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اس

چکیده
تعیین و بررسي مدلهاي تصحیح هندسي و زمین مرجع نمودن تصاوير ماهوارهاي با توجه بهه رونها اسهتهاده از آنهها در بیهیاري از
زمینهها در ده هاي اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته و به عنوان يکي از موضوعات مهم در فتوگرامتري و سنجش از دور مطهر اسهت
در اين مطالعه با استهاده از روشهاي مختلف مدلیازي به تصحیح هندسي تصوير ماهوارهاي  Worldview-2پرداخته و سعي گرديده است
تا يک ارزيابي جامع از قابلیت روش هاي مختلف در مدلیازي تصوير اين ماهواره در منطقه شهري مانند تهران بدست آيهد همننهین ا هر
تعداد و توزيع نقاط کنترل در روش هاي مدلیازي مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهايت تصحیح هندسي با استهاده از توابع رشهنال بها
دقت بااليي در حدود  0/33متر حاصل گرديد عالوه بر روشهاي معمول از روشهاي هوش مصنوعي نظیر الگوريتم ژنتیک و شهبکهههاي
عصبي به منظور بهینهسازي استهاده گرديد و با استهاده از شبکه پرسپترون با  4نرون در اليه میاني دقت  0/83پیکیل حاصل گرديد و در
نهايت مشخص شد که با استهاده از اين الگوريتمها ميتوان مدلهاي موجود را بهینه کرد و نتايج بهتري را نیهبت بهه روشههاي معمهول
بدست آورد
واژگان کلیدی  :مدلیازي هندسي ،Worldview-2 ،ارزيابي دقت ،الگوريتم ژنتیک ،شبکه عصبي

*نويینده رابط
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ارزيابي جامع مدلسازي هندسي تصاوير ماهوارهاي  Worldview-2با

 -1مقدمه
امروزه استهاده از تصاوير ماهوارهاي با توان تهکیک باال
بهدلیل دقت باالي هندسي ،محتواي مناسب اطالعات،
پوشش وسعت زياد و عدم محدوديتهاي جغرافیايي و
سیاسي ،موردتوجه کشورها در حوزههاي مختلف علوم و
مهندسي ،طراحي و اجرا قرار گرفتهاست عالوه بر اين
عواملي چون سرعت ،دقت و تکرار پذيري موجب افزايش
استهاده از اين تصاويرگشته است تصاوير خام بدست آمده
از اين ماهوارهها داراي اعوجاجات هندسي مي باشد که
عوامل و منابع متعددي دارند مانند :خطاهاي ناشي از
تغییرات و موقعیت سکو ،خطاهاي مرتبط با سنجنده،
دوران ،کرويت و اختالف ارتهاع زمین و غیره []33،23
تعیین و بررسي مدلهاي تصحیح هندسي و زمین مرجع
نمودن تصاوير ماهواره اي با توجه به رونا استهاده از آنها
در بییاري از زمینهها در دههاي اخیر به شدت مورد توجه
قرار گرفته و به عنوان يکي از موضوعات مهم در
فتوگرامتري و سنجش از دور مطر است هرکدام از اين
خطاهاي هندسي به مدلها و توابع رياضي براي انجام
تصحیحات هندسي نیاز دارند عالوه بر اين ،مدلهاي
رياضي ،براي برقراري ارتباط بین زمین و تصاوير به کار
مي رود به طور کلي اين مدلهاي رياضي در دو گروه
عمده قرار مي گیرند که عبارتند از :مدلهاي فیزيکي و
مدلهاي تجربي[]23
در مدلهاي فیزيکي ،تصحیح هندسي براساس
هندسهي تصويربرداري در لحظه تصويربرداري و تعیین
پارامترهاي توجیه خارجي زوج عکس استوار است يکي از
معمولترين اين مدلها ،مدل پارامتر مداري است که
توسط افراد زيادي در انواع تصاوير مورد استهاده قرارگرفته
است [ ]23،22،23در مدل پارامتري مداري به دادههاي
کمکي مانند بردار موقعیت و سرعت ،از سکوي ماهواره در
لحظهي تصوير برداري نیاز است که همهي آنها همیشه در
دسترس نییتند اما در مدلهاي تجربي به هندسهي
تصوير در لحظهي تصويربرداري نیاز نییت و درصورت
فقدان اطالعات مداري ماهوارهها يا مدل دوربین به ويژه
در ماهوارههاي با توان تهکیک باال ،داراي کاربرد بیشتري
هیتند اين مدلها نیازي به پارامترهاي توجیه داخلي و

اطالعات مداري ندارند و بهوسیلهي نقاط کنترل
زمیني )GCPs(3با توزيع مناسب قابل استهاده ميباشد[]3
مدلهاي تجربي براساس توابع رياضي مختلهي بیان
شده که برخي از آنها عبارتند از :توابع چندجملهاي
دوبعدي ،توابع چندجملهاي سهبعدي و تابع رشنال2و تابع
 TPSاز مهمترين مزاياي اين مدلها مي توان به میتقل
بودن از سنجنده بدون نیاز به المانهاي توجیه داخلي و
خارجي (به گونه اي که مي تواند براي انواع سنجندههاي
مختلف  Frame type ،Wisk broom ،Push broomو
 SARبه کار رود)  ،محرمانه ماندن اطالعات مداري،
سرعت کافي در پردازش اطالعات و حمايت از هر نوع
سییتم مختصات اشاره نمود در دهه اخیر تحقیقات
زيادي در مورد مدلهاي دوبعدي و سه بعدي و توابع
رشنال صورت گرفته است
 Fraserاز مههوم بهینهسازي ضرايب توابع رشنال با
استهاده از حذف باياسهاي مربوط به توجیه خارجي
استهاده کرد اين مدل بر روي تصاوير استريو ماهواره
 Quickbirdو  IKONOSمورد آزمون قرار گرفت نتايج
بدست آمده از اجیتمنت بلوک تصاوير با استهاده از
ضرايب بهینهسازي شده نشان داد که در هر دو دسته از
تصاوير دقت زير پیکیل بدست آمده است[]2
عالوه بر مدلهاي تجربي از مدلهاي فیزيکي نیز در
تصحیح هندسي تصاوير ماهوارهاي استهاده شده است
 Deren,Shibssakiاساس مدل مرکز تصوير چندگانه را
پايهگذاري نمودند  Guganمدل پارامتر مداري را ارائه داد
اين مدل بر روي تصاوير  Spotو  IRS-1cو تصاوير
ژئوآيکونوس مورد آزمون قرار گرفت[ ]3،8،28يوسفزاده و
هکاران[ ]27روش حل جديدي براي معادله  DLTبر
مبناي تبديل تصوير آرايه خطي به تصوير فريم مجازي
بوده ارائه نمودند که امکان استهاده از معادله  DLTبه ويژه
در زمینهاي کوهیتاني فراهم آورد همننین  Aguilarو
همکاران از مدل فیزيکي ( CCRSمدل  )Toutinو ضرايب
 RPCدرجه  3و  2و  3بهمنظور تصحیح هندسي تصاوير
 GeoEye-1استهاده کردهاند[ Fraser ]33و همکارانش نیز
به تصحیح هندسي تصاوير  GeoEye-1پرداخته و دقت
هندسي حاصل از آن را مورد بررسي قرار دادند[]3،5

