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 چکیذه :
ّبی ای اعت. اهزٍسُ اکثز ؽزکتای ٍ بخصَؿ تصبٍیز اعتزیَ هبَّارُعبسی یکی اس هْوتزیي هزاحل پزداسػ تصبٍیز هبَّارُي هزخغسهی

کٌٌذ. اهب اس آًدب کِ تَلیذ تَابغ رؽٌبل بزای ّز عبسی اعتفبدُ هیای اس تَابغ رؽٌبل بزای سهیي هزخغتَلیذ کٌٌذُ تصبٍیز اعتزیَ هبَّارُ

گیزد، در ػول ػالٍُ بز خغبی هغلك ایي تَابغ، بیي تَابغ رؽٌبل ایي تصبٍیز  یک ًَع خغبی ًغبی ًیش عَر خذاگبًِ اًدبم هیتصَیز بِ 

ی هغزح بزای تصحیح بؼذی بِ ًظز هیزعذ کِ ببیذ تصحیح ؽَد. ایذُبیٌی ٍ اعتخزاج هختصبت عٍِخَد دارد کِ بزای اّذاف بزخغتِ

تَاًٌذ بِ صَرت اتَهبتیک ًمبعی را ًمبط هتٌبظز ػکغی اعت. درحبل حبضز اپزاتَرّبی بیٌبیی رایبًِ هی ًغبی ایي تَابغ، اعتفبدُ اس

اعتخزاج ٍ تٌبظزیببی کٌٌذ؛ اهب تٌبظزیببی ایي ًمبط بب اؽتببّبتی ّوزاُ ّغتٌذ کِ ببیغتی اس چزخِ هحبعببت تصحیح ًغبی ضزایب تَابغ 

یح ًغبی تَابغ رؽٌبل ٍ ّوچٌیي حذف ّوشهبى اؽتببّبت تٌبظزیببی، الگَریتن رؽٌبل حذف ؽًَذ.  در ایي تحمیك بزای تصح

RANSAC+RPC ُای پیؾٌْبد دادُ ؽذُ اعت. ًتبیح بذعت آهذُ بز رٍی سٍج تصبٍیز هبَّارGeoEye1  اس هٌغمِ ؽْزی لن ٍ تصبٍیز

ای اس هَفمیت ببالیی ًغبی پبیذار تصبٍیز هبَّارُدّذ اگزچِ ایي اعتزاتضی بزای تَخیِ اس هٌغمِ رٍدّي ًؾبى هی IRS P5ای هبَّارُ

 بزخَردار اعت، اهب هیشاى تبثیز تصحیحبت رٍی ًمبط عِ بؼذی ببسعبسی ؽذُ در حذ سیز پیکغل اعت.
 

  ، ؽٌبعبیی اؽتببّبت تٌبظزیببی.RANSAC+RPCای، تَابغ رؽٌبل، تصحیح ًغبی تَابغ رؽٌبل، تصبٍیز اعتزیَ هبَّراُ های کلیذی :واصه
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 هقذهه -1

عیبسی  ّبعت. سهییي هزخیغ  عبسی آىای، بحث سهیي هزخغّبی تصبٍیز اعتزیَ هبَّارُیکی اس هْوتزیي هزاحل پزداسػ

ّیبی  گییزد. هیذل  ّبی ریبضیی اًدیبم هیی   کی ٍ دیگزی هذلّبی فیشیای بب دٍ رٍػ، یکی بِ کوک هذلتصبٍیز هبَّارُ

ػوذتب بز اعبط ٌّذعِ تصَیز بزداری، پبراهتزّبی کبلیبزاعیَى عٌدٌذُ ٍ هؼبدالت ؽزط ّن خغی ًَؽیتِ  کِ فیشیکی 

 ٍ ییب اهٌیتیی در اختییبر    ّب بِ دالیل التصبدی، کبّؼ پیچیذگیؽًَذ اس دلت ببالتزی بزخَردار ّغتٌذ. اهب ایي هذلهی

