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چکيده – دستگاههای ليزر اسکنر زمينی توانایی ثبت اطالعات مختصاتی ،شدت انرژی بازگشتی و همچنين تصاویر رنگی اطراف نقطه استقرار
خود را بهصورت همزمان دارند .خروجی برداشت عوارض با این دستگاه را میتوان در دو گروه ابرنقاط و تصاویر دوبعدی ثبت شده توسط دوربين
دستهبندی کرد .ناپيوستگی فيزیکی و ویژگیهای هندسی و غيرهندسی عوارض و همچنين توجيه زاویهای عوارض نسبت به ليزر اسکنر و

آن
دوربين موجب ایجاد تغييرات در مقدار انرژی بازتابش ،روشنایی و توجيه و عمق آنها در ابرنقاط و تصویر ثبت شده است .از آنجا که ویژگیهای
یتوان از ترکيب این اطالعات
ابرنقاط سه بعدی و تصاویر دوبعدی عوارض مکمل هم هستند؛ در حوزه نقشهبرداری هم ،همچون بينایی ماشين م 
برای درک صحيح عوارض و اشياء بهره گرفت .در این مقاله با ترکيب لبههای بدست آمده از روشهای پردازش تصویری با ابرنقاط ،نواحی پنهان
موجود در محدوده اسکن به صورت سه بعدی استخراج شدند .ابرنقاط و تصاویر ثبت شده در محوطة حياط دانشکده نقشهبرداری دانشگاه
صنعتی خواجه نصير الدین طوسی برای این منظور استفاده شد .الگوریتم  Cannyدر ترکيب با روش  Range Border Detectorبرای یافتن لبه
عوارض استفاده شد .این روش توانایی باالیی در یافتن نواحی پنهان ،به عنوان یکی از مشکالت اصلی دادههای ليزراسکنر دارد .در مورد نمونه
دادههای مورد استفاده برای محوطه  0888مترمربعی ،با این روش  56مورد ناحيه پنهان که مجموع مساحت آنها  9174مترمربع بود ،بهدست
آمد.
کليد واژهها -لیزر اسکنر زمیني ،استخراج لبه ،ابرنقاط ،ناحیه پنهان

.7

اسکنینگ را دارند [ .]6تا کنون کاربردهاي بسیار زيادي در
زمینه شناسايي و استخراج عوارض [ ،]7قطعهبندي تصوير [,8
 ]3و تعیین موقعیت براي استخراج لبهها [ ]44 ,41از تصاوير
عنوان شده است .تکنولوژي لیزراسکنر زمیني سرعت جمعآوري
اطالعات براي تولید نقشه در مهندسي نقشهبرداري را افزايش
داده است .اما نکته حائز اهمیت در اين مورد نحوة برداشت،
پردازش و تولید اطالعات قابل اطمینان از مجموعه دادههاي
برداشت شده است .دستگاه فقط اطالعات عوارضي را که در خط
ديد مستقیم آن قرار گرفتهاند را برداشت ميکند .از اين رو ،با
وجود برداشت میلیونها نقطه از سطح عوارض ،همچنان دقت و
صحت مورد نیاز نقشهبرداري با دادههاي برداشت شده تأمین
نميشود .مشکل نواحي پنهان از جمله مواردي است که در اخذ
اطالعات توسط اين دستگاهها وجود دارد [ .]42نواحي پنهان به

مقدمه

درسالهاي اخیر ،استفاده از لیزر اسکنرها به دلیل دارابودن
اندازهگیري بدون تماس مستقیم با عارضه ،دقت

مزايايي نظیر
طولهاي نسبتاً بلند و سرعت باالي برداشت اطالعات در

باال،
کارهاي نقشه برداري مرسوم شده است .امروزه اين تکنولوژي در
حوزههاي مختلف از جمله میراث فرهنگي [ ،]4معماري و
عمران [ ،]2استخراج اتوماتیک اطالعات هندسي ساختمانها
[ ،]9بازسازي سه بعدي ساختمانها [ ،]4صنايع پتروشیمي و
در مهندسي نقشهبرداري براي تهیه نقشه توپوگرافي [ ]5کاربرد
فراواني پیدا نموده است .از سوي ديگر ،روشهاي تولید مدل سه
بعدي روز به روز در حال افزايش هستند و اين روشها سعي در
اتوماسیون فرآيندهاي سنتي و دستي تکراري در انجام عملیات
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سهبعدي نشان ميدهد ،اين روش ميتواند بهعنوان الگوريتمي
جهت شناسايي کامل بودن برداشت دادهها با استفاده از دستگاه
لیزراسکنر زمیني نیز باشد.
روش پیشنهادي بر روي دادههاي لیزراسکنر زمیني مربوط به
محوطه دانشکده مهندسي نقشهبرداري دانشگاه خواجه
نصیرالدين طوسي ،پیاده سازي و ارزيابي شد .مشخصات دستگاه
مورد استفاده و اطالعات برداشتي توسط آن در بخش چهارم
مقاله با عنوان پیاده سازي و آزمون روش پیشنهادي تشريح
شده است .نتايج حاصل از اعمال شیوه ارائه شده در راستاي
يافتن نواحي پنهان در بخش پنجم با عنوان جمعبندي و
نتیجهگیري مقاله آمده است.

