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چکیده
مدل سهبعدی ساختمانها ،کلیدیترین قسمت در یک مدل مجازی شهری میباشد .تنها راه حل
اقتصادی برای تولید این گونه مدل ها استفاده از فناوری فتوگرامتری و سنجش از دور است .هدف از
پژوهش حاضر استخراج و بازسازی مدل سهبعدی ساختمان در یک بلوک شهری با استفاده از فناوری لیدار
هوابرد و تصاویر هوایی اولتراکم میباشد ،که این دادهها در سال  1390از شهر اصفهان برداشت شده
است .این پژوهش در سه مرحله اساسی انجام شد ،در مرحله اول با استفاده از ویژگیهای ارتفاع باالی
ساختمانها نسبت به دیگر عوارض ،شیب زیاد در لبه ساختمانها ،استفاده از شاخص روشنایی باند سبز،
تعیین حد آستانه کمترین اختالف میانگین ارتفاع و اعمال الگوریتم حاشیه نسبی ،ساختمانها
آشکارسازی شدند .در مرحله دوم بازسازی مرز دو بعدی ساختمان با استفاده از اطالعات بهدست آمده از
مرحله اول و الگوریتم تقسیم کنتراست ،طبقه بندی شیب ،جداسازی مناطق زمینی ،الگوریتم محاسبه
فاصله از مستطیل و در نهایت حذف وجود حفره در کالس ساختمان ،استخراج شد .در مرحله سوم مدل
سهبعدی ساختمان با استفاده از دادههای مرحله اول و دوم و همچنین اطالعات بهدست آمده از مدل
رقومی سطح تولید شده از بازگشت اول داده لیدار بازسازی شد .با مقایسه مدل سهبعدی تولید شده و
برداشت اطالعات میدانی از ساختمانها دقت مسطحاتی و ارتفاعی به ترتیب  46و  25سانتیمتر بهدست
آمد .دستیابی به این دقت با توجه به دقت تفکیک مکانی دادههای لیدار موجود در ایران که به طور میانگین
بیش از  4نقطه در یک متر مربع است ،قابل قبول میباشد.
واژههای کلیدی :مدل سهبعدی ساختمان ،دادههای لیدار ،تصاویر اولتراکم ،مدل رقومی سطح ،تقسیم کنتراست.

