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  با تأكيد بر عارضه راه GISورودي  مكاني ايه  دادهآني  دهي ساختار
      

  ۴و مهدي معبودي ۳، فرشيد فرنوداحمدي۲، حميد عبادي ۱*شيرين مليحي
 انشگاه آزاد اسالمي واحد هشتگردعضو هيات علمی د۱

  خواجه نصير يدانشگاه صنعت -  يبردار نقشه يمهندس دانشکده دانشيار۲
  دانشگاه صنعتي خواجه نصير يگرامترفتو يدکتر يدانشجو۳

  انشگاه آزاد اسالمي واحد هشتگردد۴
 )۳۰/۶/۸۸ بيخ تصويتار, ۷/۵/۸۸ت اصالح شده يافت روايخ دريتار,  ۲/۷/۸۷افت يخ دريتار(

  چكيده
  اسـت  ي عـوارض  سـاز  پـس از رقـومي   آنهـا سـازي   آمـاده  ياسـتفاده از فتـوگرامتر    بـا  GIS ورودي يمکـان  يهـا  روش مرسوم توليد داده     

approach) (Off-line  پذيري  بعدي فتوگرامتري سبب كاهش اعتماد سه گرفتن مدلن  نظر در دليل  بهبر است و  گير و هزينه بسيار وقتكه
  .(On-line approach) داد انجـام  يسـاز  يهمزمان با رقـوم  ها را  داده يساختاردهش و يرايتوان و مي اين نقايصرفع  يبرا .گردد ها مي داده

تلفيـق مسـتقيم    بـا  دتوان مي فوقروش  ،گرا شئ يساختارهاسازي  مدلهاي  قابليت و CADهاي  ويرايشي محيط هاي مندي توانبه   توجه با
طريق سيستم رابط با كنترل  مكاني از يها دادهاي كه ساختاردهي  گونه ؛ بهاجراشودگرا  مك يك رابط شئك به CADفتوگرامتري و  های سيستم

 هـاي  سيسـتم  تلفيـق  بـا  OCBPS2۱ سـازي سيسـتم  طراحـي و پيـاده   بـرای  .گيـرد  انجام يساز يرقوم حين درمنطقي بين عوارض   طرواب
PhotoMod  وMicroStation كالس عوارض  يمکان يها داده آنيويرايش و ساختاردهي  اين سيستم. گرفت گرا انجام ک رابط شئيکمک  به

 on-lineروش  نقص بودن كمگر  بيان آنآميز  تست موفقيت. دهد مي  انجام ر عوارضيبا سا وارض با يكديگر وع منطقي اين ترل روابطکن بارا راه 
   .كند مي  را ممكنت عوارض يماه با  مرتبط ويرايش خطاهاي اين روش فوق بر عالوه. باشد ميبه روش مرسوم  نسبت

  

، CAD ،، عارضـه راه، فتـوگرامتري  گـرا  سيستم شـي  ،هاي مكاني داده يروابط منطقي، ساختارده : يديکل يواژه ها

GIS     
  

 مقدمه
 هـاي مكـاني بـراي    ترين منابع توليـد داده  كي از مهمي

ــل از    ، دادهGISورود بــه  ــاي مكــاني حاص  هــای روشه
هـاي   در روش مرسـوم توليـد داده  . باشـد  فتوگرامتري مـي 

ــه  ــراي ورود ب ــك GISمكــاني ب ــا اســتفاده از تكني هــاي  ب
هـاي رقـومي    ها در قالب نقشـه  ابتدا اين دادهفتوگرامتري، 

سازي آنها بـراي ورود   سپس به منظور آماده .شوند تهيه مي
ويرايش خطا و نيز ساختاردهي  ،، عمليات شناساييGISبه 

  . (Off-line approach) گيرد هاي مكاني انجام مي داده
ها به اين روش عالوه بر اينكه  سازي داده عمليات آماده 
داشـتن مـدل   نوپرهزينه است، به دليل در اختيـار   بر زمان

فتوگرامتري كه مرجع اصلي اخـذ   تشكيل شده در سيستم
شود، سبب كاهش قابليت اعتمادپـذيري   داده محسوب مي

از ايـن رو در ايـن تحقيـق بـا هـدف      ]. ١[دشـو  ها مـي  داده
الـذكر از روشـي جديـد اسـتفاده شـده       كاهش معايب فوق

هاي مكـاني   و ساختاردهي دادهدر اين روش ويرايش . است
با استفاده از روابط منطقي بين عوارض همزمان  GISبراي 

ــومي ــا عمليــات رق  On-line)گيــرد  مــي ســازي انجــام ب

approach) .   عالوه بر اين در روش فوق امكـان اسـتفاده از
سازي عوارض در راستاي  اطالعات توصيفي در حين رقومي

جهـت  . م شـده اسـت  ي مکاني فراهها ساختاردهي به داده
 هـای  سيسـتم عملي کردن روش فـوق از تلفيـق مسـتقيم    

به کمک يک رابط شئ گـرا اسـتفاده    CADفتوگرامتري و 
  .شود داليل اين امر در ادامه شرح داده مي. شده است

بـا دارا بـودن ابـزار توانمنـد بـراي       CAD های سيستم 
هـاي مكـاني عـوارض مسـطحاتي و      ويرايش و نمايش داده

محيط مناسبي بـراي ويـرايش و سـاختاردهي بـه     ارتفاعي 
از اين رو . شوند محسوب مي GISهاي مكاني موردنياز  داده

فتوگرامتري به عنـوان   های سيستمها در اغلب  اين سيستم
از ايــن نظــر . گردنــد ســازي اســتفاده مــي محــيط رقــومي

ــه ســه دســته زيــر تقســيم   هــای سيســتم فتــوگرامتري ب
  ].۲[شوند مي
سـازي   رامتري بـا محـيط رقـومي   هاي فتـوگ  سيستم •

  كـه   CADهـا از يـك محـيط     ايـن سيسـتم  : داخلي
 سازي  خاص آن سيستم است به عنوان محيط رقومي
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 . كنند استفاده مي
سـازي   هاي فتـوگرامتري بـا محـيط رقـومي     سيستم •

هـا از يـك محـيط     در اين دسته از سيستم: خارجي
CAD  ــوان محــيط رقــومي ــه عن ســازي  اســتاندارد ب

شـود و مختصـات سـه بعـدي از      فاده ميخارجي است
سيستم فتـوگرامتري از طريـق يـك كـد كننـده بـه       

  .شود ارسال مي CADمحيط 
سـازي   هاي فتـوگرامتري بـا محـيط رقـومي     سيستم •

هاي اين دسته امكان استفاده از هـر   سيستم: تلفيقي
ــومي ــارجي را دارا   دو محــيط رق ســازي داخلــي و خ

   .هستند
هاي  هاي سيستم ز توانمنديا شتريب به منظور استفاده

CAD ايــن دو تــوان  مــي هــاي فتــوگرامتري، در سيســتم
رابـط بـا يكـديگر تلفيـق      ستميس به كمك يكرا سيستم 

