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برداريمهندسترويجی-علمینشريه مکانينقشه اطالعات يو

شماره اول، ۱۳۸۹ماهارديبهشت،۲دوره

امتياز ايران:صاحب ژئوماتيک و برداري نقشه مهندسي انجمن

مسئول سرپولکي:مدير محمد مهندس

صمدزادگان:سردبير فرهاد دکتر

اجرايي همايوني:مدير سعيد دکتر

تحريريه هيأت

شيخ آل اصغر علي طوسیدانش(دکتر نصيرالدين خواجه دانشگاه صمدزادگان)يار، فرهاد تهران(دکتر دانشگاه )دانشيار،

جمور يحيي برداریاستاديار،(دکتر نقشه سازمان عزيزي)آموزشکده علي تهران(دکتر دانشگاه )دانشيار،

محمود دالوردکتر تهران(رضا دانشگاه ملک)استاديار، محمدرضا طوسی(دکتر نصيرالدين خواجه دانشگاه )استاديار،

سراجيان محمدرضا تهراندانشي(دکتر دانشگاه علمداري)ار، نجفي مهدي خواجه(دکتر دانشگاه طوسیدانشيار، )نصيرالدين

صفري عبدالرضا تهران(دکتر دانشگاه وثوقي)استاديار، بهزاد طوسیدانشيار(دکتر نصيرالدين خواجه دانشگاه ،(

نشريه دفتر دانشکده:نشاني پرديس شمالي، کارگر خيابان مهندسيتهران، گروه تهران، دانشگاه فني برداريهاي نقشه

۸۲۰۸۴۲۴۲:تلفن

۸۲۰۸۴۲۳۷:نمابر

سايت www.issge.ir:نشاني

الکترونيکي jge@issge.ir:پست

تخصصينشريه نقشهي مکانيمهندسي اطالعات و برداري

رأي موجب علميبه نشريات فنکميسيون و علوم تحقيقات، ۲۷/۸/۱۳۸۸مورخآوريوزارت

اعتبار .استترويجي-علميداراي
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هينشريمعرف

نقشهنشريه مهندسي مکانيي اطالعات و علميبرداري تخصصي فصلنامه زبانه-يک دو انگليسي(ترويجي و ،)فارسي

نقشه مهندسي علمي انجمن به استمتعلق ايران ژئوماتيک و دانشگاهبرداري اساتيد همکاري با منتشرکه رشته اين در کشور هاي

ژئوماتيکزمينه.شودمي مکاني، اطالعات علوم شامل نشريه اين فعاليت و عالقه مورد نقشههاي مهندسي تخصصو با هايبرداري،

سامانه و دور از سنجش فتوگرامتري، آنژئودزي، کاربردهاي و مکاني اطالعات زمينههاي در زمين،ها علوم جمله از گوناگون هاي

م شهري مديريت و زيست محيط طبيعي، .باشديمنابع

دستاوردهاي آخرين نشريه پژوهشياين بينعلمي و ايراني زمينهپژوهشگران در مرحلهالمللي طي از پس را فوق هاي

کرد خواهد منتشر الکترونيکي و چاپي صورت به ناشناس، بازبيني و مقاله.داوري چنانچه است آماده نشريه درهمچنين اي

دربرگيرندهزمينه فوق تازههاي کتاب، ارزيابي و نقد وي علمي پيراموهاي علمي قالبمباحثه در را آن باشد، مرتبط موضوعات ن

فني برساندياداشت چاپ .به

نقشه مهندسي انجمن سايت در مقاالت نگارش ايرانراهنماي ژئوماتيک و نشريه،(www.issge.ir)برداري صفحه در

است دريافت مي.قابل توصيه محترم نويسندگان و پژوهشگران محيطبه در خود مقاالت نگارش براي فايلwordشود همين از

نمايند .استفاده

مقاالت نگارش راهنماي

فارس)۱ با:يعنوان مقاله بيعنوان روشن صورت به محتوايد و موضوع باشديانگر عناويسع.مقاله از طوالنيشود ترکين بي،

انگليفارسيهاواژه کليسيو و آشنا نا اصطالحات خوداريو عنوان نازنيبرا.شوديدر قلم مقاله، پ۱۸نيعنوان شنهاديپررنگ

.شوديم

خانوادگ:يسازمانيوابستگ)۲ نام و نشانينام مرتبط، سازمان رتبه، الکترونينوي، پست آدرس بايسندگان، درستيک صورت به د

ز در جداگانه شوديو نوشته مقاله عنوان نازن.ر برا۱۴نيقلم خانوادگيپررنگ نام و نازنينام قلم استفادهيسايبرا۱۲نيو موارد ر

.شود

نازنينچکيده:چکيده)۳ قلم با و خوانا و رسا روان، نگارشي با مقاله از شود۱۱اي از.نگاشته نبايد چکيده بيشتر۳۰۰طول کلمه

شود.شود خوداري بايد چکيده در مراجع و منابع به اشاره م.از طرح بيانگر صراحت به بايد پيشنهاديچکيده حل راه سئله،

باشد پژوهش از آمده دست به نتايج و .نويسندگان

کليديواژه)۴ گذار:گان شاخص و خوانندگان به کمک منظور پايگاهيبه موضوعيعلميهادر و زمينه به توجه با است الزم

حداکثر کل۸مقاله معرفيبرايديواژه نازنينيمقاله قلم و چک۱۱شود از شوددهيبعد .نوشته

انگل)۵ انگل:يسيبخش قلميسيبخش با قلمينو،Times New Roman 14 Boldعنوان با  Times New Roman 12سندگان

Bold،قلميسازمانيوابستگ کليکيچ، Times New Roman 12با واژگان و قلميديده شود، Times New Roman 12با .نوشته

نو است نگارشيالزم صحت از امالياسامسندگان ساختار دستوريي، انگليو کنندياطميسيبخش حاصل .نان

نازنين:مقاله)۶ قلم با مقاله خطوط۱۲متن بين فاصله شود۱با مي.نوشته بيگانه،شودتوصيه اصطالحات و کلمات براي

شود گرفته کار به رايج و آشنا فارسي از.برابرهاي استفاده با متن بين در کلمات، اين ١پاورقيبراي
يابداشماره اختصاص خودکار ي

شود آورده صفحه همان پايين در آن معادل واژه.و از استفاده به نياز صورت قلدر از فارسي، متن در انگليسي  ۱۰Timesمهاي

New Romanگردد .استفاده

۱
Footnote 
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مقاله)۷ از:طول چاپ نهايي نسخه در مقاله طول شود نشود۱۲سعي بيشتر .صفحه

منابع)۸ و مقاالت به در٢يشيوه:ارجاع متن، در مقاالت و منابع به ارجاع قبول نقشهمورد مهندسي اطالعاتنشريه و برداري

شيوهمکاني نشريا، شماره.استIEEEيموسسهتيامشابه از ترتيب به ارجاع مورد مقاالت متن، بين در شيوه اين بين۱در در

براکت مي)[](دو داده نرم.شودنمايش با مراجع و منابع شود متن EndNoteافزارسعي ويرايشگر مراجع ابزار MS-Word 2007يا

شود مديريت و آوري .جمع

رياضي)۹ مي:روابط جدي رتوصيه روابط وضیياشود از استفاده محيطصیمخصويرايشگربا در نصبMS-Wordکه پيش از

افزار نرم يا است، آنMath Typeشده شکل و اندازه و شوند شوندنوشته انتخاب متن با متناسب رابطهيمتغيرها.ها بههر بايد

شوند تشريح کامل و درست ابزار.صورتي از استفاده با متن در متغيرها، نوشتهInsert Symbolاين ايتاليک پررنگ صورت به و

مانند ياλ،φ:شوند، فرمول.Xpو شمارهکليه مقاله متن در ظهور ترتيب به بايد زيرها نمونه مطابق نيز فرمول و گردند گذاري

شو سازي .دآماده

)1(

جداول)۱۰ و شماره:اشکال با متن در بايد نسخهاشکال در خواندن قابل مناسب کيفيتي با و شده گذاري نام پي در پي هاي

از بهتر تفکيکي توان با مناسب،DPI ۳۰۰چاپي جاي در شکل(و به ارجاع از باشند)بعد گرفته قرار شکل.، هر عرض شود سعي

بيشتر متن ستون عرض نازنين.نشوداز قلم با متني با بايد شکل هر شود۱۰توضيح نوشته شکل وسط و زير بايد.در نيز جداول

آن وسط و باال در جداول توضيح که تفاوت اين با شوند، وارد اشکال آمدمشابه خواهد نازنين.ها قلم با جداول شود۱۰متن .نوشته

نازنين:عناوين)۱۱ قلم با بايد گردندسيا۱۴عناوين درج شماره اساس بر و بخش.ه بازير نازنينيدها قلم رنگبا ترتيب۱۳پر به

صورت به بخش.شونديگذارشماره،-۳-۶،-۲-۶،-۱-۶يا،-۲-۱،-۱-۱و زير باعیفريهازير رنگيدنيز پر نازنين قلم ۱۲با

.شونديگذارشماره

شماره:سپاسگزاري)۱۲ به نياز سپاسگزاري بخشبخش ساير با بايد نگارشي لحاظ از ولي ندارد، باشديهاگذاري همسان .مقاله

میتوصي سپاسگزاره در قدرايشود مشخص داليل به مشخص افراد سپاسگزارنیاز از و خوددارلیکيهايشود نوع اين از يو

.شود

ب:مراجع)۱۳ ساير با بايد ولي ندارد، نياز گذاري شماره به نيز مراجع همخوايهاخشبخش باشدنیمقاله مراجع.داشته فهرست

قلم با انگليسي زبان نازنينArial 9به فارسي مثال۱۱و همانند برايها، زير نشريات«ي در شده چاپ مجموعه«و»كتاب«،»مقاله

كنفرانس شود»مقاالت .تهيه

مجالت� و نشريات در شده چاپ مقاله به ارجاع :نحوه

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year).  “Article Title.” Full Journal name. Vol. #, No. #, PP.Xx-yy. 

کتاب� به ارجاع :نحوه

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year).  “Title of Book.” Name of Publisher. City of Publication. 

مقاالت� به ارجاع کنفرانسنحوه مقاالت مجموعه در :هاموجود

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year).  “Article Title.” Proc. Name of Proceeding or conference, 

Editor1, A., Editor2, B., Editor3, C. and Editor4, T. (Eds.), Time and place of Conference. 
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شمارهمطالب اين

پژوهش• ۱..............................يمقاالت

ماهواره ژئوپتانسيل مدل ضرايب دقت ۱................�����برآورد

صفری پرور،عبدالرضا امجدی بابک

محيط در آگاه بافت سازی موردیبصری مطالعه همراه خودروسيستم:های ناوبری ۱۹....های

شليبی ملک،ميثم شيخ،محمدرضا آل اصغر اميريان،علی پوريا

بر مبتنی ديجيتال تصاوير موجکواترمارکينگ تبديل حوزه در پشتيبان بردار ۳۵.....ماشين

هاشمی فتحيان،رضا محمد

مناطقارائه شهروندان اسکان توزيع بهينه تعيين در زنبورها کلونی سازی بهينه بر مبتنی روشی

امن اماکن در ۴۷............................شهری

صمدزادگان يادگاریفرهاد محمدرضا ،

آناليز و ايزوستازی تئوری از استفاده با ايران مختلف مناطق در پوسته االستيک اليه ضخامت برآورد

.............................طيفی . . ..۶۱

بحرودی عباس شريفی، محمدعلی زاده، عباس مجيد

روش تحليل و ويدئوگرامتریبررسی با انسان حرکات آناليز در اخير .......های . .۷۳

منا ابريشممهرتاش حميد عبادی، حميد فرد، مقدمفی ی

ماهواره فراطيفی دور از سنجش سوی کاربردیبه ۷۹................ای

همايونی سعيد

متقاطع ليزر خطوط تاباندن مبنای بر ليزر با بندی مثلث سيستم .کاليبراسيون . .. . . . .۸۷

سرشت سعادت محمد ورشوساز، مسعود ابذل، علی

روش کارگيری پهنهبه مرز تعيين برای مکانی تحليل تجزيه نقشههای در خطر بندیهای پهنه های

لغزش زمين .خطر . . . . . .. . . . . . . .. . . . ... ... . . ..۹۷

مهدويفر محمدرضا شريفی، محمدعلی بحرودی، عباس مقتدر، عطيه

عمران بخش فنی معيارهای و ضوابط موجود وضعيت برداری-ارزيابی نقشه ..مهندسی . . .۱۱۱

راد اسالمی علی سرپولکی، محمد

..........................ضمائم• . .. . . . .۱۲۰

انگليسچکيد به مقاالت ...................يه . .. . . . .۱۲۸
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ژئوپتانسيل مدل ضرايب دقت GRACEیماهوارهبرآورد

صفر پرور*۱يعبدالرضا امجدی بابک ،۲

نقشهاستاديار۱ مهندسي تهران-فنيهايدانشکدهپرديس-برداريگروه دانشگاه
asafari @ut.ac.ir

ارشد۲ کارشناسی نقشه-دانشجوی مهندسي تهران-فنيهايدانشکدهپرديس-برداريگروه دانشگاه
amjadiparvar@ut.ac.ir

دريافت( تصويب۱۳۸۸اسفندتاريخ تاريخ )۱۳۸۹ارديبهشت،

دهيچک

روش از مربعات استکمترين ژئوپتانسيلي ضرايب برآورد جهت معمول برآورد.هاي جهت روش اين از استفاده مشکالت از يکي
مرتبه و درجه تا ماهواره۱۲۰ضرايب مشاهدات از استفاده معکوسGRACEبا امکان و است سيستم نرمال ماتريس بزرگ ابعاد گيري،

مات اين از نداردمستقيم وجود شخصي کامپيوتر سيستم يک در مجهوالت برآورد جهت روش.ريس از نتيجه حلدر جهت تکراري هاي
مي استفاده سيستمي روش.شودچنين نميدر محاسبه نرمال ماتريس معکوس نيز تکراري مجهوالتهاي دقت بتوان آن روي از که شود

تک فرآيند يک در فقط و کرد محاسبه را شده ميبرآورد محاسبه سيستم جواب موج.شودراري طول سيگنال تداخل ميداناثر کوتاه هاي
مي باعث که است ديگري مشکل دادجاذبه، ارائه شده برآورد مجهوالت براي قبولي قابل دقت نتوان فرآيند.شود يک نتيجه که آنجايي از

د است، ارزش فاقد شده برآورد مجهوالت براي دقت ارائه بدون همسرشکني حل با مقاله اين توانايير عدم به مربوط مشکل زمان
طولمعکوس سيگنال تداخل اثر مشکل و نرمال ماتريس از ارائهموجگيري شده برآورد مجهوالت دقت از برآوردي جاذبه، ميدان کوتاه هاي

است شبيه.شده مشاهدات مجهوالتاز براي شده محاسبه دقت ارزيابي جهت ماهواره شده وسازي شده استفاده روش اين از استفاده با
مي مجهوالت براي شده برآورد دقت بودن قبول قابل از حاکي حاصل .باشدنتايج

ماهواره:يديکلياهواژه ژئوپتانسيل، سيگنالGRACEمدل تداخل ، جاذبه ميدان ،

رابط* نويسنده
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مقدمه-۱

مقياس در زمين ثقل ميدان بازيابي جهت
هاموني١جهاني ضرايب صورت استراتژيبه کروي، هايک

يک از استفاده با کدام هر در که دارد وجود مختلفي
ماهواره مشاهدات خاص، ميروش پردازش درها تا شود

کرد برآورد را ژئوپتانسيلي ضرايب بتوان روش.نهايت
ژئوپتانسيلي، ضرايب بازيابي براي کالسيک و معمول

عددي گيري انتگرال تکنيک از برايکالسيک٢استفاده
تغييرات معادالت روش.است٣حل اين مشکالت از يکي

مي آن مدل بودن خطي غير بنابراين.]۴[باشدکالسيک،
سال روشدر اخير ضرايبهاي بازيابي براي معادلي هاي

دو به را بازيابي فرآيند که است شده ارائه ژئوپتانسيلي
مي تقسيم هم از جدا تعيين.کنندمرحله اول مرحله

ماهوارهدقي مدار سيستم٤ق مشاهدات از استفاده با
جهاني موقعيت مي٥تعيين ماهواره در شده .باشدتعبيه

روش از مرحله اين دقيقدر مدار تعيين Kinematicهاي

يا ميReduced Dynamicو در.]۲۴[شوداستفاده
قبل، مرحله در شده تعيين مدار از استفاده با دوم مرحله

ژئوپتانس ميضرايب بازيابي بازيابي.]۴[شونديلي جهت
روش دوم مرحله در ژئوپتانسيلي مختلفيضرايب هاي

دارد روش.وجود اين از انرژييکي انتگرال روش ٦ها،

استمي شده بنا انرژي بقاي قانون اساس بر که در.باشد
اول، مرحله در شده تعيين مدار از استفاده با روش اين

د ماهواره جنبشي ميانرژي محاسبه مدار اين.شودر
نقاط در جاذبه پتانسيل به مستقيم صورت به انرژي

مي پيدا ارتباط ماهواره زمينه.کندمشاهداتي اين در
توسطمي گرفته صورت تحقيقات به ]۸[]۷[]۶[توان

کرد]۲۳[]۱۵[]۱۱[]۱۰[ به.اشاره که ديگر روش در
شتاب مدا٧روش از استفاده با است، تعيينمشهور ر

مي دست به ماهواره شتاب شتابشده، اين سپس و آيد
زمين جاذبه ميدان به نيوتن دوم قانون از استفاده با

مي پيدا مي.کندارتباط نيز زمينه اين بهدر توان
�

1 Global gravity field recovery�

2 Numerical integration�

3 Variational equations�

4 Precise orbit determination�

5 Global Positioning System (GPS)�

6 Energy integral approach�

7 Acceleration approach�

توسط گرفته صورت اشاره]۲۱[و]۱۶[،]۴[تحقيقات
.کرد

شتاب يا انرژي انتگرال روش از استفاده از پس
م مشاهداتييعني نقاط در شتاب يا پتانسيل حاسبه

مي ژئوپتانسيلي ضرايب برآورد به نوبت کهماهواره، رسد
کروي هارمونيک آناليز عنوان تحت مرحله مشهور٨اين

روش.است به کروي هارمونيک مختلفيآناليز هاي
مي معمول.گيردصورت جمله روشاز اين آناليزترين ها،

روش به کروي مربعاتهارمونيک از.است٩کمترين
کمترين روش به کروي هارمونيک آناليز مشکالت

است سيستم نرمال ماتريس بزرگ ابعاد به.مربعات،
ژئوپتانسيلي ضرايب مرتبه و درجه ماکزيمم مثال، عنوان

ماهواره مشاهدات از استفاده با بازيابي GRACEقابل

بايد.است۱۲۰، که مجهوالتي تعداد ديگر بيان دربه
شوند، برآورد سيستم مي۱۴۶۴۱اين .]۲۲[باشدعدد

سيستميمعکوس چنين نرمال ماتريس از مستقيم گيري
نمي پذير امکان شخصي کامپيوتر يک نتيجهدر در باشد،

کامپيوتر در بزرگي معادالت سيستم چنين حل براي
الگوريتم از استفاده به ناچار تکراريشخصي، رياضي هاي

بود صورت.خواهيم زيادي تحقيقات نيز زمينه اين در
روش از مختلف محققان و حلگرفته جهت مختلفي هاي

کرده استفاده مربوطه معادالت اين.اندسيستم جمله از
ميروش کهها کرد اشاره مزدوج گراديان روش به توان

به جاذبه ميدان بازيابي مسأله درگير که محققاني اکثر
هارمونيک ضرايب بودههايصورت روشکروي اين از اند،

کرده مي.انداستفاده جمله اين واز ديتمار به ]۳[توان
کرد]۲۵[]۸[ تکراري.اشاره الگوريتم از تحقيق اين در

MSAAمربوطه بزرگ معادالت سيستم حل براي
خواهدشد .]۲۷[]۵[استفاده

روش از استفاده مشکالت از تکرارييکي هاي
م گراديان روش روشمانند و تواناييMSAAزدوج عدم ،

مي مجهوالت دقت روش.باشدبرآورد اين در که هاچرا
نمي محاسبه نرمال ماتريس يکمعکوس در فقط و شود

مي محاسبه سيستم جواب تکراري، طرف.شودفرآيند از
صورت به نرمال ماتريس مزدوج، گراديان روش در ديگر

نمي توليد کامل و بيکجا بتوان که معکوسشود ازا گيري
تشکيل فرض با و داشت مجهوالت دقت از برآوردي آن،

�

8 Spherical harmonic analysis 

9 Least Squares 
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معکوس امکان نيز يکجا صورت به نرمال گيريماتريس
وريانس ماتريس محاسبه جهت آن از کوريانس-مستقيم

ندارد وجود مي(مجهوالت باعث واقع در که شوددليلي
روش نرمالاز معادالت سيستم حل جهت تکراري هاي
ابع تواناييبا عدم همين شود، استفاده بزرگ اد

استمعکوس سيستم نرمال ماتريس از مستقيم ).گيري

مي باعث که مشکالتي از ديگر قابليکي دقت نتوان شود
ضرايب همان يعني شده برآورد مجهوالت براي قبولي

فرکانس سيگنال تداخل اثر داد، ارائه هايژئوپتانسيلي
است جاذبه ميدان حلهد.باالي مقاله، اين اصلي ف

عدم به مربوط مشکل يعني مشکل دو اين همزمان
معکوس اثرتوانايي و سيستم نرمال ماتريس از گيري

موج طول سيگنال استتداخل جاذبه ميدان کوتاه هاي
مجهوالت براي را قبولي قابل دقت بتوان نهايت در که

داد ارائه شده مشاهد.برآورد از هدف، اين به توجه اتبا
ماهوارهشبيه ديناميکي شده ميدانGRACEسازي در

ژئوپتانسيلي مدل از است،EGM96متأثر شده استفاده
شبيه مشاهدات از استفاده با که جوابچرا شده، سازي

ژئوپتانسيلي مدل همان يعني مجهوالت EGM96دقيق

خطاي مجهوالت، دقيق جواب دانستن با و است معلوم
م نيز مجهوالت نتيجهواقعي در و بود خواهد شخص

برآوردمي در شده استفاده روش کارايي مورد در توان
کرد نظر اظهار مجهوالت به.دقت رسيدن جهت بنابراين

شبيه مشاهدات از استفاده با مقاله، اصلي سازيهدف
ماهواره انتگرالGRACEشده روش از استفاده با و

مرت و درجه تا ژئوپتانسيلي ضرايب برآورد۱۲۰بهانرژي،
شده برآورد مجهوالت دقت از برآوردي سپس و شده
واقعي دقت بودن اختيار در به توجه با و شد خواهد ارائه
دقت برآورد در شده استفاده روش کارايي مجهوالت،

گرفت خواهد قرار تحليل و تجزيه مورد .مجهوالت

مقاله اين ساختار شده، ذکر موارد به توجه با
زير صورت استبه شده گرفته نظر :در

انتگرال روش به مربوط روابط دوم قسمت در
ماهواره مشاهدات از استفاده با ارائهGRACEانرژي

به.استشده کروي هارمونيک آناليز سوم قسمت در
استفاده مورد روش همچنين و مربعات کمترين روش
شده آورده شده، برآورد مجهوالت دقت برآورد جهت

قسمت.است دردر و شده بيان عددي نتايج چهارم

خالصه بيان به مقاله پنجم قسمت ازنهايت، اي
نتيجه و استدستاوردها شده داده اختصاص .گيري

بازيابي-۲ در انرژي انتگرال روش

مقياس در زمين جاذبه ميدان

جهاني

مدلروش جهت مختلفي جاذبههاي ميدان سازي
صورت به جهاني مقياس در هارمونيکضرايبزمين

دارد وجود روش.کروي اين از انتگراليکي روش ها،
مي شدهانرژي بنا انرژي بقاي قانون اساس بر که باشد

شده.است تعيين مدار از استفاده با روش اين در
مي محاسبه مدار در ماهواره جنبشي انرژي شودماهواره،

درو جاذبه پتانسيل به مستقيم صورت به انرژي اين
مي پيدا ارتباط ماهواره مشاهداتي اين.کندنقاط در

ميدان بازيابي جهت انرژي انتگرال روش از نيز تحقيق
مشاهدات از استفاده با جهاني مقياس در زمين جاذبه

ماهواره شده سازي استGRACEشبيه شده .استفاده

خالصه توضيح به ابتدا قسمت اين در موردبنابراين در اي
سپسGRACEماهواره و شده پرداخته آن مشاهدات و

مشاهدات از استفاده با انرژي انتگرال به مربوط روابط
LL-SSTماهوارهGRACEشده .استبيان

GRACEماهواره۲-۱

کهGRACEماهواره است هم به شبيه ماهواره دو شامل
فاصله با هم دنبال به مشابه مدار يک حدوددر در اي

220 50 KM±زمين دور به گردش حال در

ماهواره.]۱۹[باشندمي دو اين ميان نسبي )فاصله )ρ

فاصله اين تغييرات )و )ρɺدقت با پيوسته صورت به

سيستم وسيله به KBRبااليي
ماهواره١ در تعبيهکه ها

اندازه ميشده، مشاهداتع.شودگيري بر هرKBRالوه ،
ماهواره از سنجGRACEهايکدام شتاب يک به مجهز

محوري شتاب٢سه که هستند خود جرم مرکز هايدر
جاذبي ماهواره٣غير بر اندازهوارد ميرا سري.کنندگيري

�

1 K-Band Ranging System�

٢ Three-axis accelerometer�

3 Non-gravitational accelerations�
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موقعيت تعيين سيستم مشاهدات از حاصل زماني سري
١جهاني

مشاهدات) HL-SSTمشاهدات( KBRو

از) LL-SSTاتمشاهد( ارزشمندي بسيار اطالعات
به ماهواره دو نسبي شتاب و سرعت ، دستموقعيت

حساسيت.دهندمي و دقت به رسيدن براي نتيجه در
جهاني مقياس در زمين جاذبه ميدان بازيابي در بيشتر

ماهواره مشاهدات از استفاده توانميGRACEبا
روش روشHL-SSTمشاهدات مشاهدات با LL-SSTرا

کرد مشاهده.ترکيب از استفاده وKBRسيستمρɺبا
طريق از و جهاني موقعيت تعيين سيستم مشاهدات

مير انرژي انتگرال نوسانوش به٢پتانسيلتوان دسترا
صورت تحقيقات به توان مي زمينه اين در که آورد

توسط کرد]۱۸[]۸[]۷[گرفته تحقيقد.اشاره اين ر
جهت انرژي انتگرال روش از شد، ذکر قبالً که همانطور

ماهوارهنوسانمحاسبه مشاهداتي نقاط در پتانسيل
است شده روش.استفاده انتخاب براي خاصي دليل

اين هدف که چرا ندارد وجود مقاله اين در انرژي انتگرال
برآورد مجهوالت دقت برآورد به مربوط مشکل حل مقاله

جهتميشده انتخابي روش روي بر تأکيدي و باشد
ندارد وجود ضرايب روش.برآورد از دليل همين به

گسترده طور به که انرژي محققانانتگرال توسط اي
ساده روش و شده استفاده ميمختلف استفادهاي باشد،

است .شده

مختصات۲-۲ سيستم در انرژي انتگرال

اينرشيال

پا بر انرژي انتگرال انرژيروش بقاي قانون يه
است شده زير.بنا صورت به فيزيک در انرژي بقاي قانون

مي باقي:شودبيان ثابت بسته، سيستم يک در کل انرژي
مي.ماندمي انرژي اين حالتالبته به حالت يک از تواند

شود تبديل مي.ديگر باعث اصطکاک انرژيمثالً که شود
شود تبديل گرمايي انرژي به يک.جنبشي مورد در

انرژي است، زمين دور به گردش حال در که ماهواره
انرژي و زمين دور به ماهواره گردش سرعت به جنبشي
و ماهواره ميان فاصله و زمين جرم توزيع به پتانسيل

دارد بستگي مدت.زمين انرژي انتگرال زياديروش هاي
استفاده مورد زمين جاذبه ميدان بازيابي براي که است

�

1 Global Positioning System (GPS)  

2 Disturbing potential�

استقرا گرفته دقيق.ر طور به بخواهيم صحبتاگر تر
ماهواره دوره شروع از روش اين استفادهکنيم، مورد ها

است گرفته روش.]۱۵[قرار اين اصلي مزيت بودن، ساده
صورتمي به را جاذبه ميدان بخواهيم اگر که چرا باشد،

هارمونيک اينسري از استفاده با کنيم، بيان کروي هاي
انر ازروش، استفاده با و مستقيم صورت به پتانسيل ژي

ضرايب همان که مجهوالت به خطي رابطه يک
مي ميژئوپتانسيلي پيدا ارتباط کهباشند، حالي در کند،

با ژئوپتانسيلي ضرايب بازيابي مسأله کالسيک، روش در
مي ترکيب مدار تعيين بهمسأله رسيدن براي و شود
د خواهيم تکرار به نياز عيب.اشتجواب ديگر طرف از

به آن زياد بسيار حساسيت انرژي، انتگرال روش اصلي
مي ماهواره مدار .]۱[باشدخطاهاي

ماهواره2-2-1 تك حالت در انرژي انتگرال روابط

ميدان تأثير تحت فضايي در نيوتن دوم قانون
اينرشيال مختصات سيستم يک در زمين به٣جاذبه

مي بيان زير :شودصورت

)۱(i i ix = g + fɺɺ

باالوند باال، رابطه در مقدارiکه دهنده نشان
مي اينرشيال مختصات سيستم در بردارxɺɺ.باشدکميت

زمان(شتاب به نسبت موقعيت دوم بردارg،)مشتق
و جاذبه ناپايستارfشتاب نيروهاي بردار .است٤نيز

سرعت بردار دو داخلي حاصلضرب وixɺابتدا
نظرixɺɺشتاب در را اينرشيال مختصات سيستم در
:گيريممي

)۲(( )i i i i i i ix .x = x .g x (t), t + x .fɺ ɺɺ ɺ ɺ

موقعيت بردار از تابعي جاذبه شتاب بردار
ix (t))مي زمان از تابعي موقعيت بردار خود و)باشدکه

مي مي.باشدزمان را باال معادله چپ صورتطرف به توان
نوشت :زير

3 Inertial coordinate system�

4 Non-conservative forces�
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)۳(            
2i i i i id 1 d 1

x .x = x .x = x
dt 2 dt 2

ɺ ɺɺ ɺ ɺ ɺ

جاذبه شتاب شتاببردار گراديان از عبارتست
موقعيتVجاذبه بردار به :نسبت

)۴(
( ) ( )

( )

V

V

∇

∂

∂

i

i i i

x

i

i

g x (t), t = x (t), t

x (t), t
=

x

معادله راست طرف اول توجه)۲(عبارت با را
معادله مي)۴(به زير صورت کردبه بازنويسي :توان

)۵(
( ) ( )

( )

V

V

= ∇

∂
=

∂

i

i i i i i

x

i

i

i

x .g x (t), t x . x (t), t

x (t), t
x .

x

ɺ ɺ

ɺ

کام صورتمشتق به زمان به نسبت پتانسيل ل
است :زير

)۶(

( ) ( )

( )

V V

V

∂

∂
∂

∂

i i i

i

i

d x (t), t x (t), t dx (t)
=

dt x dt

x (t), t
+

t

اينکه به توجه =با
i

i dx (t)
x

dt
ɺمي رابطه، توان

رابطه)۵( به توجه با نوشت)۶(را زير صورت :به

)۷(
( )

( )

( )

V

V

=

∂
−

∂

i

i i i

i

d x (t), t
x .g x (t), t

dt

x (t), t

t

ɺ

روابط جايگزيني با ر)۷(و)۳(سپس ابطهدر
:داريم)۲(

)۸(

( )

( )

V

V

  =  

∂
− +

∂

i
2i

i

i i

d x (t), td 1
x

dt 2 dt

x (t), t
x .f

t

ɺ

ɺ

انتگرال رابطهبا از به)۸(گيري بهtنسبت
رسيد خواهيم زير :رابطه

)۹(
( )

( )V
V

C

∂

∂∫

∫

0

0

it
2i i

t

t

i i

t

x (t), t1
x = x (t), t - dt
2 t

+ x .f dt+

ɺ

ɺ

باال رابطه در سيستCکه انرژي ثابت يا انتگرال مثابت
مختصات.باشدمي سيستم در جاذبه پتانسيل نتيجه در

به زير صورت به مياينرشيال :آيددست

)۱۰(

( )

( )

V

V
C

= −

∂
+ −

∂

∫

∫

0

0

t
2i i i i

t

it

t

1
x (t), t x x .f dt

2

x (t), t
dt

t

ɺ ɺ

انرژي باال رابطه راست سمت اول عبارت
است الزم سرعت آن، محاسبه جهت که است .جنبشي

از ناشي سيستم، در رونده هدر انرژي دوم، عبارت
ناپايستار مينيروهاي سيستم بر سومباشدوارد رابطه و

سيستم در پتانسيل ميدان زماني تغييرات از ناشي انرژي
است اينرشيال .مختصات

کننده عمل نيروي هيچ فضا در وجود١اياگر
در(باشدنداشته خأل در آزاد طور به جسم مثال طور به

باشد داشته قرار زمين جاذبه زمين)ميدان چرخش ،
نداشته تغييروجود زمان طول در جاذبه ميدان و باشد

رابطه سوم و دوم رابطه صفر)۱۰(نکند، به تبديل
رابطهمي و شد)۱۰(شوند خواهد زير صورت :به

)۱۱(( ) constV C− = =
2i i1

x x (t), t
2
ɺ

انرژي بقاي قانون همان واقع در باال رابطه
مي پتانسيلمشهور و جنبشي انرژي مجموع يعني باشد،
يک استبرابر ثابت .مقدار

1 Acting force�
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به توجه راست]۱۱[با سمت سوم عبارت ،
با)۱۰(رابطه و است زمين دوران از ناشي عمده طور به

به زير صورت به قبولي قابل ميتقريب :آيددست

)۱۲(( )
( )1 2 2 1
i i i i

e

V
x x x xω

∂
≈ − +

∂∫
0

it

t

x (t), t
dt

t
ɺ ɺ

باال رابطه زاويهeωدر زمينسرعت دوران اي
داريم و :است

)۱۳(
( )

( )

1 2 3

1 2 3

, ,

, ,

i i i

i i i

x x x

x x x

=

=

i

i

x

xɺ ɺ ɺ ɺ

به در رفته کار به تقريب رابطهتنها کارگيري
رابطه)۱۲( زماني)۱۰(در تغييرات نگرفتن نظر در

مد و جذر از ناشي زمين جاذبه اثرات١ميدان ،
پديده٢بارگذاري نيروهاي، و ژئوديناميکي ديگر هاي

جوي اصطکاک اثر مانند تشعشعاتاصطکاکي اثر ،
مي غيره و شده.باشدخورشيدي ذکر اثرات وجود اين با

کوچک۹تا۸حدود درمرتبه زمين دوران اثر از تر
رابطه چپ طرف .]۱۱[باشدمي)۱۲(محاسبه

جاذبه پتانسيل که دقيقي رابطه نهايت در
نيروهEVزمين و سرعت موقعيت، بردارهاي به ايرا

ماهواره بر وارد پايستار ميFغير صورتمرتبط به کند
مي بيان :شودزير

)۱۴(
( )

2

1 2 2 1

1

2

. dt

i i i i

E eV C x x x xω+ = − +

−∫

i

i

x

F x

ɺ ɺ ɺ

ɺ

ضرايبدر از عبارتند که مجهوالت معادله اين

سيستمnmSوnmCژئوپتانسيلي انرژي ثابت درCو
شامل که مشاهدات و دارند قرار معادله چپ سمت
اينرشيال سيستم در ماهواره سرعت و موقعيت بردارهاي

غيرپايستار نيروهاي همچنين شدهFو توسط(مشاهده
سنج ماهوارهشتاب شده)هاي مدل يا مدل(و هايتوسط

در)موجود دارند، قرار معادله راست مي.سمت باال رابطه
ترم شامل ازتواند ناشي اغتشاشات مانند اضافي هاي

�

1 Tide�

2 Loading eff��	
�

سوم اثرات٣جسم ديگر، سيارات و خورشيد ماه، جمله از
باشد غيره و مد و جزر از ترم.ناشي مربوطهمچنين هاي

داده باياس ماهوارهبه سنج شتاب ضريبهاي و ها
مي٤مقياس شودتواندنيز گرفته نظر و.در کردن وارد

ترم اين دقيقارزيابي و کامل بازيابي در اضافي هاي
ماهواره واقعي مشاهدات از استفاده با جاذبه ميدان

شبيه مشاهدات از مقاله اين در اما است، سازيالزامي
ماهواره ديناميکي تحتGRACEهايشده فقط که

مدل شدهميEGM96تأثير استفاده در.استباشند،
ترم کردن اضافه به ونتيجه نيست نيازي شده ذکر هاي

ناپايستار نيروهاي اثرات به مربوط ترم آن بر نيزFعالوه
مي حذف محاسبات تحقيق.شوداز اين اصلي هدف

مي شده برآورد مجهوالت دقت استفادهبرآورد با و باشد
داده شبيهاز شدههاي معلومسازي مجهوالت واقعي دقت

مي و شدهاست ارائه روش کارايي مورد در راحتي به توان
کردتصميم .گيري

ماهواره۲-۲-۲ جفت براي انرژي انتگرال روابط

انتگرال روش مورد در کنون تا که روابطي
اما بود، ماهواره تک مشاهدات به مربوط شد، بيان انرژي

مورد در نظر مورد مشاهداتي ،GRACEماهوارهکميت
مي ماهواره دو ميان پتانسيل اين.]۸[باشداختالف

مشاهدات از وGRACEهايماهوارهKBRکميت
قابل اينرشيال سيستم در سرعت و موقعيت بردارهاي

است از.محاسبه پتانسيل اختالف محاسبه جهت واقع در
ماهواره وGRACEمشاهدات دقيق مشاهده از بايد
ماهواره کردρɺيعنيکليدي زير.استفاده تقريبي مدل

توسط ارتباط اين شده]۲۶[]۱۷[]۱۲[جهت ارائه
:است

)۱۵(12 1 2 12V V V ρ= − ≈ i
1xɺ ɺ

ميان ارتباط مدل پتانسيلρɺاين اختالف با را
ماهواره دو ميGRACEميان مدل.کندبرقرار اين اما

اثر مثال عنوان به که چرا نيست، کامل مدل يک هنوز
نظر در آن در جاذبه ميدان تغييرات روي زمين دوران

است نشده کاملمدل.گرفته توسطهاي بعداً و]۸[تري
شد]۱۱[ در.ارائه شده ارائه مدل از تحقيق اين ]۸[در

3 3rd-body perturbations�

4 Scale factor�
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ماهو دو ميان پتانسيل آنومالي اختالف اساس بر ارهکه
شد خواهد استفاده شده، صورت.بازآرايي به معادله اين

مي باشدزير

)۱۶(( )

0
12 12 12 1 2 3 4

12 2 2 1 1

0

. .

T

T v v v v

VR dt

V V

δρ

δ

δ δ

= + + + +

+ − −

− −
∫

x

F x F x

ɺ ɺ

ɺ ɺ

رابطه در داريمکه :باال

)۱۷(

( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

0 0
1 2 1 12 12

0 0
2 1 1 12 12

3 1 12

2

4 12

1 2 2 1 1 2 2 12 1

12 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 1 1 2 2 12 1

.

.

.

1

2

e

v

v

v

v

x x x x x x x x
VR

x x x x x x x x

δ

δ δ

δ δ

δ

δ ω

= −

= −

=

=

  − − −  =   − − + −   

x x e x

x x e x

x x

x

ɺ ɺ ɺ

ɺ ɺ ɺ

ɺ ɺ

ɺ

ɺ ɺ ɺ ɺ

ɺ ɺ ɺ ɺ

باالون دادن قرار از سادگي جهت باال روابط ددر
i،است اينرشيال مختصات سيستم دهنده نشان که

است شده متناظر0باالوند.صرفنظر کميت کننده بيان
مبنا ميدان کميتδنماد.باشدمي١با کننده بيان

مب ميدان و واقعي ميدان ميان ميباقيمانده .باشدنا

تغييرات اختالف باال، معادله راست طرف ششم عبارت
ماهواره دو ميان زمين دوران از ناشي جاذبه ميدان

GRACEباال.است معادله راست طرف هفتم عبارت
دليل به ماهواره دو ميان رفته هدر انرژي اختالف مبين

مي ماهواره دو بر وارد ناپايستار اطالعات.باشدنيروهاي از
شتاب از ماهوارهسنجمستخرج دو روي بر شده نصب هاي

GRACEمي کاليبراسيون، از محاسبهپس جهت توان
کرد استفاده ماهواره دو بر وارد ناپايستار نيروهاي .تمامي

ترتيب به باال معادله راست سمت آخر و هشتم عبارت
دو ميان جاذبه ميدان زماني تغييرات اختالف بيانگر

ا و ميماهواره ماهواره دو ميان انرژي ثابت .باشدختالف

پتانسيل اختالف که است موضوع اين بيانگر معادله اين
ماهواره دو ازGRACEميان استفاده با دقيق صورت به

مشاهداتKBRسيستمρɺمشاهده همچنين و ماهواره
ماهواره سرعت و گيرندهموقعيت روي از که هايها

روي بر شده نصب جهاني موقعيت تعيين سيستم

�

1 Reference field�

دستماهواره قابل استها محاسبه قابل است، يابي
مشاهدات( از استفاده با ماهواره محاسبهGPSموقعيت

روشمي از استفاده با سرعت بردار و هايشود
عدديمشتق ماهواره٢گيري موقعيت بردار محاسبهاز ها
).شوندمي

ضر-3 ژئوپتانسيابرآورد بهيب روشلی

مربعات کمترين

ضرايب۳-۱ برآورد جهت خطي مدل

کروي هارمونيک

از استفاده رابطهبه12Tبا از آمده )۱۶(دست

ضرايبمي صورت به را زمين جاذبه ميدان توان
مدل کروي کردهارمونيک ميان.سازي 12Tرابطه

وبه ماهواره مشاهداتي نقاط در مدار طول در آمده دست
است زير صورت به کروي هارمونيک :]۸[ضرايب

)۱۸(

12 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2

1

1

1

1

2 2

2

1

1

1

2

( , , , , , ) ( , , ) ( , , )

(cos )cos

(cos )cos

(cos )sin

n

nm

nmn

nm

n

nm

T r r T r T r

R
P m

r
C

R
P m

rGM

R R
P m

r

R

r

θ λ θ λ θ λ θ λ

θ λ

θ λ

θ λ

+

+

+

= −

           ∆ +     −     =
     

 − 

2 0

1

2 2(cos )sin

n

n m

nmn

nm

S

P mθ λ

∞

= =

+

                               ∆                 

∑∑

از عبارتند پارامترها باال رابطه در :که

GM:جرم در جاذبه جهاني ثابت حاصلضرب
زمين(زمين جاذبه ميدان )ثابت

R:زمين ميانگين شعاع

1 1 1 2 2 2( , , ) , ( , , )r rθ λ θ λ:کروي مختصات
دوم و اول ماهواره مشاهداتي نقطه

nmP:درجه از لژاندر نرماليزه وnتوابع
mمرتبه

nmC∆وnmS∆:کروي هارمونيک ضرايب
درجه از مرتبهnنرماليزه mو

درجه نظر1,1Sو۱،1,0C،1,1Cضرايب در با
برابرگرفتن زمين جرم مرکز در مختصات سيستم مرکز

�

2 Numerical differentiation�
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مي ژئودزي.]۹[شودصفر در معمول روش به توجه با
ميدان مانند معلوم مبناي ميدان جهتGRS80يک

به پتانسيل مينوسانتبديل گرفته نظر در شودپتانسيل
]۱۴[.GRS80مي۴توسط تعريف زير :شودپارامتر

زمين-۱ استوايي شعاع

جر-۲ جاذبهحاصلضرب جهاني ثابت در زمين م
80GRSGM

زمين-۳ مرکزيت از خروج

زاويه-۴ زمينسرعت دوران اي

نرمال پتانسيل پارامترها، اين به توجه Uبا

مي محاسبه زير صورت به ماهواره هر :شودبراي

)۱۹(

( )

( ) ( )

80

180
90

0 0
2

( )

, ,

cos cos

GRS

nGRS
GRS

n n
n

only for even

GM
U r

r

GM R
P m C

R r

θ λ

θ λ

+∞

=

= +

    ∑

باال رابطه 90در
0
GRS

nC)درجه براي هايفقط
از)زوج استفاده محاسبه۴با باال در شده تعريف پارامتر
گرفتن.شوندمي نظر در موارد اکثر اول۵در ضريب

,2,4,6يعني 8,10n به= پتانسيلبراي آوردن دست
کافيست زمين.مبنا جاذبه ميدان تواندميGMثابت

مدل مجهول، يک عنوان ميبه هم و شود آنسازي توان
با برابر گرفت80GRSGMرا نظر مقاله.در اين GMدر

است80GRSGMبرابر شده گرفته نظر با.در بنابراين
آنوم شده ذکر روابط به جاذبهتوجه ميدان پتانسيل الي

به زير رابطه از ماهواره هر براي ميزمين :آيددست

)۲۰(( ) ( ) ( ), , , , , ,T r V r U rθ λ θ λ θ λ= −

شماره رابطه :داريم)۱۸(در

)۲۱(

80

0 0, 2,4,6,8,10GRS

nm n

nm

nm

nm nm

C C m n
C

C otherwise

S S

 − = =
∆ = 



∆ =

کروي هارمونيک ∆nmSو∆nmCضرايب

هستند مسأله سرشکنيمجهوالت پروسه يک در که
برآورد مربعات کمترين روش به خطي پارامتريک

شد .خواهند

با زماني سري يک اگر باال روابط به توجه با
Pمي باشيم، داشته مشاهداتي هرنقطه ازاي به توانيم

از استفاده با انرژي انتگرال روش در مشاهداتي نقطه
بنويسيميک)۱۸(رابطه خطي مشاهده .معادله

از عبارتند وسيله∆nmSو∆nmCمجهوالت به که
مي برآورد مربعات کمترين به.شوندروش توجه با

قابل مرتبه و درجه ماکزيمم با بسط باالي حد جايگزيني
مجهوالت کل تعداد ماهواره، مشاهدات با بهبازيابي

به زير ميصورت :آيددست

)۲۲(max

2

max

1 3 2( 1) 1

( 1)

u N

N

= + + + + −

= +

⋯

که کنيد باشدlفرض مسأله مشاهدات بردار
ماهواره مشاهداتي نقاط در پتانسيل آنومالي مقادير يعني
نرمال پتانسيل و انرژي انتگرال به مربوط روابط از که

GRS80ميبه ودست مسألهxآيد مجهوالت بردار
مرتبه و درجه تا کروي هارمونيک ضرايب maxNيعني

داشت.باشد خواهيم را زير خطي مدل نتيجه :در

)۲۳(.l A x=

ضرايب ماتريس باال رابطه در استفادهAکه با
رابطه در شده ذکر خطي مشاهده معادله )۱۸(از

شد خواهد .محاسبه

صورت به سرشکني فرآيند در مجهوالت بردار
مي چيده :شودزير

)۲۴(maxN0 1x [x x x ]T= …

داريم باال رابطه در :که

)۲۵(
max

max

m

, ,

, , 1,

,

x [ ....

