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اطالعات حاشیه عکس هوای  ی 

محاسبه مساحت 

پدیده جابجای  ی در عکس هوای  ی 

پوشش طولی و عرضی 

طرح پرواز 

سطح موثر عکس هوای  ی 

برجسته بینی 
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Content 

 History 

 Analogue vs. Digital Image 

 Pan vs. Color Images 
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History 

 1850s 
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History 

 1910s 

6 



History 
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 1910s 



History 

 Today! 
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History 
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 Today! 



عكسهاي هوايي در ايرانتاريخچه   
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 توسط آمريكاييها به منظور باستان شناسي انجام  1314اولين عكس هوايي در سال
 .گرفت

 1:  55000با مقياس  1336-1334اولين سري عكسهاي هوايي در سال 

 1:  20000با مقياس  1343دومين سري عكسهاي هوايي در سال 

 1:  70000  و 1:  40000با مقياسهاي   1371سومين سري عكسهاي هوايي در سال 

 



Imagery 

 Aerial 

 Satellite 
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 Analogue 

 Digital 

 Panchromatic 

 Color 

 Active 

 Passive 

Images and Sensors; 



Analogue vs. Digital Image 

Analogue Imagery 

      

12 



Analogue vs. Digital Image 

Digital Imagery 

 

CCD; Charge-coupled device 

 Each pixel is a capacitor. 
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Analogue vs. Digital Image 

 Pixel 

 Gray Value/level 

 Intensity 

 Color Depth 

 Resolution 

 Channel/ Band 
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Pan vs. Color Image 

 Panchromatic Images; Black-White 

 Color Images; RGB, IR, Multi Spectral, Hyper Spectral,.. 

 

16 



Pan vs. Color Image 
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Pan vs. Color Image 

 Hyper Spectral Image 
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Geometry of Photography 
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 Vertical Images 

 Oblique Images 

 High Oblique Images 



 انواع عكس از نظر زاويه تصويربرداري
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 مقیاس
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 :تصاویر هوای  ی از نظر مقیاس

بزرگ مقیاس 

متوسط مقیاس 

کوچک مقیاس 



Scale 
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Spatial Resolution 
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Spatial Resolution 
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Spatial Resolution 
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The size of pixel on the ground. 

 

 Number of independent pixel values per unit length. 

 

 The spatial resolution of computer monitors is generally 

72 to 100 pixels per inch (ppi) 

 

 ground sample distance (GSD): the pixel spacing on the 

Earth's surface- for satellite images 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_sample_distance


Spatial Resolution 
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Spatial Resolution 
29 

 



Spatial Resolution 
30 

 



Map vs. Image 
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 Perspective vs. Orthogonal Projection 



Map vs. Image 
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Map vs. Image 
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 اطالعات حاشیه عکس هوای  ی
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 تعاريف
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 تعاريف



 فیلم عکاسی
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نالوگ
 
 محاسبه مساحت روی عکس هوای  ی ا
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 کاغذ شطرنجی1.

 پالنیمتر2.



 پدیده جابجای  ی در عکس هوای  ی
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 جابجای  ی در اثر ارتفاع و توپوگرافی زمین1.

 (افقی نبودن صفحه فیلم)جابجای  ی در اثر تیلت 2.

 جابجای  ی در اثر اشکال فنی در اجزای دوربین3.

 



 محاسبه ارتفاع از روی عکس
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 محاسبه ارتفاع از روی عکس



 محاسبه ارتفاع از روی عکس
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 محاسبه ارتفاع از روی عکس

محاسبه ارتفاع اجسام از روی سایه 



 محاسبه مساحت عکس روی زمین
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 محاسبه سطح موثر عکس
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 کیفیت عکس هوایی
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 زاويه ديد دوربين
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 خطاهای تصویری
54 



 خطای کشش تصویر
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 پاراالکس
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جابجای  ی ظاهری موقیعت یک جسم به دلیل تغییر مکان ناظر 

 



 پاراالکس
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 برجسته بینی
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استریوسکوپ :Stereoscope 

ناگلیف   Anaglyph :ا 

شاتر فعال: Active Shutter  

 (:پوالریزه) غیر فعالPassive ( Polarization) (Vectograph)  



 برجسته بینی
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استریوسکوپ :Stereoscope 



 برجسته بینی
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استریوسکوپ :Stereoscope 



 برجسته بینی
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استریوسکوپ :Stereoscope 



 برجسته بینی
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استریوسکوپ :Stereoscope 



 برجسته بینی
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استریوسکوپ :Stereoscope 



 برجسته بینی
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ناگلیف   Anaglyph :ا 
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 برجسته بینی



