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بررسی عملکرد معیارهای اعوجاجی از مقیاس نقطهای و محدود در سیستمهای تصویر

چکیده
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انتخاب معیار مناسب به منظور سنجش عملکرد سیستمهای تصویر ،همواره یکی از مسائل مطرح در علوم مکانی بوده است .برآورد اعوجاجات
سیستمهای تصویر میتواند در مقیاس نقطهای و مقیاس محدود انجام شود .معیارهای نقطهای که میتوانند اعوجاجات زاویه و مساحت را بر
اساس شاخصهای تیسوت اندازهگیری کنند و معیارهای از مقیاس محدود که اعوجاجات شکل و مساحت را براساس المانبندی منطقه برآورد
میکنند .در این پژوهش ،المان بندی ثابت ،جایگزین المانبندی تصادفی در الگوریتم محاسباتی معیارهای اعوجاجی از مقیاس محدود شد و
عملکرد معیارهای اعوجاجی در سیستمهای تصویر مرکاتور معکوس ( )TMو مرکاتور معکوس جهانی ) (UTMبرای منطقه ایران از مقیاس
نقطهای و محدود مورد بررسی قرار گرفت .اگرچه انتخاب المانهای ثابت ،محدودیتهای المانهای تصادفی در تکرارناپذیر بودن محاسبات و
کمبود تراکم در نواحی مرزی را برطرف میکند ،اما نتایج این پژوهش ،عدم وابستگی معیارهای از مقیاس محدود را به ویژگیهای سیستم
تصویر در نقشههای منطقهای نشان میدهند .در میانگینگیری از مقادیر عددی معیارهای اعوجاجی به منظور ارائه یک شاخص عددی برای
مقایسه اعوجاجات سیستمهای تصویر ،این شاخصها در مشخص کردن اعوجاجات سیستمهای تصویر ،کارآمد عمل نکردند .بنابراین استفاده از
تنها یک شاخص عددی ،برای بررسی اعوجاجات سیستمهای تصویر در نقشههای منطقهای معنادار نیست .در مقابل ،بررسی الگو تغییرات
عددی معیارهای اعوجاجی از مقیاس نقطهای ،در مشخص کردن ویژگیهای اعوجاجی سیستمهای تصویر ،مؤثر عمل کرد .بر اساس نتایج
حاصل از این پژوهش بازه عددی مربوط به اعوجاجات مساحت از مقیاس نقطه ای در سیستم تصویر  TMتا ده برابر بزرگتر از سیستم UTM
است.
کلید واژهها  :اعوجاجات سیستمهای تصویر ،سیستم تصویر مرکاتور معکوس ،سیستم تصویر مرکاتور معکوس جهانی.
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نزدیک ترین شکل هندسیی بیه شیکل پیهییده زمیین،
بیضوی به عنوان یک شکل هندسی غیرقابیل گسیترش
است .بنابراین وقوع اعوجاج در فرآیند تصویر کردن کل
و یا بخشی از زمین بر روی صفحه نقشه اجتنابناپیذیر
است .انتخاب یک سیستم تصویر مناسب که در فرآینید
تصویر کیردن بخشیی از کیره زمیین اعوجاجیات را بیه
حداقل برساند همواره موضوع بحی پژوهشیگران علیوم
مکانی بوده اسیت .اعوجاجیات سیسیتم هیای تصیویر را
میتوان به سه گروه تقسیمبندی کرد کیه عبیارتانید از
اعوجاجات مقیاس ،زاویهای و مساحت که در بین آنهیا
اعوجاج مقیاس به اعوجاج زاویه و مساحت وابسته است.
اییین مسییکله کییه چگون یه اعوجییاجهییای مختل ی را در
سیستم های تصویر بررسی کنییم ،بیه عوامیل مختلفیی
بستگی دارد .موقعیت جغرافییایی منطقیه موردمطالعیه،
هدف نقشیه و معیارهیای اعوجیاجی میورد اسیتفاده ،از
مهم ترین این عوامل هستند .معییارهیای اعوجیاجی بیر
اساس مقیاس آنها ،بیه دو گیروه اصیلی معییارهیای از
مقیییاس نقطییهای 1و معیارهییای اعوجییاجی در مقیییاس
محدود 2تقسیم میشوند[.]1
تیسوت )1881( ۷یکیی از اولیین دانشیمندانی بیود کیه
سعی کرد اعوجیاج سیسیتمهیای تصیویر را بیه صیورت
عددی بیان کند[ .]2شیاخصهیای تیسیوت مییتواننید
اعوجاج نقشه را در مقیاس نقطیه ای از دیید زاوییهای و
مساحت نشان دهند .از سال  1881تالشهیای زییادی
به منظور ارائه شاخصهایی برای بررسی اعوجاجیات در
سیستمهای تصویر صیورت گرفتیه اسیت .ازجملیه ایین
پژوهشها می توان به پژوهش رابینسون ( )133۳اشیاره
کرد که سعی دارد ،اعوجاجات را به صیورت نقشیههیای
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ایزوالین 0نمایش دهد[ .]۷این نقشهها در نمیایش الگیو
مکانی اعوجاجات مؤثر عملکردند و به طور وسییعی در
این حوزه استفاده میشوند .ییان و همکیارانش ()2121
نیز روشی تصویرمبنا  ۳برای برآورد اعوجاجات زاوییهای
در سیستم های تصویر ارائه میکنند[ .]0یکیی دیگیر از
رویکردهای استفاده از معیارهای تیسیوت در مطالعیات،
استفاده از شاخصهای آماری بیر روی ایین شیاخصهیا
بود .از جمله اولین پژوهشها در این زمینه میتیوان بیه
پییژوهش کریملینییه و همکییارانش ( )133۳اشییاره
کرد[ .]۳در سالهای اخیر نیز کراکیویت ( ،)2121بیه
توسعه روش های آمیاری بیه منظیور مییانگینگییری از
اعوجاجات سیستمهای تصویر در یک منطقیه مشیخص
میپردازد[ .]6در این پژوهش معیار اعوجیاجی "اییری-
کاوارایسییکی "6بییه عنییوان یییک پییارامتر سییاده ،کاندییید
مناسبی برای استانداردسازی سیستمهای تصویر معرفی
میشود .اگرچه اکثیر معیارهیای پیشینهادی بیر اسیاس
روش های آماری ،نمی توانند انواع مختل اعوجیاجهیا را
به طور مستقل بررسی کنند [.]1
در مقابل شاخصهیای اسیتفاده شیده توسی تیسیوت،
شاخصهای در مقیاس محدود ،برای اولیین بیار توسی
پیترز ( )131۳پیشنهاد شد[ .]8در سال  ،2112کیانترز
این ایده را با "شاخص اعوجاج شکل" که توس روی و
کالرک ( )1360پیشینهاد شیده بیود[ ،]3توسیعه داد و
اعوجییاج فاصییله ،مسییاحت و شییکل را در سیسییتمهییای
تصویر مختل برای تصویر کردن المانهای تصیادفی در
کل کره زمین بیرآورد کیرد[ .]1او همهنیین در کتیاب
خود بیان میکند که یک رابطه معکیوس بیین اعوجیاج
شییکل و مسییاحت در مقییاس محییدود وجییود دارد کییه
مشابه رابطه بین اعوجاج زاویهای و مساحت در مقییاس
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منطقییه مییورد مطالعییه بییین طییولهییای جغرافیییایی
) (43 E  63 Eو عیییییر هیییییای جغرافییییییایی
) (24 N  40 Nقیییرار دارد .ییییک روش ابتیییدایی در
دسته بنیدی سیسیتمهیای تصیویر ،بیر اسیاس سیاختار
هندسی آن ها است که سیستم هیای تصیویر را بیه سیه
دسییته اساسییی سیسییتمهییای آزیمییوتی ،6مخروطییی 1و
استوانهای 8تقسیمبندی مییکنید[ .]10بیر اسیاس ایین
دسته بندی سیستم های تصویر استوانه ای بیرای تصیویر
کردن نواحی از کره زمین که فاصله کمی با استوا دارند
مناسبتراند[ .]1با توجه به این موضوع منطقه اییران را
م ییتییوان بییه عنییوان یییک نمونییه مناسییب در بررسییی
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نقطهای است .کریستیان 1در پژوهش اخیر خود ،وجیود
وابستگی خطی بیین اعوجاجیات از مقییاس نقطیهای و
محدود را تأیید کرد و افزود که این وابستگی زمانی کیه
منطقه موردمطالعه بخشی از کره زمین اسیت بیه طیور
قابل توجهی متفاوت است .این موضوع زمیانی مشیخص
شد که روش فواصل محدود برای بهینهسازی یک نقشه
در منطقه اقیانوس اطل ناکارآمد عمیل کیرد .در ایین
پژوهش مشکل اصلی در محاسبات مربوط به معیارهیای
از مقیاس محدود ،انتخاب تصادفی المانهای محاسباتی
بیانشده است ،چرا که در این حالت تراکم المیانهیا در
مناطق مرکزی بیشتر از مناطق نزدیک به مرزها خواهد
بود[.]11
در ایران ،سعادت سرشت ( )2112روشیی هوشیمند بیر
اساس الگوریتم ژنتیک به منظور بهینهسازی اعوجاجات
هندسی در سیسیتمهیای اطالعیات جغرافییایی )(GIS
2ارائه میدهد[ .]11این روش مسیتقل از نیوع سیسیتم
تصویر ،پارامتر های سیسیتم تصیویر را بهینیه مییکنید.
هاللییی و همکییارانش ( )211۳بییه ارائییه مفهییوم چنیید
سیستم تصویری میپردازد و بر اساس آن نرمافیزاری را
توسعه میدهد کیه قابلییت انتخیاب هوشیمند سیسیتم
تصویر را دارا است[ .]12در این پژوهش انتخاب سیستم
تصویر مناسب بر اساس پارامترهای مقیاس ،موقعییت و
سییایر ویژگیییهییای سیسییتم تصییویر اسییت .راسییتبییود
( )2110نیز بیا اسیتفاده از مفیاهیم تغیییر شیکل ،دو
پارامتر انبساط ۷و بیشترین کرنش برشی 0را در بررسی
عملکییرد سیسییتمهییای تصییویر در منطقییه ایییران ارائییه
میدهد[ .]1۷نتایج این پژوهش الگو تغیییرات مشیابهی
را برای این پارامترها و معیارهای اعوجیاجی از مقییاس
نقطهای نشان میدهند.

