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ABSTRACT
Accurate and precise characterization of the natural rough bed has great importance. Without any doubt, there
is not any example of natural flow or flow near hydraulic structures with no roughness on their surrounding
walls Although the traditional bed roughness characterization approach is based on the grain size distribution
curve, in the recent approach, roughness determination is based on the point-to-point height measurement of
the bed, which cannot be easily determined. Therefore, despite of many studies and various methods and tools
which have been developed for determining the digital model elevation and statistical properties of such
substrates, there is a lack of simple and low-cost method with high accuracy. In the present study, the
capabilities of a close-range photogrammetric method called the Structure from Motion (SFM) have been
investigated for determining the bed surface particles sizes. For verification, the digital elevation of various
objects with regular geometric shapes, such as spheres and cubes, was determined using SFM method and
compared with the theoretical values derived from their mathematical equation. The results of the model
derived by the structure from motion method for irregular geometric shapes was performed using a laser
scanner and a caliper which indicated the high precision of the simple and low-cost SFM method. The results
showed that the SFM method could accurately developed a digital model of an artificial gravel and sand bed
(absolute error of 0.19 to 1 mm). Furthermore, this method was applied in the real environment; Kordan
River bed and the size distribution of the point to point bed particles were calculated based on the cloud
points of the developed digital model, indicating the capability of the method for determining the natural
roughness of the river bed based on the concepts of statistical methods.
Keywords: Close-Range Photogrammetry, Digital Elevation Model, Laser Scanner, Rough Bed, Structure
from Motion.
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کاربرد روش ساختار ناشي از حرکت ( )SFMبراي تعيين اندازه ذرات سطحي بستر در آبراهههاي شني
پريسا زماني ،1سيد حسين مهاجري ،2امير صمدي

*3

 .1دانشآموخته كارشناسي ارشد ،گروه مهندسي آب ،دانشكده كشاورزی و منابع طبیعي ،دانشگاه بینالمللي امام خمیني
(ره) ،قزوين ،ايران.
 .2استاديار گروه مهندسي عمران ،دانشكده فني و مهندسي ،دانشگاه خوارزمي ،كرج ،ايران.
 .3استاديار گروه مهندسي آب ،دانشكده كشاورزی و منابع طبیعي ،دانشگاه بینالمللي امام خمیني (ره) ،قزوين ،ايران.
(تاريخ دريافت -1397/1/15 :تاريخ بازنگری -1397/2/27 :تاريخ تصويب)1397/2/30 :

خالصه
مطالعه دقیق و كمي در مورد بستر های زبر از اهمیت بسیاری برخوردار است .بدون ترديد كمتر مثالي از حركت سیال در
طبیعت و پیرامون سازههای هیدرولیكي ميتوان يافت كه جداره پیراموني آن در شرايط بستر زبر قرار نداشته است.
اگرچه رويكرد سنتي در تعیین زبری بستر بر اساس منحني توزيع اندازه سنگدانهها استوار است ،اما در رويكرد نوين،
تعیین زبری بر اساس ارتفاع نقطه به نقطه بستر استوار ميباشد كه تعیین آن خود بهسادگي میسر نیست .لذا با وجود
مطالعات بسیار در زمینه جريان با بستر زبر و نیز توسعه روشها و ابزارهای گوناگون جهت تعیین مدل رقومي و
خصوصیات آماری چنین بسترهايي ،فقدان يک روش ساده ،كم هزينه و با دقت باال احساس ميگردد .در مطالعه حاضر به
بررسي قابلیتهای يكي از روشهای فتوگرامتری بُرد نزديک با عنوان روش ساختار ناشي از حركت دوربین (اصطالحاً
 )SFMدر تعیین اندازه ذرات سطحي بستر پرداخته شده است .به منظور صحتسنجي ،موقعیت رقومي اشیای مختلفي با
شكل هندسي منظم مانند كره و مكعب با اين روش تعیین گرديد و با مقادير تئوری حاصل از معادله رياضي آنها مقايسه
شدند .صحت سنجي نتايج مدل حاصل از روش ساختار ناشي از حركت برای اشكال هندسي نامنظم با استفاده از دستگاه
لیزر اسكنر و كولیس انجام شد كه بیانگر دقت باالی روش ساده و كمهزينه  SFMبود .نتايج نشان داد كه اين روش قادر
است با دقت مناسبي ( 0/19تا  1میليمتر) يک مدل رقومي بستر سنگدانهای و شني مصنوعي را شبیهسازی كند.
سپس اين روش در محیط واقعي بستر رودخانه كردان بكار برده شد و توزيع اندازه نقطه به نقطه ذرات بستر بر اساس ابر
نقاط حاصل از مدل رقومي توسعهيافته بدست آمد كه نشاندهنده قابلیت مناسب اين روش برای تعیین زبری طبیعي
بستر رودخانهها بر اساس مفاهیم روشهای آماری ميباشد.
واژههاي کليدي :بستر زبر ،مدل رقومي ارتفاعي ،فتوگرامتری برد نزديک ،ساختار ناشي از حركت ،لیزر اسكنر

مقدمه

*

توصیف كمي و دقیق بسترهای شني از اهمیت اساسي در
هیدرولیک جريان رودخانهها و مهندسي رودخانههای رسوبي
برخوردار است .اهمیت اين موضوع به اين علت است كه بسیاری
از خصوصیات جريان مانند سرعت متوسط ،انتقال رسوب و
خصوصیات آشفتگي تحت تأثیر ساختار و شكل بستر رودخانهها
ميباشد ).(Mohajeri, 2014b; Mohajeri et al., 2015
زبری بستر معرف يک مسئلهی اساسي در هیدرولیک و
ژئومورفولوژی رودخانه است .زبری كف بر ويژگيهای جريان
متوسط ،تالطم جريان ،مقاومت جريان و حركت ذرات بستر
تأثیر ميگذارد .با اين وجود ،تعريف كمّي مناسب برای زبری
*
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بستر همچنان يک مسئله است .روشهای جديد در تعريف كمي
زبری بستر در دو گروه قرار ميگیرند -1 :روش اندازه ذرات
مشخصه و  -2روش ارتفاع نقطه به نقطه .روش اول مربوط به
اين واقعیت است كه سطح يک بستر شني متشكل از اجزای
مجزايي هستند كه زبری بستر را شكل ميدهند ،در حالي كه
گروه دوم بر اين باورند كه سطح بستر يک میدان تصادفي Z(x,
) yاز تراز بستر است .هر دو روش معايب و مزايای خود را دارند
و هردو نیازمند تحقیقات بیشتر هستند ) .(Mohajeria, 2014در
رابطه با گروه اول تحقیقات بسیار زيادی در مطالعات مربوط به
هیدرولیک و مورفولوژی رودخانهها صورت گرفته است (برای
مثال(1979) Hey ،؛ (1981) Griffiths؛ (1985) Bathurst؛
(1985) Bray؛ (1990) Kirchner et al.؛ Whiting and
 .)(1990) Dietrichتعداد بسیار معدودی از مطالعات در تعیین
زبری بستر شني از روش میدان تصادفي استفاده نمودهاند

زماني و همکاران :کاربرد روش ساختار ناشي از حرکت ...

