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چکیده
امروزه ارائه مدل سهبعدي از عارضههاي جهان واقعي بسیار مهم و پرکاربرد است و توجه محققان در شاخههاي مختلف ازجمله نقشه-
برداري و سیستمهاي اطالعات مکاني و عالقهمندان به بازسازي سهبعدي ساختمان را به خود جلب کرده است .ساختمان کلیديترين
بخش اطالعات در يك مدل سهبعدي شهر است ،ازاينرو استخراج و مدلسازي ساختمانها از دادههاي سنجش از دور گام مهمي براي
ساخت مدل رقومي يك شهر محسوب ميشود .در اين مقاله ،روشي جديد براي بازسازي ساختمانهاي مناطق شهري در مجاورت با
پوشش گیاهي از ابر نقاط نامنظم لیدار ارائه ميشود .اين روش با بهرهگیري از استراتژي دادهمبنا شامل دو مرحله؛ استخراج نقاط
ساختماني و مدلسازي ساختمان است .در مرحله اول نقاط پوشش گیاهي اولیه با استفاده از پالسهاي بازگشتي لیدار و نقاط زمیني با
استفاده از روشي بخشمبنا حذف ميشوند .سپس نقاط سقف ساختمان با استفاده از تصويرسازي نقاط در صفحات دوبعدي  XZ ،XYو
 YZبا کنار گذاشتن نقاط پوشش گیاهي متراکم استخراج ميشوند .در مرحله دوم اليههاي ارتفاعي سقف ساختمان جداسازي شده و
رئوس مهم سقف هر اليه با برازش خط و سرشکني راستاي خطوط استخراج ميشوند .درنهايت پس از تشکیل مدل سقف ساختمان با
اتصال رئوس مهم سقف ،با اضافه کردن ديوارهاي ساختمان مدل کامل ساختمان ايجاد ميگردد .در اين تحقیق تمرکز بر روي مدلسازي
ساختمانهاي در مجاورت پوشش گیاهي است .اين روش بر روي ساختمانهايي با سبكهاي مختلف معماري سقف و اندازه متفاوت پیاده-
سازي شد و بیشتر ساختمان ها با موفقیت مدلسازي شدند؛ اگرچه با افزايش پوشش گیاهي و جزئیات ساختمان از دقت مدلسازي کاسته
ميشود .ساختمانهاي بازسازي شده بهطور متوسط با دقت  12سانتيمتر براي نقاط گوشه ساختمان مدلسازي شدهاند.
واژگان کلیدی :مدل سهبعدي ،بازسازي ساختمان ،داده لیدار ،صفحه دوبعدي ،روش بخشمبنا

 نويسنده رابط
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استخراج و مدلسازی ساختمان با استفاده از تصويرسازی ابر نقاط لیدار در

استخراج و مدلسازي ساختمان با استفاده از تصويرسازي ابر نقاط لیدار ...

 -1مقدمه
مدل سهبعدي در کاربردهاي علمي و مهندسي همچون
طراحي و برنامهريزي شهري ،ارتباط از راه دور و مديريت
بحران در شرايط اضطراري در دهههاي اخیر مورد استفاده
قرارگرفته است .مدل سهبعدي ساختمان با استفاده از تصاوير
هوايي ،تصاوير ماهوارهاي ،نقشههاي دوبعدي و لیزر اسکنر
هوايي 6و همچنین ترکیب اين دادهها قابل بازسازي است .در
چند دهه گذشته ايجاد مدل سهبعدي ساختمان از تصاوير
هوايي شروع شد .به دلیل مشکالتي نظیر وجود سايه ،مناطق
پنهان و روند خودکارسازي پايین در مدلسازي با استفاده از
تصاوير هوايي بهتدريج لیدار از محبوبیت بیشتري برخوردار
شد .لیدار داراي مزايايي همچون روند خودکارسازي باال،
قابلیت جمعآوري اطالعات در شب و روز بهمنظور ارائه
مختصات سهبعدي نقاط از سطح زمین بهطور مستقیم و با
دقت باال است .يکي از معايب لیدار در مقايسه با فتوگرامتري
هوايي دقت پايین آن در لبههاست .برخالف فتوگرامتري که
موقعیت نسبتا دقیق لبهها ثبت ميشود در سیستم لیدار
احتمال برخورد دقیق پرتو لیزر به لبهها و درنتیجه ثبت آنها
کم است .با افزايش تراکم ابر نقاط لیدار اين مشکل تا حد
زيادي قابلحل است .يکي از خصوصیات ديگر لیدار قدرت
نفوذ پالس لیزر به درون پوشش گیاهي است .در سیستم
لیدار با ثبت چندين بازگشت از پالس ارسالي ،پالس اولیه و
پالس ثانويه به دست ميآيد که با استفاده از پالسهاي
بازگشتي لیدار امکان استخراج پوشش گیاهي وجود دارد [.]6
ساختمانها داراي شکل و جزئیات متنوعي ميباشند که با
توجه به کیفیت دادههاي موجود مدل سهبعدي ساختمان در
سطح جزئیات )LODs( 2متفاوت تولید و نمايش داده ميشود.
طبق استاندارد  City GMLمدل  ،LOD0مدل رقومي زمین
( )DTMاست .در سطح  LOD1به هر ساختمان يك ارتفاع
نسبت داده ميشود و سقف همه ساختمانها مسطح ميباشند.
در  LOD2يا مدل پارامتريك ،ساختار و شیب در مدلسازي
پشتبام ساختمان در نظر گرفته ميشود.
تحقیقات زيادي بهمنظور مدلسازي ساختمان در سطح
جزئیات مختلف ارائهشده است .يکي از مشکالت در روند
اکثر اين مطالعات وجود درختان بلند و پوشش گیاهي
انبوه در مجاورت ساختمانها است .بهطور مثال شکل6
1 Airborne Laser Scanner
2 Level Of Details
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نشاندهندهي مناطقي است که پوشش گیاهي ،ديوارها و
حتي سقف ساختمان را در برگرفته است .ازاينرو هدف
اين تحقیق ارائه روشي جديد براي بازسازي مدل
پارامتريك ساختمانهاي موجود در مناطق شهري است
که در مجاورت با پوشش گیاهي انبوه قرارگرفتهاند.

