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در سالهای اخیر ،تالشهای بسیاری جهت دستیابی به مدلهای سه بعدی عوارض شهری در حوزه فتوگرامتری و سنجش از دور صورت
پذیرفته است که در این میان ،عنصر پل به عنوان یکی از مهمترین سازههای شهری ،علیرغم اهمیت فراوان در زمینه حمل و نقل ،به دلیل
پیچیدگی هندسی و ساختاری از این امر مستثنی بوده است .با توجه به پیشرفت فناوری پهپاد در اخذ دادههای مکانی ،در این مطالعه ،از ابر
نقاط حاصل از تصاویر پهپاد برای مدلسازی سه بعدی چهار قطعه اصلی سازه پل شامل نرده ،بدنه ،پایه و کولهها استفاده میشود .بدین منظور،
با بکارگیری دانش موجود در شکل و ساختار پلها و روابط هندسی بین المانهای تشکیلدهنده آنها ،الگوریتمی دانشمبنا ارائه میشود که
میتواند مدل سه بعدی انواع پل را با فرمت مناسب برای پایگاه دادههای مکانی فراهم نماید .ابتدا ،به منظور قطعهبندی ابرنقطه پل ،از روش
خوشهبندی فازی ( )fuzzy c-meansبه همراه مقادیر ارتفاعی ،طیفی و ویژگیهای مستخرج از ابرنقاط نظیر چگالی سه بعدی ،مقادیر بردار نرمال
و قید همصفحهای ( )planarityاستفاده می شود .سپس از روش مدلسازی نگاشت مبنا که متناسب با ویژگیهای هندسی و ساختاری هر قطعه
از پل است ،برای بازسازی مدل سه بعدی آن قطعه استفاده میگردد .روند مدلسازی شامل نگاشت ابرنقاط به فضای دو بعدی ،برازش مدلهای
هندسی پایه به نقاط و تعیین موقعیت نقاط مبنا در فضای دوبعدی و سپس گسترش آنها به فضای سه بعدی میباشد .جهت ارزیابی روش
پیشنهادی ،ابعاد المانهای سازهای موجود در پالنهای طراحی پل با ابعاد المانها در مدل سه بعدی مقایسه میشوند .علیرغم وجود چالش-
های بسیار در مدلسازی ،نتایج حاصله در این تحقیق ،حاکی از دقت و توانایی باالی الگوریتم پیشنهادی در مدلسازی سه بعدی پلها با هندسه
و طراحیهای مختلف میباشد ،به طوری که برای دادههای مطالعاتی ،متوسط خطای میانگین و انحراف معیار برابر  9/93و  9/91متر است.
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 -1مقدمه

Bridge Manegment System

با وجود پیشرفت در حهوزه مهندسهی طراحهی و مهواد،
بخش گستردهای از سازههای پل با گذشت زمهان و بهه
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 -2پیشینه تحقیق
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پلها از جمله مهمترین زیرساختهای شههری هسهتند
که به عنوان یک عنصر تاثیرگهذار در پهروژهههای شههر
هوشمند مطرح میشهوند .ایهن اهمیهت ناشهی از نقهش
بسیار حساس آنها در حمل و نقل و ارتباطات جادهای و
ریلی ،مرتبط نمودن قسهمتههای مختلهف شههرها بهه
یکدیگر و همچنین عبهور از موانهف فیزیکهی در شهرایط
توپوگرافی خاص میباشد .پایش و کنترل وضعیت پلها
از لحاظ کیفی و سازهای به جهت وابستگیههای شهبکه
ارتباطی و نظام حمل و نقل خصوصها در موقعیهتههای
بحرانی و همچنین هزینهه ههای مهالی ناشهی از خهارج
شدن هر پل از این شبکه ،سهبب شهده اسهت تها بحه
مدیریت و نگههداری اصهولی از سهازهههای پهل توسهط
سیستم مدیریت پل 1در کشورهای پیشهرفته و درحهال
توسعه از جنبههای متفاوتی قابل بررسی باشهد ] .[1بهه
روزرسانی پایگاه دادههای مکانی به دلیل تغییر عهوارض
توپوگرافی و ساخت دسهت بشهر در طهی گهذر زمهان و
همچنین نیاز کشورها و سازمانهای مدیریت منهابف بهه
اطالعات مکانی دقیق و آنی به لحاظ کاربرد این دادههها
در حوزههای مختلف مدیریت ،برنامهریزی ،نگههداری و
توسعه سبب شده است تا امروزه مدلسازی خودکار و یها
نیمه خودکار عوارض شهری و دست یابی بهه اطالعهات
مکانی دقیق به یکی از مهمترین موضهوعات در جوامهف
فتوگرامتری و سنجش از دور تبدیل شود ]2و .[3مهدل-
های سه بعدی سازههای شهری همهواره از مهمتهرین و
پرکاربردترین ابزارها در جهت مهدیریت ،برنامههریهزی و
نگهداری آنها بودهاند و ارائه یک مدل سه بعدی دقیهق
با فرمت مناسب در حوزه علوم مکانی ،روند دست یهابی
به اهداف تعیین شده را تسهیل مینماید .در این راسهتا
فرآیند مدلسازی جزئیات هندسی پهلهها بها توجهه بهه
پیچیدگی هندسی و ساختاری در المهانههای سهازهای
طراحی شهده در سهاخت آنهها و همچنهین مشهکالت
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موجود در دادههای مورد استفاده نظیر نهویز و گه  ،بها
چالشهای بسیاری همراه بهوده اسهت کهه همهین امهر
سبب عدم توجه مهورد انتظهار محققهان و پژوهشهگران
حوزه مدلسازی بهه ارائهه الگهوریتم و راهکهاری در ایهن
زمینه گردیده اسهت .در ایهن تحقیهق ،قصهد داریهم بها
استفاده از دانش موجهود در هندسهه پهلههای شههری،
الگوریتمی را به منظور مدلسازی سهبعهدی پهل از داده
ابرنقطه حاصل از تصاویر پهپاد فتوگرامتری ارائه دههیم.
این دانش شامل بررسی هندسه ههر یهک از اجهزال پهل
بطور جداگانهه و همچنهین روابهط هندسهی موجهود در
زمان اتصال اجزال مختلف به یکدیگر مهیباشهد .اسهاس
الگهههوریتم مدلسهههازی پیشهههنهادی ،اسهههتفاده از روش
مدلسازی نگاشت مبنا جهت تشکیل مدلهای دو بعدی
هریک از قطعات اصلی سازه پل از داده ابرنقطه حاصهل
ازتصاویر پهپاد و سپس گسترش آنها به فضای سهبعدی
میباشد .تولید ابرنقطه از تصاویر پهپاد بر مبنهای روش-
های تناظریابی تصهویری در منهاطق ههمپوشهانی ،یهک
روش مقرون به صهرفه و در دسهترس نسهبت بهه سهایر
روشهههای جمههف آوری و تولیههد ابرنقطههه نظیههر لیههزر
اسکنرهای زمینی و دستی میباشد ]0و .[1همچنین در
روش پیشنهادی ،عمده پردازشها در فضای دو بعدی و
بر روی نقاط هر قطعه صورت میپهذیرد .تشهکیل مهدل
دو بعدی سطح مقطف قطعات و سهپس گسهترش آن در
فضای سهبعدی ،عالوه بر ساده سازی فرآینهد بازسهازی
مدل سهبعدی ،منجر به افزایش دقت و سرعت پردازش-
ها میگردد ] .[3به دلیل وجود چالشهایی نظیر نهویز و
گ در داده ابرنقطهه تولیهد شهده از تصهاویر پهپهاد ،در
فرآیند مدلسازی قطعهات ،از روشههای مختلفهی نظیهر
پیش پردازش ،تصحیحات هندسی و بهینهسهازی مهدل
به منظور کاهش حهداکثری میهزان تهاثیر چهالشههای
مذکور در کیفیت و دقت مدل سهبعدی نهایی اسهتفاده
میگردد.

مدلسااازی پ ا هااا ااا اسااتزاقه از

ااه ناادی ا اار نقااا
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دالیههل مختلفههی از جملههه عههدم توجههه بههه معیارهههای
هیدرولیکی در طراحی ،شرایط محیطی نهامطلو و بهار
ترافیکی سنگین ،دچار ضایعه و تخریب شدهاند .در ایهن
رابطه ،نگهداری اصولی و بههنگام ازسازه پل ،عهالوه بهر
افزایش طول عمر و سطح ایمنهی سهازه ،سهبب کهاهش
هزینههای تعمیر و بازسازی میگردد ] .[7در سهالههای
اخیر با پیشرفت چشمگیر فناوریهایی نظیر اسکنرهای
لیزری ،پرندههای بدون سرنشهین (پهپهاد) و همچنهین
آگاهی فعاالن حوزه ایمنی و مهندسی با کاربردهای علم
فتوگرامتری در زمینه بازرسی و ارزیابی میهزان تخریهب
سازههای پل ،تقاضاهای بسیاری برای جمهفآوری داده-
های مکانی و مدلسازی سازههای پل توسهط مهدیران و
برنامهریزان شهری ارائه شهده اسهت .بهه همهین جههت
کاسمین و همکاران ( )2912در مطالعههای بهه بررسهی
عملکرد سه فناوری اخذ داده مختلف نظیر لیزر اسهکنر
زمینی ،فتوگرامتری برد کوتاه و اسکنر مهادون قرمهز در
مدلسازی هندسی ساختارهای سه بعدی پلههای بتنهی
پرداختند ] .[8همچنین ،پپه و همکاران ( )2912بها بهه
کارگیری همزمان دو فناوری لیزر اسکنر زمینی و پهپاد
فتههوگرامتری بههه بررس هی سهههبعههدی و پههایش پههلههها
پرداختند .در این مطالعه از فناوری پهپاد جهت بررسهی
قسمتهای فوقانی و جانبی پل که برداشت اطالعهات و
جزئیات آنها از طریق لیزر اسکنر زمینی میسهر نبهود،
استفاده شده است ] .[2توسهعه الگهوریتمههای دقیهق و
کارآمد به منظور قطعه بندی صحیح المهانههای سهازه
پل ،ابزاری مناسب جهت استفاده در فرآینهد مدلسهازی
هندسی قطعات آن میباشد .چهن و همکهاران ()2918
روشی جهت تولید ابرنقطه متراکم از تصهاویر پهپهاد بهر
اسههاس روش سههاختار ناشههی از حرکههت ( ) SFM1و
همچنین قطعهبندی آن ،بهه منظهور بازرسهی و کنتهرل
عرشه پلها ارائه نمودند .در ایهن روش ،ابتهدا دادهههای