عنوان يکي از مسائل موجود در تصويربرداري و همچنین
برداشت با دستگاه لیزراسکنر مطرح است .به عبارت ديگر ،در
طي فرآيند اسکن و يا تصويربرداري براي بخشي از فضاي
موردنظر ،اطالعاتي جمعآوري نميشود .موضوع يافتن نواحي
پنهان در ابرنقاط سهبعدي دستگاه لیزراسکنر زمیني بهصورت
مستقیم در تحقیقات گذشته مورد بررسي قرار نگرفته است .از
همین رو در اين مقاله سعي بر آن شد که ابتدا موضوعات
تحقیقاتي مرتبط با موضوع شناسايي شود .شاخههاي اصلي
تحقیقات صورت گرفته مشخص گرديد .در بخش موضوعات
مرتبط و کارهاي گذشته دستهبندي تحقیقات مرتبط با اين
موضوع آمده است .در اين مقاله از ترکیب شیوههاي مبتني بر
اطالعات هندسي لبهها که به نوعي پرش در ابرنقاط يا تصوير را
نشان ميدهند ،استفاده شده است .شناسايي لبههاي عوارض در
تصاوير دوبعدي متأثر از کنتراست ،روشنايي و همچنین نواحي
پنهان است .از سوي ديگر در دادههاي لیزراسکنر زمیني فواصل
مختلف عوارض اطراف دستگاه باعث ايجاد لبه در دادههاي
برداشت شده ميشود .اين لبهها بازگوکننده اين واقعیت هستند
که بخشي از عوارض نمونهبرداري نشده و به عبارتي در ناحیه
پنهان قرار گرفتهاند .از سوي ديگر اين لبهها ،سطوح و يا حجمي
از عوارض را که توسط لیزراسکنر قابل مشاهده نبوده را نیز
بازگو ميکنند .اهمیت استفاده از اطالعات لبهها در مطالعات
گستردهاي که در زمینه بررسي ويژگيهاي لبهها صورت
پذيرفته است ،مشهود است .ويژگيهاي ابرنقاط سه بعدي و
تصاوير دوبعدي عوارض که توسط دستگاه لیزراسکنر برداشت
ميشوند ،مکمل هم هستند؛ در حوزه نقشهبرداري هم همچون
يتوان از ترکیب اين اطالعات براي درک صحیح
بینايي ماشین م 
عوارض و اشیاء بهره گرفت .پیش نیاز اين ترکیب اطالعات آن
است که بتوان مختصات سه بعدي ثبت شده و تصاوير رنگي
دوربین دستگاه را در قالب يک سیستم مختصات يکسان و
معین ،هم مرجع کرد .طبقهبندي روشهاي مختلف استخراج
لبه در تحقیقات گذشته انجام شده است .در اين مقاله ابتدا
مروري روي اين روشها و يک دستهبندي با توجه به موضوع
انجام گرفته است در روش پیشنهادي اين مقاله ،از ترکیب
سهبعدي داده
روشهاي شناسايي لبه عوارض در ابرنقاط 

لیزراسکنر زمیني و تولید تصوير فاصله بهمنظور يافتن نواحي
پنهان استفاده شده است .در بخش سوم ،از اين مقاله شیوه ارائه
شده تشريح شده است .فرآيند دستیابي به نواحي پنهان از
ترکیب اطالعات لبهها در فضاي دوبعدي تصاوير و ابرنقاط

 .2موضوعات مرتبط و کارهای گذشته
يافتن نواحي پنهان بهصورت دستي در ابرنقاط لیزر اسکنر کار
دشوار و پرخطايي است ،از اينرو شناسايي و مدلسازي اين
نواحي در ايجاد سهولت و افزايش دقت استخراج اطالعات از
ابرنقاط موثر خواهد بود [.]49
تحقیقاتي با عنوان طراحي میدان ديد سنجندهها به صورت
گسترده در جهت رفع مشکل نواحي پنهان انجام گرفته است .به
طور کلي روشهايي که براي طراحي میدان ديد مطرح شده
است را ميتوان در دو بخش با عنوان الگوريتمهاي مدلمبنا و
غیر مدلمبنا دستهبندي نمود .شکل  ،4دستهبندي روشهاي
مدلمبنا و شکل  ،2طبقهبندي روشهاي غیر مدلمبنا را نشان
ميدهد .بیشتر روشهاي طراحي ديد از نوع مدلهاي غیر مدل
مبنا هستند ،به صورت منطقي ميتوان اين روشها را در سه
بخش روشهاي کلي ،روشهاي مبتني بر سطح و روشهاي
مبتني بر حجم مطرح کرد .برخي از روشها را باهم به صورت
ترکیبي نیز استفاده ميکنند .در اين مقاله به ذکر روشهاي
مختلف با دستهبندي ارائه شده اکتفا ميشود و تنها به آن دسته
از الگوريتمهاي که در بخش غیرمدلمبنا و مبتني بر سطوح
هستند ،ميپردازيم .دلیل اصلي استفاده از الگوريتمهاي سطح
مبنا دانش موجود در مورد فضاي شئ ميباشد .اين روشها
همانطور که در شکل  2نشان داده شده است؛ داراي
زيربخشهاي زير ميباشند.
روشهاي لبههاي نواحي پنهان يا جا افتاده
•
روشهاي تعقیب منحني
•
روشهاي بازنمايي سطوح پارامتريک
•
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الگوریتم های طراحی دید مد مبنا

هندسة محاسباتی

ت و ر ی گر اف

ت وری مجموعه ها

مس لة موز هنری

گراف های سطو

ابليت دید

شکل  :4روش هاي مختلف طراحي ديد مدل مبنا

الگوریتم های طراحی دید غير مد مبنا

روش های کلی

حجم مبنا

سطح مبنا

بردار زنجير وزنی

لبه های نواحی پنهان

تقسيم بندی ف ا با Voxel

سطو واسطه

تعقيب منحنی

تقسيم بندی ف ا با Octree

سيستم های خبره

سطو پارامتری

روش بریدن ف ا
روش های هندسة جامد

شکل  :2روش هاي مختلف طراحي ديد غیر مدل مبنا

تجاري ماشینهاي اندازهگیري کنندهي مختصات استفاده
ميشوند.
در کاربردهاي بینايي ماشین ،مدلهاي سوپرپارامتريک به طور
گستردهاي براي بازنمايي انعطافپذير و فشردهي فضاي سهبعدي
به کار برده ميشوند [ .]43اين مدلها بیشتر براي سطوح ساده
قابل استفاده هستند مگر اينکه صحنة مورد نظر براي مدلسازي
سه بعدي به قطعات و بخشهاي ساده با مدلهاي مجزا تفکیک
شده باشد [.]24 ,21
موضوع نواحي پنهان در تحقیقات گوناگون از جمله مدلسازي
سهبعدي و انتخاب محل استقرار براي دوربین و  ...مطرح شده
است .اما اين مساله در خصوص ابرنقاط لیزراسکنر زمیني مورد
تحقیق مستقیم قرار نگرفته است .در اين مقاله ،هدف ترکیب