 .[1]کبربزاى لزار ًوی گیزًذ

ّیبی هبتٌیی بیز تَابیغ     ؽًَذ، هیذل تِ هیای بِ کبر گزفعبسی تصبٍیز هبَّارُّبی دعتِ دٍم کِ بزای سهیي هزخغهذل 

ّغتٌذ  یبضیتَابغ رؽٌبل، تَابغ رببؽذ. هی 1ریبضی ّغتٌذ. یکی اس هؼزٍف تزیي ٍ پزکبربزدتزیي ایي تَابغ، تَابغ رؽٌبل

تَابیغ   يیی ا بیضیزا  ی،ا هبَّارُ زیاهزٍسُ بِ ّوزاُ تصبٍ .[2] کٌٌذ یرا بزلزار ه یٍ ػکغ یٌیهختصبت سه يیارتببط ب ؛کِ

ؽیَد کیِ اس تَابیغ رؽیٌبل بیزای سهییي       ای دییذُ هیی  در حبل حبضز کوتز عٌدٌذُ .ؽًَذ یکبربز لزار دادُ ه بریدر اخت

 تیَاى عیبدگی ٍ کیبّؼ عیغح    ای اعتفبدُ ًکٌذ. دلیل اصلی اعتفبدُ اس تَابغ رؽٌبل را هیی عبسی تصبٍیز هبَّارُ هزخغ

 .[1]ّب داًغت دعتزعی کبربز بِ پبراهتزّبی فیشیکی عٌدٌذُ

کیلیَهتز، ییک ًیَع خغیبی      55ابغ رؽٌبل، بزای ًَارّبی بب عَل کوتیز اس  ای بب تَدر سهیي هزخغ عبسی تصبٍیز هبَّارُ

. ػالٍُ بزایي، اس آًدب کِ فزآیٌذ تَلیذ ضزایب تَابغ رؽیٌبل بیزای ّیز تصیَیز     [4, 3]ؽیفت ٍ دریفت گشارػ ؽذُ اعت 

ای یک ًَع خغبی ؽیفت ٍ دریفت ًغیبی ًییش ٍخیَد دارد    گیزد؛ در تصبٍیز اعتزیَ هبَّارُای خذاگبًِ اًدبم هیهبَّارُ

تَاى اس تَابغ رؽٌبل اعتفبدُ کزد. یکیی اس راّکبرّیبیی   عبسی تصبٍیز اعتزیَ بِ تٌْبیی ًویبٌببزایي بزای ّن هزخغ  .[5]

گییزی  گییزی ًمیبط هتٌیبظز تصیَیزی اعیت. بیزای اًیذاسُ       عبسی تصَیز اًدبم بگیزد، اًیذاسُ تَاًذ بزای ّن هزخغکِ هی

 2ّیب اؽیتببّبت  تؼیذدی ٍخیَد دارد؛ اهیب در تویبهی اییي الگیَریتن      ّبی بیٌیبیی رایبًیِ ه  اتَهبتیک ًمبط ػکغی الگَریتن

ّیبی  بیب  هیذل   RANSACتٌبظزیببی ٍخَد دارد. یکی اس راّکبرّبی حذف اؽتببّبت تٌبظزیببی، بِ کیبرگیزی الگیَریتن   

ِ  ی تصبٍیز هبَّارُ. اهب ٌّذعِ[6]پَالر )هبتزیظ بٌیبدی( اعتافبیي، پزٍصکتیَ ٍ یب ٌّذعِ اپی ای اعیت کیِ   ای بیِ گًَی

 .[7]ّبی فَق را بِ کبربزدتَاى ّیچ کذام اس هذلًوی

ای بب تَاى تفکیک ببال ٍ ّوچٌیي تصحیح ًغبی ببّبت تٌبظزیببی در تصبٍیز اعتزیَ هبَّارُدر ایي همبلِ بزای حذف اؽت

