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 چکیدٌ :
هذل سلَهی صهیي اص خولِ هْوتشیي هحصَالت فتَگشاهتشی ٍ سٌدص اص دٍس است وِ پایِ تسیاسی اص پشٍطُ ّای واستشدی هی تاضذ. 

فتَگشاهتشی تشد وَتاُ سٍضی است وِ تَاًایی ایداد هذل سِ تؼذی دلیك سا تا استفادُ اص تصاٍیش دٍ تؼذی دس اختیاس واستش لشاس هی دّذ. 

هی پشداصد.تٌاتشایي دس تحمیك حاضش هَضَػاتی ّوچَى ًحَُ  پُپادهذل سلَهی سغح حاصل اص تصاٍیش سلَهی  ایي همالِ تِ تَلیذ

 پُپادتصَیشتشداسی هٌاسة، ًحَُ تَلیذ هذل سلَهی صهیي ٍ تخویي دلت ّای آًْا هَسد تشسسی لشاس گشفتِ است. دس ایي تحمیك اص تصاٍیش 

تصَیشتشداسی ضذُ استفادُ ضذُ است. هذل سلَهی سغح اتش ًمغِ ای تَلیذ ضذُ ٍ تا ًماط چه صهیٌی اسصیاتی  وِ تا دٍستیي غیشهتشیه

دلت گشدیذُ است. تش ایي اساس هیضاى خغاّای هذل سلَهی تا فشهت اتش ًمغِ تا استفادُ اص تصاٍیش  تِ دست آهذ. تٌاتش تحمیك اًدام ضذُ 

 ٍخَد داسد. پُپادضسي همیاس ٍ تؼییي هَلؼیت دلیك ػَاسض حاصل اص تصاٍیش َّائی اهىاى تْیِ ٍ تِ سٍصسساًی ًمطِ ّای ت
 

 هذل سلَهی سغح، پْپاد ، اتشًمغِ َای کلیدی :ياژٌ
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 مقدمٍ -1

تصَیش یه اتضاس واساهذ ٍ هَثش است وِ اهىاى اًذاصُ گیشی ٍ اخز دادُ اص آى ٍخَد داسد. تِ ػثاست دیگش تا اخذز ػىذو ٍ   

آى هی تَاى اعالػات سَدهٌذی اص هٌغمِ هَسد ًظش اخز ًوَد. یىی اص سٍش ّایی وِ اهىاى اًذاصُ گیشی ٍ تفسیش تفسیش

سا اص عشیك تصَیش هی دّذ فتَگشاهتشی است وِ ایي واس سا اص عشیك ایداد هذل دلیك سِ تؼذی هٌغمِ هَسد ًظش اًدذام  

ی هختلفی اص ػلَم وِ ًیاص تِ اًذاصُ گیشی دلیذك اسذت  پیذذا    هی دّذ. ایي سٍش اهشٍصُ واستشدّای فشاٍاًی دس حَصُ ّا

وشدُ است. تا حضَس دٍستیي ّای غیش هتشیه ٍ پْپادّای ًمطِ تشداسی، ًحَُ تَلیذ هذل سلَهی صهیي ٍ اسصیذاتی دلذت   

هذی ضذَد   آًْا ّوَاسُ هَسد ًیاص تَدُ است.تِ هٌظَس تَلیذ هذل سلَهی سغح اتَهاتیه اص سٍش ّای تٌاظشیاتی استفادُ 

وِ سًٍذ تَلیذ آى تِ صَست ًوًَِ آٍسدُ ضذُ است. تِ هٌظَس اسصیاتی دلت هذل سلَهی سغح تِ ًماط چه ًیاص است وِ 

 اص عشیك ًمطِ تشداسی صهیٌی تِ دست آهذُ است.

 پُپاد فًق سبک فىايری وقشٍ برداری ًَایی تًسط  -2

ضًَذ فتَگشاهتشی َّایی تا اسذتفادُ اص   تَپَگشافی استفادُ هیتِ عَس هؼوَل سٍش ّایی وِ اهشٍصُ تشای تْیِ ًمطِ ّای 

تاضٌذ. اها دس تؼضذی اص   دٍستیي ّای هتشیه، استفادُ اص تصاٍیش هاَّاسُ ای، ًمطِ تشداسی صهیٌی ٍ یا استفادُ اص لیذاس هی

فادُ اص ایذي تىٌیذه ّذا    هَاسد اخشایی تذلیل هسائل ّضیٌِ، دستشسی، هدَصّای هَسد ًیاص، صهاى اًدام پشٍطُ ٍ غیشُ است

