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 چکیده

 
 ،سزوطیه تذين َای پزوذٌ پزياس ضًاتط ي ایمىی اصًل فىايری 

 پُپاد تا فتًگزامتزی ريش تٍ تزداری وقطٍ مشایای ي مثاوی ي اصًل 

 ٍفتًگزامتزی ویاسَای وظز اس پُپاد اوًاع مقایس 

 پُپاد تا فتًگزامتزی کارتزدَای اوًاع 

 پُپاد فتًگزامتزی در تىذی تزجستٍ دیذ پُپاد، فتًگزامتزی تُذیذَای ي َا چالص 

 وقاط تٍ ویاس رفغ تا ویش ي کىتزل وقاط تا تزداری وقطٍ ساسمان دستًرالؼمل تزاساس پُپاد تا تزداری وقطٍ اصًل 

 سمیىی کىتزل

 اوتخاب GDS  مىاسة پزياس ارتفاع ي ػزضی ي طًلی َای پًضص ، مىاسة 

 پارامتزَای یافته تصايیز، پزداسش ي ًَایی تىذی مثلث تزداضت، ي گذاری تارگت چک، ي کىتزل وقاط طزاحی 

 ضذٌ تُیىٍ کالیثزاسیًن

 ًٌکىتزل وقاط تٍ ویاس رفغ فىايری کاری مزاحل ي فىی مشایای کىتزل، وقاط تٍ ویاس رفغ وح 

 َای قاتلیت تا ػمًمی افشارَای وزم در( اجزایی َای مثال تا) پُپاد تا تزداری وقطٍ افشاری وزم اجزایی ريال  

 کامالً افشارَای وزم ي( Pix4Dmapper ي Agisoft PhotoScan مثل)   SFM وسل محذيد

 (LPS ي INPHO مثل) فتًگزامتزی تخصصی

 پزوذٌ کىتزل ريش اوًاع تزداری، ػکس ي پزياس ػملیات اجزای پزياس، طزاحی 



 تصًیزتزداری ػملیات خزيجی َای دادٌ اوًاع پزداسش 

 وسل افشارَای وزم پىُان خطاَای ي مطکالت حل  SFM 

 اتًماتیک، ي دستی میشان مىحىی ارتفاػی، مذل اوًاع استزیً، مذل يکتًر، وقطٍ) خزيجی اوًاع تًلیذ 

 (ضذGISReadyٌ وقطٍ ارتًمًسائیک،

 پزياس اس پس پزوذٌ مختلف َای خزيجی گزفته حذاکثزی، صحت ي دقت حصًل 

 



 اصطالحات

 (يردس اذيز پذايت َزوذٌ پ)پُپاد•
 (UAV)(Unmanned Aerial Vehicles)پزًذُ ّای تذٍى سزًطیي •

 ٍسایل َّایی هَتَر دار–

 ّذایت اس دٍر–

 ًیوِ اتَهاتیک ٍ اتَهاتیک–

 اصطالحات دیگز•

–(Unmanned Aerial Systems) (UAS) 

–Drones 
 تیطتز در آهزیکا•

 تِ ػٌَاى رتات پزًذُ•

 (Parrot ARDrone)ًوًَِ هطَْر تحقیقاتی •
 



مسايای بُرٌ گيری از پروذٌ َای بذين سروشيه در پريشٌ    

 َای غير وظامی

 اًؼطاف پذیزی، دستزسی ٍ آهادگی سزیغ تزای اجزا•
 اهکاى فزاّن ساسی دیذ سزیغ ًسثت تِ هٌطقِ هَرد ًظز•
 قاتلیت استفادُ در هٌاطق غیزقاتل دستزس ٍ یا خطزًاک•
 هقزٍى تِ صزفِ در پزٍصُ ّای کَچک ٍ هتَسط هقیاس•
اهکاى تْزُ گیزی اس هجوَػِ ای اس سٌسَرّا ضاهل دٍرتیي ّای  •

 رقَهی ارساى قیوت  تا لیشر اسکٌزّای گزاى قیوت
 قاتل استفادُ تزای اّذاف آهَسضی•

 
 

 
6 



 محذيديت َا

 ّوزاُ تجْیشات ٍ سیستن حول قاتل ٍسى در هحذٍدیت•
 پزٍاس سهاى هحذٍدیت•
 ضْزی هٌاطق در هخصَصا اهٌیتی ّای هحذٍدیت•

 



 اَم سخت افسارَای مًرد استفادٌ

 ٍسیلِ پزٍاس•
 سکَی حول دٍرتیي•
 دٍرتیي•
 سیستن ّذایت ٍ ًاٍتزی•
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ًَاپيما: يسايل پرياز  

 پزٍاس در هسیزّای طَالًی: هشایا•
 (در هقایسِ تا ٍسایل تذٍى هَتَر)حساسیت کن ًسثت تِ تاد •
 ًیاس تِ تاًذ پزٍاس: هطکالت•
 جاتِ جایی تصَیز در سزػت ّای تاال•

10 



 َلی کًپترَا ي مًلتی ريتًرَا

 : هشایا•
 قاتلیت حول ًسثتا تاال در هقایسِ تا َّاپیوا –
 قاتلیت هاًَر تاالتز–
 ػذم ًیاس تِ تاًذ پزٍاس–
 قاتل استفادُ در هٌاطق صؼة الؼثَر ٍ کن ارتفاع–
 پایذاری تیطتزی در تزاتز تاد–

 :هطکالت کلی•
 لزسضْای تیص اس حذ ًاضی اس حزکات هَتَر ٍ هلخ–
 سهاى کن پزٍاس–

اهزٍسُ تا تَسؼِ سیستن ّای کٌتزل پزٍاس :ًکتِ•
 اتَهاتیک ثثات پزٍاس تسیار تاال هی تاضذ
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 سيستم َذايت

 تَسط اپزاتَر اس سطح سهیي : دستی•
ّذایت تَسط اپزاتَر در سطح سهیي ٍ هَقؼیت : ًیوِ اتَهاتیک•

