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 چکیذُ :
تَاًذ ثبتَخِ ثِ دقت هغغحبتی ٍ ارتفبػی ثبالی اثز ًقبط ثزداؽت ؽذُ، ثِ ػٌَاى ثبؽذکِ هیلیذار یک تکٌَلَصی خذیذ ٍ در حبل رؽذ هی

قزار گیزد.ّذف اس ایي تحقیق ارائِ رٍؽی علغلِ هزاتجی اعت کِ ثب  ّب هَرد اعتفبدُیک اثشار قَی ٍ هفیذ خْت ؽٌبعبیی ؽجکِ راُ

ّبی هٌغقِ هَرد هغبلؼِ ّبی هختلف ثتَاى ػَارض غیز راُ را ؽٌبعبیی ٍ ؽجکِ راُّبی ارتفبػی ٍ ؽذت لیذار ٍ اػوبل فیلتزاعتفبدُ اس دادُ

گیزًذ. اس عزیق قیق ثب تزتیجی هٌبعت هَرد اعتفبدُ قزار هیرا اعتخزاج ًوَد. ػولگزّبی هَرفَلَصی در ایي رٍػ ، در هزاحل هختلف تح

ّب، عِ تصَیز اٍلیِ ّبی فبصلِ ٍ ّوچٌیي هحبعجِ ؽیت ٍ ًزهبل دادُّبی ؽذت ٍ در هزحلِ ثؼذ ثز رٍی دادُگذاری ثز رٍی دادُآعتبًِ

ّب عؼی ؽذ تب ًتیدِ هغلَثی حبصل بعت ثز رٍی دادُّبی هٌآیذ. ثب اعتفبدُ اس ایي تصبٍیز ٍ اػوبل پزداسػّب ثِ دعت هیثزای کالط راُ

-ّب اس دادُّب، پبکغبسی هَرفَلَصی،  ؽجکِ راُؽذگیپزداسػ ؽبهل حذف ػٌبصز کَچک ٍ اتصبل قغغؽَد. عزاًدبم ثب اًدبم ػولیبت پظ

ثَدى ٍ %  ثزای پبراهتزکبهل 36/97هقبدیزّبی ٍاقؼیت سهیٌی ّبی لیذار اعتخزاج گزدیذ. ثب هقبیغِ ًتبیح حبصل اس اخزای الگَریتن ثب دادُ

 دعت آهذ.% ثزای پبراهتز کیفیت ثِ 25/95%   ثزای پبراهتز صحیح ثَدى ٍ  78/97
 

   ّبی ثبسگؾت آخز فبصلِدادُ لیذار، اعتخزاج راُ، فیلتزّبی هَرفَلَصی، اعتخزاج هحَر هزکشی راُ، دادُ :ّاي کلیذي ٍاصُ
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 هقذهِ -1

ّبی حیبتی ٍ ارتجبعی، ّوَارُ ثِ صَرت یک ػبهل ثغيیبر هْين در پیؾيزفت اقتصيبدی     ػٌَاى هْوتزیي ؽزیبى ّب ثِراُ

ُ اًذ. ثِ دلیل ًقؼ ٍیضُ راُ در ثزًبهِکؾَرّب هغزح ثَدُ ّيب اس خوليِ   ریشی ؽْزی، هذیزیت تزافیک، ؽٌبعبیی ؽيجکِ را

ِ   یهْوتزیي تحقیقبت هغزح ثب اعتفبدُ اس تصبٍیز عٌدؼ اس دٍری ه -ثبؽذ. در یک رٍػ ًیوِ خَدکبر، اثتيذا ثيب آعيتبً

ؽًَذ. ّوچٌیي ثزای ّبی لیذار اعتخزاج هیّب ٍ ػَارضی کِ ؽذت هؾبثْی دارًذ اس دادُّبی ؽذت راُگذاری رٍی دادُ

[. 1( ]1،2003ؽَد)آلْبرعيی ٍ ثتيل  ّبی ثشرگ، اس هغبحت آًْب خْت حذف ایي قغؼِ ّب اعيتفبدُ هيی  حذف عبختوبى

کبر ثزدًذ، در ایي ّبی لیذار ثِّب اس دادُ(، رٍػ عجقِ ثٌذی علغِ هزاتجی را  ثزای اعتخزاج را2004ٍُ ّوکبراى) 2کلَد

