دستَسالعول ًظاستی
تْیِ اٍستَفتَهَصائیک عکسی اص تصاٍیش
 1:20000پَضطی سٌَاتی گزضتِ

اداسُ کل ًظاست ،کٌتشل فٌی ٍ استاًذاسد
دی هاُ 1399

 .1هدف:
تْیِ اٍستَفتَهَصاییک اص تصاٍیش با هقیاع 1:20000

 .2دستورالعمل های مورد نیاز :
دس صیش فْشػت دػتَسالؼول ّای هَسد اػتفادُ رکش ؿذُ اػت:
 .2.1دػتَسالؼول ّوؼاى ًقـِ بشداسی خلذ دٍمً :قـِ برشداسی ّرَاین ًـرشیِ ؿرواسُ  119-2هصرَ  1386/01/29برِ ؿرواسُ
1/9360
 .2.2دػتَسالؼول ّوؼاى ًقـِ بشداسی خلذ ؿـنً :قـِ بشداسی ّرَاین ًـرشیِ ؿرواسُ  119-6هصرَ  1386/01/29برِ ؿرواسُ
100/9363

 .3داده های ورودی موردنیاز:
دادُ ّای اطالػاتن هَسدًیاص خْت اًدام پشٍطُ ی ّذف بِ تشتیب اٍلَیت طبق فْشػت ریل اػت .الصم برزکش اػرت دادُ ّرای
هزکَس بایذ ًظاست ؿذُ ٍ هَسدتاییذ باؿذ :
 .3.1تصاٍیش هتشیک اػکي ؿذُ با قذست تفکیک  28الن  30هیکشٍى (طبق بٌذ )2.2
ً .3.2قاط کٌتشل صهیٌن تاییذ ؿذُ
ً .3.3قـِ ّای بضسگ هقیاع ٍ هَسدی ػاصهاى ًقـِ بشداسی
 .3.4تصاٍیش هاَّاسُ ای هختصات داس بضسگ هقیاع
 .3.5اٍستَفتَهَصاییک ّای بضسگ هقیاع هَخَد اص هٌطقِ
 .3.6هذل سقَهن  1:25000یا هذل ّای سقَهن با هقیاع بضسگتش(دقت باالتش)
ً .3.7قـِ ّای بشداسی  1:25000پَؿـن کـَس