شکل -6ساختمانهاي در مجاورت پوشش گیاهي

در اين بخش مفاهیم اولیه و ضرورت انجام تحقیق بیان شد.
بخش دو شامل مروري بر تحقیقات درزمینه مدلسازي ساختمان
و در ادامه بخش سه شامل ساختار کلي روش پیشنهادي است.
در بخش چهار الگوريتم پیشنهادي در دو مرحله استخراج و
مدلسازي پیادهسازي شده است و در بخش پنج نتايج پیاده-
سازي روش پیشنهادي ارائهشده است .بخش شش نیز شامل
نتیجهگیري و بیان نقاط قوت و ضعف روش است.

 -2پیشینه تحقیق
منابع داده متنوعي براي استخراج خودکار و نیمه-
خودکار ساختمانها بکار گرفته ميشود .اين منابع شامل ابر
نقاط لیدار ،تصاوير هوايي و ماهوارهاي ،مدلهاي رقومي
ارتفاعي )DEM( 3و نقشههاي دوبعدي ساختمانها
ميباشند .استخراج و مدلسازي ساختمان بهصورت تك
منبعي از اين دادهها و يا با تلفیق تصاوير هوايي يا ماهوارهاي
با دادههاي لیدار يا ساير منابع اطالعاتي انجام ميشود.
از میان روشهايي که تنها از يك منبع اطالعاتي براي
مدلسازي ساختمان استفاده کردن ميتوان به [ ]2،6اشاره
کرد .در اين تحقیقي با استفاده از داده لیدار الگوريتمي براي
بازسازي سقفهاي با ساختار نسبتا ساده ارائه کرد.
مدلسازي سقفها با استفاده از قطعات صفحهاي ،الگوريتم
 RANSACو اعمال شروط هندسي انجام شد [ .]6در يك
تحقیقي ديگر روشي براي استخراج خودکار ساختمان از
دادههاي لیدار بر اساس يك فیلتر مورفولوژيك پیشرونده و
يك روش رشد ناحیه بر مبناي برازش صفحه ارائه دادند
[ .]3در روشي براي تهیه نقشههاي سهبعدي از تصاوير
3 Digital Elevation Model

اس

1 Morphological Filter

2 Rule-based
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استريو هوايي استفاده شد .در اين روش از باندهاي آبي،
سبز ،قرمز و مادونقرمز و يك باند  NDVIدر طبقهبندي
استفاده کردند [ Turlapty .]1نیز در سال  2162براي
استخراج ساختمان از تصاوير ماهوارهاي با زواياي ديد
مختلف استفاده کرد .در اين روش از تصوير pan-
 sharpeningبراي به دست آوردن ارتفاع استفاده کردند[.]5
در برخي از تحقیقات نیز از چند منبع داده بهمنظور
مدلسازي ساختمان استفاده کردند که ميتوان به [ ]7 ،1اشاره
کرد Syed .در سال  2115درروشي نیمهخودکار در ابتدا ناحیه
بندي و سپس طبقهبندي شيءگرا را با استفاده از دادههاي
تصوير هوايي و لیدار براي استخراج ساختمان ارائه دادند [.]1
 Leeو همکارانش در سال  2111با استفاده از نقشه دوبعدي و
داده لیدار ساختمانها را مدلسازي کرد .از نقشه دوبعدي براي
به دست آوردن پاي ساختمان و از داده لیدار براي بخشبندي
سطوح سقف و به دست آوردن مدل اين بخشها استفادهشده
است [ Lach .]7در سال  2112يك روش نیمهخودکار براي
مدلسازي ساختمانهاي مناطق شهري با استفاده از دادههاي
لیدار و تصاوير ماهوارهاي ارائه کرد [.]2
در ادامه برخي از تحقیقات درزمینه استخراج و مدلسازي
ساختمان مورد بررسي قرار ميگیرند .با توجه به نوع داده
مورد استفاده براي استخراج خودکار ساختمانها روشهاي
متنوعي ارائه شده است که آنها را ميتوان به روشهاي
مبتني بر کشف لبه ،روشهاي مبتني بر فیلترهاي
مورفولوژي ،1روشهاي مبتني بر قطعهبندي و روشهاي
مبتني بر منحنيهاي فعال تقسیمبندي نمود .در سال ،2117
 Miliaresisو  Kokkasبراي استخراج ساختمان از دادههاي
ارتفاعي از قطعهبندي به روش رشد ناحیه و طبقهبندي
عارضهها استفاده کردند [ .]3در سال  Matikainen ،2161و
همکاران در روشي بخش مبنا از ايده کشف ساختمان
دربخشهاي اولیه گرفته شده از نواحي همگن با استفاده از
اطالعات ارتفاعي استفاده کردند .بخشها با استفاده از
ويژگيهاي پايه دادههاي تصويرهوايي و لیزر اسکنر طبقه-
بندي شدهاند .در مرحله اول طبقهبندي عوارض
مرتفع(ساختمان و درختان) از سطح زمین و در ادامه
ساختمانها از درختان تشخیص داده شده است .در نهايت
بخشهاي مربوط به ساختمان با هم ادغام شده و يك بخش
ساختماني را تشکیل ميدهند [ .]61در سال  2161کابلي

