصوص جدول مشخصات:7-6 شکل

 میترس قابل عوارض و ریتصو زوج:8-6 شکل

 یمیترس عوارض مشخصات رییتغ:9-6 شکل

 عوارض استخراج در استفاده قابل يهالیفا انواع:10-6 شکل

 نشده هیتوج ریتصو زوج از ویاستر مدل کی جادیا:11-6 شکل

 ویاستر مدل جادیا جهت ریتصو هر مشخصات:12-6 شکل

 3D measure tools پنجره:13-6 شکل

 يریگاندازه يواحدها میتنظ:14-6 شکل

 شینما صفحه در یانتخاب عوارض اطالعات:15-6 شکل

 Position tool :16-6 شکل
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 بلوك مشخصات شینما:17-6شکل

 بلوك مشخصات شینما مختلف يهاتب: 18-6شکل

 stereo analyst در کرسر يظاهر تیوضع رییتغ:19-6شکل

 کرسر یارتفاع ماتیتنظ:20-6شکل

 مدل نمودن زیتایجید ماتیتنظ:21-6شکل

 عوارض برداشت به مربوط ماتیتنظ:22-6شکل

 ABC puck :23-6شکل

 mouse-track: 24-6شکل

 Image manipulation options :25-6شکل

 performance:26-6شکل

 stereo chooser options:27-6شکل

 stereo mode:28-6شکل

 stereo view options:29-6شکل

 ریتصاو کل و یهمپوشان منطقه محدوده:30-6شکل

 Terrain Following Options :31 -6شکل

 Texture Filtering :32-6شکل

 Texture Memory Usage :33-6شکل

 نظر مورد يویاستر زوج انتخاب:34-6شکل

 ریتصو در زوم زانیم نییتع:35-6شکل

 پروژه در یمیترس عوارض مشخصات مشاهده:36-6شکل

 یانتخاب عارضه نقاط مختصات:37-6شکل

 یگونیپل و یخط -يانقطه عارضه به دیجد نقاط نمودن اضافه:38-6شکل

 نقاط حذف:39-6شکل

 نقطه تیموقع ییجابجا:40-6شکل

 عارضه طول نمودن اضافه:41-6شکل

 یخط عارضه از تکه کی حذف:42-6شکل

 عارضه يبعد سه دید شیافزا:43-6شکل

 ریتصاو مختلف يهاهیال مشاهده:44-6شکل

 Data scaling:45-6شکل

 General Contrast :46-6شکل

 Brightness/Contrast Tool: 47-6شکل

 break points:48-6شکل
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 پیشگفتار

برداري هوایی معروف است، از جمله دروس تخصصـی رشـته   فتوگرامتري که به علم نقشه

 -معمـاري  -عمـران باشد و کاربردهاي وسیعی در علوم مختلف نظیـر  برداري میمهندسی نقشه

و.. دارد. علـم فتـوگرامتري در    شناسـی جنگـل  -جغرافیا -شهرسازي -کشاورزي -شناسیزمین

هاي قدیمی تقریباً منسوخ چند دهه اخیر شاهد تحوالت چشمگیري بوده است، بطوریکه روش

ــه روز  ــومی روز ب ــوگرامتري رق ــه فت ــده و در زمین ــرم گردی ــزارن ــی از  اف ــاي مختلف ــهه   جمل

،photomod،inpho ,lps  ه استهاي متفاوت به بازار کار معرفی گرددبا قابلیت ...و. 

و آنچه مؤلفین را واداشت تا مبادرت به تالیف کتاب حاضر نماینـد، کمبـود منـابع فارسـی     

و نیـاز مبـرم بسـیاري از     lpsافـزار  نـرم اسـتفاده از   بـا خط تولید فتوگرامتري در زمینه کاربردي 

بود که تا حد نیازهاي آموزشی و کـاربردي   مندان به کتابی در این خصوصدانشجویان و عالقه

افـزار در آن بـا زبـانی سـاده     جامع باشد. در عین حال مطالب و نکات علمی و روش کار با نرم

 ارائه شود تا ابهامات در مورد مطالب مطرح شده به حداقل برسد.