Structure from Motion

نویز با استفاده از یهک فیلتهر مبتنهی بهر تهراکم نقهاط،
شناسایی و حذف شدند .سپس ،میهزان دقهت و توانهایی
دو الگوریتم قطعهبندی یادگیری بدون نظارت k-means
و رشد ناحیهای جهت استخراج نقاط مربوط بهه عرشهه
پل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید کهه روش
قطعه بندی مبتنی بر رشهد ناحیههای بها دقهت  %21در
شناسههایی نقههاط عرشههه پههل ،دارای سههطح اطمینههان و
توانهایی بههاالتری نسههبت بهه الگههوریتم یهادگیری بههدون
نظارت  k-meansاست ] .[19در مطالعه دیگری توسهط
یو و همکاران ( ،)2912پس از تولید ابرنقطه از تصهاویر
پهپاد ،اجزال و المانهای سازهای پل بر اسهاس ویژگهی-
های هندسی و بها اسهتفاده از یهک روش قطعهه بنهدی
مبتنی بر ساختار سوپرپیکسل و بهینه سازی گرافمبنا،
شناسایی گردیدند .با استفاده از درخت طبقهه بنهدی و
هندسه پل ،المانهای ساختاری مختلف از قطعههای به
دست آمده شناسایی و در نهایت ،مدلهای سطحی آنها
تولید شدند .طبق نتایج بدسهت آمهده در ایهن مطالعهه،
فرآیندهای شناسایی و قطعه بندی المانههای سهازهای
پل با دقتی بیش از  %89صورت پهذیرفت .[11] .لهو و
همکههاران ( )2912الگههوریتمی بههه منظههور شناسههایی
خودکار المانهای سازهای پلهای بتن مسلح شههری از
داده ابرنقطه لیزر اسکنر زمینهی ارائهه نمودنهد .در ایهن
پژوهش ،چهار المان سازهای نظیر دال بتنی ،پایهه پهل،
کالهک پایه پل (سر ستون) و شاه تیر از ابهر نقهاط بها
استفاده از الگوریتمی تحت عنهوان بهرش ،2و همچنهین
مقادیر بردار نرمال بر سطح و هیسهتوگرام تهراکم نقهاط
شناسههایی شههدند .ارزیههابی نتههایج حاصههل از اجههرا روش
پیشنهادی بر روی مجموعه ابرنقاط  19پل بتن مسهلح،
نشاندهنده دقت  %199و همچنهین سهطح اتوماسهیون
باال الگوریتم ارائه شده در شناسایی المانههای سهازهای
پل میباشد ] .[12به جهت بررسی میزان جابهجهایی و
تخریب در بخشهای مختلف یک پهل ،یهه و همکهاران
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 -3روش پیشنهادی
بر اساس آیین نامهها و ضوابط طراحی پهل ،المهانههای
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( )2918راهکاری ساده و در عین حهال کهاربردی ارائهه
نمودند .در ایهن روش ،ابتهدا ابرنقطهه پهل قطعههبنهدی
گردیده و نقاط مربوط به هر یهک از اجهزال المهانههای
سازهای شناسایی و تفکیک میشهوند .سهپس بهه نقهاط
مربوط به هر یک از قطعات اشکال هندسهی پایهه نظیهر
صفحه ،استوانه ،خط و کمان بهرازش داده مهیشهود .در
ادامه با بررسی اختالف میهان اشهکال هندسهی بهرازش
داده شده و نقاط هر یک از قطعهات ،موقعیهت و میهزان
تخریب هر یک از بخشهای پل شناسایی میگردد .این
الگوریتم امکان محاسبه میزان جابجاییهای نسبی افقی
و عمودی المانهای سهازه ای را بها دقتهی در محهدوده
سههانتی متههر فههراهم مههیسههازد ] .[13یههان و همکههاران
( )2917الگوریتمی خودکار جههت سهاخت مهدلههای
المانهای پل با استفاده از داده لیزر اسکنر سههبعهدی و
تکنیکهای بینایی ماشهین ارائهه دادنهد .در ایهن روش،
ابتدا ابرنقطه با استفاده از روش قطعه بندی مبتنهی بهر
رشد ناحیهای به سطوح مختلف قطعه بندی مهیگهردد.
سپس برای هر یک از قطعات ،ویژگیهایی نظیر مقهادیر
بهردار نرمههال و پارامترهههای بهتهرین صههفحه درجههه دو،
محاسبه میشود .برای شناسایی نوع المهان ههر قطعهه،
ویژگیهای محاسبه شده بهرای ههر قطعهه بها مجموعهه
ویژگیهای موجهود در یهک کتابخانهه از پهیش تعریهف
شده ،مقایسه میگردند .سپس با مشخص شدن قطعات
مربوط به اجزال پل ،برای هر قطعه ،مدل مش سهبعهدی
تشکیل میشود .در این مطالعه دقت تولیهد مهدلههای
مههش سهههبعههدی بااسههتفاده از روشهههای وکسههلمبنهها
دوبعدی و سهبعدی به ترتیب برابهر بها  23%/2و %20/3
عنوان گردید ] .[10در پژوهشی دیگر سانچز رودریگهز و
همکههاران ( ،)2929الگههوریتمی خودکههار بههه منظههور
مدلسازی سهبعدی پل از داده لیزر اسکنر زمینهی ارائهه
نمودند .الگوریتم ارائه شده شامل سه بخش کلی طبقه-
بندی ابرنقطه با استفاده از اطالعات هندسی و تجزیهه و

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.6.2

تحلیل مؤلفههای اصلی ،تولید مدل مهش سهه بعهدی از
نقاط هرکالس و در نهایت تولید مهدل براسهاس طبقهه
بندی های بنیاد صنعت (  ) IFC 1مهیباشهد .بررسهی
نتایج بدست آمده نشان دهنده دقتی برابر بها  %82/2در
روش طبقه بندی ابرنقاط مورد استفاده در این الگوریتم
میباشد ].[11
با بررسی مطالعات پیشین مشخص گردید که مدلسازی
سازه پل بها اسهتفاده از داده ابرنقهاط ،اصهوال شهامل دو
بخش قطعهبندی ابرنقطه و مدلسازی هر قطعه و سپس
تجمیف مدلهای قطعهات بهرای تولیهد مهدل یکپارچهه
نهایی است .با اینحال به دلیل پیچیدگی و تنهوع شهکل
هندسی اجزای تشکیل دهنده پل به خصهوص بدنهه یها
عرشه پل و همچنین مشکالت موجود در دادههای مورد
استفاده ،روش منحصر به فردی برای مدلسازی که قابل
استفاده برای انواع سازههای پل باشد ،ارائه نشده اسهت.
لذا در این تحقیق ،یک روش دانشمبنا ارائهه مهیشهود
که:
 بر اسهاس مدلسهازی نگاشهتمبنها جههت کهاهش
پیچیدگیهای هندسی پهل در فضهای سهه بعهدی
است،
 برای انواع سازههای پل قابل تعمیم و پیهادهسهازی
است،
دارای دقت بهینهه در دادهههایی بها نهویز و نقهص2

است،
 مدل نهایی را با فرمت مناسب بهرای نهرمافزارههای
دادهههههای مکهههانی نظیهههر سیسهههتم اطالعهههات
مکانی( )3GISو کد ( )0CADفراهم مینماید.

ااه ناادی ا اار نقااا

مدلسااازی پ ا هااا ااا اسااتزاقه از
منصور مهرانفر و همکاران
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در این رابطه  uikدرجه عضویت نقطهه  kام در خوشهه ،i
 mدرجه فازی و  Dاخهتالف میهان مقهدار داده و مرکهز
خوشه میباشد .درجه عضهویت ههر نقطهه عهددی بهین
صفر و یک بوده و لزوما جمف درجات عضهویت هرنقطهه
باید برابر با یک شود .هدف در این الگوریتم ،گروهبنهدی
مجموعههه داده بصههورت  nبههردار  pبعههدی در داخههل c
خوشه میباشد .با توجه بهه عملکهرد مناسهب الگهوریتم
خوشهبندی فازی در مواجهه بها دادهههای نهویز ،میهزان
دقت و انطباق پذیری باال ،استفاده از این الگوریتم برای
قطعهبندی ابرنقطه ،روشی مناسب و کارآمد بهه حسها
میآید ]18و.[12

 -1-3قطعه بندی ابرنقطه پل
با توجه به نحوه اتصال و قرارگیهری سلسهله مراتبهی -
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تشکیلدهنده سازه پل عبارتنهد از :عرشهه شهامل بدنهه
اصلی ،دال ،تیرها و شاه تیرها؛ یاتاقانهای عرشهه؛ کولهه
پل؛ فونداسیون و پایهها؛ نردهها ،گاردریل و جهان پنهاه-
های طرفین پل؛ و کابلها .تمرکز اصلی در این پژوهش
بر بازسازی سه بعدی چهار جزل اصهلی تشهکیلدهنهده
سازه پلها شامل قطعات نرده ،بدنه (عرشه ،پیادهرو هها،
شاهتیرها) ،کولهههها و پایههههای پهل مهیباشهد کهه در
شکل( )1نشان داده شده است .اگرچه مدلسهازی سهایر
اجزال مانند خرپاها و کابلها نیز امکان پذیراست امها بها
توجه به اینکه هندسه این اجزال براساس ضوابط طراحی
سازه در پلهای مختلف متفاوت است ،ایهن امهر سهبب
کاهش سطح اتوماسیون الگوریتم پیشنهادی میگردیهد.
لذا در این تحقیق ،از مدلسازی این اجزال صرف نظرشده
است.
در شکل( ،)2روند کار روش دانهشمبنها پیشهنهادی بهه
منظور مدلسازی سهبعدی پل بها اسهتفاده از ابهر نقهاط
پهپاد و الگوریتم نگاشت مبنا ارائه شده است که شهامل
دو بخش قطعهبندی ابر نقهاط و سهپس مدلسهازی ههر
قطعه به صورت جداگانه و در نهایت ،اتصهال مهدلههای
هر قطعه به یکدیگر است .در ادامه ،جزئیات ههر بخهش
ارائه میشود.
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ارتفاعی المانهای پل در فضا ،به منظور قطعهبندی ابهر
نقاط ،روش خوشهبندی فازی  c-meansبهه کهار گرفتهه
میشود .الگوریتم فازی  c-meansجهت خوشهه بنهدی
غیرقطعی مجموعه ای از دادهها براساس کمینه نمهودن
یک تابف هزینه از معیار عدم تشهابه مهیباشهد .در ایهن
الگوریتم هرنقطه با ماهیت فهازی مهیتوانهد بها درجهات
عضههویت متفههاوت بههه بههیش از یههک گههروه تعلههق
یابد ]13و .[17رابطه( )1تابف هزینه مورد استفاده در این
الگوریتم را نشان میدهد.

