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چکيده
در سالهاي اخير شيوههاي نمايش زمين تغيير کرده است و مدلهاي سهبعدي جايگزين نقشههاي دوبعدي شدهاند .ليزراسکنر هوايي
به عنوان سيستمي قدرتمند در سنجشاز دور ليزري ،يک منبع با ارزش براي اکتساب اطلاعات مکاني است که از آن ميتوان براي
مدلسازي سهبعدي استفاده کرد .بازسازي مدل سهبعدي ساختمانها به عنوان يکي از مهمترين عوارض موجود در سطح زمين موضوعي
است که در اين تحقيق به آن پرداخته شده است .براي اين منظور يک روش جديد غيرپارامتريک براي توليد مدل سهبعدي ساختمانهاي
با سقف مسطح و شيبدار ارائه شده است .در مرحلهي اول يک روش چندعامله براي استخراج و قطعهبندي سقف ساختمانها به صورت
همزمان از ابر نقاط ليزراسکنر هوايي ارائه شده است .سپس ،در استخراج نقاط لبه از فرايندي ابتکاري که "فرسايش شبکه" نامگذاري شده
بهره گرفتهايم .براي تقريب خطوط لبهها و مرزهاي ساختمان روشي رنسک مبنا پيشنهاد شده است .اما قبل از آن با ارائه روشي زاويهمبنا،
نقاط لبه طبقهبندي مي شوند تا خطوط با دقت و کيفيت بيشتري تقريب زده شوند .در نهايت با دردست داشتن خطوط سقف ساختمان و
تقريب ارتفاع کف ساختمان مدل سهبعدي ساختمان تشکيل ميشود .جهت ارزيابي دقت روش پيشنهادي از تفسير بصري و مقايسه کمي
مدل بازسازي شده با اطلاعات استخراج شده توسط اپراتور انساني استفاده شده است .در اين ارزيابي که بر روي دادههاي مربوط به شهر
فايهينگن آلمان انجام شده است ،خطاي مسطحاتي غالب در بازسازي مدل سهبعدي ساختمان تقريبا  33سانتيمتر است که به صورت
طولي محاسبه شده است .مزيت ويژه روش پيشنهادي ،در ساختمانهاي چندلايهاي با سطوح سقفي موازي است که قطعات حتي با
اختلاف ارتفاع خيليکم (نظير 73سانتيمتري) بهدرستي از يکديگر تفکيک و مدلسازي شدهاند .بهطور کلي نتايج موفقيت روش پيشنهادي
را در استخراج ساختمانها و بازسازي آنها بدون نياز به منابع کمکي مانند نقشههاي کاداستر و تصاوير هوايي نشان ميدهد.

واژگان کليدي:

لايدار ،ابرنقاط ،مدل سهبعدي ،استخراج ساختمان ،قطعهبندي ،تقريب خطوط

* نويسندهي رابط
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ارائه روشي غيرپارامتريک در بازسازي مدل سهبعدي ساختمانها

ارائه روشي غيرپارامتريک در بازسازي مدل سهبعدي ساختمانها با استفاده...

 -1مقدمه
مدلسازي سهبعدي شهري ،بازسازي هندسي و نماايش
گرافيکي اشياي موجاود در منااطق شاهري مانناد زماين،
ساختمانها ،خيابانها و پوشاشگيااهي اسات .مادلهااي
سهبعدي ،راهحلي باراي ارائاه اطلاعاات تفصايلي و مکااني
اشياي موجود در سطح زمين هستند .در کاربرد اين مدل-
ها ميتوان باه طراحاي ،ماديريت و برناماهريازي شاهري،
مديريت بحران و بلاياي طبيعي و خدمات رساني به پروژه-
هاي ساختماني اشاره کرد .اين کاربردها براي سيستمهااي
زيااادي از قبياال سيسااتمهاااي ناااوبري ،املااا  ،خاادمات
آموزشي ،سازمانهاي عمراني ،خدمات اورژانسي و محيط-
زيست مفيد ميباشند .در دهههاي اخيار مدلساازي ساه-
بعاادي شااهري قساامت اعظاام و مهمااي از تحقيقااات
فتوگرامتري را در برگرفته اسات .سااختمانهاا باه عناوان
اجزاي اصلي مدلهاي سهبعدي شهري ،به صورت خودکاار
با استفاده از روشهاي گوناگوني در زمينهي اکتساب داده-
هااا ،طبقااهبناادي و آناااليز انااواع دادههااا نظياار دادههاااي
ليزراسااکنر ،فتااوگرامتري هااوايي و کاداسااتر ماايتواننااد
مدلسازي شاوند ] .[7عمادتا دادههااي ماورد نيااز از زوج
تصاااوير هااوايي و لياازراسااکنر هااوايي کااه معمولااا بااه آن
لايادار ) (7LiDARگفتااه مايشاود ،بدساات مايآينااد .در
مقايسه با تصاوير هوايي ،لايدار تحت تاثير سايه و جابجايي
ارتفاعي قرار نميگيرد و به صورت مستقيم و باا دقات بالاا
ارتفاع ساختمانها را با سرعت و چگالي زياد انادازهگياري
ميکند .اما مهمترين عيب سيستم لايدار دقت پايينتار در
لبهها نسبت به تصاوير هوايي است.
ليزراسکنرها معمولا سطح زماين را باه صاورت خطاي
اسکن ميکنند و از ترکياب ايان اساکنهاا هازاران نقطاه
تشکيل ميگردد که اصطلاحا به آن ابر نقطه 2ميگويند .ابر
نقاط شامل تمامي عوارض قرار گرفته بر روي سطح منطقه
اسااکن شااده نظياار زمااين ،درختااان ،پوشااش گياااهي،
ساااختمانهااا و عااوارض توپوگرافيااک ديگاار هسااتند .در
بازسازي سهبعدي ساختمانها ،مسئله مهم استخراج داده-
هاي ساختماني از ميان دادههاي متعلق باه عاوارض ديگار
است که در واقع يک مرحلاهي پايش پاردازش محساوب
ميگردد .در مراحل بعدي باا در دسات داشاتن دادههااي
1 Light Detection And Ranging
2 Point cloud
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ساختماني مدل سهبعدي ساختمان قابل بازسازي است .بر
طبق تعريف ] [2دو روش کلي مدلسازي وجود دارد :يکاي
روش پارامترياااک ياااا مااادلمبناااا 3و ديگاااري روش
غيرپارامتريک يا دادهمبنا .4روش پارامتريک بهتارين مادل
مناسب را از ميان مدلهااي موجاود در پايگااه داده مادل
جستوجو ميکناد ،از ايانرو نيااز باه ايجااد مادل اولياه
ساختمانها دارد .مدل اوليه يک ساختمان ساده است کاه
ميتواند با يکسري از پارامترهاا توصايفگاردد .ايان روش
محدود به اشکال استاندارد در پايگاه داده ميشود و قابليت
بازسااازي هاار نااوع ساااختماني را ناادارد .در مقاباال روش
غيرپارامتريک ابرنقاط ساختمان را بادون وابساتگي آن باه
يک سري از پارامترها ،به صورت واحد مورد پاردازش قارار
ميدهد .اين مدل تلاش ميکند ساختمانهاي غيرمعماول
را بدون تجزيه کردن به مدلهاي اولياه مادل نماياد .ايان
روش تنها روشي است که بر روي تمام ساختمانهاي غيار
معمول عمل مينمايد و مايتاوان ايان روش را هام باراي
ساختمانهاي پيچيده و هم ساده بکار برد.
بازسازي سهبعدي ساختمانها به عنوان يکي از مهام-
ترين عوارض موجود در سطح زمين موضوعي است کاه در
اين تحقيق به آن پرداختاه شاده اسات .باه صاورت وياژه
بازسازي مدل پريزماتيک ساختمانهاايي باا چناد لاياهي
ارتفاااعي ماادنظاار اساات .ماادل پريزماتيااک ساااختمانهااا،
بازسازي هندسي آنها به صورت سهبعدي است به طاوري
که سقف ساختمانها به صورت مسطح و افقي نمايش داده
ميشوند .طبق استاندارد  CityGMLدر مادل پريزماتياک
تنها يک ارتفاع به تمامي سقف ساختمان نسبت داده مي-
شود؛ اما اگر ساختمان از چند لايهي ارتفاعي تشکيل شاده
باشد مدل توليد شده از شکل واقعي بسايار دور مايشاود.
هدف اين تحقيق اين است که تماامي لاياههااي ارتفااعي
ساختمان بازسازي شود و مدل پريزماتيک بهبود يابد تا به
شکل حقيقي ساختمان نزديک گردد؛ چنين مدلي "مدل
پريزماتيک بهبود يافته "5ناميده شده است .در اين زميناه
يک روش غير پارامتريک جديد که قابليت بازسازي چناين
ساختمانهايي را داشته باشد ارائه شده است.

