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چکیده
امروزه تصاوير هوايي با در اختيار گذاشتن منابع مختلف داده يکي از کارآمدترين راههاي کسب و استخراج اطلاعات مکاني دقيق و بههنگام است
که در پروسه تهيه اطلاعات مکاني از اين منابع ،مشکل ترين بخش استخراج عوارض موجود در تصاوير ميب اشد .در اينتحقيق يك روش متفاوت
جهت استخراج ساختمانها با استفاده از دادههاي ليدار 3هوابرد با ميانگين تراکم  5نقطه در هرمترمربع و تصاوير اولتراکم برروي محدوده مشخصي از
بندرانزلي با انواع تراکم ساختماني 0پياده سازي شد .سيستم پيشنهادي از اطلاعاتهندسي و مکاني دادههايليدار و تصاويراولتراکم استفاده کرده که
شامل سهمرحله کلي ميباشد ،در مرحلهاول ،دادههايليدار فيلتر شدند و با استفاده از خوشهبندي طيفي در محيط ،ECoginitionساختمان ها استخراج
شد .در مرحلهدوم ،مدل به دست آمده با مرزهاي دو بعدي ساختمان ها که به روش حد آستانه ارتفاعي در محيط  ENVI Lidarبه دست آمده بود
مقايسه گرديد .در مرحلهسوم؛ پس از استخراج ،مرزهاياوليه ساختماني با ساختمان هاي استخراج شده از طريق الگوريتم شطرنجي ،ادغام شدند .در
بخش خطايابي ساختمان ها به ساختمان هاي داراي خطا پرداخته شد و ارزيابي نتايج نشان داد که سيستم به کار گرفته شده به طور نسبي به اهداف
ميزان-
تعيينشده رسيده است و روشهاي بهکارگرفته شده شامل روش حدآستانهارتفاع ،روش خوشهبندي طيفي و روش ادغام به ترتيب با
خطاي  %02 ،%57و  %1براساس مساحت عوارض استخراج شده نسبت به کل محدوده موردمطالعه ،براي هر چهاربلوک ارزيابي شدند .خطاي تكتك
ساختمانها ابتدا به صورتکلي و سپس به صورتجزئي مورد بررسي قرارگرفت و مشخصگرديد تکنولوژيليدارهوايي قابليت فوقالعادهاي را در
جمعآوري نمونههاي بسيار دقيق و متراکم از اندازهگيريهاي ارتفاعي سطحشهرها دارد و ميتوان سطحجديدي از جزئيات اطلاعات دقيق
تراکمساختمان را بهطور اتوماتيك و کارآمد از دادههايليدارهوايي استخراج کرد .در تعداد 008ساختماني که مورد بررسي و تجزيه و تحليل
قرارگرفت ،دستيابي به ارتفاع ساختمان ها با دقت بسيا ربالا ميسرگرديد و تمامي ساختمان هاي محدوده مورد مطالعه با تراکم فشرده و ارگانيك و نيز
پراکنده و برنامهريزي شده استخراج گرديدند.
واژگان کلیدی :تراکم ،خطايابي ،انزلي ،خوشهبنديطيفي.ENVI Lidar ،

مقدمه

امروزه تصاوير هوايي با در اختيار گذاشتن منابع مختلف داده يکي از کارآمدترين راه هاي کسب و استخراج اطلاعات مکاني دقيق و به
هنگام هستند که در پروسه تهيه اطلاعات مکاني از اين منابع ،مشکل ترين بخش استخراج عوارض موجود در تصاوير مي باشد(ياري و
همکاران .) 0313 ،از اين رو يکي از مزاياي استفاده از نقشه برداري هوايي ،استخراج و پردازش عوارض مختلف به کمك تصاوير هوايي
است که باعث مي شود تا هزينه هاي زماني و مالي مربوط به استفاده از نقشه برداري زميني و نيز خطاهاي انساني حاصل از آن تا حد
ممکن کاهش يابد .به طوري که تنها با يك مرحله عکس برداري از سطح منطقه مورد مطالعه ،امکان شناسايي و استخراج اغلب عوارضي
 .0استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران(نويسنده مسئول)
Email: f-jafari@tabrizu.ac.ir- Tel: 09144049984