) .(Furbish, 1987; Robert, 1988, 1990زبری بستر بر اساس
منحني توزيع اندازه ذرات ،به جهت سادگي تا مدتها به طور
گسترده مورد استفاده قرار گرفت .اما در واقعیت توصیف بستر
رودخانه تنها با يک عدد كه قطر معادل نامیده ميشود كافي
نميباشد .در حقیقت در اين روش هیچگونه نتیجهای از نحوه
قرارگیری ذرات نسبت به يكديگر ،شكل سنگدانهها و جهت-
گیری آنها در راستای جريان و فاصله بین سنگدانهها در مقدار
به دست آمده حاصل نميشود (Nikora et al., 1998; Aberle
) .and Nikora, 2006اما روش جايگزين ديگر ،در نظر گرفتن
يک بستر شني به صورت مجموعهای از ارتفاعهای نقطه به نقطه
است كه به صورت تصادفي در مكان تغییر ميكنند (Nikora et
) .al., 1998; Mohajeri, 2014aرويكرد اندازهگیری نقطه به
نقطه در تعیین خصوصیات بسترهای شني ،قابلیتهای بسیار
بااليي در قیاس با رويكرد سنتي دارد ،اما استفاده از اين رويكرد
مانند رويكرد سنتي منحني توزيع اندازه سنگدانهها رايج نیست.
بهعالوه بسیاری از ويژگيهای اين روش بهخصوص در مقیاس
آزمايشگاهي و صحرايي بهعلت محدوديتهای ابزار در دسترس
به خوبي بررسي نشدهاند.
دانشمندان با پیشرفت در علوم كامپیوتر به رويكرد
جديدی در زمینه آنالیز تصويری دست يافتهاند كه ساختار ناشي
از حركت نامیده ميشود ((2012) Westoby et al.؛ James and
(2012) Robson؛ (2013) Fonstad et al.؛ Micheletti et al.

) .)(2014اين روش به كنترل زمیني محدودی نیازمند است و
معموالً تصاوير بدست آمده از دوربینهای ديجیتال ارزان قیمت
و غیرمتريک نزديکبرد يا تصاوير هوايي برای آن مناسب است.
اين روش رو به رشد به علت ارزان بودن و سرعت باال ،ارجحتر از
روش لیزر اسكنر برشمرده ميشود ).(Javernick et al., 2014
اگر چه اين روش در يک دهه اخیر مورد توجه بسیاری از
محققان (Fonstad and Marcus, 2010; Bomminayun and
)Stoesser, 2011; Carbonneau et al., 2012; Dietrich, 2014

قرار گرفته است ،ولي تاكنون كاربرد اين روش در تعیین
مشخصات هندسي بسترهای زبر آبراههها گزارش نشده است.
بهعنوان نمونه در سالهای اخیر استخراج دادههای سهبعدی از
سطح اشیاء و بازسازی و مدلسازی آنها به دلیل كاربردهای
متنوعي كه در علوم مختلف دارند سبب شده است كه روشهای
مختلفي جهت استخراج دادههای سهبعدی بكارگرفته شوند ،مثالً
روشهايي كه در ساخت قطعات صنعتي بكار ميروند يا
روشهايي كه برای برآورد احجام خاكبرداری استفاده ميشوند.
در اين بین استفاده از تصاوير متوالي يا همان روش ساختار ناشي
از حركت ) ،(SFMاز جمله روشهايي است كه به دلیل امكانات
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ناچیز برای استفاده از آن ،توجه خاص محققان را به خود جلب
نموده است .استخراج مدل سهبعدی از يک شي يا محیط تنها با
بهكارگیری تصاوير دوبعدی ،يكي از مسائل اساسي در بینائي
كامپیوتر است .از خصوصیات اين روش ميتوان به امكان خودكار
نمودن فرايند استخراج دادههای سهبعدی ،قابلیت استفاده برای
اجسام با ويژگيهای مختلف ،عدم نیاز به تماس مستقیم با جسم
جهت اندازهگیری و حصول دقتهای قابلقبول اشاره نمود
).(Esmaeelpour, 2009
اساس روش ساختار ناشي از حركت ،از نحوه ادراک
اجسام توسط چشم انسان الگوبرداری شده است .انسان از طريق
حركت دادن چشم ،اطالعات زيادی در مورد ساختار سهبعدی
در محیطزيست خود درک ميكند .هنگاميكه ناظر حركت
ميكند و اشیاء اطراف ناظر حركت ميكنند ،اطالعات از
تصاويری كه در طول زمان حساس هستند حاصل ميشود .در
حقیقت نحوه عملكرد اين روش بر اساس ديد سهبعدی (استريو)
ميباشد و بر اين اساس جسم سهبعدی ساخته ميشود
(.)Shapiro and Stockman, 2001
روش ساختار ناشي از حركت ( )SFMاولین بار توسط
 (1979) Ullmanمطرح شد كه در آن به بازسازی شكل
سهبعدی يک شئ توسط عكسهای متوالي پرداخته است .اين
روش توسط افراد مختلف و با پیادهسازیهای متفاوتي ارائه شده
است .برای مثال (2011) Bomminayun and Stoesser ،برای
بررسي آشفتگي جريان در كانالهای با بستر زبر ،يک فلوم
آزمايشگاهي را با ايجاد بستر زبر مصنوعي توسط گویهای
نیمدايره در كف فلوم و عكسهای متوالي مورد مطالعه قرار
دادند .همچنین  (2014) Dietrichدر مطالعات خود به بررسي
كاربرد تكنیک  SFMدر میدان ژئومورفولوژی رودخانهای و تهیه
نقشه مدل رقومي مورد استفاده در تحقیقات مورفولوژيكي
پرداخته است .سنجش از دور ثابت كرده است كه يک ابزار
ارزشمند برای تحقیقات رودخانهای برای محققان ميباشد كه به
محققان اين فرصت را ميدهد تا به جمعآوری مجموعه دادههای
فضايي پیوسته از متغیرهای مورفولوژيک كلیدی رودخانه (يعني
عرض ،عمق ،اندازه رسوبات بستر) بپردازند (Fonstad and
) .Marcus, 2010; Carbonneau et al., 2012برخي از مطالعات
در مقیاس قارهای با تصاوير ماهوارهای متمركز (Yamazaki et
) al., 2014و برخي ديگر از عكاسي هوايي استفاده كردهاند
) .(Dugdale et al., 2010با كمک اندازهگیری متغیرهای
مورفولوژيكي همراه با ساير متغیرهای هیدرولیكي ميتوان
نقشههای دقیق مكاني پیوسته از ساختار فیزيكي رودخانهها
برای مطالعات ژئومورفولوژی و زيستگاههای تحت تأثیر سیالب
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استخراج كرد