سٌجی تز رٍی ٍسیلِ پزٍاس تَسط هجوَػِ سٌسَرّای 
 صیزٍسکَج، ضتاب سٌج ٍ هغٌاطیس سٌج 

 :  اتَهاتیک•
اس طزیق تزًاهِ اس پیص تؼییي ضذُ   DGPSیا   GPS  ٍINSاستفادُ اس –

 (Vision Based)یا الگَریتن ّای تصَیز هثٌا 
 ٍجَد ػَاهل هٌحزف کٌٌذُ ّوچَى تاد، خطاّای تجوؼی–

 ًیاس تِ تطخیص هیشاى اًحزاف •
 ًیاس تِ تصحیح هسیز تِ صَرت اتَهاتیک یا ًیوِ اتَهاتیک•
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 ماويتًريىگ

ًطاى دٌّذُ ارتفاع پزٍاس، هَقؼیت سیستن، سزػت ٍ فاصلِ آى •
 ...ًسثت تِ ایستگاُ سهیٌی ٍ 

ٍیذئَّای گزفتِ ضذُ در /کٌتزل سیستن ٍ تاستیٌی تصاٍیز: ّذف•
 لحظِ پزٍاس ٍ پس اس آى
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 ديربيه

 اهکاى استفادُ اس دٍرتیي ّای دیجیتال یا ٍیذئَیی•
 در َّاپیوا ٍسى دٍرتیي تایذ کن تاضذ–
 ًیاس تِ رسٍلَضي هٌاسة تا تَجِ تِ کاتزد–
 اهکاى استفادُ اسدٍرتیي ّای سٌگیي تز در ّلی کَپتزّا–
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 حًزٌ َای بُرٌ گيروذٌ

تزای تْیِ  ( فتَگزاهتزی -صئَدسی -سٌجص اس دٍر)صئَهاتیک •
 ًقطِ، طیف سٌجی ٍ اهثالْن

فتَگزاهتزی پْپاد ) UAV Photogrammetryاصَل کلی ٍ هزاحل –
 (هثٌا

 
تزای اجزای ... رتاتیک،َّش هصٌَػی، ٍ تیٌایی کاهپیَتزی، •

 هاهَریت ّای هستقل



 فتًگرامتری پُپاد مبىا



 تعريف فتًگرامتری پُپاد

  بذين َای پزوذٌ َذايت•
 بزداری وقشٍ مىظًر بٍ سزوشیه

 َايی سىجىذٌ حامل ًَايی
 بزداری، ػکس ديربیه ماوىذ
 مادين حزارتی، بزداری، فیلم
  تؼییه ي لیذار طیفی، چىذ قزمش،

  مًقؼیت
 بٍ مىظًر

تُیٍ وقشٍ سٍ بؼذی ي اطالػات •
 مکاوی بز اساس استاوذارد َای 

 مُىذسی وقشٍ بزداری   



چالش های فتوگرامتری پهپاد مبنا در مقایسه با 
 فتوگرامتری هوایی

 استفادُ اس دٍربیي غیز هتزیک•
 GSDبا )تصاٍیز کیفیت تصَیزی پاییٌتز ٍ تعذاد تصاٍیز بیشتز دارای –

 (کَچکتز
 اعَجاجات تصَیزی ًاپایذارتز ٍ بیشتز  دارای –

تصَیزبزداری هستحکن تز بَاسطِ پَشش ّای بیشتزلذا دارای کیفیت  ٌّذسِ •
 هسطحاتی ٍ ارتفاعی ّوگًَتز ٍ باالتز

 (در هقایسِ با َّاپیوای با سزًشیي)استفادُ اس ٍسیلِ پزٍاسی ضعیف •
 (سهاى عولیات دفتزی یکساى) سهاى بیشتز در عولیات پزٍاس –
 ّشیٌِ بیشتز اس فتَگزاهتزی َّایی اها کوتز اس ًقشِ بزداری سهیٌی  –

هزاحل طزاحی شبکِ، تصَیزبزداری َّایی،  در  ًیاس بِ تخصص ٍیژُ•
هثلث بٌذی َّایی، تصحیح اعَجاجات تصَیزی ٍ عولیات تبذیل ٍ  

 تزسین  
 

 
 



 مشکل خاص هواپیماها

بخاطز  FMC(Front Motion Compensation)رٍ بِ جلَ یا جبزاى حزکت •
Image Motion   در ٌّگام عکسبزداری در حزکت با سزعت باال در

 . دٍربیٌْای فتَگزاهتزی تعبیِ شذُ است
هجبَرین سزعت شاتز را تا چٌذّشارم ثاًیِ کاّش دّین کِ هٌجز  FMCبذٍى •

تصَیز   S/Nبِ کاّش ًَرپزداسی ٍ درًتیجِ افشایش ًَیش عکس یا کاّش 
 .  خَاّذ شذ

َّای ابزی، صبح سٍد یا عصز  )هشکل در ٌّگاهیکِ ًَر هحیط کوتز است ایي •
 . بسیار حادتز است( ًشدیک غزٍب

را افشایش دّین کِ هٌجز  ISOهجبَرین در ایي حاالت حساسیت سٌجٌذُ یا لذا •
 .  تصَیز خَاّذ شذ S/Nبِ کاّش 



 مشکل خاص مولتی روتورها: لرزشهای ریس شدید 

با تْجَ بَ لسرضِای ضذیذ پِپاد بخصْظ در پِپادُای هْلتی رّتْر ّ هْتْرُای •
غیرالکتریک، تصْیربرداری با لرزضِا یا تکاًِای ضذیذ ُوراٍ است کَ در سرعتِای 

 .  ضْدضاتر پاییي هٌجر بَ پذیذٍ کطیذگی تصْیری ّ تاری تصاّیر هی

است  Sensor Stabilizationهعوْل در دّربیٌِای هعوْلی فعالسازی گسیٌَ راُکار •
ای جابجا کَ سٌجٌذٍ ّ عذسی را ًسبت بَ ُن طْری در جِت هخالف بصْرت لحظَ

 . هیکٌذ کَ کطیذگی تصْیری کاُص یابذ

گسیٌَ هٌجر بَ تغییر پاراهترُای تْجیَ داخلی تصایر خْاُذ ضذ ّ تْصیَ هیطْد ایي •
 .  در کاربردُای فتْگراهتری ایي گسیٌَ خاهْش باضذ

استفادٍ هیطْد کَ عالٍّ بر قائن سازی  Gimbalدر پِپادُای هْلتی رّتْر ًْعی البتَ •
ُا را برای عذم اًتقال بَ دّربیي  گیر ًیس بْدٍ ّ بخص زیادی از لرزٍدّربیي، لرزٍ

Damping کٌذهی . 