 .4کلیات مراحل اجرا :
هبٌای تَلیذ اٍستَی تصاٍیش باتَخِ بِ دقت هَسدًیاص ٍ قابل کؼب  ،بِ تشتیب اٍلَیت صیش هن باؿذ:
ً 4.1قـِ ّای بضسگ هقیاع ٍ هَسدی
ً 4.2قـِ ّای بشداسی  1:25000پَؿـن کـَس
 4.3تصاٍیش اٍستَفتَهَصاییک هَسدی هَخَد اص هٌطقِ
 4.4تصاٍیش هاَّاسُ ای هختصات داس
ً 4.5قاط کٌتشل ٍ گشّن بایذ با تؼذاد ٍ پَؿؾ هٌاػب دس ػطح تصَیش اخز ؿَد(هطابق با پیَػت ؿواسُ )1
 4.6ػیؼتن تصَیش تواهن تصاٍیش اٍستَفتَهَصاییک هن بایؼت یَ تن ام 1باؿذ.
 4.7خطای ًاؿن اص ؿؼاع اًحٌای صهیي هن بایؼت دسًظش گشفتِ ؿَد.
 4.8دقت سادیَهتشیک تصاٍیش ًْاین  8بیت هن باؿذ.
ّ 4.9یؼتَگشام ًقـِ تصَیشی بایذ تا حذ اهکاى توام هحذٍدُ ی گاهْای خاکؼتشی سا پَؿؾ دّذ ٍ ًشهالیضُ ؿرَد( .طبرق بٌرذ
)2.2
 4.10تطبیق ّیؼتَگشام بیي ؿیتْای هداٍسبوٌظَس ایداد یکٌَاختن دس سًگ ٍ کٌتشاػت ،اًدام ؿَد( .طبق بٌذ )2.2
 4.11سًگ صهیٌِ دس قؼوتْاین اص ؿیت کِ خالن هن باؿذ ٍ هٌاطق ًظاهن هـخص  ,ػفیذ ( هقذاس  )255باؿذ.
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 4.12دسصَست اػتفادُ اص ًقـِ ّای بضسگ هقیاع هَخَد ،بذلیل ػذم ػاصگاسی کاهل بیي تاسیخ تْیرِ اطالػرات برشداسی ٍ تصرَیش
هَسداػتفادُ ،دسصَست تغییشات خضئن دس هٌطقِ ٍ الضام بِ اػتفادُ اص دادُ ّای با تفاٍت صهاًن دس یک پرشٍطُ ی تْیرِ ًقـرِ
تصَیشی  ،اطالػات هشبَط بِ ّشیک اص دادُ ّای اٍلیِ بْوشاُ ًقـِ ساٌّوا کِ ًـاى دٌّذُ ی ًحَُ ی تلفیق ایي دادُ ّاػرت
بایذ بْوشاُ ًقـِ ّا اسائِ ؿَد( .طبق بٌذ )2.2
 4.13ؿواسُ ؿیتْاین کِ داسای پَؿؾ ابش یا ػایِ ًؼبتأ ٍػیغ هن باؿذ دس صَست ػذم اهکاى اصالح با تصاٍیش باًذّای هدراٍس ،دس
تَضیحات تکویلن هتادیتا قیذ ؿَد.
 4.14باتَخِ بِ ٍخَد ػالئن حاؿیِ ای دس تصاٍیش اػکي ؿذُ ،حزف ایي ػالئن دس اٍستَفتَهَصائیک ّای تْیِ ؿذُ ًْراین ضرشٍسی
هن باؿذ.
 4.15خضئیات هشبَط بِ هذل اػتفادُ ؿذُ دس اػوال تصحیحات ٌّذػن دس گضاسؿات ٍ تَضیحات تکویلن هتادیتا رکش ؿَد.

 .5دقت نتایج :
با تَخِ بِ اػکي  30هیکشٍى هَخَد اص تصاٍیش هَسد ًظش ٍ هقیاع تصاٍیش ،حذاکثش اًذاصُ ی پیکؼل هٌاػب بش سٍی صهیي  ،دس
بْتشیي حالت ( 60با اػتفادُ اص ًقاط کٌتشل صهیٌن) ٍ حذاکثش  210ػاًتیوتش (ًقـرِ ّرای پَؿـرن  )1/25000هرن باؿرذ.
(طبق بٌذ  )2.2بٌابشایي دقت ًتایح بِ ؿشح صیش خَاّذ بَد:
 90 5.1دسصذ ػَاسض هـخص ًبایذ بیؾ اص  0/3هیلیوتش دس هقیاع ًْاین ( بیي  3هتش بشای خشٍخن باپیکؼل ػایض  0/6هتش ترا
 7/5هتش بشای خشٍخن با پیکؼل ػایض  2/1هتش ) با هحل ٍاقؼن خَد اختالف هؼطحاتن داؿتِ باؿٌذّ.وچٌیي ّیچ ػاسضِ ای
ًبایذ بیؾ اص  0/5هیلیوتش دس هقیاع ًْاین ( 5هتش بشای خشٍخن باپیکؼل ػایض  0/6هتش) با هحل ٍاقؼن خَد برش سٍی صهریي
اختالف داؿتِ باؿذ.ػَاسض هـابِ دس ؿیت ّای هداٍس ًبایذ بیؾ اص  0/2هیلیوتش دس هقیاع ًْاین با ّرن اخرتالف هَقؼیرت
داؿتِ باؿٌذ.
5.2

دس تواهن تصاٍیش ًْاین تْیِ ؿذُ ،لشصؽ پیکؼلْا ،ؿکؼتگن ٍ اػَخاج هداص حذاکثش دس حذ  3پیکؼل ( ًؼبت بِ صهیي ) ٍ
 6پیکؼل ( دس استفاع باالی ػاختواى ّا ) قابل قبَل هن باؿذ.

