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 خالصه

هاي مديريت روسازي جهت تعيين راهکار بهينه عمليات ترميم و نگهداري راه محسوب ترين عناصر سيستمارزيابي عملکرد روسازي يکي از مهم

وسعه اي پيرامون ت. در دو دهه اخير، تحقيقات گستردهباشدهاي سطحي راه جزو مراحل اصلي فرايند ارزيابي روسازي ميشود. شناسايي خرابيمي

-زاي تشکيلترين اجباشند. يکي از مهمهاي روسازي انجام گرفته که اغلب بر پايه فنون پردازش تصوير ميهاي خودکار، جهت شناسائي خرابيروش

اي سطح هباشد. در اين تحقيق، پس از برداشت تصاوير شش گروه مختلف از خرابيهاي بينايي ماشين، فرايند استخراج ويژگي ميدهنده سيستم

هاي ير و شاخصلگوي باينري محلي تصوها، از ترکيبي از اه منظور استخراج ويژگي و آناليز آماري بافت آنروسازي آسفالتي در شرايط کنترل شده، ب

ينه بندي تصاوير خرابي بر اساس روش کمرخداد سطوح خاکستري استفاده شده است. نتايج حاصل از کالسآماري مرتبه دوم بر پايه ماتريس هم

درصد، عملکرد بسيار  90بندي که آمارگان مرتبه دوم مستخرج از الگوي باينري محلي تصوير، با دقت طبقهفاصله ماهاالنوبيس، حاکي از آن است 

 هاي روسازي داشته است.بندي خرابيخوبي در تشخيص و کالس

 

 رخداد سطوح خاکستري. هاي روسازي، بافت تصویر، الگوي باینري محلی،  ماتریس همخرابی کلمات کلیدي: 

 

 مقدمه .1

اشد. بکند و بر انتخاب گزينه صحيح عمليات راهداري تأثيرگذار ميارزيابي عملکرد روسازي نقش بسيار مهمي در مديريت روسازي ايفا مي

هاي مله خرابيهاي مختلفي از راه از جگيري فاکتورسازي شده، ارزيابي روسازي شامل بررسي و اندازهبسته به نوع سيستم مديريت روسازي پياده

ابي هاي اصلي در عمليات ارزيهاي سطحي راه يکي از فاکتورباشد. شناسايي و پيمايش خرابيحي، ميزان ناهمواري، اصطکاک و غيره ميسط

هاي روسازي، بازرسي چشمي کارشناسان ترين روش ارزيابي خرابي[. ساده1شود ]چنين در سطح پروژه قلمداد ميروسازي در سطح شبکه و هم

به  دهد، وابستهباشد. اين رويکرد ارزيابي روسازي، عالوه بر آنکه هزينه و زمان عمليات بازرسي را افزايش ميظاهري راه ميراه از وضعيت 

[. در دهه اخير، به منظور رفع نقائص و مشکالت مربوط به ارزيابي 2ناپذير به دنبال خواهد داشت ]قضاوت شخصي ارزيابان بوده و نتايجي تکرار

خودکار بازرسي وضعيت روسازي خودکار و تمامهاي نيمهاي به منظور توسعه روشهاي روسازي، تحقيقات گستردهخرابي دستي و چشمي

هاي خرابي به صورت اتوماتيک و بدون دخالت خودکار روسازي، تمامي مراحل برداشت و پردازش دادهانجام گرفته است. در ارزيابي تمام

گر چون ليزر(، دوربين ديجيتال و پردازشهاي )ون( مجهز به سنسور )هماتوماتيک روسازي معمواًل توسط اتومبيلگيرد. ارزيابي انسان انجام مي

هاي حاصل از ليزر بيشتر به منظور بررسي و تحليل عمق شيار، بافت درشت و ميزان ناهمواري سطح روسازي استفاده پذيرد. از دادهانجام مي

وند. شکار برده ميهاي روسازي بهها، اغلب در جهت بازرسي وضعيت سطحي و خرابيصاوير( حاصل از دوربينهاي )تکه دادهشده، در صورتي 
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لذا در اين تحقيق به منظور برداشت تصاوير خرابي، از تصويربرداري دوبعدي توسط دوربين ديجيتال استفاده شده است. به طور خالصه، اکثر 

ک ها در پردازش اتوماتيترين نقص و محدوديت آني روسازي مشکلي در تهيه اطالعات نداشته و مهمهاهاي برداشت اتوماتيک خرابيسامانه

هاي اع خرابيهاي شناسايي الگوي انوو ارزيابي اطالعات خرابي نهفته است. در اين تحقيق نيز تمرکز اصلي بر فاز آناليز تصاوير و الگوريتم

هايي متناسب ا و پروتکلهچه استانداردباشند. اگر ها بر پايه بينايي ماشين و فنون پردازش تصوير ميتمباشد. اغلب اين الگوريروسازي آسفالتي مي

جاد شده در هاي ايقاعدگي شديد خرابينظمي و بيها تدوين شده، اما به دليل بيهاي خودکار برداشت و آناليز خرابيبا شرايط و کارايي روش