...

]

m m m m

N m m m m m

T

N m

C C

C S S

S

+

= ∆ ∆

∆ ∆ ∆

∆

باال رابطه ميTدر ترانهاده دهنده باشدنشان
مي ستوني بردار يک به تبديل را سطري بردار با.کندکه
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سيستم نرمال ماتريس باال، صورت به مجهوالت چيدمان
ماتريس يک به تبديل زيادي حد تا خطي معادالت

block diagonalقسمت]۸[شودمي در موضوع اين که
است شده داده توضيح .بعدي

ا معادالتاگر سيستم به هندسي ديدگاه ز
حل قابل شده بنا خطي معادالت سيستم کنيم، نگاه
مجهوالت تعداد از بيشتر معادالت تعداد اگر بود خواهد

نمونه.باشد تئوري به توجه با وجود اين برداريبا
Shannon
نمونه١ فرکانس برابر، دو حداقل بايد برداري

اندازه فرکانس باماکزيمم فرکانس.شدگيري که زماني
نايکويست فرکانس حد از ٢بيشتر

فرکانس( -نمونهنصف

سيگنال)برداري تداخل خواهدداد٣باشد، بنابراين،.رخ
نمونه تئوري شرط کردن کاملارضا بازيابي براي برداري

خواهد حياتي و مهم بسيار جاذبه ميدان ]۱۳[بودطيف

کر.]۲۰[ هارمونيک ضرايب بازيابي وبراي درجه تا وي

نمونهmaxNمرتبه فرکانس بانمونه، بايد را برداري

�

1 Shannon’s sampling theorem

2 Nyquist frequency�

3 Aliasing�

داد افزايش ماهواره مشاهداتي روزهاي طول افزايش
]۱۳[.

و کامل بازيابي عدم به منجر که ديگري مشکل
کمترين روش از استفاده با جاذبه ميدان طيف درست

جايگزيني شد، خواهد يعنيمربعات بسط باالي ∞حد

ايجاد.باشدميmaxNبا باعث جايگزيني اين واقع در
مي ضرايب برآورد در سيگنال تداخل از ديگري شودنوع

فرکانس سيگنال تداخل اثر به ميدانکه باالي هاي
است مشهور نتا.]۲۰[جاذبه فصل در موضوع يجاين

گرفت خواهد قرار تحليل و تجزيه مورد .عددي

براي مربوطه معادالت سيستم کردن بنا براي براي اکنون
توابع محاسبه براي روابطي به نياز فقط ضرايب، برآورد
به نسبت آن اول مرتبه مشتقات و لژاندر نرماليزه وابسته

اين.استφآرگومان محاسبه روشبراي هايتوابع،
جهت تحقيق اين در که دارد وجود مختلفي تکراري

در مذکور روابط از عددي محاسبات استفاده]۲۲[انجام

است باز.شده روابط جدولاين در شدهآورده)۱(گشتي
.است

لژاندر:1جدول نرماليزه وابسته توابع محاسبه جهت بازگشتي �22�روابط
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block diagonally dominantخاصيت۳-۲

نرمال ماتريس بودن

سال در داده]۲[۱۹۸۱کلمبو کهاسنشان ت
بازيابي به مربوط معادالت سيستم در نرمال ماتريس

ماتريس يک به تبديل ژئوپتانسيلي،  blockضرايب

diagonalرابطهمي صورت به مسأله مجهوالت اگر شود،
روي)۲۴( منظم گريد يک روي مشاهدات شوند، چيده

طول از مستقل مشاهدات خطاي و باشند کره يک

ب مشاهداتي نقطه block diagonalبا.اشدجغرافيايي

معکوس نرمال، ماتريس وشدن سريع بسيار آن از گيري
بود خواهد شکل.ساده ساختار)۱(در نمادين صورت به

کلمبو که شرايطي کليه که حالتي در نرمال ماتريس
است شده داده نشان باشد، برقرار داشته .اظهار

يک روي را خود مشاهدات واقعيت در ماهواره
نمي انجام کره روي منظم تقريبيگريد طور به اما دهد
کرده ذکر کلمبو که واقعيشرايطي مشاهدات با است،

مي ارضا است.شودماهواره ثابت تقريباً ماهواره در(ارتفاع
حدود تا ماهواره ارتفاع مي۱۰واقع تغيير ).کندکيلومتر

عرض بازه يک در را ماهواره مشاهدات ديگر طرف از
ميج نظر در مشاهداتي.گيريمغرافيايي نقاط فواصل

که چرا هستند برابر هم با تقريباً مدارات طول در ماهواره
است ثابت تقريباً زمين دوران پتانسيل.سرعت خطاي

مي انتظار ونيز باشد همگن زمين کره کل در که رود
باشد نداشته وجود خطاها ميان وابستگي توجه.هيچ با

ک مواردي بودنبه عمود به توجه با همچنين و شد ذکر ه
از خارج قسمت کسينوسي، و سينوسي هارمونيک توابع

زياديblock diagonalقسمت حد تا نرمال ماتريس
مي صفر به دارايتبديل نرمال ماتريس نتيجه در و شود

از.]۸[شودميblock diangonally dominantخاصيت
برآورداين جهت ماتريس معيارانحرافخاصيت

باشد زياد مجهوالت تعداد که وقتي عنوان(مجهوالت به
وقتي 10000uمثال کرد)< استفاده توان ]۸[.مي

به توجه با که داده  block diagonallyپيشنهاد

dominantاز گيري معکوس با نرمال، ماتريس بودن
برآوblock diagonalقسمت به نرمال قابلماتريس رد

رسيد خواهيم مجهوالت دقت از از.قبولي تحقيق اين در
شده استفاده مجهوالت دقت برآورد جهت روش اين
بودن قبول قابل که است الزم ابتدا در بنابراين است،
آزمايش پيشنهادي روش از استفاده با مجهوالت دقت

ماتريس-۱شکل ]block diagonal]۸ساختار



١١�

يه
شر
ن

ی
لم
ع

-
ی
يج
رو
ت

بر
شه
نق
ی
دس
هن
م

ی
کان
تم

العا
اط
یو

دار
ره
ما
ش
ل،
او
ره
دو
،

۲
ت
هش
ديب
ار
،

۱۳
۸۹

کامل.گردد طور به عددي نتايج قسمت در موضوع اين
و تجزيه استمورد گرفته قرار خاصيت.تحليل همچنين

block_diagonally dominantنرمال ماتريس بودن
تکراري الگوريتم تکرارهاي کاهش حلMSAAسبب در
مي بزرگ ابعاد با نرمال معادالت .]۱[شودسيستم

عددي-۴ �نتايج

از محاسبات، انجام جهت قسمت اين در
شبيه ماهوامشاهدات ديناميکي شده GRACEرهسازي

اينترنتي پايگاه از -http://www.geod.uniکه

bonn.de/index.htmlشده استفاده است، دسترسي قابل
روششبيه.است از استفاده با مدار عدديسازي هاي

مدار ١توليد
انتگرالروش( عدديهاي صورت)گيري

نقطه.استگرفته يک از استفاده با که صورت اين به
از٢اوليه حاصل جاذبه ميدان در عددي صورت به مدار ،

مي توليد ژئوپتانسيلي مدل شبيه.شوديک سازيدر
ژئوپتانسيلي مدل از مرتبهEGM96مشاهدات و درجه تا

شده۳۰۰ زماني.استاستفاده دوره براي ماهواره مدار
زما۳۰ فواصل با شده۵نيروزه توليد فرمت.استثانيه
شبيهداده ماهوارههاي شده فايلGRACEسازي در

مي زير صورت به عاريمربوطه ماهواره مشاهدات و باشد
مي نويزي هرگونه :باشنداز

)۲۶(time x y z x y z x y zɺ ɺ ɺ ɺɺ ɺɺ ɺɺ

از مراحل همه در محاسبات انجام جهت
زما۳۰مشاهدات فاصله با ماهواره ثانيه۳۰نيروز

است شده مشاهدات.استفاده از استفاده روز۳۰علت
نمونه تئوري شرط ارضاي بحث همان برداريماهواره،

قسمت در که شد۱-۳است صحبت آن مورد در .مقاله

نصف راستاي در چون ديگر طرف پوششاز النهارات
داده از استفاده به نيازي پس است، فاصلهکامل با ها

نميثان۵زماني فاصله.]۲۲[باشديه با مشاهدات بنابراين
گرفته۳۰زماني نظر در کار،ثانيه اين با که است شده

انجام محاسباتي بار از و يافته کاهش معادالت تعداد
لطمه اينکه بدون بهمحاسبات شود، وارد نتايج به اي

�

1 Numerical orbit determination�

2 Initial point�

مي کاسته همه.شودشدت در معادالت تعداد نتيجه در
بودخ۸۶۴۰۰حاالت، .واهد

آن مشتقاتاز و ماهواره موقعيت که جايي
داده تنها آن دوم و اول شبيهمرتبه فايل در موجود -هاي

سيستم مشاهدات هستند، شده ماهوارهKBRسازي
GRACEشبيه زير روابط از استفاده استبا شده سازي

]۲۲[

)۲۷(( ) ( ), ( )t t tρ = ∆ ∆r r
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ژئو ضرايب برآورد وهدف درجه تا پتانسيلي
برابر.باشدمي۱۲۰مرتبه مجهوالت .است۱۴۶۳۸تعداد

رابطه به توجه برابر)۲۲(با مجهوالت ۱۴۶۴۱تعداد
درجه ضرايب اما نظر1,1Sو۱،1,0C،1,1Cاست در با

برابر زمين جرم مرکز در مختصات سيستم مرکز گرفتن
مي ميصفر حذف مجهوالت ليست از و .شوندشود

برابر0,0Cضريب حذف۱نيز مجهوالت ليست از و است
انرژيمي ثابت همان که اضافي مجهول يک و شود

اضا مجهوالت ليست به است، ميسيستم جهت.شودفه
به توجه با مسأله شدن مشاهدات]۸[واقعي بردار ،

مقدار با تصادفي گوسين نويز به 3آغشته 2 210 /m s−

شکل.اندشده مشاهدات)۲(در بردار در شده ايجاد نويز

است شده داده :نشان

مشاهدات-۲شکل بردار در موجود نويز

)
-3 2 2Standard Deviation=10 m /s(
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ابعاد با خطي معادالت معادله۸۶۴۰۰سيستم
تشک۱۴۶۳۸و نرمالمجهول معادالت سيستم شده، يل

الگوريتم از استفاده با درMSAAمربوطه و شده حل
مرتبه و درجه تا کروي هارمونيک ضرايب ۱۲۰پايان

است شده رابطه.برآورد به توجه با مجهوالت )۲۴(بردار

شده)۲۵(و توضيحاتچيده به توجه با بنابراين است،

ماتريس که است اين انتظار شده حدودذکر تا نرمال
شکل.باشدblock diagonalزيادي ساختار)۳(در

براي لگاريتمي مقياس در نرمال maxماتريس 30N =

کننده تأييد که است شده گذاشته نمايش  blockبه

diagonally dominantاست نرمال ماتريس بودن

لگاريتم-۳شکل مقياس در نرمال ماتريس برايساختار maxي 30N =

شکل مدل)۴(در ضرايب و برآوردشده ضرايب
EGM96مرتبه و درجه صورت۱۲۰تا  degreeبه

varianceآن اختالفات مجهوالتو واقعي خطاي يعني ها
گذاشته نمايش معيار.استشدهبه انحراف همچنين

معکوس از شده قسمتبرآورد از block diagonalگيري

نرمال تقريبي(ماتريس معيار گذاشته)انحراف نمايش به
است .شده

مجهوالت واقعي خطاي يعني اختالفات مقادير
به زير رابطه مياز :]۸[آيددست

)۳۰(
( ) ( )

2 2

0

ˆ ˆ

2 1

n

nm nm nm nm

m
n

C C S S

e
n

=

− + −
=

+

∑

باال رابطه در ˆکه
nmCوˆ

nmSضرايب مقادير
ميژئ شده برآورد ووپتانسيلي مقاديرnmSوnmCباشند

ژئوپتانسيلي مدل ضرايب همان يعني واقعي ضرايب
EGM96محاسبه.باشندمي نيزdegree varianceجهت

مي استفاده زير رابطه :]۸[شوداز

)۳۱(
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مرتبه-۴شکل و درجه تا شده برآورد ژئوپتانسيلي شبيه۱۲۰ضرايب مشاهدات از استفاده نويزبا به آغشته شده ماهواره۳۰سازي GRACEروزه

ميهمان مشاهده باال شکل در که شود،گونه
مدل ضرايب و شده برآورد ضرايب ميان جدايي ميزان

EGM96مرتبه و درجه ميدر افزايش باال .يابدهاي

فرکانس سيگنال تداخل اثر موضوع اين بااليدليل هاي
است ضرايب برآورد در جاذبه تئوري.ميدان شرط اگرچه

مشاهداتنمونه از استفاده با ماهواره،۳۰برداري روز
شده مرتبهارضا و درجه اما باالياست، تا۱۲۰هاي

شبيه۳۰۰ در وکه درجه اين از ماهواره مدار سازي
شدهمرتبه استفاده سيگنالها تداخل ايجاد باعث است،

مرتبه و درجه تا ضرايب برآورد درمي۱۲۰در و شود
ضرايب و شده برآورد ضرايب ميان اختالف باعث نتيجه

مدل(واقعي .شودمي) EGM96ضرايب

از بيش جدايي يعني شده ذکر موضوع بر عالوه
مدل ضرايب از شده برآورد ضرايب انتظار ،EGM96حد

مي متوجه باال شکل به توجه مربوطبا منحني که شويم
منحني از مجهوالت واقعي خطاي انحرافبه به مربوط

دارد فاصله تقريبي ديد.معيار زاويه دو از اينجا در
نگريستمي موضوع اين به از.توان استفاده اينکه اول

قسمت نرمالblock diagonalمعکوس جهتماتريس
قبوليبرآورد قابل نتيجه به شده برآورد ضرايب دقت

نمي ازمنتهي طريقي به بايد دقت برآورد جهت و شود
و شود گرفته معکوس کامل صورت به نرمال ماتريس

موج طول سيگنال تداخل اثر اينکه دوم ديد هايزاويه
قابل برآورد نتوانيم که شده باعث جاذبه، ميدان کوتاه

دقبولي مجهوالت دقت باشيماز سالهان.اشته در
تداخل]۸[۲۰۰۳ اثر از نوع اين که داشته اظهار

است، گذار اثر ضرايب برآورد روي اينکه بر عالوه سيگنال
مي نیزباعث مجهوالت دقت از درستي برآورد که شود
مشاهداتبنابراين.باشیمنداشته مقادير بعد، مرحله در

مشاهداتي نقاط مدر و درجه تا ۱۲۰رتبهماهواره
شبه اين از و شده درمحاسبه برآوردمشاهدات در

است شده استفاده شبه.ضرايب اين از استفاده با واقع در
موج طول سيگنال تداخل اثر کوتاهمشاهدات، هاي

برداشته ميان از را جاذبه زير.ايمميدان شکل در نتيجه
است شده گذاشته نمايش :به
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ژئوپتانسيل-۵شکل مرتبهضرايب و درجه تا شده برآورد شبيه۱۲۰ي مشاهدات شبه از استفاده نويزبا به آغشته شده ماهواره۳۰سازي GRACEروزه

شکل به توجه منحني)۵(با که است واضح
از خوبي صورت به تقريبي معيار انحراف به مربوط

مي تبعيت مجهوالت واقعي خطاي به مربوط کندمنحني
مي متوجه سيگنالشويمو تداخل اثر قبل، قسمت در که
موج جداييطول به منجر جاذبه ميدان کوتاه هاي

مربوط منحني از تقريبي معيار انحراف به مربوط منحني
بود شده مجهوالت واقعي خطاي مي.به نتيجه تواندر

قسمت از استفاده که ماتريسblock diagonalگفت
به منجر ضرايب، دقت برآورد جهت قابلنرمال نتيجه

مي .شودقبولي

موج طول سيگنال تداخل اثر حذف هايجهت
کمترين روش به ضرايب برآورد در جاذبه ميدان کوتاه

ماهواره مورد در توان مي فرآيندGRACEمربعات، در
از باالتر مرتبه و درجه تا مجهوالت ضرايب، ۱۲۰تعيين

گرفته نظر باالدر ضرايب از برآورد، از پس و ۱۲۰يشود
شود و.صرفنظر درجه سيگنال تداخل اثر روش، اين با

توجهي قابل مقدار به ضرايب برآورد در باال هاي مرتبه
مي آن.]۲۲[يابدکاهش با روش اين در که مشکلي

نرمال معادالت سيستم بزرگ ابعاد بود، خواهيم مواجه
از باالتر مرتبه و درجه تا ضرايب بازيابي به ۱۲۰مربوط

الگوريتممي محاسباتي توان به توجه با که MSAAباشد

از باالتر خاصي مرتبه و درجه تا مشکل قابل۱۲۰اين
است مرتبه.حل و درجه تا ضرايب مقاله اين ۱۶۰در

باالي ضرايب از و شده شده۱۶۰تا۱۲۰برآورد صرفنظر
برابر.است سيستمي چنين مجهوالت ۲۵۹۱۸تعداد
ضراي.است زير شکل ضرايبدر همچنين و برآوردشده ب
مرتبهEGM96مدل و درجه صورت۱۲۰تا  degreeبه

varianceمقادير همچنين و مجهوالت واقعي خطاي ،
است شده گذاشته نمايش به تقريبي معيار .انحراف
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مرتبه-۶شکل و درجه تا شده برآورد ژئوپتانسيلي شبيه۱۲۰ضرايب مشاهدات از استفاده شدبا نويزسازي به آغشته ماهواره۳۰ه GRACEروزه

مرتبه( و درجه تا ضرايب باالي۱۶۰برآورد ضرايب از کردن صرفنظر )۱۲۰و

مي متوجه باال شکل به دقيق توجه کهبا شويم
شماره شکل به شبيه زيادي حد تا .استشده)۵(شکل،

شماره انتظار)۵(شکل مورد حالت همان واقع در
يعمي سيگناليباشد تداخل اثر گونه هيچ که حالتي ني

موج طول از نداردناشي وجود جاذبه ميدان کوتاه هاي
ت ضرايب برآورد جهت ماهواره مشاهدات شبه از که اچرا

مرتبه و شده۱۲۰درجه با.استاستفاده واقع در
سيگنال، تداخل اثر کاهش جهت روش اين از استفاده

برآورد ضرايب ميان جدايي مدلهم ضرايب و شده
EGM96مرتبه و درجه شکلدر به نسبت باال هاي
معيار)۴(شماره انحراف منحني هم و يافته کاهش

شماره شکل خالف بر به)۴(تقريبي مربوط منحني از
مي تبعيت مجهوالت واقعي باز.کندخطاي موضوع اين

قسمت از استفاده که است مطلب اين مؤيد  blockهم

diagonalضرامات دقت برآورد جهت نرمال يب،ريس
مي قبولي قابل نتيجه به .شودمنجر

نتيجه۵ و گيريخالصه

مشاهدات از استفاده با مقاله اين در
ماهوارهشبيه ديناميکي شده ميدانGRACEسازي در

ژئوپتانسيلي مدل از معادالتEGM96متأثر سيستم ،
ژئوپتانسيلي ضرايب بازيابي به مرتبهمربوط و درجه تا

شد۱۲۰ به.بنا سرشکني فرآيند در مجهوالت بردار
رابطه به)۲۴(صورت منجر که شد  blockچيده

diagonally dominantسيستم نرمال ماتريس شدن
معکوس.شد اينکه به توجه ماتريسبا از مستقيم گيري

آن بزرگ ابعاد دليل به معادالتي سيستم چنين نرمال
دق برآورد امکانجهت مجهوالت ازت نيست، پذير
قسمت جهتblock diagonalمعکوس نرمال ماتريس

شد استفاده مجهوالت دقت از.برآورد حاکي حاصل نتايج
با مجهوالت براي شده برآورد دقت بودن قبول قابل

مي روش اين از اين.باشداستفاده از استفاده با نتيجه در
که مجهوالت برآورد بر عالوه سيستمروش، حل نتيجه

مي تکراري روش يک از استفاده با دقتمعادالت باشد،
شد ارائه شده برآورد مجهوالت براي نيز قبولي .قابل
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دکتری۴ سيستم-دانشجوی مکانيگروه اطالعات نصيرالد-هاي خواجه صنعتي طوسيدانشگاه ين
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دريافت( تصويب۱۳۸۸بهمنتاريخ تاريخ )۱۳۸۹فروردين،

چکيده

هستندنقشه همراه مکاني سرويسهاي در کاربران به اطالعات ارايه ابزار مهمترين نقشهد.ها، چنين توسعه و طراحي کهر هايي،
بهنقشه دارند، نام همراه ميهاي ايجاد محدوديتهايي و قيود محيط پويايي و کاربر پيوسته حرکت محيط.گردددليل تغيير با اينکه براي

محيطي پارامترهاي بايد نيابد، کاهش نقشه يک نقشهياکارايي طراحي در گردندهايبافت لحاظ تادرو.همراه است الزم کاري و ساز اقع
به لحظهبافتها نقشهصورت تا گردند معرفي همراه سرويس به و شده سنجش سازداي سازوار آنها براساس را همراه.هايش محيطهاي در

است غيرممکن موارد بعضي در و مشکل سرويس با کاربر مستقيم تعامل کمينه.امکان کاربر مستقيم تعامل بايد حدشدهبنابراين تا و
به شودامکان عمل خودکار و هوشمندانه بافت.صورت پردازشگري تلفيق حاضر، تحقيق بهدر همراه مکاني سرويسهاي با انتخابآگاه منظور

نقشه اطالعات بهينه نمايش استهاو گرفته قرار موردتوجه مختلف بافتي شرايط گرفتن.در درنظر با تا است شده سعي منظور بدين
بهسيستمها خودرو ناوبري چهي به مختلف بافتي شرايط در کاربر اول، شود؛ داده پاسخ اساسي پرسش دو به موردي، مطالعه عنوان

بصري چگونه متفاوت بافتهاي در انتخابي اطالعات دوم، و دارد؟ نياز مکاني برهميناطالعات باشند؟ داشته را کارايي باالترين تا شوند سازي
نقشه از عناصري ناوبرياساس بافتيهاي تغييرات براساس سازوارشدن امکان شناساييکه ديگرها، و نقشه توجيه مقياس، مانند دارند، را

نقشه.اندشده تا کنند تغيير چگونه و بافتها کدام تاثير تحت عناصر اين از کدام هر که است شده بررسي باشدسپس چيزي همان نهايي، ي
لحظه در کاربر نيازکه خاص نقشه.داردي سازواري براي مناسب مدل استهمچنين شده ارايه تئوريها.ها اثبات براي نيز، پاياني قسمت در

پياده مراحل گرفته، صورت مدلسازيهاي نقشهو نمايش قابليت با نمونه خودروي ناوبري سيستم استسازي شده تشريح سازوار .هاي

کليدي پردازشگر:لغات همراه، مکاني بافتسرويسهاي بصريي ناوبريآگاه، سيستم سازواري، هوشمند، نقشه سازي،

.ودروخ

رابط* �نويسنده
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مقدمه-١

سال قابليتهايياخانيدر و آناليزها از بسياري ر،
GISعنوانبه تحت و يافته توسعه سرويسهايي صورت

گرفته قرار عموم دراختيار مکاني نيهمچن.اندسرويسهاي
دسترسي همراههمگانيبا دستگاههاي ظهوربه و

چنين از استفاده امکان همراه، مکاني اطالعات سيستمهاي
آمده فراهم نيز همراه دستگاههاي روي بر سرويسهايي

پايهاين.است که سرويسها سيستمهاييگونه آنها اصلي
همراه مکاني سرويسهاي است، همراه مکاني نام١اطالعات

و نسبداشته استقالل آنها، اصلي زمانيويژگي مکاناز و
مکانبه.است سرويسهاي از استفاده هرجايدليل در همراه

و هرزمان حرکت،و حالت در آنها از استفاده نيز
به را کاربردي وضعيتهاي همراه مکاني وجودسرويسهاي

هستندآورده ايستا سرويسهاي از متفاوت کامال که نيا.اند
به تغيدلتفاوت لحظهييل محيار مکاني، موقعيت يطدر

است کاربر، فعاليتهاي و .اطراف

ق دو کاربر طراحيحرکت در را مهم يسهايسرويد
ا ميهمراه ميجاد باعث حرکت اوال، محيکند؛ تا طيشود

شرا و کاربرياطراف تغيط لحظه به کندييلحظه در.ر
کهداردييکاراهمچنانيسرويس،ييتهايوضعنيچن

تشختغييرات دادهيرا راهيااريسهايسرووص شده
شرا وضعطيبراساس سازواريتهايو .]۱[سازد٢مختلف

ميثان باعث حرکت مستقيا، تعامل امکان تا بايشود کاربر م
شود مشکل کاربر مستق.واسط سيتعامل با کاربر ستم،يم

برا سرويبعضيخصوصا ناوبريسهاياز مانند يخاص
خطرآفر استيخودرو دريبنابرا.ن سروين مکانيک يس

باه نيمراه مستقيد تعامل به سروياز با کاربر کميم نهيس،
سنيبد.گردد بايمنظور ويستم کرده عمل هوشمندانه د
تغبه با خودکار محييصورت گردديطيرات قيتلف.سازوار
بافت" ٣آگاهپردازشگري

سرو" همراه،يمکانيسهايبا
برايحلراه باالستينيمناسب هدف به يآگاهبافت.ل
پارامترهاطوبه سنجش ساده ويطيمحير کاربر اطراف

سرويسازوار مقاديخودکار با بهيس مر آمده، يدست
.باشد

١ Geospatial mobile services�

٢ Adapt�

٣ Context aware computing�

بس سروياريدر ماننديمکانيسهاياز همراه،
سرويناوبر نقشهيهدايسهايو گردشگر اساست نقش يها

هستند دارا تحق.را معنايدر به نقشه حاضر، واسطيق
م مدنظر دبه.باشديکاربر نقشهيعبارت کاربرياگر، به که

نمايمکانيسهايسرو ميهمراه داده ايش در نجايشود
سازواربه هدف استيعنوان شده گرفته به.درنظر کاربران

نيازنقشه گوناگون وضعيتهاي و شرايط در متفاوتي هاي
قابليتهنگامي.دارند نقشهکه از باشد،استفاده نظر مورد ها

مسائل از نقشهيکي از درستي نوع کاربر که است اين مهم
با منطبق و مطلوب نمادهاي با و مناسب مقياس يک در را

باشد داشته کاربر بلکه.وضعيت نمايش، نوع تنها نه البته
نيز همراه محيطهاي در استفاده مورد و نياز مورد اطالعات

باشد کاربر جاري شرايط با مطابق مطلوبي نحو به .]٢[بايد
مييتباف انجام را کارهايش آن در کاربر ارتباطکه دهد

محتويات و دارد او اطالعاتي نيازهاي با محکمي بسيار
نحوه نيز و کنترلبصريياطالعات را اطالعات سازي

بايبنابرا.]٣[کندمي همراه نقشه بهين باشد قادر صورتد
محتو اطالعاتيخودکار نيات بصريو نحوه يسازيز

خ بافتاطالعات براساس را سازواريود دارد، قرار آن در که
شبکه،.سازد به دسترسي مانند فني مسائل از صرفنظر

موقعيت نقشهدقت بايد نقشه طراح انتقال، سرعت و يابي
دهد تطبيق کاربر خاص نيازمنديهاي با بايد.را تطبيق اين

شبهبه يا و آني استفادهصورت قابل تا پذيرد صورت آني
اندازه.]۴[باشد مانند فني فاکتورهاي تنها محدودينه

شبکه باند پهناي و انرژي منبع بينمايشگر، بلکههاي سيم،
پيوسته تغيير مانند غيرفني طراحيفاکتورهاي محيط،

مي وادار را جاينقشه نقشه در را اطالعاتي تنها تا سازد
کمترين با کاربر و بوده موردنياز لحظه همان در که دهد

کند استفاده آنها از بتواند تعامل کمترين با و .زحمت

نقشه سازوارنمودن منظور به تحقيق اين هايدر

مکاني اطالعات سرويسهاي در شده ارايه اطالعات و همراه

هوشمند منظور به نيز و کاربران جاري بافتهاي همراه،

نقشه بافتنمودن پردازشگري از استفاده همراه، آگاههاي

استموردتو گرفته قرار انتخاببدين.جه با و منظور

به خودرو ناوبري مطالعهسيستم عناصرعنوان موردي، ي

نقشه ومختلف نمادگذاري نقشه، توجيه مقياس، مانند اي

دارند را بافتها براساس بهينه سازواري امکان که ديگرها
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شد بررسي و صورت.شناسايي دليل اين به انتخاب اين

سيس که وگرفت مهمترين از خودرو ناوبري تمهاي

مي مکاني اطالعات سرويسهاي .باشندپرکاربردترين

به سيستمها اين در حرکتهمچنين بيشتر سرعت دليل

و محيطي تغييرات نرخ سرويسها، ديگر با مقايسه در کاربر

نيز سازواري به نياز اساس برهمين و بوده بيشتر بافتها

استمحسوس م.تر مدلي سازواريهمچنين براي ناسب

نقشهنقشه همراه مکاني سرويسهاي کليه پيشنهادهاي مبنا

سرويس شده، ارايه تئوريهاي اثبات براي و آن براساس و

نقشه نمايش قابليت با خودرو وناوبري طراحي سازوار هاي

استپياده گرديده .سازي

به مقاله اين بودساختار خواهد زير در:صورت
کارها دوم، شدهبخش بررسي گرفته صورت مرتبط ي

بافت.است پردازشگري کلي مفاهيم سوم قسمت ودر آگاه
مکاني سرويسهاي در پردازشگري نوع اين کارکردهاي

است گرفته قرار بحث مورد مقاله.همراه چهارم بخش
سازواري مفهوم نيز و همراه کارتوگرافي معرفي شامل

مي روشها.باشدکارتوگرافيکي و نقشهالگوها طراحي هايي
است گرديده بيان پنجم قسمت در ششم.سازوار قسمت

مي بر در را گرفته صورت شاملمدلسازيهاي خود که گيرد
و خودرو ناوبري در موثر بافتهاي مدلسازي و شناسايي

برنامه استمدلسازي پياده.کاربردي برنامهجزئيات سازي
قرا بحث مورد هفتم قسمت در نمونه وکاربردي گرفته ر

به نتايج نيز پايان ودر تحقيق اين در آمده دست
است شده ارايه آينده مطالعات براي .پيشنهادات

تحقيقزمينهپيش-٢ مرتبطي کارهاي و

ارايتعار بافت عبارت توصيف براي زيادي شدهيف ه
مثال عنوان به اينگونه]٥[Chen & Kotzاست، را بافت ،

نموده "اندتعريف زمينهبافت: و وضعيتها از اي مجموعه ،
برنامه رفتار يا که است محيطي راهاي کاربردي هاي

مي برنامهمشخص يا و واقعکنند آنها در کاربردي هاي
است کاربر توجه مورد و نيز".شده را ديگري تعريف

Schmidtهمکاران کرده]٦[و بافت،بيان آن در که اند
کارب" وضعيت مورد در دستگاههايدانش و آنهاITران

اندازه يک با و وضعيت اطراف، محيط کمتر،يشامل؛

مکاني باشد"موقعيت م.مي مناسنتريبنظر نيرسد
توسط تحقيق اين موضوع با در Dey& Abowdتعريف

استيارا]٧[ شده تعريف،.ه اين گونه"طبق هر بافت
کردن مشخص براي آن از بتوان که است اطالعاتي

کردوضع استفاده موجوديت يک يک.يت موجوديت؛ يک
کاربر ميان تعامل در که است شي يک يا و مکان شخص،

مي و است توجه مورد کاربردي برنامه خودو شامل تواند
باشد کاربردي برنامه يا و نظر."کاربر براساس همچنين

برنامه محققان، بافتهمين کاربردي برنامههاي هاييآگاه
ب که کاربرهستند بافت اساس بر را رفتارشان پويا صورت ه

مي منطبق و داده از.کنندتغيير ديگري جامع تعريف
بافت توسطسيستمهاي نيز ]٨[درDey& Abowdآگاه

آنيارا طبق بر که شده بافت"ه سيستم اگريک است آگاه
و اطالعات آوردن فراهم براي بافتها سرويسهاي/از يا

است کاربر براي بودنمرتبط مرتبط اينجا در که کند، فاده
فعال نوع اساس استيبر کاربران ."ت

جنبهبافتپردازشگري از يکي اصليآگاه هاي
سال در بار اولين که بوده فراگير با١٩٩٢پردازشگري و

موسسه از Olivettiتحقيقاتييمحصولي
منصه١ يبه

رسيد " Active Badge Location System"محصول.ظهور

سيهک بافتيک تالشهاستم با بوده ويآگاه وانت
پياده و طراحي شدهمکارانش ا.سازي سيدر باين ستم

به کاربران جاري موقعيت امواجيلهيوستعيين از استفاده
اطرافيز گوشي نزديکترين به را مربوطه تلفنهاي رقرمز

مي وصل سيستمهاي.]٩[کندآنها اولين از ديگر يکي
کهبافت سيستمآگاهي شد، PARCعرضه

در٢ که است
گرديدXerox PARCالبراتوار مي.طراحي توانبنابراين
پيشگامانXerox PARCوOlivettiمحققان را
آوردبافتيپردازشگر شمار به زم.آگاه ينهيدر

مکانيستمهايس براياطالعات ازيتالشها استفاده
بهبافتيپردازشگر استيتازگآگاه شده سالها.آغاز يدر

برنامهياخ روبافتيکاربرديهار بر تمرکز با يآگاه
راهيناوبر شاخصهايابي، محاسبهيابيراهيبراساس يو
استيمس شده داده توسعه بافتها براساس .ر

و بحث به محقق چند تنها کارتوگرافي موضوع در
پرداخته سازواري سازواري.]٢[،]١٠[اندبررسي اما

بهيکيکارتوگراف و بوده باز بسيارموضوعي اهميت دليل

�

١Olivetti Research Ltd (ORL)�

٢Palo Alto Research Center
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مشغول بسياري محققان حاضر حال در دارد، که زيادي
هستند موضوع اين روي بر .تحقيق

نقشه-۳ طراحي روشهاي و هايالگوها

خودرو ناوبري براي سازوار

مي کارتوگرافي در سطوحسازواري در تواند
س و تکنولوژيکي سطح اطالعات، محتويات طحمختلف

گيرد انجام معموال.نمايشي اطالعاتي، محتويات سطح در
به باال مقياس با نقشه نقشهيک نظريعنوان در مبنا

از استفاده با و متفاوت نيازهاي براساس و شده گرفته
جنرال سطوح١يسازتکنيکهاي با اطالعاتي محتويات ،

بهپايين مقتضي مواقع در و شده توليد گرفتهتر کار
بصري.شودمي نمايشي، سطح محتوياتدر سازي

مي سازوار مختلف بافتهاي براساس موجود، شود،اطالعاتي
به معموال مسئله اين مانندکه بصري متغيرهاي کمک

مي انجام ديگرها و اندازه شکل، .گيردرنگ،

نقشه عناصر شده، ياد سطوح از کدام هر يادر
توجيمق:مانند(مختلفي نياس، نقشه، وينمادگذاريحوهه

ديگذارمتن مي)گرهايو براساسرا که کرد مشخص توان
گردند سازوار بافتي نقشه.اطالعات يک سازوارنمودن

مي آغاز آستانهزماني مقدار يک از بافت مقادير که شود
بيفتد اتفاق متفاوت مقدار يک يا شود .بيشتر

مقياس-۳-۱

نقشه نقشهدر يعني همراه، موهاي رداستفادههاي
مي را مقياس سيار، و همراه تجهيزات برايدر عاملي توان

سطح دانستبيان بزرگنمايي بزرگ.جزئيات، نماييميزان
نقشه در نمايشي مقياس همان بهيا همراه، عنوانهاي

اندازه صفحهيينسبت روي بر عارضه نمايشگريک
اندازه به همراه تعريفيدستگاه عارضه همان واقعي

نقشه.گردديم مقياسبرخالف آنها در که کاغذي هاي
نقشه در است، ثابت بهنمايشي همراه قابليتهاي دليل

استبزرگ متغير نمايشي مقياس با.نمايي، واقع در
نمابزرگ مقياس بايشينمايي، بالعکس و يافته افزايش
ميکوچک کاهش نمايشي مقياس .]١١[يابدنمايي،

عاسطح کهجزئيات است نقشه يک خوانايي در مهمي مل

�

١Generalization�

دارد نمايشي مقياس با نزديکي بسيار وابستگي براي.البته
ميروشن مطلب شدن ابعادتر با نمايشگر يک توان
گرفتيليم۱۴۱*۱۰۸ نظر در را نقشه.متر باچنانچه اي

نمايشي داشته۱:۲۰۰۰مقياس نمايشگر اين روي بر
معادل سطحي صفحه۲۸۲*۲۱۶باشيم، در نمايشمتر

م کوچک.رديگيجاي به توجه مييبا جزئيمحدوده -توان

بر چنانچه اما داد، نمايش نيز را اطالعاتي سطوح ترين
مقياس با را نقشه نمايشگر همين نمايش۱:۱۰۰۰۰روي

محدوده داشت۱۴۱۰*۱۰۸۰ابعاددهيم، خواهد را .متر

جنراليزاسيونيبنابرا سطح بايد اجبارا تان برده باال را نقشه
بماند خوانا همچنان .نقشه

نقشه ميزاندر تغيير خودرو، ناوبري هاي
بسبزرگ خودرو سرعت براساس اهمينمايي پر استيار .ت

صورتي نقشهدر و کند حرکت بااليي سرعت با خودرو که
شود، داده نمايش باال نمايشي مقياس يک در نيز

لحظهيمحدوده هر بايد موقعيتنقشه تا کند تغيير
محدوده در هميشه بمانديخودرو باقي بالعکس،.نقشه
نقشه پايين سرعت در کوچکاگر دادهاي نمايش مقياس

نخواهد ملموس نقشه روي بر خودرو مکان تغيير شود،
سرعت.بود براساس بزرگنمايي ميزان تا است الزم بنابراين
به شودو سازوار مناسبي مقياسنيبنابرا.نحو تغيير براي

نقشه بزرگدر ميزان بايد همراه سطحهاي و جزئياتنمايي
به دادرا کاهش يا افزايش يکديگر با متناسب از.صورتي

سطح که مقيجزئآنجا به وابسته نمايات ويشياس بوده
نمايمق نيشياس ويمتناسب خودرو سرعت براساس ز

بهينماياندازه مشگر ميآيدست ديد، سرعتتوان بافت و
اندازهيجار و بهينمايخودرو را بافتهاشگر يعنوان
مقيتاث در نقشهيرگذار بهاس آوردها اساس،يبرهم.شمار ن

اندازه و خودرو سرعت ناوبرييبافتهاي سيستم نمايشگر
مهمتربه تاثيعنوان بافتهاي نقشهين مقياس در هارگذار

گرديدند .انتخاب

ار)١(يرابطه مقياس،بيانگر با کارگزار دو اين تابعي تباط
Sمي .باشد،

)١(),( lvSS =
رابطه وvبااليدر خودرو جاري سرعت ،l

استياندازه استفاده مورد خودرو.نمايشگر سرعت چه هر
ميب را کمتري زمان راننده شود، دريافتيشتر صرف تواند

از کنداطالعات نياز.نقشه کاربر وضعيت، اين در بنابراين
فضا تا رايداشته خود روي پيش مسير از بيشتري
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کند ب.مشاهده ديبه چنيان در شرايگر مقيطين اسيبايد
يابديشينما کاهش رفتن.نقشه باال با ديگر طرف از

راننده به کمکي تنها نه زياد اطالعات سطح سرعت،
ش باعث بلکه کرد، سطحنخواهد کاهش و نقشه لوغي

شدييخوانا خواهد مي.نقشه اساس اين کهبر گفت توان
معکوس نسبتي داراي خودرو سرعت و نقشه مقياس

.باشندمي

)٢()()(
Jiji

VSVSVV 〉⇒〈
رابطه اين viدر & vjزمانهاي در خودرو وjوiسرعت

S(Vj) & S(Vi)نقشه زمانهايمقياس .استjوiدر

به روش ودر مطالعه اين در شده گرفته کار
تعر پذيبراساس برايف شده نقشهيمقيرفته در يهااس

تفکيک يکديگر از جزئيات سطح و نمايشي مقياس همراه،
هم.اندشده چنديبر اساس مقين نماين متناسبيشياس

سرعتها گرديبا انتخاب خودرو مثابه.ديمختلف لعنوان
دستگاه نماياگر يمتريليم۱۴۱*۱۰۸شگريبا

گ قرار مقيمورداستفاده با نقشه و شينما۱:۲۰۰۰اسيرد
همچن و شود نمايداده مکان وسطين در خودرو ش

مسافتينما کاربر باشد، حدوديشگر در۱۰۸در را متر
رويپ داشتيش خواهد ا.خود در خودرونيچنانچه حالت

سرعت سيک۲۰با در الومتر کند، حرکت مسافتياعت ن
زمان در ميثان۲۰را مناسبيمايپيه زمان که يبرايد

ميريگميتصم رانندگان باشديبهنگام د.تواند مورد گريدر
همينيشينماياسهايمق بهيز را استدالل شدهن گرفته کار

.است

نمايشياليه مقياسهاي با متناسب اطالعاتي هاي
مگونهبه انتخاب کافيشوندياي اطالعات بتواند راننده که

بدون کرده، مشاهده نقشه روي بر را ناوبري موردنياز
نقشهاين ناخوانايي و شلوغي باعث اطالعات نمايش هاکه

سرعتهابه.گردد در مثال نيعنوان کاربر بهيازيباال
جزئ اطالعات ساختمانيداشتن کاربريويقطعات هايا

داشت نيبنابرا.نخواهد ايمان ايش بدون اطالعات نکهين
ناوبريکمک کار شلوغيبه باعث ويبکند، شده نقشه

م مواجه مشکل با را نقشه خواندن .کنديفرآيند

گذاريمتنونمادگذاري-۳-۲

و اطالعاتي محتويات گرفتن نظر در بر عالوه
داده بهينه،انتخاب بزرگنمايي سطح تعيين و مرتبط هاي

نمادگبصري و نحوهسازي نيز و انتخابي عوارض يذاري

نقشه در عوارض اين مهمقرارگرفتن بسيار ناوبري هاي
خوانا بر زيادي بسيار تاثير و داردنقشهييبوده تغ.ها رييبا

نمايمق نمادگذاريشياس نوع ني، مختلف باياطالعات ديز
بهيرييتغ همچنان اطالعات تا باقافته خوانا يصورت

نقشه.بمانند فاصلهدر گرفتن نظر در با بايد ناوبري يهاي
و راننده هاياندازه)سانتيمتر٥٠حدود(نمايشگربين

نموديبهينه مشخص را اين.نمادها نقشهبا نمادهاي حال
مي همراه کاربردهاي اندازهبراي بسيارتوانند گرافيکي هاي

اندازه با مقايسه در نقشهبزرگتري براي که هايهايي
ميمرسوم گرفته باشنددرنظر داشته مورد.شود، در

بهيخطيهاهيال راهها، مثال افزاياصليعنوان با شي،
نمايمق افزايبايشياس خطوط ضخامت بايشيد و ابد

مق ايکاهش پياس کاهش ضخامت مين چنانچه.کنديدا
افزايا مسين مورد در ضخامت اصليش بير فتد،ياتفاق
بسزايتاث بااليير قابلدر خوانايرفتن داردييت .نقشه

اندازهييتغيمساله نمادهاير مورد در ويانقطهينمادها
نمادها نماديابيراهيشاخصهايخصوصا و

جاريموقعيدهندهشينما بسيت اهميخودرو با تيار
افزا.است مقيبا نمايش جزئيشياس کاهش اتيو

اندازه ايشيافزايانقطهينمادهاياطالعات، تا نيافته
راحت به باشندينمادها مشاهده مق.قابل کاهش اسيبا

اندازهينيشينما کاهشيايز نمادها ازين تا افته
بايپوشانهم جلوگيکديآنها هم.شوديريگر منظوريبه ن
برايبا مقيد از کدام نوعيشينماياسهايهر ذکرشده،

بصريخاص نمودنمادهايبرايسازياز .مشخص

بصر کنتراست اندازه، بر تاثينيعالوه بسيز ارير
روياديز داردييخوانايبر بايا.نمادها خصوصا مساله ن

شرا نظرگرفتن نقشهيدر از استفاده محط در ويطهايها باز
روشنايوضع شراييت اهميدر متفاوت بسيط ياريت
رونقشه.ابدييم در متفاوتي زمانهاي در ناوبري وهاي ز

مي استفاده راشب عوارض تشخيص مساله اين که شوند
مي مواجه مشکل بابا روز طول در طرفي از زيرا سازد،

صفحه بر آن تابش و خورشيد نور ويدرنظرگرفتن نمايش
شب در احتمالي تاريکي و کم نور وجود ديگر طرف از
کنتراست و نمادها نمايش براي مورداستفاده رنگهاي

نيازمن ويژهبصري توجهات هستندد بين.اي کنتراست
آنها مشاهده قابليت تا يابد افزايش بايد نقشه در عوارض

يابد بهبود هم.نيز عوارضنياز مناسب رنگهاي بايد رو
بصري در مختلف روشنايي سطوح و زمانها سازيبراي
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شود گرفته درنظر بافتبه.نمادها از استفاده دليل همين
سط بافت يا و رنگزمان سازوارنمودن براي روشنايي ح

مي کارانمادها اندازهيتواند تا را نقشه يک زيادييي بسيار
دهد .افزايش

مسا دياز رويگريل بر نقشهيييخوانايکه ک
نحوهيتاث است، متنهاينمايرگذار استيش دليلبه.نقشه

برچسبياندازه امکان نمايشگر همه1زدنمحدود يبه

ن وجود اينعوارض در زيرا بهدارد، نقشه ريختهصورت هم
شد که.خواهد زد برچسب را عوارضي بايد تنها بنابراين

باشد ضروري رانندگان براي و بوده ناوبري کار با .مرتبط

عوارض از يک کدام و تعداد چه که مساله اين البته
دارد مقياس با مستقيم بستگي بگيرند در.برچسب

تعداد مختلف برچسبمقياسهاي عوارض نوع متفاوتو دار
نقشهبه.باشندمي در مثال کوچکعنوان مقياسهاي

جاده فقط است درممکن راهيابي شاخصهاي و اصلي هاي
تصميم حالينقاط در بگيرند برچسب درگيري که

جاده تمامي بزرگتر بااهممقياسهاي عوارض بعضي و تيها
برچسب نيز مديگر نوع.شونديدار برايهمچنين که قلمي

نقشه در برچسب ميهر گرفته نظر در همراه شود،هاي
باشد داشته خاصي ويژگيهاي اندازه.بايد و يضخامت

ن اندازهيمتنها مورد در باال قواعد از پيز کردهيروينمادها
افزا با مقيو نمايش اندازهيشياس و ضخامت متنهاي،