در فاصلهي سالهاي  4331تا  ،Maver and Bajcsy 4339از
جملهي اولین کساني هستند که در مقاالت خود از روش
لبههاي نواحي پنهان استفاده کردهاند .تمرکز بیشتر اين روشها
بر روي يافتن و برچسبگذاري مرز لبههاي مربوط به نواحي
پنهان است [ .]46-44در تکنیکهاي مبتني بر Ray Tracing
يا به عبارت ديگر دنبال کنندهي منحني ،وقتي بخشي از يک
شي توسط سنجنده مشاهده ميشود ،با اين تکنیکها سنجنده
را در محدودهي نزديک به شي نگه ميدارند [ .]47اين روشها
براي کالس خاصي از اسکنرها که محدودة اسکن کوچکي دارند.
استفاده شدهاند [ .]48روش تعقیب منحنيها بیشتر در مورد
خروجي دستگاههايي که بهصورت خطي پروفیلبرداري ميکنند،
استفاده ميشوند .اين تکنیک بهطور گسترده در سیستمهاي
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بندي کرد .از جمله اين روشها ،روش ابتدايي و اولیه ايست که
در زيرمجموعه گروه پلیگون مبنا قرار گرفته و از اطالعات
پیوستگي و نرمال سطوح براي يافتن لبهها استفاده ميکند .در
اين روش با طبقهبندي نرمال سطوح يک مجموعه از لبهها روي
تصوير تعريف ميشود و با يک فرآيند نازکسازي خطوط داراي
ويژگيهاي مشخص تولید ميشوند [ .]91در توسعه اين روش
تقريبي از انحناي میانگین و انحناي گوسین با بهکارگیري
عملگرهاي هندسي ديفرانسیلي گسسته استفاده شده است
[ .]94معموال در اين روشها شبکههاي گسسته براي بهدست
آوردن هندسه ديفرانسیلي استفاده ميشود و به خاطر پیچیدگي
محاسباتي انتخاب بهینه نیستند .از طرف ديگر ،بسیاري از اين
روشها نیازمند معرفي اطالعات نقاط گوشه و تصوير آنها در
صفحات برازش داده شده هستند.
در روشهاي نقطه مبنا ،هر نقطه از ابرنقاط را نسبت به
همسايگانش و با استفاده از آنالیز مولفههاي اصلي مورد ارزيابي
قرار گرفته و مقادير ويژه و ماتريس کورولیشن براي تعیین
احتمال لبه بودن آن نقطه مورد استفاده قرار ميگیرد [ .]28در
اين روش امکان ويژه بودن يک نقطه با استفاده از آنالیز
کووريانس همسايگان محلي آن نقطه ارزيابي شده است .با تغییر
شعاع همسايگي براي آن نقطه چارچوبي طراحي شده است که
در خصوص دادههاي داراي نويز نیز بتوان از آن استفاده کرد .از
اين روش براي تعیین نقطه گوشهاي ،مرزي و تغییر شیب نیز
استفاده شده است [ .]27اما مشکل اصلي روشهاي نقطه مبنا
آن است که اطالعات قطعي در مورد بردار نرمال و پیوستگي
سطح وجود ندارد [.]92
با وجود همه روشهاي مطرح شده ،يک روش ابتکاري براي
استخراج نقاط ويژه از روي تصاوير فاصله که از ابرنقاط بدست
ميآيند ،مطرح شده است .مبناي اين روش آن است که در
تصوير فاصله ،تغییر ناگهاني مقدار يک پیکسل نشاندهنده تغییر
عارضه است [ .]23بهعبارت ديگر هنگامي که در پیکسلهاي
تصوير فاصله که کنار هم هستند اختالف شديد وجود دارد،
بیانگر آن است که دو عارضه با فاصلههاي متفاوت روبروي
دستگاه قرار گرفتهاند .با استفاده از اين نکته ميتوان مرزي بودن
هر پیکسل را نسبت به همسايگانش در تصوير فاصله ارزيابي
کرد .براي اين کار الزم است مراحل زير طي شود:
 اتخاذ يک روش اکتشافي براي تعیین فاصله سه بعدي
نقاط همسايه هم در داخل يک مرز تعريف شده