ؽَد. در اداهِ پظ اس هؼزفی تَابغ رؽٌبل، راّکبر پیؾٌْبدی بب تَابغ رؽٌبل تلفیك هی RANSACتَابغ رؽٌبل، الگَریتن 

هبیؾبت اًدبم گزفتِ رٍی تصبٍیز اعیتزیَ  ؽَد. عپظ آسبب تَابغ رؽٌبل بیبى هی RANSACخْت بِ کبرگیزی الگَریتن 

 ؽَد.ای تؾزیح ؽذُ ٍ در پبیبى ارسیببی ًتبیح بذعت آهذُ ارائِ هیهبَّارُ

 توابع رشنال -2

عَر هؼوَل تَابیغ  . بِ[2] کٌٌذ یرا بزلزار ه یٍ ػکغ یٌیهختصبت سه يیّغتٌذ کِ ارتببط ب یبضیتَابغ رؽٌبل، تَابغ ر

گیزًذ؛ بب تَخِ بِ ّذف ایي همبلِ هبٌی بز تصحیح ضزایب رؽٌبل در دٍ حبلت هغتمین ٍ هؼکَط هَرد اعتفبدُ لزار هی

 ؽَد.تَابغ رؽٌبل در حبلت هغتمین، در اداهِ تٌْب هؼبدالت ٍ رٍابظ ایي حبلت ارائِ هی

اعیت.   یػکغی  یبِ هختصیبت دٍ بؼیذ   یٌیًمبط سه بؼذیت عِاًتمبل هختصب ن؛یهٌظَر اس تَابغ رؽٌبل در حبلت هغتم

تَابغ  يیا ی. فزم کلدٌّذیلزار ه اىکبربز بریًَع اس تَابغ رؽٌبل را در اخت يای ّبعبسهبى ٍ ّبؽزکت یدرحبل حبضز توبه

 .[2]اعت زیبِ صَرت س نیدر حبلت هغتم

                                                 
1
 Rational Polynomial Coefficient (RPC) 

2
 Outliers 
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 ّب؛ کِ در آى

 W،V  ،Uیٌیسه ی ًمغِ ی ؽذُ شُی: هختصبت ًزهبل. 

 φ ،λ ،hتَمید یٍ ارتفبع اس رٍ ییبیعَل خغزاف ،ییبیػزض خغزاف بی: بِ تزت. 

s ،lعغز ٍ عتَى(. ی: هختصبت ػکغ( 

 .زیٍ عتَى تصَ زیعغز تصَ تَم،ید یارتفبع اس رٍ ،ییبیعَل خغزاف ،ییبیػزض خغزاف فتیؽ بی: بِ تزت 

 .زیٍ عتَى تصَ زیعغز تصَ تَم،ید یارتفبع اس رٍ ،ییبیعَل خغزاف ،ییبیػزض خغزاف بطیهم بی: بِ تزت 

0 َىیشاعی یًزهبل ی؛ پبرهتزّیب a ،b ،c  ٍd بیضیزا  78هغتمل، ػالٍُ بیز   يیّوزاُ تَابغ رؽٌبل سه بِ 0 0 0 0, , , ,l S h  

, , , ,s s s s sl S h   ًؽًَذ یکبربز لزار دادُ ه بریدر اخت شی. 
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   RANSAC+RPCالگوریتن  -3

-بِ هٌظَر تصحیح ًغبی تَابغ رؽٌبل ٍ ؽٌبعبیی هتٌبظزّبی اؽتببُ در فزآیٌذ تٌبظزیببی ٍ تصحیح تَابغ رؽیٌبل گیبم   

غ رؽٌبل، اًدبم تمبعغ فضبیی صیحیح بییي   ؽًَذ. اس آًدب کِ ّذف اس تصحیح تَاب( هغزح هی1ّبی ارائِ ؽذُ در ؽکل )

