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چكیدٌ
لیذاس یکی اص اتضاسَای پیششفتٍ دس حًصٌَای فتًگشامتشی ي سىدش اص ديس میتاشذ کٍ تٍ کمک اسسال ي دسیافت
پشتًَای لیضس ،ػاليٌ تش تًاوایی تشداش دادٌَای استفاػی ،لاتلی َای دیگشی ماوىذ تشداش خصًصیات سطح تٍ
کمک دادٌَای شذت مًج تاصگشتی سا ویض داسا میتاشذ .سيشی کٍ دس ایه ممالتٍ اساهتٍ شتذٌ است متیتًاوتذ تتا
دسیاف دادٌَای لیضس ي تًلیذ تصًیش استفاػی ي اوطثاق آن تا ومشٍَای تًپًگشافی مًخًد تٍ کمک دادٌَای شذت
مًج تاصگشتی ،تٍ تشخیص مًلؼی دلیك ًَاپیما تا دلتی دس حذ صیشپیکسلًتا صحتی دس حتذيد 95%دس تمتامی
مىاطك تا تغییشات تًپًگشافی مختلف تپشداصد .دلیل دستیاتی تٍ چىیه دل ي صحتی دس ممایسٍ تتا دیگتش سي -
َای اساهٍ شذٌ ،تشکیة دادٌَای لیضس تا دادٌَای شذت مًج تاصگشتی ي استفادٌ اص ػملگشَای مًسفًلًطی تش سيی
تصايیش استفاػی حاصل میتاشذ .دس اوتُای ایه ممالٍ ممایسٍای تیه وتایح سي پیشتىُادی ي سي َتای مًختًد
صًست گشفتٍ اس کٍ وشان دَىذٌ مضی سي پیشىُادی وسث تٍ سي َای دیگش میتاشذ.
ياشٌَای کلیدی:وايتشی ،لیذاس ،شذت مًج تاصگشتی ،تصًیش استفاػی ،ػملگشَای مًسفًلًطی ،اوطثاق تصًیش.

 -1ممدمٍ

استفادٌ اص لیذاس 1یکی اص دلیكتشیه ي مإثشتشیه سي َای تًلیذ ومشٍَای تًپًگشافی تضسگ ممیتا متی-
تاشذ .تٍ مىظًس تًلیذ ومشٍ َای تًپًگشافی دلیك اص َش مىطمٍ تٍ کمتک لیتذاس ،مصا است تتا مًلؼیت دلیتك
ًَاپیما دس لحظٍ تشداش دادٌَای استفاػی ویض مشخص تاشذ .دل مًسد ویاص خُ محاسثٍ مًلؼیت ًَاپیمتا
ي اوتمال مختصات تٍ سطح صمیه تٍ طًس مؼمًل اص تشکیة ممادیش اوذاصٌگیشی شذٌ تًسط سیستم مًلؼی یاب
خُاوی 2ي سیستم ایىششیال3INSتٍ دس میآیذ .تاسیخچٍ تؼییه مًلؼی سکًَای پشوذٌ تٍ کمتک دادٌَتای
استفاػی تٍ خىگ خُاوی ديا تاص میگشدد .خلثانَا دس آن صمان تتٍ مىظتًس مًلؼیت یتاتی اص پشتًَتای لیتضس ي
اوذاصٌگیشی شذت مًج تاصگشتی آنَا استفادٌ میکشدوذ کٍ تش سيی صتفحٍَتای ومایشتگش مًختًد دس کتاتیه
ومش می تستىذ .سپس تا ممایسٍ تصشی تیه ػًاسض مًختًد دس ومشتٍ تًپتًگشافی ي مًلؼیت یکستشی مًاوتغ
مشخص تش سيی صمیه ،تٍ تخمیه مًلؼی ًَاپیما میپشداختىذ].[6