 رٍػ ثب هحبعجِ هذل رقَهی سهیي
3

 (DTM) ًِ[. 2ؽيًَذ] ّب، ًقبط هغلَة اًتخبة هیگذاری ثز رٍی دادُهٌغقِ ٍ آعتب

رٍػ رؽذ ًبحیِ اعتفبدُ کزدًذ. در ایيي رٍػ ثؼيذ اس هحبعيجِ هيذل     ّب اس (، ثزای اعتخزاج را2005ُکلَد ٍ ّوکبراى )

ؽَد. هٌغقِ هيَرد  ؽَد ٍ ثؼذ یکغزی ؽزٍط ًیش ثز رٍی هٌغقِ ثزقزار ثزقزار هیهٌغقِ تؾکیل هی DTMرقَهی عغح، 

ثيزای  (، رٍیکزدی را ثيزای اعيتخزاج خَدکيبر خيبدُ     2011) 4[. خیي3یبثذ]ًظز تب خبیی کِ ؽزٍط ثزقزار ثبؽذ رؽذ هی

(، 2003ٍ ّوکيبراًؼ ) 5[.8َّّبی لیذار ارائِ کزدُ اعت]هٌبعق ؽْزی ٍ رٍعتبیی اس تصبٍیز ثب قذرت تفکیک ثبال ٍ دادُ

ّبی ثبسگؾت اٍل ٍ آخز فبصلِ ٍ ؽذت لیذار اعتفبدُ کزدًذ ٍ پزداسػ یکپبرچِ اس تصبٍیز َّایی ثب ٍضيَح ثيبال ٍ   اس دادُ

[.در رٍػ 5پیؾٌْبد دادُ ٍ الگَریتن ّبف را ثِ هٌظَر اعيتخزاج راُ ثيِ کيبر ثزدًيذ]    لیذار را ثزای هٌبعق هتزاکن ؽْزی 

ّب اس عبیز ػَارض خذا ؽذًذ ٍ ثؼذ اس تصبٍیز ثب قيذرت تفکیيک ثيبال ثيزای     (،  در هزحلِ ًخغت را2004ٍُّوکبراى )6َّ

ّيبی  خزاج راُ ثب اعتفبدُ اس پيبراهتز ّبی اعت(، ثِ کٌتزل الگَریتن2003) 7[. تحقیق ّزیْبیشل6ثْجَد ًتبیح اعتفبدُ ؽذ]

-ّبی هَرد ًیيبس خويغ  [. در تحقیق حبضز، اثتذا داد7ُقبثل تغییز آًْب اس اعالػبت هَخَد در تصبٍیز رادار پزداختِ اعت]

عيبسی ؽيذُ  ٍ ثيب اًديبم هزاحيل هختليف، اعالػيبت        ّبی السم آهيبدُ گزدد ٍ ایي دادُ ّب خْت اًدبم پزداسػآٍری هی

ّب ثب کوک تئَری هَرفَلَصی ریبضيی سٍائيذ اس تصيَیز    ؽًَذ. پظ اس کؾف کالط اٍلیِ راُّب حذف هیًَیشغیزضزٍری ٍ 

ّب ثيب تَخيِ   ّبی کَچک پَؽبًذُ خَاٌّذ ؽذ. ّوچٌیي قغؼبت ثشرگ ؽبهل پبرکیٌگؽًَذٍ تب حذ اهکبى گپحذف هی

 راُ زیي غ اسکيالط  راُ کيالط ،8 یيَى  رٍػ درؽيًَذ.  ثِ ًغجت ثشرگتزیي ثؼذ ثِ کَچکتزیي ثؼذؽبى اس تصَیز حذف هيی 

 تحيذة  ٍ یّويَار  یضگیٍ ٍدٍ ؽًَذیه یثٌذ عجقِ ٍدرخت عبختوبى کالط دٍ در ًقبط عپظٍ ؽذ خَاّذی خذاعبس

 [.10]ؽَد یه ثزدُ کبرثِ آًْب کیهٌظَرتفک ثِ

 ّاي هَرد استفادُ هطخصاتهٌطقِ هَرد هطالعِ ٍ هطخصات  دادُ-2

ای ؽْزی ٍاقغ در ًبحیِ رایي در غزة کؾَر آلوبى اعيت  اعتفبدُ در ایي پضٍّؼ هزثَط ثِ هٌغقِّبی لیذار هَرد دادُ 