هاي مختلف حاصل گشته است. عالوه بر اين، اغلب رويکردهاي ارزيابي بندي خرابير شناسايي و طبقهسطح روسازي، موفقيت محدودي د

کارگيري هاي ذکر شده، به[. با توجه به محدوديت3هاي پيچيده، بار محاسباتي طوالني و سنگيني دارند ]کارگيري الگوريتماتوماتيک به دليل به

 باشد.ها ضروري ميايي و پردازش خرابيروشي با دقت و کارايي برتر جهت شناس

بندي هها، به توصيف و طبقهاي منحصر به فرد ترکمند و با تلفيق دانش پيرامون الگوبر مبناي روشي قاعده 1991مانينگ و مهاجري در سال 

ها را هاي بسيار محدودي از ترکاما الگوها بوده، گيري وسعت و شدت خرابي[. روش مذکور اگر چه قادر به اندازه4ها پرداختند ]انواع ترک

و  1هاي روسازي، به ترتيب از ويژگي ثوابت مُمانيبندي خودکار ترکبه منظور تشخيص و طبقه 1994شود. چوآ و شو در سال شامل مي

اي روسازي مورد ارزيابي قرار هبيتي استفاده شده و تنها ترک 8 2[. در اين تحقيق، از تصاوير سطوح خاکستري5هاي عصبي بهره جستند ]شبکه

ميالدي به منظور توصيف تصاوير خرابي،  1995بندي تصاوير گزارش شد. آکوستا و همکاران در سال خطا در طبقه %15گرفتند و در انتها حدود 

[. ناالموتها و وانگ در 6]گيري شدت آن استفاده نمودند هاي هندسي به منظور اندازههاي بافتي براي تشخيص نوع ترک و از ويژگياز ويژگي

هاي هندسي در حوزه مکان، نوعي شبکه عصبي مصنوعي را به منظور شناسايي خوردگي توسط ويژگيپس از تقطيع ناحيه ترک 1996سال 

رک به منظور تجزيه تصوير و تشخيص نوع ت  3( از تبديل هاف1999[. چنگ و همکاران )7کار گرفتند ]هاي مختلف بهخوردگيالگوي ترک

هاي پايگاه داده از پيش تعريف شده، به ارزيابي ( توسط مقايسه تصاوير با خصوصيات هندسي ترک2002[. وانگ و همکاران )8استفاده کردند ]

چون بهبود هيستوگرام تصوير و هاي ارتقاي تصوير هم( از روش2003[. لي )9هاي روسازي و استخراج نقشه آنها پرداختند ]خودکار ترکتمام

[. 10ها را افزايش داد ]دقت شناسايي خرابي %6پردازش تصاوير ورودي به سيستم شبکه عصبي استفاده نمود و حدود تبديل فوريه به منظور پيش

، چندين ضابطه آماري نظير درصد ضرايب دامنه باند موجک، درصد انرژي فرکانس باال و انحراف استاندارد به منظور تفکيک و 2006در سال 

( بر اساس آستانه تفاوت هيستوگرام همسايگي، روش جديدي براي 2008[. زو و همکاران )11هاي روسازي پيشنهاد شد ]يي انواع خرابيشناسا

، عرضي و هاي طوليبندي ترکها مطرح نمودند. در مقاله مذکور، با جابجايي متعدد مقدار آستانه، در شناسايي و طبقهآناليز اتوماتيک ترک

توسط الگوريتم  4( با استفاده از شناسايي لبه بر اساس تبديل موجک2009[. وانگ )12دقت عملکردي حاصل گرديد ] %90از بلوکي بيش 

وسيله موجک اي به( از شيوه تبديل دو مرحله2011نژاد و ذاکري )[. مقدس13هاي روسازي کرد ]بندي انواع خرابياقدام به تقطيع و طبقه 5تروس

جهت تشخيص و از شبکه عصبي مصنوعي ديناميک به منظور تفکيک هفت نوع مختلف از انواع ترک خوردگي استفاده و تبديل رادون به 

به منظور  6هاي آماري بافت تصويرکننده( از توصيف2012[. روسا )14بندي تصاوير خرابي گزارش دادند ]خطا در طبقه %5نموده و کمتر از 

ي آسفالتي بندي انواع ترک خوردگي روسازهاي هندسي به طبقههاي منفصل و استخراج ويژگيتصال ترکتقطيع و شناسايي ناحيه خرابي و با ا

[. اويانگ و 16هاي مُماني تصوير خرابي بهره جستند ]و استخراج ويژگي 7( از فيلتر دوبعدي گابور2013[. سلمان و همکاران )15پرداخت ]

[. 17دند ]ها استفاده نموبندي خرابيهاي بافت تصوير در حوزه تبديل به منظور طبقهراج ويژگيواستخ 8( از تبديل گسسته بيملت2014همکاران )

هاي تشخيص هاي هندسي، سعي در توسعه روشکارگيري ويژگيو به (EM)( با استفاده از الگوريتم حداکثر انتظار 2015جيانگ و همکاران )