ضْد برای دستیابی بَ ایٌحال ٌُْز ایي هطکل کاهال حل ًطذٍ کَ بعضا هطاُذٍ هیبا •
-آى را رّضي هی Sensor Stabilization  ّAutoFocusکیفیت باالتر تصْیر گسیٌَ 
 .  کٌٌذ کَ اهری ًادرست است

 .یابذکیفیت تصْیر باالتر هیرّد اها اعْجاج ٌُذسی آى افسایص هیدرّاقع •



يا وقشٍ برداری؟ مبىا ًَايی، پُپاد فتًگرامتری   

 :دستزسی•
فتًگزامتزی ( سختوقاط مزسی، وًاحی کًَستاوی )دستزسی در مىاطق دارای دشًاری –

 پُپاد مبىا جشء گشيىٍ َای است
 :يسؼت مىطقٍ•

در  . َکتار ريش فتًگزامتزی ًَايی تًصیٍ میشًد 5000اصًال بزای مىاطق باالی –
ي کیفیت تصاييز باالتز ي   1:3تا  1:2مىاطق يسیغ َشيىٍ پزياس با فتًگزامتزی ًَايی 

 .تؼذاد آن کمتز است َمچىیه ویاس بٍ تؼذاد وقاط کىتزل سمیىی کمتزی است
َشيىٍ  . َکتار بٍ صزفٍ تز است 100در قیاس با وقشٍ بزداری سمیىی در مىاطق باالی –

اس تؼزفٍ سمیىی کمتز است بخصًص در تُیٍ وقشٍ َای بشرگ مقیاس % 75تا % 25آن 
ايه ريش کیفیت باالتزی دارد ي دارای محصًالت متىًع ابز وقاط متزاکم ي  . 1:200

 .  ارتًفتًمًسائیک است
شًد ي درصًرت ویاس اس مًلتی  َکتار پُپاد بال ثابت تًصیٍ ومی 100بزای مىاطق سيز –

 .بطًر کلی َمان وقشٍ بزداری سمیىی بٍ صزفٍ تز است. ريتًر استفادٌ شًد
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 پهپاد؟کدام فناوری فتوگرامتری 

 فناوری پهپاد
کیفیت 
 ابرنقاط

کیفیت 
 ارتوفتو

 کیفیت 
 نقشه

سرعت 
 برداشت

کیفیت 
 تصاویر

 ارتفاع 
پرواز 

 (متر)

 200-50 خیلی خَب   هتَسط خَب   خیلی خَب   خَب   SLRدوربین  +مولتی روتور 

 500-100 خَب   خیلی خَب   خَب   خیلی خَب   هتَسط SLRدوربین + بال ثابت سبک 

دوربین  + بال ثابت خیلی سبک 
Compact 

 250-50 هتَسط هتَسط هتَسط خَب   هتَسط



  مراحل اجرا 
 کىتزل وقاط طزاحی پزياس، طزاحی شىاسايی، ) طراحی•

 ( گذاری وشاوٍ ي سمیىی
 وايبزی ايستگاٌ ايجاد) زمینی برداری نقشه عملیات•

  (کىتزل وقاط ي اصلی َای ايستگاٌ مًقؼیت تؼییه سمیىی،
 ، پزوذٌ وايبزی پزياس، اس قبل َای کىتزل) پرواز عملیات•

 (اطالػات تخلیٍ ي پزياس اس بؼذ کىتزل ، قائم تصًيزبزداری
 بىذی مثلث سمیىی، کىتزل وقاط محاسبٍ )پردازش•

 رقًمی مذل تًلیذ وقاط، ابز کزدن فیلتز ي  تًلیذ ًَايی،
 مًسايیک، ارتًفتً تًلیذ میشان، مىحىی تًلیذ ، ارتفاػی

 ( بؼذی سٍ مذل تًلیذ
 دقت کىتزل استاوذاردَا، رػايت ) هندسی صحت کنترل•

 ( َىذسی
 ،ارتفاػی ي مسطحاتی ػًارض تبذيل ) خروجی و تبدیل•

 (مکاوی دادٌ پايگاٌ يجادا ،کارتًگزافی ي تزسیم



 طراحی

 طشازی پشّاص

 طشازی هْلؼیت ّ تؼذاد ًمبط کٌتشل ّ چک
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 طراحی پرياز

 GSDاًتخبة •

 تؼییي استفبع پشّاص•

 (40<)ّ ػشضی ( 70<)تؼییي پْؽؼ ُبی طْلی •
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مطابق با دستًرالعمل سازمان وقشٍ  GSDتعييه 
 برداری
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 عمليات وقشٍ بردای زميىی
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 اوًاع وقاط کىترل ي دقت آوُا

یک یب دّ ًمطَ دس اثتذا ّ اًتِبی پشّژٍ  : ًمبط دسخَ یک•
 (دس صْست ًیبص، تشاصیبثی)

 ، دلت دس زذ صیش عبًتیوتشGPSزذّد یکغبػت یب ثیؾتش لشائت –

ُش دّ کیلْهتش ثَ ػٌْاى چبسچْة کلی  : ًمبط دسخَ دّ•
 هٌطمَ

 GPSدلیمَ تب ًین عبػت لشائت  15زذّد –

ًمبط کٌتشل ّ چک هْسد ًیبص خِت هثلث  : ًمبط دسخَ عَ•
 ثٌذی  

 RTKلشائت صیش ًین دلیمَ، –
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 پرياز ي تصًيربرداری

