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مدل رقومی زمین ( )DTMنمایش آماری از سطح پیوسته زمین با استفاده از تعدادی نقطه با مختصات مشخص میباشد.

استخراج مدل رقومی زمین بهعنوان یکی از مهمترین محصوالت فتوگرامتری و سنجشازدور که پایه بسیاری از پروژههای

کاربردی است ،همواره مدنظر کارشناسان بوده است .با فراهم شدن امکان تهیه نقاط با مختصات سهبعدی و دقت باال از سطح
زمین با استفاده از لیدار و یا تناظریابی چگال از تصاویر رقومی هوایی ،زمینه دستیابی به مدل رقومی سطحی ( )DSMبا دقت
مکانی باال فراهم گشت .با اینحال رسیدن از مدل رقومی سطحی به مدل رقومی زمین همچنان موضوعی پرچالش در نظر

محققان است .در این مقاله روشی کاربردی در راستای استخراج مدل رقومی زمین با استفاده از ابرنقاط طراحی و پیادهسازی
شد .در این روش طی دو روند مجزا و با درنظرگیری خصوصیات ساختاری محیط ،عوارض غیرزمینی استخراج شده و پس از
تلفیق آنها نتیجه نهایی حاصل گشته است .بهطوریکه ابتدا یک روند مورفولوژی مبنای پیشرونده طراحی شد که در آن طی

افزایش تدریجی ابعاد المان ساختاری عوارض غیرزمینی شناسایی شدند .روند دوم بر مبنای ژئودزیک مورفولوژی و افزایش

تدریجی المان ارتفاعی بوده است .بهرهگیری از دو روند به دلیل پوششهای متنوع ،ناهمواریهای متفاوت و عوارض بسیار

متنوع مناطق مختلف صورت گرفت تا عملکرد روش پیشنهادی افزایش یابد .پس از حذف عوارض شناساییشده و بازیابی

مناطق ازدسترفته از طریق درونیابی مکعبی ،مدل رقومی نهایی حاصل گشت .جهت ارزیابی از ابرنقاط حاصل از تناظریابی
ی در  7ناحیه مطالعاتی نشان از خطای
متراکم تصاویر هوایی رقومی و همینطور ابرنقاط لیدار بهره گرفته شد .نتایج ارزیاب 

 RMSEمتوسط  0/68متر در استخراج مدل رقومی زمین و متوسط  %4/85در شناسایی عوارض غیرزمینی داشت.
واژههای کليدي  :مدل رقومی زمین ،ابرنقطه ،مورفولوژی ،المان ساختاری
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 -1مقدمه

یکی از کاربردهای مهم ابرنقاط ،تولید مدل رقومی زمین 1با
دقت مکانی بسیار باال است که شکل سطح زمین را با جزئیات
بسیار باال در اختیار کاربر قرار میدهد .مدلهای رقومی برای
اهداف متنوعی به کار گرفته میشوند که اخیرا ً با ایجاد امکان
استخراج آن با سرعت و دقت باالتر بیشتر موردتوجه کارشناسان
قرار گرفته است .درواقع مدلهای رقومی بزرگمقیاس مانند
مدلهای  SRTM2جهت بررسی محیط زمین در یک منظر با
وسعت زیاد مناسب میباشند .درحالیکه بررسی دقیقتر نیاز به
یک مدل دقیقتر دارد که تمام تغییرات محلی کوچک را نمایش
دهد .امروزه با ایجاد امکان بدست آوردن ابرنقطه با دقت باال
با استفاده از لیدار و یا تناظریابی چگال تصاویر رقومی هوایی،
روند دسترسی به مدل رقومی دقیق با جزئیات باالی سطح
زمین هموارتر گشته است .ابرنقاط لیدار حاوی دادههای شدت
سیگنال بوده و ابرنقاط حاصل از تناظریابی چگال دارای مقادیر
طیفی در باندهای مختلف میباشند .اهمیت و کاربرد دادههای
شدت سیگنال و مقادیر طیفی بیشتر در زمینه شناسایی عوارض
است.
یکی از چالشهای مهم در شناسایی عوارضی نظیر
ساختمانها و درختان ،استخراج مدل رقومی زمین است .در
واقع این کار باعث تفکیک نقاط زمینی و غیرزمینی میشود که
روند شناسایی را بسیار دقیقتر مینماید .مقاالت متنوعی برای
استخراج مدل رقومی زمین از ابرنقاط به ویژه دادههای لیدار
ارائه گشته است ) Shan & Toth, 2008؛. (Vosselman & Maas, 2010
با توجه به اهمیت موضوع و آنالیز محیطها با
ناهمواریهای متفاوت برای پیادهسازی ،اثبات شده که
موضوع استخراج مدل رقومی از مناطق شهری و محیطهای
پیچیده و ناهموار بسیار مشکل است (Sithole & Vosselman,
 2004:85-101 ، Lui, 2008: 31-49).منگ و همکاران (-860 :2010
 )833به صورت تفکیکی بر روی الگوریتمها و روند کار
هر یک کار کردند.
بهطوریکه مشخص نمودند که ورودی روشهای
1- Digital Terrain Model
2- Shuttle Radar Topography Mission

