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چکیده

بهمنظور ایجاد سامانه مدیریت روسازی راهها باید مؤلفههای اطالعاتی بر اساس دیدگاههای مختلف مدیریت روسازی اخذ شوند .ازجمله مهمترین مؤلفههای
اطالعاتی در این سامانهها ،ارزیابی کیفی وضعیت روسازی راهها میباشد .لذا در این رابطه دادههای حاوی جزئیات خرابیهای سطحی روسازی از اهمیت فراوانی

ED

برخوردار است .خرابیهای روسازی عالوه بر اینکه باعث استهالک وسایل نقلیه ،صرف هزینههای تعمیر و نگهداری و کاهش عمر مفید سازه روسازی میشوند،
موجب بروز تصادفات و کاهش ایمنی معابر نیز میگردند .با توجه به اینکه مهمترین خرابیهای سطحی در روسازی جادهها مربوط به ترکها میباشند و
ازآنجاییکه تشخیص این ترکها بهصورت بصری قابلبرداشت و ارزیابی است ،پس روشهای مبتنی بر تصویربرداری میتواند در تشخیص آن بسیار کارگشا باشد.
در این پژوهش از فتوگرامتری پهپاد بهعنوان روشی مکمل جهت آشکارسازی خرابیهای ناشی از ترک روسازی استفاده شده است .لذا با ارائه روندی جهت بررسی
پارامترهای بهینه در طراحی شبکه فتوگرامتری پهپاد و همچنین پیادهسازی الگوریتمی خودکار مبتنی بر پردازش تصویر و طبقهبندی کننده درخت تصمیمگیری
اقدام گردید .نتایج حاصل از ارزیابی صورت گرفته در خصوص آشکارسازی پیکسلهای ترک توسط الگوریتم پیشنهادی و مقایسه آن با واقعیت زمینی در بهترین
حالت و با استفاده از ارتوفتوموزائیک تولیدشده از تصاویر اخذشده توسط پهپاد فانتوم4پرو در ارتفاع  20متری ،دقت  %96حاصل شد .با توجه بهدقت باالی این
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روش در آشکارسازی خرابیهای ناشی از ترک ،استفاده از فتوگرامتری پهپاد بهعنوان روشی مکمل و قابلاعتماد در سامانه مدیریت روسازی پیشنهادشده است.
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سامانه مدیریت روسازی ،ترکهای روسازی ،فتوگرامتری پهپاد ،یادگیری ماشین و درخت تصمیمگیری.
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روسازی جادهها جزء سرمایههای ملی هر کشوری محسوب میشوند و هرساله بخشی از بودجههای عمرانی را به خود اختصاص
میدهند که صرف ترمیم ،بهسازی ،حفظ و نگهداری آنها میشود[ .]1بر اساس آمار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،در ایران
بیش از  200هزار کیلومتر راه جادهای وجود دارد که مدیریت کیفیت و نگهداری آنها از اهمیت باالیی برخوردار است .مطالعات نشان
میدهند که روسازیها معموالً برای مدت  20سال طراحی میشوند ،درحالیکه در عمل دوره بهرهبرداری از روسازیها به مدت  10الی
 12سال محدود میشود و بعدازاین دوره بدون ترمیم جدی قابلیت سرویسدهی ندارند[ .]2از طرفی عدم ترمیم و تقویت بهموقع باعث
میشود تا خرابیها در ابعاد وسیعتر ظاهر شوند و درنتیجه هزینه بازسازی چند برابر گردد .واقعیت این است که عملکرد روسازی
جادههای آسفالتی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای درحالتوسعه با انتظارات و خواستههای جوامع امروزی سازگار نیست[.]3
امروزه متخصصین و کارشناسان به این نتیجه رسیدهاند که مدیریت روسازی گامی فراتر از نگهداری روسازی است ،بطوریکه انتخاب
زمان و روش بهینهترمیم و نگهداری روسازی بدون سیستم مدیریت روسازی 1امکانپذیر نیست[.]4
سیستم مدیریت روسازی مجموعهای کامل و هماهنگ از فعالیتهایی همچون طراحی ،برنامهریزی ،ساخت ،نگهداری و ترمیم،
ارزیابی ،بازسازی و تحقیقات مربوط به روسازی است[]6 ,5؛ که در دو سطح شبکه[ ]8 ,7و پروژه[ ]10 ,9مطرح است .در سطح شبکه،
برنامهریزی تعیین اولویتها و زمانبندی و تخصیص بودجه برای ساخت ،نگهداری و کنترل کیفیت پروژههای مختلف بادید کلی صورت
میگیرد؛ اما در سطح پروژه ،بهترین گزینه برای هر پروژه و تعیین جزئیات آنکه شامل روشهای اجرایی ،هزینهها ،منابع موردنیاز و
محدودیتهای موجود است موردبررسی و اقدام قرار میگیرد .در هر دو سطح شبکه و پروژه ،ارزیابی کیفی و سازهای روسازی از اهمیت
باالیی برخوردار است .برای ارزیابی کیفی روسازی ،وضعیت ناهمواریها ،ترکها و درمجموع خرابیهای ظاهری سطح راه موردتوجه
قرار میگیرد که بهصورت بصری قابلاندازهگیری است درحالیکه در ارزیابی سازهای ،توانایی روسازی در تحمل بارهای وارده از وسایل
نقلیه بررسی میشود و نیاز به آزمایشها ،نمونهبرداری و دستگاههای مخصوص در این زمینه است[ .]11در ارزیابی کیفی مدیریت
روسازی جادهها میتوان به دو روش سنتی (بازرسی میدانی توسط کارشناسان فنی) و مکانیزه (اسکنرهای جادهای) عمل نمود.
در روشهای سنتی ،برداشت و ارزیابی خرابیهای جادهای توسط افراد مجرب ،انجام میپذیرد .این برداشتها با پیادهروی به دست
میآیند که ازجمله معایب این روش عالوه بر کند و زمانبر بودن میتوان به خطرناک بودن برداشت به دلیل سرعتباالی ترافیک ،عدم
قابلیت برداشت مجدد ،هزینه باال ،خطای اندازهگیری و دخیل بودن طبع و نظر برداشت کننده ،انجام عملیات تکراری و کسلکننده نام
برد که موجب کاهش دقت در تهیه اطالعات و دادههای بهدستآمده در سطوح شبکه و پروژه میشود .از طرفی به دلیل عدم برداشت
کامل در کل شبکه جاده ،در چند مقطع تصادفی صورت گرفته و با روشهایی بهکل مقاطع تعمیم داده میشود که از دقت کمی
برخوردار بوده و نتایج غیرواقعی و غیردقیق را به همراه دارد[.]14-12
درروش مکانیزه موجود برداشت خرابیها با استفاده از دستگاه اسکنر سطح جاده مجهز به  ،2LCMSصورت میگیرد[ .]15در این
دستگاه از پرتوافکن لیزری خطی و دوربینهای سرعتباال جهت تولید پروفیلهای سهبعدی سطح روسازی با رزولوشن طولی 5
میلیمتر ،عرضی  1میلیمتر و ارتفاعی  0,5میلیمتر استفاده میشود[ .]16ازاینرو میتواند در مقایسه با روشهای سنتی با دقت و
سرعت مناسب ،جادهها را پایش کرده و اطالعات مفیدی را در اختیار سامانههای مدیریت روسازی قرار دهد .لذا باوجود تمامی این
قابلیتها ،استفاده از این سیستم به دالیلی ،دارای محدودیتهایی است که باعث ایجاد مشکالتی در تهیه اطالعات الزم گردیده است.
ازجملهی این مشکالت میتوان به قیمت بسیار زیاد جهت خرید دستگاه (حدود دو میلیون دالر) ،هزینه باال جهت بیمه سالیانه،
مشکالت زیاد در خصوص تعمیر و نگهداری و عدم خدمات از سوی سازنده به دلیل تحریم مانند کالیبراسیون و سرویسهای دورهای،
استفاده از تعداد نفرات زیاد در موقع اسکن از قبیل اپراتور خودرو ،اپراتورهای کامپیوتر میدانی ،اپراتور کامپیوتر دفتری و همپایی
خودرو به لحاظ مسائل امنیتی و غیره نام برد.

