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روشهای فراابتکاری بهطور گستتردهای در تعیین ستاتتار بهینه مدل توابع کسری استفاده میشوند .در این روشها با حذف تعدادی از ضرایب
توابع کستری ،صتتت تحتتیح هندستی تحاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک باال را افزایش میدهند .روشهای مذکور برای تعیین مقادیر ضرایب
توابع کستری ،از روش کمترین مربعات برمبنای تعدادی نقطهی کنترل زمینی استتفاده میکنند .به دلیل هزینهبر بودن استفاده از نقاط کنترل
زمینی ،مستتهله استتتفاده از نقاط کنترل زمینی متدود ،به چالش تی جدی در پژوهشهای جدید تبدیل شتتده استتت .ازآنجاکه تابع ستتازگاری در
روشهای فرا ابتکاری تود تابعی از تعداد نقاط کنترل زمینی استت ،در این مطالعه ،یک پیکربندی جدید و صتتیح از الگوریتم بهینهسازی توده
ذرات برای یافتن تعداد ضترایب توابع کستری بهینه در شترایط استفاده از تعداد نقاط کنترل متدود تتت عنوان الگوریتم بهینهسازی گسسته-
باینری توده ذرات برای مدل توابع کسری ) (DBPSORFMارائه شده است .با تکیه بر این اصل که حداکثر تعداد ضرایب موجود در ساتتار توابع
کسری دوبرابر تعداد نقاط کنترل است ،در شرایط استفاده از نقاط کنترل با تعداد متدود ،یا به عبارتی تعداد کمتر از  31نقطه ،نمیتوان تمامی
 18ضتریب ممکن را در ساتتار توابع کسری دتیل کرد .ازاینرو در روش پیشنهادی به جای استفاده از شکل مرسوم ذرهها با مقادیر باینری ،از
ذرهای با یک بخش گستستته و یک بخش باینری استتفاده شده است .تعداد بیتهای هر ذره در این الگوریتم چهار برابر تعداد نقاط کنترل است
که نیمی از آنها به بخش گستسته و نیم دیگر به بخش باینری اتتحاص دارند .بخش گسسته شامل شماره ضرایب توابع کسری و بخش باینری
با دارا بودن مقادیر صتفر و یک ،حضور یا عدم حضور ضریب متناظر در بخش گسسته را در ساتتار توابع کسری نشان میدهد .ایدهی اصلی این
پژوهش تعریف ساتتار گسسته-باینری الگوریتم فراابتکاری توده ذرات در مسهله مدل توابع کسری است .این روش از طرفی با ذات الگوریتمهای
فرا ابتکاری ستازگار بوده و از طرف دیگر با کاهش قابلتوجه فضتای جستتجو به بهبود نتایج میانجامد .روش پیشتنهادی برروی انواع مختلفی از
دادهها با قدرت تفکیک باال آزمایش شتتد که نتایج پژوهش حاکی از برتری روش پیشتتنهادی در مقایستته با رویکرد متداول در الگوریتمهای فرا
ابتکاری موجود بود.
کلیدواژهها :مدل توابع کسری ،الگوریتم بهینهسازی توده ذرات ،نقاط کنترل زمینی متدود.
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*نویسنده مکاتبه کننده :اصفهان ،تیابان هزار جریب ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده عمران و حمل و نقل ،گروه نقشه برداری.
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روشهای تخمین RPCها ،توابع کسری به دو دسته
مدلهای زمین-مستقل 0و مدلهای
تقسیم میشوند ] .[1۳در مدلهای زمین-مستقل
RPCها با استفاده از اطالعات جانبی که بهوسیلهی
سیستم ناوبری اینرشیال ،6گیرندههای سیستم تعیین
موقعیت جهانی ) (GPS1بر روی سنجنده ،و دوربین-
های نجومی 8تخمین زده میشوند .در مدلهای زمین-
وابسته که تمرکز اصلی این پژوهش بر روی آنهاست،
ضرای  RPCبا استفاده از تعدادی نقطهی کنترل ،که
بهطور مناسبی در سطح تصویر توزیع شدهاند ،بهدست
میآیند .وجود تعداد باالی ضرای در این مدلها که
همبستگی شدیدی نیز بین آنها وجود دارد ،باعث
رخداد پدیده بیشبرازش 1میشود و تعیین ضرای
توابع کسری را به مسألهای بدوضع 14تبدیل میکند
] .[11راهکارهای مختلفی برای حل این مسئله در
پژوهشهای مختلف ارائه شده است.
از متداولترین راههای حل این مسأله استفاده از روش
پایدارسازی است که بدون حذف ضرای سعی در حل
پدیده بیشبرازش دارند .یکی از رایجترین این روشها
تیخونوف میباشد ] .[18در این روش مقدار پارامتر
پایدارسازی که از اهمیت باالیی در نتایج نهایی
برخوردار است ،از طریق منحنی  Lو با استفاده از نقا
کنترل متعدد به دست میآید .استفاده از روش
بهینهسازی لونبرگ-مارکوار ت (LM) 11بهجای
بهینهسازی کمترین مربعات ،[11] 12روش تکراری
 ،[24] ICCV13سرشکنی بلوکی به روش باندل[21] 10