شكل :1اجزاء اصلی تشكیل دهنده سازه پل
] [ DOI: 10.52547/jgit.8.4.103
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برای تشکیل مدل سهبعدی پهل ،قطعهات نهرده ،بدنهه و
پای ههههها از ابههر نقطههه و بهها اسههتفاده از الگههوریتم فههازی
استخراج میشوند .قطعه مربهوط بهه کولهه پهل پهس از
اتمههام مرحلههه مدلسههازی بدنههه پههل ،از ابرنقطههه اصههلی
استخراج میگردد .لذا تعهداد خوشههههای موردنیهاز در

101

] [ DOI: 10.52547/jgit.8.4.103

فرآِیند قطعهبندی برابر با چهار میباشد که عبارت اند از
قطعه نرده ،بدنه ،پایه ها و سایر بخشههای پهل (زمهین
طبیعی و خاکریز) .ویژگیهای مورد استفاده در فرآینهد
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شكل :2روش پیشنهادی به منظور بازسازی مدلهای سه بعدی پلها با استفاده از الگوریتم نگاشت مبنا
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در رابطههه( k ،)2تعههداد نقههاط درنظرگرفتههه شههده در
همسایگی  piو  pمختصات سهبعدی نقاط همسایه می-
باشد.
همچنههین مقههادیر ویههژه و بردارهههای ویههژه از طریههق
رابطه( )3محاسبه میشوند.
c  v j   j  v j , j  0,1, 2
رابطه()3
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 -2-3مدلسازی قطعه نرده
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عضو سازهای نرده یا ریل دارای انحنال افقی و عمهودی
در طول پل میباشد و بدلیل اتصال آن به بدنه از طریق
پیادهروها ،هرگونه تغییر در مؤلفهههای انحنهای افقهی و
عمودی آن ،نشاندهنده تغییرات انحنال بدنهه پهل مهی-
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در رابطه( λ ،)3مقادیر ویهژه و  Vjبردارههای ویهژه مهی-
باشند .با استفاده از مقادیر ویژه ماتریس کواریانس و بهه
کارگیری رابطه( ،)0ویژگی هندسی قید ههم صهفحهای
که اهمیت بهاالیی در خوشههبنهدی نقهاط یهک صهفحه
مسطح یا نقاط با تغییرات ارتفاعی اندک میباشد ،قابهل
محاسبه است.
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قطعهبندی شامل مقادیر ارتفاعی و طیفی ،چگالی سهه-
بعدی ،مقادیر بردار نرمال و قید همصفحهای 1میباشهد.
این ویژگیها با استفاده از نقهاط همسهایگی موجهود در
یک فضا کروی یا استوانهای ،برای هر نقطهه موجهود در
ابرنقطه بطور جداگانه محاسبه میشوند .پارامتر چگهالی
سهبعدی بیان کننده میزان تراکم درهمسایگی هر نقطه
میباشد .همچنین محاسبه مقادیر بردار نرمهال در یهک
نقطه از سطح در فضای ابرنقطه ،بهه کمهک محاسهبه و
تجزیه بردارهای ویژه و مقادیر ویژه مهاتریس کواریهانس
نزدیکتهرین نقهاط همسهایه ،صهورت مهیپهذیرد ].[29
ماتریس کواریانس  Cبرای نقطههای ماننهد  pاز طریهق
رابطه ( )2تعیین میگردد:

باشد .باتوجه به اینکه هدف این تحقیق ،ارائه الگوریتمی
خودکار جهت مدلسازی انواع پلهای شهری مهیباشهد،
برای بازسازی سهبعدی مدل نرده در تمامی انواع پلها،
از روش برازش مدل مکعب مستطیل به ابرنقطهه قطعهه
نرده بر مبنای الگوریتم نگاشهت مبنها  2اسهتفاده مهی-
نماییم .مدلسازی نگاشت مبنا المانهای خطی نخستین
بار توسط صاحبدیهوانی و همکهاران ( )2929در بحه
بازسازی هندسی مدل سهبعدی خطوط ریلی راهآهن از
داده ابرنقطههه رنگههی حاصههل از تصههاویر پهپههاد ارائههه
گردیههد ] .[3در ایههن تحقیههق ،بهها الهههام از مقالههه ]،[3
بازسازی مدل سهبعدی قطعات نرده طرفین پل کهه ههر
کدام یک المان خطی مجزا میباشند؛ انجام خواهد شد.
بدین منظور ،ابتدا با استفاده از برازش خهط بهر اسهاس
الگوریتم رنسک ،3نقاط هر یک از نردههای طهرفین پهل
در فضا قطعهه نهرده شناسهایی و اسهتخراج مهیگردنهد.
سپس با هدف افزایش دقت در مرحله برازش مدل نرده
و همچنین نمایش بهتر انحنال افقی و عمودی در مهدل
نهایی نرده ،نقاط هر یک از نردهها ،پچبنهدی گردیهده و
به بخشهای کوچکتر تفکیک میگردنهد .بهرای بهرازش
دقیهق و صههحیح مههدل دو بعههدی بههر مبنههای الگهوریتم
نگاشت مبنا ،پچهای استخراج شده بایسهتی دوران داده
شوند تا بهترین نگاشت را در صفحه  X-Zداشته باشهند.
بنههابراین در هههر پههچ بهها محاسههبه زاویههه بههین خطههوط
 RANSACبرازش داده شده به نقاط و محهور  ،Yزاویهه
کلی دوران نقاط حول محور  Zبه دست میآید .پهس از
پچبندی ابرنقطه نهرده و محاسهبه زوایهای دوران کلهی،
نقاط هر پچ دوران داده شده و سهپس بهه صهفحه X-Z
نگاشت داده میشوند .سهپس صهفحه ای دو بعهدی بهه
عنوان مدل مقطف نرده به نقاط موجهود در صهفحه X-Z
برازش داده میشود .شکل( )3دوران نقاط هر پچ حهول
محور  Zبا استفاده از زاویه کلی دوران مربوطه را نشهان
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میدهد.
عالوه بر دوران کلی نقاط ،به علهت انحنهای موجهود در
خطوط المان نرده ،هر پچ نیز به طور جزئهی در بهازهای
مشخص دوران داده مهیشهود .بهدین منظهور ،بهتهرین
مقدار دوران هر پچ با توجه بهه بیشهترین تعهداد نقهاط
موجههود در اطههراف مههدل مقطههف  ،انتخهها مههیگههردد.
بنابراین در هرپچ سه زاویه دوران محاسبه میشهود کهه
عبارتند از زاویه دوران کلی حول محور  ،Zزاویهه دوران
جزئی حول محور ،(Δαz) Zو زاویهه دوران جزئهی حهول
محور .(Δαx) Xپس از برازش مدل دوبعهدی ،بها اضهافه
کردن مؤلفه  Yبه مختصات نقاط مدل برازش داده شده،
مدل سهبعدی نرده هر پهچ بازسهازی مهیشهود .سهپس
مدلههای سههبعهدی از طریهق دوران معکهوس حهول
محورهای  Xو  ،Zبه فضای اولیه ابرنقطه بازگردانی می-
شوند.
با توجه به اینکه مدل نهایی نهرده از اتصهال مهدلههای
جزئی هر پچ تشکیل میشود ،در محل اتصال مدلها به
یکدیگر تضاریس مشاهده میشود .به منظهور تصهحیح
مدل سهبعدی نهایی ،برای هر مدل جزئی ،پنج پهارامتر
 Δαx ، Z،Y،Xو  Δαzبهها اسههتفاده از درون یهابی بهها تههابف
فوریه محاسبه میشود (رابطه (.[3] ))1

 -3-3مدلسازی قطعه بدنه

k

k

k 0

در تابف رابطهه( 𝑃𝑗:j=[1…5] ،)1پهنج پهارامتر ،Z ،Y،X
 Δαxو  Δαzاز قطعههات مههدل نههرده هسههتند i .شههماره
قطعات مدل نرده و 𝑘𝑎 و 𝑘𝑏 و  wضرایب مجههول تهابف
درون یابی و  nنیز درجه تابف فوریه میباشند .با بهرازش
یک منحنی به هر یک از ایهن پهنج پهارامتر بهه صهورت
مجزا ،یک مقدار جدید بهرای دورانههای جزئی،کلهی و
مؤلفه های مختصاتی  Z،Y،Xدرونیابی میشود که باعه
نرم شدن و بهبود مدل در طول مسهیر نهرده مهیشهود.
مدل سههبعهدی نههایی پهس از بهرازش منحنهی ،دارای
سطحی نرم و یکنواخت میباشد که در آن انحنال افقهی
و عمودی در طول مسیر به خوبی اعمال شده است.
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از آنجا که در فرآیند مدلسازی بدنه پل نیز از الگهوریتم
نگاشت مبنا استفاده میشود ،پچ بندی ابر نقهاط قطعهه
بدنه و نگاشت پچ ها به فضای دوبعدی ،بهه عنهوان گهام
اولیه در این فرآیند مطرح میشود .با دانستن این دانش
که قطعه نرده از طریق پیادهروهها بهه قطعهه بدنهه پهل
متصل بوده و انحنال افقی و عمودی نهرده در طهول پهل
نشان دهنده تغییرات انحنال بدنه پل است ،مهیتهوان از
اطالعات مدل نرده جهت پچبندی ابرنقطهه قطعهه بدنهه
پل استفاده کرد .این اطالعهات شهامل مختصهات نقهاط
ابتدا و انتها خطوط ههر پهچ بهه همهراه مقهادیر زوایهای
دوران کلی و جزئی هر پهچ مهیباشهد.پس از پهچبنهدی
ابرنقطه قطعه بدنه ،الزم است کهه ابتهدا پهچهها مقطهف
بندی شوند و سپس به فضای  X-Zنگاشهت یابنهد .ایهن
کار به منظور باال بردن میزان دقهت بهرازش مهدلههای
جزئی در هر پچ و همچنهین مدلسهازی صهحیح بخهش
هایی از پل مانند قسمت قوس در پهلههای قوسهی کهه
شعاع انحنهال ثهابتی در طهول پهل دارنهد ،صهورت مهی-
گیرد.همچنین به منظور حهذف نقهاط نهویز موجهود در
ابرنقطه ورودی ،پس از نگاشت نقاط هر مقطف ،شبکهای
مربعی با ابعاد  mبرای هر سلول ،بر روی نقاط مقطف در
نظر گرفته میشود ..برای هر نقطه که در ههر پنجهرهای
از شبکه قرار گرفته است ،تعداد نقاط همسایه آن نقطهه
در پنجره مورد نظر شمارش میشود .نقطهای که تعداد
نقاط همسایه آن از یک مقدار آسهتانه کمتهر باشهد بهه
عنوان نویز شناخته شده و از فضای ابرنقطه حذف مهی-
گردد .تعیین مقدار صحیح و کارآمد آستانه مورد نظهر و
همجنین مقدار پارامتر  mوابسته به تراکم و فاصله بهین
نقاط در ابرنقطه میباشد و معموال مقادیری بهه ترتیهب
برابر با ( 19نقطهه) در ههر ( 2-1سهانتی متهر) در نظهر
گرفته مهیشهوند .در شهکل( )0نقهاط نهویز موجهود در
ابرنقطه ورودی قطعه بدنه یک پهل را نشهان داده شهده
است.