هاي برداشت و پردازش اي توسط ذاکري و همکاران کليه روشدر مقاله 2016[. در سال 18هاي روسازي نمودند ]بندي اتوماتيک خرابيو طبقه

  .[2هاي روسازي آسفالتي گردآوري و بررسي شده است ]نيمه اتوماتيک و تمام اتوماتيک خرابي

هنده سيستم بينايي ماشين از اجزاي تشکيل دگيرند. هاي پردازش تصوير و بينايي ماشين از عناصر مختلفي در فرايند تفسير تصاوير بهره ميتکنيک

 تتوان به برداشت داده، پردازش تصوير، بهبود و ارتقا تصوير، تقطيع، استخراج ويژگي و شناسايي الگو اشاره نمود. استخراج ويژگي در حقيقمي

                                                 
1- Moment invariants 
2- Gray level 
3- Hough 
4- Wavelet transform 
5- Trous 
6- Image texture 
7- 2D Gabor Filter 
8- Discrete beamlet transform 
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بندي السهاي بينايي ماشين در فرايند کستمترين اجزاي تشکيل دهنده سيهاي ورودي به يک سري جزئيات مفيد بوده و يکي از مهمتبديل داده

)شکل(  هاي هندسيچون رنگ، بافت، ثوابت مُماني و ويژگيهاي مستخرج از تصوير همشود. ويژگيو شناسايي الگوي تصوير محسوب مي

ها، ژگيمقايسه با ديگر ويهاي بافتي در شوند. ويژگياغلب در قالب برداري عددي )کميت( بوده و بردار ويژگي نماينده تصوير تلقي مي

ها و خصوصيات نواحي موجود در تصوير ارائه نموده و در بسياري از کاربردها از جمله آناليز تصاوير تري از ويژگياطالعات بيشتر و دقيق

رتري به دنبال ب بندي تصاوير راداري، تشخيص چهره، اثر انگشت و مخصوصاً شناسايي و تفکيک الگوي انواع خرابي، عملکردپزشکي، دسته

 [.19دارند ]

اي ه( با الگويي خاص که اين المان خود از تغييرات محلي مقادير سطوح خاکستري پيکسل1بافت تصوير عبارت است از تکرار يک المان )تکسل

افت شامل هاي توصيف بتوان به بافت خشن، ظريف، هموار، مواج، خطي و غيره اشاره نمود. روشتصوير تشکيل يافته است. از انواع بافت مي

هاي ساختاري و آماري آناليز بافت بوده و توصيفي از ترکيبي از روش (LBP)باشد. الگوي باينري محلي رويکردهاي ساختاري و آماري مي

ز فراواني [.  اگرچه هيستوگرام، اطالعات مفيدي ا20باشد ]ها مينحوه تشکيل ساختارهاي محلي )ريزبافت( تصوير و نحوه توزيع آماري آن

رخداد د. ماتريس همکنالگوهاي محلي تصوير ارائه نموده اما هيچ اطالعاتي پيرامون ارتباط و تعامل مکاني ميان ساختارهاي بافتي تصوير ارائه نمي

ت به جابجايي محاسبه و استخراج شده و نسب سطوح خاکستري برخالف هيستوگرام، با در نظر گرفتن ارتباط و موقعيت مکاني ميان دو پيکسل

 ارتباط سطح روسازي، هايخرابي اکثر بافت دهنده تشکيل هايخاکستري و ريزبافت سطوح مقادير[.  21باشند ]هاي تصوير حساس ميپيکسل

ارگان مرتبه هاي بافتي، از آمزيع المانبه منظور آناليز بافت تصاوير خرابي و تحليل نحوه تو داشته لذا در اين تحقيق يکديگر با مشخصي مکاني

 رخداد سطوح خاکستري استفاده شده است. دوم بر پايه ماتريس هم

بندي شده است. در اين مطالعه، ابتدا الگوي باينري محلي تصاوير خرابي تشکيل شده تصاوير برداشت شده از سطح روسازي در هفت گروه مختلف طبقه

اي هسطوح خاکستري به منظور توصيف آماري نحوه توزيع ساختار و الگوهاي محلي بافت تصاوير استفاده گرديد. آمارهرخداد و سپس از ماتريس هم

 2بندي تصاوير خرابي بر اساس روش کمينه فاصله ماهاالنوبيسدهد. در نهايت طبقهرخداد، بردار ويژگي تصوير را تشکيل ميمستخرج از ماتريس هم

انجام گرفته است. در  2016افزار متلب نسخه هاي خرابي در اين مقاله، توسط نرمبه ذکر است که کليه محاسبات و تحليل دادهصورت گرفته است. الزم 

ري هاي آماري مرتبه اول و دوم )آناليز آماهاي هندسي يا شاخصتحقيقات پيشين، به منظور استخراج ويژگي تصاوير خرابي روسازي، اغلب از ويژگي

کارگيري شده است زيرا اين تبديل عالوه بر حفظ اطالعات فرکانسي و زه تبديل استفاده شده است. بدين منظور اغلب تبديل موجک بهبافت( در حو