تاضین وِ ًِ تٌْا هتٌاسة تذا اتؼذاد    تاضذ. دس ایي هَاسد ًیاصهٌذ تِ یه سٍش هیسش ٍ همشٍى تِ صشفِ هی دٍس اص اًتظاس هی

هٌغمِ)ػاسضِ( ٍ سشػت تغییشات تاضذ تلىِ لذست تفىیه هىاًی هَسد ًظش سا ًیض تشآٍسدُ ًوایذ. تِ هٌظَس سفغ هطىالت 

تِ تاصگی تشای تْیِ ًمطِ ّای تضسي همیذاس اسذتفادُ گشدیذذُ اسذت، سٍش اخذز تصذَیش تَسذظ        فَق الزوش سٍضی وِ 

تاضذ. یه سیستن فتَگشاهتشی ّذَایی تذشد وَتذاُ     ٍسایل پشٍاص تذٍى سشًطیي یا ّواى فتَگشاهتشی َّایی تشد وَتاُ هی

گذشدد وذِ تذا حذذ      ای سَاس هی تاضذ وِ تش سٍی یه ٍسیلِ پشٍاص تذٍى سشًطیي تگًَِ ضاهل یه دٍستیي غیشهتشیه هی

 هوىي ًیشٍّای ٍاسد تش دٍستیي صفش گشدد ٍ دٍستیي دس حالت ایٌشسی لشاس گیشد.

 با فتًگرامتری ًَاپیما پُپاد             مقایسٍ فتًگرامتری  -3

خَاّین داضذت   دس فتَگشاهتشی تِ ٍسیلِ پْپاد تؼذاد تاالی تصاٍیش سا تِ ػلت اتؼاد سٌدٌذُ وَچه ٍ استفاع پشٍاص پاییي

ٍ دس ًتیدِ تشای خثشاى ٌّذسِ ضؼیف دٍستیي تصاٍیش ها تایذ پَضص عَلی ٍ ػشضی تیطتشی داضتِ تاضٌذ. دس همایسذِ  

تا دٍستیي ّای پیطشفتِ فتَگشاهتشی َّایی دٍستیي ّای پْپاد داسای ویفیت پذاییي تصذاٍیش هذی تاضذٌذ. ّوچٌذیي دس      

دس حذذ   payloadتَاى پشداصضی تسیاس تاال داسین. دس پْپادّای فَق سثه اهىاى  فتَگشاهتشی پْپاد ها ًیاص تِ سایاًِ ای تا

 چٌذ ویلَ هی تاضذ وِ تایذ تَخِ داضت تخص اػظن تاس تِ تاتشی تش هی گشدد تٌاتشایي تا هحذٍدیت ٍصى هَاخِ ّستین.

 وحًٌ تصًیربرداری -4

دسصذ ػشضذی هذی تاضذذ. ایذي هیذضاى پَضذص،        36دس صذ عَلی ٍ 66خشیاى واسی فتَگشاهتشی تش اساس پَضص ّای 

افضًٍی وافی سا تشای تَلیذ هذذل سلذَهی    86ٍ  66ٌّذسِ ضؼیف دٍستیي سا خثشاى ًوی وٌذ تش ایي اساس پَضص ّای 

 سغح هْیا هی ًوایذ.

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ -5

 اضذذ وذِ حذذٍدا دس   ّىتاس، سشصهیي ساحلی هىشاى، ٍالغ دس ضْشسذتاى چاتْذاس هذی ت    466هٌغمِ هَسد ًظش تِ ٍسؼت 

هختصات خغشافیایی تیست ٍ پٌح دسخِ ٍ تیست ٍ چْاس دلیمِ ػشض ضوالی ٍ ضصت دسخِ ٍ سی ٍ ّفت دلیمِ عذَل  

دسخٌَب ضشق وطَس، تش سٍی خلگِ ساحلی دسیای ػواى دس استاى سیستاى ٍ تلَچستاى ٍالغ گشدیذُ است. ایذي  ضشلی 

طْش، اص خٌَب تِ دسیای ػواى ٍ اص ضشق تذِ ضْشسذتاى وٌذاسن    ّای سشتاص ٍ ًیىضْشستاى اص سوت ضوال تِ ضْشستاى

 هطاّذُ ًوَد. 1هحذٍد است. هَلؼیت پلیگَى هٌغمِ هَسد هغالؼِ سا هی تَاى دس ضىل 
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 مًقعیت پلیگًن مىطقٍ مًرد مطالعٍ -1شکل

