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 چىیذه :
ٚ دلت تاال تغیار ٔٛرد اعتفادٜ  تزداری ٔغیزٞا تا عزعتٞای ِیذار ٔتحزن سٔیٙی پیؾزفت تغیاری داؽتٝ ٚ تزای ٘مؾٝایٗ رٚسٞا عیغتٓ

ٞای خذیذی ٞا ٘یاسٔٙذ اٍِٛریٓٞا، تزای ؽٙاعایی عٛارض ٔٛخٛد در خادٜٞای ایٗ عیغتٌٓیز٘ذ. تا تٛخٝ تٝ چٍاِی تاالی دادٜلزار ٔی

یٗ ٔماِٝ رٚؽی تزای ٞای ؽٟزی ٚ ٔغیزٞا، در اٞغتیٓ. تا تٛخٝ تٝ إٞیت تاالی ؽٙاعایی اتٛٔاتیه عٛارض در تٟیٝ ٚ تزٚس رعا٘ی ٘مؾٝ

. حذف ٘ماط 1ٞای اصّی رٚػ پیؾٟٙادی عثارتٙذ اس: ٞای اتز٘ماط ِیذار ٔتحزن سٔیٙی ارائٝ ؽذٜ اعت. تخؼؽٙاعایی تیزٞای تزق اس دادٜ

. اعتخزاج تیزٞای تزق. ایٗ رٚػ تز رٚی یه خادٜ رٚعتایی 4ٞای ٞٙذعی . تِٛیذ ٚیضٌی3. اعتخزاج اخشای تٝ ٞٓ پیٛعتٝ 2سٔیٙی 

تاؽٙذ، ، وٝ تٝ تزییة تیاٍ٘ز وأُ تٛدٖ، صحت ٚ ویفیت ٔی62/0ٚ  72/0، 80/0ٞای عاسی ؽذٜ ٚ ؽاخصدارای عٛارض ٔختّف پیادٜ

 حاصُ ؽذ.
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 ممذمه -1

ویتتة یتته یتتا چٙتتذ ِیتتشر اعتتىٙز،  تتتا اعتتتفادٜ اس تز سٔیٙتتی 1یتتاتی ِیتتشری اِیتتذارک ٔتحتتزن  ٞتتای فاصتتّٝعیغتتتٓ

ٜ  ٔٛلعیت عیغتٓ ی فاصتّٝ ٚ دٚرتتیٗ دیدیتتاَ    ٌیتز ، ؽتاخص ا٘تذاسٜ  2ٌیتزی ایٙزعتیایی  ای، ٚاحتذ ا٘تذاسٜ  یاتی ٔتاٞٛار

ای تتزای ٘تٛاحی   ٞای ٔىا٘ی عٝ تعتذی ٔغتیزٞای ختادٜ   آٚری دادٜ. ایٗ عیغتٓ ٞای تزای خٕع[ 2ٚ  1]وٙٙذ ٔی عُٕ

ٞای ِیتذار ایتٗ رٚسٞتا اس    ؽٛ٘ذ. تٝ دِیُ چٍاِی ٚ صحت تاالی عیغتٓعزعت را٘ٙذٌی ٔتٛعط اعتفادٜ ٔی ٚعیع تا یه

ٚ ؽٙاعتایی عتٛارض    [5ٚ  4]، ٔغتیزٞای داختُ ؽتٟزی    [3]ٞتا  تزداری آسادراٜٞا تٝ صٛرت ٚعیع در ٘مؾٝایٗ عیغتٓ

ٝ  [3]ؽٛد اعتفادٜ ٔی [7ٚ  6]ایخادٜ ای رٚؽتٙایی ٚ عالئتٓ تزافیىتی    ٞت ای، ؽتأُ: چتزا   در ٕٞیٗ راعتا عٛارض ٔیّت

ٞا ٚختٛد دار٘تذ. عالئتٓ تزافیىتی، وتٝ عتٟٓ       تزیٗ عٛارضی ٞغتٙذ وٝ در ٔغیزای اس عٕٛٔیٞا، ٕ٘ٛ٘ٝدر وٙار خادٜ ٚالع

ٞتا تتاسی   ٞا ٚ ٞذایت خادٜٙی خادٜؽٛ٘ذ، ٘مؼ تغیار ٟٕٔی در حُٕ ٚ ٘مُ، ایٕای را ؽأُ ٔیای اس عٛارض خادٜعٕذٜ

