وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی

ﮔﺰﯾﺪه ﺗﺎزهﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و آﻣﻮزش
٠

ﻓﺼﻞ اول  :ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺟﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ
ﻓﺎزی و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی

ﻣﺆﻟﻒ :ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪزاده
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اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺟﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی
و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی

ﭼﮑﯿﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
اﻣﺮوزه اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﺎرﺿﻪ راه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﮐﺰ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﮑﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ روش ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی
ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ،ﺳﻄﺢ راه ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ راه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﺮادﯾﺎن ﻧﺰوﻟﯽ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی رﯾﺎﺿﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد راه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺤﻮر وﺳﻂ راه ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی
رﺳﺘﺮﭘﺎﯾﻪ ای اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮدد .ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج  ،ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﮑﻠﺖ
ﻧﻬﺎﯾﯽ راه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﮑﻠﺖ راه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای QuickBird ,
 IKONOSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی اﻋﻤﺎل ﺷﺪ وﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی:
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ راه ،ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ،ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای
.QuickBird , IKONOS
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اﻫﺪاف و ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻣﺮوزه اﺧﺬ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ داده ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﺮاﮐﺰ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻬﻤﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن
ﻣﺮﺟﻊ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ از دور
ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻮاره  QuickBird, Orbview, GeoEye, IKONOSﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
(Zhao and Kumagai, 2002; zhang and Baltsavias, 2002 ; Zhang, 2001 ; Yoon and
)Park, 2002; Long and Zhao, 2005
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی در زﻣﺎن اﻧﺪک ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻧﻮع ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﻮح
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺼﻮرت آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻮده
وﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل ﺷﺪه و در اﯾﺴﺘﮕﺎه زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮدازش ﮔﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﺳﺎل ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ داده ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻧﺤﻮه اﺧﺬ و
ﭘﺮدازش داده ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻣﺘﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی ﻧﯿﺰ روش ﻫﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮدازش
داده ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ از دور و اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮارض ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ و
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ در ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺮ روی
اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ در ﺣﺎل اﻧﭽﺎم ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .روﺷﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮاج اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن  ،دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن در روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮدن روﻧﺪ اﺧﺬ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل اﺧﺬ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره
ای ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮارض از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻ دارای ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻋﻮارض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای
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ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻮارض
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ دﮐﻞ ﻫﺎی ﺑﺮق ،ﺧﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ راه و رودﺧﺎﻧﻪ ،و ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ راه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ
در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎرﺿﻪ راه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺟﺰو زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
(Couloigner and Ranchin, 2000 ; Cristophe and Inglada, 2007 ; Baltsavias and
)Gruen, 2001
روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎرﺿﻪ راه ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻒ راه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮاج راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻒ راه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،روش ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
و  ( ...دارای ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺑﺸﺮی و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی
ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﺸﻒ ﻋﺎرﺿﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻓﻌﻼً اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه از درﺟﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ:
(Sette and Boullart, 2001; Bandyopadhyay,2005; Pakhir and Dejong,1975; Holland,
1975; Foody, 1975; Doucette et al., 2001; Cheng and Jiang, 2001; Atkinson et al.,
)1997; Agouris et al., 1998
ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎرﺿﻪ راه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﯿﺰ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﺒﻪ و در
ﺳﻄﺢ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺘﺨﺮاج راه ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﺷﮑﻞ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج را ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺮدازش
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎرﺿﻪ
ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و روش ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج راه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ.
)(Serra and Vincent, 1992; Mena and Malpica,2005; Amini et al, 2002a,b
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در روش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی رﯾﺎﺿﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﺎده ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻓﺎﻗﺪ
ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎزی
اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎرﺿﻪ راه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﺎرﺿﻪ راه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪی ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ روش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از درﺟﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﻻﯾﯽ در روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج راه
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .روش ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ روش ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎرﺿﻪ راه اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی رﯾﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد راه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و اﺳﺘﺨﺮاج راه اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻗﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺷﮑﻞ  1-1روﻧﺪ ﮐﻠﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎرﺿﻪ راه را در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
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ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺎﻫﻮاره ای

ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ

ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ

Pan‐Sharpened

ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﮔﺮادﯾﺎن ﻧﺰوﻟﯽ

ﮐﺸﻒ راه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﺸﻒ راه

ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ژﻧﺘﯿﮏ
ﺷﺒﮑﻪ رﺳﺘﺮی راه ﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮐﺸﻒ راه

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی
رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮ روی راه ﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ راه
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ رﺳﺘﺮی راه ﻫﺎی ﮐﺸﻒ
ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ راه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی
رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮ روی راه ﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

ﺗﺼﺤﯿﺢ راه ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی رﺳﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ

اﺳﮑﻠﺖ راه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

ﺷﮑﻞ  1 -1ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﺎرﺿﻪ راه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای
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ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد روش ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی،
ﺳﻄﺢ راه ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ راه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از روش ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮادﯾﺎن ﻧﺰوﻟﯽ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی رﯾﺎﺿﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ راه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﮑﻠﺖ راه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺧﻄﺎﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ راه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی دارای ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﺳﺘﺮﭘﺎﯾﻪ ای اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﮑﻠﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮدد .ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ
روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ،ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﮑﻠﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ راه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﮑﻠﺖ راه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﻘﯿﻖ
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ،دﻗﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻮارض ﺧﻄﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﻗﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻮارض ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  GISاز
ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻮارض ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻮارض ﺧﻄﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮارض و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮارض ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ راه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎراﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮارض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺎﻫﺶ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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• ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮدازش ﻫﺎی در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺘﻔﺎده
از روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ را ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﻻ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ
اﺳﺘﺨﺮاج اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﻮارض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .روش ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی روش ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
داﻧﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ از اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﻋﺎرﺿﻪ راه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ را دارد .اراﺋﻪ روش
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک داده ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﮐﺸﻒ راه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اراﺋﻪ ﯾﮏ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﺮادﯾﺎن ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج راه و اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  ،GISروش ﻫﺎی ﺑﺮداری ﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪ
ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﺎدﮔﯽ ،دارای ﻣﺸﮑﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ در
ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی راه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی رﯾﺎﺿﯽ اﻃﻼﻋﺎت رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﮑﻞ ﻋﻮارض ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮداری راه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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ﺧﻼﺻﮥ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻟﺬا ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ:
• ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد روش ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺎزی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه
 oاراﺋﻪ روﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻼس راه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻢ
 oﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻼس راه ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه
 oﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻼس راه ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
 oﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻼس راه ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
 oاراﺋﻪ روﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻼس راه
 oﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻼس راه ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
 oﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻼس راه ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
• اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺮدازش رﺳﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد راه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﮑﻠﺖ راه
• اﻋﻤﺎل روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻ و ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در ذﯾﻞ آورده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 oاراﺋﻪ روش ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻼس راه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻢ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻼس راه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﻟﯽ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻄﺢ راه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن روﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻼﺳﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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 oﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻼس راه ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺪار
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﯾﺖ ورودی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﯾﺖ ورودی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و دﻗﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن
را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف در اﻣﺮ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
 oﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻼس راه ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻀﺎی ورودی ،اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﺮادﯾﺎن ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻟﺬا در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻼس راه اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 oﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻼس راه ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روش ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در آﺳﻤﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ
در ﻣﺪل ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻟﺬا در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻼس راه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 oاراﺋﻪ روش ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻼس راه
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در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در روﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راه ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻼس ﻋﺎرﺿﻪ راه ﺑﺎ اراﺋﻪ
روش ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻼس راه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﻗﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 oﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻼس راه ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ راه ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻓﺎزی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺎرﺿﻪ راه اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
 oﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻼس راه ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻓﺎزی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ راه ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻓﺎزی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺎرﺿﻪ راه ﻧﻤﻮد.
 oﺑﻬﺒﻮد راه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﮑﻠﺖ راه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﺮوﺟﯽ و
ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﮑﻠﺖ راه ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع
از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺳﮑﻠﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻤﻮده و در دﻗﺖ راه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺑﻌﺎد ،ﺷﮑﻞ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﻟﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج راه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺎزک ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و راﻫﻬﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ راه و ﺗﺎ ﺣﺪودی اﺛﺮات ﺳﺎﯾﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻗﻄﻌﺎت زاﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﺳﮑﻠﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،دﻗﺖ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺒﻮد راه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﮑﻠﺖ راه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ راه ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻻﺗﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﯿﻮﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮑﺴﺮی از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﻒ و اﺳﺘﺨﺮاج راه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اراﺋﻪ روش ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی  SOFSﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮادﯾﺎن ﻧﺰوﻟﯽ،
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﻒ راه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪی ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی رﯾﺎﺿﯽ و ﭘﺮدازش ﻫﺎی رﺳﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد راه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺤﻮر راه ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺸﻒ راه و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺤﻮر ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از راه ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در روﻧﺪ ﮐﺸﻒ راه ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺎزی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻋﺎرﺿﻪ راه اراﺋﻪ ﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﺮادﯾﺎن ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺎزی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺎرﺿﻪ راه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ دارای ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ دارد
ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺎرﺿﻪ راه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﮐﻨﺎر روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺎرﺿﻪ راه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  SOFSﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در زﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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• ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﻼس ﻫﺎی ﻓﺎزی ﮐﺎرا و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ راه ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
• از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﺎن روش
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
• ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮﮐﻼس ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ راه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻢ ﻧﻤﻮدن ادﻏﺎم در
ﮐﻼس راه در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در ﺷﮑﻞ ﮐﻼس ﺷﻮﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ راه را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﺿﺮﯾﺐ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن زﯾﺮ ﮐﻼس ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﻼس راه اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ :اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﺮادﯾﺎن ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺮ روی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر راه اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ و ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺎ ﮔﺮادﯾﺎن ﻧﺰوﻟﯽ اﮐﺜﺮاً ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻠﯽ ﻫﻤﮕﺮا ﻧﺸﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﺮادﯾﺎن ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً
ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮏ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻼس راه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی
ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻋﺎرﺿﻪ راه از ﻏﯿﺮ راه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻧﺪﮐﺲ  NDSIﺳﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و راه
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
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در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺘﻢ :ﺑﺎ اﻋﻤﺎل روش ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی رﯾﺎﺿﯽ و ﭘﺮدازش ﻫﺎی رﺳﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﮑﻠﺖ راه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اراﺋﻪ ﺷﺪه دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﮑﻠﺖ راه ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ
ﮐﻠﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی راه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎﺑﺪ.
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ﻓﺼﻞ دوم  :ﺗﺎزه ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

• ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ

• رﺗﺒﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ راه ﻫﺎ

• ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺰری ﺟﺎده)Laser Road Imaging System (LRIS

• ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدرو ،ﻣﻘﺎﺑﻞ راﻧﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺷﯿﺸﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

ﮔﺮدآوری و ﺗﻨﻈﯿﻢ :ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻣﺮادی
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ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ
در ﺳﺎل  1870ﯾﮏ ﺷﯿﻤﯿﺪان ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم دﺳﻤﺪت اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﻓﺮش آﺳﻔﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ را ،ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻣﺎﺳﻪ
ﺑﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﻻر ﺷﻬﺮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﻤﺪت در ﺑﺰرﮔﺮاﻫﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  1852ﻣﻮرد
اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ دﺳﻤﺪت ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ را آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﭘﺮژه 45149
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ دﺳﻤﺪت ﮔﻔﺖ“ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ”.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎزار ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ از  137ﺳﺎل )در ﺳﺎل  (2007ﺑﺎزار آﺳﻔﺎﻟﺖ -ﻗﯿﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﺑﻪ  107ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ را دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای از رﺷﺪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﯾﻨﺪه ،ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ روی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮاﺑﯽ ﺧﻮدش را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،آﻏﺎز ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ در ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺸﺮ ﺑﺮای
ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎه در ﺳﺎل  1960اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2005اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ  -ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل
ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ را دﯾﺪه و ﻣﺰاﯾﺎی آن را درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن ،ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در اداره ﮐﻞ ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎی ﻓﺪرال ) ، (FHWAﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮ
دو ﺟﺰء ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ”.ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن ،ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮدی ﺗﺮکﻫﺎ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻗﺒﻼً ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻼح
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪه و ﯾﮏ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ درون ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ اﭘﻮﮐﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺗﺮک در
ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻼحﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﻣﻮﯾﯿﻨﮕﯽ درون ﺗﺮک رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻼحﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰه
ﺷﺪن ﻧﻤﻮده ،دو ﻃﺮف ﺗﺮک را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮکﻫﺎی
ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری زﻣﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ،
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اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎنآور ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ ،ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮد دﺳﺖاﻧﺪاز ،ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮات آﺳﻔﺎﻟﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر دور از
دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﺪی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺮاه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺰاﯾﺎی ﯾﮏ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺟﺎدهﻫﺎ از
دﯾﺪﮔﺎه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ:
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ،ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺮژی ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺗﺮاﻓﯿﮏ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺘﯽ و
راﺣﺘﯽ در راﻧﻨﺪﮔﯽ اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺪ در ﺻﺪی از ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎده
اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
آﺳﻔﺎﻟﺖ دارای ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯽاﻫﻤﯿﺘﯽ از درآﻣﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻠﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﻏﺒﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
در ژاﭘﻦ ،ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ) ، (JARRGﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﯾﺮ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
آﺳﻔﺎﻟﺖﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ اﺗﺼﺎلدﻫﻨﺪه آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﺴﮑﻮز را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﻧﺒﺴﺎط و ﭘﺨﺶ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی
ﮐﻬﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه در ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه
و ﺳﭙﺲ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﺘﺮاﮐﻢ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ارﺗﻌﺎش و ﺻﺪا را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﻠﺸﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽاش ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣّﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه
ﺻﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارد” .وزارت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آرﯾﺰوﻧﺎ" ﺳﻪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻧﻮع آﺳﻔﺎﻟﺖ را در ﺑﺰرﮔﺮاه ﺳﻮﭘﺮ اﺳﺘﯿﺸﻦ در ﻧﺎﺣﯿﻪ آرﯾﺰوﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﺑﻠﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺗﻤﺎم
آﺳﻔﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه ،و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎده ﮐﻢ ﺻﺪاﺗﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﻋﺚ
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اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺎر و ﺑﻮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮدن ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮدن آن ﺑﺤﺚ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﺗﺮ ﺑﻮده و آﺳﻔﺎﻟﺖﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ﭼﺴﺒﻨﺎک ﮐﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ
ﺑﻠﺸﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﺎده
ﮐﻢﺻﺪاﺗﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دارای اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻤﺘﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ
در ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻮر ،و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺮ روی ﺟﺎده ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖﻫﺎی ﻗﻮیﺗﺮ و
ﺑﺎدوامﺗﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﺎدهای ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
‐‐‐‐http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=802:
&catid=674:1390‐06‐28‐09‐40‐30&Itemid=158
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رﺗﺒﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ راه ﻫﺎ
ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد رﺗﺒﻪ اﯾﺮان را از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ راه ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن  142ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن  74اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس
ردهﺑﻨﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﻫﻬﺎ داﺷﺘﻪ و در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﯿﺰ دوم و ﺳﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺎن ،ﭘﺮﺗﻐﺎل،
داﻧﻤﺎرک ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ و آﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ردهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ دﻫﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮوژ ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻫﻨﺪ و آرژاﻧﺘﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺗﺒﻪ  74ﺟﻬﺎن را از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .رﺗﺒﻪای ﮐﻪ در رده ﺑﻨﺪی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ راﻫﻬﺎی اﯾﺮان
اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﻗﻌﺮ اﯾﻦ ردهﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪاوی ،ﺑﻮﺳﻨﯽ و
ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ ،ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ ،ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،اوﮐﺮاﯾﻦ ،روﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﺗﯿﻤﻮر ﺷﺮﻗﯽ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  24و  11ﺷﺪ.
اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ راه ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺎن ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﻗﻄﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اردن ،رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﺪ.
‐http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3676:1390
09‐07‐10‐20‐25&catid=651:1390‐06‐28‐09‐32‐59&Itemid=150
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺰری ﺟﺎده)Laser Road Imaging System (LRIS
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﺟﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده و در ﺷﺐ ﯾﺎ روز و ﺑﺪون
ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ دو دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﮑﻦ ﺧﻄﯽ و دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻟﯿﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻌﺎد
ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ آن ﺗﺎ ﻋﺮض  4ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  0.5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ) (8k modelو ﯾﺎ  1ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ) (4k modelرزوﻟﻮﺷﻦ در ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺶ از  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
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اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از
دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ:
اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ 4096 :ﭘﯿﮑﺴﻞ /ﻻﯾﻦ
ﻋﺮض ﺗﺼﻮﯾﺮ 4 :ﻣﺘﺮ )  3950ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ(
ﮐﻼس /ﻧﻮع ﻟﯿﺰر 3B :
ﻗﺪرت250W :
اﺑﻌﺎد ﺳﻨﺴﻮر  :ارﺗﻔﺎع * 300mmﺿﺨﺎﻣﺖ* 375mmﻃﻮل200mm
وزن ﺳﻨﺴﻮر :ﺣﺪود  20ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
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ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدرو ،ﻣﻘﺎﺑﻞ راﻧﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺷﯿﺸﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت  Head‐up Displayﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎری ﺑﻪ
آن  HUDﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﻢ آن را زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه ﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺪﻫﯿﺪ  HUDﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در واﻗﻊ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﻨﺪه آﻣﺪه ،آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را روی ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﮕﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮای دﯾﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﯾﮏ
ﺟﻨﮕﻨﺪه ﺑﺎ آن ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮواز ،ﺧﻠﺒﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد.
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺑﺘﺪا در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺣﺎل ﺑﺎز ﮐﺮدن راه
ﺧﻮدش در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ .و ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی  BMWﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از  HUDرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم
رﻧﮕﯽ روی ﺷﯿﺸﻪ  BMW 3 Seriesدر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ دﯾﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری و ﻣﻬﻢ روی ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﺷﺒﻮرد ﺧﻮدرو ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻻ و روی ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ
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ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻨﻈﻤﯿﺎت ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎده و راه ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده و
ﻫﺸﺪارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﻼ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﯾﻦ  HUDﻻزم اﺳﺖ  1300دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ و
ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ آن را روی ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ای از آن ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود در ﺑﺮﺧﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
http://www.narenji.ir/3480
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