موجود چه نوع دادههایی بوده و اینکه از ابرنقاط نامنظم
استفاده نمودهاند و یا پس از شبکهبندی 3و درونیابی 4از
دادههای منظم بهره بردهاند .اکسلسون ()117-110 :2000
شبکه مثلثبندی نامنظم 5تطابق پذیر 6را پیشنهاد نمود.
در این روش بهجای استفاده از ابرنقاط درونیابی شده
بهصورت مستقیم از ابرنقاط نامنظم استفاده شده است.
بهطوریکه ابتدا با چند نقطه اولیه یک شبکه ایجاد گشته
و برای هر نقطه میزان زاویه فضایی مابین نقطه مذکور و
نقاط گوشهای شبکه موجود محاسبه شد .با بررسی میزان
زوایا ،درصورتیکه زاویه محاسبهشده از حدآستانهای کمتر
بود بهعنوان نقطه زمینی به شبکه اضافه شد و در غیر این
صورت بهعنوان نقطه غیرزمینی حذف گردید( .سوهن و دومن؛
 )344-336 :2002ابتدا چهار طرف ناحیه مورد بررسی نقطه
انتخاب شد و طی مثلثبندی نقاط با کمترین ارتفاع بهعنوان
نقطه زمینی در نظر گرفتهشده و دوباره مثلثبندی صورت
گرفت .با تکرار روند مذکور سعی گردید تا تمام نقاطی که
بهاحتمال زیاد به زمین تعلق دارند ،انتخاب شوند .در مرحله
بعد و با در نظرگیری یک حدآستانه ارتفاعی ،نقاطی که
دارای اختالف ارتفاع موردقبول نسبت به نقاط انتخابشده
در مرحله قبل بودند بهعنوان نقطه زمینی انتخاب شدند.
ولسمن ( )942-935 :2000یک عملگر 7مورفولوژیک شیب مبنا
برای استخراج و شناسایی عوارض غیرزمینی طراحی نمود.
در این عملگر با محاسبه میزان شیب نقاط و بهرهگیری از
یک المان ساختاری ،در صورت از حدی بیشتر نبودن میزان
تغییر شیب در نقاط مجاور ،نقطه مورد نظر بهعنوان نقطه
زمینی انتخاب میگشت .جهرمی و همکاران (843- :2011
 )836روشی بر مبنای شبکههای عصبی برای استخراج مدل
رقومی زمین استفاده نمود .کیلیان و همکاران (388- :1996
 )383از عملگر گشایش 8مورفولوژی برای حذف عوارض
3- Grid Partitioning
4- Interpolation
)5- Triangulated Irregular Network (TIN
6- Adaptive
7- Filter
8- Opening
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شد .از شیب محاسبه شده و مقایسه آن با شیب محلی
برای شناسایی عارضه غیرزمینی بهره گرفته شد .یونفی و
4
همکاران ( )318-313 :2008از میزان خمیدگی 3و کشیدگی
برای تفکیک نقاط زمینی و غیرزمینی استفاده گردید .درواقع
از این ویژگی استفاده شد که مقادیر کشیدگی و خمیدگی
برای مناطق دارای ناهمواری حاصل از پوشش گیاهی بیشتر
از مناطق دارای ناهمواریهای مالیم است.
از خطوط اسکن جهت اسکن دادهها از جهتهای
مختلف و استخراج نتیجه از کنار هم گذاشتن نتایج استفاده
شده است Sithole & Voselman, 2005).؛(Wang & Zhang, 2016
در این مقاله الگوریتمی متفاوت برای استخراج مدل
رقومی زمین با استفاده از ابرنقاط ارائه گشته است .این
روش در دو روند کلی و مجزا عوارض غیرزمینی را شناسایی
مینماید .درنهایت نیز از تلفیق نتایج آنها نتیجه نهایی حاصل
میگردد .روند اول با بهرهگیری از فیلتر تورم 5ژئودزیک
مورفولوژی و افزایش تدریجی ارتفاع المان ساختاری عمل
مینماید .روند دوم از عملگرهای مورفولوژی براساس میزان
شیب منطقه و افزایش مرحلهای ابعاد المان ساختاری جهت
استخراج عوارض غیرزمینی استفاده مینماید .درنهایت با
بهرهگیری از نتایج دو روند ،حذف عوارض غیرزمینی و
درونیابی مناطق ازدسترفته نتیجه نهایی استخراج مدل
رقومی زمین حاصل میگردد .در ادامه ساختار مقاله به اين
صورت است که در بخش  2روند پیشنهادي مطرح شده
است .در بخش  3روند پیشنهادي پیادهسازي شده و مورد
ارزيابي قرار ميگیرد و درنهایت در بخش  4نتايج حاصلشده
از اين مقاله ارائه گشته و مورد بحث قرار ميگیرد.

