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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИДАР В КЛАСИФИКАЦИЯТА
НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Йоана Църовска
РЕЗЮМЕ
В доклада е анализирано лазерното сканиране (ЛИДАР), което понастоящем несъмнено се
нарежда сред най-използваните и високоточни методи за добиване на триизмерна
пространствена информация за земната повърхност в световен мащаб. По своята същност то
се явява електронно-оптична дистанционна технология за определяне на разстоянията до
обектите с използване на насочен сноп светлина (без необходимост от пряк достъп до самите
обекти) - тримерният лазерен скенер създава така наречения облак от точки ( всяка от които
съдържа геометрична информация за обекта) на базата на която чрез екстраполация се
определя формата му. Освен това, заради високата точност на получените реалните форми на
обектите, лазерното сканиране се явява една от малкото възможни технологии за създаване
на цифрови модели на обекти със сложна геометрична форма. В доклада е направено и
сравнение на експериментално получени 3Д модели на терена, с оглед прилагането им в
последваща компютърна класификация. Обоснован е изводът, че тези модели се явяват
надеждна основа за извършването на обектно-ориентирана класификация на многоканални
изображения чрез дефиниране на различни характеристики.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ЛИДАР, КЛАСИФИКАЦИЯ, МОДЕЛИ НА ТЕРЕНА
1. ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
Лазерните сканиращи системи по своя принцип на действие са подобни на
радиолокационните, но тъй като работят с по-малки дължини на вълната и имат високо
пространствено разрешение с тях могат да се регистрират и по-малки обекти. Поради тези
причини те са особено перспективни не само за целите на дешифрирането, но и за създването
на модели на терена и за решавенето на много други задачи [1].
Въздушното лазерно сканиране представлява електронно-оптична дистанционна
технология за определяне на разстояния до обекти с използване на насочен сноп светлина, без
необходимост от пряк достъп до изследвания обект. Със своята висока точност на отразяване
на реалните обекти, лазерното сканиране е eдна от малкото съвременни технологии за
създаване на цифрови модели на обекти със сложна геометрична форма. Съществува наземно
и въздушно лазерно заснемане. Тримерният лазерен скенер създава тaка наречения облак от
точки, всяка от които съдържа интензитета и геометрична информация за своето
местоположение. На тази база, чрез екстраполация, се определят заснетите обекти.
Въздушните лазерни скенери се използват за картографиране, за определяне на релефа на
местността, за създаване и актуализиране на ГИС и други. Въздушната лазерно сканираща
технология осигурява висока точност, детайлни 3D измервания на земната повърхност, на
растителната покривка, сградите и др. Технологията е разработена преди 15 години за военни
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цели. А първото нейно използване за комерсиални цели е направено в САЩ за изследване на
растителността. В литературата технологията ЛИДАР е спомената първоначално през 1960
година като намираща приложение за изучаване на растителността (на горските площи).
Данните се съхраняват във формат *.las. Те съдържат информация за координатите на всяка
измерена точка, интензитета на сигнала и броя на отразените сигнали от обекта. Данните от
Lidar се характеризират с гъстота на точките, която зависи от височината на летенето, честота
на излъчване на сигнала, атмосферните условия и от редица други фактори. Например 3D
моделирането в урбанизирани територии изисква по-голяма гъстота, отколкото създаването
на цифров модел на извънселищни. Друга важна характеристика е точността на данните, която
може да варира от милиметри до сантиметри, в зависимост преди всичко от условията на
летенe. При въздушното лазерно заснемане скенерите са монтирани на самолети и могат да
регистрират данни за обширни области от земната повърхност [8].
В техническо отношение въздушно лазерно сканиране включва четири главни
съставни части: лазерен приемник-предавател за сканиране; GPS; система за инерциални
измервания и компютър за контролиране на дейността (Фигура 1). Разработени са много
видове сканиращи системи за различни цели и приложения. Въздушният лазерен скенер
изпраща до измервания обект до 500.000 лазерни лъча за секунда и измерва точното време, за
което всеки лъч отива и се връща обратно. Това време се използва за пресмятане на
разстоянието, което снопът светлина изминава от скенера до обекта на изследване.
Инерциалната система и gps устройството определят местоположението и точните координати
за всяка от измерените точки. Друго предимство на системата е, че заснемането може да се
извършва и през нощта, тъй като скенерът излъчва своя собствена светлина [13].