بؼیذی ًمیبط،   گیزد. پظ اس ببسعبسی عِبؼذی صَرت هیًمبط هتٌبظز ػکغی اعت؛ در گبم اٍل تٌبظزیببی ٍ ببسعبسی عِ

گیزد. بٌببزایي در گیبم  بزای بزرعی هیشاى تٌبفز پزتَّبی هتٌبظز ٍ ّوچٌیي ؽٌبعبیی اؽتببّبت، تزفیغ فضبیی اًدبم هی

 ؽَد.بز ؽٌبعبیی اؽتببّبت تٌبظزیببی، همذار خغبّبی ؽیفت ٍ دریفت ًغبی بیي تَابغ رؽٌبل هحبعبِ هی دٍم ػالٍُ

 ؽًَذ.در گبم عَم همذارتصحیح ایي خغب بِ تَابغ رؽٌبل اػوبل ؽذُ ٍ تَابغ رؽٌبل خذیذ بزآٍرد هی

 گیزد. هَرد بزرعی لزار هیدار بَدى تصحیح ًغبی تَابغ رؽٌبل ٍ در گبم چْبرم ًیش ارسیببی ًتبیح ٍ هؼٌی

 

 RANSAC+RPC: هزاحل روش پیشنهادی در الگوریتن 1شکل 

 بعذیگام اول: تناظزیابی و باسساسی سه -3-1

ّوبًغَر کِ پیؾتز گفتِ ؽذ، ّذف اس تصحیح تَابغ رؽٌبل؛ اًدبم تمبعغ فضبیی صحیح بیي ًمبط هتٌبظز ػکغی اعیت.  

دٍ تصَیز اعتزیَ ؽٌبعیبیی ؽیَد. بیزای اعیتخزاج اتَهبتییک ًمیبط هتٌیبظز اس         بٌببزایي ببیغتی یکغزی ًمبط گزّی در

ّب بز تصیبٍیز بیب ابؼیبد بیشرا سهیبى پزداسؽیی       آًدب کِ اخزای ایي الگَریتن . اهب اسؽَداعتفبدُ هی SURF [8]الگَریتن 

گیزد. ّوچٌیي در اییي هزحلیِ بیب    اًدبم هی 3علبذ، ایي فزآیٌذ تٌْب بزای ًَاحی خبصی هبًٌذ ًَاحی  گزٍبزببالیی را هی

بط هتٌییبظز بؼییذی ًمیی( ٍ حییل آى بییِ صییَرت کوتییزیي هزبؼییبت، هختصییبت عیی2ِ( ٍ )1تؾییکیل دعییتگبُ هؼییبدالت )

 ؽَد. هی هحبعبِ

 گام دوم: هحاسبه هقذار خطا -3-2

-بزای بزآٍرد همذار خغبی تَابغ رؽٌبل ٍ ؽٌبعبیی اؽتببّبت تٌبظزیببی، ًمبط سهیٌی بِ فضبی تصیَیز اًتمیبل دادُ هیی   

کِ  آیذؽًَذ. اس اختالف هختصبت هحبعببتی بب هختصبت اٍلیِ ًمبط ػکغی، یک خغبی در حذ چٌذ پیکغلی بذعت هی

ؽَد ٍ یب ایٌکِ هزبَط بِ اؽتببّبت تٌبظزیببی اعت. هٌظَر اس اؽتببّبت، ًمبعی یب اس خغبی ًغبی تَابغ رؽٌبل ًبؽی هی

                                                 
3
 Gruber Area 
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 یعارف یننوراله تتر، محمد سعادت سرشت، حس

ّن خغبیی ٍخَد داؽتِ ببؽذ در همیذار ارتفیبع    5سیزا اگز در راعتبی الیيخغب دارًذ،  4اعت کِ در راعتبی هحَر عوپل

ای بب یک خظ تخوییي سدُ  ی اپی پَالر در تصبٍیز اعتزیَ هبَّارٌُّذعِکِ  ؽَد. ایي فزآیٌذ بِ هبًٌذ ایي اعتحل هی