)PMS (Pavement Management System
Laser Crack Measurement System
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بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای در ایران ،از لیزر اسکنرهای سهبعدی متحرک برای بازسازی
سهبعدی سطح آسفالت و همچنین از دوربینهای رقومی جهت برداشت اطالعات بافت سطح جادهها در قالب سامانههای موبایل مپینگ
نصبشده بر روی خودرو استفاده میشود .علیرغم دقت و تراکم باالی اطالعات برداشتشده این سیستمها ،با محدودیتهایی همراه
بوده است که ایده بهکارگیری روش فتوگرامتری پهپاد بهعنوان یک سامانه مکمل جهت افزایش کارایی و کاهش هزینههای عملیاتی
موردتوجه محققین قرارگرفته است .ازآنجاکه درروش فتوگرامتری پهپاد امکان تولید محصوالت مکانی زمین مرجع مانند
ارتوفتوموزائیک ،مدل رقومی زمین و نقشههای خطی میسر است ،پس میتوان در سطوح شبکه و پروژه از سیستمهای مدیریت
روسازی جادهها بهره گرفت .عالوه بر این روش مذکور نسبت به روش موبایل مپینگ ،دارای تجهیزات ارزانتر ،قابلیت جابجایی
راحتتر ،هزینههای نگهداری و عملیاتی کمتر ،وسعت برداشت داده بیشتر ،نواحی پنهان کمتر به دلیل برداشت اطالعات از باال به
پایین ،عدم مواجهه با مشکالت جانبی نظیر ترافیک و انسداد جادهای میباشد
ازنظر نگارنده با توجه به اینکه مهمترین خرابیهای سطح روسازی جادهها مربوط به انواع ترکها بوده و ازآنجاکه این ترکها
بهصورت بصری و غیر مخرب قابلبرداشت و ارزیابی هستند ،روشهای مبتنی بر تصویربرداری پهپاد میتواند در ارائهی جزئیاتی ازجمله
نوع خرابی ،شدت ،وسعت و محل آن بسیار کارگشا باشد ،اما در عمل استخراج ترک بر روی تصاویر پهپاد با مشکالتی روبرو است .هدف
از این پژوهش ،بررسی پارامترهای بهینه در طراحی شبکه فتوگرامتری پهپاد بهمنظور آشکارسازی ترک در سطح جادهها میباشد.
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همانطور که مشخص است ترکخوردگیها جزو مشکالت عمده و اساسی در جادهها بوده که مستقیماً موجب کاهش کیفیت
روسازی جادهها میگردند و ازلحاظ ایمنی آنها را به خطر میاندازد .لذا جهت بررسی و پیگیری این نوع از خرابیها ابتدا نیاز به
شناسایی آنها است .در روشهای سنتی شناسایی ترک با توجه به اینکه نیاز به بازدید دقیق و بررسی کاملی از وضعیت کیفی جادهها
توسط نیروی انسانی است ،این امر موجب خطیر و زمانبر بودن فرآیند فوق شده است .بر این اساس روشهای مکانیزه بهمنظور افزایش
سرعت و اطمینان آنالیز ترک در سیستمهای حملونقل هوشمند ،جایگزین روشهای سنتی شدند .لذا در اینجا به برخی از روشهای
شناسایی ترک از طریق تصاویر مبتنی بر پهپاد اشاره میگردد:
گراند سرت و همکاران ( ،]17[)2015روشی را برای خودکار سازی ،جمعآوری ،پردازش و تحلیل شبکههای حملونقل جادهای با
استفاده از پهپاد و فنّاوری روشهای کام پیوتری بررسی کردند .در این تحقیق نقاط قوت استفاده از فنّاوری پهپاد بدون سرنشین را
برای ارزیابی روسازی مشخص کردند .سیستم آنها قادر به ثبت تصاویر جادهای مناسب برای شاخص وضعیت آسفالت جادهها بود،
بااینحال حداکثر  F-Measureالگوریتم  %40شد .این نتیجه در سطحی پایین است و نشان میدهد که الگوریتم برای طبقهبندی
ال خودکار شاخص  PCIکافی نیست.
کام ً
پن و همکاران ( ،]18[)2017جهت تشخیص خرابیهای روسازی (ترکها و چاله ها) از تصاویر حاصل از پهپاد ،با استفاده از چهار
الگوریتم یادگیری تحت نظارت عمومی ( ANN3،SVM2،KNN1و )RF4مطالعاتی انجام دادند؛ که برای هر یک از الگوریتمهای
یادگیری مجموعهای از پارامترهای مختلف در نظر گرفتند .معیار ارزیابی عملکرد الگوریتم بر مبنای دقت طبقهبندی و زمان محاسبات
تعیین شد .با تغییر پارامتر الگوریتمها بهدقت طبقهبندی بیش از  %98در کمترین زمان محاسباتی رسیدند .آنها درنهایت الگوریتم
 RFرا بهعنوان بهترین عملکرد در باالترین دقت طبقهبندی و حداقل زمان اجرا معرفی نمودند.
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ارسوز و همکاران ( ،]19[)2017در یک مطالعه سیستمی را جهت شناسایی ترک بر اساس پهپاد برای پایش شرایط موجود در
روسازی پیشنهاد کردند .این سیستم شامل الگوریتمهای پردازش تصویر و الگوریتمهای یادگیری ماشین بود که در هر دو برای
تشخیص و طبقهبندی ترکها روی سطوح سخت مورداستفاده قرار میگیرند .با استفاده از الگوریتمهای پردازش تصویر (ابتدا تصویر را
نرم کرده سپس با شارپ کردن تصویر و اعمال حد آستانه ترک را استخراج و توسط عملگرهای مورفولوژی نویزها را کاهش و موجب
اتصال ترکها شدند) ،ویژگیهای متمایز اجسام ترک دار را به دست آوردند و سپس برای آموزش ماشین بردار پشتیبان مورداستفاده
قراردادند .در نتایج آنها باوجود برخی معایب ازجمله عدم توانایی عملکرد سیستم در مورد تصاویر سایهدار با رزولوشن پایین نشان داده
شد که این روش جایگزین خوبی جهت برنامههای پایش روسازی میباشد .ازجمله مزایای اصلی این روش در مقایسه با سیستمهایی
که در حال حاضر جهت پایش جادهها استفاده میشوند ،مقرونبهصرفه بودن و قابلیت حمل راحت پهپادها میباشد.
لئوناردی و همکاران ( ،]20[)2018در مطالعاتشان عملکرد یک سیستم پهپاد جهت ثبت خودکار دادههای سهبعدی برای شناسایی
خرابی روسازی در سریعترین زمان ممکن را بررسی کردند .آنها در ابتدا جهت اخذ تصاویر با  1GSDکمتر از  1سانتیمتر ،پارامترهای
اولیه پرواز را طراحی نمودند؛ که این پارامترها شامل ارتفاع پرواز ( 30متر) ،فاصله کانونی ( 5میلیمتر) و پوششهای طولی و عرضی
( 80درصد) بود .سپس عملیات طراحی را بر اساس نرمافزار  Pix4Dبهصورت خودکار و فرآیند بازسازی سهبعدی را با استفاده از
نرمافزار  Agisoft Photoscanانجام دادند .پس از پردازش تصاویر ،با استفاده از یک فیلتر در ابرنقاط سهبعدی از  ،2DEMتوسط
نرمافزار ،3D Reshaperترکهای موجود در روسازی را برجسته کردند و عمق چالهها را با دقت زیر  3سانتیمتر اندازهگیری کردند.
دادرس جوان و همکاران در سال  ،]21[2019روشی خودکار را جهت تشخیص ترک در روسازی راه با استفاده از ویدئوهای
بهدست آمده از پهپاد ارائه کردند .با توجه به اینکه در تشخیص خودکار ترک ،پیشپردازش جزو مراحل مهم است ،پس در این مطالعه
مواردی از قبیل استخراج جاده ،هموارسازی تصویر ،حذف نویز و حذف المانهای غیر هدف بهعنوان مراحل پیشپردازش ،موردبحث و
بررسی قرار گرفت .حذف محدودههای غیر جادهای بر اساس انتخاب فریمهای کلیدی انجام شد .سپس ترک تصاویر را از طریق بهبود
الگوریتم مبتنی بر تشخیص لبه ( ) Cannyو اپراتورهای بهبود تصویر ،استخراج کردند .همچنین در طبقهبندی نهایی ،از الگوریتم
طبقهبندی  SVMبا سه کالس ویژگی طیفی ،بافتی و هندسی استفاده کردند .نتایج تولیدشده در تشخیص ترک ،دقتی در حدود %75
را با واقعیت زمینی نشان داد.
ژانگ و همکاران ( ، ]22[)2019در مطالعاتشان جهت تشخیص خرابی روسازی و جلوگیری از انسداد جریان ترافیک با گسترش
دامنه پایش از تصاویر پهپاد استفاده کردند .آنها جهت تشخیص لبه ،یک روش ترکیبی را که شامل الگوریتمهای  Cannyو OTSU
بود ،پیشنهاد دادند و بر اساس اپراتورهای مرفولوژی  Dilationو  Erosionتشخیص لبهها را بهبود دادند .در مرحله آنالیز داده نیز
شروع به طبقهبندی و استخراج عوارض نمودند .در نتایج آنها ن شان داده شد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی ،ازنظر دقت شناسایی
انواع ترک و مشخصات هندسی ترک بهترین عملکرد را دارد.

