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بازرسي از خطوط انتقال برق با استفاده از روشهای سنتي و مرسوم دارای معايبي از قبیل سرعتپايین ،احتمال آسیبديدگي نیروی
متخصص و هزينه باال ميباشد .لذا با توجه به توسعه فنّاوریهای اخذ اطالعات ازجمله لیدار و ظهور پهپادهای باقابلیت حمل سنجندههای
مختلف ميتوان اين بازرسيها را با دقت و سرعت بیشتری انجام داد و از معايب روشهای سنتي و مرسوم کاست .هدف اين پژوهش ارائه
روشي کارا و خودکار برای بازرسي خطوط انتقال برق با استفاده از ابر نقاط است  .روش پیشنهادی اين پژوهش دارای پنج مرحله ميباشد که به
شرح ذيل مي باشد :ابتدا در مرحله اول پیشپردازشهايي شامل حذف نويز بر روی ابر نقاط صورت گرفته و سپس در مرحله دوم ابر نقاط
فیلتر شده و به دو بخش نقاط زمیني و غیر زمیني تقسیم شده است ،در مرحله سوم ويژگيهايي از ابرنقاط استخراج گرديده است و در چهارم
نیز طبقهبندی چند کالسه ابر نقاط با استفاده از ويژگي های مرحله قبل صورت گرفته است که برای تحلیلهای مکاني مرتبط با خطوط انتقال
برق بسیار حائز اهمیت است ،در مرحله پنجم نیز ابرنقاط خطوط انتقال برق به صورت سه بعدی استخراج گرديده اند .بهرهگیری از روش لیزر
مبنا و استفاده از ويژگيهای نقطه مبنا ،دقت طبقهبندی ابر نقاط و دقت شناسايي خطوط انتقال برق را افزايش داده است .دقت روش
پیشنهادی اين پژوهش ،در مجموعه داده اول که از منطقه شهری اخذشده و دارای ويژگي طیفي نیز ميباشد ،برابر  %19/10دقت کلي
طبقهبندی و  % 18/81دقت شناسايي خطوط انتقال برق ميباشد و مجموعه داده دوم که از منطقه خارج شهری بوده و فاقد ويژگيهای طیفي
است ،برابر  %10/88دقت کلي طبقهبندی و  % 19/81نیز دقت شناسايي خطوط انتقال برق ميباشد.
کلید واژهها  :استخراج خطوط انتقال برق ،ابر نقاط لیزر اسکنر ،کالسهبندی جنگل تصادفي ،استخراج ويژگي.
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طي چن د س ال گذش ته ،عالق ه ب ه توس عه پرن ده
ه دايت پ ذير از راه دور (پهپ اد) ب رای کاربرده ای
گسترده ،به طور قابل مالحظهای رشد پیداکرده است .ب ه
همین دلیل شناسايي ،مديريت و پايش خط وط انتق ال
برق با استفاده از پهپاد ها يکي از موض وعات پرطرف دار
بین محققان قرارگرفته اس ت[ .]19از طرف ي س کوهای
زمیني همچون لیزر اسکنر متحرک نی ز ب رای من اطق
شهری با ساختار هندسي پیچیده بسیار مورد بحث قرار
گرفته است .در اين زمینه محققان فراواني با استفاده از
سکوهای هوايي و زمیني نسبت به بررسي سیستم ه ای
انتقال خطوط برق اقدام نموده اند[ .]9از ديدگاهي ديگر
با توسعه حسگرها ،روشهای تص وير مبن ا و لی زر مبن ا
پديد آمدند .ازجمله اين روش ها مي توان ب ه روش ه ای
فتوگرامتری هوايي نظی ر تص ويربرداری ه وايي و لی زر
اسکنر هوايي و روشهای برد کوتاه نظیر تص ويربرداری
زمیني و لیزر اسکنر متحرک اش اره نم ود ک ه هرک دام
مزايا و معايب خاص خود را دارند .ب ر اس اس مطالع ات
انجام شده در اين زمینه ،تقسیم بندی در اين پ ژوهش
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انرژی برق به عنوان يک ي از پراهمی تت رين من اب
انرژی نقش مهمي در تأمین آسايش ،رف اه ،پیش رفت و
توس عه جوام بش ری دارد ،ازاي نرو بازرس ي خط وط
انتقال برق ب رای شناس ايي و برط رف ک ردن خط رات
پنهان به خصوص برای مناطق شهری و روستايي بس یار
مهم و ضروری است[1و  .]2ت أمین پیوس ته و مطم نن
ب رق مس تلزم بازرس ي دورهای از تجهی زات و خط وط
انتقال برق است .از طرفي برخ ي از خط وط انتق ال در
من اطقي ص عبالعب وری مانن د ک وهه ای ن اهموار،
گسترشيافته اند که درنتیجه کار بازرسي آنه ا دش وار
ميشود[ .]3نظارت و مديريت زيرس اخته ای خط وط
انتق ال ب رق ي ک مؤلف ه اساس ي در م ديريت من اب
الکتريکي است .پايش و مديريت بهین ه خط وط انتق ال
برق به دلیل اهمیت بااليي ک ه ان رژی ب رق در آب اداني
کشور دارد مستلزم بهکارگیری ابزارهای کارآم د و ب روز
ميباشد[.]8
بر اساس مطالعات انجامش ده ،شناس ايي و بازرس ي
خطوط انتقال برق در روشهای سنتي دارای س رعت و
دقت کم و مستلزم بهکارگیری نیروی انساني و پرداخت
هزينههای فراوان ميباش د .در مقاب ل اس تفاده از لی زر
اسکنرها کمک ميکند تا بهصورت مستقیم ابر نقاطي با
دقت باال از خطوط انتقال برق جم آوری نمايیم و اي ن
بازرسيها را با سرعت و دقت بیشتری انجام ده یم و از
معايب روشهای س نتي بک اهیم [ 9 ،0و  .]9همچن ین
بعد از شناسايي خطوط انتقال برق ميتوان حريم ايم ن
اي ن خط وط را مش خص نم وده و از سوااس تفادهه ا و
خطرات پیشرو جلوگیری نمايیم [.]8
ازآنجاييکه عمده نقاط دادههای لیدار را در من اطق
شهری ،نقاط غیرزمیني نظی ر س اختمانه ا و درخت ان
تشکیل ميدهند ،لذا اس تخراج خودک ار نق اط خط وط
انتقال برق با دقت و سرعت از ابر نقاط لیدار ،فرآين دی
پیچیده ميباشد .بن ابراين ،توس عه روشه ای کارآم د،
سري و خودکار برای استخراج خطوط برق از دادهه ای
ابر نقطه لیدار ي ک موض و مه م و پرطرف دار در ب ین
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محققان اين عرصه قرارگرفته است[.]9
روشهای متداول فتوگرامتری ب رای اس تخراج خط وط
انتقال برق شامل سه روش کلي ميباشد که اولین روش
تبديل هاف 1و خوشهبندی 2بر مبنای پ ردازش تص اوير
دو بعدی ب وده [29 ،20 ،28و  ]29و دوم ي آنالیزه ای
آم اری اب ر نق اط ب ر مبن ای ارتف ا  ،ت راکم ي ا تع داد
پالس های لیزر اسکنر و غیره ميباش د[22 ،21و  ]23و
در نهايت سومین روش طبقه بندی نظارت شده مبتن ي
بر ويژگيهای هندسي حاصل از ابر نقاط است[21 ،28و
 .]31در اي ن پ ژوهش از روش ن وين و خودک ار
طبق هبن دی نظ ارت ش ده ،مبتن ي ب ر الگ وريتمه ای
يادگیری ماشین(جنگل تصادفي) ب ه منظ ور شناس ايي
خطوط انتقال برق از ابر نقاط استفاده شده است.