۱ Ground Control Points
۲ Rational Function
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هوشمند

مدل تجربی

چندجمله ای ها

الگوریتم
ژنتیک
شبکه های
عصبی

رشنال

TPS
شکل -3نمودار الگوريتمهاي مورد استهاده در اين تحقیا

 -2ماهواره Worldview-2
اس

در تحقیقي ديگر با استهاده از يک مدل جديد
ريگروس که بر اساس معادله شرط همخطي براي دوربین-
هاي پوشبروم طراحي شده بود ،مدلیازي هندسي تصاوير
 Worldview-2صورت گرفت و نتايج قابل قبولي به دست
آمد[]24
در مدلیازي تصاوير ماهوارهاي با استهاده از الگوريتم
ژنتیک ،صمدزادگان و همکاران[ ]25با بهینهسازي توابع
رشنال با استهاده از کد الگوريتم باينري به تعیین ضرايب
مناسب توابع رشنال پرداختند و نتايج با دقت باالتري را
نیبت به روشهاي معمول کیب کردند اما توانايي
الگوريتم در بهینهسازي ساير توابع -چندجلهاي دوبعدي و
سهبعدي مورد بررسي قرار نگرفت در اين تحقیا از يک
تصوير ماهوارهاي ژئو آيکونوس به منظور بهینهسازي
استهاده گرديد که داراي تصحیح هندسي از قبل توسط
شرکت ارئه کننده تصوير ميباشد و قابلیت و انعطاف
الگوريتم ژنتیک در بهینهسازي تصاوير خام ماهوارهاي
نظیر  Worldview-2که هیچگونه تصحیحي بر روي آنها
از قبل صورت نگرفته و داراي اعوجاجات بیشتري نیز مي-
باشد مورد آزمون قرار نگرفت
ساعتي و همکاران نیز به مدلیازي تصوير ماهوارهاي
آيکونوس با استهاده از شبکههاي عصبي مصنوعي
پرسپترون با الگوريتم پس انتشار خطا و روش آموزش
گراديان نزولي پرداختند اما نتوانیتند به دقت زير پیکیل
سايز دست پیدا کنند و در بهترين حالت به دقت  2/53در
ابعاد پیکیل در نقاط چک توسط شبکه پرسپترون با 5
نرون در يک اليه میاني دست يافتند[]3
در اين مطالعه با استهاده از روشهاي مختلف
مدلیازي به تصحیح هندسي تصوير ماهوارهاي
 Worldview-2پرداخته و سعي گرديده است تا يک
ارزيابي جامع از قابلیت روشهاي مختلف در مدلیازي
تصاوير اين ماهواره در منطقه شهري مانند تهران بدست
آيد همننین ا ر تعداد و توزيع نقاط کنترل در روش-
هاي مدلیازي مورد مطالعه قرار گرفته است بنابر اين در
ابتدا الزم است تا مروري بر مشخصات سنجنده ماهواره
 Worldview-2و همننین انواع مدلهاي هندسي تصاوير
ماهوارهاي داشته باشیم در شکل  3نمودار الگوريتمهاي
مورد استهاده در اين تحقیا بهمنظور مدلیازي تصوير
ماهوارهاي  Worldview-2نشان داده شده است

مدلسازی
هندس ی

ماهواره  Worldview-2از سري ماهوارههاي با توان
تهکیک باال ،ساخت شرکت  Digital Globeاست که در
هشتم اکتبر سال  2003به فضا پرتاب گرديد اين ماهواره
در ارتهاع  880کیلومتري ازسطح زمین و در يک مدار
خورشید آهنگ در حال چرخش ميباشد و در ساعت am
 30:30از نقطه گرهي نزولي مدار خود عبور ميکند پريود
گردش ماهواره در مدار  300دقیقه و مدت زمان بازبیني
مجدد ماهواره 3/3روز ميباشد هندسه سنجنده اين ماهواره
از نوع پوشبروم و شامل يک لنز با فاصله کانوني  33/3متر
است هر خط تصويربرداري داراي بیش از  35000ديتکتور
با ابعاد  7میکرون در حالت پانکروماتیک ميباشد و ميتواند
تصوير را در دو حالت مونو و استرئو به روش  flexibleبا
امکان دوران ±45°از نادير تهیهکند و پهناي تصويربرداري
در نادير  33/4کیلومتر است سنجنده ماهواره داراي ابعاد
پیکیل زمیني کمتر از 0/5متر (حدود  0/43متر در نادير)
براي تصاوير پانکروماتیک و ابعاد پیکیل زمیني 3/74متر
براي تصاوير چندطیهي است[ ]34ويژگي مهم سنجنده اين
ماهواره قابلیت تصويربرداري در  7باند طیهي ميباشد
بنابراين عالوه بر داشتن توان تهکیک مکاني باال ،داراي توان
تهکیک طیهي مناسب نیز بوده و يک سنجنده با توان
تهکیک باالي مکاني و طیهي بهحیاب ميآيد
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 -3مشخصات تصویر و ناحیه مورد مطالعه
Worldview-2

در اين مطالعه از يک تصوير
پانکروماتیک با وسعت پوشش  38KM×34KMدر
محدوده شهر تهران استهاده شده است اين تصوير در 3
سپتامبر  2030با زاويهي انحراف از نادير  33/3درجه به
دست آمده است تغییرات ارتهاع ناحیهي مورد مطالعه بین
 3200تا  2300متر ميباشد نقاط کنترل زمیني و نقاط
چک از نقشهي رقومي با مقیاس  3:2000که توسط
سازمان نقشهبرداري کشور ( )NCCدر سال  3373تهیه
شده ،استخراج شده است محدودهاي از تصوير در شکل 2
نمايش داده شده است همننین براي بررسي ا ر توزيع و
تعداد نقاط کنترل در فرايند مدلیازي 5 ،سري نقاط با
ترکیبهاي متهاوت مطابا جدول  3در نظر گرفته شده
است

شکل -3-3نحوه توزيع هندسي نقاط در سري نقاط 3

جدول -3ترکیبات مختلف نقاط کنترل و چک
تعداد نقاط چک

تعداد نقاط کنترل

سری

33

42

3

22

33

2

23

23

3

33

22

4

42

33

5

شکل -2-3نحوه توزيع هندسي نقاط در سري نقاط 2

شکل -3-3نحوه توزيع هندسي نقاط در سري نقاط 3
شکل -2محدودهاي از ناحیه مورد مطالعه در تصوير

worldview-2

در اشکال ( )3-3تا ( )5-3نحوه توزيع سري نقاط
جدول  3نشان داده شده است
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 -2-4مدلهای تجربی یا درونیاب
شکل -4-3نحوه توزيع هندسي نقاط در سري نقاط 4