از آنجايي كه فتوگرامتري عموماً روش توليد كننـده  . نمود
، اين رابـط بايـد بتوانـد فرمـت اطالعـات      استداده مكاني 
امتري را بـه  بعدي ارسال شده از سيستم فتـوگر  مكاني سه

تغييـر دهـد و يـا     CADفرمت قابل قبول توسط سيسـتم  
هـاي مكـاني    داراي قابليت اضافه كردن توپولـوژي بـه داده  

قـادر بـه تشـكيل مـدل      CADباشد به طوري كه سيستم 
هــاي  آن دســته از سيســتم]. ۳[بعــدي اشــياء گــردد ســه

هـاي   فتوگرامتري كه توصيف اشياء در آنها بر اساس مدل
CAD فتوگرامتري مبتني  های سيستمگيرد، به  يصورت م

اين سيستمها ممكـن اسـت   ]. ۳[موسوم هستند 2CADبر 
را نداشته باشند ولي نتايج  CAD های سيستمتمامي توابع 

هاي فتوگرامتري را به صورت يـك مـدل    حاصل از پردازش
كه شامل هندسه و روابـط ميـان نقـاط بـراي      CADكامل 

در ادامه ]. ۴[دهند ارائه ميباشد،  تعريف هندسه عوارض مي
ــت ــت    عل ــوارض جه ــين ع ــي ب ــط منطق ــتفاده از رواب اس

  .شود مي شرح دادهي مکاني ها ساختاردهي داده
هاي مكاني بـراي   جهت كشف خطاهاي موجود در داده

ــه  ــن داده GISورود ب ــت اي ــرل كيفي ــتفاده  ، از كنت ــا اس ه
وجود  موضوعاستانداردهاي متفاوتي براي اين . ]۵[شود مي
كننـدگان   رد كه با توجه بـه نيازهـاي متفـاوت اسـتفاده    دا

ترين معيارهـايي كـه در بيشـتر     عمومي. تعريف شده است
صحت استانداردها به آن اشاره شده است شامل معيارهاي 

مكـاني، صــحت توصـيفات، توافــق منطقـي، كامــل بــودن    
آوري  هـاي جمـع   مقايسه داده برای. ]۵[باشد مي Lineageو

حيث معيارهاي فوق، وجود عامل انساني  شده با واقعيت از

از آنجايي كه بين عوارض موجود در پايگاه  .مورد نياز است
كه بـه  استمعموالً يك سري روابط منطقي برقرار  GISداده 

توافق منطقي با شكل قيود منطقي قابل بيان هستند، تنها 
روابط وامکان کنتـرل آنهـا   اين پذير بودن  تکيه بر الگوريتم

 بـرای هـا را   مپيوتر، انجـام كنتـرل كيفيـت داده   توسط کـا 
  ].۱[سازد اتوماتيک خطاها ميسر مي تشخيص واصالح

بر اين اساس سيستم رابط بايد توانايي بررسـي روابـط   
منطقي موجود بين عوارض مدل فتـوگرامتري را همزمـان   

كه بـه مـديريت    موضوعاين . با ترسيم عوارض داشته باشد
واقعـي در جهـان مجـازي    روابط پيچيـده عـوارض جهـان    

اي است كه نياز به  له پيچيدهئشود، مس كامپيوتر مرتبط مي
يــك ســاختار قدرتمنــد جهــت طراحــي سيســتم رابــط را 

با طبقه بنـدي اشـيا در   گرا  ساختار شئ. سازد مي مشخص
 گزينـه مناسـبي جهـت حـل ايـن مسـأله      ]٦[ قالب کالس

خصوصيات حاكم بر يك در اين ساختار . دوش ميمحسوب 
الس كه در قالب قيود منطقي قابل بيان هستند از طريق ك

وقتـي  . شـود  رابطه توارث به اشيا موجود در آن منتقل مي
كه قيدي نقـض شـود، رابطـه تـوارث نقـض شـده و شـئ        
خطادار در جهت برقـراري خصوصـيات حـاكم بـر كـالس      

از ايـن رو بـا اسـتفاده از ايـن سـاختار      ]. ٦[شود اصالح مي
ايش خطــا بـر اسـاس ماهيــت و   عمليـات تشـخيص و ويـر   

گيــرد و خطاهــاي هندســي و  توصــيف عارضــه انجــام مــي
بـا   .شـوند  مـي  شيرايومنطقي هر عارضه به طور اتوماتيك 

گـرا در   توجه به مطالب ارائه شده استفاده از سـاختار شـئ  
ويــرايش  يبـرا اي مناسـب   طراحـي سيسـتم رابـط گزينــه   

 منطقـي هاي مكاني بر اساس روابـط   اتوماتيك خطاي داده
  .است يساز يات رقوميعملهمزمان با  ن عوارضيب

ــتم     ــخه اول سيس ــالي نس ــي اجم ــه معرف ــه ب در ادام
كـه در دانشـكده    CAD ،OCBPSفتوگرامتري مبتنـي بـر   

طراحـي  دانشگاه خواجه نصـيرالدين طوسـي   برداري  نقشه
سپس نسخه دوم اين سيستم . شود شده است، پرداخته مي

  .شود شرح داده مي
  

 CAD گرامتري مبتنــي بــر يســتم فتــو س
OCBPS 1  

كه  CADهاي فتوگرامتري مبتني بر  از جمله سيستم
اشـاره   OCBPS1تـوان بـه    با موفقيت تست شده است مي

هـاي   اين سيستم جهت ويـرايش و سـاختاردهي داده  . كرد
مكاني و كنترل روابط منطقي مربوط بـه عارضـه ارتفـاعي    
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عـوارض   سـازي  ميزان، همزمان با عمليـات رقـومي   منحني
فتوگرامتري از نوع استرئوپالتر و سيستم  های سيستمميان 

Microstation سازي شده است طراحي و پياده .  
ــوگرامتري و     ــتم فت ــتم دو سيس ــن سيس  CADدر اي

كننـد و ارتبـاط آنهـا از طريـق      مستقل از يكديگر عمل مي
ايـن امكـان    بنابراين. شود مي پذير يك سيستم رابط امكان

ها بـه محـيط ترسـيم     كه پيش از ارسال دادهآيد  فراهم مي
هاي الزم توسط سيستم رابط روي آنها  ها و كنترل ويرايش

قلب سيستم فوق يك سيستم رابط اسـت كـه    .انجام شود
ميزان و  كنترل قيود منطقي مطرح در مورد عارضه منحني

ويرايش اتوماتيك خطاهاي موجود بر روي ايـن عارضـه را   
در  OCBPS1 ار كلـي سيسـتم  سـاخت ]. ۱[دهـد  انجام مـي 

  . آمده است )۱(شكل 

  
  .OCBPS ساختاركلي سيستم تلفيقي :۱ شكل

  

اين سيستم با در نظر گرفتن ماهيـت عارضـه منحنـي    
ميزان، توانايي اعمال قيود منطقي مربوط به اين عارضـه را  

اقع بر يك منحني ميزان، عـدم  از قبيل هم ارتفاعي نقاط و
ها، يكپـارچگي قطعـات    تقاطع و بسته بودن منحني ميزان