تشخخص س سخخه بخخخدی نتخخل انتدخخال بخخر در ابرندخخا
محمد باقر محمدی مددم و همکاران

بر اساس حسگر مورد استفاده شامل دو گروه مي باش د
که تحقیقات با سکوی مجهز به دوربین (تصوير مبن ا) و
تحقیقات با سکوی مجهز به حسگر لیدار (لیزر مبن ا) را
پوشش ميدهد.
 -1-2تحقیقات مبتنی بر تصاویر هوایی (تصویر مبنا)
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هیی ان گ اين و همک اران ( )2119شناس ايي و
مدلسازی خطوط انتقال ب رق را در س ه مرحل ه انج ام

 -2-2تحقیقات مبتنی بر لیدار (لیزر مبنا)
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سونگ و لي ( )2118به مزايای تش خیص خط وط
انتقال برق از تصاوير مرئي نسبت به تصاوير مادونقرم ز
و تصاوير ماهوارهای اشاره کردهاند .در اين مقاله با توجه
به اين که از دوربینه ای م ادونقرم ز ب رای تش خیص
خطوط انتقال برق با دقت باال به دلی ل اخ تالف دم ای
کمتر بین خطوط ب رق ،پ سزمین ه و همچن ین وج ود
مناب جذب گرما و ساط کننده آن در محیط ،نميتوان
اس تفاده ک رد ب ه هم ین دالي ل از تص اوير مرئ ي،
الگوريتم های فیلتر مورفولوژی 1و فیلت ره ای گوس ین2
برای شناسايي خطوط انتقال برق استفاده نم ودهان د .از
جمله معايب اين روش عدم استخراج سه بعدی خطوط
انتقال برق و همچنین عدم استفاده از يک طبق هبن دی
کننده مي باشد[.]1
فنگ تین و همکاران ( )2110بهوسیله يک دوربین
مرئي ،شناسايي و دنبال کردن خطوط انتقال ب رق را در
طي دو مرحله انجام دادهاند ،ک ه ابت دا ب ر روی تص وير
پردازشهايي صورت گرفته تا لبههای خطوط اس تخراج
شود و در مرحله بعدی ب ااس تفاده از الگ وريتم تب ديل
هاف و ويژگي موازی ب ودن خط وط انتق ال ب رق ،اي ن
خطوط را از لبهها جداس ازی و مش خص نم ودهان د .از
جمله معايب اي ن پ ژوهش ع دم شناس ايي س هبع دی
خطوط و احتمال تش خیص اش تباه خط وط ب ه دلی ل
وجود نويز ف راوان در تص اوير و شناس ايي تنه ا ک الس
خطوط انتقال برق اشاره نمود[.]11
يان گ ژان گ و همک اران ( )2119ب ا اس تفاده از
دوربین مرئي و تصويربرداری استريو نسبت به شناسايي
موقعی ت خط وط انتق ال ب رق ،م دلس ازی خط وط و
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همچنین تشخیص موانعي که ب ر س ر راه اي ن خط وط
وجود دارد اقدام نمودهاند .در اين مقاله ابت دا اس تخراج
لبهها با استفاده از فیلترهای مورفولوژی صورت گرفته و
بعد از آن با استفاده از لبههای شناس اييش ده ،خط وط
انتقال ب رق را اس تخراج نم ودهان د و خط رات و موان
خطرآفرين در اطراف خطوط انتق ال ب رق را شناس ايي
کردند .از جمله معايب اين روش نیز ميت وان ب ه ع دم
شناسايي سهبعدی خطوط انتقال برق و همچنین ضعف
در تولید ابر نقاط از خطوط انتق ال ب رق ب ا اس تفاده از
روش تصوير مبنا و استفاده از مدلسازی برای شناسايي
صحیح کابل برق اشاره نمود[.]11
الکساندر و همکاران ( )2118با استفاده از دورب ین
مرئ ي روش ي ب رای بازرس ي خط وط انتق ال ب ا روش
جستجوی مبتني بر دايره ارائه دادن د .در اي ن پ ژوهش
ابتدا قبل از انجام اين فرآيند ،3دو مرحله پیشپ ردازش
انجام ميدهند .ابتدا با استفاده از الگوريتم کني 8لبهه ا
استخراج شده و سپس از فیلتر ه دايتکنن ده ب رای ب ه
دس ت آوردن جه ت زواي ای لب هه ای اس تخراجش ده،
استفادهشده است .ازجمله معايب اين پژوهش م يت وان
به پیچیدگي روش پیادهس ازی و ع دم اس تفاده از ي ک
طبقهبندی کننده و عدم اس تخراج س هبع دی خط وط
انتقال برق اشاره نمود[.]12
بر اساس مطالعات انجام شده شناسايي س هبع دی و
مدلسازی خطوط انتقال برق در روشه ای مبتن ي ب ر
تص اوير دارای فرآين د دش وار م يباش د و شناس ايي
دوبعدی آن نیز به دلیل وجود نويز فراوان در پس زمینه
تصاوير اخذش ده توس ط پهپ اد نی از ب ه پ ردازشه ای
پیچیده و متعددی است و در برخي مناطق نیز احتم ال
تشخیص اشتباه و خطا وجود دارد.