روشهاي استخراج لبه نواحي پنهان در فضاي دوبعدي و ابرنقاط
سهبعدي است .از همین رو در ادامه تحقیقات پیشین در اين
زمینهها بیشتر تشريح ميشود.
 .2.7استخراج لبهها در تصویر دو بعدی
در حوزة پردازش تصاوير رقومي ،اپراتورهاي مختلف استخراج
لبه توسعه پیدا کردهاند .اين اپراتورها را ميتوان در قالب سه
دسته اصلي روش هاي خطي ،غیرخطي و بهترين برازش منحني
عنوان کرد [ .]22شیوة مرسوم در شناسايي لبهها با استفاده از
روشهاي خطي محاسبه اختالف شدت درجات خاکستري است.
تقريب گسسته از مشتق اول در يک امتداد مشخص سادهترين
حالت اين روشهاست .در [ ]29طبقهبندي اپراتورهايي که
استفاده متداولتري در زمینه استخراج لبه از تصاوير دوبعدي
دارند در پنج گروه انجام شده است .دسته اول شامل اپراتورهاي
کالسیک همانند  Sobelو  Prewittهستند که از مشتق اول در
يک امتداد استفاده ميکنند .دسته دوم ،از مشتق مرتبه دوم
استفاده ميکنند که نظیر اپراتورهاي الپالسین از مشتق مرتبه
دوم در يک امتداد خاص استقاده ميکنند .دسته سوم ،آنهايي
هستند که با ترکیب فیلترهاي گوسین و الپالسین ارائه شدهاند.
دسته چهارم ،مواردي هستند که ابتدا با نرم کردن تصوير تأثیر
نويز را کاهش و امتداد لبهها را نیز در شناسايي آنها در تصوير
دوبعدي در نظر ميگیرند .اپراتورهاي شناخته شدهاي نظیر
 Cannyجزء اين دسته محسوب ميشوند .گروه پنجم نیز شامل
عملگرهايي هستند که روي تصاوير رنگي عمل ميکنند و
خودشان در سه بخش روشهاي ترکیبي ،روشهاي گراديان
چندبعدي و روشهاي برداري مطرح شدهاند .هر يک از اين
روشها مزايا و معايب خاص خود را دارند .حساسیت به نويز،
دقت باال در تشخیص صحیح لبهها ،سادگي و يا پیچیدگي
محاسباتي ،استفاده از احتماالت براي يافتن لبهها و تشخیص
موقعیت و امتداد لبهها در تصوير مواردي هستند که در استفاده
از الگوريتمهاي مختلف بايستي به آنها توجه نمود .در اين مقاله
الگوريتم  Cannyمورد استفاده قرار گرفت.
 .2.2استخراج لبهها در ف ای سه بعدی
فضاي محاسباتي در اين مقاله به نوعي ابرنقاط سه بعدي حاصل
از برداشت دستگاه لیزراسکنر زمیني است .از اينرو ،منظور از
استخراج لبهها نیز شناسايي لبهها در اين فضاي سه بعدي است.
در حوزه پردازش ابرنقاط روشهاي استخراج ويژگي را ميتوان
در دو گروه پلیگون مبنا [ ]26-24و نقطه مبنا [ ]23-27دسته
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 محاسبه امتیاز براي هر نقطه با توجه به احتمال
قرارگیري در ماکزيمم فاصله سه بعدي درنظر گرفته
شده در مرحله قبل
 تصمیمگیري در خصوص نوع مرز با توجه به معیارهاي
مرزي درنظر گرفته شده
 غربالگري نقاط انتخابي به منظور انتخاب نقاط مرزي
صحیح روي تصوير
در اين مقاله اين فرآيند با عنوان  Range Border Detectorبر
روي تصوير فاصله بدست آمده از برداشت دستگاه لیزراسکنر
زمیني به کار گرفته شد.
استفاده از روش تشخیص لبههاي دوبعدي به تنهايي چون متاثر
از شرايط تصويربرداري و سايهها در محوطه است ،منجر به
تشخیص لبههاي واقعي نخواهد شد .اين مساله منجر به تشکیل
نواحي پنهان غیرواقعي خواهد شد .از سوي ديگر روشهاي
استخراج لبه در فضاي سهبعدي نیز توانايي تشخیص همه
لبههاي نواحي پنهان را ندارد .لذا در روش پیشنهادي با استفاده
از ترکیب نقاط لبهاي بهدنبال تشکیل نواحي پنهان صحیح تر در
فضاي اسکن با استفاده از دستگاه لیزراسکنر زمیني هستیم.
الگوريتم  Cannyبه منظور استخراج لبه از روي تصوير دوبعدي
شدت بازگشتي مورد استفاده قرار گرفت .از سوي ديگر روش
 Range Border Detectorبراي ابرنقاط سه بعدي مد نظر قرار
گرفت .ترکیب مطرح شده قابلیت استخراج مرز نواحي پنهان در
ابرنقاط سه بعدي را دارد .لذا ميتوان به اين شیوه در عملیات
برداشت توسط دستگاه لیزراسکنر زمیني هزينه کار زمیني را
کاهش داد و از سوي ديگر در بحث پردازش ابرنقاط و اطالعات
جمعآوري شده با کاستن از حجم دادهها ميتوان سرعت
محاسبات را افزايش و هزينه محاسباتي را نیز کم کرد.

 .3.1برداشت اطالعات

دستگاه ليزراسکنر زمينی
پارامترهای اسکن

ابرنقاط

تصویر شدت بازگشت

تصویر فاصله

 .3.2استخراج لبه

Range Border Detector

Canny

لبه عوارض در ف ای سه بعدی
لبه عوارض در ف ای دو بعدی

 .3.3ترکيب لبه ها

ترکيب لبه های استخراج شده

نواحی پنهان ابرنقاط

شکل  :9نمودار الگوريتم پیشنهادي

 .3روش پيشنهادی

 .3.7برداشت اطالعات

دستیابي به اطالعات نواحي پنهان مستلزم آگاهي از مکانیزم
برداشت ،پردازش و تولید اطالعات از دستگاههاي لیزراسکنر
زمیني است .در اين قسمت روش پیشنهادي در اين مقاله
تشريح شده است .بهطور کلي ميتوان برداشت اطالعات،
استخراج لبهها و ترکیب لبههاي استخراج شده در دوفضاي
دوبعدي و سهبعدي را به عنوان مراحل اساسي يافتن نواحي
پنهان مطرح کرد .شکل  ،9نمودار کلي شیوه پیشنهادي را نشان
ميدهد .در ادامه به تشريح هر يک از اين مراحل پرداخته شده
است.

دستگاه لیزر اسکنر زمیني ،مختصات نقاط اطراف استقرار خود
را در قالب سیستم مختصــات کروي خود اسکنــر ،که با عنوان
( )Scanner's Own Coordinate Systemشناخته ميشود و
ميکند .شکل ،4
نقطهاي درون دستگاه است؛ برداشت 

مبدا آن
موقعیت نقطه  Aرا به صورت شماتیک در اين سیستم مختصات
ميدهد   , ,   .مختصات کـروي نقطه  Aو
را نشان 
  x, y, z مختصـات کارتزيـن آن ميباشد .رابطه ( ،)4ارتباط
ميدهد.
میان مختصات کارتزين و کروي براي يک نقطه را نشان 
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x   cos  cos 

 .4نرخ خطاي پايین ،به عبارت ديگر ،لبههاي موجود در تصوير
کسلهايي هم که
بايستي به درستي شناسايي شوند .پی 
لبه نیستند به اشتباه به عنوان لبه انتخاب نشوند.
 .2موقعیت پیکسلهاي لبه نیز بايستي به درستي تعیین شوند.
بهعبارت ديگر ،فاصله میان پیکسلهاي واقعي لبه و
پیکسلهايي که توسط الگوريتم شناسايي شدهاند بايستي
مینیمم باشد.
 .9در تصوير ،براي هر لبه تنها يک اثر بايستي شناخته شود.
براي تشريح چگونگي پیادهسازي روي تصوير دوبعدي خروجي
دستگاه ،خالصه مراحل روش  Cannyبهمنظور شناسايي لبه
تصوير مد نظر قرار گرفته است .اين مراحل عبارتند از :
 .4ابتدا بهمنظور کاهش اثر نويز ،فیلتر گوس بر روي تصوير
اعمال ميشود.
 .2با استفاده از گراديان تصوير ،شدت لبه عوارض بهدست ميآيد.
اين مرحله با استفاده از اپراتورهاي  sobelو محاسبه مقدار رابطة
( ،)2به عنوان «شدت لبه» قابل دستیابي است.

y   cos  sin 

()4

z   sin 
Z
A




Y


X

شکل  :4سیستم مختصات  SOCSو موقعیت يک نقطه برداشت شده
توسط دستگاه RIEGL VZ-6000

پارامترهاي مختلف دستگاه شامل مقدار افزايش زاويه در صفحه
افق و قائم ،حداقل و حداکثر فاصله مورد قبول براي ثبت
مختصات سه بعدي ،تراکم نقاط ثبت شده حین انجام عملیات
اسکنینگ توسط اپراتور دستگاه تعیین ميشود .با توجه به
عوارض موجود در محدوده اسکن ،جنس آنها و وضعیت
قرارگیري نسبت به نقطه استقرار دستگاه؛ در دادههاي
جمعآوري شده نواحي پنهان وجود خواهند داشت .در ادامه
براي رسیدن به نواحي پنهان موجود چگونگي و روش ترکیب
اطالعات مطرح ميشود.