 .5کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران
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که در آن منطقه وجود دارد فراهم ميشود .بنابراين با پيشرفت سنجنده هاي هوايي از جنبه قدرت تفکيك مکاني و طيفي و نيز با روي
کار آمدن سنسورهايي با موقعيت دقيق و فراهم شدن امکان برداشت ارتفاع سطح زمين ،سنجندههاي مختلفي توليد و ارائه شدهاند که با
استفاده از هرکدام از آنها مي توان بخشي از اطلاعات مربوط به عارضه زميني مانند خصوصيات طيفي و مکاني را برداشت کرد(پارسيان،
 .) 0310بنابراين اگر بخواهيم ،تمامي عوارض مورد نظر از يك منطقه را استخراج کنيم ،که قسمتي از آن توسط ابر پوشيده باشد و يا
ساختمانهايي با مصالح آسفالتي بر روي سقف آنها و نيز ساختمانهايي با سقف شيبدار در منطقه وجود داشته باشد ،در آن صورت به
داده هاي مکمل که بتوانند اطلاعاتي فراتر از اطلاعات طيفي را فراهم کنند ،نياز خواهد بود .بهترين گزينه در اين حالت ،استفاده از
سنجندههاي فعال 1در طيف الکترومغناطيس است .سنجندهاي که منبع انرژي آنها از محيط و توسط نور خورشيد تامين نشود و خودشان
توانايي توليد امواج الکترو مغناطيس را داشته باشند و با ارسال آن به سطح زمين و دريافت مقادير بازتاب شده بتوانند در مورد خصوصيات
سطح ،اطلاعاتي را ثبت نمايند(مديري .)315 ،0387 ،يکي از منابع دادهاي که اخيرا از آن به عنوان دادههاي مکمل در شناسايي عوارض
استفاده ميشود ،دادههاي ليدار است که سنجنده ي آن به ارسال و دريافت و طيف الکترومغناطيس در حوزهي طيفي مادون قرمز نزديك
(در نوع هوايي آن) و ترکيبي از طيفهاي مادون قرمز نزديك و باند سبز (در نوع فضايي) ميپردازد(سيف و محمودي .)5100 :همانطور
که قبلا نيز اشاره شد ،ليدار يك تکنيك و روشي نوين در استخراج اطلاعات و عوارض سطح زمين ميباشد .دادههاي ليدار در کشور ايران
براي شهرهاي اصفهان ،بندر انزلي و گلستان تهيه شده است .از اينرو نمي توان به طور گسترده در سطح کشور از اين دادهها استفاده
کرد .از جنبهي ديگر ميتوان گفت ،هر يك از ساختمانها با انواعي از تراکم و شکل سقفها داراي مشخصات متفاوتي بوده و نميتوان
مشخصات و ميزان صحت اطلاعات به دست آمده در يك الگوي مشخص ي از ساختمان را به ساير الگوهاي ساختماني تعميم داد .از اين
رو مهمترين پيشينهاي که در اين پژوهش مد نظر قرار داديم تحقيق بايلنگيو و همکاران در سال  5101بود .آنان با انجام تحقيقي تحت
عنوان استخراج اتوماتيك تراکم ساختمانهاي شهري با استفاده از دادههاي ليدار در مرکز شهر هوستون به اين نتيجه رسيدند که،
تکنولوژي ليدار هوايي قابليت فوق العادهاي را در جمعآوري نمونههاي بسيار دقيق و متراکم از اندازهگيريهاي ارتفاعي سطح شهرها
فراهم کرده است .بنابراين توانستند سطح جديدي از جزئيات اطلاعات دقيق تراکم ساختمان را به طور اتوماتيك و کارآمد از دادههاي ليدار
هوايي استخراج کنند .آنان مجموعهاي از ويژگيهاي تراکم در مقياس منطقهي شهري را محاسبه کردند و يك توصيف کمي از ساختار
مکاني سه بعدي چشم انداز شهر ارائه دادند .براي رسيدن به چنين نتيجهاي ،در اين پژوهش نيز محدودهاي با  53هکتار شامل 008
ساختمان در بندر انزلي مورد بررسي واقع شد .بعد از استخراج ساختمانها در محدوده مورد مطالعه با سقفهايي شيبدار به بررسي ،ارزيابي
و سنجش دادههاي استخراج شده از ليدار در الگوهاي تراکمي فشرده ،ارگانيك و برنامه ريزي شده ،پرداخته شد .در نهايت؛ ميزان صحت
دادههاي استخراجي مورد بررسي قرار گرفت.
مبانی نظری:
الف) تراکم:

تراکم مفهوم کليدي در برنامهريزي و معماري براي پيش بيني و کنترل کاربري اراضي است و تحت تاثير تاريخ ،فرهنگ و زمينه-
هاي اجتماعي ،نگرشهاي سياسي و اقتصادي قرار گرفته است( .)Sivam and et al,2011:2تنوع و پيچيدگي در تعريف و معني تراکم
بسيار مشهود و واضح است .در محيط ساخته شده تراکم بيشتر به معني نسبت جمعيت و يا فضاي ساخته شده به مساحت زمين مي -
باشد( .)Dave.S,2011: 192به بياني مختصر ،تراکم يك واحد اندازهگيري در يك محدوده است(.)Forsyth et al, 2007:683
اصطلاحي است که ارتباط بين يك محدوده معين و تعداد افرادي که در آن محدوده ساکن بوده و يا از آن استفاده ميکنند را نشان
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ميدهد و به صورت نسبت جمعيت يا تعداد واحد مسکوني به محدوده بيان مـيشود ( Burton,2000; Cuthbert, 2006; Forsyth et

.)al., 2007; Montgomery et al., 2003

اکثريت افراد داراي صلاحيت بينالمللي در حوزه شهرسازي تراکم را در الگوها و فرمهاي گوناگون تا برنامهريزي و قوانين ساخت و
ساز ،مانند محدوديت بر تراکم جمعيتي ،اندازه مسکن و ضريب سطح طبقات در مناطق شهري مورد استفاده قرار ميدهند .با اين وجود،
تراکم يکي از ابعاد چالشدار در شهرسازي معاصر ميباشد( .)Sivam et al., 2012:2دو مفهوم تراکم جمعيت و تراکم ساختماني در هم
آميخته است به نحوي که افزايش تراکم در يکي منجر به افزايش آن در ديگري ميشود .تراکم بالا بر نسبت بالاي ساختمانها در يك
محيط مشخص دلالت دارد(.)Dave, 2011: 192
لیدار:

ليدار تکنيك جمعآوري اطلاعات از سطح اشياء است که بر مبناي اندازهگيري فاصله به وسيله ليزر عمل ميکند .در متون مختلف،
علاوه بر عبارت ليدار از عبارات ديگري مانند ( )LAdar( ،)ALSو ( )ALTMنيز براي معرفي اين تکنولوژي استفاده ميشود .اندازهگيري
ليدار بر اين اصل استوار است که مختصات هر نقطه روي زمين با مشخص بودن مختصات محل ارسال ليزر ،اندازهگيري طول فاصله
مايل بين نقطه ارسال پالس و سطح زمين و اندازهگيري زاويه ارسال موج از محل ارسال پالس تا سطح زمين قابل محاسبه است ( 2006,
 .)Chaouch A, 328با معلوم بودن موقعيت و توجيه صحيح سنجنده ،سيستم ابري از نقاط سه بعدي اندازهگيري شده را اخذ ميکند.
معمولا داده ليدار نيازمند پيش پردازش ميباشد .سيستم نويزها را فيلتر ميکند و به صورت تفاضلي ،دادهها را تصحيح و در خطوط اسکن
گردآوري مي کند .اطلاعات سه بعدي و صحيح ليدار هوايي مربوط به ساختار سقفها و سطوح مات و غير شفاف مدلسازي شهري را در
مقياس بزرگ بسيار آسان ميسازد(.)You, 2003
حد آستانه ارتفاعی:

حد آستانه ،اختلاف ارتفاع بين پالس اوليه و ثانويه سنجنده ليدار ميباشد که از طريق آن ميتوان نقاط زميني و غيرزميني را استخراج
کرد .اما با توجه به شيب ناشي از زمين ،بيشتر تاج پوشش نزديك به زمين طبق اين حد آستانه حذف نميشود و براي حذف آنها مي -
بايست از معيار تنوع ارتفاعي استفاده کرد .حد آستانه ارتفاعي در واقع ارتفاع غالب در محدوده مورد مطالعه ميباشد که در وهله اول براي
استخراج ابر نقاط مربوط به ساختمان ها و يا هر عوارضي که سعي در استخراج آن داريم مورد استفاده قرار ميگيرد .نقاطي که داراي
ارتفاع بيشتري از حد آستانه ارتفاعي تعريف شده باشند ،به عنوان خطاي پردازشي يا نويز در مراحل پردازش حذف ميشوند .در مورد نقاط
مربوط به زمين نيز ،از آنجايي که سيستم ليدار علاوه بر ثبت پالس اوليه و ثانويه توانايي ثبت پالس منفرد را دارد ،براي استخراج نقاط
زميني از نقاط پالس منفرد استفاده ميشود که اگر اختلاف ارتفاع نقاط بين پالس اوليه و ثانويه کوچكتر از حد آستانه تعريف شده باشد
ميتوان نقطه پالس منفرد مربوطه را به عنوان نقطه زميني درنظر گرفت.
الگوریتم صفحه شطرنجی:

از اين روش براي قطعهبندي اشياء تصوير استفاده ميشود .اين قطعهبندي سادهترين نوع قطعهبندي است .در قطعهبندي شطرنجي
)(Chessboard segmentationکل تصوير و اشياء آن به قطعات مساوي مربع شکل تقسيم ميشوند .با اجراي اين الگوريتم در
فرايندپردازش تصاوير ،نواحي همگن به صورت قطعات شطرنجي از بخشهاي ناهمگن جدا مي شوند .به طور کلي کاربرد اين الگوريتم،
جداسازي نواحي همگن و غير همگن در تصاوير طيفي و ماهوارهاي ميباشد.
الگوریتم خوشهبندی طیفی:

در هنگام بخشبندي ،وزن کم لبهها نشاندهندهي اين است که نقاط در دستههاي متفاوتي قرار دارند و همچنين وزن بالاي لبه در
يك گروه ،نشان دهندهي اين است که نقاط درون خوشه شبيه به يکديگر هستند .به طور کلي ،با استفاده از الگوريتمهاي خوشهبندي
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طيفي دستهبندي براساس تراکم نقاط انجام ميشود .هر خوشه مربوط به يك بخش سقف است به طوري که پارامترهاي هر مدل
سطحي ميتواند به راحتي تعيين شود .براي انجام خوشهبندي طيفي ،در ابتدا بايد ميزان شباهت بين قطعات برآورد شود .يکي از
مشاهدات اين است که قطعات واقع در نزديکترين همسايگي ،اغلب به دليل انسجام فضايي ،به فضاي فرعي قطعات خطي استخراج شده
تعلق ميگيرد(.)Awrangjeb and Fraser;2014
داده ها و روشهای پژوهش:

اطلاعات ارتفاعي جهت بررسي تراکم يکي از مهم ترين مواردي است که در اين پژوهش مد نظر قرا ر گرفته است .بر اين اساس جهت
انجام پژوهش حاضر ،داده هاي ليدار و تصاوير طيفي با استفاده از انواع متفاوتي از الگوريتمهاي موثر در استخراج عوارض زميني مورد
بررسي قرار گرفتند .در نتيجهي پردازشهاي انجام شده بر روي دادههاي مورد استفاده ،لايههاي جديدي از تصاوير به صورت رستري از
محدوده مورد مطالعه به دست آمد که با اجراي مراحل استخراج شيب بر روي لايههاي مذکور و سپس کلاسهبندي آنها شناخت عوارض
ساختماني با سهولت بيشتري انجام شد .لايه ي شيب مذکور با کنتراست بالا توليد شد تا بتوان با استفاده از آن به تجزيه و تحليل سطوح
مسطح و شيبدار پرداخت .در اين روش ساختمان هايي که به طور قطع ساختمان نيستند حذف و براي اين کار اشياء تصوير ساخته شده در
دو کلاس مناطق شيبدار و زمين طبقه بندي شد .جهت بهبود نتايج به دست آمده بر اساس لايه طيفي و اطلاعات مفهومي ،اندازه و
خصوصيات طيفي ساختمان هاي از قلم افتاده شناسايي شد و به منظور استخراج سطوح غيرقابل نفوذ ،به قطعهبندي مجدد پارسلها که
شامل تشخيص قطعات زمين و تصوير زمين بود پرداخته شد که منجر به دستيابي به دو سطح پارسلها و نقاط غيرقابل نفوذ گرديد .لازم
به ذکر است مجموعه داده مورد مطالعه در اين تحقيق ،مربوط به بخشي از شمال شهر بندر انزلي واقع در استان گيلان ميباشد که
مساحت محدوده مورد مطالعه  53هکتار است و در چهار بلوک مورد بررسي واقع شده و تعداد ساختمانهاي مورد بررسي  008ساختمان
مي باشد که در شمال استاديوم تختي واقع شده است .به دليل تراکم پراکنده و نحوه جايگيري ساختمانها ،به طور ميانگين در هر هکتار
از اين محدوده  07ساختمان واقع گرديده است .اين مجموعه داده شامل يك عکس هوايي رقومي قائم ،ابر نقاط نامنظم ليدار منطقه و
عکس هوايي توسط دوربين رقومي UltraCam Dاخذ شده و دادههاي ليزر اسکنر هوايي توسط سنجنده  UAC0برداشت شده است.
عکس هوايي قائم داراي قدرت تفکيك مکاني  7سانتيمترمربع ميباشد و دادههاي ليزر اسکنر هوايي داراي تراکم يك تا دو نقطه در هر
مترمربع بوده و ميانگين فضاي نقاط 1,11 ،مترمربع ميباشد.