 -1مقدمه

زمین-وابسته۳
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High Resolution Satellite Images
Rational Function Models
3 Rational Polynomial Coefficient
2
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Train-Independent Models
Models
6 Inertial navigation system
7 Global positioning system
8 Stellar cameras
9 Overparameterization
10 Ill-posed
11 Levenberg-Marquardt
12 Least Squares
13
Iteration by Correcting Characteristic Value
14 Bundle Block Adjustment
5 Train-dependent
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گسترش روزافزون تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک
باال موسو به  HRSI1امکان مطالعهی جزئیات مکانی
سطح زمین را فراهم آورده است .این اطالعات مکانی
میتوانند در پژوهشهای مختلف سنجشازدوری از
قبیل مباحث محیطی و کشاورزی ] 3 ،2 ،1و  [0پایش
عوارض شهری ] 8 ،1 ،6 ،۳و  [1و مدیریت بحران ]،14
 12 ،11و  [13مورد استفاده قرار گیرند .علیرغم مزایای
فراوان این تصاویر ،وجود عواملی چون تغییرات موقعیت
و دوران سنجنده ،کرویت زمین و خطاهای مربو به
سنجنده ،استخراج دقیق اطالعات مکانی از این تصاویر
را با مشکل روبرو میکند ] .[10ازاینرو لزو استفاده از
تبدیلهایی مناس برای نگاشت تصویر به زمین به
شدت احساس میشود .در این میان استفاده از
مدلهای توابع کسری (RFM) 2برای برقراری ارتبا
بین فضای تصویر و فضای زمین بیش از سایر مدلها
موردتوجه قرار گرفته است ].[1۳
مدلهای توابع کسری با استفاده از چندجملهایهایی
تبدیل بین فضای تصویر به فضای زمین و بالعکس را
انجا میدهند .این مدلها که مستقل از نوع سنجنده
هستند ،بدون داشتن اطالعات مداری سنجنده تصحیح
هندسی تصویر را انجا میدهند ] .[1۳مدلهای توابع
کسری با هر نوع سیستم مختصات (از قبیل مختصات
ژئودتیک و ژئوسنتریک) و هر نوع سیستم تصویر
سازگار هستند .عالوه بر این ،به دلیل عد وجود ارتبا
ریاضی بین مختصات مداری سنجندهها و ضرای توابع
کسری ( ،)RPC3اطالعات فیزیکی سنجندهها محرمانه
میمانند ].[16
متداولترین نوع از مدلهای توابع کسری مدلهایی با
چندجملهایهایی از درجه سه هستند که در
سنجشازدور مورد استفاده قرار میگیرند .از منظر
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و روشی با ترکی  LMو تبدیل متعامد ماتریس ضرای
] [22از دیگر روشهایی هستند که بدون حذف ضرای
توابع کسری اقدا به یافتن مقادیر بهینه آنها میکنند.
اما دستهای دیگر از روشها برای یافتن ضرای توابع
کسری ،روشهای برمبنای انتخاب متغیر هستند .اساساً
لزومی براستفاده از تمامی ضرای توابع کسری وجود
ندارد که این مسأله به دلیل وجود همبستگی باالی بین
این ضرای است؛ بنابراین حذف تعدادی از آنها برای
غلبه بر مسأله بیشبرازش ضروری به نظر میرسد .بر
این اساس ،پژوهشهای متفاوتی در راستای حذف
تعدادی از این ضرای انجا گرفتهاند .حذف مستقیم
ضرای با درجه سه ] ،[23استفاده از ماتریس
پراکندگی ] [20و رگرسیونهای تودرتو ] [2۳ازجمله
روشهایی هستند که برای انتخاب ضرای بهینه مورد
ارائه شدهاند.
یکی از متداولترین راهها برای انتخاب تعدادی از
متغیرها از میان یک جمعیت بزرگ ،استفاده از نر l 0
است .علیرغم کارایی باال در انتخاب ضرای بهینه،
مسألهی بهینهسازی نر  l 0از لحاظ محاسباتی،
مسألهای سنگین با درجهی سختی 1نمایی است .برای
فایق آمدن بر این مسئله ،روشهای فرا ابتکاری ارائه
شدهاند .این روشها بهطور آگاهانه فضای جواب را
جستجو میکنند .از مهمترین روشهای فرا ابتکاری
میتوان به الگوریتمهای ژنتیک [26] (GA) 2و الگوریتم
بهینهسازی توده ذرات [21] (PSO) 3اشاره کرد .ولدان
زوج و همکاران ،در پژوهشی در سال  2441بهطور
موفقیتآمیزی از الگوریتم ژنتیک در یافتن ضرای
توابع کسری بهینه استفاده کردند ] .[16در پژوهشی
دیگر نمونهی بهبودیافتهای از الگوریتم ژنتیک توسط
جنتی و همکاران ارائه شد که در آن به هرکدا از
ضرای توابع کسری مقدار شایستگی اختصاص یافت و