ميافزا نييش آن عکس و استيابد صادق مشابه.ز
مورد در بايد شد، گرفته درنظر نمادها براي که مالحظاتي

گردد لحاظ نيز متنها دربه.قلم بايد متنها اين ديگر عبارت
فاصلهاندازه از که باشند -بهسانتيمتر٥٠تقريبييهايي

باشند خواندن قابل .راحتي

نقشه-۳-۳ توجيه

الگوهايديکي از مهميبسيگر طراحيار در يکه
توجيکاربردينامهبر از استفاده شده، گرفته هيدرنظر

برا نقشه توج.استيناوبريمناسب نوع شماليدو و٢سوه
م٣سوحرکت برايرا برديناوبريهانقشهيتوان در.نام
شماليتوج جلويه سمت به نقشه شمال هميشه سو

ول توجيخودروست، حرکتيدر دره هميشه نقشه سو

�

١ Labeling

٢ North up

٣ Heading up or tracking up�

به است چرخش برحال خودرو حرکت جهت که نحوي
گيرد قرار خودرو جلوي سمت به همواره نقشه .روي

برنامه هدايدر هدف شده، داده کاربرانيتوسعه ت
پ از مقاصد سمت استييتعشيبه شده ايبنابرا.ن در نين،

نيتحق توجيق حرکتيز گزه عنوان به اوليسو انتخابينه ه
به است، خودرو،ينحوشده چرخش با نکه زينقشه

بچرخدبه خودکار ايبافت.صورت در اهميکه داشتهينجا ت
برنامه حرکتيبايکاربرديو جهت کند، استفاده آن از د

است توجيبااهميمساله.خودرو در تغيت عدم نقشه، رييه
به استييتغيازاآن خودرو جهت در اندک به.رات خودرو
زيدال درينمياديل بديتواند ثابت جهت هک چيون

کندياعوجاج به.حرکت نقشه بودن حساس صورت در
هييجزيدورانها نقشهچي، صفحهيباثباتيگاه شينمادر

نميد پييتغ.شوديده مياپير سردرگمينقشه را کاربر تواند
به نتواند او تا گردد باعث و محيدرستنموده اطرافيبا ط

کند برقرار رابطه طرف.خود نقشهياز چرخش زينعدم
هدا ميکنندهتينقش کاهش را بايبنابرا.دهدينقشه دين

به سردرگمينحوچرخشها دچار کاربر هم که شود يانجام
را کاربران تا باشد قادر همچنان نقشه هم و نشده

هدايرسيبرايدرستبه مقاصدشان به کنديدن يبرا.ت
ا ميحل معضل ازين کريتوان استفاده آستانه حد .دک

ا مسايمقدار تابع آستانه حد زين مساياديل ليمانند
ديشناخت و راهها شبکه هندسه تعيکاربر، و بوده نييگرها

دقيم نيزان آن تحقيق مبسوطيازمند براساس.استيقات
طياتيتجرب در تحقيايکه بهين اختالفق آمد، دست
شده١٥يهيزاو گرفته درنظر آستانه حد بعنوان درجه

دهب.است فعليعبارت حرکت جهت چنانچه بايگر خودرو
قبل بهيجهت باشد،١٥زانيمآن داشته اختالف درجه

م چرخانده همينقشه تا گرددشود خودرو حرکت با .جهت

حاليا در هنگامين در نقشه چرخاندن عدم که کهياست
زاو اياختالف از کمتر خاصيه مشکل باشد، مقدار درين

هدايقابل نقشيت ات همچنانيه کاربران و نکرده جاد
بهيم محيراحتتوانند با را دارند،يطيخود قرار آن در که

سازند .منطبق

حرکت توجيه در که مهمي بسيار پيشموضوع سو
متنهاستمي و نمادها جهت نقشه.آيد، چرخش ،با

وچنانچه خواندن امکان بماند، ثابت متنها و نمادها جهت
ال اين بهفهميدن قابلمانها ميميزان کاهش .يابدتوجهي

هم بايد نيزبنابراين نمادها و متنها نقشه، چرخاندن با زمان
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تکنيکي مشکالت خود موضوع اين که شوند، چرخانده
به داردفراواني .همراه

با-۳-۴ اطالعات روي بر بصري �تاکيد

تراهميت

د مسائلياز بايگر برايکه يکاربرديبرنامهيد
چگونگم گردد، رويتاکيشخص بر اهميهادادهيد تيبا
استيب ناوبر.شتر دادهيدر نزدييهاخودرو، در يکيکه

جاريموقع دارايت داشته، قرار تياهميدرجهيخودرو
هستنديبرايشتريب ا.رانندگان تحقيدر براين ديتاکيق،

پ اطالعات ازيموقعيرامونيبر کاربر اليت يارهيدايهيک

است1شفاف شده ا.استفاده دايشعاع بافتين براساس ره

شناخت مسائل بافت و زمانيسرعت به وابسته کاربر
ميريگميتصم مشخص تصم.گردديکاربر يريگميزمان

م را هنگاميکاربر در برايتوان سياوليکه بار اجراين ستم
دريم کاربر از کرديگردد ال.افت بايشعاع لحظه هر ه

حرکتاستفاده فرمول مبه))٣(يرابطه(از .ديآيدست

)٣(tvx ×=
رابطه در جارvبااليکه سرعت وي، زمانtخودرو

استيريگميتصم موقع.راننده بافت از استفاده تيبا
دايجار محاسبهيارهيخوردو، شعاع مرکزبه به و تيشده
جاريموقع بهيت و شده رورسم بر نورگذران يصورت

م قرار چن.رديگينقشه از روشياستفاده برين عالوه ،
اهميتاک با اطالعات بر بيد دارايت مزيايشتر، استين ت

به اکه نمايمحض به راننده اوينکه توجه کند، نگاه شگر
بهيمستق موقعما جاريسمت ميت معطوف .شوديخودرو

ا دنيدر نيصورت مجبور راننده ذهنيگر بار تا ياضافيست
برا موقعيپيرا جاريداکردن رويت بر نقشهيخوردو

ز کند، برايصرف توجه مرکز بهيرا شدهيخوباو مشخص
.است

خودکار-۳-۵ جابجايي

ايگريديالگو در مورديکه مطالعه قرارن توجه
است مسالهگرفته حرکتييجابجاي، با نقشه خودکار

قرارگ محل و نمايريکاربر تيموقعيدهندهشينماد

١ Transparent 

نقشه.خودروستيجار به همراه کاربر يک که هنگامي
مي ونگاه خود موقعيت همواره تا است آن نيازمند کند،

کند مشاهده نقشه در را خود اطراف محيط کاربر.نيز اما
است حرکت حال در نقشهاغلب در او موقعيت بنابراين و
است تغيير حال در به.دائما مساله مورداين در خصوص
ملموس خودرو باناوبري است ممکن خودرو زيرا است، تر

موقعيت اساس برهمين و کند حرکت باال بسيار سرعت
مي تغيير سرعت همان با نيز که.کندخودرو آنجايي از

صفحهبه فضاي معمول مطور دسترسنمايش در حدودي
نمي نشاناست، نمايش يک در را کامل مسير يک توان

مي.داد فقط راننده ناوبري، سيستم يک يکدر تواند
ببينديقطعه زمان يک در را مسير از معموال.کوچک

scrollbarدکمه وها، ناوبري جابجايهاي ابزار برايييا
بزرگ بسيار نمايشگر براي که محتوياتي به دسترسي

مي قرار مورداستفاده آنجايي.گيرندهستند، دراز کيکه
ناوبريس بايستم بايخوردو فيزيکي تعامل نوع هر به نياز د
کميس رانندگي زمان در سازکارهايييستم بايد باشد، نه

جابجا تا شود گرفته صورتبهييدرنظر خودکار صورت
د.گيرد عبارت بهيبه نقشه شوگونهگر پرداخت بايد کهاي د

گيرد قرار نقشه در همواره کاربر منظور.موقعيت اين براي
لحظه مکاني موقعيت بافت تا است پايشالزم کاربران اي

تعيين سيستمهاي وجود با امروزه موضوع اين که شود
مانند پيشرفته شبکهGPSموقعيت موبايل،يا سلولي هاي
نيست دسترس از .دور

ايگريديمساله در حائيکه اهمنجا است،يز ت
نمايش نماد قرارگيري جارييدهندهمحل موقعيت

نما روي بر استيخودرو س.شگر در کنون يستمهايتا
شده طراحي مرکزناوبري در معمول بطور نماد اين ،

قرارينما وشگر موقعيگرفته تابع موقعيا کاربر تيت
نداردينمايرويمشخص نماد.شگر حرکت در
بهيدهندهنمايش مسير، طي در خودرو دليلموقعيت

مکان وسطاينکه در هميشه خودرو مکاني موقعيت نماي
ميصفحه باقي صفحهنمايش از نيمي صرفماند، نمايش

مي مسير از استقسمتي شده عبور آنجا از قبال که گردد
نما.]١٢[ مرکز در نماد اين معنييقرارگرفتن بدين شگر

پشت و مقابل عوارض که اهميتاست داراي کاربر سر
دو به دقيقا نقشه فضاي حالت اين در زيرا است، يکساني

مي تقسيم مساوي عوارضقسمت قسمت يک که شود
پشت عوارض ديگر قسمت و کاربر نمايشجلوي را سر
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نظرگرفتن.دهدمي در با خودرو ناوبري سيستمهاي در اما
م و خودرو ديحرکت جيدان در که عوارضي راننده، لويد

ناوبري براي باالتري بسيار ارزش داراي دارند قرار خودرو
.هستند

به طرفي اندازهاز محدوديت دريدليل نمايشگر
عوارضاين نمايش براي کمي بسيار فضاي سيستمها، گونه

دارد وجود خودرو يک.مقابل مشکل اين بر غلبه براي
سوقراه مناسب نمايشحل نماد موقعيتيدهندهدادن

نما مرکز از استيخودرو نقشه پايين سمت به محل.شگر
مي خودرو سرعت بافت تاثير تحت خصوصا نماد توانداين

بدين کند، درتغيير نماد خودرو توقف زمان در که صورت
نما نماديمرکز اين خودرو، سرعت باالرفتن با و باشد شگر

نما پايين سمت به تدريج بايبه زيرا دهد، مکان تغيير شگر
پشت عوارض اهميت خودرو، سرعت بهباالرفتن تدريجسر

مي پيدا بهکاهش خودرو جلوي عوارض اهميت و دليلکند
مي پيدا افزايش آنها به خودرو رسيدن کوتاه .کندزمان

مثالبه مانندعنوان سرعتهايي ساعتيک١٠٠در در لومتر
مي منتهينماد در نماتواند پايين بگيرياليه قرار اين.دشگر
به کوچکروش ميهمراه باعث نقشه رانندهنمايي تا شود

پ مسير از بيشتري قسمت نمايشگرشيبتواند در را رو
کند .مشاهده

ا به موقعيراجع بافت دو موضوع مکانين يجاريت
م را خودرو سرعت گرفتيو نظر در جاريموقع.توان يت

ا مکان مسيخودرو، طول در را نماد روين بر و نقشهير
م برايهمچن.کنديمشخص رانندهياين که منظور ن

ب قسمت مسيشتريهمواره پياز رويروشير بر را يخود
قرارگ مکان کند، مشاهده رويايرينقشه بر نماد ين

تعينماصفحه خودرو سرعت براساس مييش .شودين

مدلسازي-4

طراح در اول کاربرديمرحله برنامه هر توسعه يو
سيمبتن شناسابافتيهاستميبر مدلسازييآگاه، يو
کاربرديبافتها برنامه آن رفتار در مشخصيموثر و

تاث نحوه اينمودن از کدام هر بافتهاستير عبارتبه.]١٣[ن
طراحيد فاز در کاربرديگر معيبايبرنامه کهيد گردد ن

ميکدام بافتها از کاربرديک برنامه رفتار رايتوانند
دهندييتغينحوبه استفادهر افزايسيريپذکه شيستم
ناوبري.ابدي خاص موثر بافتهاي شناسايي براي زمان اين تا

است گرفته صورت معدودي بسيار بتوانيشا.تحقيقات د
مطالعه تنها که ايگفت در شده زميانجام توسطين نه

Hampe et alاست مطالعه.]١٤[بوده شدهيدر ذکر
يع مختلف ساختهاي براي وبافتها دوچرخه خودرو، ني

طبقه شدهپياده طبقه.اندبندي بسياريدر شده ذکر بندي
قلم از سرعت و موقعيت مانند مهم بسيار بافتهاي از

.اندافتاده

طبقه يک حاضر تحقيق در راجعما تحليلي بندي
داده پيشنهاد را خودرو حرکت در موثر بافت انواع .ايمبه

مر بافتهاي جديد بندي طبقه چهاردر به ناوبري با تبط
متحرک، با مرتبط بافتهاي حرکت، با مرتبط بافتهاي دسته
با مرتبط بافتهاي نيز و حرکت بستر با مرتبط بافتهاي

مي تقسيم چنين.شوندمحرک در ما رويکرد حقيقت در
تاطبقه آناکاويک و تحليلي رويکرد يک بيشتر بندي

است بوده عملي و اصلي.تجربي عناصر تحليليزيرا و
محرک و متحرک آن، بستر حرکت، خود در را حرکت

يافتمي کهبه.]۱۵[توان بافتهايي تمامي ديگر عبارت
خودرومي ناوبري کاربردي برنامه عملکرد روي بر توانند

مي را باشند دستهتاثيرگذار از يکي در ذکرشدهتوان هاي
داد گرديد.جاي شناسايي تحقيق اين در که بابافتهايي

کالس دياگرام از مدلسازيکالسهUML١استفاده و بندي
استفاده.شدند با شده شناسايي بافتهاي مدلسازي از پس

کالس دياگرام باUMLاز موردنياز بافتي کالسهاي ،
برنامه زبان از شدندپيادهVB.NETيسيوناستفاده .سازي

بهطبقه شده ذکر بافتي محرکهاي کالس از که(غير
استداراي سفر از هدف کالس)خصوصيت همگي ،
طبقهبه.هستند٢انتزاعي از هيچکدام ديگر باالعبارت هاي

نمي آنها از و نشده محسوب بافت پيادهمستقيما در -توان

نمود استفاده سيستم يک کالسهاي.سازي اين از کدام هر
هستند زيرکالسهايي داراي کالسبه.انتراعي مثال عنوان

داراي وسيلهمتحرک کاربر، دستگاهزيرکالسهاي نقليه، ي
است مکاني موقعيت و ).۱شکل(پردازشگري

پياده براي براي مناسب مدلي تحقيق اين سازيدر
بافت ناوبري ارايهسيستم قابليت با نقشهآگاه سازواري هاي

است شده داده درنکته).۲شکل(توسعه مهم بسيار ي
است اين پيشنهادي مدل نوعمورد از مستقل مدل که

ميبرنامه را آن و بوده کاربردي پيادهي براي هرتوان سازي

�

١ Unified Modeling Language�

٢ Abstract class�
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نقشهبرنامه نمايش آن هدف که کاربردي سازواري بردهاي بکار .است

زيرکالسها�۱شکل اين خصوصيات و متحرک زيرکالسهاي

پ�۲شکل نقشهينمايبرايشنهاديمدل سازواريهاش
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ا مدل،يدر سنجندهن از استفاده با هاابتدا
موقعيت مانند بافتهايي خام ومقادير سرعت مکاني،

به پديگرها قسمت وارد سپس و آمده پردازششيدست
پيش.شونديم قسمت دادهدر خام مقادير هايپردازش

قابل سيستم براي که شده اطالعاتي به تبديل -بافتي

باشد دادهبه.فهم مثال خامعنوان خودروهاي موقعيت
مختصات ميسيستمبه تبديل .شودتصوير

پالوده بافتي موردارزيابياطالعات سپس شده،
مي استقرار الزم اساسا آيا که شود مشخص تا گيرند

نه يا گيرد صورت از.سازواري استفاده با قسمت اين در
پيش از زمانتعريفقواعد دو در بافت بين اختالف شده،
ارزيابي يکميمتوالي از اختالف که صورتي در شود،

و گيرد انجام سازواري بايد باشد بيشتر حدآستانه
نميدرغيراين سازواري به نيازي صورت.باشدصورت در

سيتشخ مبنيص نيستم سازواريبر به واردياز برنامه ،
سازوار سازوار.شوديميروند قسمت يدادهگاهيپايدر

تعبيقوان شاملين که شده پيقوانيسرکيه از شين
استييتع شده مقاد.ن براساس که قوانين بافتياين ير

مرحله در ويهستند، شده شناسايي سيستم طراحي
گرديده سازوار.اندمدل مقاديموتور از استفاده ريبا

پايبافت در نيدادهگاهيموجود و قوانيبافت موجوديز ن
پا دادهيدر ميقوانيگاه نمايشين مقياس اليهزان هايي،

منطقه داده، نمايش دادهاطالعاتي نمايش بايد که اي
نحوه ،يانتخابياطالعاتيهاهياليسازيبصريشود،

سايتوج و نقشه تعيه را الزم موارد ميير سپس.کندين
باياطالعاتيهاهيال نمايکه استفادهيد با شوند داده ش
شياز قيابيباز١هادادهيدسترسيک به و سمتشده
ماشيتعب م٢ينير تعب.شونديفرستاده قسمت ريدر
پارامترهاينينيماش از استفاده با روندييز در که

البهيسازوار است، آمده شدهيابيبازيهاهيدست
نقشهيتعب و شده جارير بافت با کاربربهيسازوار
مينما داده .شوديش

١ Data access�

٢ Rendering 

سازيپياده-۵

توسعه برنامهيايدر -ادهيپهدفيکاربردين

مدلسازيتئوريساز و براصورتيهايها يطراحيگرفته
قسمتهايهانقشه در که است تشريسازوار حيقبل
پيشيايبرا.ديگرد از مسير يک منظور، شدهن طراحي

شد گرفته درنظر تهران شهر از نقطه دو عبارتبه.بين
ايد بر فرض مبدايگر نقاط که است بوده دانيم(ن

مقص)ونک شهيم(دو دانشگاه بهشتيدان بخش)يد به
ناوبريسيابيريمس مسيگرديمعرفيستم و بهيده نهير

س ايتوسط سپس و گشته مشخص مسيستم براين ير
نمايهدا قسمت به راننده، هدايت و مسيش ريت
ناوبريس ايکاربرديبرنامهيعني،يستم نيموضوع

است شده وارد ميهمچن.مقاله گرفتن نظر در با دلن
براتوسعه شده اطالعاتيمقيداده و براياس يکه
اهميهدا رانندگان دادهيت دارد، اصلي،يراههايهات
بلوکهايراهها مسيفرعي، طراحيساختماني، وير شده

دادهبهيابيراهيشاخصها انتخابيموردنيهاعنوان از
.ديگرد

فرعياصليراهها مبنايميو اريبسيتوانند
برايمسيياساشنيبرايخوب باشندير .رانندگان

تالقبه محل مسيايخصوص با راهها طراحين شدهير
راه شاخص نقش ايابيهمواره ديرا و نموده ديفا

مسيترروشن براياز را اير ميرانندگان .کنديجاد

بهينيساختمانيبلوکها اهميدلز ايتيل در جاديکه
ذهنيتصو محير براياز انتخابرانندگانيط دارند،
مشاهدهيدرحق.شدند با کاربران يبلوکهايقت

راحتيميساختمان محتوانند با را خود دريطيتر که
رانندگ حال در تطبيآن دهنديهستند، با.ق دريالبته د
چن که داشت اطالعاتينظر سرعتهاين نقشيدر باال،

اي و نداشته را شده نياد مدل در مسئله نظرين در ز
استگرفت شده .ه

پ هايدادهيکاربرديبرنامهيسازادهيبراي
مقياس با تهران شهر از فرمت١:٢٠٠٠قسمتي با و

shapefileنقشهبه بهعنوان پايه وهاي شد گرفته کار
راهها راههاياصلياطالعات بلوکهايفرعي، يو
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ايساختمان دادهياز شدن استخراج اليهمچن.ها يهين
نريمسياطالعات شده بستهيانتخاب از استفاده با يز

بهيا) ArcMapافزارنرم(ArcGISيافزارنرم و جاد
گرديهاهيال اضافه بس.ديموجود مهمياطالعات ار
برايگريد نقشهينمايکه در نظريناوبريهاش در

راهيابي شاخصهاي اطالعات شد، منظور.است١گرفته
شاخصها پاييابيراهياز اشياي طول، در برجسته و دار

م که بوده برايمسير آنها از بهيهدايتوان کاربران ت
نمود استفاده مقاصدشان ط.سمت اليايدر مورديجاد ه

شاخصها از نوع دو مجزايکديازيابيراهيبحث، گر
دبه.شدند شاخصهايعبارت مسيابيراهيگر، ويدر ر

تصميابيراهيشاخصها نقاط ميريگميدر ازتويرا ان
تم داديهم تصميابيراهيشاخصها.ز نقاط يريگميدر
محلهاييآنها در که نييبوده کاربر که تقاطعها ازيچون

تصم شاخصهايريگميبه و دارند قرار يابيراهيدارد،
مس طول نقشهيدر به انطباقيشناختير و کاربر

ميذهن کمک ايدل.کنندياو جداسازيل استياين ن
سرعت در باال(بااليهاکه ساعتيک٨٠يمثال بر )لومتر

ن چندانيراننده شاخصهاياز درطوليابيراهيبه که
کافيمس و نداشته هستند، شاخصهاير فقط که ياست
تصميابيراه نقاط در شودينمايريگميموجود داده .ش

حال سرعتهايدر در نمانييپايکه شاخصهايتر يش
مسيابيراه طول ميدر تاتواندير کند کمک راننده به

درست طيريمسياز اطميميکه .ابدينانيکند،

اساسيبرهم توصين ستون توصيفيک جدول فاتيبه
گرديابيراهيشاخصها شاخصياضافه نوع که د،

ميابيراه مشخص .کنديرا

پردازشگري دستگاه مطالعه، اين  CARGOدر

Carپياده شدبراي گرفته نظر در سيستم اين.سازي
اندازه با لمسي نمايشگري داراي ابعاددستگاه ي

سيستم١٤١*١٠٨ از پشتيباني قابليت و بوده -ميليمتر

داردWindows XPعامل نيز داليل.را ديگر از
نصب امکان نيز و آن حمل قابليت دستگاه اين انتخاب

است بوده خودرو داشبورد روي از.بر دستگاه پشتيباني

�

١ Landmarks 

Windows XPامکان مياين فراهم دررا تا سازد
مولفهتوسعه از کاربردي برنامه نرمي قابلافزاريهاي

نرم در تحتاستفاده مانندWindowsافزارهاي
ArcObjectsشود ازبه.استفاده استفاده منظور

نرممولفه توسعهArcObjectsافزاريهاي ابزار به نياز
نرم)نويسيبرنامهزبان( زيرساختي اجرايافزاريو براي

استبرنامه شده داده توسعه ٢هاي
محيطبه. مثال عنوان

با.باشدArcEngineياArcGIS Desktopتواندمي
ا به گرفتنتوجه نظر در و حاضر پژوهش حجمهداف
نرم فراهمArcGIS Desktopافزارباالي عدم بودنو

نرم اين نصب سيستم،امکان نهايي کاربران براي افزار
اي محيطدر از تحقيق نرمArcEngineن سکوي و
پيادهبهNET.افزاري و توسعه سيستممنظور سازي
شدنرم گرفته بهره .افزاري

سرعتيآورجمعيهاداده به مربوط شده
مس در هرلحظه در آن مکاني موقعيت و ريخودرو

پا در شده مکانيمشخص داده جدوليبصورتيگاه ک
ذخ لحظهجد(ديگرديسازرهيمجزا اطالعات ياول

بهيهاداده).خودرو شبيهمذکور اطالعاتمنظور سازي
گرفتيهاسنجنده قرار مورداستفاده يبرنامه.برخط

جدوليسازادهيپ در موجود اطالعات از استفاده با شده
لحظه بريااطالعات را خودرو جاري موقعيت خودرو،

با اطالعات اساس بر و کرده نگاشت نقشه يفتروي
دياندازه و حرکت جهت سرعت، گرها،ينمايشگر،

نقشه بهياعناصر را نقشه و کرده بهنگام صورترا
مي نمايش کاربر به شده .)٣شکل(دهدسازوار

قابل ديبسيتهاياز مهم برنامهيگريار يکه
زمانيسازادهيپيکاربرد در نقشه چرخش دارد، شده

بر خودرو مفاهچرخش کيمياساس پاست ذکريه شتر
به.ديگرد توجيطراحياگونهچرخش که است هيشده

به را حرکتنقشه مصورت در ا.آورديسو اساسيبر ن
م خودرو حرکت جهت در همواره نقشه .باشديشمال

نقشه٤شکل حالالف، در ميرا خودروينشان که دهد
خ وليدر حرکتيابان حال در شمال سمت به عصر

�

٢ Run Time Environment�



٣٠�

راه
هم

ی
ها
ط
حي
رم
د
گاه
تآ

باف
ی
ساز

ی
صر
ب

...

چرخش.است از بزرگراهپس به آن ورود و خودرو
نيشه نقشه چمران، چرخشيد بايز آن جهت و افته

کاربر حرکت ا).ب٤شکل(شوديميکيجهت نجايدر
حدود چرخش٢٧٠نقشه استيدرجه به.افته دقت با
نما واقعيدهندهشيپيکان شمال قرمز(يجهت فلش

م)رنگ شکل، ايدر بهيتوان را چرخش صورتن
.افتيدرترقيدق

زمانهابه در نقشه کنتراست حفظ يمنظور
مقاد(مختلف روشنايدر متفاوت شبيير و روز ،)در
رنگهايبايکاربرديبرنامهيهانقشه از بايد مناسب

نما استفاده زمانها برنامهيهمبه.ديآن منظور، ين
بايسازادهيپيکاربرد را شب و روز تا است قادر شده

زمان طولدرنظرگرفتن بهشبانهدر يلهيوسروز
سال طول در زمان و محاسبهيتقويلهيوسبهساعت م

شب.کند شدن مشخص برنامهيبا روز، -بهيکاربرديا

پس رنگ خودکار بهينهيزمصورت را ياگونهنقشه
مييتغ مناسبير سطح در نقشه کنتراست تا قراريدهد
.)٥شکل(رديبگ

پيشنهادات-۶ و نتايج

افزابه استفادهييکاراشيمنظور يريپذو
نقشهيمکانيسهايسرو تاهمراه است الزم مبنا،

بصر نحوه و سرويايهانقشهيسازياطالعات سهاين
جاربه بافت براساس هوشمندانه کاربرانيصورت

گردند انيايبرا.سازوار در ازيمنظور، استفاده مقاله ن
موردتوجهبافتيپردازشگر استآگاه گرفته نيبد.قرار

تحق مبسوطيمنظور، رويق دريبافتهايبر کيموثر
ناوبريس گرديستم انجام موثريبافتها.ديخودرو

بهييشناسا تحلو مدلسازيبندطبقهيليصورت يو
دستهيبرهم.شدند چهار به بافتها اساس يبافتهاين

بافتها حرکت، با بافتهايمرتبط متحرک، با يمرتبط
نمرتب و حرکت بستر با بافتهايط محرکيز با مرتبط
شدنديتقس پ.م دارايبرايشنهاديمدل نيايبافتها
آيمز در چنانچه که است بافتهايت بهيديجدينده

نيبافتها شود، اضافه تغيازيموجود مدلييبه ر

ميا.باشدينم را مدل تغين اندک با يبرايراتييتوان
برنامهيد گرفتينيکاربرديهاگر بکار نيهمچن.ز

نقشه مختلف مقياعناصر توجيمانند دياس، و گرهايه
م تغيکه براساس بهييتوانند بافتها گردند،ير نه
مدلسازييشناسا آنها از کدام هر سازوارشدن نحوه يو
مدل.ديگرد ادامه ناوبريسيسازادهيپيبرايدر يستم

قابل با نمايخودرو نقشهيت .شدهياراسازواريهاش

پ برنامهيشنهاديمدل نوع از يکاربرديمستقل
ميبنابرا.باشديم آن از براين نوعيتوسعهيتوان هر

ديسرو نيگريس نمايکه به نقشهياز سازواريهاش
کرد استفاده سروبه.دارد، مثال يناوبريبرايسيعنوان

پيعابر هدايادهين نيا را گردشگر ميت بايز توان
م از پاستفاده داديشنهاديدل .توسعه

ا بافتيدر از مطالعه، نقشهيايبرايآگاهن يهاجاد

است شده استفاده پتانس.سازوار به توجه بااليبا يل

سيبرايآگاهبافت نمودن ويوتريکامپيستمهايهوشمند

سرو پيمکانيسهايخصوصا ميهمراه، ازيشنهاد شود

ديآگاهبافت قسمتهايدر سرويايگر شودسهاين .استفاده

ميمکانيزهايآناليتوسعه را ازيکيتوانيهوشمند

بس آيموضوعات مهم معرفيار مثال،به.نمودينده عنوان

مسيزيآنال بهيافتن بير بافتهاينه براساس نقطه دو چونيين

سفر از خريگردشگر(هدف دي، و م)گرهايد آشناي، ييزان

مح با عاليکاربر ترجيط، و مختلف،يق فصول کاربر، حات

هوايشرا و آب مساييط ترافي، ديکيل شوديو محاسبه .گرها

سيهمچن بر عالوه سرويناوبريستمهاين، يسهايخودرو،

ديبس ناوبريار مانند پيعابريگر سروين خرياده، همراهيس د

سرو راهنمايو ميس را ازيگردشگر استفاده با توان

سبافتيپردازشگر هوشمند ا.اختآگاه سعيدر مطالعه ين

بررس با تا است سيدقيشده خودرو،يناوبريستمهايق

کامليل بافتهايست اياز در سيموثر اراين شوديستمها با.ه

بافتهانيا وجود ايگريديحال، در تحقيکه شناساين ييق

بودنشده خواهد محتمل شناسا.اند ديجديبافتهاييبا

مدلسازيم شديارايهايتوان براه نموديه کامل را .بافتها



٣١�

يه
شر
ن

ی
لم
ع

-
ی
يج
رو
ت

بر
شه
نق
ی
دس
هن
م

ی
کان
تم

العا
اط
یو

دار
ره
ما
ش
ل،
او
ره
دو
،

۲
ت
هش
ديب
ار
،

۱۳
۸۹

اليه-۳شکل و مقياس باالتغيير خودرو، سرعت تغيير با اطالعاتي پايين۱:۲۰۰۰مقياس)هاي ۱:۸۰۰۰مقياس)،
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حرکت-۴شکل توجيه از برنامهاستفاده در کاربرديسو ي

)ب()الف(

الف-۵شکل متفاوت، زمانهاي در نقشه بنم)نمايش روز، روشنايي در نقشه شب)ايش تاريکي در نقشه نمايش
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حوزه در پشتيبان بردار ماشين بر مبتني ديجيتال تصاوير واترمارکينگ
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اسفند( دريافت تصويب۱۳۸۸تاريخ تاريخ )۱۳۸۹فروردين،

:چکيده

دي مدياي اطالعات، فناوري کاربرد گسترش ميبا تکثير و تغيير کپي، مجازي فضاي در راحتي به حق.گرددجيتال از محافظت
محسوب حوزه اين اساسي چالش ديجيتال مدياي هويت احراز و اينترنت فضاي در ديجيتال مدياي ردگيري فکري، مالکيت حقوق و کپي

اطالمي فناوري مديريت از حوزه ان در فوري نياز کارآمد راهکاري ارائه و ميشود کارآمد.باشدعات و معتبر روشي ديجيتال واترمارکينگ
روش.است در موجود نواقص رفع و بهينه روشي ارائه دنبال به حاضر ميتحقيق واترمارکينگ موجود واترمارکينگالگوريتم.باشدهاي هاي

مي برخوردار حمالت برابر در مناسبي پايداري از که مموجود بر مبتني بيش و کم پيکسلباشند، ميکان داده تعبيه براي کانديد -هاي

پيکسل.باشند مقادبر از استفاده با پيشنهادي روش مشخصهدر تصوير، استخراجهاي باشند مي پايدار تغييرات برابر در مه تصوير از هايي
از.گرددمي استفاده پشتيبان(SVMبا بردار غيرقابلمشخصه)ماشين و پايداري تغهاي بودن برآوردهمشاهده داده، تعبيه از پس ييرات

مي بهينه و درغيرقابل.گرددشده و موجک تبديل حوزه در رنگي تصاوير آبي باند تغيير از استفاده با واترمارکينگ تغييرات بودن مشاهده
مي اجرا موجک تجزيه از دوم مي.شودسطح اجرا فاز دو در داده بلوک.شودتعبيه هر براي اول فاز مدلاK×Lدر ميزبان، تصوير ز

SVM_1وSVM_2مي داده تبديل.شودآموزش حوزه در اثر صاحب امضاي شده ايجاد مدل دو از استفاده با داده، تعبيه از دوم فاز در
مي تعبيه ميزبان تصوير در مي.گرددموجک داده تعبيه فاز مشابه واترمارک داده تاستخراج به نيازي داده استخراج براي و اصليباشد صوير

نشان.نيست سازي پياده شاخصنتايج ميPSNRدهنده حمالت برابر در پايين خطا نرخ و .باشدباال

موجک:کليديهايواژه تبديل پشتيبان، بردار ماشين واترمارکينگ،

رابط* �نويسنده
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مقدمه-۱

و اطالعات فناوري گسترش به توجه با
فايل تصوير، جمله از ديجتال مدياي محتواي ارتباطات،

ميص توزيع و تکثير راحتي به ويديو، فايل و .گرددوتي

زيان ديجيتال مدياي توزيع و تکثير در راحتي هاياين
است کرده آن صاحبان متوجه را مالي توجه در.قابل

چالشي کپي حق از محافظت الکترونيک تجارت محيط
است اساسي و و.مهم موثر راهکاري واترمارکينگ

از محافظت براي وعمومي اسناد کپي حق و محتوا
مي محسوب ديجيتال واترمارک.شودمدارک کلي طور به

مدياي محتواي در داده تعبيه معني به تصاوير کردن
مي و.باشدميزبان شده استخراج بعدا شده تعبيه داده

مي بررسي آن کپي حق گسترده.شودوضعيت -تحقيقات

گرفت انجام تصاوير کردن واترمارک زمينه در استاي .ه

وجود تصاوير کردن واترمارک براي مختلفي رويکردهاي
رشته:دارد از واستفاده الگوها از استفاده پريوديک، هاي

نامتغير تبديل يک از از.استفاده تبديالت از استفاده
مي رويکردها راپرکاربردترين روش پايداري که باشد

مي گسستهافزايش تبديل مانند تبديالتي توابع دهد،
گسسته)DWT(موجک کسينوس تبديل ،)DCT(،

فوريه گسسته غيره) DFT(تبديل همکارانش.و و کاکس
تبديل برحوزه مبتني کردندDCTروشي کراور].۱[ارائه

نشان همکارانش درو کاکس کالسيک روش که دادند
شکننده واترمارک داده يا و ميزبان تصوير جعل برابر

اين.است با مقابله بابراي را کاکس روش آنها مشکل
بهبود ميزان، تصوير به واترمارک داده ساختن وابسته

بلوکالگوريتم].۲[دادند پيتا و بورس خاصيهاي هاي
دسته مبناي بر را تصوير انتخاباز گوسي شبکة کنندة

تصوير].۳[کنندمي يک نخست، همکارانش و بارتوليني
از را کردن واترمارک براي نظر توليدDCTضرايبمورد

ماسک.کردند تصوير روي بر اعمالسپس فضايي گذاري
کنند پنهان را واترمارک تا توسط].۲[کردند که روشي
موجک تجزيه بر مبتني موجک١کوندور هرم ارائه٢يا

بود مقاوم مختلف حمالت برابر در که لو.گرديد ژيکوآن
ژانگ پينگ ژيائو مو واترمارکينگ از جديدي حکمروش

�

1 Wavelet decomposition�

2 Wavelet pyramid 

حدفاصل مبناي بر طبق٣را که دادند ارائه اصلي تصوير
ليپ تصويريکتايي است٤شيتزِ رديابي واترمارک.قابل

حوزه حدفاصل خطوط نمايانندة که ضرايبي درون
مي جاسازي هستند، به.شودموجک نسبت روش اين

بهJPEGسازيفشرده خطي فيلترينگ و سفيد نويز ،
است مقاوم مبنايعلي].۴[شدت را الگوريتمي الحاجي

کرد معرفي قدرتمند تبديل حوزه تکنيک دو :ترکيب

تکينه مقدار تجزية تبديل و گسسته موجک ٥تبديل

)SVD .(الگوريتم باالي بازدة کارآيي، ارزيابي نتايج
واترمارکينگ براي الزم شرايط به توجه با را پيشنهادي

داد نشان را مشاهده:تصوير پايداريبودنغيرقابل و
لي].۶و۵[ همکارانشنا واترمارکينگو روش يک

معرفي گسسته موجک تبديل مبناي بر را ديجيتالي
تصوير.کردند به باينري واترمارک روش اين در

مي اضافه تصويرخاکستري به رديابي براي و گردد
است نياز مي.ميزبان نشان آزمايش کهنتايج دهد

ا نامرئي پيشنهادي عملياتالگوريتم به نسبت و ست
است مقاوم تصوير برش و از].۷[پردازش دوم نسل

که محتواست بر مبتني واترمارکينگ هاي الگوريتم
داراست هندسي حمالت برابر در بااليي وِي.پايداري چي

سال در همکارانش و از۲۰۰۳تنگ استفاده با
نرمالمشخصه و تصوير تصويرهاي مقاوم٦سازي روشي

روشي.کردندارائه و موجک تبديل بر مبتني تنگ روش
مي محسوب سال].۸[شودآگاهانه ژنگ۲۰۰۷در دن
نرمال از استفاده با مشخصهنيز و تصوير محليسازي هاي

کرد ارائه مقاوم روشي تصوير، نامتغيير شيجون].۹[و
سالژيانگ در همکارانش از٢٠٠٨و استفاده با نيز

در آماري هاي پايينمشخصه فرکانس تصوير،٧حوزه
مقياس و چرخش حمالت برابر در مقاوم وروشي دهي

کردندJPEGسازيفشرده روشي.ارائه ژيانگ روش
مي محسوب واترمارکآگاهانه داده استخراج براي و شود

دارد نياز جانبي اطالعات به و].۱۰[شده کووانگ سم
سال در لي گشتاوره۲۰۰۳ژنگ بر مبتني ايروشي

کردند٨هندسي در.ارائه هندسي گشتاورهاي از استفاده
�

3 Contour�

4 Lipschitz singularity of the image�

5 Singular Value Decomposotion�

6 Image normalization�

7 Low-frequency domain�

٨ Geometric moment�



٣٧�

يه
شر
ن

ی
لم
ع

-
ی
يج
رو
ت

دس
هن
م

ی
شه
نق

دار
بر

وی
ت
العا

اط
کان
م

،ی
ره
دو

ل،
او

ره
ما
ش

۲،
ت
هش
ديب
ار

۱۳
۸۹

هندسي حمالت با مقابله منظور به شده ارائه روش
مقياس و ميچرخش تصوير کهدهي صورت اين به باشد،

مقياس فاکتور و چرخش زاويه تخمين تصويربا دهي
با و اصلي تصوير کمک با مخدوش، شده واترمارک

مقياس و معکوس مخدوش،دهيچرخش تصوير دوباره
مي حذف را اصلي.کندتغييرات تصوير به نظر مورد روش

مي شمار به غيرکور روشي و است براينيازمند و آيد
دارد نياز اصلي تصوير به واترمارک اطالعات ..بازيابي

مي انتظار که حمالتهمانطور برابر در روش اين رود
مقياس و چرخش ميهندسي مقاوم در].۱۱[باشددهي

هاو۲۰۰۶سال پايدار-، روش همکارانش و لي يين
بر مبتني کردندSIFTواترمارک با.ارائه روش اين در

از استفاده با تصوير مقاوم نقاط تعبيهSIFTاستخراج و
برابر در را وارترمارک داده نقاط، اين در واترمارک داده

مي محافظت خطي، غير تبديالت و هندسي کندتغييرات
]۱۲.[

بر مبتني واترمارکينگ نوين رويکردهاي
الگوريتم و ماشين مييادگيري ژنتيک با.باشدهاي

بهينه مساله يک صورت به مساله ازتعريف سازي،
کردند استفاده آن حل براي ژنتيک مشخصه.الگوريتم دو

از پس تصوير در مشاهده قابل تغييرات عدم و پايداري
رابطه آن، کردن باالوارترمارک با که دارند هم با عکس

مي کاهش ديگر مشخصه يک هر اگربردن يعني يابد
تغييرات ولي زياد پايداري يابد، افزايش وارترمارک قدرت

مشاهده قابل واترمارکينگ، اثر ميدر اين.شودتر به
انتخاب کردن(بهينهαترتيب واترمارک ،)قدرت

روشمي از استفاده با بهتواند گيردينههاي صورت .سازي

الگوريتم پرکاربردترين و جديدترين از الگوريتميکي ها،
مسائل حل قدرت که است داراستNPژنتيک .را

سال در کوماساو مبتني۲۰۰۴پيرايت روشي
ارائه ژنتيک الگوريتم از استفاده با و موجک تبديل بر

مي.کرد آگاهانه روش آستانه.باشداين حد روش اين در

1α2وαآن،استخراجسپسودادهتعبيهبرايترتيببه
بهينه2αو1αمقادير.کندميانتخاب1α>2αشرطبا

درروشاين.شودميتعيينژنتيکالگوريتمتوسط
پايينخاصيحمالتمقابل فيلتر فيلترياو١گذرمانند

Weinger۱۳[باشدميمقاوم[.