ارتفـاع  مربوط به يـك منحنـي ميـزان و همـاهنگي ميـان      
 يگر و بـا نقـاط ارتفـاع   يکـد يبـا   هاي مجاور منحني ميزان

  ].۱[استرا دارا  مجاور
عليرغم توانايي باالي سيستم فوق در سـاختاردهي بـه   

ــا داده ــاني ه ــه  ي مک ــراي ورود ب ــدم   GISب ــل ع ــه دلي ب
درنظرگرفتن روابط منطقي ميان عارضه منحنـي ميـزان و   

 .استساير عوارض مرتبط با آن عملکرد آن دچار نقص 
و برطـرف   OCBPS1در ادامه با هدف توسعه سيستم  

 (OCBPS2)کــردن نقــص ايــن سيســتم، نســخه دوم آن  
 فـوق  مسيست ن دريعالوه بر ا. گرديد سازي  طراحي و پياده

ي هـا  از اطالعات توصيفي نيز در جهت ساختاردهي به داده

اين اطالعات در جايي که سيسـتم  . شود مي مکاني استفاده
 لــزوم اســتفاده از آنــرا تشــخيص دهــد توســط کــاربر وارد

هـاي سيسـتم    شود و پس از ذخيره در تصـميم گيـري   مي
  .گيرد مي مورد استفاده قرار

هاي مكاني مربوط  دادهاز آنجايي كه دامنه عوارضي كه 
، بسـيار گسـترده   اسـت  GISبه آنها مورد استفاده كاربران 

است و امكان توليد اطالعات ساختاريافته براي كليـه ايـن   
، الزم اسـت عارضـه مناسـبي جهـت     نيستعوارض ميسر ن

مراجعـه بـه سـازمان نقشـه      بـا . ساختاردهي انتخاب شود
تلـف خـط   هاي مخ اپراتورهاي قسمت برداري و مصاحبه با

توليد فتوگرامتري و نيز اطالعات توپوگرافي ايـن سـازمان،   
مشخص شد که عارضـه راه از جملـه عوارضـي اسـت كـه      

به خود  GISاي از ويرايشات را جهت ورود به  قسمت عمده
نتايج اين بررسـي و تحقيـق در جـدول    . دهد اختصاص مي

  .آمده است )١(
  

  .دارندعوارضي كه بيشترين حجم ويرايش را : ١جدول 
  

  
  

  درصد ميزان ويرايش در نمونه گيري  عارضه
  ۱۶/۰  ساختمان

  ۱۸/۰  راه
  ۰۸/۰  ديوار

  ۱۶/۰  زراعت
  ۱۶/۰  منحني ميزان

  ۱۲/۰  آبريز
  ۱۲/۰  نقطه كنترل ارتفاعي

  

داده مكاني را  حجم نيشتريب فوق اين عارضه عالوه بر 
از . دباش مي در زيرساختار اطالعاتي وزارت راه و ترابري دارا

سـازي سيسـتم    جهـت طراحـي و پيـاده    راهاين رو عارضه 
در نسـخه جديـد عـالوه بـر     . تلفيقي جديد برگزيـده شـد  

بررسي روابط منطقي انواع عوارض راه بـا يکـديگر، روابـط    
هاي عوارض مرتبط  منطقي ميان اين عارضه و ساير کالس

با آن بررسي و تدوين شـده و در طراحـي سيسـتم جديـد     
جهـت طراحـي سيسـتم تلفيقـي     . رفته استمدنظر قرار گ

و نيـز از ايسـتگاه كـاري     ۱جديد از ساختار طراحي نسخه 
كـه داراي محـيط رقـومي     Photomodفتوگرامتري رقومي 

الزم بـه ذکـر   . باشد استفاده شـده اسـت   مي سازي تلفيقي
ن يـ ا يخـارج  يسـاز  يط رقـوم يمحـ  بـا است که ارتبـاط  

 برقــرار Stereolinkق مــاژول کــد کننــده يــاز طرســتم يس
  سازي سيستم جديد مورد  در ادامه طراحي و پياده. شود مي

  

Images  

  

Photogrammetric System  

 

Interface 
 

  

User  

  

CAD System  
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  .گيرد بررسي قرار مي
  

شئ گراي فتوگرامتري مبتني  طراحي سيستم
 CAD OCBPS2بر 

روابـط   به بررسـي  د در ابتدايستم جديس يطراح برای
منطقي بين انواع عوارض راه با يكديگر و نيز روابط منطقي 

 .شـد پرداخته ر عوارض مرتبط با آن ن عارضه و ساييابين 
اين روابط به سازمان نقشه  يو مستندساز يبراي جمع آور

برداري و نيز به وزارت راه و ترابري مراجعه شـد و پـس از   
از  يـک  پيگيري و جستجوي فراوان مشخص شد، در هـيچ 

لـذا  . وجود ندارد مدون يمدرکاين دو ارگان در اين زمينه 
 ييايـ ستم اطالعـات جغراف يندارد سبا توجه به تعاريف استا

  وزارت راه وترابــري كــه متــولي توليــد و نگهــداري نقشــه 
باشد و با درنظر گـرفتن روابـط منطقـي     هاي كشور مي راه

بين عوارض در واقعيت به تدوين روابط منطقي ذكر شـده  
به منظور تأييـد دسـتورالعمل تـدوين شـده،     . پرداخته شد

صالح و تأييد كارشناسان روابط منطقي فوق مورد بررسي، ا
 در ادامه بر اساس روابـط . برداري قرار گرفت دانشكده نقشه

ي مکـاني  ها عوارض دستورالعمل ويرايش دادهن يب يمنطق
ــتم    ــي سيس ــه در طراح ــرتبط ک ــوارض م عارضــه راه و ع

OCBPS2  ن اسـاس  يـ و بـر ا  شـد ، تهيـه  اسـت  مورد نيـاز
ق يـ دقمختلف بـه طـور    هاي شيرايعملکرد نرم افزار در و

   .ن شدييتع
عوارض مختلف مورد نظر،  يروابط منطق يبررس برای 

هـا در يـك    كليـه راه  به اين ترتيب كه. كالس بندي شدند
بنـدي   كالس قرار گرفتند و براي سـاير عـوارض از كـالس   

ــتورالعمل و  ــومي   دس ــوگرافي رق ــات توپ ــتاندارد اطالع اس
ن يـ ا .بـرداري اسـتفاده شـد    سازمان نقشه ٢٠٠٠/١مقياس 

انــواع در ادامــه  .آمـده اســت  ۱مه يدر ضــم يالس بنــدکـ 
با توجه به اهميت، مشخصات هندسـي،  عوارض كالس راه 

هاي  ميزان ترافيك و سرعت مجاز تردد در آنها به زيركالس
آزادراه، بزرگـراه، راه اصــلي، راه فرعــي، راه روســتايي و راه  

بنـدي سـاير عـوارض، بـر      كـالس . بندي شـدند  آهن كالس
يابنـد، در جـدول    مي راه عارضهمنطقي كه با  اساس روابط