. پیظ اس  [11]پَالر را بب یک خیظ تخوییي سد   ی اپیتَاى ٌّذعِا اثببت ؽذُ کِ بب ایي فزآیٌذ هی. سیز[15, 9]ؽَد هی

ؽَد؛ تب ّین ؽییفت ٍ ّین    ر خغبّبی هحبعبِ ؽذُ، یک خظ بزاسػ دادُ هیبِ همذا RANSACایي هزاحل بب الگَریتن 

 تٌبظزیببی ؽٌبعبیی ؽًَذ.دریفت ًغبی )درصَرت ٍخَد( بزآٍرد ؽَد ٍ ّن ایٌکِ اؽتببّبت 

 گام سوم: تصحیح توابع رشنال -3-3

 ؽًَذ.( اضبفِ هی2( ٍ )1در ّز دٍ تصَیز، ایي همبدیز بِ رٍابظ )                پظ اس بزآٍرد همذار خغبی 
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اًذ یکغزی ضزیب خذیذ کِ اصالح ؽذُ a , cتَاى بزای ضزایب ٍعغیي عبدُ هی-( بب یک عزفیي12( ٍ )11در رٍابظ ) 

 آیٌذ:هحبعبِ ًوَد. ضزایب خذیذ اس رٍابظ سیز بذعت هی
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( بِ خیبی  14( ٍ )13تَابغ رؽٌبل خذیذ ّوبى تَابغ رؽٌبل لبلی ّغتٌذ بب ایي تفبٍت کِ ضزایب بذعت آهذُ اس رٍابظ )

 ؽًَذ.  ضزایب لبلی خبیگشیي هی

ؽَد. اگز همذار خغبّب ُ هحبعبِ هیپظ اس ایي هزاحل بب تَابغ رؽٌبل خذیذ، همذار خغبی بذعت آهذُ اس گبم دٍم، دٍببر

صیَرت تیب رعییذى بیِ     اًذ؛ در غیز ایياس حذآعتبًِ )در ایٌدب کوتز اس یک پیکغل( کوتز بَد، تَابغ رؽٌبل تصحیح ؽذُ

 ؽًَذ.ّبی دٍم ٍ عَم تکزار هیبؼذی ٍ گبمی کوتز اس حذآعتبًِ، هزحلِ ببسعبسی عِخغب

 گام چهارم: ارسیابی نتایج -3-4

گیزد. ّوچٌییي بیزای   ارسیببی ًتبیح صَرت هی                صحیح تَابغ رؽٌبل بب بزرعی همذار خغبّبی پظ اس ت

هؼٌی دار بَدى فزآیٌذ اًدبم ؽذُ، هختصبت عِ بؼذی ًمبط لبل اس تصحیح تَابغ رؽٌبل ٍ پظ اس تصحیح تَابغ رؽیٌبل  

 ؽَد.  بب ّن همبیغِ هی

 پیاده ساسی و ارسیابی نتایج -4

ؽیًَذ. در پبییبى ًییش ارسییببی     ّبی ػولیبتی تؾزیح هیّبی هَرد اعتفبدُ هؼزفی ؽذُ، عپظ گبمخؼ ابتذا دادُدر ایي ب

 گیزد.ًتبیح اًدبم هی

 

                                                 
4
 Sample 

5
 Line 
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 هعزفی داده -4-1

هتیز ٍ ییک خفیت تصیَیز      5.5بب پیکغل عبیش سهیٌیی   GeoEye1ای  در ایي تحمیك اس یک خفت تصَیز اعتزیَ هبَّارُ

اس ییک   GeoEye1هتز اعتفبدُ ؽیذُ اعیت. تصیبٍیز هزبیَط بیِ       2.5بب پیکغل عبیش سهیٌی  IRS P5ای اعتزیَ هبَّارُ 