بـر   کـه  باشـد می lpsافزار نرم وزشروند خط تولید فتوگرامتري و همچنین آم این اثر شامل

تحقیقاتی و تدریس نویسندگان و همچنین استفاده از راهنماي خود نـرم  -اساس تجارب کاري

بـرداري در مقـاطع   قابل استفاده براي کلیـه دانشـجویان رشـته نقشـه     افزار تهیه گردیده است و

هایی است که با ایـن نـرم  ها و سازمانهمینطور شرکت و کارشناسی ارشد ،کارشناسی ،کاردانی

 گیري کافی این عزیزان، موفق بوده باشیم.کنند. امید است در راستاي بهرهافزار کار می

و  انجـام شـده   ايپـروژه به همـراه   افزار نرم این نصب براي الزم هاي فایلالزم به ذکر است 

لـوح   در، به ناچار به صـورت سـیاه سـفید آمـده اسـت     رنگی که در این کتاب  اشکالهمچنین 

  .است گردیده ارائه کتاب همراه  ايفشرده

کلیه عزیزانی که در مراحل مختلف ایـن اثـر   شرکت مهندسین مشاور فرازمین و در پایان از 

 کنیم.تشکر می، تالش نمودند

به یقین کتاب حاضر خالی از نقص نیست. از این رو مصرانه از خوانندگان و دانش پژوهان 

 .انتقادات و پیشنهادات خود بی بهره نگذارند ،از نظراتخواهشمندیم که مارا 

 زادهمیالد امن
Info@noavarpub.com 
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 فصل اول

 تئوري فتوگرامتري

اسـت.   هاي هـوایی عکسگیري مختصات هندسی اجسام از روي فتوگرامتري فرآیند اندازه

اطالعات درسـت عـوارض از    ي عبارتست از هنر، دانش و فن تهیۀتر فتوگرامترعبارت دقیق به

یر مـدارکی کـه در بـر دارنـده اثـري از      گیري، ثبت و تفسیر بر روي عکس و یا ساطریق اندازه

تـرین منبـع    مهـم  عکـس بایستی توجـه داشـت کـه     انرژي الکترومغناطیس بازتابیده شده باشد.

 یی است.هاي هواباشد و اصول کار در فتوگرامتري بر روي عکس اطالعاتی در این علم می

مدل رقومی زمـین، از مقـدمات    وفتو وتآشنایی کامل با فتوگرامتري و مفاهیمی از جمله اور

باشـد. بـه همـین علـت در     برداري در این خصوص مینفشه الزم براي انجام هر گونه عملیات

در خصـوص   قبـل از پـرداختن بـه هـر موضـوعی، بـه توضـیح        ابتداي کتاب و در این فصـل، 

بعد یکسري مباحـث مقـدماتی از جملـه ترفیـع و تقـاطع و       ري و انواع آن وتاریخچه فتوگرامت

  پردازیم.می زمین مرجع نمودن تصاویر

 

  تاریخچه فتوگرامتري.1-1

، توسط اداره مهندسـی  1849هاي توپوگرافی در سال اولین تجربه فتوگرامتري در تهیه نقشه

عکسبرداري هوایی از داخل کایت و بالن ارتش فرانسه، تحت فرماندهی کلنل رایم الئومرات با 

 .بوقوع پیوست، توسط دوربینی که در آن از شیشه استفاده شده بود

توسط برادران رایت بزرگتـرین قـدم در پیشـبرد فتـوگرامتري      1902اختراع هواپیما در سال 

نجـام  از یکـی از شـهرهاي ایتالیـا ا    1909هوایی نوین بود. اولین عکسبرداري با هواپیما در سال 

هواپیمـا بـراي    سـبرداري از طریـق  کع 1913شد، بعد از آن با شروع جنگ جهانی اول در سال 

هـاي خصوصـی و   ، شـرکت ود رسید و در فاصـله بـین دو جنـگ جهـانی    ختهیه نقشه به اوج 

 از اسـتفاده  بـا هاي توپوگرافی و هاي زیادي در اروپا و آمریکاي شمالی براي تهیه نقشهسازمان
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هـا و  ، بـدلیل نیـاز شـدید بـه نقشـه روش     أسیس شد ، با شروع جنگ جهانی دومت فتوگرامتري