   .ارائه شده است )٢(
توانـد بـه صـورت اتوماتيـك و نيمـه       مي رابط سيستم 

در . ي مكـاني را انجـام دهـد   ها اتوماتيك ساختاردهي داده
تنها بر اساس روابـط منطقـي بـين     ٣(LC) حالت اتوماتيك

گيـرد و در حالـت    صـورت مـي   ها ساختاردهي داده عوارض

امكان استفاده از اطالعات توصيفي  ٤(LCA)ه اتوماتيكنيم
 كـد  در قالب دتوان مي كه ها داده دريافت اين. وجود داردنيز

شود كـه سيسـتم     بب مي، سشناسايي راه و يا نام راه باشد
و  برقراري روابط منطقي قابليت توافق با معيارهاي متفاوت

سيسـتم  ن يـ ا. هاي مكاني داشته باشد اعمال آنها را بر داده
داراي عملكـرد   Resetو data Point نـوع داده  دونسبت به 

زماني كه رقومي سازي يك  Resetداده . تعريف شده است
   .شود وارد مي برسد قسمت از راه به پايان

  
  .عوارض غيرراه هاي زيركالس و ها كالس:۲جدول

  

هاي تشكيل شـده بـر اسـاس نـوع روابـط       زيركالس  كالس عوارض
  رض متعلق به آنها با عارضه راه داردمنطقي كه عوا

 ٢عوارضي كه با عبور راه از آنهـا داده توصـيفي آنهـا در     - ١  پوشش گياهي
  كند مانند چمنزار طرف راه تغيير نمي 

عوارضي كه با عبور راه از آنها امكان تغيير داده توصيفي  - ٢
  طرف راه وجود دارد مانند درختكاري ٢آنها در 

ها بر اثر عبور راه بستگي به پذيري آن عوارضي كه تفكيك -٣
  نظر كاربر دارد مانند جنگل

  عوارض خطي مانند نهر - ١  عوارض آبي
 اي مانند درياچه  عوارض سطحي و نقطه - ٢
  اي خاص نظير قنات     عوارض نقطه - ٣

ــالس  كـــــ
  هيپسوگرافي

  كند مانند خط الرأس عوارضي كه راه از آنها عبور مي - ١
 ند ترانشهعوارضي كه راه از آنها عبور نمي كند مان - ٢
  عارضه خاص منحني ميزان - ٣

  -  كالس ساختمان
كالس تأسيسات 

  زيربنايي
  عوارض خطي مانند خط انتقال نيرو - ١
  اي مانند چاه نفت و گاز عوارض سطحي و نقطه - ٢

كــالس نقـــاط  
  كنترل

-   

  عوارض خطي مانند سد - ١  كالس سازه
 اي مانند برج ديده باني عوارض سطحي و نقطه - ٢
 رضيعوارض خطي خاص نظير عوا - ٣
  اي يا سطحي خاص نظير معدن عوارض نقطه - ٤

  

و كنتـرل   يمکـان  يها ش دادهيراياين سيستم توانايي و
روابط منطقي بين عـوارض موجـود در كـالس راه و سـاير     
عــوارض مــرتبط بــا ايــن عارضــه را همزمــان بــا عمليــات  

ــومي ــت  رقـ ــوگرامتري داراسـ ــدل فتـ ــازي از روي مـ . سـ
انجام آنرا دارد شـامل  كه اين سيستم توانايي  ييها ويرايش

  :موارد زير است
، overshootكشـــف و اصـــالح اتوماتيـــك خطاهـــاي 

undershoot ،dangle و duplicationــان ــذف الم ــاي  ، ح ه
هاي پـاپيوني موجـود در عـوارض     خطي كوچك و پليگون

هـاي مشـابه از لحـاظ نـوع و      سازي راه كالس راه، يكپارچه
ي توصـيفي،  ها داده يو جستجوي توصيفي، ذخيره ها داده

الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . edge matchingاعمال ويـرايش  
 دو يدر فضـا  undershootو  overshoot يش خطاهايرايو
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 يز در بعد ارتفاع با استفاده از تلورانس مسطحاتيو ن يبعد
تلـورانس  . شـود  مـي  انجـام  مجـاز کـاربر   يخطا يو ارتفاع

 xسازي عوارض در راستاي  مسطحاتي، خطاي مجاز رقومي
ــاز    y و ــاعي، خطــاي مج ــاي ارتف ــورانس خط ــت و تل اس

  .است zسازي عوارض در راستاي  رقومي
دهـد   كنترل روابط منطقي كه اين سيستم انجـام مـي  

  :شامل موارد زير است
راه بــا يكــديگر و نيــز بــا  عــوارض در تقاطعــات انــواع •

هـاي ديگـر،    اي، سـطحي و خطـي كـالس    عوارض نقطه
و برقراري توافق منطقـي   الزم های قابليت انجام ويرايش

  :بين عوارض را به ترتيب زير داراست
سطح انواع عوارض  سطح و غير هم تشخيص تقاطعات هم

 -طرفــه ۴ وطرفــه  ۳ن تقــاطع يهمچنــ راه بــا يكــديگر
و پل ارتباطي بر فراز  ا تپهيدر کوه  تشخيص وجود تونل

تفكيك انواع عوارض راه در نقاط تقاطع تنهـا بـر    -دره 
بط منطقي بـين آنهـا و يـا بـر اسـاس روابـط       اساس روا

 - ي توصيفي وارد شـده توسـط كـاربر   ها منطقي و داده
پذير متعلق به كالس  تفكيك عوارض مسطحاتي تفكيك

پوشش گياهي بر اساس روابط منطقـي بـين عـوارض و    
ــا داده ــده ه ــيفي وارد ش ــاعي راه  -ي توص ــرل ارتف كنت

كالس  ترسيمي در عبور از عوارض مسطحاتي متعلق به
و نيـز تفكيـك ايـن عـوارض در صـورت       ٢عوارض آبي 

تأييد كاربر، همچنين تشخيص اسكله و پل ارتباطي كه 
عدم عبـور راه از عـوارض    -اند ه در عوارض فوق واقع شد

هاي سـازه   مسطحاتي كالس ساختمان و عوارض كالس
هشدار به كاربر در مورد رعايت ارتفاع مجاز راه  - ٢و  ١

و  ١و عوارض كالس تأسيسات زيربنـايي عبوري از قنات 
نيز رعايت فاصله مجـاز در عبـور راه از حـريم عوارضـي     

   ٢كالس تأسيسات زيربنايي عوارض نظير معدن و 
ن يترسيم اتوماتيك خط دوم آزادراه و بزرگراه، همچن  •

بـر اسـاس    مين ترسيدر ح اين عوارض خط دوم کنترل
ه نسبت بـه  ن حالت فاصله نقاط وارد شديدر ا .تلورانس

ـ سـتم نبا يش فـرض س يخط دوم پ د از حـد تلـورانس   ي
 .شتر باشديب
و ختم انواع راه به يكـديگر و بـه عـوارض     snapامكان  •

  ها بر اساس روابط منطقي بين آنها  ساير كالس
پيش از شروع به كار سيسـتم الزم اسـت پارامترهـاي    