زاده يك روش استخراج خودکار دوبعدي ساختمان از تصاوير
هوايي و داده لیدار را بر مبناي منحني فعال بهبوديافته
پیشنهاد دادند [ .]66سجاديان در سال  2163با استفاده از
يك استراتژي چند عامله بر مبناي استفاده از اطالعات
سهبعدي ابر نقاط نامنظم لیدار و پالسهاي بازگشتي ،سقف
ساختمانها را استخراج و قطعهبندي کرد .در اين روش با
استفاده از الگوريتم رنسك لبه قطعات سقف ساختمان به
دست آمده است [ Awrangjeb .]62در سال  2161يك
روش جديد براي استخراج ساختمان با استفاده از
تکنیكهاي بخشبندي ارائه کرد .نقاط زمیني با استفاده از
يك حد آستانه ،نقاط پوشش گیاهي با استفاده از يك فرايند
قاعدهمبنا 2و نقاط ديوارهاي ساختمان با استفاده از تکنیك
برازش صفحه کشف شدند [.]63
محققان درزمینه بازسازي سهبعدي ساختمان ،از دو
استراتژي دادهمبنا و مدلمبنا استفاده ميکنند .در
روشهاي دادهمبنا بازسازي بر اساس تقسیمبندي نقاط
سقف ساختمان و برازش سطح به اين نقاط انجام ميشود.
در روشهاي مدلمبنا ،بازسازي ساختمان با تفکیك مدل
پیچیده ساختمان به چندين مدل ساده و برازش مدلهاي
از پیش تعريفشده به آنها ،مدل نهايي بازسازي ميشود.
 Vermaدر سال  2111روشي بر اساس تلفیق استراتژي
دادهمبنا و مدلمبنا براي بازسازي ساختمانهاي پیچیده با
استفاده از داده لیدار ارائه داد .مرحله اصلي اين کار استفاده
از الگوريتم بخشبندي براي جدا کردن نقاط سقف و زمین
است [ Tarsha-Kurdi .]61در سال  2117مقايسهاي بین
روشهاي دادهمبنا و مدلمبنا انجام دادند .مدل پارامتريك
با سرعت باال و با استفاده از اطالعات کتابخانهاي تشکیل
ميشود و مدل دادهمبنا يا غیر پارامتريك براي مدلسازي
ساختمانهاي پیچیده مناسب ميباشد [ .]65در سال
 Sampath ،2161و  Shanروشي دادهمبنا بر روي ابر نقاط
لیدار با استفاده از قطعهبندي نقاط سقف و بازسازي سقف
چندوجهي ساختمانها بهوسیله برازش صفحه به سطوح
جداشده ارائه کرد [ Arefi .]61و  Reinartzدر سال 2163
روشي مدلمبنا را بر اساس آنالیز نقاط سهبعدي  DSMبه
دست آمده از تصاوير ماهوارهاي در صفحه تصوير دوبعدي
ارائه دادند [ Orthuber .]67در سال  2165براي بازسازي
سهبعدي ساختمان از روشي دادهمبنا استفاده کرد .در اين
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روش براي يافتن نقاط مهم سقف ساختمان از الگوريتم
 dual contouringبر روي نقاط بخشبندي شده در اليههاي
ارتفاعي متفاوت استفاده شد [.]62

 -3روش پیشنهادی
روش پیشنهادي در اين تحقیق ،که فلوچارت آن در
شکل 2نشان دادهشده است ،شامل دو مرحله کلي
استخراج و بازسازي ساختمان براي مدلسازي ساختمان
است .مرحله اول نقاط سقف هر ساختمان از ابر نقاط خام
لیدار استخراجشده و در مرحله دوم مدل ساختمان با در
اختیار داشتن اين نقاط تشکیل ميشود.
ابر نقاط نامنظم لیدار

مرحله او
استخراج
حذف نقاط زمیني و پوشش
گیاهي

تصوير سازي نقاط در
صفحات دو بعدي

قطعات سقف ساختمان

استخراج نقاط مهم سقف در
اليه هاي ارتفاعي مختلف

درختان ،پوشش گیاهي ،ساختمانها ،ماشینها و غیره است.
براي رسیدن به نقاط ساختماني ساير نقاط بهتدريج از
مجموعه نقاط کنار گذاشتهشده است .در مرحله اول ،نقاط
زمیني با استفاده از روش  Segment-Basedاز نقاط
غیرزمیني جداسازي ميشوند .با کم کردن ارتفاع نقاط
غیرزمیني در هر بخش ،تمامي نقاط به سطح زمین ميرسند.
در اين روش در هر تکرار اندازه بخشها بزرگتر شده و معیار
جداسازي نقاط زمیني ،تغییرات ارتفاعي نقاط در تکرارهاي
مختلف است .نقاطي که تغییر ارتفاعي نداشتهاند ،بهعنوان
نقاط زمیني در نظر گرفته ميشوند .سیستم لیدار قادر به
ثبت چندين ارتفاع از نقاط برداشتي است .براي حذف نقاط
پوشش گیاهي و درختان از اختالف بین پالس اولیه و ثانويه
لیدار استفاده ميشود .نقاطي که داراي اختالف بزرگتر از
حد آستانه هستند را ميتوان بهعنوان پوشش گیاهي در نظر
گرفت .لبههاي ساختمان در بازگشتهاي پالس لیزر داراي
مقادير متفاوتي هستند .بنابراين ،حد آستانه انتخابي بايد
بهگونهاي باشد که لبههاي ساختمان را بهعنوان پوشش
گیاهي انتخاب نکند .با حذف نقاط پوشش گیاهي و نقاط
زمیني به نقاط کانديد ساختمان دست مييابیم .اين نقاط
شامل نقاط سقف ساختمان ،ديوارهاي ساختمان و نقاط
مربوط به پوشش گیاهي متراکم است .با فرايند تصويرسازي
اين نقاط در صفحات دوبعدي  XZ، XYو  ،YZنقاط سقف
ساختمان استخراج ميشوند .در هر صفحه با مثلثبندي نقاط
تصوير شده و با استفاده از معیار طول اضالع مثلثها و تراکم
نقاط ،نقاط ساختماني کشف ميشوند.