(Fausch et al., 2002; Carbonneau et al.,

).2012

با توجه به اهمیت موضوع ،هدف اين مقاله معرفي و نحوه
كاربرد روش آسان و پیشرو ساختار ناشي از حركت در بررسي
خصوصیات آماری بسترهای شني رودخانهها ميباشد .برای
صحتسنجي و ارزيابي اولیه روش  ،SFMدر ابتدا به بررسي آن
بر روی اشكال منظم هندسي مانند كره و مكعب پرداخته شده
كه به راحتي امكان تعیین ابعاد هندسي آنها وجود دارد .سپس
برای بررسي دقت و كارايي روش ساختار ناشي از حركت در
تعیین مدل رقومي بستر زبر آبراههها ،نسبت به ساخت مدل
مصنوعي بستر به وسیله دو صفحه چوبي كه بر روی آن
سنگدانهها با آرايش با و بدون فاصله قرار داشتند ،اقدام گرديد.
سپس بهوسیله لیزر اسكنر اين مدل هندسي صحتسنجي و
كارايي دو روش با يكديگر مقايسه شدند .در انتهای ارزيابي
روش ،برداشتهايي نیز از بستر واقعي دو رودخانه طبیعي انجام
شد و نتايج حاصله با روش  SFMتجزيه و تحلیل گرديدند .در
نهايت ميتوان در خصوص كاربرد اين روش نوين برای تعیین
ارتفاع نقطه به نقطه ذرات به منظور برآورد زبری بستر با
روشهای دقیقتر آماری -تجربي اظهار نظر نمود.
روش انجام تحقيق

فتوگرامتری به علم ،تكنیک ،فناوری و هنر اخذ اطالعات كمي و
كیفي از طريق آنالیز بر روی تصاوير گفته ميشود .كاربردهای
فتوگرامتری دارای وسعت زيادی از تهیه نقشه ،تولید مدل
سهبعدی تا رباتیک و پزشكي است .در فتوگرامتری متريكي،
اندازهگیریهای كمي مطرح است ،يعني با استفاده از
اندازهگیریهای دقیق نقاط از طريق عكس ميتوان فواصل
حجم ،ارتفاع و شكل زمین را تعیین كرد كه معمولترين
كاربردهای اين شاخه از فتوگرامتری تهیه نقشههای مسطحاتي و
توپوگرافي از روی عكسهاست .جمعآوری تصاوير و دادههای
ارتفاعي برای اين نوع از نقشهبرداری و مطالعات ميتواند بسیار
وقتگیر و پرهزينه باشد ،بهويژه در نواحي بزرگ (Dietrich,
) .2014تحوالت جديد در كامپیوتر بر اساس ديد ساختار ناشي
از حركت يا فتوگرامتری استريو ( SFMيا  ،)SFM1-MVS2اين
مطالعات را تنها با يک  GPSيا دوربینهای ديجیتال برای
جمعآوری مجموعهای از دادههای ارتفاعي با كیفیت باال آسان
نموده است ).(Fonstad et al., 2013; Javernick et al., 2014
روش ساختار ناشي از حركت ) (SFMهزينههای باال و پردازش
1. Structure From Motion
2. MultiView Stereo

دادهها بهصورت كامالً خودكار را به كمک دوربینهای ديجیتال
كاهش ميدهد .بنابراين  SFMامكان دستیابي سريع ،خودكار و
كمهزينه از دادهها را بهصورت سهبعدی كه تحول زيادی در
میان جامعه ژئومورفولوژی ايجاد كرده است ،ارائه ميدهد
) .(Micheletti et al., 2014ساختار اصلي اين روش كمک
گرفتن از تصاوير متوالي گرفته شده از يک شي يا يک ناهمواری
و با استفاده از علم كامپیوتر تصوير دوبعدی را به يک تصوير
سهبعدی دارای مختصات  y ،xو  zتبديل ميكند.
در اين مقاله ضمن معرفي روش ساختار ناشي از حركت
 SFMو روند كار با تصاوير مربوطه در نرمافزار ،Agisoft
صحتسنجيهايي كه بر روی اشكال هندسي منظم ،بستر
سنگدانهای مصنوعي در آزمايشگاه (نامنظم) و بستر طبیعي دو
آبراهه صورت گرفته ارائه و مورد مقايسه قرار گرفتهاند .نرمافزار
 Agisoftنسخه  64( 1.2.4.2399بیت) كه در اين تحقیق بكار
رفته (شكل  ،)1در سال  2016بهعنوان يک نرمافزار مستقل كه
امكان انجام پردازشهای تصويرسنجي يا همان فتوگرامتری و
تولید اطالعات و دادههای خاص سهبعدی از عكسهای
ديجیتالي را برای بررسي دقیقتر تصاوير در حوزه سامانه
اطالعات جغرافیايي ،میراث فرهنگي ،ساخت جلوههای ويژه و
همچنین اندازهگیری غیر مستقیم اشیاء از مقیاسهای مختلف
ممكن ميسازد ،ارائه شده است ) .(AgiSoft, 2012تكنیکهای
فتوگرامتری ديجیتال بهصورت هوشمندانهای بهوسیله روشهای
بینايي رايانهای (شامل روشهای مربوط به دستیابي تصاوير،
پردازش ،آنالیز و درک محتوای آنها) در اين نرمافزار بكار گرفته
ميشوند و نتايج بهصورت هوشمندانه ،خودكار و دقیق تولید مي
شوند تا حتي افراد تازهوارد در زمینه فتوگرامتری نیز پروژههای
موفقي را ارائه دهند .از سوی ديگر ،اين نرمافزار ويژگيهای
پیشرفتهای مانند تنظیم جريان كاری برای انجام كارهای خاص
و كار با انواع دادهها را برای افراد حرفهای در حوزه فتوگرامتری
نیز فراهم نموده است.
اين نرمافزار بهصورت خودكار از عكسهای متوالي
ثبتشده از محیط سنگي بستر آبراهه يا هر شيء ديگری،
تصاويری سهبعدی ميسازد كه ميتوان از آنها در مدلسازی
رقومي بستر يا آن شي استفاده كرد .برای ساخت مدل سهبعدی،
قبل از عكسبرداری از يكسری نقاط با مختصات مشخص يا
نقاط با فاصلههای مشخص از هم استفاده ميشود .در اين
تحقیق ،اشیاء مورد نظر روی مختصات دقیق جانمايي و سپس
در تمام زوايا عكسبرداری شدهاند .بعد از اتمام عكسبرداری از
صفحات كه اشیاء بر روی آن قرار داشتند ،تصاوير آنها برای
تولید تصوير مجسم سهبعدی و استخراج مختصات صفحه تصوير
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وارد نرمافزار ميشوند .در نهايت با استخراج موقعیت ارتفاعي هر
يک از نقاط و مقايسه آن با اندازههای واقعي نتايج بررسي گرديد
و دقت اين روش در تعیین مدل رقومي بستر تعیین گرديد.
برای صحتسنجي روش ،ابتدا نسبت به انتخاب اشكال هندسي
منظم (مكعب و كره) اقدام گرديد كه معادله رياضي آنها
مشخص مي باشد .از روی اين معادالت ،با وارد نمودن مقادير
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صفحه تصوير ) ،(x,yبُعد رقومي ) (zشكل هندسي موردنظر
استخراج ميگردد .سپس بُعد مزبور كه از معادله رياضي بدست
آمده با مقدار حاصل از روش  SFMمقايسه شده است .با توجه
به تعداد زياد نقاط حاصل از مدل رقومي (ابر نقاط) ،به منظور
تعیین خطا و مقايسه نتايج از كدهای توسعه يافته در نرمافزار
متلب استفاده شد.