در پژوهش پیشرو ،تشیکیل المیانهیای مثلثیی شیکل
ثابت بر اساس موقعییت ایسیتگاههیای سیسیتم تعییین
موقعیت جهانی (GPS) ۳در منطقه مطالعاتی ،جیایگزین
انتخییاب تصییادفی المییانهییا در محاسییبات مربییوط بییه
معیارهای از مقییاس محیدود شید .تفیاوت عملکیرد دو
دسته معیارهای اعوجاجی در مقیاس نقطه ای و مقیاس
محدود و همهنین بررسی معناداری اعوجاجیات زاوییه،
شییکل و مسییاحت در سیسییتمهییای تصیویر بییر اسییاس
روشهییای محاسییباتی اییین معیارهییا ،از موضییوعات
پراهمیت در انتخاب سیستم تصویر مناسب برای تصویر
کردن ناحیه ای از زمین بر روی صفحه نقشه اسیت .بیه
همین منظور این پژوهش ،به بررسی عملکرد معیارهای
نقطهای و در مقیاس محدود برای بیرآورد اعوجیاجهیای
مسییاحت ،زاویییه و شییکل در سیسییتم تصییویر مرکییاتور
معکوس و مرکاتور معکوس جهیانی پرداختیه اسیت ،بیر
همین اساس منطقه مطالعاتی در این پژوهش ،محدوده
جغرافیایی کشور ایران انتخاب شد.
 -2منطقه مطالعاتی
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مرکزی و ضریب مقیاس ثابت  K0 =1/3336در راستای
آن در نظر گرفته شد.

سیستمهای تصویر استوانه ای در نظر گرفت .دو سیستم
تصییویر متییداول و پرکییاربرد بییرای منطقییه ایییران،
سیسییتمهییای تصییویر اسییتوانهای مرکییاتور معکییوس
(( )Transverse Mercator)TMو مرکییاتور معکیییوس
جهییانی (()Universal Transverse Mercator)UTM
هستند .در این پژوهش،رواب مربوط به این دو سیستم
تصویر ،برای زمین بیضوی شکل در نظر گرفته شده انید.
محاسبات ریاضی مربوط به سیستم تصویر ،UTMمشابه
با سیستم  TMاست ،با این تفاوت که در سیستم UTM
طول جغرافیایی نص النهار مرکزی و ضریب مقیاس در
راستای آن ،برای هر زون مختصاتی ثابت و تعری شیده
اسییت .کشییور ایییران در زونهییای مختصییاتی شییماره
 ۷8،۷3،01،01سیستم تصویر UTMواقع شده اسیت .در
مورد استفاده از سیستم تصیویر  TMدر منطقیه اییران،
طول جغرافیایی  ۳۷درجه شرقی به عنوان نصی النهیار

 -1-2پراکندگی ایستگاههای  GPSدر منطقه مطالعاتی

به منظور روشین شیدن تفیاوت محاسیباتی معیارهیای
اعوجاجی در مقییاس نقطیه ای و محیدود ،در ادامیه در
بخش ( )1-۷نحوه محاسیبه پارامترهیای اعوجیاجی در
مقیاس نقطه ای و در بخش ( )2-۷محاسبه پارامترهیای