 آهبدٍ عبصی ػولیبت ّ کٌتشل پشًذٍ

 تصْیشثشداسی
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 آمادٌ سازی عمليات ي کىترل پروذٌ

 اخز هدْص پشّاص•

 کٌتشل ؽشایط آة ّ ُْایی ّ خِت ثبدُب•

 تؼییي ایغتگبٍ پشّاص•

 ثبصسعی ُبی پشّاصی•

 ایوٌی پشّاص•



 مراکس ديلتی مرتبط با مًضًع پُپاد

 :عبصهبى ُْاپیوبیی کؾْسی•
 هشخغ لْاًیي ّ همشسات ایوٌی پشّاص ؽبهل  –

 خِت ًصت سّی ثذًَ پِپبد Identification Plateثجت ًبم ّعیلَ پشًذٍ ّ هبلک آى ّ صذّس •

   PPLآهْصػ پبیَ خلجبًی ّ صذّس گْاُیٌبهَ خلجبًی ؽخصی •
–Private Pilot Licence 

 :  عتبد کل ًیشُّبی هغلر•
 هشخغ اهٌیت پشّاص ؽبهل –

 صذّس هدْص ثشای هٌطمَ پشّاصی •

 ثشسعی عْءپیؾٌیَ تین پشّاصی•

 :عبصهبى ًمؾَ ثشدسای ّ خغشافیبیی•
 هشخغ سػبیت هالزظبت فٌی ؽبهل–

 دعتْسالؼول فٌی ّ تؼشفَ تِیَ ًمؾَ ثَ سّػ فتْگشاهتشی پِپبد•

 صذّس صالزیت ثَ ؽشکتِبی ستجَ داس•

طشذ هْضْع دس ؽْسای ػبلی ًمؾَ ثشداسی ّ پیگیشی تْعط خبهؼَ ًمؾَ ثشداساى •
 ایشاى
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آگاَی از شرايط آب ي ًَايی ي 
 بادَا
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 ايستگاٌ پرياز
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 بازرسی َای پريازی
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 بازرسی ُای پرّازی

ثبصسعی ُب ؽبهل کٌتشل ّ اسصیبثی سعوی ػولکشد پشًذٍ ّ تدِیضات •
 .خبًجی آى هی ثبؽذ

کلیَ ًتبیح ثبصسعی دس لبلت کتبثچَ ُبی هؾخصی ثجت هی ؽًْذ تب ثب •
دسخَ ثبالیی اص صست کبسکشد، ًگِذاسی ّ ػولیبت پشًذٍ طجك 

 . همشسات خبسی ُْاپیوبیی کؾْسی اطویٌبى زبصل ؽْد

چَ ثب ُْاپیوبی غْل پیکش خطْط ُْایی تدبسی ّ چَ ثب پِپبد کْچک •
چٌذ کیلْیی عشّکبس داؽتَ ثبؽین، ضشّسی اعت کَ اطالػبت کبهل 

 .ثبصسعیِبی لجل ّ ثؼذ اص پشّاص خوغ آّسی ّ ثجت ؽْد

الجتَ فشآیٌذ ثبصسعی ثغتَ ثَ ًْع، هذل، ّ عشی ّعیلَ ُْایی هتفبّت •
اعت اهب اًدبم ثبصسعیِبی لجل ّ ثؼذ اص پشّاص الضاهی ثْدٍ ّ ثشای  

 .ُوَ ُْاپیوبُب الصم االخشا اعت
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 ايمىی پرياز
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 ایوٌی پرّاز

خلجبى ًغجت ثَ زفظ ایوٌی خْدػ، پشًذٍ، هغبفشاى، هشدم صیش •
 . پب ّ اهْال آًِب هغئْلیت داسد

ثغیبسی اص صبزجبى پِپبد عجک ثَ اؽتجبٍ فکش هیکٌٌذ کَ پشًذٍ •
اگش . آًِب عجک ّ کْچک ثْدٍ ّ خطشی ثشای دیگشاى ًذاسد

هتشی عمْط کٌذ  120یک ُْاپیوبی عَ کیلْیی اص استفبع 
 . ثبػث خشازت افشاد ّ تخشیت اهْال هی ؽْد

پشٍ ُبی چشخٌذٍ ثب عشػت ثبالی آًِب سا ًیض دسًظش ثگیشیذ کَ  •
 . دس توبط ثب افشاد چمذس خطشًبکٌذ

اص ایٌشّ سػبیت هالزظبت ایوٌی دس پشّاص پِپبدُب اّلْیت اّل  •
 .سا داؽتَ ّ ثغیبس خذی اعت
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 تىظيم ديربيه

 طراحی ران َای پرياز

 تصًير برداری، کىترل ي ساماوذَی
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 جُت ي گسترٌ وًارَای پرياز

 :خِت ًْاسُبی پشّاص•
 اّلْیت اّل خِت ثبد–

 !خِت ػوْد ثش خط ثضسگتشیي ؽیت هٌطمَ یؼٌی پشّاص هْاصی هٌسٌی هیضاًِب: اّلْیت دّم–

دس ًْازی کُْغتبًی عخت ثخبطش ًْازی پٌِبى ّ تغییشات ؽذیذ خِت ثشداسُبی ًشهبل عطر،  •
 .  تشخیر ثش پشّاص کشاط کبهل اعت

دس کشیذّسُب تشخیسب دّ ًْاس سفت ّ ثشگؾت ثدبی یک ًْاس پشّاص ؽْد تب اعتسکبم ؽجکَ  •
 .  ثبالتش سّد

 .پشّاصُب تشخیسب ثصْست ثلْکِبی هغتطیلی طشازی ؽْد•

پْؽؼ  )ّ دّ ًْاس خبسج هسذّدٍ ( دسصذ 30پْؽؼ ػشضی )یک ًْاس خبسج اص هسذّدٍ •
 . پشّاص ؽْد( دسصذ 70ػشضی 