 اًیذ اس یک هحیذٍدُ بیب ببفیت کَّغیتبًی، ؽیْزی ٍ تپیِ هیبَّر اخیذ ؽیذُ           IRS P5هحذٍدُ بب ببفت ؽْزی ٍ تصبٍیز 

 ( ًؾبى دادُ ؽذُ اعت(.1)هؾخصبت ایي تصبٍیز در خذٍل )

 یهای ورود : هشخصات داده1جذول 

 ابعاد تصویز )پیکسل( سال اخذ )هیالدی( هوقعیت سنجنذه

GeoEye1 17555*14155 2514 ایزاى، ؽْز لن 

IRS P5 12555*12555 2557 ایزاى، رٍدّي 

 های عولیاتیگام -4-2

بر بِ کی  SURFّوبًغَر کِ پیؾتز اؽبرُ ؽذ، پظ اس ؽٌبعبیی ًَاحی گزٍبز، بزای اعتخزاج ًمبط هتٌبظز ػکغی، اپزاتَر 

ؽَد. پظ اس اعتخزاج ًمبط هتٌبظز، بب اعتفبدُ اس تَابغ رؽٌبل ٍ حل دعتگبُ هؼبدالت بذعیت آهیذُ اس رٍابیظ    گزفتِ هی

ؽَد. بزای هحبعبِ همذار خغبی ًغیبی تَابیغ رؽیٌبل، هختصیبت     بؼذی ایي ًمبط هحبعبِ هی(؛  هختصبت ع2ِ( ٍ )1)

( 2یییي گییبم در ؽییکل ))ًتیدییِ ایببییذ. اًتمییبل هیییبؼییذی هحبعییبِ ؽییذُ، بییب تزفیییغ فضییبیی بییِ فضییبی ػکغییی  عییِ

 اعت(.  ؽذُ دادُ ًؾبى

 
 

 

 

 

 

 
 

 

چپ: تصویز عقب نگز -؛ باالIRS P5راست: تصویز جلونگز سنجنذه -؛ باال SURFاستخزاج نقاط هتناظز با اپزاتور   :2شکل 

چپ: تصویز با ساویه دیذ تقزیبا ارتو سنجنذه -؛ پایینGeoEye1یل سنجنذه راست: تصویز با ساویه دیذ ها-؛  پایینIRS P5سنجنذه 

GeoEye1  ؛ نقاط قزهش رنگ: نقاط هتناظز اشتباه ؛ نقاط سبش رنگ: نقاط هتناظز صحیح 
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 ...به منظور  RANSAC+RPCکارگیری الگوریتم به

 یعارف یننوراله تتر، محمد سعادت سرشت، حس

بیِ   RANSAC، بزای حذف اثز ًبؽی اس خغبی تَابغ رؽٌبل بب الگَریتن                پظ اس بزآٍرد همذار خغبّبی 

ّیب  ؽَد؛ تب ّن خغبی ؽیفت ٍ ّن خغیبی دریفیت )درصیَرت ٍخیَد( اس رٍی دادُ    یز یک خظ بزاسػ دادُ هیایي همبد

 IRS( ٍ بزای تصبٍیز عیٌدٌذُ  3) در ؽکل GeoEye1بزداؽتِ ؽَد. ًتبیح حبصل اس ایي ػولیبت، بزای تصبٍیز عٌدٌذُ 

P5 ( ارائِ ؽذ4ُدر ؽکل ).اًذ 

  

  

؛ باال: هقادیز این خطاها در تصویز تقزیبا RANSACو بزاسش خط با الگوریتن                 : هقذار خطاهای 3شکل 

 GeoEye1؛ پایین: هقادیز این خطاها در تصویز با ساویه دیذ هایل سنجنذه GeoEye1ارتو سنجنذه 

 

  

  

دیز این خطاها در تصویز عقب ؛ باال: هقاRANSACو بزاسش خط با الگوریتن                 : هقذار خطاهای 4شکل 