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
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Support-vector machine

Height Density Segmentation

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.6.8

1

2

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.2.75

دادند .ابتدا نقاط مسیر خطوط انتق ال ب رق اس تخراج و
جداسازی خطوط انتقال ب رق از اي ن نق اط ب ر اس اس
معیارهايي مانند اختالف ارتفا ش یب ،زاوي ه و س پس
استخراج خطوط انتقال ب رق ب ا اس تفاده از س ه فیلت ر
ارتفاعي ،فضای حجمي و ترکیب سايزوشکل انجام ش ده
است ،که با برازش خطوطي سهبعدی بهصورت عم ودی
و افقي به خطوط برق شناسايي شده فرآين د اس تخراج
سه بعدی اين خطوط انجام شده است .از جمله معاي ب
اين روش ميتوان به استفاده از ح د آس تانه ارتف اعي و
عدم کارايي الگوريتم در مناطق شهری ب ا ت راکم ب االی
ابر نقاط در اطراف خطوط انتقال برق اشاره نمود[.]1
يانگج ان وان اه و همک اران ( )2119روش
نیمهخودک اری را جه ت شناس ايي و بازرس ي خط وط
انتقال برق در قالب چهار مرحله ارائه دادند .ابت دا نق اط
کانديدای خط را مشخص کردند و بع د از آن اس تخراج
ويژگي همسايه نقاط را انجام دادهاند و سپس اس تخراج
ويژگي ساختاری و جهت مسیر را مشخص نم ودهان د و
در پايان طبقهبندی نظارت شده 1را انجام داده و ارزيابي
نموده ک ه دق ت اي ن روش نس بت ب ه برخ ي روشه ا
افزايش يافته و زمان کل پردازش نیز کاهشيافته است.
ازجمله معايب اين روش نیز ميتوان به طبقهبندی ت ک
کالسه و پیچیدگي روش پیادهسازی اشاره نمود[.]18
چي چن و همکاران ( ،)2118ب ه منظ ور اس تخراج
خطوط انتقال برق ،م دل س ازی و همچن ین شناس ايي
خطراتي که در اطراف اين خطوط وجود دارد ،روش ي را
در سه مرحله اصلي ارائه دادند .ابتدا ابر نق اط زمین ي و
غیرزمیني را با استفاده از حدآستانه ارتفاعي جداس ازی
م ينماين د و س پس از فیلتره ای خوش هبن دی ب رای
تقسیمبندی عوارض خطي بهمنظور شناسايي اب ر نق اط
غیرزمیني استفاده نمودهاند .در مرحله بعد با استفاده از
روشهای رياض ي ،خط وط س هبع دی را ب ه اب ر نق اط
غیرزمیني برازش ميدهند ت ا موقعی ت خط وط انتق ال
برق مشخص گردد و در پاي ان نی ز بع د از ترکی ب اب ر