بیستمیه همایش ملي ژئىماتیك  -اردیبهشت 2931

اص دیگش سي َای تؼییه مًلؼی ًَاپیما دس ديسان خىگ خُاوی ديا میتًان سي اوطثاق تیه مىحىتی-
َای میضان )4(TERCOMسا واا تشد .دس ایه سي مًلؼی ًَاپیما تتش استا تشداشت ممتادیش استفتاػی یتک
پشيفیل اص سطح صمیه ي اوطثاق آن تا ومشٍ مىحىی میضانَای مًخًد تٍ دست متیآمتذ .ستپس مًلؼیت تتٍ
5
دس آمذَاص ایه سي ياسد فیلتش کالمه میشذ ي تٍ ایه تشتیة دسیف ایدتاد شتذٌ تتش سيی دادٌَتای INS
خثشان میشذ] .[7دس سيشی دیگش کٍ تٍ واا  6SITANشىاختٍ شذٌ تًد ،پس اص تشداش ممتادیش استفتاػی یتک
پشيفیل ،شیة آن پشيفیل محاسثٍ میشذ ي پس اص اػمال فیلتش کالمه تش سيی آن ،خطای دسیف  7ایدتاد شتذٌ
تش سيی دادٌَای  INSحزف میگشدیذ]5ي.[2پس اص اساهٍی الگًسیتمَای فًق ،سيشی خذیذ تتش مثىتای تلفیتك
دي سي  TERCOMي  SITANتًسؼٍ دادٌ شذ تا تٍ ایه طشیك مًلؼی مکاوی تٍ دس آمتذٌ تتشای ًَاپیمتا
دلیكتش شًد] .[1سيشی دیگش دس ایه حًصٌ تٍ تؼشیف تاتغ log-likelihoodتیه تغییشات پشيفیل تشداش شذٌ ي
پشيفیلَای تٍ دس آمذٌ اص تًپًگشافی مًخًد پشداختٍ اس  .دس ایه سي  ،اتتتذا دادٌَتای استفتاػی تشداشت
شذٌ اص مىطمٍ تًسط تاتغ تًصیغ وشمال تمشیة صدٌ میشتًوذ ي ستپس تفتايت تتیه تمشیتة دادٌَتای استفتاػی
تشداشتی ي دادٌَای استفاػی مًخًد تا استفادٌ اص فیلتش کالمه مذل میشًوذ].[11
کاَش وًیض مًخًد تش سيی دادٌَای لیذاس تٍ ػىًان یکی اص محاسثات ضشيسی خُ دستتیاتی تتٍ ممتادیش
استفاػی دلیك اس  .یکی اص سي َای اساهٍ شذٌ خُ تُثًد وسث ستیگىال تتٍ وتًیض دس دادٌَتای لیتذاس تتٍ
مىظًس اػتثاس تخشیذن تٍ وتایدی کٍ اص سيی ایه دادٌَا حاصل میشًوذ ،تثذیل يیًل گسستٍ متیتاشتذ ].[3
یکی اص مطالؼات صًست گشفتٍ دس حًصٌ کاَش وًیض تش مثىای تثذیل يیًل دس سال  2004اساهٍ شذٌ است  .دس
ایه مطالؼٍ اص دادٌَای لیذاس دي فشکاوسٍ استفادٌ شذٌ اس کٍ لادس تٍ تشداشت امتًاج تاصگشتتی دس دي طتًل
مًج متفايت میتاشذ .دس سي اخیش تٍ حزف ممادیش پشت تٍ کمک تؼشیف اوًاع مىاتغ وًیض ي استفادٌ اص تلفیتك
تیشیىٍ لذسمطلك ممادیش تٍ دس آمذٌ اص دي طًل مًج پشداختٍ شذٌ اس .ایه سي تاػث میشًد تا ستیگىال
وُایی تٍ تیشتشیه میضان ممکه تُثًد یاتذ ي آثاس ػًاسض سطحی ماوىذ دسختتان ي گیاَتان ي ػتًاسض ستاخ
دس تشش ي  ...دس آن تا حذ ممکه کاَش یاتىذ].[11
الگًسیتمَا ي وشاافضاسَای دیگشی ویض اساهٍ شذٌاوذ کٍ میتًاوىتذ آثتاس واشتی اص ػتًاسض صمیىتی ي ستاخ
دس تشش کٍ تٍ ػىًان اثش واشی اص  8DSMشىاختٍ میشًوذ سا کاَش دَىذ ي تا حتذ ممکته اص حرتًس ومتا
استفاػی مشتً تٍ چىیه ػًاسضی دس اتش ومطٍ 9خلًگیشی ومایىذ] .[8دس ایه تحمیك وشان دادٌ شذٌ است کتٍ
وتایح حاصل اص استخشاج سطح صمیه خاا( 10سطح صمیه تذين حرًس ػًاسض صمیىی ي ػًاسض ستاخ دست
تشتتش کتتٍ تتتٍ ػىتتًان  11DEMشتتىاختٍ شتتذٌ استت تتتا استتتفادٌ اص الگتتًسیتمَتتای مختلتتف ماوىتتذ
) SAGA GIS ،TLID ،Terrasolid(Terrascanي ) Canopy Fuel Stimator (CFEتتا یکتذیگش متفايتىتذ .دس
یکی دیگش اص تحمیكَای اوداا شذٌ دس ایه صمیىٍ ،اص وشاافتضاس ) Quick Terrain Modeler (QTMتتٍ مىظتًس
کال تىذی َش ومطٍ اص دادٌَای استفاػی لیذاس تٍ ػىًان ومطٍ مشتً تٍ ػًاسض سطح ي یا مشتً تٍ صمیه خاا
استفادٌ شذٌ اس ] .[9دس ایه تحمیك اص داوش ايلیٍ کاستش دس مًسد دادٌَتای تشداشت شتذٌ تًستط لیتضس تتٍ
ػىًان ػاملی خُ دستیاتی تٍ وتایح تُتش دس مشحلٍ اوطثاق واا تشدٌ شذٌ اس .
دس سي پیشىُادی دس ایه ممالٍ تش مشکل سي َای مًخًد دس استخشاج دادٌَای صمیه خاا غلثتٍ شتذٌ
اس کُمیتًان تش اسا آن تٍ تؼییه مًلؼی دلیك ًَاپیمتا تتٍ صتًست آوتی تتش سيی َتش مىطمتٍ دلختًاٌ
پشداخ  .ایه سي َمچىیه تًاوایی غلثٍ تش مشکل اوطثاق تصايیش استفاػی تش سيی مىتاطك َمتًاس سا ویتض داسد.
دلیل آن ویض استفادٌ اص دادٌَای شذت مًج 12تاصگشتی دس کىاس دادٌَای استفتاػی دسیافت شتذٌ تًستط لیتضس
میتاشذ .دس صًستی کٍ تغییشات استفاػی دس محذيدٌ مًسد مطالؼٍ صیاد تاشذ ،احتمتال مىحصتش تتٍ فتشد تتًدن
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سفتاس تًپًگشافی دس آن محذيدٌ صیاد خًاَذ تًد .اما دس صتًستی کتٍ ستطح مىطمتٍ متًسد وظتش َمتًاس تاشتذ ي
تغییشات استفاػی دس آن واچیض تاشذ ،احتمال يلًع سفتاسی تکشاس شًوذٌ تش سيی تًپًگشافی مطشح خًاَذ تًد .دس
ایه حال استفادٌ اص دادٌَای شذت مًج تاصگشتی میتًاوذ دس دستیاتی تٍ مًلؼی دلیك ًَاپیما کمتک کىتذ
کٍ دس ادامٍ تٍ تًضیح ایه سي میپشداصیم.