 -1-3پارامترهای اعوجاجی در مقیاس نقطهای
تیسوت یک دایره بی نهایت کوچک روی سطح زمین در
نظر گرفت و این دایره را بر اساس فرمیول ریاضیی ییک
سیستم تصیویر بیر روی صیفحه نقشیه تصیویر کیرد .او

09

] [ DOI: 10.52547/jgit.10.1.89

 -3روش تحقیق

اعوجاجی در مقیاس محدود بیان میشود.
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شکل  :1پراکندگی ایستگاههای  GPSو نحوه مثلثبندی برای منطقه ایران
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بییه منظییور مثلی بنییدی منطقییه مطالعییاتی بییر اسییاس
موقعیت ایسیتگاههیای  GPSدر منطقیه (بخیش ،)2-۷
موقعیت  ۷1ایستگاه  GPSدر منطقه مطالعاتی در نظیر
گرفته شید .جیدول( )۳در بخیش ضیمیمه ،شیامل نیام
ایسییتگاههییا و موقعیییت جغرافیییایی آنهییا در منطقییه
مطالعاتی است .تعداد  ۳0المان مثلثی شکل بیر اسیاس
موقعیت این ایستگاهها تشکیل شد (شیکل( .))1اسیاس
مثل بندی بر روی موقعیت ایستگاه ها بیر اسیاس روش
مثل بندی دلونی ( )delaunayاسیت کیه در ایین روش
کمینه زاویه های مثل هیا بیه بیشیترین مقیدار ممکین
میرسد[.]1۳

بررسی عملکرد معیارهای اعوجاجی از مقیاس نقطهای و ...
فاطمه اسماعیلی و همکاران

متوجه شد این دایره به شکل یک بیضی با نظر گیرفتن
ویژگی های سیستم تصویر میورد اسیتفاده ،روی سیطح
نقشه تصویر میشود[ .]2اگر نص النهارات و میدارات را
در راستای قطرهای این بیضی در نظیر بگییریم کیه در
مرکز بیضی یکدیگر را قطع میکنند .انیدازه طیول ایین
قطرها ،نماینده ضیرایب مقییاس هسیتند .ایین ضیرایب
مقیاس ،در عموم پژوهشهای این حوزه با نمادهیای  hو
 kشناخته میشوند .این پارامترهیا بیا مشیتقگییری از
رابطه سیستم تصویر نسبت به طول و عر جغرافیایی
بهدست میآیند .سیستمهای تصیویر اسیتوانهای عمومیا
به صیورت معیادالت پارامترییک در سیسیتم مختصیات
کارتزین بیان می شوند .بنابراین ضیرایب مقییاس بیرای
آنها از رواب ()1و( )2محاسبه میشوند[.]10

مقیاس نقطهای است .بر همین اساس برای شاخص
نماینده اعوجاج زاویهای  E aبا استفاده از لگاریتم
طبیعی ،در رابطه ( )0مشخص شد .مشابه با شاخص
اعوجاج مساحت ،شاخص اعوجاج زاویه نیز برای نقاط
روی شبکهبندی منظم محاسبه شد و در بخش نتایج
به صورت یک سطح پیوسته نمایش دادهشده است.

1

3
x
y 2
2
(( )  ( ) ) (1 e 2sin  ) 2
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رابطه()0

کاوارایسکی" [ ]11است که در  2ضرب شده است.
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به منظور اندازهگیری اعوجاجیات سیسیتمهیای تصیویر
مختل  ،کانترز ( )2112المانهایی تصیادفی را بیر روی
کیل سییطح کییره زمییین در نظییر گرفییت [ .]1او نسییبت
مساحت هر المان را به مسیاحت تصیویرش روی سیطح
زمین محاسبه کرد و فاکتور مسیاحت نسیبی پیشینهاد
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میانگین دو شاخص انتخابشده برای نمایندگی
اعوجاجات مساحت و زاویه در این تحقیق به عنوان
پارامتر معنادار  E kمشخص میشود و نماینده اعوجاج
خطی در سیستمهای تصویر است .همانطور که از
رابطه( )۳برمیآید این پارامتر مشابه با پارامتر "ایری-

در رواب ()1و( x, y ،)2مختصاتهای کارتزین بر روی
صفحه نقشه هستند ,  .پارامترهای طول و عر
جغرافیای بر روی سطح زمین هستند .در این رواب
زمین به عنوان یک بیضوی با قطر اطول  aو خروج از
مرکزیت  eدر نظر گرفتهشده است.
بییه منظییور محاسییبه یییک معیییار اعوجییاج مسییاحت،
ایری( )1861ییک روش سیاده پیشینهاد کیرد .در ایین
روش ،ضرب مقادیر عددی ضرایب مقیاس از عیدد ییک
کم میشود و بعد از آن مربع عیدد حاصیل ،بیه منظیور
حذف اعیداد منفیی ،محاسیبه میی شیود[ .]16در روش
پیشنهادی توس این پژوهش اعوجاجات بزرگ تیر وزن
بیشتری نسبت به اعوجاجیات کوچیکتیر مییگرفتنید،
بنابراین به صورت مساوی بیا ایین اعوجاجیات برخیورد
نمیییشیید .کاوارایسییکی ( ،)13۷0اسییتفاده از لگییاریتم
طبیعی را به جای کم کردن از عیدد ییک پیشینهاد داد
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[ .]11حسن استفاده از تابع لگاریتم در این اسیت کیه
به اعوجاجات شدید (نزدیک به بی نهایت) ،مقدار عددی
باالیی اختصاص مییابد که به درستی میتواند نماینیده
آنها باشد .بیر همیین اسیاس ،در پیژوهش پییشرو ،از
شاخص پیشنهاد شده توس کریملینیه و همکیارانش
( )133۳برای محاسبه اعوجاج مساحت در نقاط بر روی
شبکه منظم در سراسر منطقه مطالعاتی استفاده شید و
این اعوجاجات به صورت یک سطح پیوسته برای کشور
ایران مشخص شدند[.]۳
در رابطه( E p ،)۷معیار محاسبه اعوجاج مساحت در

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

 A ' jمساحت صفحهای روی نقشه برای هر یک از
المانهای مثلثی و  nتعداد المانها است.
2

رابطه()6

A 'j 1 n A 'j
1
(ln
  ln
)
E 'p 
n
A j n j1 A j

در پیژوهش [ ]13از رابطیه مشیابه بیا رابطیه ( )6بییرای
محاسبه معیار اعوجاج فاصله در مقیاس محدود استفاده
میشود (رابطه(.))1
2

رابطه()1

d 'j 1 n d 'j
1
(ln
)   ln
E 'd 
n
d j n j1 d j

در رابطه ( d j ،)1فاصله دو رأس المان مثلثی بر روی
سطح کره زمین است و  d ' jفاصله مستقیم متناظر با
آن بر روی صفحه نقشه است .در این رابطه  nتعداد
اضالع در همه مثل ها است.
اگر اضالع المانهای مثلثی شکل تصادفی را بر روی
سطح کره زمین  ai, bi, ciدر نظر بگیریم و اضالع
متناظر با این سه ضلع را بر روی نقشه با a'i, b 'i, c'i
نشان دهیم ،معیار اعوجاج شکل را برای همه المانهای
مثلثی میتوان از رابطه ( )8محاسبه کرد.
رابطه()8
1
'b
'c
2 a'i
)  ln 2 i  ln 2 i
(ln
n
ai u i
bi u i
ci u i

E 's 

در رابطییه ( )8پییارامتر u i ،از معادلییه مشییخصشییده از
رابطه ( )3محاسبه میشود.