ٞا أزی ضزٚری اعت. در ایٗ ٔیتاٖ ؽٙاعتایی   ٞای رٚؽٙایی تزای افشایؼ أٙیت خادٜوٙٙذ. ٘ظارت ٚ ٔذیزیت چزا ٔی

ٞای را٘ٙذٌی ضزٚری تٛدٜ ٚ تالی ٔزاحُ وتار را  ای چٝ در ؽٙاعایی عالئٓ تزافیىی ٚ چٝ در ؽٙاعایی چزا عٛارض ٔیّٝ

ا٘تذ ٚ دارای ارتفتاو ٚ ؽتعاو ٔختّتف     ای ٌزد ٚ تّٙذ اس ٔٛاد ٔختّفی عتاختٝ ؽتذٜ   ذ. عٕٛٔا عٛارض ٔیّٕٝ٘ای تز ٔیعادٜ

تاؽذ. اِثتٝ در اوثتز ٔٛالتع در   ٞغتٙذ. ٞزچٙذ در تزرعی یه ٔٙطمٝ ٘ٝ چٙذاٖ تشري ایٗ ٔؾخصات اوثزا ؽثیٝ ٞٓ ٔی

تطیّی ٞغتتٙذ.  ق دارای عتط  ٔمطتع ٔغت   ٞای رٚؽٙایی رٚ تیزٞتای تتزق لتزار داؽتتٝ ٚ ایتٗ تیزٞتای تتز       ایزاٖ چزا 

ری اس ٔحممتیٗ در ایتٗ سٔیٙتٝ را    ٞا تٛخٝ تغیاای در وٙار خادٜٞای اخیز ؽٙاعایی عٛارض ٔیّٝ اعاط در عاَ تزٕٞیٗ

 خٛد خذب وزدٜ اعت. تٝ

٘مطتٝ در ٔتتز    4000تٛا٘ذ تٝ ٔی سٔیٙی 3ٞای ِیشراعىٙز ٔتحزنآٚری ؽذٜ تٛعط عیغتٓچٍاِی ٔتٛعط اتز٘ماط خٕع

ٞای تزق تغیار ٔٙاعة تٝ ٘ظتز  ٞا تزای ؽٙاعایی تیز، تزعذ. تٙاتزایٗ ایٗ دادkm/h 50ٜٔزتع، در عزعت ٔتٛعط حزوت 

در یته   MLSٞای اتز٘ماط رعٙذ. در ایٗ ٔماِٝ رٚؽی وارتزدی تزای اعتخزاج تیزٞای تزق تٝ صٛرت ٔغتمیٓ اس دادٜٔی

 ؽتتٛد وتتٝ عثارتٙتتذ اس:  لغتتٕت اصتتّی تمغتتیٓ ٔتتی    5رٚػ پیؾتتٟٙادی تتتٝ   ؽتتٛد.ٔغتتیز رٚعتتتایی ارائتتٝ ٔتتی   

. اعتتخزاج  5ٞتای ٞٙذعتی   ٚیضٌتی  تِٛیذ. 4 4. اعتخزاج اخشای تٝ ٞٓ پیٛعت3ٝ. حذف ٘ماط سٔیٙی 2پزداسػ . پیؼ1 

 .  5تیزٞای تزق تز اعاط فاصّٝ تاتاچاریا

 پیطینه تحمیك -2

ٞتای  پتزداسیٓ. رٚػ ٞای ِیذار ٔتحزن سٔیٙی ٔتی ٙاعایی عٛارض اس دادٜٞای ٔزتٛط تٝ ؽدر ایٗ تخؼ تٝ تزرعی ٔماِٝ

ٚ  8]ٞتای ؽتىّی   ٞای اتز٘ماط ِیذار ٔتحزن سٔیٙی عٕٛٔتا تتز اعتاط ٚیضٌتی    ای اس دادٜعٕٛٔی ؽٙاعایی عٛارض ٔیّٝ

تٙذی تزای ؽٙاعایی تیزٞتای چتزا    یه رٚػ لطعٝ[8]تاؽٙذ. در ٔی 6ٚ تٙاظزیاتی اٍِٛی ؽىّی [10]ٞا دا٘غتٝپیؼ[9

ٔتٙی ارائٝ ؽذٜ اعتت. در ایتٗ   -ٞای ٞٙذعیٚ ٚیضٌی 7٘شدیىتزیٗ ٕٞغایٍی، آ٘اِیش اخشای اصّی kتزق خیاتاٖ تز اعاط 