 -1مقدمه
دستیابی به مدلهای سهبعدی عوارض شهری یکی از مهمترین موضوعات در رابطه با فضاهای شهری و مسائل مدیریتی
و برنامه محور میباشد .در سالهای اخیر تقاضا برای استفاده از مدلهای سهبعدی شهری به شدت رو به افزایش بوده
است ] .[1از جمله کاربردهای ویژه این مدلها میتوان زمینههایی مانند برنامهریزی شهری ،کارتوگرافی ،معماری ،برنامه-
ریزی محیطی ،سامانههای اطالعات مکانی ،تورسیم ،ارتباطات و غیره را نام برد ] .[2بر اساس تحقیقات صورت گرفته در
موسسه تحقیقاتی فتوگرامتری تجربی اروپا ( ، )OEEPEمدل سهبعدی ساختمانها1 ،
مهمترین قسمت مورد نیاز در یک مدل
مجازی شهری میباشد که تنها راه حل اقتصادی برای تولید این گونه مدلها استفاده از فناوری فتوگرامتری و سنجش از
دور است ] .[3به دلیل اینکه برای بعضی از لغات یا اصطالحات در زمینه استخراج و بازسازی مدل ساختمان تعریف واحدی
1
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وجود ندارد نامگذاری و تعاریف ،الزم و ضروری به نظر میرسد ] .[4اصطالحات استخراج ساختمان و بازسازی مدل
ساختمان در متون علمی ،به درستی تعریف نشدهاند و در اغلب موارد به جای یکدیگر به اشتباه مورد استفاده قرار می-
گیرند .استخراج ساختمان به معنی عمل برداشت پارامترهای ساختمان مانند شیب سقف یا خطوط اطراف ساختمان
بدون تولید یک مدل سه بعدی مجازی از ساختمان میباشد ] .[3مدل سهبعدی ساختمان به عنوان یک شی ساختمان
سهبعدی مجازی با توپولوژی کامل ،بیان میشود .مفهوم توپولوژی بدین معناست که هر صفحه از مدل ساختمان دارای
یک برچسب مخصوص است به گونهای که همسایگیها و ارتباطات بین همسایگان در این مدل مشخص میباشد بدیهی
است برخی اطالعات میتواند به عنوان اطالعات معنایی بیان شود .یک مدل سهبعدی ساختمان به طور عام یک مدل
مجازی خالصه شده از ساختمان در جهان واقعی میباشد ] .[5با ورود سنجنده لیدار به عنوان یک سنجنده فعال تولید
کننده دادههای سهبعدی به عرصه مهندسی ژئوماتیک ،تحولی بزرگ در زمینه تهیه دادههای اولیه جهت تولید مدلهای
سهبعدی از مناطق شهری ایجاد شد ] .[6به دنبال آن توسعه دهندگان و محققین علوم ژئوماتیک به سمت ارائه روشهای
مختلف در زمینه استخراج عوارض مورد عالقه از دادههای بیرونی نظیر ساختمانها و جادهها با استفاده از دادههای لیزر
اسکنر متمایل شدند ] .[7درجه باالی خودکارسازی در پیادهسازی الگوریتمها و پردازشهای ساده و همچنین استفاده
مستقیم از دادههای زمین مرجع ،مهمترین مزایای این منبع داده نسبت به بقیه منابع داده می باشد ] .[8در مقابل
مشکالتی نظیر پردازش حجم بسیار باالی داده ،وجود نویز در دادهها ،ناتوانی در نمایش لبهها به صورت آشکار و نبود
تعبیری صریح از مولفه بافتی در دادههای لیزر اسکن باعث شده است بسیاری از محققان به تلفیق این داده با دیگر منابع
داده مانند عکس هوایی ،دادههای نقشههای موجود و دادههای اینسار نگاهی ویژه داشته باشند] .[9در 1تحقیق حاضر با
در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف دادههای لیدار جهت استخراج ساختمان ،در کنار دادههای لیدار از تصاویر هوایی
اولتراکم که همزمان با داده لیدار برداشت شده است جهت استخراج و بازسازی مدل سهبعدی ساختمان استفاده گردید.
 -2پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام گرفته در زمینه استخراج اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک عوارض شهری مثل ساختمانها و جادهها ،از اواخر
سال  1980میالدی شروع شده است .در جهت دستیابی به استخراج عوارض از منابع دادهای متفاوت مثل تصاویر تک
باندی ،تصاویر رنگی ،تصاویر استریو  ،تصاویر چندگانه و یا تصاویر 2فاصلهای مربوط به سامانه لیدار استفاده شده
َ
است] .[10در سال  2014مکلون و همکاران از فیلتر آشکارساز 3لبه کنی برای شناسایی نقاط گوشهای 4ساختمانها
استفاده کرد .همچنین توسط مدل رقومی سطح ( )DSMمنطقه و آنالیز پروفیل طولی 5
عارضه با محاسبه اختالف ارتفاع،
صفحات ساختمان از یکدیگر تفکیک شدند ،برای از بین بردن برآمدگیهای حاصل از گیاهان ،یک روش قطعهبندی گیاه
بر اساس محاسبه خصوصیات نقاط در یک همسایگی محلی ارائه شد] .[11گیالنی و همکاران در سال  2016جهت بهبود
فرآیند استخراج مرز ساختمان به دلیل مشکالت تنوع طیفی ،تفاوت اشیاء ،ارتفاع ،مساحت ،جهتگیری ساختمانها و در
نهایت مخفی بودن برخی ساختمانها در زیر تاج پوشش گیاهان و سایهها از دادههای لیدار و ارتوی تصاویر استفاده کردند.
در این تحقیق با استفاده از شبکهبندی ساختمانهای انتخاب شده و حذف گیاهان و همچنین استخراج عوارض
ساختمانی زیر تاج پوشش مرز ساختمانها استخراج شد و به صحت قابل قبول باالی  95درصد رسیدند ] .[12پارسیان و
امانی در سال  2017در تحقیق خود با استفاده از تصاویر ابرطیفی و دادههای لیدار مرز ساختمانها را جدا کردند .در این
تحقیق از الگوریتم تجزیه تحلیل خطی ( )LDAجهت حذف باندهای اضافی و 6کاهش محاسبات استفاده شد .باندهای
استخراج شده با  4الیه از داده شدت و ارتفاع دادههای لیدار ترکیب شد در نهایت با ترکیب  12الیه و اعمال الگوریتم جنگل
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تصادفی ( )RFمرز ساختمانها استخراج شد1 .نتایج نشان داد دقت کاربر و تولید کننده به ترتیب  96و  97درصد می باشد
] .[13ویدیانینگرام و همکاران در سال  2018جهت 2استخراج مرز ساختمان با استفاده از تصاویر ارتو و دادههای لیدار از
الگوریتم همجوشی بدنه استفاده کردند ،آنها پی بردند 3که استفاده از این الگوریتم اضالع ساختمان را به صورت خط
راست مشخص نمی کند به همین دلیل از دو روش برای رفع این مشکل استفاده کردند ،روش اول با استفاده از الگوریتم
4
کردند و با الگوریتم دیبی اسکن نقاط مربوط به لبه خوشهبندی5گردید .در نهایت با
رنساک گوشه هر ساختمان را پیدا
مقایسه  42ساختمان با دادههای مرجع به دقت قابل قبول  92درصد در اضالع ساختمان رسید] .[14با مقایسه روشهای
استخراج و بازسازی سهبعدی ساختمانها مشخص میشود که نوع داده مورد استفاده و همچنین نوع الگوریتم بکار گرفته
شده در هر روش دارای نقاط قوت و ضعف میباشد .از جمله معیارهایی که نقاط قوت و ضعف یک روش را میتواند آشکار
کند سطح اتوماسیون ،جامعیت و صحت ،صحت هندسی ،حجم محاسبات ،سادگی یا پیچیدگی ،منابع دادهای مورد
استفاده و حساسیت یا وابستگی پارامترهای بکار گرفته شده میباشد .در کل اکثریت مشکالت در روشهای به کار گرفته
شده را میتوان چنین بیان کرد )1 :عدم قابلیت استخراج و بازسازی کامل ساختمانهایی که قسمتی از آن توسط درختان
یا سایه پوشیده شده است )2 .عدم قابلیت استخراج و بازسازی بلوکهای چندساختمانی و ساختمانهایی با ابعاد پیچیده.
 )3صحت هندسی پایین مرزهای استخراج شده )4 .استخراج ساختمانها به صورت عوارضی با گوشههای غیرقائم و
نامنظم )5 .عدم قابلیت استخراج و بازسازی ساختمانها به صورت جامع و دقیق ].[15
 -3منطقه مورد مطالعه
منطقه مطالعاتی مربوط به یک بلوک شهری در شهر اصفهان در نزدیکی اتوبان شهید ردانیپور با مختصات جغرافیایی
عرض 32درجه و  41دقیقه و  6ثانیه تا  32درجه و  41دقیقه و  5ثانیه شمالی و طول  51درجه و  38دقیقه و  48ثانیه تا
 51دقیقه و  38دقیقه و  51ثانیه شرقی امتداد دارد شکل ( .)1این بلوک شهری به دلیل داشتن پوشش گیاهی ،ارتفاع
مختلف ساختمانها و جوی آب در شمال بلوک ،انتخاب گردیده است تا بتوان موضوع بحث را به چالش کشید و ازبین همه
عوارض موجود ،عارضه ساختمان را استخراج کرد.