1 Lowpass�

س در اروب ابو ايمن و الحاجي با۲۰۰۸العلي
بهينه مساله يک صورت به مساله ازتعريف سازي،
کردند استفاده آن حل براي ژنتيک مشخصه.الگوريتم دو

از پس تصوير در مشاهده قابل تغييرات عدم و پايداري
باال با که دارند هم با عکس رابطه آن، کردن وارترمارک

مي کاهش ديگر مشخصه يک هر اگربردن يعني يابد
و تغييراتقدرت ولي زياد پايداري يابد، افزايش ارترمارک

مشاهده قابل واترمارکينگ اثر ميدر روش.شودتر اين
محسوب کور روشي و شده ارائه خاکستري تصاوير براي

تا.شودمي تصوير چرخش برابر در مذکور و%۶۰روش
فشرده مقابل مي%۵۰تاJPEGسازيدر وليمقاوم باشد
ساير برابر نيستدر مقاوم هندسي يکي].۶[حمالت

بردار ماشين ماشيني، آموزش مباحث از ديگر
٢پشتيبان

)SVM (باشدمي.SVMفضايn-بعدي
کننده جدا مشخصه اساس بر را هاي دو٣مشخصه به

کند مي تقسيم خصوصيت.دسته اين از SVMاستفاده

باينري مقادير اساس بر و ها پيکسل سازي جدا براي
وات برايرشته جديد روش مبناي تواند مي رمارک

آيد حساب به ديگر.واترمارکينگ سويي SVMاز

سراسري بهينه در٤پاسخي تواند مي که دهد مي ارائه
باشد موثر بسيار واترمارک داده تعبيه سازي .بهينه

سال فو۲۰۰۵در گنگ يونگ روشيتوسط
کرد ارائه پشتيبان بردار ماشين بر توجه.مبتني بهبا

آموزش ازSVMتوانايي فو سراسري، بهينه پاسخ ارائه و
SVMواترمارک باينري رشته استخراج و تعبيه براي

کرد بر.استفاده عالوه روش اين کدSVMدر BCHاز

گيرد مي بهره خطا تصحيح براي و.نيز آگاهانه روش اين
باشد مي مقاوم ].۱۴[نسبتا

دا بازيابي براي اينکه به توجه تصويربا ده،
دارد وجود رويکرد دو باشد نياز مورد رويکرد.اصلي

تا است اصلي تصوير نيازمند که واترمارکينگ غيرکور
گردد استخراج واترمارک براي.داده که کور رويکرد

ندارد نياز اصلي تصوير به داده مطالعه.بازيابي با
ميروش پيشين کورهاي روشهاي که کرد مشاهده توان

مياز برخوردار حمالت برابر در کمتري از.باشندپايداري
احراز مانند واترمارکينگ کاربردهاي از برخي طرفي

�

٢ Support Vector Machine�

3 Classifier�

4 Global optimum�
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مي باشدهويت، کور واترمارک الگوريتم اين.بايست به
مشخصهترتيب گسترده، کاربرد با واترمارکينگ روش

داراست را الگوريتم بودن کور و حاضر.پايداري تحقيق
توسع دنبال باشدبه مي روشي چينين .ه

پشتيبان-۲ بردار )SVM(ماشين

پشتيبان بردار مبتني) SVM(ماشين روشي
دسته منظور به آمار علم توسطبر که باشد مي بندي

گرديد۱۹۹۵درواپنيک دادهSVM.ارائه مباحث در
رود مي کار به بيني پيش براي روشي عنوان به در.کاوي

ب روش اين نظري مبحث شودادامه مي مجموعه.ررسي
آموزشي شودSداده مي تعريف زير شکل :به

S = {(xi, yi)| xi R
n
, yi {-1, 1}, i = 1... m }

آن در وروديxiکه بردار دهنده yiوiنشان

باشد مي نظر مورد دسته دهنده (نشان دستهyiکه. دو
باشد-۱و+۱ .)مي

SVMصفحه مجموHابر از استفاده با عهرا
دو اين کننده جدا که کند مي تعيين آموزشي، داده

فضاي در وروديmدسته بردار باشدxبعدي SVM.مي

سراسري بهينه دهدپاسخ مي خاصيت.ارائه به توجه با
ابرصفحه توسط فضا زير دو ايجاد و ميHجداکنندگي ،

هاي بيت جستجوي در آن از واترمارک1و0توان داده
کرد نقطهبه.استفاده هر ازاء به که ترتيب درxاين

رابطه بتوان نظر، مورد آن)۱(تصوير در که کرد برقرار را
wابرصفحه بر باشدbوHنرمال ثابت .مقدار

w.x + b = 0                                    )۱(
صفحه ابر صورت ميHدراين زير شکل به

کرد تعريف :توان

H: w0.x + b0 = 0                            )۲(
w0 = Σ αiyixi                    )۳(

رابطه مقدارb0وiα،)۳(در و الگرانژ ضريب ،
توسط که است آيدSVMپيشقدري مي دست در.به

αiباxiنقاط)۳-۳(رابطه = باشد0 مي اغماض قابل
گيرند( مي قرار صفحه ابر روي بر نقاط با.)اين نقاط و

αi>0دارند نام پشتيبان آموزش.بردار از ،SVMبعد
ميHابرصفحه پستعيين از که دادهگردد هر آن باxاز

تصميم تابع از عالمتاستفاده ازd(x)،١گير استفاده با
شود)۴(رابطه مي بندي دسته ،.

d(x) = sgn( ΣαyK(xi , x) + b0) )۴(
رابطه کرنل K(xi ,x)،)۴(در ميSVMتابع

کرنل.باشد بهK(x)تابع را آموزشي هاي نمونه فضاي
کند مي نگاشت بيشتر بعد با نشان)۱(شکل.فضايي

کرنل تابع عملکرد .باشدميK(x)دهنده

مشخصه-۱شکل فضاي به ورودي فضاي از نگاشت .هاتابع

اول-۳ مدلآموزش:فاز و SVM_1دو

SVM_2

تعب از فاز اين مدلدر دو امضا، SVMيه

براي مدل دو اين بعدي فاز در که شوند مي داده آموزش
رود مي کار به امضا صورت.تعبيه به اول فاز الگوريتم

باشد مي :زير

For i=0 to n-1 

For j= 0 to m-1 

مي-۱ تهيه ميزبان تصوير آبي از.شودباند آبي باند
مي انتخاب تعبيه منظور به رنگي زتصوير باندشود اين يرا

داراست را تصوير درخشندگي روي بر تاثير .کمترين

٢درخشندگي
lPjپيکسل هر رابطهPjبراي زيربا

مي .شودمحاسبه

LPj= 0.299 RPj + 0.587 GPj + 0.114 BPj )۵(
RPj،BPjوGPjآبي قرمز، باندهاي دهنده نشان

سبز موردPjيکسلپو رنگي تصوير ميدر .باشدنظر

رابطه در که مي)۵(همانطور آبيمشاهده باند شود
است دارا را مشخصه اين در تاثير ترتيب.کمترين اين به

در تغيير کمترين باند اين در تغيير بيشترين با
مي ايجاد ظرفيتدرخشندگي نتيجه در و دادهگردد

افزايش تصوير، در تغيير کمترين ايجاد با واترمارک

١Decision function 

2 Luminance�
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واترمارکينگ،.ابديمي ديگر مشخصه صورت اين به
مي داده پوشش نيز ورودي.شودظرفيت، آبي تصوير

مي محسوب بعد .شودمرحله

هاي-۲ بلوک اساس بر نظر مورد پيمايشK×Lتصوير
مدلمي پيمايش هر در و دادهSVMشود آموزش
مي.شودمي صورت اين به تصوير پيماش کهنحوه باشد

ا هايافرازي بلوک ميK×Lز ايجاد تصوير شوداز
ندارندبلوک( اشتراک نظر مورد ).هاي

بلوک-۳ هر ازاء داريمK×Lبه تصوير :از

مشخصه ميTDSمجموعه مجموعه.گرددايجاد اين
بلوک هاي پيکسل مقادير همسايگيPjشامل آنهاو هاي

داده.باشدمي مجموعه که ترتيب اين ۱۱شاملTDSبه
ميفيل پيکسل.باشدد مقدار نخست ازPjفيلد که

شده مرتب بزرگتر به دومکوچکتر فيلدهاي سپس و اند
همسايگي هشتم، پيکسلتا بر)۲شکل(Pjهاي که

شده مرتب کوچکتر به بزرگتر از مقدارشان واساس اند
جداکننده فيلدهاي آخر، فيلد classf_2وclassf_1دو

آخر.باشندمي فيلد جداکنندهدو کهمشخصه هستند اي
ميدستهSVMتوسط ،classf_1فيلد.شوندبندي

براي کانديد فيلدپيکسل و واترمارک داده تعبيه
classf_2مدل براي را واترمارک داده SVMمقدار

مي PRNGتوسطPj=(Xi,Yi)پيکسلn.دهدآموزش

مجموعهseed1با روي بر ،TDSمي .شوندانتخاب

پيکسلبمي ازاء به که داشت نظر در Pjايست

پيکسلهمسايگي شوندPjهاي انتخاب دوباره پس.نبايد
پيکسل انتخاب دادهاز مجموعه در فيلدTDSها ،

classf_1رابطه اساس بر مجموعه مقداردهي)۶(اين
:شودمي

0 if Pj is not selected      

classf_1   =                                                   )۶(
1 if Pj is selected

پيکسل-۲شکل هاي .Pjهمسايگي

باينري-۴ طولtرشته شبهnبا اعداد مولد توسط ،
مي) PRNG(تصادفي فيلد.شودايجاد ترتيب اين به

classf_2مي مقداردهي بهclassf_2مقدار.شودنيز

مجموعه روي بر پيکسTDSترتيب مقدارل، که هايي
classf_1مقدار با برابر است، يک برابر وtiآنها باشد مي

مقدار ها پيکسل ساير دادهNULLبراي قرار
).۷رابطه(شودمي

0 if ti=0 

classf_2  =       1 if  ti=1     )۷(

null if Pj is not selected        

مدل ورودي داده مجموعه اين.استSVMاين به
انتخاب بار هر از پس که مجموعهnصورت در مکان

مدلTDSداده ،SVM1مجموعه اساسTDSروي بر
جداکننده ميclassf_1فيلد آموزش و پسايجاد و بيند

رشته توليد بار هر مکانtاز مدلدر شده، انتخاب هاي
SVM2مجموعهر کهTDSوي آن از رکوردهايي و
مقدارclassf_2مقدار با وميnullمخالف ايجاد باشد،

مي مجموعه۳شکل.بيندآموزش ساختار دهنده نشان
TDSباشد روي.مي بر الگوريتم افرازهايبلوکتماماين
هايتصويرشده مدل آن اساس بر و وSVM1اجرا

SVM2مي داده .شودآموزش

اثر:دومفاز-۴ صاحب امضاي تعبيه

مدل آموزش اتمام از وSVM1هايپس
SVM2مي تعبيه تصوير روي بر اثر صاحب امضاي .شود،

مکانSVM1مدل انتخاب منظور کاربه به تعبيه، هاي
مدلمي از استفاده با سپس و رويSVM2رود بر امضا

�مجموعهساختار-۳شکل���
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مکان مياين تعبيه ز.شودها ترتيب به تعبيه يرالگوريتم
:باشدمي

For l= 1 to s_length – 1 

For j=1 to m-1 

مي-۱ اعمال تصوير آبي باند روي بر موجک وتبديل شود
LL2مي ايجاد تعبيه منظور ).۴شکل(شودبه

بابون-۴شکل تصوير از آبي باند روي بر موجک تجزيه
جز ايجاد .LL2و

داده-۲ مجموعهEDSمجموعه ايجاTDSمشابه د،
داده.گرددمي مقدارEDSمجموعه از است مشتمل

همسايگيPjپيکسل پيکسلو اساسPjهاي بر که
شده مرتب کوچکتر به بزرگتر از .اندمقدارشان

دادهclassf_1فيلد-۳ مجموعه رکوردEDSاز به رکورد
مدل دستهSVM1توسط مقدار، و شده classf_1بندي

مجموعه از رکورد هر مدلEDSبراي توسط ،SVM1

گردد مي مقدار.تعيين که رکوردي classf_1 = 1هر

پيکسل گردد، دستهتعيين از همسايگي معافهاي بندي
فيلد مقدار و باclassf_1شده برابر آنها تعيين۰براي

مقدارپيکسل.شودمي که توسطclassf_1هايي آنها
مکانSVM1مدل باشد، يک با نظربرابر مورد برايهاي

مي داده فيلد.باشندتعبيه مقداردهي از classf_1پس

مي صورت مقادير اين روي بر بررسي :گيرديک

oشده انتخاب هاي مکان تعداد ) slc(بررسي

مکان.باشدمي تعداد که صورتي انتخابدر هاي
):slc(شده

رشته طول با مساوي يا اجراي:باشدsبزرگتر
۴گام

طول از (باشدsرشتهکوچکتر :s_length – 

slc (مي انتخاب تصادفي صورت به شودرکورد
مکان( دراين يا و هم همسايگي در ها

پيکسل قبليهمسايگي شده انتخاب هاي
پيکسل)نيستند مقدار آبي باند تغيير با و

همسايگي و شده :۸رابطه(هايشانتخاب
function_modify()(دسته در ،classf_1= 1

م طول.گيرنديقرار به حداقل ترتيب اين به
استsرشته شده انتخاب تعبيه براي مکان ،.

داده-۴ مجموعه از مقدارEDSرکوردهايي classf_1که

مقدار با برابر مدل۱آنها توسط SVM2باشد،

مقداردسته و شده توسطclassf_2بندي يک هر براي
ميSVM2مدل برايclassf_2مقدار.گرددتعيين

که مقدارclassf_1رکوردهايي باشد، صفر با برابر آنها
nullمي مجموعه.شودتعيين اساسEDSسپس بر

هاي پيکسل مرتبPjمقادير بزرگتر به کوچکتر از
رشتهمي زير الگوريتم اساس بر و تعبيهsشود آنها در
:شودمي

i = 0

j = 0

while (j <= s_length)

{

if (class_1i = 0) then i = i +1;

else 

if (classf_2i =  sj)

then i = i+1     

j = j+1;

else function_modify();

}

BPj = BPj + α (2tj -1) LP α = 0.15

function_modify()=                                                     )۸(

BP j = BP j + α (2tj -1) LP j α = 0.05                  

قدرتαضريب ميزان که است مثبتي ثابت ،١

مي نشان را اي.دهدواترمارکينگ افزايش قدرتبا ثابت ن
مي افزايش تغييرواترمارکينگ نسبت همان به و يابد

بازيابي نتيجه در که شده ايجاد تصوير در بيشتري
راحت نيز واترمارک مياطالعات صورت اين.گيردتر به

نيز حمالت برابر در واترمارک اطالعات مقاوت که معني
مي تغيير.شودبيشتر بازيابيدبين سهولت و تصوير ر

بهينها ميطالعات، صورت عملسازي در که گيرد
۱۵/۰=αميبهينه بدست ثابت .آيدترين

واترمارک-۵ داده استخراج

مرحله مشابه تصوير از واترمارک داده استخراج
مي آن زيرباشدتعبيه شرح به استخراج الگوريتم

:باشدمي

1 Strength�
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مي-۱ ايجاد نظر مورد تصوير آبي .شودباند

مورد-۲ بلوکتصوير اساس بر پيمايشK×Lهاينظر
مدلمي پيمايش هر در و دادهSVMشود آموزش
مي.شودمي صورت اين به تصوير پيماش کهنحوه باشد

بلوک از ميK×Lهايافرازي ايجاد تصوير -بلوک(شوداز

ندارند اشتراک نظر مورد ).هاي

مجموعه-۳ بلوک هر ازاء ميTDSبه نحوه.گرددايجاد
ميايج تعبيه فاز همانند مجموعه اين .باشداد

۴-nداده مجموعه روي بر ازTDSمکان استفاده با ،
تصادفي شبه اعداد با) PRNG(مولد انتخابseed1و

هممکان.شودمي همسايگي در بايستي شده انتخاب هاي
باشند نداشته دادهclassf_1فيلد.قرار مجموعه TDSاز

رابطه اساس شودم)۶(بر مي .قداردهي

جداکنندهSVM_1مدل-۵ فيلد classf_1براساس

مي داده .شودآموزش

باينري-۶ طولtرشته ازnبا استفاده با ،PRNGبا
seed2مي فيلدتوليد و رابطهclassf_2شود اساس بر

مي)۳-۷( .شودمقداردهي

جداکنندهSVM_2مدل-۷ فيلد اساس classf_2بر

مي داده .ودشآموزش

مي-۸ اعمال اصلي تصوير برروي موجک وتبديل شود
LL2مي .گرددايجاد

داده-۹ مجموعهEDSمجموعه ايجادTDSهمانند
.گرددمي

دادهclassf_1فيلد-۱۰ مجموعه بهEDSاز رکورد
مدل توسط دستهSVM1رکورد مقدار، و شده بندي

classf_1مجموعه از رکورد هر مدلEDSبراي توسط ،
SVM1مي مقدار.گرددتعيين که رکوردي  classf_1هر

= پيکسل1 گردد، دستهتعيين از همسايگي بنديهاي
فيلد مقدار و شده باclassf_1معاف برابر آنها ۰براي

مي .شودتعيين

از-۱۱ مقدارEDSرکوردهايي داراclassf_1 = 1که
اساس بر مقداردستهSVM_2باشند، و شده بندي

classf_2مي خروجي.گرددتعيين از حاصل رشته
تصويرclassf_2مقادير در شده واترمارک رشته ،

مي .شودمحسوب

تصوير در شده وارترمارک داده ترتيب اين به
مي .گردداستخراج

روش-۶ بررسي معيارهاي

واترمارکينگ

تصوير-۶-۱ کيفيت

به نسبتي از تصوير کيفيت مقايسه منظور به
مياستPSNRنام تصوير.شودفاده از مشخصه اين

بودننشان مشاهده غيرقابل ميزان واترمارک١دهنده داده
مي درشده نسبت اين از گسترده استفاده علت به و باشد

است شده انتخاب واترمارکينگ، PSNRمقدار.ادبيات

داده بودن مشاهده غيرقابل دهنده نشان تصوير، باالتر
اين ولي است شده کيفيتواترمارک دقيقا و لزوما مقدار
نمي منعکس را تصوير زيرPSNR.کندبصري صورت به

مي :شودمحاسبه

PSNR=

)۹(

آن در پيکسلP(a,b)که مقدار با است Pبرابر

مختصات مو(a,b)در نظرتصوير استP(a,b).رد برابر
پيکسل مقدار Pبا مختصات واترمارک(a,b)در تصوير

تصويرBوA.شده اندازه با است برابر ستون(نيز و سطر
)تصوير

خطا-۶-۲ ميزان و همبستگي مقدار

کمي و مقايسه وفاداريبراي ميزان ٢سازي

نام به نسبتي از شده، استخراج واترمارک NCCداده
٣

مياست دليل.شودفاده به مشخصه اين از استفاده
واترمارکينگ ادبيات در آن عام و گسترده استفاده

محاسبه.باشدمي ميNCCنحوه زير صورت :باشدبه

NCC = 

)۱۰(

1�mperceptibility�

2 Fidelity�

3 Normalized Cross Correlation�
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آن در شدهنشانW(x,y)که تعبيه داده دهنده
مي تصوير ودر Wباشد (x,y)استخراجنشان داده دهنده

مي شده واترمارک تصوير از .باشدشده

شده استخراج داده خطاي ميزان محاسبه براي
نام به نسبتي BERاز

شود١ مي BERنسبت.استفاده

گسترده استفاده داراستنيز واترمارکينگ ادبيات در .اي

با است برابر نسبت :اين

BER = )۱۱(

نسبتBERنسبت با معکوس رابطه باشدNCCدر .مي

الگوريتم-۷ سازي پياده نتايج

الگوريتم آزمون براي تصاوير مجموعه
شامل رنگي۳پيشنهادي فلفل(تصوير و لنا ۳و)بابون،

١ Bit Error Ratio�

خاک کيل(ستريتصوير و گلدهيل باشد)قايق، .مي

باشد۱جدول مي تصاوير مجموعه اين دهنده .نشان

نظر، مورد تصاوير لوگوي۵۱۲×۵۱۲اندازه اندازه و است
صنعت(واترمارک و علم دانشگاه آرم از باينري )تصويري

با واترمارکي۳۵×۴۰برابر رشته ترتيب اين به که است،
م ايجاد لوگو اين از باکه برابر طولي گردد بيت۱۴۰۰ي

داشت تابع.خواهد پشتيبان، بردار ماشين RBFکرنل

است شده نشانآزمون.انتخاب شده انجام مختلف هاي
تابعمي که فضايRBFدهد جداکننده بهترين

استمشخصه مساله اين در .ها

واترمارک هر۱۴۰۰رشته در بر۶بيتي تصوير
پيشنها الگوريتم کيفيتاساس و گردد مي تعبيه دي

نسبت اساس بر داده تعبيه از پس شده واترمارک تصوير
PSNRبخش در گرددقبلکه مي محاسبه شد، .ارائه

جدولPSNRمقادير است۲در نشان.آمده مقادير اين
مناسبي بسيار کيفيت شده واترمارک تصوير که دهد مي

الگوريتم-۱جدول آزمون براي تصاوير مجموعه

تصوير

ميزبان

نامبابونلنافلفلقايقگلدهيلکيل

ندازها۵۱۲×۵۱۲۵۱۲×۵۱۲۵۱۲×۵۱۲۵۱۲×۵۱۲۵۱۲×۵۱۲۵۱۲×۵۱۲

gray-scalegray-scalegray-scaleRGBRGBRGBنوع

تصاوير-۲جدول از يک هر از شده استخراج داده و الگوريتم آزمون منظور به شده واترمارک تصاوير مجموعه

تصوير

واترمارک

شده

نتايج

PSNR 42.71 41.88 38.52 43.73 40.44 39.86

NCC 95.9 95 95.2 94.4 97.1 95

BER 3% 4.1% 4.4% 5.6% 2.9% 5%

Extracted 

logo

ه-۳جدول از شده استخراج داده و الگوريتم آزمون منظور به شده واترمارک تصاوير تصاويرمجموعه از يک ر

حمله پيشنهادي روش Yu et al Kutter et al

45 degree rotation BER = 12.8% Not available Not available

150% scaling BER = 10.7% BER = 39.7% Not available

Brightness 50 BER  = 9.9% Not available Not available

Contrast 100 BER = 12.2% Not available Not available

25% cropping BER = 13.5% Not available Not available
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تصاوير و شده واترمارک تصاوير و داراست بارا اصلي
مقادير که نيستند تشخيص قابل غيرمسلح PSNRچشم

کند مي تائيد را موضوع اين رشته.نيز تعبيه از پس
هيچ بدون تصاوير از واترمارک داده تصاوير، در واترمارک

شود مي استخراج اي، حمله از.گونه پنجم سطر در
از۲جدول يک هر از شده استخراج لوگوي توان مي ،

را کردتصاوير دادهNCCوBERمقادير.مشاهده براي
جدول در و شده محاسبه تصاوير از شده آمده۲استخراج

استخراج.است لوگوي شود مي مشاهده که همانطور
ميزان بيشترين و باشد مي تشخيص قابل کامال شده

با برابر موجود تصوير BER = 5.6خطاي به متعلق ،
باشد مي قايق ادامه.خاکستري بردر مختلفي حمالت

داده سپس و شده اعمال شده واترمارک تصوير روي
گردد مي استخراج تصاوير اين از اين.واترمارک به

حمالت برابر در پيشنهادي الگوريتم مقاومت ترتيب
گردد مي بررسي شکل.مختلف دهندهنشان)۵(نمودار

مقادير مقياسBERتغييرات فاکتور رشد اساس دهيبر
روس باشدبر مي رنگي پيش.تصاوير قابل که همانطور

مقياس فاکتور رشد با بود، نيز ازبيني که۱تا۰.۲دهي
داده خطاي ميزان شود، مي نزديکتر اصلي تصوير به
فاکتور افزايش با سپس و يابد مي کاهش شده استخراج

از دهي داده۲تا۱مقياس استخراج خطاي ميزان
يابد مي ش.افزايش دهنده۱۴تا۵کلنمودار نشان ،

باشد مي مختلف حمالت در خطا نرخ مقايسه.تغييرات
روش با پيشنهادي روش پرکاربردعملکرد هاي

الگوريتم الگوريتمYuواترمارکينگ جدولKutterو در ،
است۳ منظور.آمده به مطرح روش دو نتايج مقايسه

نشان نيز رنگي، تصاوير کردن عملکردواترمارک دهنده
مي پيشنهادي روش .باشدمطلوب

���تصاويرمقياستغييرباخطانرختغييراتنمودار-۵شکل

تصاويرمقياستغييرباخطانرختغييراتنمودار-۶شکل

خاکستري

���تصاويرچرخشزاويهباخطانرختغييراتنمودار-۷شکل

ويرتصاچرخشزاويهباخطانرختغييراتنمودار-۸شکل

اکستريخ
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درخشندگيفاکتورتغييرباخطانرختغييراتنمودار-۹شکل

���تصاوير

درخشندگيفاکتورتغييرباخطانرختغييراتنمودار-۱۰شکل

خاکستريتصاوير

کنتراستفاکتورتغييرباخطانرختغييراتنمودار-۱۱شکل

���تصاوير

کنتراستفاکتورتغييرباخطانرختغييراتنمودار-۱۲شکل

خاکستريتصاوير

����تصاويرازبرشميزانباخطانرختغييراتنمودار-۱۳شکل

تصاويرازبرشميزانباخطانرختغييراتنمودار-۱۴شکل
�خاکستري
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گيرينتيجه-۸

کور روشهاي نوع از پيشنهادي الگوريتم
مي محسوب بازياواترمارکينگ براي و دادهگردد بي

ندارد نياز اصلي تصوير به ديگر.واترمارک طرف از
مي انتظار که پيادههمانطور نتايج نشانرفت، سازي

برابرمي در بااليي مقاومت پيشنهادي الگوريتم که دهد
داراست آموزش.حمالت بر مبتني نظر مورد الگوريتم

اجراSVMماشيني موجک تبديل حوزه و است
براي.گرددمي را مزايايي موجک تجزيه از استفاده

مي ايجاد ميالگوريتم جمله از که وکند امنيت به توان
کرد اشاره الگوريتم قوت.مقاومت نقاط جمله از

ميالگوريتم دارا بااليي امنيت که موجود باشند،هاي
است واترمارکينگ منظور به تصوير مشخصات از .استفاده

الگوريتم ترتيب اين تصويربه هر در واترمارکينگ
حمله و داشت خواهد را منحصربفردي باعملکرد کننده

مدلي واترمارکينگ از پس و قبل تصاوير کاوش و مطالعه
نمايد استخراج فراگير و با.کلي نيز پيشنهادي روش در

از مدلSVMاستفاده آموزش وSVMو تصوير براي
نتا واترماکينگ، براي مدل اين از براياستفاده حاصل يج
مي تصوير همان به منحصر تصوير مدل.باشدهر ارائه

تصوير نوع جمله از گسترده کاربرد با واترمارکينگ
)RGB, gray-scale (کاربرد نوع حق(و از محافظت

اينترنت در مديا ردگيري هويت، احراز جمله)کپي، از ،
ميروشهايکاستي محسوب موجود در.گرددهاي

پيش بخشروش در نيز قبال که همانطور هاينهادي
روش بودن کور شد، اشاره بارها حاضر تحقيق از مختلف
کاربرد دامنه حمالت برابر در باال مقاومت حال عين در و

مي گسترش را بر.دهدالگوريتم پيشنهادي، الگوريتم
مي اجرا قابل خاکستري و رنگي تصاوير .باشدروي
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چکيده

بحران مديريت در ضروري نيازهاي از شهري،يکي مناطق در طبيعي بالياي از ناشي اينهاي شهروندان اسکان بهينه مديريت
در استمناطق شده آماده و شناسايي پيش از امن به.اماکن منجر خطر، معرض در مناطق شهروندان به امن اماکن فضاي بهينه تخصيص
خسارتتصميم کاهش نتيجه در و اماکن اين به انتقال براي مناسب شدگيري خواهد سوانح و حوادث بروز از ناشي مالي و جاني تعيين.هاي

ام اماکن فضاي توزيع محيطبهينه در خصوص به پيچيدگين با باال جمعيت و تراکم با شهري دشواريهاي و استها همراه بسياري تا.هاي
است نشده ارائه مسئله اين حل براي مناسبي روش عمالً زنبور.کنون رفتار از که الگوريتمي از استفاده با بار نخستين براي تحقيق اين هادر

ش گرفته الهام غذا آوري جمع شهردر محيط در طبيعي حوادث هنگام در امن اماکن در شهروندان بهينه اسکان مسئله حل به است، ده
است شده مسئله.پرداخته حل در آن باالي توانايي بيانگر پيچيده، تراکم با شهري منطقه يک در الگوريتم اين بکارگيري از حاصل نتايج

امن اماکن در خطر معرض در اماکن شهروندان مياسکان که بحرانبود مديريت در شاياني کمک .باشدتواند

کليديواژه مکاني:هاي اطالعات جمعي، خرد شهري، اسکان بحران، مديريت

رابط* نويسنده
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مقدمه-۱

بحران طبيعيوقوع بالياي از ناشي هاي
ايجاد و زندگي عادي روند در اخالل موجب که مختلف

مي بزرگ مقياسي در اضطراري بشرايط همواره اشوند،
هستندخسارت همراه زيادي مالي و جاني اين].۱[هاي

بحران نوع اين مناسب مديريت که است حالي هادر
زياديمي حد تا کاهشتواند و آنها کنترل به منجر

شودخسارت ضرورت.ها از مديريتيکي در مهم هاي
بيمارستان امن، اماکن ظرفيت بهينه توزيع وبحران، �ها

ضروري خطربينکاالهاي معرض در و ديده آسيب افراد
بحران.است مديريت در زمان پارامتر اينکه به توجه با

گونه به بايد منابع اين توزيع دارد، حياتي باشدنقشي اي
تحت ممکن زمان کمترين در خطر معرض در افراد که

گيرند قرار موارد.پوشش اين در بهينه تصميم اخذ
خسارت جانياحتمال از�هاي گيريتصميمعدمناشي

به را ميشدتبهينه موارد،.دهدكاهش اين از �يکي

استتصميم امني اماکن ظرفيت خصوص در بهينه گيري
اسکان براي درشهروندانکه خطر معرض در مناطق

است شده گرفته ظرفيت.نظر اين مناسب درتوزيع ها
ضمن باال جمعيت و پيچيده تراکم با شهري مناطق

تعداد نظيرشهروندانتلفاتکاهش مشکالتي بروز از ،
جلوگيري معموالً.نمايد�ترافيک مشکالت باعثاين
انتقال زمان وشهروندانافزايش امن اماکن خدمت�به يا

مصدومين و مجروحين به ].۲[شودميرساني

بحران-۲ مديريت در منابع توزيع

وقوع زمان در منابع بهينه توزيع منظور به
اقدامات ميحوادث، بحران وقوع از پيش تواندمختلفي

گيرد يک.انجام از اقدامات سازي�اين آماده در طرف،
بحران با مواجه ديگربراي طرف از و دارند مهمي نقش ها

با تنگاتنگي ارتباط بحران مديريت بعدي مراحل کيفيت
وقوع از پيش مرحله در گرفته انجام اقدامات کيفيت

دارد توج.بحران نتيجه دردر مطرح اقدامات به ويژه ه
به منجر بحران، وقوع از ناشي اثر كاهش يا و پيشگيري
منابع بهينه توزيع مناسب، مديريت در ها توانايي افزايش

شد خواهد بحران، در کاراتر واکنش .و

راستا، اين همکاران Fiedrichدر ارائهبو يکه
بهينه بهپوياسازيمدل موجود منابع تخصيص براي

پرداخته سوانح در عملياتي مدل.]۱[اندمناطق دراين
پشتيبانواقع سيستم باگيريتصميميک که است

منابع و عملياتي مناطق اطالعاتي جزئيات از استفاده
برآورد را شده ايجاد بحران به واکنش کارائي موجود،

همکارانPal.کندمي شبيهو براي مدلي توسعه سازيبه
اس بر دادهترافيک و مکاني اطالعات سيستم هاياس
پرداخته مياندمکاني برايکه بحران مديريت در تواند

تخليه منظور به طرحي موردايجاد خطر پر مناطق سازي
گيرد قرار درداده].۳[استفاده استفاده مورد پايه هاي

راه شبکه شامل روش تخليهاين بايد که مناطقي ها،
آنها جمعيت و دادهکهستشوند اين از استفاده بهبا ها

ترافيکمدل بر خطر معرض در مناطق تخليه تاثير سازي
راه پرداختهشبکه همکارانKongsomsaksakul.اندها و

پناهگاه براي بهينه مکان تعيين بررسي منظوربه به
قيد گرفتن نظر در با سيل خطر معرض در افراد انتقال

مکانيابي.]۴[اندهپرداخت،هاپناهگاهبرايظرفيت
کمينهپناهگاه هدف با انتقالها زمان کل افراد،سازي

است شده و.طراحي پناهگاه نيز خطر معرض در افراد
مي انتخاب را آن به رسيدن صورت.کنندمسير به مسئله

سطحي دو برنامه استمدليک باال.شده برايسطح
مدلسازيانجام پايين سطح و است مکانيابي
افرادمتصمي گرفتهگيري نظر استدر الگوريتم.شده از

مسئله حل براي نيز اسکانژنتيک مناطق مکانيابي
است شده .استفاده

Liuهمکاران سيستمو ارائه هايبه
طرحبهينه ايجاد منظور به بهسازي، که انتقالي هاي

شبيه سيستم به ورودي اماکنتخليهسازيعنوان سازي
خطر، معرض ميمورددر قرار پرداختهاستفاده اندگيرد،

سطح.]۵[ دو داراي شده ارائه سازي بهينه سيستم
بهينه.است هدف باال سطح بيشينهدر بازدهسازيسازي،

بهينه در و انتقال يک طول هدفدر پايين سطح سازي
کليکمينه سفر زمان بودسازي با KumarوYi.خواهد

بهينه الگوريتم از مورچهسازاستفاده کولوني حل١ي به
مناطق در توزيع مراکز به ضروري کاالهاي ارسال مسئله
درماني مراکز به ديده آسيب افراد انتقال و ديده آسيب

�

١Ant Colony Optimization
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دو.]۶[اندپرداخته به را مسئله آنها پيشنهادي روش
است کرده تفکيک سازي تصميم اول.مرحله مرحله

امدادي نقليه وسائل حرکت مسير ايجاد کهاستشامل
مي صورت شبکه روي فرمون اثر به توجه وبا گيرد

ضروري کاالهاي توزيع دوم طريقاستمرحله از که
نقليه وسائل از مختلفي انواع به کاالها اين اختصاص

ميامدادي .شودانجام

Zhuهمکاران دربارهگيريتصميممنظوربهو
محلي مخازن در بايد که ضروري کاالهاي مقدار و نوع
مديريت در منابع تخصيص مسئله حل به شوند، ذخيره

اند پرداخته کمينه].۷[بحران هدف با سازيمدلي
محلي مخازن ظرفيت محدوديت از ناشي هزينه مجموع
براي ساختي چند نقل و حمل شبکه و است شده ارائه
است گرفته قرار بررسي مورد ها کاال از مختلفي .انواع

Jotshiو ارسال براي روشي ايجاد به همکاران و
به بحران وقوع از بعد امدادي نقليه وسائل مسيريابي
از پشتيباني با بيمارستان به مصدومين انتقال منظور

داده بحرانپرداخته١هاترکيب براي را سناريويي و اند
اندز نموده بررسي ديده آسيب زيادي تعداد با ].۸[لزله

نقليه وسائل ارسال براي موثر عوامل سناريو اين در
اولويت شامل دارند قرار مصدومين که اماکني به امدادي

فاصله و بهاستمصدومين مصدومين انتقال براي و
فاصلهبيمارستان بيمارستان، ظرفيت شامل عواملي نيز ها
زم مدت شدهو گرفته نظر در بيماستان در انتظار ان

.است

Sheuدر کاال توزيع براي پويا مدلي ارائه به
داده نقص که شرايطي در مقياس بزرگ طبيعي سوانح

است پرداخته دارد، سه.]۹[وجود از شده ارائه مدل
است شده تشکيل ترکيب.مرحله شامل اول مرحله

نيداده ميزان بيني پيش منظور به نواحيها در از
خوشه دوم مرحله دستهمختلف، براي نواحيبندي بندي

شامل آخر مرحله و ديده چندگيريتصميمآسيب
گروه اولويت تعيين براي .ستهامعياره

در شهري اسکان مسئله اهميت وجود با
خسارت بحرانکاهش از ناشي کههاي مطالعاتي در ها،

بحرا مديريت در منابع تخصيص زمينه گرفتهدر انجام ن

١Data Fusion�

نگرفته قرار دقيق بررسي مورد مسئله اين هنوز است،
ترافيکي.است مسائل بر تاکيد با نيز گرفته انجام کارهاي

اسکان نحوه و است بوده امنشهروندانهمراه اماکن در
است گرفته قرار توجه مورد کمتر که است اين.موضوعي

دقيقامر بررسي لزوم مسئلهبيانگر اين روشيتر ارائه و
بزرگبرايکارا مقياسي در مسئله مناسب .استحل

منظور-۳ به امن اماکن فضاي توزيع

شهري �اسکان

توزيع بحران، وقوع از پيش اقدامات از يکي
بين امن اماکن فضاي معرضشهروندانبهينه در اماکن

تخليه و اماکن اين به آنها انتقال منظور به مناطقخطر
خطر ا.استپر اختيارحل در را اطالعاتي مسئله، ين

ميشهروندان قرار خطر معرض در براماکن که دهد
در افراد سوانح، و حوادث وقوع زمان در آن، اساس
فضا که کنند مراجعه امني مکان به ممکن زمان کمترين
باشد داشته اختيار در را آنها پوشش براي الزم امکانات .و

براي اطالعاتي چنين وجود ميهروندانشعدم تواند،
را الزم فضاي که شود اماکني به افراد مراجعه به منجر

باشنداسکانبراي نداشته اختيار در در.آنها مسئله اين
ميمحيط باال جمعيت و تراکم با شهري بههاي تواند
شودخسارت منجر ناپذيري جبران حل.هاي نتيجه در

محيط در شهري اسکان شهمسئله متراکم بههاي ري
به امن اماکن در موجود فضاي بهينه توزيع منظور

انتقالگونه مکاني به ممکن زمان کمترين در افراد که اي
از باشد، داشته آنها پوشش براي را الزم فضاي که يابند

برخوردار بااليي بسيار .استاهميت

فراوانيعوامل اسکانبرايموثر مسئله حل
شدهشهري معرفي و اصلي.استشناسايي هايي پارامتر
مکان،شهروندانتعدادشامل هر در خطر معرض در

امن اماکن در موجود امن،ظرفيت اماکن مکاني موقعيت
از که آنها بين مسير و فاصله خطر، معرض در اماکن و

هستند بحران مديريت در پارامترها ،]۱۰[مهمترين
اشهرونداناسکان.باشدمي مناطق در شهري منمناطق

گونه به تعدادبايد بيشترين انتقال امکان که باشد اي
فراهم ممکن زمان کمترين در را خطر معرض در افراد

خطر.کند معرض در مناطق بين فاصله چه هر نتيجه در
موجود فضاي اختصاص احتمال باشد، کمتر امن اماکن و
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مي افزايش آنها به امن اماکن چه.يابددر هر همچنين
ا دارنديفرادتعداد قرار موقعيت يک در مکاني نظر از که

فضاي تخصيص براي بيشتري احتمال باشد، بيشتر
دارد وجود آنها به امن .اماکن

الگوريتم از حلاستفاده براي مرسوم هاي
به منجر بحران مديريت در منابع بهينه توزيع مسائل

روش ميوابستگي مسئله حجم به شده ارائه در.شودهاي
روش شدهنتيجه ارائه کوچک،هاي مسائل حل در

مناسب ازهستندمقياس مسئله حجم افزايش با و
مي کاسته آنها تبديلکارايي زمانبر هايي روش به و شود

ديگر.شوندمي طرف روش،از اين از رسيدناستفاده ها
را باشد بهينه جستجو فضاي کل در که جوابي به

نمي ميتضمين و بکند شوندتواند منجر محلي جوابي .ه

روش اين از استفاده با ارتباط در ديگر وابستگينکته ها،
مسئله نوع به تنهااستآنها شده ارائه روش نتيجه در که

کاربردي زمينه تغيير با و دارد کاربرد خاصي مورد در
مي دست از را خود .دهدکارايي

مشكالت كاهش يا و حل براي تحقيق اين در
د گرفتنمطرح نظر در با شهري اسکان مسئله ر

تعداد بيشترين انتقال هدف با و شده اشاره پارامترهاي
اماکن به ممکن زمان کمترين در خطر معرض در افراد
از که است گرفته قرار استفاده مورد الگوريتمي امن،

شده�رفتار گرفته الهام غذا آوري جمع در زنبورها جمعي
نمونه و الگوراست از جمعييتماي خرد .است١هاي

جمعي-۴ خرد

جمعيالگوريتم هوش پايههاي رفتاريبر
طبيعت در اجتماعي حيوانات و يافتهحشرات توسعه ،

وعامل].۱۱[است رفتار داراي اجتماعات اين در ها
ساده هستنساختار اجتماعاتاي اين برآيند ولي د

پيچيدهرفتار هستندهاي در.اي عامل مهمترين
بينشکل تعامل پيچيده، رفتارهاي اين گيري
عامل.ستهاعامل دانش بهبود به تعامل دراين و ها

کل پيشرفت به ميفرايندنتيجه در].۱۱[شودمنجر
الگوريتم اخير سال موردچند بسيار جمعي خرد هاي

در پيچيده مسائل حل براي و اند گرفته قرار توجه

�

١Swam Intelligence

استزمينه مورد گوناگون گرفتههاي قرار اندفاده
نمونه].۱۲!۱۳[ مهمترين الگوريتماز اين ميهاي توانها

بهينه الگوريتم مطالعهبه اساس بر مورچه کلوني يسازي
مورچه منابعرفتار بين مسير کوتاهترين يافتن در ها
النه و بهينه]۱۱[غذايي الگوريتم ذرات، دسته بر٢سازي

دسته حرکت ماهياساس پرندگانههاي و و]۱۴[ا
الگوريتم نمودمجموعه اشاره زنبور کلوني هاييرفتار.هاي

زنبور الگوريتماز آنها از الهام با که استها شده ارائه هايي
مي زنبوررا گيري جفت دسته سه به گرده]۱۵[هاتوان ،

زنبور زنبور]۱۶[هاافشاني رفتار غذاو آوري جمع در ها
بسي که کندو وبراي است گرفته قرار توجه مورد ار

از الهام با اخير هاي سال در نيز متنوعي هاي الگوريتم
است شده ارائه رفتار کرد،]�23۱۷[�اين .تقسيم

آوري-۵ جمع در عسل زنبورهاي رفتار

غذا

شکل زنبورهادر رفتار جمعگيري غذا،در آوري
زنبور غذايي، منابع جزء زنبور٣شاغلهايسه غيو رهاي

بر٤شاغل را اصلي دارندنقش رفتار.عهده اين در
مخصوصزنبور غذايي منبع يک با ارتباط در که هايي

به ميعنوانهستند شناخته شاغل يک.شوندزنبور هر
فاصله نظير پارامترهايي به توجه با غذايي منابع اين از
مواد استخراج راحتي و غذايي مواد مقدار کندو، تا آنها

دا سودآوريغذايي از سطحي بودراي .]۲۴[خواهد

مي شاغل برايزنبورهاي را غذايي منبع سودآوري توانند
برآورد بازکننکندو کندو به زنبورها اين که زماني و د

بامي را غذايي منابع اطالعات مشخصي احتمال با گردند
مي اشتراک به زنبورها در.گذارندديگر که زنبورهايي

به و هستند بهکندو ندارند اختصاص غذايي منبع هيچ
مي شناخته شاغل غير زنبو.شوندعنوان دوراين به ها

مي کنندصورت اقدام غذا آوري جمع براي .توانند

مي زنبور اول رفتار كاوشگردر عنوان به ٥تواند

بپردازد کندو اطراف فضاي در اتفاقي جستجوي هدف.به
جديد غذايي منابع يافتن اقدام اين اين.استاز تعداد

�

٢ Particle Swarm Optimization�

٣ Employed

٤ Unemployed

٥ Scout
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کلزنبورها درصددر ده تا پنج کندوزنبورهايبين
مشاهده.است زنبور عنوان به زنبور دوم رفتار بادر گر

توسط شده گذاشته اشتراک به اطالعات از استفاده
مي انتخاب را غذايي منبع شاغل زنبورها.کندزنبورهاي

ت شاغل زنبور به غيرشاغل زنبور از حالت اين بديلدر
زنبور.شوندمي توسط که غذايي منبع سودآوري چه هر

مي ارائه آنشاغل شدن انتخاب احتمال باشد، باالتر شود
بود خواهد بيشتر شاغل غير زنبورهاي .توسط

و رقص نام به حرکت نوعي از به١گلزنبورها
استفاده يکديگر با تعامل و ارتباط براي ابزاري عنوان

حر.کنندمي رقص واين دايره نيم دو از که است کتي
است شده تشکيل آنها ميان حاوي.قسمتي رقص اين

جهت کندو، و غذايي منابع بين فاصله نظير اطالعاتي
آنها کيفيت و غذايي منبع.ستمنبع بين فاصله چه هر

قسمت بيشتري زمان در زنبور باشد بيشتر کندو و غذايي
مي طي را حرکت خط.کندمياني بين اززاويه گذرنده

غذايي، منبع بين زاويه عمودي خط و مستقيم قسمت
مي نشان را کندو و .دهدخورشيد

جمع حال در که غذازنبورهايي ،هستندآوري
کندو به شده داده انتقال شهد کندو، به بازگشت از پس
خود غذايي منبع مقايسه به سپس و کنند مي ذخيره را

زنبورها پردازنديبا مي منبعب.ديگر سودآوري به توجه ا
مي کندو براي پيشغذايي در را رفتار نوع سه توانند

در].۲۴[بگيرند غذايي منبع سودآوري که صورتي در
مي تصميم زنبور باشد، پايين منابع ديگر با گيردمقايسه

نظر صرف است، يافته اختصاص آن به که مکاني از تا
شود تبديل شاغل غير زنبور به و .کند

درد غذايي منبع سودآوري که صورتي ر
برگشت از قبل ها زنبور باشد، باال منابع ديگر با مقايسه

مي تالش رقص انجام با غذايي، منبع زنبوربه بقيه کنند
سازند متقاعد خود با همراهي براي را سود.ها چه هر

گذاري اشتراک به احتمال باشد، باالتر غذايي منبع آوري
توسط آن شداطالعات خواهد بيشتر ديگران با .زنبورها

بر غذايي منبع به رقص انجام بدون زنبورها سوم رفتار در
.گردندمي

شاغلزنبورهاي زنبورميغير عنوان به توانند
و پرداخته کندو اطراف فضاي جستجوي به كاوشگر
زنبور عنوان به يا و کنند پيدا را جديدي غذايي منابع

�

١ Waggle Dance

مشاهدهمشاهده به باگر و پرداخته زنبورها بقيه رقص
بپردازند غذا آوري جمع به منبع يک روند.انتخاب در

دارندجمع عهده بر را اصلي نقش رفتار دو غذا در.آوري
پيدا را مناسبي غذايي منبع زنبورها که زماني اول رفتار

ميمي تالش برايکنند، نيز را زنبورها ديگر تا کنند
سا قانع خود با کاهش.زندهمراهي پي در دوم رفتار در

غذايي، منابع ديگر با مقايسه در غذايي منابع آوري سود
مي رها را نظر مورد غذايي منبع .]۲۴[سازندزنبورها

اجازه کلوني به زنبورها متقاعدسازي فرآيند
کيفيتمي با غذايي منابع به را بيشتري زنبورهاي تا دهد

دهد اختصاص نتيجه.باالتر باجمعفريند،در غذا آوري
شود مي دنبال باالتري زماني.سودآوري ديگر طرف از

پيدا را باالتري سودآوري با غذايي منابع زنبورها که
اختصاصمي آن به که غذايي منابع سودآوري يا و کنند
مييافته کاهش مياند زنبورها رهاسازييابد، با توانند

جديد غذايي منابع خود، غذايي کندومنبع پيرامون را ي
حال در که موجود غذايي منابع از يا و کنند پيدا

رابهره يکي دارند باالتري سودآوري و هستند برداي
غذا آوري جمع و کرده دهندراانتخاب .ادامه

الگوريتممر-۶ بر گرفتهوري الهام هاي

جمع در زنبورها رفتار از شده

غذا آوري

الگوريتم مهمترين کهاز زنبورهاهايي رفتار از
به توان مي است شده گرفته الهام غذا آوري جمع در

مصنوعي زنبور کلوني توسط٢الگوريتم  Karabogaکه

نمود اشاره است، شده منابع].۱۷[ارائه الگوريتم اين در
گرفته نظر در نظر مورد مسئله حل راه عنوان به غذايي

معامي غذايي منابع اين در شهد مقدار و کيفيتشوند دل
متناظر حل بودراه الگوريتم،.خواهد اين آغاز در

مي ايجاد اتفاقي صورت به اوليه اين.شودجمعيت به
موقعيت روي اتفاقي صورت به زنبورها هايمنظور

قرار به.گيرندميمختلف محلي جستجوي با زنبورها اين
دارد، قرار آن در که موقعيتي پيشرفت و اصالح

زنبورهازم.پردازندمي همه براي جستجو فرايند که اني
مي پايان اشتراکبه به ديگران با را حاصل اطالعات رسد،

دارند.گذارندمي قصد که رازنبورهايي غذايي منبع

�

٢ Artificial Bee Colony (ABC)
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گذاشتهانتخاب اشتراک به اطالعات مشاهده به کنند،
مي ميشده انجام را انتخاب و راهاگ.دهندپردازند يک ر

مشحل تعداد تکراربراي نکند،،خصي پيدا پيشرفتي
مي رها زنبورها حلتوسط راه با شده رها حل راه و شود

مي ايجاد زنبورها توسط که جايگزينجديدي شود،
شد .خواهد

زنبورها رفتار از که ديگري کاربرد پر الگوريتم
زنبور الگوريتم است، شده گرفته الهام غذا آوري جمع در

توسطاست١ها استو Phamکه شده ارائه همکاران
با].۱۸[ را محلي جستجوي از نوعي الگوريتم اين

مي ترکيب اتفاقي تعداد.کندجستجوي الگوريتم آغاز در
مسئله فضاي جستجوي به زنبورها از مشخصي

حلمي راه و ميپردازند ايجاد را ادامه.کنندهايي در
حل راه ازکيفيت مشخصي تعداد و شده برآورد ها

زنبوربهتر زنبورين و شوند مي انتخاب بهها بيشتري هاي
حل ميراه اختصاص ارتقاء، منظور به آنها از.يابدهاي

زنبور اين تمام زنبوربين همراه به آنها بهترين هاييها،
حل راه اتفاقي صورت به ايجادکه را جديدي هاي

ميمي تشکيل را بعدي هاي نسل .دهندکنند،

QuijanoوPassino رفتار رياضي مدلسازي با
جمع در زنبورها بهجمعي الگوريتمي ارائه به غذا آوري

پرداخته منابع تخصيص مسئله حل ,[اندمنظور 20۱۹.[

عنوان به زنبورها و کندو عنوان به منابع الگوريتم اين در
مي گرفته نظر در منابع از .شوندبخشي

Lemmensهمکاران زو رفتار از الهام نبورهابا
همراه و حرکت چنددر الگوريتمي زنبورها، بقيه سازي
نموده ارائه بردارهايي.اندعامله بوسيله عامل حرکت

مي بيان کندو و غذايي منابع به .]21,22[شودنسبت

Teodorovicهمکاران سازيبهينهالگوريتمو
زنبور کردند٢کولوني ارائه از].۲۳[را شده ارائه الگوريتم

رود پيش مرحله شامل تناوبي مرحله روو٣و پس ٤مرحله

است شده به.تشکيل زنبور هر رو، پيش مرحله هر در
مي مسئله فضاي راهجستجوي ايجاد به شروع و پردازد

مي خود به مربوط ميحل پيش آنرا يا و درکند که برد
مي منجر نهايي حل راه ايجاد به که.شودنهايت زماني

�

١ Bees Algorithm

٢ Bee Colony Optimization (BCO)

٣ Forward pass

٤ Backward pass�

راه از ميقسمتي پيش بازحل کندو به زنبور رود،
دوممي مرحله و ميياگردد آغاز را رو پس .کندمرحله

راه درباره را خود اطالعات زنبورها همه مرحله اين در
ميحل اشتراک به خود هر.گذارندهاي رو پس مرحله در

ديگران به نسبت خود حل راه کيفيت به توجه با زنبور
مي آنراتصميم که بقيهگيرد رقص، انجام با يا و کند رها