3 Model driven
4 Data driven
5 Enhanced prismatic model

بهرهگيري از اطلاعات چند طيفي حاصل از يک تصوير
رنگي -مادون قرمز و اطلاعات هندسي ليازراساکنر هاوايي
براي طبقهبندي در ] [3ديده ميشود ،محققين ايان روش
با فرض اينکه نقشهي زميني دقيق در دسترس است و باه
طور دقيق گوشههاي ساقف را تعياين مايکناد ،از آن باه
عنوان دادهي کمکي براي بازسازي ساختمان استفاده کرده
اند .در مرجع ] [4از روش گسترش ناحيه بر مبناي معيار-
هاي توزيع احتمال دوبعدي عماق و توزياع احتماال ساه-
بعدي نرمال نقاط در يک همسايگي مشخص که بر اسااس
توزيع گوسين مطرح گرديده است ،براي قطعهبندي نقااط
استفاده شده است [5] .از اطلاعاات پاالسهااي اولياه و -
ثانويه 7و مقادير  RMSEهر نقطه مطابق با صافحه بارازش
داده شده براي استخراج ساختمانها استفاده کردهاناد[6] .
از پارامترهاي اساسي سطح (شايب در جهات  ،xشايب در
جهت  yو ارتفااع) و  RMSEباراي قطعاهبنادي صافحات
سااقف و بازسااازي ساااختمان بهااره بااردهانااد .در روش
پيشنهادي ] [1با آناليز بردار نرمالها ،نقاط ساقف قطعاه-
بندي شدهاناد .ساپس باه هار قطعاه صافحهاي باه روش
کمترين مربعات برازش داده شده است .از تقاطع صفحات،
مرز قطعات حاصل ميشود و مدل نهايي شاکل مايگيارد.
روش مدلمبنا بار مبنااي اساتفاده از دادههااي لايادار در
] [2،1بکار رفته است [73] .از مقاادير بدساتآماده باراي
لبههاي پرش از رابطهي بعاد همساايگي ،باراي شناساايي
ابرنقاط ساختماني استفاده کارده اسات .محققاين ] [77از
منحني ميزانها براي شناسايي و استخراج مدل سهبعادي
ساختمانهاي پيچيده باا اساتفاده از مادل رقاومي ساطح
متراکم استفاده کردهاند [72] .از ترکيب تصاوير ماهوارهاي
و لايدار براي توليد مدل سهبعدي ساختمانها و بخصاو
ساختمانهاي با فاصلهي خيلي نزديک به يکديگر اساتفاده
کردهاند .محققين ] [73با دردستداشاتن نقشاه دوبعادي
منطقه که حاوي پليگونهاي ساختمان است ،روشي مدل-
مبنا را ارائه کردهاند .در روش پيشانهادي ] [74از ترکياب
مرز ساختمان که از نقشه بدست آماده اسات و ابار نقااط
ليزر ،مدل سهبعدي ساختمانها توليد شده است .در روش
پيشاانهادي مطاارح شااده در ] [75روشااي خودکااار بااراي

1 First and Last pulses

2 Digital Surface Model
3 Global optimization approaches
4 RANSAC
5 Minimum Bounding Rectangle
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 -2مروري بر تحقيقات

اساتخراج و بازساازي سااختمان از  2DSMتولياد شااده از
لايدار ارائه شده است ،محققين از لبههاي استخراج شده از
تصوير عمق به منظور جداسازي لبههاي ساختمان از ديگر
لبهها ،بر پايهي هندسهي شکلشان نظير قائم بودن ،موازي
بودن ،مدور بودن و تقارن استفاده کردهاند .ترکياب روش-
هاااي بهينااهسااازي سراسااري 3بااراي رساايدن بااه ماادل
پريزماتيک بهينه در ] [76اساتفاده شاده اسات [1،71] .از
روش رنسک براي تقريب خطوط بهره بردهاناد .در تحقياق
انجااام شااده ] [71روشاي ماادلمبنااا باار پاياهي تخماين
پارامترهاااي ماادل بااا اسااتفاده از الگااوريتم ژنتي اک بااراي
بازسازي سهبعدي ساختمان ارائه شاده اسات .محققاين از
روشهاي فيلترينگ براي تفکيک نقاط زميني و غيرزميني
و از پااارامتر ناااهمواري سااطح بااراي جداسااازي گياهااان و
درختان از ساختمانها اساتفاده کاردهاناد [71] .الگاوريتم
رنسک 4و  5MBRرا براي تقريب خطوط پيشنهاد کردهاند
که بار روي تصاوير عماق اجارا شاده اسات[23،27،22] .
روشي گسترش ناحيه بر پايه برازش ساطح ارائاه دادهاناد.
] [23نيااز از روش باارازش سااطح محل اي بااراي اسااتخراج
قطعات صفجهاي استفاده کرده است [24] .ترکيب تصااوير
هوايي و دادههاي ليدار را براي استخراج ساختمان برگزيده
است.
اغلب روشهاي موجاود باه بازساازي سااختمانهااي
شاااايبدار و پريزماتياااااک ساااااده پرداختاااااهاناااااد
] .[2،4،5،1،77،72،73،71،71،71،21غير از عدم توجه به
تعدد لايههاي ارتفاعي در سااختمانهااي مساطح و تولياد
مدل پريزماتيک ساده در اينگونه تحقيقات ،در سااختمان-
هايي با سقفهاي مساطح چندلاياهاي کاه ويژگاي اغلاب
ساختمانهاي موجاود در کشاور اسات؛ باه دليال تاوازي
سطوح امکان استفاده از روشهااي معماول کاه اغلاب در
مورد ساختمانهايي با سقف شيبدار بکار مايروناد وجاود
ندارد .از اين رو تمرکز اين تحقيق بار روي ارائاهي روشاي
بوده است که بتواند خلا روشهاي قبال در بازساازي ايان
نوع ساختمانها را جبران کناد و گاامي مهام در افازايش
کيفيت مدلسازي بردارد .علاوه بر مدل پريزماتياک روشاي
نيز براي بازسازي ساختمانهايي با سقف شايبدار در نظار
گرفته شده است.

روش پيشنهادي در چهار مرحله )7 :استخراج و قطعه-
بندي همزماان سااختمانهاا  )2اساتخراج نقااط لباه )3
تقريب خطوط لبه و  )4مدلسازي سهبعادي انجاام گرفتاه
است .فلوچارت روش مذکور در شکل ( )7آمده است.
استخراج و قطعه بندي همزمان ساختمان

ارائه روشي غيرپارامتريک در بازسازي مدل سهبعدي ساختمانها با استفاده...