مدلسااازی پ ا هااا ااا اسااتزاقه از

ااه ناادی ا اار نقااا

منصور مهرانفر و همکاران
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شكل :3دوران نقاط هر پچ با محاسبه زاویه بین خطوط  RANSACبرازش داده شده به نقاط و محور Y

شكل :4نقاط نویز موجود در ابرنقطه ورودی

پس از نگاشت نقاط و حذف نهویز ،مدلسهازی دو بعهدی
هر مقطف از طریق یافتن تعدادی نقطهه محهدود تحهت
عنوان "نقاط مبنا" انجام مهیشهود .نقهاط مبنها ،توسهط
روشهایی نظیر یافتن یک مسهتطیل بهینهه بهرای کهل
نقهاط ،بههرازش خهط بههه نقههاط بها اسههتفاده از الگههوریتم
 ،RANSACدوران خطوط در فضای دو بعهدی و سهپس
اتصال منظم آنها به یکدیگر صورت میپذیرد .شکل()1
خروجی مدلسازی دوبعدی مقطف قطعه بدنه یک پهل از
طریق یافتن موقعیت  12نقطه مبنا را نشان میدهد .در
شرایط ایده آل ،بایهد امکهان اسهتخراج مهدل دوبعهدی
مقاطف عرضی بدنه پل در تمامی پهچهها وجهود داشهته
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شكل :5مدلسازی دوبعدی مقطع قطعه بدنه از طریق یافتن نقاط مبنا
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باشد .اما در واقعیهت بهه دالیهل متعهدد از جملهه نهویز
موجود در ابرنقطه،گ و نقصان داده ،امکان دستیهابی
به مدل دو بعدی صحیح در کلیه پهچهها وجهود نهدارد.
برای حل این مشکل ،از میان تمامی مقهاطف مدلسهازی
شده ،یک مقطف به عنوان مقطف بهینه انتخا میشود.
مقطف بهینه به مقطعی اطهالق مهیگهردد کهه دارای دو
شرط باشد :الف) تعداد نقاط مبنا بدست آمده از مقطهف
با تعداد صهحیح نقهاط مبنهای موجهود در تیه مقطهف
(مدل هندسی مقطف عرضی با توجه به المانهای سازه-
ای طراحههی شههده) برابههر باشههد ) .خطههای ناشههی از
اخههتالف طههول اضههالع متنههاظر مقطههف حههداقل باشههد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 1399

هر یک از قطعات کوله پل ،از سه بخهش تشهکیل شهده
است که در شکل ( )3نشان داده شده است .این بخش-
ها شامل یک دیوار حائل و دو دیوار جانبی متصل به آن
می باشند .با بررسی طراحی سازههای پلههای متفهاوت
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برای تولید مدل سهبعدی مقاطف هر پهچ از قطعهه بدنهه
پل ،مدل دوبعدی مقطف بهینه به مقاطف ههرپچ بهرازش
داده شده و سپس از طریق اضافه کهردن مقهادیر  Yبهه
مختصات نقاط مبنا ،مدل مربوطه به فضهای سههبعهدی
برگردانده میشوند .به منظور برازش مدل مقطف بهینهه
به مقاطف هر پچ ،از روش محاسهبه پارامترههای انتقهال
میههان دو مقطههف ( ΔZو  )ΔXبههه کمههک نقههاط کنتههرل
استفاده میشود .نقاط کنترل از میان نقاط مبنا انتخا
شده و بیشترین پایداری را نسبت به نویز و گ موجهود
در ابرنقطه دارا میباشند .با پایان فرآیند بازسازی مهدل
سهبعدی مقاطف ،نقهاط مبنها ههر پهچ از طریهق اعمهال
دوران معکوس با استفاده از زوایای دوران کلی و جزئهی
پچ مربوطه ،به مختصات اولیه بازگردانده میشوند .پهس
از آن با اتصال نقاط بازگردانی شده مقاطف تمامی پچهها
به یکدیگر ،مدل سهبعدی نهایی قطعه بدنه پل تشهکیل
میگردد .قطعه بدنه پل نیهز مشهابه قطعهه نهرده دارای
انحنال افقی و عمودی در طول مسیر پل میباشد .انحنال
افقی از طریق پهچ بنهدی ابرنقطهه قطعهه بدنهه پهل بها
استفاده از اطالعات مدل نرده و انحنهال عمهودی نیهز در
طی فرآیند مدلسازی نگاشت مبنا بها بهرازش مهدل بهه
نقاط ههرپچ در صهفحه  X-Zو سهپس اتصهال آنهها در
فضای سهبعدی قابل بررسی و مدلسهازی اسهت .جههت
نرم شدن مدل بازسازی شده ،اعمال بهتر انحنال افقهی و
عمههودی در طههول مسههیر قطعههه بدنههه پههل و همچنههین
کاهش اثرات ناشی از پچبندی ابرنقطه در محهل اتصهال
مقاطف پچها به یکدیگر ،از روش برازش منحنی به نقاط
مدل استفاده میشود .درجه منحنی متناسب بها طهول
دهنه پل برازش داده شده است.
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مشاهده گردید که مدل سهبعدی بدنه پل به دیوارههای
حائل کوله پل متصل بوده و عرض مقطهف دیهوار حائهل
مقداری حداقل برابر با عرض مقطف مدل سهبعدی بدنهه
پل را دارد .با تکیه بر این دانش ،برای جداسازی قطعات
کولهه از فضهای ابرنقطههه اصهلی ،از اطالعههات پهچبنههدی
ابرنقطه بدنه پل و همچنین مهدل سههبعهدی بازسهازی
شده آن استفاده میگردد.
جهت مدلسازی سه بعدی دیوار حائهل قطعهه کولهه بهه
روش نگاشت مبنا ،ابتدا الزم است نقاط مربوط به بخش
دیوارحائل از میان ابرنقطه قطعه کوله استخراج گردند.
بههدین منظههور بهها اسههتفاده از الگههوریتم  ،RANSACبههه
ابرنقطه هرکدام از قطعات کوله یک صفحه برازش داده
میشود .نقاط داخل ( )inlierصفحه بهرازش داده شهده
به عنوان نقاط دیوار حائل از قطعات کوله استخراج می-
گردند .پس از استخراج نقاط دیوار حائل ،این نقهاط بهه
صفحه  X-Zنگاشت داده شده و سهپس یهک مسهتطیل
بهینه به آنها برازش داده میشهود .بها اسهتفاده از روش
برازش مستطیل بهینهه ،موقعیهت نقهاط مبنهای چههار
گوشه دیوار حائل تعیهین مهیگهردد کهه در شهکل ()7
نشان داده شده است .سپس برای تعیین مؤلفه  Yنقاط
مبنا و بازگردانی مدل دوبعدی به فضهای سهه بعهدی ،از
مقادیر مؤلفه  Yنقاط  inlierصفحات بهرازش داده شهده،
استفاده میگردد .بهدین منظهور ،بها مطالعهه و بررسهی
طراحی المان سازه کوله در پلهای متفهاوت ،مشهخص
گردید که دیوار حائل المان سهازهای قطعهه کولهه پهل،
نسبت به زمین مجاور عموما در دو وضعیت کامال قائم و
یا مایل قرار دارد .بر اساس این دانش ،در وضعیت قهائم،
مقدار متوسط مؤلفهه  Yنقهاط  inlierصهفحات بهرازش
داده شده ،به عنوان مؤلفه  Yنقاط مبنا در نظهر گرفتهه
میشود .در وضعیت مایل ،از مقادیر بیشترین و کمترین
مؤلفه  Yنقاط  inlierصفحات برازش داده شهده ،جههت
تعیین مؤلفه  Yنقاط مبنا و بازگردانی مدل دو بعدی بهه
فضای سه بعدی استفاده میشود.

مدلسااازی پ ا هااا ااا اسااتزاقه از
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شكل :7برازش مستطیل بهینه به نقاط دیوار حائل قطعه کوله
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دیوارهای جانبی قطعه کوله پل کهه اصهطالحا بهه آنهها
بالهای کوله گفته میشود ،به دیوار حائل قطعهه کولهه
پل متصل بوده و نسبت بهه زمهین مجهاور در وضهعیتی
قائم و یا مایل قرار دارند .با توجه به قرارگیری این دیوار
در بخش های ابتدا و انتها پل و در مجاورت زمین ههای
اطراف پل ،هندسه این دیوارها در فضای ابرنقطه بیشتر
بصورت مثل مشاهده میگردد .از این شرایط به عنوان
یک فرض برای مدلسازی دیوارهای جانبی استفاده می-
شود .بدین منظور ،برای هر کهدام از دیوارههای جهانبی
قطعه کوله پل ،سه نقطه مبنا در نظر گرفته میشود که
موقعیت این نقاط مبنا در شهکل ( )8نشهان داده شهده
است.
با توجهه بهه اتصهال دیوارههای جهانبی بهه دیوارحائهل،
ازموقعیت نقاط مبنا اضالع چ و راست دیوار حائل بهه
عنوان دو نقطه مبنا از مدل سه بعدی دیوارهای جهانبی
قطعه کوله پل استفاده مهیشهود .از آنجهایی کهه نقطهه
مبنای سوم در موقعیت ابتدا و انتها پل قرار دارد ،بهرای
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تعیین موقعیت آن ،از موقعیهت مؤلفههههای مختصهاتی
نقاط ابتدا و انتها مدل سهبعدی نرده های چ و راست
استفاده میشود .بدین ترتیب بر اسهاس فهرض در نظهر
گرفته شده مدل سهبعدی هریهک از دیوارههای جهانبی
قطعات کوله ابتدا و انتها پل بازسازی مهیگهردد .قطعهه
بدنه باید به دیوارهای حائهل ابتهدا و انتهها قطعهه کولهه
متصل شود .بدین منظور ،الزم است مقاطف ابتدا و انتها
قطعه بدنه با صفحه دیوار حائل ابتدا و انتها قطعه کولهه
تالقی یابند .لذا معادلهه خهط ههر یهک از نقهاط مبنهای
مشترک مقاطف تشکیل دهنده قطعهه بدنهه پهل تعیهین
گردیده و سپس با محاسبه مختصات محل برخهورد ههر
یک از خطوط با صفحات دیوار حائل ابتدا و انتها قطعهه
کوله پل در فضای سهبعدی ،مختصات نقاط محل تالقی
و برخورد دو قطعه تعیین گردیده و مدل های سهبعدی
بدنه و کوله به یکدیگر متصل میشوند.
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شكل :6بخشهای اصلی قطعه کوله پل