 .ػکظ خبسج اص هسذّدٍ پشّاص ؽْد 4-3دس ُش ًْاس •

 .ػکظ هؾتشک پشّاص ؽْد 2-1ثیي صیشثلْکِب •

 .ُْایی دلیك داسین پشّاص کشاط دس عش ًْاسُب ثشای کبلیجشاعیْى آى اًدبم ؽْد GPSاگش •
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 کىترل تصايير ي ساماوذَی

 دس عش صهیي اص اخز کبهل تصبّیش هطبثك ثب طشازی اًدبم ؽذٍ اطویٌبى زبصل گشدد•

 :لجل اص پشداصػ تصبّیش کٌتشل ؽًْذ•
اگش تصبّیش صجر صّد ثب ػصش گشفتَ ؽذٍ ثبؽٌذ، ًْس هٌبعت ًذاسًذ ّ کیفیت هثلث ثٌذی  : کٌتشاعت–

 پبییي اعت

–GSD : ّ دس تصبّیش صّم هی کٌین ّ اص طشیك کٌتشل ثشخی ػْاسض هثل ضخبهت دیْاس، دکل ثشق
 ّالؼی سا تخویي هی صًین کَ آیب ػکظ ُب تبس ُغتٌذ یب ًَ GSDاهثبل آًِب 

ػکظ ًگبٍ هی کٌین کَ ػذد ایضّی  Propertiesاص طشیك گشفتي : کٌتشل عبیَ ُب ّ عطر ًْیض–
ثبؽذ، ػوال ثَ دسد پشداصػ ُب ًوی خْسد یب دس صهبى  400اگش ایضّ ثیؾتش اص . ػکظ چمذس اعت

 کٌتشل خطبُب، ّضؼیت ایي ػکظ ُب سا ثب دلت ثشسعی هی کٌین

اص همبیغَ تصبّیش ثَ صْست ثصشی کٌتشل هی کٌین کَ آیب پْؽؼ ُبیِبی طشازی : پْؽؼ تصبّیش–
 ؽذٍ تبهیي ؽذٍ اًذ

 یب کوتش اصال هٌبعت ًیغتٌذ 3ُبی دّ،  Fstop. ثبؽذ 4ًجبیذ صیش : fstopکٌتشل –

 تصبّیشی کَ دس زیي ثلٌذ ؽذى یب چشخؼ پشًذٍ ثیي سى ُب گشفتَ هی ؽًْذ ززف ؽًْذ•

 . تصبّیش ثی کیفیت سا دس صْستیکَ گپ لبثل تْخَ دس دادٍ ُب ایدبد ًوی کٌذ، ززف کٌیذ•

 تصبّیش سا دس فْلذسُبی ثب ًبم هٌطمَ ّ تبسیخ ثشداؽت رخیشٍ کٌیذ  •

 

 

 



 عمليات تبذيل ي ترسيم



 تبذیل ّترسین

 هشازل•

 تشعین ػْاسض–

 ثَ صْست دعتی دس هسیط ثشخغتَ ثیٌی•

 ثَ صْست دّ ثؼذی ثش سّی استْفتْهْصاییک•

 تشعین هٌسٌی ُبی هیضاى–

 ثَ صْست دعتی اص طشیك ثشخغتَ ثیٌی•

 ثَ صْست اتْهبتیک اص اثش ًمطَ عَ ثؼذی•
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عْارض بر رّی ارتْفتْتبذیل ّ ترسین   

 :هؾکالت•

 اًتمبل خطبُبی استْفتْ ثَ ًمؾَ–

 خطبی تفغیش ّ تؾخیص ػْاسض–

 اپشاتْس ثی تدشثَ ّ ًب آؽٌب ثب اصْل تجذیل ّ تشعین–

 تجذیل ّ تشعین دس هسیط ثشخغتَ ثیٌی•

 سفغ اػْخبخبت ثشخغتَ ثیٌی–

 اًتخبة صّج ػکغِبی هٌبعت–
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نمونه ای از منحنی میسان اتوماتیک در مناطق 
 شهری



 تفسیر و ترسیم در محیط برجسته بینی 
 سه بعدی توسط عاملهای تبدیل حرفه ای

 

بینی چون مستقیما با عکسهای  با توجه به موارد فوق، ترسیم نقشه در حالت برجسته
گیرد از ای و با تجربه صورت میارجینال بصورت سه بعدی توسط عامل تبدیل حرفه

لحاظ دقت و جسئیات هندسی، دقت توصیفی، کامل بودن و سازگاری عوارض دارای 
 .  باشدکیفیت بسیار باالتری از ترسیم دوبعدی نقشه روی ارتوفتوموزائیک می



 آواليس َسيىٍ ي زمان



 ُسیٌَ ّ زهاى کل

 ُضیٌَ کل•
 تجذیل+پشداصػ+ػولیبت پشّاص+ُضیٌَ ػولیبت صهیٌی–

ًمذیٌگی ُضیٌَ ُبی خبسی ؽبهل ثبتشی، لطؼبت یذکی، ثیوَ، کشػ، سفت –
 !آهذّ ُتلیٌگ سا هذًظش داؽتَ ثبؽیذ

پظ اص تسْیل % 40-ثؼذ اص تسْیل تصبّیش% 30 -پیؼ پشداخت% 20–
 پظ اص تبییذ ًظبست% 10-ًمؾَ

 صهبى کل   •
 تجذیل+پشداصػ+ػولیبت پشّاص+صهبى ػولیبت صهیٌی–

هیتْاى ُوپْؽبًی صهبًی دسًظش گشفت لزا % 50دس کبسُبی ثضسگ تب –
 . هیتْاًذ ثب هذیشیت هٌبعت کبُؼ هی یبثذ% 30صهبى کل تب 

 :هثبل–
 ُفتَیک =4+1+1+1: ُکتبسی 100اص هٌطمَ   1:500تِیَ ًمؾَ•

 یک هبٍ=15+5+5+5: ُکتبسی 3000اص هٌطمَ  1:2000تِیَ ًمؾَ •
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 هلضٍهات