 -1-3منطقه موردمطالعه
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جهت آشکارسازی خرابیهای ناشی از ترک روسازی با استفاده از تصاویر اخذشده توسط پهپاد ،در منطقهای به طول حدود ًا 400
متر واقع در ناحیه جنوبی بهشت سکینه شهرستان کرج( ،شکل  )1با مختصات عرض جغرافیایی  35,5322و طول جغرافیایی
 50,5244استفاده گردید .این ناحیه به لحاظ توپوگرافی ،تپهماهور محسوب میگردد .زمان تصویربرداری در آبان ماه  1398و طی
ساعات  9الی  12بوده است .حداقل و حداکثر ارتفاع ناحیه موردمطالعه  1360الی  1370متر از سطح آبهای آزاد است[.]23

Ground Sample Distance
Digital Elevation Model
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شکل  :1منطقه موردمطالعه
 -2-3پهپادهای مورداستفاده
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جهت اخذ تصاویر از پهپادهای  Phantom 4 Proو ( Mavic Proشکل  )2که توسط شرکت  DJIتولیدشده ،استفاده گردید .این
پهپادها توسط کنترلر هدایت میشوند .این پهپادها دارای یک دوربین غیر متریک به مشخصات جدول  1میباشند[:]23

ب

الف

شکل  :2الف :پهپاد  ،Phantom 4 Proب :پهپاد Mavic Pro

مشخصات

فانوم  4پرو

ماویک پرو

8/8

5

کیفیت دوربین

20

12

ابعاد عکس

5472×3648

4000×3000

ابعاد

کانونی)(mm

AN

فاصله

 -3-3نرمافزارهای مورداستفاده
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جدول  :1مشخصات دوربین بکار گرفته شده در پهپادهای موردنظر

حس گر)(mm

13/2×8/8

6/17×4/55



جهت تولید ارتوفتوموزائیک از نرمافزار  Agisoft Metashapeکه توسط شرکت  Agisoft LLCعرضهشده است،
استفاده گردید .نرمافزار فوق در سال  2010نسخه اولیه آن تحت عنوان  Agisoft PhotoScanتولید شد .این نرمافزار
قابلیتهای متعددی از قبیل پردازش تصاویر چند طیفی ،بررسی دقیق سطوح تصویر ،اندازهگیری ارتفاع سطوح اشیاء
موجود در عکس ،پشتیبانی از برنامهنویسی پایتون ،خروجی ژئورفرنس ،اندازهگیری فاصلهها ،مناطق و حجمها ،مدلسازی
چهاربعدی برای صحنههای پویا ،پردازش شبکهای و غیره را دارد.



جهت پیادهسازی الگوریتمهای پیشنهادی از برنامه  Matlab 2019aاستفاده شد.

 -4-3روش پیشنهادی
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جهت انجام عملیات طراحی پرواز از نرمافزار  Pix4D Captureتحت سیستمعامل اندروید و  iOSاستفاده گردید .این
نرمافزار به دالیل متعددی از قبیل رابط کاربری ساده ،رایگان بودن نرمافزار ،قابلیت طراحی مسیر در حالتهای مختلف و
غیره مورداستفاده قرار گرفت.
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بهطورکلی روش پیشنهادی در این مقاله مطابق شکل  ،3از  4فاز عملیاتی و پردازشی تشکیلشده است که عبارتاند از:
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شکل  :3فلوچارت روش پیشنهادی
 -1-4-3طراحی شبکه و جمعآوری داده

ED

PT

در وهلهی اول پس از شناسایی منطقه و انجام عملیات نقشهبرداری زمینی ،عملیات طراحی شبکه و تنظیم پارامترهای دوربین
صورت میگیرد .در طراحی شبکه فتوگرامتری ،مواردی از قبیل تعیین ارتفاع پرواز ،پوششهای طولی و عرضی بهینه ،وجود و یا عدم
وجود تیلت ،سرعت مناسب پرنده ،تعیین فاصله کانونی و غیره بررسی میگردد و همچنین در تنظیم پارامترهای دوربین مواردی از
قبیل  ISO,F-Stop,Shutter Speed, Auto Focus and Auto Stabilizerبررسی میشود .سپس جهت اخذ تصاویر باکیفیت و
تولید محصوالت فتوگرامتری ،قبل از انجام عملیات پرواز ،مواردی از قبیل شناسایی منطقه موردنظر ،بررسی شرایط توپوگرافی ،نوری،
آبوهوایی (جهت باد) ،محدودیتهای مخابراتی و مقررات داخلی بررسی میگردد .پس از انجام موارد فوق ،نیاز به طراحی پرواز با توجه
به پارامترهایی همچون  ،GSDپوشش تصاویر ،ارتفاع پرواز ،فاصله کانونی ،هندسه شبکه فتوگرامتری ،محدوده کاری ،محل نقاط کنترل
و همچنین طراحی محل نشستوبرخاست پرنده با توجه به میزان مداومت پروازی و راههای دسترسی است.
 -2-4-3پردازش و محاسبات فتوگرامتری
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 -3-4-3آشکارسازی پیکسلهای خرابی ناشی از ترک