Computational Complexity
Genetic Algorithm
3 Particle Swarm Optimization
2

Ground Control Line
5 Digital Elevation Model
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کروموزو های بهبودیافتهای برمبنای این مقادیر
شایستگی برای استفاده در مرحله بعد تولید شدند
] .[28این پژوهشگران در مطالعهای دیگر روشی
دانشمحور براساس الگوریتم ژنتیک ارائه دادند که در
توابع کسری بهینه در فرآیندی
آن ضرای
چندمرحلهای تعیین شدند ].[21
همانطور که ذکر شد ،الگوریتم بهینهسازی توده ذرات
از دیگر الگوریتمهای فرا ابتکاری متداول در مباحث
بهینهسازی است که با توجه به سرعت باالتر این
الگوریتم و جوابهای قابلقبول ،در مطالعات متعددی
برای تعیین ضرای توابع کسری بهینه مورد استفاده
قرار گرفته است .یاوری و همکاران در سال  ،2413از
نسخهی باینری این الگوریتم در یافتن ضرای توابع
کسری بهینه استفاده کردند ] .[34این پژوهشگران در
مطالعهای دیگر در سال  ،2411نسخهی دیگری از این
الگوریتم را بر مبنای استفاده از خطو کنترل 0بهجای
نقطه کنترل ارائه دادند ] .[31همچنین در مطالعاتی
دیگر ،روشهای  [11] FCA-PSOو POS-KFCV
] [32بهترتی بر مبنای استفاده از نقا مدل رقومی
ارتفاع ی ۳و اعتبارسنجی متقابل  k-foldدر تابع
شایستگی الگوریتم  PSOارائه گردیدند که بهطور
مؤث ری پایداری این الگوریتم را نسبت به تکرارهای
مختلف افزایش دادند.
یکی از چالشهای موجود در پژوهشهای ذکرشده،
استفاده از تعداد نقا کنترل زمینی محدود برای یافتن
ضرای توابع کسری بهینه است .این موضوع با توجه به
هزینهبر بودن استفاده از نقا کنترل زمینی متعدد
حائز اهمیت است .اساساً استفاده از نقا کنترل زمینی
محدود ،حوزهی جواب مسئله را کوچکتر میکند .در
این حالت ،نسخه باینری الگوریتم فرا ابتکاری نمیتواند
بهخوبی فضا را جستجو کند .به بیان روشنتر ،الگوریتم
فرا ابتکاری تعداد و ترکی ضرای توابع کسری را
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تعیین میکند و مقادیر آنها بهوسیله کمترین مربعات
به دست میآید .برای ذرههایی که ضرای انتخابشده
بیشتر از دو برابر تعداد نقا کنترل زمینی باشد ،درجه
آزادی منفی خواهد بود .در این حالت ،مقدار خطای
باقیمانده بسیار زیاد بوده و طبیعتاً مقدار شایستگی
برای این ذرهها بسیار پایین خواهد شد .این رویکرد
برای پیدا کردن تعداد و ترکی بهینه ضرای توابع
کسری باعث بزرگ شدن فضای جستجوی الگوریتم فرا
ابتکاری بهصورت بیهوده میشود؛ این در حالی است که
ذرهها یی با تعداد ضرای بهینه بیش از دو برابر تعداد
نقا کنترل را میتوان با اضافه کردن یک شر ساده
از جستجو خارج کرد .در این حالت ذات استفاده از
الگوریتم فرا ابتکاری زیر سؤال میرود و لذا میبایست
نحوهی جستجوی فضا را تغییر داد.
در این پژوهش برای حل مشکل الگوریتمهای
فراابتکاری در شرایط استفاده از نقا کنترل زمینی
محدود ،روشی نوین مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی
توده ذرات ارائه شده است .در این روش یک پیکربندی
جدید از الگوریتم بهینهسازی توده ذرات برای
بهینهسازی ساختار توابع کسری تحت عنوان
)Discrete-Binary PSO for RFM (DBPSORFM

ارائه شده است .در این روش هر ذره از دو بخش
تشکیل شده است :بخش گسسته و بخش باینری.
ازآنجاکه با تعداد  n  39نقطه کنترل زمینی ،حداک ر
تعداد ضرای بهینه  2nخواهد بود ،در بخش
گسستهی هر ذره  2nبیت وجود خواهد داشت که با
مقادیر اعداد طبیعی بین  1تا ( 18معرف تعداد ضرای
توابع کسری) پر میشود .در بخش باینری نیز  2nبیت
وجود دارد که بیت  iا آن معرف حضور یا عد حضور
بیت  iا بخش گسسته است .بهطور خالصه،
نوآوریهای مقالهی حاضر در موارد زیر خالصه شده
است:
الف) برای اولین بار شکل گسسته-باینری ذرات در
الگوریتم  PSOبه مسئله بهینهسازی ضرای توابع
کسری وارد شده است .برای اضافه کردن بخش گسسته
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و تعداد ذرات آن توجیه مسئله به این شرح است که
تعداد ضرایبی را که با تعداد نقا کنترل محدود (یعنی
نقاطی با تعداد کمتر از  )31میتوان به دست آورد دو
برابر تعداد نقا است .بدینصورت ،اگر تعداد نقا
کنترل  nباشد ،از میان  18ضری حداک ر میتوان
 2nضری را استخراج کرد.
ب) این ساختار در الگوریتمهای فراابتکاری برای حالت
استفاده از نقا کنترل با تعداد محدود ساختاری
دقیقتر و درستتر نسبت به حالت باینری آن ،که در
روشهایی چون  [34] PSORFOو [11] FCA-PSO
استفاده شده است ،میباشد .در استفاده از نسخهی
باینری  ،PSOدر صورتی که تعداد نقا کنترل زمینی
محدود باشد برای ذرهای با تعداد ضری بیش از دوبرابر
تعداد نقا کنترل ،مقدار تابع شایستگی بسیار زیاد
شده و به این ترتی جواب نهایی از این ذرات دور
میشود .حال آنکه در واقع نیازی به بررسی این ذرهها
وجود ندارد .زیرا همانطور که می دانیم با تعداد نقا
کنترل محدود نمیتوان ذرهای با هر تعداد ضری را
نتیجه گرفت.
ج) ساختار پیشنهادی باعث کوچکشدن فضای
جستجوی الگوریتم  PSOمیگردد .بهطور م ال ،در
استفاده از سی و هشت نقطه کنترل ،فضای جستجو
طبق ساختار پیشنهادی  C  78,38است .در نتیجه کل
حاالت ممکن برابر ب ا  2.6573 1022خواهد بود.
درحالیکه در ساختار متداول باینری کل حاالت ممکن
برابر با  278  2.0223 1023می باشد .به بیان روشنتر
فضای جستجو در ساختار متداول باینری تقریبا 11
برابر فضای جستجو در حالت گسسته-باینری می باشد.
چنانچه تعداد نقا کنترل تا  14نقطه کاهش پیدا
کند ،این نسبت تا حدود  2 1011برابر افزایش خواهد


278
یافت 2.49011011  .