()2

)E (x, y)  Gx (x, y)  Gy (x, y

 .9امتداد لبه از رابطة ( ،)9محاسبه ميشود.
() 9

)G y (x, y
)Gx (x, y

  tan 1

 .4امتداد لبهها بر روي تصوير مشخص ميشوند .براي رديابي
لبهها در تصوير از تقريب امتدادها استفاده ميشود .به عنوان
مثال براي يک پیکسل اختیاري ،امتداد لبه تنها ميتواند چهار
حالت داشته باشد .حالت اول  ،   0براي همسايگيهاي غربي
و شرقي ،حالت دوم  ،   90براي همسايگيهاي شمالي و

 .3.2استخراج لبه

جنوبي ،حالت سوم  ،   45براي پیکسلهاي همسايه واقع در

با توجه به نمودار الگوريتم پیشنهادي در شکل  ،9هدف در اين
مقاله شناسايي نواحي پنهان با اسفاده از ترکیب نقاط لبه
عوارضي است که توسط دو الگوريتم  Cannyو ديگري الگوريتم
 Range Border Detectorمشخص شدهاند .مکانیزم عملکردي
اين الگوريتمها به صورت خالصه بهصورت زير است.
اگرچه تحقیقات در زمینه فیلترهاي شناسايي کننده لبه در
يتوان روش  Cannyرا از جمله
تصاوير رقومي ادامه دارد ،اما م 
يترين شیوههاي مطرح تا کنون که به صورت همه جانبه
منطق 
يکند ،عنوان کرد [ .]99 ,92روش  Cannyسعي دارد
عمل م 
سه معیار کلیدي زير را براي شناسايي لبه برآورده سازد.

شمال شرقي و جنوب غربي و در حالت پاياني    135براي
پیکسلهاي همسايه واقع در جهات شمال غربي و جنوب شرقي
آن پیکسل است .با اين حالتها مقدار  محاسبه شده در
مرحله قبل روي تصوير تقريب زده ميشود.
لبهها انجام مي-
 .5حذف غیر ماکزيممها بعد از شناسايي امتداد 
شود .خروجي اين مرحله تصويري است که لبهها به صورت
خطوط بسیار باريک روي آن مشخص شده اند.
کسلهاي باقیمانده
 .6پس از تکمیل پنج مرحله قبلي ،بررسي پی 
يشود .روش Canny
براي مشخص کردن لبههاي واقعي انجام م 
براي اين منظور ،استفاده از دو حد آستانه ،يکي مینیمم و
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ديگري ماکزيمم است .نتیجه اين بررسي به روش  Cannyبه-
يشود:
صورت زير تعیین م 
 اگر  E(x, y)  T1باشد ،پیکسل مورد بررسي لبه نیست.
 اگر  E(x, y)  T2باشد ،پیکسل مورد بررسي لبه است.
 اگر  T1  E(x, y)  T2پیکسل مورد بررسي لبه محسوب
يشود مگر در حالتي که مسیري میان اين پیکسل و
نم 
پیکسلي که بدون شرط (حالت  ) E(x, y)  T2برقرار باشد.
تصوير شدت برداشت شده توسط دستگاه ،به اين شیوه مورد
پردازش قرار گرفته و مختصات نقاط لبه عوارض که براي مرز
نواحي پنهان بودن کانديد هستند؛ مشخص ميشود.
الگوريتم آشکارساز فاصـله مـرز عـوارض بـر روي تصـوير فاصـله
تشکیل شده از ابر نقاط برداشت شده ،عمل مـيکنـد .ايـن روش
که در مقاالت [ ]23 ,42پیشـنهاد شـده اسـت؛ اخـتالف فاصـله
شديد و يا بهعبارت ديگر اختالف میان مقدار پیکسلهاي مجـاور
در تصوير فاصله را به عنوان تغییر عارضـه و وجـود مـرز در نظـر
ميگیرد .اين شاخص در مقايسه با روشهاي شناسايي کننده لبه
که متأثر از نويز ،زاويه برخورد و بردار نرمال هستند ،از حساسیت
کمتري برخوردار است .در تصوير فاصله ،پیکسلها را ميتـوان در
سه دسته مورد نظر طبقهبندي کرد .دسته اول ،نقاط مـرزي کـه
روي عارضه بوده و توسط دستگاه ديده شدهاند .دسـته دوم ،مـرز
سايهها که به عبارتي روي پس زمینه بوده و به نـوعي بـه نـواحي
پنهان متصل هستند .دسته سوم ،نقاط پنهـان کـه در خـط ديـد
دستگاه قرار نگرفته و به عبارتي اطالعات آنها موجـود نیسـت .بـا
توجه به اين دسته بندي مراحل زير بـراي طبقـهبنـدي مرزهـاي
يافته شده به اين روش استفاده ميشود.
 .4آماده سازي :تشکیل تصوير فاصـله بـا اسـتفاده از پارامترهـاي
اسکن و ابرنقاط برداشت شده
 .2انتخاب فاصله مشخص :اين فاصله معیاري اسـت بـراي اينکـه
نقاط همجواري که فاصلهشان در ابرنقاط از ايـن حـد کمتـر
است ،روي يک سطح قرار ميگیرند.
 .aبراي هر پیکسـل بـا مختصـات  Px, yدر تصـوير فاصـله و