تٙذی ٘ماط اعتفادٜ ؽذٜ اعت وٝ ٘غثت تٝ ٘ٛاحی پٟٙاٖ ٔماْٚ ٘یغتتٙذ. در  ٘شدیىتزیٗ ٕٞغایٍی تزای خٛؽٝ kٔماِٝ اس 

تزای ؽٙاعایی تیزٞای چزا  تزق تز اعتاط ارتفتاو تیزٞتای تتزق ارائتٝ       8رٚؽی تز اعاط چٍاِی ٘ماط تصٛیز ؽذٜ [10]

                                                 
1
 Mobile light detection and ranging 

2
 Inertial measurement unit 

3
 Mobile laser scanner (MLS) 

4
 Connected-components 

5
 Bhattacharya 

6 Shape template matching 
7 Principal Component Analysis 
8 Density of Projected Points 



 

2 

 ... های لیسر اسکنر متحرکشناسایی تیرهای برق از داده 

 نهر محمد سعادت سرشت یطالب یامکس

 1اعت. ایٗ رٚػ ٘یاسٔٙذ تعییٗ دعتی حذ آعتا٘ٝ تزای ارتفاو تٟیٙٝ تیزٞای تزق اعت. اٍِٛریتٓ تزػ ٘زٔتاَ ؽتذٜ  ؽذٜ 

 ٞای ِیذار ٔتحزن سٔیٙی اعتفادٜ ؽذ٘ذ.تزای اعتخزاج تیزٞای تزق اس دادٜ [ 12ٚ  11]٘یش در

ای ارائٝ ؽذٜ اعت. ٞای ٔختّف اتز٘ماط تزای ؽٙاعایی عٛارض ٔیّٝٞای لغٕتآٚری ٚیضٌیرٚؽی تزاعاط خٕع [7]در 

اتز٘متاط حاصتُ اس   ٞای خیاتتاٖ اس  تزای ؽٙاعایی چزا  3ٔتٙی-تز اعاط ؽىُ [13]در 2ٕٞچٙیٗ رٚؽی خذیذ دٚ تٝ دٚ

MLS  تثذیُ وزدٜ، ٚ عتسظ تتا اعتتفادٜ اس     4ٞااتتذا رٚػ پیؾٟٙادی اتز٘ماط را تٝ عٛپزٚوغُ [14]ارائٝ ؽذٜ اعت. در

وٙذ. در ٟ٘ایت ٔذَ ٔفٟٛٔی عتٛارض ؽتٟزی   ٞای ٔعٙادار الذاْ ٔیٞا تٝ لطعٝتعزیف لٛا٘یٙی تٝ تثذیُ ایٗ عٛپزٚوغُ

ٝ   یه اعتزاتضی عّغّٝ [15در ]ؽٛ٘ذ. ض اعتفادٜ ٔیتٙذی عٛارتؾىیُ ؽذٜ ٚ تزای طثمٝ ، 5تٙتذی ٔزاتثتی ؽتأُ: لطعت

ُ  آ٘اِیش اخشای اصّی، فیّتز وزدٖ ٚ رٚ٘ذ اعتخزاج پارأتزٞا، تزای اعتخزاج ٚیضٌی ٞتای عٕتٛدی ٚ   ٞای ٞٙذعتی پزٚفیت

اِیش ا٘تذاسٜ ٘غتثی ٔمتادیز    ٞای ٔحّی ٚ تزاعتاط آ٘ت  تا اعتفادٜ اس ٕٞغایٝ [19]ٞا ارائٝ ؽذٜ اعت. درٔماطع عزضی خادٜ

  ا٘ذ.ٞا اعتخزاج ؽذٜٔیّٝ 6ٚیضٜ

 روش پیطنهادی -3

ٞتای السْ تتزای   پزداسػپیؼ1-3ٓ. در تخؼ پزداسیٞای ٔختّف ٔیدر ایٗ تخؼ تٝ تؾزی  رٚػ پیؾٟٙادی در لغٕت

اٍِتٛریتٕی تتزای ؽٙاعتایی ٚ     2-3ؽٛد. در تخؼ ٞا تزای ٚرٚد تٝ اٍِٛریتٓ پیؾٟٙادی تٛضی  دادٜ ٔیعاسی دادٜآٔادٜ

تٝ ؽٙاعتایی اختشای تتٝ ٞتٓ      3-3ؽٛد. در ادأٝ در تخؼ ٞای ِیذار ٔتحزن سٔیٙی ارائٝ ٔیحذف ٘ماط سٔیٙی اس دادٜ