شکل  :1منطقه مورد مطالعه
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 -4مواد تحقیق
دادههای مورد استفاده در این تحقیق شامل عکس هوایی اولتراکم دی با فاصله کانونی  105.2میلی 1متر و اطالعات
مربوط به  6پارامتر توجیه خارجی که از اطالعات پرواز استخراج شد .دادههای لیدار از نوع پالسی با طول موج مادون قرمز
میانی شامل دادههای بازگشت اول فاصله ،بازگشت آخر فاصله و بازگشت میانی که به طور همزمان برداشت شده ،میباشد.
دادههای لیدار دارای ساختار نامنظم و به طور متوسط بیش از  4نقطه در هر متر مربع از سطح زمین برداشت شدهاند.
اطالعات مربوط به هر بازگشت از طریق اطالعات همراه فایل قابل دسترسی بود .این دادهها مهرماه  1390با ارتفاع 1000
متر و عرض نوار برداشت حدود  600متر اخذ گردیدند .آماده سازی اولیه کلیه دادهها توسط شرکت رایان نقشه صورت
گرفته است که در شکل ( )2این دادهها قابل مشاهده است.

شکل  :2دادههای لیدار (راست) ،تصویر هوایی اولتراکم (چپ) منطقه مورد مطالعه

 -5روش تحقیق
فلوچارت مراحل تحقیق در شکل ( )3آورده شده است که در ادامه به بررسی هر کدام از مراحل میپردازیم.