غیرزمینی استفاده نمودهاند .در این تحقیق نشان داده شد که
ابعاد المان ساختاری عملگرهای مورفولوژی تأثیر بهسزایی
در نحوه شناسایی عوارض غیرزمینی دارد .بهطوریکه ابعاد
کوچک المان ساختاری سبب عدم شناسایی عوارض با
وسعت زیاد و ابعاد بزرگ باعث حذف قسمتی از زمین
بهعنوان عارضه غیرزمینی میگردد .این روش با ارائه روشی
مبتنی بر تغییر تدریجی ابعاد المان ساختاری تا حدودی
بهبود داده شد ) . (Zhang et al., 2003: 872-882چن و همکاران
( )185-175 :2007روشی بر مبنای شیب ارائه نمودند که با
اضافه نمودن شرطی که بهوسیله آن لبههای استخراجشده از
عوارض بزرگ بهعنوان مناطق دارای پتانسیل جهت حذف
بهعنوان عوارض غیرزمینی در نظر میگرفت .بهطوریکه اگر
میزان تغییرات ارتفاعی در مناطق مرزی بهصورت تدریجی
باشد نقاط زمینی بوده و اگر تغییرات بهصورت ناگهانی
باشند ،مناطق موردبررسی بهعنوان عارضه غیرزمینی حذف
میگشتند .کوبلر و همکاران ( )23-9 :2007از عملگرهای
مورفولوژی برای حذف خطاهای فاحش و همینطور
عوارض غیرزمینی استفاده نمود .بهطوریکه با اعمال پیاپی
عملگرهای گشایش و بستهشدن 1به ترتیب برای حذف
عوارض بزرگ و کوچک استفاده شد .در مرحله بعد برای
کاهش تأثیر گرادیان بر سطح و ایجاد یک سطح نرم و بدون
نوسان از درونیابی  TPS2بهره گرفته شد .در هر مرحله از
درونیابی مقادیر باقیمانده سطح محاسبهشده و با درنظرگیری
یک حدآستانه مقادیر غیرزمینی شناسایی و حذف گشتند.
مونگاس و ژالیک ( )12-1 :2012به دلیل وجود نقص در
استفاده تنها از شیب برای شناسایی عوارض غیرزمینی نظیر
ساختمانهای بزرگ با سقف مسطح که محاسبه شیب نقاط
همسایه وجود عارضه را نشان نمیدهد ،اصالحاتی در نظر  -2روش پیشنهادی
روند پیشنهادی برای شناسایی و حذف عوارض
گرفتند .بهطوریکه یک پنجره جستجو  3×3در نظر گرفته
شد که در آن کمینه بهعنوان نقطه غیرزمینی در نظر گرفته غیرزمینی از ابرنقاط به دو بخش اصلی تقسیم میشود .در
میشد .برای آنکه الگوریتم دچار خطای محلی نشود ،یک هر بخش بهصورت جداگانه و با در نظرگیری ویژگیهای
شیب کلی بادرنظرگیری تعدادی نقطه در منطقه محاسبه
3- Skewness
1- Closing
2- Thin Plate Spline

4- Kurtosis
5- Dilation
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نگاره  :1نمودار روش پیشنهادی

ساختاری عوارض غیرزمینی شناسایی میگردند .درنهایت با
محاسبه اجتماع نتایج الگوریتمهای مطرحشده نتیجه نهایی
حاصل میگردد .هر یک از روشها ویژگیها و نقاط قوت
و ضعف منحصربهفردی دارند که سبب میگردد تا استفاده
از هردوی آنها به نتیجه مطلوبتری برسد .در نگاره 1
نمودار کلی روش پیشنهادی آورده شده است.

نگاره  :2تفاوت مدل سطحی و مدل رقومی زمین
)(http://www.charim.net/datamanagement/32

الگوریتمهای موجود در این زمینه به دلیل بررسی تمام نقاط
موجود بهصورت جداگانه و منفرد ،در مدتزمان طوالنی به
جواب میرسند .ازآنجاکه هدف ارائه روشی کاربردی بوده
است؛ بهطوریکه توانایی پردازش نقاط و دستیابی به مدل
رقومی زمین با دقت باال در مدتزمانی کوتاه را داشته باشد،
ابرنقاط نامنظم با شبکهبندی و درونیابی به تصویری که در
آن مقدار درجه خاکستری نشاندهنده مقادیر ارتفاعی است،
تبدیل گشت .چراکه کار با دادههای تصویری سادهتر بوده و
همینطور الگوریتمهای وسیعتری درزمینه پردازش تصویر
ارائه گشته که میتوانند راهگشای کار در روند پردازش باشند
 (Rafael et al., 2010).برای درونیابی در روند تبدیل ابرنقاط
به دادههای تصویری از روش نزدیکترین همسایه 2استفاده
شد .این روش برخالف روشهای دیگر سعی در نرمسازی
سطح بازسازیشده را ندارد و اینکار سبب میگردد که
نقاط و مناطق دارای تغییر ارتفاعی ناگهانی با نرم شدن دچار
تغییر شکل نشوند .بهعبارتدیگر تغییرات ارتفاعی ناگهانی
به تغییرات ارتفاعی تدریجی تبدیل نشوند  (Arefi, 2009).در
راستای توضیح کامل روش پیشنهادی در بخش  1-2روش
مورفولوژی پیشرونده و در بخش  2-2روشی بر مبنای
ژئودزیک مورفولوژی ارائه شده است.

همانطور که گفته شد ،هدف این مقاله ارائه روشی
برای استخراج مدل رقومی سطح زمین از ابرنقاط میباشد.
ابرنقاط حاصل از لیدار یا تناظریابی چگال تصاویر رقومی
هوایی بهصورت تقریبی مدل سطحی زمین 1را در اختیار
کاربر قرار میدهد .تفاوت مدل سطحی با مدل رقومی زمین،
حضور عوارض طبیعی و مصنوعی بر روی زمین در مدل
سطحی است .درواقع برای رسیدن به سطح زمین باید این
نقاط از ابرنقاط موجود حذف گردند .در نگاره  2تفاوت
مدل سطحی و مدل رقومی زمین آورده شده است.
پردازش ابرنقاط نامنظم بسیار وقتگیر بوده و گروهی از

این روش شامل چهار مرحله کلی است که طی آن سعی
گشته با بهرهگیری ساده از عملگرهای موفولوژی عوارض
غیرزمینی شناسایی و حذف گردند .در مرحله اول یک سطح
کمینه ارتفاعی با استفاده از نقاط ایجاد میشود .برای اینکار