 C  78,10 
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در ادامه در بخش 2مدل توابع کسری ،الگوریتم
بهینهسازی توده ذرات و روش پیشنهادی مطرح خواهد
شد .در بخش 3آزمایشهای انجا شده بر روی دادههای

بهینهسازی ساختار توابع کسری با استفاده از پیکربندی ...
سعید قلینژاد ،امین علیزاده نائینی ،علیرضا امیری

با قدرت تفکیک باال مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
بخش نهایی به نتیجهگیری اختصاص خواهد داشت.

 -1-2مدل توابع کسری
مدل توابع کسری از دو رابطه ریاضی تشکیل شده است
که ارتبا مکانی بین فضای تصویر و فضای زمین را
برقرار میکنند .هرکدا از این دو رابطه (روابط ( )1و
( ))2از تقسیم دو چندجملهای از درجه  3بهصورت
روابط ( 1و  )2تشکیل شده است.
چندجملهایهای موجود در روابط(1و )2از طریق روابط
( )3تا ( )6قابل محاسبه هستند.

 -2روششناسی
در این بخش ابتدا پیشزمینه نظری مربو به مطالعهی
حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در این راستا،
ابتدا توابع کسری و روابط موجود در آن و در ادامه
الگوریتم بهینهسازی توده ذرات تشریح میشوند .پس از
ارائهی این پیشزمینه ،جزئیات روش پیشنهادی
 DBPSORFMتوضیح داده خواهد شد.

P1  X ,Y , Z 

رابطه()1

P2  X ,Y , Z 
P3  X ,Y , Z


,Z 

رابطه()2

P4  X ,Y

l 
s

P1  X ,Y , Z   a1  a2 X  a3Y  a4 Z  a5 X Y

رابطه()3

 a10 Z 2

2

 a14 X Z 2  a15 X 2Y

 a6 X Z  a7Y Z  a8 X 2  a9Y
2

 a11Y X Z  a12 X 3  a13 X Y

 a17Y Z 2  a18 X 2 Z  a19Y 2 Z  a20 Z 3

 b20 Z 3

P2  X ,Y , Z   b1  b2 X  b3Y  b4 Z 

 c 20Z

P3  X ,Y , Z   c1  c 2 X  c 3Y  c 4Z 

3

 d 20 Z 3

P4  X ,Y , Z   d1  d 2 X  d 3Y  d 4 Z 
P1  X ,Y , Z   l P2  X ,Y , Z   0
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در روابط فوق 𝑙 و 𝑠 مختصات نرمالیزهشده نقا در
تصویر و  Y ، Xو  Zمختصات نرمالیزهشده نقا بر روی
زمین هستند c i ، bi ، ai .و   i  1, , 20 d iضرای
توابع کسری هستند .با توجه به وجود  24ضری گویا
در هر چندجملهای ،درمجموع تعداد  84ضری گویا
وجود دارد .از این میان ضرای  b1و  d 1ضرای وابسته
هستند که مقدار آنها برابر  1در نظر گرفته میشود.
بنابراین درنهایت  18ضری در مدل توابع کسری از
درجه  3وجود خواهد داشت.
راهکار اولیه برای یافتن ضرای توابع کسری استفاده از
روش کمترین مربعات است .بدین منظور ابتدا با
خطیسازی روابط ( )1و ( ،)2روابط ( )1و ( )8به شکل
زیر حاصل میشوند.

رابطه()1
P3  X ,Y , Z   s P4  X ,Y , Z   0
رابطه()8
با افزودن نقا کنترل زمینی ،برای هر نقطه دو معادله
به شکل باال تشکیل میشود که با مشتق گرفتن از این
معادالت نسبت به مجهوالت ،مسأله (ضرای توابع
کسری) ماتریس طرح ایجاد میشود .نهایتاً ،رابطه نهایی
به شکل رابطهی ( )1خواهد بود.
T
رابطه()1
B  A L E
2 n 78
2 n 1
2 n 1
 B  R ، A  Rو  E  Rبه
در رابطه فوق
ترتی ماتریس طرح ،ماتریس مشاهدات و ماتریس
باقیماندهها هستند و در آنها  nتعداد نقا کنترل
زمینی است .همچنین ماتریس  ، L  R 781ماتریس
شامل ضرای توابع کسری است .با توجه با این
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رابطه()0
رابطه()۳
رابطه()6
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مییابد .براساس مقادیر شایستگی برای هر ذره ،بهترین
ذره ) (gBestو بهترین خاطره هر ذره ) (lBestتعیین
میشود .مقدار  lBestدر هر مرحله با مقایسهی مقدار
تابع شایستگی ذره با مقدار شایستگی آن در مرحله
قبلی بهدست میآید .اصل اساسی در الگوریتم
بهینهسازی توده ذرات محاسبه سرعت ذره است که این
سرعت در تعیین موقعیت جدید ذره و مقادیر جدید آن
نقش دارد .در طول اجرای فرآیند الگوریتم بهینهسازی
توده ذرات ،سرعت هر ذره از طریق رابطه ()11
بهروزرسانی میشود.

