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 درهاي عصبی مصنوعی الگوریتم ژنتیک و شبکهکاربرد 
مدل رقومی زمین درونیابی ارتفاعات   

  2، سعید صادقیان1حسین باقري

 تهرانفتوگرامتري دانشگاه  دکتريدانشجوي  -1

h.bagheri.en@gmail.com 

 برداري کشوربرداري سازمان نقشهاستادیار آموزشکده نقشه -2

 

 چکیده
 مهندسی، طراحی و هاي مختلف علوم وراي کاربردهاي فراوان در حوزهمدل رقومی زمین دا

است. یکی از مهمترین مسائل در زمینه مدلسازي رقومی زمین،  هاي گوناگوناجراي پروژه
هاي مختلفی براي درونیابی باشد. روشمنظور ایجاد یک سطح پیوسته میدرونیابی ارتفاعات به

  اند.هاي ورودي نتایج متفاوتی را نمایش دادهمحیطی و دادهوجود دارد که با توجه به شرایط 
-منظور بهینههاي هوش مصنوعی نظیر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی بهدر این مقاله روش

ها مورد آزمون قرار گرفت و نتایج بر روي نمونه DEMهاي درونیابی و تولید سازي روش
 و گردیدهاي معمول درونیابی مقایسه د و روشهاي هوشمنحاصل از برآورد ارتفاعات با روش

هاي هوش مصنوعی قابلیت باالیی در درونیابی ارتفاعات دارند و روش شددر پایان مشخص 
دهی بر اساس سازي روش وزنهاي مصنوعی در درونیابی و بهینهشبکه هاياستفاده از الگوریتم

 د.گردمیارتفاعات بادقت باال و تخمین معکوس فاصله با الگوریتم ژنتیک موجب برآورد 
هاي عصبی.الگوریتم ژنتیک، شبکه، درونیابی، مدل رقومی ارتفاعی: کلیديهاي واژه         

 مقدمه -1

شناسـی،  هـاي مختلـف زمـین   بعدي زمین یکی از ابزارهاي مهـم بـراي مطالعـه در زمینـه    مدلسازي و نمایش سه
هـاي فـراوان در سیسـتم    هـاي مختلـف مهندسـی و داراي کـاربرد    هواشناسی، مهندسی عمران، محیط زیست و پروژه

هاي اطالعات مکانی از مدلسازي زمین بـا عنـوان کلـی مدلسـازي رقـومی      در مهندسی سیستم .اطالعات مکانی است
شود و از آن براي نمایش تغییرات عوارض طبیعی، مصنوعی و کلیه پارامترهاي محیطی نظیر دمـا،  نام برده می 1زمین
یکـی از مهمتـرین ایـن     .)Kasser and Egels, 2002،( )and et al, 2004 Li( گـردد گی هوا و غیره اسـتفاده مـی  آلود

کـار رفتـه   مدل بهشود و بعدي نمایش داده میارتفاع عوارض زمین است که به صورت رقومی و سه GIS2پارامترها در 
بـه عبـارت    .)Abdul-Rahman and Pilouk, 2008( شـود نامیـده مـی   (DEM) 3مدل رقومی ارتفاعیبراي نمایش آن 

-مشخص مـی (x,y) دیگر مدل رقومی ارتفاعی بصورت پیوسته تغییرات ارتفاع زمین را  نسبت به موقعیت مسطحاتی 
هاي فیزیکی بودند کـه از  بعدي نمایش ارتفاعات زمین، مدلسههاي در ابتدا مدل ،)Alesheikh and et al, 2008( کند

1.Digital Terrain Model  
2.Geospatial Information System 
3.Digital Elevation Model 
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اما امروزه از کـامپیوتر بـراي نمـایش سـطح     ). Li and et al, 2004( شدنده، خاك رس و ... ساخته میپالستیک، ماس
 یکـی از مسـائل مهـم در حـوزه     ).Heesom and Mahdjobi, 2001( شودمیشکل رقومی و پیوسته استفاده  زمین به