کند همراه خود با کار ادامه براي نيز را چه.زنبورها هر
و ادامه احتمال باشد بهتر شده ارائه حل راه کيفيت

مي بيشتر ها زنبور بقيه توسط آن زنبوري.شودانتخاب
مي رها را خود حل راه بقيهکه رقص مشاهده با کند

ا را آنها از يکي ميزنبورها در.کندنتخاب و ادامه در
تعداد کردن اضافه با را حل راه زنبورها رو، پيش مرحله

مي ادامه قبلي حل راه به جزيي حل راه ومشخصي دهند
مي انجام را رو پس مرحله تا.دهنددوباره مراحل اين

ادامه شود، برآورده الگوريتم پايان شرايط که زماني
.يابدمي

د مطرح مسئله درشباهت زنبورها رفتار جمعر
بين امن اماکن فضاي توزيع و غذا شهروندانآوري

انگيزه خطر، معرض در روشمناطق يك ارائه براي اي
استبهينه بوده شهري اسكان مسئله حل براي .سازي

پيشنهادي-۷ روش

عنوان به امن اماکن شده، ارائه الگوريتم در
خطرمکانوکندوها معرض در عنو،هاي منابعبه ان

بهره و اکتشاف مورد زنبورها توسط بايد که برداريغذايي
شده گرفته نظر در گيرند، يک.اندقرار عنوان به زنبور هر

اماکن در موجود ظرفيت از بخشي الگوريتم، در عامل
مي اختصاص خود به را تعدادامن نتيجه در و دهد

آن ظرفيت از تابعي امن مکان هر در هدف.ستزنبورها
اماکن در موجود فضاي بهينه توزيع شده ارائه الگوريتم

بين خطرشهروندانامن معرض در ازاستمناطق که
عامل اختصاص ظرفيتطريق از بخشي معادل که ها

مي انجام هستند، امن موجود.شوداماکن فضاي توزيع
گونه به انتقالبايد امکان آن، نتيجه در که باشد اي

افر تعداد زمانبيشترين کمترين در امن اماکن به اد
شود فراهم در.ممکن افراد تعداد چه هر نتيجه در

از نظر مورد مکان باشد، بيشتر مکان يک در خطر معرض
برخوردار باالتري بيشترياستاهميت تمايل عامل و

بگيرد تعلق مکان آن به تا پارامتر.دارد براي مسئله اين
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مطرح نيز فااستفاصله چه هر معرضو در مکان صله
دارد بيشتري تمايل عامل باشد، کمتر امن مکان با خطر

گيرد تعلق مکان آن به هر.که گفت توان مي مجموع در
کمتر امن مکان و خطر معرض در مکان بين فاصله چه
قرار مکان آن در بيشتري افراد تعداد چه هر و باشد
مکان براي خطر معرض در مکان جذابيت باشند، داشته

مي بيشتر عامل.شودامن تمايل نتيجه امندر مکان هاي
خواهد بيشتر خطر معرض در مکان به اختصاص براي

کار.شد شکلروند در شده ارائه داده)۱(الگوريتم نشان
است .شده

شده�١شکل ارائه الگوريتم فلوچارت

عامل همه اول مرحله غيرشاغلدر حالت در ها
دارند مقد.قرار يکبراي عامل هر الگوريتم، اوليه دهي ار

مي انتخاب اتفاقي صورت به را عاملمکان به و کند
مي تبديل با.شودشاغل انتخابي، مکان به انتقال با عامل

خطر معرض در افراد تعداد و فاصله پارامتر دو از استفاده
به و پرداخته امن مکان براي مکان آن جذابيت برآورد به

مي باز امن مکان.گرددمکان عاملzجذابيت درiبراي
امن رابطهkمکان از استفاده ميزيربا .شودتعريف

)۱(

رابطه، اين خطر،Eدر معرض در مناطق در افراد تعداد
dام و خطر معرض در مناطق بين امن،فاصله αاکن

و خطر معرض در مناطق در افراد تعداد اهميت βدرجه

اماکن و خطر معرض در مناطق بين فاصله اهميت درجه
.استامن

عامل امن، اماکن اوليندر در فرآيندها
ميگيريتصميم شروع.کنندشرکت براي عامل هر
ميگيريتصميم صرف را زماني زمانمدت اين که کند

عامل امنiبراي مکان رابطهkاز مي۲با :شودبيان

)۲(

رابطه اين عاملدر که است ازiزماني
امن اولينkمکان شروع صرفگيريتصميمبراي

کهاينمطابق.کندمي مکاني جذابيت چه هر رابطه،
زمان عامل باشد، بيشتر است يافته اختصاص آن به عامل

مي صرف را جذابيتکنکمتري چه هر مقابل در و د
مي صرف را بيشتري زمان باشد نت.کندکمتر جهيدر

اختصاص باالتري جذابيت با مکاني به که افتهيعاملي
سريع اوليناست، در شرکتگيريتصميمفرآيندتر

.کندمي

اين مجموعرونددر معادل فضاي اگر
مکانعامل به امن اماکن همه از يافته اختصاص درهاي

کمتر دارند قرار آن در که افرادي تعداد از خطر معرض
به عامل ميکارباشد، که.دهدادامه صورتي در ولي

که افرادي تعداد که است يافته اختصاص مکاني به عامل
کمتر يافته اختصاص ظرفيت معادل از دارند قرار آن در
معادل عامل براي مکان آن جذابيت صورت اين در باشد،

شد ميصفر نظر صرف پروسه ادامه از و اينه در که کند
مي تبديل غيرشاغل عامل به .شودصورت

به که بگيرد تصميم عامل که صورتي در
دومينفرآيند در دهد، شرکتگيريتصميمادامه
که.کندمي مکاني جذابيت مقايسه با عامل پروسه اين در

ش ارائه هاي مکان ديگر و است يافته اختصاص آن دهبه
عامل ميتوسط تصميم ادامهها، خود حل راه به که گيرد

عامل به و کرده نظر صرف خود حل راه از يا و دهد
شود تبديل مکان.غيرشاغل براي مکاني جذابيت چه هر

دادن ادامه احتمال باشد، بيشتر عاملفرآيندامن توسط
مي جذابيتافزايش اين چه هر ديگر طرف از و يابد
يابد، افزايشکاهش عامل توسط آن کردن رها احتمال
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جدول.يابدمي به)۱(در اختصاص دادن ادامه احتمال
متوسط با مقايسه در عامل توسط خطر معرض در اماکن

عامل ديگر که خطر معرض در اماکن جذابيت هايميزان
است شده آورده اند، يافته اختصاص آنها به امن .مکان

اختصا-١جدول ادامه توسطاحتمال امن اماکن به ص

هاعامل

�شرايط دادن ادامه �احتمال

F >= L %98 

.9 * L =< F < L %90 

.75 
*

L =< F <.9 
*

L %80 

.6 * L =<  F <.75 
*

L %60 

F < .6 * L %50 

جدول وF،)۱(در عامل مکان جذابيتLجذابيت
عامل کل امنمتوسط مکان کههاي رابطهاست ۳از

مي .شودمحاسبه

)۳(

رابطه اين امنnدر مکان هاي عامل کل ميkتعداد
.باشد

ميعامل تصميم که بههايي ادامهفرآيندگيرند
مکان اطالعات آنهدهند به که يافتههايي اختصاص راا اند

مي قرار ها عامل بقيه اختيار ميدر تالش و کننددهند
سازند همراه خود با را که.آنها مکاني جذابيت چه هر

مي تالش آن براي انتخابعامل احتمال باشد، بيشتر کند
عامل توسط مشاهدهآن ميهاي بيشتر عامل.شودگر

مشاهدهمشاهده با که است عاملي شدهگر، ارائه اطالعات
عامل وتوسط پرداخته آنها از يکي انتخاب به ديگر هاي

مي اختصاص عامل آن مکان انتخاب.يابدبه احتمال
مشاهده هاي عامل توسط امن مكان يك بشدن هگر

رابطه مي۴وسيله .شودبيان

)۴(

رابطه اين شده،در ارائه مکان شدن انتخاب احتمال

مشاهدهعا هاي عامل توسط شاغل، . استگرمل

عامل توسط شده ارائه مکان امنiجذابيت مکان kدر

عاملو کل امنيهاجذابيت مکان در kشاغل

رابطهاست از استفاده با ميزيرو .شودمحاسبه

)۵(

رابطه اين عاملmدر کل امنتعداد مکان در شاغل هاي
kاست.

آن به که مکاني کردن رها با عاملي اگر
شود، تبديل غيرشاغل عامل به است يافته اختصاص

ادامهمي براي دوفرآيندتواند امن اماکن فضاي توزيع
بگيرد پيش در را غيرشاغل.رفتار عامل اول رفتار در

فضايمي جستجوي به كاوشگر عامل عنوان به تواند
پرداخته امن مکان خطراطراف معرض در اماکن و

نگرفته قرار اکتشاف مورد هنوز که را پيداجديدي را اند
که.کند را اماکني بررسي و کردن پيدا امکان رفتار اين

نگرفته قرار بررسي مورد ميهنوز فراهم را در.کنداند
مي غيرشاغل عامل دوم عاملرفتار عنوان به تواند

ارامشاهده اطالعات بررسي به عاملگر توسط شده هايئه
مکان ارائه حال در که باالترشاغل جذابيت با ندهايي

مورد مکان بررسي به آنها از يکي انتخاب با و پرداخته
بپردازد .نظر

مي پايان به زماني تمامالگوريتم که رسد
فضاياماکنشهروندان وجود صورت در خطر معرض در

امن اماکن در نياز قرا،مورد پوشش تابعتحت و بگيرند ر
عامل براي تکرارهدف در نکندها محسوسي تغيير .ها

ارزيابي-۸ و سازي پياده

پيشنهادي، روش توانايي ارزيابي منظور به
تاطالعات شهر از قسمتي به استفادهمربوط مورد هران

گرفت شکل.قرار ارائه)۲(در نظر مورد منطقه از نمايي

استفاده-١شکل مورد هاي داده از نمايي
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است شکل.گرديده اين بهپارسلدر مربوط هاي
پارکقسمت مانند شهر از ميهايي که عنوانها به توانند

خطر معرض در افراد اسکان و انتقال براي امن اماکني
پارسل و قرمز رنگ با بگيرد، قرار استفاده هايمورد

امن اماکن به بايد آنها سکنه که شهر از اماکني به مربوط
است شده مشخص سبز رنگ با شوند .منتقل

شبکههاپارسل قرارروي شهري معابر از اي
و.دارند شبکه روي پارسل دو بين مسير يافتن براي

الگوريتم از آنها استDijkstraفاصله شده به.استفاده
کارايي بررسي شدهمنظور ارائه حالتروش هاي،

از خروجياطالعاتمختلفي و است شده گرفته نظر در
ب مورد حالت هر در گرفتهالگوريتم قرار .استررسي

درنخستحالتدر ظرفيت امنمجموع اماکن
جمعيت مجموع قرارکهشهروندانياز خطر معرض در
است کمتر در.دارند حالت اين براي الگوريتم خروجي

است)۳(شکل شده داده .نشان

کهتخ-٢شکل شرايطي در امن اماکن فضاي ظرفيتصيص مجموع

جمعيتا مجموع از دارندماکن قرار خطر معرض در که کمترشهرونداني

.است

خطوط از استفاده با امن اماکن از يک هر براي
شوند،شهروندانمستقيم منتقل آنها به بايد که را ي

است شده مت.مشخص خطوط جمعيتضخامت با ناسب
است شده داده بتخصيص جمعيت چه هر يشتريو
ب خطوط ضخامت ميباشد، از.شوديشتر که همانگونه
مي مشاهده شکل تااين است قادر شده ارائه روش شود،

در شهروندان بين را امن اماکن در موجود ظرفيت
نمايد توزيع خطر که.معرض آنجا دراز ظرفيت مجموع

امن جمعيتاماکن مجموع معرضکهشهروندانياز در
تو با توزيع اين بود، کمتر دارند قرار اولويتيخطر به جه

انجام دارند، امن اماکن براي خطر معرض در اماکن که
است .شده

قرارشهرونداني)۴(شکل پوشش تحت که
و اند ماندهشهروندانگرفته کمبودباقي دليل به که اي

خا پناهگاه به نيافتهظرفيت اختصاص نشانصي را اند
ش.دهدمي داده پوشش بيشتري جمعيت چه ازهر ود

پارسلشدت ميرنگ کاسته زمانيها و تمامشود که
مي قرار پوشش تحت سفيدجمعيت پارسل رنگ گيرد،

شود پارسل.مي بهبراي مربوط امنهاي بااماکن که نيز
کاهش با است شده داده نشان قرمز ازرنگ آنها ظرفيت

مي کاسته آنها تکميلرنگ آنها ظرفيت که زماني و شود
پارسل رنگ ميمتناشود، سياه .شودظر

ظرفيتيجمع-٣شکل کمبود دليل به که جمعيتي و شده داده پوشش ت

اند نگرفته قرار پوشش .تحت

مي مشاهده شکل اين در که شود،همانطور
پناهگاه شدهظرفيت داده تخصيص کامل صورت به ها

صورت.است به تعدادي خطر معرض در اماکن بين از
و قرارکامل پوشش تحت آنها جمعيت از بخشي تعدادي

اند شکل.گرفته نشان)۵(در الگوريتم همگرايي وضعيت
است شده .داده

شده-٤شکل ارائه الگوريتم همگرايي وضعيت

شکل در که مي)۵(همانطور بامشاهده شود
عامل براي هزينه تابع الگوريتم معادلپيشرفت که ها

رابطهم مقدار)۱(عکوس که زماني و يافته کاهش است،
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پايان به الگوريتم نکند، محسوسی تغيير هزينه تابع
روش.رسدمي مناسب همگرايي سرعت بيانگر نمودار

است شده مدلسازي.ارائه با که است حالي در اين
فراهم جستجو فضاي اکتشاف امکان الگوريتم، در مناسب

ک در حاصل نتايج و خواهندشده معتبر جستجو فضاي ل
.شد

يک بعدي حالت جديددر امن بهمکان
امنمجموعه استاماکن شده الگوريتم.اضافه خروجي

شکل در حالت اين است)۶(براي شده داده .نشان

امن-٥شکل مکان يک شدن اضافه با امن اماکن فضاي �تخصيص

جديد، امن مکان شدن اضافه فضايبا توزيع
اول حالت در امن مي)۳شکل(اماکن تغيير اين.کند، در

جابجا شهروندان پوشش براي امن اماکن اولويت حالت
امنيمي مکان توسط شهروندان است ممکن و شود

بگيرند قرار پوشش تحت اول حالت با آن.متفاوت
براي اول حالت در که امن اماکن ظرفيت از قسمت

شهرونداني دومپوشش حالت در که است شده استفاده
شده داده پوشش جديد امن اماکن برايتوسط اند،

براي دوم حالت در که ديگري مناطق شهروندان پوشش
کرده پيدا اولويت امن قراراماکن استفاده مورد اند

شکل.گيردمي پوشششهروندان)۷(در و مانده باقي
شده امداده مکان يک شدن اضافه از جديد،بعد نشانن

است شده .داده

يک-٦شکل شدن اضافه با شده داده پوشش و مانده باقي جمعيت ميزان

امن �مکان

امن مکان يک ظرفيت تکميل با حالت اين ،در
آنهاشهروندان اولويت که بود،اماکني نظر مورد مکان

پناهگاه ديگرتوسط ظرفيتداراهاي قي پوشش رارتحت
شکل.گيرندمي درتيوضع)۸(در الگوريتم همگرايي

است آمده حالت .اين

الگوريتم-٧شکل همگرايي وضعيت

شده ارائه نتايج هموارهباالدر مجموع،
بيشترمجموعازشهروندانجمعيت امن اماکن ظرفيت

که.بود است شده گرفته نظر در شرايطي ادامه در
جمعيتمجم مجموع از امن اماکن ظرفيت شهروندانوع
اسکان.باشدبيشتر نيزنحوه حالت اين در درشهروندان
شده)۹(شکل داده .استنمايش
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ظرفيت-٨شکل مجموع که شرايطي در امن اماکن فضاي تخصيص

تعداد مجموع از امن .استبيشترشهرونداناماکن

شک در است،)۱۰(لهمانطور شده داده نشان
جمعي استتمام گرفته قرار پوشش تحت اين.ت در

چندحالت امنمجموعهر اماکن مجموعظرفيت از
وليبيشترشهروندانجمعيت اينکهاست دليل به

موجود تاستمحدودنيزظرفيت با يکيلمک، ظرفيت
امن، ماندهشهروندانمکان باقي آناماکن توسط بايد که

ميمکا قرار پوشش تحت اماکنگرفتند،ن بقيه توسط
قرارامن پوشش تحت برخوردارند، الزم ظرفيت از که

گرفت شکل.خواهند همگرايي)۱۱(در وضعيت
است شده آورده .الگوريتم

جمعيت-٩شکل استشهروندانتمام شده داده .پوشش

الگوريتمو-١٠شکل همگرايي ضعيت

امندر اماکن در موجود ظرفيت بعدي حالت
است يافته افزايش قبل حالت با مقايسه خروجي.در

شکل در حالت اين براي شده)۱۲(الگوريتم داده نشان
.است

آخر-١١شکل حالت در امن اماکن فضاي تخصيص

در که قبل حالت خالف بر حالت اين آندر
در موجود محدودبرخيظرفيت ها اتمامبودپناهگاه با و

مکان، يک در بقيهشهروندانظرفيت توسط مانده باقي
امن مياماکن قرار پوشش افزايشند،فتگرتحت با

که امنی اماکن توسط شهروندان امن اماکن در ظرفيت
مي قرار پوشش تحت دارند بهتري .گيرندشرايط

شکل در که مي)۱۳(همانطور شهروندانشودمشاهده
شده داده پوشش مناطق تيوضع)۱۴(شکلدر.اندکليه

است شده آورده آخر حالت در الگوريتم .همگرايي

جمعيت-١٢شکل شدهشهروندانتمام داده .اندپوشش
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الگوريتم-١٣شکل همگرايي �وضعيت

کل)۱۵(شکلدر تعداد شهروندانمقايسه
ظرفيت ميزان و امن مکان هر توسط شده داده پوشش

آخراوليه حالت دادهدر استنمايش .شده

امن-١٤شکل مکان هر توسط شده داده پوشش سکنه کل تعداد مقايسه

اوليه ظرفيت ميزان و

پيشنهاداتنتيجه-۹ و گيري

تحقيق اين براييروشدر توزيعنو مسئله حل
اسکان براي امن اماکن شهريشهروندانفضاي مناطق

آماده منظور بحرانبه مديريت در ارزيابيسازي و ارائه
کاراييپيادهنتايج.شد و توانايي بيانگر روش اين سازي

بود پيشنهادي مسئله.الگوريتم اين انتقال،در هدف با
تعداد دشهروندانبيشترين بهمناطق خطر معرض ر

ممکن زمان کمترين در امن، ظرفيت،اماکن پارامتر سه
اماکن بين فاصله امن، وبراماکن شهري معابر روي

خطرشهروندانتعداد معرض در قرار،اماکن بررسي مورد
شهري.گرفت اسکان از مختلفي هاي شدحالت .ارزيابي

پژوهش،در طولشهريجمعيتاين تمام در
روز ميشبانه که است شده گرفته نظر در اينثابت توان

زمان به وابسته را گرفتنيزجمعيت نظر اين.در در
مسئله به شهري اسکان مسئله زمانيصورت مکاني-اي

مي ميتبديل نتايج و ارائهشود زمانمند صورت به تواند
داده.شود از حجيماستفاده بررسيهاي منظور به تر

ا الگوريتم کارهايتوانايي براي که است مواردي ديگر ز
استندهآي شده گرفته نظر .در
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بهمن( دريافت فروردين۱۳۸۸تاريخ تصويب تاريخ ،۱۳۸۹(

دهيچک

برگشت نظريه اساس سنگبر االستيکي، االستيپذيري اليه در موجود گسلهاي مرز بر که ليتوسفر حرکـتک اثر در هستند، واقع ها
درورق االستيکي انرژي و شده کرنش دچار پوسته ميهاي ذخيره و.دشوآنها زمان مرور علتبه ورقبه حرکت انـرژيادامه و شـکل تغيير ها،

شده مذكورذخيره اليه ميدر گسيخته را آن و يافته نتيجه.کندافزايش انردر و مـيموج پديد را زلزله گسيختگي، اين از شده آزاد از.آوردژي
و مقدار که انرزمانيبازهآنجايي ضخامتژيانباشتگي به االستيك، زلزلـهاليه شـدت بـرآورد امکـان پارامتر، اين تعيين با دارد، هـايبستگي
محدوده و ازاحتمالي متاثر ميهاآنمكاني فراهم .گردد،

اين اسمقالهدر با داده، طيفي آناليز از آزادتفاده هواي جاذبه آنومالي و توپوگرافي كمكهاي تعادلبه برقراري فرض با و فوريه تبديل
است شده پرداخته ايران مختلف نواحي در ليتوسفر االستيک اليه ضخامت محاسبه به خمشي، شبکه.ايزوستازي يک ايجاد 30براي 30′ از×′

مدلهايداده از ترتيب به توپوگرافي و جاذبه ژئوپتانسيلآنومالي ارتفاعيEIGEN-GL04Cهاي رقومي مدل شدهETOPO5و استفاده
ايران،.است از ناحيه چند در نهايت، البرز،در منطقه جمله پوستهاز خمش وقوع شدهعدم انجام تحقيقات با که است شده گرفته نتيجه اي

دارد مطابقت .قبلي

کلواژ ليتوسفر،:يديگان االستيک جاذبياليه ادميتنس طيفي، آناليز خمشي، ايزوستازي .تئوري

رابط* نويسنده
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مقدمه-١

پديده مهمترين بهزلزله را بشر زندگي که است اي
دهنده تکان آمارهاي و است انداخته تلفاتمخاطره از اي

دارد وجود طبيعي سانحه اين مالي و زلزله.جاني هاياگرچه
کان عمق ازبا کمتر پوسته(کيلومتر۷۰وني محدوده )در

زلزله کل از کمتري رانسبت جهان در پيوسته وقوع به هاي
مي نوع،دهندتشکيل اين جانب از تلفات بيشترين ولي

شدههازلزله .]١[استگزارش
پوسته بااليي پذيركهقسمت شكل وتغيير بوده

تنش از حاصل واردهانرژي ذخيرهاي خود در ميرا بهكند،ه
شکل تغيير زيرا است معروف االستيک ازليتوسفر ناشي هاي

برگشتتنش آن، بر موثر هستندهاي طبق.]٢[پذير بر
در شده ذخيره انرژي مقدار و زمان االستسيته، تئوري

ضخامتليتوسفر به بعضيآناالستيک و دارد بستگي
کانوني عمق بين همبستگي وجود به قائل نيز محققين

ضخامتزلزله و ليتوسفراليهها اين.]٣[هستنداالستيك با
و دنيا مختلف مناطق در اليه اين ضخامت تعيين توضيحات،

ايران در ويژه زلزله,به کمربند بر پيداکه ضرورت دارد، قرار
.کندمي

روش از االستيکيکي اليه ضخامت تعيين هاي

،١پوسته
eTاست خمشي، ايزوستازي مدل از .باشدمي٢فاده

بارگذاري اثر در پوسته که است آن بر فرض مدل، اين در
آن و(روي بارگذاري عمر مربوطه، بار موج طول به توجه با

اليه االستيکي مي)ويژگيهاي خمش شواهد.گردددچار
پديده از برگشتمختلفي جمله از شناسي زمين پذيريهاي
ذو از بعد يخپوسته شدن ايجادب اثر در پوسته خمش ها،

اثر در زمين پوسته فرورفتگي و اقيانوسي جزاير و کوهستانها
رودخانه دلتاي در رسوبات فرضانباشتگي که دارد وجود ها

مي تائيد را آن روي بارگذاري اثر در پوسته کندخميدگي
ايزوستازي.]٤[ مدل از استفاده با زيادي محققان رو اين از

درپوستهخمش االستيک اليه ضخامت محاسبه به اي
زمين کره مختلف کهپرداختهمناطق مورداند الگوريتم

1 Elastic Thickness

2 Flexural Isostasic Model 

آنومالي و توپوگرافي طيفي آناليز تحقيقات، اين در استفاده
دو اين ارتباط بررسي و ايزوستازيتابعكجاذبه مدل تحت

مي مقدار.]٦],[٥[باشدخمشي آن روش، دراين
eTکه

طيف بين شده مشاهده آنوماليارتباط و توپوگرافي -هاي

به دهد نشان بهتري شکل به خمشي مدل غالب در را جاذبه
نمونه منطقه در االستيک اليه ضخامت درعنوان شده برداري

مي گرفته .شودنظر

ويژگي-۲ بر ايرانمروري پوسته هاي

ايرا پوسته بررسي براي مقاله، اين نقشهندر از
پوسته استوضخامت شده استفاده ثقلي ۱شکل.نقشه

استنشانگر ايران پوسته دادهكهضخامت از استفاده هايبا
استCRUST2مدل شده مدل.تهيه يکاين شامل

بندي ابعموزائيک درجهابا دو لرزهايد امواج سرعت Pاياز

نرSو رسوب آب، يخ، هاي اليه ضخامت و دانسيته م،،
در زيرين پوسته و مياني پوسته بااليي، پوسته سخت، رسوب

است زمين کره مناطق ميوتمام آدرسخوانندگان در توانند
داده اين زير نماينداينترنتي دريافت را .ها

ftp://carp.ucsd.edu/pub/gabi/crust2
شـکل بـه توجه پوسـته)۱(با مرتفـع، زاگـرس در ،

ضخامت بيشترين داراي حـدود(ايران در)کيلـومتر۵۰در و
خزر درياي و عمان ضـخامت(درياي بـا و اقيانوسي پوسته با

داراست)کيلومتر۲۰حدودا را ضخامت مقايسـه.کمترين در
حـدود در پوسـته ضـخامت البرز منطقه در زاگرس، ناحيه با

داده-١شکل از که ايران پوسته مدلضخامت CRUST2.0هاي

است شده .استخراج
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ش۳۰ داده نشان وجـودکيلومتر عـدم فرضـيه کـه اسـت ميده تقويت را البرز کوههاي براي .کندريشه

رابطه)۲(شکل از که بوگه ساده جاذبه آنومالي نقشه
دهد مي نشان را است، آمده بدست .]۴[زير

)١(( ) ( ) 0.1119 ( )bug fag mgal g mgal H m∆ = ∆ −

فوق، رابطه مترHدر حسب بر هرنقطه وارتفاع

fag∆گال ميلي حسب بر آزاد هواي جاذبه آنومالي

هارمونيككهباشدمي ضرايب از استفاده كرويبا هاي
ژئوپتانسيل استEIGEN-GL04Cمدل شده تهيه

داده.]۷[ با مقايسه از بعد مدل -GPSهاياين

levelingدقيق عنوان انتخاببه ايران در مدل ترين
است .]۱۳[شده

ايران-٢شکل در بوگه ساده آنومالي

خمشي-۳ ايزوستازي مدل

کـه اسـت آن بـر فـرض خمشي ايزوستازي مدل در
متصـلبلوک يکـديگر بـه اصـطکاک نيـروي بـا پوسـته هاي

در آنهــا شــناوري نيــرو، ايــن و تعــديل١گوشــتههســتند را
بلوک.کندمي از يکي روي بر اگر صورت، اين بارگذادر ريها

فـرو به تمايل بار آن نيروي تاثير تحت بلوک آن شود، انجام
در رارفتن نيـرويگوشته با بلوک هر که آنجايي از اما دارد

بلوک به تحتمکانيکي نيز را آنها است متصل مجاورش هاي
تنش توسط مذکور بار و داده قرار ايجادتاثير قائم برشي هاي

مي تحمل بر.گرددشده براي عمل ليتوسـفر،در خمش رسي
نمـيشوميفرض وارد آن بـر افقـي نيروي هيچ که ود شـود

خمش ديفرانسيل معادلـه،w،معادله به باري اثر )در )q x

مي در زير شکل :]۸[آيدبه

١ Mantel

)۳(
4

4
( ) ( )m c a

d w
D gw q x
dx

ρ ρ+ − =

فوق،كه معادله درgدر متوسط جاذبه شتاب
و منطقه

mρو
cρبوده پوسته و گوشته دانسيته ترتيب به

خمشيDو صلبيت است٢به از.معروف تابعي پارامتر اين

پوستهويژگي االستيكي يانگ(هاي نسبتEضريب ،
آن)υپواسون االستيك اليه ضخامت ،و

eTوباشدمي
مي بيان زير شكل به آن :گرددمعادله

)۴(
3

2

.

12(1 )

eE T
D

υ
−

=
−

خمش پرکننده ماده دانسيته دادن قرار البته
ليتوسفر،

infillρدان جاي به پوسته،، سيته
cρ،معادله )۳(در

٢ Flexural Rigidity



64

ان
اير
ف
ختل

قم
اط
من
در
ته
وس
کپ

تي
الس
ها
الي
ت
خام

ض
رد
رآو
ب

...

ميصحيح معادلهک]۴[باشدتر تغيير، اين با شکل)۳(ه به
مي در :آيدزير

)۵(
4

infill4
( ) ( )m a

d w
D gw q x
dx

ρ ρ+ − =

ديفرانسيل معادله حل خمش)5(با صريح معادله ،
بارگذاري برابر در ميليتوسفر صورتبدست در که معلومآيد

آن خمش محاسبه ليتوسفر، االستيکي پارامترهاي بودن
ميامکان يانگ.گرددپذير ضريب فقط عمل نسبتEدر و
روشυپواسن واز هستند محاسبه قابل آزمايشگاهي هاي

ليتوسفر االستيکي ضخامت تعيين
eTبحث موضوع

مختحقيق .باشدميتلفهاي

ادميتنسجاذبي-۴

مشاهده زمين سطح در که آزاد هواي جاذبه آنومالي
سـطحمي در توپـوگرافي مثبـت جـاذبي اثـرات شـامل شود،

مي ليتوسفر خمش منفي اثرات و بـا.باشدپوسته رو، ايـن از
طيف طيـفمقايسه با تابعک اين بـاهاي و توپـوگرافي هـاي

خمش ايزوستازي مدل برقراري برآوردهاييپوستهفرض اي،
خمش االستيکيواز ميامکانليتوسفرضخامت .گـرددپذير

که فرکانس فضاي در تابعي تعريف ايده، اين از استفاده براي
جاذبي ادميتنس مـي١به نظـر بـه مفيد است، .رسـدمعروف

طيف نسبت به تعريف، طيفطبق به جاذبه آنومالي هايهاي
آن مولد ميادميتن،توپوگرافي گفته جاذبي معادلـه(شـودس

آنومـالي)).۶( بـه توپوگرافي از نگاشت يک واقع در تابع، اين
آن از ناشي فركانسجاذبه فضاي .]۴[باشدميدر

)٦(
( )

( )
( )

g k
Z k

H k

∆
=

فوق، معادله )در )g k∆و( )H kطيف ترتيب يهابه
به توپوگرافي و جاذبه فرکانسآنومالي باهستندkازاي كه

آناليز از نموميفوريهاستفاده محاسبه را آنها .]۹[دتوان
رابطه طرفي ادميتنسزيراز تحليلي تابع دهنده نشان

است،جاذبي شده االستيكي خمش دچار كه پوسته براي
:]۴[باشدمي

1 Gravitational Admittance

)۷(

فوق رابطه در )،که )e kϕايزوستازي پاسخ تابع معروف٢به
است محاسبه قابل زير رابطه از و :بوده

)۸(
1

4

infill

( ) 1
( )

e

m

Dk
k

g
ϕ

ρ ρ

−
 

= + − 

آن در وρinfill،ρ2،ρ3كه
mρدانسيتبه مادهترتيب ه

پايينيپرکننده اليه پوسته، بااليي اليه پوسته، وخمش آن
tهمچنين.باشندميگوشته اليهt3و2 ضخامت ترتيب به

هستند پوسته پاييني و مي.بااليي كهيادآوري Dگردد

خمشيبيانگر رو.))۴(رابطه(استصليبت اين رابطهاز
از تابعي جاذبي ادميتنس تحليلي

eTمقايسه با و بوده
آن شده مشاهده مقادير با پارامتر اين تحليلي رابطه(نمودار

توانمي))٦(
eTنمود برآورد .را

داده منظم شبکه وايجاد جاذبه آنومالي هاي

توپوگرافي

از مدلتبعد عنوانEIGEN-GL04Cعيين به
، ايران منطقه در مدل استفادهبهترين ضرايببسطازبا

کرويهارمونيک مدل،هاي شبکهاين 'يک '30 از×30
هوايداده جاذبه آنومالي استهاي شده ايجاد و]۷[آزاد

در محاسبات مي)۳(شکلنتيجه همچنين،.شودديده
تداده مدلهاي از تحقيق، اين در استفاده مورد وپوگرافي

ارتفاعي شدهETOPO5رقومي مدلكهانداستخراج اين
شبکه يک در زمين کره کل توپوگرافي 'حاوي '5 بوده×5

مربوطکه توضيحات همراه آنبه قابلبه زير آدرس در
:باشدميدسترس

2 Isostasic Response Function
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http://ftp.funet.fi/pub/doc/world/etopo5

از)۴(شکل بعـد و مـذکور مـدل از کـه را ايـران توپوگرافي ،
فرکانس باالحذف استهاي آمده مـيبدست نشـان .دهـدرا

فركانس حذف براي اينكه توجه دادههاقابل اين باالي ازهاي

پايين گوسيفيلترهاي استاستف١گذر شده از.]۱۰[اده بعد

فرکانس باالحذف شبکه،هاي 'يک '30 داده×30 اين هااز
آناليزنيز انجام تعيـينبراي قرارگرفـتمـهاي اسـتفاده .ورد

1 Gaussian Lowpass Filter

مدل-٣شکل با که آزاد هواي جاذبه استEIGEN-GL04Cآنومالي شده تهيه

مدلتوپوگرا-۴شکل از آمده بدست ايران فرکانسETOPO5في ازحذف بعد باالو هاي
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عدديآناليز-۵ هاي

نمونه انجام دادهبراي از وبرداري توپوگرافي هاي
جاذبه، شكلآنومالي ناح)۵(مطابق ايرانيهاز رسوبي بندي

است شده پنجره]١٤[استفاده از هريک درون در ها،و
انجامنمونه ناحيه، اضالع امتداد در شبكهگرديدبرداري -كه

داده نواحيبندي در استفاده مورد براي. A6وA4هاي
است شده داده نشان نمونه.مثال انجام از بابرداري،بعد

ر از مح،)٩(ابطهاستفاده مشاهداتاسبهبه جاذبي ادميتنس
شده،نمونه استپرداختهبرداري .]١١[شده

)٩(
1/ 2

*

*

( ). ( )
( )

( ). ( )

g k g k
Z k

H k H k

 ∆ ∆
=  
 

≺ ≻

≺ ≻

فوق، روابط در )که )g k∆و( )H kحاصل ترتيب به
ميFFTآناليز آنومالي و توپوگرافي مشاهدات در.باشدبر

فوق عالمتروابط تبديل∗، مزدوج دهنده وFFTنشان
≻.عالمت درايه≺ ضرب دهنده حاصلبرداراينشان هاي
آناليز .باشدميFFTاز

اگر اينکه توجه ازنمونهفركانسقابل فركانسبرداري

نظريه١نايکوييست طبق باشد، بزرگتر يا مساوي ،
اعوجاجاتي،بردارينمونه و نبوده بازسازي قابل نظر مورد تابع

اي شده بازسازي موج ميدر اليسينگکنحاد به که معروف٢د
فوريه،.]١٢[است آناليز انجام از قبل اثر، اين کاهش براي
فرکانسفرکانسبايد از بزرگتر رانمونههاي استفادهبرداري با

پايين فيلترهاي کرد،گذراز بخشحذف در فرايند اين که
است گرديده انجام .قبل

1 Niquist Frequency

2 Aliasing

دادهنمونه-٥شکل از اساسبرداري بر جاذبه آنومالي و توپوگرافي هاي
ايران رسوبي ساختار
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اشکال مشاهده)٨(تا)٦(در و تحليلي ادميتنس اينمودار
زون ايراندر شرقي فليشي و سيرجان سنندج البرز، هاي

است)A11وA1،A6نواحي( شده داده پرهيز.نشان براي
ز ساير به مربوط نمودارهاي ، اشکال ازدحام دروناز ها

است شده آورده مقاله اليه)٩(شکل.پيوست نقشه ،
شده برآورد مقادير درونيابي از که را ايران ليتوسفر االستيک
نشان است، آمده بدست مختلف نواحي در پارامتر اين

.دهدمي

مشاهده-.۶شکل ادميتنس ناحيهنمودارهاي در تحليلي و ناحيهA1اي ساختدر ـ رسوبي البرز(اريبندي )زون

مشاهده-۷شکل ادميتنس ناحيهنمودارهاي در تحليلي و ناحيهA6اي ساختاريدر ـ رسوبي سنندج(بندي )سيرجان-زون

مشاهده-۸شکل ادميتنس ناحيهنمودارهاي در تحليلي و ناحيهA11اي ساختاريدر ـ رسوبي ايران(بندي شرق فليشي )زون
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ا-٩شکل اليه ايراننقشه الستيک

نتيجه-۶ و گيريبحث

داده طيفي درآناليز توپوگرافي و جاذبه آنومالي هاي
در پوسته االستيک اليه غيرعادي رفتار دهنده نشان ايران

مي سيرجان سنندج زون البرزو االستيک.باشدمنطقه اليه
مي را البرز در ناحيهضخيم اين در پوسته خمش عدم با توان

گرفت سنندج.معادل زون در آمده بدست نتيجه –همچنين

مي را ناحيهسيرجان اين در پوسته خمش عدم به توان
نمود .توجيه

يسپاسگزار

حمايت جهت ايران ژئوماتيک علمي انجمن از پايان در
مي قدرداني تحقيق اين از .نماييممالي
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چکيده

ف حرکات دههآناليز در ويدئو تصاوير از استرد بوده تحقيق و مطالعه مورد بسيار اخير و.هاي حرکات پيوسته ثبت دليل به ويدئويي تصاوير
پردازش هستندامکان بسيار توجه مورد حرکات ظريفتر و بيشتر آناليزهاي و زمينه.ها بسياري در فرد حرکات محققينآناليز توجه مورد ها

مي متخصصان روش.باشدو به دستيابي تحقيقات نهايي استهدف انسان حرکات فهم براي اتوماتيک تصاوير.هاي از فرد حرکات بررسي
کاربرد داردويدئو وسيعي است.هاي فرد شناخت و رديابي و تشخيص شامل آن آناليز و فرد حرکات بازسازي در کليدي انتخاب.مراحل

فريم در فرد تشخيص براي مناسب ويروش داردهاي زيادي اهميت نظر مورد کاربرد به توجه با سکانس طول در او رديابي و اين.دئويي در
قابليت و ضرورت بررسي ضمن روشمقاله طرح به فرد، حرکات بررسي در آن کاربردهاي و ويدئو از استفاده برايهاي کارا و معمول هاي

مي هدف اين به مي.پردازيمنيل نهايت ادر روش ديد انتخابتوان کاربرد در الزم و موجود شرايط و نظر مورد کاربرد به توجه با نتخابي
.شودمي

کليدي کاربردها:واژگان حرکات، آناليز فرد، رديابي و تشخيص .ويدئوگرامتري،

رابطنويسنده*
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مقدمه-١

باب نزديک ارتباط ويدئو از حرکات ازسازي
بينايي داکامپيوتر تصاوير پردازش کاربردهايشتهو و
دارد مفيدمي.وسيعي و مهم اطالعات ويدئو از توان
کرد آن.استخراج بودن دسترس در دليل به اين بر عالوه

مي عموم براي استفاده ويدئومي.باشدقابل از درتوان هاي
هم با را آنها اطالعاتي محتواي و کرد استفاده دسترس

نمود .مقايسه

ت با فرد حرکات آناليز صورتمراحل به ويدئو صاوير
مي :باشدزير

سيستم-۱ سازي ١آماده

فرد-۲ ٢تشخيص
زمينه: پس از فرد کردن جدا شامل

داردمي بستگي آن به بعد مراحل و .شود

فرد-۳ ٣رديابي
مشاهدات: بين ارتباط مرحله اين در

ميفريم برقرار مختلف .شودهاي

رفتار-۴ ٤فهم
روي: بيشتر آناليزهاي مرحله اين در

فريماطال از استخراجي انجامعات ويدئو هاي
.شودمي

وهر توجه مورد بسيار ويدئو از حرکات آناليز چند
آناليز مسئله حل در مربوطه مشکالت است، مطالعه

نشدند حل صد در صد هنوز اين.حرکات در تحقيقات
روش يافتن و مشکالت حل براي کهزمينه کاراتر هاي

کاربردهاي در آنها از داردبتوان ادامه کرد استفاده .آني

حرکاتکاربردهاي-۲ آناليز در ويدئوگرامتري

فرد

حرکات آناليز در ويدئوگرامتري مهم کاربردهاي از
نظارتي کاربردهاي انيميشن، و فيلم صنعت آناليز٥فرد ،

کامپيوتر با فرد تعامل ورزشکاران، فرد٦حرکات اندکس و
تصاوير .باشدمي٧در

1 Initialization

2 Detection

3 Tracking

4 Behavior understanding

5 Surveillance application

6 Human computer interaction

7 Human indexing

کار در ازمشکل شيء کردن جدا نظارتي بردهاي
است زمينه درالگوريتم.پس استفاده مورد هاي

باشند آني بايد نظارتي نظارتي.کاربردهاي کاربردهاي از
منازلشانمي در سالخورده افراد افتادن تشخيص به توان

و دارو مصرف زمان نظير آنها روزانه رفتارهاي کنترل يا
کرد...  روشتوانمي]۱۵[اشاره مثالاز موجود هاي

MHI
استفاده٨ تصوير از متحرک ناحيه استخراج براي
مقاله.کرد ناحيه]۱۵[در زمينه پس کردن جدا بعد

مي زده تقريب بيضي يک با فرد به ومربوط شود
اساس بر فرد افتادن تشخيص تغييراتMHIسيستم و

مي عمل بيضي اساس بر فرد .کندشکل

مقاله دريکي]۷[در ويدئوگرامتري کاربردهاي از
مي مطرح فرد تصوير.شوداندکس در فرد اندکس

جلو به فيلم سريع حرکت مثل زياد .دارد٩کاربردهاي

هنرپيشه.دارد شامل که بعدي صحنه به ويدئو مثال
مي است صحنهخاصي تمام يا هنرپيشهرود که هايي

مي هست آن در کشيدخاصي بيرون بعضي.توان
تک از استفادهروشها صورت تشخيص نيکهاي

و.کنندمي مقياس تاثير تحت زياد ميزان به کار اين
لذا دارد، قرار ژست تغييرات و روشنايي تغييرات

ميويژگي استفاده مو و لباس نظير ديگر .شوندهاي

تشخيص با فرد رديابي و تشخيص به مقاله اين
الگوريتم١٠صورت adaptive mean shiftو

صدامي.پردازدمي و لباس رنگ خصوصيات از توان
کرد .استفاده

حرکات آناليز ويدئوگرامتري جذاب کاربردهاي از
مي برايمي.باشدورزشکاران ويدئو آناليز از توان

گيري اندازه حرکات، بررسي و هايآموزش
خالصه وبيومتريک، بازيکن رديابي تکنيکها، سازي

اط استخراج کامپيوتر، با داوري ازتوپ، اساسي العات
بازيکن براي مختلف پارامترهاي محاسبه هايبازي،

بازيکن مسير و سرعت و موقعيت تعيين هامختلف،
کرد ]۲۲[،]۱۱[،]۳۱[،]۲[،]۱[مقاالت.استفاده

زمينهنمونه در ويدئوگرامتري کاربرد از هايهايي
مي بازها]۱[مقاله.باشندورزشي اسکيت رديابي به

8 Motion history image

9 Intelligent fast forward

10 Face detection
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استفاد ازبا نکاتUKFه و مراتبي سلسله مدل و
مي نکردن.پردازدکليدي عمل خوب  adaptiveعلت

color basedparticle filterروش با مقايسه در
به مدل فريم هر در آن در که است اين پيشنهادي

مي نکتهروز يک و بخشي يک مدل از استفاده و شود
است ضعيف ورزش در رديابي براي مقاله.کليدي

درparticle filterوSVRاز]۱۳[ رديابي براي
مي استفاده تلويزيوني ورزشي مقاله.کندويدئوي

گلف]۲۲[ در بدن حرکات بعدي سه آناليز به
از.پردازدمي مقاله کردنmean shiftاين جدا براي

از و تصوير از فرد  iterative 3d fittingبدن

algorithmوdynamic Bayesian network 

مي استفاده بعدي سه مدل به رسيدن .کندبراي

مقايسه و گلف در بعدي سه اطالعات استخراج هدف
است مختلف تشخيص]۲[مقاله.ورزشکاران براي

روش به را تصوير ابتدا adaboostبازيکن

ميکالس بهبندي دادن برچسب از بعد و کند
از ويدئويMCMCبازيکنها در آنها رديابي براي

ميو استفاده فوتبال رديابي]۶[مقاله.کندرزشي به
روش١منحني به شيرجه ويدئوي در ورزشکار

model-basedصورت.پردازدمي به بدن -Bمنحني

splineمي داده در.شودنمايش اوليه منحني يک
منحني کردن فيت الگوريتم از و تعريف اول ٢فريم

فريم در منحني کردن روز به بعديبراي استفادههاي
تغييرات.شودمي بدن منحني که مواقعي براي روش

است خوب دارد بصريمي.کم ابزارهاي از توان
 overlayو motion panoramaنظير

compositionکرد آموزش.استفاده براي ابزارها اين
مفيدند بسيار انفرادي .]۱۱[ورزشهاي

نت-۱شکل راست شکل و اوليه کنترل نقاط چپ کردنشکل فيت منحنيايج
]۶[باشدمي

1 Contour

2 Curve fitting algorithm

فرديتشخهايروش-۳ تصاو٣ص ريدر

دئويو

فرد مقياس و موقعيت تعيين فرد تشخيص از منظور
است تصوير وجودروش.در منظور اين براي مختلفي هاي

روش از تعدادي زير در که اخيردارند سالهاي در کارا هاي
مي .شوندذکر

Optical flowروش تشخيصهايياز براي که است
فريم در ميحرکت کار به متحرک ناحيه استخراج و .رودها

چون نيست مناسب آني کاربردهاي براي روش اين
براي و کنند ايجاد خطا است ممکن زياد حرکتهاي

دقيقداده خيلي تلويزيوني ويدئوهاي مثل نويزدار هاي
اطالعاتمي.نيست از فوق مشکالت کردن کم جهت توان

نمود استفاده متحرک ناحيه تر دقيق پروسس براي .رنگ

مي پيشنهاد فرد تشخيص براي که ديگري شودروش
و فرد بيضي کردن مشخص زمينه، پس از او کردن جدا

اوست به.رديابي بدن عناصر تشخيص مراحل، اين بعد
مي انجام مراتبي سلسله دقيقصورت موقعيت و شود
مي زده تخمين مفاصل مي.شوددوبعدي مدلسپس توان