 3آناليز بافت چنددقته هايهاي سيگنال تصويري را به صورت چنددقته آناليز نمايد. اگرچه اکثر روشمکاني تصوير )برخالف تبديل فوريه( قادر است مؤلفه

هاي فرکانسي )زيرباندها( و توصيف )آشکارسازي( ، به دليل تجزيه تصاوير و جداسازي باند4چون تبديل موجک بر مبناي فيلتر هار و تبديل کرولتهم

ور ازي، به طهاي روسبندي خرابيجزئيات ساختاري بافت خرابي در جهات مجزا، نسبت به توصيف بافت تصوير در حوزه مکان، در تشخيص و طبقه

يه ماتريس هاي بافتي تصوير در حوزه مکان بر پاباشند، اما نتايج تحقيق حاکي از آن است که استخراج ويژگيميانگين دقت عملکردي باالتري دارا مي

هاي ي از روشرکه در شناسايي بسياري از تصاوير خرابي حساسيت عملکردي بااليي داشته، نسبت به بسيارخداد الگوي باينري محلي، عالوه بر آنهم

[. الزم به ذکر است که آناليز 22باشد. ]لت و تبديل ويولت دابچيز ميانگين دقت عملکردي باالتري نيز دارا ميچون تبديل بيمآناليز بافت چنددقته هم

متري داشته که به تبع منجر تي بسيار کتر و بار محاسباهاي چنددقته، الگوريتم سادهآماري بافت تصوير خرابي توسط الگوريتم پيشنهادي، نسبت به تحليل

برداشت و  هاي خودکارترين فاکتورهاي ارزيابي سيستمگردد. اين امر يکي از مهمبه کاهش زمان و هزينه آناليز تصاوير و ارزيابي عملکرد روسازي مي

[. بايد متذکر 2ست ]هاي روسازي بوده ابندي خودکار ترکقههاي پيشين تمرکز اصلي بيشتر بر شناسايي و طبباشد. همچنين در الگوريتممي آناليز خرابي

-رکشدگي نيز همانند تها، قيرزدگي و عريانها، وصلههاي روسازي هستند. ساير موارد نظير چالهگر يک جنبه مهم از خرابيها تنها نمايانشد که ترک

ترميم و نگهداري پيشنهادي توسط سيستم مديريت روسازي را تحت تأثير قرار هاي خوردگي، نقش مهمي در افت شاخص کيفيت روسازي داشته و گزينه

 دهند. مي

 مبانی نظری پژوهش .2
 

 رخداد سطوح خاکستري ارائه شده است.در اين بخش از تحقيق، مفاهيم پايه پيرامون الگوي باينري محلي و ماتريس هم

 

                                                 
1- Texel 
2- Mahalanobis distance 
3- Multiresolution texture analysis 
4- Curvelet transform 
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 (LBP)الگوی باینری محلی  -2-1

خالصه،  اي داشته است. بصورتالگوي باينري محلي در زمينه پردازش بافت تصوير و ديد کامپيوتري افزايش قابل مالحظههاي اخير، کاربرد در سال

هاي مجاور سلها با پيکالگوي باينري محلي به عنوان يک روش غير پارامتري، ساختارهاي محلي تصاوير را بطور کارآمد با مقايسه هر کدام از پيکسل

ه عنوان باشد.  الگوي باينري محلي بهاي آن، مقاومت به تغييرات مقادير سطوح خاکستري و سادگي محاسباتي آن ميترين ويژگياز مهم نمايد.ارائه مي

 [. 20شود ]هاي محلي تصوير شناخته ميرويکردي قدرتمند براي آناليز بافت و توصيف ساختار

را در نظر گرفته و شدت روشنايي )سطح خاکستري( نقاط موجود در اين همسايگي را با شدت عملگر الگوي باينري محلي ابتدا يک همسايگي از تصوير 

کند. در اين تحقيق، همسايگي به صورت مربعي در نظر گرفته شده است. اين روش اولين بار توسط روشنايي نقطه موجود در مرکز همسايگي مقايسه مي

همسايگي روي عملگر، با پيکسل  8باشد که مطرح گرديد. طرز کار اين روش بدين صورت مي 3در  3اوجال و همکارانش به صورت يک عملگر مربعي 

شود. در غير اينصورت جايگزين مي 1پيکسل اگر مقدارش از مقدار پيکسل مرکزي بزرگتر يا مساوي باشد با  8شود. هر يک از اين مرکزي مقايسه مي

به  3در  3هاي همسايه جايگزين شده و پنجره دار باينري پيکسل، مقدار پيکسل مرکزي با جمع کردن وزنمنظور خواهد شد. در پايان 0مقدار آن برابر با 

رخداد مقادير حاصل شده و عملکرد عملگر الگوي باينري محلي نمايش داده شده است. با تشکيل ماتريس هم1شود. در شکل پيکسل بعدي منتقل مي

 به طور موثري بافت تصوير را تحليل نمود.توان استخراج آمارگان مرتبه دوم، مي

 

