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 چکیده 

برای نقشه برداری زمینی در بسیاری از کاربردهای عمرانی، مهندسی و محیطی بهه کهار گرهتهه     1داده های لیدار
به طور عمومی اولین کار ( از داده های لیدار کاری چالش برانگیز است. 2DSMمیشود. آنالیز مدل رقومی سطح )

برای ابر نقاط لیدار، جداسازی نقاط زمینی از غیر زمینی برای آماده سازی برای کالسه بندی است. در این مقاله 
ارائه شده است. یک روش نظارت نشده برای جداسازی اشیاء زمینی از زمین لخت با استفاده از ممان های آماری 

 یداری و کارایی روش برای کاربردهای تجاری را به وضوح نشان میدهد.نتایج ارائه شده در این مقاله پا
 

 DTMابر نقاط لیدار، چولیدگی، ممان های آماری، روش نظارت نشده،  :های كلیدیواژه

 

 مقدمه -3
در سالهای گذشته، لیدار به عنوان روشی قابل اعتماد و دقیق برای کاربردهای تجاری و عمهومی شهناهته   

بعهدی شههری، مدلسهازی سهیل و نقشهه       3شده است. کاربردهای عمومی لیدار شهامل جنگدهداری، بازسهازی    

ن سهنجنده و  هاصهده ی بهی  برداری راه ها میباشد. با نصب یک سنجنده ی لیدار روی یهک پدهت ههرو ههوایی     

زمانی که یک پالس لیزر الزو دارد تا هاصده ی بین سنجنده و عارضهه را پیمهایش کنهد    عوارض با اندازه گیری 

مکمل به مها در موقعیهت و توجیهه اطالعهات بهه       4INS ، همراه با 3GPSاندازه گیری میشود. یک گیرنده ی 

 دست آمده کمک میکند. 

تولید شده از ابر نقاط لیهدار   DSMاغدب اوقات، اولین کار جداسازی عوارض زمینی از غیر زمینی از یک 

داده های لیدار تا کنون پیشنهاد شده است. بر اسها  پیشهنهاد آقایهان     5روشهای زیادی برای هیدترینگ است.

Vosselman  وMass  هیدترینهگ  : [11]یگهردد گروه طبقه بندی م 4هیدترینگ به  روشهای  2212در سال

                                                
Detection And Ranging LIght 

Digital Surface Model 

Global Positioning System  

nertial Navigation SystemI 

Filtering 
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و هیدترینگ بهر مبنهای    [9]8، هیدترینگ بر مبنای سطح[1]7، متراکم سازی پیشرهتی[7]6بر مبنای مورهولوژی

  .[12]910بخش بندی

به صورت نظارت نشده با مطالعه ی رهتهار برههی از   بعضی از محققان الگوریتمهایی پیشنهاد کرده اند که 

و  [4]2226و همکهاران در سهال    Bartelsپارامترهای آماری کار هیدترینگ داده های لیدار را انجاو میدهنهد.  

Bartels  وWei  را بهر اسها  آنالیزههای     12الگهوریتم تهوازن چولیهدگی    [2]و[4] 2212و  2226در سالهای

و همکهاران در سهال    Bao رض زمینی و غیر زمینی از هم بود.ارتفاعی معرهی کردند که قادر به جداسازی عوا

 کشهیدگی   شدادند. در ایهن الگهوریتم، همه    مورد بررسی قرار 11ابر نقاط را بر اسا  تغییرات کشیدگی 2227

 .  [12]12برای جداسازی نقاط زمینی و غیر زمینی به کار رهته است

 

 

  

 روش شناسي بخش بندی -2

 زمینهپیش   -2-3
مطرح شده اسهت بیهان میکنهد کهه انهدازه گیریههای        [6]6و همکاران Dudaقضیه ی حد مرکزی که توسط 

ممکن است توزیهع   اشیاء غیر زمینی طبیعی از یک توزیع نرمال تبعیت میکنند. بنابراین، هرض اول اینست که

کهه بهاقی میماننهد نقهاط زمینهی       ههاو لیهدار، نقهاطی    نرمال را دچار مشکل کنند، و با حذف آنها از داده های

 برای تایید این هرضیات اندازه گیریهای معنی دار به منظور توصیف صحیح توزیع ابر نقاط الزو است.   هستند.

. این ممان هها  [8]( به ترتیب ممان سوو و چهارو حول میانگین میباشدku( و کشیدگی)skچولیدگی)از آمار، 

 هرمول وار هواهند آمد.در ادامه به صورت 

درجه ی تقارن حول میانگین را نشان میدهد. اگر چولیهدگی برابهر بها صهفر باشهد تقهارن توزیهع را        چولیدگی 

  چولیدگی به صورت زیر بیان میگردد: گویاست.