)پهباد يا هليکوپتر بيسرنشين(1 - Unmanned AirCraft

استخراج عوارض ساختماني با استفاده از دادههاي ليدار و سنجش ميزان صحت دادههاي استخراج شده
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شکل( :)1تصویر ابر نقاط لیدار مربوط به محدوده مورد مطالعه

مشخصات محدوده مورد مطالعه:

بلوک يك :اين بخش از محدوده شامل  10ساختمان مي باشد که به لحاظ تراکم منظم بوده و شامل ساختمانهايي برنامهريزي شده
ميباشد .معابر و خيابان هاي موجود در اين بخش از محدوده ،مستقيم و به صورت افقي-عمودي بوده و ميانگين مساحت قطعات اين
بلوک 011مترمربع ميباشد.
بلوک دو :اين بخش از محدوده شامل  017ساختمان مي باشد که به لحاظ تراکم نامنظم بوده و شامل ساختمانهايي است که داراي
جهتگيري يکساني نميباشند .معابر و خيابان هاي موجود در اين بخش از محدوده ،از نظم خاصي برخوردار نيستند و به صورت ارگانيك
ميباشند .ميانگين مساحت قطعات اين بلوک 023مترمربع ميباشد.
بلوک سه :اين بخش از محدوده شامل  055ساختمان مي باشد که به لحاظ تراکم داراي ترکيبي از بافت منظم و نامنظم ميباشد.
ساختمانهايي با تراکم فشرده و نامنظم در بخش شمالي ،تراکم متو سط و منظم در بخش جنوبي بوده و طرفين شرق و غرب نيز داراي
ساختمانهايي با متراژ بزرگ و پراکنده مي باشند که غالبا داراي کاربري خدماتي هستند .ميانگين مساحت قطعات اين بلوک 018مترمربع
ميباشد.
بلوک چهار :اين بخش از محدوده شامل  31ساختمان ميباشد که به لحاظ تراکم اين بخش داراي ساختمانهايي با فواصل نسبتا
زياد ،خيابانهايي با عرض بالاي  50متر و زيربناهايي با متراژ زياد ميباشد .ميانگين مساحت قطعات اين بلوک  002مترمربع ميباشد.
در کل محدوده مورد مطالعه داراي  008ساختمان ميباشد که هر بلوک مطابق شکل( )5به صورت مجزا بررسي شد که در ادامه به
تفصيل پرداخته شده است.
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B2

B1

B3
B4
شکل( :)2تصویر هوایی محدوده مورد مطالعه

تجزیه و تحلیل دادهها:
الف) فیلترینگ دادههای لیدار و استخراج مدل رقومی زمین:

يکي از مهمترين پردازشهايي که بر روي دادههاي ليدار صورت ميگيرد ،فرايند فيلتر کردن نقاط به منظور جداسازي نقاط مربوط به
زمين باير و نمونههاي برداشت شدهي مربوط به عوارض غيرزميني است( .)Sithole, 2004دقت فرايند فيلترينگ ،تاثير مستقيم بر روي
کيفيت مدل کردن نهايي داده هاي فيلتر شده دارد .بنابراين انتخاب روش مناسب فيلتر کردن دادهها بسيار مهم است( Dehvari and
 .)Heck, 2012هرچند که در طول سه دهه اخير ،پژوهشگران الگوريتمهاي متفاوتي براي پردازش دادههاي ليدار ارائه دادهاند ،با اين
حال يك الگوريتم واحد براي فيلتر کردن دادهها که براي تمام منظرههاي مختلف زميني قدرتمند باشد ،معرفي نشده است و هر کدام
معايب و مزاياي مربوط به خود را دارند( .)Sithole& et, al; 2004-2007در صحت مدل رقومي ارتفاعي نهايي ،تراکم دادههاي ليدار،
ويژگيهاي توپوگرافي و روشهاي درونيابي تاثيرگذار ميباشد( .)Polat et al., 2015در اولين مرحله از اين تحقيق نقاط زميني استخراج
شدند .در واقع سيستم هاي ليدار به طور طبيعي شامل هر دو سطح زمين و غيرزمين از جمله ساختمانها ،پلها ،وسايل نقليه ،پوشش
گياهي و غيره ميباشد  .از تمام اطلاعات ارتفاعي که تنها از نقاط زمين به دست ميآيند براي ايجاد مدل رقومي زمين استفاده شد .پس از
اينکه نقاط زميني با فيلتر کمترين ارتفاع استخراج شدند يك  DTM0دقيق از محدوده مورد مطالعه استخراج شد.
ب) تولید :DSM2

1- Digital Terrain Model
2 - Digital Surface Model

استخراج عوارض ساختماني با استفاده از دادههاي ليدار و سنجش ميزان صحت دادههاي استخراج شده
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با توليد مدل رقومي سطح( )DSMميتوان تا حدي جداسازي عوارض را انجام داد زيرا ساختمانها داراي ارتفاع بالاتري نسبت به
ديگر عوارض هستند .نحوه پيادهسازي اين فراي ند به اين صورت بود که؛ نقاطي که بيشترين ارتفاع را داشتند و مربوط به توپوگرافي
محدوده مورد نظر نبودند و نيز در ارتفاع بسيار بالاتر از ارتفاعات مورد انتظار ثبت شده بودند ،حذف گرديدند .حذف اثر توپوگرافي DSM
منجر به بارز شدن اشياي غيرزميني شد و شناسايي عوارض از حالت جستوجوي محلي ،حالت کليتري پيدا کرد .جهت حذف اثر
توپوگرافي ،بايد به استاندارد سازي  DSMو توليد  nDSMپرداخته شود .براي انجام اين کار ،مقدار هر پيکسل  DTMاز مقدار پيکسل
متناظرش در  DSMکم شد .پيکسلهايي که در  DSMو  DTMمقادير نزديکي داشتند ،در  nDSMحاصل ،مقدار صفر يا نزديك صفر
را به خود اختصاص دادند .در واقع تفاوت عمده بين  DSMو  DTMعبارت است از پيکسلهاي مربوط به عوارض غيرزميني (شامل
ساختمانها ،درختان و )...که در  DTMوجود ندارند .زيرا  DTMمنحصرا نقاط و پيکسلهاي مربوط به سطح زمين را شاملميشود
( .)Vosselman and Mass, 2010براي به دست آوردن مدل رقومي سطح از رابطه زير استفاده شد:
Last Range−First Range>th1

ارتفاع ثبت شده براي داده هاي مربوط به بازگشت اول از ارتفاع ثبت شده براي دادههاي مربوط به بازگشت آخر کم شد و حاصل
مقدار ثابتي بود که بستگي به دقت ارتفاعي تفاضل دو بازگشت مذکور داشت .در واقع حاصل اين تفاضل نشاندهنده عوارض
غيرزميني(ساختمانها ،تاج درختان و  )...درمحدوده مورد مطالعه بود.
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شکل( :)3نقشه  DSMمحدوده مورد مطالعه