 -2ريش پیشىُادی
َذف اص اوطثاق تیه تصايیش استفاػی ،یافته وما ي یا ػًاسض استفاػی تٍ دست آمتذٌ اص لیتذاس است کتٍ
متىاظش آنَا دس تصًیش تًپًگشافی مًخًد اص َمان مىطمٍ ویض يخًد داشتٍ تاشذ .تا ایداد اوطثاق تیه تصتايیشواا
تشدٌ شذٌ میتًان مًلؼی ًَاپیما سا تٍ دس آيسد .صماوی اص ایه سي تٍ مىظًس مًلؼی یاتی سکًَای َتًایی
ماوىذ ًَاپیما استفادٌ میشًد کٍ دادٌَای  GPSتٍ َش دلیلی دس دستش وثاشىذ .اص میان ایه دمیل متیتتًان
يلًع خطای  Cycle Slipدس حال کلی ي یا اػمال وًیض تش سيی دادٌَای کذ C/Aمشتتً تتٍ  GPSدس تحتشان-
َای وظامی سا واا تشد .سي مًلؼی یاتی َش سکًی ًَایی یا فرایی تتش مثىتای دادٌَتای تتٍ دست آمتذٌ اص
تًپًگشافی صمیه سا تٍ اختصاس 13TRNمیوامىذ.
اگش دادٌَای GPSتشای مذت صمان محذيدی دس دستش وثاشىذ ،دادٌَتای تشداشت شتذٌ تًستط لیتذاس
َمچىان میتًاوىذ تا دادٌَای ایىششیال  INSتلفیك شًوذ ي مختصات وسثی ومتا تشداشت شتذٌ سا محاستثٍ
ومایىذ .صیشا سیستم ایىششیال INSلاتلی محاسثٍ شتاب ًَاپیمتا دس ستٍ ساستتای مختصتات متؼامتذ سا داسد.
تىاتشایه می تًان تا دي مشتثٍ اوتگشال گشفته اص ایه ممادیش ي داشته ممادیش ايلیٍ اص آخشیه ممادیش تشداش شتذٌ
تًسط GPSتٍ مختصات تمشیثیایه وما دس یاف  .اما مختصات تٍ دس آمذٌ اص ایه سي تٍ دلیتل خطتای
دسیف  INSداهما دچاس اوحشاف میشًوذ کٍ میتًان خُتتؼذیل ایه خطا ي محاسثٍ مختصتات ايلیتٍ دلیتكتتش
پس اص گزش مذت صماوی مشخص اص سي TRNاستفادٌ ومًد .تٍ ػثاستی دیگش،پشيفیلَای تشداشتی دس وثتًد
دادٌَای  GPSوسث تٍ یکذیگش دچاس اوحشاف میشًوذ کٍ ایه اوحشاف تا گزش صمان افضایش مییاتذ.
اگش ومشٍ تًپًگشافی مىطمٍ اص لثل مًخًد تاشذ ،میتًاوذ تٍ ػىًان سطحی مشخغ مًسد استفادٌ لشاس گیشد
کٍ تا ایداد اوطثاق میان آن ي وما تشداش شذٌ تًسط لیذاس تتًان تٍ ممتادیش خذیتذ تتشای مختصتات دست
یاف  .تٍ ایه تشتیثمیتًان خطای مًلؼی تمشیثی تٍ دس آمذٌ اص  INSسا دس یتک تتاصٌ ختاف حفتو ومتًد.
شکل  1وشان دَىذٌ خطای دسیف  INSتٍ مىظًس مًلؼی یاتی اس کٍ دس آن شاَذ ممذاس خطای  140متتش
دس مًلؼیتمسطحاتی دس طیمذت صمان  60ثاویٍ اوذاصٌگیشی َستتیم .اص طشفتی تتا تًختٍ تتٍ ایته شتکل اگتش
مًلؼی یاتی دلیك تًسط اوطثاق تًپًگشافی تشداش شذٌ اص سطح صمیه ي تًپًگشافی مًخًد اص مىطمٍ دس طتی
مذت صمان کًتاَی دس حذيد 5ثاویٍ صًست گشفتٍ تاشذ ،دس آن صًست خطای تؼییه مًلؼی ًَاپیما تٍ دلیتل
دسیف  ،INSکمتش اص  1متش خًاَذ تًد.
تٍ طًس کلی میتًان سٍ پاسامتش سا تٍ ػىًان ػًامل مإثش تش ػملیات اوطثاق دس فشآیىذ  TRNمؼشفتی ومتًد
کٍ ػثاستىذ اص :میضان تغییشات استفاػی سطح صمیه ،چگالی وما تشداشتی تًسط لیذاس ي اتؼاد پشيفیتل تشداشتتٍ
شذٌ تًسط لیذاس.
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شكل  .1خطای دریفت  INSدر مدت زمان  66ثاویٍ لطع سیگىال ][12GPS