 .9میانگین گیري يا نرم سـازي :عملگـر میـانگینگیـري بـر روي
مقادير امتیازهاي چهارگانه هر پیکسل اعمال مـي شـود کـه
نتیجه نهايي مرزهاي پیوسته را نتیجه دهد و به عبـارتي بـر
مقادير نويزي غلبه شود.
 .4معیار مرزي بودن :يـک حدآسـتانه بـراي انتخـاب نقـاط مـرز
انتخاب ميشود.
 .3.3مکانيزم ترکيب اطالعات لبهها دو بعدی و سه بعدی
شکل  ،5فرآيند ترکیب لبههاي بدست آمده در مراحل استخراج
لبه را نشان ميدهد .همانطور که در اين شکل مشخص است،
براي اين انجام اين کار  9مرحله در نظر گرفته شده است.
تشکیل تصوير فاصله از ابرنقاط برداشتي و استخراج لبه با
استفاده از الگوريتم  ،Cannyيافتن نقاط لبه با استفاده از
الگوريتم  Range Border Detectionو نگاشت نقاط لبه در
فضاي ابرنقاط سهبعدي اين امکان را فراهم ميکند که نقاط
لبههاي متناظر را مقايسه و نواحي پنهان را تشکیل داد.
مراحل ترکيب لبه های دوبعدی و سه بعدی

یافتن نقاط لبه در تصویر شدت دوبعدی به روش
Canny

یافتن نقاط لبه در تصویر فاصله با استفاده از الگوریتم
Range Border Detection

مقایسه نقاط لبه متنا ر و تشکيل نواحی پنهان

2

3

شکل  :5مراحل اصلي ترکیب لبههاي دوبعدي و سه بعدي

شکل ( ،)6فرآيند ترکیب لبههاي استخراج شده را نشان
ميدهد .همانطور که در اين شکل مشخص است .در ابتدا
تصوير شدت انرژي بازگشتي از سطح عوارض بهعنوان يک
تصوير دوبعدي تشکیل ميشود .الگوريتم  Cannyروي آن اعمال
و نقشه لبههاي دوبعدي از روي آن استخراج ميگردد .در ادامه
کار براي تمامي پیکسلها يک آزمايش صورت ميپذيرد .در
صورت لبه نبودن ،آن پیکسل جزء پس زمینه در نظر گرفته
شده و در غیر اين صورت ،متناظر موقعیت پیکسل در فضاي
ابرنقاط بررسي ميشود که آيا با  Range border detectorنیز به
عنوان لبه انتخاب شده است يا خیر؟ اگر جواب اين پرسش نیز
مثبت باشد ،در اين صورت اين نقطه به عنوان نقطه مرز ناحیه
پنهان لحاظ خواهد شد و در غیر اين صورت نقطه مرز ناحیه

مجموعه همه پیکسلهاي همسايهاش n1, n2 , n3 ,..., ns 
2

که درون يک مربع با شعاع  sو  Piدر مرکـز آن قـرار دارد،

فاصــله ســهبعــدي  d1, d2 , d3 ,..., ds2 از پیکســل

1

Px, y

محاسبه ميشود.
 .bبراي هر پیکسل تصوير فاصله چهار امتیاز کـه بـه عبـارتي
میزان احتمال مرزي بودن آن را در راستاهاي بـاال ،پـايین،
چپ و راست را نشان ميدهد ،محاسبه ميشود.
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ميکند .در عملیات برداشت انجام شده ،يازده پارامتر براي هر
نقطه برداشت و توسط دستگاه ثبت شد .اين يازده پارامتر
عبارتند از :شماره نقطه ،مختصات  ،xمختصات  ،yمختصات ،z
فاصله ،زاويه  ، زاويه  ، سه پارامتر مربوط به مقادير رنگي
 ،RGBمقدار  Intensityيا همان شدت انرژي بازگشتي.
پیادهسازي روش پیشنهادي به منظور يافتن نواحي پنهان در
محیط برنامهنويسي  Matlabانجام گرفت .برنامه نوشته شده،
ابتدا خروجي دستگاه که حاوي اطالعات موقعیت و رنگ نقاط
است را بهعنوان ورودي دريافت ميکند .در جدول ،4
مشخصات فني دستگاه مورد استفاده براي جمعآوري داده آمده
است.
در جدول ( )2نیز ،پارامترهاي تنظیم شده براي دستگاه هنگام
برداشت را نشان ميدهد .دستگاه لیزر اسکنر عالوه بر اطالعات
مختصات سهبعدي ،شدت انرژي بازگشتي از سطح و همچنین
تصوير رنگي عوارض اطراف را نیز توسط دوربین خود ثبت
يکند .بنابراين در پايان اين مرحله دو دسته اطالعات يکي
م 

پنهان نخواهد بود .پس از تعیین نقاط لبه نهايي به اين ترتیب،
ميتوان محدودههايي را که بهعنوان نواحي پنهان بوده و به
عبارتي در ديد مستقیم دستگاه نبودهاند؛ مشخص خواهد شد.
 .9پيادهسازی و آزمون روش پيشنهادی
در ادامه ،روش پیشنهادي براي يافتن نواحي پنهان با استفاده از
اطالعات برداشت شده از دستگاه لیزر اسکنر زمیني بر روي يک
مجموعه داده پیادهسازي شده است .دادههاي جمعآوري شده
توسط دستگاه و مکانیزم عملکردي آن در مراحل قبل تشريح و
الگوريتمهاي مورد استفاده در اين مقاله نیز تبیین شدهاند.
دادههاي مورد استفاده در اين مقاله در محوطة دانشکده
نقشهبرداري دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي اخذ
شدهاند .محوطهاي که براي اسکن مدنظر قرار گرفت محوطه
زمین والیبال و اطراف آن وسعتي تقريبي  8111متر مربع (411
متر ×  81متر) دارد .دستگاه لیزراسکنر زمیني در هنگام
برداشت اطالعات براي هر نقطه پارامتراي مختلفي را ثبت

تصویر شدت دو بعدی

ابرنقاط سه بعدی

الگوریتم Canny
تشخي

نقشه لبه های دو بعدی

مقادیر مرزی فاصله

نقشه لبه های سه بعدی

خیر
آیا پيکسل مورد نظر لبه است

پيکسل ) P(x,yلبه است.

پيکسل ) P(x,yلبه نيست.