است. براي تخمین یک سـطح پیوسـته،    کمترین هزینهصرف با کیفیت و دقت باال و با  DEMمدلسازي رقومی، ایجاد 
یـابی، بـراي تخمـین ارتفـاع در     ها و نیاز به تکثیر نقاط ارتفاعی از توابع ریاضی دروندلیل محدودیت در تعداد نمونهبه

یابی، ارتفاع مجهول هاي درونبا استفاده از روش ).Abdul-Rahman and Pilouk, 2008( شودمینقاط میانی استفاده 
دار تکثیر یافته و امکان نمایش رقـومی  گردد و در نتیجه نقاط مختصاتها مشخص مینی از روي ارتفاع نمونهنقاط میا

یابی با خطا همراه اسـت ایـن خطاهـا در محاسـبات و     گردد. از آنجایی که اصوال درونو پیوسته سطح زمین فراهم می
-هـا مـی  نتـایج از واقعیـت   غیرقابل قبولبند و موجب انحراف یایابی قرار دارند، انتشار میفرایندهایی که بر پایه درون

هاي مالی  وحتی هاي اجرایی شوند و با ضرر و زیانهاي نادرست در پروژهوردآشوند. این خطاها ممکن است موجب بر
رو در هاي پیشبنابر این یکی از چالش .)Eyvazi and et al, 2007; Mitas and Mitasova, 1999( جانی همراه باشند

 و یعنـی دقـت و توزیـع نقـاط نمونـه      هـا منبـع داده  یابی مناسب است زیـرا عـالوه بـر   انتخاب روش درون ،این زمینه
و تخمـین ارتفـاع در نقـاط میـانی نیـز       یـابی درون بـراي  خصوصیات ژئومورفولوژیکی سطح زمین، روش انتخاب شده

یـابی  نهـاي مختلفـی بـراي درو   روش .)Li, 1990; Li, 1992a( گـذارد مـی  فیت و دقت مدل رقومی ارتفـاعی اثـر  برکی
کـه بسـته بـه شـرایط محیطـی و       )Hardy, 1971; Hardy, 1990; Larsson and Fornberg, 2005( اندپیشنهاد شده

 )1RMSE( باقیمانـده   یابی بهینه با بررسی میـزان معموال روش درون اند.هاي ورودي نتایج متفاوتی را نمایش دادهداده
یابی و انتخـاب روش بهینـه   ي درونهاگردد. در بیشتر مطالعات انجام شده هدف، مقایسه روشنتخاب میدر خروجی ا

 ,Yanalak, 2003; Amidror, 2002; Rees( توان به تحقیقات انجام شـده که میباشد براي رسیدن به دقت باالتر می

2000 ،()Yang et al, 2004( .الگوریتم ژنتیک و شبکه عصـبی  مصنوعی نظیر هاي هوش روش ،در این مقاله اشاره کرد
ها مورد آزمون قرار گرفته است و در پایان نتـایج  بر روي نمونه DEMیابی و تولید هاي درونسازي روشمنظور بهینهبه

 اند.مورد مقایسه قرار گرفته ،هاي معمول درونیابیهاي هوشمند و روشحاصل از برآورد ارتفاعات با روش

 
 مواد مورد آزمون و معیار ارزیابی ها وداده -2

یابی معمول و هوشمند از دو دسته نقاط استفاده شده است. منطقه  اول بخشی هاي درونمنظور ارزیابی روشبه
منطقه دوم بخشی از نقاط برداشت و   Auto Cad Civil 3D land Desktop 2009 افزارنرماز مجموعه نقاط موجود در 

از منطقه بندر خمیر واقع در هرمزگان است. در هر دو منطقه اول و دوم، تعدادي از  2000/1شده براي تهیه نقشه 
است. شده عنوان نقاط چک درنظر گرفتهبه )CHC-2(و  )CHC-1(عنوان نقاط کنترل و دو مجموعه نقطه نقاط به

 نمودار گشته است.  2و  1مشخصات هر دو مجموعه نقطه در جداول 
  خصات منطقه اول: مش1جدول         

تعداد نقاط مجموعه  ابعاد منطقه
)2چک (  

تعداد نقاط مجموعه 
)1چک (  

تعداد نقاط 
 کنترل

تغییرات ارتفاعی 
 منطقه

متر 16 123 28 26 250×275  
 
 