مدل سازي ديوار
فرآيند تصوير سازي

مدلسازي سقف

مرحله دو
مدلسازی

ابر نقاط نامن م لیدار

مدل ساختمان

شکل -2مراحل روش پیشنهادي بهمنظور مدلسازي ساختمان با
استفاده از داده لیدار

استخراج نقاط زمینی
به روش
Based-Segment

 -1-3استخراج ساختمان
در شکل  3جزئیات استخراج ساختمان ارائهشده است.
بهمنظور استخراج نقاط ساختمان ،ابتدا نقاط زمیني با
استفاده از روشي  Segment-basedو نقاط پوشش گیاهي با
استفاده از اختالف ارتفاع پالس اولیه و ثانويه از مجموعه نقاط
حذف ميشوند .ابر نقاط لیدار ،شامل عوارضي نظیر زمین،
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تصوير سازی نقاط در
صفحه XY

تصوير سازی نقاط در
صفحه YZ

گیا ی
استخراج نقاط پو
|First pulse- Last pulse|<th

تصوير سازی نقاط در
صفحه XZ

نقاط کانديد ساختمان

نقاط سق ساختمان

شکل -3مراحل استخراج ساختمان

اس

در مرحله دوم با در اختیار داشتن نقاط سقف ساختمان،
مدلسازي بهوسیله اليههاي ارتفاعي سقف انجام ميشود .نقاط
اليههاي ارتفاعي با استفاده از يك حد آستانه ارتفاعي جدا
ميشوند .در هر اليه با برازش خط به نقاط گروهبنديشده و
سرشکن کردن راستاي اين خطوط در اليههاي ارتفاعي،
رئوس اصلي سقف به دست ميآيد .مدل سقف با اتصال
رئوس مهم سقف تشکیل ميشود و در ادامه با تشکیل مدل
ديوارها ،مدل ساختمان کامل ميشود (شکل .)1
نقاط سقف ساختمان

مدلسازي سقف

تعیین اليه هاي
سقف ساختمان

گسترش نقاط اليه پايین
سقف و محاسبه ارتفاع
ساختمان

در هر اليه ،گروه
بندي نقاط و برازش
خط

مدلسازي ديوارهاي
ساختمان

رئوس مهم سقف در
اليه هاي مختلف

شکل -5تصوير هوايي ناحیه مورد مطالعه ،شهر اشتوتگارت آلمان

 -2-4استخراج ساختمان
در مرحله استخراج ساختمان ،جهت به دست آوردن
بهترين مدل براي هر ساختمان ،ابتدا بايد نقاط مربوط به
سقف هر ساختمان از ساير نقاط جداسازي شود .براي اين
منظور ،در اين مرحله ،به ترتیب نقاط زمیني ،نقاط پوشش
گیاهي و در ادامه ،با فرايند تصويرسازي ،نقاط ديوارها و نقاط
پوشش گیاهي متراکم از مجموعه نقاط حذف ميشوند .در
ادامه ،جزئیات هرکدام از اين مراحل به همراه نتايج
بهدستآمده بر روي منطقه تست ارائه گرديده است.
 -1-2-4حذف نقاط زمینی

تشکیل مدل کامل
ساختمان

شکل -1مراحل مدلسازي ساختمان

 -4پیادهسازی روش پیشنهادی
در اين فصل ،مراحل پیادهسازي روش پیشنهادي بر
روي داده تست ارائهشده است .در اين راستا ،ابتدا
مشخصات داده تست ارائهشده و در ادامه جزئیات هر
مرحله همراه با نتايج آن ازنظر خواهد گذشت.

 -1-4منطقه موردمطالعه
در اين تحقیق از ابر نقاط سهبعدي منطقهاي در شهر
اشتوتگارت آلمان با تراکم  1نقطه در متر مربع بهعنوان داده
تست استفادهشده است .تصوير هوايي منطقه مورد مطالعه
براي آنالیز بصري و کیفي نتايج روش پیشنهادي مورد
استفاده قرار ميگیرد (شکل  .)5اين ناحیه ،منطقهاي
شهري با ساختمانهاي در مجاورت پوشش گیاهي است.
ساختمانهاي اين ناحیه داراي ساختارهاي نظیر ،Gable
 Mansard ،Shed ،Hippedو ترکیبي از اين ساختارها است.

در روش  ،Segment-Basedتمامي نقاط منطقه به
بخشهايي منظم تقسیمشده و در هر گروه از نقاط،
میانگین و انحراف معیار ارتفاع نقاط محاسبه ميشود.
سپس در هر بخش نقاطي که اختالف ارتفاع بین آنها و
میانگین ارتفاع نقاط گروه بیشتر از انحراف معیار گروه
است ،ارتفاعشان کاهشيافته و به ارتفاع میانگین نقاط
انتقال داده ميشوند .در فرآيند فوق نقاطي که مطمئنا
نقاط غیرزمینياند ،ارتفاعشان کاهش مييابد .در ادامه،
اندازه بخشها بهتدريج بزرگتر شده و فرآيند فوق هر بار
تکرار ميشود .در هر تکرار و با بزرگتر شدن بخشها نقاط
داراي ارتفاع بیشتر نسبت به نقاط زمیني به تدريج به
سمت نقاط زمیني کشیده ميشوند .در پايان فرآيند
نقاطي که تغییر ارتفاعي زيادي داشتهاند را ميتوان
بهعنوان نقاط غیرزمیني در نظر گرفت.
در شکل  1نتیجه بهدستآمده از استخراج نقاط زمیني
و غیرزمیني بهدستآمده به روش ناحیه-مبنا به ترتیب با
رنگهاي سیاه و آبي نشان دادهشده است.
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 -2-3مدلسازی ساختمان

استخراج و مدلسازي ساختمان با استفاده از تصويرسازي ابر نقاط لیدار ...