رواب ( )8و( )6استخراج شدند.
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در تمام پژوهش هایی که از معیارهای معرفیشده بیرای
محاسبه معیارهای اعوجاج در مقیاس محیدود اسیتفاده
کردهاند ،المانهای هندسی ،در منطقه مطالعاتی و یا در
کل کره زمیین بیه صیورت تصیادفی انتخیابشیده انید.
کریستیان ( )2113انتخاب تصادفی المانها در محاسبه
اییین معیارهییا را دارای یییک اشییکال مهییم میییدانیید.
هنگامی که تعداد زیادی نقطه تصادفی در یک محیدوده
مستطیل شکل انتخاب می شیود ،تیراکم ایین نقیاط در
مناطق مرکزی بیشتر از مناطق نزدیک به مرزها خواهد
بیییود[ .]11پیییژوهش [ ]21ایییین پدییییده را "اثیییر
گوشهای"2مینامد .در پژوهش پیشرو ،بیه منظیور رفیع
این مشکل نقاط مبنا برای تشکیل المانهای مثلثی بیه
صییورت تصییادفی انتخییابنشییدهانیید بلکییه موقعیییت
ایستگاههای  GPSدر منطقه مطالعاتی ،بیه عنیوان مبنیا
المان بندی منطقه در نظر گرفته شدهاسیت .اسیتفاده از
موقعیت ایستگاههای  ،GPSبه جای نقیاط تصیادفی بیه
دلیل عدم پراکندگی همگن این ایستگاهها در کیل کیره
زمین ،برای محاسیبه معیارهیای اعوجیاجی محیدود در
نقشههای جهانی مناسب نیست .امیا در میورد محاسیبه
معیارهای اعوجاجی محدود در نقشههیای منطقیهای بیا
پراکندگی تقریبا همگن ایستگاه های  GPSمفید خواهد
بود.
معیارهای مربوط به برآورد اعوجاجات زاویهای در
مقیاس محدود در عموم پژوهشهای حوزه کارتوگرافی،
به صورت یک مقدار واحد عددی برای هر سیستم
تصویر ،در نقشههای جهانی و یا نقشههای محلی
نمایش داده میشود .در این پژوهش به منظور بررسی
بهتر رفتار این پارامترها در سراسر منطقه مطالعاتی دو
پارامتر  e 's, e 'pبر اساس رواب ( )11و ( )11از معادالت
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شییده توس ی تییابلر ]18[ 1را بییرای محاسییبه اعوجییاج
مساحت استفاده کرد .گودنبرگ و گیات ( )2111معییار
جدییدی بیرای محاسییبه اعوجیاج مسیاحت در مقیییاس
محدود ارائه دادند که مزیت آن نسبت به معیار استفاده
شده توس تابلر عدم وابستگی به مقیاس عددی نقشیه
بیود در ایین پیژوهش شیکل هندسیی مثلی را بیرای
المانهای تصادفی در نظر گرفته شد[.]13
در رابطه( A j ،)6مساحت بر روی سطح کره زمین و

رابطه()3

a'i b 'i c 'i
. .
ai b i c i

ui  3
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مؤلفههیای بیه کیار رفتیه در روابی ()11و( )11دقیقیا
مشابه با مؤلفیههیای متنیاظر آنهیا در روابی ( )8و()6
تعری میشوند .الگوریتم مشیخص شیده در شیکل(،)2
نمایش دهنیده مراحیل مربیوط بیه محاسیبه معیارهیای

به منظور بررسی الگو مکانی تغییرات عددی مربیوط بیه
معیارهای از مقیاس نقطهای ،تغییرات عددی مربوط بیه
این معیارها در بخش ( )1-0بیرای منطقیه اییران ارائیه
شدند .الگو مکانی تغییرات عددی معیارهیای از مقییاس
محدود ،بر اساس مثل بندی منطقه ایران در بخش (-0
 )2مشییخص شییدند .مقایسییه شییاخصهییای عییددی
معیارهای اعوجیاجی از مقییاس نقطیه ای و محیدود در
بخش ( )0-۷انجام شد.

در این تحقیق ،به منظور برآورد اعوجاجات زاویه و
مساحت در مقیاس نقطهای برای سیستمهای تصویر
UTMو  ،TMپارامترهای  E p, E aمطابق رواب ( )۷و
( ،)0برای نقاط واقع بر یک شبکهبندی منظم در سراسر
منطقه مطالعاتی محاسبه شدند .مقادیر عددی
بهدستآمده به صورت یک رویه برای منطقه ایران ،در
شکلهای ( )6(،)۳(،)0(،)۷نمایش دادهشدهاند.
شکلهای ( )۷و( )0تغییرات پارامتر اعوجیاج زاوییه E a
را برای سیستم تصویر  TMو  UTMنمایش میدهند .بیا
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شکل  :2الگوریتم محاسبه معیارهای اعوجاجی در مقیاس محدود
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شیکل ،مسییاحت و فاصییله از مقیییاس محییدود براسییاس
المانبندی ثابت مثلثی در منطقیه مطالعیاتی اسیت .بیر
اساس همین الگوریتم در پژوهش پیش رو ،المیانهیای
مثلثی در منطقه ایران بر اساس موقعیت ایسیتگاههیای
 GPSتشییکیل شییدند و اعوجاجییات مسییاحت ،شییکل و
فاصله در مقیاس محدود برای هرکیدام از سیسیتمهیای
تصویر محاسبه شدند.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
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توجه بیه شیکل ( ،)۷تغیییرات عیددی پیارامتر  E aدر
سیستم تصیویر  TMتیابعی از تغیییرات طیول و عیر
جغرافیایی نسبت به موقعیت نص النهار مرکیزی اسیت.
در طولهای جغرافیایی نزدیک به  ۳۷درجه شیرقی ،بیا
افییزایش عییر جغرافیییایی اعوجییاج زاویییهای کییاهش
می یابد .ایین در حیالی اسیت کیه بیا فاصیله گیرفتن از
نص النهار مرکزی ،در عر های جغرافیایی باالتر شاهد
اعوجاجات زاوییه ای خیارج از کنتیرل هسیتیم (نیواحی
شمال شرقی) .بهاینترتیب به نظر میرسید در سیسیتم
تصیویر  TMموقعییت انتخیابی مربیوط بیه نصی النهییار
مرکزی ،در بهینیه سیازی تغیییرات عیددی اعوجاجیات
زاویهای از مقیاس نقطهای نقش مؤثری دارد.
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شکل  :3الگو تغییر اعوجاجات زاویهای سیستم تصویر TMدر مقیاس نقطهای برای منطقه ایران
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با توجه به شکل ( ،)0بیازه عیددی مربیوط بیه مقیادیر
معیار اعوجاج زاویه ای در سیستم تصیویر  UTMنسیبت
به سیستم تصویر  TMبازه کوچکتری است و تغیییرات
عددی این معیار در سیسیتم تصیویر  UTMمینظمتیر و
پیشبینیشدهتر از سیستم  TMاتفاق میافتد .علت این
امر را می توان در طراحی سیستم تصویر  UTMدانست.
در این سیستم تصویر نص النهیارات مرکیزی و حیدود
دامنه هر یک از زون های مختصاتی ،به منظیور کنتیرل
اعوجاجات سیستم تصویر ثابت هستند ،اگرچیه همیین
امییر سییبب شییده اسییت کییه اییین سیسییتم تصییویر
انعطافپذیری الزم را جهت بهینهسیازی اعوجاجیات در
ناحیهای دلخواه نداشته باشد.