نق اط طبق هبن دیش ده نس بت ب ه تش خیص ع وارض
ب اقيمان ده اط راف خط وط انتق ال ،اق دام نم وده و
ناهنجاریهای اطراف کابل برق را شناسايي کردهان د .از
جمله معايب اين روش ميتوان به عدم اس تفاده از ي ک
طبقهبندی کننده مناسب و همچنین عدم ک ارايي اي ن
روش به دلیل استفاده از حد آستانه ارتفاعي در من اطق
شهری (نزدي ک ب ودن عوارض ي همچ ون س اختمان و
درخت به خطوط انتقال برق) اشاره نمود[.]9
ژوژان ش ن و همک اران ( ،)2118جه ت اس تخراج
خودکار خطوط انتقال برق فشارقوی از ابر نقاط حاص ل
از پهپاد روشي را پیشنهاد نمودند .در اين مقاله ابتدا ب ا
استفاده از يک حد آستانه نسبت به جداسازی و تفکیک
ابر نقاط زمیني و غیرزمیني اق دام نمودن د و س پس ب ا
استفاده از روش قطعهبندی تراکم ارتفاعي 2در ابر نق اط
غیرزمیني خطوط انتقال ب رق را شناس ايي م ينماين د.
اين روش قطعهبن دی ت راکم ارتف اعي ب ه اي ن ص ورت
مي باشد که چنانچه تراکم ابر نقاط بیش تر از ي ک ح د
معین باشد ،اين ابر نقاط نشاندهنده دکلها ميباشند و
اگر کمتر از حد معین باشد نشاندهنده خط وط انتق ال
برق است .از جمله معايب اين روش م يت وان ب ه ع دم
استفاده از ويژگيهای طیفي جهت افزايش دقت طبق ه-
بندی و طبقهبندی تک کالسه اشاره نمود ].[32
کلیه روشهای شناسايي خطوط انتقال برق مذکور،
دارای دقت خوبي است ول ي روش پیش نهادی در اي ن
پژوهش ،با راه کاری سادهت ر و دقت ي بهت ر ارائ ه ش ده
است که از ويژگيهای طیفي و هندسي جهت شناسايي
خطوط انتقال برق ،استفاده شده است .ب دين منظ ور از
يک طبقهبندی کننده چند کالس ه به ره گرفت ه ش ده
است که برای تحلیلهای مکاني مرتبط با خطوط انتقال
برق بسیار حائز اهمیت اس ت .همچن ین به رهگی ری از
روش لیزر مبنا و استفاده از ويژگيهای نقطه مبنا ،دقت
طبقهبندی ابر نقاط و دقت شناسايي خطوط انتقال برق
را افزايش ميدهد.
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استخراج ويژگيها از ابر نقاط انجامشده است .در ادام ه
نیز طبقه بندی ابر نقاط به منظ ور تش خیص س هبع دی
خطوط انتقال برق ص ورت گرفت ه اس ت .در ش کل ()1
دياگرام کلي روش پیشنهادی آورده شده است.

 -3روش پیشنهادی
روش پیشنهادی اين پژوهش دارای پنج مرحله مي
باشد :ابتدا پیشپردازشهايي شامل حذف نويز ب ر روی
ابر نقاط صورت گرفته ،سپس ابر نقاط فیلتر ش ده و ب ه
دو بخش نقاط زمیني و غیرزمین ي تقس یم و بع دازآن،
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شکل  :1دیاگرام کلی روش پیشنهادی

 -1-3پیشپردازش ابر نقاط
در برخي مواق پس از برداشت ابر نقاط بهوس یلهی
لیزر اسکنر ،برخي نقاط با فاصله از ابر نقاط پیوسته قرار
دارند که نويز محسوب ميشوند و در انجام پردازشهای
مراحل بعدی باعث ايجاد خطا ميشوند به همین دلیل
ابتدا با استفاده از روش حذف آماری ن ويز ( 1)SORک ه
يک روش برای حذف نقاط با تراکم کم و با فاصله زي اد
نسبت به ساير نقاط مي باشد ،نسبت به ح ذف نويزه ا،
اس تفاده ش ده اس ت .اي ن روش ب ا اس تفاده از مق دار
میانگین فاصله و تعداد نقاط و انح راف معی ار 2ص ورت
گرفته است[ .]31به منظ ور اف زايش س رعت در انج ام
پردازشهای مراحل بعدی بايد از حجم ابر نقاط کاس ته
شود .به همین دلیل از روش فیلتر کردن ابر نقاط ب رای

بعد از انجام پیشپردازشها فیلتر ک ردن اب ر نق اط
صورت ميگیرد ،که هدف شناسايي ابر نقاط غیرزمین ي
و جداسازی ابر نقاط زمیني از ابر نقاط غیرزمین ي م ي-
باش د .ب رای اي ن منظ ور از الگ وريتم س ياساف3
استفادهشده است[.]10
اي ن روش مبتن ي ب ر ش بیهس ازی فرآين د س اده
فیزيکي است ک ه اگ ر ب ر روی اب ر نق اط ي ک روک ش
انعطافپذير قرار داده شود ،اين روکش به دلیل گرانش
ميافتد و با فرض اينکه روکش به اندازه کافي نرم باش د
تا به سطح زمین مماس شود ،شکل نهايي ،روکش مدل

1

2 Standard

)Cloth Simulation Filter (CSF
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3
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)Statistical Outlier Removal (SOR
)Deviation (SD

 -2-3فیلتر کردن ابر نقاط

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.6.8

استخراج نقاط غیر زمیني و حذف نقاط زمیني استفاده
ش ده اس ت ک ه در بخ ش دوم روش پیش نهادی
پیادهسازی شده است.

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1399

رقوميسطح 1ميباشد .با اين حال اگر زمین ابتدا وارونه
شود و روکش را بر روی آن ق رار ده یم ،ش کل نه ايي،
روکش مدلرقوميزمین 2ميشود.
اين روش در مناطق با تغییر ش یب ناگه اني نظی ر
من اطق کوهس تاني ،عملک رد خ وبي نداش ته و ب رای
عملکرد بهتر بايد در مناطق دارای شیب ناگهاني قطع ه
قطع ه ش ده و س پس روش س ي اس اف ب ه ص ورت
جداگانه برای هر قطعه اعمال شود.