ّبی لیذار ثِ اثؼبد هتز اعت، تصبٍیز هزثَط ثِ دادُ 1کِ تَعظ ؽزکت تبپغیظ تْیِ ؽذُ اعت. فبصلِ ثیي ًقبط ؽجکِ 

 س هٌغقِ ٍخَد دارد.هتز ًیش ا 2/0ثبؽٌذ ٍ یک تصَیز َّایی ثب قذر تفکیک پیکغل هی 472*697

 

                                                 
1- Alharthy& Bethel 

2- Clode et al 

3- Digital Terrain Model 

4-Jin 
5- Hu et al 

6- Hu.x et al 

7- Hoheisel 

8 -Youn 
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 استخراج نیمه اتوماتیک عارضه راه با استفاده...

 مهتاب نجفی، یوسف رضایی

                          

  )د(                            )ب(                            )ج(                   ) الف(                       

ت ّاي هٌطقِ هَرد هطالعِ: الف(تاسگطت اٍل ضذت ب(تاسگطت اٍل فاصلِ ج(تاسگطت آخز ضذ: داد1ُضکل

 فاصلِ آخز تاسگطت د(

 عولگزّاي هَرفَلَصي ریاضی-3

ِ  ّب ثِ صَرت پیبپی هَرد اعتفبدُ قزار گزفتِػولگزّبی هَرفَلَصی، در ایي هقبلِ خْت اعتخزاج ؽجکِ راُ  اًيذ. اسخولي

 ثبؽٌذ.  هی 10ٍ عبییذگی9ػولگزّبی  هْن هَرفَلَصی اًجغبط

 اًثساط-3-1

کٌٌذ کِ ایي اهيز ثغيتگی ثيِ    ؽًَذ ٍ ؽزٍع ثِ رؽذ هیتز هیتصَیز ضخین ثب اعتفبدُ اس ػولگز اًجغبط اؽیبء هَخَد در

 ثبؽذ:دارد. اًجغبط دٍ هدوَػِ ثِ صَرت سیز هی 11ػضَ عبختبری

 {        | }                                                                                                   1راثغِ 

ثبؽذ، لیکي در پيزداسػ تصيَیز   خبیی پذیز هیًؾبى دٌّذُ ػضَ عبختبری اعت. ایي ػولیبت خبثِ Bهدوَػِ تْی، ٍ  

 ػضَ عبختبری اًتخبة ؽَد . Bتصَیز ٍ  Aهزعَم اعت     در 

 عولگز ساییذگی:-3-2

ًحَُ ػولکزد ایي ػولگيز ًیيش   ؽَد. ثزای کَتبُ کزدى ٍ ًبسک کزدى اؽیبء در تصَیز دٍدٍیی اس ػولگز ارٍصى اعتفبدُ هی

 [:4ثغتگی ثِ تؼزیف ػضَ عبختبری در تصَیز دارد ٍ تؼزیف ریبضی آى ثِ صَرت سیز اعت ]

  2راثغِ                                                                                                                                 {         | }    

 :3عولگز گطایص-3-3

ِ ػولگز گؾبیؼ هَخت هی ّيبی تیيش ػيَارض هَخيَد در تصيَیزًیش ًيزم       ؽَد اتصبالت ًبسک اس تصَیز حذف ؽذُ ٍ لجي

 ؽَد.ًؾبى دادُ هی ABثِ صَرت  A  ٍBگؾبیؼ هَرفَلَصی در هدوَع ؽَد.