بررسی عملکرد معیارهای اعوجاجی از مقیاس نقطهای و ...
فاطمه اسماعیلی و همکاران

مقییادیر عییددی پییارامتر اعوجییاج مسییاحت  E pبییرای
سیستمهای تصویر  TM, UTMدر شیکلهیای ()6و()۳
نمایش دادهشدهاند.
با توجه به شکل ( ،)۳در سیسیتم تصیویر ،TMتغیییرات
عددی پارامتر  E pتابعی از تغییرات طیول جغرافییایی
نسبت به نص النهار مرکزی است .در نیواحی بیا فاصیله
کمتییر از  ۳درجییه از نصیی النهییار مرکییزی ،تغییییرات
اعوجاجات مسیاحت بسییار محیدود اسیت و بیا فاصیله
گرفتن هرچه بیشتر از این محدوده ،اعوجاجات مساحت
بزرگ تری را شاهد هستیم (شکل( .))۳بنابراین در ایین
سیستم تصویر با تغییر موقعیت نص النهار مرکزی و ییا
ضریب مقیاس در راستای این نص النهار امکان کنتیرل
کییردن اعوجاجییات مسییاحت وجییود دارد ،اییین قابلیییت
خصوصا در میواردی کیه هیدف کنتیرل اعوجاجیات در
ناحیه خاصی از منطقه است میتواند مؤثر واقع شود.
در مورد سیستم تصویر  ،UTMدر هر زون مختصاتی بیا
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فاصله گرفتن از نص النهار مرکزی مربیوط بیه آن زون،
اعوجاجات زاویه افزایش مییابند و بیه همیین دلییل در
نواحی مرزی بین دو زون مختصیاتی ،شیاهد بیشیترین
اعوجاجات مسیاحت هسیتیم (شیکل( .))6اگرچیه ایین
افزایش در بیاالترین مقیدار خیود در مقابیل اعوجاجیات
مساحت در سیستم تصویر  TMناچیز است (شیکل(.))۳
در طراحی سیستم تصیویر  ، UTMانتخیاب محیدوده 6
درجهای در اطراف نص النهار مرکزی هر زون به کنترل
اعوجاجات مساحت کمک شایانی کرده است .به طیوری
که بازه عددی مربوط به اعوجاجات مساحت در تصیویر
کردن کل منطقه ایران ،برای سیسیتم تصیویر 11 ،TM
برابر بزرگتر از سیستم تصویر  UTMاست (شیکل( )۳و
( .))6اگرچییه از محییدودیتهییای انتخییاب  6درجییهای
زون های مختصاتی در این سیستم تصویر مییتیوان بیه
یک پارچه نبودن دامنه مختصات هیا در سراسیر منطقیه
موردمطالعه اشاره کرد.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  :4الگو تغییر اعوجاجات زاویهای سیستم تصویر UTMدر مقیاس نقطهای برای منطقه ایران

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
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 -2-4نتایج مربوط به مقیاس محدود
مقادیر پارامترهای  e 'p, e 'sبیرای هرییک از المیانهیای
مثلثیییی ،مطیییابق روابییی ()11و( )11محاسیییبه و در
شکل هیای( )11(،)3(،)8( ،)1نمیایش دادهشیده انید .در
شکلهای ()8و( ،)1مقدار عددی پارامتر  e 'sبه عنیوان
نماینده ای از اعوجاج شکل ،برای هر یک از المیانهیای
مثلثی ،با شعاع دایرههیای قرمزرنیه مشیخص شیده در
مثل ها متناسب است .با توجه به مقدار عددی منتسب
به دایرههیای مشیخصشیده در ایین دو شیکل ،مقیادیر
عددی پیارامتر اعوجیاج شیکل در سیسیتم تصیویر TM
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بزرگ تر از همین مقادیر بیرای سیسیتم تصیویر
است.
با توجه به شکل( ،)1در میورد سیسیتم تصیویر  TMبیا
فاصله گرفتن مثلی هیا از نصی النهیار مرکیزی ،مقیدار
اعوجاج شکل در آنها افزایش مییابد .در نواحی نزدیک
به نص النهار مرکزی ،اعوجاجات شکل برای المانهیای
مثلثییی مسییتقل از شییکل و مسییاحت مثلی هییا ،اسییت.
بنییابراین اعوجاجییات شییکل در مقیییاس محییدود بییرای
سیستم تصویر  TMمستقل از نحوه المانبندی و وابسته
به موقعیت نص النهار مرکزی است.
UTM
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برخالف الگو مشاهدهشده برای سیستم تصیویر  ،TMدر
مورد سیستم تصیویر  UTMالگیو تغیییرات اعوجاجیات
شکل در المانهای مثلثی با دامنه زونهای مختصاتی و
موقعیت نص النهارات مرکزی در ایین سیسیتم تصیویر
رابطهای نیدارد ،شیکل( .)8بیا توجیه بیه الگیو تغیییرات
اعوجاج شکل در المانهیای مثلثیی در شیکل( ،)8ایین
تغییرات وابسته به شکل و اندازه مثل هیا نییز نیسیتند.
بنابراین در مورد سیسیتم تصیویر  ،UTMالگیو رفتیاری
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معیار اعوجاجات شکل را نهتنها میتوان مستقل از نحوه
المییانبنییدی دانسییت بلکییه اییین تغییییرات مسییتقل از
خصوصیات و پارامتر های سیستم تصویر نیز هستند .بیه
نظر می رسید بیا محیدود شیدن دامنیه عملکیرد معییار
اعوجاجی  e 'sبه زونهای  6درجهای در سیستم تصویر
 ،UTMالگو معناداری برای تغییرات این پیارامتر وجیود
ندارد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