همسايگي معین ميباشند و با توجه به همسايههای
يک نقطه ،ميتوان رفتار هندسي نقطه با توجه به
همسايگي را برآورد نمود].[19
رابطه()1



T





1 k
ˆ Ai  Aˆ Ai  A
k i 1

Cx 

k

 Aˆ  arg minبیانگر
در رابطه فوق   Ai  A 
a
i 1

يکي از مراحل مهم طبقه بندی ابر نق اط ،اس تخراج
ويژگ ي از اب ر نق اط م يباش د .در اي ن تحقی ق ب رای
استخراج ويژگي  ،از دو ن و ويژگ ي طیف ي و هندس ي
استفاده شدهاس ت ک ه ويژگ يه ای طیف ي در ص ورت
وجود رنگ برای ابر نق اط امک ان استخراجش ان وج ود
دارد.
 -1-3-3استخراج ویژگی هندسی
از جمله ويژگيهای هندسي ميتوان به ويژگيهای
کوواريانس ،3ويژگيهای ارتفاعي و ...اشاره نمود .ويژگي
کوواريانس از مقادير ويژه 8حاصل از تنسور ساختار
سهبعدی 0محاسبه ميشوند] .[10برای محاسبه ويژگي
کوواريانس برای يک نقطه مثل  xابتدا باي د K
نزديکترين همسايه  Fx  A1 , A2 , A3 ,..., Ak گرفته
شود که در اين تحقیق از الگوريتم  Kنزديکترين
همسايه  9استفاده شده است] .[10برای محاسبه تنسور
ساختار سهبعدی (  ) C xاز رابطه ( )1استفاده شده
است .مقادير ويژه هر نقطه از ماتريس تنسور ساختار
سهبعدی محاسبهشده و به ترتیب از بزره به کوچک
مرتب ميشوند (  .) 1  2  3  0ويژگيهای
کوواريانس توصیف کننده شکل هندسي نقاط در يک

 -2-3-3استخراج ویژگی طیفی
ابر نقاط حاصل از لیزر اسکنر در صورت مجهز بودن
به دوربین عکسبرداری دارای طیف رنگي خواهند بود
که اطالعات طیفي باعث افزايش دقت طبقهبندی
ميشود[ .]19به همین منظور در ابر نقاط مجموعه داده
اول از تصاوير برای ايجاد ويژگي طیفي استفادهشده
است .ويژگيهای طیفي به دودسته ويژگي طیفي
مبتني بر همسايگي و ويژگي طیفي حاصل از

1

)Principal Component Analysis (PCA

7

8 Roughness
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)Digital surface model (DSM
)Digital terrain model (DTM
3 Covariance Features
4 Eigenvalues
5
3D Structure Covariance Tensor
)6 K-Nearest Neighbor (KNN
2
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 -3-3استخراج ویژگی

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.6.8

مختصات مرکز همسايهها ميباشد  K .نشاندهنده
تعداد همسايههای يک نقطه ميباشد A i .نیز مختصات
همسايههای نقطه  iام است .عالوه بر ويژگيهای
کوواريانس از سه ويژگي ارتفاعي نیز استفاده شده است
که در جدول ( )1نشان دادهشده است [.]19
ويژگي هندسي خط ي ب ودن مخ تص عارض هه ای
خطي همچون خطوط انتقال برق ميباش د ک ه در اي ن
تحقیق بسیار حائز اهمیت است .اين ويژگي با توجه ب ه
تراکم نقاط يک عارضه نسبت به عوارض ديگر و همانند
آنالیز مولفه اصلي ،9عوارض خطي را متم ايز م يکن د.
ويژگي هندسي برنامهري زی ش ده  ،می زان ص افي ي ک
سطح را توصیف ميکند و وابسته به مق دارزبری 8م ي-
باشد .اين ويژگي ،اشیاا مسطح و اش یاا حجم ي مانن د
سقف ساختمانها در مقابل درختان را متمايز ميکن د.
ويژگي هندس ي تغیی رات س طح بی انگر واري انس ي ک
سطح م يباش د ک ه اش یای حجم ي را از س اير اش یاا
متمايز ميکند.
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از الگوريت م  Kنزديکترين همسايگي استفادهشده
است[ .]19برای استخراج ويژگي طیفي ،از شاخصهای
پوشش گیاهي استفادهشده است که در جدول ()2
نشان داده شده است[.]18

شاخصهای پوشش گیاهي تقسیم ميشوند .برای
استخراج ويژگي طیفي مبتني بر همسايگي ،مطابق
ويژگيهای کوواريانس ابتدا برای هر نقطه K
نزديکترين همسايه انتخاب ميشود که در اين تحقیق

جدول  :1مجموعه ویژگیهای هندسی محاسبهشده

خطي بودن

1

ویژگیهای کوواریانس

پراکندگي
انحنا

3 1

3

3  1  2  3 

8

ناهمسانگرايي

 1  3  1

0

مجمو ويژگيها
تغییرات سطوح

ویژگیهای ارتفاعی
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برنامه ريزیشده

2

 1  2  1
 2  3  1

9

9

1  2  3
3

بیشتريناختالف z8

Z max  Z min

واريانس z1

 k

Z i  Z  k
 i 1

 k

Z i  k
 i 1 

میانگین z11

2 Planarity
3 Scatter
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1 Linearity

4

Curvature
Anisotropy
6 Sum of eigenvalues
7 Surface Variation
8 Max Z difference
9
Z variance
10 Mean Z
5
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1399  تابستان  شماره دوم سال هشتم

 مجموعه ویژگیهای طیفی محاسبهشده:2 جدول
 k

  Ri  k
 i 1 

1

 k

 G i  k
 i 1 

2

 k

  Bi  k
 i 1 

3

میانگین باند قرمز
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R G  B 

8

i 1
k

G

R G  B 

0

i 1
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ضريب باند سیز

k

B

R G  B 

9

R max  R min

بیشترين اختالف
9
باند قرمز

G max  G min

بیشترين اختالف
8
باند سبز

B max  B min

بیشترين اختالف
1
باند آبي

i 1

Green  Re d  Green  Blue 

Green  Re d  Green  Re d 
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ضريب باند قرمز