 -3روش پيشنهادي

ورودي :ابر نقاط نامنظم لايدار
تعداد پالسهاي برگشتي

کمينههاي ارتفاعي محلي

استخراج و حذف نقاط کانديد زميني و گياهي
مثلث بندي دلوني قيددار
روش گسترش ناحيه
اعمال الگوريتم ""گسترش شبکه"
نقاط ساختماني قطعهبندي شده

استخراج نقاط لبه

استخراج نقاط لبه

اعمال الگوريتم " فرسايش شبکه"
شناسايي نقاط لبه خارجي

تقريب خطوط

طبقهبندي نقاط لبه خارجي

اعمال الگوريتم رنسک

اعمال قيود منظم سازي

مهمتاارين عااوارض موجااود در بااين دادههااا کااه بايااد از
ساختمانها جدا گردند ،زمين ،درختاان و پوشاشگيااهي
هستند .نقاط کانديداي زميني کمترين ارتفااع را در مياان
نقاط اندازهگيري شده دارند .از اينرو براي اساتخراج ايان
نقاط از حدآستانهاي بر اساس کميناههااي محلاي نقااط7
استفاده ميشود و نقاط کانديداي زميني يا در واقاع نقااط
مربوط به کمترين ارتفاعاات از دادههااي سااختماني جادا
ميگردند .براي جلوگيري از اثرات شيب بار تعياين نقطاه
کمينه ،کل منطقه به شبکههاي کوچکتر تقسيمبندي شده
و در هر شبکه نقطه کمينه تعياين مايشاود و نقااط هار
شبکه نسبت به همان کمينه محلي مورد ارزيابي قرار مي-
گيرند .يکي از خصوصيات مهم سيستمهاي ليزري قابليات
نفااوآ آنهااا در پوشااش گياااهي اساات .پرتوهاااي لياازر در
برخورد با پوشش گياهي از آنها عباور کارده و باه زماين
برهنه و يا اشيا موجود در زير پوششگياهي مايرساند .در
واقع در اين موارد دو پالس (يا بيشتر) وجاود دارد .از ايان
خاصيت ميتوان براي استخراج برخي نقاط گياهي استفاده
کرد .نقاط کانديداي زميناي و گيااهي اساتخراج شاده در
شکل  2نشان داده شدهاند .واحد تمامي اشکال موجاود در
اين تحقيق بر حسب متر است.

خطوط لبه سقف ساختمان

مدلسازي سهبعدي

مدل سهبعدي ديوارها

مدل سهبعدي سقف

مدل سهبعدي ساختمان

شکل  -7فلوچارت روش پيشنهادي

 -1-3استخراج و قطعهبندي همزمان ساختمان
ابر نقاط لايدار شامل تمامي عوارض موجود در منطقاه
برداشاات شااده نظياار زمااين ،درختااان و پوشااش گياااهي،
ساختمانها ،راه و جاده ،پل و ديگار عاوارض توپوگرافياک
ميباشند .گام اوليه در بازساازي ساهبعادي سااختمانهاا،
شناسايي و تفکيک ابر نقاط ساختماني از ديگار ابار نقااط
متعلق به عوارض ديگر است .براي ايان منظاور ياک روش
چند عامله به منظور استخراج ساختمانهاا و قطعاهبنادي
صفحات سقف آنها به صورت همزمان ،معرفي شده اسات.
در اين روش از پنج معيار ارتفاع ،تعداد پالسهاي برگشتي،
طول ،بردار نرمال و مساحت استفاده شده است.
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شکل  -2استخراج نقاط کانديداي زميني (خاکستري رنگ) و
کانديداي گياهي (سبزرنگ)

پس از شناسايي نقاط کانديداي گياهي و زميناي ايان
نقاط از بين دادههاي اوليه حذف مايگردناد .باراي ايجااد
ارتباط همسايگي بين نقاط از مثلثبندي دلوني 2اساتفاده
ميشود .اما بر روي مثلاثهااي ايجااد شاده قيادي باراي
حذف يکسري از مثلثهايي که ارتباط دهنادهي باين لباه
هاي اشيا مختلف و يا لبههاي عوارض چند لايهاي هستند
در نظر گرفته شده است .حذف اين مثلثهاا نقاش بسايار
کليدي در فرايند قطعهبندي دارد .مثلثهايي کاه حاداقل
طول يکي از اضلاع آنها از حد آستانهاي بر حسب انحراف
1 Local minimum points
2 Delaunay triangulation

𝜇 𝑡 𝜏 = 𝑆̅ +

()7

در اين رابطه 𝜏 حدآستانهي مدنظر 𝑆̅ ،و 𝜇 به ترتيب
ميانگين و انحراف معيار طول اضلاع مثلثها و 𝑡 ضريب
واريانس است .ضريب واريانس ميتواند مقاديري بين 3-3
داشته باشد .بهصورت تجربي مقدار مناسب ضريب واريانس
بين  3.3 -3.1است .مرجع ] [25از معادله  7در
فتوگرامتري بردکوتاه استفاده کرده است که در روش
پيشنهادي براي اولين بار در اين کاربرد خا استفاده
شده است که کمک شاياني به رفع مشکلات روشهاي
قطعهبندي موجود و بهبود نتايج کرده است که در ادامه به
تحليل آن خواهيم پرداخت.

()2

شکل  -3مثلثبندي دلوني قيددار

هماان طاور کاه در شااکل  3نشاان داده شاده اساات،
مثلثهاي بزرگ حذف شدهاند .در منطقهي يک مثلثهاي
اتصال دهندهي دو سطح ارتفاعي از ساختمان چند لاياهاي
موجود حذف گرديده است .حذف اين مثلثها بسيار مهام
است ،از ياک ساو باعاث ساهولت فرايناد قطعاهبنادي در
مراحل بعدي و تفکيک صحيح سطوح موازي اما با اختلاف
ارتفاعااات متفاااوت ماايشااود و از سااوي ديگاار ارتباااط
همسايگي بين سطحهاي مختلف ارتفاعي را از بين ميبارد
و از اسااتخراج سااطوح ناخواسااته بااين دو سااطح ارتفاااعي
جلااوگيري ماايکنااد .در منطقااهي دو مثلااثهاااي ارتباااط
دهندهي بين لبه ساختمان و زمين و درختان مجاور حذف
گرديده است .در منطقهي سه باه دليال اختلااف ارتفااعي
بين نقاط درختي مثلثهايي زيادي حذف گرديدهاند .ايان
مورد باعث کاهش زمان مورد نياز در فرايند قطعهبندي در
مراحل بعدي و توليد قطعات کوچکتار مايشاود کاه باه
شناسايي نواحي درختي کمک ميکند .در منطقهي چهاار

ابتدا براي هر مثلث سه همسايگي با توجه به سه ضلع
آن تعريف ميشود .سپس روش گسترش ناحيه باا مثلثاي
که به صورت تصادفي انتخاب شده است شروع بکاار ماي-
کند .سه مثلث همسايه مربوط به اين مثلث در نظر گرفتاه
ميشود ،و زاويه بين بردار نرماال ايان مثلاثهاا (  )𝑁⃗c.tباا
مثلاث مااورد نظاار (  ،)𝑁⃗s.tاز ضاارب داخلااي اياان دو بااردار
مطابق معادله  3محاسبه مي شود:
()3

𝑁 • ⃗ s.t
) ⃗ c.t
𝑁( Ѳ = 𝑐𝑜𝑠 −1

اگر اين زاويه کمتر از حدآستانهي از پيش تعيين شده
باشد ،به قطعه مربوط به مثلاث فعلاي اضاافه مايگاردد و
همسايگان اين مثلثها نيز مورد ارزيابي قرار ميگيرند .اين
مراحل ادامه پيدا ميکند تا تمام مثلثهاي همسايگي کاه
در شرايط مورد نظر صدق ميکنند در قطعه يکساني قارار
داده شااوند .سااپس مراحاال فااوق بااا انتخاااب مثلااثهاااي
تصادفي ديگري از بين مثلثهاي باقيمانده ادامه پيدا ماي-
کند تا جاييکه تمامي مثلثها قطعهبندي شوند (شکل .)4
معمولا براي رسيدن به قطعاات مجازا ،حدآساتانهاي باين
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معيار و ميانگين طول اضلاع مثلثها بيشتر است ،به عنوان
مثلثهاي اتصال دهندهي لبههاي عوارض شناخته شاده و
حذف ميگردناد (شاکل  .)3حادآساتانهي ماورد نظار باا
استفاده از معادله  7محاسبه ميگردد ]:[25