(1) 

میهانگین    انحهراف معیهار و    میباشهد.   کهه   isتعداد کل نقاط لیدار  Nدر این معادله، 

 حسابی میباشد. انحراف معیار و میانگین حسابی طبق معادالت زیر محاسبه میگردند:

(2) 

 

(3) 

                                                
Morphological filtering 

Progressive densification 

Surface based filtering 

Segmentation based filtering 

Balancing algorithm Skewness 

Kurtosis  
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نشهان   ممان چهارو اندازه گیری دنباله ی توزیع را به عهده دارد و به ناو کشیدگی شناهته میشود. کشهیدگی 

درجه ی غدبهه ی قدهه    و [12]12میدهد که داده ها نسبت به توزیع نرمال تا چه اندازه ناهموار یا صاف هستند

 نمایش میدهد و به صورت زیر بیان میشود: ،را در توزیعحول میانگین ها 

(4) 

 

مقادیر منفی چولیدگی نشان میدهد که داده ها به سمت چپ چولیده شده اند و مقادیر مثبت چولیهدگی داده  

 .[12]12ها به سمت راست را نشان میدهد

نشهان دهنهده ی دره هاسهت. ههر چهه مقهدار        3نشان دهنده ی قده ها و کمتر از  3مقادیر کشیدگی بیشتر از 

 .[12]نزدیکتر باشد نمایانگر صاف و هموار بودن بیشتر منطقه است 3کشیدگی به 

توزیع نرمال با چولیدگی و کشیدگی به ترتیب کوچکتر و بزرگتر از توزیع نرمال نشهان   مثالهایی از تابع 1شکل 

 .[5]5میدهد

 

 
. در باال، دو مثال از تابع توزیع نرمال نشان داده شده است)منحنی های قرمز(. سمت چپ دارای چولیدگی کمتر و سمت راست بیشتر 1شکل 

در سمت  3در سمت چپ و کشیدگی کمتر از  3از توزیع نرمال را نشان میدهد. در زیر، دو مثال از توابع توزیع نرمال با کشیدگی بیشتر از 

 ان میدهد. منحنی های سبز توزیع نرمال را نشان میدهد. راست را نش
 

میباشد. اگر در یک نمونهه قدهه    2و چولیدگی  3مشاهده میشود برای توزیع نرمال کشیدگی  1در جدول 

میشود. در صهورتیکه در یهک    2و چولیدگی عددی بیشتر از  3ها غدبه داشته باشند کشیدگی عددی بیشتر از 

 را نشان هواهد داد. 2و چولیدگی کمتر از  3داشته باشند کشیدگی کمتر از نمونه دره ها غدبه 

 

 
 اندازه گیری توزیع 1جدول 

 توزیع نرمال غلبه ی دره ها غلبه ی قله ها خصوصیت توزیع

 Sk>0 Sk<0 Sk=0 چولیدگي

 Ku>3 Ku<3 Ku=3 كشیدگي
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 توازن چولیدگي -2-2
از مکان نسبی نقهاط   ،اندازه گیریهای آماری توزیع لیدار کار میکند.الگوریتم پیشنهادی روی توازن توزیع نقاط 

مرتب شده باشهند. لهذا تکنیهک     DSMمستقل هستند، بنابراین الزو نیست که نقاط به صورت منظم در یک 

پیشنهادی هارغ از نوع داده ای هم روی ابهر نقهاط قابدیهت کهارایی دارد و ههم روی داده ههای گریهد شهده. از         

آنجاییکه که چولیدگی و کشیدگی هر دو هصوصیات توزیع ابر نقاط را بیان میکننهد لهذا میتواننهد بهه عنهوان      

ر کنند. در این الگوریتم بخش بنهدی نظهارت نشهده، چولیهدگی     ضابطه ی نهایی در الگوریتم بخش بندی رهتا

 معیاری برای توصیف چگونگی توزیع ابر نقاط انتخاب میگردد. 