شکل -1حذف نقاط زمیني به روش ناحیه-مبنا .نقاط سیاه:
نقاط زمیني ،نقاط آبي :نقاط غیرزمیني

گیا ی

 -2-2-4حذف نقاط پو

براي حذف نقاط پوشش گیاهي و درختان از اختالف بین
پالس اولیه و ثانويه لیدار استفاده شده است .ذکر اين نکته مهم
است که در نواحي با پوشش گیاهي متراکم پالس لیزر نميتواند از
پوشش گیاهي عبور کند و به زمین برسد .به همین دلیل مناطق
متراکم از پوشش گیاهي در اين مرحله قابلشناسايي نیستند و در
مراحل بعد اين نقاط حذف خواهند شد .نقاط سبزرنگ در شکل 7
بهعنوان قسمتي از نقاط پوشش گیاهي تشخیص دادهشدهاند که
در ادامه از مجموعه نقاط حذف ميشوند.

ب
شکل -2تصويرسازي نقاط و مثلثبندي

در صفحهXY

در فرآيند مثلثبندي ،برخي از مثلثها دو گروه از
نقاط مربوط به عوارض مختلف را به هم متصل ميکنند
(مطابق شکل  .)2در اين مرحله با اعمال يك حد آستانه
بر روي طول اضالع ،اين مثلثها کشفشده و از لیست
مثلثها کنار گذاشته ميشوند .با توجه به اينکه تراکم
نقاط لیدار استفادهشده در اين تحقیق  1نقطه در مترمربع
است ،فاصله بین ابر نقاط روي سقف ساختمان از يك متر
کمتر ميباشد .از اين رو به منظور جداسازي اضالع بلند
مثلثها (اضالع متصلکننده دو گروه از عوارض به هم) از
حد آستانه  6متر استفاده شده است .شکل  3مثلثهاي
باقیمانده پس از اعمال حد آستانه را نشان ميدهد.

شکل -7حذف نقاط پوشش گیاهي

 -3-2-4استخراج نقاط سق

ساختمان

در شکل  7نقاط غیرزمیني بارنگ آبي جداسازي شدهاند .در
بین اين نقاط ،نقاط پوشش گیاهي و نقاطي از درختان بلند که
در مجاورت ساختمانها قرار دارند ،حذف نشدهاند .در اين
مرحله ،با تصويرسازي نقاط در صفحات دوبعدي بهتدريج اين
نقاط از مجموعه نقاط کنار گذاشته خواهند شد .نتايج
تصويرسازي نقاط غیرزمیني بهدستآمده از مرحله قبل در
صفحه  XYدر شکل -2الف و نتايج مثلثبندي اين نقاط به
روش دلوني 6در اين صفحه در شکل -2ب نشان دادهشده است.

شکل -3حذف مثلثهاي اضافي در

پس از حذف مثلثهاي اضافي ،مثلثهاي باقیمانده در
يك فرآيند گروهبندي ميشوند (شکل  .)61گروهبندي
نقاط با روش گسترش ناحیه انجام ميگیرد.

شکل -61گروهبندي نقاط در
الف
1 delaunay
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صفحهXY

صفحهXY

بعد از گروهبندي نقاط ،گروههاي بزرگتر با استفاده از
حد آستانهي تعداد مثلثها در هر گروه شناسايي ميشوند .با
فرض اينکه کوچكترين ساختمان مساحتش  51مترمربع

خروجي نقاط در صفحه  ،XYورودي تصويرسازي
نقاط در صفحه  XZاست .به همین ترتیب فرآيند فوق در
صفحه  XZو  YZانجام ميشود .در شکلهاي 62و 63
نقاط خروجي از فرآيند تصويرسازي در صفحات  XZو
 YZنشان دادهشده است.

شکل -62نقاط کانديد سقف ساختمان

در صفحه XZ

اس

شکل -66نقاط کانديد سقف ساختمان

در صفحهXY

شکل -61اليههاي ارتفاعي استخراجشده .رنگ قرمز :نقاط اليههاي
ارتفاعي سقف ،رنگ آبي :نقاط سقف

بهطور مثال در شکل  65سقف ساختمان داراي سه
اليه ارتفاعي است ،نقاط اليه پايین (نقاط قرمز) با استفاده
از نقاط سقف با کمترين ارتفاع و نقاط اليه میاني و باالي
سقف (نقاط سبز و مشکي) به کمك پارامتر تعريفشده،
جداسازي ميشوند.
شکل -63نقاط سقف ساختمان و ناحیهاي که نقاط پوشش گیاهي از
روي سقف کنار گذاشتهشدهاند

در شکل  63ناحیه مشخصشده قسمتي از سقف
ساختمان را نشان ميدهد که پوشش گیاهي از روي سقف
کنار گذاشتهشده است .تا اين مرحله تمامي نقاط پوشش
گیاهي و نقاط غیر ساختماني از مجموعه ابر نقاط کنار
گذاشته و نقاط ساختماني استخراج شدهاند.