درختان بلند قامت که تا سقف ساختمان بالا آمدهاند ماانع
از ايجاااد اختلاااف ارتفاااعي زياااد و در نتيجااه عاادم حااذف
مثلثهاي همسايگي شدهاند .در مراحال بعادي باا درنظار
گرفتن معيار بردار نرمال ،همزمان با قطعهبندي ساختمان-
ها اين نقاط درختي از دادههاي ساختماني جدا ميگردند.
مرحلاهي بعااد قطعااهبنادي اساات؛ در اينجااا هاادف از
مرحلاهي قطعااهبنادي برچساابگااذاري نقااط متعلااق بااه
صفحات يکسان ،استخراج و حذف نقااط باقيمانادهي غيار
ساااختماني مخصوصااا نقاااط درختااي و شناسااايي نقاااط
ساختماني است .در اين مرحله از روش گسترش ناحياه باا
معيار توجيه بردار نرمال براي شناسايي صافحات مختلاف
استفاده شده است ،زيرا مثلاثهااي قارار گرفتاه بار روي
سطوح يکسان بردار نرماال مشاابهاي دارناد .باردار نرماال
واحد هر مثلث )⃗𝑁( با استفاده از ضارب خاارجي دو باردار
 𝑣1و  𝑣2مطابق معادله  2محاسبه ميشود:

ارائه روشي غيرپارامتريک در بازسازي مدل سهبعدي ساختمانها با استفاده...

 75-71درجه مناسب است .براي کسب اطلاعات بيشتر در
مورد فرايند قطعهبندي به ] [26مراجعه شود.

شکل  -4نتايج قطعهبندي

پس از اعمال روش آکرشاده ،قطعاات زياادي بوجاود
ميآيند .قطعات بزرگتر مربوط به ساختمانها هستند زيرا
ساختمانها معمولا از ترکيب صفحات سادهاي بوجود مي-
آيند و بردار نرمال مثلثهااي تشاکيل دهنادهي صافحات
آنها در يک جهت قرار ميگيرناد .اماا ناواحي مرباوط باه
درختان و پوششگياهي و اشيا مصنوعي ديگر باعث ايجااد
نواحي کوچک ميشوند چاون تغييارات باردار نرماال ايان
عوارض به دليل ماهيت شکل آنها زياد خواهد بود.

1
2
شکل  -5نقاط ساختماني قطعهبندي شده

بدينصورت همزمان باا حاذف نقااط غيارسااختماني،
نقاط ساختماني شناسايي و قطعهبنادي مايشاوند (شاکل
 .)5اين کار با حاذف عاوارض خاارجي موجاود بار ساقف
ساختمان نظيار منطقاه  7در شاکل  5و حاذف درختاان
بلندي که تا سقف ساختمان بالا آمدهاناد و حتاي بار روي
سقف قرار گرفتهاند نظير منطقه  2در شکل  5همراه است.
همچنين نويزهااي موجاود در دادههاا در طاي مرحلاهي
قطعهبندي حذف گرديدهاند ،زيرا نويزها تشکيل مثلثهايي
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ميدهند که طول آنهاا بازرگ اسات و قطعاات کاوچکي
توليد ميکنند و با اعمال حدآستانههاايي در طاي مراحال
مختلف قطعهبندي (بار اسااس معادلاه  ،7باردار نرماال و
مساحت) حذف ميشوند .در ماورد عاوارض خاارجي روي
سقف نيز چنين حالتي بوجود ميآياد .باا حاذف نويزهاا و
عااوارض خااارجي ،دادههاااي ساااختماني اسااتخراج شااده،
مناسب براي پردازشهاي بعدي نظير برازش صفحه باراي
توليد مدل سهبعدي سقف هستند.
در مرحلهي قبل قطعات سااختماني شناساايي شادند،
اما تشخيص تعلق هر قطعه به ساختمان مربوط به خودش
گاام ضاروري باراي پاردازشهااي بعادي اسات .رابطاهي
همسايگي قطعات با يکديگر در اين زمينه به ما کمک مي-
کند .در اين راستا از روشي ابتکاري که "گستترش شتبکه"
نامگذاري شده استفاده شده است.
گسترش شبکه .1اين فرايند بهدليل استفاده از عملگر
مورفولوژي گسترش 2که بار روي شابکه 3منظماي کاه از
نقاط نامنظم قطعهبندي شاده ايجااد مايشاود ،گساترش
شبکه نامگذاري شده است .عملگر موفولوژي گسترش  jبا
عضو ساختاري  Bبه صورت زير تعريف مي شود:

سمبل براي عملگر گسترش استفاده مايشاود .از نظار
محاسباتي اعضاي ساختاري با يک ماتريس از صفر و يکها ارائه
ميشوند .ابتدا هر قطعه به صورت مجزا در فضاي ساهبعادي در
نظر گرفته ميشود و به صورت فرضي شبکهاي به ابعاد  3.5متر
که با توجه به چگالي دادهها برگزيده شده است ،بر روي هر ياک
از قطعات ايجاد ميگردد .براي تمام نقاط اين شبکه با درونياابي
به روش نزديکترين فاصله ،مختصات ارتفاعي محاسبه ميگردد.
بدينصورت قطعات از فضاي برداري به رستري ميروند و ماي-
توان از تکنيکهاي پردازش تصويري بهره برد .سپس گپها پر و
از عملگر مورفولوژي گسترش استفاده ميشود باا انجاام اينکاار
شبکه به سمت بيرون کشيده شده يا در واقع گسترش ميياباد.
درگام بعدي نقاط لبهي شبکه گسترش يافته استخراج ميشوند
(نقاط سبز رنگ در شکل  .)6نقاطي از قطعات ديگار سااختمان
که در محدودهي داخلي اين لبهها قرار گيرند (نظير نقااط قرماز
رنگ در شکل  ،)6به عنوان قطعهي همسايگي شناخته ميشود.
1 Grid Dilation
2 Dilation
3 Grid

شکل  -6اعمال روش گسترش شبکه در شناسايي قطعات
همسايگي

 -2-3استخراج نقاط لبه
پس از استخراج قطعات سقف ساختمان ميتوان لباههااي
آنها را استخراج کرد ،بدينصورت که نقاط اضالاع مثلاثهاايي
که همسايگي ندارند ،به عناوان نقااط لباه شاناخته مايشاوند
(شکل  .)1اما همانطور که در شاکل ( )5دياده شاد در حاين
فرايند استخراج و قطعهبندي نقاط ساختماني ،عوارض خاارجي
موجود بر روي سقف ساختمانها و نويزها حذف گريدهاناد ،کاه
يکي از مزاياي روش پيشنهادي در اين تحقياق محساوب ماي-
شود .اما حذف آنها موجب شده گپهاايي در قطعاات ايجااد و
لبههاي داخلي توليد شوند .زيرا اين گپها مانند نقاط لبه عمال
ميکنناد .در ماورد قطعااتي از ساقف سااختمان کاه بار روي
يکديگر قرار گرفتهاند همين مشکل وجود دارد .اين نقاط لبه باه
عنوان نقاط لبهي داخلي بايد حاذف شاوند .در ايان تحقياق از
فرايند ابتکاري که "فرسايش شبکه" نامگذاري شده ،باراي ايان
منظور استفاده شاده اسات .ايان روش مشاابه روش گساترش
شبکه است.