مقییدار عییددی پییارامتر  e 'pببییه عنییوان نماینییدهای از

با توجه به شکل ( ،)11در مورد سیسیتم تصیویر،UTM
تغییرات عددی پارامتر اعوجاج مساحت  e 'pوابسته به
محدوده زونهای مختصاتی و موقعیت آنها نیسیت .در
این سیستم تصویر نیز ،مشابه بیا سیسیتم تصیویر ،TM
مثل هایی که تفاوت طیول سیه ضیلع در آنهیا نیاچیز
است اعوجاج مساحت کم تری را به نسبت اندازه مثلی
نشان می دهند .بنابراین الگو تغییرات اعوجیاج مسیاحت
را در مقیییاس محییدود میییتییوان وابسییته بییه نحییوه
المان بندی منطقه دانست .اگرچه ،المیانبنیدی ثابیت و
غیر تصادفی در محاسبات معیارهای محدود ،ضع ایین
المانها را در تکرارناپذیر بودن محاسبات جبران میکند
اما همهنان نمیتوان رفتار عددی اعوجیاج مسیاحت در
سیستمهای تصویر براساس این معیارها را تحیت تیأثیر
ویژگیهای سیستم تصویر دانست.

مثلثی و پارامترهای سیسیتم تصیویر وابسیته باشید بیه
شکل و اندازه مثل ها وابسته است ( شکل ( .))3در این
سیسیییتم تصیییویر مثلیی هیییای نزدییییک بیییه مثلیی
متساویاالضالع اعوجاجات مسیاحت کمتیری را تجربیه
میکنند ،در مقابل مثل هایی با طول اضالع کشیدهتیر،
به نسبت افزایش مساحت المیان ،اعوجاجیات مسیاحت
بزرگتری را تجربه میکنند (شکل (.))3
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اعوجاج مساحت ،برای هر یک از المانهیای مثلثیی ،بیا
شییعاع دایییرههییای مشییخصشییده در مثلیی هییای
شکلهای( )3و( )11متناسب است .بازه مقیادیر عیددی
پارامتر اعوجاج مساحت در مقییاس محیدود در هیر دو
سیستم های تصویر مشابه است .در بررسی الگو رفتیاری
اعوجاجات مسیاحت در سیسیتم تصیویر  ،TMتغیییرات
عددی پارامتر  e 'pبیش از آنکه به موقعیت المانهیای

بررسی عملکرد معیارهای اعوجاجی از مقیاس نقطهای و ...
فاطمه اسماعیلی و همکاران

 -3-4مقیاس نقطهای در مقابل مقیاس محدود
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محاسبه یک شاخص عددی واحد که بتواند اعوجاجیات
سیستم های تصویر را در مقایسه بیا هیم خالصیه کنید،
همواره موردعالقه پژوهش گران علیم کیارتوگرافی بیوده
اسییت .در مقیییاس نقطییهای متییداولتییرین روش بییرای
محاسبه این شاخص عددی ،مییانگین گییری از مقیادیر
عددی در سراسر منطقه مطالعاتی است [ .]21بر همین
اسییاس در اییین پییژوهش ،بییه منظییور بییرآورد عملکییرد
اعوجییاجی دو سیسییتم تصییویر  TM,UTMبییر اسییاس
معیییارهییای اعوجییاجی در مقیییاس نقطییهای ،از مقییادیر
عییددی اییین معیارهییا در سراسییر منطقییه مطالعییاتی
میانگینگیری کردیم .جدول( )1مشیخصکننیده نتیایج
حاصیل از ایین محاسیبات اسیت .در مقایسیه شیاخص
اعوجاج زاویه در دو سیستم تصویر ،برای سیستم تصویر
 ،TMمقدار عددی این شاخص از سیستم تصیویر UTM
کوچک تر است .این امیر را مییتیوان در الگیو تغیییرات
معیار اعوجاج زاویه ای (  ) E aدر منطقیه اییران توجییه
کرد .با توجه به شکل های( )۷و ( ،)0در میورد سیسیتم
تصویر  ،TMنواحی وسیعی از منطقیه اییران اعوجاجیات
زاویییه نزدیییک بییه صییفر را تجربییه میییکننیید و اگرچییه
مقدارحداکثر اعوجاج زاوییه ای در سیسیتم تصیویر TM
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بزرگتر از سیستم  UTMاست ،اما این مقدار حداکثری
تنها در نیواحی محیدودی اتفیاق مییافتید .بنیابراین در
میانگینگیری عددی از معییار اعوجیاج زاوییه ،سیسیتم
تصویر  TMمقدار عددی کوچکتری نسبت بیه سیسیتم
 UTMبییه خییود اختصییاص داده اسییت (جییدول( .))1در
مورد میانگین گیری از معیار اعوجاج مساحت ،باتوجه به
شکلهای ( )۳و ( )6بازه عددی مربوط به این معییار در
سیستم  TMحدود  11برابر بزرگتیر از سیسیتم UTM
است ،بنابراین مقیدار عیددی شیاخص مربیوط بیه ایین
اعوجاج تحت تأثیر نحوه توزییع اعوجاجیات در منطقیه
مطالعیاتی نیسییت .بنیابراین در مییورد شیاخص اعوجییاج
مساحت ،سیستم تصویر  TMمقدار عیددی بیزرگتیری
نسبت به سیستم  UTMبه خیود اختصیاص داده اسیت
(جدول(.))1
شاخص اعوجاج خطی  E kبه عنوان یک کمیت وابسته
به اعوجاجات مساحت و زاوییه در مقییاس نقطیهای بیر
اساس رابطه ( ،)۳برای دو سیستم تصویر محاسبه شید.
با توجه به بزرگ بودن مقیدار عیددی شیاخص اعوجیاج
زاویه نسبت به شاخص اعوجاج مساحت ،مقیدار عیددی
شاخص اعوجیاج خطیی  E kبیرای دو سیسیتم تصیویر
موردمطالعه در منطقه ایران بیشتر تحت تأثیر شیاخص
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نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

اعوجاج زاویه است ،جدول( ،)1خصوصا در مورد سیستم
تصویر UTMکوچک بودن اعوجاجات مسیاحت در ایین
سیستم ،تأثیر ناچیزی بر شیاخص اعوجیاج خطیی دارد.
بنابراین در مقایسه سیستمهیای تصیویر در نقشیههیای
منطقهای از مقیاس نقطهای ،به نظیر مییرسید در نظیر
گرفتن تنها یک شاخص عددی واحد ،بیدون توجیه بیه
رفتار اعوجاجات و بازههای عددی مربوط به آنها ،نتایج
معتبر و صحیحی را در اختیار کاربر قرار نخواهد داد.
شاخصهای  E 'p, E 's, E 'dدر مقیاس محدود ،بر اسیاس
رواب ()6و( )8(، )1برای سیستمهای تصویر
محاسییبه شییدند و جییدول( )2نتییایج حاصییل از اییین
محاسبات را نمایش میدهد .بیر اسیاس مقیادیر عیددی
این جدول ،شاخصهای اعوجاج در مقیاس محدود برای
UTM,TM