اص تیه ایه سٍ پاسامتش ،میتًان تغییشات استفاػی سطح صمیه دس مىطمٍ مًسد مطالؼٍ سا تٍ ػىًان مُمتشیه
ي مإثشتشیه پاسامتش دس ایداد اوطثاق دلیك ي صحیح خُ مًلؼی یتاتی دس  TRNمطتشح ومتًدَ .متاوطًس کتٍ
پیشتش ویض تٍ آن اشاسٌ شذ ،استفادٌ اص دادٌَای استفاػی تٍ دست آمتذٌ اص لیتذاس دس مىتاطك واَمًاس،تتا دلت
تامیی لاتلی اوطثاق تا ومشٍَای تًپًگشافی ساداسد .اما دس مىاطك َمًاس تٍ دلیل تغییتشات خضهتی ي یکىًاخت
استفاع دس سشتاسش مىطمٍ احتمال تؼییه مًلؼی اشتثاٌ تسیاس تیشتتش است  .دس ایته ممالتٍ سيشتی خذیتذ تتٍ
مىظًس غلثٍ تش ایه مشکل اساهٍ شذٌ اس کٍ دس آن ػاليٌ تش دادٌَای استفاػی اص دادٌَای شذت مًج تاصگشتی
ویض استفادٌ شذٌ اس  .دس مًسد چگالی وما تشداشتی ویض َش چٍ چگالی تیشتش تاشذ ي وما تٍ صًست متشاکم-
تشی اص یک مىطمٍ تشداش شذٌ تاشىذ ،وتایح تٍ دس آمذٌ اص ػملیات اوطثاق وسث تٍ حالتی کٍ تشاکم ومتا
کمتش تاشذ تُتش خًاَذ تًد کٍ دلیل آن ومایش تُتش خضهیات استفاػی سطح مىطمٍ خًاَذ تًد .دادٌَای لیتذاس
استفادٌ شذٌ دس ایه ممالٍ داسای چگالی  36ومطٍ دس َش متش مشتتغ متیتاشتىذ ي ومشتٍ تًپتًگشافی مًختًد اص
مىطمٍ ویضلذست تفکیک مکاوی تشاتش تا  1متش داسد .طًل پشيفیتل تشداشتتی اص مىطمتٍ خُت اػمتال ػملیتات
اوطثاق ویض یکی دیگش اص پاسامتشَای مإثش دس سي  TRNاس َ .ش چٍ طًل ایه پشيفیل تضسگتش تاشذ ،تغییتشات
استفاػی تیشتشی سا شامل میشًد ،اما وًساوات استفاػی دس ػشض پشيفیل تأثیش خًاَذ گزاش ي تٍ ایته تشتیتة
ػملیات اوطثاق دشًاستش خًاَذ شذ .اص طشفی دیگش کًتاٌ تًدن طًل پشيفیل تشداشتی تاػث ػتذا دستتیاتی تتٍ
وتیدٍ لاتل اطمیىان خًاَذ شذ .لزا تایذ تؼادلی مىطمی تیه طًل پشيفیل تشداشت شتذٌ ي تغییتشات استفتاػی
مىطمٍ يخًد داشتٍ تاشذ .دس ایه ممالٍ اص پشيفیلی تٍ طًل  40متش اص مىطمٍ خُ اودتاا TRNاستتفادٌ شتذٌ
اس تا تغییشات استفاػی تاػث ایداد اػًخاج دس آن وشتًوذ ي دس ضتمه حتذالل تغییتشات استفتاػی ویتض دس آن
مشخص تاشىذ.
اص پاسامتشَای مُم دس مشحلٍ پشداص دادٌَای لیذاس میتًان اوتخاب فیلتتش مىاستة خُت حتزف تتأثیش
ػًاسض سطحی صمیه سا واا تشد کٍ تش سيی تصًیش مشتً تٍ دادٌَای لیضس دسیافت شتذٌ اص ستطح صمیىاػمتال
میشًد .تأثیشات واشی اص ػًاسض سطحی ماوىذ اثش چتش گیاَی 14ي ػًاسض ساخ دس تشش ماوىذ ساختمان-
َا ،دکلَای مخاتشاتی ي تشق ي  ...تاػث ػذا امکان ایداد تطاتك تیه پشيفیل تشداشتتی تًستط لیتذاس) (DSMي
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ومشٍ تًپًگشافی مًخًد اص مىطمٍ )(DEMمیشًد .صیشا ومشٍ تًپًگشافی تىُا شامل سطح صمیه خاا میتاشذ ي
ػًاسض سطحی واا تشدٌ شذٌ دس آن يخًد وذاسوذ .ایه پذیذٌ صماوی اثش خًد سا تیشتش وشان میدَذ کتٍ مىطمتٍ
َمًاس تاشذ ي دسختاوی پشاکىذٌ دس آن سيییذٌ تاشىذ .لزا خُ دستیاتی تٍ مًلؼی یتاتی دلیتك ًَاپیمتا ،اتتتذا
تایذتٍ حزف آثاس مشتً تٍ ػًاسض سطحی واا تشدٌ شذٌ دس دادٌَای لیذاس پشداخ .لزا دس ایه ممالُتذادٌَتای
تشداش شذٌ تًسط لیذاس تٍ تصايیشی اص ممادیش استفاػی ي شذت مًج تاصگشتی تثذیل شذوذ ،سپس تٍ مىظتًس
یکسان ومًدن اتؼاد تصايیش حاصل ي ومشٍ تًپًگشافی مًخًد اص مىطمٍ اص یک مشحلٍ تثذیل يیًلت گسستتٍ اص
وًع  Haarاستفادٌ شذ .دس ادامٍ اص فیلتش مًسفًلًطی Openingخُ حزف اثتش  DSMاص سيی تصتًیش استفتاػی
حاصل اص لیذاس ي تثذیل آن تٍ تصًیشDEMاستفادَشذ .دس وُایت تتا استتفادٌ اص ػملیتات اوطثتاق تصتايیش تتٍ
محاسثٍ مًلؼی ًَاپیما دس لحظٍ تشداش دادٌَا پشداختٍ شذ ي ممایسٍای تیه وتایح تٍ دست آمتذٌ اص سي
پیشىُادی ي سي َای دیگش اوداا شذ کٍ دس ادامٍ تٍ تششیح مًاسد رکش شذٌ پشداختٍ میشًد.