شکل  -1استخراج نقاط لبه اوليه

عملگر مورفولوژي فرسايش 2که بر روي شبکه منظمي که
از نقاط نامنظم قطعهبندي شده ايجاد ميشود ،فرسايش
شبکه نامگذاري شده است .عملگر موفولوژي فرسايش  jبا
عضو ساختاري  Bبه صورت زير تعريف مي شود:

سمبل براي عملگر فرسايش استفاده ميشود .ابتدا هار
قطعه به صورت مجزا در فضاي سهبعدي در نظر گرفتاه ماي-
شود و به صورت فرضي شبکهاي به ابعاد  3.5متر که با توجاه
به چگالي دادههاا برگزياده شاده اسات ،بار روي هار ياک از
قطعات ايجاد ميگردد .براي تمام نقاط اين شبکه ،با درونياابي
به روش نزديکترين فاصله ،مختصات سهبعدي محاسبه ماي-
گردد .بدين صورت قطعات از فضاي برداري به رساتري ماي-
روند و ميتوان از تکنيکهااي پاردازش تصاويري بهاره بارد.
سپس گپها پر و از عملگر فرسايش استفاده ميشود .با انجاام
اينکار شبکه به سمت داخل کشيده يا در واقاع فشارده ماي-
گاردد .درگااام بعادي نقاااط لباهي شاابکهي فرساايش يافتااه
استخراج ميشوند .اين نقاط ،مرزي براي تفکيک نقاط داخلاي
و خارجي لبه هستند .تمامي نقاطي از لبههاي استخراج شاده
اوليه در فضاي برداري که در داخل اين مارز بساته قارار ماي
گيرند ،به عنوان نقاط لبهي داخلاي شناساايي شاده و حاذف
ميگردند .نتايج (شکل )1نشان ميدهند ،الگوريتم بکاار رفتاه
باه خااوبي توانساته اساات لباههاااي خاارجي قطعااات سااقف
ساختمان را در فضاي برداري استخراج کند.

شکل  -1استخراج نقاط لبه :نقاط لبهي خارجي يا نهايي (آبي
رنگ) ،نقاط لبه شبکه فرسايش يافته (سبز رنگ) و نقاط لبهي داخلي
(قرمز رنگ)

1 Grid Erosion
2 Erosion
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تمامي قطعات همسايگي با يکاديگر متحاد مايشاوند تاا ياک
ساختمان واحد شکل بگيرد .بدينصورت بادون نيااز باه نقشاه
دوبعدي و به صورت خودکار تمامي قطعات متعلق به ساختمان-
هاي واحد شناسايي ميشوند.

فرسايش شبکه .1اين فرايند به دليل استفاده از

ارائه روشي غيرپارامتريک در بازسازي مدل سهبعدي ساختمانها با استفاده...

 -3-3تقريب خطوط
پس از استخراج نقاط لبهي نهايي ،براي تقريب خطاوط روش
رنسک ] [21بکار گرفته شده اسات .اصاولا اساتفاده از روشهااي
کمترين مربعات در مواجه با دادههايي که حاوي بيش از يک خاط
هستند امکانپذير نيسات .اماا در روش رنساک تقرياب خطاوط
نزديک به واقعيت زميني آن به صورت تکراري امکان پاذير اسات.
روش رنسک در گام اول تنها يک خط به دادهها برازش ميدهاد و
براي استخراج تمامي خطوط نياز به تکرارها و پس پاردازشهااي
زيادي هستيم .در روش رنسک انتخاب و تنظيم پاارامترهاا نقاش
بسيارکليدي براي حصول نتايج صحيح دارد .به صراحت ميتاوان
گفت ،رسيدن به بهترين پارامترها با استفاده از فرايند سعي و خطا
زمانبر و طاقت فرساست .براي دستيابي به نتايج بهتر ،حقيقيتر و
با اعتمادپذيري بالاتر ،عدم نياز باه پاس پاردازشهااي سانگين و
همچنين کااهش حساسايت ايان روش باه تعياين پارامترهااي
تنظيمي ،روشي زاويهمبنا براي طبقاهبنادي نقااط لباه پيشانهاد
گرديده است.
طبقهبندي نقاط لبه :در گام اول نقاط محادب 7هار قطعاه
استخراج و در جهت معين مثلا پادساعتگرد مرتاب مايشاوند .از
اتصال هر دو نقطهي متوالي خطي به وجود ميآيد و زاويهي مابين
خطوط محاسبه ميگردد .اگر زاويهي بين خطوط همسايگي کمتر
از حدآستانهي از پيش تعيين شده باشد ،نشان ميدهاد کاه ايان
خطوط مربوط به يک قطعه خط هستند .معمولاا حدآساتانه -76
 71درجه مناسب است .اين روند براي تماامي خطاوط و تماامي
قطعات تکرار و نقاط متعلق به خطوط يکسان شناسايي ميشاوند.
گام بعدي شناسايي نقاط لبهي مربوط به هر قطعه و قطعاات غيار
محدب است .براي شناسايي نقاط لبه مربوط به هار قطعاه ،نقااط
ابتدا و انتهاي هر يک در نظر گرفته ميشود و درامتاداد عماود بار
خط متصلکنندهي اين نقاط ،با فاصلهي مشخص که  3.5متر در
نظر گرفته شده است ،چهار نقطه تعيين ميگردد .اين نقاط با حل
معادلات مربوط به خط عبوري از دو نقطه و حدآساتانهي مادنظر
بدست آمدهاند .از اتصال اين نقاط مستطيلي حاصل مايشاود ،باا
شناسايي نقاط لبهي دروني هر مستطيل ،نقاط لبهي مربوط به هر
قطعه خط استخراج ميگردد .در مورد قطعات طبقهبندي شدهاي
که حاوي بيش ازيک خط هستند پردازش ديگري براي شناسايي
آنها لازم است .براي اين منظور تعداد نقاط لبهي هار قطعاه خاط
محاسبه شده و اگر تعداد آنها نسبت به طول خط کام باشاد باه
عنوان قطعه خط غيرمحدب شناخته ميشود (شکل  1قطعه . )2
1 Convex

714

در اين حالت قطعه خط مورد نظر از چند خط تشکيل شده است.
پس از شناسايي غير محدب بودن قطعاات ،حاد آساتانه (عارض
مستطيل) در گام هايي معين مثلا نيم متري افازايش مايياباد تاا
تمام نقاط لبهي آن قطعه شناسايي شوند.
1

2

شکل  -1طبقهبندي نقاط لبه :قطعات خطي محدب ( )7و غير
محدب ()2

بعد از کشف تمام نقاط هر قطعه ،روش رنسک بار روي هار
يک به صورت مجزا اعمال شده است .براي قطعات غير محادب
اين فرايند بايد به صورت تکراري انجام شود تاا تماامي خطاوط
متعلق به آن قطعه استخراج شاوند .باا اعماال روش آکار شاده
خطوط اوليه بازسازي ميشوند .براي رسيدن به خطاوط نهاايي
تصحيحات توپولوژياک و مانظمساازي از طرياق اعماال قياود
مختلف انجام شده است .اهم قيود مانظمساازي شاامل حاذف
خطوط کوچک ،موازيسازي دقيق خطوط نسبتا موازي نسابت
به آزيموت ميانگين وزندار ،تقاطع خطوط همسايه ،الحاق خطوط
نزديک بهم متوالي موازي ،اتصال خطوط متعامد متوالي و تلفيق
قطعات همسايگي هستند .نتايج در شکل  73نشاان داده شاده
است.