 
 پشًذُ

  DJI X5 24M- 9دٍرثیي -دار RTK-1ٍرشى 3استَرم: سٌگيي
هتر ثِ ثبال ثستگی ثِ تذاٍم پرٍاز ٍ ًَع   150ارتفبع پرٍازی  -کیلَگرم

دقیقِ کِ ثستگی ثِ ًَع ثبطری ٍ   35زهبى پرٍاز  حذاقل  –دٍرثیي دارد
 .هَتَر دارد

 

ارتفبع  -کیلَگرم  20M 4K – 1.38دٍرثیي   - پرٍ 4فبًتَم : سبک
 دقیقِ 25زهبى پرٍاز –هتر  100پرٍازی 



1ٍسطى  3استَسم   



1ٍسطى  3باطشی پشًذُ استَسم  1ٍسطى 3شاسطس باطشی استَسم    



RTK  I Pad(GS PRO-PIX 4D)&Joystick 



10کالس DJI X5 24M SD/U3دٍسبيي   



دس صٌذلی عقب سوٌذ 3جعبِ استَسم  جاساصی جعبِ باطشی دس صٌذٍق سوٌذ  



پشٍ 4جعبِ فاًتَم  پشٍ ٍ کٌتشٍلش 4فاًتَم    



 هقايسِ ابعادی دٍ پشًذُ



 سخت افسار

DGPS/GeoMax 
  2دقت زیر  -هشکل اصلی زهبًجر ثَدى ٍصل شذى ثِ شجکِ شوین ٍ ّذی: ًين ست
 سبًتیوتر

 

 سبًتیوتری/. 5دقت زیر -ٍصل شذى ثِ شجکِ شوین ٍ ّذی:ست کاهل           

 سبًتیوتری 4دقت زیر  -ثشکل هستقل
 

 
Case Server  : Xeon E5 2630 V4 25M Cash,202GHz/64GB DDR4 
 

Lop Top :MSI GT75VR 7RE(4K)I7 7820HK/64GB DDR4 



  -طالَى ٍ سِ پايِ
DGPS/GeoMax DGPS/GeoMax 



(بيس)ًين ست  (بيس  ٍ سٍٍس)ست کاهل    



کٌتشٍلش اًذسٍيذ  DGPS  کٌتشٍلش اًذسٍيذ DGPS 



Lop Top Lop Top 



 ًشم افضاس
 :اصلی

  Agisoft photo scan   

 
 :تکويلی

  Global Mapper/AutoCAD/ArcGIS/PC 



 عوليات
اٍليي هشحلِ هْن اخز هجَص پشٍاص اص دفتش اهٌيتی ٍ اًتظاهی استاًذاسی ٍ سًٍَشت  

با تذاٍم عوليات پشٍاصی  )بِ فشهاًذاسی  جْت ّواٌّگی با شْشداسی ٍ دّياسی ّا
 (صهاى اخز هجَص بِ يک سٍص تقليل پيذا کشدُ است

 



 هيذاًی
 

ثؼذ از آًبلیس  اًذازُ  )ٍ کٌترل ( ٍارد آًبلیس هی شَد)تؼییي ًقبط چک-1
ثب استفبدُ از تصبٍیر گَگل ارت یب شجکِ ثٌذی  ( گیری ٍ کٌترل هی شَد

 .ًقشِ ّبی ثلَکِ شْری ٍ آثبدی
 هتر 500ّر ; دار RTKپرًذُ استَرم 

 هتر 150هتر یب ّر  200الی  100; پرًذُ فبًتَم

 
رفرًس ٍ پیبدُ سبزی ًقبط چک ٍ کٌترل ثب استفبدُ از اسپری   DGPSاستقرار ایستگبُ -2

 DGPS ٍ قرائت آى ثب استفبدُ از ست کوکی

 
 پرٍازی ثر رٍی تجلت آی پذ دستگبُ کٌترلر پرًذُ  Run/Ranطراحی-3

 
 چک ٍ کٌترل قجل از پرٍاز پرًذُ ثر اسبس دستَرالؼول-4

 
 (  هحیط ثبز ٍ اهي)پرٍاز پرًذُ در-5



ٍ کٌتشل  ( ٍاسد آًاليض هی شَد)تعييي ًقاط چک
با ( بعذ اص آًاليض  اًذاصُ گيشی ٍ کٌتشل هی شَد)

استفادُ اص شبکِ بٌذی ًقشِ ّای بلَکِ شْشی ٍ 
 آبادی

ٍ کٌتشل ( ٍاسد آًاليض هی شَد)تعييي ًقاط چک
با  ( بعذ اص آًاليض  اًذاصُ گيشی ٍ کٌتشل هی شَد)

 استفادُ اص تصاٍيش گَگل است



بعذ اص آًاليض  اًذاصُ )ٍ کٌتشل ( ٍاسد آًاليض هی شَد)تعييي ًقاط چک
با استفادُ اص تصاٍيش گَگل است بصَست ( گيشی ٍ کٌتشل هی شَد

 آًاليي با تبلت

 



 ًَع اسپشی هَسد استفادُ سفشًس  DGPSاستقشاس ايستگاُ 



ايجاد شبکِ با استفادُ اص دٍسبيي  
 تَتال استيشي



1) Static 

2) Stop and Go 

3) Kinematic 

4) RTK(RealTimeKinematic) 

5) PPK(Post Processed Kinematic)-RTK 

 

 سٍشْای هختلف بشداشت با دی جی پی اس



پيادُ ساصی ًقاط چک ٍ کٌتشل با استفادُ اص  
 بشداشت ًقاط چک ٍ کٌتشل با DGPS اسپشی 



پشٍاصی بش سٍی آی پذ دستگاُ   Ran/Runطشاحی 
 کٌتشلش پشًذُ

پشٍاصی بش سٍی آی پذ   Ran/Runطشاحی 
 دستگاُ کٌتشلش پشًذُ



چک ٍ کٌتشل قبل اص پشٍاص پشًذُ بش اساس 
 دستَسالعول

چک ٍ کٌتشل قبل اص پشٍاص پشًذُ بش اساس 
 دستَسالعول



 (هحيط باص ٍ اهي)پشٍاص پشًذُ دس هحل 

 پشٍ 4فاًتَم 

 (هحيط باص ٍ اهي)پشٍاص پشًذُ دس هحل 

 3استَسم 



 دفتری

 (رٍستب/شْر-شْرستبى)تخلیِ تصبٍیر ثراسبس آدرس ّبی هشخص-1
کِ ثر اسبس جی پی اس  پرًذُ ّرػکس هختصبت هجسا دارا هیجبشذ کِ طجق آى در   Agisoftلَد کردى تصبٍیر در ًرم افسار -2

