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مطالبی که هر هفته در کالس مورد بحث قرار خواهد گرفت 

شرح درسهفته
مقدمه1

آنهاي ریاضی مروري بر فتوگرامتري تحلیلی و مدل
مفهوم ژنریک فتوگرامتري رقومی
ها و خصوصیات تصاویر رقومیویژگی

oتعریف تصویر رقومی
oقدرت تفکیک فضائی، رادیومتریکی و اسپکترال



شرح درسهفته
هاي فتوگرامتري رقومیفرآیندها و وظایف اصلی فتوگرامتري رقومی و تعریف وظایف سطوح مختلف ایستگاه
ارتباط فتوگرامتري رقومی با سایر علوم

هاي تصویربرداري رقومیاي بر سیستممقدمه1
هاي آشنائی با اصول و کاربرد دوربینSolid- State

 آشنائی با اصول و کاربردCharge- Coupled Devices وFrame grabbers

آشنائی با اصول و مفاهیم اسکنرها و منابع ایجاد خطا
(Digital Photogrammetric Workstations)هاي فتوگرامتري رقومی اصول و مفاهیم سامانه2

هاي فتوگرامتري رقومی و محیط فتوگرامتري رقومیارتباط بین سامانه
هاي فتوگرامتري رقومیتاریخچه توسعه سامانه
هاي فتوگرامتري رقومیاجزاء اصلی سامانه
هاي فتوگرامتري رقومیتوابع پایه سامانه
ي رقومیهاي فتوگرامترتوابع کاربردي سامانه
هاي فتوگرامتري رقومیمقایسه پالترهاي تحلیلی و سامانه

تئوري هاي پایه مورد نیاز در درس-هاي پردازش تصاویرمروري بر روش3

اپراتور گوسی و ارجحیت آن بر اپراتورهاي مانگین و میانه (با اشاره به مفاهیم فضاي فرکانس)-نرم سازي تصویر
پردازش هاي فتوگرامتريروش هاي کشف لبه در 

(مشتقات مرتبه اول و مرتبه دوم) روشهاي مبتنی بر مشتقات تصویر
معرفی -ضرورت ادغام اپراتورهاي نرم کننده در اپراتورهاي کشف لبهLoG وDoG

 روالهايEdge Focusing ،Edge Marking وEdge Formation

اصول و مفاهیم پایه تناظریابی تصاویر4
 تاریخچه تناظریابیمقدمه و
هاي ترکیبی)هاي ناحیه مبنا، عارضه مبنا و روشتعریف و دسته بندي (روش
چالش هاي تناظریابی

oانواع اعوجاجات هندسی
oاعوجاجات رادیومتریکی

(Area Based Image Matching)تناظریابی مبتنی بر ناحیه 5

مقدمه و تعریف
 ناحیهمعیارهاي مختلف تناظریابی مبتنی بر

o معیارهاي آماري
o) معیار ضریب همبستگیCC(

هاي تناظریابی ناحیه مبنااستراتژي
oشکل، ابعاد پنجره و وزن دهی آن
o ،استفاده از قیود هندسی و محدود نمودن فضاي جستجو (خط اپی پوالرVertical Line Locus(هرم تصویر ،

) تناظریابی بطریقه کمترین مربعاتLSM(
نمودن تصاویر رقومینرمالیزه 6

پوالر در نرمالیزه کردناستفاده از هندسه اپی
تبدیل تصاویر خام به نرمالیزه شده

oمعادالت شرط هم خطی



شرح درسهفته
oتبدیل پروژکتیو

کاربرد تصاویر نرمالیزه شده
تناظریابی مبتنی بر عوارض8و7

استخراج عوارض کلیدي

Moraveمفهوم خود تشابهی و معرفی روش 

خودتشابهی و معرفی ماتریس ساختارتوسعه مفهوم
تک مقیاسی و چندمقیاسی–Harrisروش 

معرفی معیارهاي و الگوریتم هاي استخراج نقاط منحصر به فرد، با محتواي اطالعاتی باال و داراي توزیع مناسب
استخراج عوارض در سطوح مختلف مقیاس