()2

() 7

()3
شکل -73تقريب خطوط :ا) خطوط اوليه  )2اعمال قيود منظم-
سازي  )3تلفيق قطعات

 -4-3مدلسازي سهبعدي
پاس از تقرياب خطاوط لباه سااختمان ،باا در دساات
داشااتن نقاااط ابتاادا و انتهاااي هاار خااط ماادل سااهبعاادي
سااختمان قابال بازساازي اساات .ايان کاار در دو مرحلااه،
مدلسازي سقف ساختمان و مدلسازي ديوارها انجام گرفته
است.
مدلسازي سقف ساختمان :ابتادا تماامي نقااط هار
قطعه از ساختمان در فضاي سهبعدي در نظر گرفته شده و
به روش کمترين مربعات صفحهاي باه آنهاا بارازش داده
ميشود .سپس ارتفاع نقاط ابتدا و انتها هر خط با توجه باه
معادله صفحه برازش داده شده محاسبه ميگردد .با داشتن
اين اطلاعات مدل سهبعدي سقف سااختمان حاصال ماي-
گردد.
مدلسازي ديوارهاي ساختمان :براي بازسازي مادل
سهبعدي ديوارها ،تخمين ارتفاع کاف سااختمان ضاروري
است .در اينجا نياز مشاابه روشاي کاه باراي پيادا کاردن
قطعات همسايگي بکار گرفته شد از عملگر گسترش اما بار
روي تمام قطعات متعلق به يک ساختمان به صورت يکجاا
استفاده ميشود (شکل .)77بدينصورت تمام نقااط اولياه
به جز نقاط طبقهبندي شده سااختماني و گيااهي اطاراف
ساختمان شناسايي ميشوند و با محاسبه ميانگين ارتفااع
نقاط مينيمم ،ارتفاع کف ساختمان تخمين زده مايشاود.
سپس در هر قطعه ،نقاط ابتدا و انتهااي هار خاط باا کام
کردن ارتفاع آنان از ارتفاع کاف ،بار روي کاف سااختمان
تصوير ميشوند .با در دست داشاتن نقااط تصاوير شاده و
نقاط سقف ساختمان مدل سهبعدي ديوارهااي سااختمان
بازسازي ميشود .در نهايت با ترکيب مدل سهبعدي ساقف
و ديوارها مدل نهايي شکل ميگيرد.

شکل -77شناسايي نقاط اطراف ساختمان به منظور تخمين
ارتفاع کف ساختمان

 -4پياده سازي و ارزيابي
روش پيشاانهادي باار روي مناااطق مختلف اي از شااهر
فايهينگن در کشور آلمان پيادهسازي شده است .دادههااي
مورد استفاده توسط انجمن فتوگرامتري و سانجش از دور
آلمان ) (DGPEتهيه شده است .اين مجموعاه داده شاامل
 73نااوار اسااکن هااوايي اساات کااه در  27آگوساات 2331
توسط  Leica Geosystemsو با استفاده از ALS50 Leica
با زاويه  45درجه و ارتفااع متوساط  533متاري از ساطح
زمين گرفته شده اسات .همپوشااني متوساط باين نوارهاا
 %33است که در اين مناطق تاراکم ابار نقااط لايادار 6/1
نقطه در هر متر مربع است .اما در مناطقي که توسط ياک
نوار پوشيده شدهاند تراکم نقاط  4نقطه در هار متار مرباع
است .بازگشت چندگانه شدت و ارتفاع نيز براي هار نقطاه
ثبت شده است .همچنين تصاوير رنگاي منطقاه باا قادرت
تفکيااک مکاااني هشاات سااانتيمتااري و قاادرت تفکيااک
راديااومتريکي  77بيتااي در سااال  2331بااا اسااتفاده از
 Intergraph / ZI DMCاخذ شده اسات .در ايان پاژوهش
تنها از ابر نقاط لايدار و پالسهاي برگشتي فاصاله سانجي
(ارتفاعي) لايدار استفاده شده است .تصاوير فقط باه جهات
مقايسه مدل بازسازي شده با مادل واقعاي در مقالاه آورده
شدهاند.
مدل سهبعدي ساختمانهاي بازسازي شده در منطقاه
آزمايش اي اول ،در شااکل ( )72آمااده اساات .اي ان منطقااه
متشکل از ساه ناوع سااختمان از ناوع  Gable ،Hippedو
 ،Flatدرختان بلند قامت و عوارض توپوگرافيک ديگر است.
چون هدف خا ما توليد مدل سهبعادي سااختمانهااي
چندلايهاي مسطح باوده اسات ،روش پيشانهادي بار روي
منطقهاي ديگار کاه داراي سااختمانهااي مساطح اسات
پيادهسازي شده است (شکل  .)73در ادامه تحليل بصري و
کمي در زمينههاي گوناگون به تفکيک آکر ميشوند.
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در مورد ساختمانهاي شيبدار ،پس از برازش صافحه
به تمامي نقاط هر قطعه ،قطعات همسايگي هار سااختمان
با يکديگر تقاطع داده ميشاوند .شارايط توپولوژياک از راه
اعمال قيودي نظير محدوديت فضاايي خطاوط تقااطع در
نظر گرفته شده است تا تقاطعهاي صحيح شناسايي شوند.
لازم بذکر است کاه تنهاا قطعاات همساايهاي باا يکاديگر
تقاطع داده ميشوند که از روش "گسترش شبکه" بدسات
آمدهاند .همچنين مرزهاي بدست آمده باا اساتفاده از ايان
الگوريتم قيدي براي شناسايي تقاطعهاي صحيح هستند.

ارائه روشي غيرپارامتريک در بازسازي مدل سهبعدي ساختمانها با استفاده...

ابر نقاط لايدار منطقه (داده ورودي)
ابر نقاط لايدار منطقه (داده ورودي)

نتايج قطعهبندي
نتايج قطعهبندي

تصويرهوايي

تصويرهوايي

Flat
تقريب خطوط

استخراج نقاط لبه

5

Gable
Hippped
مدل سهبعدي قرارگرفته بر روي ابر نقاط منطقه

4

3
2

1

مدل پريزماتيک بهبوديافته قرارگرفته بر روي  DSMمنطقه

مدل پريزماتيک بهبوديافته قرارگرفته بر روي ابر نقاط منطقه
مدل سهبعدي قرارگرفته بر روي  DSMمنطقه

شکل  -73بازسازي مدل سهبعدي ساختمانها در منطقه دوم

شکل  -72بازسازي مدل سهبعدي ساختمانها در منطقه اول

شناسايي و تفکيک قطعات ساختماني :نتايج قطعهبندي در
شکلهاي  72و  73گوياي اين مطلب هستند که تمامي قطعات
ساختماني به درستي شناسايي شدهاند .در روش پيشنهادي
قطعهبندي همزمان با استخراج نقاط ساختماني صورت ميگيرد؛
بنابراين در صورت کامل بودن دادهها به منابع کمکي نظير نقشه
دوبعدي براي استخراج ابر نقاط ساختماني احتياج نيست .در
مورد ساختمانهاي مسطح چندلايهاي که هدف خا ما
هستند ،با وجود موازي بودن صفحات ،تمامي قطعات از يکديگر
تفکيک شدهاند .قطعات با اختلاف ارتفاع  3.5متري و حتي 73
سانتيمتري نظير شکل  74از يکديگر تفکيک شدهاند.
شکل -74تفکيک لايه هاي ارتفاعي ساختمان
716