Фигура 1. Компоненти на системата за въздушно лазерно сканиране

Лазерното сканиране се основава на условието за определяне на разстоянието, рез
времето и скоростта на светлината:
d = t/2*c, където

(1)

c ~ 3*108 m/s
В основата на системите за лазерно сканиране е заложено следното математическо
уравнение:
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𝑃𝑃𝑇𝑇 −придадена енергия /W/

𝛽𝛽 −ъгъл на наклон на антената

А −площ на целевия обект и рефлекционен коефициент

𝛺𝛺 − ъгъл на обратно разсейване
𝐷𝐷 − отвор на приемника

𝜂𝜂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 , 𝜂𝜂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 −атмосферна и системна загуба

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 −радиация (от Слънцето и други източници) [14]

Резултатът от самото лазерно сканиране представлява облак от милиони на брой отделни
точки. Тяхното пространствено положение се изчислява след полета с помощта на
специализиран софтуер. Обикновено крайните резултати са готови в срок от няколко седмици,
докато (за сравнение) е добре да се отбележи, че при класическите измервания затова са
необходими месеци или дори години. Основните предимствата на въздушно лазерно
сканиране са: доставянео на високоточна 3D информация за обектите и на надеждни и
актуални данни, на удобствата , бързината и икономическата ефективност на измерванията и
т. н. Като недостатъци на тази технология може да се посочат по-трудното извършване на
обработката и анализа на данните и все още високата цена на използваната апаратура.
Въздушно лазерно сканиране може да се използва за изследване във всяка сфера като
проучване на труднодостъпни горски масиви, хидротехнически и водни съоръжения [1],
открити кариери, културно-исторически забележителности и много други. Така например за
изчисление на височината на горската растителност може да се създадат цифрови модели на
терена и на местността и да се направи разграничение между точките от земната повърхност
и тези от короните на дърветата. В резюме може да се посочат следните характерни черти на
лазерното заснемане:
– Постигане на висока точност;
– Бързодействие – така например само за един ден могат да бъдат заснети до 500-600 км
от дадено линейно съоръжение;
– Не се изисква извършването на предварителни геодезически измервания на обектите;
– Възможност всички елементи на обекта да бъдат измерени директно;
– Данните могат да бъдат ефективно анализирани;
– Лазерните заснемания не се влияят от сезонни климатични ограничения [14].
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Фигура 2. Въздушно лазерно заснемане

2. ВИДОВЕ МОДЕЛИ, КОИТО СЕ СЪЗДАВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ,
ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪЗДУШНОТО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
Суровите облаци от точки, получени от лазерното сканиране, подлежат на обработка.
В зависимост от поставена цел могат да бъдат създадени различни триизмерни модели както
на конкретни обекти, така и на самия релеф. Обработката включва изтриване на отразените
сигнали, изчистване на шумовете, премахванто на ненужни точки и други. Големи удобства
предоставя използването на нормализиран цифров модел на терена (nDSM), съзададен чрез
LiDAR. Цифровият модел на релефа съдържа в себе си две компоненти:
– Първата компонента това е базата от цифрови данни за височините в границите на
зададен участък от местността. Най-често тя е представена като списък от краен брой
точки с техните координати и височини (наричани изходни или опорни точки);
– Втората компонента това е математическият апарат, чрез който се осъществява
комуникирането с базата от данни. Той трябва да осигурява еднозначно определяне
на височината на всяка точка от моделирания релеф.
Потребителските качества на даден цифров модел на релефа могат да се оценят по
следните основни показатели:
– Точност на модела - Изразява се със средноквадратната грешка, с която се определя
височината на която и да е точка на модела, спрямо нейната действителна стойност на
местността.
– Бързодействие на модела - времето, за което се определя надморската височина Hi на
конкретна точка по зададени нейни текущи координати Xi,Yi, отнесено към единица
територия [9].
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Фигура 3. Видове цифрови модели на терена [11]