نمود فيت آن به را بعدي سه .مفصلي

ازمي اوMHIتوان حرکت روي از فرد تشخيص براي
دارد کاربرد حرکات شناخت در که کرد .استفاده

روش از استفاده ديگر بنديروش کالس مثل٤هاي
SVMمي حرکت تشخيص .باشدبراي

دمي انجام را تشخيص فرد شکل آناليز با فرد.ادتوان
مي جدا زمينه پس راجعاز اطالعاتي که فرد بيضي و شود

مي فرد توجيه و شکل ميبه زده تقريب بيضي.شوددهد،
از بهتري ميbounding boxتقريب .دهدارائه

کمک تصاوير در فرد تشخيص به که مواردي از
ظاهرمي مدل از استفاده اطالعات٥کند شامل که است فرد

م و رنگ بافت، شدهاطالعات فيت بيضي شکل دل
.باشدمي

3 Detection

4 Pattern classifier

5 Appearance model
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يابيرد-۵

عوارض-۵-۱ از رد١استفاده يابيدر

روش اساس اين اصليبر دسته دو به رديابي هاي
مي تقسيم :شوندزير

پايين-۱ سطح عوارض اساس بر روش:رديابي هااين
گوشه بشراز ساخت عوارض و نواحي خطوط، ها،

مي استفاده رديابي .نمايندبراي

بر-۲ باالتررديابي سطح عوارض اطالعاتي:اساس از
منحني تمپلتنظير و تارگت هندسي مدلهاي ها،

مي٢ظاهري استفاده رديابي براي وفرد کنند
دارند اول گروه به نسبت باالتري .محاسبات

اطالعات-۵-۲ هايتميالگوريمنابع

يابيرد

متحرک-۱ شيء ظاهري مدل از روش:استفاده هااين
ت که مواقعي زياديدر کاربرد داريم کم شکل غيير

مي و مدلدارند از اسنيکتوانند پارامتريک و٣هاي
شيءمدل ظاهر به مربوط کنند٤هاي .استفاده

ديناميکي-۲ رفتار روش:مدل ردياباين شامل هايها
مي .شوداحتماالتي

ترکيبيروش-۳ روش:هاي از ۲و۱هايترکيبي
.باشندمي

يابيردهايروش-۵-۳

اين نمونهدر روشقسمت از وهايي معمول هاي
روش رديابيهمچنين براي اخير سالهاي در که هايي

مي ذکر شدند .کنيماستفاده

روشمي از ٥توان
BL استفاده رديابي براي

استفاده.کرد رنگ و مکاني اطالعات ترکيب از روش اين
شيء.کندمي موقعيت و سايز با رابطه در مکاني اطالعات
لبهبامي يا منحني مثل دقيق شکل مدل به نياز و شند

.ندارند

مثال رديابي مورد شيء منحني تعريف ديگر روش
استB-spline snake modelبا فرد منحني رديابي .و

1 Features

2 Appearance template

٣ Parametric snake model

٤ Appearance models

٥ Bilateral learning

دارد کم تغييرات منحني که کاربردهايي در روش اين
است .مفيد

روش ترين موفق جمله ازاز استفاده رديابي در ها
رنگيميCamshiftيتمالگور خصوصيات از که باشد

مي .کنداستفاده

روش ديگراز موفق .استMeanshiftهاي

مي احتمال تصوير يک روش اين پيکخروجي که باشد
مي نشان را شده رديابي شيء موقعيت .دهدمحتملترين

است روباست و ساده الگوريتم .اين

روش مرتبطاز مقاالت بسياري در که باهايي
با آن نتايج بهبود در سعي و شده استفاده رديابي،

استروش مختلف اين.باشدميparticle filterهاي
طور به شيء چند رديابي براي مناسب روشي الگوريتم

شکل تغيير هنگام وروباست وجودocclusionها و
مي مبهم محاسباتي.باشدمشاهدات هزينه آن مشکالت از
پرو فقدان و ميباال بازيابي اين.باشدسه ترکيب اخيرا

با صلب غير اجسام رديابي براي رنگ اطالعات با روش
است شده معمول بسيار گوسي غير و خطي غير .حرکات

راه کارايياز بهبود براي که particle filterهايي

مي پيشنهاد کهSVR particle filterشودکالسيک است
نمونه مجموعه يک با را بهبود٦هايکارايي کوچک

ويدئويي.دهدمي تصاوير در نويز به نسبت روش اين
کمي ميحساسيت و ويدئودارد در آن از ورزشيتوان هاي

زياد تعداد و متغير زمينه پس و دوربين حرکت وجود با
کردبازيکن استفاده .ها

ومي زمينه پس لبه و رنگ هيستوگرام با توان
رد و کرد مدل را زمينه پوششپيش اساس بر را يابي

داد انجام قبلي فريم و جاري فريم پوشش.عناصر وجود
مي دارندنشان تعلق متحرک شيء يک به عناصر .دهد

روش استفادهاز رديابي منظور به ديگر موجود هاي
است کالمن فيلتر فيلتر.از از باشد خطي غير سيستم اگر

شده داده توسعه مي٧کالمن روشولي.کنيماستفاده اين
محدوديت داراي نويزهايهم عهده از و است زيادي هاي
مدل و گوسي برغير هستند خطي غير خيلي که هايي

ايجادنمي مشکل باشند مبهم مشاهدات وقتي و آيد
ازUKF.شودمي چه شده ذکر کالمن فيلتر دو به نسبت

دارد ارجحيت عملي کاربردهاي چه و تئوري در.نظر

٦ Sample set

٧ Extended kalman filter (UKF)
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وي در وجودرديابي با ورزشي هاocclusionدئوهاي
از مفهوميUKFاستفاده اطالعات ه همرا نکاتبه و

به نسبت وadaptive particle filterکليدي
meanshiftوcamshaftهايروش.کاراتراست
meanshiftوcamshaftتارگت رنگ اگر کاربرد اين در

مشا رنگ اگر اما هستند روباست کامال نکند درتغيير به
مي هم در راحتي به شود ظاهر زمينه .ريزندپس

روش دراز فرد چند همزمان رديابي براي کارا هاي
کارلو مونتو از استفاده شلوغ نمونهمي١سکانسهاي از باشد

روش روشاين از از استفاده .استMCMCهايها

روشمي از برايtemplate matchingهايتوان
کرد استفاده روش.رديابي پساين کردن جدا به نياز ها

شده اخذ متحرک سکوي از تصوير وقتي و ندارند زمينه
مي کار به نيز .روندباشد

SCGMM joint trackingروش ديگرياز هاي
مي استفاده رديابي براي که پس.شوداست روش اين در

با زمينه پيش و  SCGMMزمينه
مي٢ اين.شودمدل

بيشتري توانايي روشروش به  GMMنسبت
از٣ تنها که

مي استفاده رنگ دارداز حضور.کند امکان الگوريتم اين در
هست دوربين حرکت و زمينه پس در متحرک از.اشياء

EMمي استفاده مدل پارامترهاي کردن روز به .کنيمبراي

با SCGMM رديابي-۲شکل زمينه پيش و زمينه پس
]EM.]۲۳الگوريتم

ازمي کردتوان استفاده رديابي براي رنگ .اطالعات

ميروش استفاده رنگ از که شرايطهايي تحت کنند
occlusionاز بودن صلب غير و مقياس تغيير و

ميروش استفاده هندسي عوارض از که روباستهايي کنند
روش.ترند سيستماين در بااليي سرعت رديابيها هاي
ب.دارند متمايز دليل به پوست رديابيرنگ براي ودن

1 Monto carlo

٢ Spatial color Gaussian mixture model

3 Gaussian mixture model

مي کار به دستصورت و صورت کردن جدا و پسرود از ها
مي سهولت را روش.بخشدزمينه کهاين مواقعي در ها

مي مواجه مشکل با داريم روشنايي براي.شوندتغييرات
روش از استفاده مشکل اين  color modelهايحل

adaptationو گوسين ٤نظير
MOGاز MLو EMکه

٥

MLو
مياستفا٥ ميده پيشنهاد .شودکنند

گينت-۶ پيريجه شنهاداتيو

تصاويرسيستم اخذ در باال توانايي با ويدئويي هاي
روش از يکي عنوان مطرحبه حرکات آناليز در کارآمد هاي

سيستم.هستند تحليلاين تجزيه و آناليزها امکان هايها
مي را ويدئومي.دهندمختلف تصاوير روي توان

برايهاعمليات نمايشي ابزارهاي از و داد انجام مختلف ي
جست سود مسئله بهتر بسياري.فهم در فرد حرکات آناليز

ميزمينه متخصصين و محققين توجه مورد در.باشدها
آناليز موضوع به راجع جامع ديدي کرديم سعي مقاله اين
خواننده به آن، به مربوط مشکالت و مراحل و فرد حرکات

فردروش.بدهيم حرکات آناليز مختلف مراحل براي ها
انتخاب روش کاربرد به توجه با بايد و هستند وسيع بسيار

.شود

4 Mixture of gaussian

5 Maximum likelihood
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ماهواره فراطيفي دور از سنجش سوي کاربردیايبه
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فروردين( دريافت ارديبهشت۱۳۸۹تاريخ تصويب تاريخ ،۱۳۸۹(

دهچکي

توسعه زمين طبيعي منابع ارزيابي و مطالعه براي دور از سنجش که هنگامي ساز و طراحان يافت، جدي و کاربردي ازندگان،ي
کرده صرف آنها بهبود در را خود سعي تمام و داشته نظر مد را مهم ويژگي چند توانمندي.اندهميشه افزايش راستاي در تالش اين

مشاهدهسيستم درهاي زمين پديده)۱ي از جغرافيايي کامل پوشش آوردن سطحي،فراهم بازتابي)۲هاي يا تابشي طيفي رفتار ثبت
گپديده در جزئيوسيهسترها با و بيعتر بودهمکانيهايبردارنمونهبهبود)۳وشتريات مشاهده قابل خوبي به به.استي، را خود روند اين

مي نشان فراطيفي امروزه و چندطيفي تا پانکروماتيک برداري تصوير از دور از سنجش پيشرفت و توسعه سير در .دهدوضوح

ماهواره فراطيفي رتصويربرداري ايدهاي زمين مشاهده سيستم يک بتوان شايد دانستا داده.آل ثبت و اخذ توانايي سيستم هاياين
از داردپديدهتصويري مناسب و باال زماني و انرژي مکاني، طيفي، تفکيک توان با را زميني فن.هاي اين به بهدستيابي کهآوري آنگونه

استديبا نبوده ميسر تاکنون مختلفي داليل به سازمان.، برخي که است چندي بهرهليکن و دور از سنجش در رو پيش فضا،هاي از برداري
دارندبرنامه مطالعه دست در و طراحي تصويربرداي نوع اين توسعه براي سيستم.هايي بر دارد مروري مقاله ماهوارهاين درهاي و موجود اي

از انتظار قابل کاربردهاي همچنين و فراطيفي ساخت سيستمدادهحال اين .هاهاي

فنیمشاهده:يديکليهاواژه فراطيفي، دور، از سنجش ماهوارهزمين، طبيعيآوري منابع .اي،
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مقدمه-۱

سيستم روي بر توسعه و تحقيق دهه چند از هايبعد
فن اين اينک فراطيفي، کاربرانتصويربرداري کمک به آوري

جامعهمشاهده و زمين دوريي از تواناييآمدهسنجش و
مطالعه در را زمين علوم پديدهپژوهشگران زمينيي هاي

بخشيده فراطيفي،ايده.استبهبود از سنجش در اصلي ي
طيف تصويربرداري گاهي ناميدهکه نيز سادهمينگاري شود،

ماهوارهسنجنده.است چندهاي با تصاويري چندطيفي اي
مي فراهم گسسته و پهن وکردندباند کارشناسان براي که

پديده از بهتري درک امکان راکاربران زمين سطح هاي
مي امکاني.آوردفراهم چنين باند چند در برداري تصوير اگر

مي فراهم پيوستهرا و باريک باند صد چند قطعاً کند،
مطالعه براي را بيشتري بسيار فراهماطالعات زمين ي

تولد.کنندمي به منجر امر، دراين فراطيفي تصويربرداري
سنجنده١٩٨٠هايسال مرئيبا نگار طيف تصويربردار ي

هوابرد سرخ پيش١فرو آزمايشگاه جتدر توسط٢رانش

متحده اياالت هوافضاي شد٣سازمان کاليفرنيا چند.در هر

تالش نيز آن از فنقبل اين سازي عملياتي براي آوريهايي
بود شده محدوديت،انجام بههاولي دستيابي مانع فني ي

بودداده کاربردي و مناسب .هاي

سيستم کنار توسعهيهادر سيستمهوابرد، هايي
برنامهماهواره در ابتدا همان از نيز پيشروييسازماناي هاي

بود ناسا سال.چون ساخت۱۹۹۷در به اقدام ناسا
کرد٣٨٥باLEWIS-TRWيسنجنده طيفي ولي.باند

م آن نبودوفقيتپرتاب مطالعليکن،.آميز از حاصل هتجارب
سنجندLEWISساختو ساخت و طراحي به هايهمنجر

.شدديگري

سيستم دو حاضر حال فراطيفيدر تصويربرداري
هستندماهواره فعال مدار در برHyperionيسنجنده:اي

ماهواره EO-1يروي
سال٤ از که کنون٢٠٠٠ناسا تا

1 Airborne Visible-Infra Red Imaging Spectrometer 

(AVIRIS)

2 Jet Propulsion Laboratory

3 National Aeronautics and Space Administration (NASA)

4 Earth Observing 1

مي سنجندهتصويربرداري و CHRISيکند
روي٥ بر

Proba-1يماهواره
اروپا٦ فضايي سال٧آژانس در که ،

شد،۲۰۰۱ استپرتاب دو.مستقر اين از يک هيچ ولي
ندارند را زمين سطح از کامل تصويربرداري توانايي .سيستم

وويژگي)۱(جدول سيستم دو اين فني و)۱(شکلهاي
ماهواره)۲( از درهايتصاويري را سنجنده دو اين حامل

مي نشان را .دهدفضا

فن-۱جدول فعالياماهوارهيفيفراطيهاسنجندهيمشخصات

CHRISHyperionSensor

Proba-1EO-1Satellite

62 (max)(fix)220Spectral Bands

5-12 (nm)10 (nm)Band Width

415-1050 

(nm)
400-2500 (nm)Spectral Range

17-20 (m)30 (m)
Spatial 

Resolution

14 (km)7.5 (km)Swath Width

ماهواره-۱شکل سنجندهEO-1تصاوير  Hyperionحامل

5 Compact High Resolution Imaging Spectrometer

6 Project for On-Board Autonomy  1

7 European Space Agency (ESA)
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ماهواره-۲شکل سنجندهتصاوير حامل Proba-1ي

ماهوارههآيند-۲ فراطيفي دور از ايسنجش

سال علومدر گوناگون پژوهشگران تالش گذشته، هاي
نياز مورد اطالعات استخراج در کاربردهايبرايزمين

داده از ماهوارهمختلف، و هوابرد فراطيفي تصويري از،ايهاي
داده اين از آمده دست به نتايج و طرف ديگر،ازهايک طرف

برنامهانگيز و طراحي براي کافي مالي پشتيباني و ريزيه
پيشرفتهسيستم و جديدتر استهاي آورده فراهم را از.تر

سازمان و کشورها بيناينرو، صنعتهاي در پيشگام المللي
برنامه تصوهوافضا توسعه براي را متعددي ربردارييهاي

کردماهواره شروع فراطيفي مطالعهاهاي دست در يا و ند
سيستميويژگ.دارند اين مشترک و الفبارز کامالً)ها
بيعمليات آنها، کامليبرايطراح)بودن پوشش برداشت
خشک(زمين ج)هايحداقل طيفيمشاهده)و کامل

برا الکترومغناطيس، بازتابمطالعهيگسترده رفتار يکامل
طرح.استيزمينيهاپديده شاملاين فراطيفي هاي
اياالتهايبرنامه و کانادا آلمان، ايتاليا، چون کشورهايي

سازمان توسط که است ناسامتحده و ايسا چون هايي
مي .شوندپشتيباني

ايتاليا۲-۱ فضايي آژانس برنامه

ايتاليا فضايي فراطيفي١آژانس سيستم تا دارد نظر در
Prisma

سال٢ تا کند٢٠١٢را پرتاب فضا به و تکميل ،.

1 Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 

2 PRecursore IperSpettrale of the application mission 

(PRISMA)

شام سيستم تفکيکاين توان با پانکروماتيک دوربين يک ل
متوسط سنجندهمتر٥حدودمکاني يک فراطيفيو ابي
ثبت گستر٢٣٥توانايي در طيفي قرمزۀباند مادون مرئي،

ا کوتاه و سنجندهماهواره.ستنزديک اين حامل رويي بر ها
آهنگ خورشيد پايين ارتفاع مدار دور٧٠٠يک به کيلومتري

گردش کردزمين و)٣(شکل.خواهد برخي)٢(جدولنما
سنجند اين فني مشخصات استیهاز داده نمايش .را

شد-۳شکل طراحي Prismaازیهنماي

آوردنهانگيز فراهم سيستمي چنين طراحي ي
شناسايي و مطالعه براي همزمان طيفي و مکاني اطالعات

استپديده بوده زمين سطح عوراض و استخراجزيرا.ها براي
داده به هندسي اطالعاتياطالعات براي و مکاني هاي
فيزيکي طبيعت داده-پيرامون به عوارض هايشيميايي

است نياز حاضرفن.طيفي حال در الکترواپتيک آوري
سنجندهينم ساخت امکان همزمانتواند اخذ توان که هايي

کندداده فراهم دارند، را ويژگي دو اين با نظرلذ.هايي به ا
جداگانهيم سنجنده دو راهکار گزينه،رسد حاضر حال يدر

.استيمناسب

در طرح اين براي ايتاليا فضايي آژانس که اهدافي از
فن بخش رشد و توسعه داشته، ايتاليا،نظر فضايي آوري

و پژوهشگران دستيابي همچنين و الکترواپتيک صنعت
داده به باالکارشناسان کارائي با منابعهاي مطالعه براي

قاره و ملي محيطي زيست شرايط و استطبيعي .اي

فن-٢جدول Prismaيفيفراطيسنجندهيمشخصات

PrismaSensor/Satellite

LEO/SSOrbit 
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700 (km)Altitude

(fix)235Spectral Bands

10 (nm)Band Width

400-2500 (nm)Spectral Range

20-30 (m)Spatial Resolution

30-60 (km)Swath Width

آلمان۲-۲ آژانسفضايي برنامه

آلمان فضايي تحقيقات١آژانس مرکز همکاري با
زمين نامسنجنده٢علوم به فراطيفي EnMAPاي

با٣
از سال۲۲۰بيش در پرتاب براي طيفي، يا۲۰۱۳باند
کرده۲۰۱۴ برنامه،.استطراحي اين از نخستين هدف

وف وضعيت مطالعه براي الزم و دقيق اطالعات آوردن راهم
سيستم پايهتغييرات بر محيطي زيست مشاهداتيهاي

پارامترهاي تحليل و تجزيه همچنين و تکراري و زمانمند
پديده به ومربوط سنگ گياهي، پوشش مانند سطحي هاي

منطقه و ملي مقياس يک در ساحلي آبهاي و استخاک، .اي

EnMAPپارامترهايدر ثبت و مشاهده براي واقع
افزايش منظور به ژئوشيميايي، و بيوشيميايي بيوفيزيکي،
از زمين علوم کارشناسان و کاربران اطالعات و شناخت
پايداري تضمين همچنين و ژئوسفر و بيوسفر فرايندهاي

است شده ريزي برنامه و طراحي طبيعي .منابع

سنجنده دو شامل سيستم Pushbroomاين

گستر دو در استیهفراطيفي الکترومغناطيس طيف .بازتابي

قرمزـمرئيۀسنجند ۱۰۰۰تا۴۲۰ۀمحدود)VNIR(مادون
در را عرض۹۴نانومتر با سنجند۱۰باند و مادونۀنانومتر

موج کوتاه را۲۴۵۰تا۹۰۰ۀمحدود)SWIR(قرمز نانومتر
مي۱۵۵در پوشش بر)۳(جدول.دهدباند يگيرندهدر

وويژگي سيستم اين فني را)۴(شکلهاي آن از نمايي
مي .دهدنمايش

فن-٣جدول EnMapيفيفراطيسنجندهيمشخصات

EnMapSensor/Satellite

1 Deutschland für Luft- und Raumfahrt  (DLR)

2 German Research Centre for Geosciences (GFZ)

3 Environmental Mapping and Analysis Program

LEO/SSOrbit 

653 (km)Altitude

(VNIR)94
Spectral Bands

155(SWIR)

10 (nm)Band Width

420-1000 (nm)
Spectral Range

900-2450 (nm)

30 (m)Spatial Resolution

30 (km)Swath Width

از-۴شکل فضاEnMapنماي در

کانادا۲-۳ فضايي آژانس برنامه

کانادا فضايي توسعه٤آژانس شرکت همکاري با ينيز
پيشرفتهآوريفن MDAيهاي

سنجنده٥ ييک
نام به HEROفراطيفي

طر٦ دست در ساخترا و احي
برنامه ولي نشدهدارد، نهايي هنوز آن پرتاب براي .استريزي

مانند نيز سنجنده تصويرگرEnMapاين سيستم دو با ،
Pushbroomبخش دو در را الکترومغناطيس بازتابي طيف

با-مرئي کوتاه موج قرمز مادون و نزديک قرمز ٢١٠مادون
مشاهده و ثبت کردباند ا.خواهد به رسميبنا غير خبار

اولويت جابجايي دليل به کانادا، فضايي آژانس وظاهراً ها
استاتيتغيير،هابرنامه داده برنامه اين و)٤(جدول.در

4 Canadian Space Agency (CSA)

5 MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA)

6 Hyperspectral Environment and Resources Observer 

(HERO)
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آنجا)٥(شکل تا را تصويربرداري سيستم اين فني مشخصات
مي نشان است، شده اعالم .دهندکه

فن-٤جدول HEROيفيفراطيسنجندهيمشخصات

HEROSensor/Satellite

LEO/SSOrbit 

Not AnnouncedAltitude

(VNIR)60
Spectral Bands

150(SWIR)

10 (nm)Band Width

Nominally AnnouncedSpectral Range

30 (m)Spatial Resolution

Not AnnouncedSwath Width

متحده۲-۴ اياالت و ناسا فراطيفي برنامه

هماهنگي ناسا،مليشورايبا از متشکل پژوهش
جو و اقيانوس ملي نقشه١سازمان سازمان برداريو

متحدهزمين اياالت براي٢شناسي جديد مأموريتي ،
سنجندهمشاهده از استفاده با زمين تصويرگري هاي

نام به حرارتي و HyspIRIفراطيفي
اکنونتعريف٣ که شد

برنامه و طراحي مرحله ودر است اواسطريزي براي آن پرتاب
استپيش٢٠١٥سال شده .بيني

بهره با سيستم فنياين دانش و تجربيات از گيري
طرح از شده همچنينASTERوHyperionهاياخذ و

مشاهدهسيستم براي ناسا تصويربرداري مريخهاي و ماه ي
يافت خواهد توسعه و اينسنجنده.طراحي فراطيفي ي

و اخذ به قادر گسترهسيستم امواج تايثبت مرئي طيف
کوتاهم موج و نزديک قرمز باند۲۱۰در(VSWIR)ادون

.است

1 National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA)

2 United States Geological Survey (USGS)

3 Hyperspectral  Infrared Imager (HyspIRI)

فضاHEROنماي-٥شکل در از

حرا طيفي چند طولرجاروبگر خواهد قادر نيز تي
در۸-۱۲هايموج را کند۵ميکرومتر ثبت دواين.باند

شده طراحي شکلي به مسنجنده را صحنه يک که شاهدهاند
کنند تصويربرداري ويژگي.و با مشاهداتي آمدن فراهم هايبا

گستره همزمان، حرارتي و بازتابي ازطيفي وسيعي ي
مدلسازي و فرايندکاربردها براي فيزيکي زيستهاي هاي

شد خواهد ممکن مطالعه.محيطي شامل کاربردها ياين
آتشف فعاليت و ميزانانشوضعيت و گياهي پوشش ها،

موجودلفهمو آب و آنهاها بياندر خشکسالي، و، زايي
بودجنگل خواهد نوع اين از و .زدايي

سيستم)۶(شکل از جدولHyspIRIنمايي )٥(و
ويژگي برگيرنده سنجندهدر فني اينهاي فراطيفي ي

است .سيستم

فن-٥جدول HyspIRIيفيفراطيسنجندهيمشخصات

HyspIRISensor/Satellite

LEO/SSOrbit 

626 (km)Altitude

(VSWIR)210Spectral Bands

10 (nm)Band Width

380-2500(nm)Spectral Range

60 (m)Spatial Resolution

90 (km)Swath Width
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شده-۶شکل طراحي HyspIRIينماي

نوين-۳ کاربردهاي

داده کاربرد دوريهااگر از طيفچيسنجش يند
مطالعه به پديدهمحدود گروهي و رويهها اصلي زمينهاي ي
طبقه و کلي تصاويربطور بود، محدود زمين پوشش بندي
گستره رافراطيفي زمين علوم کاربردهاي از وسيعتري ي
ساخته شامل.استممکن ويژه طور به کاربردها اين

پديده کمي و کيفي اطالعات واستخراج زميني هاي
آن ميشناسايي داده.شودها ديگر عبارت تصويريبه هاي

اشيا شيميايي و فيزيکي اطالعات استخراج توانايي فراطيفي
مي فراهم هندسي اطالعات بر عالوه را زميني عوارض .کنندو

در دور از سنجش اصلي هدف اطالعات، استخراج اگر
هدف اين در کليدي و مهم مفهوم دو شود، گرفته نظر

مي دومروش)يکم:.دکنخودنمايي و اطالعات استخراج )هاي

موضوعي از.اطالعات سنجش مورد در مفاهيم اين دوي هر
مي پيدا مصداق هم چندطيفي ودور طبيعت ولي کند،

نظر در و مجزا مسير طي فراطيفي دور از سنجش ماهيت
مي طلب را ديگر راهکاري .کندگرفتن

سيستم تشريح ماهواردر فراطيفي جديد ايههاي
سنجنده اين از کدام هر که شد تواناييديده بر عالوه ها

ويژه موضوع چند يا يک براي کاربران نياز کردن يبرآورده
منطقه يا و وملي مطالعه در فراوانی عمومی کاربردهای اي،

دارند طبيعي منابع پديده.مديريت زميناگر سطح روي هاي
خشکی آب، عمومی گروه سه پوششبه و تقسيمها گياهي

مي نيزشوند، گروه سه اين گوناگون موضوعات در توان
ويژه کردکاربردهاي شناسايي را اجسام.تري و آب مورد در

داده١آبي ميکاربردهاي را فراطيفي کيفيتهاي بررسي توان
چون آب در شناور مواد و آلودگي شناسايي و کشف آبها،

فيتوپالکنتون٢هاريزجلبک ازو و دانستها نوع .اين

داده اين از عمقهمچنين در عمقها کم نواحي سنجي
شده٣ساحلي استفاده .استنيز

خشکيگستره وسيع نسبتاً شناختي به نياز و ها
جمع و بسياربهتر فعاليت ميدان آنها از بيشتر اطالعات آوري

داده براي استمناسبي فراطيفي خشکي.هاي روي هابر
خاک انواع سنگهاشناخت و ويژگيها شناساييو آنها، هاي

بعضاً مواد حضور و آلودگي همچنين گاز و نفت معدني، مواد
به توجه با که است کاربردهايي جمله از خاک در فلزي و آلي

داده دادهتوانمندي از فراطيفي ميهاي انتظار بخش.رودها
خشکي است،ديگر شده پوشيده گياهي پوشش از که ها

تفضيلينيازمن بسيار مطالعات ماهيتد به توجه با که تريست
پديده استخراجاين در چنداني توانايي طيفي چند تصاوير ها

ندارند الزم، کيفي و کمي هاي و.ويژگي دقيق کشاورزي
گونه کاربردهايشناسايي جمله از کشاورزي محصوالت هاي

است فراطيفي دور از سنجش عوامل.بالقوه مطالعه همچنين
آنها در موجود تنش و بيماري شناسايي و گياهان بيولوژيکي

است زمينه اين در کاربردها ديگر جمله جنگل.از مورد هادر
و است متصور متنوعي و سودمند کاربردهاي نيز مراتع و

دادهنمونه با نيز فراواني نسبتاً کاربردي موجودهاي هاي
است شده .انجام

از شده، اشاره کهکاربردهاي است کاربردهايي جمله
ويژگي به توجه دادهبا هندسي و طيفي هايهاي

بهسنجنده فراواني اميد ساخت، دست در و موجود های
هست آنها در مانند.موفقيت ديگري کاربردهاي ليکن

داده به نياز که شهري، دور از سنجش تصويريمطالعات هاي
ويژگي و بهتر کيفيت تفکبا توان در دارند،باالتري مکاني يک

داده نوع اين نيستبا ميسر بيشتر.ها محدوديت اين چند هر
برمي مطالعه مقياس همانبه مورد در حتي و گردد

نياز چنانچه نيز محيطي زيست و طبيعي منابع کاربردهاي
نقشه تهيه پديدهبه اين از مقياس بزرگ توانهاي باشد، ها

1 Water Bodies

2 Micro Alga

3 Shallow Waters Bathymetry 
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مکاني ا۳۰تا۲۰تفکيک جوابگوي نخواهدمتر نيازها ين
.بود

گيرينتيجه-۴

مي نظر فراطيفياکنونکهرسدبه دور از سنجش
و است گذاشته سر پشت را توانمندي براورد و ارزيابي دوران

کرده گذار شدن عملياتي و کاربردي دوران تجربه.استبه
داده با ماهوراهکار و هوابرد فراطيفي دانشهاي موجود، اي

ابزار و اختيارفني در مناسبي تحليل و تجزيه هاي
است داده قرارد زمين علوم کاربران و همهاين.کارشناسان ها

فراطيفي تصويربرداري در پژوهش دهه سه نزديک حاصل
فن.است فراهماين در را خود توانايي و سودمندي آوري

پديده از نياز مورد اطالعات فرايندآوردن و زمينيها هاي
مدلساز ويبراي مطالعه و مختلف طبيعيهاي منابع مديريت

دس راستاي توسعهتدر به استيابي رسانده اثبات به پايدار .ي

مي مشاهده که روست اين دراز رو پيش کشورهاي شود
برنامه دور، از اينسنجش توسعه براي علمي و جدي هاي

دارندفن مطالعه دست در و طراحي .آوري

مکان تفکيک قدرت چند، سنجندههر اين اکثر ها،ي
دقيقمناسب کاربردهاي مطالعاتبراي چون شهري،تر

با نيست، نوع اين از و اهداف آشکارسازي دقيق، کشاورزي
داده وجود تصويراين اينیهاي از حاصل فراطيفي

سطحسنجنده مطالعه و پايش براي مهمي بسيار منبع ها
مقياس در آن منابع و منطقهزمين و .ستندهايملي

داراي خود آن تغييرات پايش و طبيعي منابع مديريت
بين تالش و هزينه اين صرف که است زيادي المللياهميت

کند مي توجيه .را
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[1] http://www.esa.int/SPECIALS/Proba_web_site/SEMFVBIK97G_0.html

[2] http://www.esa.int/specials/Proba_web_site/index.html

[3] http://eo1.gsfc.nasa.gov/Technology/Hyperion.html

[4] http://www.asi.it/en/activity/earth_observation/prisma_

[5] http://www.enmap.org/

[6] http://sm.mdacorporation.com/pdf/9755-3R4_Hero_Fact_Sheet.pdf

[7] http://cce.nasa.gov/pdfs/Hyspiri.pdf

[8] http://decadal.gsfc.nasa.gov/documents/Hyspiri_Technology_Investments.pdf
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سيبراسيکال مثلثيون ليبندستم مبنايبا بر ليزر خطوط زريتاباندن

متقاطع

ابذل ورشوساز*١علي مسعود سرش،٢، سعادت ٣تمحمد

ارشد۱ کارشناسی برداری-دانشجوی نقشه مهندسی صنعت-دانشکده نصيدانشگاه طوسيرالديخواجه ين
al14@gmail.comali.abz

برداریاستاديار۲ نقشه مهندسی صنعت-دانشکده نصيدانشگاه طوسيرالديخواجه ين
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برداریاستاديار۳ نقشه مهندسی دانشکده-گروه فنیپرديس تهران-های دانشگاه
msaadat@ut.ac.ir

اسفند( دريافت ارديبهشت۱۳۸۸تاريخ تصويب تاريخ ،۱۳۸۹(

چکيده

بعدياسکنرها دقيسه عنوان به ابزارهايقتريامروزه تماسيغيريگاندازهين مير مهمتريکي.رونديبشمار عواملياز دقتين که
سيا تاثستمين تحت را ميها قرار پارامترهاير بعديسيهندسيدهد سه مختصات محاسبه معادالت در که است ميستم .رونديبکار

طينديفرا ايکه مقاديآن مين بدست کاليآير ناميبراسيند ميون روشيده که اسيايبرايمتعدديهاشود شده گرفته بکار امر در.تن
ضمنيا مقاله کلين مرور هايک روش سيبراسيکالمتداوليبر طريمدلسازيهاستميون مثلثياز ليبندق بهيبا ويطراحزر،
سيونيبراسيکاليسازادهيپ سهيک مدلساز هزيبسيبعدستم کم دارايار و بسينه اجرايساختمان و ساده ستميس.شوديمپرداختهييار

بعد سه دوربيشاملOptical Laser frame Scannerيمدلساز ليک سه و خطين پترن با کهيزر ليکياست بصورتياز زرها
دوتايعمود و متحرک، دوربيافقبصورتگريديو به مينسبت ثابت ل.باشندين خط دو تقاطع پاياز و باال در ثابت فضاييزر در ريتصوين

ل خط عموديبا حوليزر دورايکه حال در محور پارامترهاک است، ليوضعين صفحه ميت معلوم اسکن از مرحله هر در فضا در .گردديزر

ايبراسيکال سيون کالين شامل دوربيبراسيستم ليون کننده دوران و ثابت صفحات فرايايط.استزرين، پارامترهاين نيند برايمورد ياز
دادهيتول بعديهاد طراحيسيبرايسه تاميستم ميشده ارزينتا.گرددين ميينهايابيج نشان استراتژياسکنر که دريدهد رفته بکار
کاليفرا سيبراسيند بعديون سه مدلساز دقتيستم توانسته طراحيمذکور از ميکه انتظار سازديآن برآورده را .رفت

کليديواژه بنديبراسيکال:هاي مثلث ليون، ليبا اسکنيزر، زر

رابطن* ويسنده
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مقدمه-١

م روشيدر قبمتنويهاان از موجود الگوهايع يل
ساختينوار نور الگوهاي، و نظيفيطيافته آن،يو ر

ل عنوانيروش به اسکنر اوليکيزر روشياز محسوبن ها
نيم امروز به تا که افزايشود به رو آن کاربرد بودهيز ش

ايبراسيکال.است سيون مهمتريکيهاستمين نياز
طيمباحث در که ايطراحياست آيو باجاد آنيدنها به

شود فراينت.توجه کاليجه سيونيبراسيند ستميک
بعد سه کيدبانيزيمدلساز اعتماديفيضامن دقت، ت،

پذيريپذ تکرار باشديريو سهيس.آن مدلساز ستم
دوربيشاملOLSيبعد ليک سه و باين يخطالگویزر

که هايتوليبرااست داده بيد کپارچهيصورتهاسکن
ح فريدر اسکنيان دادهيسازند بر نيهاعالوه ازيمورد

تصو در نيخود پارامترهاير به درييازمند که است
کالينديفرا به معادالتيبراسيموسوم در و محاسبه ون

بند ميمثلث قرار استفاده الزميپارامترها.رديگيمورد
کال در سيبراسيکه مدلسازيون ديتولOLSستم

پارامترهايم شامل ليدوربيگردند صفحات وين، ثابت زر
لين صفحه کنندهيز دوران .استزر

ا بيدر ضمن مقاله جزئين پيان اسکنر يشنهاديات
OLSو کامليهايژگيو شرح به آن فرد به منحصر

سيبراسيکالياستراتژ نحويون به پرداخته کهيستم
برايپارامترها شده اسکنريچنيمحاسبه بتواندين
نهايجوابگو مدلسازييدقت در انتظارياشيکه آن از اء

سازديم برآورده را سييآشنا.رود ساختار ستميبا
طراحهبOLSمدلساز کاليمنظور ونيبراسيروند
بخشيموضوع که مدوماست اختصاص خود به يرا
بخش.دهد کالسومدر سيبراسيبه OLSستميون

شد خواهد ارزپنجموچهارمبخش.پرداخته يابيشامل
کالدق ليبراسيت صفحات کليون دقت و ستميسيزر

بودOLSاسکنر بخش.خواهد نقاطيفيکششمدر ابر ت
رو بر شده واقعياشياسکن بصرياء دادهيبصورت نشان

است ن.شده انتها بخشيدر در نتهفتز ويريگجهيبه
تحقيايبندجمع شدين خواهد پرداخته .ق

بعديس-٢ سه مدلساز OLSيستم

ميس بعدستم سه شاملOLSيدلساز کيکه
ليدورب سه و خطين پترن با ليکي.استيزر بياز هزرها

عمود دوتايصورت و متحرک ،يافقبصورتگريديو
دورب به مينسبت ثابت ل.باشندين خط دو تقاطع زريبا

پا و باال در فضاييثابت در ليتصوين خط با عمودير يزر
حول اسيکه دوران حال در محور پارامترهاک يت،

ليوضع صفحه معلوميت اسکن از مرحله هر در فضا در زر
سيا.دشويم مقاين در سيستم با موجوديهاستميسه

ب خود ازيجاههمرده فرياستفاده فيک جهتيکيزيم
فضايا برايجاد ازيهادادهيسازمرتبطيکنترل اسکن
فري نوريک استيم جسته ترتيبد.بهره حذفين با ب
فيفر نقاياريبسيکيزيم از اي در موجود سيص هاستمين
ب رفتياز خواهند محدوديبرا.ن اشيمثال ابعاد اءيت

نگهدار و حمل اسکن، هندسيفريمورد ويکيزيفيم
فرين مزاحمت مهمتريز از سطوح اسکن در نيم

بايشيپيهاستميسيهاتيمحدود همرده بهOLSن
م نمونهي)۱(شکل.روديشمار بعدک سه باياسکنر

فيفر توسطيکيزيم گرد]۱[که رايارائه است نمايشده
شکليهمچن.ددهيم ستميسيکليشما)۳(و)۲(ن

رايطراح .ددهيمارائهشده

دودرمشخصهندسهباميفردوبهمراهيبعدسهاسكنر-1شكل

ازيدورببهنسبتمتفاوتعمق برگرفته ]1[ن

آنOLSاسكنر-2شكل اجزاء و
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س-3شكل عملكرد OLSستمينحوه

مثلث اصل ليبندطبق برايبا نييتعيزر
سه ليبعدمختصات خط توسط شده روشن نقاط زرياز

ليوضعيدبا صفحه باشديت معلوم اسکن لحظه در .زر

ليايبرا صفحه دو از کار افقين بهيزر نسبت ثابت
گرفيدورب بهره من سهيبنابرا.شوديته مختصات يبعدن

رو نقطه تعيايهر قابل خط دو استيين تقاطع.ن با
عمود ايخط فضايبا در خط دو ميتصوين توانير

بعد سه ليمختصات صفحه به متعلق نقطه دورانيدو زر
ب فضا در اسکن از لحظه هر در را آوردهکننده .دست

کاف موقعيحال سهيست سوميبعدت برينينقطه واقع ز
ل تعيصفحه دوار وضعييزر تا گردد لين صفحه دريت زر

شود محاسبه قابل ميا.فضا سوم نقطه نقطهين ياتواند
تماميرو در که باشد دوران دريمحور دوران حاالت

است ثابت پارامترهايبنابرا.فضا برايين دادهيتوليکه د
چنيبعدسه سيتوسط شاملينيستمين است، :از

ليارامترهاپ-۱ صفحه دو سيمعادله در ثابت ستميزر
ش ا(ئيمختصات سيدر دوربينجا مختصات )نيستم

سه-۲ صفحهييشيبعدمختصات بر واقع سوم نقطه
آنيل دوران محور و .زر

دوربيبراسيکاليپارامترها-۳ دريون استفاده جهت ن
تقاطع .معادالت

دوبعد-۴ نقاطيتصحيريتصويمختصات شده ح
خطوط افقيلتقاطع ليزر عموديبا .يزر

دوبعد-۵ نقاطيتصحيريتصويمختصات شده ح
ل خط به عموديمتعلق توليزر دادهيجهت يهاد
بعد سه ياسکن

تصويسوا تقاطعيريمختصات نقاط از اعم نقاط
ل خط بر واقع نقاط توسطيو که پردازشيهاروشزر

حيريتصو عمليدر بين اسکن مهات ند،يآيدست

نيدياپارامتره مورد برايگر نديفرايطيمدلسازياز
تعيبراسيکال مييون .دشونين

سيبراسيکال-٣ OLSستميون

سيبراسيکال بيون مدلساز بدستهستم منظور
پارامترها نيآوردن مدلسازيمورد آنياز توسط

ا.باشديم کاليدر راستا سيبراسين شاملOLSستميون
دوربيبراسيکال خود عکسبرداريون کالينوين ونيبراسيز

ل بيصفحات ثابت درهزر آنها معادله آوردن بدست منظور
شيس مختصات ن)نيدورب(ئيستم آوردنيو بدست ز

ل صفحه بر واقع نقطه رويمختصات دورانيزر محور
تب.باشديم به ادامه اييدر خواهين بخش سه مين

.پرداخت

دوربيبرسيکال-۳-۱ نيون

کال دوربيبراسيجهت ايون سلفن روش ز
مورديبراسيکال روابط که است شده گرفته بهره ون

خطي هم شرط معادالت سرشکني، روش اين در استفاده
معادالتاست اين به رياضي ترم نمودن اضافه با که
نقاطمي زميني مختصات محاسبه با همزمان توان

نيز را تصوير در موجود اعوجاجات و خطاها کنترل،
ر آنها و نمود نمودمدوله حذف رياضي صورت به در.ا

جهت خطي هم شرط معادالت اين از صورتيکه
دوربين کاليبراسيون شود، استفاده اشعه دسته سرشکني

مي را استفاده مورد باعکسبرداري مناسبتوان دقت
نمود .محاسبه
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رابطه شعاعي k1-k3باالدر اعوجاج وضرايب
p1-p2ايضرا مماسب عدميضراB1-B2ويعوجاج ب

محورها ميتعامد .باشنديمختصات

کاليهاروش-۳-۲ صفحهيبراسيموجود ون

زريل
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ليبراسيکال صفحه شامليون معادلهيزر افتن
ل سيصفحه در شيزر مختصات استيستم کل.ئ طور يبه

شي نقاط کاليافتن برايبراسيئ سييون مبتنيک يستم
ساخت نور بيبر عنوانافته پيه مسئله باقيچيک يده
است ه.مانده لزوما که کاليچرا نقاط ونيبراسيچگاه

دقيش روشنيئ محل در ساختالگویيسازقا افتهينور
نم ا.رنديگيقرار روشياز اغلب رو سعيهان بريموجود
مختصاتيبازساز بعدنقاط سه دريغيدار خط هم ر

ل بيصفحه تا داشته قادهزر آن تعواسطه به معادلهيير ن
ل گردنديصفحه ا.زر روشيدر راستا يمتنوعيهان

کال جهت مختلف افراد سيونيبراسيتوسط نوريک ستم
نمودهيساخت ارائه .اندافته

تارها-۳-۲-۱ ميمستقيروش

تارها روش چنديمستقيدر بسيم تار نازکين ار
غهب شدهيصورت ثابت فضا در صفحه هم صفحهر و اند،

ايليننورا به تابيزر تارها نقاطين در را آنها و شده ده
م روشن ا.سازديتقاطع نقاطياز عنوان به تقاطع نقاط ن

ميبراسيکال استفاده ازيبنابرا.شوديون دين روش گريک
بعديريگاندازه سه ژئودتيمختصات روش کيمثال
ايموقع فضايت در نقاط تعيشين مييئ به.گرددين بنا
اساسيا]۲[نظر نقص دو روش نديفرا)۱:داردين

بعديبازساز سه وقتگيبسينقاط پيار و ويچير است ده
کميط نقاط رو)۲.گردنديميبازسازيآن نشانه يدر

نوران نقطه ژئودتيبه روش بايتوسط است ممکن ک
مينظينقطه استخراج سنسور در که آن گرددير

باشد داشته .اختالف

ز-۳-۲-۲ ياگگزيروش

ز شبيبسيگزاگيروش استيار قبل روش به ه
ا در بجايمنتها تارهاينجا از ازيمستقياستفاده کيم

زيش ليگزاگيئ نور شکست و است شده گرفته زريبهره
لبههب با برخورد شيايهاواسطه راين نظر مورد نقاط ئ
ميا نيا.دينمايجاد روش نقاين روشيشبيصيز به ه

داريمستقيتارها .]۳[دم

فضايروشخط-۳-۲-۳ در معلوم صفحه ا

برا که معلوم خط روش توسطياوليدر بار ]٤[ن
گرد تعداديارائه متناظريد، با که فضا در معلوم خطوط

تصو نقاط ماتريرينمودن معلوم خطوط بر سيواقع
فضايترانسفورماس از فضايتصويون به تعيشير نييئ

ا.گردديم حداقليدر به روش نن معلوم خط ازيشش
آن.باشديم از هم]٥[پس روشياز مفهوم نامين به

ا در که نمود ارائه را فضا در معلوم هميصفحه روش ن
داراين که متعدد صفحات به فضايوضعياز در معلوم ت

ضرور .استيهستند

ناهمساز-۳-۲-۴ نسبت ١روش

دريا ناهمساز نسبت شرط اساس بر که روش ن
هنيتصاو با پرسپکتر نقاطيدسه که است، شده نهاده بنا و
نيبراسيکاليبعدسه مورد بسيون نحو به دقياز يقيار
مييتع مختصات شيبد.گردندين منظور ئين
سهيبراسيکال ويستيبايبعدون دو صفحهيشامل سه ا

چن ساختن که باشد هم بر شيعمود بسين ويئ مشکل ار
بوديهز خواهد بر .]۶[نه

توجروش-۳-۲-۵ با شرطيصفحات و نامعلوم ه

ناهمساز نسبت

ا ازيدر روش شين عنوان به صفحه ئيک
ميبراسيکال گرفته بهره ا.شوديون از ايپس نينکه

کال دريبراسيصفحه بار دو حداقل و آزاد طور به ون
اندازه مختصاتيليريگمحدوده شد، جابجا اسکنر زر

غيبعدسه نينقاط مورد خط هم واقعير لاز صفحه زريدر
مييتع ا.گرددين ناهمسازيدر نسبت شرط از روش ن
بعديبرا سه مختصات ليمحاسبه خط تقاطع زرينقاط

رو کاليبر گرفتهيبراسيصفحه قرار استفاده مورد ون
بااليا.است دقت اگرچه روش نقاطيين تعداد اما دارد
افزايتول امکان و بوده محدود مرحله هر در شده آنيد ش
سختب براين.استممکنيه صفحهيساختيز ک