پيکسل مورد نظر پ

زمينه

بله

خیر

بله

? )(x,y)=(X,Y

پيکسل مورد نظر جزء عارضه

مرحله نهایی

تشکيل نقشه نواحی پنهان

شکل  :6فرآيند ترکیب لبههاي دو بعدي و سه بعدي استخراج شده بهمنظور تشکیل نواحي پنهان
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صورت T2=0.2 ،T1=0.1

الگوريتم  Cannyدر مورد اين شکل به
انتخاب شدند .در شکل  ،49تصوير فاصله و لبههاي استخراج
شده از آن را نشان ميدهد .لبههاي استخراج شده روي تصوير
فاصله با استفاده از الگوريتم  Cannyو با در نظر گرفتن
پارامترهاي انتخابي  T2=0.1 ،T1=0.001نشان داده شده است.

مختصات سه بعدي عوارضي که در خط ديد دستگاه قرار گرفته
اند و ديگري تصاوير شدت و همچنین رنگي که به صورت
دوبعدي ثبت شده اند .اين اطالعات به صورت فايل متني که در
 44ستون قرار گرفته و هر سطر اطالعات يک نقطه برداشت
شده توسط دستگاه را نشان ميدهد.
بخشي از برنامه براي ايجاد تصاوير رنگي ،شدت و فاصله از روي
اطالعات نقاط مختلف اختصاص دارد .خروجي اين بخش از
برنامه در اشکال مختلف نشان داده شدهاند.
شکل  ،7تصوير رنگي اخذ شده توسط دوربین دستگاه لیزراسکنر
زمیني و شکل  ،8تصوير شدت را در محوطه دانشکده مهندسي
ژئودزي و ژئوماتیک دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي را
نشان ميدهد .شکل  ،3تصوير فاصله تشکیل شده در ايستگاه
يدهد .در اين شکل ،قسمتي
برداشت را به صورت کلي نشان م 
از محدوده کلي براي درک بیشتر انتخاب شده و به صورت
بزرگنمايي نشان داده شده است.
شکل  ،41يکي از تصاويراخذ شده دستگاه را از نقطه استقرار
يدهد .سطح سه ساختمان
براي قسمت بزرگنمايي شده نشان م 
که در فواصل متفاوت نسبت به لیزر اسکنر قرار گرفتهاند؛ نیز در
اين تصوير مشخص است .شکل  ،44ابرنقاط برداشت شده
دستگاه را نشان ميدهد.
شکل  ،42قسمتي از تصوير شدت و لبههاي استخراج شده با
استفاده الگوريتم  Cannyرا نشان ميدهد .پارامترهاي انتخابي

جدول  :4مشخصات فني دستگاه LMS-Z360I
کالس لیزر مورد استفاده

کالس 4

مینیمم فاصله

 4متر

ماکزيمم فاصله

 211متر

قدرت تفکیک

 5میلیمتر

دقت اندازه گیري فاصله
اندازه گیري يکه :
میانگین اندازه گیري ها:

 42میلیمتر
 6میلیمتر
 961 در افق و  31 در قائم

میدان ديد
قدرت تفکیک زاويه

1/1125

تعداد نقاط اندازه گیري در ثانیه

حداکثر تا  42111نقطه

طول موج مورد استفاده

مادون قرمز نزديک

عرض شعاع لیزر

 2میلي راديان

جدول  :2مشخصات اسکن ايستگاه
زاویه 
زاويه شروع

زاویه 




0

زاويه شروع

50

زاويه پايان

360

زاويه پايان

139.8

مقدار افزايش زاويه

0.12
3000

مقدار افزايش زاويه

0.12

تعداد نقاط

750

تعداد نقاط

شکل  : 7تصوير رنگي اخذ شده توسط دوربین دستگاه
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شکل  :8تصوير شدت

شکل  :3تصوير فاصله (باال) ،قسمتي از تصوير فاصله که براي نمايش بهتر لبههاي استخراج شده انتخاب شده (پايین)

شکل  :44ابرنقاط سه بعدي ،قسمتي از منطقه مربوط

شکل  :41يکي از تصاوير اخذ شده توسط دستگاه از نقطه اسکن

شکل  :42تصوير شدت و لبه هاي استخراج شده روي آن
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نمودار مساحت نواحي مختلفي که داراي مساحت بیش از 21
مترمربع دارند و توسط روش ترکیبي مشخص شدهاند؛ نشان
داده شده است.
نتايج حاصل از پیاده سازي روش پیشنهادي روي داده مورد
استفاده در اين تحقیق نشان ميدهد؛ با ترکیب اطالعات لبه در
تصوير شدت و فاصله ،نواحي پنهان پیدا شده متفاوت خواهد
بود .هم تعداد و هم مساحت نواحي که روشهاي مطرح شده
روي ابرنقاط محدوده برداشت شده بهدست آوردهاند؛ در اغلب
موارد باهم يکسان است .آنچه که اهمیت پیدا ميکند ،آن است
که در مورد دقتهاي باالتر و يا بهعبارت ديگر مواردي که به
پوشش بهتري براي برداشت عوارض الزم باشد ،روش پیشنهادي
مفید خواهد بود.

شکل  :49تصوير فاصله و لبه هاي استخراج شده از آن

با در اختیار داشتن اين پارامترها نقاط انتخاب شده بهعنوان لبه
عوارض در مراحل قبل با هم ديگر ترکیب ميشود .به عبارت
ديگر براي هر نقطه از آنجا که مختصات آن وجود دارد ،متناظر
آن در فضاي سه بعدي نیز مشخص است.
نقاط روي لبه ها با توجه به معیارهاي مختلفي همچون فاصله،
تعداد همسايگان موثر براي محاسبه فاصله و میانگین مقادير
فاصلهها و همچنین معیار مرزي بودن آنها در تشکیل خطوط
لبه در نظر گرفته ميشوند.
جدول ( ،)9تعداد و مجموع مساحت نواحي پنهان بهدست آمده
به سه روش استفاده از لبه تصوير شدت ،استفاده از لبه تصوير
لبه و همچنین روش ترکیبي پیشنهادي را نشان ميدهد.
مجموع مساحتها براي سادگي نمايش بهصورت عدد صحیح
گرد شده و بر حسب مترمربع محاسبه شدهاند .در شکل ()44