 برجسته بینی
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ناگلیف   Anaglyph :ا 
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 برجسته بینی
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شاتر فعال: Active Shutter  



 برجسته بینی
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 (:پوالریزه) غیر فعالPassive ( Polarization) (Vectograph)  



 بخش دوم
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 تصاوير ماهواره اي



 دید میدان
72 

 ميدان ديد کلي(FOV ) سنجنده  عبارت است از کل محدوده زاويه اي که سنجنده ميتواند

سيستم ( f)و فاصله کانوني ( D)  اين پارامتر با معلوم بودن طول آرايه آشكارسازها. ببيند 

 :تصويربرداري سنجنده هاي الكترواپتيكي، بر حسب درجه از رابطه ذيل محاسبه مي شود

FOV = 2Arctan(D/f)  

اي  به مخروط زاويه اي قابليت ديد سنجنده نيز ميدان ديد لحظه (IFOV ) گفته مي شود. 



 دید میدان



 GSDدید و  میدان
74 

 با مشخص بودنIFOV اندازه پيكسل زميني تصويربرداري يا ،

مي تواند با معلوم بودن  ( GSD)فاصله نمونه برداري زميني 

 .از معادله زير بدست مي آيد ( H)ارتفاع پرواز 

GSD = H * IFOV 

 



 زمینی پوشش نوار پهنای
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 بدليل حرکت سكوي سنجنده و تصويربرداري پيوسته سنجنده ، نواري از سطح زمين

پهناي نوار . پوشش داده مي شود که عرض اين نوار، پهناي نوار پوشش زميني مي باشد 

پوشش زميني تصويربرداري در سكوهاي ماهواره اي سنجش از دور بين دها تا چند صد 

 .کيلومتر مي باشد 

 ميزان پهناي نوار پوشش زميني (W  )  وابسته به زاويه ميدان ديد کلي سنجنده و ارتفاع

پرواز بوده و براي سنجنده هاي تصويربرداري غيرفعال و ليزري از معادله ذيل بدست مي آيد 

.W = 2Htan ( FOV /2 )  



 قدرت تفكیک سنجنده
76 

فيلتر، لنز، هاي جنبه از سنجنده سامانه يک توانايي ميزان از است عبارت سنجنده تفكيک قدرت 

 قبول قابل تصويري بتواند اينكه براي فاکتورها، ساير و پردازش قدرت نورگيري، و نوردهي نمايش،

 : از عبارتند که دارد مختلفي انواع تفيک قدرت . دهد ارائه

1 – راديومتري تفكيک قدرت ( Radiometric Resolution) 

2 – طيفي تفكيک قدرت (Spectral Resolution) 

3 – مكاني تفكيک قدرت (Spatial Resolution) 

4 – زماني تفكيک قدرت(Temporal Resolution) 



 (Radiometric Resolution) قدرت تفكیک راديومتري 
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 . است تصوير يک در واقعي اطالعات توصيف در سنجنده يک توانايي راديومتري تفكيک قدرت-

 به نسبت آن حساسيت گردد، مي دريافت سنجنده يک توسط يا و فيلم روي بر تصويري زمان هر-

 . است سنجنده راديومتري تفكيک قدرت کننده تعيين الكترومغناطيسي انرژي

 هر که معني بدين .است انرژي در کوچک تفاوتهاي تشخيص در سنجنده آن توانايي کننده مشخص -

 آشكارسازي و تشخيص در آن توانايي باشد بيشتر سنجنده يک راديومتري تفكيک قدرت چه

 . شد خواهد بيشتر دريافتي انرژي در کوچک تغييرات

 يک و شده متمرکز آشكارساز يک روي بر آوري جمع از پس سنجنده نوري سامانه به ورودي انرژي-

 انرژي با متناسب خطي بصورت اوقات اغلب خروجي اين مقدار. ميكند توليد خروجي ولتاژ

 مختلفي درجات به قراردادي طور به شده ثبت ولتاژ اين . باشد مي شده آوري جمع الكترومغناطيسي

 . گويند مي ديجيتال به آنالوگ تبديل عمل اين به . گردند مي تقسيم خاکستري گامهاي از



سيستم الكترونيک  حافظه هربيت از بدين معني که در . مي باشد  n bit سيستم باينري  تعداد اين درجات در  -

 .ضبط خواهد بود قابل  n2 -1صفر وبيت عددي بين  nسنجنده، دو رقم صفر و يک ضبط مي شود و در نتيجه در 

درجه صفر براي  . گام خاکستري را شامل مي شود 256يعني  255بيتي اين درجات از صفر تا  8در سامانه هاي -