M

در این فاز ابتدا تصاویر اخذشده بهصورت بصری موردبررسی قرارگرفته و در صورت نیاز توسط الگوریتمهای بهبود و تقویتکننده
عوارض تصویری پیشپردازش میگردند ،سپس با استفاده از نرمافزارهای تخصصی درزمینهی پردازش تصاویر پهپاد از قبیل Agisoft
 Context Capture ،Pix4D ،Metashapeو غیره محصوالت فتوگرامتری از قبیل ارتوفتوموزائیک با بیشترین حد تفکیک از سطح
آسفالت جادهها تولید میشود .همچنین عملیات پردازش ارتوفتوموزائیک از قبیل حذف اجسام در حال حرکت و غیره در این فاز
صورت گرفته و خروجی نهایی ارتوفتوموزائیک جهت انجام مراحل بعدی تولید میگردد.
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در این فاز مراحلی از قبیل حذف حاشیههای جاده ،پیشپردازش تصاویر ،استخراج ویژگی ،تهیه دادههای آموزشی و آشکارسازی بر
اساس الگوریتمهای مبتنی بر یادگیری ماشین صورت میگیرد .بدین منظور الگوریتمهای مختلفی از قبیل  SVM ،CNNو  DTبر
اساس دادههای موجود موردبررسی قرار گرفت که بر این اساس روشی مبتنی بر طبقهبندی نظارتشده با استفاده از درخت
تصمیمگیری ]26 -24[1ارائه گردید .بنابراین ابتدا بایستی تصاویر آموزشی از طریق ارتوفتوموزائیک ،در دو کالس ترک و غیرترک
بهمنظور آموزش شبکه صورت گیرند ،همچنین بهمنظور طبقهبندی ترک روسازی الزم است ویژگیهای آن استخراج و بهعنوان بردار
ورودی جهت درخت تصمیمگیری در نظر گرفته شود .در این بخش ویژگیهای متمایزکننده محدودهی دارای ترک از غیرترک
شناساییشده و در آموزش الگوریتم بهعنوان فاکتورهای قابلبررسی وارد شوند .قبل از استخراج ویژگیهای مدنظر ،مرحله پیشپردازش
تصاویر صورت میگیرد تا بتوان شرایط تصویر را برای پیادهسازی الگوریتمهای پردازش تصویر و حد آستانه گذاری بهبود بخشید.
همچنین مرحله پیشپردازش و استخراج ویژگی درعینحال برای دادههای آموزشی ترک و غیرترک انجام میشود .سپس در ادامه
درخت تصمیمگیری با ویژگیهای استخراجشدهی دادههای آموزشی ،آموزشدیده و یک شبکه نظارتشده جهت کالسبندی تصاویر به
دو کالس ترک و غیرترک ایجاد میشود .در این شبکه ویژگیها با توجه به تابعهای مختلف پردازش تصویر و شناسایی قطعههای
تصویری در یک ماتریس گردآوری میشوند و هر یک از آنها دارای مقادیر مربوط به خود میباشند .با توجه به دو کالسه بودن
شبکهی موردنظر توسط این ماتریس ،فرآیند آموزش صورت میگیرد .بدین طریق شبکه نظارتشده قادر به تمایز بین ترک و غیرترک
خواهد بود .شکل  4فلوچارت کلی الگوریتم پیشنهادی را بهصورت مرحلهبهمرحله نمایش میدهد.
Decision Tree
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 -4-4-3ارزیابی دقت خروجی
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شکل  :4فلوچارت الگوریتم پیشنهادی جهت استخراج ترک جاده
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جهت ارزیابی روش پیشنهادی در وهلهی اول باید جاده بهصورت افقی تبدیل شود .لذا بر این اساس محور مرکزی جاده در حالت
وکتور به ارتوفتوموزائیک معرفیشده و با استفاده از آن عملیات دوران جاده در جهت محور افقی با محاسبه زاویهی محور معرفیشدهی
جاده و امتداد افق بهصورت خودکار انجام میشود .در این حالت از روش نزدیکترین همسایگی استفادهشده و با بهرهگیری از الگوریتم
لبه یابی  ]27[ Prewittو در حالت سختگیرانه با حد آستانه  0/1بهمنظور شناسایی کمتر لبهها ،میتوان لبههای کل تصویر را که
شامل محورهای جاده ،ترکهای بزرگ ،محورهای کناری جاده و همچنین هر آنچه در مرز بیرونی جاده در ارتوفتو قابلرؤیت است
شناسایی نمود .سپس با استفاده از شمارش تعداد پیکسلهای لبه که در تصویر باینری خروجی دارای مقادیر یک (سفید) در هر سطر
هستند ،میتوان گفت در آن سطر از تصویر چندین لبه شناساییشده است .از طرفی در محیطهای بیرونی جاده شاهد شانههای خاکی
و یا پوشش گیاهی هستیم ،ازاینرو در آن ناحیهها نیز لبههای زیادی خواهیم داشت .متناسب با شمارش لبهها در هر سطر از تصویر،
محدودهی آسفالت جاده از قسمت حاشیه راه جداشده و خروجی این مرحله که شامل بخش آسفالت جاده میباشد به چندین ناحیه
برای پردازش موازی تقسیم میگردد .سپس با توجه به ابعاد دادههای آموزشی که میتواند مربعهایی با ابعاد متفاوت باشند ،تایل بندی
جاده انجام میشود .در این مرحله زیر تصویر جاده به تصاویر مربعی کوچکتر هماندازه با ابعاد دادههای آموزشی تقسیم میشوند .سپس
تصاویر تایلبندی شده وارد الگوریتم پیشنهادی میگردد و مراحل فلوچارت شکل  2بر روی آنها اعمال میشود و هر یک از تصاویر
کوچک برچسب ترک و یا غیرترک دریافت میکنند .سپس همه این تصاویر باهم ترکیبشده و به تصویر اصلی اولیه تبدیل میشوند .با
این تفاوت که در این حالت قسمتهای ترک شناساییشده ،دارای رنگ متفاوتی خواهند بود و درنهایت نتایج روش مذکور با واقعیت
زمینی مقایسه و پس از تشکیل ماتریس ابهام ،]29 ,28[1صحت روش فوق تعیین میگردد (شکل .)5
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شکل  :5مراحل ارزیابی روش پیشنهادی

Confusion Matrix
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 -4نتایج
 -1-4عملیات پرواز

الف :ارتفاع  20متر

پ :ارتفاع  20متر

PT

ب :ارتفاع  20متر

CE

پس از انجام عملیات طراحی پرواز و هدایت پرنده بهصورت خودکار ،تصاویر در  6حالت ،توسط پهپاد فانتوم4پرو با تنظیمات
مختلف اخذ گردید .در شکل  6نمونهای از تصاویر اخذشده با حاالت مختلف پروازی مشاهده میگردد.

ED

ج :ارتفاع  80متر
ث :ارتفاع  40متر
ت :ارتفاع  40متر
شکل  :6نمونهای از حالتهای مختلف پرواز توسط دوربین فانتوم4پرو

ردیف

حالت

M

مطابق جدول  2تنظیمات مختلف پهپاد فانتوم4پرو ،در  6حالت پروازی قابلنمایش است .همچنین پس از انجام عملیات پرواز در 6
حالت انجامشده جهت ورود به مرحلهی محاسبات فتوگرامتری و الگوریتمهای پیشنهادی در خصوص آشکارسازی خرابیهای ناشی از
ترک اقدام به تولید  22مدل با پوششهای مختلف گردید.
جدول  :2حالتهای مختلف پرواز توسط دوربین فانتوم4پرو
سرعت پرنده
ارتفاع
سرعت شاتر
ISO

s

m

2

خودکار

1/640-1/500

100

20

3

خودکار

1/500-1/400

100

20

4

دستی

1/500-1/400-1/320

100

40

5

خودکار

1/400

100

40

6

خودکار

1/400-1/320

100

80
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1

خودکار

1/500

100

20

F-stop

پوشش

m/s

%

0/5

95

6/3

1

90

5/6

2

80

5/6

2

90

5/6

8

60

5/6

5

90

5/6-6/3
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همچنین در  6حالت پروازی و با انجام تنظیمات مختلف دوربین توسط پهپاد ماویک پرو ،تصاویر اخذ گردید .در شکل  7نمونهای از
تصاویر اخذشده در حاالت مختلف نشان دادهشده است.
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الف :ارتفاع  10متر

ب :ارتفاع  10متر

پ :ارتفاع  10متر

ج :ارتفاع  40متر
ث :ارتفاع  20متر
ت :ارتفاع  20متر
شکل  :7نمونهای از حالتهای مختلف پرواز توسط دوربین ماویکپرو
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مطابق جدول  3تنظیمات مختلف پهپاد ماویک پرو ،در  6حالت پروازی قابلنمایش است .همچنین از  6پرواز انجام شده 16 ،حالت
جهت تولید مدل سه بعدی با پوششهای مختلف تولید گردید.
¬