 

 [.20] ریتصو بافت فیتوص منظور به یمحل ينریبا يالگو عملگر. 1شکل 

 های مرتبه دومآماره -2-2

هاي مرتبه مارهگيرند. آنظر ميهاي آماري مرتبه دوم، ارتباط ميان مقادير سطوح خاکستري دو پيکسل را در فاصله و جهتي مشخص از يکديگر در شاخص

رخالف ها عملکرد مناسبي داشته و بشوند. اين ماتريس در شرح طيف وسيعي از بافترخداد سطوح خاکستري استخراج ميدوم اغلب بر پايه ماتريس هم

دهنده ماتريسي مربعي و نامتقارن بوده که نشانرخداد، [. ماتريس هم23باشد. ]هاي تصوير ميآمارگان مرتبه اول، حاوي اطالعات مکاني مقادير پيکسل

در فاصله معين  jبوده و  iباشد که در آن مقدار سطح خاکستري اولين پيکسل برابر مي jو  iهايي از تصوير با سطوح خاکستري تعداد تکرار جفت پيکسل

d  و در جهتي مشخص(θ)  ازi  قرار دارد)i,j(P رخدادهاي ماتريس همل مقادير ماتريس نرماليزه شده و درايه. در انتها، اين مقادير بر مجموع ک  ijp   را

 دهند. ( تشکيل مي1مطابق با رابطه )

              (1)                                                                                                                                                                         𝑃(𝑖,𝑗)

∑ ∑ P(𝑖,𝑗)𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1

= ij p 

 اشد.برخداد برابر با بيشينه مقدار سطح خاکستري موجود )ممکن( در تصوير ميباشد. ابعاد ماتريس همرخداد ميدر اين رابطه، ابعاد ماتريس هم Nکه 
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هاي آماري مختلف همچون تضاد توان به عنوان يک تابع چگالي احتمال در نظر گرفته و با محاسبه شاخصرخداد نرماليزه شده را ميماتريس هم

  هاي بافتي تصوير را آناليز نمود.و آنتروپي از اين ماتريس، ويژگي 4، حداکثر احتمال3، همساني )انرژي(، همگني2، همبستگي 1)کنتراست(
 

 سنجی الگوریتم پیشنهادیژوهش و صحتروند انجام پ .3

التي، اقدام به هاي روسازي آسفسنجي و ارزيابي عملکرد روش پيشنهادي در تشخيص و تفکيک خودکار خرابيدر اين بخش از تحقيق، به منظور اعتبار

قرار گرفت. به طور کلي، روند انجام پژوهش هاي سطح روسازي نموده و الگوريتم پيشنهادي روي اين تصاوير مورد آزمايش برداشت تصاوير خرابي

 -4بندي تصاوير و ارزيابي عملکردي آن کالس -3استخراج ويژگي و آناليز بافت تصاوير  -2برداشت تصاوير خرابي،  -1باشد: شامل چهار مرحله مي

 بررسي و تحليل نتايج. 

 سطح روسازی آسفالتی  هایبرداشت تصاویر خرابی -3-1

افزار با حذف مورد استفاده قرار گرفت. اين سخت 2افزاري مطابق شکل برداشت تصاوير خرابي در کيفيت باال و شرايط نور کنترل شده، سختبه منظور 

ا، هاي مشخص از سطح روسازي آسفالتي براي تمامي برداشتکامل نور محيط توسط برزنت و تأمين يک روشنايي مصنوعي با شدت ثابت و فاصله

 طرف نمود. الزم به ذکر است که تمامي تصاوير خرابي در شرايط يکسان و با دوربينافزاري به منظور بهبود و ارتقا تصاوير را برجام عمليات نرمضرورت ان

مگاپيکسل از ارتفاع يک متري سطح آسفالت )بدون بزرگنمائي( برداشت شده است. در تهيه  14با مساحت تصوير )رزولوشن(  Fujifilmديجيتال 

هاي مها ثابت باشد. به منظور ارزيابي صحيح عملکرد الگوريتتصاوير خرابي سعي شده خصوصيات رنگ سطح آسفالت و وضعيت نمايان شدن سنگدانه

اي ههاي مختلف خرابي برداشت شده است، به عنوان مثال، در سطح روسازي آسفالتي هم وصلههاي گروهها و مدل، تمامي حالتپيشنهادي در اين پژوهش

شکل موجود است که از هر دو مدل، تصاويري برداشت شده است. الزم به يادآوري است که در اين تحقيق چون هاي مستطيلشکل و هم وصلهمربعي

به ميزان کافي در تصوير  رابيدهنده خهاي مختلف خرابي مبتني بر آناليز بافت تصوير بوده، بايستي از سطوح خاکستري تشکيلسشناسائي و تفکيک کال

 اي ارائه شدههموجود باشد. به عبارتي، به منظور تشخيص انواع خرابي، بايستي تصوير محدوده نسبتاً بزرگي از نمونه خرابي را شامل گردد. اما الگوريتم