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 1399

شكل :8نقاط مبنا مدل سهبعدی دیوار جانبی قطعه کوله پل

 -5-3مدلسازی قطعه پایهها

 -4پیادهسازی و ارزیابی نتایج
نتایج پیادهسازی ههر یهک از مراحهل رونهد پیشهنهادی
درادامه ارائه میگردد.
 -1-4مورد مطالعاتی
در ایهن پهژوهش از دو داده ابرنقطهه متهراکم حاصههل از
تصاویر پهپاد بهه منظهور ارزیهابی الگهوریتم پیشهنهادی
استفاده میگردد .این دادههها مربهوط بهه دو سهازه پهل
قوسی و تیری در آلمان با طهول دهانههههای متوسهط و
بلند میباشند که در جدول ( )1نمایش داده شدهاند بها
استفاده از پهپاد  ،Mavic 2 proمجههز بهه دوربینهی بها
توانایی اخذ تصاویر بها رزولوشهن  29مگاپیکسهل ،اخهذ
شدهاند .کلیهه تصهاویر بها قهدرت تفکیهک مکهانی 9/33
سهانتیمتر ،توسهط نهرم افهزار  Pix4Dmapperپهردازش
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] [ DOI: 10.52547/jgit.8.4.103

پایههای پل بر اساس هندسه مورد استفاده در طراحهی
آنها به سه دسته پایه مربعی یا مستطیلی ،پایهه دایهره
ای و پایههه ترکیبههی دسههته بنههدی مههیشههوند .جهههت
مدلسازی سهبعدی پایههای پل با اسهتفاده از الگهوریتم
نگاشت مبنا ،در ابتدا الزم است که نقاط مربوط بهه ههر
پایه از ابرنقطه حاوی کل پایهها تفکیک و سهپس مهدل
سهبعدی هرکدام از پایهها بطور جداگانه بازسازی گردد.
بدین منظور ،از یک روش قطعهبندی مبتنهی بهر رشهد
ناحیهههای بهها اسههتفاده از ویژگههی فاصههله نقههاط ،بههرای
جداسازی و تفکیک نقاط مربوط به هرپایه استفاده می-
شود ]21و .[22جهت مدلسازی سهبعدی دقیق پایههها،
تعیین شکل هندسی صحیح سهطح مقطهف در راسهتای
قائم و سپس برازش مدل دوبعدی متناسب با آن امهری
ضروری است .باتوجه بهه وضهعیت کهامال عمهودی پایهه
های پل نسبت به المانهای دیگر پل نظیر قطعه بدنه و
همچنین زمین مجاور ،نقاط مربوط به هر پایه متناسهب
با ارتفاع آن ،در راستا محور  Zبه پهچ ههایی بها طهول L
تفکیک می گردند .مقدار طول  Lمتناسب با دقت مورد
نظر در فرآیند مدلسازی و همچنهین سهاختار هندسهی
پایهها تعیین میشود .سپس مهدل مربهوط بهه ههر پهچ
بطور جداگانه بازسازی گردیهده و در انتهها بهه یکهدیگر
متصل میگردند .این امر با هدف مدلسازی صحیح پایه-
ها با سطح مقطف ترکیبی صورت میگیرد .پهس از پهچ-
بندی نقاط هر پایه ،نقاط هر پچ به صفحه  X-Yنگاشت
داده میشود .سپس متناسب با شکل هندسی مقطف هر
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پچ که از طریق برازش مهدلههای هندسهی پایهه نظیهر
دایره ،بیضی ،چهارضلعی و سپس شمارش تعهداد نقهاط
اطراف مدل تعیهین مهیشهوند ،یهک مهدل هندسهی دو
بعدی بهینه به نقاط برازش داده میشود و بدین ترتیب
موقعیت دوبعدی نقاط مبنای سطح مقطف هر پچ تعیین
میگهردد .شهکل ( )2بهرازش مهدل هندسهی دو بعهدی
بهینه به نقاط را نشان میدهد .برای بازگشت به فضهای
سهبعدی ،از مقادیر مؤلفه  Zابتدا و انتها هر پچ اسهتفاده
گردیده و مدل دوبعدی سطح مقطف هرپچ به مدل سهه-
بعدی تبدیل میشود .سپس با اتصال مدل سهبعدی پچ
های هر پایه به یکدیگر ،مدل سهبعدی نههایی پایهه پهل
تشکیل میگردد .در انتها مشابه تصحیح صورت پذیرفته
در مدل سهبعدی قطعه بدنه پل ،از روش برازش خط به
نقاط مدل به منظور کاهش اثهرات ناشهی از پهچ بنهدی
ابرنقطه در محل اتصال مقاطف پچها به یکدیگر اسهتفاده
میشود.

مدلسااازی پ ا هااا ااا اسااتزاقه از

ااه ناادی ا اار نقااا

منصور مهرانفر و همکاران

روش پیشنهادی نشان داده شده است.

شده و ابر نقطهه رنگهی ههر پهل تولیهد شهده اسهت .در
شکل( ،)19دادههای پل مطالعهاتی جههت پیهادهسهازی

(ب)

(الف)

جدول  :1مشخصات داده مطالعاتی

داده
مطالعاتی

تعداد نقاط

فاصله نقاط

طول سازه

طول دهانه

(متر)

(متر)

عرضی(متر)

تعداد پایه

نوع سازه

پل شماره ()1

3182032

9/913

08

1

-

قوسی

پل شماره ()2

09388982

9/913

112

28/29

12

قوسی

 -2-4پیادهسازی الگوریتم قطعه بندی ابرنقطه
نخسههتین گههام در الگههوریتم پیشههنهادی ،قطعهههبنههدی
ابرنقطه پل و تفکیک چهار جزل اصلی تشکیلدهنده آن
میباشد .بدین منظور ویژگیهایی ذکهر شهده در بخهش
 ،1-3با در نظر گرفتن شعاع همسایگی برابر با یک متر،
برای هر یهک از نقهاط موجهود در ابرنقطهه ،محاسهبه و
استخراج گردید .سپس با استفاده از ویژگیههای تولیهد
شده و مقهادیر ارتفهاعی و طیفهی نقهاط ،خوشهه بنهدی
فازی  c-meansبر روی نقاط اعمال شده و قطعات اجزال
اصلی پل استخراج گردیدند .در داده پل شماره یهک بهه
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لحاظ عدم وجود پایه در طراحهی هندسهی و سهاختاری
پل ،تعداد خوشههای مورد نظر در فرآینهد قطعههبنهدی
برابر با  3در نظرگرفته شهد .ایهن خوشهههها متعلهق بهه
قطعات نرده ،بدنه و سایر بخشهای پل (زمهین طبیعهی
و خاکریز) میباشد .در داده پل شهماره دو بها توجهه بهه
طراحی و حضور المانهای پایه در سازه ،تعداد خوشهها
برابر با  0در نظر گرفتهه شهد کهه خوشهه اضهافه شهده
متعلق به قطعه پایههای پل میباشد .شکل ( )11نتهایج
قطعهبندی ابرنقطه دادههای پل مطالعاتی را نشان مهی-
دهد.
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شكل :11نمای کلی داده مطالعاتی پل شماره یک (الف) و پل شماره دو (ب)

شكل :11خروجی قطعهبندی داده مطالعاتی پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب)
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 -3-4مدلسازی قطعه نرده
برای جدا کردن نقاط مربوط به هر کدام از خطوط نرده
طرفین پلهها و همچنهین تعیهین میهزان انحنهال افقهی
هریک از آنها در ابرنقطه اصلی ،پس از نگاشت نقاط به
صفحه  ، X-Yیک خط  RANSACبه کهل نقهاط بهرازش
داده شد .سپس نقاط موجود در بافر  9/1متهری اطهراف
این خط حذف گردیده و سپس خط دیگهری بهه نقهاط
باقیمانده برازش داده شد .بهه منظهور افهزایش دقهت در
مرحلههه بههرازش مههدل نههرده بهها اسههتفاده از الگههوریتم
پیشنهادی و همچنین اعمال و نمایش بهتر انحنال افقی
و عمودی به مدل نهایی ،ههر یهک ازخطهوط RANSAC
برازش داده شده پچ بندی گردیده و سپس با استفاده از
نقاط ابتدا و انتها هر پچ و در نظر گرفتن یهک بهافر 9/1
متری اطراف آنها ،نقاط هر یک از پهچ هها شناسهایی و
استخراج شدند .در ادامه پس از دوران نقاط ههر پهچ بها
استفاده از مقادیر زوایای دوران کلی و جزئهی ،مهدل دو
بعدی قطعه نرده به نقاط در صهفحه  X-Zبهرازش داده
شد .این مدل دوبعدی در هر دو داده پل مطالعاتی ،یک
مسههتطیل بهها ابعههاد  9/91 ×1/19متههر اسههت کههه در

(الف)

شكل :12برازش مدل قطعه نرده به ابر نقاط پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب)
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(ب)
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شکل( )12نشهان داده شهده اسهت .انتخها ابعهاد ایهن
مستطیل بر اساس ابعاد متوسط نهردهههای پهل در ابهر
نقطه هر دو داده مطالعاتی اسهت .در مرحلهه نههایی ،بها
اضافه کردن مؤلفه  Yابتدا و انتها هر پهچ بهه مختصهات
نقاط مدل دوبعدی ،مدل سهبعدی نرده هر پچ بازسازی
گردید .شکل( )13مدل سهبعدی بازسهازی شهده قطعهه
نرده دادهههای پهل مطالعهاتی نشهان مهیدههد .پهس از
تشکیل مدل سهبعدی قطعه نرده در هر پچ ،برای اتصال
مدلها به یکدیگر و همچنین بازگردانی موقعیهت نقهاط
هر مدل به فضای ابرنقطه اصلی ،نقاط مدل ههر پهچ بها
اعمال معکوس زوایای دوران کلی و جزئهی ،دوران داده
شدند .همانطور که در شکل ( )13مشاهده میگردد ،در
محل اتصال مدلهای هر پچ با یکدیگر ،تضاریس وجهود
دارد که با اسهتفاده از درونیهابی بهه کمهک تهابف فوریهه
درجه دو و بهرازش منحنهی بهه هریهک از پهنج پهارامتر
 Δαx ، Z،Y،Xو  Δαzدر مدلههای بازسهازی شهده ،ایهن
نقص برطرف و مدل نهایی تصحیح گردید.