 -3وتایج ي پیشىُادات
تٍ مىظًس پیادٌساصی سي پیشىُادی ،اتتذادادٌَای استفاػی ي شذت مًج تاصگشتی اص لیذاس تتٍ تصتايیشی
تا اتؼاد حذاکثشی تثذیل شذوذ کٍ دس وُای تصايیشی تا لذست تفکیتک مکتاوی  15ستاوتیمتش تتش سيی صمتیه
تًلیذ شذوذ (تٍ دلیل چگالی  36ومطٍ دس متش مشتغ  .سپس تٍ مىظًس کاَش اثش وًیضَای ومطتٍای مًختًد دس
تصًیش ماوىذ حرًس پشوذگان دس تصًیش ي  ...یک مشحلتٍ تثتذیل يیًلت گسستتٍ اص وتًع Haarتتش سيی تصتايیش
استفاػی ي شذت مًج تاصگشتی اػمال شذ .اص آودایی کٍ لذست تفکیک مکاوی ومشٍَای تًپًگشافی مًخًد تشاتش
تا  1متش تًد ،لزا تٍ مىظًس اوداا اوطثاق تیه تصًیش استفاػی تثذیل یافتٍ حاصل اص لیذاس ي ومشتٍ تًپتًگشافی ،اص
سي کاَش اتؼاد تصًیش تش مثىای دسيویاتی Bilinearاستفادٌ شذ .تىاتشایه اتؼاد تصتايیش استفتاع ي شتذت متًج
تاصگشتی وُایی تا اتؼاد ومشٍ تًپًگشافی مًخًد تا لذست تفکیک مکاوی  1متش یکسان شذوذ .دس ادامتٍ لستمتی
اص تصًیش استفاع ي شذت مًج تاصگشتی متىاظش تتا آن تتٍ اتؼتاد  41پیکستل دس  41پیکستل تتش صدٌ شتذوذ
( ، templateتا تا تصًیش تًپًگشافی مًخًد اص مىطمٍ اوطثاق دادٌ شًوذ.
دي ػامل تمشیثی تًدن مختصات تٍ دلیل خطای دسیف  INSپس اص لطتغ شتذن ستیگىال GPSي حرتًس
ػًاسض صمیىی مشتً تٍ سطح دس تختش لثلتی مؼشفتی شتذوذ کُتذس سي پیشتىُادیثٍ تحتث دس متًسد آن-
َاپشداختٍ خًاَذ شذ .یک سي تٍ مىظًس ایداد اوطثاق تیه تصًیش استفتاػی تشیتذٌ شتذٌ ي ومشتٍ تًپتًگشافی
مًخًد اص مىطمٍ ،مطاتم دادن تصًیش تشیذٌ شذٌ تا استفاػات مشتً تٍ تماا خشکیَای خُتان است کتٍ تتٍ
دلیل صماوثش تًدن ي ویض سفتاسَای تکشاس شًوذٌ تًپًگشافی دس سطًح يسیغ امکانپتزیش ومتیتاشتذ .سي دیگتش
آوس کٍ تا داشته مختصات تمشیثی ًَاپیما تا استفادٌ اص دادٌَای  ،INSیک محتذيدٌ مدتاص تمشیثتی خُت
خستدًی محل اوطثاق مؼشفی شًد تا دس محذيدٌ مداص تٍ خستدًی محل دلیك حرًس ًَاپیما پشداختٍ شًد.
لزا میتًان تا تًخٍ تٍ ومًداس شکل  1ي تا دس وظش گشفته تاصٌ صماوی مًسد ویاص تتیه َتش تاسمحاستثٍ مختصتات
دلیك يسيدی تشای  ،INSتٍ تؼشیف اتؼتاد مىاستة تتشای محتذيدٌ خستتدً پشداخت  .محتذيدٌ مدتاص تؼشیتف
شذَثشای حرًس ًَاپیما دس ایه ممالٍ تشاتش تا  140متش ( 140پیکسل اص َش طتشف متیتاشتذ .دس ایته حالت
حذيدا َش یک دلیمٍ یکثاس ویاص تٍ تشداش مختصات ي محاسثٍ مًلؼی خذیذ تشای ًَاپیما اس  .اما دس وتتایح
تٍ دس آمذٌ دس اوتُای ممالٍ مشاَذٌ میشتًد کتٍ ستشػ پتشداص الگتًسیتم پیشتىُادی خُت محاستثٍ
مًلؼی دلیك ًَاپیما اص  5ثاویٍ َم کمتش میتاشذ .تىاتشایه میتًان اتؼاد محذيدٌ خستدً سا تٍ میضان صیتادی
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کاَش داد ،صیشا خطای ایداد شذٌ دس ایه تاصٌ صماوی کمتش اص  1متش ( 1پیکسل میتاشذ کٍ ایه امش خًد متی-
تًاوذ مًخة افضایش تیشتش سشػ محاسثات دس سي پیشىُادی شًد.
ػامل مُم دیگشی کٍ تایذ اثش آن سا اص سيی تصًیش استفاػیثتٍ دست آمتذٌ اص لیتذاس حتزف ومتًد ،حرتًس
ػًاسض صمیىی مشتً تٍ سطح میتاشذ .تأثیش ایه ػامل دس شکل  2تٍ يضًح لاتل سؤی میتاشذ.

(ج)
(ب)
(الف)
شكل  . 2تصًیر مرتًط تٍ محديدٌ تریدٌ شدٌ از الف) تصًیر شدت مًج تازگشتی ،ب) تصًیر  DSMتٍ دست آمدٌ از دادٌَای
ارتفاعی لیدار ي ج) تصًیر  DEMتریدٌ شدٌ از ومشٍ تًپًگرافی