 -3-4مدلسازی ساختمان
براي تشکیل مدل سقف ساختمان ،رئوس مهم سقف در
اليههاي مختلف ارتفاعي استخراج ميشوند .در ابتدا نقاط
اليههاي ارتفاعي سقف ساختمان جداسازي ميشوند .اليه

شکل -65اليههاي ارتفاعي سقف ساختمان .نقاط قرمز:
نقاط اليه پايین سقف ،نقاط سبز :نقاط اليه میاني سقف،
نقاط سیاه :نقاط اليه باالي سقف

نقاط هر اليه از سقف ساختمان با استفاده از روشي
مبتني بر برازش خط و محاسبه فاصله نقاط از خطوط
برازش دادهشده گروهبندي ميشوند (شکل .)61

145

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هفتم ،شماره  ،3بهمن ماه 6331

باشد و با در نظر گرفتن اين که تراکم نقاط  1نقطه در متر
مربع ميباشد ،با استفاده از حد آستانه  211نقطه در هر گروه
ميتوان اين گروههاي بزرگ را جداسازي کرد و بهعنوان نقاط
کانديد سقف در نظر گرفته ميشوند (شکل .)66

پايین و باالي سقف با استفاده از کمترين و بیشترين ارتفاع
نقاط سقف ساختمان ايجاد ميشوند .اليههاي میاني سقف با
استفاده از تعريف يك پارامتر جديد استخراج ميشوند .اين
پارامتر براي هر نقطه از سقف برابر با نسبت تعداد نقاط با
ارتفاع باالتر از نقطه موردنظر به تمام نقاط در محدودهاي به
شعاع  6/5متري از نقطه موردنظر است .اين پارامتر براي تمام
نقاط سقف ساختمان محاسبه ميشود .محدوده تغییرات
پارامتر از صفر تا يك است .بهصورت تجربي عدد بهینه پارامتر
تعريفشده براي يافتن نقاط مربوط به اليههاي ارتفاعي سقف
 1/3انتخابشده است .استفاده از اين پارامتر براي شناسايي
نقاط هر اليه ،در سقفهاي با بیرونزدگي (قطعات کوچك بر
روي سقف) زياد با مشکالتي نظیر تشخیص اشتباه ارتفاع اليه
و تعداد اليههاي زياد مواجه است.

استخراج و مدلسازي ساختمان با استفاده از تصويرسازي ابر نقاط لیدار ...

مشابه با مثلث  7هستند با اين تفاوت که در همسايگي
يکديگر قرار ندارند ،ازاينرو مثلثهاي  2و  3فقط باهم ادغام
ميشوند .مثلث  6داراي بردار نرمالي در راستاي مولفه Z
است و جزء سقف ساختمان نبوده و حذف ميگردد .بعد از
ادغام مثلثها ،اشکال باقیمانده هرکدام يك صفحه از سقف
ساختمان را تشکیل ميدهند .با نمايش اين صفحات در کنار
هم مدل سقف تشکیل ميشود (شکل .)21
شکل -61گروهبندي نقاط هر اليه سقف

به هر گروه از نقاط يك خط برازش داده ميشود.
راستاي خطوط برازش دادهشده در هر اليه از سقف ،با توجه
به طول خطوط بهعنوان وزن سرشکني و اعمال قیود توازي و
تعامد خطوط نسبت به يکديگر تعديل ميشوند (شکل .)67

شکل -67خطوط برازش دادهشده

نتايج بهدستآمده از رئوس مهم استخراجي سقف با
استفاده از راستاي نهايي خطوط در هر اليه در شکل 62
نشان دادهشده است.

شکل -63نحوه تشکیل صفحات سقف ساختمان

شکل -21مدل سقف
شکل -62رئوس مهم سقف

با استخراج رئوس مهم سقف ساختمان ،صفحات سقف
بااتصال اين نقاط ايجاد ميشوند .براي اين منظور ابتدا بر روي
رئوس مهم سقف مثلثبندي دلوني انجامشده و براي تمامي
مثلثها بردار نرمال محاسبه ميشود .مثلثهايي که داراي دو
شرط؛ مجاورت و برابر بودن بردار نرمال باشند ،باهم ادغام
ميشوند و تشکیل اشکال چهارضلعي يا پنجضلعي ميدهند.
در شکل  63مثلثهاي  5 ،1و  1داراي بردار نرمالي هم رستا
بوده و باهم ادغامشده ،مثلثهاي  2و  3داراي بردار نرمال
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 -5نتايج و بحث
 -1-5نتايج بهدستآمده در مرحله استخراج ساختمان
نتايج فرايند استخراج ساختمان براي سه ناحیه در شکل
 22ارائه شده است .نقاط قرمز ،نقاط مربوط به سقف
ساختمانهاي استخراج شده و نقاط آبي نقاط غیر ساختماني
ميباشند .در اين مرحله بعد از جداسازي نقاط زمیني و
پوششگیاهي از روش ابتکاري تصويرسازي ابر نقاط در
صفحات دوبعدي با هدف استخراج نقاط سقف ساختمان

مراحل مدلسازي چهار ساختمان با ساختارهاي
متفاوت در شکل  23ارائه شده است .براي هر ساختمان به
ترتیب در هر ستون نقاط سقف ساختمان ،اليههاي
ارتفاعي سقف ،مدل سقف ،مدل ديوار و درنهايت مدل
ساختمان نشان دادهشده است .در شکل  21مدلسازي
ساختمانهاي منطقه ارائهشده است.
دقت مدلسازي چهار ساختمان در جداول  3 ،2 ،6و 1
نشان داده شده است .براي هر ساختمان دقت چهارگوشه
ساختمان در سه راستاي طول ( ،)dxراستاي عرض( )dyو
راستاي ارتفاع ( )dzمورد ارزيابي قرار ميگیرد .براي ارزيابي
نتايج مدلسازي ،مدل مرجعي براي ناحیه مورد مطالعه در
دسترس نیست .بنابراين توسط اپراتور مدل مرجع با استفاده از