شکل  -1نماي کلي نرمافزار Agisoft

برای تصويربرداری از يک دوربین كانون مدل
 SX200ISدارای لنز وايد  ،28mmزوم اپتیک  ،12xبا رزولوشن
 12.1مگاپیكسلي كه امكان بزرگ كردن يا برش عكس را دارد و
مجهز به تنظیم دستي و دارای تكنولوژی تشخیص صحنه
ميباشد ،استفاده شده است .برای بهتر شدن نتايج عكسبرداری
در محیط آزمايشگاه ،از  4سری المپ كم مصرف با نور مهتابي
همراه با پايه در چهار طرف شئ مورد نظر استفاده شده است تا
از میزان سايه و بازتاب نوری اشیا كاسته شود .اما اين روش در
طبیعت و با وجود نور طبیعي نیازمند منبع تأمین نور ديگری
نميباشد و تنها با اخذ تصاوير كافي از اطراف محیط موردنظر
ميتوان نسبت به ساخت مدل سهبعدی با روش  SFMاقدام
نمود.
در ابتدای كار برای ارزيابي دقت روش  SFMاز اشیای
مختلفي چون توپ پینگپنگ و گویهای شیشهای (تیله) با
شعاع  11میليمتر استفاده شد .در آزمايشهای اولیه به علت
مشكالتي چون بازتاب نور و ناموزون بودن مدل ساخته شده
توسط نرمافزار ( Agisoftشكل  )2عمالً امكان اخذ خروجي
PowerShot

مناسب از مدلها میسر نگرديد .اين تالش چندين بار با
جانماييهای مختلف ،تنظیم نور در زوايای مختلف ،افزايش نقاط
ثابت (با مختصات معلوم) پیرامون اشیا ،تغییر رنگ گویها ،كم و
زياد كردن تعداد گویهای بكار گرفته شده ،تغییر اندازه نقاط
ثابت ،تكرار شد .اما در نهايت مشخص گرديد كه بازتاب نور يكي
از مهمترين مشكالت در ساخت مدل هندسي توسط Agisoft
است و بايستي به دنبال اشكالي رفت كه بهجای بازتاب نور،
جاذب نور باشند .در نهايت از مكعبهايي از جنس MDFو
گویهايي از جنس سیمان استفاده شد (شكل  .)3بدين منظور
مكعبهای چوبي توسط برش لیزری با دقت باال تهیه شدند.
برای ساخت گویهای سیماني نیز از توپ پینگپنگ استفاده
شد .بدين منظور دوغاب سیمان با قیف كاغذی از داخل
سوراخي به داخل توپ ريخته شده و بعد از گیرش سیمان داخل
توپ ،با سوزاندن توپ ،گوی سیماني شكلگرفته داخل توپ
بدست ميآمد .اين اشكال منظم بازتاب نورشان تقريباً در حدود
صفر بود و در ادامه از آرايش تكي و گروهي آنها برای صحت
سنجي روش استفاده شد.
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شکل ( -2راست) گويهاي شيشهاي بدون فاصله؛ (چپ) مدل ناموزون به علت بازتاب نور شديد

چهار سری بستر مختلف با اشكال هندسي منظم و دو
سری بستر مصنوعي با سنگدانههای جمع آوری شده از بستر
رودخانه برای عكسبرداریها و ساخت مدل سهبعدی ساخته
شد (شكل  .)3اين شش سری بستر شامل تک مكعب ،دسته
مكعب با فاصله ،تک گوی ،دسته گوی با فاصله ،سنگدانه با
فاصله نامتراكم و سنگدانههای بهم چسبیده بودند .مكعبهای
چوبي با ابعاد  16میليمتر و گویهای سیماني نیز با قطر 22
میليمتر ساخته شدند .سنگدانهها از بستر رودخانه برداشت و
بدون نظم خاصي بر روی دو صفحه چوبي در دو آرايش مختلف
چسبانده شدند .علت انتخاب اين اشكال هندسي برای مطالعه
زبری بستر اين بود كه سنگدانههای بستر رودخانههای
كوهستاني اغلب بهصورت گرد گوشه هستند و گویها نماينده
خوبي برای آنها ميباشند و در مقابل مكعبهای تیز گوشه
ميتوانند به نوعي نماينده سنگدانههای تیزگوشه باشند ،هر
چند كه اين نوع سنگدانه كمتر در رودخانهها يافت ميشوند.
مدلهای مختلف مورد مطالعه بر روی صفحات مسطح با
مختصات معلوم چیده شدند و در اين صفحات امكان تعیین
موقعیت مكاني هر يک از اجزای بستر فرضي با دقت قابل تعیین
است .برخالف اشیای هندسي دارای شكل منظم (مكعب و كره)
كه معادله رياضيشان مشخص ميباشد و با در نظر گرفتن
مختصات آنها در پالن ) ،(x,yميتوان بُعد ارتفاعي ) (zروی
سطح آنها را تشخیص داد و بر اساس آن نسبت به صحتسنجي
نتايج روش اقدام كرد ،در مورد بسترهای سنگدانهای عمالً
انجام اين كار میسر نبود .در اين حالت برای صحتسنجي دقت
روش  SFMاز كولیس و دستگاه لیزر اسكنر كه برای برداشت
پروفیل بستر در كانال آزمايشگاهي بكار ميرود ،استفاده شد.
اين دستگاه به صورت خودكار ،بر روی عرض كانال حركت كرده
و بدون هیچگونه تماسي با بستر كانال و با دقت باال در حد
میليمتر ،تراز رسوبهای كف كانال را ثبت كرده و در نهايت
دادههای رقومي محلهای برداشت را در اختیار كاربر قرار