تٍ مىظًس حزف اثش  DSMدس شکل .2ب ي تًلیذ تصًیش استفاػی ػاسی اص َش گًوتٍ ػتًاسض ستطحی ،ستٍ
مشحلٍ صیش تش سيی دادٌَای لیضس حاصل اص لیذاس اػمال شذوذ:
 .1تشای یک ومطٍ تشداش شذٌ تًسط لیذاسحذاکثش امکان ثثت  6ممتذاس استفاػیمتفتايتًخًد داسد کتٍ
یکی اصدمیل آن يخًد تخلخل ي مىافز خالی دس شاخ ي تشگَای دسخ میتاشذ.پشتًی لیضس میتًاوذ
اص تامی تشگَا تا پاییهتشیه ومطٍ مشتً تٍ تىٍ دسخ چىتذیه ومطتٍ استفتاػی سا ثثت ومایتذ کتٍ
َمگی دس یک ساستای لاهم لشاس گشفتٍ تاشىذ .اص طشفی ،ممادیش استفاػی مشتً تٍ ستطح صمتیه ختاا
اغلة کمتشیه ممادیش استفاػی سا داسوذ .تىاتشایه آخشیه پشتًی دسیافتیتًسط لیذاس کٍ تتٍ پتاییهتتشیه
لسم دسخ وفًر کشدٌ اس تٍ ػىًان استفاع مشتً تٍ سطح صمیه خاا دس آن ومطٍ دس وظش گشفتٍ
میشًد .تا ایه يخًد َمچىان تؼذاد صیادی اص ممادیش استفاػی يخًد داسوذ کُثتٍ دلیتل تتشاکم تتامی
پًشش گیاَی ي یا حرًس ساختمانَا دس مىطمٍ ي  ...مشتً تٍ سطح صمیه خاا ویستىذ.
 .2دس ایه مشحلٍ تٍ حزف آثاس تالیماوذٌ اص  DSMتا استفادٌ اص دادٌَای شذت متًج تاصگشتتی پشداختتٍ
شذ.صیشا حرًس چتش گیاَی دس مىطمٍ تاػث ایداد پشاکىتذگی تتش سيی دادٌَتای تاصتاتشتی متیشتًد.
تىاتشایه شذت امًاج تاصگشتی اص مىاطك پًشیذٌ اص گیاٌ کمتتش اص ممتادیش تاصگشتتی اص مىتاطك تتذين
پًشش گیاَی میتاشذ کٍ ایه وتیدٍ سا میتتًان اص ممایستٍ تتیه تصتايیش .2التف ي .2ب تتٍ دست
آيسد.تىاتشایه اص تمامی ممادیش شذت متًج تاصگشتتی میتاوگیه گشفتتٍ شتذ ي ستپس تىُتا اص ممتادیش
استفاػی متىاظش تا پیکسلَایی اص تصًیش شذت مًج تاصگشتی کٍ ممذاسی تیشتش اص میتاوگیه داشتتىذ
دس تًلیذ تصًیش استفاػی مشتً تٍ صمیه ختاا استتفادٌ شتذَ .مچىتیه تتٍ مىظتًس محاستثٍ ممتادیش
استفاػی دس محل پیکسلَای حزف شذٌ ویض اص تشاص سطح ي دسيویاتی تیه ممادیش استفاػی مؼلًا تٍ
سي  Krigingاستفادٌ شذ .تا ایه حال َمچىان دس تشخی اص پیکسلَا ممادیش استفتاػی پتشت يختًد
داشتىذ .لزا مشحلٍ ای دیگش خُ حزف کامل اثش مشتً تٍ ػًاسض صمیىی مشتتً تتٍ ستطح اػمتال
شذ.
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 .3لذا آخش مشتً تٍ حزف اثش  ،DSMاستفادٌ اص تثذیل مًسفًلتًطی  Openingاست  .ایته تثتذیل تتا
استفادٌ اص المان ساختاسی 15تؼشیف شذٌ ،ممادیش دسخات خاکستشی تیشتش سا تؼذیل میکىتذ (شتکل
 . 3اص آودا کٍ استفاػات تیشتش ویض تا دسخات خاکستشی تیشتشی ومتایش دادٌ متیشتًوذ ي اص ممتادیش
مشتً تٍ سطح صمیه خاا ديس َستىذ ،لزا ایه تثذیل تاػث تؼذیل ممتادیش پیکستلَتای مشتتً تتٍ
چتش گیاَی ي ػًاسض ساخ دس تشش میشًد.

شكل  .3الف) ممادیر درجات خاکستری یک پريفیل خطی از تصًیر ،ب) مًلعیت لرارگیری المان ساختاری دایريی
تر ريی درجات خاکستری پريفیل تٍ مىظًر اوجام عملیات  ،Openingج) وتیجٍ حاصل از اعمال ][4Opening

تٍ دلیل شکل دایشيی چتش گیاَی تشای َش دسخ یا تًتٍ دس تصايیش استفاػی اختز شتذٌ تًستط لیتذاس ،اص
شکل َىذسی دایشٌ تشای تشکیل المتان ستاختاسیمًخًد دس ایته ممالتٍ استتفادٌ شتذ .دس ضتمه اتؼتاد المتان
ساختاسی تایذ تٍ گًوٍ ای تاشذ کٍ تتًاوذ اغلة ممادیش استفاػی پشت سا تؼتذیل ومایتذ ي اص طشفتی آومتذس تتضسگ
وثاشذ کٍ مىطمٍ سا تیش اص حذ َمًاس ومایذ ي تغییشات خضهی استفاػی کٍ ػامتل اصتلی شىاستایی مًلؼیت دس
مىاطك َمًاس اس سا اص تیه تثشد .لطش المان ساختاسی دایشيی تٍ کاس سفتٍ دس ایه ممالٍ تٍ صًست تدشتی تشاتتش
تا  21دسصذ اص اتؼاد متًسط محذيدٌ تشیذٌ شذٌ تٍ دس آمذ .لزا دس ایه ممالٍ کٍ محذيدٌ تشیذٌ شذٌ اتؼتادی
مؼادل  41پیکسل دس  41پیکسل داسد ،المان ساختاسی لطشی مؼادل  8پیکسل خًاَذ داش .
پس اص حزف اثش  DSMاص سيی تصًیش استفاػی تشداش شذٌ تًسط لیذاس ،اکىًن َذف ایداد اوطثتاق تتیه
تصًیش تشیذٌ شذٌ اص لیذاس ي محذيدٌ متىاظش دس وظش گشفتٍ شذٌ اص ومشتٍ تًپتًگشافی است  .تىتاتشایه دس اودتاا
ػملیات اوطثاق تیه تصايیش مزکًس ،ممادیش استفاػی پشت حزف شذٌاوذ ي امکان تطاتك تا تامتشیه دل ي صح
فشاَم شذٌ اس  .خُ اوداا ػملیات تطاتك اص ممایسٍ ضشایثُمثستگی تیه ممادیش استفاػی تصًیش تشیذٌ شتذٌ
ي ممادیش استفاػی متىاظش تا ومشٍ تًپًگشافی استفادٌ شذ .يلًع تیشتشیه َمثستگی مثث (تتا دس وظتش گتشفته
ػالم تیه دي تصًیش واا تشدٌ شذٌ دس َش ومطٍ وشان دَىذٌ محل پشياص ًَاپیما خًاَذ تًدَ .متاوطًس کتٍ دس
شکل  4مشاَذٌ میشًد ،میتًان تفايت تیه تصًیش استفاػی تٍ دس آمذٌ اص دادٌَای لیذاس سا پتیش اص اودتاا
َش گًوٍ پشداص (.4الف ي پس اص اػمال سي پیشىُادی (.4ب مشاَذٌ ومًد .محذيدٌ متىاظش تصًیش تشیتذٌ
شذٌ اص سيی ومشٍ تًپًگشافی ویض دس ایه شکل (.4ج آيسدٌ شذٌ اس .
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(الف)
(ج)
(ب)
شكل  .4ممایسٍای تیه الف) تصًیر  DSMتٍ دست آمدٌ از دادٌَای ارتفاعی لیدار ،ب) وتیجٍ حاصل از تثدیل مًرفًلًشی تر
ريی تصًیر  DSMج) تصًیر DEMمرتًط تٍ مىطمٍ مًرد مطالعٍ .تا ممایسٍ تصری تیه اشكال فًق ،امكان اوطثاق تیه دي
تصًیر "ب" ي "ج" تیشتر از دي تصًیر "الف" ي "ج" است.