کار میکنهد: ابتهدا چولیهدگی ابهر      1الگوریتم بخش بندی به ناو توازن چولیدگی شناهته شده و طبق الگوریتم 

مشاهده شد قده هها غدبهه دارنهد. در ایهن      1در جدول همانطوریکه باشد  2نقاط محاسبه میشود. اگر بزرگتر از 

حالت بزرگترین مقادیر ابر نقاط حذف شده و بعنوان نقاط شی ای طبقه بندی میگردند. برای جداسهازی تمهاو   

باشهد. در نهایهت نقهاط     2نقاط زمینی از غیر زمینی این مراحل تا جایی تکرار میشود که چولیهدگی بیشهتر از   

 اط به زمین تعدق دارند.باقیمانده در ابر نق

 

 : توازن چولیدگی1الگوریتم 

 

 بارگزاری ابر نقاط لیدار 

While  باشد؛  2چولیدگی بیشتر ازDO 

 طبقه بندی مقادیر ماکزیمم را به عنوان نقاط شی ای
End While 

 ذهیره سازی نقاط زمینی و شی ای

 

یعنهی داده ههای    DSMاز  12nDSMبعد از جداسازی نقاط زمینی و غیر زمینی از ابر نقاط لیدار یهک  

 طبق معادله ی زیر تخمین زده میشود: 13DTMاصدی و یک 

(5) 

 

 نتایج و بحث -1
ابر نقاط لیدار، نقاط زمینی از نقاط غیر زمینهی جهدا شهده و یهک     روی  1با انجاو و پیاده سازی الگوریتم 

DTM  یک  5تشکیل میشود. بر طبق معادله یnDSM     محاسبه شده و هضاهای هالی ماننهد جاههایی کهه

بهه   DTMاشیا زمینی به طور موهقیت آمیزی حذف شده اند با استفاده  از نقاط همسایه درونیابی میشوند تها  

 سطح واقعی زمین نزدیک و نزدیکتر گردد.

رت در کشهور آلمهان   اشهتوتگا  الگوریتم توازن چولیدگی روی ابر نقاط هاو لیدار که از منطقهه ی شههری   

 تهیه شده است اجرا شده و نتایج هیدترینگ کامال رضایت بخش است.  

                                                
Normalized Digital Surface Model 

Digital Terrain Model 
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سهاهتمانها بها    بهی از منطقه ی شهری چالش برانگیهز اشهتوتکارت بها ترکی    DSMقسمتی از  a-2شکل 

تصویر ماهواره ای همان منطقهه را کهه بها اسهتفاده از       b-3شکل  اشکال مختدف و اشیاء دیگر را نشان میدهد.

بها تعهداد   همان منطقه ی شهری هیدترینگ   c-3شکل  تهیه شده است را  نشان میدهد.14نرو اهزار گوگل ارث

شکل بر می آید که تقریبها تمهاو سهاهتمانها بهه طهور      زیادی ساهتمان و پوشش گیاهی را نشان میدهد که از 

 صحیحی از زمین لخت جدا شده اند. رنگ سبز زمین لخت و رنگ قرمز ساهتمانها را نشان میدهند.

 
 

 
DSM   (a) 

 

 
(b) تصویر ماهواره ای تهیه شده با نرو اهزار گوگل ارث 

                                                
Google earth 
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(c) اشیاء زمینی 

 .تهیه شده با استفاده از نرو اهزار متدب لیدار از منطقه ی شهری اشتوتگارت آلمان. بخش بندی زمینی از داده های 2شکل 

 

نیز پروهیل قطر  4در شکل ( تهیه شده از هروجی نقاط را نشان میدهد. DTMمدل رقومی زمینی) 3شکل 

DTM .نشان داده شده است که تغییرات ارتفاعی در این پروهیل مشخص است 

 

32512450 32512500 32512550

5401350

5401400

5401450

5401500

5401550

 
 زمینی منطقه. مدل رقومی 3شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 3131اردیبهشت  -همایش ملي ژئوماتیك و یکمین  بیست

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
100

150

200

250

Distance along profile
 

 . پروهایل قطر مدل رقومی منطقه4شکل 

 نتیجه گیری -4
در این مقاله یک الگوریتم بخش بندی نظارت نشده بهه نهاو تهوازن چولیهدگی بهرای جداسهازی عهوارض        

زمینی از غیر زمینی پیشنهاد شده است. کار کردن روی داده های اصدی و هاو و درونیابی نشده از مزایای این 

اب می آید چرا که دقت داده های جمع آوری شده در باالترین سهطح باشهد. در ایهن روش بهرای     روش به حس

مشخص شدن نحوه ی توزیع نقاط از ممان های آماری استفاده شهده اسهت. نتهایج ارائهه شهده در ایهن مقالهه        

ههای تجهاری بهه    گویای دقت باال و قابل قبول این الگوریتم میباشد. الگوریتم توازن چولیهدگی قابدیهت کاربرد  

 دلیل موثر بودن و آسانی اجرا را دارد. 
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