ميدهد .نمای دستگاه بكار رفته در حین انجام آزمايش در شكل
( )4نشان داده شده است.
همانطور كه در شكل ( )4نشان داده شده ،بسترهای
مصنوعي سنگدانهها در كانال آزمايشگاهي شیشهای كه توسط
قابهای فلزی پايدار شده ،مستقر و تراز شده است و دستگاه
لیزر اسكنر با جاروی عرضي و طولي بستر ،مختصات سهبعدی
نقاط مختلف تشكیلدهنده بستر سنگدانهای را در قالب مدل
سهبعدی برداشت نموده كه قابل قیاس با نتايج روش SFM
است .از آنجا كه قطر برداشت لیزر دستگاه  5میليمتر بوده
است ،برای برداشت صفحه سنگدانهها بهصورت نوارهای 5
میليمتری ،لیزر بهصورت عرضي بر روی صفحاتي با قطر 5
میليمتر در راستای طول كانال ،برای برداشت تصاوير حركت
داده شده است .با توجه به ابعاد  30×30سانتیمتری صفحات،
دادهها در  60مرحله حركت رفت لیزر در جهت عرضي فلوم با
مدت زمان هركدام  60ثانیه برداشته شدهاند.
نحوه عملكرد روش  SFMبدين صورت ميباشد كه با
انجام عكسبرداری از زوايای مختلف يک جسم با فواصل تقريباً
يكسان ،عكسهای اخذشده وارد نرمافزار  Agisoftميشوند .قبل
از تهیه عكس بايستي نسبت به ايجاد حداقل  3نقطه واسنجي
با مختصات معلوم اطراف جسم موردنظر اقدام كرد كه نرمافزار با
استفاده از مختصات معلوم اين سه نقطه و همپوشاني تصاوير
مختلف بتواند به ساخت مدل سهبعدی رقومي اقدام نمايد.
نرم افزار اين قابلیت را دارد كه با ورود تصاوير ،انتخاب نقاط
واسنجي و ثبت مختصات آنها و سپس به ترتیب با انجام مراحل
مختلفي چون Build ،Build Dense Cloud ،Align Photos
 Build Tiled Model ،Build texture ،Meshو Build Dem
مدل سهبعدی جسم موردنظر را بازسازی و ارائه نمايد .مدل
مزبور بر اساس ابرنقاط با مختصات معلوم حاصل از روش SFM
ساخته شده كه ميتوان با ذخیره مختصات ابرنقاط در فايل با
فرمت  TXTنسبت به صحتسنجي نتايج با مقادير واقعي (برای
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اشكال منظم هندسي از معادله رياضي و برای بستر سنگدانهای
از لیزر اسكنر) اقدام نمود .در بخش بعدی ضمن ارائه مدلهای
ساخته شده مختلف با روش  ،SFMنتايج مقايسه نقاط رقومي
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مدلها با مقادير واقعي مقايسه شده و دقت روش در حالتهای
مختلف ارزيابي شده است.

الف
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و

شکل  -3تصوير شکلهاي موردمطالعه :الف) تک مکعب چوبي ،ب) دسته مکعب چوبي با فاصله ،ج) تک گوي سيماني ،د) دسته گوي سيماني ،ه) سنگدانه با
فاصله ،و) سنگدانه بدون فاصله

شکل  -4نمايي از دستگاه ليزر اسکنر و نحوه حرکت آن براي برداشت توپوگرافي بستر سنگدانهاي (پيکان)
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در نهايت بعد از اطمینان از دقت روش ،نسبت به كاربرد
آن در بستر واقعي يک رودخانه طبیعي دارای بستر شني
(رودخانه كردان) اقدام شد .اين رودخانه يكي از شاخههای مهم
رودخانه شور ميباشد كه در منطقه كرج جريان داشته و حوضه
آبريز آن در شمال شرقي حوضه رودخانه شور واقع است .اين
رودخانه پس از خروج از دامنههای البرز میاني وارد جلگههای
شرقي هشتگرد شده و سرانجام در شرق مردآباد كرج وارد
رودخانه شور ميشود( .افشین .)1373 ،در اين تحقیق ،بستر
رودخانه كردان واقع در پائیندست راهآهن سراسری تهران-
تبريز و پس از معادن شن و ماسه كه غالباً از مصالح درشتدانه
تشكیل شده مورد بررسي و برداشت قرار گرفته است (روستای
عباسآباد) .اين محدوده در قسمتي از رودخانه كردان كه فصلي
ميباشد و در اكثر فصول سال خشک است واقع ميباشد (شكل
 .)5از محدوده مشخص شده در شكل ،تعداد  5سری برداشت از
فواصل مختلف انجام گرفته است .برای عكسبرداری از محدوده
مشخصي از بستر رودخانه ،از يک قاب چوبي  40در40
سانتیمتر مطابق شكل ( )6استفاده شده است .در اين شكل

تصاوير هر يک از نقاط نشان داده شده است .نقاط واسنجي
روش  SFMنیز بر روی لبههای قاب چوبي توسط برچسب
مشخص شده است .در نهايت نتايج بدست آمده از كاربرد روش
 SFMبر روی بستر رودخانه كردان در بخش بعدی ارائه و كاربرد
آن در مطالعات رسوبي و هیدرولیكي بیان شده است.