 .6مدارک و نتایج تحویلی:
پغ اص پشداصؽ ّای الصم ،هحصَل ًْاین با هـخصات صیش اسائِ هن ؿَد:
 6.1تصَیش اٍستَفتَهَصاییک ؿذُ بذٍى لظاًذس ٍ اطالػات حاؿیِ ای با فشهت طئَتیف  ( 2دس قطغ ؿیت بٌذی )1:25000
 6.2هتادیتای اػتاًذاسد دس فشهت ٍسد ( 3هطابق با پیَػت ؿواسُ )2
 6.3تصاٍیش هٌفشد اٍستَ ؿذُ با فشهت طئَتیف
 6.4فایل اًذکغ ؿیت بٌذی تصاٍیش (با فشهت ؿیپ فایل)4
 6.5فایل اًذکغ هشاکض تصَیش اػتفادُ ؿذُ (با فشهت ؿیپ فایل)
 6.6فایل پشٍطُ ٍ گضاسؽ خشٍخن اخز ؿذُ ؿاهل خطاّای ًقاط کٌتشل  ،چک ٍ گشّن
 6.7گضاسؽ هشبَط بِ هذل ٌّذػن اػوال ؿذُ بوٌظَس تصحیحات ٌّذػن با تَضیحات کافن
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 .7پیوست شماره:1
تؼذاد ًقاط کٌتشل بؼتگ ن هؼتقین بِ سٍؽ ٍ هذل اًتخا ؿذُ بشای تصحیحات ٌّذػن داسد .پشاکٌذگن هؼطحاتن ًقاط بایذ طَسی باؿذ
کِ کل پیشاهَى هٌطقِ سا پَؿؾ دادُ ٍ بطَس یکٌَاخت داخل هٌطقِ تَصیغ ؿًَذ.دس حالتن کِ اص هذلْای ػوَهن 5اػتفادُ هن ؿَد بْترش
اػت کِ ًقاط داخل هٌط قِ بصَست هثلثْای هتؼاٍی االضالع اًتخا گشدًذً.قاط ػالٍُ بش پشاکٌذگن هؼطحاتن  ،بایؼتن داسای پشاکٌذگن
استفاػن هٌاػب (دس استفاػات هختلف) ًیض باؿٌذ( .طبق بٌذ )2.2
ًقاط بش سٍی ػَاسضن با قابلیت تـخیص ٍ دػتشػن آػاى (سٍی تصَیش ٍ هٌبغ اػتخشاج هختصات) اًتخا ؿًَذ هاًٌذ هیذاًْا تقاطغ خادُ
ّا ٍ تقاطغ ػَاسض خطن هـخص( .طبق بٌذ )2.2
اص ػَاسضن کِ داسای اختالف استفاع اص ػطح صهیي ّؼتٌذ هاًٌذ ػاختواًْا حتن االهکاى اػتفادُ ًـَد چشا کِ بذلیل ٍخَد اختالف استفاع
 ،هختصات تصَیشی دػتخَؽ تغییش هن ؿَد( .طبق بٌذ )2.2
دس هَاسدی کِ هٌطقِ تَػط چٌذیي تصَیش داسای پَؿؾ هـتشک پَؿؾ دادُ ؿَد ،بشای تـکیل هذل با دقرت براالتش ،بْترش اػرت ًقراط
هـتشک دس هٌطقِ ی پَؿؾ داس تصاٍیش اًتخا ؿًَذ ً .قاط با هختصات صهیٌن یکؼاى دس دٍ یا چٌذ تصَیش بِ افضایؾ دقرت هرذل کورک
هن کٌذ( .طبق بٌذ )2.2
دس هَاقؼن کِ یافتي ًق اط کٌتشل بِ ػلت تفاٍت صهاًن صیاد بیي ػکغ ٍ ًقـِ یا کال بیي ػکغ ٍ هٌبغ ًقاط کٌتشل صیاد باؿذ ،بْتش اػرت
کِ ابتذا بیي ػکؼْا ًقاط گشّن گشفتِ ؿَد .دس هذل سیاضن ػکغ َّاین هؼوَال ًقاط گشّن بِ صَست الگَی ؿٌاختِ ؿذُ  3*3هطرابق
ؿکل ؿواسُ 1دس ًظش گشفتِ هن ؿًَذ .اص آًدا کِ ػکؼْا حذاقل داسای  %60پَؿؾ طَلن ٍ  %20پَؿؾ ػشضن هن باؿٌذ ،هرن ترَاى اص
ایي الگَ بشای اتصال  6ػکغ بِ یکذیگش اػتفادُ ًوَد .بِ ایي تشتیب ّش ػکغ داسای ً 9قطِ گشّن خَاّذ بَد ٍ یک ًقطِ ٍخرَد خَاّرذ
داؿت کِ دس ّش  6ػکغ هـتشک باؿذ .اها دس حالتن کِ اص تصاٍیش بِ صَست یک دس هیاى اػتفادُ ؿَد ٍ یا پَؿؾ ػکؼْا کوترش اص %60
باؿذ ،هن تَاى ً 8قطِ سا بشای ّش ػکغ دس ًظش گشفت .دس ایي حالت هن تَاى  4ػکغ سا بِ یکذیگش هتصل ًوَد( .طبق بٌذ )2ٍ3