 جمع آيری وقاط کىترل زمیىی -6

هٌظَس اًدام هثلث تٌذی تصاٍیش ٍ ًماط چه تذِ هٌظذَس   ًماط صهیٌی تِ دٍ هٌظَس خوغ آٍسی گشدیذًذ. ًماط وٌتشل تِ 

ًمغِ صهیٌی تا استفادُ اص ًمطذِ تذشداسی صهیٌذی     136اسصیاتی دلت هثلث تٌذی ٍ دلت هذل سلَهی سغح. خوؼا تؼذاد  

ًمغِ تالیواًذُ  تذِ ػٌذَاى ًمذاط      36ًمغِ تِ ػٌَاى ًماط وٌتشل دس هحاسثات هثلث تٌذی ٍ 166خوغ آٍسی گشدیذًذ.

 س اسصیاتی دلت هثلث تٌذی ٍ هذل سلَهی سغح هَسد استفادُ لشاس گشفت.چه د

 UAVعملیات تصًیربرداری ًَائی با ديربیه ویکًن تًسط  -7

هیلی هتذش   18ٍ تا فاصلِ واًًَی  هگاپیىسل 24تا سصٍلَضي  5366Dتشای اًدام ػولیات تصَیشتشداسی اص دٍستیي ًیىَى 

استفادُ گشدیذ. اتتذا اعالػات هشتَط تِ عشاحی پشٍاص تِ ػٌَاى اعالػات اٍلیِ ٍاسد ًشم افذضاس ّذای هشتَعذِ دس ایسذتگاُ     

صهیٌی ّذایت وٌتشل پشًذُ هی ضًَذ. پو اص هؼشفی هطخصات پشٍاص، پشًذُ پشٍاص دادُ ضذ ٍ تذِ اتتذذای تلذَن عشاحذی     

 86ٍ عذَلی   66فشین تصَیش تا پَضذص ػشضذی    3866یذ ٍ ػولیات تصَیشتشداسی اًدام ٍ حذٍد تؼذاد ضذُ ّذایت گشد

تؼذاد سى ّای ّشیذه اص تصذَیشتشداسی ّذا ٍ هَلؼیذت      2اخز گشدیذ. دس ضىل  94هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس تیش هاُ سال 

 ًماط وٌتشل ًطاى دادُ ضذُ است.
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 وقاط کىترل زمیىیاودکس پرياز تصايیر ي مًقعیت  -2شکل 

 مثلث بىدی ي یکپارچٍ کردن تصايیر -8

دس پشًذُ، هَصاییه تصاٍیش GPSتا تَخِ تِ دس دستشس تَدى اعالػات هَلؼیت ٍ ٍضؼیت تمشیثی هشاوض تصَیش حاصل اص 

تْیِ ضذ. ًماط وٌتشل صهیٌی تِ ًحَی عشاحی گشدیذًذ تا ضوي فشاّن ًوَدى ضشایظ تذشای هثلذث تٌذذی ٍ سشضذىٌی     

 ى اسصیاتی ًتایح ٍ دلت سا ًیض فشاّن ًوایٌذ، ولیِ ًماط تِ صَست هسغحاتی ٍ استفاػی تَدًذ.اهىا

 
 قرائت وشاوٍ َای زمیىی در تصايیر -3شکل 

 پو اص سشضىٌی اتش ًماط ػىسی حاصل ضذُ ٍ تا پشداصش آى هی تَاى تِ اتش ًماط هتشاون دست یافت.
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 ابر وقاط بازسازی شدٌ -4شکل 

 مدل رقًمی سطح ي ارزیابی دقتتًلید  -9

تْیِ هذل سلَهی سغح تا استفادُ اص تَخیِ خاسخی تِ صَست اتَهاتیه اًدام هی ضَد ٍ دس عی ایي فشایٌذ هثلث تٌذی 

تصاٍیش اًدام ٍ ًماط ًاهٌظن استخشاج هی گشدد وِ تِ اتش ًمغِ هؼشٍفٌذ. تِ هٌظَس اسصیاتی دلت هذل سلَهی سذغح، اتذش   

[. تشای تشآٍسد دلذت دس  1ذ دسٍى یاتی ٍ خٌشالیضاسیَى ٍاسد ًگشدًذ]ًماط هالن لشاس هی گیشًذ تا خغاّای دیگشی ّواًٌ

آٍسدُ ضذذُ اسذت. اص همذادیش هٌذذسج دس ایذي       1ًمغِ چه استفادُ ضذُ است. ًتایح حاصل دس خذٍل  36ایي حالت اص 