پارامترها ،جواب تحلیلی مسئله بر اساس کمترین
مربعات به شکل رابطه ( )14خواهد بود.
L   AT A  AT B
1

رابطه()14

 -2-2الگوریتم بهینهسازی توده ذرات
الگوریتم بهینهسازی توده ذرات ،روشی فرا ابتکاری
مبتنی بر حرکت جمعیتی از پرندگان یا ماهیها
میباشد .در الگوریتم بهینهسازی توده ذرات یک جواب
اولیه در یک فرآیند تکراری براساس تابعی تحت عنوان
تابع شایستگی بهبود پیدا میکند .در این الگوریتم پس
از تولید جمعیت اولیه در مرحله نخست ،براساس تابع
شایستگی به هر عضو/ذره مقدار شایستگی اختصاص



رابطه()11

V i k 1    k V i k  c1r1  l Best  Pi k   c 2 r2  g Best  Pi k

رابطه()12

k max  k
k max

در رابطه فوق  riیک مقدار تصادفی و   .یک تابع
نرمالیزهکننده است که تابع  sigmoidدر نظر گرفته
میشود (] [34و ] .)[33چنانچه از نسخه گسسته
الگوریتم بهینهسازی توده ذرات استفاده شود ،معموالً
جزء صحیح مقادیر بهدستآمده از رابطه ( )13یا مقادیر
رند شده آنها بهعنوان موقعیت جدید ذره در نظر
گرفته میشود.

  k   min  max  min 

 -3-2روش پیشنهادی
در برآورد ضرای توابع کسری مبتنی بر الگوریتمهای
فراابتکاری ،تعداد و ترکی ضرای را خود این الگوریتم
تعیین میکند؛ درحالیکه مقادیر ضرای براساس روش
کمترین مربعات تخمین زده میشود .الگوریتم فرا
ابتکاری در مطالعات پیشین شامل ذرهای با تعداد عضو
( 18به اندازهی تعداد ضرای توابع کسری) و شامل
مقادیر باینری ،یعنی صفر و یک ،میباشد .مقادیر یک و
صفر به ترتی به معنای حضور و عد حضور ضری
متناظر در معادالت توابع کسری میباشند .پس از
مشخص شدن ضرای حاضر در توابع کسری ،برآورد
مقادیر آنها بهوسیلهی روش کمترین مربعات و با
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مقادیر  minو  maxمقادیر ثابتی هستند که توسط
کاربر تعریف میشوند k max .نیز تعداد تکرارهای
الگوریتم بهینهسازی توده ذرات خواهد بود .پس از
بهروزرسانی سرعت هر ذره توسط رابطه ( ،)11موقعیت
آن وابسته به نوع الگوریتم به شکلهای مختلف زیر
بهروزرسانی میشود .در الگوریتم متداول بهینهسازی
توده ذرات که مقادیر بیتها پیوسته هستند ،موقعیت
جدید هر ذره از طریق رابطه ( )13بهدست میآید.
k 1
رابطه()13
Pi
 Pi k V i k 1
در استفاده از نسخه باینری الگوریتم بهینهسازی توده
ذرات ،از رابطه ( )10برای یافتن موقعیت جدید ذرهها
استفاده میشود.
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در رابطه فوق  V i k 1سرعت ذره  iا در مرحله ، k  1
 Pi kموقعیت آن در مرحله  r1 ، kو  r2دو مقدار
تصادفی در بازه ] [0,1و  𝑐1و  𝑐2مقادیر ثابت شتاب
هستند .در رابطه فوق    k تابع وزن لختی است که
در این پژوهش مطابق با پژوهش ] [34به شکل
رابطه( )12تعریف می شود.

رابطه()10

if ri   V i 
else

1
Pi k 1  
0
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کمک تعدادی نقطهی کنترل صورت میپذیرد .به ازای
هر نقطه کنترل دو معادله تشکیل میشود .دراینحالت،
چنانچه تعداد ضرای انتخابشده بیشتر از دو برابر
نقا کنترل باشد ،درجه آزادی منفی شده و بنابراین
تخمین ضرای بهطور صحیح انجا نمیشود .در این
حالت الگوریتم فرا ابتکاری مقدار پایینی را به تابع
شایستگی این ذره اختصاص داده و در نتیجه جواب
نهایی از این ذره دور میشود .بنابراین ،چنانچه از
تعداد نقا کنترل محدود استفاده شود ،تعداد بهینه
4

1

…

1

ضرای توابع کسری کمتر از دو برابر نقا کنترل
خواهد بود .با تکیه بر این اصل ،در این پژوهش ساختار
جدیدی از الگوریتم بهینهسازی توده ذرات برای بهینه-
سازی ضرای توابع کسری ارائه شده است که در آن هر
ذره بهصورت رشتهای شامل  4nبیت است که n
تعداد نقا کنترل زمینی میباشد .نمونهای از ذرههای
این روش در شکل ( )1بهصورت شماتیک نمایش داده
شده است.