1. Root Mean Square Error 
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  : مشخصات منطقه دوم2جدول                        

تعداد نقاط مجموعه  ابعاد منطقه
)2چک (  

تعداد نقاط مجموعه 
)1چک (  

تعداد نقاط 
 کنترل

تغییرات ارتفاعی 
 منطقه

300×450 متر 6 75 18 18   

 هاروش -3
 

 هاي درونیابی ارتفاعروش -3-1
یانگ نقاط معلوم است. هدف از درونیابی تعیین ارتفاع در نقاط مجهول میانی با استفاده از مقادیر ارتفاعی 

از نظر میزان دقت و  surfer 8.0افزار با استفاده از نرم را براي درونیابی یمختلف هايروش،  )2004وهمکاران (
س معیارهاي مختلفی تقسیم ها بر اسااین روش .)Yang and et al, 2004( بودن مورد بررسی قرار داده استکاربردي 

ر اساس معیار سطح پوشش دیابی بر هاي درونوان نمونه روشبه عن ).Abdul-Rahman and Pilouk, 2008( شوندمی
هاي فراگیر براي تخمین ارتفاع در نقاط مجهول از ارتفاع همه گیرند. در روشقرار می 2و فراگیر 1دو دسته محلی

-محاسبه ارتفاع نقطه مجهول بر اساس نقاط همسایه صورت می ،هاي محلیشود اما در روشنقاط کنترل استفاده می
تخمین ارتفاع در نقاط مجهول به صورت محلی استفاده  یابی مختلف برايهاي دورنگیرد. در این مطالعه از روش

 است: بیان گشته ادامه  در شده است که
 

 3دهی بر اساس معکوس فاصلهروش وزن -3-1-1

دار استفاده ها از نقاط مجهول و بصورت وزندر این روش از اطالعات ارتفاعی نقاط همسایه متناسب با فاصله آن
تر وزن بیشتري دارند. براي محاسبه ه از نقطه مجهول هستند بنابراین نقاط نزدیکها تابعی از فاصلشود. وزنمی

 توان از رابطه زیر استفاده کرد:ارتفاع می

∑

∑

=

== n

i
p

i

n

i
p

i

i

d

d
z

z

1

1

1
 

 دهندهنشانdi شود. در نظر گرفته می 2کنترل کننده نرخ کاهش وزن با فاصله است که معموال برابر  pدر این رابطه 

  .)Lu and Wong, 2008( است iبیانگر ارتفاع نقطه  zi است و iمعلوم  مجهول تا نقطهفاصله نقطه 
 

 ايروش چندجمله -3-1-2

  z=f(x,y)به صورت   x,y هاي مسطحاتیها بر حسب مولفهايدر این روش سطح را با استفاده از چند جمله

 عبارتست از: nاي در درجه زنند. معادله این چندجملهتقریب می
ji

n

i

n

j
ij yxaz ∑∑

= =

=
0 0

 

1.Local 
2.Global 
3.Inverse Distance Weighting (IDW) 
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اي هستند که با استفاده از مقادیر ارتفاعی جملهضرایب چند، aij هاي مسطحاتی نقاط معلوم ومولفه ،x,y که در اینجا
 .آیندشکنی کمترین مربعات بدست میمعلوم در نقاط نمونه و از طریق سر

 
 1روش کریجینگ -3-1-3

 )Krige, 1951( جی کریکناحیه دي ر اساس نظریه متغیرهايب  )Matheron, 1963( این روش توسط ماترون
-یابی به روش اي که در دروندار است بگونهبر اساس میانگین متحرك وزناین روش، تخمینی مطرح گشت. 