s

m/s

m

پوشش
%

2

دستی

1/2000

100

10

4

4

80

3

خودکار

1/2000

100

10

2/2

8

80

4

دستی

1/800

100

20

4

4

80

5

خودکار

1/2000

100

20

2/2

8

80

6

خودکار

1/2000

100

40

2/2

8

80
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دستی

1/1000

100

10

4

2

80
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ردیف

جدول  :3حالتهای مختلف پرواز توسط دوربین ماویکپرو
سرعت پرنده
ارتفاع
سرعت شاتر
حالت
F-stop
ISO
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جهت تشکیل بلوک فتوگرامتری و انجام عملیات توجیه نسبی بر روی مدلهای تولیدشده در حالت  Highestو با حداکثر تعداد
 40000نقاط کلیدی و گرهی در هر تصویر مختصات سهبعدی و المانهای دوربین تولید گردید .سپس از طریق ابزار selection
 Gradualاقدام به حذف و شناسایی نقاط بالندر به دلیل ایجاد انحراف در برآوردهای سرشکنی به شکل موضعی و سرتاسری در شبکه
میگردد .با توجه به اینکه استحکام هندسی مدلهای تولیدشده به دلیل تصویربرداری در حالت کوریدوری با یک رن پروازی پایین
است ،لذا نمیتوان از روشهای مرسوم جهت حذف نقاط بالندر استفاده نمود .بدین منظور بر روی چندین مدل تولیدشده همهی
حالتهای ممکن در خصوص نحوهی بهکارگیری ابزارهای  Gradual Selectionتست گردید و دقت ریپروجکشن موردبررسی قرار
گرفت که درنهایت پس از بررسیهای صورت گرفته مشخص گردید نباید از  Image countبه دلیل حذف بخش عمدهای از نقاط و
جلوگیری از کاهش دقت مدلسازی استفاده گردد ،همچنین از طریق عملیات  Reprojection errorو Reconstruction
 uncertaintyدر چندین مرحله و تا رسیدن بهدقت زیر نیم پیکسل اقدام و در انتهای عملیات حذف نقاط دارای بالندر از Projection
 accuracyاستفاده شود که این امر تا حدودی موجب بهبود دقت  Reprojectionمیگردد.
پس از انجام عملیات فوق ابرنقاط متراکم تولید میگردد .فرآیند تولید ابرنقاط متراکم بسیار زمانبر بوده و نیاز به سختافزار قوی
ازلحاظ محاسباتی دارد .در نرمافزار متاشیپ روند تولید ابرنقاط متراکم عبارت است از :انتخاب زوج تصاویر استریو ،تولید تصاویر
اپیپوالر ،تناظریابی متراکم تصویری ،تولید  ،Disparity Mapبازسازی سهبعدی ابرنقاط هر مدل استریو و تلفیق ابرنقاط مدلهای
استریو مختلف مبتنی بر روشهای بهینهسازی مطرح در  .1MVSکیفیت ابرنقاط متراکم بستگی به تراکم ابرنقاط و دقت بازسازی دارد
که تراکم نقاط بر اساس پیرامید تصویری در  5حالت صورت میگیرد.
در مرحله بعد جهت تبدیل سطح گسستهی ابرنقاط به سطح پیوسته Mesh ،تولید میگردد و پس از ساخت مش بر روی آن بافت2
اعمال میشود .سپس مدل رقومی ارتفاعی زمین تولید میگردد .این فرآیند از طریق رسترسازی و درونیابی روی ابرنقاط امکانپذیر
است .بر این اساس باید نقاط مربوط به عوارض مصنوعی از سایر نقاط جداشده و فقط نقاط مربوط به زمین باقی بماند .انجام این
عملیات بهصورت دستی و بصری با توجه به اینکه تعداد نقاط بسیار زیاد است امکانپذیر نیست .به همین دلیل عملیات فیلترینگ
(طبقهبندی نقاط) در محیط نرمافزاری بهصورت خودکار و با دقت و سرعتباال انجام میگیرد .بدین منظور مدل رقومی ارتفاعی زمین و
ارتوفتوموزائیک تولید گردید .شکل  8نمونهای از ارتوفتوموزائیک و مدل رقومی ارتفاعی تولیدشده با رزولوشن  mm/pix 5,28را نشان
میدهد.

Multiple View Stereo
Texture
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ب :مدل رقومی ارتفاعی
الف :ارتوفتوموزائیک
شکل  :8نمونها ی از ارتوفتوموزائیک و مدل رقومی ارتفاعی تولیدشده در ارتفاع  20متری
 -3-4آشکارسازی پیکسلهای ترک
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طبق الگوریتم پیشنهادی ارائهشده جهت استخراج ترکهای آسفالت ابتدا دادههای آموزشی مربوط به کالس ترک از قبیل انواع
ترکهای طولی ،عرضی و مورب بر اساس نمونههایی از انواع تصاویر ارتوفتو در  38مدل تولیدشده انتخاب شدند .در شکل  9تعدادی از
تصاویر آموزشی کالس ترک ،نشان دادهشده است.

شکل  :9چند نمونه از تصاویر آموزشی کالس ترک
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با توجه به ابعاد زمینی هر پیکسل که در بهترین مدل برابر با  5میلیمتر در  5میلیمتر است ،بهترین ابعاد برای استخراج دادههای
آموزشی  100پیکسل در  100پیکسل تخمین گردید .بهاینترتیب دادههای آموزشی بر روی زمین دارای ابعاد تقریبی  0/5متر در 0/5
متر هستند .در شکل  10تعدادی از تصاویر آموزشی مربوط به کالس غیرترک نمایش دادهشده است.

شکل  :10چند نمونه از تصاویر آموزشی کالس غیرترک

T
IP

سپس کلیه تصاویر آموزشی به  Grayscaleتبدیل و از طریق الگوریتمهای بهبود کنتراست ،تصاویر شارپ شده و در مرحله بعدی
جهت حذف نویز و عوارض ناخواسته اقدام به نرم کردن تصویر بر اساس فیلتر میانه گردید ،سپس جهت آشکارسازی بهتر چندین
مرحله فرآیند فوق انجام و با مقدار قبلی جمع شدند و بهاینترتیب مناطق تیره ،تیرهتر و مناطق روش ،روشنتر گردید و کنتراست
تصاویر بهمراتب افزایش یافت .پس از انجام عملیات فوق عملگر مورفولوژی فرسایش با استفاده از ساختار لوزی شکل بر روی تصاویر
اعمال گردید .در مرحله بعدی فیلترهایی با ساختار خطی و با زوایای  ... ،30 ،15 ،0و  165درجه بر روی تصاویر اعمال شدند.
بهاینترتیب ساختار خطی تصاویر که مربوط به عارضه ترک هستند ،تقویتشده و قابلیت تشخیص و استخراج آنها افزایش پیدا کرد.
سپس بر روی تصاویر عملگر مورفولوژی باز کردن اعمال گردید .اعمال این اپراتور موجب ضخیمتر شدن خطوط مربوط به عارضه ترک
شده و قسمتهای منقطع آن به حالت پیوسته تبدیل گردید .پس از انجام مراحل فوقالذکر با استفاده از روش حد آستانه گذاری آتسو
و بهصورت خودکار تصاویر باینری شده و مقادیر آنها قرینه گردید .به این صورت عوارض ترک که دارای رنگ تیره بودند بهصورت
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پیکسلهای سفید و قسمتهای پسزمینه که دارای رنگ روشن بودند بهصورت پیکسلهای سیاه ذخیره شدند .عملیات حد آستانه
گذاری خودکار با توجه به هیستوگرام هر تصویر انجام میگیرد .لذا برای هر تصویر حد آستانه مناسب محاسبهشده و با استفاده از آن
عملیات باینری سازی تصویر صورت میگیرد .جهت حذف نویزها و اتصال قسمتهای خطی تصاویر باینری به همدیگر یکبار دیگر از
عملگرهای مورفولوژی استفاده گردید .در شکل  11نمونههایی از تصاویر آموزشی مربوط به کالس ترک و غیرترک نمایش دادهشده
است .برای هر نمونه سه تصویر مربوط به حالت رنگی ،اصالحشده بعد از بارز سازی عوارض خطی و باینری شده بعد از اعمال
عملگرهای مورفولوژی مشاهده میگردد.

الف :کالس ترک
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د :کالس غیرترک

ه :کالس غیرترک

ب :کالس ترک

M

ی :کالس غیرترک
ج :کالس ترک
شکل  :11نمونههای آموزشی کالس ترک و غیرترک (چپ :تصویر رنگی -وسط :تصویر اصالحشده خطی -راست :تصویر باینری نهایی)
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پس از استخراج نهایی تصاویر باینری ،ویژگیهای مربوط به هر تصویر محاسبه میشوند .در شکل  12هیستوگرام مربوط به مقادیر
ویژگیها به ازای تصاویر کالس آموزشی ترک و تصاویر کالس آموزشی غیرترک نشان دادهشده است.