                                                                                                                          ِ3راثغ  

 :[4]فزهَل ریبضی ایي تجذیالت ثِ صَرت سیز اعت 

    {    |      }                                                                                                                      4               راثغِ 

 

                                                 
2-Dilation 
10-Erosion 
11- Structuring Element 
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 : ًحَُ اًجام عولیات گطایص2ضکل 

 12عولگز اًسذاد-3-4

 ثبؽذ .هی     ثِ ؽکل  AٍBػولگز اًغذاد دٍ هدوَػِ  

                                                                                                                                                 5راثغِ

ّوپَؽبًی ًذارد هؾيخ  ؽيذُ ٍ عيپظ ثيز رٍی ًتيبیح حبصيل ػولیيبت          Aکِ ثب Bدر اًغذاد هَرفَلَصیکی اًتقبالت 

 ؽَد. ّبی ػَارض تصَیز هیاًغذاد هَرفَلَصیکی ًیش، هَخت ًزم ؽذى لجِؽَد. گیزی اًدبم هیهکول

    

 : ًحَُ اًجام عولیات اًسذاد3ضکل 

 جساسي الگَریتن ٍ ارائِ ًتایپیادُ-4

ثبؽذ. در ایي رٍػ قجل اس ٍرٍد ثيِ هزحليِ ثؼيذ ثيب     الگَریتن هَرد اعتفبدُ در ایي پضٍّؼ، یک رٍػ علغلِ هزاتجی هی

 گزدد.ی گًَبگَى ٍ حذف ػَارضی کِ هزتجظ ثب عغح راُ ًیغتٌذ، عؼی در ثْجَد ًتبیح هیاػوبل فیلتزّب

 ًتایج فیلتز کزدى تصَیز تاسگطت اٍل ضذت-4-1

ّبیی گذاری ثز رٍی تصَیز ؽذت، هکبىثبؽذ، در ایي هزحلِ ثب اػوبل آعتبًِاٍلیي ٍرٍدی تصَیز ثبسگؾت اٍل ؽذت هی 

ّب کِ عقف آًْب اس آعفبلت پَؽيیذُ ؽيذُ، ثيز    ّب، ثزخی اس عبختوبىّب، پبرکیٌگراُکِ اس خٌظ آعفبلت ّغتٌذ، ؽبهل 

رٍی تصَیز ًْبیی ثبقی خَاٌّذ هبًذ. ثزخی اس ػَارض غیز راُ ثِ دلیل داؽتي ؽذت عیگٌبل هؾبثِ در تصيَیز هؾيبّذُ   

 ّب اعتفبدُ ًوَد.ؽًَذ ٍ خْت حذف آًْب ثبیذ اس اعالػبت عبیز الیِهی

 {           |    }=s1                                                                                           6راثغِ 

S هقيبدیز هحيذٍد     ٍ   یک ًقغِ اس ایيي هدوَػيِ اعيت.      ّبی تصَیز ثبسگؾت اٍل ؽذت ٍ هدوَػِ هقبدیز پیکغل

ؽًَذ. راُ ػبرضِ ای هغغح اعت، ثٌبثزایي اخيتالف  عغح راُ اًتخبة هیکٌٌذُ ّغتٌذ کِ ثب ثزرعی هَاد تؾکیل دٌّذُ 

ثبؽٌذ، اس تصيَیز  ّبیی کِ دارای تغییزات ارتفبػی آًی هیّبی هدبٍر هحبعجِ ؽذُ ٍ پیکغلارتفبع ّز پیکغل اس پیکغل

 ؽَد.ؽًَذ. عپظ خْت حذف هٌبعق ثب ؽیت تٌذ،  ؽیت در خْبت هختلف هحبعجِ هیحذف هی

                                                 
12-closing 
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 استخراج نیمه اتوماتیک عارضه راه با استفاده...

 مهتاب نجفی، یوسف رضایی

                                                                    

                    ب                                                            الف            

 تصَیز حاصل اس هحاسثِ ضیة-ّاي ضذت، بگذاري رٍي دادُتصَیز حاصل اس آستاًِ-: الف 4ضکل

 در دٍ راستاي افقی ٍ عوَديجذاساسي ضیة -4-2

 هحبعجِ گزدیذ. 3×3خْت حذف عبیز ػَارض در هزحلِ اٍل ؽیت  در دٍ راعتبی افقی ٍ ػوَدی ثب اعتفبدُ اس کزًل 

 ّاًتایج هحاسثِ ًزهال دادُ-4-3

ِ  ثب ضزة خبرخی دٍ تصَیز ؽیت، ثزدار ًزهبل ثزای ّز پیکغل هحبعجِ هی گيذاری ثيز رٍی تصيَیز    ؽَد، عيپظ آعيتبً