استخراج نقاط لبته :باراي اساتخراج نقااط لباه از روش
ابتکاري "فرسايش شبکه" اساتفاده شاده اسات .ايان روش باه
صورت خودکاار مايتواناد لباههااي ناخواساته و ياا داخلاي را
شناسايي و حذف کند .آنچاه در ايان بخاش قابال آکار اسات؛
مشکل سيستم لايدار در لبههاست .همانطور که پيشتار گفتاه
شد ،احتمال اينکه پرتوهاي ليزر دقيقا باه نقااط لباه سااختمان
برخورد کنناد و ثبات شاوند کام اسات .در صاورتي کاه خاط
برداشت نيز در جهت نامناسبي قرار بگيارد ايان مشاکل بيشاتر
ميشود .به همين دليل است که در برخي مناطق در شاکل 73
(بيضيهاي سياه رناگ) نقااط لباه اساتخراج شاده باه حالات
نويزگونه ظاهر شدهاند .اما در منطقهي اول جهت خط برداشات
به گونهاي مناسبتر بوده است و نقاط لبه منظمتاري اساتخراج
شدهاند.
تقريب خطوط :تصاوير  72و  73نشان مايدهناد ،در
تقريب خطوط لبه سقف سااختمان ،روش پيشانهادي باه
خوبي عمل کرده است .با وجود حالت نويزگونه نقااط لباه
بهترين خطوط ممکن تقريب زده شدهاند .باا طبقاهبنادي
نقاااط لبااه قباال از اعمااال روش رنسااک ،تقري اب خطااوط
کوچک نيز در اکثار ماوارد امکاان پاذير شاده اسات .اماا
ساختمان پنج در منطقه دوم از اين قاعده مستثني اسات.
در اين ساختمان مشکلاتي از قبيل ناويزيوار باودن ،عادم
کامل بودن و موقعيات نقااط لباه و همچناين محادوديت
الگوريتم باعاث شادهاناد خطاوط کوچاک قابال بازساازي
خودکار نباشند .هرچند خطوط تقريب زده شده نسبت باه
روش خام رنسک بسيار واقعيتر اند (شکل .)75

() 7

() 2

()3
شکل -75تقريب خطوط در ساختمان شماره پنج )7 :نقاط
لبه  )2خطوط تقريبي با استفاده از روش رنسک  )3خطوط
تقريبي با استفاده از الگوريتم پيشنهادي

تخمين صفحات ساختمان :مقايسه بصري مدلهااي
ايجاد شده با  DSMمنطقه درشاکلهااي  72و  73نشاان
ميدهند صفحات ساختماني باا اساتفاده از روش کمتارين
مربعات به طور صحيح تخمين زده شدهاناد و در موقعيات
صحيح خود قارار گرفتاهاناد .روش پيشانهادي باا اعماال
معيارهايي نظير تعداد پالسهااي برگشاتي ،قياد طاولي و
مساحت توانسته اسات ،ابرنقااط درختاي موجاود بار روي
سقف سااختمانهاا را شناساايي و حاذف کناد .نويزهاا و
عوارض خارجي موجود بار روي ساقف سااختمان نياز باا
استفاده از اين معيارها استخراج ميشوند .با حذف نويزهاا،
عوارض خارجي و درختان موجود بر روي سقف ساختمان،
برازش صفحه به قطعات ساختماني با بالاترين دقت ممکان
صورت گرفته است.
جدول -7ارزيابي دقت مدل بازسازي شده در منطقه اول
انحراف
معيار
)(m

ميانگين
خطا
)(m

) (mخطا

ساختمان

3/77

3/21

3/31 3/31 3/71
3/71

Gable

3/71

3/43

3/41 3/47 3/31
3/46 3/41 3/45
3/15 7/7 3/61
3/33 3/32 3/35
3/61 3/12 3/53
3/63 3/63 3/44
3/21 3/26 3/36
3/46 3/42 3/35

Flat

3/32

3/37

3/32 3/33 3/33
3/21

Hipped
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همانطاور کاه آکار شاد اکثار روشهااي موجاود در
جداسازي صفحات موازي با مشاکل روبارو هساتند ،باردار
نرمااال مشااابه و تااوازي سااطوح قطعااهبناادي اياان نااوع
ساختمانها را سخت ميکند .اما روش پيشنهادي به خوبي
توانسته است از عهده اينکار برآيد .باه صاراحت مايتاوان
عنااوان کاارد موفقيات روش مااذکور در زمينااه جداسااازي
صفحات موازي ماديون اعماال قياد طاولي باا اساتفاده از
معادله  7و همچنين اعمال همسايگي از طريق مثلثبندي
است.

ارائه روشي غيرپارامتريک در بازسازي مدل سهبعدي ساختمانها با استفاده...

جدول -2ارزيابي دقت مدل بازسازي شده در منطقه دوم
انحراف
معيار
)(m

ميانگين
خطا
)(m

) (mخطا

ساختمان

3/74

3/33

3/33 3/46 3/33
3/72

7

3/72

3/26

3/35 3/31 3/22
3/36 3/35 3/22
3/73 3/35

2

3/73

3/33

3/43 3/24 3/22
3/31 3/33 3/25
3/74 3/47

3

3/74

3/33

3/75 3/52 3/33
3/45 3/73 3/75
3/45 3/26 3/73
3/71 3/21 3/21
3/23 3/51 3/43
3/21

4

3/53

7/22

7/33 3/34 3/11
7/13 7/53 7/47

5

ارزيابي کمي :براي ارزيابي نسبي مدل بازسازي شده،
مدل سقف ساختمان به صورت دستي از دادههااي مرجاع
اوليه بازسازي شدهاند و با نتايج بدست آماده در بازساازي
با استفاده از روش پيشانهادي مقايساه شادهاناد .اختلااف
طولي مسطحاتي در جداول  7و  2آماده اسات .باه دليال
عدم وجود مرجع زميناي حقيقاي ،روش دساتي اساتفاده
شده است .بيشترين خطاي روي داده مربوط به سااختمان
پلهاي شکل پنجم در منطقه دوم است .با توجاه باه اينکاه
اين خطاها در تمامي مراحل استخراج تاا بازساازي اسات،
قابل قبول هستند .پايين بودن انحراف معيار نشان ميدهد
که مقدار خطاها نزديک به يکديگر اناد ،از ايان رو و باا در
نظر گرفتن اينکه لبهها به سمت داخال کشايده شادهاناد
ميتوان با توجه به انحراف معيار مقاديري ثابت مثبت براي
کشيده کردن مدل به سمت خارج در نظر گرفت .در نکته-
ي پاياني بايد به اين مطلب اشاره کرد که هرچه تراکم ابار
نقاط بيشتر باشد ،کيفيت مدل توليد شده متناساب باا آن
بهبود مييابد .خوشبختانه با پيشرفت تکنولوژي حصول ابر
نقاط متراکم امکان پذير شده است.

 -5نتيجهگيري
در اين تحقيق روشي جديد براي بازسازي مادل ساه-
بعدي ساختمانها با استفاده از لايدار ارائه گردياد .تماامي
مراحل از استخراج ساختمان تا مدلسازي آن مد نظر قارار
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گرفته و گام به گام پياده سازي شدهاند .در هيچ از مراحال
پژوهش از اديت دستي استفاده نشده است .تنها الگاوريتم
يک سري پارامترهاي تنظيمي دارد که با توجاه باه هادف
کاربر و سطح جزئيات مدنظر متغير خواهاد باود ]26و.[21
بيشترين زمان مورد نظر باراي اجاراي فرايناد مرباوط باه
مرحلهي استخراج و قطعهبندي ساختمان است کاه بساته
به وسعت منطقاه از  5تاا  23دقيقاه متغيار اسات .بااقي
مراحل نظير استخراج نقاط لبه ،تقريب خطوط و مدلسازي
نهايي در زمان خيلي کوتاهي تا نهايت  3دقيقه اجرا ماي-
شود .آنچه که اين تحقيق را متمايز ميکند و البتاه هادف
اصلي اين تحقياق نياز باوده اسات ،ارائاهي روشاي باراي
جداسازي لايههاي ارتفاعي ساختمانهاي مسطح و تقرياب
خطوط قطعات به صاورت مساتقل اسات .خلاا مدلساازي
ساختمانهاي چندلايهاي در اغلب روشهاي مطارح دياده
ميشود؛ از اين رو سعي بر آن بود با تمرکز بر روي اين نوع
ساختمانها گامي مهم در بازسازي آنها برداشته شاود .در
زمينهي جداسازي لايههاي ارتفاعي يا همان قطعاهبنادي،
آنچه که بيشتر از همه به دستيابي به نتايج صحيح کماک
کرده است؛ اعمال قيد طولي و ايجاد همساايگي از طرياق
مثلثبندي بوده است .در زمينهي استخراج نقاط لباه نياز
هر قطعه سقفي به صورت مجزا مورد پاردازش قارار ماي-
گيارد ،از ايان رو قابليات اسااتخراج نقااط لبااه هار قطعااه
ساختمان وجود دارد .بنابراين خطوط لبه هر قطعه ساقفي
بدون نياز به تقاطع صفحات ساختمان قابل بازسازي است.
در تقريب خطوط ،طبقهبندي نقاط لبه به بازسازي صحيح
و جزئي بسايار کماک کارده اسات .از طرفاي باه کااهش
حساسيت پارامترهاي تنظيمي در روش رنساک انجامياده
است .نکتهي ديگر اين که روش پيشنهادي بر روي ابرنقاط
نامنظم لايدار و نه بار روي تصاوير عماق ياا  DSMپيااده
سازي شده است .بنابراين خطاي حاصل از درونيابي باراي
توليد  DSMحذف شده است .در سخن پاياني به اين نکته
ميتوان اشاره کرد که چون اين تحقيق بار روي بازساازي
ساختمانهايي با سقفهاي مسطح متمرکز شده است کاه
ويژگي بيشتر ساختمانهاي موجود در اياران اسات؛ امياد
است با ورود فراگير اين تکنولوژي به کشور بتاوان از روش
پيشنهادي بهره برد.