ج) جداسازی نقاط زمینی و غیرزمینی با استفاده از خوشهبندی طیفی:1

در هنگام بخشبندي ،مساحت کم بخشها نشاندهندهي اين است که نقاط در کلاسهاي متفاوتي قرار دارند و همچنين مساحت
بالاي بخشها ،نشاندهنده تعلق قطعات به يك کلاس مشخص است که در واقع الگوريتم خوشهبندي طيفي باعث ميشود؛ خوشهها به
صورت شکلهايي ساخته شوند و نقاط نزديك و متصل به هم در يك خوشه قرار گيرند .اين يکي از مزاياي اصلي روش خوشهبندي
طيفي است و در اين پژوهش علاوه بر استفاده از روش حد آستانه ارتفاعي جهت دستيابي به نتايجي با صحت بيشتر ،از اين روش نيز
براي دستهبندي نقاط بر اساس تراکم استفاده شد و نتايج بدست آمده از هر دو روش با يکديگر مقايسه شدند.
هر خوشه مربوط به يك بخش سقف است .به طوري که شاخصهاي هر مدل سطحي ميتواند به راحتي تعيين شود .براي انجام
خوشهبندي طيفي ،در ابتدا ميزان شباهت بين قطعات برآورد شد .يکي از مشاهدات اين بود که قطعات واقع در نزديکترين همسايگي،
اغلب به دليل انسجام فضايي ،به فضاي فرعي قطعات خطي استخراج شده تعلق ميگيرد( .)Awrangjeb and Fraser; 2014با توجه به
موارد بيان شده در مورد دادههاي ليدار نحوه پردازش و استخراج اطلاعات از اين موارد ،بر روي بخش مشخصي از بندرانزلي انجام شد .در
ادامه؛ به بررسيهاي انجام شده در نرم افزار  ENVI Lidarدر قالب دو مجموعه شامل دادههاي ( Vectorsوکتوري) و ( Pointsنقاط
ليدار) انجام پرداخته شده است .اين مجموعهها هر کدام شامل  2بخش بوده و به شرح زير ميباشند:
جدول( :)1طبقهبندی دادههای لیدار
Vectors

Points

NO

DSM

Terrain

1

Terrain

Buildings

2

Buildings

Trees

3

Power Lines

Power Lines

4

DEM Contours

Unclassified

5

در توضيح کلاسهاي فوق ميتوان گفت؛
 DSMشامل ارتفاعاتي بوده که در اثر بازگشتهاي پالس هاي ليدار ثبت شده است .مدل رقومي سطح يا همان  DSMبيانگر تمامي
ارتفاعات روي زمين مورد برداشت بوده و داراي کلاسبندي خاصي نميباشد.
ساختمانها در دو مجموعه  Vectorsو Pointsدستهبندي شدهاند که  Buildingsدر کلاس  Vectorsنمايشگر مرزهاي دو بعدي
ساختماني بوده و چهارچوب سقف ساختمانها را شامل ميشود .اين مرزها از دقت صد در صدي برخوردار نبوده و گاها به دليل ارتفاع زياد
ساختمانها نقاط مربوطه به عنوان پوششگياهي پر تراکم يا همان درخت در نظر گرفته ميشود احتمال اين خطا بسيار کم ميباشد
شکل(.)0

Spectral Clustering

0-

استخراج عوارض ساختماني با استفاده از دادههاي ليدار و سنجش ميزان صحت دادههاي استخراج شده
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نقاط ليدار مربوط به پوشش گياهي در سه بخش پوشش گياهي با تراکم کم(که شامل چمنهايي با ارتفاع بسيارکم) ،پوشش گياهي با
تراکم متوسط(که شامل شمشاد هايي با ارتفاع نيم الي يك متر) و پوشش گياهي پر تراکم (درختان) ميباشد که به دليل غلبه پوشش
گياهي پرتراکم ساير تراکمها با وضوح بسيارکم در نقشه نمايان هستند شکل(.)2

شکل( :)4نقشه مرزهای اولیه ساختمانهای محدوده مورد مطالعه  -شکل( :)5نقشه نقاط لیدار مربوط به پوششگیاهی محدوده مورد مطالعه

د) استخراج :DTM1

براي توليد  DTMاز اين داده ليدار ،نقاطي که متعلق به عوارض بودند از مجموعه دادهها حذف شدند و سپس با روشهاي متنوع
موجود ،اقدام به درونيابي از نقاط زميني نموده و يك شبکه رستر با ابعاد مناسب از اين نقاط توليد شد .در ادامه فرايند ،براي شبيهتر
نمودن  DTMبه واقعيت ،از روش  IDWبراي درونيابي استفاده شد .در واقع پس از آنکه يك مرحله فيلترينگ بر روي داده ليدار انجام
گرديد ،داده ليدار در حکم يك  DSMبود  .به طور کلي استخراج اتوماتيك عوارض از داده ليدار با خوشهبندي  DSMميسر ميشود.
خروجي اين پروسه تمامي عوارضي بودند که بر روي  DTMقرار داشتند .در واقع به کمك تکنيكهاي خوشهبندي تمام عوارضي که بر
روي سطح زمين قرار داشتند ،قابل شناسايي و حذف بودند  .در نتيجه آنچه که پس از حذف عوارض واقع بر سطح زمين باقي ماند ،مدل
رقومي زمين ) (DTMميباشد شکل(.)1

1- Digital Terrain Model
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شکل( :)6نقشه  DTMمحدوده مورد مطالعه

و) استخراج مرزهای ساختمانی:

ارزيابي رئوس مرزي يك گام مهم در استخراج سقف است .رئوس مرزي مربوط به رئوس دروني ،نشاندهنده پشته سقف است و
رئوس گوشه نشاندهنده لبههاي کناري سقف است .در اين کار ،رأس داخلي مربوط به نقاط تقاطع به دست آمده از قطعات سقفي مجاور
است ،درحالي که رأس گوشه به عنوان رئوس کلي ساختمان تعريف ميشود .بنابراين ،محدوديت براي رئوس مرزي به دو شکل قطعات
سقفي مجاور و جاي پاي ساختمان استخراج شده است( .)Farouh; 2015فرايند بازسازي سقف با استخراج خطوط لبه و رئوس داخلي از
تقاطع سطح به واسطه تجزيه و تحليل توپولوژيك آغاز شد و با تلفيق پشته سقف و لبههاي جاي پا ،رئوس گوشه تعيين و مرز ايجاد
گرديد .مرز اوليه هر يك از تکههاي مسطح ،که از روش داده مبنا ايجاد شدند ،تنها نشاندهنده شکل تقريبي بود .مرز اوليه داراي رئوس
اضافي بود ،به طوري که مرزهاي نامنظم ،نشاندهنده ويژگيهاي کلي از شکل سقف ميباشد .علاوه بر اين ،رئوس مرزي از
زيرمجموعهاي از اندازهگيريهاي اوليه ايجاد ميشود ،بنابراين برخي از رئوس مهم از دست ميروند .در واقع ،مرز سقف محدود به قطعه
سقفي مجاور است .براي تکميل شکل سقف ،جاي پاي ساختمان که استخراج شده بود ،استفاده شد .در واقع خطوط مرزي و رئوس
داخلي ،تنها قسمتي از شکل مرز را استخراج کردند .بخشهاي ديگر از قبيل ،لبههاي عمودي به دليل تقاطع ،تشخيص داده نشدند .اين
مسئله به خاطر عدم نمونهبرداري از نماي جلويي است .جاي پاي ساختمان ،توصيفکننده شکل ساختمان بوده که براي نشان دادن
موقعيت و قطعات عمودي استفاده ميشود که به تعيين زاويه رئوس کمك ميکند(هژبري و همکاران .)0313 ،نقاط مربوط به سقفها
شامل نقاطي ميباشد که در کلاس ساختمان ها واقع شده و با خطاي بسيار کم صرفا نقاط مربوط به سقف ساختمانها را شامل ميشود.

استخراج عوارض ساختماني با استفاده از دادههاي ليدار و سنجش ميزان صحت دادههاي استخراج شده



058

اين نقاط ارتفاع ساختمانها را مشخص ميکند و با استفاده از آنها و اعمال محاسبات ميتوان به تعداد طبقات ساختمانهاي محدوده
مورد مطالعه دست يافت .نقاط مذکور با استفاده از آستانه ارتفاعي به دست آمد و با فيلتر کردن ساير نقاط (زميني ،گياهي و  )...نقاط
سقفي آشکار گرديدند شکل(.)8

شکل( :)7نقشه نقاط لیدار مربوط به پوشش سقف ساختمانهای محدوده مورد مطالعه

ه) ساخت اشیاء تصویر:

براي ساخت اشياء تصوير لايهي جديدي از دادههاي محدودههاي مورد مطالعه ايجاد شد و از خاصيت نرمشدگي و فيلترهاي سطح
استفاده گرديد .لايه هاي ايجاد شده اطلاعات جديدي از شيب در اختيار قرار دادند .اين لايهها به دليل دارا بودن کنتراست بالا(طيف وسيعي
از رنگهاي نشاندهنده درصد شيب متفاوت) ،که ارزش هر پيکسل در آن ها به خوبي نمايان بود ،مناطق شيبدار مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت .داده ها به دو دسته مناطق شيبدار و زمين تقسيم شدند تا عوارضي که به طور قطع ساختمان نيستند حذف شوند .مناطق داراي
شيب به دليل اختلاف ارتفاع زياد با همسايگي هاي خود و احتمال تعلق به کلاس ساختمان ،به عنوان عوارض داراي ارتفاع در کلاس
جداگانهاي طبقهبندي شدند.
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ی) طبقه بندی مناطق شیبدار:

در اين مرحله شيب تمامي عوارض موجود نسبت به محيط اطراف آنها ،در محدوده مورد مطالعه استخراج و و در  2کلاس طبقهبندي
شد که نشانگر شيب صفر تا  3150درصد بود .لازم به ذکر است ،درصد شيب به دست آمده علاوه بر اينکه عوارض ساختماني را شامل
مي شود ،تمامي عوارض موجود در سطح زمين را نيز در برگرفته است .از قبيل شاخ و برگ درختان ،لبه و سقف ساختمانها ،معابر و )..
جزو شيب به دست آمده مي باشد .درصد شيب به دست آمده همانطور که قبلا نيز گفته شد بين صفر درصد(سطوح مسطح و صاف) تا
 3150درصد(پوشش گياهي ،لبه ساختمان با قطعه مجاور و  )..متغيير بود .در نقشه شيب مذکور ،ساختمانها به دليل قائم بودن نسبت به
نقاط مجاور خود با شيب بيشتر از  211درصد مشخص شدند .تاج درختان نيز به مانند ساختمانها داراي تراکم زيادي در تعداد نقاط
برداشت شده توسط ليدار ،نسبت به نقاط مجاور خود بودند .در اين نقشه جاي پاي ساختمانها به وضوح ديده ميشود ولي به دليل ادغام
با پوششگياهي داراي شکل هندسي منظمي نبوده و دانه بندي آنها نيز مشخص نميباشد .کاربرد اين نقشه در واقع به نمايش گذاشتن
جاي پاي ساختمانها بوده که با دخيل کردن شيب در اين نقشه ميزان دقت دادههاي ليدار نيز مشخص گرديده است شکل(.)7

شکل( :) 8نقشه طبقه بندی مناطق شیبدار محدوده مورد مطالعه

استخراج عوارض ساختماني با استفاده از دادههاي ليدار و سنجش ميزان صحت دادههاي استخراج شده
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ع) بهبود نتایج ساختمان:

براساس لايه هاي طيفي ايجاد شده و اطلاعات مفهومي که در نتيجه طبقهبندي به دست آمد ،خصوصيات طيفي ساختمانهاي از قلم
افتاده شناسايي شد .مراحلي که به منظور طبقهبندي سطوح غيرقابل نفوذ انجام شد شامل موارد زير ميباشد:
 استخراج پارسلها :تشخيص قطع ات زمين که شامل تصوير زمين است .در واقع بيرون کشيده شدن تمام قطعات موجود دارايارتفاع در زمين.
 -تشخيص سطوح غيرقابل نفوذ :قطعه بندي مجدد و تشخيص سطوح غيرقابل نفوذ و دستيابي به دو سطح پارسل و زمين.