ٞای ٞٙذعی ٔحّی عٛارض ٔٛرد ٘ظتز ٚ در ٟ٘ایتت   تٝ تِٛیذ ٚ اعتخزاج ٚیضٌی 4-3پزداسیٓ. عسظ در تخؼ پیٛعتٝ ٔی

 پزداسیٓ.تزق ٔیتٝ اعتخزاج تیزٞای  5-3در تخؼ 

 پزداسشپیص -3-1

تزاتز عزض تمزیثتی   2تٝ ٔزوشیت ٔغیز حزوت عٙدٙذٜ ٚ  7ٞا ٚ پزداسؽات، تافزیدر ایٗ لغٕت تزای واٞؼ حدٓ دادٜ

ؽٛ٘ذ. ایٗ أز تٝ دِیُ آٌاٞی اس لزار داؽتتٗ  ؽٛد ٚ ٘ماط خارج اس ایٗ ٔحذٚدٜ حذف ٔیتمزیثی خادٜ در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی

ؽٛد. پظ اس ایٗ ٔزحّٝ ؽتاٞذ وتاٞؼ حدتٓ سیتاد دادٜ ٞتا ختٛاٞیٓ تتٛد ٚ        ٞای ا٘داْ ٔیخادٜتیزٞای تزق در ٘شدیىی 

 ٔزاحُ تعذی تا عزعت تیؾتزی ا٘داْ خٛاٞٙذ ؽذ.

 حذف نماط سمینی -3-2

ٞٓ  تاس MLSٞای یاتذ، ِٚی تٝ دِیُ چٍاِی تاالی دادٜٞا تا حذی واٞؼ ٔیپزداسػ حدٓ اِٚیٝ دادٜپظ اس ٔزحّٝ پیؼ

ٔ   ٞا دؽٛار ٔییٗ حدٓ اس دادٜوار تا ا ٞتا  یٙتی تتزای وتاٞؼ حدتٓ دادٜ    تاؽذ. تز ٕٞیٗ اعاط ٘غثت تتٝ حتذف ٘متاط س

 ٕ٘اییٓ.  ٔی الذاْ

وٙتیٓ.  ئٝ ؽذٜ اعتت اعتتفادٜ ٔتی   ارا [16]ک وٝ در SMRFا 8تزای حذف ٘ماط سٔیٙی اس اٍِٛریتٓ فیّتز ٔٛرفِٛٛصی عادٜ

ٝ  ایٗ یاتتذ. در تختؼ اَٚ   ّی ادأتٝ ٔتی  تختؼ اصت   4تٙتذی وتزدٜ ٚ عتسظ در     اٍِٛریتٓ اتتذا ٔٙطمٝ ٔٛرد ٘ظز را ؽتثى

ؽتٛد تتا ٔؾتخص ؽتٛد     ٙتٝ پتزداسػ ٔتی   ؽٛد. در تخؼ دْٚ ایٗ عتط  وٕی عط  وٕیٙٝ تٝ ٘ماط تزاسػ دادٜ ٔی یه

تاؽتذ. در ٔزحّتٝ عتْٛ    عَّٛ ؽثىٝ دارای ٘ماط سٔیٙی ٚ یا غیز سٔیٙی اعت. ایٗ تخؼ لغٕت اصّی اٍِتٛریتٓ ٔتی   ٞز

                                                 
1 Normalized cut 
2
 Pairwise 

3
 Shape-context 

4
 Supervoxels 

5
 Segmentation 

6
 Eigenvalues 

7
 Buffer 

8
 Simple Morphology Removing Filter (SMRF) 
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تٙذی ؽذٜ اعتخزاج ؽذٜ ٚ در ٟ٘ایت در ٔزحّٝ چٟارْ تتا اعتتفادٜ اس راتطتٝ    ٞای ؽثىٝاس ایٗ دادٜ 1ارتفاعیٔذَ رلٛٔی 

   ؽٛ٘ذ.تیٗ ٘ماط ِیذار ٚ ٔذَ رلٛٔی ارتفاعی، ٘ماط ٔزتٛط تٝ ٘ماط سٔیٙی ٚ ٘ماط غیز سٔیٙی ؽٙاعایی ٔی

 استخزاج اجشای به هم پوسته -3-3

ؽتٛ٘ذ. تتٝ ختاطز ٚیضٌتی ٌغغتتٝ ٚ تتذٖٚ ٘ظتٓ اتز٘متاط ٘یاسٔٙتذ          سٔیٙی خذا ٔیپظ اس حذف ٘ماط سٔیٙی، ٘ماط غیز 

 اعتخزاج اخشای تٝ ٞٓ پیٛعتٝ ٞغتیٓ. در ٔزاحُ تعذی ایٗ اخشای تٝ ٞٓ پیٛعتٝ ته تٝ ته تزرعی خٛاٞٙذ ؽذ.