تٍ مىظًس اػمال پشداص َای مشتً تٍ  TRNي اوداا ممایسات مشتً تتٍ دلت ي صتح ي صمتان اودتاا
آوالیضَا ،تشوامٍای تح صتان تشوامٍوًیسی متلة وًشتٍ ي اخشا شذ .وتتایح اساهتٍ شتذٌ دس ختذيل  1تتش مثىتای
اخشای تشوامٍ مزکًس تا استفادٌ اص دادٌَای لیذاس مشتً تٍ  100مىطمٍ َمًاس ي  100مىطمٍ وتاَمًاس تتش سيی
سیستمی تا پشداصوذٌ دي َستٍای  2/8 GHzاص وًع ایىتل میتاشذ .سشػ متًسط اخشای تشوامٍ مزکًس تش سيی
ایه سیستم تشاتش تا  2/78ثاویٍ تشای َش کذاا اص  200تصًیش مًسد مطالؼٍ تٍ دس آمذ .تا تًختٍ تتٍ صمتان تتٍ
دس آمذٌ تشای اوداا محاسثات ي اطالػات حاصل اص ومًداس شکل  1میتًان گف کٍ حذاکثش میتضان خطتای
دسیف مشتً تٍ مًلؼی یاتی تًسط INSومیتًاوذ اص ممذاس  1متش تدايص ومایذ .تىاتشایه اگش دس َش تتاس اختشای
ایه تشوامٍ ،تىُا  10پیکسل اص اطشاف مختصات تٍ دس آمذٌ تًسط INSتٍ ػىًان محذيدٌ مدتاص خستتدً دس
وظش گشفتٍ شًوذ ،مًلؼی وُایی ًَاپیما تا سشػ تیشتشی تٍ دس خًاَذ آمذ.
وتایح تٍ دس آمذٌ وشان میدَىذ کٍ اگشدس استخشاج استفاع صمیه خاا اص وشاافضاسَای سایح دس ایه صمیىٍ
ماوىذ  CFE ،GRASSي یا  TerraScanاستفادٌ شًد ،ضتشیة َمثستتگی متًستط دس محتل اوطثالتصتايیش دس
مىاطك واَمًاس تشاتش تا  0/91ي دس محل اوطثاق تصايیش دس مىاطك َمًاستمشیثا تشاتش تا 0/37خًاَذ تتًد .ممتادیش
واا تشدٌ شذٌ تشای سي پیشىُادی تٍ تشتیة تشاتش تا  99%ي  94%خًاَىذ تًد .دس مًسد صمان مًسد ویاص خُت
حزف آثاس مشتً تٍ  DSMتا استفادٌ اص وشاافضاسَای مزکًس ویض تٍ طًس متًسط تتشای َتش یتک اص تصتايیش تتٍ
 6/01ثاویٍ صمان ویاص تًد .ممایسٍای تیه وشاافضاس  GRASSتٍ ػىتًان صتحیحتتشیه وتشاافتضاس مًختًد ي سي
پیشىُادی دس ایه ممالٍ دس خذيل  1آيسدٌ شذٌ اس .
جديل  .2ممایسٍ تیه وتایج حاصل از ريش پیشىُادی ي ورمافسار GRASSتر ريی  122تصًیر مًرد
مطالعٍ
GRASS

سي

پیشىُادی

متًسط ضشیة َمثستگی

0/640

0/965

سشػ (ثاویٍ

2/78

6/01

صح (%

67/50

94/50

متًسط خطا (تش حسة پیکسل

0/74

0/82
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دس مًسد وحًٌ محاسثٍ صح سي َا میتًان اص وسث تیه مًاسدی کتٍ مًلؼیت دسست ي دس محتذيدٌ
مداص خستدً دادٌاوذ تٍ تؼذاد کل مًاسد ( 200تصًیش استفادٌ ومًد .صیشا دس تشخی متًاسد ختًاب مشتتً تتٍ
مًلؼی ًَاپیما دس گًشٍَای محذيدٌ مداص خستدً يالغ میشًد ياص محل يالؼی آن فاصلٍ داسد کٍ تٍ دلیتل
سفتاس تکشاسشًوذٌ تًپًگشافی اس ي احتمال سخ دادن آن دس مىاطك َمتًاس تیشتتش است  .ممتذاس صتح سي
پیشىُادی تا  189اوطثاق صحیح تشاتش تا  94/50%تٍ دس آمذ ي تیشتشیه صح تشای سٍ وشاافضاس وتاا تتشدٌ
شذٌ تا 135ػذد اوطثاق صحیحثشاتش تا  67/50%ي مشتً تٍ وشاافضاس  GRASSمیتاشذ.
دس مًسد محاسثٍ ػذا دل (خطا ی سي َا میتًان اص مؼیاس خاتدایی پیکستلَتا ي ػتذا تطتاتك کامتل
تصًیش تشیذٌ شذٌ تا ومشٍ تًپًگشافی دس مًاسد صحیح استفادٌ ومًد .تىاتشایه متًاسدی کتٍ دس مشحلتٍ لثتل تتٍ
ػىًان واصحیح شىاختٍ شذٌ تًدوذ سا کىاس گزاشتٍ ي سپس تٍ محاسثٍ خطا تش سيی مًاسدی کٍ صتحیح تًدوتذ
پشداختٍ شذ .ایه پذیذٌ میتًاوذ تٍ دلیل خاتدایی ػًاسض استفاػی دس مشحلتٍ اػمتال تثتذیل مًسفًلتًطی ي یتا
مًاسدی اص ایه لثیل تاشذ .خطای میاوگیىشي پیشىُادی تش سيی  189تصًیش صحیح مًسد مطالؼتٍ تتامدمًع
 155پیکسل خطا ،تشاتش تا  0/82پیکسل تٍ دس آمذ (دل صیشپیکسل تٍ دس آمذ .خطتای میتاوگیه سي
 GRASSتٍ ػىًان صحیحتشیه وشاافضاس مًخًد دس تیه سٍ وشاافضاس واا تشدٌ شذٌ ،تا مدمتًع  100پیکستلخطا
تش سيی  135تصًیش صحیح ،دس حذيد  0/74پیکسل تٍ دس آمذ .لزا دل مًلؼی یاتی دس استفادٌ اص وشاافضاس
 GRASSوسث تٍ سي پیشىُادی ممذاس تیشتشی سا وشان میدَذ کٍ الثتٍ ایه میضان دل دس مماتل صتح
پاییهتش مشتً تٍ ایه سي لشاس گشفتٍ اس .
دس مدمًع میتًان سي پیشىُادی دس ایه ممالٍ سا تٍ ػىًان سشیغتشیه ي تا تیشتشیه لاتلیت اطمیىتان
وسث تٍ دیگش وشاافضاسَای مًخًد دس ایه حًصٌ واا تشد کٍ داسای لاتلی غلثتٍ تتش مشتکالت واشتی اص ستطًح
َمًاس تًپًگشافی میتاشذ ي خًاب لاتل لثًلی دس ػملیات اوطثاق تش سيیتًپًگشافیَای مختلف میدَذ.