 IRS P5؛ پایین: هقادیز این خطاها در تصویز جلونگز سنجنذه IRS P5نگز 

آهیذُ   3-3( ٍ بزاعیبط آًچیِ در بخیؼ    14( ٍ )13، بِ کوک رٍابیظ )                پظ اس بزآٍرد همذار خغبّبی 

 ؽًَذ.  ی تَابغ رؽٌبل هحبعبِ هیاعت؛ ضزایب تصحیح ؽذُ
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 ایجارسیابی نت-4-3

گییزد. بیزای اییي کیبر همیبدیز خغبّیبی       بزای ارسیببی ًتبیح، ابتذا تبثیز تصحیح ًغبی تَابغ رؽٌبل هَرد بزرعی لزار هی

( 2ؽًَذ. ًتبیح حبصیل اس اییي ػولییبت در خیذٍل )    ، لبل ٍ پظ اس تصحیح تَابغ رؽٌبل هحبعبِ هی               

 ارائِ ؽذُ اعت. 
 تصحیح توابع رشنال : هقذار خطا قبل و پس اس2جذول 

 سنجنذه
 (pix) بعذ اس تصحیح توابع رشنال (pix)قبل اس تصحیح توابع رشنال

                                    
GeoEye1 5.552- 5.512- 5.553 5.511 5.552- 5.512- 5.553 5.511 

IRS P5 5.551- 27.52 5.548 35.88- 5.551- 5.678 5.548 5.781- 

دار بَدى تصحیح تَابغ رؽٌبل اعیت. بیذیي هٌظیَر    رعذ هؼٌیًدبم آى ضزٍری بِ ًظز هیّبیی کِ ایکی دیگز اس آسهَى

ای اًدبم گزفتیِ اعیت. بیب    بیي هختصبت عِ بؼذی هحبعبِ ؽذُ بب تَابغ رؽٌبل لبل اس تصحیح ٍ بؼذ اس تصحیح همبیغِ

ّیب  دّذ؛ ایي هختصیبت تیک هیتَخِ بِ ایٌکِ ًتیدِ تمبعغ بب تَابغ رؽٌبل، هختصبت ًمبط را در عیغتن هختصبت صئَد

 اًذ.( ارائِ ؽذ3ُاًذ. ًتبیح حبصل اس ایي آسهَى، در خذٍل )اًتمبل دادُ ؽذُ 6بِ عیغتن تصَیز تزاًغفز هزکبتَر خْبًی

 

 بحث و نتیجه گیزی -5

 ُ ای بیَد  در ایي همبلِ ّذف تصحیح ًغبی تَابغ رؽٌبل ّوزاُ بب ؽٌبعبیی اؽتببّبت تٌبظزیببی در تصبٍیز اعتزیَ هیبَّار

ًؾبى اس هَفمیت ایي الگَریتن داؽیت.   GeoEye1  ٍIRS P5ّبی اًدبم گزفتِ بز رٍی تصبٍیز هبَّارُکِ ًتبیح آسهبیؾبت 

 SURF  ٍRANSACّیبی بیٌیبیی رایبًیِ هبًٌیذ     در ایي الگَریتن بزای اتَهبتیک کیزدى عیغح اتَهبعییَى اس الگیَریتن    

 گزفتِ ؽذ. بْزُ

( ًؾبى داد، در تصیبٍیز فیَق تٌْیب خغیبی ؽییفت ٍخیَد       2( ٍ ّوچٌیي خذٍل )4( ٍ )3ّبی )ًتبیح ارائِ ؽذُ در ؽکل

داؽتِ ٍ بزای تصحیح ًغبی تَابغ رؽٌبل، الگَریتن پیؾٌْبدی اس تَاًبیی ببالیی بزخَردار اعت. در رٍػ پیؾٌْبدی بزای 

     ِ  اعویٌبى بیؾتز، فزآیٌذ تصحیح بِ صَرت تکزاری ارائِ ؽذُ اعت؛ ٍلی در ػول بب ّویبى تکیزار اٍل، همیذار خغبّیب بی