  . به سيستم معرفي شوند )۳(موجود در جدول 
  

  .OCBPS2ورودي سيستم  پارامترهاي:۳جدول
  

  نام پارامتر
  تلورانس مسطحاتي

  تلورانس خطاي ارتفاعي كاربر
  جهت حذف خطاي پليگون پاپيوني تلورانس مساحت

  ماکزيمم اختالف ارتفاع مجاز تقاطعهاي هم سطح و غيرهم سطح
  مينيموم اختالف ارتفاع مجاز تقاطعهاي هم سطح و غيرهم سطح

  عرض آزادراه و بزرگراه
  تلورانس كنترلي براي ترسيم كنترل شده خط دوم آزادراه و بزرگراه

  حريم تأسيسات زيربنايي و معدن
  ماکزيمم اختالف ارتفاع مجاز سقف تونل از راه
  مينيموم اختالف ارتفاع مجاز سقف تونل از راه

  ماکزيمم اختالف ارتفاع مجاز كف دره از راه
  ه از راهمينيموم اختالف ارتفاع مجاز كف در
  داده توصيفي مربوط به راه ترسيمي

  
عملكرد سيستم رابط در قبال تبديل تقاطع سه طرفه : ۴جدول 

  .به چهار طرفه
  

زيركالس 
  راه ترسيمي

زيركالس 
عارضه 
متقاطع 
  با راه

  عملكرد سيستم رابط

تمامي   آزادراه
زيركالسها

  ي راه

 ٤از آنجايي كه هيچ راهي امكان تقاطع هـم سـطح   
ـا مـي   طرفه  شـود و از   با آزادراه را ندارد، اعـالم خط

شود نقطه مناسبي در سمت ديگر  كاربر خواسته مي
  .عارضه وارد كند

تمامي 
زيركالسها
  ي راه

 ٤از آنجايي كه هيچ راهي امكان تقاطع هـم سـطح     آزادراه
ـا مـي    شـود و از   طرفه با آزادراه را ندارد، اعـالم خط

شود نقطه مناسبي در سمت ديگر  كاربر خواسته مي
  .عارضه وارد كند

راه فرعي،   بزرگراه
راه 

روستايي، 
  آهن راه

ـا راه    ٤از آنجايي كه بزرگراه امكان تقـاطع   طرفـه ب
طرفه هم سـطح   ٤مكان تقاطع فرعي و روستايي و ا

ـا مـي   با راه شـود و از كـاربر    آهن را ندارد، اعالم خط
شـود نقطـه مناسـبي در سـمت ديگـر       خواسته مي

  عارضه وارد كند
ـا    ٤از آنجايي كه راه فرعـي امكـان تقـاطع      بزرگراه  راه فرعي طرفـه ب

ـا مـي     شـود و از كـاربر    بزرگراه را نـدارد، اعـالم خط
اسـبي در سـمت ديگـر    شـود نقطـه من   خواسته مي

  . عارضه وارد كند
راه 

  روستايي
ـا    ٤از آنجايي كه راه روستايي امكان تقاطع   بزرگراه طرفـه ب

ـا مـي     شـود و از كـاربر    بزرگراه را نـدارد، اعـالم خط
شـود نقطـه مناسـبي در سـمت ديگـر       خواسته مي

  .عارضه وارد كند
رفـه هـم   ط ٤از آنجايي كه راه آهن امكـان تقـاطع     بزرگراه  آهن ه را

ـا مـي   شـود و از   سطح با بزرگراه را ندارد، اعالم خط
شود نقطه مناسبي در سمت ديگر  كاربر خواسته مي
  .عارضه وارد كند

  

چند نمونه از روابط منطقي استخراج شده بين عوارض 
  .آمده است ۲ضميمه  )۲(و  )۱(در جدول 

و اجـــزاي آن در  OCBPS2نحـــوه عملكـــرد يســـتم 
  .نشان داده شده است )٥(تا  )٢(هاي  شكل
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  .Aفلوچارت زيرسيستم : ٢شكل 
  

  

  
  .Bفلوچارت زيرسيستم : ۳ شكل

  

هــا و برقــراري روابــط  ســهولت انجــام ويــرايش بــرای
و نقطـه وارد  در حـال ترسـيم   منطقي، بين نقطه آخـر راه  

 "خط تسـت  پاره" با عنوان  شده توسط كاربر، يك پاره خط
ابتـدا بـر آن و    هـا  کنتـرل ها و  شود كه ويرايش تشكيل مي

در فلوچـارت  . گردد سپس به عارضه راه ترسيمي اعمال مي
مـديريت  " عملكرد قسمت اول و دوم زيرسيستم  )٤(شكل 

اين زيرسيسـتم  . ارائه شده است" شناسايي و اصالح خطاها
قسمت طراحي شده در ابتـدا عـدم نقـض روابـط      ٣كه در 

طرفه بـه   ٣عوارض را در صورت تبديل تقاطع  منطقي بين
كند و در صورت بروز خطا  طرفه راه ترسيمي بررسي مي ٤

سپس . دهد براي اصالح نقطه وارد شده به كاربر هشدار مي
ها و برقراري روابط منطقي بـين   به مديريت اعمال ويرايش

عملکرد اين زيرسيستم را در  )۴( جدول. پردازد عوارض مي
طرفه عـوارض کـالس راه    ٤طرفه به  ٣تقاطع  قبال تبديل

 BوA هاي دو زيرسيستم  فلوچارتدر ادامه  .دهد نشان مي
شكل (اين زيرسيستم  ،)۳و  ۲هاي  شكل( زيرسيستم فوق

  .ارائه شده است) ۵شكل (و عملكرد کلي سيستم رابط ) ۴
ل ورود نقطـه وارد  يـ ح است که اگر به دليالزم به توض

م بـا  يطرفـه راه در حـال ترسـ    ٣ شده توسط کاربر تقاطع
ل شـود،  يطرفـه تبـد   ٤عارضه راه متقاطع با آن به تقـاطع  

قـرار   يد مـورد بررسـ  يم بايراه در حال ترس يروابط منطق
طرفـه بـا    ٤از عوارض راه امکـان تقـاطع    يرا بعضيز. رديگ
د بـه  يـ ن حالـت نقطـه وارد شـده با   يدر ا. گر را ندارنديکدي

 .د نشـود يـ طرفـه تول  ٤طع کـه تقـا   ح گردديتصح يگونه ا
ن يـ ادر  .آمده اسـت  )٦(ح در شکل ين تصحياز ا ينمونه ا
  .م شده استيترس زين طرفه ٣طرفه و  ٤تقاطع  شکل

  

  
  

  .طرفه٤طرفه و تصحيح تقاطع٤طرفه،٣تقاطع:٦ شکل
  

فـوق بـه طريـق زيـر عمـل       سـتم يرسيزقسمت سوم  
  :كند مي
ا عارضه راه ه ترسيمي در نقطه آخر بسازي را يكپارچه •

عارضه، فاصـله و اطالعـات    ٢بر اساس كالس مناسب
بر  edge matchingو نيز اعمال ويرايش  توصيفي آنها