شکل  -5موقعيت جغرافيايي ناحيه مورد بررسي رودخانه کردان

شکل  -6تصوير از باالي قاب چوبي  40در  40سانتيمتر همراه با نقاط واسنجي در چهار گوشه آن براي  5محل مختلف رودخانه
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نتايج و بحث
بعد از تصويربرداری از جبهههای مختلف حول اجسام مورد
اشاره ،با تجزيه و تحلیل دادههای گردآوری شده ،نسبت به
ساخت مدل رقومي ارتفاعي در نرمافزار  Agisoftپرداخته و نتايج
مدلهای اجرا شده تک مكعب ،دسته مكعب ،تک گوی ،دسته
گوی و صفحات دارای سنگدانههای با فاصله و بدون فاصله
تحلیل گرديدند .عكسهای برداشتي جهت استفاده و واردكردن
در نرمافزار بايد به نحوی باشند كه يک ديد  360درجه از
محیط را فراهم نمايند و در تمامي عكسها نقاط ماركر قابل
مشاهده و شناسايي باشند .میزان همپوشاني عكسها نیز از
اهمیت بااليي برخوردار است و توصیه ميشود حداقل عكسها
 30درصد همپوشاني داشته باشند.
يكي از اطالعات مهم و اساسي در تعیین ساختار بستر،
تعداد نقاط ماركر ميباشد كه اين نقاط به عنوان نقاط مبنا برای
تعیین مختصات ساير نقاط در ابر نقاط مورد استفاده قرار
ميگیرند .در حالت كلي حداقل  3نقطه ماركر برای تعیین
مختصات ارتفاعي نقاط الزم است و باالتر از آن بهشرط تعیین

دقیق آنها ميتواند اثر مثبت داشته باشد .اما اگر حداقل خطايي
برای تعیین نقاط ماركر وجود داشته باشد ،بر نتايج اثر
محسوسي دارد .در اين مطالعات در اغلب اشكال از  4نقطه
ماركر استفاده شده است.
ابزار مورد استفاده برای تحلیل دادهها ،كدنويسي در
نرمافزار متلب (برای اشكال هندسي منظم) و دستگاه لیزر اسكنر
(برای سنگدانهها) بوده است .در شكل ( )7مدلهای
ساختهشده مختلف با نرمافزار  Agisoftكه مربوط به تصاوير
شكل ( )3ميباشند نشان داده شده است .در اين تصاوير ،مدل
های ساخته شده برای تک مكعب و دسته مكعب با تعداد  22و
 35عكس تهیه شدند .مدلهای ساخته شده برای تک گوی و
دسته گوی با تعداد  49و  17عكس تهیه شدند .مدلهای
ساختهشده برای صفحات سنگدانه با فاصله و بدون فاصله نیز با
تعداد  11و  10عكس تهیه شدند .همانطور كه در تصاوير مزبور
ديده ميشود ،از لحاظ ظاهری شش مدل ساخته شده در
نرمافزار  Agisoftاز كیفیت بااليي برخوردار ميباشند و مقايسه
میزان خطای آنها در ادامه انجام شده است.

الف

ب

ج

د

ه

و

شکل  -7مدل ساختهشده سهبعدي با روش  SFMبراي :الف) تک مکعب ،ب) دسته مکعب ،ج) تک گوي ،د) دسته گوي ،ه) سنگدانه با فاصله و) سنگدانه
بدون فاصله
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است .مقادير گزارششده بیانگر اين واقعیت است كه اين روش
با دقت بااليي ميتواند بستر را در شرايطي كه چند مكعب با
فاصله از يكديگر قرار گرفتهاند بهخوبي مدل كند.
در شكل ( )10نیز مدل واقعي تک گوی همراه با مدل
رقومي ساختهشده با روش ساختار ناشي از حركت و میزان
اختالف آنها با يكديگر نمايش داده شده است .همانگونه كه
مشاهده ميشود ،در اين حالت نیز اختالف بین نتايج مدل
رقومي و مدل واقعي بسیار كم ( 0/76میليمتر) ميباشد و لذا
ميتوان عنوان نمود اين روش بهخوبي توانسته مدل رقومي
بستر را با فرض وجود سنگدانههای كامالً مدور و كروی مدل
كند .متوسط خطای اين روش در تعیین مدل رقومي بستر در
جدول ( )1ارائه شده است كه بیانگر دقت خوب و قابلقبول
مدل سهبعدی ايجادشده با روش پیشنهادی در شرايط تک گوی
ميباشد.
در شكل ( )11مدل واقعي دسته گوی همراه با مدل
رقومي ساختهشده با روش ساختار ناشي از حركت و میزان
اختالف مدل رقومي با مدل واقعي نمايش داده شده است .در
اين حالت هم اختالف بین نتايج مدل رقومي و مدل واقعي
بسیار كم ( 0/67میليمتر) ميباشد و ميتوان عنوان نمود اين
روش بهخوبي توانسته مدل رقومي بستر را حتي در شرايطي كه
چندين سنگدانه مدور و كروی بهصورت بهم چسبیده باشند
مدل كند .متوسط خطای اين روش در تعیین مدل رقومي بستر
همراه با انحراف معیار خطاها نیز در جدول ( )1ارائه شده است.

در اين قسمت نتايج حاصل از مدل اشكال منظم به روش
 SFMو كدنويسي معادالت رياضي در متلب مقايسه شده است.
ارزيابي نتايج حاصل از اين قسمت پیشنیاز ورود به مرحله
بعدی برای سنجش دقت روش در تهیه مدل هندسي اشكال
هندسي نامنظم خواهد بود .در شكل ( )8مدلهای واقعي و
رقومي ساختهشده از تک مكعب همراه با اختالف آنها كه بیانگر
دقت روش  SFMميباشد ،نمايش داده شده است .همانگونه كه
مشاهده ميشود ،اختالف بین نتايج مدل رقومي و مدل واقعي
بسیار كم ( 1میليمتر) ميباشد و لذا ميتوان عنوان نمود اين
روش بهخوبي توانسته مدل رقومي المانهای تیزگوشه مكعبي را
مدل كند .به منظور تعیین بهتر دقت اين روش متوسط خطای
اين روش در تعیین مدل رقومي بستر همراه با انحراف معیار
خطاها در جدول ( )1ارائه شده است .مقادير گزارش شده بیانگر
اين واقعیت است كه اين روش با دقت بااليي ميتواند بستر را در
شرايط تک مكعب مدل كند.
در شكل ( )9مدل واقعي دسته مكعبها همراه با مدل
رقومي ساختهشده با روش ساختار ناشي از حركت و میزان
اختالف مدل رقومي با مدل واقعي نمايش داده شده است.
همانگونه كه مشاهده ميشود ،اختالف بین نتايج مدل رقومي و
مدل واقعي بسیار كم ( 1/1میليمتر) ميباشد و بازهم ميتوان
بهدقت باالی اين روش در مدلسازی سهبعدی قطعات تیزگوشه
اذعان كند .متوسط خطای اين روش در تعیین مدل رقومي
بستر همراه با انحراف معیار خطاها در جدول ( )1ارائه شده

شکل ( -8راست) مدل واقعي از تک مکعب( ،چپ) مدل رقومي تک مکعب به روش ( ،SFMپايين) اختالف نتايج مدل رقومي تک مکعب به روش  SFMبا مدل
واقعي
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شکل ( -9راست) مدل واقعي از گروه مکعب( ،چپ) مدل رقومي گروه مکعب به روش ( ،SFMپايين) اختالف نتايج مدل رقومي دسته مکعب به روش  SFMبا
مدل واقعي