شکل  :3فلوچارت مراحل روش تحقیق

 -5-1تولید  DSMاز دادههای لیدار
با تولید مدل رقومی سطح میتوان تا حدی جداسازی عوارض را انجام داد زیرا ساختمانها دارای ارتفاع باالتری نسبت به
دیگر عوارض دارند بنابرین اولین مرحله تولید مدل رقومی سطح میباشد ،مدل رقومی سطح حاوی اطالعات ارتفاعی از
باالترین سطح عوارض ،مانند رویه باالیی تاج پوشش جنگل یا درختان و ساختمانها است ،از آنجا که بازگشت اول فاصله
لیدار اطالعات باالترین سطح عوارض را در بردارد] [16شکل ( )4از این اطالعات برای تهیه  DSMاستفاده شد.

شکل  :4دادههای بازگشت اول عوارض جهت تهیه مدل رقومی سطح
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 -5-2هم مرجع کردن و نرم کردن  DSMبا تصاویر رنگی اولتراکم
در این مرحله پس از تولید مدل رقومی سطح ،توسط  24نقطه مشترک با دادههای لیدار هم مرجع گردید اما در ادامه به
دلیل یکسان نبودن قدرت تفکیک تصاویر رنگی اولتراکم ( 10سانتیمتر مربع) و دادههای لیدار ( 50سانتیمتر مربع) و
جلوگیری از دندانه دندانه شدن لبههای ساختمان و حذف 1نویز از فیلتر کانولوشن با کرنل سایز  )3*3( 9جهت نرم 2کردن
مدل رقومی سطح استفاده شد (کرنل سایز با ابعاد بزرگتر باعث از دست رفتن اطالعات تصویر و کرنل سایز با ابعاد کوچکتر
زمان پردازش بیشتر و نتایج تقریبا مشابه کرنل سایز  9را خروجی میدهد) .در نهایت از روی مدل رقومی سطح نرم شده،
نقشه شیب با الگوریتم زونبرگن تولید شد .همانطور که در شکل )5(3مشخص است مرز عارضههایی که ارتفاع بیشتری از
سطح زمین دارند به رنگ سفید مشخص شده است.

شکل  :5مدل رقومی سطح نرم شده (راست) ،شیب تولید شده (چپ)

 -5-3ساخت اشیا تصویر
طبقهبندی گردید5 .
با استفاده از الگوریتم تقسیم کنتراست با اندازه  20گام نقشه شیب 4
هدف از این الگوریتم تقسیم اشیا
روشن و تاریک با استفاده از آستانه معرفی شده از نقشه شیب میباشد ،اشیا روشن شامل مقادیر باالی حد آستانه و اشیا
تاریک شامل مقادیر پیکسل پایینتر از حد آستانه است .با استفاده از حد آستانه 70مناطق شیبدار طبقهبندی شد شکل
(.)6

شکل  :6الگوریتم تقسیم کنتراست (راست) ،طبقهبندی شیب تولید شده (رنگ آبی شیب زیاد)(چپ)

در ادامه با شناخت از منطقه مورد مطالعه و فرض بر اینکه  25درصد کمترین ارتفاع میانگین میتواند به عنوان عوارض
سطح زمین مشخص شود عوارض زمینی استخراج و طبقهبندی گردید .همچنین ساختمانها به دلیل داشتن کمترین
میزان حد اختالف ارتفاع میانگین با اطراف و درختان ،با تعیین حد آستانه  ،35ساختمانها نیز استخراج گردید شکل(.)7

1
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شکل  :7جداسازی  25درصد کمترین ارتفاع به عنوان زمین (راست) و جداسازی کمترین میزان اختالف میانگین ارتفاع (چپ)

پس از جداسازی طبقه زمین ،همانطور که در شکل ( )7سمت چپ مشاهده میشود اشیایی (رنگ آبی و سبز) به عنوان
ساختمان معرفی شده است اما هنوز درختانی وجود دارد که دارای تاج پوشش تقریبا مسطح و دارای کمترین میزان
اختالف میانگین ارتفاع میباشند و به اشتباه به طبقه ساختمان تعلق گرفتهاند .جهت حل این مسئله از ویژگی شکل و
ابعاد ساختمان استفاده شد .در این مرحله با صحیح و خطا طبقات با مساحت کوچکتر از  1000پیکسل از طبقه ساختمان
حذف شدند .ایراد این کار حذف ساختمانها با مساحتهای خیلی کوچک میباشد که منطقه مورد مطالعه فاقد
ساختمانهای کوچکتر از  1000پیکسل است .در ادامه پس از حذف درختان و استخراج ساختمانها مشخص شد که
لبههای ساختمان به کالس ساختمان تعلق نگرفته ،بنابراین ابتدا با قطعهبندی تصویر بر اساس اطالعات طیفی با الگوریتم
چندمقیاسه از باندهای رنگی با مقیاس  25و1استراتژی رشد به سمت پیکسلهای مشابه (میانگین مقادیر باندهای رنگی)
با استفاده از الگوریتم حاشیه نسبی با تعیین فاصله با استفاده از 2الگوریتم محاسبه فاصله بر اساس مستطیل  ،این
قسمتها به کالس لبههای ساختمان اضافه شدند .مشاهدات نشان داد که قسمتهای مشخص شده همگی به کالس
ساختمان تعلق ندارند بنابراین با صحیح و خطا تا فاصله  20پیکسل به کالس ساختمان معرفی شد شکل (.)8