1

Mean R
Mean G
3 Mean B
4 R Ratio
5 G Ratio
6 B Ratio
7 Maximum R Difference
8 Maximum G Difference
9 Maximum B Difference
10
Green Ratio
11 Green Ratio vegetation index
2
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11

ضريب باند آبي

ضريب رنگ سبز

ضريب سبز شاخص
11
پوشش گیاهي

پوشش گیاهی

k

R

شاخصهای

میانگین باند آبي

ویژگیهای مبتنی بر همسایگی

میانگین باند سبز
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 -4-3طبقهبندی ابر نقاط به روش جنگل تصادفی

 -5-3محاسبه دقت طبقهبندی
برای ارزيابي دقت طبقهبن دی روش پیش نهادی در
اي ن پ ژوهش ابت دا ب هص ورت دس تي اب ر نقط ه
طبقهبندیشده است و به هر کالس برچسب مخص وص
خود داده شده است و سپس با استفاده از ماتريس ابهام
(درهمريختگي) 8دقت طبقهبندی محاسبه ميشود .اين
دقت ها شامل ،دقت تک تک کالسها 0و دقت فراخواني9
و ضريب  F1ميباشد که با اس تفاده از رواب ط ( 3 ،2و
 )8به دست ميآي د .ض ريب  Fمی انگین هارمونی ک9
1
دقت فراخواني و دقت تک تک ک السه ا م يباش د .در
اين روابط  8 TPنشاندهنده نقاطي اس ت ک ه ب هط ور
صحیح شناساييشدهاند 1 FP ،نیز نشاندهن ده نق اطي
است که به اشتباه شناساييشده و درنهاي ت  11 FNنی ز
نشانگر نقاط شناسايي نشده است.
رابطه()2

TP
TP  FP

precision 

رابطه()3

TP
TP  FN

رابطه()8

2 TP
2TP  FP  FN

recall 
F1 

Confusion matrix
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الگ وريتم جنگ ل تص ادفي در س ال  2111توس ط
ب رايمن 1ارائ ه گردي د ] .[11اي ن الگ وريتم ازجمل ه
الگوريتم های يادگیری دسته جمع ي 2م ي باش د ک ه ب ا
ترکیب نتايج خروجيهای چند طبقهبن دی کنن ده ،ب ه
يک طبقه بندی با نتايج بهتری دست مييابد ] .[21اي ن
نو طبقهبن دی در دو مرحل ه تش کیل يادگیرن دهه ا و
ترکیب آن ها برای ايجاد يک الگوريتم يادگیری ص ورت
ميگیرد .روشهای متفاوتي برای ترکیب خروج يه ای
طبق هبن دی کنن دهه ا موج ود م يباش د ک ه يک ي از
مرسومت رين اي ن روشه ا ،روش ریی اکثري ت 3اس ت.
برچسب نهايي هر کالس در الگ وريتم جنگ ل تص ادفي
توسط ریی اکثريت طبقه بندی کنندهها تعیین ميشود.
الگ وريتم جنگ ل تص ادفي ،ي ک طبق هبن دی کنن ده
دسته جمعي مبتني بر درخ ت اس ت .الگ وريتم جنگ ل
تصادفي ترکیبي از درختهای تصمیمگی ری اس ت ک ه
هر درخت تصمیم ،يک ریی ب رای اختص اص دادن ه ر
کالس به يک بردار ورودی را ارائ ه م يده د .در پاي ان
قانون ریی اکثريت به منظور اختصاص دادن هر نقطه به
يک کالس استفاده مي شود که بر اساس بیشترين ریيي
است ک ه از مجموع ه طبق هبن دی کنن دهه ا درياف ت
مي کنند .در شکل ( )2فرآيند طبقهبن دی ب ا الگ وريتم
جنگل تصادفي نشان داده شده است .درصد مشخصي از
نمون هه ای آموزش ي ک ه ب هص ورت تص ادفي انتخ اب
مي شوند برای آموزش هر درخت اس تفاده م ي ش وند و
درصد باقيمان ده از نمون هه ا ،ب همنظ ور ب رآورد دق ت
طبق هبن دی دادهه ای آموزش ي ،مورداس تفاده ق رار
ميگیرند .در اين الگوريتم ،تعداد درختان تصمیمگی ری
يک پارامتر قابل تغییر است .الگ وريتم جنگ ل تص ادفي
برای طبقه بندی ابر نقاط بسیار پرکاربرد اس ت و طب ق
تحقیقات صورت گرفته ،نتايج قابلتوجه و با دق ت ب اال

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

ارائه ميدهد ] .[19پس از استخراج بردار ويژگيها از ابر
نقاط ،الگوريتم جنگل تصادفي با استفاده از نمون هه ای
آموزشي ،آموزش داده شده است و همچنین نمونهه ای
آموزشي در تمامي منطقه مطالعاتي به ص ورت پراکن ده
انتخاب شده است تا الگوريتم جنگل تص ادفي ب ا دق ت
باالتری آموزش داده شود .در ش کل ( )3س اختار کل ي
روش پیشنهادی جهت طبقهبندی ابر نقاط با استفاده از
الگوريتم جنگل تصادفي نمايش دادهشده است.

