
 درس برگ راهنمای

 مبانی فتوگرامتری  عنوان درس:

 مهدی مختارزاده استاد:نام                            واحد 3تعداد واحد: 

 دوم ، نیمسال 1397 - 98 سال تحصیلی

 m_mokhtarzade@kntu.ac.ir: پست الکترونیک دانشکده مهندسی نقشه برداری

 زمان تدریس: 

 15:00تا  13:30شنبه یک

 12:00تا  10:30 سه شنبه

 :یارتدریس

 آقای مهندس سید احمد علیزاده مقدم

 h74.alizadeh@gmail.com ایمیل:

 09136307636تلفن: 
 

 شود.در این درس دانشجو با مفاهیم اصلی و پایه علمی فتوگرامتری و کاربردهای مهندسی آن آشنا می خالصه درس و هدف آن:

 :دانشجو نسبت به موارد زیر آگاهی کافی داشته باشدپس از پایان این درس انتظار میرود  انتظارات آموزشی

 برداریتاریخچه، کاربردها و جایگاه علم فتوگرامتری در مهندسی نقشه •

 اصول تشکیل تصویر و عوامل موثر در آن از نقطه نظر مهندسی •

 های مشاهدات عکسی و نحوه پاالیش خطاهاروش •

 قابل استخراج از یک عکس هواییاطالعات هندسی  •

 لزوم فتوگرامتری استریو و مفاهیم استخراج اطالعات سه بعدی از یک زوج عکس •

 مفاهیم پایه در فتوگرامتری بلوک •

 Manual of Photogrammetry, Fifth Edition, 2004 – مرجع اصلی:

– Principles of Photogrammetry, wolf, 2000 

– Introduction to Modern Photogrammetry. 

 ، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیی ، دکتر مجید همراهمبانی فتوگرامتر – مراجع کمک درسی:

                    % 40 آزمون نهایی:              % 35 آزمون میان ترم:          % 25: کوئیز و تمرین ها  ارزشیابی:

  



 عنوان هفته

 مقدمه 1
 علم فتوگرامتری و تاریخچه معرفی

 محصوالت اصلی علم فتوگرامتری

 فتوگرامتری علماصلی  اجزاء

2 

فضای تصویر )اصول 

 (تشکیل تصویر

 اصول فیزیک سنجش از دور

 مروری بر اصول اپتیک هندسی 3

4 

 مطالعه دوربین

 انواع دوربین هوایی

 اجزاء اصلی دوربین هوایی تک عدسی 

5 
 مطالعه هندسه هرم داخلی دوربین

 کالیبراسیون دوربین

6 

 مطالعه عکس )تصویر(

 های آنالوگماهیت عکس

7 
 ماهیت تصاویر رقومی

 معرفی مشخصات فنی عکس )کیفیت تصویر(

8 

 فضای مشاهدات 

 های انجام مشاهدات عکسیروش

 های مختصات در فتوگرامتریمعرفی سیستم

9 
 و نحوه پاالیش مختصات عکسی عکسی اعوجاجات

 مراحل اصلی و پارامترهای توجیه داخلی

10 
اصول فتوگرامتری 

 تک عکس

 هندسه تک عکس هوایی

 جابجایی ناشی از اختالف ارتفاع

 معرفی هندسه خارجی عکس )پارامترهای توجیه خارجی(

11 

 محاسبات مختصات از تک عکس هوایی با فرضیات ساده سازی

 مدل ریاضی شرط هم خطی

 مفهوم ترفیع فضایی

12 

اصول فتوگرامتری 

 زوج عکس

 لزوم تصویر برداری پوششی

 مفهوم تقاطع فضایی

13 

 هندسه زوج عکس هوایی

 مفهوم پاراالکس

 محاسبات مختصات از زوج عکس هوایی با فرضیات ساده سازی

14 
 ایمدل ریاضی شرط هم صفحه

 توجیه نسبی و مطلقمفهوم 

15 
 اصول برجسته بینی

 مفهوم نقطه شناور

16 
اصول فتوگرامتری 

 بلوک

 مفهوم مثلث بندی هوایی

 اهداف اصلی مثلث بندی هوایی

 مراحل اصلی عملیات فتوگرامتری

 

 

 

 

 

 

 



 فعالیت های عملی

 کوئیزو  تمرین

 کالس عملی:

 جلسه( 7های نمونه )حداقل تمرین ها وهای رفع اشکال و حل برخی مثالکالس 

 : هاتمرین

  6 ی از نمره %60 - ساعت( 3)هر تمرین در طول ترم در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.  تمرین کالسی

 مربوط به تمرین و کوئیز

  فضای تشکیل تصویر  - 1تمرین 

  فضای مشاهدات – 2تمرین 

  (تا انتهای هندسه خارجی عکس – اصول فتوگرامتری تک عکس )بخش اول – 3تمرین 

  اصول فتوگرامتری تک عکس )بخش دوم( - 4تمرین 

  (تا انتهای مفهوم پاراالکس -اصول فتوگرامتری زوج عکس )بخش اول – 5تمرین 

  اصول فتوگرامتری زوج عکس )بخش دوم( - 6تمرین 

 آزمون کالسی :

 6  مربوط به تمرین و کوئیزاز نمره ی  %40 –آزمون کالسی )کوئیز( در جلسات حل تمرین 

 