(الف)

111
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(ب)
شكل :13مدل سهبعدی قطعه نرده پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب) قبل (تصویر راست) و بعد (تصویر چپ) از تصحیح اتصالها

مدلسااازی پ ا هااا ااا اسااتزاقه از

ااه ناادی ا اار نقااا

منصور مهرانفر و همکاران

 -4-4مدلسازی قطعه بدنه
ابرنقطه قطعه بدنه پل با استفاده از اطالعات مدل نهرده
پچ بندی و سپس دوران داده شهدند کهه خروجهی ایهن
فرآیند در شکل ( )10نشان داده شده است .با توجه بهه
هندسه پلهای مهورد مطالعهه و همچنهین المهانههای
سازهای طراحی شده در آنها ،طول هر پچ برابر با یهک
متر در نظر گرفته شد .این مقدار عالوه بر اینکه حداکثر
فاصله میان مقهاطف جههت مدلسهازی صهحیح و دقیهق

(ب)

(الف)

شكل :14خروجی پچبندی قطعه بدنه پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب)

(الف)

شكل :15خروجی مرحله حذف نویز از نقاط مقاطع نگاشت شده پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب)

111
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با توجه به تی هندسی مقاطف قطعه بدنه پهل در داده-
های مطالعاتی ،تعداد صحیح نقاط مبنا جهت مدلسازی
دوبعدی مقطف قطعه بدنه در داده مطالعاتی پهل شهماره
یک برابر با  12و در داده پل مطالعاتی شهماره دو برابهر
با  32می باشهد .موقعیهت ایهن نقهاط در ههر مقطهف بها
استفاده از روش برازش مستطیل بهینهه مطهابق شهکل
( ،)13برازش خهط بها اسهتفاده از الگهوریتم ،RANSAC
دوران خطوط در فضا دوبعهدی و سهپس اتصهال مهنظم
آنها به یکدیگر تعیین میشوند .بدین منظور ابتدا یهک
مستطیل بهینه به نقاط مقطف برازش داده میشهود .بها
استفاده از نقاط موجود در همسایگی اضهالع مسهتطیل

بهینه ،موقعیت  0نقطه مبنا تعیهین مهیگهردد .پهس از
حذف نقهاط درون همسهایگی ایهن اضهالع ،دو خهط بها
استفاده از الگهوریتم  RANSACبهه نقهاط بهاقی مانهده
مقطف برازش داده میشود .از آنجا که در مقطف عرضهی
قطعه بدنه پل ،المان جاده و صفحه تحتانی المهان شهاه
تیر به ترتیب دارای بزرگترین طول در میان المان ههای
مقطف عرضی قطعه بدنه هستند ،بها اسهتفاده از بهرازش
خط  RANSACمیتوان موقعیت 0نقطه مبنها دیگهر از
مدل دوبعدی قطعه بدنه پل را مشهخص تعیهین نمهود.
این نقاط مبنا مربهوط بهه ابتهدا و انتهها المهان جهاده و
همچنین ابتدا و انتها صهفحه تحتهانی المهان شهاه تیهر
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(ب)
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انحنال موجود در بخش المان شاهتیهر پهلههای قوسهی
است ،از خطاهای ناشهی از وجهود گه در بخهشهها و
المانهای مختلف مقطف نیز جلوگیری می نماید.
پههس از نگاشههت نقههاط بدنههه بههه صههفحه  ،X-Zطبههق
توضیحات بخش  ،3-3شبکهای مربعهی بها طهول ضهلف
برابر با پنج سانتیمتر بر روی نقهاط ههر مقطهف در نظهر
گرفتههه شههد و نقههاط نههویز حههذف گردیههد .شههکل ()11
خروجی مرحله حذف نویز از نقهاط را نشهان مهیدههد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
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هستند.
جهت تعیین موقعیت سهایر نقهاط مبنها بهاقی مانهده ،از
نقاط مبنا استخراج شده در مراحل قبهل اسهتفاده مهی-
شود .در ایهن روش ،بهه مبهدا نقهاط مبنها مهذکور و بهه
شعاعی برابر با عرض مقطف قطعه بدنه ،خطهی در زوایها
 339-9دوران داده م هیشههود و در هههر مرحلههه نقههاط
موجود در همسایگی اطراف خط شمارش و ذخیره می-
گردنههد .بهها مشههخص شههدن زاویههه ای کههه تحههت آن
بیشترین تعداد نقطهه در همسهایگی اطهراف خهط قهرار
داشتهاند ،نقاط انتهایی پاره خط که همهان نقهاط مبنها
مدل دوبعدی مقطف عرضهی قطعهه بدنهه پهل هسهتند،

صههفحه تحتههانی در المههان سههازه ای شههاه تیههر کههه در
شکل( )17نشهان داده شهده اسهت ،از طریهق محاسهبه
پارامترهای انتقال ( ΔZو  )ΔXمیان نقاط کنتهرل مهدل
مقطف بهینه و مهدل ههر مقطهف تعیهین گردیهد .بهرای
تعیین موقعیت نقاط مبنای ابتدا و انتها صفحه تحتهانی
نی هز از روش بههرازش خههط  RANSACاسههتفاده گردی هد.

اگر چه میزان جابجایی و تغییر موقعیت نقاط مبنا پهس
از اعمال تصحیحات ،اندک بود ،اما جههت دسهتیابی بهه
دقت حداکثری در مدل سه بعدی نهایی ،تصحیح جزئی
مدل مقطف بهینه امری ضروری است .در مرحله بعد ،بها
توجه به قوسی بودن پلهای مطالعاتی ،موقعیت صحیح
تمامی نقاط مبنا به استثنال نقهاط مبنهای ابتهدا و انتهها
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شكل :16مدل مقطع بهینه قطعه بدنه پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب)
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استخراج میشوند .سهرانجام مهدل دو بعهدی مقطهف بها
اتصال منظم نقاط مبنا به یکدیگر براساس دانش موجود
در ارتباط با تعداد نقاط مبنا مورد نیاز جهت مدلسهازی
دوبعههدی مقطههف عرضههی قطعههه بدنههه هرپههل و شههماره
اختصاص یافته به هر نقطهه مبنها در زمهان اسهتخراج و
تعیین موقعیت صورت میپذیرد .پس از استخراج مهدل
دوبعدی هر یک از مقاطف پهچههای قطعهه بدنهه ،مهدل
مقطف بهینه قطعه بدنه پل بها اسهتفاده از شهروط بیهان
شده در بخش  3-3شناسایی و تصحیح گردید که نتایج
تصحیح در شکل ( )13نشان داده شده است.

مدلسااازی پ ا هااا ااا اسااتزاقه از

ااه ناادی ا اار نقااا

منصور مهرانفر و همکاران

در ادامه پس از استخراج مدل دوبعدی صهحیح تمهامی
مقاطف در هر پچ در صفحه  ،X-Zبها اسهتفاده از مقهادیر
موقعیت Yابتدا و انتها هر مقطف ،مدلهای دو بعدی بهه
فضای سه بعدی بازگردانی شدند .جههت تشهکیل مهدل
سهبعدی یکپارچهه بهرای قطعهه بدنهه پهل و همچنهین
بازگردانی موقعیت مدلها به فضهای اولیهه ،نقهاط مهدل
های بازسازی شده مقاطف هر پچ بها اسهتفاده از زوایهای
دورانی کلی و جزئهی پهچ مربوطهه دوران معکهوس داده
شده و در انتها مطابق شهکل ( )18بهه یکهدیگر متصهل
گردیدند .همانطور که در مدل ههای خروجهی مشهاهده
می شود ،بخش هایی از مدل دارای اعوجاج و تضهاریس
می باشد که علت آن ،وجود گ در ابرنقطهه مهیباشهد.
وجود گ در ابرنقطهه مقهاطف سهبب تعیهین موقعیهت
اشتباه نقهاط و اضهالع مسهتطیل بهینهه و بهه طبهف آن

(ب)

(الف)

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.6.2

موقعیت یابی نادرست نقهاط مبنها مهیگهردد .نادرسهت
بودن موقعیت نقاط مبنا و استفاده از آن هها بهه عنهوان
نقاط کنترل در فرآیند گسترش مهدل مقطهف بهینهه در
طول تمامی پچها ،سبب ایجهاد تضهاریس و اعوعهاج در
بخش هایی از مدل نهایی میگردد.
به منظهور رفهف اعوجاجهات و تضهاریس موجود،کهاهش
اثرات ناشی از پچ بندی ابرنقطه و همچنین اعمال بهتهر
انحنال افقی و عمودی در طهول مسهیر قطعهه بدنهه ،بهه
مؤلفههای  X-Y-Zهر گروه از نقاط مبنهای مشهترک در
مقاطف مدلههای سهه بعهدی ،یهک منحنهی درجهه دو
برازش داده شد .شکل( )12مدل سهبعدی نهایی قطعهه
بدنه پل را پس از برازش منحنی نشان میدهد.
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شكل :17صفحه تحتانی المان شاه تیر پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب)

شكل :18تضاریس موجود در مدل سه بعدی قطعه بدنه پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب)
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(ب)

(الف)

شكل :19مدل سهبعدی نهایی قطعه بدنه پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب)

 -5-4مدلسازی قطعه کوله
با تشکیل مدل سهبعدی نهایی قطعه بدنه ،نقاط هر یک
از قطعات کوله از طریق روش بیان شده در بخهش 0-3
و با استفاده از اطالعات پچبندی قطعه بدنه پهل و مهدل
سهبعدی آن استخراج گردید کهه نتهایج اسهتخراج ایهن
تقاط در شکل ( )29نشان داده شده است .این مجموعه
نقاط متشهکل از نقهاط دیهوار حائهل ،دو دیهوار جهانبی،
بخشی از نقاط قطعه بدنه پل و نقاطی از زمهین اطهراف
پل میباشد .جههت مدلسهازی دیهوار حائهل کولهه ،الزم
است که نقاط آن بطور جداگانهه اسهتخراج گردنهد .بهه

پس از نگاشت نقاط دیوارهای حائل به صفحه  ،X-Zیک
مستطیل بهینه به هریک از نقاط دیوار حائل قطعه کوله
برازش داده شد که به عنوان مدل دوبعدی دیوار حائهل
است .سپس با استفاده از مقادیر مؤلفهه  Yنقهاط ،inlier
مدل سههبعهدی دیهوار حائهل بازسهازی گردیهد .جههت
تشکیل مدل سهبعدی دیوارهای مایل قطعهه کولهه نیهز
براساس فرض بیان شده در بخش  0-3از موقعیت نقاط
مبنای مدل سهبعدی دیوار حائل و همچنین نقهاط پهچ
های ابتدا و انتها مدل سهبعدی قطعه نرده پل ،اسهتفاده

110
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گردید .در شکل ( )21مدل سهبعدی قطعات کولهه پهل
دادههای پل مطالعاتی را نشان داده شده است.
پس از تشکیل مدل سهبعدی نهایی قطعه کولهه ،جههت
اتصال صحیح آن به بدنه ،موقعیت نقهاط محهل تقهاطف
صفحات دیوار حائل ابتدا و انتها پل با خطوط هر یک از
نقاط مبنای مشترک مقاطف تشکیل دهنده قطعهه بدنهه
تعیین گردید و سهپس مطهابق شهکل ( )22مهدلههای
بازسازی شده دو قطعه در موقعیت نقاط محل تقاطف به
یکدیگر متصل گردیدند.
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شكل :21قطعات کوله ابتدا و انتها پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب)

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

همین منظور به هریک از ابهر نقهاط قطعهه کولهه ،یهک
صفحه بها اسهتفاده از الگهوریتم  RANSACبهرازش داده
شد .مقدار پارامتر حداکثر فاصله بهرای اسهتخراج نقهاط
 inlierبرابر  9/92متر در نظر گرفته شهد .بها توجهه بهه
گستردگی ابعاد دیوار حائل و همچنین باال بودن تهراکم
نقاط آن نسبت به مهابقی بخهشههای قطعهه کولهه ،بها
استفاده از روش بیان شده نقاط دیوار حائل بهه راحتهی
استخراج گردیدنهد شهکل ( )29نتهایج اسهتخراج تقهاط
نقاط دیوار حائل قطعات کوله ابتدا و انتها دادههای پهل
مطالعاتی را نشان میدهد.