اس

مدلهاي تجربي زماني بهکار ميروند که پارامترها و
هندسه سییتم تصويربرداري در دسترس نميباشد به-
عبارت ديگر جهت مدلیازي اعوجاجات موجود در سطح
تصوير ،نیاز به اطالعات موقعیت و وضعیت سنجنده در
لحظه تصويربرداري نداشته و تنها با استهاده از نقاط کنترل
زمیني ارتباط بین فضاي تصوير و زمین برقرار ميشود[]23
اينگونه مدلها ميتوانند براي هرگونه سکو و سنجنده به-
کار روند نیاز به نقاط کنترل فراوان و حیاسیت زياد به
دقت آنها ،وابیتگي نتايج به توزيع نقاط کنترل ،غیر قابل
تهییر بودن پارامترهاي موجود در اين مدلها ،عدم تامین
دقت سراسري در صحنههاي بزرگ تصويربرداري و
پینیدگيهاي مربوط به شناسايي ساختار بهینه نقاط
کنترل از جمله معايب اين مدلها ميباشد[]3،30،20
مدلهاي تجربي بر اساس توابع رياضي مختلهي شکل
گرفتهاند که عبارتند از[ :]3توابع چندجملهاي دوبعدي،
توابع چندجهملهاي سهبعدي و توابع رشههنال و تابع TPS
توابع رشنال به يکي از دو حالت زير ميتواند مورد
استهاده قرار گیرد :استهاده از توابع رشنال براي تخمین
يک مدل فیزيکي سهبعدي به صورت ضرايب ( RPCمدل
میتقل از زمین)[ ]33و استهاده از توابع رشنال براي
محاسبه مجهوالت چندجملهاي با نقاط کنترل زمیني
(مدل وابیته به زمین)[ ]32چندجملهايهاي دوبعدي از
دهه  80توسط ) Wang(1975براي مدلیازي رياضي
تصاوير ماهوارهاي مطر شدهاند[ ]23تبديل چندجملهاي
سهبعدي نیز براي انتقال مختصات از يک سییتم
مختصات به سییتم ديگر (مثال از سییتم تصوير به
سییتم مختصات زمیني) بهکار ميرود روش RBF
برمبناي ترکیب خطي توابع پايه است و تعداد زيادي از
اين توابع شناخته شدهاند معروفترين آنها توابع Thin
 )TPS( Plate Splineو توابع مالتي کوادريک ميباشند[]4

شکل -5-3نحوه توزيع هندسي نقاط در سري نقاط 5

-4روشهای کالسیک در مدلسازی هندسی
تصاویر ماهوارهای
همانگونه که در مقدمه بیان گرديد در حالت معمول
دو نوع مدل جهت تصحیح هندسي و مدلیازي رياضي
تصاوير ماهوارهاي وجود دارد که عبارتند از مدلهاي
فیزيکي و مدلهاي تجربي که در ادامه مروري بر اين
مدلها خواهیم داشت

 -1-4مدلهای فیزیکی
مدلهاي فیزيکي شرايط فیزيکي حاکم بر هندسه
تصويربرداري را بازسازي ميکنند تصحیح هندسي با اين
مدلها بر اساس هندسه تصويربرداري در لحظه تصويربرداري
و تعیین پارامترهاي توجیه خارجي زوج عکس استوار است
يکي از معمولترين اين مدلها ،مدل پارامتر مداري است که
توسط افراد زيادي در انواع تصاوير مورد استهاده قرار گرفته
است [ ]23،22،23تمام مدلهاي رياضي به همراه دادههاي
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مداري بر پايه استهاده از شرط همخطي هیتند با اين حال
هر محقا روش متهاوتي را انتخاب نموده و پارامترهاي
متهاوتي نیز در فرمولبندي به کار گرفته است در اين مقاله
از مدل پارامتر مداري موجود در نرمافزار ( PCIمدل پارامتر
مداري  )Toutinبه عنوان يک مدل فیزيکي جهت مدلیازي
هندسهي تصاوير  Worldview-2استهاده شده است

ارزيابي جامع مدلسازي هندسي تصاوير ماهوارهاي  Worldview-2با

 -5روشهای هوشمند در مدلسازی هندسی
تصاویر ماهوارهای
در روشهاي هوشمند از الگوريتمهاي هوش مصنوعي
نظیر الگوريتم ژنتیک و شبکههاي عصبي براي بهینهسازي
و مدلیازي به کار گرفته ميشوند در اين مقاله از شبکه-
هاي عصبي مصنوعي براي يافتن مدل بهینه ارتباطدهنده
فضاي تصوير و زمین و از الگوريتم ژنتیک به منظور بهینه
کردن روشهاي مدلیازي کالسیک نظیر توابع رشنال و
چندجملهاي دوبعدي و سهبعدي استهاده گرديده است