اس

 -2-5نتايج بهدستآمده در مرحله مدلسازی

شکل  -26ارزيابي نقاط گوشه ساختمان

ناحیه6
ناحیه2
ناحیه3

ب

الف

شکل -22نتايج استخراج نقاط ساختماني .الف -ابر نقاط خام لیدار .ب -ساختمانهاي استخراجشده .نقاط قرمز :نقاط ساختماني ،نقاط آبي :نقاط غیر ساختماني
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استفاده شده است .با توجه به کامل نبودن روشهاي استخراج
نقاط زمیني و نقاط پوشش گیاهي ،تعدادي از اين نقاط به
همراه نقاط ديوارهاي هر ساختمان در مجموعه نقاط جداسازي
نميشوند .فرآيند تصويرسازي ضمن جداسازي اين نقاط ،نقاط
مربوط به پوشش گیاهي متراکم قرار گرفته بر روي سقف
ساختمان را با موفقیت شناسايي و جداسازي ميکند.

نقاط استخراج شده براي سقف ساختمان تولید مي شود.
ارزيابي نتايج مدلسازي ساختمان به وسیله مقايسه بین مدل-
هاي تولید شده با روش پیشنهادي با مدلهاي مرجع انجام
ميشود .اين ارزيابي در جداول  6تا  1با محاسبه فاصله بین
نقاط گوشههاي ساختمان در دو مدل انجام ميشود (شکل
 .)26با توجه به جداول نتايج ،ساختمانهاي اين ناحیه با دقت
 12سانتيمتر مدلسازي شدهاند .تمامي اعداد در جداول  6تا 1
نتايج داراي واحد متر ميباشند .با برسي نتايج مدلسازي
ساختمان به نکته خواهیم رسید که هر چه میزان پوشش
گیاهي قرار گرفته بروي روي سقف ساختمان و پیچیدگيهاي
سقف افزايش يابد ،از دقت مدلسازي کاسته ميشود.

استخراج و مدلسازي ساختمان با استفاده از تصويرسازي ابر نقاط لیدار ...

ساختمان 6
ساختمان 2
ساختمان 3
ساختمان 1

مدل ساختمان

مدل سقف

مدل ديوار

نقاط سقف ساختمان

اليههاي ارتفاعي سقف

شکل -23مراحل مدلسازي  1ساختمان نمونه از داده تست

شکل -21مدل ساختمانهاي موجود درداده تست.
جدول -6دقت مدلسازي ساختمان شماره ( 6برحسب متر)

خطاي
ساختمان

خطاي موقعیت
نقطه

dz

dy

dx

نقطه

1/15

-1/62

1/1

1/11

2

1/33

-1/15

-1/62

1/37

3

1/22

-1/12

-1/63

-1/25

1

1/11
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1/73

-1/27

1/13

-1/52

6

اس

1/31

1/61

-1/6

1/12

-1/66

6

1/33

-1/16

1/26

1/21

2

1/16

-1/63

-1/36

1/21

3

1/15

-1/22

-1/13

-1/31

1

ساختمان 2

خطاي
ساختمان

خطاي موقعیت
نقطه

dz

dy

dx

نقطه

جدول -3دقت مدلسازي ساختمان شماره ( 3برحسب متر)

1/11

1/63

1/62

1/16

1/16

6

1/23

1/11

1/25

1/62

2

1/27

1/12

1/23

-1/12

3

6/61

1/27

-1/32

-1/11

1

ساختمان 3

خطاي
ساختمان

خطاي
موقعیت نقطه

dz

dy

dx

نقطه

جدول -1دقت مدلسازي ساختمان شماره ( 1برحسب متر)

1/1

1/22

-1/15

1/26

1/63

6

1/57

-1/2

1/53

1/62

2

1/1

-1/13

1/63

1/31

3

1/11

1/11

-1/61

-1/11

1

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به پیچیدگيها و تنوع زياد در شکل ساختمانها
و همچنین تنوع دادههاي موجود براي مدلسازي ساختمانها،
با يك روش و فرآيند خاص نميتوان تمامي ساختمانها را
مدلسازي کرد و به نتايج قابلقبول براي تمامي ساختمانها
رسید .در اين تحقیق ،از ابر نقاط لیدار با تراکم  1نقطه در
مترمربع از منطقهاي در شهر اشتوتگارت آلمان به عنوان داده
آزمايشي استفاده شد .ساختمانهاي مدلسازي شده بهطور
متوسط داراي دقت  12سانتيمتر ميباشند .اگرچه الگوريتم
پیشنهادي در اين تحقیق بر روي ساختمانهاي مختلف و با
پیچیدگيهاي متفاوت قابل پیادهسازي است ،تمرکز در اين
تحقیق بر روي مدلسازي ساختمانهاي در مجاورت پوشش
گیاهي است .در اين روش بهمنظور استخراج ساختمان از
پوشش گیاهي در مرحله اول از تصويرسازي نقاط سهبعدي
در صفحات دوبعدي استفاده شد .در مرحله دوم براي
مدلسازي ساختمان با توجه به اين که به علت پوشش گیاهي