شکل ( -10راست) مدل واقعي از تک گوي (کره)( ،چپ) مدل رقومي تک گوي به روش ( ،SFMپايين) اختالف نتايج مدل رقومي تک گوي به روش  SFMبا مدل
واقعي

شکل ( -11راست) مدل واقعي از دسته گوي( ،چپ) مدل رقومي دسته گوي به روش ( ،SFMپايين) اختالف نتايج مدل رقومي دسته گوي به روش  SFMبا مدل
واقعي
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جدول  -1خطاي برآوردي در تعيين مدلهاي رقومي مختلف اشکال هندسي

منظم به روش ساختار ناشي از حرکت SFM
نوع بستر

خطاي متوسط (ميليمتر)

تک مکعب

1

گروه مکعب

1/1

تک گوي

0/76

گروه گوي

0/67

در شكل ( )12به منظور بررسي بیشتر خطاهای
مشاهداتي برای حالت تک گوی و دسته گوی ،مقادير واقعي و
مقادير مشاهداتي نقاط ارتفاعي در مختصات مختلف ) (x,yبه
ترتیب برای تعداد  2875000و  3432000نقطه از ابر نقاط
حاصل از نرمافزار بهصورت نمودار پراكندگي نشان داده شده
است .بر اساس نتايج بررسي آماری ،ضريب همبستگي )(R2
حاصله به ترتیب  0/98و  0/93بوده است .همانطور كه در اين
شكل مشخص است ،پراكنش نقاط در كلیه حالتها به خط
نیمساز نزديک ميباشد و اين نمودار تائید ميكند كه روش
 SFMبهخوبي اشكال هندسي منظم كروی را مدل كرده است.
الزم به توضیح است كه اين بررسي صرفاً برای حالت گویها
انجام شده است زيرا در حالت مكعب ،نقاط مختلف واقع در

سطح فوقاني مكعبها صرفاً دارای يک مقدار ثابت  zواقعي
ميباشند كه با توجه بهدقت باالی مدل ،پراكنش چنداني
مشاهده نميشود.
بعد از ساخت مدل سهبعدی اشكال منظم و مقايسههای
فوق ،با استفاده از كولیس و لیزر اسكنر ابعاد ارتفاعي ) (zقسمت
های متعددی از سنگدانههای با فاصله و بدون فاصله اندازه
گیری گرديد و نتايج آن با مقادير حاصل از مدل  SFMبرای
مختصات متناظر ) (x,yمقايسه گرديد .با توجه به نامنظم بودن
هندسه سنگدانهها و تعداد بسیار زياد ابرنقاط حاصل از دو
روش لیزر اسكنر و  ،SFMاز آنجا كه هدف از توسعه اين روش
ساده سازی فرايند دست يافتن به قطر معادلي برای تعیین زبری
هیدرولیكي ميباشد و نه پیچیدهسازی و افزايش تعداد نقاط
رقومي سطح ذرات ،از مقايسه نقطه به نقطه ابرنقاط حاصله
صرفنظر و صرفاً دقت دو روش در برخي نقاط تصادفي مقايسه
شد .اين مقايسه برای شرايط عدم دسترسي به لیزر اسكنر ،با
يک عدد كولیس نیز تكرار و نتايج هر سه روش با يكديگر
مقايسه شدند .ازاينرو ،تعداد  50نقطه تصادفي از ابر نقاط
حاصل از مدل  SFMبا اندازهگیریهای دستگاه لیزر اسكنر و
كولیس مقايسه شدند (جدول .)2

شکل  -12نتايج نمودار پراکندگي نتايج مدل سهبعدي  SFMبا مقادير واقعي بر اساس معادالت حاکم (محور افقي  zمحاسباتي ،محور قائم  zواقعي)( :راست)
تک گوي( ،چپ) دسته گوي

در جدول ( ،)2بهمنظور تعیین بهتر دقت اين روشها،
متوسط خطای روشهای واقعي (لیزر و كولیس) بهصورت دو به
دو با مقادير متناظر روش  SFMمقايسه شده است .برداشتهای
حاصل از لیزر اسكنر و كولیس بهعنوان مدل واقعي و
برداشتهای  SFMبهعنوان برداشت رقومي فرض شده است.
همانگونه كه مشاهده ميشود ،در سنگدانههای با فاصله،
اختالف بین نتايج مدل رقومي ( )SFMو مقادير واقعي (لیزر)
مقايسه شده ،بسیار كم ( 0/21میليمتر) و همچنین اختالف
بین نتايج مدل رقومي ( )SFMو مقادير واقعي (كولیس) ،بسیار

كم ( 1میليمتر) ميباشد و لذا ميتوان عنوان نمود اين روش
بهخوبي توانسته مدل رقومي بستر مصنوعي متشكل از سنگدانه
را نیز مدل كند .در سنگدانههای بدون فاصله نیز اختالف بین
نتايج مدل رقومي ( )SFMو مقادير واقعي (لیزر) بسیار كم
( )0/19و همچنین اختالف بین نتايج مدل رقومي ( )SFMو
مقادير واقعي (كولیس) همانند حالت با فاصله حدود  1میليمتر
ميباشد و لذا ميتوان عنوان نمود اين روش بهخوبي توانسته
مدل رقومي بستر را مدل كند .همانطور كه در جدول ارائه
خطاها مشاهده ميشود ،خطای محاسبهشده بهوسیلهی ابزار
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كولیس باالتر از دستگاه لیزر اسكنر ميباشد كه اين تفاوت خطا
به دلیل وارد شدن خطای ديد انسان در برداشتها بهوسیله
كولیس ميباشد.
جدول  -2خطاي برآوردي در تعيين مدلهاي رقومي مختلف سنگدانههاي
با فاصله و بدون فاصله به روش ساختار ناشي از حرکت

نوع بستر

خطای متوسط روش
 SFMو دستگاه لیزر
(میليمتر)

خطای متوسط روش
 SFMو كولیس
(میليمتر)