ها شود و بهترین تخمینگر خطی نااریب وزنمیمیزان تغییرات ارتفاعی نقاط توجه کریجینگ به هر دو معیار فاصله و 
براي برآورد کمترین میزان است.  ،عبارتی اختالف میان مقادیر واقعی و تخمینیبه .ریانس تخمین حداقل استبا وا

هاي مختلفی وجود دارد که عموما در دوسته کریجینگ معمولی و مقادیر ارتفاعی بر اساس روش کریجینگ روش
 )Cressie, 1988(: باشداس معادله زیر میبر اسکریجینگ  محاسبه  معمول در روشگیرند. کریجینگ عمومی قرار می

),(),(
1

ii

n

i
i yxzyxz ∑

=

= λ
 

باشد. می iوزن نقطه ، iλ و iارتفاع نقطه نمونه  ،z(xi,yi)، ارتفاع برآورد شده در نقطه مجهول ،z(x,y)در این معادله،  که
د. روش کریجینگ عمومی نیز شواستفاده میخطی، نمایی، گوسی و کروي هاي به منظور برآورد وزن از انواع وریوگرام

-به دو صورت روند خطی وکوادراتیک تعریف مینیز تلفیق روش کریجینگ معمولی با روند محلی است. روند محلی 
 شود.

 
 2روش نزدیکترین همسایگی -3-1-4

ها در یک شود. اگر دادهدر این روش نزدیکترین نقطه به نقطه مجهول، به عنوان ارتفاع نقطه مجهول فرض می
شبکه منظم برداشت شده باشند به شرط اینکه خطوط شبکه با نقاط برداشت شده منطبق باشد استفاده از این روش 

 .مناسب است
 

                                                                                                              3روش همسایگی طبیعی -3-1-5
براي مجموعه نقاط مجزا  یویوروناین روش بر اساس الگوي توسعه داده شد.   Robin Sibsonوسط این روش ت 

هایی مانند نزدیکترین همسایگی در این است که یک سطح تقریبا نرمی را بر اساس است. مزیت این روش به روش
 )Sibson, 1980;  Sibson, 1981( :کند. اساس این روش تابع زیر استواقعیت فراهم می

),(),(
1

ii

n

i
i yxzyxz ∑

=

= λ
 

که پس از یافتن  iوزن نقاط نمونه  ،iλو  iارتفاع نقطه نمونه   ،z(xi,yi)، ارتفاع برآورد شده در نقطه مجهول ،z(x,y)که 
 گردد.مشخص می 2مطابق شکلمقدار ناحیه احاطه شده هر یک از نقاط نمونه توسط نقطه مجهول 

 
 

1.Kriging 
2.Nearest Neighbour 
3.Natural Neighbour 
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 بنديروش مثلث -3-1-6
پردازد. بر روي نقاط خام، صورت خطی به درونیابی ارتفاعات میهر اساس مثلث بندي دلونی و باین روش ب

منحنی میزان یک هر سه راس مثلث نباید بر روي  است: ذیلهاي گردد که داراي ویژگیهاي دلونی تشکیل میمثلث
ر روي منحنی میزان دیگري باشد، ب دو راس از رئوس مثلث باید بر روي یک منحنی میزان و راس سوم باید باشند،

باشد را شامل اي از سه راس مثلث بگذرد نباید راس مثلث دیگري که داراي قاعده مشترك با این مثلث میاگر  دایره
توان ارتفاع نقاط مجهول را تعیین نمود. معادله سطح هر مثلث را هاي دلونی میپس از بازسازي سطح با مثلث شود.
 بیان نمود. توان بصورت زیرمی

dbyaxz ++= 
 بنابراین ارتفاع هر نقطه داخل این سطح برابر خواهد بود با:

dbyaxz lccl ++= 
 شود.به روش کمترین مربعات با استفاده از ارتفاع سه نقطه رئوس مثلث محاسبه می a,b,dکه ضرایب 

                                                          

 یابی ارتفاعات هاي عصبی در دروناستفاده از شبکه -3-2
سه الیه، شامل یک الیه  پترونصنوعی، از یک شبکه پروسهاي عصبی مبکهروش شارتفاعات به یابیبراي درون

نشان داده شده  3ورودي، یک الیه میانی و یک الیه خروجی استفاده شده است. ساختار و توپولوژي شبکه در شکل 
ر گرفته قرا zو در الیه خروجی یک نرون شامل مولفه  yو  xاست. در الیه ورودي دو نرون مربوط به مولفه هاي 