مدلسااازی پ ا هااا ااا اسااتزاقه از

ااه ناادی ا اار نقااا

منصور مهرانفر و همکاران

(ب)

(الف)

شكل :21مدل سهبعدی قطعات کوله پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب)

(الف)

شكل :22تقاطع مدلهای سهبعدی قطعات بدنه و کوله پل شماره یک (الف) و شماره دو (ب)

 -6-4مدلسازی قطعه پایه
جهت ساخت مدل سهبعدی هریک از پایهها در داده پل
شماره دو ،با استفاده از روش بیان شده در بخش ، 1-3
از یک روش قطعه بندی مبتنی بهر رشهد ناحیهه ،بهرای
استخراج نقاط هر پایه بطور جداگانه استفاده گردید .بها
توجه بهه فاصهله حهداقل  1متهر میهان پایهههها پهل در
طراحی ،میزان شهعاع جسهتوجهو در الگهوریتم قطعهه
بندی مبتنی بر رشد ناحیهه برابهر  1متهر در نظرگرفتهه
شد .نتیجه قطعهبندی پایه پل شماره دو در شهکل()23
نشان داده شده است.
جهت ساخت مدل سهبعدی هر پایه ،نقاط هر پایه پهس
از تفکیک ،به پچ هایی بهه طهول  1متهر در راسهتای Z
تفکیک گردیده و سهپس بهه صهفحه  X-Zنگاشهت داده
شدند .جهت بازسازی مهدل دوبعهدی مقطهف ههر پایهه،
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مطابق شکل ( )20یک مستطیل بهینه به نقاط نگاشهت
شده برازش داده شد.
در ادامه پهس از تعیهین موقعیهت دوبعهدی نقهاط مبنها
سطح مقطف هر پهچ ،ازمقهادیر موئلفهه  Zنقهاط ابتهدا و
انتها هر پچ ،جهت بازگشهت بهه فضها ابرنقطهه اصهلی و
بازسازی مدل سهبعدی پایهه ،و مهدل دو بعهدی سهطح
مقطف هرپایه به مدل سه بعدی تبدیل شد .همچنین به
منظور رفف اعوجاجات و تضهاریس موجهود و همچنهین
کاهش اثرات ناشی از پچبندی نقاط هر پایه ،بهه مؤلفهه
های  X-Y-Zهر گروه از نقاط مبنای مشترک در مقهاطف
مههدلهههای سهههبعههدی ،ی هک خههط بههرازش داده شههد.
شکل( )21مدل سهبعدی نهایی قطعه پایهه داده شهماره
دو را نشان میهد.
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(ب)
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شكل :25مدل سهبعدی قطعه پایه داده پل شماره دو

در پایان مدل سهبعدی نهایی سازه پل ،با اتصهال مهدل-
های هر یک از قطعات به یکهدیگر بها اسهتفاده از روش
شرح داده شهده در بخهش ،0-3تشهکیل مهیگهردد .در
شههکل (23و )27مههدل سهههبعههدی سههازه دادههههای پههل
مطالعاتی نمایش داده شده است .از آنجا که در این امهر
از مختصات نقاط مبنا مدل سه بعدی قطعهات اسهتفاده
میگردد ،دقت و صحت مؤلفه های مختصاتی این نقهاط
تاثیر بسهزایی در تعیهین موقعیهت نقهاط محهل اتصهال
قطعات خواهد داشت .در پایان خروجی مدل سهبعهدی
نهایی سازه پل در فرمت برداری ) CAD(dxfارائهه مهی-
گردد.

بخش قطعه بندی داده مطالعاتی را نشان میدهد .برای
هر مجموعه داده ،ماتریس درهم ریختگهی 1و همچنهین
متریک استاندارد کیفیهت کامهل بهودن 2بها اسهتفاده از
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شكل :24برازش مستطیل بهینه در صفحه  X-Zبه نقاط پایه داده پل شماره دو

رابطه ( )3محاسبه شده است.

رابطه()3

TP
TP  FN

Completeness 

 -7-4ارزیابی نتایج

111

Confusion Matrix

1

completeness

2
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جهت ارزیابی دقت الگوریتم پیشنهادی در بخش قطعه-
بندی از مقایسه بین قطعات خروجی از فرآینهد قطعهه-
بندی پیشنهادی و قطعاتی که بصهورت دسهتی از داده-
های مطالعاتی تولیهد شهدند ،اسهتفاده گردیهد .جهداول
(2و )3به ترتیب نتایج ارزیابی الگهوریتم پیشهنهادی در

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.6.2

در رابطههه ( ،)3پههارامتر  TPنمونههه مثبههت و صههحیح
(قطعاتی که به درستی شناسایی شده اند) و  FNنمونهه
منفی و اشتباه (قطعاتی که شناسهایی نشهده انهد) مهی-
باشد.

ااه ناادی ا اار نقااا

مدلسااازی پ ا هااا ااا اسااتزاقه از
منصور مهرانفر و همکاران
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شكل :26مدل سهبعدی سازه پل شماره یک

شكل :27مدل سهبعدی سازه پل شماره دو

قطعه

نرده

بدنه

سایر

درصد کامل بودن

نرده

283213

7293

1122

23/81

بدنه

03119

1001999

8383

23/13

سایر

8392

113882

0273321

27/21

مجموع

332111

1133788

0283122

23/81

داده مطالعاتی پل

شماره ()2

جدول  :3ارزیابی دقت قطعهبندی داده پل مطالعاتی شماره دو

نرده

1193133

37117

1109

10831

22/28

بدنه

129307

23991783

08200

392223

23/30

پایه

1222

221312

1713012

33383

83/80

سایر

117128

2018313

33308

19703222

89/19

مجموع

1701299

21792318

1832821

11922373

82/13
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قطعه

نرده

بدنه

پایه

سایر

درصد کامل بودن
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داده مطالعاتی پل
شماره ()1

جدول  :2ارزیابی دقت قطعهبندی داده پل مطالعاتی شماره یک

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 1399

دستیابی به متوسط دقت  % 22/03در تفکیهک قطعهات
سازه پل ،برای هر دو داده مطالعاتی ،باع افزایش دقت
در مدلسازی قطعات میشود .با توجه به نتهایج ،در ههر
دو داده مطالعاتی قطعه بدنه پل نسبت به سایر قطعهات
بههه خههوبی اسههتخراج شههده اسههت .ایههن امههر بههه دلیههل
یکپارچگی این المان و همچنین متفاوت بودن ویژگهی-
های تولید شده نقاط این قطعه در مقابهل ویژگهیههای
نقاط قطعات متصل به آن شامل نرده و پایه با توجه بهه
طراحی هندسهی آن مهیباشهد .در داده مطالعهاتی پهل
شماره دو به جهت قرارگیری و اتصال بخشی از پایهههها
در میان المانهای قوسی بدنه پل ،دقت استخراج نقهاط
این المان و همچنین نقهاط قطعهه بدنهه متصهل بهه آن
کاهش یافته است .همچنین یکی از دالیل کاهش دقهت
در شناسههایی و تفکیههک نقههاط قطعههه نههرده در داده
مطالعاتی پل شماره دو ،وجود نقهاط مربهوط بهه عالئهم
راهنمایی و همچنین وسایل نقلیه در مجاورت بخشی از
المان نرده در طول مسیر پل میباشد اشتباها به عنهوان
نقههاط نههرده اسههتخراج گردیدنههد .جهههت ارزیههابی دقههت
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الگههوریتم پیشههنهادی در بخههش مدلسههازی ،از مقایسههه
فواصل و طولههای المهانههای موجهود در پهالنههای
طراحی (مدل مرجهف) و مهدل سههبعهدی تولیهد شهده
استفاده گردید .در جدول ( )0نتایج ایهن مقایسهه بهرای
المانهای مختلهف ارائهه شهده اسهت .متوسهط خطهای
میانگین و انحراف معیار برای هر دو پل به ترتیب برابهر
 9/93متر و  9/911متر است .این مقادیر ،نشان دهنهده
کیفیت باالی مدل سهبعدی بازسازی شده با اسهتفاده از
الگوریتم دانشمبنا پیشنهادی میباشهد .در ایهن میهان
بیشترین مقدار اختالف بین مقهادیر مهدل سههبعهدی و
مقادیر حقیقی مربهوط بهه بخهش جهاده و برابهر بها 0/1
سانتیمتر است که دلیل آن ،وجود نقاط نویز متراکم در
انتهای طرفین جاده در ابرنقطه قطعه بدنه پل میباشد.
به دلیل عدم وجود معیهار و روش مشهترک در ارزیهابی
مدلهای نهایی در این مقاله و سایر مطالعات ،به منظور
مقایسه عملکرد روش پیشنهادی ،تنهها دقهت نههایی در
مراحل قطعهبندی و مدلسازی برای روش پیشهنهادی و
تحقیقات پیشین ]10و [11در جدول ( )1ارائه شدهاند.