جدول

 : 1شاخصهای اعوجاج در مقیاس نقطهای برای دو سیستم تصویر TM,UTM

شاخص اعوجاج زاویهای

شاخص اعوجاج مساحت

()Ea

)(Ep

تصویرTM

11-۳×۳/12

11-۳×1/16

11-۳×۳/12

تصویرUTM

11 ×1/21

11 ×3/۳1

11 ×1/21

سیستم تصویر
سیستم
سیستم

-1

-۳

شاخص اعوجاج خطی)(Ek

-۳

معیارهای از مقیاس محدود
در اییین پییژوهش ،در محاسییبات مربییوط بییه معیارهییای
اعوجاجی از مقیاس محدود ،المانبندی مثلثی بر اساس
موقعیت ایستگاههای  GPSدر منطقه اییران مبنیا قیرار
گرفییت ( بخییش  . )1-2بییه منظییور بررسییی تییأثیر
المانبندی ثابت بر مقدار عددی شاخصهای اعوجیاجی
 E 'p, E 's, E 'dدر مقیییاس محییدود ،تمییامی محاسییبات
مربوط به این شاخصهای اعوجیاجی بیرای المیانهیای
تصادفی تکرار شد .در این محاسبات موقعییت ۷1نقطیه
به صورت تصادفی در منطقه مطالعاتی ایران تولید شید
و مبنا مثل بندی قرار گرفت .در این حالیت  01المیان
مثلثی شکل بر اساس موقعیت نقیاط تولیدشیده و روش
مثل بندی دلونی در منطقه شکل گرفت .الزم بیه ککیر
است که با توجه به تصادفی بودن موقعیت نقیاط تولیید
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( )8(،)1(،)6برای سیستمهای تصویر  UTM,TMاز ایین
روش محاسبه شدند .جداول ()۷و( )0مقادیر عددی این
شییاخصهییا را بییرای دو سیسییتم تصییویر ،در حالییت
المانبندی تصادفی و المانبندی ثابت مقایسه میکند.
بییر اسییاس جییداول ()۷و ( )0مقییادیر مطلییق عییددی
شییاخصهییای از مقیییاس محییدود ،تحییت تییأثیر نحییوه
المان بندی در منطقه مطالعاتی است .اگرچه در مقایسه
دو سیستم تصویر  UTM,TMبر اساس این شیاخصهیا،
روش المانبنیدی تصیادفی و المیانبنیدی ثابیت نتیایج
یکسانی را در اختیار کاربر قرار میدهند ،اما با توجه بیه
الگییو تغییییرات اییین اعوجاجییات در منطقییه مطالعییاتی،
(شکل های ( ،))11(،)3(،)8(،)1نمی تیوان ایین نتیایج را
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شده ،تعداد المان های مثلثی در سیایر تکرارهیا در ایین
روش ،ممکن است متفاوت باشد .درنهایت شاخصهیای
 E 'p, E 's, E 'dدر مقییاس محییدود ،بییر اسییاس روابی

 -4-4المانبندی تصادفی و المانبنددی اابدت در
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سیسییتم تصییویر  UTMمقییادیر عییددی بییزرگتییری را
مشخص میکنند .اگرچه پژوهش [ ]1از این شاخصهیا
برای مقایسه عملکرد سیستم های تصیویر در کیل کیره
زمییین اسییتفاده میییکنیید و مقییدار عییددی آنهییا را
مشخصکننده نحیوه عملکیرد سیسیتمهیای تصیویر در
تصویر کردن کل کره زمین میدانید ،امیا مقایسیه تنهیا
یییک شییاخص عییددی واحیید بییرای بررسییی عملکییرد
سیستمهای تصویر در نقشههای منطقهای بیا توجیه بیه
نتایج مراحل قبل چنیدان معنیادار بیه نظیر نمییرسید.
ناکارآمدی شاخصهای اعوجاج در مقیاس محدود بیرای
نقشه های منطقیه ای در پیژوهش [ ]11نییز تأییدشیده
است.

بررسی عملکرد معیارهای اعوجاجی از مقیاس نقطهای و ...
فاطمه اسماعیلی و همکاران

معتبر دانست .ضمن اینکه با توجیه بیه تفیاوت مقیادیر
مطلق عددی برای این شاخصها در حالیت تصیادفی و
جدول

 :2شاخصهای اعوجاج در مقیاس محدود برای دو سیستم تصویر TM,UTM

()E's

)(E'p

)(E'd

تصویرTM

1/1111112۷6

1/263110۳12

1/1163۳2۷13

تصویرUTM

1/1۳2111368

1/66621۳812

1/161118628

سیستم

محدود از روش المانبندی تصادفی و اابت برای سیستم تصویرTM

جدول  :3شاخصهای اعوجاج در مقیاس

شاخص اعوجاج شکل

شاخص اعوجاج مساحت

شاخص اعوجاج خطی

()E's

)(E'p

)(E'k

المانهای مثلثی
تصادفی

1/116۷18116

1/221111822

1/1221۷2860

المانهای مثلثی ثابت

1/1111112۷6

1/263110۳12

1/1163۳2۷13

سیستم تصویر

جدول  :4شاخصهای اعوجاج در مقیاس

محدود از روش المانبندی تصادفی و اابت برای سیستم تصویرUTM

شاخص اعوجاج شکل

شاخص اعوجاج مساحت

شاخص اعوجاج خطی

()E's

)(E'p

)(E'k

المانهای مثلثی تصادفی

1/101۳302۷8

1/61132۷881

1/1۳8۷۷3611

المانهای مثلثی ثابت

1/1۳2111368

1/166621۳812

1/161118628

سیستم تصویر

یکی از اهداف اصلی این پژوهش مشخص کردن کیاربرد
و نقش معیارهای نقطه ای و در مقییاس محیدود ،بیرای
بررسی اعوجاجات سیستم هیای تصیویر  TMو UTMدر
منطقییه ای یران بییود .در بررسییی الگییو تغییییرات عییددی
معیارهای اعوجاجی از مقییاس نقطیه ای ،هیر دو معییار
اعوجاج زاویه و مساحت ،بازه عیددی محیدودتری را در
سیستم تصویر  UTMنسیبت بیه سیسیتم تصیویر TM
مشخص میکنند .این امر را میتوان در طراحی سیستم
تصویر  UTMتوجیه کرد .در سیستم تصویر  UTMثابت
بودن نص النهارات مرکزی و ضریب مقیاس در راستای
آنها و همهنین محدود بیودن محیدوده جغرافییایی در
هییر زون مختصییاتی ،در محییدود کییردن بییازه عییددی
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اعوجاجات نقش اساسی دارد .به طوری که در مورد بازه
تغییرات عددی اعوجاجات مساحت از مقیاس نقطیهای،
در سیستم تصویر  TMده برابر بزرگتیر از همیین بیازه
برای سیستم تصویر  UTMاست .اگرچه همین موضوع،
موجب محدودیت در انعطیافپیذیری سیسیتم تصیویر
UTMبه منظور بهینه سازی در یک ناحییه خیاص شیده
است.
در این پژوهش ،الگوریتم محاسبه معیارهیای اعوجیاجی
از مقیاس محدود ،که در پژوهشهای گذشته بر اسیاس
انتخاب المان های تصادفی بناشده بود ،با المانبندی بیر
اساس موقعیت ایستگاههای  GPSدر منطقه مطالعیاتی
جایگزین شد و به دنبال آن معیارهای اعوجاجی شکل و
مساحت از مقیاس محیدود بیرای سیسیتمهیای  TMو
 UTMمحاسییبه شییدند .انتخییاب المییانهییای ثابییت در