 -1-5استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه-
سازی چندجملهایهای دو بعدی و سه بعدی و
توابع رشنال
مبناي الگوريتم ژنتیک که برگرفته از طبیعت است،
استهاده از جیت وجوي تصادفي براي بهینهسازي میائل
و فرآيندهاي يادگیري است[ ]38در طبیعت از ترکیب
کروموزومهاي مناسب نیلهاي بهتري پديد مي آيد در
اين بین گاهي جهشهايي نیز در کروموزومها رخ ميدهد
که ممکن است باعث بهترشدن نیل بعدي شود الگوريتم
ژنتیک با استهاده از اين ايده اقدام به حل میائل مي
کند[ ]37به طورکلي عملگرهاي اين الگوريتم عبارتند از:
برازش ،انتخاب ،تلهیا و جهش[ ]35اولین گام دراستهاده
از توابع رياضي نظیر چند جملهايهاي دو بعدي ،سه
بعدي و رشنال مشخصشدن شکل بهینه و ترم هاي مو ر
از اين توابع براي ارتباط بین تصوير و زمین است شکل
بهینه از چندجملهايها وابیته به هندسه تصويربرداري،
توپوگرافي منطقه موردپوشش ،تعداد و توزيع نقاط کنترل
ميباشد از الگوريتم ژنتیک براي بررسي تا یر وجود يا
عدم وجود ترمهاي مختلف در چندجملهايهاي اين توابع
و يافتن مو رترين آنها استهاده ميگردد براي اين منظور
از يک کروموزوم باينري که به شکل رشتهاي از صهر و
يکهاست استهاده ميشود ،بهگونهاي که عدد صهر بیانگر
عدم دخالت ترم موردنظر و عدد يک به معناي وجود آن
ترم ميباشد در فرآيند الگههوريتم ژنهتیک کروموزوم
بهینه که نشان دهندهي بهترين ترمهاي چندجملهههههاي
است ،بهدست ميآيهههد[ ]25طي اين فرايند مقدار
ضرايب ترمها نیز بهروش کمترين مربعات تعیین ميگردد
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از نقاط کنترل زمیني و مختصات تصويري آنها براي
ميگردد
برقراري ارتباط بین تصوير و زمین استهاده
در فرآيند بهینهسازي با الگوريتم ابتدا يک جمعیت اولیه از
کروموزوم ها تشکیل و مقدار ضرايب به وسیلهي نقاط
کنترل و به روش کمترين مربعات محاسبه ميگردد و با
استهاده از نقاط چک مقدار باقیمانده به دست ميآيد
بنابراين با بهکارگیري نقاط کنترل و چک و تابع هدف،
کروموزوم بهینه شکل ميگیرد در پايان پس از اتمام
فرآيند بهینهسازي ،توسط مجموعه نقاط چک ديگري که
در فرآيند بهینه سازي دخالت نداشتهاند ،کروموزوم به-
دست آمده مورد ارزيابي قرار ميگیرد بهعبارت ديگر در
فرآيند تعیین ضرايب مناسب چندجملهايها و توابع
رشنال با الگوريتم ژنتیک عالوهبر نقاط کنترل ،دو دسته
نقطه چک بهکارميرود که يک دسته در فرآيند بهینه-
سازي بههمراه نقاط کنترل براي يافتن کروموزوم بهینه
بهکاررفتهاست و در اصطال به آن نقاط چک الگوريتم
ژنتیک 3ميگويند ) (GACPsو دسته دوم ،نقاط چک
میتقلي است که درپايان براي ارزيابي کروموزوم نهايي
مورد استهاده قرار ميگیرد و به آن نقاط چک میتقل2
ميگويند ).(ICPs
براي بهینهسازي توابع از يک الگوريتم ژنتیک باينري
استهاده شده که براي هر متغیر(ژنوم) يک بیت
درنظرگرفته شده است که شامل اعداد  0و  3به معناي
وجود يا عدم وجود ترم موردنظر ميباشد و از روش تلهیا
تک نقطهاي براي تلهیا کروموزومها استهاده شده است
نرخ جهش برابر با  0/35و تعداد نیلها برابر  800نیل
ميباشد که هر نیل شامل  20کروموزوم است تعداد 30
نقطهي کنترل زمیني ( )GCPsو  32نقطه چک در فرايند
الگوريتم ژنتیک ) (GACPsبهمنظور يافتن بهینهترين
شکل توابع و برآورد مقدار ضرايب مورد استهاده قرار
گرفتهاست و در پايان از  33نقطهي چک میتقل از فرآيند
بهینهسازي ) (ICPsبراي ارزيابي کروموزوم نهايي بدست
آمده استهاده شده است در پايان میزان باقیمانده در
حالت معمول مدلها بر روي دو دسته نقطه چک
( )GACPsو ( )ICPsتحت عنوان نقاط چک  )ChC-1( 3و
نقاط چک  )ChC-2( 2در جدول  33نمايش داده شده
است
۱ GA Check Points
۲ Independent Check Points

هندسی تصاویر ماهوارهای

۱ Artificial Neural Network
۲ Training Points
۳ Validation Point
٤ Testing Point

شکل -4شبکه عصبي پرسپترون مورد استهاده در مدلیازي هندسي
تصوير Worldview-2

 -6ارزیابی نتایج
در اين مطالعه انواع روشهاي مدلیازي تجربي و
فیزيکي نظیر توابع چندجملهاي دو بعدي و سه بعدي،
توابع رشنال ،روش  ،TPSروش مدل پارامتر مداري و نیز
استهاده از ضرايب  ، RPCبا هدف ارزيابي دقت آنها در
تصوير به کار رفته است
توابع رشنال به شدت وابیته به توزيع و تعداد نقاط
کنترل زمیني هیتند بنابراين ترکیبات مختلف نقاط
کنترل و چک براي به دست آوردن ضرايب اين توابع و
مدلیازي در نظر گرفته شده است از نقاط کنترل به
منظور تخمین ضرايب و از نقاط چک به منظور ارزيابي
مدل ايجاد شده و ضرايب بدست آمده استهاده گرديده و
باقیماندهها در نقاط چک و نقاط کنترل که نشان دهنده
دقت هندسي مدلیازي ميباشد ،بیان شده است با تغییر
تعداد ترمها و همننین تغییر در ترکیب نقاط مطابا
جدول  2و  3میزان باقیماندهها در نقاط کنترل و چک
تغییر مييابد بهترين نتايج بدست آمده در هرترکیب که
داراي کمترين باقیمانده ميباشند ،در جدول  3نشان داده
شده است و ترمي را که در آن ترم ،تابع رشنال به بهترين
شکل ممکن (داراي حداقل باقیماندهها) به مدلیازي
پرداخته است نیز بیان گرديده است مقدار باقیمانده در
نقاط چک در ترکیب  ، 2با  33نقطه کنترل و  22نقطه
چک ،کمترين میزان است تعداد مناسب نقاط چک و
کاهش تعداد نقاط کنترل آن در اين ترکیب نیبت به
ترکیب شماره  ،3نتیجه قابل اعتمادتري را رقم ميزند در
جدول  2جزئیات نتايج حاصل از تصحیح هندسي با توابع
رشنال و ترکیب نقاط  33-22نشان داده شده است
اس

شبکههاي عصبي مصنوعي 3روشهايي هیتند که بر
اساس ساختمان مغز انیان سازمان يافتهاند و رفتارهايي از
خود نشان ميدهند که مشابه آن در کارکرد مغز انیان
وجود دارد و يا آنکه قابل تهییر به يکي از رفتارهاي آدمي
است بررسيها نشان ميدهد که اين شبکهها قابلیت
يادگیري ،يادآوري ،فراموشکردن ،استنتاج ،شناخت الگو،
طبقهبندي اطالعات و بییاري ديگر از مهارتهاي مغز
انیان را دارند[ ]7،33به منظور مدلیازي هندسي تصوير
با شبکههاي عصبي مصنوعي از يک شبکه پرسپترون سه
اليه با الگوريتم پس انتشار خطا و آموزش به روش
 Marquarlt-Levenbergاستهاده شده است همانگونه که
در شکل  4نشان داده شده است ،اين شبکه شامل يک
اليه ورودي ،يک اليه میاني و يک اليه خروجي است و
اليه ورودي شامل سه نرون متناظر با دادههاي سه بعدي
زمیني  Y ،Xو  Zو اليه خروجي متناظر با مختصات
تصوير  r,cو اليه میاني با تعداد نرونهاي مختلف در نظر
گرفته ميشوند[ ]3به منظور آموزش شبکه  %55نقاط
( 33نقطه) با عنوان نقاط آموزش 2همانند نقاط کنترل و
 %20از نقاط ( 32نقطه) به عنوان نقاط اعتبارسنجي3
همانند نقاط چک به کار رفته است و در نهايت  %25از
نقاط نیز به عنوان نقاط چک میتقل که در فرآيند آموزش
استهاده نشدهاند براي تیت 4و آزمون شبکه به کار گرفته
شده است ديگر تنظیمات به کار رفته در فرآيند آموزش
عبارتند از:
تعداد اپکهاي آموزش3000 :
حد باالي گراديان3000 :
حد پايین گراديان3000 e-10 :
محدوده تغییرات  µبین  00003تا  3000 e+10در نظر
گرفته شده است سیگنال خطا نیز بر مبناي میزان
باقیمانده تشکیل گشته است و اصال وزنها براي رسیدن
به مقدار مينیمم باقیمانده صورت ميگیرد.
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 -2-5استفاده از شبکههای عصبی در مدلسازی