 .جهت تهیه نقشه با کمترین زمان ساخته شد آنالوگ هايدستگاه

بـه  با وجـود کـامپیوتر    1مکانیکیهاي  تکامل فتوگرامتري، موجب شد دستگاه همینطور سیر

در  .ارتقا یابنـد  3هاي رقومی دستگاههاي رقومی به با وجود دوربینو سپس 2هاي تحلیلی سیستم

 روند تکامل پروسه فتوگرامتري را مشاهده مینمائید. )1-1(تصویر 

 
 :روند تکامل فتوگرامتري1.1شکل

 
 .انواع فتوگرامتري1-2

از عوارض به سه دسته زیـر تقسـیم   به طور کلی فتوگرامتري را از نقطه نظر فاصله سنجنده

 کنند:بندي می

همـین   شـود کـه بـه   متر از اشیا اخذ می 10تصاویر از فاصله کمتر از : کوتاه فتوگرامتري برد

 علت اطالعات هندسی استخراج شده داراي دقـت بـاالتري نسـبت بـه فتـوگرمتري هـوایی و      

 باشد.فضایی می

از سکوهاي هوایی مانند هواپیماهاي با سرنشین و یا بدون سرشین و از : فتوگرامتري هوایی

 شود.کیلومتري به منظور عکسبرداري استفاده می 10متري تا  500فاصله 

کیلومتر بـه   500و در فواصل باالي  هااز سکوهاي فضایی مانند ماهواره: فتوگرامتري فضایی

گردد که بـه دلیـل فاصـله زیـاد سـنجنده از زمـین، اطالعـات        برداري استفاده میمنظور تصویر

                                                           
١. Analogous 
٢. Analytical 
٣. Digital 
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 باشد.بت به فتوگرامتري هوایی میهندسی استخراج شده داراي دقت کمتري نس

 و مراحل تهیه نقشه به روش فتوگرامتري .نرم افزارهاي رقومی1-3

نرم افزارهاي فتوگرامتري رقومی عمدتاً عملکردي یکسان در پردازش تصاویر رقومی دارند 

بنـدي،  هاي مکانی، داراي سه مرحله اصلی مثلـث توان گفت براي استخراج دادهبه طوریکه می

 ید مدل رقومی زمین و تولید اورتوفتو هستند.تول

ــوایی،   ــاویر ه ــردازش تص ــور پ ــه منظ ــرم ب ــايافزار ن ــدي  ه ــب و کارآم ــون  مناس همچ

Photomod ،(روسی)LPS (سوئیسی) وInpho    (آلمانی) وجود دارد کـه عمـدتاً در ایـران از ایـن 

تمـامی مراحـل   گـردد. بـه طـور کلـی     استفاده مـی  هاي نظامی و غیر نظامیها در بخشافزار نرم

 بیان کرد. )2-1(تصویر توان با مکانی از تصاویر هوایی را می استخراج اطالعات

 
 هوایی تصاویر از مکانی اطالعات استخراج مراحل: 2-1شکل

 

 .گیردمی قرار بحث مورد اختصار به فوق نمودار مراحل از یک هر ادامه در

 عکسبرداري و پرواز اندکس طراحی.1-3-1

 مقیـاس مـورد نظـر و    تهیـه اطالعـات مکـانی،   با توجه به محدوده مورد نیاز در این مرحله 

همچنین با توجه به توان تفکیک دوربین، فاصله کانونی و ابعاد آن، حداقل و حـداکثر سـرعت   



 17/  پیشگفتار

 

w
w

w
.n

o
av

ar
p

u
b

.c
om

 

 هاي طولی و عرضـی، مسـیر و   پرواز سکو، حداقل و حداکثر ارتفاع پرواز سکو و میزان پوشش

بـه  ) 3-1(در تصـویر   .گردنـد  مـی  تعیینخطوط پرواز  هاي اخذتصاویر در کانمارتفاع پرواز و 

 هاي طولی و عرضی نمایش داده شده است.صورت شماتیک پوشش

 
 عرضی و طولی هاي پوشش: 3-1شکل

 
در یک تصویربرداري مناسب، پوشش تصاویر باید طوري باشد تـا عـوارض منطقـه مـورد     

باشند. عالوه بـراین، تصـاویر اخـذ شـده بایـد حـاوي       در سه تصویر ثبت شده  بررسی حداقل

 اطالعات رادیومتریکی خوب و عاري از کشیدکی تصویر باشند.