داده، نقاط کنترل براي است. روش آموزش برمبناي گرادیان است. در فرآیند آموزش شبکه در هر دو مجموعه 
) به عنوان نقاط چک مستقل، براي تست و 2) اعتبار سنجی و مجموعه نقاط چک(1آموزش و مجموعه نقاط چک(

تشکیل گشته  باقیماندهنال خطا نیز بر مبناي میزان اند. سیگقرار گرفته یابی شبکه مورد استفادهارزیابی دقت درون
 گیرد.صورت می باقیماندهنیمم ها براي رسیدن به مقدار میاست و اصالح وزن

 
 )Saati and et al., 2008; Karabork and et al., 2008( : شبکه پرسپترون با یک الیه پنهان براي درونیابی ارتفاعات3شکل

  
 اي از نقاط معلوم همسایه که توسط نقطه مجهولقدار ناحیه: م3شکل DEMبندي دلونی براي استخراج : مثلث1شکل

 رود.کار میاحاطه شده است و براي تعیین وزن نقاط نمونه به
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 یابی ارتفاعاتیتم ژنتیک در دروناستفاده از الگور -3-3
یابی ارتفاعات هستند از الگوریتم اي براي درونهاي عصبی که به تنهایی قادر به ایجاد شبکهبرخالف شبکه

این  یابی که درمعمول درون یابی استفاده کرد. روشهاي معمول درونسازي روشتوان براي بهینهژنتیک صرفا می
دهی با معکوس ها و روش وزناياند عبارتند از روش چندجملههگوریتم ژنتیک بهینه گشتمطالعه با استفاده از ال

 .پردازیمها میادامه به تشریح آنفاصله که در 
 

 هااياستفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازي چندجمله -3-6
، امربع براي به تحقق پیوستن این ترین تارایج یابی ارتفاعات بهره جست.توان براي درونها میاياز چندجمله

 .)Petrie and Kennie, 1990( نمایش داده شده است 3اي عمومی به همان شکلی است که در جدول تابع چندجمله
ت هاي ویژه خود دارد. با استفاده از جمالاي از نظر شکل مشخصهنفرد در تابع چندجملهروشن است که هر جمله م

 ساخت.را  مانندشهاي بیمشخصهبا  توان سطحی راخاص مشخصی می
 
 
 
 
 
 
 

براي تولید سطح واقعی در یک برنامه مدلسازي خاص، استفاده از تمامی جمالت در این تابع ضروري نیست. 
شود. تنها در موارد معدودي براي استفاده کننده این گیري میگزینش این جمالت از سوي کاربر سیستم تصمیم

تر براي مدلسازي تکه خاصی از زمین مربوطه مناسبت امکان وجود دارد که انتخاب کند که کدام جمالت در این تابع
 هستند.

از این توابـع اسـت. شـکل     شدن شکل بهینه و ترم هاي موثر مشخص ايچندجمله اولین گام دراستفاده از توابع 
ود یـا  باشد. از الگوریتم ژنتیک براي بررسی تاثیر وجـ می ها وابسته به هندسه و توپوگرافی منطقهايچندجملهبهینه از 

گردد. براي ایـن منظـور   ها استفاده میهاي این توابع و یافتن موثرترین آنايچندجملههاي مختلف در عدم وجود ترم
اي که عدد صفر بیانگر عـدم  گونهشود، بههاست استفاده میاي از صفر و یکاز یک کروموزوم باینري که به شکل رشته

ترین کروموزوم کـه  باشد. در فرآیند الگوریتم ژنتیک بهینهجود آن ترم مینظر و عدد یک به معناي و دخالت ترم مورد
روش هـا نیـز بـه   آید. طی این فرآیند مقدار ضرایب تـرم اي است، به دست میهاي چندجملهي بهترین ترمدهندهنشان

است. در بهینـه سـازي   مورد بررسی قرارگرفته 4با درجه  ايگردد. در این مطالعه چندجملهکمترین مربعات تعیین می
اي از وجـود آیـد. هـر کرومـوزوم از مجموعـه     ها تشکیل شده و جمعیت اولیـه بـه  با الگوریتم ژنتیک ابتدا باید کروموزم