4

12

بخش باینری

64

…

33

12

بخش گسسته

شکل  :1شمایی از ذره استفادهشده در روش پیشنهادی

همانطور که در شکل مذکور دیده میشود ،بخش
گسسته ذره شامل  2nبیت بوده که هرکدا از آنها
نشاندهندهی شمارهی ضریبی از ضرای توابع کسری
است .این مقادیر میتوانند از  1تا  18تغییر کنند که به
ترتی مربو به ضرای  P1تا  P4هستند .در بخش
باینری که شامل مقادیر  4و  1میباشد ،به ترتی عد
حضور یا حضور ضری متناظر آن در بخش گسسته
مورد بررسی قرار میگیرد .همانطور که گفته شد،
حداک ر تعداد ضرای بهینه دو برابر تعداد نقا کنترل
بوده و تعداد ضرای توابع کسری میتواند کمتر از آن
نیز باشد .وجود بخش باینری کمتر بودن تعداد ضرای
توابع کسری از دو برابر تعداد نقا کنترل را جستجو
میکند .برای روشنتر شدن ساختار ذره ،بهعنوان م ال،
چنانچه بیت اول ذرهای در بخش گسسته برابر  11و
در بخش باینری برابر  1باشد ،ضری نوزدهم از ضرای
توابع کسری ،یعنی ( a19طبق رابطهی  ،)3در توابع
کسری حضور خواهد داشت .الز به ذکر است که به
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منظور پیشگیری از رخداد اعداد تکراری در بخش
گسسته ذرات ،از عملیات بستن موقعیت 1استفاده شده
است .همانطور که در کارهای مشابه رایج است ( ][11
و ] ،) [34نقا کنترل موجود به سه قسمت تقسیم
میشوند :نقا آموزش ) ،(TCP2نقا ارزیابی )(DCP3
و نقا چک ) .(ICP0نقا آموزش برای یافتن مقادیر
ضرای توابع کسری در طی فرآیند کمترین مربعات به
کار میروند .از نقا ارزیابی برای یافتن مقادیر
شایستگی هر ذره در طی اجرای الگوریتم بهینهسازی
توده ذرات استفاده میشود .برای این کار پس از
محاسبه ضرای توابع کسری برای یک ذره مشخص
بهوسیله کمترین مربعات ،مقدار خطای ریشه میانگین
مربعات) (RMSEروی نقا  DCPمحاسبه میشود
] .[11سپس مقدار شایستگی متناظر با آن ذره از رابطه
 1محاسبه میشود .نهایتاً نقا چک نیز برای
RMSE

position clamping
Training Control Points
3
Dependent Check Points
4 Independent Check Points
2
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نظر گرفته میشود .پس از تعیین مقادیر شایستگی
برای ذرات مختلف ،مطابق با آنچه در بخش  2-2گفته
شد gBest ،و  lBestتعیین میشوند؛ آنگاه برمبنای
رابطه ( )11سرعت ذرات محاسبه میشود .با استفاده از
سرعتهای محاسبهشده ،موقعیت جدید ذرات در دو
بخش باینری و گسسته به ترتی براساس روابط ()13
و ( )10تعیین میشود .در الگوریتم پیشنهادی ،تعداد
تکرارها تنها شر توقف الگوریتم است .در صورت
برآورده شدن این شر  gBest ،بهعنوان ساختار بهینه
ضرای توابع کسری انتخاب شده و ضرای متناظر با
آن براساس روش کمترین مربعات تعیین میشود.

ارزیابی کلی الگوریتم فرا ابتکاری استفاده میشود.
فلوچارت کلی کار در شکل ( )2نشان داده شده است.
همانطور که در این شکل مشخص است ،ابتدا ذرات با
ساختار توضیحدادهشده ،به طور تصادفی مقداردهی
اولیه میشوند .آنگاه با استفاده از نقا آموزش و
برمبنای روش کمترینمربعات ،مقادیر ضرای تعیین
میشوند .پس از آن ،با استفاده از ضرای تعیینشده و
برمبنای مدل توابع کسری مختصات عکسی نقا DCP
محاسبه میشود .اختالف مقادیر محاسباتی و مقادیر
واقعی با استفاده از شاخص  RMSEتعیین شده و
معکوس این اختالف به عنوان مقدار شایستگی ذرهای
که در تعیین ضرای مورداستفاده قرار گرفته است ،در
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است که هرکدا از آنها توسط یک سنجنده
تصویربرداری اخذ شده است .اطالعات مربو به این
تصاویر در جدول ( )1نمایش داده شده است.

 -3آزمایشها و نتایج
در این پژوهش برای بررسی کارایی روش پیشنهادی از
سه تصویر چندطیفی با قدرت تفکیک باال استفاده شده

جدول  :1اطالعات تصاویر استفادهشده در این پژوهش

مجموعه داده

سنجنده

موقعیت

GSD
(متر)

 #نقاط کنترل

Geo-ISF

GeoEye-1

PL-ISF

Pleiades

WV-ISF

Worldview-3

استان اصفهان ،ایران.
استان اصفهان ،ایران.
استان اصفهان ،ایران.