 موجود در لبه مدلهاي فتوگرامتري عوارض
  

 OCBPS2سازي سيستم  پياده
  گـراي  بـا اسـتفاده از زبـان شـئ     OCBPS2سيستم         

Visual Basic نويسـي   هـاي برنامـه   ردن از قابليـت و بهره ب
ــرم شــئ ــراي محــيط ن ــزار  گ  ١/٨نســخه  Microstationاف
در ايـن راسـتا الگـوريتم کليـه     . سازي گرديده اسـت  پياده

ــا توجــه بــه توانمنــدي ا و کنتــرلهــ ويــرايش هــاي  هــا ب
در سيستم حاضـر   .ديه گرديته Microstationنويسي برنامه

ــه     ــتفاده از الي ــا اس ــوارض ب ــايي ع ــ شناس ــيط ه اي مح
Microstation به اين ترتيب كه هر يـك از  .شود انجام مي 
ــركالس ــوارض،  هــاي راه و نيــز كــالس زي هــاي ســاير ع

  راه در حال ترسيم

 بله

قسمت اول و دوم  يفراخوان
مديريت شناسايي و "زيرسيستم 

 "اصالح خطا

آيا نقطه دوم 
راه ترسيمي 

 است؟

B 

ل سازي راه در نقطه او يكپارچه
و  يآن بر اساس روابط منطق

  يو اطالعات توصيف يهندس

 
بازنويسي المان خطي 

 ويرايش شده راه ترسيمي

 خير

 بازگشت به فلوچارت اصلي
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همچنين گره تقاطع هم سطح و غيـر هـم سـطح، عارضـه     
ر يـ هاي خاص عـوارض نظ  اي و خطي تونل و پل و راه نقطه

ــور ــيم    ياز رو يراه عب ــه ترس ــه جداگان ــك الي ــد در ي س
هـا و   ليـل اعمـال آنـي ويـرايش    ستم به داين سي .شوند مي

ها و  رغم گستردگي ويرايش علي ،روابط منطقي يآن كنترل
. كند هاي اعمال شده بر عوارض، از بافر استفاده نمي كنترل

حافظه موقت كـامپيوتر توسـط اطالعـات اضـافه     رو  ايناز 
ي ورودي بــه هــا از آنجــايي كــه داده. گــردد يمــاشــغال ن

هـاي   و يـا فايـل   resetو  data pointسيسـتم فـوق شـامل    
 Microstationرقومي با فرمـت قابـل پـذيرش در محـيط     

باشـند، ايـن سيسـتم مسـتقل از ابـزار ورودي اسـت و        مي
كننده مورد اسـتفاده   تواند به عنوان يك سيستم رقومي مي

   .قرار گيرد
  

 OCBPS2سيستم  يابيو ارز تست
به منظـور تسـت سيسـتم طراحـي شـده، ابتـدا مـدل        

اي متعلق به حومه شهر شـيراز كـه در    گرامتري منطقهفتو
عكسبرداري شده بود، در سيستم فتوگرامتري  ١٣٨٢سال 

ســپس رقــومي ســازي . تشــكيل شــد Photomodرقــومي 
سيسـتم   Stereolinkعوارض غير راه با اسـتفاده از مـاژول   

در ادامـه بـا اسـتفاده از سيسـتم رابـط      . فوق انجام گرفـت 
OCBPS2 ــومي ــو رقــ ــازي عــ ــيط ســ ارض راه در محــ

Microstation   هـاي   هـا و كنتـرل   انجام گرفـت و ويـرايش
مربوط به روابط منطقي بين عوارض بـه طـور همزمـان بـا     

سازي توسط سيستم رابط اعمـال گرديـد و    عمليات رقومي
هاي ساختاريافته بدون اعمال هيچ گونه ويرايشـي بـه    داده

راه در ط فوق انواع عوارض يدر مح. وارد شدند GISمحيط 
شـدند و از   Shape Fileل بـه فرمـت   يمختلف تبد يها هيال

 يابيک مورد نظر کاربر ارزيجهت دارا بودن ساختار توپولوژ
  . شدند

زيرا . ه استدر اين ارزيابي از تست عددي استفاده نشد
دقـت مختصـات    Off-lineز هماننـد روش  ين در اين روش

 عوارض ترسيم شده در حد دقـت مـدل تشـكيل شـده در    
تست منطقي  از خصوص نيا در. سيستم فتوگرامتري است

ه استفاده شد GISيافته در محيط  هاي مكاني ساختار داده
به اين منظور در جاهـايي كـه انتظـار داشـتيم ايـن      . است

عوارض در تقاطع با يكديگر تفكيك شوند، چگونگي اتصال 
وجــود همچنــين . ه مــورد بررسـي قــرار گرفـت  عـوارض را 

اي تونـل و پـل ارتبـاطي، بررسـي      قطـه عوارض خطـي و ن 

ــاطع ــاي    تق ــدم وجــود خطاه ــطح و ع ــم س ــر ه هــاي غي
overshoot, undershoot و duplicationــوارض راه ، در ع

هــاي  بررســي عــدم عبــور عــوارض راه از عــوارض كــالس
ن يـ ج اينتـا . مـورد بررسـي قـرار گرفـت    ساختمان و سازه 

 يبـرا  اضـافه  يها شيرايبه و يازيها نشان داد که ن يبررس
. وجـود نـدارد   به ساختار مطلوب کاربران مختلف يابيدست

و  چند نمونه از اجراي سيسـتم رابـط   )٩-٧( يها در شكل
 گرديـده ارائه عارضه  يساز ين رقوميدر حآن  يدارهاهش

ــت ــكل .اس ــاي  در ش ــي سيســتم   )١١(و ) ١٠(ه خروج
OCBPS2 سازي شـده   كه از روي مدل فتوگرامتري رقومي

آن كـه در محـيط    shape fileو نيـز   dxfاست، در فرمـت  
ArcView  است شدهتشكيل شده، ارائه.  

راه ترسـيمي وارد حـريم عارضـه معـدن      )۷(در شكل 
له بـه  ئسيستم با تشخيص اتوماتيـك ايـن مسـ   . شده است

راه در اين امتـداد تنهـا    ترسيمادامه  و دهد مي كاربر هشدار
  .شود مي پذير با تأييد كاربر امكان

  

  
  .كاربرعبور راه از حريم عارضه معدن و هشدار به :  ۷ شكل

  

  
  

درخواست سيستم از كاربر براي ورود اطالعات : ۸ شكل
در تقاطع سه طرفه راه اصلي با  LCAتوصيفي در حالت 

  .بزرگراه
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ز پـيش  راه اصلي در حال ترسـيم بـا راه ا   )۸(در شكل 
بـه  . طرفه ايجاد كـرده اسـت   ۳ترسيم شده بزرگراه تقاطع 

اي كه عارضه بزرگـراه در محـل تقـاطع بـا راه اصـلي       گونه
اسـتفاده   LCAدر اين اجـرا از حالـت   . امكان تفكيك دارد

هاي توصيفي مربوط  لذا سيستم با دريافت داده. شده است
قطعه عارضه فـوق كـه در دو طـرف راه اصـلي قـرار       دوبه 
  .كند گيري مي ارند، در اين مورد تصميمد