4

5 Precision
6 Recall

Mean
True Positive
9
False Positive
10 False Negative
8

1

Breiman
Ensemble Algorithm
3 Majority Vote
2
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شکل :2دیاگرام فرآیند طبقهبندی با جنگل تصادفی

شکل :3ساختار کلی طبقهبندی ابر نقاط با روش جنگل تصادفی

 -4پیادهسازی و ارزیابی نتایج
روش پیش نهادی جه ت طبق هبن دی و شناس ايي
خطوط انتقال برق شامل پنج مرحله کلي م يباش د در
محل اول ابتدا الزم است نويزهای ابر نقاط را حذف و از
حجم ابر نق اط ب ا اس تفاده از روش زي ر نمون هب رداری
بکاهیم تا سرعت انجام پردازش مراح ل بع دی اف زايش
يابد .در مرحله دوم ابر نقاط فیلتر شده و به دو قس مت
ابر نقاط زمیني و ابر نقاط غیرزمیني تقسیم م يش ود و
در ادامه پردازشهايي بر روی ابر نقاط غیرزمیني انج ام
ميشود .در مرحله سوم که يکي از مراحل اص لي روش
پیشنهادی اين پژوهش است ،ويژگ يه ای اب ر نق اط را
استخراج مينمايیم و طبقهبندی ابر نق اط را ب ر اس اس
ويژگيهای استخراجشده انجام ميدهیم.
 -1-4مجموعه داده

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.6.8

شناسايي خطوط انتقال برق اقدام شده است .مجموع ه
داده اول از منطقه درياچه ماستین در آمريکا به وس یله
لیزر اسکنر متحرک اسنوپي سری آ 1اخذ شده است که
با اخذ همزمان تصاوير از منطق ه و ادغ ام آنه ا ب ا اب ر
نقاط ،ابر نقاط دارای ويژگيه ای طیف ي نی ز ش دهان د.
مجموعه داده دوم نیز توسط هگزاکوپتر دی ج ي ام 91
2ک ه مجه ز ب ه لی زر اس کنر ا دی  332اس ت،
برداشتشده و فاقد ويژگ يه ای طیف ي م يباش د ک ه
مجموعه دادهها در ش کل ( )8نم ايش دادهش ده اس ت.
همه دادهها از يک منب آنالي ن 8ک ه در اختی ار عم وم
است ،دانلود و مورد استفاده قرار گرفته است.

1

در اين پژوهش ب ا اس تفاده از حس گر لی دار در دو
سکوی مختلف (هوايي و لیزر اسکنر متحرک) نسبت به

78

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.2.75

Snoopy A-series
DJi M60
3
HD32 scanner
4 https://www.lidarusa.com/sample-data.html
2
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فیلتر شده و به دو قسمت ابر نقاط زمین ي و اب ر نق اط
غیرزمیني تقس یم م يش وند ک ه در ش کل ( )9فیلت ر
کردن ابر نقاط برای دو مجموع ه داده نش ان دادهش ده
است .با استفاده از پارامترهای تعیینشده در ج دول()3
نسبت به جداسازی ابر نقاط زمیني و غیرزمین ي اق دام
شده است.

 -2-4پیشپردازش ابر نقاط
در اي ن مرحل ه نويزه ای موج ود در اب ر نق اط ب ا
استفاده از روش حذف آماری نويز از مجموع ه داده اول
و مجموعه داده دوم حذف شده است که نتايج در شکل
( )0نمايش دادهشده است.
 -3-4فیلتر کردن ابر نقاط
برای پیاده سازی روش جنگل تصادفي ابتدا ابر نقاط

لف

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

ا

ب
شکل  :4الف) نمای کلی مجموعه داده اول .ب) نمای کلی مجموعه داده دوم

(شکل سمت راست مجموعه داده اول و شکل سمت چپ مجموعه داده دوم).
جدول  :3پارامترهای استفادهشده در الگوریتم CSF

قدرت تفکیک روکش
حداکثر تعداد تکرار

1

1/2

2

حد آستانه طبقهبندی

011
3

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.6.8

شکل  :5الف) ابر نقاط اصلی (شکل سمت راست مجموعه داده اول و شکل سمت چپ مجموعه داده دوم) .ب) ابر نقاط فاقد نویز

1/2

resolution
Max iterations
3 Classifiction threshold
2
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شده (شکل سمت راست مجموعه داده اول و شکل سمت چپ مجموعه داده دوم)

 -4-4استخراج ویژگیها از ابر نقاط

 -5-4طبقهبندی ابر نقاط

به منظور طبقهبندی ابر نقاط ،ويژگيه ای طیف ي و
هندسي از ابر نقاط استخراجشده است ،که در شکل ()9
نمونه ويژگيهای طیفي و هندس ي بهین هی اس تخراج
شده از ابر نقاط نشان داده شده است.

قسمتهايي از ابر نقاط را بهصورت دستي بهعن وان
داده آموزش ي از اب ر نق اط کل ي اس تخراج و ب رای
طبقهبندی استفاده ش ده اس ت ک ه در ش کل ( )8ه ر
کالس با رنگ مختص خود نمايش داده شده است.

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.2.75
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شکل :7نمونه ویژگیهای طیفی و هندسی بهینهی استخراج شده از ابر نقاط

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  :6الف) ابر نقاط اصلی (شکل سمت راست مجموعه داده اول و شکل سمت چپ مجموعه داده دوم) .ب) ابر نقاط فیلتر
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در الگوريتم جنگل تصادفي ،تعداد درختان تصمیم-
گیری برابر ،211حداکثر عمق درخت برابر  31و تع داد
نقاط همس ايگي براب ر  21در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت.
ويژگيهای طیف ي و هندس ي اب ر نق اط ب ا اس تفاده از
روابط ( 3 ،2و  )8استخراجش ده اس ت و ب ا اس تفاده از
ويژگيهای طیفي و هندسي استخراجشده از داده اول و
ويژگيهای هندسي استخراجشده از داده دوم نسبت ب ه