شده، مکان  باشند. در نتيجه اين امر، در تصاوير برداشتها( نميحساس و وابسته به محل قرارگيري خرابي در تصوير و همچنين ابعاد تصوير )ابعاد پيکسل

ون ر، چها در تصويرخداد عارضه خرابي در تصوير، جايگاه مشخص و منظمي ندارد. الزم به ذکر است که در صورت افزايش وسعت و شدت خرابي

 باشد.راه ميهاي مختلف با خطاي کمتري همگردد، شناسائي و تفکيک بافت الگوتر ميدهنده بافت خرابي گستردهتعداد سطوح خاکستري تشکيل

 

 .شده کنترل طیشرا در سطح روسازي آسفالتی یخراب ریتصاو برداشت افزار سخت. 2شکل 

( 5( ترک عرضي، 4طولي،  ( ترک3( آسفالت سالم )بدون خرابي(، 2سوسماري، پوست ( ترک1گروه شامل:  7روسازي در تصاوير برداشت شده از 

عدد از آنها به طور  30عدد تصوير برداشت گرديد که  60بندي گرديد. از هر گروه، تعداد طبقه 3شدگي مطابق شکل ( عريان7( وصله و 6زدگي، قير

 عدد با هدف آزمايش الگوريتم  مورد آناليز و بررسي قرار گرفت.  30تصادفي به منظور آموزش الگوريتم و 

                                                 
1- Contrast 
2- Correlation 
3- Homogeneity 
4- Maximum probability 
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 ترک. 3 سالم آسفالت. 2 سوسماريپوست ترک. 1)  روسازي سطح از شده برداشت خرابی تصاویر بندي طبقه. 3 شکل

  (شدگیعریان. 7 وصله. 6 زدگیقیر. 5 عرضی ترک. 4 طولی

 

 

 

  رخداد الگوی باینری محلیآنالیز آماری بافت تصاویر خرابی بر پایه ماتریس هم-3-2

فر تا رنگ با مقادير سطوح خاکستري )محدوده پويا( بين صرنگي به تکپس از برداشت تصاوير انواع خرابي روسازي آسفالتي، تمامي تصاوير از حالت 

شدند. سپس، الگوي باينري محلي تصاوير خرابي تشکيل شد. در انتها به منظور توصيف بافت و بررسي نحوه توزيع و ارتباط مکاني بيت( تبديل  8) 255

 رخداد سطوح خاکستري استفاده گرديد.س همميان الگوهاي محلي تصوير، از آمارگان مرتبه دوم بر پايه ماتري

انتخاب شده، پارامتر فاصله برابر با يک و با توجه به توزيع مکاني گوناگون سطوح  256برابر با  (GLCM)رخداد در اين تحقيق، ابعاد ماتريس هم

( به عنوان پارامترهاي جهت به منظور تشکيل 135°و  90°، 45°، 0°زاويه مجزا ) 4هاي خرابي مختلف، خاکستري و باتبع ساختارهاي محلي بافتي در الگو

 رخداد انتخاب گرديد.ماتريس هم

هاي آماري مرتبه دوم شامل تضاد، رخداد محاسبه شده، شاخصبا انتخاب هر يک از مقادير پارامتر فاصله، پس از نرماليزه نمودن مقادير ماتريس هم

احتمال و آنتروپي به طور مجزا در هر چهار جهت مذکور استخراج شده و ميانگين حسابي آنها به عنوان همبستگي، انرژي يا همساني، همگني، حداکثر 

شوند. اين محاسبه مي (EY)و آنتروپي  (MP)، حداکثر احتمال (HY)، همگني (UY)، همساني  (CN)، همبستگي  (CT)هاي نهايي تضاد شاخص

دهند. اين بردار نماينده بافت تصوير اصلي در فرآيند را تشکيل مي (V)هاي بردار ويژگي تصوير هبه ترتيب دراي 4هاي نهايي مطابق با شکل شاخص

ها در [. روابط و شرح اين آماره23نمايد ]ها، ويژگي خاصي از تصوير را توصيف ميشود. هر يک از اين شاخصبندي تصاوير خرابي قلمداد ميطبقه

 مرجع  ارائه شده است.

 

 .ریتصو یمحل ينریبا يالگو رخدادهم ماتریس بر مبتنی یبافت ویژگی بردار استخراج الگوریتم  .4شکل 
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 بندی تصاویر خرابیکالس -3-3

نه فاصله گردد. در اين تحقيق، از روش کميهاي از پيش تعريف شده اطالق مياي از گروهبندي به فرايند نگاشت يک تصوير ناشناخته به مجموعهکالس

 ( بکارگيري شده است.2طبق رابطه ) (D)بندي تصاوير خرابي استفاده گرديده است. بدين منظور، فاصله ماهاالنوبيس منظور کالسبه 

D2 = (x – mc) Cc
-1 (x – mc) T                                                                                                                                                                                                              )2( 

)بردار ميانگين   cهاي نظير به نظير بردار ويژگي تصاوير آموزشي کالس خرابي ميانگين حسابي درايه cmبردار ويژگي تصوير آزمايشي،  xدر اين رابطه، 