براي باالترين انرژي دريافت شده در باند مورد نظر تعلق گرفته و در نتيجه تن سفيد را به  255پيكسل سياه و درجه 

 .خود مي گيرد 

 .مي نامند “ DNِ ”و يا به اختصار “ عدد درجه خاکستري” هر يک از اين مقادير عددي درجه بندي خاکستري را -

افزايش قدرت تفكيک راديومتري باعث افزايش دقت در رفتار طيفي پديده ها و در نتيجه باال رفتن کيفيت تصاوير -

 .شودمي 

 (Radiometric Resolution) قدرت تفكیک راديومتري 



تفکیک طیفی یک سنجنده تعداد باند و کمترین پهنای باندی است که سنجنده می تواند قدرت 

برابر یک دهم میکرون  AVHRRسنجنده   1باند به عنوان مثال قدرت تفکیک طیفی . تشخیص دهد 

نانومتر  20در بهترین حالت  MODISاست در حالیکه قدرت تفکیک طیفی سنجنده ( 0.6 – 0.5)

مقدار را دارد که باند کمترین  باالترین بنابراین قدرت تفکیک طیفی وقتی . برابر بیشتر است  5یعنی 

همان محدوده طیفی را که “ تقریبا MODISاز طرف دیگر در سنجنده  . عرض ممکن را داشته باشد 

باند تقسیم شده است و در نتیجه از قدرت  36باند تقسیم شده است به  5به  AVHRRدر سنجنده 

 .تفکیک بیشتری برخوردار است 

 (Spectral Resolution)قدرت تفکیک طیفی  



 تشخيص قابلل بعد کوچكترين همان که سنجنده مكاني تفكيک قدرت به تصوير يک در مشاهده قابل جزئيات-

 . دارد بستگي باشد، مي پديده يک از

 عبارتي به يا شود گيري اندازه سنجنده توسط تواند مي که است اي پديده کوچكترين مكاني تفكيک قدرت-

 بهتر مكاني تفكيک قدرت چه هر . شود مي داده نمايش پيكسل هر توسط که زمين روي بر اي ناحيه بهتر

 . است کوچكتر عدد اين باشد

 . دارد بستگي سنجنده (IFOV ) اي لحظه ديد ميدان به سنجنده يک تفكيک قدرت-

 (Spatial Resolution)قدرت تفکیک مکانی  



 “دقيقا با را مشخصي منطقه “دقيقا بتواند سنجنده يک که زماني مدت از است عبارت زماني تفكيک قدرت

 مجاور، مدارهاي اغلب قطبي مدار هاي ماهواره در . باشد داشته خود ديد در دوباره مشخص ديد زاويه يک

 نتيجه در . يابد مي افزايش جغرافيايي عرض افزايش با پوشاني هم اين بطوريكه داشته پوشاني هم مقداري

 صورت اين در . گيرد قرار ماهواره ديد در پي در پي گذر دو در است ممكن نواحي از برخي پوشاني، هم اين

 از برخي . دهيم افزايش را مكاني تفكيک قدرت توانيم مي باشيم سنجنده ديد زاويه اصالح به قادر اگر

 ديد زاويه تغيير با خود مكاني تفكيک قدرت افزايش به قادر  Spot ماهواره هاي سنجنده مانند ها سنجنده

 هاي زواويه در را ها سنجنده از آرايشي ها ماهواره از برخي روي بر همچنين . هستند پرواز حال در سنجنده

  سنجنده مانند ) . است شده سنجنده آن زماني تفكيک قدرت افزايش در سعي ترتيب بدين که داريم مختلف

MIRS سكوي بر Terra). 

 (Temporal Resolution)قدرت تفكیک زماني



 :است برخوردار اي ويژه اهميت از زير بداليل زماني تفكيک قدرت پارامتر

 . سازد مي محدود اي حاره نواحي در “خصوصا را زميني هاي پديده ديد قدرت ابرها، پايدار حضور – 1

 ها سنجنده موقع به حضور نيازمند قبيل اين از و نفت نشت سيل، همانند کوتاه عمر با هايي پديده – 2

 . باشند مي پايش براي

 با تصويربرداري نيازمند مزارع و مراتع جنگلها، در آفت گسترش مانند تدريجي تغييرات با هايي پديده – 3

 . باشند مي مناسب زماني فاصله

   گياهي هاي تنش و رشد مراحل پايش – 4

 سيل فراگير، امراض لرزه، موج جنگلها، سوزي آتش زمين، رانش زلزله، قبيل از طبيعي بالياي پايش – 5

 .است مناسب زماني تفكيک قدرت نيازمند طوفان و

 (Temporal Resolution)قدرت تفكیک زماني