ارزيابي جامع مدلسازي هندسي تصاوير ماهوارهاي  Worldview-2با

جدول -2نتايج حاصل از تصحیح هندسي تصوير  Worldview-2با استهاده از تابع رشنال و ترکیب نقاط 33-22
باقیمانده در نقاط چک
بر حسب پیکسل

باقیمانده در نقاط کنترل

RMS

y RMS

33/23

33/22

0/52

3/34

3/33

0/33

3/33

3/33

3/77

0/33

2/24

x RMS

RMS

y RMS

30/23

30/23

0/33

3/32

0/58

2/37

0/53

x RMS
3
)(Projective
4
)(DLT
5

2/5

2/48

0/43

2/35

2/53

0/57

3

2/44

2/42

0/35

2/57

2/54

0/48

8

0/88

0/33

0/33

0/38

0/75

0/47

7

0/84

0/38

0/32

0/33

0/74

0/48

3

0/83

0/33

0/33

0/32

0/74

0/48

30

0/83

0/35

0/34

0/32

0/74

0/48

33

0/84

0/37

0/33

0/77

0/72

0/43

32

0/83

/34

0/33

0/3

0/73

0/43

33

0/33

0/33

0/30

0/75

0/70

0/43

34

0/72

0/88

0/30

0/33

0/83

0/43

35

3/04

0/73

0/55

0/78

0/87

0/33

33

0/34

0/75

0/42

0/78

0/88

0/43

38

0/34

0/70

0/50

0/78

0/87

0/4
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جدول -3نتايج حاصل از مدلیازي با توابع رشنال
نوع مدل :تابع رشنال
ضریب

جدول -4نتايج حاصل از مدلیازي با توابع چند جملهاي دوبعدي
نوع مدل :چند جملهای دو بعدی

باقیمانده بر حسب پیکسل

باقیمانده بر حسب پیکسل

سری نقاط

نقاط چک

نقاط کنترل

3

0/74

0/3

3

34

0/33

0/33

2

3

0/33

0/34

3

3

7

3/53

0/37

4

3

7

3/50

0/73

5

2

با مراجعه به جدول  2مشخص است که با وجود اعمال
تصحیح پروژکتیو بر روي تصوير به علت وجود نوعي خطا
در مقدار  yتصوير ،میزان باقیمانده در مولهه  xمناسب اما
در مولهه  yبییار باال است و با اعمال تابع رشنال تا ترم ،4
مقدار اين خطا به شدت کاهش يافته و در ترم  7به مقدار
کمتر از يک پیکیل ميرسد و در ترم  34کمترين میزان
باقیمانده براي نقاط چک وجود دارد همانگونه مشخص
است ا ر اضافه شدن اين ترم ها در مولهه  xناچیز بوده و
بیشتر باعث کاهش خطا در مولهه  yگرديده است

34

بر حسب پیکسل

ضریب

سری نقاط

درجه

نقاط چک

نقاط کنترل

4

0/34

3/07

3

3

0/34

3/33

2

3/05

3/32

3

3/33

3/02

4

3/34

3/08

5

جدول -5نتايج حاصل از مدلیازي با توابع چند جملهاي سهبعدي
نوع مدل :چند جملهای سه بعدی
باقیمانده بر حسب پیکسل

سری نقاط

درجه

نقاط چک

2

0/7

2

0/7

2

2

0/33

3

2

3/35

4

2

2/43

5

3

نوع مدل :روش TPS
باقیمانده بر حسب پیکسل

سری نقاط

نقاط چک

نقاط کنترل

3/54

0

3

3/8

0

2

3/42

0

3

3/35

0

4

2/00

0

5

جدول -8نتايج حاصل از مدلیازي به روش پارامتر مداري
نوع مدل :روش مدل پارامتر مداری

سری

باقیمانده بر حسب پیکسل

نقاط

نقاط چک

نقاط کنترل

2/73

2/33

3

3/73

3/07

2

2/47

2/38

3

3/04

2/45

4

3/05

3/83

5

اس

نتايج حاصل از تصحیح هندسي تصوير و مدلیازي با
استهاده از چندجملهاي دو بعدي و سهبعدي در جدول  4و
 5بیان شده است در اين مدلها ،بهترين نتیجه با سري
نقاط  3و  2حاصل گشته است همننین تصحیحات با
درجات مختلف صورت گرفته است در چندجملهاي دو
بعدي در اکثر ترکیبات بهترين نتیجه در درجه سوم و در
چندجملهاي سه بعدي نیز در تمامي ترکیبات بهترين
نتیجه در درجه دوم حاصل گشته است
در تصحیح هندسي با استهاده از مدل  TPSبه عنوان
يکي از معروفترين مدلهاي توابع پايهاي به دلیل عدم
استهاده از روش کمترين مربعات و حل دستگاه بدون
درجه آزادي ،هیچگونه باقیمانده اي براي نقاط کنترل
وجود ندارد ،لذا باقیماندهها فقط براي نقاط چک قابل بیان
است جدول  3باقیمانده در نقاط چک را در تصحیح
هندسي به روش  TPSنشان ميدهد در اين روش
کمترين باقیمانده در ترکیب  3حاصل شده است که مقدار
آن برابر  3/42پیکیل ميباشد.
در تصحیح هندسي با مدل فیزيکي نیز از مدل پارامتر
مداري موجود در نرم افزار ( PCIمدل  )Toutinاستهاده
شده است در ماهواره  Worldview-2موقعیتهاي
سنجنده در زمان  (X0, Y0, Z0)t ، tو زمان (X0, ، t+Δt
 Y0, Z0)t+Δtتوسط  ، DGPSبا دقت باال در سهییتم
مختههصات  WGS 84اندازهگیري ميشوند زوايهههاي

۱ ephemeris
۲ attitude
۳ Rational Polynomial Coefficient
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جدول -3نتايج حاصل از مدلیازي با تابع