دقيبراسيکال بايون اهدافق نيد جانمايمورد گردنديياز
بس هزيکه و مشکل بودنهيار خواهد .]۲[بر

توج-۳-۲-۶ با نامعلوميروشصفحات ه

توسطيا که روش گرد]۷[ن ماننديارائه است ده
از قبل شيروش عنوان به صفحه کاليک بهريبراسيئ هون

ا.رديگيم برايبا که تفاوت سهين مختصات محاسبه

1 Cross ratio 
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ليبعد خط بر واقع روينقاط بر کاليزر ونيبراسيصفحه
نيازين ناهمساز نسبت شرط از استفاده خوديبه از و ست

کال برايبراسيصفحه پارامترهايون آوردن يبدست
ل ميصفحه استفاده کاليا.شوديزر روش ونيبراسين

آزاد درجه براييبااليبواسطه پارامترهايکه يمحاسبه
ل ايصفحه ميزر نيجاد و جانمايازيکند برهدفييبه

کاليرو بسيبراسيصفحه دقت ندارد خوبيون دريار
ديمقا با روشيسه داردگر .ها

ضلع-۳-۲-۷ چهار از استفاده يروش

ا ازيدر روش شين کاليک ضلعيبراسيئ چهار يون
م گرفته دريبهره که هشود ايآن اضالع از کدام نيچ

ضلع نيچهار عمود هم به اينسبت و دريستند اضالع ن
همد فضا در نقطه نموديسه خواهند قطع را معلوم.گر با

ا گوشه چهار مختصات ضلعيبودن چهار مختصاتين
ن تقاطع نقطه ميسه معلوم سه.گردديز لبه هر در پس

دارد وجود معلوم خط هم بايبنابرا.نقطه خطن برخورد
ايل با شيزر ضلعين چهار لبه دو در تقاطع دو حاصليئ
ميم که شرطيشود از استفاده با ناهمسازتوان نسبت
ايبرا مختصات جستيمحاسبه بهره نقطه دو نيبنابرا.ن
بعديم سه مختصات ليتوان صفحه از نقطه دريدو را زر

موقع شيهر از کاليت تعيبراسيئ نمودييون رويا.ن شن
گرديپ]٨[توسط استيشنهاد .ده

ليبراسيکال-۳-۳ ثابت صفحات سيون ستميزر

OLS

برا استفاده مورد صفحهيبراسيکاليروش دو ون
سيل در رفته بکار ثابت اندکOLSستميزر دريبا تفاوت

پارامترها محاسبات ليروش روشيصفحه مشابه زر
توج با نامعلوميصفحات توسطيا.استه که روش ]۷[ن

گرد ازيارائه است شيده عنوان به صفحه ئيک
ميبراسيکال بهره سهيبرا.رديگيون مختصات محاسبه
ليبعد خط بر واقع روينقاط بر کاليزر ونيبراسيصفحه

نقاط صفحههدفاز بر آوردنيبرامرجعواقع بدست
ليپارامترها ميصفحه استفاده روشيا.شوديزر ن

بيبراسيکال درجهون آزادواسطه براييبااليه يکه
پارامترها ليمحاسبه ايصفحه ميزر نيجاد و بهيازيکند

روهدفييجانما کاليبر دقتيبراسيصفحه ندارد ون
خوبيبس مقايار ديدر با روشيسه داردگر .ها

پ ازيايسازادهيجهت روش صفحهين ک
شامليبراسيکال توزيانقطهاهدافون بهرهيبا مناسب ع

شد استگرفته شامل.)۴شکل(ه که اول مرحله
دوربيبراسيکال سهاستنيون مختصات نقاطبعد، ي

کاليروهدف دريبراسيصفحه سيون مختصاتيک ستم
پارامترهايارياخت همراه دوربيبراسيکاليبه نيون

م .گردنديمحاسبه

هاي-۴شکل تارگت همراه به اي صفحه کاليبراسيون فيلد تست
آ روي اي بهنقطه تابيدن حال در ليزر صفحه و مناسب توزيع با ن

است شده داده نمايش .آن

نقاط مختصات بعد مرحله ازهدفدر استفاده با
خارجيتوجيپارامترها سيدوربيه به مختصاتين ستم

ميدورب منتقل .گردندين

)2(
)(* icici TPwRP −=

ا رابطهيدر تارگتn×1سيماترPciن مختصات
سيترانسفورم از شيافته مختصات سيستم به ستميئ

دورب وضعيمختصات در کهiتين نقاطnام هدفتعداد
ساهدافمختصاتn×1سيماترPwواست ستميدر

ش ويمختصات يدورانيپارامترها۳×۳سيماترRciئ
خارجيتوج عکسبرداريدوربيه لحظه در وضعين تيدر

iو دوربيپارامترها۳×۱سيترماTiام دريانتقال ن
عکسبردارiتيوضع .استيام

بعد مرحله سهيدر نقاط به صفحه واقعيبعدک
کال صفحه ميبراسيبر داده برازش پارامترهايون و يشود

طريا از صفحه کمترين ميق برآورد مربعات .گرددين
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ا رابطهيدر اصليحاو۳×۱سيرماتpaن پارامتر يسه
صفحه دراn×1سيماترDو(A,B,C)معادله هايبا يه

وابستهي پارامتر صفحهDکسان .استمعادله

کال صفحه معادله تقاطع با ويبراسيسپس ون
دوبعد مختصات به مربوط مختصاتيريتصويروابط ،

ليش خط نقطه هر کاليئ صفحه بر واقع ازيبراسيزر ون
م۴رابطه .گردديمحاسبه
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ا در صفحهيپارامترهاA,B,C,Dنجايکه
سيبراسيکال در دوربيون مختصات ويستم (x, y)ن

تصح تصويمختصات شده ويريح  ,Xlw, Ylw)نقاط

Zlw)ش سيمختصات در خطوط به متعلق نقاط ستميئ
دورب ويمختصات کانونfن .استنيدوربيفاصله

ميبنابرا سهين مختصات خطيبعدتوان بر واقع نقطه هر
رويل که کاليزر رايبراسيصفحه است شده واقع ون
نمودييتع سه.ن مختصات به بعد مرحله نقاطيبعددر

ل صفحه بر موقعيواقع دو در حداقل که مناسبيزر ت
کال تعيبراسيصفحه شدهييون روشياندن به صفحه ک

مربعاتيکمتر من داده دريبرازش آن معادله که شود
دوربيس مختصات استيستم شده معلوم .ن
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ا روابطيدر پارامترها’paن صفحهياصليشامل
و(’A’,B’,C)زريل آمده يحاوn×1سيماتر’Dبدست

ليريمقاد صفحه وابسته پارامتر ويکسان نقاطnزر تعداد
ليبعدسه خط به ويمتعلق خطوطPlwiزر مختصات ها
بازسازيل سيزر در دوربيشده مختصات دريستم ن

مiتيوضع .باشنديام

ليبراسيکال-۳-۴ صفحه دواريون زر

ليبراسيکال صفحه شامليون دوار افتنيزر
نقطه ليامختصات صفحه و دوران محور بر زريواقع

تمام در که آن به ثيمتصل دوران درحاالت تا بماند ابت
ا توسط بتوان اسکن از مرحله نقطهيهر دو و نقطه ن

ل خط تقاطع از ليحاصل خط دو و دوار افقيزر ثابت يزر
پاييباال لينييو صفحه تعيمعادله فضا در را دوار نييزر
.نمود

آنجا تقاطعيياز بايکه خط تنهايک صفحه ک
لي صفحه و دوران محور و است نقطه هموايک رهزر

م ثابت هم به دريبنابرا.باشندينسبت که همانطور ن
م۵شکل کافيمشاهده وضعيشود سه در حداقل تيست

ل صفحه بازسازيمختلف را دوار ايزر و سهينمود ن
ا تقاطع حاصل و داد قطع هم با را صفحهيصفحه سه ن

بود خواهد نظر مورد نقطه .همان

ص-٥شکل با ليزر دوران محور درتقاطع ليزر فحات
متفاوتوضعيت دوراني هاي

همانيبرا توسط ابتدا تقاطع نقطه محاسبه
کال ليبراسيروش صفحه برايون که ثابتيزر صفحات

شديس استفاده ل.ستم حالتيصفحات هشت در زر
دورانيمتما تعيبازسازيز آنها معادله مييو .گردندين

کمتر روش از استفاده با مختصيسپس مربعات نقطهن ات
ا آزاديتقاطع درجه پنج با صفحات مين .دشويمحاسبه
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باال رابطه صفحاتPintدر تقاطع نقطه مختصات
ويل صفحاتياصليپارامترهاn×3سيماترpa’1:nزر
وضعيل در بازسازيهاتيزر که ويمختلف است nشده

بازساز صفحات ويتعداد يحاوn×1سيرمات’Dشده
هايدرا پارامترهاينظيه صفحاتير .استوابسته
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ا ادامه ميدر که است مطرح سوال انحرافين زان
ل تا)α(زريصفحه باشد چقدر دوران محور به نسبت

مناسب دقت با تقاطع گرددييتعينقطه منظوريبد.ن ن
م سه با تقاطع گردينقطه محاسبه انحراف مسلما.ديزان

حالت انحرافيمکهيدر تقاطعيبسαزان است، کم ار
مستحکم هندسه در آمده نميبدست ويمحاسبه گردد

راستا خطايدر دوران مولفهيمحور در Yمختصات

ميافزا همراه۱جدول.ابدييش به تقاطع نقاط مختصات
ازيهامولفهيخطا حاصل آمده بدست نقطه مختصات

اصل قطر عناصر وريماتريجذر کوريس انسيانس
نشان را شده محاسبه مجهوالت وزن مقدار و مجهوالت

براهب.دهديم مشاهدات هندسه ضعف برآورديواسطه
مyپارامتر ميمشاهده که خطايشود استخراجيزان

مقاyمختصات در تقاطع دينقطه مولفه دو با گريسه
بيبس استيار افزايهمچن.شتر با مين انحرافيش زان

ل دوران دقيمحور راستازر در تقاطع نقطه استخراج يت
Yميافزا درين.ابدييش مجهوالت وزن مشاهده با ز

ميا)۱(جدول حاصل نکته مولفهين که باXشود
بس باالياعتبار ساييار به مولفهينسبت محاسبهر ها

استيگرد مولفه.ده جهت به توجه اXبا سيدر ستمين

بعد سه مختصات محاسبه در را باز فاياينقش
ا وزن بودن باال نمود، بسيخواهد مولفه مطلوبين ار

.است

د اينکته نميگر مينکه ليتوان صفحه انحراف رايزان زر
از دوران محور به معينسبت مقدار داديافزاينيک .ش

با که ليافزاچرا صفحه انحراف دورانيش محور از ،زر
ل تابيخط رويزر شده شيده متناسبيسطح رفته رفته ئ
م ديبا محدوده از انحراف دوربيزان سيد خارجين ستم

محدود باعث و شيشده ابعاد در توسطيت اسکن قابل ئ
شدOLSستميس ا.خواهد بياز اينرو وضعين دو تين

خطايميعني تقاطعيزان ننقطه محدوديو ابعاديز ت
ساز گرددييستيباياسکن برقرار تعادل .ک

کاليابيارز-٤ ونيبراسيدقت

ل ثابتيصفحه زر

کاليابيارزيبرا ليبراسيدقت صفحات زريون
موقعيبازساز دو در ليشده، خط متفاوت رويت يزر

کال هايبراسيصفحه داده که شده تابانده آنيوضعيون ت
کال محاسبات نمويبراسيدر شرکت مختصات.کندين

ل خط از آمده پارامترهايبدست توسط ونيبراسيکاليزر
پارامترها از آمده بدست مختصات صفحهيوضعيبا ت

مقايل خطايزر و شده جدوليسه در است)۲(آن .آمده

کليابيارز-٥ ستميسيدقت

اسکنر

ارز پيسيابيجهت اسکنر صفحهOLSيشنهاديستم
آزمونيم ا١دان کالمورد در دريبراسيستفاده را آن ون

و نسه مختصات و نموده اسکن متفاوت لضعيت زريقاط
پارامترها توسط شده سيبراسيکالياسکن بايون را ستم

ل نقاط ميمختصات صفحه تقاطع با که ويزر آزمون دان
مقايتصو شده، حاصل گردير استيسه )۳(جدول.ده

آمارينتا ايج از ارزيحاصل نشايابين مرا .دهدين

توليفيکيابيارز-٦ نقاط ديابر

س توسط اسکنريشده ستم

ارز منظور توليفيکيابيبه نقاط ابر مجسمهيت از شده، د
تقريباستان ابعاد با ويسانت۴۰×۱۵يبيفروهر کيمتر
گچيتند تقريس ابعاد )۶شکل(متريسانت۳۰×۳۰يبيبا

شد خطوط.استفاده ايتعداد اسکن در شيکه دو ءين

1 Test field

مولفه-1جدول وزن و دقت ميزان و دوران محور با ليزر صفحه تقاطع نقطه انحرافمختصات ميزان افزايش با متناسب αها

WZWYWXδZδYδXZ(mm)Y(mm)X(mm)Rotation(αo
)

١٢٩.٢٨١٠]١.١٠٨٢.٢]١_.١]٢٩.٨]٨٢.٠١٠.٩]]١.٢]١٧.٣

_.`٠٢٠_.٨١٣٢`.٨٣١٢].٢]__.٣١٩.٨١١`.٢٢.٣٧٣٢٩.٠٩٠

[.٠]٠`.٢_٣.٧٠١٣١.٨٢١]__.٣٩٠.]١١_.٠]٣.٣`٢_`.٣٠٠
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شده ترتبرداشت به برااست۲۸۶و۵۰۰بياند يو
حدود در آنها از کدام هر برداشت۵۵۰اسکن نقطه هزار

است اش.شده از اسکنر حدوديفاصله در فوق مترياء ک
ترت۸و۷يهاشکل.است رنگيبه نقاط ابر مدليب و

بعد ميسه نشان را مدليتهجهت.دهديمربوطه يهاه
درينما داده تول)۱۰(شکلش نقاط ابر شدهي، د

مثلثيبندمثلث که طريهاشده از عکسيآن دريق که
آغاز از قبل و رنگفرايندابتدا است شده گرفته اسکن

.اندشده١يزيآم

د که گونه ميهمان اشيده خوبيشود به نظر مورد وياء
تفکيکبا شدهتوان اسکن آنجا.اندمناسب از کهييالبته

ازيهااسکن فقط شده تهيانجام منظر شدهيک انده
خاليبرخ بينقاط خطوطيدر ت(ن دهيد)رهينقاط
ا.شوديم افزايبا امکان حال تفکيکشين حدتوان تا

ن نيمورد بياز فاصله کردن کم با وجوديز اسکن خطوط ن
برخ.دارد وجود تيالبته ديمناطق عدم جهت به ديره

ناپذيل اجتناب آنها در ايبرا.استريزر مشکل،يرفع ن
تمام دنييهاستميسيهمانند در نيکه دارد وجود بهيا از

مختلف مناظر از اسکن .استانجام

گينت-٧ يريجه

ا سيدر ارائه ضمن مقاله سهين اسکنر يزريليبعدستم
بOLSيشنهاديپ ويو کاليهايژگيان به ونيبراسيآن

ا سيکامل شدين پرداخته فرايا.ستم ونيبراسيکالندين
اصل بخش سه کاليدر دوربيبراسيشامل صفحاتيون ن،

ليل صفحه و ثابت شديزر انجام دوار نديفرايط.زر
اجزايبراسيکال برايسيون امکانيتماميستم پارامترها

آزاد درجه با ايمحاسبه گرديمناسب تايجاد د
قابليپارامترها ارزيمذکور باشنديابيت داشته .هم

ا فريسپس سهيان در کالراهبردند ليبراسيدقت زريون
کال دقت و ليبراسيثابت نيون و کننده دوران دقتيزر ز

ل صفحه تقاطع نقطه دقت باياستخراج دوران محور با زر
مييتغ زاوير صفحهيزان به نسبت دوران محور انحراف ه
ارزيل مورد گرفتيابيزر ارزينتا.قرار نشانيابيج ها
کاليم که سيسبرايدهد دقتيون عهده از توانسته يستم

چن از سيکه مييهاستمين استيانتظار برآمده .رود،

بعديس سه مدلساز بودنOLSيستم دارا بعلت
نيزيهامولفه فرايازمندياد کاليک نسبتايبراسيند ون

1 Render 

استيچيپ ع.ده کاليدر انجام با حال بدستيبراسين و ون
پارامترها نيآمدن برايمورد يبعدسهيلسازمدياز

س پيتوسط مرتبطيفرايتماميشنهاديستم يسازند
نيهاداده بدون شده اضافياسکن منبع به فضاياز يدر
شديتصو خواهد انجام .ر
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)متريسانت٣٠×٣٠(يگچسيتند فروهر باستاني )متريسانت٤٠×١٥(مجسمه

ارزيابي-٦شکل جهت شده اسکن OLSاشياء

)متريسانت٣٠×٣٠(يگچسيتند فروهر باستاني )متريسانت٤٠×١٥(مجسمه

توسط-٧شکل شده تهيه نقطه شدهOLSابر گرفته عکسهاي از شده استخراج واقعي رنگ همراه به

فروهر باستاني )متريسانت٤٠×١٥(مجسمه )متريسانت٣٠×٣٠(يگچسيتند

بعدي-٨شکل سه شده(مدل بندي مثلث نقاط واقعي)ابر رنگ همراه به
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چکيده

پهنهنقشه زمينهاي خطر زمينبندي پراكندگي و خطر مورد در ارزشي با اطالعات ميلغلغزش، ارائه قابلزش كه دهند
برنامه در شبكهريزياستفاده توسعه روستايي، شهري، توسعه وهاي حياتي نقشه.است...هاي تهيه در حساسيت و دقت اينرو از

پهنه زمينهاي خطر استبندي ضروري امري امکاناتي.لغزش به توجه با مكاني اطالعات سامانه از اختياردرکهاستفاده
نتيجهدروبردهباالخطرهاينقشهدررااعتمادقابليتدهد،ميقرارزمينمديريتهايخروجيوهاتحليلزمينهدرکاربران

هايپهنهمرزتعيينبنديپهنهنقشههرتهيهدراساسيمراحلازيكي.نمايدميايفارامهمينقشگيريتصميمفراينددر
اطالعاتسيستمتوانمنديتبيينمقالهاينارائهازهدف.استلغزشزمينخطرتانسيلپداراينواحيشناساييمنظوربهخطر
ايندر.استسنتيهايروشبهنسبتلغزشزمينخطربنديپهنههاينقشهدرخطرهايپهنهمرزتردقيقتعييندرمكاني
كههيستوگرامينمودارشكستنقاطازادهاستفوخطراعدادمساويتقسيميعنيخطرهايپهنهمرزتعيينروشدوراستا
قرارارزيابيومطالعهموردلرستاناستانلغزشزمينخطربنديپهنههاينقشهرويبردهدميارائهمكانياطالعاتسامانه
ازاستفادهبامتغيرهتکآماريروش،راهنماپيشنهادي:روشسهباو١:٢٥٠٠٠٠مقياسدرمذكورهاينقشه.استگرفته
روشنتايج.استشدهتهيهفازيهايمجموعهازاستفادهومعمولدهيوزن مرزارزيابي تعيين براي استفاده مورد هاي
خطرپهنه كههاي نمود نمودهعملترموفقخطر،اعدادبنديگروهدرهيستوگرامنمودارشکستنقاطازاستفادهمشخص
نقشهاست ازو حاصل استبابنديپهنههاي برخوردار باالتري صحت و دقت از روش .اين

.لرستاناستانفازي،منطق،هيستوگرامبندي،پهنهمكاني،اطالعاتسامانهلغزش،زمين: كليديواژگان

رابط* نويسنده
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مقدمه-۱

را فناوری پيشرفت به توجه با وانهيامروزه ای
درسامانه آنها از فراوانی کاربردهای مکانی، اطالعات های
زميزمينه زيستنهاي مطالعات منابعشناسي، محيطي،

تربيت، و تعليم جنگلداري، کشاورزي، آبخيزداري، و آب
غ و صنعت تجارت، شهري، مطرحيکاربردهاي ره،

زمين.استشده زمينه در آن كاربردهاي از شناسييكي
نقشه طبيعيتهيه بالياي و حوادث .استهاي

شلغزشزمين محسوب طبيعي بالياي جمله از دهها
مالحظه قابل مالي و جاني خسارات ساله هر بهكه اي

مي وارد بشري خطر،.آورندجوامع از اجتناب راستاي در
بهلغزشزمين شايد سنجشها، قابل مستقيم ترينطور

باشد خطر نقشه.نوع پهنهتهيه زمينهاي خطر بندي
راستا همين در باال خطر با مناطق تعيين براي لغزش

مي زمينپهنه.ردگيصورت خطر يعنيبندي لغزش
بهتقسيم زمين طبقهچندبندي و اينبنديمنطقه

درجه برحسب لغزشمناطق از ناشي بالقوه يا واقعي خطر
دراليه که زمين، سادههاي با تأثيرکل نحوه در وسازي

بهامتياز ايجاددهي دامنهعوامل ناپايداري همراهکننده اي
تهي.است از نقشههدف پهنهه خطرهاي بندي
مناطقزمين شناخت براي علمي کاوش بر عالوه لغزش

به هستند، مواجه خطر اين با که آوردنمختلفي دست
تصميم و رفتارها بتواند که است هايگيرياطالعاتي

به را خطر اين از متأثر مختلف درگونهعناصر که اي
پد اين از ناشي خسارات کاهش به منجر يدهنهايت

دهد قرار تأثير تحت شود، نقشه.طبيعي اين كه آنجا از
زمين پراكندگي و خطر مورد در ارزشي با اطالعات ها،

مي ارائه برنامهلغزش در استفاده قابل كه هايريزيدهند
شبكه توسعه روستايي، شهري، وتوسعه حياتي ...هاي

نقشهمي تهيه در حساسيت و دقت پهنهباشند، بنديهاي
زمين استخطر ضروري در.لغزش اساسي مراحل از يكي

پهنهتهيه نقشه صحتهر و دقت كه هاينقشهبندي
آمدهبه مرزدست تعيين است، آن از متأثر هايپهنهنيز

است پهنه.خطر مرز تعيين براي واحدي روش تاكنون
از مهم اين براي محققين اغلب و نشده تدوين خطر هاي

تروش مانند استفادههايي خطر اعداد بازه مساوي قسيم
مي عمل خودشان شخصي قضاوت اساس بر يا نمايندو

اين مطالعه اين نتايج طبق بر روشكه دقتگونه از ها

هستند برخوردار توجه.كمتري با مقاله اين ارائه از هدف
تحليل زمينه در مكاني اطالعات سامانه که امکاناتي هابه

خروجي زو مديريت قرارهاي کاربران اختيار در مين
پهنهمي در سامانه اين توانمندي تبيين خطردهد، بندي

بهزمين و پهنهلغزش مرز تعيين باخصوص خطر هاي
روش به نسبت باالتر، توسطدقت تاكنون كه هايي
مي قرار استفاده مورد استمحققين است، نتايج.گرفته

مي نشان مطالعه ازاين استفاده كه اطالعاتدهد سامانه
پهنه مرز تعيين براي بهمكاني خطر دقتهاي ومراتب

نقشه در را اعتماد پهنهقابليت خطرهاي بندي
درزمين را سامانه اين از استفاده لزوم و برده باالتر لغزش

پهنه يك مراحل ميكليه نشان .دهدبندي

مطالعاتيمنطقهانتخاب-٢

خاصوقعيتمدرايرانكشورگرفتنقرار
ازبرخورداريكناردرتااستشدهموجبجغرافيايي

تنوعمانندجغرافياييوطبيعيفردبهمنحصرهايمزيت
ازناشيطبيعيمخاطراتازمحيطي،زيستواقليمي

مساحتبالرستاناستان.نباشدبدورنيزموقعيتاين
مستعدترينازيكيمربعکيلومتر۲۸٢٩٤حدود
عنوانبه(لغزشزمينپديدهحيثازشوركهاياستان
.رودميشماربه)طبيعيخطراتترينپرمخاطرهازيکي

منفردلغزشولغزشيپهنه٢٧٠ازبيشاستانايندر
بهرازياديهايخسارتکه]١[استشدهدادهتشخيص
وشدهموجبهاجادهوکشاورزياراضيروستاها،
گرفتنقرار.استدهنموايجادرازياديسطحيفرسايش
گواهاستانايندر»سيمره«جهانلغزشزمينبزرگترين

%٨/٤نيزمساحتيلحاظبه.استآنخيزيلغزهازخوبي
.استلغزشدرگيراستانکلمساحتاز

برمؤثرعواملانتخابوشناسايي-٣

لغزشزمينايجاد

شرايطمانندمتعدديعواملکليطوربه
وهوايي،آبشرايطوپوگرافي،توضعيتشناسي،زمين
لغزشزمينوقوعبراحتمال...وزيرزمينيآبشرايط
هردربنديپهنهمراحلمهمترينازيكي.گذاردميتأثير

كاراينكهاستعواملاينانتخابوشناساييمطالعه
شرايط.گيردصورتمختلفهايروشوسيلهبهتواندمي
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نقشنيزمنطقهعهمطالازاصليهدفومقياسمنطقه،
.داردلغزشزمينايجاددرمؤثرعواملانتخابدرمهمي

اطالعاتيهاياليهتعيينبرايمذکور،مواردبهتوجهبا
نظرموردمقياسدرنظرگرفتنبالرستاناستان

کارهاياساسبرومنطقههايويژگي،)١:٢٥٠٠٠٠(
نقشهمقايسهومهندسيقضاوتمشابه،تحقيقاتي

كهعواملينقشهبامنطقههايلغزشزمينشپراکن
هالغزشزمينوقوعاحتمالمحاسبهدررسيدمينظربه
عاملپنجباشند،داشتهمؤثرترينقشمنطقهايندر

زلزلهوبارندگي_شيبجهت_شيب_شناسيزمين
درلغزش،زمينايجاددرعواملمؤثرترينعنوانبه
دراستفادهمنظوربهعواملاينازكدامهروگرفتهنظر
شدهبنديطبقهلغزش،زمينخطربنديپهنههايروش
هاياليهاينشدهبنديطبقههاينقشه)١(شكل.است

.دهدمينشانرااطالعاتي

لغزشزمينخطربنديپهنه-٤

سامانهمحيطدرلغزشزمينخطربنديپهنه
.گيردميزيرصورتمراحلطيمكانياطالعات

اطالعاتورود.١
اطالعاتتحليلوتجزيه.٢
بنديپهنههاينقشهصورتبهخروجيتهيه.٣

اطالعاتورود-١-٤

اليه سري يک اطالعاتيشامل هاينقشه(هاي
اليه)پايه اين تمامي سيستمکه و شده رقومي ها

است شده انتخاب المبرت آنها کليه.مختصات فرمت
استاليه برداري نيز ).١(جدولها

اطالعاتتحليلوجزيهت-٢-٤

ايجاددرموثرعللشناساييکههمانگونه
است،اهميتحائزهالغزشزمينمطالعهدرهاناپايداري

تلفيق اينبهدهيوزنچگونگيواطالعاتيهاياليهنحوه
يلتحلمراحل.استبرخوردارايويژهاهميتازنيزعوامل

ترتيباطالعات اليهزيربه روی اعمالیالعاتاطیهابر
.استشده

اليه-١جدول شدهمشخصات استفاده اطالعاتي هاي
منبعمقياسنقشه

١:٢٥٠٠٠شيب
DEMنقشه از شده توپوگرافيتهيه هاي

زمين(١:٢٥٠٠٠ )شناسيسازمان

شيب ١:٢٥٠٠٠جهت
DEMنقشه از شده توپوگرافيتهيه هاي

زمين(١:٢٥٠٠٠ )شناسيسازمان

لرزهزمين
١:٢٥٠٠٠

٠٠

پهنه زميننقشه نسبي خطر ايرانبندي در لرزه
شده تحقيقاتومطالعاتمرکز(تهيه
)ايرانمعماريوشهرسازي

بارندگي
١:٢٥٠٠٠

٠
ايرانبارشهمهايمنحنيشدهرقومياليه
)تهراندانشگاهجغرافياييمؤسسه(شدهتهيه

شناسيزمين
١:٢٥٠٠٠

٠

رقومي زميناليه اسشده مقياسشناسي در تان
شده١:٢٥٠٠٠٠ بين(تهيه الملليپژوهشگاه

)زلزله

کاري-١-٢-٤ واحدهاي تشکيل

روش نوع سه كاري واحدهاي تشكيل براي
و مزايا سري يک داراي هرکدام که داريم واحدبندي

هستند و.معايب شيبي واحدبندي منظم، واحدبندي
طبيعي مزاي.واحدبندي به توجه با مطالعه اين ودر ا

روش اين از كدام هر كه درنظرمعايبي با و دارند ها
روش و منطقه شرايط برايگرفتن استفاده مورد هاي

مناسبپهنه دقيقبندي، و مقياسترين براي روش ترين
ترکيبي١:٢٥٠٠٠٠ يا طبيعي واحدبندي روش ،

است شده داده گرچه.تشخيص واحدبندي نوع اين
زياد بسيار تعداد ايجاد وموجب کوچک واحدهاي از ي

مي واحدبندينامنظم به نسبت و دارايشود ديگر هاي
بهپيچيدگي ولي است محاسباتي توسعههاي علت

قابل مشکل اين جغرافيايي اطالعات سامانه
استصرفنظر .]٢[کردن

پلي اليه پنج کاري واحدهاي تشکيل گونيبراي
زلزمين و بارندگي شيب، جهت شيب، رويشناسي، زله

مي انداخته واحدهايي.شونديکديگر ايجاد آن نتيجه
هموژن مذکور عامل پنج نظر از که مرحله.استاست در

پيش فيلتر ميبعد اعمال شده واحدهاي(شودبيني ادغام
از کمتر مساحت مجاور٢٥٠٠٠٠با واحدهاي در مترمربع

نامنظمبه و كوچك واحدهاي حذف ترکيب).منظور از
ال مذکور،پنج بعد٧٨٧٥٤يه که شد تشکيل کاري واحد

به کاري واحدهاي تعداد فيلتر انجام واحد٢٥٢٩٠از
نمود پيدا بايستي.کاهش مرحله اين در همچنين

از کمتر شيب با (درجه٥واحدهايي

گرفتهبه نظر در مسطح مناطق واحدها اين اينکه دليل
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خيليبه)شوندمي خطر با واحدهايي کمعنوان
شودزمين حذف آناليز بعدي مراحل از از.لغزش بعد

تعداد واحدها، اين باقي٢٠٨٧٨حذف کاري ماندهواحد
پهنه و آناليز عمل آنها براي صورتکه .استگرفتهبندي

عواملبهدهيوزن-٢-٢-٤

دهيوزنازاستفادهبامتغيرهتکآماريروش-

معمول

تكنيكيازملعوابهدهيوزنبرايروشايندر
تجربيدهيوزنروشدوازوآماريهايمدلبرمبتني

روش(موجودشواهداساسبردهيوزنو)كورروش(
هرنقشهکهمفهومبدين.استشدهاستفادهتواما)بينا
)١شكل(هالغزشزمينپراكنشنقشهباراعواملازيک
هردرلغزشزمينسطحيتراکماساسبرودادهقطع
).بيناروش(استشدهتعيينواحدهاحساسيتبقهط

درجدولمحاسباتنتيجه.است)١(فرمولکاريمبناي
.استشدهدادهنشان)٢(

N

S
N

S

I i

i

=
)١(

Si :زمين طبقه،لغزشمساحت هر در واقع : Niهاي

طبقه، زمين:Sمساحت منطقه،لغزشمساحت کل هاي
N:منطقه کل مساحت

اليه وزن محاسبه طبقهبراي و ازها بخشي ها
به شرايط اکثر از که مطالعاتي کلمنطقه معرف عنوان
نموده انتخاب را است برخوردار سوم(منطقه يک حدود

لرستان استان کل وزن)از استخراج از پس منطقهو از ها
وزن اين منانتخابي، کل به ميها داده تعميم .شودطقه

روشاساسبراطالعاتيهاياليهطبقاتبهدهيوزن-٢جدول
معمولدهيوزنازاستفادهبامتغيرهتکآماري

طبقه
مساحت
)Ni(طبقات

)كيلومترمربع(

-زمينمساحت

)Si(هالغزش

)کيلومترمربع(

I

ين
زم

ي
اس
شن

11641/565151/2491/670

21273/77658/1510/827

3870/6162/4090/050

469/0590/0000/000

5148/3590/0000/000

62178/863155/3061/292

7339/0774/9840/266

957/0200/0000/000

102350/574120/644٩٣/٠

8928/908492/744جمع

شي شودميفيلترشودميفيلتر٥<ب

5_153383/195295/2961/247

15-353550/541177/2150/713

35-45150/9720/5400/051

>4537/5250/0000/000

7122/233473/050جمع

ت
جه

ب
شي

2518/250190/4091/368شمال

1518/49473/0140/870شرق

2865/170136/7830/864جنوب

2013/93392/5380/831غرب

8915/848492/744جمع

ي
دگ
ارن
ب

300-
400

0/0000/0000/000

400-
500

6072/372229/5700/685

>5002856/349263/1741/670

8928/721492/743جمع

زله
3239/270254/7081/425کمزل

4035/689186/3390/836متوسط

1014/33933/6580/601زياد

637/39418/0400/513زيادخيلي

8926/692492/744جمع

به اعداد بعد مرحله تادر صفر بازه در آمده دست
بهسازييكسانيک توجه با مختلف طبقات سپس و

وزن فوق بازه در استجايگاهشان شده عين.دهي در
نشده اکتفا آماري تحليل اين از حاصل اعداد به حال

طبقهبه.است از برخي اينكه نمودليل واحد در نهها
مي تشکيل را منطقه سطح از کمي درصد دهندانتخابي،

نگرفته قرار منطقه اين در اصال اينکه يا نتيجهو در اند
نمايندنمي ارائه را اعتمادي قابل آماري نتيجه در.تواند

مهندسي قضاوت روش از موارد کور(اينگونه براي)روش
استوزن شده استفاده جدول.دهي وزن)٤(در باهاين ا

زيرخط استاعداد شده داده نشان ].3[دار

طبقه به اينکه بر عالوه آماري روش اين هادر
مي داده اليهوزن از هرکدام به وزنيشود، نيز ها
مي نقشه.يابداختصاص بهوزن توجه با عامل هاي

است شده انتخاب سطحي درصد تغييرات شايد.محدوده
ميزان درک براي پارامتر درصدبهترين پراکندگي

به كه نقشه هر هرسطحي تأثير بتوان آن ازوسيله يک
به لغزش وقوع در را يکديگرعوامل با و آورده دست

تغييرات ضريب نمود، ضريب.باشد)CV(مقايسه
معيار انحراف واقع در که شدهسازييكسان)٦(تغييرات

جامعه ميانگين تغيير)µ(به از معياري پذيرياست،
ا ميبدين].4[ستنسبي مقايسهجهت در تواند
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زمين ايجاد در مؤثر مختلف عوامل لغزشتغييرپذيري
گيرد قرار استفاده وزن.مورد اليهمبناي به هايدهي

محاسبات)٣(جدول.است)٢(فرمولاطالعاتي نتيجه
مي نشان .دهدرا

( )22 µσ

µ

σ

−ΧΕ=

=CV
)٢(

X:و نظر مورد رياضيE:کميت اميد
آماريروشاساسبراطالعاتيهاياليهبهدهيوزن-٣جدول
معمولدهيوزنازاستفادهبامتغيرهتک

طبقه
iX

2σ
ميانگين

n

xi∑
=µ

ضريب
تغييرات

CV

ين
زم

ي
اس
شن

١٦٧/١

0/40
8

0/559١٤١/١

٢٨٢٧/٠
٣٠٥/٠
٤٠
٥٠
٦٢٩٢/١
٧٢٦٦/٠
٩٠
١٠٩٣/٠

ب
٥٥٨٢/١-١٥شي

0/35
2

0/503١٧٩/١
١٦٩٠٤/٠-٣٥
٣٦٠٦٥/٠-٤٥
<٤٥٠

ت
جه ٣٦٨/١_^[لش

0/06
6

0/983٢٦١/٠
ab٨٣١/٠ب
٨٧/٠_aق
def٨٦٤/٠ب

بار
ند
400٠-300گ

0/70
4

0/785٠٦٩/١ 400-500٦٨٥/٠
>500٦٧/١

طر
خ

زله
زل

gh٤٢٥/١

0/16
9

0/844٤٨٧/٠
ijdkl٨٣٦/٠
٦٠١/٠زn[د
pqrsد]n٥١٣/٠ز

اليه ووزن صفر بازه در طبقات وزن مانند نيز ها
بنديجمع)٤(جدولدر.استشدهسازييكسانيک
تخصيصوزن تکهاي آماري روش به بايافته متغيره

وزن از استاستفاده شده داده نشان معمول .دهي

-تکآماريروشاساسبرپيشنهاديهايوزنبنديجمع-٤جدول

معمولدهيوزنازاستفادهبامتغيره

راهنمادرشدهاستفادهروش-

براياطالعاتيهاياليهبهدهيوزننوع
پيشنهاديروشاساسبرلغزشزمينخطربنديپهنه

مهندسيقضاوتاساسبروکوردهيوزن،١راهنما
درشدهاستفادههايوزنمطالعهازمرحلهايندر.است
].2[استشدهگرفتهکاربهناعيراهنما

بهيافتهتخصيصهايوزنبنديجمع)٥(جدول
.دهدمينشانراروشاين

فازيهايمجموعهازاستفاده-

عواملوزننمودنفازيمبنايروشايندر
فازيمنطقروشازاستفادهمنظوربهآنطبقاتومؤثر
هايوزنلغزش،زمينخطربنديپهنهنقشهتهيهدر

ازاستفادهبامتغيرهتکآماريروشازآمدهبدست
.استشدهگرفتهدرنظرمعمولدهيوزن

بهيافتهتخصيصهايوزنبنديجمع)٦(جدول
.دهدمينشانراروشاين

توسطآنهاازاستفادهودنيادرشدهتدوينهايروشومطالعاتتنوع-1
حاصلهابنديپهنهدرمتفاوتيکامالًنتايجکهشدهموجبايرانيمحققين

مذکورتحقيقاتنتايجانتشارازبعدکهمعضليترينمشخص.شود
توسطکهمجاوريهاينقشهمرزهايهمخوانيعدمنمايد،ميخودنمايي

ازبرخيفوقمشکالتبروز.استبودهاند،شدهبنديپهنهمختلفهايگروه
انجامبهنسبتکهدادسوقموضوعاينبهتدريجارامحققينومسئوالن
درشلغززمينخطربنديپهنهمطالعاتراهنمايتهيهزمينهدرتحقيقاتي

لغزشزمينخطربنديپهنهراهنمايتدوينآننتيجهكهنماينداقدامايران
هاياليهلغزشوزلزلهکارگروهدر١:٢٥٠٠٠٠و١:٥٠٠٠٠مقياسدودر

مرحلهدرحاضرحالدرراهنماايناستذکربهالزم.باشدميکشور،زمين
ريزيبرنامهوريتمديسازمانتصويببههنوزوبودهمورديمطالعهانجام
.استنرسيدهکشور

طبقه
وزن

طبقات
وزن
اليه

طبقه
وزن

طبقات
وزن
اليه

ين
زم

ي
اس
شن

١١

١

t
r_>٥qruak

٨/٠
٥٤/٠-٢٥/٠١٥
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راهنماروشاساسبرپيشنهاديهايوزنبنديجمع-٥جدول
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خطرپتانسيلشاخصمحاسبه-٣-٢-٤

ازمدلسههربرايخطرميزانمحاسبهبراي
.استشدهاستفادهواحدهاکليهبراي)٣(فرمول

)٣(
( )

∑
∑

=
W

WR
HPI

*

HPI
خطر،:١ پتانسيل نقشه:Wشاخص هر ،)اليه(وزن

R:طب هر قهوزن
تک آماري روش وزندر از استفاده با دهيمتغيره

شاخص محاسبه براي راهنما پيشنهادي روش و معمول
استفاده معمولي حسابي عملگرهاي از خطر پتانسيل

به فازي روش در اما است پارامترهايشده اينکه دليل
استفاده استشدهارائهفازيهايمجموعهقالبدرمورد

ضرب،جمع،همچونجبريتمحاسباانجامبراي
كهپذيردصورتفازيمحاسباتبايستمي...وتقسيم

مطلبمحيطدرشدهنوشتهيبرنامهازمنظوراينبه
ازفازيمحاسباتانجامجهت].٥[استشدهاستفاده

1 Hazard potential index 

سازغيرفازيازنمودن،غيرفازيبرايوهاراسروش
].٣[استشدهاستفادهثقلمرکز

فازيروشاساسبرپيشنهاديهايوزننديبجمع-٦جدول

هاينقشهصورتبهخروجيتهيه-٣-٤

بنديپهنه

هايروشدرکاريمبناياينکهبهتوجهبا
دادنقرارهمرويمطالعه،ايندراستفادهموردبنديپهنه
به(خطراعداداززياديحجمبابنابرايناستعوامل
جهت.داريمکاروسر)منطقهکاريواحدهايتعداد
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واحدهربهاستالزملغزشزمينپتانسيلبنديپهنه
تعيينبراي.شوددادهتخصيصآنتوصيفيمعادل
واحدهايبايستميخطرواحدهايتوصيفيمعادل
در.شوندبنديتقسيمخطرهايگروهاساسبرکاري
هايگروهتعدادتعيينمرحلهاينبراياولقدمنتيجه
انتخابپنجعددنقشهمقياسبهتوجهباکهتاسخطر
بازهبهتوجهباهاگروهمرزبعدتعيينمرحله.استشده
.هاستگروهتعدادوخطراعداد

گروه براي محققين بازهبرخي خطر، اعداد بندي
واحدهاي و کرده تقسيم نياز مورد تعداد به را خطر اعداد

مربو گروه در آن، به توجه با را ميمربوطه قرار .دهندطه

گروه چند به را خطر اعداد مقادير ابتدا ديگر برخي
پهنه نقشه و نموده ميتقسيم تهيه را وبندي نمايند

بر زمينسپس پراكنش نقشه تراکملغزشاساس ها،
ولغزشزمين نموده محاسبه خطر گروه هر در را ها

زمينمنطقي درصد گروهلغزشبودن در راها مذکور هاي
مشاهدهبه ميصورت قرار بررسي مورد اين.دهنداي در

گروه مرز ميروش جابجا آنقدر تراکمها که شود
گروهلغزشزمين از يک هر در راها منطقي مقاديري ها

نمايد زمين(ارائه زيادلغزشتراکم به کم خطر از ها
يابدبه افزايش منظم ).صورت

گروه براي روش دو از پژوهش اين خطربندر دي
است شده مساوي.استفاده تقسيم مبناي بر اول روش

گروه تعداد بر خطر اعداد بربازه دوم روش و خطر هاي
هيستوگرامي منحني تغييرات اطالعاتكهمبناي سامانه

ميمكاني نهايي.استدهدارائه روش) HPI(امتياز در
تک وزنآماري از استفاده با بينمتغيره معمول، دهي

بين،/٢٨٥-٩٦٤/٠ فازي روش در٧١٥/٠-٨٦/١در و
بين راهنما پيشنهادي مي٦/٢-٤/٩روش .کندتغيير

مي كهيادآور خطرشود گروه يعني»کمخيلي«مرز
از كمتر شيب با تحليلدرجه٥مناطق اوليه مراحل در

است شده گروه. مشخص ساير مرز تعيين خطربراي هاي

بازه اول، روش از استفاده گروهبا چهار به را خطر اعداد
مي تقسيم گروه.نماييممساوي خطرنتيجه اعداد بندي

جدول در اعداد بازه مساوي تقسيم اساس آورده)٧(بر
است است.شده ذكر به استفادهبنديگروهكهالزم هاي

به عينا راهنما پيشنهادي روش در استشده رفته .کار

گروهمعادل توصيفي خطرهاي مدلزنيهاي سه هر براي
جدول است)٧(در شده .ارائه

HPIبازهمساويتقسيمروشاساسبرخطربنديگروه-٧جدول

نمدر شكست نقاط اساس بر دوم ودارروش
ماهيستوگرام اختيار در مكاني اطالعات سامانه كه ي

راگذارد،مي خطر اعداد تقسيمبازه گروه چهار به
آن.نماييممي افقي محور که است نموداري هيستوگرام

دامنه قائمتغيير محور و نظر مورد کميت از مساوي هاي
نمونه تعداد فراواني دامنهآن از هريک در نشانها ا ر ها

رده.دهدمي حاصل، منحني شکست نقاط اساس هايبر
مي استخراج خطر نظر.شودمختلف مورد کميت اينجا در

نمونهHPIمقادير تعداد از منظور واحدهايو تعداد ها،
است دامنه درهر گرفته قرار هيستوگرام.کاري نمودار

بهبه مدل سه هر براي آمده هايمعادلهمراهدست
گروه جدولهاتوصيفي در خطر است)٨(ي شده .ارائه

درج اعداد و رنگ آبي نقاطخطوط بيانگر آن باالي شده
و است هيستوگرام نمودارهاي شكست

گروهرده مرز و خطر مختلف ميهاي نشان را .دهدبندي

معادل اختصاص از کليهبعد به توصيفي هاي
پهنه نقشه منطقه، کاري خطرواحدهاي بندي

بازمين قرمزلغزش تا کم خطر براي زرد رنگي طيف
خيلي خطر شكلبراي است شده تهيه ).۲(زياد،

خطربنديگروههايروشارزيابي-٥

روشبه ارزيابي گروهمنظور وهاي خطر بندي
مناسب نقشهتعيين شناسايي آن تبع به و روش ترين

صحيحپهنه ارزيابيبندي روش از بيشتر، دقت با و تر
کيفي استاستف١جمع شده .اده

١Quality Sum 
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نمودارشكستنقاطروشاساسبرخطراعدادبنديگروه-٨جدول
هيستوگرام

نقشه باال صحت و بادقت نقشه کهيک است اي
زمين باالي تراکم با مناطق بين را جدايش لغزشبهترين

زمين پايين تراکم با مناطق نمايدو ايجاد جمع.لغزش
نمايان باالتر جداکيفي پهنهگر بهتر مختلفيش هاي

گروه روش يعني اين و است استفادهخطر خطر بندي
مناسب بهشده نقشه و بوده روشتر اين با آمده دست

استنيزصحيح برخوردار بيشتري دقت از و مقدار.تر
تراکمي نسبت مقادير انحراف کيفي، يک١جمع هر براي

نقشه جمعاز و يک متوسط مقدار از شده داده هاي
به از بعد انحرافات اين وزنمربعات نوع يک بردن دهيکار

مي نشان به.دهدرا کيفي فرمولجمع تعريف)۴(صورت
].۶[شودمي

( )( )

A

L
DR

ADRQS
n

i

ii

=

−= ∑
=1

2
*1

)٤(

DRi:،تراکم کيفي،:QSنسبت از:Lجمع درصدي
زمين کل درلغزشسطح واقع منطقه در موجود هاي

نظر،پهنه درصد،:Aمورد به پهنه دتعدا:nمساحت
.هاپهنه

نتايج-٦

روش آماري تحليل گروهنتايج درهاي خطر بندي
است)٩(جدول شده بهطبقبر.ارائه ازنتايج آمده دست

تحليل بهاين كيفي جمع ارزيابي و مقايسه با و دستها
روش دو هر براي مدلآمده پهنههادر موردي بندي

پژوهشمطالعه مي،اين بانقشهشودمالحظه که هايي
گروه روش از منحنياستفاده بر مبتني خطر بندي

كه هيستوگرامي مكانيتغييرات اطالعات ارائهسامانه
شدهمي تهيه استدهد، برخوردار باالتري کيفي جمع از

نقشه يعني اين باالترو صحت و دقت با بنابراين.هاي
گروه دقتروش با پهنهرتبندي نقشه ترسيم بنديبراي
زمين گروهخطر روش خطلغزش، ازبندي استفاده با ر

هيستوگرام، ميتحليل .شودتوصيه

١ Density Ratio

توصيفيمعادل
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گيرينتيجهوبحث-٧

زمين پروسهفرايند جمله از طبيعيلغزش هاي
آناستايپيچيده وکيف کم و ماهيت از اطالع که

داده داشتن اختيار در اطالمستلزم و وها دقيق عات
روش از مدلاستفاده توانايي که است الگوهايي و سازيها

زمين با مرتبط عوامل بين پيچيده روابط بيان وو لغزش
ر فرايند باشنداين داشته داشتن.ا اختيار در با بنابراين

مي باال موثر فاکتور ايندو به قبولي قابل دقت با توان
زدمدل دست ان.سازي از حاصل پهنهنتيجه بنديجام
بهزمين عموما نقشهلغزش ردهصورت که است هايهايي

پهنه ميمختلف نشان منطقه در را بهبندي بسته و دهد
پهنه بسيارتعداد نظير عباراتي با منطقه در کم،ها کم،

بسيار و زياد ميمتوسط، معرفي .شوندزياد

روش-٩جدول گروهارزيابي خطرهاي بندي

جمع
کيفي
(QS)

نسبت
تراکم
(DR)

درصد
مساحت
 (L)لغزش

درصد
مساحت
 (A)پهنه

-پهنهطبقات

بندي

روش

-گروه

بندي

مدل
-پهنه

بندي

کمخيلي 0/255/8123/27 0/131

ش
رو

يم
قس
ت

ي
ساو

م
زه
با

داد
اع

طر
خ

دل
م

ما
هن
را

کم9/104/46 2/04 0/048

متوسط 45/39 47/18 1/04 0/001

زياد 26/19 36/37 1/39 0/040

زيادخيلي1/530/68 2/26 0/011

جمع 0/230

کمخيلي 23/27 5/81 0/25 0/131

ش
رو

ط
نقا

ت
كس
ش رام
وگ
ست
هي

کم 15/79 27/65 1/75 0/089

متوسط 25/00 20/73 0/83 0/007

زياد 22/14 24/41 1/10 0/002

زيادخيلي 13/80 21/40 1/55 0/042

جمع0/272

کمخيلي 0/255/8123/27 0/131

ش
رو

يم
قس
ت

ي
ساو

م
زه
با

داد
اع

طر
خ

دل
م

ك
ت

ره
غي
مت

کم 13/22 5/18 0/39 0/049

متوسط 31/34 39/36 1/26 0/021

زياد 29/67 44/71 1/51 0/076

زيادخيلي 2/50 4/94 1/98 0/024

جمع 0/301

کمخيلي 23/27 5/81 0/25 0/131

ش
رو

ن
ط
قا

ت
كس
ش رام
وگ
ست
هي

کم 11/07 1/27 0/12 0/087

متوسط 27/78 36/98 1/33 0/030

زياد 23/65 32/09 1/36 0/030

زيادخيلي 14/23 23/85 1/68 0/065

جمع0/343

کمخيلي 23/27 5/81 0/25 0/131

ي
ساو

م
زه
با

دل
م

ي
فاز

کم 7/85 0/42 0/05 0/070

متوسط 32/56 41/70 1/28 0/026

زياد 29/23 41/02 1/40 0/048

زيادخيلي 7/08 11/04 1/56 0/022

جمع 0/297

کمخيلي 23/27 5/81 0/25 0/131

ش
رو

ط
نقا

ت
كس
ش رام
وگ
ست
هي

کم 9/26 0/72 0/08 0/079

متوسط 32/19 42/18 1/31 0/031

زياد 19/96 25/51 1/28 0/015

زيادخيلي 15/31 25/78 1/68 0/072

جمع0/328

مكانياز اطالعات درسامانه پژوهش اين در
زمين خطر تحليل بهرهذخيره، خروجي گرفتن و لغزش

در.استشدهگرفته سامانه اين که امکاناتي به توجه با
تحليل زمينه در کاربران خروجياختيار و مديريتها هاي

ميزمي قرار کليهن در سامانه اين از استفاده دهد،
ضروريبنديپهنه بسيار از.استها سامانهاستفاده

مكاني نقشهاطالعات در را اعتماد باالقابليت خطر هاي
تصميم فرايند در نتيجه در و رابرده مهمي نقش گيري

مي .نمايدايفا

روش در کاري مبناي اينکه به توجه هايبا
رويبپهنه شده، استفاده پژوهش اين در که همندي
بهقرار خطر اعداد از زيادي حجم با است عوامل دادن

نتيجه در هستيم مواجه منطقه کاري واحدهاي تعداد
گروه مرز مهمتعيين بسيار خطر تعيين.استهاي مالک

گروه گروهمرز تعداد و خطر اعداد بازه طوربه.هاستها،
روش در پمعمول زمينهنههاي خطر برايبندي لغزش

گروه بهتعيين تغييرات بازه مساوي تقسيم از خطر هاي
مي استفاده نظر مورد تعيينتعداد مقايسه نتيجه اما شود

گروه مساويمرز تقسيم روش دو از استفاده با خطر هاي
هيستوگرام تغييرات نمودار از استفاده و تغييرات بازه

استفاده که است داده نمودارنشان شکست نقاط از
گروه در نقشههيستوگرام در خطر پهنهبندي بنديهاي

استموفق نموده عمل کيفي.تر جمع مدعا اين شاهد
نقشه ردهباالتر روش اين با که درهايي شده بندي

نقشه با گروهمقايسه که اساسهايي بر آن تقسيبندي
است،مساوي تغييرات باالتر.استبازه کيفي بهجمع

پهنه بهتر جدايش خطرمعني مختلف هاي
.است

مي پيشنهاد نقشهبنابراين تهيه در كه هايشود
گروهپهنه مرز تعيين براي نقاطبندي، از خطر هاي
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كه هيستوگرامي نمودار مكانيشكست اطالعات سامانه
ما اختيار ميدر شوددهدقرار استفاده ،.