ؿکل ؿواسُ ً -1حَُ ی اخز ًقاط گشّن
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 .8پیوست شماره :2نمونه متادیتا

پیوست شماره :3لیست موارد کنترل مدارک نهایی اورتوفتوها
تَضیحات
توام هَاسد فٌی ٍ توام آیتوْای آى کٌتشل هیطَد(.الصم بِ رکش است آٍسدى ًسخِ ّای دستَسالعولْای هَسد
استفادُ الضاهی است).

هَاسد کٌتشل

سدیف

هتادیتا

1

فشهت کلی فایل
اسائِ فایل هذل استفاعی سقَهی هَسد استفادُ

هذل سقَهی

2

دسیافتی
کٌتشل سیستن تصَیش هشبَطِ با دس ًظش گشفتي صٍى هٌطقِ دس هحیط آسک جی آی اس یا ّش هحیط دیگشصَست
گیشد.
کٌتشل ًام ضیتْای استاًذاسد بشاساس اًذکس  1:25000اًجام هیضَد.

سیستن تصَیش
ضیت بٌذی ٍ ًام
ضیتْا

3

4

توام ضیتْای ٍاقع دس پیشاهَى هحذٍدُ کاس ،بِ صَست کاهل استَ ضذُ باضٌذ ،هگش دس هَسادی کِ فاقذ اطالعات پشٍاص

پش بَدى ضیتْای

باضذ ٍ یا هذل سقَهی بذالیلی دقت کافی ًذاضتِ باضذ .

پیشاهًَی حذ کاس

 8بیت

دقت سادیَهتشیک

6

بشسسی پَضص کاس

7

کٌتشل پَضص هحذٍدٓ کاس با پشٍِطُ ّای کاس ضذٓ قبلی هطابِ( اعن اص استَّا ٍ ٍکتَسّا) ٍ بشسسی توام هَاسد هشبَط
بِ اٍسلپ اًجام ضَد.

5

کٌتشل اًذاصُ
هعوَال پیکسل سایض هذل سقَهی هَسد استفادُ حذاکثش تا دُ بشابش پیکسل سایض تصَیش اٍلیِ هی باضذ.