 کٌبر ّن هَزائیک هی شًَذ

 key pointاالیي کردى تصبٍیر ثر اسبس تؼذاد پی کسل ّبی دادُ شذُ ثرای ّر تصَیرهیجبشذ کِ ثستِ ثِ هقذار ٍارد کردى -3

& tie point  دارد 
هحصَل استفاعی اص تصاٍيش االيي شذُ کِ قاعذتاً تٌْا جٌبِ ًوايشی داسد ٍ اص دقت هختصاتی هَسد ًياص بشخَسد داس ًيست ّن  

 هی شَد بَجَد آيٌذ
 قرا ئت شذُ DGPSٍارد کردى ًقبط چک ٍ کٌترل کِ ثب  -4

 اػَجبج ٍ کشیذگی هذل را رفغ هیکٌذ ٍ تؼییي دقت هسطحبتی ٍ ارتفبػی:اپتیوبیس کردى -5

در یک فبیل هتٌی ثِ هراکس ػکس ًسجت دادُ   RTKدر راثطِ ثب پرًذُ استَرم هختصبت دقیق هراکس ػکس از طریق  4-1
 هی شًَذ

چٌذیي ثراثر پی کسل ّبی اًتخبة شذُ در هرحلِ االیي ثستِ ثِ سطح  : (Dense Cloud)تَلیذ اثر ًقبط-6
در ایي هرحلِ  . اتٌتخبة ٍ ثِ آًْب هختصبت دقیق هسطحبتی ٍ ارتفبػی  دقیق دادُ هی شَد Highest/High/Medium/Lowدقت

 .کل تصبٍیر ثصَرت یکپبرچِ در ًظر گرفتِ هی شًَذ
 تَلیذ هحصَل ارتفبػی-7

1-7Mesh از اثر ًقبط در فرهتTIN  یب شجکِ ًبهٌظن هثلثی کِ ثصَرت شیت ثٌذی اًجبم هی شَد کِ در هذل سِ ثؼذی
 دقیق هَرد استفبدُ قرار هی گیرد

 يا

2-7DEM ثیشتر از ایي ًَع هحصَل  .از اثر ًقبط در فرهت شجکِ هٌظن گریذی ثصَرت شیت ثٌذی اًجبم هی شَد
 استفبدُ  هی گردد

 ثصَرت شیت ثٌذی در اًذازُ اًتخبة شذُ قجلی DEMیب  Meshاز ترکیت اثر ًقبط ثب  Ortho تَلیذ-8

 Geo Tiffٍ تَلیذ خرٍجی یکپبرچِ  Global Mapperٍرٍد  ثِ  ًرم افسار -9

 :ترسین-10
 Global Mapperًیوِ اتَهبتیک یب دستی در /اتَهبتیک

  PC ًیوِ اتَهبتیک/اتَهبتیک

 ArcGISیب    AutoCADدستی در 



هتشی 110عکس پشًذُ فاًتَم دس استفاع  هتشی 110عکس پشًذُ فاًتَم دس استفاع    

 



 (سٍستا/شْش-شْشستاى)تخليِ تصاٍيش بشاساس آدسس ّای هشخص



 photo scan  Agisoftهحيط ًشم افضاس photo scan  Agisoftًشم افضاس



 photoلَد کشدى تصاٍيش دس ًشم افضاس

scan  Agisoft 
 تصَيش دس کٌاس ّن هَصائيک هی شًَذ



 اپتيوايض کشدى



(Dense Cloud) تَليذ ابش ًقاط    تٌظيوات ابش ًقاط هتشاکن 



 Mesh-تَليذ هحصَل استفاعی



-تٌظيوات هحصَل استفاعی
DEM 

-تَليذ هحصَل استفاعی
DEM 



 ortho mosaicتَليذ   ortho mosaicتٌظيوات تَليذ 



 Globalًشم افضاس 

mapper 

 ortho mosaicلَد کشدى

 Global mapperدس 



 Global mapperدس ًشم افضاس ortho mosaic تشسين ًقشِ اص 
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Survey Data
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78
9> 9

500 m
Fig. 1. Camera locations and image overlap.

Number of images: 1,775

Flying altitude: 113 m

Ground resolution: 2.68 cm/pix

Coverage area: 1.73 km²

Camera stations: 1,775

Tie points: 4,853,653

Projections: 16,960,035

Reprojection error: 0.514 pix

Camera Model Resolution Focal Length Pixel Size Precalibrated

FC6310 (8.8mm) 5472 x 3648 8.8 mm 2.41 x 2.41 μm No

Table 1. Cameras.
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Camera Calibration

1 pix
Fig. 2. Image residuals for FC6310 (8.8mm).

