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  چکیده 
امروزه به عنوان ابزاري مؤثر در بسیاري از تحقیقات و پـروژه هـاي اجرایـی و    ) DEM(مدل هاي رقومی ارتفاعی 

، پیشرفت و توسعه سنجنده ها و ماهواره ها با قـدرت تفکیـک بـاال   . ساختاري کشور مورد استفاده قرار می گیرند
هـاي تولیـد شـده از     DEM. از زوج تصاویر ماهواره اي را با دقت هاي باال فراهم نموده اسـت  DEMامکان تولید 

بـا اهـداف    داده هاي ماهواره اي نه تنها در تفسیر هاي دو بعدي بلکه در انواع مطالعات سه بعدي از سطح زمـین 
به عنوان زوج تصاویري که در امتـداد   ASTERمتري سنجنده  15تصاویر . مختلف مورد استفاده قرار می گیرند

یک مدار برداشت می شوند، بر خالف بسیاري از سنجنده ها که زوج تصاویري از دو مـدار مجـاور برداشـت مـی     
در ایـن  . سیع در اختیار کاربران قـرار مـی دهنـد   بعدي از مناطق و 3کنند، پتانسیل باالیی را در تهیه مدل هاي 
 ASTERاز این تصاویر، زوج تصـاویر   DEMبراي استخراج  ASTERمقاله جهت ارزیابی قابلیت تصاویر سنجنده 

به کار بـرده    DEMو مدل هندسی دقیق براي تولید PCI Geomaticaنرم افزار . از منطقه تهران انتخاب گردید
تولیـد شـده و    DEMهاي آماري بین داده ها و نمونه برداري و پروفیل هاي طولی بـین   از بررسی پارامتر. شدند
DEM  هاي مبنا براي بررسی دقت مکانی و ارتفاعیDEM نتایج بدست آمـده از ایـن   . تولید شده استفاده گردید

آنها در مـدل، مـی   بررسی ها نشان داد که با استفاده از تعداد مناسب نقاط کنترل زمینی و با پراکندگی مناسب 
بنـابراین از  . متر در تمام مناطق مدل دست یافـت  ±20با دقت ) DEM(توان با اطمینان به مدل رقومی ارتفاعی 

متري ارتفاعی براي آنها مناسـب مـی باشـد، بـه      20این خروجی می توان با اطمینان براي پروژه هایی که دقت 
  .ناطق وسیع استفاده نمودعنوان داده هاي سهل الوصول و سریع الوصول براي م

  
   ASTERمدل رقومی ارتفاعی ، تناظر یابی، باندل اجسمنت،  :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه - 1

یک نمایش پیوسته آماري از زمین به وسیله تعداد زیادي نقاط منتخب با ) DEM(مدل رقومی ارتفاعی 
استفاده از مدل هاي سه بعدي از سطح زمین در بسیاري از حوزه هاي . [1] است x,y,zمختصات معلوم 

در حوزه هاي مهندسی عمران،  DEMعمده کاربران . تحقیقاتی و اجرایی کاربرد هاي وسیعی را دارا می باشد
مدل هاي ... ، مخابراتی و نقشه برداري و فتوگرامتري، علوم زمین، مدیریت منابع آب، کاربرد هاي نظامی

رقومی زمین را به عنوان یکی از الیه هاي اطالعاتی خود جهت دستیابی به اهداف مدیریتی، اجرایی و یا تولید 
  . محصوالت جدید مکان مبنا مورد استفاده قرار می دهند
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