جدول  :4ارزیابی دقت مدلسازی هندسی داده مطالعاتی پل

المان بدنه

المان تیری

جاده

مدل
بازسازی شده

مدل
مرجف

مدل
بازسازی شده

مدل
مرجف

مدل
بازسازی شده

مدل
مرجف

مدل
بازسازی شده

مدل
مرجف

مدل
بازسازی شده

مدل
مرجف

(متر)

(متر)

(متر)

(متر)

(متر)

(متر)

(متر)

(متر)

(متر)

(متر)

داده مطالعاتی پل
()1

1/28

2

9/38

9/31

9/12

9/29

3/11

3/19

9/73

9/71

داده مطالعاتی پل
()2

2/12

2/29

9/31

9/31

9/13

9/29

19/03

19/19

1/71

1/71

مجموعه داده

میانگین خطا (متر)

9/911

9/931

9/921

9/901

9/93

انحراف معیار (متر)

9/997

9/997

9/921

9/997

9/910
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المان سازه ای

صحفه تحتانی

آبرو

پیاده رو

جدول  :5مقایسه دقت فرآیند قطعهبندی و مدلسازی

درصد کامل بودن قطعهبندی ابرنقطه
راهکار ارائه شده در مطالعه ][11

راهکار پیشنهادی

راهکار ارائه شده در مطالعه ][10

راهکار پیشنهادی

82/29

22/03

21/21

21/3

111
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درصد دقت نسبی مدلسازی

مدلسااازی پ ا هااا ااا اسااتزاقه از

ااه ناادی ا اار نقااا

منصور مهرانفر و همکاران
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بطور کلی از جمله چالشهای موجود در زمینه بازسازی
مدل سهبعدی پل با استفاده از الگوریتم پیشنهادی کهه
تاثیر قابل توجهی در کیفیت و دقت مدل نهایی دارنهد،
میتوان به دو دسته کلی چالشهای موجود در ابرنقطهه
و چالشههای موجهود در تعیهین برخهی از پارامترههای
الگوریتم اشاره کرد .چالشهای موجود در ابرنقطهه کهه
شامل وجود نقاط نویز و نقصان ابرنقطهه مهی باشهند ،از
جمله موارد اجتنا ناپذیر در ابرنقاط حاصل از تصهاویر
پهپاد است .جهت کاهش تاثیر این چالشهها در میهزان
کیفیت و دقت مدل سههبعهدی نههایی ،از تکنیهکههای
مختلفهی نظیهر پهیش پهردازش و حهذف نهویز مقههاطف،
برازش مستطیل بهینه و یهافتن مهدل مقطهف بهینهه در
رونههد مدلسههازی سهههبعههدی بهها اسههتفاده از الگههوریتم
پیشنهادی استفاده گردید .شدت وجود این موانف رابطه
مستقیم با وسعت و نهوع طراحهی المهان سهازه ای پهل،
کیفیت تصویر برداری و پردازش های موجود در فرآیند
تولید ابرنقطه دارد ،بگونه ای که به عنوان مثال در داده
پل شماره 2به دلیل گستردگی المهان ههای سهازه ای و
باال بودن طول دهانه پل ،در بخش هایی از پل به دلیهل
مشکالتی در پرواز پهپاد و عدم اخهذ تصهویر در زوایهای
مناسب با مشکالت گ بسیاری مواجه شدیم .ایهن امهر
در بخش مدل سازی قطعه بدنه پل ،سبب کاهش تعداد
مدل های دوبعدی مقاطف مورد نظر در یک پچ به دلیل
کمبود نقاط موجود در بخش های یهک مقطهف گردیهد.
گاها میزان و شدت وجود موانف موجود در فضا ابرنقطهه
به حدی است که پس از انجام پیش پردازش ها و موارد
بیان شده نیز همچنان مانعی نظیر نویز در بخش ههایی
از فضای ابر نقطه باقی مهی مانهد کهه سهبب مشهکالتی
نظیر کاهش دقت در مدل سازی دو بعهدی مقهاطف پهچ
های مختلف پل می گردد .کاهش دقت در مدل سهازی
دو بعدی مقاطف نیز سبب کاهش کیفیهت مهدل مقطهف
بهینه گردیده و گسترش آن در طهول پهچ ههای قطعهه
بدنه ،تاثیر بسزایی در دقت مدل سه بعدی نههایی دارد.
در رابطههه بهها چههالشهههای موجههود در تعیههین برخههی
پارامترهههای الگههوریتم نظیههر طههول پههچهههای خطههوط
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 ،RANSACپارامترهههای مربههوط بههه مدلسههازی مقههاطف
قطعه بدنه و کوله پل ،مقدار بهینه پارامترها با اسهتفاده
از روشهای بهینهیابی در تمامی قطعات مربوط به پهل-
های مختلف و متنوع تعیین گردیدند که این امر عهالوه
بر افزایش سطح اتوماسیون الگوریتم پیشهنهادی ،باعه
انعطاف بیشهتر آن در مواجهه بها پهلههایی بها طراحهی
هندسی خاص و پیچیده میگردد.
مدت زمان الزم جهت اجرای فرآیند بازسازی مدل سهه
بعدی پل با استفاده از الگوریتم پیشنهادی ،وابسهته بهه
مههواردی نظی هر طههول و گسههتردگی دهانههه پههل ،حجههم
ابرنقطههه ورودی و سههطج جزئیههات مطلههو در رونههد
بازسازی مهدل ههای سهه بعهدی اسهت .در ایهن میهان
بیشترین مدت زمان مخهتص بهه بازسهازی سهه بعهدی
قطعه بدنه پل است .اسهتفاده از پهیش پهردازش حهذف
نقاط نویز مقهاطف ،انتخها طهول مقطهف کوتهاه جههت
مدلسازی صهحیح بخهش انحنها در پهل ههای قوسهی و
همچنین تعیین موقعیت نقاط مبنا بها اسهتفاده از روش
های شرح داده شهده در بخهش  ،3-3از جملهه عوامهل
موثر در کاهش یا افزایش مهدت زمهان در رونهد دسهت
یابی به مدل سه بعدی قطعه بدنه به شهمار مهی رونهد.
در بح مدلسازی قطعه نرده ،مهدت زمهان الزم جههت
تشکیل مهدل سهه بعهدی ،متناسهب بها حجهم ابرنقطهه
ورودی و تراکم نقاط در هرپچ و همچنهین تلهورانس در
نظر گرفته شده در تعیهین زوایهای دوران جزئهی حهول
محورهای  Xو  Zمی باشد .در ارتبهاط بها سهایر مهوارد
شامل مدلسازی قطعه کوله و پایه ،به دلیهل اسهتفاده از
روش هههای بهینههه و بههرازش اشههکال هندس هی پای هه در
بازسازی مدل سه بعدی ،مدت زمان اجرای الگهوریتم و
دست یابی به مدل های سه بعدی بسیارکوتاه میباشد.
بطورکلی مدت زمان فرآیند قطعه بندی (شهامل تولیهد
ویژگیههای ذکرشهده در بخهش  1-3و اجهرای فرآینهد
خوشه بندی فازی) بهرای داده پهل شهماره  1برابهر 21
دقیقه و داده پل شماره  2برابر با  79دقیقه بوده اسهت.
همچنین ،مدت زمان الزم جهت مدلسهازی سهه بعهدی
هر یک از داده های پل مطالعاتی شهماره یهک و دو بهه

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی- نشریه علمی
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 متوسهط، به طهوری کهه بهرای دو داده مطالعهاتی،باشد
خطای میانگین و انحهراف معیهار بهرای ههر دو پهل بهه
 همچنهین بهه. متر است9/911  متر و9/93 ترتیب برابر
منظور کاهش خطا به دلیل وجهود چهالشههایی نظیهر
،کیفیههت داده ورودی و یهها تعیههین پارامترهههای بهینههه
راهکارهایی در این تحقیق ارائه شد که در مطالعات آتی
.میتوانند مورد بررسی بیشتری قرار گیرند

. دقیقه بوده است221  دقیقه و111 ترتیب برابر
 نتایج و پیشنهادها-5
 یهک موضهوع،مدلسازی سهبعدی سازه پل از ابهر نقهاط
 استفاده، بدین منظور.جدید در حوزه فتوگرامتری است
،از الگوریتم نگاشتمبنا در فرآیند مدلسازی سهه بعهدی
باع افزایش سطح اتوماسهیون و دسهتیابی بهه دقهت و
 روش.کیفیت باال در مدل نهایی سازههای پل مهیشهود
 شهامل دو مرحلهه،پیشنهادی ارائه شده در این تحقیهق
قطعهبندی و مدلسازی سلسله مراتبی (جز به کل) است
و قادر است انواع مختلف پل نظیر پهلههای سهاده و یها
 بهه دلیهل، در روش پیشنهادی.قوسی را بازسازی نماید
- پیچیدگی مدلسهازی سهه،بکارگیری روند نگاشت مبنا
بعدی کاهش یافته و مدل اجزای پل به صورت جداگانه
و همچنین در اتصال به یکدیگر مورد کنتهرل و ارزیهابی
قرار گرفتند تا مدل یکپارچه پهل دارای حهداکثر دقهت

تشكر و قدردانی
-نویسندگان این مقاله بر خود الزم میداننهد از حمایهت
Viscan Solutions GmbH ههههههای شهههههرکت
) برای در اختیار قهرار دادن دادهههایwww.viscan.de(
 تشهکر و،مطالعاتی مورد نیاز جهت انجام ایهن پهژوهش
.قدردانی نمایند
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Abstract

In recent years, great efforts have been made to generate 3D models of urban structures in photogrammetry

and remote sensing. 3D reconstruction of the bridge, as one of the most important urban structures in
transportation systems, has been neglected because of its geometric and structural complexity. Due to the UAV
technology development in spatial data acquisition, in this study, the point clouds generated from UAV-based
images are used for 3D modeling of the four main elements of a bridge structure, including the railing, body,
base and abutment elements. For this, a knowledge-based algorithm is proposed to provide 3D models of

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.6.2 ]

different types of bridge structures in GIS-based data format using the knowledge in the shape, structure and
geometric relationships between the bridge’s elements. First, the fuzzy c-means clustering method including
height and spectral values as well as point-based features such as the 3D density, normal vectors and planarity
is used to segment the point cloud. Next, a projection-based reconstruction technique, which is developed based

on the geometric and structural features of each bridge element, is proposed to generate a 3D model for that
element. The proposed reconstruction workflow includes the projection of point clouds to a 2D space, fitting
the primitive geometric models to 2D points, locating the primitive coordinates of the models in the 2D space,
and then developing 2D models into 3D space. To evaluate the proposed method, the dimensions of the
structural elements in the bridge design plans are compared with the dimensions of the elements in the
generated 3D model. Despite the many challenges in modeling steps, the results of this study indicate a high
accuracy and ability for the proposed algorithm in 3D modeling of bridges with different geometry and
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designs, with a mean error and a standard deviation of about 3 cm and 1cm, respectively.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Key words : Photogrammetry, 3D Modelling, Bridge, Projection-based Algorithm, UAV Point Cloud.

Correspondence Address: School of Surveying and Geospatial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
Tel: : +98 21 61114523.
Email : hossein.arefi@ut.ac.ir

6