سنگدانههای با
فاصله

0/21

1

سنگدانههای بدون
فاصله

0/19

1

در ادامه اين تحقیق ،بعد از اطمینان از نتايج تمام
آزمايشهای صحت سنجي اولیه برای شش حالت فوقالذكر ،به
استفاده از روش ساختار ناشي از حركت در بستر واقعي رودخانه
كردان اقدام شد .مطابق شكلهای ( )5و ( ،)6برداشت تصوير از 5
نقطه مختلف از بستر رودخانه كردان انجام شده و همانند فوق كلیه
مراحل تهیه مدل سهبعدی رقومي با روش  SFMانجام شده است
كه در ادامه نتايج مربوط به اين نقاط ارائه شده است .الزم به ذكر
است كه برای ساخت مدل نقاط مختلف به ترتیب از  7 ،8 ،5 ،8و
 8عكس استفاده شده است .در شكل ( ،)13تصاوير مدلهای
سهبعدی تهیهشده با روش  SFMمربوط به تمام نقاط برداشتي از
رودخانه كردان نشان داده شده است .همچنین در شكل (،)14
تصاويری از مقاطع مشخصي از مدل سهبعدی همراه با ابر نقاط
متناظر آنكه توسط روش  SFMتهیه شده ،به ترتیب از باال به
پايین برای نقاط  1الي  5ارائه شده است .همانطور كه مشاهده
ميشود ،در تمام نقاط نرمافزار بهخوبي توانسته توپوگرافي بستر را
برداشت كند و امكان استفاده از آن برای تعیین زبری واقعي بستر
آبراهه در مطالعات هیدرولیكي و رسوبي وجود دارد .به عبارت ساده
تر ،با برداشت تعداد نقاط بیشتر يا دامنه بزرگتری از بستر توسط
دوربینهای با میدان ديد وسیعتر ،امكان بدست آوردن هندسه
دقیق بستر آبراهه (ارتفاع نقطه به نقطه ذرات) وجود داشته و مي
توان از آن برای تعیین زبری واقعيتر بستر بر مبنای روشهای
مختلف آماری استفاده نمود.
با توجه به نتايج مشاهداتي ميتوان بهدقت خوب اين روش
در تولید نقشه رقومي (ابر نقاط) بستر رودخانه نیز پي برد .با اين
وجود بايد به اين واقعیت اشاره نمود كه نتايج مشاهداتي مربوط به
شرايط ايدهآلي است كه تنها سنگدانههای شني وجود دارد .در
اغلب رودخانهها ساختار بستر پیچیدهتر بوده و تنها از سنگدانههای
شني تشكیل نشده است .بهعنوان نمونه سنگدانه و رسوبات ريزدانه
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ميتوانند در بین سنگدانهها نشسته و بستر پیچیدهتری با ساختار
متفاوتي را ايجاد نمايند .از طرف مقابل پديده چسبیدن و همآوری
نیز ميتواند بر نتايج مؤثر باشد و ساختار متفاوتي را ايجاد نمايد.
اين موارد از اهمیت بااليي برخوردار هستند كه بايد در مطالعات
آتي مورد بررسي قرار گیرند.

شکل  -13تصاوير مدلهاي ساختهشده به روش  SFMدر نرمافزار

Agisoft
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شکل ( -14راست) تصاوير مقاطعي از مدلهاي ساختهشده رقومي( ،چپ) تصاوير ابر نقاط متناظر مدل رقومي
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نتيجهگيري
با توجه به دشوار و زمانبر بودن روشهای مختلف تعیین
ضريب زبری و اندازه ذرات بهخصوص در مطالعه میداني مسیر
يک رودخانه ،استفاده از روشي برای تعیین ضريب زبری ذرات
در بستر رودخانهها كه ضمن صرف زمان كمتر ،از دقت مطلوبي
برخوردار بوده و ديدگاه كارشناسي افراد بر روی نتايج آن چندان
اثرگذار نباشد ،ضروری به نظر ميرسد .در مطالعه حاضر به
بررسي كاربرد يكي از روشهای فتوگرامتری تحت عنوان روش
ساختار ناشي از حركت كه در تعیین مدل رقومي سهبعدی
بسترهای شني رودخانهها كاربرد دارد ،پرداخته شد .نتايج
حاصل از اين روش (بستر رقومي) بهعنوان اطالعاتي ارزشمند
جهت تعیین زبری بستر بر مبنای اندازه نقطه به نقطه ارتفاع
بستر بكار ميرود.
به منظور بررسي و تعیین قابلیتهای اين روش ،ابتدا
اشكال منظم متشكل از مكعب و گوی (كره) در حالت تكي و در
حالت گروهي كه چند جسم در كنار هم هستند ،مورد بررسي
قرار گرفت .در ادامه مدل رقومي دو سری صفحات چوبي كه بر
روی آن سنگدانههای شني جمعآوریشده از بستر آبراهه در دو
حالت بدون فاصله و با فاصله چسبانده شده ،مورد بررسي قرار
گرفتند .سپس برداشتهايي از  5نقطه متفاوت از بستر واقعي
رودخانه كردان انجام و نتايج حاصل از مدلسازی آنها به روش
ساختار ناشي از حركت مورد تحلیل و بررسي قرار گرفت .بر اين
اساس ،نتايج اصلي حاصل از آزمايشها ،تصويربرداریهای
میداني و تحلیلهای صورتگرفته بهصورت زير ميباشد:
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 -1با وجود مشاهده نتايج مطلوب در بسیاری از
سناريوهای طراحي اولیه ،اين روش نتوانست مدل رقومي دسته
گوی از جنس شیشه يا ساير مواد دارای بازتاب نور را بهخوبي
تهیه نمايد .مهمترين دلیل عدم كارايي اين روش در تعیین مدل
رقومي برخي مواد ،جنس ماده تشكیل دهنده ميباشد .در
حقیقت جنس مواد بايستي به صورتي باشد كه بازتاب نور
نداشته باشد.
 -2مقايسه نتايج مشاهدهشده برای حالتهای تكي و نیز
گروهي اشكال هندسي منظم (مكعب و گوی) نشان داد كه
روش ساختار ناشي از حركت با دقت بسیار بااليي (حدود 0/67
تا  1/1میليمتر) ميتواند مدل رقومي بستر را بسازد .اين تفاوت
در مقدار خطاها به دلیل وارد شدن خطای انساني ،متفاوت بودن
بسترهای مورد مطالعه و متفاوت بودن ابزارهای سنجش بوده
است.
 -3نتايج بررسيها نشان داد كه اين روش توانسته مدل
رقومي صفحات دارای سنگدانههای با فاصله و بدون فاصله را
كه در  50نقطه تصادفي مورد ارزيابي قرار گرفتهاند ،با اختالف
بسیار كمي ( 0/19تا  1میليمتر) با مقادير اندازهگیری شده با
دستگاه لیزر اسكنر و كولیس مدلسازی نمايد.
 -4نتايج نهايي از كاربرد روش در بستر رودخانه كردان،
مؤيد دقت خوب اين روش در تولید نقشه رقومي (ابر نقاط)
بستر رودخانه است كه با استفاده از مختصات سهبعدی نقاط
بستر ميتوان از روشهای آماری -تجربي برای تخمین زبری
بستر آبراههها در مطالعات هیدرولیكي و رسوبي استفاده نمود.
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