 راه ترسيمي به محـدوده پوشـش گيـاهي    ۹( در شكل
سيســتم بــا هشــدار بــه كــاربر، . وارد شــده اســت جنگــل
  .گذارد را بر عهده كاربر مي گيري براي ادامه راه تصميم

  

  
  

  .اربرورود راه به محدوده پوشش گياهي و هشدار به ك:۹ شكل
  

  
  

شده راه و غير راه در   عوارض رقومي dxfفايل : ۱۰شكل
  چند نمونه كنترل عوارض و ArcViewافزار  محيط نرم

  

ــاي  در شــكل ــرل  )١١(و  )١٠(ه ــه از كنت ــد نمون چن
هاي مكاني ساختاريافته مربوط بـه عـوارض راه و غيـر     داده

در ايــن . داده شــده اســتنشــان  Arcviewراه در محــيط 
راستا تفكيك عوارض راه در عبور از بلوك پوشش گياهي و 

بـا  . نيز عدم عبور راه از بلوك ساختمان كنترل شده اسـت 
ــك ايــن عــوارض در   بررســي اتصــاالت عــوارض راه، تفكي
تقاطعات ايجاد شده نظير تقـاطع راه آهـن بـا راه اصـلي و     

ــاي   ــود خطاهـ ــدم وجـ ــز عـ ــراه و نيـ و  overshootبزرگـ
undershoot  ــابي شــده اســت  ٣در تقاطعــات ــه ارزي . طرف

همچنين در جايي كه راه با منحني ميـزان تقـاطع داشـته    
است و عارضه تونل و پل در مسير راه تشخيص داده شـده  
است، وجود دو عارضه فوق و انتقال كامل و بي نقص آنهـا  

  .مورد بررسي قرار گرفته است Shape fileبه فرمت 
  

  
  

بررسي تفکيک و عدم تفکيک انواع عوارض راه در : ۱۱شکل
  .با ساير عوارض، بررسي وجود تونل و پل وتقاطع با يکديگر

  

د در يستم بايس يابيارزکه جهت  يگرياز موارد د يکي
. اسـت  عـوارض  يسـاز  ينظر گرفته شود، مدت زمان رقوم

هــاي مكــاني  داده قايســه زمــان ويــرايش و ســاختاردهيم
مستلزم انجـام   off-lineبا روش  on-lineبااستفاده از روش 

رقومي سازي عوارض مختلف در مناطق مختلف با استفاده 
 لهئاين مس. استاز هر دو روش و با كمك كاربران مختلف 

ـ . آورد ن راستا را فراهم مـي در اي اتزمينه ادامه تحقيق  يول
ــا ــه يياز آنجـ ــ  on-lineدر روش  کـ ــل ويـ رايش و مراحـ

ــا عمليــات   ســاختاردهي بــه داده هــاي مكــاني همزمــان ب
گيرد، انتظـار داريـم كـه زمـان الزم      سازي انجام مي رقومي

براي انجام مراحل فوق مخصوصاً در حالـت اتوماتيـك بـه    
بنابر نتـايجي كـه در جريـان     .طرز چشمگيري كاهش يابد

در مركـز   GISهـاي مكـاني سـاختاريافته بـراي      توليد داده
، زمـان  ه استدست آمده ات جغرافيايي شهر تهران باطالع

كـل زمـان   % ٣٧هاي مكاني  ويرايش و ساختاردهي به داده
را بـا اسـتفاده از روش فتـوگرامتري     هاي مكاني توليد داده

بنـابراين  . كه زمـان قابـل تـوجهي اسـت    ] ١[گيرد مي دربر
 %٣٧نزديك به  on-line رود كه استفاده از روش انتظار مي

در  .را كاهش دهـد  GISبراي  هاي مكاني  ليد دادهتوزمان 
با كنترل ارتفاعي كـه بـر نقطـه ورودي در     روش ارائه شده

و نيز  undershootو  overshoot هاي  مراحل انجام ويرايش
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شود، قسـمت   مي اعمال عارضه راهتقاطعات انواع عوارض با 
ــده ــرل عم ــترئوچك  اي از كنت ــمت اس ــاي قس ــازمان  ه س
شـده بـا مـدل     ه با مقايسه عـوارض رقـومي  ك يبردار نقشه

پذير  گيرد، توسط سيستم رابط انجام فتوگرامتري انجام مي
اي كه در خصوص اين سيسـتم الزم بـه ذكـر     لهئمس. است

است اين است كه بـه دليـل پيـاده سـازي آن بـه صـورت       
در حالــت نيمــه  بليــت تعامــل بــا كــاربرنســخه علمــي، قا

ايـن امـر در مـواردي    . اتوماتيك درنظر گرفته شـده اسـت  
زمـان   شيجه افـزا يو در نتها از كاربر  شسبب افزايش پرس

در صـورتي كـه   . شـود  مـي  هاي مكاني ساختاردهي به داده
تـوان   مـي  ،شـود سازي  به صورت تجاري پياده باالسيستم 

  .کاهش داد ياديها را تا حد ز تعداد پرسش
  

 هاگيري و پيشنهاد تيجهن
  :استبه شرح زير  قيقتحدست آمده از اين ه نتايج ب

هاي مكاني همزمان  با انجام ويرايش و ساختاردهي داده -۱
 هـا  هزينه و زمان ويرايش اين داده ،سازي عوارض با رقومي

عالوه بـر ايـن بـه دليـل اسـتفاده از مـدل       . يابد مي کاهش
ــرايش داده ــوگرامتري در ويـ ــت   فتـ ــاني قابليـ ــاي مكـ هـ

تاريافته در ي سـاخ هـا  ها نسبت بـه داده  اعتمادپذيري داده
  . به مراتب بيشتر است Off-lineروش 

با استفاده از سيستم تلفيقـي طراحـي شـده، عمليـات      -۲
تشخيص و حـذف اتوماتيـك خطاهـا بـا تركيبـي از روش      

قيــود منطقــي عــوارض و اطالعــات  ،مبتنــي بــر تلــورانس
توصيفي آنها و بر اساس ماهيت عوارض مدل فتـوگرامتري  

وه بر خطاهاي هندسي هـر  بدين ترتيب عال. شود انجام مي

عارضه خطاهاي اختصاصي آن نيز در حين رقـومي سـازي   
 .شود برطرف مي

هـــاي توصـــيفي جهـــت ويـــرايش و  اســـتفاده از داده -۳
هـاي مكـاني مربـوط بـه عـوارض امكـان        ساختاردهي داده

آورد و  مي برقراري بهتر روابط منطقي بين عوارض را فراهم
ت سـاختاردهي بـه   تفاوتهاي موجود بين معيارهاي متفـاو 

  .نمايد وارد مي هاي مكاني را در سيستم داده
شـود   سبب مي ،استفاده از طرح ارائه شده در اين مقاله -٤

سازي عـوارض و سـاختاردهي    كه مراحل واسط بين رقومي
 ي مكاني كه در حال حاضر در واحدهاي مختلـف ها به داده