 ؽتٛد. اعتتفادٜ ٔتی   [17]ارائتٝ ؽتذٜ در    DBSCANتزای اعتخزاج اخشای تٝ ٞتٓ پیٛعتتٝ در ایتٗ ٔماِتٝ اس اٍِتٛریتٓ      

ٍ      اٍِٛریتٓ تز اعاط تعذاد ٕٞغایٝ ایٗ وٙتذ. رٚ٘تذ وّتی    ی ٔؾتخص وتار ٔتی   ٞتای یته ٘مطتٝ در یته فاصتّٝ ٕٞغتای

 تاؽذ:سیز ٔی ک1ؽىُ ا اٍِٛریتٓ تٝ صٛرت ایٗ

for object i 
if the i-th object is not a member of a given cluster yet 

create a new cluster C 
while the neighboring objects satisfy the cluster condition 

expand cluster C 
end 
end 
end 

 بزای استخزاج اجشای به هم پیوسته DBSCANرونذ ولی الگوریتم :  1ضىل 

یؾتتزیٗ ٚ وٕتتزیٗ ارتفتاو ٔزتتٛط     ٞایی اس لثیُ حذاوثز ٚ حذالُ تعتذاد ٘متاط ٚ ت  در ٟ٘ایت تا اعتفادٜ اس پیؼ دا٘غتٝ

 ؽٛ٘ذ.  تیزٞای تزق عٛارض فیّتز ٔی تٝ

 های هنذسیتولیذ ویضگی -3-4

وٙیٓ. تز ایٗ اعتاط تتزای   ٞٙذعی الذاْ تٝ اعتخزاج تیزٞای تزق ٔیٞای در ایٗ ٔماِٝ تا اعتفادٜ اس آ٘اِیش آٔاری ٚیضٌی

ٞای ٞٙذعتی  تعذی وٝ تیاٍ٘ز ٚیضٌی 5ٞزوذاْ اس ٘ماط اخشای تٝ ٞٓ پیٛعتٝ تِٛیذ ؽذٜ در تخؼ لثُ یه تزدار ٚیضٌی 

 ؽٛد:تیاٖ ٔی ک1اؽٛد. ایٗ تزدار ٚیضٌی در راتطٝ ٔحّی ٘مطٝ ٔٛرد ٘ظز اعت تعزیف ٔی

}varک                                                                                       1راتطٝ ا , , , , }p x y zF N N N dis n 

ٚ ٔزوتش   pفاصّٝ تیٗ ٘مطٝ  m ،disدر یه ٕٞغایٍی ٔؾخص  pاخشای تزدار ٘زٔاَ ٘مطٝ   Nx ،Ny  ٚNzوٝ در ایٗ راتطٝ 

 mٚاریتا٘ظ ٔحّتی تزدارٞتای ٘زٔتاَ در ٕٞغتایٍی ٔؾتخص        XoY  ٚnvarخزْ تٕأی ٘ماط عارضٝ ٔٛرد ٘ظز در صفحٝ 

دٞتیٓ. در صتٛرتی وتٝ    تعتذی تتٝ تتزدار ٚیضٌتی تتزاسػ ٔتی       5تاؽٙذ. در ٔزحّتٝ تعتذی یته تتاتع تٛسیتع ٘زٔتاَ        ٔی

( , )i i i iN     َتعذی تزای عارض 5تاتع تٛسیع ٘زٔا ٝi  تاؽذi  ٚi ؽٛ٘ذ:تٝ صٛرت سیز تعزیف ٔی 

1ک                                                                                                              2راتطٝ ا
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 های بزق بزاساط فاصله باتاچاریااستخزاج تیز -3-5

تتزایٗ اعتاط،   ٟی ٘یتش ٞغتتٙذ.   ٞتای ٞٙذعتی ٔؾتات   اخشای تٝ ٞٓ پیٛعتٝ دارای عاختار ٔؾتاتٝ عٕٛٔتا دارای ٚیضٌتی   