شکل( :)9استخراج ساختمانها با حد آستانه ارتفاعی

غ) ادغام نتایج استخراجی مرزها:

موارد استخراج شده در اين بخش شامل سطوح مربوط به سقف ساختمانها بود که حاصل ادغام خوشهبندي طيفي در نرم افزار
 eCoginitionو مرزهاي دو بعدي استخراج شده از نرم افزار  ENVI Lidarميباشد .جهت بالا بردن دقت استخراج عوارض سطح
زمين(ساختمانها) و دستيابي به مساحت ساختمانهاي مورد مطالعه اين دادهها ادغام شد و در قالب نقشه ارائه گرديد .در اين ادغام نقاط
مربوط به پوشش گياهي حذف شد و تنها نقاط سقفي با مرزهاي دو بعدي ادغام گرديد شکل(.)01
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شکل( :)11نقشه ادغام نتایج خوشه بندی طیفی و استخراج اتوماتیک عوارض محدوده مورد مطالعه

خطایابی دادههای استخراجی و صحت اطلاعات به دست آمده

همانطور که قبلا نيز بيان شد ،محدوده مورد مطالعه داراي مساحتي بالغ بر  53هکتار و شامل  008ساختمان با انواع مختلفي از تراکم
داراي اشکال مختلف بود؛ در اين پژوهش هدف صرفا استفاده از داده هاي به دست آمده از ليدار بوده و به همين دليل براي دستيابي به
ميزان صحت داده هاي به دست آمده از روش ارزيابي مساحت استخراج شده از دو روش فيلترينگ به روش آستانه ارتفاعي و خوشهبندي
طيفي استفاده شد.
 بلوک يك :مساحت کل ساختمانهاي استخراج شده در روش حد آستانه ارتفاعي برابر با  00031مترمربع و مساحت کل
ساختمانهاي به دست آمده از روش خوشهبندي طيفي برابر با  00103مترمربع شد .اختلاف مساحت اين دو روش به صورت تقريبي 511
مترمربع محاسبه شد و مي توان گفت در اين نوع تراکم استخراج عوارض داراي صحت بالاتري بود.
جدول(:)2خطایابی نقشههای استخراجی و صحت اطلاعات به دست آمده-بلوک یک

درصد استخراج

میزان خطای

شده

تقریبی(درصد)

1

روش حدآستانه ارتفاعی

11411

%52

%1

5

روش خوشهبندی طیفی

11641

%56

%1

1

روش ادغام

11641

%56

%1

4

کل بخش اول از محدوده مورد مطالعه

44161

%111

-

شرح

ردیف

مساحت(مترمربع)
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 بلوک دو :مساحت کل ساختمانهاي استخراج شده در روش حد آستانه ارتفاعي برابر با  52010مترمربع و مساحت کل
ساختمانهاي به دست آمده از روش خوشهبندي طيفي برابر با  52123مترمربع شد .اختلاف مساحت اين دو روش به صورت تقريبي 721
مترمربع محاسبه شد و مي توان گفت در اين نوع تراکم استخراج عوارض داراي صحت کمتري بود.
جدول(:)3خطایابی نقشههای استخراجی و صحت اطلاعات به دست آمده-بلوک دو
ردیف
0
5
3
0

شرح
روش حدآستانه ارتفاعي
روش خوشهبندي طيفي
روش ادغام
کل بخش دوم از محدوده مورد مطالعه

مساحت(مترمربع)
52010
52123
31017
11521

درصد استخراج شده
%37
%01
%01
-

میزان خطای تقریبی(درصد)
%7
%1
%1
-

 بلوک سه :مساحت کل ساختمانهاي استخراج شده در روش حد آستانه ارتفاعي برابر با  01315مترمربع و مساحت کل
ساختمانهاي به دست آمده از روش خوشهبندي طيفي برابر با  51101مترمربع شد .اختلاف مساحت اين دو روش به صورت تقريبي
 0211مترمربع محاسبه شد که نشان دهنده دقت نسبتا پايين عوارض در روش اتوماتيك و فيلترينگ به روش کمترين ارتفاع بود .عدم
توانايي تشخيص ساختمان ها به جهت دارا بودن ارتفاع متفاوت و گاها يکسان با پوشش گياهي و کلاسهبندي اشتباه عارضههاي مربوط به
ساختمانها در کلاس پوشش گياهي(درختان) دليل اين ميزان تناقض بود.
جدول(:)4خطایابی نقشههای استخراجی و صحت اطلاعات به دست آمده -بلوک سه
مساحت(مترمربع)

درصد استخراج شده

میزان خطای تقریبی(درصد)

ردیف

شرح

1

روش حدآستانه ارتفاعی

19195

%11

%9

5

روش خوشهبندی طیفی

51946

%16

%6

1
4

روش ادغام
کل بخش سوم از محدوده مورد مطالعه

54149
21115

%45
-

%1
-

 بلوک چهار :مساحت کل ساختمانهاي استخراج شده در روش حد آستانه ارتفاعي برابر با  03131مترمربع و مساحت کل
ساختمانهاي به دست آمده از روش خوشهبندي طيفي برابر با  08003مترمربع بود .اختلاف مساحتي برابر با  3211مترمربع در اين تراکم
ناشي از کلاسه بندي نادرست نقاط برداشت شده در روش فيلترينگ بر اساس نقاط ليدار بود و به دليل ارتفاع زياد به اشتباه به عنوان
پوششگياهي (درختان) در نظر گرفته شده بود.
جدول(:)5خطایابی نقشههای استخراجی و صحت اطلاعات به دست آمده -بلوک چهار
ردیف
0
5
3
0

شرح
روش حدآستانه ارتفاعي
روش خوشهبندي طيفي
روش ادغام
کل بخش چهارم از محدوده مورد مطالعه

مساحت(مترمربع)
03131
08003
01000
23215

درصد استخراج شده
%51
%33
%31
-

میزان خطای تقریبی(درصد)
%01
%3
%1
-
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لازم به ذکر است ،بنابر بررسي هايي که صورت گرفت مشخص گرديد که دليل عمده خطاهاي استخراجي ناشي از تراکم پوشش-
گياهي بود که ساختمانها به صورت کامل برداشت نشده و پالس هاي ليزر ليدار ،نقاط سقفي را به اشتباه به عنوان نقاط پوششگياهي
برداشت کرده بود شکل(.)00

B1

B2

B3

B4

شکل( :)11خطایابی استخراج عوارض ساختمانی محدوده مورد مطالعه
جدول( :)6جزئیات ساختمانهای خطایابی شده و میزان خطا تقریبی
ردیف