 
 عکسی پاالیش.1-3-2

پاالیش عکسی فرآیندي است که طی آن برآوردهاي عـددي از پارامترهـاي توجیـه داخلـی     

به دسـت آوردن   سنجنده، شامل فاصله اصلی و موقعیت مرکز تصویر، و تصحیحات الزم براي

 آید. مختصات تصویري صحیح و بدون خطا به دست می

در واقع خطاهاي موجود در تصاویر، ناشـی از خـروج اشـعه فتـوگرامتري از حالـت خـط       

 به ترتیب زیر بیان کرد: توان بع اصلی و عمده خطاها را میباشد. منا مستقیم می

 اعوجاج شعاعی لنز دوربین

 اعوجاج مماسی لنز دوربین

خطاي ناشی از تغییرات سیستم مختصات در فضـاي تصویر(یکسـان نبـودن مقیـاس در دو     

 یا عدم تعامد صحیح محورهاي مختصات در فضاي تصویر و در صفحه کانونی) x,yجهت 

 رود.ها ازبین میاین خطا در توجیه داخلی با استفاده از ترانسفورماسیون

 خطاي کرویت زمین

 فضاشکست نور در 

بـا  تـوان  ریاضی هر یک از این خطاها، مختصات عکسی نقاط مورد نظر را مـی  با مدلسازي



 LPS/ آموزش کاربردي خط تولید فتوگرامتري رقومی در  18
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 تصحیح نمود.)4-1تا  1-1روابط (

correction )1ـ1( totalx x x  

correction )2ـ1( totaly y y  

total )3ـ1( Radial Decentric atmospheric Earth curvaturex x x x x          

total )4ـ1( Radial Decentric atmospheric Earth curvaturey y y y y          

سازي محیط، تـاثیر  اجزاي سیستم مورد استفاده در مدل به طور کلی پاالیش عکسی صحیح

 بسزایی بر دقت نتایج نهایی خواهد داشت.

 
 عکسی اندکس تهیه.1-3-3

 حـد  از مسـتقیمی  خطـوط  باشـند،  نداشته ايمالحظه قابل شکستگی پرواز نوارهاي چنانچه

 ضـمن  در. شـود مـی  ترسـیم  پرواز محورهاي بعنوان نوار هر به مربوط هايعکس مراکز واسط

 عـدم  کـه  مـواردي  در مگـر  گردنـد مـی  ترسیم موازي بصورت االمکانحتی ترسیمی محورهاي

 و نوار انتهاي و ابتدا در نوارها شماره و مراکز باالي در تصاویر شماره. باشد مالحظه آن توازي

 .گرددمی مشخص تقریبی طور به نیز مغناطیسی شمال

 

 زمینی کنترل نقاط مختصات تعیین و طراحی.1-3-4

% 60 پوشش با هاعکس مراکز محدوده در کادرگیري ابتدا زمینی، کنترل نقاط طراحی جهت

 عکـس  سـه  در تنها نوع، این از انتخابی کادر هر است بدیهی. گرددمی انجام آزاد صورت به و

دسـتورالعمل  و نهـایی  نقشـه  مقیـاس  اساس بر سپس و داشت خواهد وجود نوار هر از مجاور

 .گیردمی صورت طراحی موجود هاي

 و رفتـه  زمـین  سـر  بـر  گـروه  ایـن  و شـود می داده زمینی گروه به طراحی از حاصل نتیجه

 .نمایدمی گیرياندازه را نقاط مختصات

 

 گذر و گرهی کنترل، نقاط مختصات گیريواندازه ایجاد.1-3-5

 نظـر،  مـورد  هـاي بلـوك  معرفی از بعد و شودمی رقومی افزارنرم وارد شده پاالیش تصاویر

 مختصـات  و گردیـده  مشخص کاربر توسط تصاویر روي گذر و گرهی و کنترل نقاط موقعیت

مثلث بخش وارد زمینی گروه و روند این از حاصل نتایجو در ادامه  گرددمی ثبت هاآن عکسی

 .شودمی بندي