FC6310 (8.8mm)
1775 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 5472 x 3648 8.8 mm 2.41 x 2.41 μm

Value Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2 P3 P4

F 3832.25 1.9 1.00 0.30 0.21 -0.06 -0.02 0.79 -0.95 0.98 -0.98 0.40 0.57 0.16 -0.33

Cx 29.002 0.1 1.00 0.05 -0.34 0.08 0.21 -0.27 0.28 -0.29 0.04 0.15 0.09 -0.14

Cy 41.8315 0.1 1.00 -0.14 -0.35 0.15 -0.18 0.18 -0.19 0.12 0.11 -0.06 0.03

B1 -0.422497 0.003 1.00 -0.00 -0.03 0.05 -0.05 0.05 0.04 -0.05 -0.02 0.03

B2 -0.159884 0.0031 1.00 -0.01 0.02 -0.02 0.02 -0.02 0.04 0.02 -0.02

K1 0.0135133 1.7e-05 1.00 -0.93 0.90 -0.88 0.32 0.45 0.13 -0.28

K2 -0.0891172 0.00018 1.00 -1.00 0.99 -0.38 -0.54 -0.16 0.33

K3 0.174187 0.00052 1.00 -1.00 0.39 0.55 0.17 -0.33

K4 -0.112692 0.00044 1.00 -0.39 -0.55 -0.17 0.34

P1 0.000699964 7.8e-07 1.00 0.51 -0.38 0.26

P2 0.00123214 1e-06 1.00 -0.47 0.31

P3 0.311993 0.002 1.00 -0.96

P4 -0.410908 0.0024 1.00

Table 2. Calibration coefficients and correlation matrix.
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Camera Locations

500 m

-70 m-56 m
-42 m-28 m-14 m
0 m14 m28 m
42 m56 m70 m

x 6

Fig. 3. Camera locations and error estimates.
Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.

Estimated camera locations are marked with a black dot.

X error (m) Y error (m) Z error (m) XY error (m) Total error (m)

6.78758 1.98137 57.7392 7.07086 58.1706

Table 3. Average camera location error.
X - Longitude, Y - Latitude, Z - Altitude.
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Ground Control Points
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Control points Check points500 m
Fig. 4. GCP locations and error estimates.

Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.
Estimated GCP locations are marked with a dot or crossing.

Count X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) XY error (cm) Total (cm)

28 3.96454 3.19201 24.2375 5.08984 24.7662

Table 4. Control points RMSE.
X - Longitude, Y - Latitude, Z - Altitude.
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Label X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) Total (cm) Image (pix)

1 2.82033 1.49338 33.1206 33.274 0.026 (11)

2 3.21567 -1.77898 19.4091 19.7539 0.019 (15)

3 2.53303 -2.90805 -4.97188 6.29226 0.023 (15)

4

5 4.6035 -3.48873 -8.01002 9.87542 0.031 (20)

6 6.94256 -2.69921 -38.2047 38.9241 0.135 (20)

7 4.55694 -4.76326 2.70954 7.12712 0.039 (19)

8 5.361 0.935352 25.7646 26.333 0.178 (15)

9 3.06704 9.17056 21.1111 23.2203 0.194 (19)

10 5.66073 1.99667 1.44373 6.17373 0.049 (20)

11 4.07355 0.205781 -30.94 31.2077 0.046 (19)

12 1.47634 -2.4945 -26.4188 26.5773 0.036 (19)

13 2.6917 -2.72003 -31.8545 32.0836 0.046 (18)

14 7.44612 -7.67738 -9.06521 14.0202 0.043 (19)

15 3.15251 -0.556093 -9.68961 10.2047 0.094 (14)

16 0.264717 1.49844 25.5125 25.5578 0.065 (19)

17 1.57131 -0.714628 45.2041 45.237 0.052 (20)

18 4.55945 -3.07283 29.082 29.5972 0.051 (20)

19 6.39393 2.07269 26.6752 27.509 0.068 (25)

20 0.514429 0.315343 -17.6255 17.6358 0.053 (15)

21 5.45097 -0.373516 14.6119 15.6 0.062 (15)

22 0.583829 0.441688 17.7752 17.7903 0.037 (15)

23 0.408016 2.0258 10.2112 10.4182 0.051 (20)

25 2.82473 -0.794846 2.30157 3.72936 0.278 (15)

26 0.592859 2.61169 -21.0459 21.2156 0.055 (18)

27 2.78033 3.80015 12.6704 13.517 0.051 (24)

28 6.01075 0.515994 -20.3723 21.2468 0.173 (15)

29 2.96407 0.152163 -35.4033 35.5275 0.054 (16)

30 2.82145 4.91948 -44.5927 44.9519 0.047 (18)

Total 3.96454 3.19201 24.2375 24.7662 0.092

Table 5. Control points.
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X - Longitude, Y - Latitude, Z - Altitude.
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Digital Elevation Model

16 m

45 m

500 m
Fig. 5. Reconstructed digital elevation model.

Resolution: 10.7 cm/pix

Point density: 87 points/m²
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Processing Parameters

General
Cameras 1775
Aligned cameras 1775
Markers 29
Shapes

Polylines 312
Polygons 46218

Coordinate system WGS 84 (EPSG::4326)
Rotation angles Yaw, Pitch, Roll

Point Cloud
Points 4,853,653 of 5,137,491
RMS reprojection error 0.212533 (0.513816 pix)
Max reprojection error 0.825065 (34.5534 pix)
Mean key point size 2.51327 pix
Point colors 3 bands, uint8
Key points No
Average tie point multiplicity 3.68013
Alignment parameters

Accuracy Highest
Generic preselection Yes
Reference preselection Yes
Key point limit 40,000
Tie point limit 40,000
Adaptive camera model fitting Yes
Matching time 5 hours 35 minutes
Alignment time 1 hours 9 minutes

Optimization parameters
Parameters f, b1, b2, cx, cy, k1-k4, p1-p4
Adaptive camera model fitting No
Optimization time 5 minutes 11 seconds

Dense Point Cloud
Points 182,903,657
Point colors 3 bands, uint8
Reconstruction parameters

Quality Medium
Depth filtering Aggressive
Depth maps generation time 1 days 3 hours
Dense cloud generation time 2 hours 5 minutes

DEM
Size 20,244 x 23,234
Coordinate system WGS 84 (EPSG::4326)
Reconstruction parameters

Source data Dense cloud
Interpolation Enabled
Processing time 4 minutes 29 seconds

Orthomosaic
Size 58,711 x 74,639
Coordinate system WGS 84 (EPSG::4326)
Colors 3 bands, uint8
Reconstruction parameters

Blending mode Mosaic
Surface DEM
Enable hole filling Yes
Processing time 52 minutes 57 seconds

Software

Page 9



Version 1.4.3 build 6506
Platform Windows 64
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