ّبی ّوغبیِ، اس هقذاری ثیؾتز ثبؽٌذ ثيِ ػٌيَاى  ػبرضيِ     ّبیی کِ تغییزات ًزهبل آًْب اس پیکغلؽَد ٍ پیکغلاًدبم هی

 .ؽًَذغیز راُ حذف هی

      s2={    |            }   ِ7راثغ                                                                                    

    ّبیی اعت کِ تغییزات ًزهبل آًْب اس پیکغل کٌبری اس هقذار هغلَة ثیؾتز اعت.خْت حذف پیکغلآعتبًِ  حذ 

 ًتایج اعوال عولگزّاي هَرفَلَصي-4-4

در ایي قغوت ثب اعتفبدُ اس ػولگز عبییذگی ٍ ثبسعبسی هَرفَلَصیکی، ػَارضی کِ دارای ارتفبع ًغجت ثيِ عيغح سهيیي    

تؼزیيف ٍ   3*3ؽَد. ثٌبثزایي ثب تَخِ ثِ ارتفبع ػَارض هَخَد در تصَیز یک ػضَ عبختبری ثِ اثؼبد ّغتٌذ هؾخ  هی

ّيب ٍ ػَارضيی کيِ دارای تغییيزات     عبسی ایي قغوت اس الگَریتن،  عقف عيبختوبى ثز رٍی تصَیز اػوبل گزدیذ. ثب پیبدُ

ؽًَذ عپظ ػولگز ثبسعيبسی  بییذگی، حذف هیثبؽٌذ در تصَیز هؾخ  ؽذُ ٍ ثب اعتفبدُ اس ػولگز عارتفبػی اًذک هی

ؽَد. ًتبیح حبصل اس ایيي ػولگيز در   ّب ثز رٍی تصَیز اػوبل هیهَرفَلَصی خْت ثْجَد ًتبیح ٍ اعتخزاج ثْتز ؽجکِ راُ

ؽَد.  در هزحلِ ثؼذ هٌفی تصَیز را هحبعجِ کزدُ، هدذدا ػولگز عبییذگی ثب  ػضَ عبختبری الف  هؾبّذُ هی-5ؽکل 

ة ًؾيبى دادُ  -5بدُ عبسی ؽذُ ٍ در ًْبیت ثبسعبسی هَرفَلَصی ثز رٍی تصَیز اًدبم ؽذ کِ ًتبیح در ؽکل پی 10*10

 ؽذُ اعت. 

 

 

 

 ب                                   الف               

ًتایج ًْایی حاصل اس اعوال  -، ب گذاري تز رٍي آىتصَیز حاصل اس هحاسثِ ضیة ٍ تزدار ًزهال ٍ اعوال آستاًِ-: الف5ضکل 

 عولگزّاي هَرفَلَصي



 

5 

 مهنذسی فناوری اطالعات مکانی اولین کنفرانس ملی

1394ماه دی  30و  29  

 ّاآضکارساسي جادُ-4-5

ّب، تصَیزحبصل اس اػوبل ػولگزّبی هَرفَلَصی هٌفی ؽذُ ٍ درتصَیز ؽذت کِ ثز رٍی ثِ هٌظَر آؽکبرعبسی ؽجکِ راُ

ؽَد، ثب اًدبم ایي ػويل  هیؽَد ٍ حبصل در تصَیز ؽیت ٍ ثزدار ًزهبل ضزة ؽذُ ثَد، ضزة هی گذاری اًدبمآى آعتبًِ

 اکثز ػَارض غیز راُ ؽٌبعبیی ٍ حذف خَاٌّذ ؽذ.

8راثغِ                                                                                                                                                                

گذاری اًدبم ؽيذ  تصَیز ؽذت اعت کِ ثز رٍی آى آعتبًِ   ثبؽذ، اػوبل ػولگزّبی هَرفَلَصی هی تصَیز ًبؽی اس    

 ثبؽذ ثِ ایي ای هیثبؽذ. ػولگز ضزة در ایي راثغِ ثِ صَرت ضزة ًقغِتصَیز هزتجظ ثب ؽیت ٍ ثزدار ًزهبل هی   ٍ 

-خزٍخی حبصل اس ایي الگَریتن را ًؾبى هيی  الف تصَیز-6کِ ثِ صَرت پیکغل ثِ پیکغل ثِ تصَیز اػوبل ؽذ. ؽکل  