باشد. برتري استفاده از فاصله ماهاالنوبيس نسبت به فاصله مي cهاي تصاوير آموزشي کالس ماتريس کواريانس مجموعه ويژگي cC( و cکالس آموزشي 

گ شدن محاسبه سنها بوده که منجر به همي بردار ويژگي از طريق محاسبه کواريانس ويژگيهااقليدسي، در نظر گرفتن ارتباط و همبستگي ميان درايه

 [.  23شود ]بندي ميفاصله نهايي و افزايش دقت و صحت کالس

اي نظير به نظير هبندي شده، ميانگين درايهکالس تصاوير طبقه 7تصوير آموزشي، در هر کدام از  30بردار ويژگي از  30در اين روش، پس از استخراج 

ماتريس کواريانس )مربوط به مجموعه تصاوير آموزشي  7بردار نماينده و  7شود. بدين ترتيب ها محاسبه ميها به عنوان بردار نماينده هر طبقه از خرابيآن

ينه فاصله ار نماينده هر طبقه، بر اساس کمشود. با محاسبه فاصله ماهاالنوبيس بردار ويژگي هر يک از تصاوير آزمايشي از بردهر کالس خرابي( حاصل مي

 يابد.  کالس خرابي موجود اختصاص مي 7ماهاالنوبيس، هر تصوير آزمايشي به يکي از 

ريس، هاي قطري اين ماتباشد. در حقيقت، درايههاي مختلف خرابي ميدهنده نحوه تخصيص تصاوير آزمايشي به کالسنشان ريختگيماتريس درهم

کارگيري شده در اين تحقيق، [. به منظور ارزيابي عملکرد رويکرد آناليز بافت به24باشد ]اختصاص صحيح تصاوير خرابي به گروه مربوطه ميدهنده نشان

ريختگي محاسبه گشته همدر از ماتريس 2و دقت1بندي خودکار تصاوير خرابي آسفالت، دو شاخص مختلف شامل ميزان حساسيتدر شناسايي و کالس

[. الزم به ذکر است که در اين تحقيق، تشکيل 24باشند ]بندي )شناسايي الگو( ميهاي ارزيابي عملکرد کالسهترين شاخص. حساسيت و دقت، مهماست

و  3ط ر پايه رواببندي بهاي ارزيابي عملکرد کالسريختگي تصاوير به صورت دستي )نه کدنويسي( انجام گرفته است. اما محاسبه شاخصدرهم ماتريس

 افزار متلب کدنويسي شده است.  توسط مؤلفين در نرم 4

 گردد. ( محاسبه مي3، توانايي طبقه در شناسايي صحيح تصاوير هر کالس را توصيف نموده و طبق رابطه )(Sn)حساسيت 

𝑆𝑛𝑔 =  
𝑛𝑔𝑔

𝑛𝑔
                                                                                                                                                                (3)  

-ن طبقه اختصاص يافته )اعضاي قطري ماتريس درهمبوده که به طور صحيح به هما gبرابر با تعداد تصاوير آزمايشي متعلق به طبقه  𝑛𝑔𝑔در اين رابطه 

باشد. الزم به يادآوري است که در اين تحقيق، پارامتر هاي سطري( مي)مجموع هر يک از درايه gگر تعداد کل تصاوير متعلق به طبقه بيان 𝑛𝑔ريختگي( و 

𝑛𝑔  استخراج ويژگي پيشنهادي، مبتني بر آمارگان مرتبه دوم الگوي باينري مبندي الگوريتميزان حساسيت عملکردي کالس 1باشد. در جدول مي 30برابر 

  محلي تصوير خرابي، ارائه شده است.  

 .يشنهادیپ بافت زیآنال تمیالگور بر یمبتن یآسفالت يروساز هايیخراب بنديکالس يعملکرد تیحساس .1 جدول

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Sensitivity 
2- Accuracy 

رخداد الگوی باینری محلی تصویر خرابیماتریس هم  
الگوریتم                     

 نوع خرابی 

80/0  ترک پوست سوسماري 

 آسفالت سالم 1

83/0  ترک طولی 

87/0  ترک عرضی 

83/0 زدگیقیر   

97/0  وصله 

شدگیعریان 1  



 
 

 

 

8 

 

 

گردد. به ريختگي تصاوير استخراج مي( از ماتريس درهم4بندي خودکار تصاوير بوده و طبق رابطه )گر عملکرد کلي الگوريتم در طبقهبيان (Ac)دقت 

 باشد.   هاي خرابي ميبندي تمامي گروهعبارت ديگر، دقت برابر با ميانگين حساسيت عملکردي کالسه

Ac = 
∑ 𝑛𝑔𝑔

𝐺
𝑔=1

𝑛
                                                                                                                                                             (4)  

(، ريختگيبوده که به طور صحيح به همان طبقه اختصاص يافته )اعضاي قطري ماتريس درهم gگر تعداد تصاوير متعلق به طبقه بيان 𝑛𝑔𝑔در اين رابطه، 