1- Digital Surface Model

2- Nearest Neighbor

 -1-2مورفولوژی پیشرونده
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یک پنجره جستجو بر اساس نظر کاربر تعیین میگردد که
باید مطابق آن تصویر اسکن و جستجو شود .طی روند
جستجو و با هر بارقرارگیری پنجره بر روی تصویر کمترین
مقدار ارتفاعی در نظر گرفته میشود .الزم به ذکر است
که روشهای دیگری نیز برای ایجاد سطح کمینه مطرح
شده است) ، (Hollaus et al., 2010: 221-226منتها از آنجاکه هدف
دوری از پیچیدگی زیاد و دستیابی به دقت مناسب است،
استفاده از پنجره جستجو پیشنهاد شده است.
عملگرهای مورفولوژی براساس المانهای ساختاری
کار مینمایند .ازاینرو در مرحله دوم از ابعاد موردنظر
برای المان ساختاری ایجاد میگردد .مقادیر این بردار از
یک پیکسل تا اندازهای که توسط کاربر تعیین میشود ،ادامه
مییاید .الزم به ذکر است که ابعاد المان ساختاری توسط
کاربر براساس واحد متر بیان گشته و با ضرب این مقدار
در ابعاد پیکسل و گرد کردن به باال به تعداد پیکسل تبدیل
میگردد.
در مرحله سوم یک روند پیشرونده برای شناسایی نقاط
مربوط به سطح زمین ارائه شد .این روند با اعمال عملگر
گشایش بر روی نقاط کمینه بدست آمده از مرحله پیش
آغاز میشود .عملگر گشایش از ترکیب عملگر فرسایش 1و
تورم مورفولوژی بهصورت پیاپی بدست میآید.
   = (  Θ ) ⊕  ,
()1
که ⊕ نشاندهنده عملگر تورم و  Θنشاندهنده
عملگر فرسایش است .عملگر فرسایش باعث کاهش
مقادیر ارتفاعی بهتناسب با مناطق کم ارتفاع گشته و
عملگر تورم باعث افزایش مقادیر ارتفاعی متناسب با
نقاط مرتبط در محدوده المان ساختاری میگردد .المان
ساختاری میتواند دارای اشکال و ابعاد مختلف باشد.
درواقع اعمال عملگر گشایش تاحدودی باعث حذف
مناطق دارای تغییر ارتفاعات ناگهانی (که عموم ًا ناشی از
حضور عارضه غیرزمینی است) میشود .در نگاره  3نحوه
کار عملگر گشایش نشان داده شده است.
1- Erosion

نگاره  :3نحوه کار عملگر گشایش
)(Sithole & Voselman, 2003: 71-78

در ادامه مراحل روند پیشرونده مذکور به ازای اندازه
المان ساختاری بر اساس بردار تشکیل شده در مرحله اول،
به تفضیل در ادامه آورده شده است:
تعیین حدآستانه ارتفاعی برای حذف عوارضی که در
هر مرحله اعمال عملگر گشایش شناسایی میشوند .برای
محاسبه یک حدآستانه شیب جهت شناسایی عوارض
غیرزمینی درنظر گرفته و با ضرب آن در ابعاد المان
ساختاری ،حدنصاب ارتفاع بدست میآید.
عملگر گشایش مورفولوژی با المان ساختاری دایرهای
شکل با ابعاد موردنظر بر روی سطح ایجادشده ،اعمال
میگردد و نتایج محاسبه میگردند.
با محاسبه تفاضل سطح ایجادشده در محله قبل و سطح
ایجادشده در این مرحله ،عوارض دارای پتانسیل انتخاب
بهعنوان عارضه غیرزمینی در این مرحله استخراج میگردند.
در میان آنها قطعاتی که دارای ارتفاعی بیشتر از حدتعیین
شده در مرحله دوم هستند ،بهعنوان عارضه غیرزمینی
شناسایی میشوند.
سطح ایجادشده جدید در این مرحله جایگزین سطح
قبلی میگردد.
در مرحله چهارم تفاضل سطح اولیه موجود از دادههای
ابرنقاط از سطح نهایی ایجادشده در مرحله سوم ،محاسبه
میگردد و نواحیای که دارای ارتفاعی بیشتر از یک
حدآستانه میباشند ،بهعنوان عارضه غیرزمینی نهایی انتخاب
میشوند .این حدآستانه برای کل ناحیه یکسان در نظرگرفته
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نمیشود .چراکه شیب منطقه در میزان ارتفاع مناسب جهت
استخراج عوارض غیرزمینی مؤثر است .ازاینرو با تعریف
یک مقیاس ،حدآستانهای وابسته به شیب مطابق رابطه زیر
تعریف میگردد .در این رابطه ارتفاع مناسب ( )Elviدر هر
نقطه برابر با ارتفاع ثابت ( )Elvfixدر نظر گرفتهشده بهاضافه
حاصلضرب مقیاس تعیینشده ( )ScElvدر شیب ( )Sliنقطه
موردنظر میباشد.
= 

+

×

,

=
1,
2,
...,
},
{



()2
که در این رابطه  nتعداد پیکسلهای موردبررسی است.