ب :کالس غیرترک
الف :کالس ترک
شکل  :12هیستوگرام مربوط به ویژگیهای منتخب دادههای آموزشی کالس ترک و کالس غیرترک
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نمودارهای فوق نشان میدهند که اغلب تصاویر دارای ترک ،بخشهایی با خروج از مرکزیت نزدیک به عدد یک دارند .درحالیکه
تصاویر فاقد ترک ،معموالً دارای نواحی با خروج از مرکزیت نزدیک به عدد صفر هستند .این مسئله نشاندهنده ساختار هندسی عارضه
ترک میباشد که بهصورت خطوطی باضخامت نسبتاً کم و طول نسبتاً زیاد مشخص میشود .همچنین مساحت نواحی دارای ترک تنوع
بیشتری نسبت به نواحی فاقد ترک دارند .در تصاویری که حاوی مناطق سفید و فاقد ترک است ،اکثراً مساحتی حدود صفر و در
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شکل  :13ساختار کلی درخت تصمیمگیری پس از مرحله آموزش
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مواردی نیز دارای مساحت حداکثر است که این امر نشاندهنده یکنواخت بودن تصاویر فاقد ترک میباشد .پس از استخراج بردارهای
ویژگی از تصاویر آموزشی مربوط به کالس ترک و غیرترک ،میتوان درخت تصمیمگیری را با استفاده از آنها آموزش داد .شکل 13
درخت تصمیمگیری آموزش دادهشده به ازای دادههای آموزشی هر دو کالس را نشان میدهد.
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مطابق شکل  13مشاهده میگردد که هر گره دوشاخه خروجی دارد .اختصاص یافتن دادههای موردنظر به هر یک از شاخهها با
توجه به مقدار حد آستانه تعیینشده برای یک ویژگی خاص در هر گره میباشد .با توجه به اینکه هدف از این پژوهش تعیین توانایی
فتوگرامتری پهپاد در آشکارسازی پیکسلهای خرابی ناشی از ترک است؛ بنابراین الگوریتم درخت تصمیمگیری بهصورت خودکار توسط
نرمافزار متلب و از طریق دادههای آموزشی منتخب در دو کالس ترک و غیرترک آموزش داده شدند .ضمن اینکه بهبود و توسعه
الگوریتم فوق و مراحل هرس کردن آن میتواند در پژوهشهای آتی صورت گیرد.
پس از آموزش الگوریتم اقدام به تست روش پیشنهادی بر اساس انواع ارتوفتوموزائیک های تولیدشده گردید .بر این اساس طبق
روش پیشنهادی ابتدا با معرفی محور مرکزی جاده بر روی ارتوفتوموزائیک و محاسبه خودکار زاویه آن نسبت به خط افق ،تصویر دوران
داده میشود .سپس عملیات استخراج محدودهی آسفالت صورت میگیرد .بر این اساس ابتدا جهت جداسازی قسمت آسفالت جاده از
حاشیه راه ،عملیات لبه یابی انجامگرفته و قسمت آسفالت جاده بهصورت خودکار از قسمتهای دیگر تصویر جدا میشود .شکل 14
نمودار مربوط به پیکسلهای لبه در چهار سطر از ارتوفتوموزائیک را نشان میدهد.

شکل  :15نمودار پیکسلهای لبه به ازای سطرهای مختلف ارتوفتوموزائیک
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با توجه به شکل فوق و نمودار برازش دادهشده به مقادیر لبههای هر سطر مشاهده میشود که لبه باالیی و لبه پایینی جاده
بهسادگی قابلاستخراج بوده و عملیات جداسازی آن از بخشهای دیگر تصویر میتواند صورت گیرد .شکل  ،15خروجی محدوده
آسفالت جاده از حاشیه راه را بر اساس روش فوق نشان میدهد.

شکل  :15استخراج جاده و حذف حاشیه راه
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همچنین با معرفی ابعاد موردنظر جهت تقسیمبندی جاده بهصورت خودکار اقدام به پارت بندی جاده میگردد که بر این اساس
محدودهی جاده در هر ارتوفتوموزائیک تولیدشده به چهار پارت تفکیک و هر بخش به چندین تایل متناسب با ابعاد دادههای آموزشی
تقسیم میگردد .سپس تایلهای موردنظر وارد فرآیند پیشپردازشی که در بخش قبلی توضیح داده شد ،میگردد و برای هر تایل
ویژگیهای تعریفشده استخراج میگردد .همچنین ویژگیهای فوق بهصورت برداری وارد الگوریتم درخت تصمیمگیری که قبالً بر
اساس دادههای آموزشی در دو کالس ترک و غیرترک ،آموزشیافته بود ،میگردد و عملیات کالسبندی انجام میشود.
 -4-4نتایج استخراج ترک جاده و ارزیابی صحت آن
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در این مرحله پسازاینکه بردار ویژگی هشت مؤلفهای مربوط به تایل های تقسیمبندی شده از هر بخش ارتوفتوموزائیک تولیدشده
بهعنوان ورودی به درخت تصمیمگیری معرفی گردید ،خروجی دارای برچسب ترک یا غیرترک به دست میآید و سپس تایل ها مجدد
کنار هم قرارگرفته و ارتوفتوموزائیک اصلی را بازسازی میکنند .ارتوفتوموزائیک ساختهشده دقیق ًا همانند ارتوفتوموزائیک اولیه میباشد
با این تفاوت که بخشهایی از تصویر که دارای ترک هستند با تغییر  RGBبر روی ارتوفتوموزائیک نمایش داده میشوند .شکل 16
نمونهای از ارتوفتوموزائیک در ارتفاع  20متری و خروجی نهایی مربوط به چهار بخش از جاده با ابعاد تایل های  100پیکسل در 100
پیکسل را نشان میدهد.

الف :بخش اول جاده

M

ب :بخش دوم جاده

AN

د :بخش چهارم جاده
ج :بخش سوم جاده
شکل  :16نتایج نهایی مربوط به آشکارسازی ترک در بخشهای مختلف جاده
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در شکل فوق قسمتهای قرمزرنگ نشاندهنده بخشهایی از جاده هستند که دارای ترک میباشند .با توجه به اینکه ترکهای
جاده به رنگ قرمز درآمدهاند میتوان دریافت که شبکه بهطور مطلوب اقدام به کالسبندی تصاویر و استخراج ترکهای جاده کرده
است .همچنین الگوریتم در مورد خطوط سفید جاده و قسمتهای رنگشده بهوسیله اسپری بسیار عالی عمل کرده و آنها را بهعنوان
نواحی فاقد ترک تشخیص داده است .در شکل  17نمونهای از خطاهای نوع اول و دوم بر روی ارتوفتو نشان دادهشده است.
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شکل  :17نمونهای از خطاهای نوع اول و دوم
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جهت ارزیابی نتایج حاصل از خروجی الگوریتم نیاز به تهیه واقعیت زمینی است که بر این اساس بر روی بهترین ارتوفتوی
تولیدشده به لحاظ باال بودن رزولوشن مکانی از محدودهی موردنظر ،اقدام به ترسیم خرابیهای ناشی از ترک بهصورت دستی توسط
شخص خبره گردید .سپس جهت کنترل صحت خروجی فوق ،چند محدوده از خرابیهای جاده که قبل از عملیات پرواز بر روی
آسفالت مشخصشده بود ،به روش فتوگرامتری برد کوتاه نیز اقدام به تصویربرداری از ارتفاع  1,5الی  2متری گردید و سپس با استفاده
از عملیات نقشهبرداری زمینی مدل تولیدشده ژئورفرنس گردید .با مقایسه روش دستی و فتوگرامتری بردکوتاه در محدودههای
مشخصشده ،معلوم گردید که دقت ترکهای ترسیمشده بر روی ارتوفتوموزائیک منتخب قابلقبول بوده و میتوان بهعنوان واقعیت
زمینی در ارزیابیها مورداستفاده قرار داد .در شکل  18مقایسهی نمونهای از ترکهای تشخیص دادهشده بر اساس روش پیشنهادی
نسبت به واقعیت زمینی در ارتوفتوی تولیدشده از ارتفاع  20متری را نشان میدهد که بر این اساس ترکهایی که درست تشخیص
دادهشده است بارنگ آبی ،خطاهای نوع اول بارنگ زرد و نوع دوم بارنگ قرمز مشخصشدهاند.
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شکل  :18مقایسه نمونهای از ترکهای تشخیص دادهشده نسبت به واقعیت زمینی
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با توجه به نتایج بهدستآمده مشخص میشود که درخت تصمیمگیری با استفاده از ویژگیهای استخراجشده و دادههای آموزشی
معرفیشده میتواند با دقت باالیی ترکهای جاده را آشکارسازی نماید .جهت ارزیابی صحت روش فوق ،اقدام به محاسبهی مقادیر
ماتریس ابهام گردید .مطابق جدول  4نمونهای از میزان صحت خروجی فوق با سه روش بر روی ارتوفتو در ارتفاع  20متری نشان
دادهشده است.
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جدول  :4ماتریس ابهام
تعداد پیکسلهای پیشبینیشده