 ّب ثْجَد چؾوگیزی یبفتِ اعت.گزدد در ایي تصَیز اعتخزاج ؽجکِ راُدّذ، ّوبًغَر کِ هالحظِ هی

 ّاي اضکار ضذُپزداسش راُپس-5

تصيَیز حيذف   ّب هتصل ّغيتٌذ اس  ّبیی کِ ثِ ؽجکِ راُّب ٍ پبرکیٌگّبی هتؼذد،  ًَیشدر ایي قغوت ثب اػوبل پزداسػ

 ؽًَذ.هی

 حذف عٌاصز کَچک اس تصَیز-5-1

ؽيَد. ثيب   ّبی ّز قغؼِ ؽيوبرػ هيی  ّبی هَخَد در تصَیز ثزچغت سدُ ؽذُ ٍ تؼذاد پیکغلدر ایي قغوت کلیِ قغؼِ

ِ  ّبی هَخَد در تصَیز تؼییي ؽذ. ثب اًدبم ایي(، هغبحت قغؼm1ِ 2ّب)تَخِ ثِ هؾخ  ثَدى اًذاسُ پیکغل -کيبر قغؼي

2کِ هغبحت آًْب اس یک هقذار هؼیٌی) ّبی کَچک
 m5ؽًَذ.  ( کوتز اعت، حذف هی 

   s3={    |    {    |             }}                                                                             ِ9راثغ  

S  ٍ ثبؽٌذ.سدُ ؽذُ هیّبی ثزچغتقغؼِ  تصَیز اصلی 

                                                        

        ج                                             ب                                         الف                    

ضذت، تزدار ًزهال ّا تا استفادُ اس حاصلضزب تصاٍیز : استخزاج کالس اٍلیِ راُ-حذف عٌاصز کَچک در تصَیز ب-: الف6ضکل

 ّاي آضکار ضذُّاي راُاتصال قطع ضذگی-ٍ هَرفَلَصي ج

 ّاي آضکارضذُّاي راُاتصال قطع ضذگی-5-2

ّب  ثِ ّن ؽَد. ثب اًدبم ایي هزحلِ ؽجکِ راُّب اًدبم هیایي پزداسػ خْت حذف تؼذادی اس اخشای ًبپیَعتِ اس ؽجکِ راُ

ؽًَذ. ایي هزحلِ ثب تکیيِ ثيز داًيؼ ػبهيل     ّب ًیغتٌذ، اس تصَیز حذف هیُهتصل ؽذُ ٍ ػَارضی کِ هتؼلق ثِ ؽجکِ را

 صَرت دعتی اًدبم ؽذ. اًغبًی ٍ ثِ
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 ّاي تشرگ اس تصَیزحذف قطعِ-5-3

کٌٌيذ. راُ  ّب را دچبر هؾکل هیؽًَذ ٍ ؽٌبعبیی ؽجکِ راُّب اس خولِ هَاردی ّغتٌذ کِ در تصَیز هؾبّذُ هیپبرکیٌگ

تيَاى  ّب هیثبؽذ ٍ اس ًغجت ثشرگتزیي ثؼذ ثِ کَچکتزیي ثؼذ آى خْت حذف پبرکیٌگعَالًی هیدارای ؽکلی ثبریک ٍ 

 ؽَد.اعتفبدُ کزد. اگز ػذد ایي ًغجت اس هقذار هؾخصی ثیؾتز ثبؽذ، آى قغؼِ حذف هی

  m=      

  s4={     |    {    |          }}                                                                         9راثغِ 

ِ m ثِ تزتیت  اًذاسُ ثشرگتزیي ٍ کَچکتزیي اثؼبد ؽکل ّغتٌذ ٍ  ٍ      ّيبی  ًغجت ثشرگتزیي ثِ کَچکتزیي اثؼبد قغؼي

 ثبؽذ .هی 1/4ّبی هَخَد در تصَیزدارای هقذار ثب تَخِ ثِ اثؼبد پبرکیٌگ mثبؽذ. در ایي تحقیق ؽٌبعبیی ؽذُ هی