 -2-2ژئودزیک مورفولوژی

ژئودزیک مورفولوژی بهنوعی ترکیبی از عملگرهای
مرسوم موفولوژی میباشند .عملگرهای مورفولوژی غالب ًا با
توجه به تصویر و المان ساختاری عمل مینمایند ،درحالیکه
عملگر مورفولوژی برمبنای فاصله ژئودزیک با درنظرگیری
2
یک تصویر بهعنوان نشانگر 1و یک تصویر بهعنوان ماسک
عمل مینماید .درواقع این عملگرها با کار برروی دو
تصویر نشانگر و ماسک ،ویژگیهای شاخص تصویر را
استخراج مینمایند .بازسازی تصویر با استفاده ژئودزیک
مورفولوژی از طریق اعمال پیاپی عملگر فرسایش و یا تورم
برروی تصویر نشانه تا دستیابی به ثبات 3حاصل میگردد.
ماسک بهعنوان محدودکننده روند گسترش و فرسایش
دائمی تصویر نشانگر عمل مینماید .ازآنجاکه در این مقاله
هدف استخراج عوارض غیرزمینی است ،از عملگر تورم
ژئودزیک مورفولوژی استفاده میگردد .در ابتدا باید ذکر
شود که ابعاد تصویر نشانگر و ماسک باید یکسان باشد و
مقادیر درجه خاکستری نشانگر باید کوچکتر و نهایت ًا برابر
تصویر ماسک باشد.

=  −  ,
()3
که  hمقدار ارتفاعی که براساس مقادیر درجه خاکستری
تعیین میشود .بهطورکلی میتوان گفت که تصویر ارتفاعی
1- Marker
2- Mask
3- Stability

منطقه بهعنوان ماسک در نظر گرفتهشده و تصویر حاوی
مقادیر ارتفاعی به میزان  hکوچکتر از ماسک بهعنوان نشانگر
ایجاد میگردد .انتخاب تصویر اصلی بهعنوان ماسک سبب
عدم گسترش بیش از حدتصویر نشانه طی روند بازسازی
میشود .جهت دستیابی تصویر بازسازیشده ابتدا عملگر
تورم به تصویر نشانگر اعمال میشود (Vincent, 1993: 176-201).
δ (1) (  ) = (  ⊕  ) ∧  ,
()4
که  Iتصویر ماسک J ،تصویر نشانگر ⊕ ،عملگر تورم،
 Bالمان ساختاری و ∧ به معنای کمینه نقطهبهنقطه مابین
تصویر نشانگر و ماسک میباشد .همانطور که گفته شد
پس از هر مرحله تورم ،نتیجه حاصله متناسب با ماسک
محدود میشود و این روند تا رسیدن به ثبات ادامه مییابد
(Gozalez et al., 2004).

()5

δ (  ) (  ) = δ (1) (  )  δ (1) (  )  ...  δ (1) (  ) ,


 

در نگاره  4نحوه عملکرد تورم ژئودزیک مورفولوژی
برای بازسازی تابع سیگنال  gبا استفاده از تابع سیگنال f
نشان داده شده است.

نگاره  :4نحوه عملکرد تورم ژئودزیک مورفولوژی جهت
بازسازی یک سیگنال)(Janeh et al., 1999: 423-450

تنها مقدار متغیر  hدر میزان استخراج عوارض و نحوه
بازسازی تصویر مؤثر است .بهطوریکه مقدار کم  hباعث
استخراج خطالرأس ساختمانها و مقدار زیاد آن سبب کندن
مقداری از سطح زمین میگردد ).(Arefi, 2009
مقدار صحیح  hبستگی به ارتفاع عوارض ارتفاعی منطقه
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موردمطالعه دارد .ازاینرو برای دستیابی به بهترین نتایج
بهطوریکه شیب و میزان تغییرات ارتفاعی منطقه کمترین
تأثیر را بر روی نتایج بگذارند ،مقدار  hبهصورت تدریجی
افزایش مییابد .اما محدوده تغییرات  hبهصورت ]3hm/2
 ,[hm/2است که در آن  hmبرابر نصف تفاضل بیشینه
ارتفاعی از کمینه ارتفاعی است.

درونیابی مناطق ازدسترفته مطابق نقاط باقیمانده صورت
میگیرد.
پس از بازیابی مقادیر ارتفاعی مناطق ازدسترفته مطابق
روش درونیابی مکعبی ،2مدل رقومی زمین ایجاد میگردد.
استفاده از روش درونیابی مکعبی به سبب توانایی ایجاد یک
سطح پیوسته ،نرم و پیوسته توسط آن است .همچنین این
روش درونیابی هزینه محاسباتی کمی دارد که باعث رسیدن
به جواب در مدت زمان کوتاه میگردد.

 -3پیادهسازی و ارزیابی نتایج

نتایج پیادهسازی هر یک از مراحل روند پیشنهادی در
ادامه به تفصیل ارائه گشته است.

 -1-3منطقه و دادههای مطالعاتی

نگاره  :5تأثیر تغییر  hبر استخراج

عوارض)(Arefi, 2009

با تغییر  hدر محدوده تعیینشده ،در هر مرحله قسمتی
بهعنوان عارضه غیرزمینی استخراج میگردد .برای آنکه
تشخیص داده شود که قطعه استخراجشده مربوط به سطح
زمین یا عارضه غیرزمینی است ،از پارامتر محدوده تغییرات
محلی )LRV(1استفاده میشود .درصورتیکه میزان LRV
قطعه استخراجشده از حدآستانهای بیشتر باشد ،آن قطعه
بهعنوان عارضه غیرزمینی انتخاب میشود .برای محاسبه
 LRVاز یک پنجره جستجو  3×3برای اسکن و جستجو
در تصویر استفاده میشود .در هر بار قرارگیری این پنجره
بر روی تصویر مقدار بیشینه از کمینه ارتفاعی کم شده و به
پیکسل مرکزی پنجره جستجو نسبت داده میشود.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،با محاسبه اجتماع نتایج
شناسایی و حذف عوارض غیرزمینی مطابق روشها مذکور،
1- Local Range Variation