در ایتٗ ٔماِتٝ تتزای ٔمایغتٝ      ٞتای ٞٙذعتی ٘یتش تایتذ ٔؾتاتٝ تاؽتٙذ.      تٛسیع تزاسػ دادٜ ؽذٜ تز رٚی ایٗ ٚیضٌی تٛاتع

ؽٛد. ایٗ فاصّٝ اس ِحاظ ٔحاعتثاتی عتادٜ تتٛد ٚ ختذایی دٚ     تٛسیع تزاسػ دادٜ ؽذٜ اس فاصّٝ تاتاچاریا اعتفادٜ ٔی تٛاتع

ٌیزی وٙذ. اٌزا٘ذ ا٘ذاسٜتٛتاتع تٛسیع ٘زٔاَ چٙذ تعذی را ٔی
{ , }p p pN  

تاتع تٛسیع ٘زٔاَ یه تیز تزق ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ  

{ , }i i iN   ؽٛد:تاتع تٛسیع ٘زٔاَ عایز اخشای تٝ ٞٓ پیٛعتٝ تاؽٙذ فاصّٝ تاتاچاریا تٝ صٛرت سیز تعزیف ٔی 

ک                                   4راتطٝ ا

1

21 1
( ) ( ) ln

8 2 2

p i

p iT

bhati i p i p

p i

d    



 

  
    

   
 

ٟ٘ایتت  وٙتذ. فاصتّٝ تاتاچاریتا در تتاسٜ صتفز تتا ٔثثتت تتی        تاتع تٛسیتع ٘زٔتاَ را تیتاٖ ٔتی     2ٌغغتٍی تیٗ  ک4اراتطٝ 

یته ؽتىُ ٞغتتٙذ. تتا اعتتفادٜ اس       تاتع تٛسیع ٔٛرد ٘ظتز دلیمتا   2طٛریىٝ ٔمذار صفز تیاٍ٘ز ایٗ اعت ٌیزد، تٝ ٔی لزار

 تٛا٘ذ عٛارض ٔؾاتٝ را اعتخزاج ٕ٘ٛد.حذ آعتا٘ٝ ٔؾخص ٔی یه

 ساسیپیاده -4

عتاسی رٚ٘تذ   پیتادٜ تتزای  تاؽتذ.  ٔتزی یه خادٜ رٚعتایی ٔی 350ٞای ٔٛرد اعتفادٜ در ایٗ ٔماِٝ ٔزتٛط تٝ ٔغیز دادٜ

ؽتٛ٘ذ.  ؽتٛد ٚ ٘متاط ختارج اس ایتٗ تتافز حتذف ٔتی       ٔتتزی تتافزی سدٜ ٔتی    25پیؾٟٙادی اتتذا اس ٔزوش خادٜ تٝ فاصّٝ 

 تاؽذ.ک ٔغیز ٔٛرد ٘ظز تزای اعتخزاج تیزٞای تزق ٔی2اعاط ؽىُ ا ایٗ تز

 
 منطمه مورد مطالعه : 2ضىل 

ٓ التذاْ تتٝ حتذف ٘متاط سٔیٙتی ٔتی       SMRFدر ٔزحّٝ تعذی تا اعتفادٜ اس اٍِٛریتٓ  . پارأتزٞتای اعتتفادٜ ؽتذٜ    ٕ٘تایی

 ؽٛد.  ک ٕ٘ایؼ دادٜ ٔی3ؽىُ اک ٚ ٘تایح آٖ در 1اٍِٛریتٓ در خذَٚ ا ایٗ در
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 SMRFنماط غیز سمینی تولیذ ضذه توسط الگوریتم  : 3ضىل 

 SMRFپارامتزهای استفاده ضذه در الگوریتم  : 1جذول 

Cell size 1m 
Maximum expected slope 0.2 
Maximum window radius 16 

Elevation threshold 0.45 
Elevation scaling factor 1.2 

عا٘تی ٔتز ٚ وٕتزیٗ تعتذاد ٘متاط    30ؽعاو خغتدٛ تزاتز  DBSCANتزای تِٛیذ اخشای تٝ ٞٓ پیٛعتٝ تٛعط اٍِٛریتٓ 

ٞٓ پیٛعتٝ ؽٛ٘ذ. تعذاد اخشای تٝ ک ٕ٘ایؼ دادٜ ٔی4ا٘تخاب ؽذ. ٘تایح ایٗ اٍِٛریتٓ در ؽىُ ا 3السْ در ایٗ ٕٞغایٍی 