ساختمان 1

خطاي
ساختمان

خطاي موقعیت
نقطه

dz

dy

dx

نقطه

قرارگرفته بر روي سقف برخي از نقاط سقف ساختمان در
دادهها ثبت نشدهاند ،از اليههاي ارتفاعي سقف و رئوس مهم
سقف ساختمان به منظور مدلسازي استفاده شد .با
پیادهسازي الگوريتم بیشتر ساختمانها با موفقیت مدلسازي
شدند .البته با افزايش جزئیات ساختمانها از دقت مدلسازي
کاسته شد و الگوريتم در مدلسازي ساختمانهاي پیچیده
موفقیت کمتري داشته است.
نتايج مدلسازي با توجه به تراکم نقاط اولیه لیدار مطلوب
است ،اگرچه روش پیشنهادي در اين تحقیق با معايب و
مشکالتي همراه بوده است .مرحله جداسازي نقاط پوشش
گیاهي و استخراج نقاط ساختمان داراي حجم محاسباتي
بااليي است و استخراج ساختمان در مناطق وسیع زمانبر
است .از اين رو پیادهسازي روش در ناحیههاي کوچك
انجامشده و سپس نتايج ناحیههاي مختلف در کنار هم ارائه
ميشوند .در اين تحقیق مدلسازي ساختمان فقط بر روي
ساختمانهاي داراي شکل هندسي منظم با خطوط مستقیم
انجامشده است .از اين رو در تحقیقات آينده ارائه الگوريتمي
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جدول -2دقت مدلسازي ساختمان شماره ( 2برحسب متر)

دادههاي مورد مطالعه در اين تحقیق با کسب اجازه و
.تشکر جناب دکتر عارفي مورد استفاده قرار گرفته است

.براي مدلسازي ساختمانهاي منحني شکل پیشنهاد ميشود
 جزئیات،روش پیشنهادي براي مدلسازي سقف ساختمان
سقف ساختمان نظیر پنجرههاي روي سقف و شیرواني را در
 از اين رو ارائه راهکاري براي اضافه کردن قطعات.برنميگیرد
.روي سقف به مدل ساختمان ضروري است

مراجع
[1]

Sajadiyan, M, (2013), “Advanced Pristmatic Automatic Preparation of Multi-layer flat roofed buildings by
use Lidar,” Master Thesis, Department of surveying, University of Tehran.

[2]

C. Nardinocchi, G.Forlani, (2001),“Detection and segmentationof building roofs from Lidar data,”
Proceedings of ISPRSworkshop on 3D digital imaging and modelling applications of heritage, industries,
medicine & commercial land, Padua, Italy.

[3]

K. Zhang, J. Yan, and S. Chen, (2006), “Automatic constructionof building footprints from airborne
LIDAR data,” IEEE Transactionson Geoscience and Remote Sensing, 44 (9):2523–2533.

[4]

L. Zebedin, A. Klaus, B. Gruber-Geymayer and K.Karner, (2006), “Towards 3d map generation from
digital aerial images,” International Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 60(6), pp. 413–427.

[5]

A.Turlapaty, B. Gokaraju, N. Younan and J.Aanstoos, (2012), “A Hybrid Approach for Building Extraction
From Spaceborne Multi-Angular Optical Imagery,” IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth
Observations and Remote Sensing, vol.5, no.1, pp.89-100.

[6]

S. Syed, P. Dare and S.Jones, (2005), “Automatic classification of land cover features with high
resolution imagery and lidar data: an object-oriented approach,” Proceedings of SSC2005 Spatial
Intelligence, Innovation and Praxis: The national biennial Conference of the Spatial Sciences Institute.

[7]

J. Park, I. Lee, Y. Choi and Y. J. Lee, (2006), “AutomaticExtraction of Large Complex Buildings Using
Lidar Data andDigital Maps,” International Archives of Photogrammetry andRemote Sensing, 36(3), pp.
148-154.

[8]

S.R. Lach, (2008), “Semi-Automated DIRSIG Scene Modeling from 3D Lidar and Passive Imagery,”
Ph.D Thesis, Rochester Institute of Technology (RIT), New York, pp.50-133.

[9]

G. Miliaresis and N. Kokkas, (2007), “Segmentation and object-based classification for theextraction of
the building class from LIDAR DEMs,” Comput, Geosci, 33, 1076–87.

[10]

L. Matikainen, J. Hyppaa, E. Ahokas, L. Markelin, H. Kaartinen, (2010), “ Automatic detection of building
and changes in building for updating of maps,” Remote sens, 2,1217-1248.

[11]

M. Kabolizade, H. Ebadi, S.Ahmadi, (2010), “An improved snake model for automatic extraction of
buildings from urban aerial images and LiDAR data,” Computers, Environment and Urban Systems, vol
34, pages 435-441.

[12]

Sajadiyan, M, Arefi, H, (2015). “The extension of the RANSAC method in the approximation of the edge
of the building roof from the points cloud Lidar.” International Conference of SMPR, 2015, Tehran.

[13]

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

[14]

V.Verma, R. Kumar, S.Hsu, (2006), “3D Building detection andmodeling from Aerial LIDAR Data,” In:
Proceedings of 2006IEEE Computer Society Conference on Computer Vision andPattern Recognition
(CVPR 2006), New York, NY, USA, VolII, pp. 2213–2220.

[15]

F.Tarsha-Kurdi, T.Landes, P.Grussenmeyer, M.Koehl, (2007), “Model-driven and data-driven
approaches using LIDAR data: analysis and comparison,” International Archives ofPhotogrammetry,
Remote Sensing and Spatial InformationSciences, 36 (Part 3/W49A), pp. 87-92.

[16]

A. Sampath, J.Shan, (2010), “Segmentation and reconstruction of polyhedral buildingroofs from aerial
LiDAR point clouds,” IEEE Transactions on Geoscience andRemote Sensing 48 (3), 1554–1567.

[17]

H.Arefi, P.Reinartz, (2013), “Building Reconstruction UsingDSM and Orthorectified Images,” Remote
Sensing, 5(4):pp.1681-1703.

[18]

E.Orthuber, and J.Avbelj, (2015), “3D Building Reconstruction From Lidar Point Clouds By Adaptive Dual
Contouring,”isprsannals-II-3-W4-157.

150

... استخراج و مدلسازي ساختمان با استفاده از تصويرسازي ابر نقاط لیدار

سپاسگذاری