در این مقاله برای ارزیابی روشهای ارائهشده هم از
ابرنقاط حاصل از تناظریابی متراکم تصاویر هوایی رقومی و
هم از ابرنقاط حاصل از لیدار استفاده شده است.
در گروه اول از تصاویر هوایی  UltracamXبا قدرت
تفکیک  6میکرون که با مقیاس  1/8000برداشت شدهاند.
این تصاویر توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه
شدهاند .با استفاده از نقاط کنترل زمینی و در نظرگیری
اطالعات  GPSو  IMUمثلثبندی انجام شده و ابرنقاط با
تراکم مناسب استخراج میشوند .برای ارزیابی دقت نیاز به
دادههای مرجع است که در این راستا به صورت دستی نقاط
غیرزمینی شناسایی و حذف شدهاند عملیات حذف نقاط
چندین مرتبه توسط کارشناسان سازمان جغرافیایی بررسی
شد تا به صورت کامل نقاط غیرزمینی حذف شوند .در
نتیجه تنها خطایی که امکان دارد در مدل قومی وجود داشته
باشد ،خطای جزئی مربوط به عملیات مثلثبندی است.
الزم به ذکر است که خطای مثلتبندی مستقل از هدف
الگوریتم شناسایی نقاط غیرزمینی است .به عبارت دیگر
در الگوریتم ارائه شده موقعیت نقاط تغییر نکرده و تنها
2- Cubic
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نقاط غیرزمینی شناسایی و حذف میشوند .جهت بررسی
و ارزیابی الگوریتم پیشنهادی از نواحی مطالعاتی با پوشش
و ناهمواریهای متنوع استفاده شده است .فاصله نقاط در
ابرنقاط تهیهشده ،حدود 1متر در نظر گرفته شده است .در
این راستا ،سه ناحیه مطالعاتی در نظر گرفته شده است که
دارای خصوصیات زیر میباشند:
ناحیه  :1مربوط به منطقهای شهری با ساختمانهای متراکم
با سقفهای متنوع است.
ناحیه  :2مربوط به منطقهای با ناهمواریهای کم و دارای
ساختمان و پوششگیاهی متنوع است.
ناحیه  :3مربوط به منطقهای کوهستانی با پوشش گیاهی و
درختان با ارتفاعهای مختلف است.
در نگاره  6نواحی مطالعاتی مربوط به ابرنقاط حاصل
از تناظریابی متراکم تصاویر رقومی هوایی تهیه شده توسط
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،نشان داده شده است.
برای آنکه عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقابل دیگر
الگوریتمهای موجود در این زمینه مقایسه گردد ،از ابرنقاط
لیدار و دادههای مرجع تهیهشده توسط  1ISPRSنیز استفاده شد.
3
دادههای لیدار مربوط به شهرهای وایهینگن 2و اشتوتگارت
در کشور آلمان بوده و توسط  FOTONOR ASتهیه شده است.
در واقع طی پروژه  PEEPEاز شرکتهای دارای لیزراسکن
برای پرواز و اخذ ابرنقطه از شهرهای مذکور دعوت به عمل
آمد .تراکم نقاط اخذ شده در نواحی مطالعاتی بین  1تا  3نقطه
در هر مترمربع است .در این راستا چهار ناحیه مطالعاتی در
نظر گرفته شد که دارای ویژگیهای زیر میباشند.
ناحیه  :4مربوط به یک منطقه شهری است دارای شیب
تند است .در این ناحیه ترکیبی از دامنه کوه ،ساختمان و
پوششگیاهی بوده و فاصله تقریبی نقاط حدود  3متر است.
ناحیه  :5مربوط به یک منطقه شهری با ساختمانهای
متراکم دارای سقفهای متفاوت و پوشش گیاهی مابین آنها
است.تراکم نقاط در این ناحیه حدود  1نقطه در هر متر است.
1- International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
2- Vaihingen
3- Stuttgart

نگاره  :6ابرنقاط حاصل از تناظریابی متراکم تصاویر رقومی
هوایی

ناحیه  :6مربوط به یک منطقه روستایی شیبدار دارای
پوشش گیاهی ،راه ،ترانشه و خاکریز است .فاصله نقاط در
این ناحیه حدود  2/5متر است.
ناحیه  :7مربوط به یک منطقه روستایی دارای روگذر و
زیرگذر و فاصله تقریبی نقاط  3متر است.
در نگاره  7نواحی مطالعاتی  ISPRSآورده شده است.