От първичните облаци от точки могат да бъдат създадени следните основни видове
модели (Фигура 3):
– TIN - цифров модел, при който релефът е представен като съвкупност от точки с
известни координати и височини, разположение случайно в пространствено
отношение, на базата на които се формира мрежа от неприпокриващи се триъгълници.
Този модел представя най-точно релефа, тъй като осигурява най-плътно прилягане на
равнината на отделния триъгълник към земната повърхност [9].
– DSM моделът на местността включва върховете на различни обекти, разположени
върху земната повърхност като например сгради, стълбове, дървета и други.
– DEM моделът е регулярен цифров модел на релефа, състоящ се от точки с техните
номера и височини. Сгради и растителност не се включват в този вид модели.
– DTM модел е височинен модел на земната повърхност, но с неправилно разположени
точки в сравнение с DEM. DTM включва линии на прекъсване, което подпомага
дефинирането на върховете на триъгълниците на TIN.
– nDSM - нормализираният цифров модел е разликата между DSM и DTM. Този модел
представя височинните обекти от земята (сгради, съоръжения) [7]. При
нормализирания цифров модел на терена всеки пиксел представя височината на обекта,
отнесена към земята. За създаването му е необходимо екстрактване на DEM модела от
DSM. DEM се създава чрез клас точки от земната повърхност, а DSM - чрез използване
на първото връщане на сигнала. NDSM е полезен, когато обект на изследване са
сградите и съоръженията върху терена, както и високата растителност. [10]
3. ИНТЕГРИРАНЕ НА ОРТОИЗОБРАЖЕНИЯ С ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО
СКАНИРАНЕ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ КОМПЮТЪРНАТА
КЛАСИФИКАЦИЯ
Направени са много проучвания, свързани с комбинираното използване на ортофото
изображения и данни, получени от въздушно лазерно сканиране. С развитието на тази
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технология се намират все повече и повече приложения и се усъвършенства използването ѝ.
В основната ѝ концепция е залегнала обработката на суровите облаци от точки и получаването
на цифрови модели на терена и най-вече на нормализирани цифрови модели, които се
използват като допълнителен слой върху мултиспектрални снимки. Главното приложение на
хибридното използване на данни е получаването на високоточни класификации, както и
извличането на векторни обекти. Един показателен пример за такъв вид комбинация е
изследването, проведено от учените Гамба и Хушман през 2002 година. Те използват
въздушни ортофотоизображения и данни от LiDAR с цел създаването на карта на земеделски
територии. В своя експеримент те анализират получените резултати, полувени от двата
варианта (направени за един и същи обект). В първия случай данните от въздушните
ортофотоизображения и тези от LiDAR са използвани и поотделно, а във втория комбинирано. По този наин авторите експериментално установяват, че получената точност
при комбинираното използване е по-висока [13].
В настоячщата работа, като пример за създавене на модели на терена, получени от
данни за въздушно лазерно сканиране са използвани обекти, разположени в област Валенсия,
Испания. На фигура 4 е представена 3D визуализацията на суровия облак от точки в RGB+NIR,
както и данни за: броя на точките (които съдържа и техните координати), броя на сигналите
(отиване и връщане), както и разпределението на точките в различните класове. Трабва
дасепоясни, че съществуват класове с отразени и некласифицирани сигнали, които са
премахнати от последващата обработка на данните. Размерът на един масив от точки с гъстота
0,5 точки/м2. За обхвата на изследвания район са използвани 6 масива, които са обединени в
един .*las файл, който съдържа 42 800 147 точки.

Фигура 4. Визуализация на суровия облак от точки и характеристиките му

За създаването на модели на терена от облака от точки, получен от лазерното сканиране,
са използвани съвместно софтуерните продукти ERDAS Imagine и ArcMAP. В първата фаза
на обработка от обединения .*las файл е създаден DTM модел (фигура 5), чрез изключването
на клас, съдържащ сгради. От същия .*las файл, но с включването на всички класове е създаден
DSM модела, показан на фигура 6.
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Фигура 5. DEM модел на терена

Фигура 6. DSM модел на терена

На фигура 7 е визуализиран нормализирания цифров модел, получен чрез предходните
два модела. Този модел съдържа само височината на сградите и съоръженията в дадения
масив. На фигура 8 е представена цветна визуализация на трите получени модела.
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Фигура 7. Нормализиран цифров модел на терена

Фигура 8. Модели, получени от точковия облак

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новополучените от лазерно сканиране модели на терена, могат успешно да се приложат
при осъществаването на компютърна класификация. Съществуват множество вариации от
характеристики, които могат да бъдат зададени при класификацията на изображенията ( чрез
използване на моделите на терена) сред които:
– класифициране според зададена височина на сгради;
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класифициране според зададена кота на земната повърхност;
класифициране според височината на растителна покривка.
Може да се направи извода, че данните, получени от въздушно лазерно сканиране, във
все по-голяма ще допринасят за развитието и усъвършенстването на компютърните
класификации и за подобряването на тяхната точност и детайлност. От изключителна важност
за тяхното успешно осъщетвяване е извърщавнето на оптимален подбор на използваните
входни данни, а именно - високоточни модели на терена [9], както и на подходящи
мултиспектрални [12] и хиперспектрални [6] изображения с висока разделителна способност.
Това способства и повишаването на качеството на коректнитите крайни продукти и доприняся
за развитието на възможностите, които предоставят съвременните дистанционнии и
фотограметрчни методи за изучаването на екосистемите [2] и на другите обекти, разположени
върху земната повърхност. Осъщетвяването на бързи и точни класификации играе много
значима роля и за осигуряването на своевременна и икономически ефективна информация за
създаването и актуализирането на различните ГИС ГИС (в това число и ГИС за екологини
цели) и по този начин допринася и за екологичното и устойчиво развитие на съвременното
общество [4]. Особено актуално и важно е бързото извършавне на надеждни класификации за
създаването на подробни тематични карти на критични райони по време на природни бедствия
и катаклизми [5] с оглед опазване на населението, за ранното прогнозиране, а в по-дългосрочен
план и за създавнето на модели за за изучаването на глобалното затопляне [3] и на други
еколкогини и климатични промени.
–
–
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