G  برابر با تعداد طبقات و پارامترn باشد. الزم به يادآوري بوده که ريختگي( ميهاي ماتريس درهمموع کل درايهبرابر با تعداد کل تصاوير موجود )مج

بندي تصاوير ، دقت عملکردي )ميانگين حساسيت عملکردي( کالس1باشد. با توجه به جدول مي 210برابر با  nو پارامتر  7برابر  Gدر اين تحقيق، پارامتر 

 تصوير خرابي 210 از مجموع الگوريتم، اينباشد. به عبارت ديگر با استفاده از درصد مي 90برابر با خرابي مبتني بر الگوريتم آناليز بافت پيشنهادي، 

 بافت تحليل و تجزيه در پيشنهادي روش مناسب بسيار عملکرد از نشان که ،شده استبندي کالس و شناساييتصوير به طور صحيح  190 موجود،

 .باشدمي آسفالتي روسازي سطح هايخرابي

 بحث و بررسی نتایج -3-4

ها ت تصاوير آندهنده بافقاعده بوده و سطوح خاکستري تشکيلهاي ايجاد شده در سطح روسازي آسفالتي بسيار بيدر ديدگاه ميکرو، خرابي -1

د( و شرايط ش ها در سطح آسفالت بسته به ميزان بارگزاري )حجم آمد وباشند، زيرا نحوه تشکيل و گسترش خرابيداراي ماهيت تصادفي مي

-ها، اگرچه الگوي کلي بافتي مشابه بوده اما تغييرات و مقادير سطوح خاکستري تشکيلنمايد. در يک کالس از خرابيآب و هوايي تغيير مي

تري( سباشد. از آنجايي که الگوي باينري محلي نسبت به تغييرات مقادير شدت روشنايي )سطوح خاکنظم ميها متغير و بيدهنده بافت خرابي

شود، خراج ميهاي همسايه محاسبه و استتر( مقادير پيکسلهاي تصوير مقاوم )ثابت( بوده و بر پايه مقايسه کلي )بزرگتر يا کوچکپيکسل

گردد. مقادير سطوح خاکستري و باتبع الگوهاي محلي بافتي تصاوير خرابي، ارتباط مکاني هاي محلي تصوير ميسازي الگوسبب منظم

هاي رخداد سطوح خاکستري الگوباشند. لذا استخراج آمارگان مرتبه دوم بر پايه ماتريس همجهات معيني با يکديگر دارا مي مشخصي در

 هاي سطح روسازي داشته است.بندي انواع خرابيدرصد، عملکرد بسيار مناسبي در شناسايي و کالس 90بندي باينري محلي، با دقت طبقه

اي حساسيت هآناليز بافت استفاده شده در اين پژوهش، نرخ اي طولي و عرضي مشابه با يکديگر بوده و الگوريتمهاگرچه الگوي کلي ترک   -2

است، اما اين دو نوع خرابي صرفًا چرخش يافته يکديگر نبوده و بروز ها حاصل نموده بندي نزديکي در شناسائي اين خرابيعملکردي کالسه

اي خرابي ههاي موجود در تصاوير اين کالسنظميناپذير است. زيرا ميزان بيهاي خرابي اجتنابکالس بندي ايناختالف در حساسيت طبقه

تالف حساسيت عملکردي باشد. اخها حساس مينظمياستخراج بردار ويژگي بافتي پيشنهادي نسبت به اين بي مشابه با يکديگر نبوده و الگوريتم

 باشد.   درصد مي 5آناليز بافت استفاده شده در اين تحقيق، کمتر از  مبناي رويکردهاي خرابي بر بندي اين کالسطبقه

اسيت شدگي و آسفالت سالم )بدون خرابي(، حسآناليز بافت استفاده شده در اين پژوهش، در تشخيص و تفکيک خرابي عريان الگوريتم   -3

ها، به ترتيب الگوهاي بافتي محلي کامال زبر )ناشي از تغييرات پي در باشد، زيرا سطوح خاکستري اين کالسدرصد دارا مي 100عملکردي 

 باشند. مي نظميها کمتر دچار بيپي مقادير سطوح خاکستري قير و سنگدانه( و کامال صاف را تشکيل داده و الگوي بافتي تصاوير آن

شود اما به دليل ايجاد ناهمواري، يکي از انواع محسوب مي وصله جزئي از عميات ترميم و بهسازي راه به منظور افزايش عمر مفيد روسازي   -4

 گيرد، لذا اين خرابي ماهيت جوي وها انجام ميشود. فرآيند وصله نمودن طبق اصول و قواعد مشخصي توسط متصديان راهخرابي قلمداد مي

 اشته و الگوريتمنظمي کمتري دافت اين نوع خرابي بيشود. اين امر باعث شده بيا ترافيکي نداشته و به صورت مصنوعي توسط انسان ايجاد مي

 بندي آن داشته باشند. درصد( در تشخيص و طبقه 97توصيف بافت پيشنهادي، حساسيت عملکردي بااليي )
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