 -2-3استخراج مدل رقومی زمین

برای استخراج مدل رقومی زمین مطابق روند پیشنهادی،
ابتدا باید عوارض غیرزمینی با استفاده از روش مورفولوژی
پیشرونده پیشنهاد شده ،استخراج شوند .از اینرو حد
آستانههای مربوط به میزان شیب ،ابعاد پنجره جستجو،
ارتفاع و فاکتور مقیاس به ترتیب  0/15رادیان 18 ،متر0/5 ،
متر و  1/25در نظر گرفته شد.
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تنها پارامتر موردنیاز الگوریتم پیشنهادی ژئودزیک
مورفولوژی که میزان  LRVاست ،برابر با  0/5متر در نظر
گرفته شد .طبیعی است که با توجه به پوششهای بسیار
متفاوت مناطق مطالعاتی که هم ازلحاظ ساختار زمین و هم
ازلحاظ نوع و ساختار عوارض غیرزمینی موجود در منطقه
دارای تفاوتهای چشمگیری میباشند ،مقادیر بهینه پارامترها
برای نواحی مختلف متفاوت شود .بااینحال از یک مجموعه
پارامتر برای تمامی نواحی استفاده شد .چراکه نشان داده شود
که الگوریتم پیشنهادی وابستگی زیادی به مقادیر پارامترها
نبوده و میتواند با دقت و قدرت باالیی عوارض غیرزمینی را
استخراج نماید .در نگاره  8نتیجه اعمال الگوریتم پیشنهادی
جهت شناسایی عوارض غیرزمینی در  7ناحیه مطالعاتی (3
ناحیه مربوط به ابرنقاط حاصل از تناظریابی متراکم تصاویر
رقومی هوایی و  4ناحیه مربوط به دادههای لیدار) نشان
دادهشده است .پس از انجام شناسایی عوارض غیرزمینی و
حذف این مناطق از ابرنقاط موجود ،مناطق ازدسترفته با
استفاده از روش درونیابی مکعبی بازیابی گشتند .در نگاره 9
نتایج نهایی ایجاد مدل رقومی زمین مطابق روش پیشنهادی
در مناطق مطالعاتی آورده شده است.

 -3-3ارزیابی نتایج
نگاره  :7نواحی مطالعاتی ( ،ISPRSالف) ناحیه ( ،4ب)
ناحیه ( ،5ج) ناحیه ( ،6د) ناحیه .7

نگاره  :8نتایج شناسایی عوارض
غیرزمینی( ،الف) ناحیه ( ،1ب) ناحیه ،2
(ج) ناحیه ( ،3د) ناحیه ( ،4ه) ناحیه ،5
(و) ناحیه ( ،6ز) ناحیه .7

برای ارزیابی مدل رقومی استخراج شده توسط روش
پیشنهادی ،نیاز به مدل رقومی مرجع میباشد .مدل رقومی
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نگاره  :9مدل رقومی نهایی( ،الف)
ناحیه ( ،1ب) ناحیه ( ،2ج) ناحیه ،3
(د) ناحیه ( ،4ه) ناحیه ( ،5و) ناحیه ،6
(ز) ناحیه .7

که  nتعداد نقاط کل منطقه مطالعاتی میباشد .در جدول
مرجع با حذف عوارض غیرزمینی و درونیابی با استفاده از
 1نتایج ارزیابی میزان خطا برای  7ناحیه مطالعاتی آورده
نقاط زمینی حاصل میشود.
برای ابرنقاط حاصل از تناظریابی متراکم ،نقاط غیرزمینی شده است .الزم به ذکر بیشینه اختالف ارتفاع محاسبهشده
با بررسی چندباره مدل سهبعدی به دقت شناسایی و حذف در هر ناحیه نیز آورده شده است.
جدول :1نتایج ارزیابی خطا در مناطق مطالعاتی
شدند .در واقع سعی شد عمل حذف نقاط غیرزمینی هیچ
گونه خطایی نداشته باشد .در مورد ابرنقاط مربوط به دادههای
∆hmax
دقت ()RMSE
()m
()m
لیدار ISPRS ،مجموعه نقاط غیرزمینی را مشخص کرده و در
2/58
0/42
ناحیه 1
اختیار کاربران و محققان قرار داده است .برای محاسبه میزان

5/51
0/71
ناحیه 2
خطا مقادیر ارتفاعی دادههای مرجع (  )  با مقادیر مربوط
1/64
0/41
ناحیه 3

به خروجی الگوریتم پیشنهادی (  )  مقایسه گشت و نتایج
3/37
1/02
ناحیه 4
ارزیابی بهصورت  RMSEمحاسبه گشت.
2/87
0/64
ناحیه 5

