
  
  جمهوري اسالمی ایران

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
  سازمان نقشه برداري کشور

  
  ISO9001:2000سیستم مدیریت کیفیت استاندارد

    

افزار  با استفاده از نرم مثلث بندي عکسهاي اسکن شدهدستورالعمل  :نام مدرك
ERDAS-LPS  

  
  )1:25000برداري هاي  تبدیل مجدد نقشه/به روز رسانی: شمول کاربرد(

  

  :کدمدرك
  

وضعیت 
کنترل تصویب کننده تائید کننده تهیه کننده

اصغر میالن 
لک   فرهاد کیانیفر

زهرا کشمیري  -1
مسلم محمودي عنایت -2

  

نام ونام 
  خانوادگی

نماینده 
مدیریت

مدیر کل نقشه برداري هوایی و 
  فضایی

قومیر رئیس اداره پردازش تصاویر -1
  بندي هواییکاردان اداره مثلث  -2

  
سمت

  
تاریخ 
وامضاء

.معتبر است   (E & E)در نرم افزار سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه بردارين مدرك ای



  
  

  مقدمه
  

  . باشد یم ERDAS-LPSبا استفاده نرم افزار  مثلث بندي عکسهاي آنالوگ اسکن شده دستورالعمل  ي حاضر مجموعه
  

  و فضایی یوائبرداري هاداره کل نقشه                                                                                                      
  یاداره پردازش تصاویررقوم                                                                                                      

  1392ماه  خرداد
  

  
  



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

ISO9001:2000استاندارد -تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه برداري کشور...............................14از3صفحه  

 Error! Unknown switch( میکنـ  یرا اجـرا مـ   Start ،LPS 2011يطریق منواز  ERDAS2011نرم افزار  جهت اجراي

argument.(.
  

ندوزیوToolbarنرم افزار در  ير اجرایمس1شکل 
  

 Error! Unknown( باز خواهد شـد ) LPS Project Managerپنجره (LPSهمراه برنامه  ERDASن صورت برنامه یدر ا

switch argument.(.  
  

  LPSیاصلنمایش پنجره  2شکل 

  .می باشدر یز امکان پذین ERDASي نامهیق براز طرLPS Project Managerبه پنجره  یدسترس
  



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

  ISO9001:2000استاندارد -برداري کشورتحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه ...............................14از4صفحه  

  ERDASیصله اازپنجرLPSنمایش دسترسی به ماژول   3شکل 

  .می نماییم انتخابمورد نظر را  BLKفایل نام و مسیر  File\Newاز مسیر  LPSماژول در صفحه اصلی 
  

  
BLKفایل  ایجادنماي پنجره  4شکل 

  .آن پنجره اي مانند شکل زیر ایجاد می گرددپس از 

1
2



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

  ISO9001:2000استاندارد -برداري کشورتحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه ...............................14از5صفحه  

  
انتخاب نوع سنجندهنمایش  1شکل 

  
ر روي       Geometricدر قسـمت  .قـرار مـی دهـیم    Cameraدر این پنجره بایستی نوع سنجنده انتخاب گردد گزینه بـاال را ـب

Model      الوگ اسـکن شـده گزینـه و در صـورتی کـه تصـاویر دوربینهـاي رقـومی باشـد        Frame Cameraدر مورد تصاویر آـن
Digital Camera  پـس از انتخـاب گزینـه     .انتخاب می گـرددOK   پنجـرهBlock Property Setup      بـاز مـی گـردد کـه در آن

  .بایستی سیستم مختصات مورد نظر را وارد نمود

  
  معرفی سیستم مختصات 6شکل

و همچنین زون مورد نظر را انتخاب می  WGS84و بیضوي  UTMرا انتخاب نموده سپس در پنجره ایجادي   Setگزینه 
  )لمطابق شکل زی( .نماییم



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

  ISO9001:2000استاندارد -برداري کشورتحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه ...............................14از6صفحه  

  
  سیستم مختصاتمعرفی  7شکل

  
  .تا پنجره اي مانند شکل زیر ایجاد گردد. را انتخاب می نماییم OKپس از معرفی آن گزینه 

  
  تنظیمات دوربین 8شکل

  .عدد مقیاس عکس بدست می آید)*متر(ارتفاع متوسط پروازاز طریق فاصله کانونی 
6119=40000*15324/0  

، پروژه مورد نظر ساخته OKبا زدن . را انتخاب می نماییم RC10.camراانتخاب نموده و فایل  New Cameraگزینه 
  .شود یم

  
  

ارتفاع متوسط پرواز



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

  ISO9001:2000استاندارد -برداري کشورتحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه ...............................14از7صفحه  

  معرفی عکسها
را انتخـاب و یـا    Add Frameزیـر شـاخه    Editدر مرحله بعد عکسهاي مورد نظر را وارد می نماییم براي این منظـور گزینـه  

از مسـیر مـورد نظـر عکسـها     قـرار داده و   Tiffرا بـر روي   Files of typeدر پنجـره ایجـادي  را انتخـاب مـی نمـاییم    ایکـون  
  .فراخوانی گردند