تَاى اس ًتبیح بذعت آٍرد ایٌغت کِ در راعیتبی الییي ّییچ    ی هْن دیگزی کِ هیرعٌذ. ًکتِدلت سیز یک پیکغل هی

ی تَاى در ٌّذعِؽَد ٍ تٌْب در راعتبی عوپل همذار خغبیی ٍخَد دارد. دلیل ایي هغئلِ را هیگًَِ خغبیی دیذُ ًوی

-اعتبی الیي ّزچِ لذر ّن خغب ٍخَد داؽتِ ببؽذ، اییي خغیب هیی   پَالر داًغت؛ سیزا در ری اپیتصَیزبزداری ٍ ٌّذعِ

 تَاًذ خَدػ را در همذار پبراالکظ )ارتفبع( هخفی کٌذ.

                                                 
6
 Universal Transverse Mercator (UTM) 

  : تاثیز تصحیح توابع رشنال بز هختصات سهینی نقاط3جذول 

 Z (m) ∆Y (m) ∆X∆ (m) هولفه سنجنذه

GeoEye1 
 5.555 5.555 00000 هیانگین

 5.555 5.555 00000 انحزاف هعیار

IRS P5 
 -104.0 00410 003.0 هیانگین

 00001 .0000 00034 انحزاف هعیار
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 ...به منظور  RANSAC+RPCکارگیری الگوریتم به

 یعارف یننوراله تتر، محمد سعادت سرشت، حس

دّذ کِ در تصبٍیز فَق حتی اگز تصحیح ًغبی تَابغ رؽٌبل اًدیبم ًگییزد، در   ( ًؾبى هی3ارسیببی ارائِ ؽذُ در خذٍل )

هتیز بیزای    1.48حیذاکثز    Xیزا خغبی هتَعظ در راعتبی هحَر آیذ. سهختصبت ًْبیی اختالف چؾوگیزی بَخَد ًوی

هتز اعت کِ بِ هؼٌی تصحیح خغبّب در حذ سیزپیکغل اعت. البتِ بزای  2.5تصبٍیزی اعت کِ پیکغل عبیش سهیٌی آى 

 ای بب تَاى تفکیک ببال اگز چٌیي خغبیی ٍخَد داؽتِ ببؽذ بْتز اعت کِ حل ؽَد. تصبٍیز هبَّارُ

داًغت کِ در آى بزای تَخیِ  RANSAC+RPCتَاى بِ کبرگیزی الگَریتن ًَیي ِ تحمیك پیؼ رٍ را هیهْوتزیي ًتید

 ای بزای ؽٌبعبیی اؽتببّبت تٌبظزیببی اعتفبدُ ؽذُ اعت. ای، اس ٌّذعِ تصبٍیز هبَّارًُغبی پبیذار تصبٍیز هبَّارُ
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Abstract 

Satellite image providers often present the rational polynomial coefficients (RPCs) for georeferencing 

issue. Since the RPCs are determined independently for each image scene, they have both absolute and 

relative biases when a stereo scene is used. For relative orientation of a stereo scene, conjugate image 

points should be extracted. SURF operator is a powerful computer vision algorithm enable to detect 

image features in image scenes. Usually some of these features are not actually matched and are outliers. 

In this paper RANSAC+RPC algorithm is employed to simultaneously detect these outliers as well as 

correct the relative bias of RPCs. Our experiments on GeoEye-1 over Qom city and IRS-P5 over Rudehen 

district, both in the center of Iran, demonstrated the capability of our proposed algorithm. Though the 

RPC modification was done robustly for relative orientation of stereo scenes, improvement in the 

reconstructed 3D coordinates in the range of sub pixel accuracy.  

Keywords: Rational Polynomial Coefficients (RPC), RPC Modification, Satellite Stereo Imagery, 

RANSAC+RPC, Outlier Detection. 
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