 ّاي هَجَد در تصَیزهٌظَر تْثَد گپفیلتز تِ اعوال-5-4

 ّز پیکغل 1ٍ  0ّبی ّب اس یک فیلتز اعتفبدُ گزدیذ کِ در آى تؼذاد ّوغبیگیثزای ثْجَد ًتبیح اعتخزاج ؽجکِ راُ

ٍ در غیيز   ایٌصيَرت    1ّب ثیؾتز ثیؾتز ثبؽذ، پیکغيل هزکيشی   1ؽوبرػ ؽذ، در فیلتز اػوبل ؽذُ در صَرتیکِ تؼذاد 

 دّذ.هزکشی را صفز قزار هیپیکغل 

 اًسذاد هَرفَلَصي-5-5

ّيبی ثبقیوبًيذُ در   ّب ثِ صَرت یکپبرچِ درآیٌيذ ٍ گيپ  در اداهِ عؼی ؽذ ثب اػوبل فیلتز صئَدتیک هَرفَلَصی ؽجکِ راُ

ِ  7×7، 5×5، 3×3تصَیز تب حذ هوکي رفغ ؽًَذ. ثِ ّویي هٌظَر ػولگز اًغذاد هَرفَلَصی ثب ػٌبصز عيبختبری    کيبر  ثي

 اًتخبة گزدیذ. 5×5گزفتِ ؽذ، کِ ثب تَخِ ثِ ًتیدِ ثِ دعت آهذُ، ػٌصز عبختبری 

                                                         

 ج                                            ب                                        الف                        

ًتیجِ حاصل اس اعوال عولگز -ّاي تصَیز، جاعوال فیلتز تِ هٌظَر پز ضذى گپ-ّا اس تصَیز، بحذف پارکیٌگ-:الف7ضکل 

 اًسذاد هَرفَلَصي

 پاراهتزّاي ارسیاتی کوی ًتایج -6 

ؽيَد. هؼیبرّيبی   اًيذ اعيتفبدُ هيی   ّب در آى ثِ صَرت دعتی اعتخزاج ؽذُثزای ارسیبثی دقت اس یک فبیل هزخغ کِ راُ

ثبؽيذ ٍثيِ صيَرت سیيز     ل هيی ّيبی اعيتخزاج ؽيذُ درعيغح پیکغي     راُ 15ٍکیفیيت  14ٍصيحت  13ثيَدى هقبیغِ هب کبهل

 ؽَد: هی تؼزیف

      Quality                Completeness              Correctness              

• (TP )16:  اعت. ؽذُ ثزدُ کبر ثِ تنیالگَر یخزٍخ حیًتب در ّن ٍ دارد ٍخَد هزخغ ّبیدادُ در ّن ّبکغلیپایي 

                                                 
13-Completeness 

14-Correctness 

15-Quality 

16-True Positive 
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• (FP )17  : اعت هَخَد تنیالگَر یخزٍخ در یٍل ًذارد ٍخَد هزخغ ّبیدادُ در کِ ّبییکغلیپ. 

• (FN )6: ًذارد ٍخَد تنیالگَر یخزٍخ در یٍل دارد ٍخَد هزخغ ّبیدادُ در ّب کغلیپ يیا  . 

 : ًتایج ًْایی ارسیاتی دقت 1جذٍل 
 

 

 

 : هٌحٌی ارسیاتی دقت در هزاحل هختلف الگَریتن8ضکل 

(، ًیش هقبیغِ 2014ٍ ّوکبراى ) Matkanتَاى ثب الگَریتن پیؾٌْبدؽذُ تَعظ کبررفتِ درایي تحقیق را هیالگَریتن ثِ

ثبؽذ. ّب درایي دٍتحقیق هیّبی  هؾبثِ  خْت کؾف ؽجکِ راُػلت هقبیغِ ایي دٍ رٍػ اعتفبدُ اسدادُ.  [9]ًوَد

 

 ٍ ّوکاراى Matkan: هقایسِ ًتایج الگَریتن پیطٌْادي ٍ رٍش 9ضکل

 گیزي:تٌذي ٍ ًتیجِجوع-7

ّبیی کِ خٌظ آًْب اس آعفبلت اعت، ؽٌبعبیی ؽذًذ. ثب اعيتفبدُ  اٍل ؽذت لیذار پیکغلّبی ثبسگؾت ثب اعتفبدُ اس دادُ