پیکسل هذل
سقَهی هَسد

8

استفادُ
ضیتْای هٌتْی بِ حذ کاس ،دس قسوتْای خاسج اص حذ کاس  ،بِ سًگ سفیذ باضذٍ .جَد پیکسل ّای فاقذ اطالعات
( )nodataقابل قبَل ًیست .بِ عباستی دیگش پیکسل ّای خاسج اص حذ کاس استَ فتَ ًیض تواها داسای اطالعات
باضٌذ(ّوِ داسای هقذاس سًگی  255باضذ)
بلش بِ هفَْم ٍجَد لشصش پیکسلْا دس تصَیش هیباضذ کِ بِ دالیل هختلف هوکي است ایجاد ضَد .لشصش بیص اص 3
پیکسل دس استَ فتَ قابل قبَل ًیست.
سًگ بایذ دس سشاسش تصَیش ساصگاس باضذ .تغییش تي سًگی بیي تک تصَیشّای استَ ضذُ تا حذ اهکاى سفع گشدد.
ّیستَگشام ًقطِ تصَیشی ًشهالیضُ ضَد.
عَاسض هطابِ دس ضیت ّای هجاٍس ًبایذ بیص اص  0/2هیلیوتش دس هقیاس ًْایی با ّن اختالف هَقعیت
داضتِ باضٌذ.

سًگ صهیٌِ
استَفتَّا

9

کطیذگی یا بلش

10

پیَستگی سًگ

11

کٌتشل لبِ
ضیتْای هجاٍس

12

پیَستگی هحذٍدُ
اٍسلپ ضیتْا دس هحذٍدُ کاس ،بایذ بطَس یکٌَاخت ٍ پیَستِ باضذ.

کاس دس اٍسلپ

13

ضیتْا

علت بَجَد آهذى ایي هَسد  ،هذل سقَهی تصحیح ًطذُ هی باضذ کِ ٍجَد ایي هَسد بِ عٌَاى ایشاد هحسَب هی

پیچ ٍ تاب دس

ضَد.بیص اص  0.2تا  0.3هیلیوتش دس هقیاس بایذ اصالح گشدد

عَاسض

14

چٌیي هٌاطقی تا حذ اهکاى ًبایذ دس تصَیش هَجَد باضذ(هوکي است اصالح آى با تصاٍیش دیگش هوکي باضذ) .ضواسُ
ضیتْایی کِ داسای پَضص ابش یا سایِ ًسبتأ ٍسیع هی باضذ ٍ آى قسوت اص ضیت داسای دادُ ّای استفاعی فاقذ
اعتباس هی باضذ ،دس هتادیتا قیذ هی ضَد.

هٌاطق ابشی ،هِ
آلَد ،دٍد ،سایِ

گپ دس تصاٍیش هَجَد ًباضذ هگش ایٌکِ جضء هٌاطق هوٌَعِ باضذ یا جضء حذ کاس ًباضذ ٍ .یا بِ علت فقذاى اطالعات

عذم ٍجَد هٌاطق

پشٍاص یا دقت ًاکافی هذل سقَهی گپ بَجَد آیذ.چٌاًچِ ایي گپ داخل حذ کاس باضذ بایذ ًام ضیتْاٍ علت آى دس

خالی اص دادُ دس

هتادیتا قیذ ضَد(فاقذ دیتا)

تصاٍیش

ّیچ عاسضِ ای ًبایذ بیص اص  0/5هیلیوتش دس هقیاس ًْایی ( 5هتش بشای خشٍجی باپیکسل سایض  0/6هتش) با هحل
ٍاقعی خَد بش سٍی صهیي اختالف داضتِ باضذ
باتَجِ بِ ٍجَد عالئن حاضیِ ای دس تصاٍیش اسکي ضذُ ،حزف ایي عالئن دس اٍستَفتَهَصائیک ّای تْیِ ضذُ
ًْایی ضشٍسی هی باضذ

خطای استَفتَ

اطویٌاى اص حزف
عالئن حاضیِ ای
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