7314  آبان ماه،2 شماره، دوره پنجم، پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري-نشريه علمي

مراجع
[1]

Döllner, J., Buchholz, H., Brodersen, F., Glander, T., Jütterschenke, S., & Klimetschek, A. (2005). “Smart
Buildings–A concept for ad-hoc creation and refinement of 3D building models”. In Proceedings of the 1st
International Workshop of 3D City Models, Bonn, Germany.

[2]

Maas, H.G. and Vosselman, G. (1999). “Two algorithms for extracting building models from raw laser altimetry data”. ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing 54 153–163.

[3]

Haala, n., and Brenner, c. (1999). “Extraction of buildings and trees in urban environments”. ISPRS Journal
of Photogrammetry and Remote Sensing, volume 54, 130-137.

[4]

Wang, z. and schenk, t. (2000). “Building extraction and reconstruction from LiDAR data”. International archives of photogrammetry and remote sensing. vol. xxxiii, part b3, Amsterdam.

[5]

Alharthy, A., & Bethel, J. (2002). “Heuristic filtering and 3D feature extraction from LIDAR data”. International
Archives of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 34(3/A), 29-34.

[6]

Alharty, A. and Bethel, J. (2004).“Detailed building reconstruction from airborne laser data using a moving
surface method”. IAPRS international archive of photogrammetry and remote sensing, vol.34, pp. 213-219.

[7]

Rebecca, O. C., Gold, C., & Kidner, D. (2008). “Implementation of Building Reconstruction Algorithm Using
Real World LIDAR Data”. In Headway in Spatial Data Handling (pp. 297-313). Springer Berlin Heidelberg.

[8]

Arefi, H., Engels, J., Hahn, M. & Mayer, H. (2008). “Levels of detail in 3d building reconstruction from lidar
data”. International archives of the photogrammetry, Remote sensing and spatial information sciences. vol.
xxxvii, part b3b., pp. 485-190.

[9]

Sester, M., and Neidhart, H. (2008). “Reconstruction of Building Ground Plans from Laser Scanner Data”.
11th AGILE International Conference on Geographic Information Science.

[10]

Wang, J. and Shan, J. (2009) “Segmentation of lidar point clouds for building extraction”. ASPRS 2009 Annual Conference. Baltimore, Maryland, March 9-13.

[11]

Li, L., Zhang, J., & Jiang, W. (2009). “Automatic complex building reconstruction from LIDAR based on hierarchical structure analysis”. In Sixth International Symposium on Multispectral Image Processing and Pattern
Recognition (pp. 74961J-74961J). International Society for Optics and Photonics.

[12]

Yu, Y., Liu, X., & Buckles, B. P. (2010). “A cue line based method for building modeling from LiDAR and
satellite imagery”. In Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT), 2010 International
Conference on IEEE. (pp. 1-8)

[13]

Elberink, S. O., & Vosselman, G. (2009). “Building reconstruction by target based graph matching on incomplete laser data: analysis and limitations”. Sensors, 9(8), 6101-6118.

[14]

Alexander, C. Smith-Voysey, S., Jarvis, J. and Tansey, k. (2009). “Integrating building footprints and LiDAR
elevation data to classify roof structures and visualise buildings”. Computers, Environment and Urban Systems 33. 285–292.

[15]

Wang, W, and Tseng, Y.H. (2010). “Automatic segmentation of lidar data into coplanar point clusters using
anoctree-based split-and-merge algorithm”. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. Vol. 76, No.4,
April, pp. 407-420.

[16]

Guercke, R., Götzelmann, T., Brenner, C. & Sester, M. (2010). “Aggregation of LoD 1 building models as an
optimization problem”. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 66, 209–222.

[17]

Kim, K., and Shan, J. (2011). “Building footprints extraction of dense residential areas from lidar data”.
ASPRS Annual Conference Milwaukee, Wisconsion, May 1-5.

[18]

Kabolizade, M., Ebadi, H. and Mohammadzadeh, A. (2012). “Design and implementation of an algorithm
for automatic 3d reconstruction of building models using genetic algorithm international”. International
Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. Vol. 19, pp.104–114.

[19]

Arefi, H., and Reinartz, P. ( 2013). “Building Reconstruction Using DSM and Orthorectified Images”. Remote
Sensing. 5(4), pp. 1681-1703. 1-3 December, pp.158-163.

711

Awrangjeb, Mohammad, Guojun Lu, and Clive S. Fraser. (2014). "Automatic building extraction from lidar
data covering complex urban scenes." isprs-international archives of the photogrammetry, remote sensing
and spatial information sciences 1 (25-32).

[21]

Awrangjeb, M., & Fraser, C. S. (2014). “Automatic Segmentation of Raw LIDAR Data for Extraction of Building Roofs’. Remote Sensing, 6(5), 3716-3751.

[22]

Yan, J., Zhang, K., Zhang, C., Chen, S. C., & Narasimhan, G. (2015). “Automatic Construction of 3-D Building Model From Airborne LIDAR Data Through 2-D Snake Algorithm”.

[23]

Mongus, D., Lukač, N., & Žalik, B. (2014). “Ground and building extraction from LiDAR data based on differential morphological profiles and locally fitted surfaces”. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote
Sensing.

[24]

Gerke, M., & Xiao, J. (2014). “Fusion of airborne laserscanning point clouds and images for supervised and
unsupervised scene classification”. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 87, 78-92.

[25]

Mian, A.S., Bennamoun, M, & Owens, R. A. “Automatic Multiview Coarse Registration of Range Images for
3D Modeling”. Proceedings of the 2004 IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent Systems Singapore,
1-3 December, pp.158-163. 2004.

[26]

Sajadian, M., and arefi, H. (2014). “A Multi-Agent Method for Simultaneous Building Extraction and Segmentation from LiDAR Point Cloud”. Journal of geomatics science and technology, Vol.4, No. 2 .

[27]

Fischler, M. and Bolles, R. (1981). “Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography”. Communications of the ACM 24(6), pp. 381–395.

[28]

Satari, m. (2012). “Multi-resolution hybrid approach for building model reconstruction from lidar data”. PhD
thesis, School of surveying and geospatial engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

[29]

Sajadian, M. (2014). “Automatic generation of an enhanced prismatic model from building containing multilevel flat-roof structures using LiDAR data”, M.Sc thesis, School of surveying and geospatial engineering,
University of Tehran, Tehran, Iran.

713

...ارائه روشي غيرپارامتريک در بازسازي مدل سهبعدي ساختمانها با استفاده

[20]