شرح

0
5
3
0

ساختمان شماره يك
ساختمان شماره دو
ساختمان شماره سه
ساختمان شماره چهار

0
5
3
0
2

ساختمان شماره يك
ساختمان شماره دو
ساختمان شماره سه
ساختمان شماره چهار
ساختمان شماره پنج

مساحت (مترمربع)
روش حدآستانه ارتفاعی
بلوک يك
088
012
073
532
بلوک دو
1
1
12
13
1

روش خوشهبندی طیفی

روش ادغام

میزان خطای
تقریبی (درصد)

531
512
511
507

538
501
517
521

%52
%50
%05
%1

53
01
021
012
58

53
01
025
571
58

%011
%011
%28
%87
%011
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1
8
7
1
01

ساختمان شماره شش
ساختمان شماره هفت
ساختمان شماره هشت
ساختمان شماره نه
ساختمان شماره ده

0
5
3
0
2
1
8
7
1
01
00

ساختمان شماره يك
ساختمان شماره دو
ساختمان شماره سه
ساختمان شماره چهار
ساختمان شماره پنج
ساختمان شماره شش
ساختمان شماره هفت
ساختمان شماره هشت
ساختمان شماره نه
ساختمان شماره ده
ساختمان شماره يازده

1
27
17
12
87
1
1
1
1
21
002

0
5
3
0
2
1
8
7
1
01

ساختمان شماره يك
ساختمان شماره دو
ساختمان شماره سه
ساختمان شماره چهار
ساختمان شماره پنج
ساختمان شماره شش
ساختمان شماره هفت
ساختمان شماره هشت
ساختمان شماره نه
ساختمان شماره ده

21
87
1
1
023
018
1
1
1
1

538
052
570
01
031

001
1
511
1
17

538
052
570
01
031

033
%20
%011
%31
%011
%51

بلوک سه
00
027
011
051
018
531
012
532
551
550
081

00
027
010
051
018
533
012
532
551
555
080

%100
%13
%33
%50
%23
%011
%011
%011
%011
%82
%02

بلوک چهار
025
128
127
182
811
118
52
05
52
51

023
128
127
182
815
118
52
05
52
51

%67
%77
%011
%011
%32
%85
%011
%011
%011
%011

030
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تصوير شماره( )05مراحل استخراج ساختمان را نشان ميدهد:

شکل( :)12مراحل استخراج اتوماتیک ساختمان

نتیجهگیری:

ليدار يك تکنولوژي جديد و رو به رشد است که امکان ايجاد مدل رقومي سطح زمين را با سرعت بالاتر و با دقت قابل مقايسه با
روشهاي سنتي نقشه برداري ،فتوگرامتري فراهم ميسازد .با توجه به پيشرفتهاي اخير در تواناييهاي سيستمهاي ليدار و گسترش
روزافزون روند بکارگيري اطلاعات قابل جمعآوري در اين سيستمها در کشورهاي مختلف ،در سالهاي آينده شاهد تحولات بنيادي در
خصوص بکارگيري اين تکنولوژي خواهيم بود .در اين تحقيق يك روش متفاوت جهت استخراج ساختمانها با استفاده از دادههاي ليدار
هوابرد و تصاوير اولتراکم ارائه شد .سيستم پيشنهادي از اطلاعات هندسي و مکاني دادههاي ليدار و تصاوير اولتراکم استفاده کرده است ،که
شامل سه مرحله کلي ميباشد ،در مرحله اول؛ دادههاي ليدار فيلتر شدند و با استفاده از خوشهبندي طيفي ساختمانها استخراج شد و در
مرحله دوم؛ مدل به دست آمده با مرزهاي دو بعدي ساختمانها که به روش حد آستانه ارتفاعي به دست آمده بود مقايسه گرديد .در مرحله
سوم؛ پس از استخراج ،مرزهاي اوليه ساختماني با ساختمانهاي استخراج شده از طريق الگوريتم شطرنجي ادغام شدند .در مرحله
جداسازي نقاط زميني از غيرزميني ،کليه نقاط مربوط به زمين کلاس بندي شد و استخراج گرديدند .سپس نقاط باقي مانده به عنوان نقاط
سقفي کلاس بندي شده بود که در بخش خطايابي ساختمانها به ساختمانهاي داراي خطا پرداخته شد .مزيت اصلي اين روش ،کاهش
بار محاسباتي آن است ،که قادر است دادههاي حجيم را با سرعت بالاتري پردازش کند .تمام توابع به کار گرفته شده ،سيستم را قادر کرد
که ساختمانها را به صورت موفقيتآميز از دادههاي ليدار استخراج کند .ارزيابي نتايج بدست نشان داد که سيستم استفاده شده ميتواند
نقش بسياري زيادي در استخراج ساختمانها و ارتفاع آنها داشته باشد .بررسي خطاي تك تك ساختمانها ابتدا به صورت کلي و سپس
به صورت جزئي نشان دهنده خطاي پايين در اندازه گيري بود .براساس مواردي که بيان شد مشخص گرديد تکنولوژي ليدار هوايي
قابليت فوق العادهاي را در جمعآوري نمونههاي بسيار دقيق و متراکم از اندازهگيريهاي ارتفاعي سطح شهرها فراهم کرده است و
مي توان سطح جديدي از جزئيات اطلاعات دقيق تراکم ساختمان را به طور اتوماتيك و کارآمد از دادههاي ليدار هوايي استخراج کرد و در
تعداد  008ساختماني که مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت دستيابي به ارتفاع ساختمانها با دقت بسيار بالا ميسر گرديد و تمامي
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ساختمانهاي محدوده مورد مطالعه با تراکم فشرده و ارگانيك ،برنامه ريزي شده و پراکنده استخراج گرديدند .درصد پايين خطاي کلي در
دو روش آستانه ارتفاعي و خوشه بندي طيفي نشان دهنده دقت مرز استخراج شدهي قطعات ميباشد .لازم به ذکر است که ،دقت داده-
هاي ليدار به طور معمولي بين  02تا  52نقطه در مترمربع مي باشد که تراکم نقاط مذکور در محدوده مورد مطالعاتي پژوهش حاضر ،به
طور ميانگين  5نقطه در مترمربع بود .با اينکه استخراج ارتفاع ساختمان ها با دقت بسيار بالا همراه بود ولي در هنگام استخراج سقف و
مساحت قطعات نياز به مداخله کاربر ميباشد.

87  شماره،نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي
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