TPS

دوران مربوط به سههنجنده  (ω, φ, k)tو  (ω,φ, k)t+Δtتوسط
رديابهاي ستارهاي و  IMUاندازهگیري ميگردد اين
دادهها در ماهواره  Worldview-2در قالب دو فايل افمريد3
و وضعیتي 2ميباشند ( ).eph, .attو از اين دو فايل براي
مدلیازي مداري استهاده ميگردد جدول  8نتايج حاصل
از اين روش را بر روي نقاط کنترل و چک در ترکیبات
مختلف نقاط نشان ميدهد همانگونه که در جدول 8
نشان داده شده ،با کاهش نقاط کنترل در اين مدل دقت
میطحاتي کاهش مييابد که به دلیل عدم دسترسي به
مقادير دقیا پارامترهاي مداري و تقريبي بودن اين مقادير
ميباشد ،در نتیجه هر چند که بصورت تئوري اين روش
بايد با تعداد کمي نقطه کنترل نیز به دقت برسد اما
تقريبي بودن پارامترهاي ارائه شده در فايلهاي همراه
تصوير سبب افزايش نقاط کنترل مورد نیاز و کاهش دقت
گشته است به همین دلیل از نقاط کنترل اضافي براي
جبران تقريبي بودن پارامترها استهاده ميگردد بهترين
نتیجه در اين نوع مدلیازي با استهاده از نقاط ترکیب دوم
بدست آمده است.
همانگونه که در قیمت ( )2-4بیان گرديد يک حالت
استهاده از توابع رشنال به صورت زمین میتقل ميباشد
در حالت زمین میتقل ،میئله ترفیع براي محاسبه
ضرايب توابع رشنال ،با استهاده از پارامترهاي فیزيکي
سنجنده بدون نیاز به نقاط کنترل زمیني حل ميشود و
سپس ضرايب محاسبه شده (ضرايب  3)RPCبه صورت
فايل همراه با تصوير براي کاربران ارسال ميشود بنابراين
از اين روش زماني استهاده ميشود که نقطه کنترلي از
منطقه نداريم يا تعداد آن بییار کم ميباشد .جدول  7و 3
و  30نتايج حاصل از استهاده از ضرايب  RPCرا نشان مي-
دهد
همننین نتايج بدست آمده از اين روش ،با روش
پارامتر مداري و مدلیازي توابع رشنال به روش زمین
وابیته (وابیته به نقاط کنترل) مقايیه گرديده است.
نتايج موجود در جداول بر حیب متر بیان گشتهاند.
همانگونه در جداول  7و  3و  30مشخص شده است در
صورتي که تعداد نقاط کنترل کم باشد يا نقطه کنترلي
موجود نباشد استهاده از ضرايب  RPCنیبت به روشهاي

ارزيابي جامع مدلسازي هندسي تصاوير ماهوارهاي  Worldview-2با

ناوبري و مدلهاي فیزيکي کمتر از سه متر شده است اين
نتیجه همننین نشاندهنده دقت باالي دادههاي ناوبري
ارائه شده در اين ماهواره نیبت به ماهوارههاي ديگر مانند
آيکونوس است از روش  RPCدر مناطقي که نقشهاي از
مناطا تاکنون تهیه نشده و نقطه کنترل به تعداد کافي و
دقت مناسب موجود نميباشد استهاده ميگردد با افزودن
يک نقطه کنترل ،دقت به مقدارقابل مالحظهاي بهبود
يافته ،برابر  3/53متر ميگردد روش پارامتر مداري نیز
وابیتگي به تعداد و توزيع نقاط کنترل ندارد و در صورت
داشتن تعداد کم نقاط کنترل ،دقت اين روش بیشتر از
روشهاي تجربي مانند تابع رشنال است اما همانطور که
بیان شد پارامترهاي موجود در فايلهاي همراه تصوير
تقريبي بوده و در نتیجه در اين مطالعه ترکیبات مختلف
نقاط کنترل در روش پارامتر مداري ،نتايج متهاوتي را
بدست داده است

ديگر به نتايج بهتري ميانجامد به طوري که با يک يا دو
نقطه کنترل ميتوان به دقت بییار بااليي دست يافت در
حالي که در دو روش مدل پارامتر مداري و تابع رشنال به
ترتیب به حداقل  4و  5نقطه کنترل مورد نیاز ميباشد
عالوه بر اين در حالت بدون نقطه کنترل ،مقدار RMSE
در  57نقطه چک (که تعداد نقاط چک زياد ميباشد و
قابلیت اعتماد به نتايج نیز باالتر است) مقدار بییار
مطلوبي برابر  2/35متر گشته است يعني دقت تصوير ارائه
شده به صورت خام و بدون استهاده از هیچ نقطه کنترلي،
برابر  2/35متر است که نتیجه به دست آمده با ادعاي
شرکت سازنده ماهواره مطابقت دارد زيرا بر اساس ادعاي
شرکت سازنده ،دقت تعیین موقعیت تصاوير ماهوارهاي
 Worldview-2تنها با استهاده از اطالعات ناوبري نظیر
دادههاي  GPSو ژيروسکوپ و غیره کمتر از سه متر مي-
باشد که در اين مطالعه نیز در حالت بدون نقطه کنترل و
تنها با استهاده از ضرايب  RPCبه دست آمده از دادههاي

جدول -7نتايج حاصل از مدلیازي به روش
باقیمانده در نقاط چک بر حسب متر

RPC

تعداد

تعداد

باقیمانده در نقاط کنترل بر حسب متر

xy RMS

y RMS

x RMS

xy RMS

y RMS

x RMS

چک

کنترل

2/35

3/33

2/45

----

----

----

57

0

3/53

3/47

0/5

0/52

0/38

0/43

58

3

3/53

3/5

0/3

0/5

0/24

0/44

53

2

3/53

3/5

0/3

0/43

0/4

0/23

55

3

3/33

3/53

0/23

0/57

0/4

0/43

54

4

3/53

3/53

0/33

0/58

0/4

0/43

53

5

3/58

3/54

0/3

0/58

0/44

0/33

52

3

جدول -3نتايج حاصل از مدلیازي به روش پارامتر مداري
تعداد

تعداد

باقیمانده در نقاط چک بر حسب متر

باقیمانده در نقاط کنترل بر حسب متر

xy RMS

y RMS

x RMS

xy RMS

y RMS

x RMS

چک

کنترل

23/54

3/5

22/33

0

0

0

54

4

3/37

4/78

4/33

0/45

0/33

0/43

53

5

3/35

3/55

0/75

0

0

0

52

3

جدول -30نتايج حاصل از مدلیازي با تابع رشنال
باقیمانده در نقاط چک بر حسب متر

باقیمانده در نقاط کنترل بر حسب متر

xy RMS

y RMS

x RMS

xy RMS

80/35

80/35

0/74

0

0

33/02

33

0/84

3/35

3/35

نتايج حاصل از بهینهسازي با الگوريتم ژنتیک در
جدول  33تنظیم گرديده است که شامل نتايج به دست-
آمده بر حیب پیکیل براي چندجملهايهاي دوبعدي ،سه
33

y RMS

تعداد

تعداد

چک

کنترل

0

53

5

0/07

52

3

x RMS

بعدي و تابع رشنال ميباشد که در هر تابع درجات مختلف
از چندجملهايها بهینهسازي شدهاند و نتايج حاصل از
بهینهسازي توابع و روش معمول (با در نظر گرفتن تمامي