تعداد کل پیکسلها ()449649792

FN = 3522736

TP = 66931991

ترک

TN = 364027262

FP = 15167803

غیرترک

تعداد پیکسلهای شناختهشده

خروجی برحسب درصد = %96

Accuracy

خروجی برحسب درصد = %96

Kappa

خروجی برحسب درصد = %88

F1 Score

CE

غیرترک

ترک

 -5-4تأثیر نوع پرنده و ارتفاع پرواز در آشکارسازی پیکسلهای ترک

 -1-5-4بررسی حد تفکیک مکانی GRD

PT

هدف از این آزمون بررسی مزایا و معایب پرندههای مورداستفاده در آشکارسازی خرابی ناشی از ترک و انتخاب پرندهی مناسب
جهت اخذ تصاویر در تشخیص ترک میباشد .لذا بدین منظور پارامترهای مختلفی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند که عبارتاند از:
1

الف :فانتوم4پرو-ارتفاع  5متر

M

ED

جهت تعیین حد تفکیک مکانی پرندههای مورداستفاده از طریق آزمون زیمنس در ارتفاعهای مختلف تصویر اخذ گردید .بر این
اساس پس از محاسبه ضریب  GRDبه  GSDدر پهپاد فانتوم4پرو به ضریبی در حدود  1/2و پرندهی ماویک پرو به ضریبی معادل 3/7
رسیدیم که این امر نشان میدهد درصورتیکه نیاز به آشکارسازی ترکهای ریز باشد پهپاد فانتوم4پرو گزینهی مناسبتری است .شکل
 19نمونهای از تصاویر اخذشده از تارگت زیمنس  16و  64بازویی توسط پهپادهای موردمطالعه را نشان میدهد [.]30

ج :ماویکپرو-ارتفاع  5متر

ب :فانتوم4پرو-ارتفاع  36متر

د :ماویکپرو-ارتفاع  32متر

 -2-5-4بررسی خطای ریپروجکشن

AN

شکل  :19نمونهای از تصاویر اخذشده از تارگت زیمنس  16و  64بازویی توسط پهپادهای موردمطالعه
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جهت بررسی خطای ریپروجکشن پس از انجام مدلسازی در حالتهای مختلف و تعیین میانگین خطای فوق مشخص گردید
پرندهی فانتوم4پرو دارای خطای میانگین  0/3پیکسل و ماویک پرو دارای خطای میانگین  0/9پیکسل است؛ که در هر دو پهپاد،
مدلهای تولیدشده از ارتفاعهای پایینتر دقت بهتری را نسبت به سایر ارتفاعهای دیگر داشتند .شکل  20نمودار خطای ریپروجکشن
در  11تا از بهترین مدلهای تشکیلشده در دو پهپاد را نشان میدهد .در هر پرنده میانگین خطای ریپروجکشن ها از کم به زیاد
مرتبشده است.

T
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شکل  :20نمودار خطای ریپروجکشن

Ground Resolved Distance
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 -3-5-4بررسی خطای مسطحاتی و ارتفاعی نقاط چک

الف :خطای مسطحاتی

PT

CE

جهت بررسی دقت مدلسازی تصاویر اخذشده توسط پرندههای موردنظر از نقاط کنترل و چک استفاده گردید .در هر دو پهپاد،
مدلهای تولیدشده از ارتفاعهای پایینتر که رزولوشن مکانی بهتری نسبت به سایر ارتفاعهای دیگر داشتند ،از دقت بهتری برخوردار
بودند .شکل  21نمودار میانگین خطای مسطحاتی و ارتفاعی نقاط چک را در  11تا از بهترین مدلهای منتخب از دو پرنده بهصورت
میانگین نشان میدهد .در هر پرنده میانگین خطای مسطحاتی و ارتفاعی از کم به زیاد مرتبشده است.

ب :خطای ارتفاعی

ED

شکل  :21نمودار میانگین خطای مسطحاتی و ارتفاعی نقاط چک
 -4-5-4بررسی الگوریتم پیشنهادی

AN

M

پس از بررسی موارد ذکرشده در تعیین نوع پرنده و ارتفاع مناسب ،در مرحلهی آخر اقدام به بررسی الگوریتم پیشنهادی بر روی
مدلهای تشکیلشده از ارتفاع  20و  40متری ،توسط پهپادهای موردنظر گردید .بدین منظور پس از معرفی ارتوفتوموزائیک های
ذکرشده بهعنوان ورودی الگوریتم ،تصاویر آشکارسازی پیکسلهای ترک در خروجی تعیین گردید .شکل  22نمونهای از هر بخش جاده
در چهار ارتوفتوموزائیک معرفیشده را نشان میدهد.

CR
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الف :ارتفاع  20متری – پهپاد ماویکپرو

ج :ارتفاع  20متری – پهپاد فانتوم4پرو

ب :ارتفاع  40متری – پهپاد ماویکپرو

د :ارتفاع  40متری – پهپاد فانتوم4پرو

شکل  :22خروجی الگوریتم پیشنهادی در آشکارسازی پیکسلهای ترک

T
IP

همانطور که در جدول  5مشاهده میگردد ،دقت آشکارسازی پیکسلهای ترک پس از مقایسهی خروجیهای فوق با واقعیت
زمینی در تصاویر پهپاد فانتوم4پرو نسبت به ماویکپرو بهتر است.
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3603144

17591823

3231417

40

ماویکپرو

2

364027262

66931991

20

فانتوم4پرو

3

86231454

15935733

40

68

86

88

62

81

84

440648

88

96

96

3522736

15167803

76

90

91

663989

9581273

CE

1346505

11226159

75128909

13614661

20

ماویکپرو

1

F1

Ka.

AC

جدول  :5مقایسه صحت خروجی الگوریتم پیشنهادی در حالتهای مختلف
ارتفاع
TP
TN
FP
FN
Acc.

پرنده

ردیف

4

فانتوم4پرو

PT

بر اساس نتایج بهدستآمده در خصوص بررسیهای صورت گرفته جهت انتخاب نوع پرنده مشخص گردید که تصاویر اخذشده
توسط پهپاد فانتوم4پرو جهت آشکارسازی پیکسلهای ترک نسبت به پهپاد ماویک پرو عملکرد بهتری دارند و همچنین مشخص
گردید هرچه ارتفاع باالتر باشد رزولوشن مکانی پایینتر و جزئیات کمتری از خرابی قابل روئیت است که بهترین ارتفاع جهت
آشکارسازی پیکسلهای ترک با دقت باال در این پژوهش ،ارتفاع  20متر از سطح جاده میباشد .هرچند بر اساس نیاز سیستم مدیریت
روسازی در سطوح پروژه و شبکه میتوان ارتفاع موردنظر را تعیین نمود.

ED

 -6-4تأثیر سرعت پرنده بر آشکارسازی پیکسلهای ترک

AN

M

بر اساس آزمون قبلی مشخص شد که پهپاد فانتوم4پرو در ارتفاع  20متری عملکرد بهتری نسبت به سایر حالتهای بررسیشده در
این پژوهش دارد .لذا هدف از این آزمون تعیین سرعت مناسب پرنده جهت انجام عملیات آشکارسازی پیکسلهای ترک میباشد.
همانطور که قبالً توضیح داده شد در ارتفاع  20متری از سطح جاده با سه سرعت ،پرواز صورت گرفت و مدلهای تولیدشده جهت
بررسی سرعت مناسب توسط الگوریتم پیشنهادی بررسی گردید .شکل  23نمونهای از بخش اول جاده و خروجی الگوریتم پیشنهادی را
بعد از آشکارسازی در سه سرعت  1 ،0/5و  2متر بر ثانیه نشان میدهد.