سپاسگزاري

مي الزم خاتمه ادر مساعدتدانيم بيز دريغهاي
زمين گروه محترم كارشناسان و هايلغزشمسئوالن

جنگل مخاطراتسازمان گروه كشور، آبخيزداري و ها
الپژشناختيزمين بين زلزلهوهشگاه ومللي شناسي

زلزله، زمينمهندسي سازمانلغزشگروه هاي
اختيارزمين در براي كشور معدني اكتشافات و شناسي

ام دادهگذاشتن و اطالعات انجامكانات، براي الزم هاي
باشيم داشته را قدرداني و تشكر كمال مطالعه .اين
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هالغزشزمينپراكنشنقشهومؤثرعواملشدهبنديطبقههاينقشه-١شكل
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هيستوگراممنحنيتغييراتتغييراتمساويبازه

دهيوزنروش
معمول

هاديپيشنروش
راهنما

فازيروش

لرستاناستانلغزشزمينخطربنديپهنهنقشه-٢شكل
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Gee, M.D. (1992). “Classification of Landslide Hazard Zonation Methods and a Test of Predictive 
Capability.” Proc. 6

th
 International Symposium on Landslides, Christchurch, New Zealand, 2: PP. 947-952. 
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يمهندس-عمرانبخشيفنيارهايمعوضوابطموجودتيوضعيابيارز

يبردارنقشه

عل*۱يسرپولكمحمد ۲رادياسالمي،

ارشد۱ کارشناسی آموخته سيستم-دانش پيمايش جهان مشاور مهندسين شرکت
MohammadSarpoulaki@yahoo.com

ارشد۲ کارشناسی آموخته کشور-دانش برداری نقشه سازمان
eslamirad@ncc.org.ir

دريافتتا( ارديبهشت۱۳۸۹فروردينريخ تصويب تاريخ ،۱۳۸۹(

چکيده

ويجمهوراستيريراهبردنظارتويزيربرنامهمعاونتيياجراويفننظامدفتربينيقاتيتحقيقرارداد۱۳۷۸سالماهخرداد
يبردارنقشهيمهندس-عمرانبخشيفنيارهايمعوضوابطموجودتيوضعيابيارزبرای،ستميسشيمايپجهانمشاورمهندسانشرکت
تانمودهاقدامقراردادنياياجرابهنسبتمتننياسندگانينويهمکارباستميسشيمايپجهانمشاورمهندسانشرکت.ديگردمنعقد
يفنيارهايمعوضوابطنيعناوازشدهيبندتياولويفهرست،يفنيارهايمعوضوابطيابيارزضمنکشوريفننظاميهابخشريسامانند
حيتشرگرفتهانجاماقداماتازياخالصهمتننيادر.شودهيتهيجهاناتيتجربوروزيفناوربهتوجهبايبردارنقشهبخشازينمورد
.استدهيگرد

معيارها،يجمهوراستيريراهبردنظارتويزيربرنامهمعاونتيياجراويفننظامدفتر:يديکليهاواژه و يضوابط

نقشه مهندسی بخش اجرايبردارفنی و فنی نظام ،يالمللنيبياستانداردها،كشوريبردارنقشهنظامياصلاهدافواندازچشم،يي،
اجرايتيريمدمستندات نظارتیيي، .و

رابط* نويسنده
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مقدمه-۱

كشوريياجراويفننظامدرشدهارائهفيتعراساسبر
بهمربوطاسنادوندهايفرآاصول،مجموعه"نظامنيا]۱[

يهاپروژهوهاطرحيبرداربهرهويآورديپدت،يريمد
آنازكهاستيضوابطواصولهيپابر"يگذارهيسرما
:نموداشارهريزمواردبهتوانيمجمله

وكشورياتوسعهيهابرنامهمفادبايسازگار•
اسناد،هيتهدرمربوطمقرراتونيقوانريسا

ازينمورداسناديبندتياولووشناخت•
آنها،هيتهيبرايزيربرنامهدرنظاميهاسامانه

شدهشناختهومعتبرياستانداردهاازاستفاده•
دريجهاناتيتجربوهاروشويالمللنيبويمل
يبرداربهرهويدآوريپدت،يريمداسنادهيته

،يگذارهيسرمايهاپروژهوهاطرح

ريغيقانونيهاتشكلمشاركتنهيزمجاديا•
درمختلفيبخشهايتخصص-يصنفيدولت
.مربوطيزيربرنامهوياستگذاريس

عنوانبايقاتيتحقطرحفوق،اصولوفيتعاربهتوجهبا
بخشيفنيارهايمعوضوابطموجودتيوضعيابيارز"

وضوابطنيعناوارائهو)يبردارنقشهيمهندس(عمران
تيبامسئول"بخشازينوردمودارتياولويفنيارهايمع

نظارتويزيربرنامهمعاونتيياجراويفننظامدفتر
كارشناسانازيتعدادتوسطيجمهوراستيريراهبرد
جهانمشاورمهندسانشركتمشاركتباويبردارنقشه

.استآمدهدراجرابه۱۳۸۷سالدرستميسشيمايپ

يقاتيتحقطرحاهداف-۲

موجودوضعيتبررسي،طرحاينازاصليهدف
مهندسيبخشفنيمعيارهايوضوابطمقررات،قوانين،
ازشدهبندياولويتفهرستيتهيهوبردارينقشه

بابخشايننيازموردفنيمعيارهايوضوابطعناوين
استبديهي.استجهانيتجربياتوروزفناوريبهتوجه
ركشومتخصصينمشاركتجلببرايطرحايننتايجكه
اسنادتهيهمنظوربهمختلفقانونيتشكلهايقالبدر

مهندسيبخشدركشوراجراييوفنينظامنيازمورد
.بودخواهدكارسازبسياربردارينقشه

شمولدامنهتبيينضمنتحقيقاتيطرحايندر
بردارينقشهنظاماهدافواندازچشماساسبرطرحاين

نحوةطرح،اجراييبرااتخاذقابلرويكردهايكشور،
فهرستنهايتدرونظرموردمداركبندياولويت
.استشدهارائهفنيمعيارهايوضوابطتدوينهايطرح

كشوريبردارنقشهنظام-۳

يارهايمعضوابط،رندهيبرگدريپژوهشطرحنيا
مرتبطيهانامهنييآوهادستورالعملاستانداردها،،يفن
ويفننظامچارچوبدرکشوريبردارنقشهنظامبا

درشدهارائهفيتعراساسبر.باشديمکشوريياجرا
کشوريبردارنقشهنظامگزارش،ايناولجلد

اطالعاتونقشهبامرتبطارکانازاستيامجموعه
ويبردارنقشهيمهندسامورآنتحتکهيمکان
يساماندهکشورجانبههمهتوسعهيراستادرکيژئومات

:ازعبارتندارکاننيا.گردديم

نيقوانوهابرنامهها،استيس-
فنيمعيارهايوضوابطاستانداردها،-
قانونيمراجعوسازمانها-
يعلموياحرفهيهاتشکل-
يآورفنوقاتيتحقآموزش،-
کنندگانديتول-
کاربران-
يمکانخدماتومحصوالت-

نقشهنظامياصلاهدافواندازچشم-۴

كشوريبردار

يکارگروهتوسطکهنظامنياياصلاهدافواندازچشم
يبردارنقشهسازماننيمتخصصازمتشکليتخصص
بهشدهيطراحيدانشگاهويخصوصبخش،]۲[کشور
:باشديمريزشرح

درکشوريبردارنقشهنظاماندازچشم-۴-۱

۱۴۰۴افق

يجمهورنظاماندازچشماساسبراندازچشمنيا
يرهبرمعظممقاميابالغ۱۴۰۴سالدررانياياسالم
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سازماندرمختلفيبخشهاکارشناسانازيجمعتوسط
ياصليسرفصلها.استشدهيطراحکشوريبردارنقشه

:ازعبارتنداندازچشمنيا

واندازچشمبامتناسبکشوريبردارنقشهنظام-
يالمللنيبويملتعامالتباکشور،يکليهااستيس
اطالعاتساختريز،ينگهداروگسترشنضم
وارائهيمليهاساختريزازيکيعنوانبهرايمکان
.گرفتخواهدکاربه

خدماتواطالعاتنقشه،انواعبهمردمآحاد-
هروزمانهردرمناسبتيفيکباوهنگامبهيمکان
.داشتخواهنديدسترسمکان

بهجهتوباومتوازنبطوريبردارنقشهنظام-
ازنهيبهيريگبهرهنهيزمدرکشوريکليهااستيس
توسعهيدولتريغويدولتيهابخشيهاتيفعال

.افتيخواهد

دولتتحققيبرايمکاناطالعاترساختيز-
.افتيخواهدنهيبهتوسعهک،يالکترون

کشوريبردارنقشهنظاماهداف-۴-۲

خشبيبراريزاهداففوق،اندازچشماساسبر
قابلکشوريمکاناطالعاتويبردارنقشهيمهندس

يتخصصيکارگروهتوسطاهدافنيا.استاستخراج
.استشدهيطراحفوق

محصوالتبهياعتمادسازوتيفيکارتقاءبهبود،-
يمکانخدماتو

يبردارنقشهيمهندسيهاتيفعالمندکردننظام-

درنظامارکانکارآمدوميمستقمشارکت-
کشوريزيربرنامهويريگميتصميهانديفرآ

واطالعاتبهعمومآسانوعيسريدسترس-
ازينمورديمکانخدمات

ارتقاءهدفبانظامارکاننيبارتباطاتبهبود-
متوازنبطوريعلمويفن

،ياديبنيهاپژوهشکردنمندفهدوگسترش-
يوکاربردياتوسعه

ازهاستفاديسازفرهنگوکردننهينهاد-
اطالعاتويبردارنقشهيمهندسيهاتيقابل
يمکان

يمکاناطالعاتوهادادهبهافزودهارزشجاديا-
يمهندسخدماتيبازارهاگسترشوموجود
ازکشورخارجوداخلدريبردارنقشه

چارچوبوييمبنايهادادهبهبودوگسترش-
مرجعيها

دراتيمحتوويآموزشنظامبهبودوگسترش-
مختلفيليتحصاطعمق

يامورتصديواگذارويردولتيغبخشتيتقو-
دريمکاناطالعاتونقشهبهمربوطيگر

ياساسقانون۴۴اصليراستا

نيتدودرديجديکردهايروومالحظات-۵

يفنيارهايمعوضوابط

جديدفنيمعيارهايوضوابطتدويندر
:گيرندقرارنظرمدزيرمواردبايستمي

شيپيهاچالشوهافرصتاندازچشم-۵-۱

رو

وهافرصتباکشوردريبردارنقشهنظام
يزيربرنامهدرديباشکيبکهروبروستيهايچالش

.رنديگقرارنظرمديفنيارهايمعوضوابطنيتدويبرا

وهافرصتاهمآمده،عملبهيهايبررساساسبر
ويبردارنقشهمهندسيبخشيروشيپهايچالش

:ازعبارتندکشوريمکاناطالعات

ويبردارنقشهعلومنيبياديزيوابستگوارتباط-
يمخابراتوكامپيوتريهايآورفنبايمکان
نيانماييرشدروند.استشدهجاديا

برييبسزاريتاثجهانوکشوردرهايآورفن
.گذاشتخواهدکشوريبردارنقشهبخشيرو

ريزموضوعقالبدريمکاناطالعاتهايسيستم-
تلفيقهاكاربريسايربايمکاناطالعاتساخت
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اطالعاتلذا.شدخواهندواردجامعهمتندرو
کشورکليبراباالتيفيکباوهيپايمکان
.شدخواهدعمومنيازمورد

اطالعاتيهاستميسكاربريشدنيعمومبا-
.شدخواهندمطرحجديديكاربرانمكاني،

يدولتيهابخشد،يجديهااستيساساسبر-
تيريمدوجادياموضوعرويبيشتر

بامرتبطاموروشدهمتمرکزهازيرساخت
بهيمکانخدماتواطالعاتعيتوزوتوليد
.گرددميواگذارهابخشساير

نيازمنداطالعات،جديدتکنولوژيبکارگيري-
نيبدريتخصصويآموزشسطحارتقاء

.بودخواهدمرتبطيهابخشوکاربران

هايدادهکاربردهايوتوليدمراکزگسترش-
هايروشواستانداردهاايجادمستلزممکاني
کيفيواجراييهايزمينهدرشدهپذيرفته
.است

هايزمينهدرمکانياطالعاتکاربردهايترويج-
نيازمندتخصصيواجتماعيمختلف
سطوحدرمستمرآموزشوسازيفرهنگ
.استاجتماعيفمختل

پنجمبرنامهيکليهااستيس-۵-۲

پنجمبرنامهكلىسياستهاى،۱۳۸۷سالدر
اسالمىجمهورىفرهنگىواجتماعىاقتصادى،توسعه
نياحهيالةيتهيتهايفعالکردنهدفمنديبراايران
يجمهوراستيربهيرهبرمعظممقامتوسطبرنامه
ياصلبند۴۵درستهاايسنيا.ديگردابالغرانياياسالم

،يفرهنگامورعنوانتحتياساسمحورپنجقالبدرو
وياقتصادامور،ياجتماعامور،يآورفنويعلمامور
با.استدهيگردنييتبيتيامنويدفاع،ياسيسامور
کنون،تاپنجمبرنامهحهيالنشدننيتدوبهتوجه

يحطرايبرانظامكلييهااستيسازمرتبطيمحورها
يبردارنقشهبخشضوابطوارهايمعنيتدويکردهايرو

.استگرفتهقراراستفادهمورد

کشوريياجراويفننظامالزامات-۵-۳

موضوعكشور،اجراييوفنينظامچهارمفصل
هيئت۲۰/۴/۸۵مورخهـ۳۳۴۹۷ت/۴۲۳۳۹مصوبه
ويآورديپدت،يريمداسنادهيتهالزاماتوزيران،محترم

شرحبهراگذاريسرمايهيهاپروژهوهاطرحيداربربهره
.استنمودهتعيينزير

ايمني،زمان،هزينه،كيفيت،هايجنبهرعايت-
تحققمنظوربهعاملغيرپدافندومحيطيزيست

مليفايدهبيشترين
انتخاب،پيشنهاد،سنجي،نيازفرآيندهايرعايت-

تجديدوآموزشابالغ،تصويب،تاييد،بررسي،تهيه،
اسنادتهيهدرنظر

اسناد،تهيهبهمربوطفرآيندهايانجامدر:يادآوري-
ذينفععواملمسئوليتماتريساصلي،فعاليتهاي

وبروندادهافنون،وابزاردروندادها،فعاليت،هر
فرآيندهرگيرياندازهوپايشمعيارهايوروشها

.گردندميمشخص

درالملليبينبرمعتاسنادوروشهاازاستفاده-
ومقرراتگرفتننظردربااسناد،تهيهفرآيندهاي

.كشورشرايط

وصنفيتشكلهايواجراييهايدستگاهمشاركت-
وظايفتعيينوتقسيمبااسناد،تهيهدرتخصصي

.آنانازيكهر

كنندگانتهيهسطحدراسنادتوليدظرفيتتوسعه-
منظوربهاسناد،گانهششعناوينتمامبرايآن

.كشوراجراييوفنينظامنيازهايبهپاسخگويي

.اسنادتهيهبندياولويتكردنمندنظام-

نويناجراييهايروششناساييوتحقيقمطالعه،-
.مربوطاسنادتهيهدرآنهاازاستفادهوپيشرفتهو

حوادثازناشيپذيريخطركاهشاصولرعايت-
وسيللزله،زويژهبهنشدهبينيپيشوطبيعي
.آننظايروزمينرانش

وپوياييتامينمنظوربهاسنادمستمربازنگري-
.آنهاروزآمدي

هايبرنامهمختلففصولبهمربوطمفادرعايت-
.عمرانوتوسعههايطرحوآمايشكشور،توسعه

ازاختصاصيوعموميرستهاسنادرسانياطالع-
.كشورياجرايوفنينظاماطالعاتيپايگاهطريق

مصوبه،ايناساسبركهاستتوضيحبهالزم
دستهدوبهگذاريسرمايههايطرحبامرتبطاسناد

:شوندميتقسيمزيرشرحبهاختصاصيوعمومي

موردسازمانتشخيصبهكهاسنادي:عمومي
تهيهمديريتوبودهاجراييدستگاهيكازبيشنياز
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برنامهومديريتانسازممنظور(سازمانباآنهاوابالغ
.است)سابقريزي

انتشارعموميرستهدركهاسنادي:اختصاصي
تهيهخودخاصنيازبراياجراييهايدستگاهونيافته
.كنندمي

ضوابطنيتدويبراديجديكردهايرو-۶

يمهندس(عمرانبخشيفنيارهايمعو

)يبردارنقشه

،گفتهپيشهايسياستوالزاماتبهتوجهبا
بامرتبطفعاليتهايبرايتوانميرازيررويكردهاي

بخشمعيارهايوضوابطآوريروزبهوتدوين
:نموداستخراجكشوربردارينقشه

ويخصوصبخششتريبنقش-۶-۱

ياحرفهيهاتشكل

كاهشبرمبنينظامكليهايسياستبهتوجهبا
بخشنقشبيشترهرچهافزايشودولتتصدي

ميزانبرقاعدتاًكشور،اجراييهايفعاليتدرخصوصي
نقشهتهيهزمينهدرخصوصيبخشمختلفهايفعاليت

افزودهمربوطهخدماتارائهومكانياطالعاتتوليدو
برايكهفنيمعيارهايوضوابطديگربيانيبه.گرددمي

بايستميعمدتاًگردندميتدوينبردارينقشهبخش
مشاركتلذا.شوندگرفتهكارهبخصوصيبخشتوسط
درايحرفههايتشكلوغيردولتيبخشبيشترهرچه
تضمينيوبودهضروريفنيمعيارهايوضوابطتدوين
معيارهاوضوابطاينازبيشترهرچهاستفادهبراي
.گرددمي

ييزداتمركز-۶-۲

كاربردهايوكاربراندامنهگسترشبهتوجهبا
تدويناي،رشتهبينرتباطاتاومكانياطالعات

بردارينقشهبخشفنيضوابطومعيارهاها،دستورالعمل
ازتريگستردهطيفمشاركتبابايستمي

اطالعاتونقشهكنندگاناستفادهوتوليدكنندگان
انجامكشورتحقيقاتيودانشگاهيهايبخشومكاني
تهيهدرتسهيلوتسريعبرعالوهموضوعاين.گيرد

نظراتنقطهكهگرددميموجبضوابطوهاستورالعملد
اينوگرديدهلحاظآنهاتدويندرمختلفيهايديدگاهو

برخورداربيشتريجامعيتازضوابطوهادستورالعمل
.باشند

سرعتبهتوجهبايريپذانعطاف-۶-۳

يآورفنراتييتغ

گذشتههايسالدرآوريفنسريعتغييرات
اطالعاتعلوموبردارينقشهمهندسيكهگرديدهموجب
درنوينهايآوريفنازگيريبهرهدليلبهنيزمكاني
بهمكانياطالعاتونقشهارائهوپردازشآوري،جمع
شرايطتغييراتايناستبديهي.نمايدتغييرسرعت
وكنندگانتوليدنقشها،دستورالعملبرجديدي
بخشبرحاكممقرراتوضوابطحتيوكنندگانمصرف
مناسبكارهايراهاتخاذلذا.نمايدميايجادبردارينقشه
بخشاينفنيمعيارهايوضوابطاوالًبتوانكهنحويبه
ثانياًونموداصالحوبازنگريممكنزمانحداقلدررا

پذيريانعطافازشدهتدوينضوابطوهادستورالعمل
ضروريباشند،برخوردارتغييراتبابهمواجهدربيشتري

.باشدمي

وشدنيجهانطيشرابامطابقت-۶-۴

يالمللنيبياستانداردهاوتجاربازيريگبهره

وتجاربازگيريبهرهمزايايبرعالوه
وارتباطاتتسريعوگسترشالمللي،بيناستانداردهاي

كهنمايدميايجابجهانيمشتركهايفعاليتهمچنين
انجاماقداماتبهفنيمعيارهايووابطضتدويندر

مشتركهايفعاليتقالبدروجهانسطحدرگرفته
موجبموضوعاين.گرددتوجهويژهصورتبهكشورها
هايپروژهدرمشاركتتسهيلوشرايطآمدنفراهم
توليدوبردارينقشهمهندسيزمينهدرالملليبين

صدوربرايراشرايطهمچنينوگرديدهمكانياطالعات
فراهمراكشورازخارجبهبردارينقشهمهندسيخدمات

فنيضوابطوالملليبيناستانداردهايازبرخي.آوردمي
توسطشدهتهيهاستانداردهايازعبارتندشدهتدوين
استاندارد،جهانيموسسهTC۲۱۱فنيكميته

جهانيسازمانتوسطمنتشرهاستانداردهاي
والملليبينعلميهايانجمن،IHOهيدروگرافي

وASPRSوISPRS،ICAمانندايمنطقه
دورازسنجشوفتوگرامتريانجمنهايدستورالعمل

.آمريكا
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محصوالتوخدماتبهشتريبتوجه-۶-۵

نينويآورفنيريكارگبهازحاصلديجد

اطالعاتونقشهكاربردهايوكاربراندامنه
لذاوباشدميافزايشحالدرگستردهصورتبهمكاني
پيشازبيشجديدخدماتومحصوالتارائهبهنياز

ضوابطمنظوراينبرايكهصورتيدر.گرددمياحساس
توليدنگردد،تدوينمناسبوالزممعيارهايو

آشفتهوضعيتيبانوينخدماتارائهوجديدمحصوالت
محصوالتبهتوجهلذا.گرددميمواجهنامناسبو
تدويناصليمحورهايازيكيعنوانبهجديدخدماتو

.باشدميمطرحفنيمعيارهايوضوابط

نيبيهاتيفعالوبازارهاگسترش-۶-۶

يارشته

ونقشهكاربرانوكاربردهايدامنهگسترش
مشتركهايفعاليتتاگرديدهموجبمكانياطالعات

خورداربرايويژهاهميتازويافتهگسترشايرشتهبين
ومعيارهاتدوينوهافعاليتنوعاينبهتوجه.گردند
نيزهافعاليتاينگونهشرايطاوالكهنحويبهفنيضوابط
فنيمعيارهايوضوابطهمچنينوگرفتهقرارمدنظر
درهارشتهسايرفنيمعيارهايوضوابطباشدهتدوين
.باشدميضرورينباشندتناقض

ريدرگيانسانيروهاينآموزشبهتوجه-۶-۷

خدماتومحصوالتيريكارگبههيتهدر

وضوابطگيريكاربهدرانسانينيروينقش
يكازخدماتومحصوالتارائهكيفيتوفنيمعيارهاي

وتجهيزاتدرآوريفنسريعتغييراتتاثيروطرف
آموزشكهگرديدهموجبهافعاليتانجامهايروش

هايفعاليتدردرگيرنيانسانيروهايمستمر
بهتوجه.باشدبرخوردارايويژهاهميتازبردارينقشه

وضوابطتدوينمرحلهدرانسانينيروهايآموزش
كوتاههايآموزشخصوصابردارينقشهبخشومعيارهاي

هايكارگاهدرشركتبازآموزي،هايدورهومدت
ايويژهاهميتازعلميهايگردهماييوآموزشي
.استبرخوردار

درقاتيتحقجينتاازشتريبيريگبهره-۶-۸

ارهايمعوضوابطنيتدو

كاربردهادامنهگسترشوايرشتهبينارتباطات
بعضاًوخاصشرايطمكانياطالعاتوهانقشهكاربرانو

وشرايطبهتوجهبا.استنمودهايجادراايپيچيده
معيارهايوابطضوتدويندرآمدهبوجودهايپيچيدگي

بمنظور.گرددلحاظمختلفيعواملبايستميفني
اينتدويندرخطاوسعيهايروشاتخاذازجلوگيري
ازگيريبهرهوتحقيقاتانجامفنيمعيارهايوضوابط
حاصلهنتايجاساسبرضوابطتدويندرآنهانتايج

.باشدميضروري

اولويت-۷ ومعيارهاي ضوابط تدوين بندي

عمران بخش فني مهندسي-معيارهاي

بردارينقشه

بخشيفنيارهايمعوضوابطيبندتياولويبرا
ياصلشاخص۳،يمكاناطالعاتويبردارنقشهيمهندس
گرفتهنظردرريزشرحبهينوآوروتياهم،يبندرده
.شد

يبندردهشاخص

بهنظرمورديمعبارهاوضوابطشاخص،نيااساسبر
يياجراويفنضوابط،)۱گروه(ييمبناضوابططبقهسه

.شونديميبندميتقس)۳گروه(ضوابطريساو)۲گروه(

تياهمشاخص

يارهايمعوضوابطفوق،يبندردهازطبقههردر
تياهمدستهسهدرآنهاتياهمبهتوجهبايشنهاديپ

نييپاتياهمو)۲گروه(متوسطتياهم،)۱گروه(باال
.رنديگيمقرار)۳گروه(

ينوآورشاخص

وجودبهتوجهبايشنهاديپيارهايمعوضوابط
سهبهکاربردزانيمويبازنگربهازينمرتبط،مستندات

:شونديمميتقسريزگروه

باموجودضوابطاياديزکاربردباديجدضوابط-
يتکنولوژدرياساسرييتغليدلبهکهاديزکاربرد

)۱گروه(دارنديبازنگربهازين

گسترشحالدرآنهاکاربردکهديجدضوابط-
)۲گروه(است

)۳گروه(دارنديبازنگربهازينکهيميقدضوابط-
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يشنهاديپضوابطفوق،شاخصسهبهتوجهبا
ازپسهاازيامتنيانگيمبهتوجهباوشدنديازدهيامت
نييتعيشنهاديپضوابطازکيهرتياولوشدن،گرد
مستنداتگروهسهقالبدرنديفرانياجهينت.ديگرد
دهيگردنيتعريزشرحبهينظارتويياجرا،يتيريمد

.است

مستنداتومداركنيتدوبامرتبطيهاپروژه)الف
يتيريمد

يهاپرژوهعنوانبهقيتحقنياقالبدرکهيهاپروژه
بايتيريمدمستنداتومدارکنيتدوبامرتبط
:ازعبارتندانددهيگردفيتعرفمختليهاتياولو

زيآنالها،شرکتيبندرتبهها،طرحيهيتوجمطالعات
قرارداد،يبردارنقشهخدماتيهاتعرفهمت،يق

شرحکار،ارجاعدستورالعمل،يبردارنقشهخدمات
ها،پروژهيسازمستنددستورالعملخدمات،

پروژه،كنترلوتيريمديهادستورالعمل
يابيارزشدستورالعملت،يفيکتيريمديهارالعملدستو
هاطرح

يياجرامستنداتومداركنيباتدومرتبطيهاپروژه)ب

ومدارکنيتدوبامرتبطشدهنييتعيهاپروژه
،يياجرايدستورالعملها:ازعبارتنديياجرامستندات

،ينيزميبردارنقشه،يابيتراز،يکروژئودزيم،يژئودز
اتيعملها،پروژهيسازادهيپ،ينيزميزريلاسکن
پردازش،ييهوايبندمثلث،ييهوايعکسبرداراسترو،
يهانقشهديتول،يبرداريهانقشهديتول،يرقومريتصاو
برديفتوگرامترن،يزميرقوميارتفاعمدل،يريتصو

ويآورجمعدستورالعملدور،ازسنجشکوتاه،
وب،يسنتيکارتوگراف،يفيتوصيهادادهيسازآماده

،يمکاناطالعاتستميساطلس،ديتول،يکارتوگراف
،ييهوااسکنزريل،يمکاناطالعاتگاهيپاجاديا
ديتول،ييايدريکارتوگراف،يسنجانيجر،يدروگرافيه

تيرعايهادستورالعملويکيالکترونييايدرچارت
هاحطردرفرادادهديتولدستورالعملويمنيامالحظات

مستنداتومداركنيتدوبامرتبطيهاپروژه)ج
ينظارت

باينظارتمستنداتومدارکنيتدوبامرتبطيهاپروژه
ونظارت:باشديممواردنياشاملمختلفيهاوتياول

يفنکنترلونظارت،يياجرايندهايفرابريفنکنترل
،يكروژئودزيمويژئوزوينيزميبردارنقشهاتيعملبر

ونظارت،يفتوگرامتراتيعملبريفنکنترلونظارت
يهاستميسجادياويطراحاتيعملبريفنکنترل

وديتولاتيعملبريفنکنترلونظارت،يمكاناطالعات
کنترلونظارت،يريتصووياشبكهيهادادهپردازش

،يوعموضيهانقشههيتهويكارتوگرافاتيعملبريفن
ها،دستگاهونيبراسيكال،يياجراعواملتيصالحنييتع
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hazard assessment and susceptibility in the 

study area is to establish spatial databases 

for landslides including landslide inventory 

data and the effecting factors relating to the 

landslide occurrences. The Geospatial 

Information System (GIS) could provide a 

power tool to integrate and model the 

landslide hazard susceptibility for their 

spatial analysis and prediction. The main 

goal of this paper is to present the capability 

of GIS for systematic landslide hazard 

analysis and modeling of the Lorestan 

province in West Iran. The landslides 

occurrence and their relationships with 

various event controlling parameters have 

been addressed in this study. Two different 

methods namely; histogram break-points 

and equal-value intervals have been applied 

to determine boundary of the landslide 

hazard zones.  To generate the landslide 

hazard maps in 1:250,000 scale containing 

various risk zones, three different methods 

the so-called proposed guiding, single-

variable normal-weight statistical, and fuzzy 

set have been applied. The comparison of 

the achieved landslide hazard maps suggests 

that the break-points histogram method for 

the classification of the risk values has been 

successful to produce more accurate 

susceptibility maps of the study area. 

Evaluation of Standards and specifications in Survey engineering 
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Abstract 

A research contract has been signed between 

Deputy of Planning and Supervision and 

GPS Consulting Company in June 2009. 

The main goal of this research was 

evaluation of Standards and specifications in 

Surveying engineer field. As outcome a list 

of necessary standards and specifications 

with priority levels was produced base on 

international experiences. This paper is brief 

explanation of research goals, scope and 

views of surveying organization in Iran, new 

trends in definition of standards and 

specifications. 
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systems are the geometric parameters of the 

system that used in equations to calculate 

the three-dimensional coordinates. The 

Process, in which these values are obtained, 

is called calibration procedure and several 

methods are applied in this area. This paper 

has an overview of common methods of 

calibration modeling systems via laser 

triangulation scheme as well as designing 

and implementing the calibration of a very 

low cost, low simple structure and 

executable three-dimensional modeling 

system. The Three-dimensional modeling 

system “Optical Laser Frame Scanner” 

includes a camera and three lasers with 

linear Pattern. One of lasers is vertically and 

movable and the other two ones are 

horizontal and fixed. Through the 

Intersections of two horizontal fixed laser 

lines above and below with the movable 

vertical laser line in image space, the 

position parameters of laser plane in each 

step of scanning is known. Calibration of 

this system includes camera calibration, fix 

planes and movable vertical laser plane 

calibration. During this process the 

parameters, required to produce three-

dimensional data for the system, will be 

provided. Results of final assessment 

scanner showed that the strategy used in the 

calibration process of this three-dimensional 

modeling system could achieve the accuracy 

expected from its designing. 
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Abstract 

Landslide hazard zonation mapping could 

provide valuable information to understand 

the probability of a given size of landslide 

occurring in a mapped area within a specific 

period of time. Landslide hazard mapping 

includes delineating the occurrences of 

phenomena in the past, and prediction about 

the occurrences of such phenomena in the 

future (high risk zones). The landslide 

susceptibility assessment has become a 

major subject for authorities responsible for 

regional land use and urban planning to 

reduce economic and social losses due to 

such geo-environmental hazards.  
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Abstract 

Since the Remote Sensing entered to the 

operational stage for study and evaluation of 

earth natural resources, some important 

features of systems were always been 

considered by designers and developer to 

enhance. These efforts were concerning to 

the characteristics of systems that directly 

affect the observations specifications. 

Regarding the Earth Observation Systems 

(EOS), these features include 1) providing a 

synoptic view or a complete geographical 

coverage of the surface phenomena, 2) 

acquisition of spectral radiation or reflection 

information of phenomena in a wider 

electromagnetic region and with more 

details, and 3) improvement in spatial 

sampling capabilities. This trend is clearly 

visible in the course of remote sensing 

development and imaging systems from 

panchromatic to multispectral and hyper 

spectral. 

Hyper spectral Satellite Imagery (HSI) may 

be considered as an ideal system for all earth 

observation applications. This system, 

basically, is able to acquire the image data 

of ground surface objects and phenomena 

with better spectral, spatial, radiometric and 

temporal resolution. Because of different 

reasons, such a technology as it should has 

not been available so far. But, recently 

certain pioneer earth observation 

organizations and space agencies, plan to 

study and develop this imagery technology. 

This paper will review the available and 

next generation of hyper spectral satellite 

systems, as well as the potential applications 

of these remotely sensed data. 

Calibration of Laser Triangulation System Based on  
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Abstract 

Recently, three-dimensional scanners are 

considered as most accurate non-contact 

measurement tools. The most important 
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Abstract 

During last decades, there has been a wide 

research about human motion analysis. 

There is strong interest in video images 

because they provide us continuous 

recording of actions. Furthermore, they 

make more precise analysis accessible. 

Human motion analysis is a major interest in 

many applications. Final goal of these 

researches is finding automatic methods for 

human behaviour understanding. Human 

motion analysis is useful in many 

applications. Key steps in human motion 

reconstruction are human detection and 

tracking through sequences. One most 

important point is choosing an appropriate 

method for these steps according to our 

application. In this paper we provide a 

general review about video capabilities and 

applications in human motion analysis. In 

this way, we mention some usual and 

powerful methods to reach this goal. As the 

result, you will see choosing a method for 

human detection or tracking depends on 

your application and conditions relating that. 

Towards Operational Satellite Hyper spectral Remote Sensing 
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Abstract 

The upper part of the lithosphere is imposed 

by the lateral movement of the crust's plates 

and, as a result, it is strained and the elastic 

energy accumulates within it. This process 

continues for several decades and the layer 

of rocks which covers the faults will be 

ruptured finally, hence, the release of its 

energy causes ruinous earthquakes. The 

period of the energy accumulation and its 

amount is depended to elastic thickness of 

lithosphere; therefore, the estimation of it 

can be very helpful for the evaluation of the 

probable future earthquakes' magnitude and 

their focal depth.  

In this paper, the crust is assumed to be 

flexed by the loading of topography on it 

and the elastic thickness of lithosphere is 

estimated by Fourier spectral analysis of the 

free air gravity anomaly and topography in 

different regions in Iran. In order to generate 

the free air gravity anomaly and topography 

in a regular 30 30′ ′× grid, the EIGEN-

GL04C and ETOPO5, which are satellite 

based models, are used, respectively. 

Finally, it could be proved that the crust is 

not bent in some areas like Alborz zone 

which other investigation confirm this 

conclusion.  
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value of each bit according to signature’s bit 

value Extracting watermarked signature 

doesn’t need the original image and it is 

similar to embedding phase.  Experiments 

show that the proposed scheme provides 

high PSNR of watermarked image and low 

error rate.

A Bee Colony -Inspired Optimization Algorithm for Evacuation Planning in 

Urban Disaster Management

F. Samadzadegan, M.R.Yadegari
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(Received: Feb 2010, Accepted: April 2010) 

Key Words: Disaster Management, Emergency Evacuation, Swarm Intelligence, Geospatial 

Information. 

Abstract 

One of the most important issues in the 

management of disasters that caused by 

natural phenomena in urban areas is how to 

evacuate inhabitant of hazardous areas to 

safe areas. Optimal allocation of capacities 

in safe areas to inhabitants leads to effective 

decision making by inhabitants for 

displacement to safe areas in evacuation 

process. Effective decision making in 

disaster management is so noticeable and 

can decrease losses of disasters. Optimal 

allocation of capacities in safe areas is so 

complicated especially in urban areas that 

are so inhibited. Nevertheless, Up to now, 

there is no effective method to solve this 

problem. Allocation of capacities in safe 

areas closely resembles bee forager 

allocation amongst flower patches to 

optimize nectar influx. So, for first time in 

this paper, a novel algorithm that inspired 

from bee colony foraging behavior and its 

characteristics used to create an optimization 

algorithm to solve emergency evacuation 

problem. Proposed method used to solve 

evacuation problem for an urbane area and 

Results of proposed method indicate that 

this method is so capable to solve 

emergency evacuation of inhabitant in 

hazardous urban areas to safe areas.  
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UML notation. Then, all contexts and their 

impacts on map elements were evaluated 

and methods for adapting each of the map 

elements were proposed. In addition, a 

comprehensive model for producing 

adaptive maps based on the change of 

context was developed. At the end of the 

paper, as a proof of proposed methods and 

model, a prototype context aware car 

navigation system was developed.

A Robust and informed watermarking method based on SVM for coloured 

images using wavelet transformation 

R.Hashemi
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, M.Fathian 

Iran University of science & technology, Tehran, Iran 

*
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(Received: Feb 2010, Accepted: April 2010) 
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Abstract 

In IT management, digital media can easily 

be copied, modified and distributed. 

Copyright protection, intellectual property 

right protection, tracking digital media in 

internet space and authentication of digital 

media are crucial factors in solving urgent 

and real problem. Digital watermark 

methods concern as a valid solution. Most 

methods proposed in the literature which are 

robust to geometric attacks are non-blind. In 

this research it is proposed an algorithm for 

an invisible, semi-blind, robust coloured 

images watermarking. 

Existing watermarking algorithms, those 

exploited robust features are more or less 

related to the pixel position. In this method 

the value blue band of every pixel is used to 

extract some features of the host image to 

disregard the pixel position. Using SVM 

(support vector machine) the 

imperceptibility and robustness 

requirements of watermark are fulfilled and 

optimized. Imperceptibility is fulfilled by 

modifying the blue channel of the candidate 

pixels and surroundings in wavelet domain 

(LL2). Embedding has two phases, in the 

first phase, for every K×L block of host 

image, SVM_1 is trained according to n 

position selected by pseudo random number 

generator (PRNG) with seed1, SVM_2 

trained according to training sequence (t), 

generated by PRNG with seed2. In the 

second phase SVM_1 is used to select the 

candidate pixel for embedding at LL2 of 

host image and SVM_2 is used to embed the 

signature binary sequence by defining the 
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Abstract 

Mobile geoservices are essential tools in 

contemporary life. In such services, maps, 

which known as mobile maps, are the most 

important medium to represent information 

to users. Design and development of such 

maps are challenging works due to the 

movement of users and dynamic 

environment. User's context (such as 

position, velocity, time and so on) changes 

time to time. In order to increase the 

usability of the mobile geoservices, the 

context and its changes must be considered 

in presenting maps to users. In other words, 

mobile geoservices have to take into account 

these parameters and their variable nature 

and adapt its maps to different context. 

Appropriate maps should be delivered to 

users, at a suitable scale and with specific 

visualization parameters based on the 

current context. 

In mobile environment, the dynamic usage 

environment does not allow extensive 

interaction between users and services. 

Thus, direct interaction of users must be 

kept at minimum. As a result, services must 

be able to acquire and interpret context 

information and its variation in time 

automatically and adapt its maps 

intelligently. An effective approach to 

achieve this aim is to integrate context 

aware computing with mobile geoservices. 

Context aware computing is a computing 

that enables systems to acquire current 

user’s context and adapt behavior 

accordingly. 

In this paper, adaptation of maps in different 

context is investigated. With regards to car 

navigation system, as a case study, two 

fundamental questions of this research were 

what kinds of information were required in 

any context and how the selected 

information must be visualized at different 

situations to provide maximum usability.  

Maps have several elements (scale, 

orientation, elements, their symbology and 

so on) that can be adapted according to 

current context. In this paper, map elements 

which can be adapted based on changing 
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Abstract 

Least Squares Method is a mostly used 

method for estimating geopotential 

coefficients. From computational point of 

view, estimation of the unknown parameters 

up to degree and order 120 is a highly 

demanding task due to the sheer number of 

the unknowns. Direct inversion of the 

normal matrix of such a big linear system is 

impossible in a desktop computer. That is 

why an iterative method must be used for 

this purpose. On the other hand, an infamous 

disadvantage of an iterative estimation is 

that no variance-covariance matrix exists, 

because the iterative inversion solves the 

least-squares system without assembling the 

normal matrix. The high degree aliasing 

effect is another serious concern for 

achieving reliable accuracy information of 

the unknown parameters. In this paper, for 

the complete least-squares solution with 

accuracy information, through the 

simultaneous solution to both problems, 

unavailable direct inverse of the normal 

matrix and the aliasing effect, the diagonal 

elements of the covariance matrix have been 

computed. The method has been applied in a 

close-loop simulation to the Gravity 

Recovery and Climate Experiment 

(GRACE) data and the achieved results 

show validity of the proposed method. 
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