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شاخص اعوجاج شکل

شاخص اعوجاج مساحت

شاخص اعوجاج خطی

سیستم تصویر
سیستم

ثابییت ،نتییایج مشییابهی در بررسییی تعییداد بیشییتری از
سیسیییتمهیییای تصیییویر پییییشبینیییی نمییییشیییود.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

یک سیستم تصویر باشید .بهینیه سیازی الگیو تغیییرات
عددی معیارهای نقطیه ای در نقشیههیای منطقیهای بیا
کاربردهای متفاوت ،میتواند موضوع پژوهشهای آینیده
در بح اعوجاجات سیسیتم هیای تصیویر قیرار بگییرد.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

محاسییبات مربییوط بییه معیارهییای از مقیییاس محییدود،
مشکالت تکرارناپذیر بودن محاسیبات و کیاهش تیراکم
المان ها در نواحی مرزی را برطرف میکنید .در بررسیی
الگییو تغییییرات عییددی معیییار اعوجاجییات شییکل بییرای
المان های منطقه مطالعاتی ،در خصوص سیستم تصیویر
 ،UTMبا فاصله گرفتن از موقعیت نص النهیار مرکیزی،
افزایش اعوجاجات در المیانهیای مثلثیی اتفیاق افتیاد.
اگرچه در مورد نتایج حاصل از سیستم تصویر  TMعدم
وابسیتگی معیارهییای اعوجییاجی از مقییاس محییدود بییه
ویژگیهای سیستم تصویر مشخص شید .در مقایسیه دو
حالت المانبندی تصادفی و ثابت ،مقادیر عددی مربیوط
به شاخصهای اعوجاج شکل ،مساحت و اعوجاج خطیی
به صیورت محسوسیی تغیییر کیرد (جیداول ()۷و (.))0
بنییابراین وابسییتگی معیارهییای اعوجییاجی در مقیییاس
محدود ،به نحوه المانبنیدی منطقیه و شیکل المیانهیا
تاییدشد .این امیر مییتوانید نشیاندهنیده عیدم اعتبیار
معیارهییای از مقیییاس محییدود بییرای بررسییی رفتییار
اعوجاجات در نقشههای منطقه ای باشد .معنادار نبیودن
معیارهییای از مقیییاس محییدود در حالییت المییانبنییدی
تصادفی ،برای نقشههای منطقهای ،پیشتر در پیژوهش
[ ]11نیز بیانشده بود.
به منظور مقایسه اعوجاجیات سیسیتمهیای تصیویر ،بیر
اسیاس ییک شییاخص عیددی واحیید ،از مقییادیر عییددی
معیارهییای اعوجییاجی در مقیییاس نقطییهای و محییدود
میانگین گیری شد .با بررسی مقادیر عددی شاخصها از
مقیاس نقطهای برخالف نتایج مشاهدهشده در خصیوص
الگو تغییرات عددی برای کل منطقه ،در مورد سیسیتم
تصویر  ،UTMشاخص اعوجاج زاویهای بزرگتر از همین
شاخص بیرای سیسیتم  TMبیود (جیدول( ،))1ایین در
حالی است محدود بودن دامنه زونهیای مختصیاتی در
اییین سیسییتم تصییویر موجییب کنتییرل دامنییه عییددی
اعوجاجات زاویه و مساحت شده است .بنابراین بیه نظیر
می رسد بررسی الگو تغییرات عددی معیارهای نقطیهای
در منطقه مطالعاتی ،روش کارآمدتری نسبت به انتخاب
یک عدد واحد در مشخص کردن رفتیارهیای اعوجیاجی
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31.12046152
31.33964556
31.34386603
26.20914184
25.29957986
35.81535585
34.86908323
25.64948918
28.29401358
35.58867281
35.7632666
35.64593981
35.73451069
36.30884537
36.90836814
35.73035517
36.33472455
29.32975105
32.41770643
36.58566984
28.91899775
32.31305478
29.54436901
25.31406895
27.10246035
35.69728233
35.71772382
35.29267435
31.04939259
30.84127902

53.2264805
48.6844282
48.7443505
50.6081464
60.6937599
51.4864168
48.5343072
57.7639005
55.8946743
51.4247525
51.2050154
51.2982237
51.5851856
59.4703933
46.1621242
51.8121354
59.4798184
47.9365054
48.3358225
51.7679642
51.08171
53.8222779
52.6025849
60.6244347
56.0732597
51.3340934
51.4116983
58.4636027
61.5173619
61.7159206

ABRK
AHVA
AHVZ
BAHR
CHA5
DA01
HAMD
JASK
LADA
M020
M022
M318
M804
MASH
MIAN
MRIA
MSHN
MYB0
NILO
NOSH
REIH
ROS3
SHRZ
TBCH
TBRA
TEHN
TMIC
YAS1
ZBL3
ZABL
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عرض جغرافیایی (درجه)

طول جغرافیایی (درجه)

نام ایستگاه GPS
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Abstract

Selection of a proper criterion to evaluate map projections' distortions has always been one of the important
issues in the field of cartography. One of the classifications for distortions criteria is based on their
computational scale. On one hand infinitesimal scale criteria estimate angular and areal distortions based on
Tissot indicators, on the other hand finite scale criteria assess shape and areal distortions based on region

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.6.0 ]

discretization. In this research, random discretization was replaced with fixed discretization in the
computational algorithm of finite scale criteria and the performance of distortions criteria of infinitesimal and
finite scale in TM systems and UTM in the study of Iran region was investigated. Although fixed elements
remove the limitations of random elements like unrepeatable calculations and lower elements' density in border
areas, the results of this study indicate that finite scale criteria are independent of the map projections'
characteristics. In order to provide a numerical index for comparing distortions of map projections by
averaging the numerical values of criteria, these indexes did not work efficiently in determining the distortions
of the projections. Therefore, using only one numerical index to map projections' distortions in regional maps is
not significant and it is more reliable to study the pattern of numerical changes of infinitesimal scale criteria to
evaluate map projections' distortions in regional maps. According to the results of this study, the numerical
range of areal distortions of infinitesimal in the TM projection is up to ten times larger than the UTM system.
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