3/74
0/87
ناحیه 6
()6
1

 2
−  ) ,



∑(
 =1



=


ناحیه 7

0/74

5/89
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مناطق مطالعاتی  ISPRSحاوی دادههای مرجعی که نقاط ()7
غیرزمینی را بهصورت کامل مشخص مینمایند ،میباشد.
ازاینرو از معیارهای دیگری برای ارزیابی الگوریتم ()8
پیشنهادی در این مناطق و مقایسه با دیگر روشها استفاده
 +
= 
,
 + + +
شده است در این مقاله از معیارهای در نظر گرفته شده توسط ()9
در جدول  2نتایج ارزیابی الگوریتم پیشنهادی به همراه
 ISPRSبرای محاسبه میزان دقت عملکرد روند پیشنهادی
استفاده شده است .خطای نوع اول از تقسیم تعداد نقاطی نتایج دیگر الگوریتمهای ارائه شده در این زمینه ارائه گشته
که بهاشتباه بهعنوان عارضه غیرزمینی شناساییشدهاند بهکل است .الزم به ذکر است این نتایج مربوط به دادههای ISPRS
نقاط غیرزمینی بدست میآید .خطای نوع دوم از تقسیم است که به ترتیب نواحی مطالعاتی  4تا  7میباشند.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،الگوریتم
تعداد نقاطی که بهاشتباه بهعنوان نقطه زمینی شناسایی
شدهاند به تعداد کل نقاط بدست میآید ( Chen et al., 2007:پیشنهادی در مقابل دیگر الگوریتمهای موجود عملکرد
 .)175-185طی روند محاسبه خطا چهار حالت متفاوت برای بسیار مناسبی دارد .بهطوریکه تنهای الگوریتم ارائهشده
توسط اکسلسون ( )111-118 :2000دارای نتایج نزدیکی
نقاط پیش میآید:
 حالت  :aنقاطی هستند که بهدرستی بهعنوان نقطه زمینی با روند پیشنهادی میباشد .روش اکسلسون بهطور مستقیم
بر روی ابرنقاط کار میکند و برای عمل نیاز به تعیین 7
شناسایی شدهاند.
 حالت  :bنقاط زمینی که بهاشتباه بهعنوان نقطه غیرزمینی پارامتر دارد که این عوامل از سرعت پردازش میکاهد.
همچنین تعداد زیاد پارامتر سبب افزایش پیچیدگی تعیین
شناسایی شدهاند.
 حالت  :cنقاط غیرزمینی که بهاشتباه بهعنوان نقطه زمینی حدآستانهها و وابستگی بیشتر الگوریتم به عامل انسانی برای
تعیین پارامترها میشود .روش پیشنهادی دارای سرعت
شناسایی شدهاند.
 حالت  :dنقاطی که بهدرستی بهعنوان نقطه غیرزمینی پردازش بسیار مناسبی بوده است .به طوریکه در  4ناحیه
مذکور به ترتیب در مدل زمان  11 ،14 ،12و  16ثانیه
شناسایی شدهاند.
با در نظر گرفتن حالتهای مختلف پیشآمده ،میزان خطای مدل رقومی زمین تولید گشته است .درحالیکه با پیادهسازی
روش اکسلسون این زمان به ترتیب  64 ،71 ،57و  85ثانیه
نوع اول ،دوم و کلی مطابق روابط زیر محاسبه میگردند.

,
 +

= 
,
 +
= 

جدول :2نتایج ارزیابی خطا در مناطق مطالعاتی  ISPRSو مقایسه با دیگر روشها
نوع و میزان
خطا
Axelsson
Elmqvist
Pfeiifer
Wack
Brovelli
Sohn
Sithile
Roggero

روش پیشنهادی

نوع اول
()%

15/96
33/63
28/26
39/12
62/00
26/56
37/69
33/16
9/25

ناحیه 4
نوع دوم
()%

3/65
4/38
2/41
3/38
2/53
12/17
3/49
3/88
9/81

کلی
()%

10/76
22/40
17/35
24/02
36/96
20/49
23/25
20/80
9/45

نوع اول
()%

4/89
12/36
7/29
11/94
29/63
8/87
19/19
11/92
5/53

ناحیه 5
نوع دوم
()%

1/48
3/30
1/52
0/89
2/04
7/87
0/57
0/91
5/69

کلی
()%

3/25
8/18
4/50
6/61
16/28
8/39
10/21
6/61
5/61

نوع اول
()%

1/78
85/05
21/27
21/49
50/43
12/34
30/41
9/80
11/08

ناحیه 6
نوع دوم
()%

14/21
1/27
5/68
1/04
3/84
9/48
3/57
9/66
3/54

کلی
()%

3/07
57/95
19/64
23/83
45/56
12/04
27/53
9/78
4/17

نوع اول
()%

0/14
75/19
9/78
18/88
39/41
1/26
24/57
5/41
1/52

ناحیه 7
نوع دوم
()%

13/25
0/22
1/59
1/98
0/80
9/51
0/34
2/77
4/67

کلی
()%

1/63
34/22
8/85
16/97
34/98
2/20
21/83
5/11
1/70
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مدل رقومی با دقت بسیار باال استخراج نماید .برای ارزیابی
روش پیشنهادی هم از برنقاط حاصل از تناظریابی متراکم
تصاویر رقومی هوایی و هم از دادههای لیدار استفاده شد
تا تواناییهای الگوریتم پیشنهادی به صورت کامل ارزیابی
شوند .نتایج ارزیابی نشان داد که خطای  RMSEدر نواحی
مطالعاتی  0/68متر بوده و الگوریتم پیشنهادی بهطور متوسط
با  %4/85خطا موفق به شناسایی عوارض غیرزمینی شده
است .میزان خطای کم روش پیشنهادی با توجه به تراکم
نقاط ،نوع پوشش منطقه و پیچیدگیهای عوارض موجود
در منطقه ،نشان از عملکرد موفقیتآمیز آن است.

بوده است که بسیار کندتر از روش پیشنهادی است .الزم
به ذکر است که هر یک از این نواحی مطالعاتی حاوی
حدود  50هزار نقطه بودهاند .این نکته حائز اهمیت است
که زمان پردازش برای الگوریتمهایی که به صورت مستقیم
برروی ابرنقطه کار میکنند وابستگی زیادی به تعداد نقطه
دارند .به طوریکه با افزایش تعداد نقطه به صورت تصاعدی
زمان پردازش بیشتر میشود .همین عامل سبب محدودیت
الگوریتمهای پردازش ابرنقطه با حجم باالی نقاط میشود.
در نتیجه میتوان گفت که زمان الگوریتم اکسلسون در
برخورد با کاربردهای واقعی که تعداد نقطه ممکن است تا
چند میلیون نیز باشد ،در حدود چندین ساعت خواهد شد.
در حالیکه روش پیشنهادی توانایی پردازش چندین میلیون سپاسگزاری
مجموعه دادههاي استفاده شده در اين مقاله توسط
نقطه و استخراج مدل رقومی زمین را در زمانی کمتر از 3
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ایران و همچنین انجمن
دقیقه دارد.
فتوگرامتري و سنجشازدور آلمان تهیه شدهاند.
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