 -4وتیجٍگیری
دس ایه ممالٍ سيشی خذیذ تٍ مىظًس اوطثاق دلیك ي سشیغ دادٌَای لیذاس تا دل صیشپیکستل ي صتحتی دس
حذيد  95%اساهٍ شذ تا دس صًست ػذا دستشسی تٍ دادٌَای  GPSتٍ دمیلی ماوىذ يلًع خطای  Cycle Slipي
یا اػمال خطا تش سيی دادٌَای کذ  C/Aمشتً تٍ GPSدس تحشانَای وظتامیَ ،مچىتان امکتان مًلؼیت یتاتی
سکًَای ًَایی ماوىذ ًَاپیما ي  ...يخًد داشتٍ تاشذ.اص آودا کٍ دلیل اصلی ػذا اوطثاق تصًیش حاصتل اص دادٌ-
َای استفاػی دسیاف شذٌ تًسط لیذاس ي ومشٍ تًپًگشافی مىطمٍ مشتً تٍ اثش  DSMي ػًاسض ستاخ دست
تشش ماوىذ ساختمانَا ،دکلَا ي یا حتی کاتلَای تشق میتاشذ ،لزا دس ایه ممالٍ تٍ مؼشفی مشاحلی پتشداختیم
کٍ طی آنَا میتًان افضایش محلی ممادیش استفاػی واشی اص ایه ػًاسض سا تتٍ حتذالل ختًد سستاوذ .دس ايلتیه
مشحلٍ کاَش وًیض استفادٌ شذٌ دس ایه ممالٍ تتٍ مىظتًس حتزف وًیضَتای محلتی ،اص تثتذیل يیًلت گسستتٍ
استفادٌ شذ .مشاحل دیگش کاَش وًیض کٍ دس ایه ممالٍ تٍ مؼشفتی آنَتا پشداختتٍ شتذ ػثاستىتذ اص :استتفادٌ اص
ممادیش تاصتاب وُایی ثث شذٌ تًسط لیذاس ،استفادٌ اص دادٌَای کمکی مشتً تتٍ شتذت متًج تاصگشتتی ي دس
وُای اػمال تثذیل مًسفًلًطی  .Openingدس ضمه دس ایه ممالٍ سٍ پاسامتش میتضان تغییتشات استفتاػی ستطح
صمیه ،چگالی وما تشداشتی تًسط لیذاس ي اتؼاد پشيفیتل تشداشتتٍ شتذٌ تًستط لیتذاس تتٍ ػىتًان مُتمتتشیه
پاسامتشَای مإثش تش ػملیات اوطثاق دس فشآیىذ  TRNمؼشفی شذوذ.
دس وُای تٍ تشسسی وتایح تٍ دس آمذٌ اص سي پیشىُادی ي وشاافضاسَای مختلف پشداختتٍ شتذ کتٍ تتش
سيی  200تصًیش تا ششایط مختلف تًپًگشافی اػمال شذوذ .تیشتشیه صح دس تتیه وتشاافضاسَتای مًختًد تتا
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 اص سي پیشتىُادی لتشاس94/50%  میتاشذ کٍ دس مماتتل صتحGRASS  مشتً تٍ وشاافضاس67/50% ممذاس
- ممذاس کمتشی سا وشتان متیGRASS  دل سي پیشىُادی دس مماتل سي،1  تا تًخٍ تٍ ممادیش خذيل.داسد
 سشػ سي پیشتىُادی دس. دَذ کٍ ایه پاسامتش تش اسا ممایسٍ تیه خطاَا دس مًاسد صحیح صًست پزیشف
 لتزا سي. تشاتش سشیؼتش اص وشاافضاسَای مًخًد دس ایه صمیىٍ متیتاشتذ2 استخشاج مًلؼی ًَاپیما ویض تیش اص
 لاتلی اطمیىان تیشتشی ویض وسث تٍ سایش وشاافضاسَای مًخًد،اساهٍ شذٌ دس ایه ممالٍ ػاليٌ تش سشػ تیشتش
اص خًد وشان میدَذ ي میتًاوذ تٍ ػىًان گضیىٍ مؼتثشتشی دس مًلؼی یاتی آوتی ًَاپیمتا متًسد استتفادٌ لتشاس
.گیشد

 پاوًشت-5
1. Light Detection and Ranging (LiDAR)
2. Global Positioning System (GPS)
3. Inertial Navigation System
4. Terrain Contour Matching
5. Kalman Filter
6. Sandia Inertial Terrain-Aided Navigation
7. Drift Error
8. Digital Surface Model

9. Point Cloud
10. Bare-earth
11. Digital Elevation Model
12. Intensity
13. Terrain Referenced Navigation
14. Canopy
15.Structure Element
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