تمزتتی تیزٞتای تتزق ایتٗ اختشا      ٞتای  تاؽتذ. تتا تٛختٝ تتٝ آٌتاٞی اس ٚیضٌتی      ٔی 2975تِٛیذ ؽذٜ تٛعط ایٗ اٍِٛریتٓ 

 ؽٛ٘ذ. تٝ صٛرتیىٝ:  ٔی فیّتز

 تاؽذ. 20000ٚ یا تیؾتز اس  100اِف. تعذاد ٘ماط ٞز عارضٝ ٘ثایذ وٕتز اس 

 تز تیؾتز تاؽذ.ٔ 6ٔتز ٚ طَٛ عٕٛدی آٖ اس  3ب. ارتفاو عارضٝ تایذ اس 

 دٞذ.عذد تمّیُ ٔی 44ایٗ فیّتز وزدٖ تعذاد عٛارض وا٘ذیذ تیز تزق را تٝ 

  
 DBSCANاجشای به هم پیوسته تولیذ ضذه توسط الگوریتم  : 4ضىل 

تعذی تتزای ٞتز وتذاْ اس     5ٕٞغایٍی ٞز ٘مطٝ اعتفادٜ ٚ عسظ تاتع تٛسیع ٘زٔاَ  8تزای تِٛیذ تزدار ٚیضٌی ٞٙذعی اس 

عارضٝ ٔٛختٛد ا٘تختاب ٚ تتا اعتتفادٜ اس      44عٛارض ٔحاعثٝ ؽذ. در ادأٝ یه ٕ٘ٛ٘ٝ اس تیزٞای تزق تٝ صٛرت دعتی اس 

ک ایٗ فٛاصُ رٚ ٕ٘تایؼ  2ٕ٘اییٓ. خذَٚ اعارضٝ ٚ ٔاتمی عٛارض ٔی الذاْ تٝ ٔحاعثٝ فاصّٝ تاتاچاریا تیٗ ایٗ ک4اراتطٝ 

ٕ٘اییٓ. ایتٗ عتٛارض تتا ر٘تً     الذاْ تٝ خذاعاسی تیزٞای تزق اس ٔاتمی عٛارض ٔی 4/0دٞذ. تا اعتفادٜ اس حذ آعتا٘ٝ ٔی

 ؽٛ٘ذ.ک ٕ٘ایؼ دادٜ ٔی5ک ٚ ؽىُ ا2لزٔش در خذَٚ ا
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 فاصله باتاچاریا بین عوارض مختلف : 2جذول 

#obj dbhati #obj dbhati #obj dbhati #obj dbhati 
1 2.17 12 0.84 23 0.15 34 0.81 
2 2.73 13 0.32 24 1.03 35 1.00 
3 2.22 14 0.51 25 1.83 36 0.59 
4 0.82 15 1.14 26 0.83 37 0.43 
5 2.02 16 2.60 27 1.02 38 1.01 
6 0.17 17 0.18 28 0.84 39 0.56 
7 0.72 18 1.35 29 1.94 40 0.46 
8 0.00 19 0.14 30 2.065 41 0.35 
9 0.57 20 1.85 31 1.44 42 1.21 

10 0.47 21 1.44 32 3.10 43 1.16 
11 0.69 22 0.21 33 1.95 44 0.54 

 

  
 هانتایج نهایی استخزاج تیز بزق : 5ضىل 

 ارسیابی -5

، 1ٞتا عثارتٙتذ اس صتحت   ٕ٘اییٓ. ایٗ ؽاخصاعتفادٜ ٔی [18]ٞای ارائٝ ؽذٜ در تزای ارسیاتی رٚػ پیؾٟٙادی اس ؽاخص

دٞذ. تزای تزرعی تاثیز حذاعتا٘ٝ ا٘تخاتی تزای فاصتّٝ  ٞا را ٕ٘ایؼ ٔیایٗ ؽاخص 7تا  5. رٚاتط 3ٚ ویفیت 2وأُ تٛدٖ

 دٞذ.ٕ٘ایؼ ٔی 5/0ٚ  4/0، 3/0تزای عٝ حذ آعتا٘ٝ ٘تایح ارسیاتی را  3تاتاچاریا، خذَٚ 

ک                                                                                                     5راتطٝ ا

TP
Comp

TP FN


 

                                         ک                                                               6راتطٝ ا

TP
Corr

TP FP


 

ک                                                                                              7راتطٝ ا