طبق هبن دی اب ر نق اط اق دام ش ده اس ت ،ک ه نت ايج
طبقهبن دی در ش کله ای ( 1و )11نم ايش دادهش ده
است و جهت نمايش بهتر قسمتي از ابر نقاط کلي برش
دادهشده و از ديد نزديکت ر نش ان دادهش ده اس ت .ب ا
توجه به شکلهای ( 1و ،)11مشاهده ميشود که دق ت
روش پیشنهادی ازلح ا بص ری در شناس ايي خط وط
ت.
وده اس
وب ب
رق مطل
ال ب
انتق

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.2.75

76

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.6.8

شکل  :9ابر نقاط طبقهبندیشده مجموعه داده اول

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  :8قسمتهای جداشده جهت داده آموزشی
(شکل سمت راست مجموعه داده اول و شکل سمت چپ مجموعه داده دوم)
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طیفي ميباشد اين دق ت براب ر ب ا  19/81اس ت و اي ن
نشاندهندهی توانايي ابر نقاط دارای ويژگيهای طیف ي
در برابر ابر نقاط فاقد ويژگيهای طیفي ،در طبقهبن دی
ميباشد .همچنین يک ي از ع واملي ک ه باع ث اف زايش
دقت شناسايي خطوط انتقال برق در اين پژوهش ش ده
است استفاده از ويژگي طیفي در شناسايي و طبقهبندی
پوشش گیاهي است ،زيرا نزديکي درخت ان ب ه خط وط
انتقال برق و شباهت آنها به دکلها باعث کاهش دق ت
طبقهبندی ميشود.

 -6-4ارزیابی دقت طبقهبندی

جدول :4ارزیابی دقت طبقهبندی مجموعه داده اول و مجموعه داده دوم درروش پیشنهادی

روش

داده دوم

داده اول

نام کالس

دقت

دقت فراخواني

F1

دقت

دقت فراخواني

F1

کابل

18/91

89/91

88/91

19/81

19/03

19/11

پوشش گیاهی

18/18

18/91

19/38

11/18

11/13

83/83

دکل

19/19

88/33

82/88

88/02

12/82

11/81

ساختمان

82/90

89/11

00/11

18/99

19/91

18/28

19/10
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دقت کلی

10/88
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جهت ارزيابي دقت طبقهبندی و شناسايي سهبعدی
خط وط انتق ال ب رق در ه ر مجموع ه داده بع د از
طبقهبندی دستي ،با اس تفاده از م اتريس س ردرگمي،
دقت طبقهبندی محاسبهشده است .اين دقته ا ش امل
دقت تکتک کالسه ا ،دق ت فراخ واني و ض ريب F1
ميباشد که در جدول ( )8نش ان دادهش ده اس ت ].[33
همانگونه که مشاهده ميشود در مجموعه داده اول که
دارای ويژگيهای طیفي ميباشد دقت استخراج کابل ها
 18/91بوده و در مجموع ه داده دوم ک ه فاق د ويژگ ي

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  :11ابر نقاط طبقهبندیشده مجموعه داده دوم
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ويژگي طیفي و پیچیدگي هندسي بیشتری است دارای
دقت طبقهبندی باالتری نسبت به ابر نقاطياند که فاق د
ويژگي طیفي و همچنین پیچی دگي هندس ي کمت ری
 نش اندهن ده ک ارايي ب االی، اي ن دق ت بیش تر.اس ت
 در پايان نی ز.ويژگيهای طیفي در طبقه بندی ميباشد
مالحظه میگردد که نتايج حاصل از الگ وريتم ي ادگیری
 هم از لح ا بص ری و ه م از،)ماشین (جنگل تصادفي
لحا عددی دارای دقت بااليي ميباشد و بیانگر توانايي
اين روش در شناسايي س هبع دی خط وط انتق ال ب رق
.است

 نتایج و پیشنهادها-5
در اي ن پ ژوهش روش ي ن وين ب ر مبن ای جنگ ل
تصادفي که جزئ ي از الگ وريتمه ای ي ادگیری ماش ین
 بهمنظور تشخیص سهبعدی خطوط انتقال ب رق از،است
 مجموع ه داده اول.دو مجموعه داده استفادهشده اس ت
لیزر اسکنر هوايي بدون ويژگي طیف ي و ب ا پیچی دگي
هندس ي کمت ر م يباش د و مجموع ه داده دوم نی ز ب ا
استفاده از لیزر اسکنر متحرک برداشت ش ده ک ه دارای
.ويژگ ي طیف ي و پیچی دگي هندس ي بیش تر اس ت
همانگونه که در جدول ارزيابي و خروجيهای ابر نق اط
طبقهبندیشده مشاهده ميشود ابر نق اطي ک ه ش امل
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Abstract

Inspection of power transmission lines using classic and current experts based methods suffers from

disadvantages such as staff injury time and money consumption. The Advent of UAVs and their application in
aerial data gathering help to decrease the time and cost prominently and it also lessens the disadvantages of
the current methods.
The purpose of this research is to present an efficient automated method for inspection of power transmission
lines based on point clouds achieved by aerial data. The proposed method has five steps: removing noise on
point clouds and filtering point clouds in order to divide it into two parts of ground points and non-ground
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points, features extraction from non-ground point clouds and finally, classifying power lines for 3d detection of
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power lines that are really important for location analyses of power transmission lines. For capability
assessment of the proposed method, two different data sets as aerial RGB based UAV imagery and aerial laser

based data is applied. The accuracy of the proposed method was 97.05% in total classification and 98.80% in
power lines detection for dataset 1 taken over an urban area with spectral features. The total accuracy in
classification was 95.48% and 96.81% in power lines detection for dataset 2 taken from a rural area.
Key words: Power-transmission lines detection, Random forest Classification, Laser Scanner Point Cloud, UAV based data.
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