 هذذل  5ٍخذَد داسد. دسضذىل    1:566خذٍل ًتیدِ گیشی هی ضَد اهىاى تْیِ اعالػات سِ تؼذی تذا دلذت اسذتاًذاسد    

لسذوتی اص استَفتذَی هٌغمذِ وذِ تذا اسذتفادُ اص تصذاٍیش ّذَائی سلذَهی پْپذاد تذِ سٍش             6سلَهی استفاػی ٍ دس ضىل 

، پیىسذل سذایض خشٍخذی    1:566فتَگشاهتشی اص ضْش هىشاى تْیِ گشدیذُ است هطاّذُ هی ضَد. همیذاس ایذي استَفتذَ    

 .فشین هی تاضذ 3866تصاٍیش دس هَصاییه  هتشٍ تؼذاد 116ساًتی هتش، استفاع پشٍاص  5گشفتِ ضذُ اصهَصائیه 

 مقدار متًسط ي میاوگیه باقیماودٌ َای خطا با وقاط چک -1جديل 

Z(m) Y(m) X(m)  

6.666 6.625 6.621 Min 

6.213 6.117 6.132 Max 

6.675 6.651 6.646 RMSE 

 
 مدل رقًمی ارتفاعی تصايیر -5شکل 
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 تُیٍ شدٌ از تصايیر ارتًفتً مًزائیک  -6شکل 

خغاّای هحاسذثِ   دس صَست استفادُ اص اتش ًمغِ تَلیذ ضذُ هی تَاى هٌحٌی هیضاى استخشاج ًوَد. تٌاتشایي تا استٌاد تِ

سلذذَهی، تذذا اسذذتفادُ اص فشهذذَل  ضذذذُ هذذذل سلذذَهی سذذغح، فاصذذلِ هٌحٌذذی هیذذضاى لاتذذل اسذذتخشاج اص هذذذل ّذذای    

[RMSE]CI=3.2899*DSM [3        لاتل هحاسثِ است. الصم تِ روش است تذش اسذاس فاصذلِ هٌحٌذی ّذای هیذضاى لاتذل ]

 [.2استخشاج ٍ تا استٌاد تِ استاًذاسدّای ایشاى همیاس ًمطِ خشٍخی لاتل هحاسثِ است]

 وتیجٍ گیری -11

 ًتایح ػوذُ ٍ تشخستِ حاصل اص ایي پشٍطُ ػثاستٌذ اص:

 .تا تَخِ تِ ًسثت پاییي تاص تِ استفاع، دلت استفاػی پاییي تش اص دلت هسغحاتی هی تاضذ 

        ًاٍتشی ایي پشًذُ ّا هی تایست تسیاس دلیك تاضذ صیشا هوىي است تاػث ایدذاد گذد دس تذیي ػىذو ّذا ٍ یذا

 ًَاسّای پشٍاصی گشدد.

 اص اتشًمغِ هذل سلَهی تٌاظشیاتی تِ خَتی صَست ًوی گیشد. هحل سایِ ّا اص ایي هٌذاعك تذِ    دس تخص ّایی

ضواس هی سٍد. تِ هٌظَس خثشاى ایي ووثَد استفادُ اص سٍش ّای اپشاتَسی )تشخستِ تیٌی(پشداصش تصذَیش، دس  

 ایي هحل ّا پیطٌْاد هی ضَد.

 ل سلَهی وف صهیي اص دیگش هَضَػات لاتذل تشسسذی   تشسسی اهىاى ٍیشایص اتش ًمغِ تِ هٌظَس دستیاتی تِ هذ

 هی تاضذ.
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Evaluate the accuracy of the digital elevation model derived from 

aerial images UAV 
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Abstract 

Digital terrain model is one of the most important products of photogrammetry and 

Remote Sensing that are the basis of many application projects .Short- range 

photogrammetry method has the ability to create accurate three-dimensional images 

to the users. This article is discussing the produce of digital surface models resulted 

from digital from digital images. In the present research, therefore, subjects such as 

how to generate digital terrain models and estimates of their accuracy is examined. 

In this study, the UAV images nonmetric imaging camera was used. Digital model 

of point cloud generated by the check land has been carefully evaluated 

.Accordingly, the errors of digital elevation model using point cloud format images 

were obtained. According to research conducted by the possibility of submission 

and update large-scale maps and aerial photographs to determine the exact position 

of the UAV. 

Key words: Digital Surface Model, UAV, point cloud  

 