جدول  :9تعداد و مجموع مساحت نواحي پنهان بدست آمده
روش یافتن نواحی پنهان



استفاده از لبه تصوير فاصله

روش ترکیبي پیشنهادي







استفاده از لبه تصوير شدت

تعداد نواحی پنهان

46

4942

73

4879

65

4743

شکل  :44نمودار وضعیت نواحي پنهان مشخص شده توسط روش ترکیبي با مساحت بیش از  21مترمربع
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ميشود روشهـاي رايـج لبـههـاي عـوارض را بـه اشـتباه
شناسايي کنند .در اين روش اين مسائل مرتفع ميشود.
 تناظريابي میان نقاط لبههاي فضاي تصوير شدت ،رنگي با
ابرنقاط سه بعدي با برداشتهاي دستگاه به سـادگي قابـل
انجام است.
با وجود اين مزايا ،روش پیشنهادي معايب زير را نیز داراست.
 بــه دلیــل پیچیــدگي محــل برداشــت ،وجــود درختــان و
عوارضي که هدف برداشت آنها نبوده است؛ لبههاي اضافي
تولید شدهاند.
 از آنجا که در ترکیب لبهها تنها تناظريـابي بـا اسـتفاده از
مختصــات مســطحاتي نقــاط انجــام گرفتــه اســت .برخــي
اطالعات به خاطر در نگرفتن مختصـات ارتفـاعي نقـاط از
دست رفته است.
همانطور که در جدول ( )9نشان داده شده است ،در مورد
دادههاي مورد استفاده در اين مقاله ،روش ترکیبي  65ناحیه
پنهان که در مجموع مساحتي برابر با  4743مترمربع دارند ،را
مشخص کرد .اغلب اين نواحي مساحتهاي کمتر از  21مترمربع
دارند و تنها  24مورد از آنها داراي مساحت بیش از  21مترمربع
بوده است و در شکل ( )44وضعیت مساحت نواحي پنهان
بدست آمده نیز مشخص شده است.
براي ادامه و پیشرفت در تشخیص لبه سهبعدي ،بايستي ارزيابي
و بهینهسازي روش پیشنهادي در مورد سطح صحت و دقت آن
مورد تحقیق بیشتري قرار گیرد .براي از بین بردن عدم
هماهنگي بین لبه دوبعدي و دادههاي ابر نقاط با توجه به
محدوده دقتهاي مختلف از نقاط لبه ،اطالعات رنگ نیز مي-
تواند به کار گرفته شود .همچنین پیشنهاد ميشود ،از روشهاي
استخراج تطبیقي توسعه يافته براي افزايش سرعت و دقت
استخراج لبه نیز استفاده شود .به عنوان مثال استخراج لبه در
فیلم ها و بهطور همزمان ادغام آنها در ابر نقاط و نمايش نتايج
اين تلفیق اطالعات براي دستیابي به لبههاي واقعيتر مطرح
است.

 .6جمع بندی و نتيجه گيری
در اين مقاله ،سعي بر اين بوده است که با استفاده از ترکیب دو
نوع داده مختلف به اطالعات صحیح مربوط به لبه عوارض براي
شناسايي نواحي پنهان دست پیدا کنیم .بررسي مزاياي مختلف
روشهاي مطرح در فضاي دوبعدي تصوير و ابر نقاط سهبعدي
منجر به انتخاب الگوريتم  Cannyدر فضاي دوبعدي و انتخاب
روش  Range Border detectionدر فضاي ابر نقاط شد .هر يک
از اين الگوريتمها بهدقت مورد بررسي و واکاوي قرار گرفت.
پارامترهاي مختلف موثر بر هرکدام مورد دقت نظر واقع شد.
پیادهسازي آنها در مورد اطالعاتي که توسط لیزراسکنر زمیني
جمعآوري ميشود ،انجام شد .انتخاب پارامترهاي مربوط به هر
يک از اين روشها روي نتیجه نهايي بدست آمده تاثیر دارد .از
اينرو ،براي انتخاب صحیح پارامترها و حد آستانهها سعي بر اين
بود که با توجه به شناختي که از محدوده برداشت وجود داشت،
اين کار صورت بگیرد .ايجاد يک فرآيند مناسب براي تشخیص
نواحي پنهان با توجه به روش پیشنهادي امکانپذير است.
مکانیزم معرفي شده ،با توجه به چگونگي عملکرد دستگاه در
حین برداشت زمیني انجام گرفت .مقادير مختلف پارامترها و
حدود آستانهها بر نتیجه فرآيند ترکیب هم اثرگذار است.
در مقايسه با هر دو روش استخراج لبه به صورت دوبعدي و سه
بعدي ،روش پیشنهادي به دلیل ترکیب هر دو نوع اطالعات،
لبههاي منطقيتر را شناسايي ميکند .بديهي است ،اين روش
لبه عوارض را در فضاي سه بعدي و دوبعدي به خوبي باهم
ترکیب ميکند .اگرچه ممکن است که بهدلیل پیچیدگيهاي
هندسي موجود در محیط برخي موارد نیز ،به صورت اشتباه به
عنوان لبه انتخاب شوند .نکته ديگري که در اينجا اهمیت پیدا
ميکند ،دقت متفاوت استخراج لبه در فضاي دوبعدي و سه-
بعدي است .همین نکته يکي از عواملي است که باعث ميشود
که لبه به صورت صحیح در اين روش ترکیبي تشخیص داده
نشود.
روش پیشنهادي اطالعات لبههاي فضاي دوبعدي و سه بعـدي را
با همديگر ترکیب ميکند .با استفاده از اين روش موارد زير قابـل
دستیابي است:
 اطالعات سهبعدي ثبت شـده توسـط دسـتگاه لیزراسـکنر
حفظ ميشود.
 لبههـاي معقـول بیشـتري نسـبت بـه روشهـاي معمـول
استخراج ميشود.
 وجود سايهها و شرايط نوري تصويربرداري در محل موجب

سپاسگزاری
به رسم ادب و احترام ،از کلیه عوامل و کسـاني کـه بـه نـوعي در
اجراي اين کار موثر بوده اند؛ به خصوص آقـاي مهنـدس محسـن
میري و آقاي مهندس ضیاء ديلمـيپـور کـه شـرايط جمـعآوري
دادههاي اين تحقیق را فراهم نمودند؛ تقدير و قدرداني ميشود.
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