  
  ر در پروژهیاضافه نمودن تصاو 9شکل 

  عکسهاد هرم یتول

قرمز می باشد که نشـاندهنده عـدم وجـود     Pyrدر این مرحله براي عکسها پیرامید میسازیم با توجه به شکل زي در زیر ستون 
ع قرمـز کلیـک نمـوده تـا پنجـره                گ مـی گـردد بـدین منظـور بـر روي مرـب پیرامید عکس می باشد که پس از ایجـاد آن سـبز رـن

Compute Pyramid Layers   باز گردد سپس گزینهAll Images Without Pyramid     راي عکسـها را انتخاب می نماییم تـا ـب
  .یجاد گرددفایل پیرامید ا



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

  ISO9001:2000استاندارد -برداري کشورتحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه ...............................14از8صفحه  

  
  ایجاد هرم عکسها 10شکل 

  توجیه داخلی 
در این مرحله عکسها بایستی توجیه داخلی گردند بدین منظور در پنجره اصلی در قسمت پـایین صـفحه بـر روي مربـع قرمـز      

   .رفته کلیک می نماییم تا پنجره زیر باز گردد .Intرنگ زیر 

  
  نمایش پنجره توجیه داخلی 11شکل 

  .را انتخاب می نماییم تا پنجره مطابق شکل زیر گسترش یابدایکون  Viewer Fiducial Locatorدر قسمت 



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

  ISO9001:2000استاندارد -برداري کشورتحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه ...............................14از9صفحه  

  
  نمایش پنجره ثبت فیدوشال مارکها 12شکل 

  

ر روي عکـس محـل     با استفاده از ایکون  سپس بر روي هر کدام از فیدوشال مارکها رفته آن را انتخاب نموده و سپس ـب
ر     پس ا. آن را ثبت می نماییم ه طـور اتوماتیـک ـب ز ثبت دو فیدوشال مارك ، فیدوشال مارکهاي بعدي با انتخاب نام آنها کرسر ـب

و را انتخـاب نمـوده    Nextپس از ثبت تمامی فیدوشال مارکها براي توجیه داخلی عکـس بعـدي گزینـه    . روي آن قرار می گیرد
  .مراحل تکرار می گردد

  
  توجیه مطلق

ک بر یاکلیو  Editياز منو   … point measurementنهیگز  LPSصفحه اصلی نرم افزار به منظور توجیه مطلق عکسها در 
 Error! Reference source(گـردد   یبـاز مـ   Select Point Measurment Toolتحت عنـوان   يا پنجرهي نهیگزي رو

not found. (طیو وارد محClassic Point Measurment Tool میشو یم.  



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

  ISO9001:2000استاندارد -برداري کشورتحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه ...............................14از10صفحه  

  
  point measurementپنجره  13شکل 

  
، مختصات Xکه به صورت شماره نقطه، مختصات ) مختصات نقاط پیریک(در این مرحله فایل نقاط کنترل زمینی عکسها

Y و ارتفاعZ را انتخاب می نماییم بدین منظور ایکون  .می باشد را بایستی وارد نماییم.  

  
  ل نقاطیفاطریق کردن نقاط کنترل از  معرفی14شکل

   .را می زنیمOK.در پنجره ایجادي را مطابق شکل فوق تنظیم می نماییم



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

  ISO9001:2000استاندارد -برداري کشورتحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه ...............................14از11صفحه  

  
  point measurementکلی پنجره ماين 15شکل

 سـپس  .بر روي هر نقطه رفته و به صورت تقریبـی و دو بعـدي ثبـت مـی گـردد     . می گرددلیست نقاط در پایین پنجره نمایش 
 Selectتحت عنوان  يا پنجرهي نهیگزي ک بر رویاکلیو  Editياز منو   … point measurementنهیگزپنجره را بسته و 

Point Measurment Tool   گـردد   یبـاز مـ)Error! Reference source not found. ( طیو وارد محـStereo Point 

Measurment Tool میشو یم.  

  
  point measurementپنجره  16شکل 



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

  ISO9001:2000استاندارد -برداري کشورتحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه ...............................14از12صفحه  

  
  point measurementکلی پنجره ماين 17شکل

  

 Edit Triangulation(      سـپس ایکـون    .گـردد قرائت می در این مرحله بر روي هر نقطه رفته و به صورت سه بعدي 

Properties (میکن یم میر تنظیرا به صورت ز یالزم جهت سرشکن يپارامترها .  

  
  سرشکنی معرفی پارامترهاي 18شکل

  



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

  ISO9001:2000استاندارد -برداري کشورتحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه ...............................14از13صفحه  

  .انتخاب نموده تا مدل حل گردد Runگزینه 

  
  يج مثلث بندینتا ي خالصه19شکل 

  
  .گزارش میزان خطاي نقاط قابل دسترسی می باشد Reportبا انتخاب ایکون 

  
  يج مثلث بندینتا گزارش20شکل 

  
  .پس از اتمام کار پنجره را می بندیم



  ERDAS-LPSافزار با استفاده از نرم تبدیل عوارض فتوگرامتريدستورالعمل :نام مدرك
:کدمدرك

  ISO9001:2000استاندارد -برداري کشورتحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه ...............................14از14صفحه  

  
  نماي مدل ایجادي21شکل 

  
  

   Start feature collection Applicationنمایش پنجره 22شکل 
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