4/۳
4/۳
4/01

14
14
6۳

Standard Deviation

022

1
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بهمنظور ارزیابی نتایج حاصل از روش پیشنهادی ،روش
 PSORFOکه مبتنی بر نسخه باینری الگوریتم
بهینهسازی توده ذرات است بهعنوان روش مقایسهای
در نظر گرفته شده است] .[34در روش PSORFO
چندجملهایها ی  P2و ( P4مخرجها) برابر در نظر
گرفته شده و از ضرای درجه سو بهجز  a11و c11
صرف نظر شده است؛ بنابراین از میان  18ضری
موجود در توابع کسری تنها  32ضری در محاسبات
لحاظ شده است .در این پژوهش مدل مرسو توابع
کسری در جوامع سنجشازدوری که دارای  18ضری
است ،مورد استفاده قرارگرفته است .بدین ترتی برای
ایجاد امکان مقایسه ،روش  PSORFOبه نحوی
پیادهسازی شده است که بتواند همانند روش
پیشنهادی از میان  18ضری گویا ضرای بهینه را
انتخاب کند .پارامترهای مختلف الگوریتم
 DBPSORFMدر جدول ( )2نمایش داده شده است.
الز به ذکر است که تمامی پارامترها مطابق یک
پژوهش انجا شده در این زمینه تنظیم شده است
] .[34تنها برای بخش گسسته موجود در الگوریتم
 DBPSORFMمقدار بیشینه سرعت و کمینه سرعت
متفاوت از بخش باینری آن و برمبنای آزمون و خطا
بهترتی برابر  -34و  +34اتخاذ شده است.
برای بررسی کارایی روشهای موجود در کار با تعداد
نقا کنترل زمینی محدود ،آزمایشها برروی تصاویر

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

مختلف بااستفاده از  1۳ ،14و  24نقطه کنترل زمینی
که بهطور مناسبی در سطح تصویر توزیع شدهاند ،انجا
شده است .توزیع نقا کنترل استفادهشده برای آموزش
و چک الگوریتمها در شکل ( )3نمایش داده شده است.
در شکل مذکور  24نقطهی کنترل برای هر داده
مشخص شده است .از میان این نقا  14 ،و  1۳نقطهی
کنترل برای دو حالت دیگر آزمایشات (آزمایشات با 14
و  1۳نقطه کنترل) انتخاب شده است .در هر آزمایش از
میان تعداد نقا کنترل زمینی  %84نقا بهعنوان نقا
 TCPو مابقی بهعنوان  DCPدر نظر گرفته شدهاند.
اجرای چندباره الگوریتمهای فرا ابتکاری نتایج مختلفی
در پی خواهد داشت .ازاینرو در این مقاله روشهای
موردبررسی  14بار تکرار شدند .مقدار میانگین
RMSEهای بهدستآمده از این 14تکرار بهعنوان دقت
الگوریتم و میزان انحراف معیار (SD) 1آنها بهعنوان
میزان پایداری نتایج محاسبه شد.
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جدول  :2پارامترهای مختلف الگوریتم .DBPSORFM

تعداد تکرار

244

جمعیت

34

وزن لختی

 

بیشینه

1

کمینه

4/42

بخش
باینری

سرعت v 

بخش
گسسته

بیشینه

+3

کمینه

-3

بیشینه

+34

کمینه

-34

ضری

c1

1/۳

ضری

c2

1/۳

(الف)

شکل  : 3توزیع نقاط کنترل آموزش (نقاط سبزرنگ) در کنار نقاط چک (نقاط قرمزرنگ) در دادههای مختلف بر روی تصاویر
گوگل ارث .الف) دادهی  ،Geo-ISFب) دادهی  ،PL-ISFج) دادهی .WV-ISF
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(ب)
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همانطور که در جدول ( )3دیده میشود از نقطهنظر
پایداری الگوریتم نیز روش پیشنهادی DBPSORFM
بهتر از روش  PSORFOعمل کرده است .این الگوریتم
حتی در برخی موارد مقادیر انحراف معیار در حد
زیرپیکسل نیز نتیجه داده است که در روش PSORFO
چنین نتیجهای دیده نمیشود .از طرف دیگر ،همانند
آنچه در مورد مقادیر میانگین  RMSEگفته شد ،مقادیر
انحراف معیار باال در نتایج الگوریتم DBPSORFM
دیده نمیشود که این مسأله پایداری باالی آن
درمقایسه با روش  PSORFOرا نشان میدهد.
درمجموع ،مقدار میانگین RMSEها بهطور متوسط برای
روشهای  PSORFOو  DBPSORFMبهترتی برابر با
 12/11و  2/08بود که حاکی از رشد  %84دقت نتایج
است .همچنین از نقطهنظر پایداری الگوریتم ،مقادیر
انحراف معیار بهطور متوسط  21/۳6برای روش
 PSORFOو  2/۳3برای روش  DBPSORFMبوده است
که در این قسمت نیز رشدی  %88مشاهده میشود.

نتایج حاصل از آزمایشهای انجا شده بر روی تصاویر
چندطیفی با قدرت تفکیک باال در جدول ( )3نمایش
داده شده است .همانطور که در این جدول مشخص
است روش  DBPSORFMدر تمامی موارد نتایج
دقیقتری نسبت به روش  PSORFOداشته است و
مقدار میانگین  RMSEپایینتری گزارش شده است.
براساس اطالعات این جدول برای روش پیشنهادی،
مقدار میانگین  RMSEباالتر از  3/12گزارش نشده
است؛ این در حالی است که برای روش PSORFO
مقادیری همچون  2۳/88و  26/10پیکسل نیز به چشم
میخورد .به علت ذات تصادفی الگوریتمهای فراابتکاری
در برخی موارد مقادیر میانگین  RMSEدر استفاده از
 14یا  1۳نقطه کنترل بهتر از حالتی است که از 24
نقطه کنترل استفاده شده است .عالوه بر ذات تصادفی
الگوریتمها ،وابستگی شدید به توزیع افقی و ارتفاعی
نقا کنترل نیز میتواند عامل دیگری در ضعیفترشدن
نتایج در موارد ذکرشده باشد.

جدول  :3نتایج حاصل از اجرای روشهای  PSORFOو  DBPSORFMبر روی دادههای مختلف.