ترمها) بیان شده است با افزايش درجات تعداد متغیرها
افزايش مييابد و بايد تعداد بیتهاي بیشتري را براي هر
کروموزوم درنظرگرفت و اين موجب ميشود الگوريتم
زمان بیشتري را براي به دستآوردن نتايج صرف کند از
آنجايي که الگوريتم ژنتیک از يک فرآيند تصادفي در ايجاد

جدول -33نتايج بدست آمده از بهینهسازي مدلهاي تجربي با الگوريتم ژنتیک در  30نقطه کنترل 32 ،نقطه چک الگوريتم ژنتیک 33 ،نقطه چک میتقل
میزان باقیمانده به روش معمول

میزان باقیمانده حاصل از بهینه سازی

(بدون استفاده از الگوریتم ژنتیک)

مدل با الگوریتم ژنتیک

بر حسب پیکسل

تعداد

بر حسب پیکسل

RMS in
ChC-2
3/03

RMS in
ChC-1
3/34

RMS in
)ICP (ChC-2
3/53

متغیر

نوع مدل

RMS in
)GACP (ChC-1
5

32

چندجملهاي دو بعدي درجه دو

3/32

3/33

3/03

3/25

20

چندجملهاي دو بعدي درجه سه

3/03

3/72

3/00

3/37

30

چندجملهاي دو بعدي درجه چهار

3/00

3/28

3/33

3/02

20

چندجملهاي سه بعدي درجه دو

3/35

3/00

0/35

0/37

40

چندجملهاي سه بعدي درجه سه

2557

3735

0/37

3/03

80

چندجملهاي سه بعدي درجه چهار

3/8

3/37

0/33

3/02

23

تابع رشنال درجه دو

87

34

0/35

0/33

53

تابع رشنال درجه سه

شکل  -5نمودار فرآيند بهینهسازي و يافتن جواب بهینه توسط
الگوريتم ژنتیک

از مقايیهي نتايج مي توان دريافت که الگوريتم ژنتیک
توانايي استخراج ترمهاي بهینه در تمامي مدلها
چندجملهاي دوبعدي ،سهبعدي خصوصا توابع رشنال را
دارد به گونه اي که مقدار باقیمانده براي نقاط چک

اس

در نمودار  5فرآيند بهینهسازي الگوريتم ژنتیک در
 800نیل نشان داده شده است در اين نمودار میزان
هزينه متوسط و حداقل هزينه در فرآيند اجراي الگوريتم
نشان داده شده است و سعي گرديده است گوناگوني
جمعیت به گونهاي باشد که انعطاف الگوريتم براي بهینه-
سازي افزايش يابد

میتقل ) (ICPsبا استهاده از الگوريتم ژنتیک نیبت به
روشهاي معمول کاهش مييابد در چند جملهايهاي دو
بعدي درجه  2به دلیل کم بودن تعداد متغیرها در فرآيند
بهینهسازي با الگوريتم ژنتیک نتیجه مناسبي حاصل نشده
است با افزايش درجه و تعداد ترمها و با به کارگیري
الگوريتم ژنتیک مقادير باقیمانده کاهش يافته و در درجه
چهارم به کمترين مقدار خود ميرسد که به مقدار 3/00در
واحد پیکیل ميرسد
در روش معمول نیز با افزايش درجات کاهش مقدار
باقیماندهها را خواهیم داشت که در کمترين مقدار خود
برابر  3/03در واحد پیکیل است که به نتیجه به دست
آمده از ژنتیک بییار نزديک است با به کارگیري الگوريتم
ژنتیک در توابع چندجملهاي سه بعدي مي توان به دقت
مناسب-زير پیکیل -دست يافت با استهاده از الگورتیم
ژنتیک تا درجههه سوم مقدار باقیمانههدهها تقريبا برابهههر
ميباشد و در مقايیه با روشهاي معمول در تمامي
درجات ،مقدار باقیمانده حاصل از ژنتیک ،بیهههیار کمتر
است در روش معمهول ،تصههحیح هندسي بهههها
چندجملهايهاي سه بعدي با افزايش درجه تا مرتبه سوم
مقدار باقیماندهها در نقاط چک میتقل کاهش نمييابد و
درجه سوم با يک میئله ناپايدار روبرو ميشويم درحالي
38
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جمعیت اولیه استهاده ميکند و بهتدريج آن را بهبود مي-
بخشد در هر بار اجرا مقادير باقیمانده متهاوت ميباشد
بنابر اين در جدول  33کمترين مقادير باقیمانده که از 30
بار اجراي الگوريتم بهدست آمده است درنظرگرفته شده-
است

ارزيابي جامع مدلسازي هندسي تصاوير ماهوارهاي  Worldview-2با

که با استهاده از الگوريتم ژنتیک جواب مناسبي حاصل
شده است و ديگر مشکل پايداري مطر نميباشد
در توابع رشنال نیز ،استهاده از الگوريتم ژنتیک نیبت
به روشهاي معمول به نتايج بهتري منجر ميگردد و قابل
مقايیه با روشهاي معمول ميباشد در توابع رشنال،
بهترين دقت در درجه دوم حاصل شده است از مقايیه
بهترين نتايج بدست آمده با الگوريتم ژنتیک در نقاط چک
میتقل( )ICPsو روشهاي معمول در درجات مختلف
توابع ،ميتوان به اين نتیجه دست يافت که نتايج حاصل از
روش الگوريتم ژنتیک در نقاط چک میتقل داراي دقت
باالتري نیبت به روشهاي معمول هیتند و بهترين

نتیجه از بهینهسازي تابع رشنال درجه دو با الگوريتم
ژنتیک حاصل شدهاست عالوه بر اين با توجه به نزديکي
نتايج تابع رشنال بهینه شده با توابع چندجملهاي سه
بعدي بهینه شده استهاده از توابع چندجملهاي سه بعدي
مقرون به صرفه تر است زيرا توابع چندجملهاي سه بعدي
نیبت به توابع رشنال تعداد متغیر کمتري دارند و درجه
آزادي باالتري در سرشکني کمترين مربعات را ايجاد مي
کند عالوه بر اين معادالت سادهتري را تشکیل مي دهند
درحالي که توابع رشنال از تقییم دو چندجملهاي به
دست ميآيند که با تعداد متغیرهاي بیشتر و درجه آزادي
کمتر داراي ماتريس طراحي پینیدهتري نیز هیتند

جدول -32نتايج بدست آمده از مدلیازي به روش شبکههاي عصبي با  33نقطه آموزش،
 32نقطه اعتبار سنجي 35 ،نقطه چک يا تیت
میزان باقیمانده حاصل از مدلسازی با شبکههای عصبی پرسپترون
بر حسب پیکسل