TP
Corr

TP FP FN


  

 

 

                                                 
1 Correctness 
2 Completeness 
3 Quality 
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 ارسیابی ومی روش پیطنهادی : 3جذول 

 نتایج ارسیابی نتایج ضناسایی مزجع سمینی 

 ویفیت صحت وأُ تٛدٖ TP FN FP عایز تیزٞا تیز تزق حذ آستانه

3/0 10 12 6 4 0 60/0 00/1 60/0 

4/0 10 12 7 3 1 70/0 88/0 63/0 

5/0 10 12 8 2 3 80/0 72/0 62/0 

 گیزینتیجه -6

ٞای اتز٘ماط ِیذار ٔتحزن سٔیٙی ٔزتٛط تٝ یه ٔغیز رٚعتتایی وتٝ   دادٜتزای ارسیاتی رٚػ پیؾٟٙادی در ایٗ ٔماِٝ اس 

ٞای دارای چٍاِی ٚ صحت تاالیی تٛد٘ذ. تزای اعتتخزاج تیزٞتای تتزق اس    دارای عٛارض ٔتعذد تٛد اعتفادٜ ؽذ. ایٗ دادٜ

ادٜ اس اٍِتٛریتٓ  حتذف ؽتذٜ ٚ عتسظ ایتٗ ٘متاط تتا اعتتف        SMRFٞا اتتذا ٘ماط سٔیٙی تا اعتفادٜ اس اٍِتٛریتٓ  ایٗ دادٜ

DBSCAN      ٞتای ٞٙذعتی   تٝ اخشای تٝ ٞٓ پیٛعتٝ تثذیُ ؽذ٘ذ. تٝ خاطز تعذاد سیاد ایتٗ اختشا ٚ تتا آٌتاٞی اس ٚیضٌتی

ٞتای ٞٙذعتی   تیزٞای تزق الذاْ تٝ فیّتز وزدٖ ایٗ عٛارض ٚ حذف عٛارض ٘اخٛاعتتٝ ؽتذ. در ٔزحّتٝ تعتذی ٚیضٌتی     

ٞتای ٞٙذعتی   تعذی ایتٗ ٚیضٌتی   5اعتفادٜ اس یه تاتع تٛسیع ٘زٔاَ ٞزوذاْ اس عٛارض فیّتز ؽذٜ ٔحاعثٝ ؽذ. تا  تزای

 تزای ٞزوذاْ اس عٛارض ٔذَ ؽذٜ ٚ عسظ تا اعتفادٜ اس فاصّٝ تاتاچاریا الذاْ تٝ ؽٙاعایی تیزٞای تزق ؽذ.

َ          تزای ارسیاتی رٚ٘ذ پیؾٟٙادی اس ؽتاخص  ک 3ا ٞتای صتحت، وأتُ تتٛدٖ ٚ ویفیتت اعتتفادٜ ؽتذ. تتا ٔؾتاٞذٜ ختذٚ

تاؽٙذ، تیاٖ ؽتذ.  ، وٝ تٝ تزتیة تیاٍ٘ز وأُ تٛدٖ، صحت ٚ ویفیت ٔی62/0ٚ  72/0، 80/0ٍِٛریتٓ پیؾٟٙادی ا عّٕىزد

 ایٗ ٘تایح ٘ؾاٖ اس عّٕىزد ٘غثتا خٛب رٚ٘ذ پیؾٟٙادی تزای ؽٙاعایی تیزٞای تزق دارد.

ٞتا تتیٗ   یا عایز ٕٞسٛؽتا٘ی درٟ٘ایت تا تٛخٝ تٝ ٔؾىالت رٚػ پیؾٟٙادی در تزخٛرد تا تیزٞای تزق ٕٞدٛار درختاٖ، ٚ 

تٙذی پتظ اس ٔزحّتٝ ؽٙاعتایی اختشای تتٝ ٞتٓ پیٛعتتٝ        ٞای لطعٝرعذ اعتفادٜ اس اٍِٛریتٓعٛارض ٔختّف تٝ ٘ظز ٔی

تٛاٖ تا تغییز تزدار ٚیضٌی ٞٙذعی ٔحّی ٚ اضافٝ ٕ٘ٛدٖ پارأتزٞای دیٍز تٝ افتشایؼ  تٛا٘ذ ٔفیذ تاؽذ. ٞٓ چٙیٗ ٔی ٔی

 دلت اٍِٛریتٓ وٕه ٕ٘ٛد.
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