 سازمان نقشه برداري انجام NTDBويرايش، استرئوچك و 
  .گيرد، تا حد قابل توجهي كاهش يابد مي

به شرح  هاترين پيشنهاد با توجه به مطالب بيان شده مهم
 :شوند ذيل ارائه مي

ــرايش و    -١ ــراي وي ــي حاضــر ب ــعه سيســتم تلفيق توس
  ساختاردهي عوارض مسطحاتي و ارتفاعي ديگر 

 Visual Basic نويسـي  زبان برنامهاستفاده از امكانات  -٢
ه بـه سيسـتم رابـط و اسـتفاده از     براي اتصـال پايگـاه داد  

 هـاي مكـاني   سازي داده هاي توصيفي بيشتر در آماده داده
  .Microstationدر محيط 

نوع عارضـه توسـط كـاربر بـه      OCBPS2در سيستم  -۳
در صورتي كـه امكـان شناسـايي    . شود سيستم معرفي مي

ماهيت عوارض به صورت اتوماتيـك توسـط سيسـتم بـه     
ــزرگ در و  ــد تحــولي ب ــرايش و ســاختاردهي وجــود آي ي

 .هاي مكاني به وجود خواهد آمد اتوماتيك داده
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  انگليسي به ترتيب استفاده در متن يواژه ها
1 - Object oriented CAD-Based Photogrammetric System 2 - CAD Based Potogrammetry 
3 - Logical Consistancy     4 - Logical Consistancy and Attributes 

 

  ١ضميمه 
  برداري سازمان نقشه ۲۰۰۰/۱هاي رقومي مقياس  و دستورالعمل تهيه نقشهبندي عوارض در استاندارد  كالس

پوشش 
  گياهي

  هيپسوگرافي  نقاط کنترل  ها محدوده  عوارض آبي  سازه  ساختمان  تأسيسات زيربنايي

  باغ
  بوته زار

  بيشه
هاي  تپه

  شني
  جنگل
  چمن

  درختکاري
  زراعت
  شنزار

  شوره زار
  مرتع

  

  انبار نفت و گاز
  چاه گاز و نفت

  وضچه مواد نفتيح
  خط انتقال نيرو

  خط تلفن و تلگراف
  خط لوله

  گاز ،مخزن آب، نفت
  

  بلوک ساختماني
  ساختمان

  چيلر
  تراس

  گلخانه
  مجتمع ساختماني

  

  استاديوم
  اسکله 

  برج 
  بهمن گير

  حصار
  ديوار
  سد

  سيلو
  عوارضي

  معدن
  موج شکن

  باند فرودگاه
  نرده
  كوره

  آبريز
  استخر
  باتالق
  تاالب

  چاه آب
  جخلي
  دريا

  درياچه
  رود

  قنات
  کانال

  مانداب مرداب 
  مسيل

  نهر 

  گمرک
  مجتمع صنعتي

  محوطه انبار
  منطقه آموزشي 

  منطقه اداري 
  منطقه تجاري
  منطقه نظامي
  منطقه درماني

  ترمينال
  منطقه باستاني

  قبرستان
  منطقه مذهبي
  منطقه تفريحي

  خرابه

  نقاط ترازيابي
  نقاط ژئودزي

  نقاط فتوگرامتري

  مصنوعيبريدگي 
  ترانشه
  خاکريز

  خط الرأس
  دپو 
  دره

  کوه 
  گودبرداري

  صخره
  منحني ميزان
  نقاط ارتفاعي

  غار

 

 ٢ضميمه 
 .چند نمونه از روابط منطقي عوارض موجود در زيركالسهاي كالس راه:  ۱جدول 

 

راه در حال 
  ترسيم

عارضه متقاطع با 
  رابطه منطقي  راه

را و عارضه هر دو . طرفه باشد از نوع هم سطح است۳اگر تقاطع . از نوع غير هم سطح است طرفه باشد ۴اگر تقاطع   بزرگراه  آزادراه
  .امكان تفكيك دارند

اگر تقاطع . ولي امكان تقاطع هم سطح نيز وجود دارد ،طرفه باشد از نوع غير هم سطح بايد باشد ۴اگر تقاطع   بزرگراه  بزرگراه
  .ه هر دو امكان تفكيك دارندراه و عارض. طرفه باشد از نوع هم سطح است۳

اگر تقاطع . ولي امكان تقاطع هم سطح نيز وجود دارد ،طرفه باشد از نوع غير هم سطح بايد باشد ۴اگر تقاطع   راه فرعي  بزرگراه 
  .راه و عارضه هر دو امكان تفكيك دارند. طرفه باشد از نوع هم سطح است۳

اگر تقاطع . وع غير هم سطح بايد باشد، ولي امكان تقاطع هم سطح نيز وجود داردطرفه باشد از ن ۴اگر تقاطع   بزرگراه  راه اصلي
  .راه و عارضه هر دو امكان تفكيك دارند. طرفه باشد از نوع هم سطح است۳

ن تفكيك تنها راه امكا. طرفه باشد از نوع هم سطح است۳اگر تقاطع . سطح است طرفه باشد از نوع هم ۴اگر تقاطع   راه روستايي  راه فرعي
  .دارد

طرفه باشد از نوع هم سطح است تنها عارضه امكان ۳اگر تقاطع . سطح است طرفه باشد از نوع هم ۴اگر تقاطع   راه اصلي  راه روستايي
  .تفكيك دارد

  .دراه و عارضه هيچكدام امكان تفكيك ندارن. سطح باشد تواند، تنها از نوع غير هم در اين حالت تقاطع مي  آزادراه  راه آهن
  

 .ها کالسسایرعوارض موجود در بین عوارض کالس راه با  روابط منطقیچند نمونه از : 2جدول 
  

عارضه متقاطع 
  رابطه منطقي  با راه

پوشش گياهي 
  ۱زيرکالس  –

ودن با توجه به يكسان ب LCAو در حالت  شود عارضه تفكيك مي LCت در حال. راه از اين عوارض با تأييد کاربر امکان عبور دارد
attribute امكان ختم راه به اين عوارض با نظر كاربر وجود دارد  .شود طرف راه، تفكيكي انجام نمي ٢.  

هيپسوگرافي، 
  ۳ زيرکالس

در غير اين صورت عبور راه با شيب ماليم منجر به احداث تونل . كند در صورت عدم وجود كوه و دره، راه از روي منحني ميزان عبور مي
اگر . شود هاي مربوطه نود زده مي در اين صورت به محض تشخيص تونل يا پل، در اليه. گردد پل ارتباطي بر فراز دره مي درون كوه و يا

  .شوند طول تونل يا پل از حد تلورانس مسطحاتي بيشتر بود، دراليه خطي ترسيم مي
زيرکالس  ،سازه

٤  
راه ترسيمي . شود جابجا مي ،شود ه كه به درون پليگون محدوده آن وارد ميبه دليل عدم امكان عبور راه از حريم اين عارضه، رأسي از را

  امكان ختم راه به حريم اين عارضه با نظر كاربر وجود دارد .شود درون حريم اين عارضه در اليه راه دسترسي ترسيم مي
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