ّب، اس دلیل اختالف ارتفبع اس ؽجکِ راُاًذ را ثِّبیی کِ اس آعفبلت پَؽیذُ ؽذُتَاى عبختوبىّبی فبصلِ لیذار هیاس دادُ

ّبی ؽذت، ؽٌبعبیی ؽذًذ. ثيذیي تزتیيت   رٍی دادُ گذاری ثزّب، ثب اعتفبدُ اس آعتبًِّب حذف ًوَد. چويهدوَػِ دادُ

ثبتَخِ ثِ هزاحل هختلف الگَریتن پیؾٌْبد ؽذُ، ًتبیح سیز حبصل ؽذ: ثبتَخِ ثِ خصَصیبت ػبرضيِ راُ اسخوليِ ؽيیت    

ثغیبر کن ٍ اختالف ارتفبع ًبچیش در فَاصل کَتبُ، دادُ ثبسگؾت آخز فبصلِ ثِ صَرت هتَالی ثِ کبر گزفتِ ؽيذ ٍ ًتيبیح   

ّب حبصل ؽذ.پبراهتز ًزهبل ثزای حذف عيبیز ػَارضيی کيِ تغییيزات ارتفيبػی چٌيذاًی ًذارًيذ ٍ        ثل قجَلی اس ایي دادُقب

ّيب ٍ پزکيزدى   هتؼلق ثِ عغح سهیي ًیغتٌذ، هَرد اعتفبدُ قزار گزفت.فیلتزّبی هَرفَلَصی خْت اتصيبل قغيغ ؽيذگی   

ّيبی لیيذار تَاًيبیی    ِ صَرت پیيبپی اعيتفبدُ ؽيذًذ. دادُ   ّب ٍ حذف ػَارض غیز راُ ثّبی ًبچیش، ثبسعبسی ؽجکِ راُگپ

ّبی هتؼذد حبل هٌغقِ اًتخبة ؽذُ ثِ دلیل پَؽؼ گیبّی اًجَُ، عبختوبىّب دارًذ، ثب ایيثبالیی در اعتخزاج ؽجکِ راُ

                                                 
17-False Positive 

6- False Negative 

 عٌَاى                                     صحیح تَدى     کاهل تَدى          کیفیت            

 اًغذاد هَرفَلَصی 78/97 36/97 26/95
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بیی ؽذُ، ّبی ؽٌبعّبیی اس ؽجکِ راُای دؽَار اعت، ثِ عَریکِ در قغوتّب هٌغقِّبی هتصل ثِ ؽجکِ راٍُ پبرکیٌگ

 ؽَد.  اًقغبع ٍ اًفصبل هؾبّذُ هی

 .ؽَد هی عپبعگشاری ٍ تؾکز در اختیبر گذاؽتي تصبٍیز، ثخبعز خٌبة آقبی دکتز ػلی هحوذسادُاس   :قذرداًی ٍ تطکز
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Abstract: 

The ways network is Part of the main topography impositions, that are noteworthy because thay are kind 

of communication channels for a country discovering and recognizing of ways network for related 

institutes and organs in every countries, have always been important. 

Lidar is a new and developing technology that it could be used as a powerful and effective tool for 

recognizing the ways network,because  it has high level of ceiling accuracy. the purpose of this survey is 

offering a consequence way that we could recognize outside of way impositions and extract the ways 

network of our studied area by height datas, Lidar tensity, and applying different filters. morphology 

operaters in this way are used in different levels of survey.they were made three initial images for ways 

class by using thresholding intensity data  and range data and also calculating surface normal and slope .it 

is tried to reach a favorable result by these three images and make some process an datas. finally, ways 

network was extract from lidar data by process operation that includes removing small elements and 

connecting of breakings and morphology purification. 

By comparing results of algorithm with reference file, it is calculated 97.36% for completeness, 97.78% 

for correctness and 95.26% for quality. 

 

 

Keywords:  

  Lidar data, Road extraction, Mathematical morphology, Road centerline extraction, Last return range 

Lidar data  

 

 

 

 

 

 

Correspondence Address: Road-Transportation Group, College of Engineering, University of Omran & 

Tosseh, Iran. Tel: +98 9188181860. 

Email: mnajafi2011@yahoo.com 

 