 معیار –روش هاي کشف حبابNLoG

 روش کشف عوارض نقطه ايLindberg

 کشف نقاط به روشSIFT

استخراج عوارض خطی و سطحی


متناظر سازي عوارض نقطه اي9
متناظرسازي عوارض نقطه اي با دیدگاه هندسی

oMatching Using Scene Coherence
oMatching Using Clustering
oMatching Using Invariance

 محتواي تصویرمتناظر سازي عوارض نقطه اي بر اساس اطالعات
o در حد معرفی–تناظریابی بر اساس اطالعات درجات خاکستري
oتناظریابی بر اساس اطالعات فرکانس تصویر
oمامنتوم هاي هندسی-تناظریابی بر اساس مشخصات هندسی
o تناظریابی بر اساس مشخصات آماري
o تناظریابی دوسویهMutual Information

o تناظریابی به روشSIFT

عوارض خطی و سطحیمتناظرسازي

آزمون میان ترم10

(Relational Matching)ايتناظریابی رابطه11

 مفاهیم ارتباطات(Relations) وPrimitives

تابع ارزیابی
Template)تناظریابی مبتنی بر عارضه از پیش تعریف شده12 Matching)

استراتژي تناظریابی
تشخیص تارگت



شرح درسهفته
هاي مختلف تشخیص تارگت (وابستگی درجات خاکستري، روشFBM وHistogram Thresholding و(.....
کلیاتی دررابطه با تناظریابی بین نقشه و تصویر نوري، ابرنقاط و تصویر نوري، تصاویر راداري و نوري

توجیه داخلی اتوماتیک13
تعیین توجیه داخلی

oتبدیل از فضاي پیکسل به فضاي تصویر
oپاالیش تصویر

ايتوجیه داخلی محاوره
 توجیه داخلی کامالً  اتوماتیک(Interior orientation)

oاهداف مهم در توجیه داخلی کامًال  اتوماتیک
oفرضیات
oها روش(Precise Localization, FBM, ABM)

توجیه نسبی اتوماتیک14
هاي قراردادي و اتوماتیکمقایسه روش
هاي ریاضیمدل
اينسبی محاورهتوجیه
توجیه نسبی اتوماتیک با استفاده از نقاط متمایز(Interest Points)
ايهاي لبهتوجیه نسبی اتوماتیک با استفاده از پیکسل
هاي لبهتوجیه نسبی اتوماتیک با استفاده از موجودیت

oمحاسبه پارامترهاي توجیه و سطح
برجسته بینی رقومی
اتوماتیکهاي توجیه مطلق نیمه روش

مثلث بندي هوائی اتوماتیک15
 انتخاب و ترانسفر نقاط گرهی(Tie points, Pass points)

تهیه اندکس عکسی به روش اتوماتیک
بندي هوائیدر مثلثتناطریابی چندنقطه اي و چند تصویري

و ارتوفتو به صورت اتوماتیکDEMتولید 16
فعالیت هاي عملی

تمرینهاي کالسی ( انتخابی)تمرین و سمینار
ساعت6الف) تناظریابی مبتنی بر ناحیه/ 
ساعت6ب)تناظریابی مبتنی بر عارضه / 

ساعت6ج) تناظریابی مبتنی بر عارضه از پیش تعریف شده/
ساعت4نمودن تصاویر رقومی/ یزهد) نرمال

ساعت4ه) توجیه داخلی اتوماتیک/
ساعت4و) توجیه نسبی اتوماتیک/ 

ساعت 15حداکثر 
تحقیقات انجام شده و چاپ شده در برمبناي آخرینالگوریتم مورد استفاده در فتوگرامتري رقومی و کاربردهاي آنپیاده سازي یک پروژه

ساعت در طول ترم50/ مجالت معتبر 
سایر