Geo-ISF

PL-ISF

WV-ISF

14-64

2/36۳3

1/۳010

1/06۳1

4/6342

1۳-۳۳

18/2018

3/۳816

23/1114

3/2131

24-۳4

1/6340

4/1626

1/3863

4/1۳21

14-64

2۳/881۳

2/0182

36/4122

1/8814

1۳-۳۳

26/101۳

1/۳121

12/4118

4/۳68۳

24-۳4

18/1262

2/0211

33/8028

0/4۳03

14-۳۳

1/۳411

3/6214

8/8260

3/۳160

1۳-۳4

1/41۳3

3/1188

1/3۳82

6/2841

24-0۳

0/1414

2/2101

1/30۳8

2/3311

 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش نسخهی بهبودیافتهای از الگوریتم
بهینهسازی توده ذرات برای یافتن ضرای توابع کسری
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بهینه (ترکی و تعداد آنها) در شرایط استفاده از نقا
کنترل با تعداد محدود ارائه شد .تفاوت الگوریتم
پیشنهادی با الگوریتم مشهور  ،PSORFOکه پیشازاین
برای بهینهسازی توابع کسری ارائه شده بود ،در نحوهی
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داده

نقاط آموزش-چک

میانگین ( RMSEبرحسب پیکسل)
DBPSORFM
PSORFO

انحراف معیار (برحسب پیکسل)
DBPSORFM
PSORFO
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است .هرچند الگوریتم پیشنهادی بر روی دادههای
 Geo-ISFو  WV-ISFنتایج بهتری نسبت به روش
 PSORFOداشت ،بااینحال بهبود دقت در استفاده از
دادهی  PL-ISFبهطور ویژهای خود را نشان داد.
هدف این پژوهش ساختاری جدید از الگوریتم
بهینهسازی توده ذرات برای تعیین ضرای توابع کسری
بهینه بود که بتوان بهوسیلهی آن بهطور صحیحتر و
دقیقتری به نتایج بهتر دست یافت .ازآنجاکه در شرایط
استفاده از تعداد نقا کنترل محدود ،تعریف ذره
باینری متداول در روشهای فرا ابتکاری موجود با ذات
این الگوریتمها در تضاد است؛ روش پیشنهادی میتواند
در کنار بهبود قابلتوجه نتایج ،این مشکل را نیز برطرف
سازد .این ساختار ،به همان طریقی که بر روی روش
 PSORFOپیادهسازی شد ،قابیلت پیادهسازی بر روی
سایر روشهای فرا ابتکاری با توابع هدف گوناگون و
پیچیده را نیز دارد .بر این اساس ،استفاده از ساختار
ارائهشده در این پژوهش برای الگوریتمهای فرا ابتکاری
پیشرفتهتر با توابع سازگاری قدرتمندتر در پژوهشهای
آتی پیشنهاد میشود.

تعریف ذره موجود در الگوریتم بود .بهازای هر نقطه
کنترل زمینی دو معادله در توابع کسری تشکیل می-
شود؛ درنتیجه چنانچه تعداد ضرای توابع کسری
(مجهوالت مسئله) بیش از دو برابر نقا کنترل زمینی
باشد ،درجه آزادی مسئله منفی خواهد شد .این مسأله
بدین معنی است که در الگوریتمهای فراابتکاری که
مقادیر شایستگی در آنها تابعی از تعداد نقا کنترل
زمینی است ،بیشینه تعداد ضرای توابع کسری
بهدستآمده دو برابر تعداد نقا کنترل خواهد بود ..بر
این اساس ،ذره روش پیشنهادی از یک بخش گسسته
شامل شماره ضرای توابع کسری و یک بخش باینری
به معنای حضور یا عد حضور آنها در توابع کسری
تشکیل شده است .این نوع تعریف ذره ،فضای
جستجوی الگوریتم را بهطور قابلتوجهی کاهش
میدهد و درنتیجه صحت نتایج حاصل از الگوریتم فرا
ابتکاری بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که الگوریتم پیشنهادی
از حیث دقت و پایداری بهترتی به میزان  %84و %88
بهتر از نمونه مشابه خود یعنی الگوریتم  PSORFOبوده
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Abstract
Metaheuristic algorithms have been widely used in determining the optimum rational polynomial coefficients (RPCs). By
eliminating a number of unnecessary RPCs, these algorithms increase the accuracy of geometric correction of high-resolution
satellite images. To this end, these algorithms use ordinary least squares and a number of ground control points (GCPs) to
determine RPCs' values. Due to the cost of GCPs collection, using limited GCPs has become an attractive topic in various
researches. In this study, a new reformulation of particle swarm optimization (PSO) algorithm, namely, Discrete-Binary PSO

[ DOI: 10.29252/jgit.7.3.199 ]

[ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09 ]

for Rational Function Model (DBPSORFM), is presented to find the optimal number and combination of RPCs in the case of
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limited GCPs. Based on the fact that the maximum number of RPCs, the values of which are obtained through least squares,
is twice the number of GCPs, the particle of the proposed algorithm is composed of two binary and discrete parts. The discrete
part contains the number of rational coefficients that can vary from 1 to 78. In the binary section, which contains 0 and 1
values, the absence or presence of the corresponding coefficient in the discrete section is investigated. This method is not only
compatible with the nature of the metaheuristic algorithms but also significantly reduces the search space. The proposed
method has been tested on various types of high-resolution data. The results of the experiments indicate the superiority of the
proposed method in comparison with the conventional approach in metaheuristic algorithms.

Key words: Rational Function Models (RFMs), Particle Swarm Optimization (PSO), Limited number of GCPs.
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