شکل  :8اعمال مساحت (راست) ،ملحق شدن حاشیهها (رنگ نارنجی) به لبه ساختمان (وسط) ،اعمال فاصله  20پیکسل (چپ)

در این مرحله محدوده نهایی ساختمانها استخراج شد اما در کالس ساختمان حفرههایی وجود دارد که اطراف آن کالس
ساختمان احاطه شده است دلیل وجود این حفرهها اعمال الگوریتمهای قبلی بر روی این کالس میباشد جهت ملحق
4
استفاده
کردن این حفرهها به کالس ساختمان از الگوریتم تشخیص اشیا بسته در کالس دیگر با تعداد حلقه بینهایت
شد .در آخر با توجه به مشاهدات صورت گرفته مشخص شد که هنوز قسمتی از درختان در کالس ساختمان قرار دارند و
توسط الگوریتم های قبلی حذف نشده است ،جهت حذف این عارضه از نسبت شاخص روشنایی باند سبز استفاده شد
رابطه ( .)1این شاخص در منطقه مورد مطالعه بین 0/16تا 0/52بود که با صحیح و خطا برای جداسازی درختان از
ساختمان عدد  0/35حد آستانه مناسب تشخیص داده شد و بر روی تصویر اعمال شد.
رابطه:1

)𝑛𝑒𝑒𝑟𝐺 𝑛𝑎𝑒𝑀(
)𝑑𝑒𝑅 𝑛𝑎𝑒𝑀 (𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐵𝑙𝑢𝑒+ 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛+

1

Multiresolation
Rel. border to
3
Set Rule Set Option
4
Find enclosed by class
2
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شکل  :9وجود حفرهها (با دایره قرمز مشخص شده) (راست) و حذف کامل درختان (وسط) استخراج نهایی ساختمان (چپ)

 -5-4بازسازی مدل سهبعدی ساختمان
پس از استخراج طبقه ساختمان از دیگر عوارض با استفاده از تصویر اولتراکم منطقه به تصحیح مرز ساختمان پرداخته
شد ،بدین صورت که شکستگیهای خیلی کوچکی که در مرز ساختمان وجود داشتند به خط راست تبدیل شد و در نهایت
با استفاده از مقادیر ارتفاع دادههای لیدار و مدل رقومی سطح تولید شده به طبقه نهایی ساختمان ارتفاع عارضه نسبت
داده شد و مدل سهبعدی ساختمان بازسازی گردید شکل (.)10

شکل  :10مدل سهبعدی ساختمانهای بلوک شهری مورد مطالعه به همراه نقاط لیدار

 -6بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخیر نیاز به مدل سهبعدی ساختمان با دقت هندسی قابل قبول به یکی از نیازهای جدی در حوزههای مختلف
مانند مدیریت و برنامهریزی شهری ،مهندسی عمران ،سامانههای اطالعات مکانی مدیریت بحران و غیره بدیل گشته است،
کشور ایران مستثنی از این قضیه نیست بنابراین در این تحقیق سعی شد از دادههای لیدار موجود در کشور (بدون داده
شدت) استفاده شود تا بتوان هم دقت دادههای لیدار را ارزیابی کرد و هم بتوان پژوهش را در توسعه و بهبود شهرهای ایران
سنجید .در همین جهت از الگوریتمهای مناسب و کاربردی و نرم افزارهای تخصصی این موضوعات ،استفاده گردید .با
توجه به دقت تفکیک داده های لیدار و تصاویر اولتراکم و صحیح و خطاهایی که در طول انجام پژوهش اعمال میشد و
مقایسه آن با نتایج حاصل از برداشت میدانی چند ساختمان در منطقه ،نتایج دقت مسطحاتی و ارتفاعی مدل تولید شده
از ساختمانها را به ترتیب  46و  25سانتیمتر نشان داد .دستیابی به این دقت با توجه به دقت تفکیک مکانی دادههای
لیدار موجود در ایران که به طور میانگین بیش از  4نقطه در یک متر مربع است ،قابل قبول میباشد.
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