RMS in
Testing Points
0/73

RMS in
Validation Points
3/33

RMS in
Training Points
3/03

2

3/73

3/38

3/00

3

0/83

0/53

0/47

4

3/35

2/34

0/57

5

2/35

3/03

0/78

3

2/43

2/35

0/25

8

32/04

3/73

0/33

7

3/05

3/33

0/23

3

3/5

3/38

0/33

30

نتايج حاصل از مدلیازي هندسي تصوير به روش
شبکههاي عصبي مصنوعي با تنظیمات ذکر شده در باال در
جدول  32تنظیم گرديده است که شامل میزان باقیمانده-
ها براي نقاط آموزش ،نقاط اعتبارسنجي و نقاط تیت
ميباشد با تغییر تعداد نرونها از يک نرون تا  30نرون
میزان باقیماندهها دچار تغییر ميشود البته در حالتي که
در اليه میاني از يک نرون استهاده ميشود نتیجه مناسبي
حاصل نميشود بنابراين از بیان آن در جدول صرف نظر
گرديده است مبناي ارزيابي نتايج ،میزان باقیمانده در
نقاط تیت به عنوان نقاط چک میتقل ميباشد همانگونه
که از جدول  32مشخص است بهترين نتیجه-داراي
کمترين باقیمانده -در شبکهاي با تعداد  4نرون در اليه
میاني به دست آمده است مقدار باقیمانده در شبکهاي
داراي  4نرون در اليه میاني در نقاط تیت برابر 0/83
پیکیل ميباشد که قابل مقايیه با نتايج به دست آمده از
37

تعداد نرون

روشهاي معمول است نتايج نشان ميدهد که شبکههاي
پرسپترون با يک اليه میاني و با تعداد نرون مناسب قادر
به مدلیازي هندسي تصاوير ماهوارهاي Worldview-2
هیتند با استهاده از اين مدلها ميتوان به دقت بییار
مناسب-زير پیکیل -در نقاط آموزش ،اعتبارسنجي و
تیت دست يافت

 -7نتیجهگیری
در اين مقاله از روشهاي مختلف مدلیازي به منظور
تصحیح هندسي تصوير ماهوارهاي  Worldview-2استهاده
گرديد همننین ا ر تعداد و توزيع نقاط کنترل و چک در
میزان دقت مدلیازي مورد بررسي قرار گرفت براي اين
منظور  5ترکیب مختلف از نقاط کنترل و چک در نظر
گرفته شد و هر يک از روشهاي معمول مدلیازي با در

جدول  -33نتايج حاصل از روشهاي مختلف مدلیازي هندسي با
ترکیبات مختلف نقاط کنترل وچک در تصوير Worldview-2
مقدار باقیمانده
ضریب

در نقاط چک
برحسب پیکسل

ترکیب نقاط
چک-کنترل

روش مدلسازی

34

0/37

33-22

تابع رشنال

3

0/34

33-22

چند جملهاي دو بعدي

2

0/7

33-22

چند جملهاي سه بعدي

-----

3/42

23-23

-----

3/73

33-22

TPS
مدل پارامتر مداري
)(Toutin

اس

به طور کلي ميتوان نتايج زير را جمعبندي نمود:
 -3از جدول  33ميتوان نتیجه گرفت که مقدار
باقیمانده در صورت استهاده از تابع رشنال با ترکیب 33
نقطه کنترل و  22نقطه چک به کمترين مقدار خود مي-
رسد به عبارت ديگر توابع رشنال در صورت داشتن تعداد
و توزيع مناسب نقاط کنترل و چک ،بهترين نتیجه را براي
مدل بدست ميدهد ،بلکه پخش هندسي و توزيع نقاط
بییار مهمتر از تعداد نقاط ميباشد و تغییر در تعداد و
توزيع نقاط کنترل و چک بر دقت مدلیازي ا ر ميگذارد
در اين مقاله در روشهاي مختلف مدلیازي ،ترکیب نقاط
بصورت  33نقطه کنترل و  22نقطه چک و همننین
ترکیب  23نقطه کنترل و  23نقطه چک بهترين ترکیب
براي مدلیازي ميباشد در حالي که در ترکیب سري نقاط
 3با وجود تعداد نقاط کنترل بیشتر ( 42نقطه کنترل)
لزوما دقت باالتري در مدلیازي بهدست نميدهد ،بلکه ا ر
توزيع نقاط بییار مهمتر از تعداد ميباشد به طور کلي
ضمن در نظر گرفتن تعداد مناسب نقاط کنترل ،توزيع
نقاط نیز بايد براي دستیابي به مدلیازي دقیاتر در نظر
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نظر گرفتن توزيع مختلف نقاط در مدلیازي تصوير مورد
استهاده قرار گرفت در جدول  33بهترين نتايج حاصل از
مدلیازي در روشهاي مختلف نشان داده شده است
همننین ترکیب و توزيع نقاطي که در آن بهترين نتايج
حاصل از مدلیازي با روشهاي معمول به دست آمده
است بیان گرديده است

گرفته شود توزيع نقاط بايد به گونهاي باشد که سراسر
تصوير را پوشش دهد البته در اين مطالعه ،با کاهش نقاط
کنترل در مدل پارامتر مداري ،دقت میطحاتي کاهش
مييابد که به دلیل عدم دسترسي به مقادير دقیا
پارامترهاي مداري و تقريبي بودن اين مقادير ميباشد ،در
نتیجه هر چند که بصورت تئوري اين روش بايد با تعداد
کم نقطه کنترل نیز به دقت برسد اما تقريبي بودن
پارامترهاي ارائه شده
در فايلهاي همراه تصوير سبب افزايش نقاط کنترل مورد
نیاز و کاهش دقت گشته است به همین دلیل از نقاط
کنترل اضافي براي جبران تقريبي بودن پارامترها استهاده
ميگردد
 -2در حالتي که تعداد نقاط کنترل بییار کم باشد،
استهاده از ضرايب  RPCو روش پارامتر مداري نتیجه
بهتري را نیبت به مدلهاي تجربي نتیجه ميدهد و در
صورت فقدان نقطه کنترل ،تنها به روش  RPCميتوان
مدلیازي را انجام داد
 -3با استهاده از الگوريتم ژنتیک ميتوان
چندجملهايهاي دوبعدي ،سهبعدي و توابع رشنال را
بهینه نمود و ترمها و ضرايب مناسب را استخراج نمود
همانگونه که در جدول  33نشان داده شده است با بهینه
سازي توابع رشنال با الگوريتم ژنتیک نتايج حاصل نیبت
به حالت معمول آن بهبود بییاري يافته است به گونهاي
که مقدار آن برابر  0/33پیکیل گشته است در حالي که
در حالت معمول برابر  3/8پیکیل ميباشد اين کاهش هم
در نقاط چک میتقل و هم در نقاط چک به کار رفته در
فرآيند الگوريتم ،نیبت به روشهاي معمول ديده ميشود
 -4شبکههاي پرسپترون با يک اليه میاني و با تعداد
نرون و همننین روش اموزش مناسب قادر به مدلیازي
هندسي تصاوير ماهوارهاي  Worldview-2هیتند با
استهاده از اين مدلها ميتوان به دقت بییار مناسب-زير
پیکیل -در نقاط آموزش ،اعتبارسنجي و تیت دست
يافت
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