الف :سرعت  0/5متر بر ثانیه

CR
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ب :سرعت  1متر بر ثانیه

ج :سرعت  2متر بر ثانیه

شکل  :23خروجی الگوریتم پیشنهادی در آشکارسازی پیکسلهای ترک

پس از اتمام عملیات آشکارسازی پیکسلهای ترک ،جهت مقایسهی خروجیهای فوق نسبت به همدیگر و تعیین سرعت مناسب در
ارتفاع  20متری پس از مقایسهی هر خروجی با واقعیت زمینی و تعیین ماتریس ابهام نتایج مطابق جدول  6نشان داده میشود.
جدول  :6مقایسه صحت خروجی الگوریتم پیشنهادی در سرعتهای مختلف

F1

Ka.

Acc.

FN

FP

TN

TP

سرعت
پرنده()m/s

ردیف

88

96

96

3477205

15202231

364853536

66066903

1

2

87

95

96

3798389

15215311

365167462

65263237

2

3

T
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88

96

96

3522736

15167803

364027262

66931991

0/5

1
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بر اساس نتایج بهدستآمده و همچنین ارزیابی کیفی صورت گرفته مشخص گردید که پرواز در  3سرعت انجامشده ،موجب اختالف
محسوسی در آشکارسازی پیکسلهای ترک نمیگردد .لذا با در نظر گرفتن پایش جادهای به طول یک کیلومتر با سرعت  0/5متر بر
ثانیه حدود  34دقیقه زمان نیاز است که با توجه به اینکه مداومت پروازی پهپاد فانتوم4پرو  15الی  17دقیقه میباشد ،پس انجام
فرایند فوق حداقل به  3باطری و حدود یک ساعت زمان نیاز دارد درحالیکه با سرعت  1متر بر ثانیه حدود  17دقیقه پرواز و  2متر بر
ثانیه حدود  8دقیقه پرواز نیاز است .بر اساس آزمون فوق پرواز با سرعت  2متر بر ثانیه پیشنهاد میگردد.
 -5نتیجهگیری
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استخراج ترکهای جاده بهصورت خودکار و با استفاده از تصاویر اخذشده توسط پهپاد فتوگرامتری از جهات مختلف بسیار مفید و
بهصرفه میباشد .بازدید میدانی جادهها توسط کارشناسان میتواند بسیار وقتگیر و پرهزینه باشد .از طرفی در اغلب موارد کارشناسان
فقط بخشی از جاده را ارزیابی کرده و وضعیت آن را به بقیه قسمتهای جاده تعمیم میدهند که این کار باعث بروز خطاها و اشتباهات
فاحش در بررسی وضعیت روسازی جادهها میشود .برای بررسی خودکار وضعیت روسازی جادهها و ترکهای آسفالت میتوان از
اسکنرهای لیزری استفاده کرد .این ابزارها بسیار گرانقیمت بوده و هزینه خرید و تعمیر و نگهداری آنها باالست .ازاینرو استفاده از
تصاویر پهپاد جهت آشکارسازی و استخراج ترکهای جادهای ،نیازی ضروری در مدیریت و پایش وضعیت جادهها به نظر میرسد.
بهاینترتیب میتوان با هزینهای نسبتاً پایین این کار را بهصورت خودکار انجام داد .به همین دلیل در این پژوهش روشی جهت
استخراج ترکهای جاده بهصورت خودکار و بر اساس ارتوفتوموزائیک تهیهشده از تصاویر پهپاد ارائه میشود و همچنین اقدام به بررسی
دقت و کارایی روش پیشنهادی بر روی تصاویر مختلف گردید که برای انجام این کار ابتدا پس از طراحی شبکه فتوگرامتری ،تصاویری
با استفاده از پهپادهای مولتی روتر ارزانقیمت از قبیل فانتوم4پرو و ماویک پرو از سطح جاده مدنظر اخذشده و ارتوفتوموزائیک جاده
تهیه گردید .در مرحله بعدی دادههای آموزشی برای کالسهای ترک و غیرترک انتخاب شدند و بعد از پیشپردازش ،ویژگیهای
هندسی که عارضه ترک را از بقیه عوارض مجزا میکرد استخراج شدند .برای انجام عملیات کالسبندی و آشکارسازی ترکها از درخت
تصمیمگیری استفاده شد .درخت تصمیمگیری ابتدا بهوسیله ویژگیهای استخراجشده توسط دادههای آموزشی ،آموزشدیده و سپس
جهت انجام عملیات کالسبندی استفاده گردید .بر این اساس پس از معرفی ارتوفتوموزائیک اصلی به الگوریتم پیشنهادی و پس از
معرفی راستای محور جاده ،تصویر ارتوفتوموزائیک دوران دادهشده و قسمت آسفالت جاده از حاشیه آن بهصورت خودکار جدا و
همچنین کل محدوده موردنظر به چند بخش تقسیم گردید .سپس ارتوفتوموزائیک بخشبندی شده نیز به ابعادی برابر با تایل های
آموزشی تقسیمشده تا در فرآیند پیشپردازش و استخراج ویژگی قرارگرفته و بر مبنا درخت تصمیمگیری آموزشدیده شده،
کالسبندی شوند .بر این اساس تایل های کالسبندی شده پس از اتصال به هم در قسمتهای دارای ترک با تغییر  RGBنمایش داده
میشوند .در مرحله بعدی پس از تهیه واقعیت زمینی از طریق ارتوفتوموزائیک منتخب توسط شخص خبره و مقایسه با روش
فتوگرامتری بردکوتاه و زمینی ،ارزیابی عملیات آشکارسازی پیکسلهای ترک با سه روش تعیین گردید که برای ارتوفتوموزائیک اصلی
در ارتفاع 20متری دقتی حدود  96درصد تعیین شد و همچنین بر روی جاده موردمطالعه عوارض اضافی مانند خطوط اسپری رنگی
وجود داشت که این عوارض به همراه خطوط سفید جاده بهعنوان قسمتهای بدون ترک طبقهبندی شدند .این مسئله نشان میدهد
که عوارض ناخواسته بر روی جاده ،تأثیر چندانی بر دقت عملکرد روش پیشنهادی نداشته و این روش میتواند باوجود آنها کارایی
مطلوب خود را حفظ کند .همچنین با توجه به آزمونهای صورت گرفته مشخص گردید که پهپاد فانتوم4پرو در ارتفاع  20متری و با
سرعت  2متر بر ثانیه عملکردی مناسب در آشکارسازی پیکسلهای ترک دارد .در ضمن پیشنهاد میشود که در پژوهشهای بعدی با
بهکارگیری  DEMبهعنوان یک ویژگی اضافه به الگوریتم دقت خروجی را افزایش داد و همچنین به دلیل استفاده از ویژگیهای
هندسی در الگوریتم پیشنهادی امکان استخراج و طبقهبندی ترکهای افقی ،قائم ،مایل ،پوست سوسماری و بلوکی با ابعاد مختلف نیز
فراهم میگردد.
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ABSTRACT

In order to establish a system for managing road pavement, it is mandatory to prepare information
components based on various perspectives of pavement management. One of the most important information
components in these systems is quality assessment regarding road pavement status. Apart from causing vehicle

ED

depreciation and damage, maintenance costs, and reducing the useful lifespan of the pavement structure, road
pavement failures also lead to accidents and reduce road safety. Bearing in mind that the most important
surface damages in road pavement are related to cracks with longitudinal, transverse, oblique, alligator and
block types, and as such cracks and defect can be visually and non-destructively assessed and evaluated,
imaging-based approaches and techniques can provide details such as the type of defect, its severity, extent, and

M

location and prove to be highly useful. UAV has been proposed as a complementary approach aimed at
providing information on defects caused by cracks in the country road pavement management system.
According to the author, the output of UAV products will significantly improve if the system parameters are

AN

adjusted. Consequently, through presenting a procedure to investigate the optimal parameters in the design of
a UAV network, further, attempts were made for the implementation of an automated algorithm based on
image processing operations & classifier decision tree which is independent of scale and image dimensions.
Hence, after removing the road edges and determining the asphalt area, a pixel detection operation was carried
out to reveal the cracks. An accuracy of 96% was determined for the orthophotomosaic.
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