-اي می باشد تشکیل شده است که از آنها تحت عنوان ژن تعبیر مـی جا ضرایب چندجملهمتغیرهاي مسئله که در این
باشـد.  اي موردنظر میبیانگر عدم دخالت آن ترم در چندجمله 0اي و ژن چندجمله بیانگر ترم موردنظر در 1شود. ژن 

نقـاط   وسـیله ها تشکیل یافته و مقدار ضرایب بـه سازي با الگوریتم ابتدا یک جمعیت اولیه از کروموزومدر فرآیند بهینه
آید. بنابراین دست میگردد و با استفاده از نقاط چک مقدار باقیمانده بهکنترل و به روش کمترین مربعات محاسبه می

 ).Petrie and Kennie, 1990(اي مورد استفاده براي بازسازي سطح : تابع چندجمله3جدول
 شماره جمالت اصطالحات توصیفی ردیف جمالت منفرد
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گیرد. درپایان پس از اتمـام فرآینـد   )،کروموزوم بهینه شکل میRMSEکارگیري نقاط کنترل و چک و تابع هدف (با به
دسـت آمـده    زوم بـه اند، کروموسازي،توسط مجموعه نقاط چک دیگري که در فرآیند بهینه سازي دخالت نداشتهبهینه

بـر  عـالوه  با الگوریتم ژنتیـک   ايعبارت دیگر در فرآیند تعیین ضرایب مناسب چندجملهگیرد. بهمورد ارزیابی قرار می
همراه نقاط کنتـرل بـراي یـافتن    سازي بهرود که یک دسته در فرآیند بهینهکارمینقاط کنترل دو دسته نقطه چک به

و دسـته دوم،   (GACPs)گوینـد  مـی  1است و در اصطالح به آن نقاط چک الگوریتم ژنتیـک کاررفتهکروموزوم بهینه به
 (ICPs)  .گویندمی 2به آن نقاط چک مستقل نقاط چک مستقلی است که

 
 دهی معکوس فاصلهاستفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازي روش وزن -3-7

توان مقدار بهینه توان و درنتیجه وزن مناسب را تعیین و با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نقاط کنترل و چک می
به عنوان نقاط چک ) 1یابی با این روش را بهینه نمود. در  این مقاله از نقاط کنترل و مجموعه نقاط چک (درون

ژنتیک مده از الگوریتم آدستورد توان بهینه استفاده شده است و درنهایت مقدار توان بهآبراي بر )GACPs(الگوریتم 
ن نقاط چک مستقل از فرآیند ) به عنوا2( جایگزین گشته و دقت الگوریتم با مجموعه نقاط چک IDW در معادله

براي این منظور از تابع تورنومنت براي  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.(ICPs)  سازي با الگوریتم ژنتیکبهینه
نسل در نظر گرفته  500ها برابر استفاده شده است و تعداد نسلانتخاب، تابع گوسی براي جهش و تلفیق تک نقطه 

 شده است.
 

 نتایج -4
 مجموعهدهی با معکوس  فاصله، توان معکوس فاصله را تغییر داده و هر دو روش وزنیابی ارتفاعات بهبراي درون
-دیده می 4گونه که در جدول هماننشان داده شده است.  4اند که نتایج آن در جدول ن قرار گرفتهداده مورد آزمو

- آمده دستهاي مختلف معکوس فاصله بر روي دو مجموعه نقاط چک برحسب متر بهبا توان باقیماندهشود مقادیر 
 .حاصل شده است 3با درنظرگرفتن توان  باقیماندهاست. در هر دو مجموعه داده کمترین مقادیر 

 IDW: نتایج بدست آمده از روش 4جدول 
 

                                
هاي بدون دریفت هاي کروي، خطی، نمایی، گوسی در حالتاز انواع وریوگرامکریجینگ یابی به روشدر درون

گونه همان مورد مقایسه قرار گرفته است. 5است که نتایج آن در جدول کار رفتهدریفت خطی و دریفت کوادراتیک به
رین دقت با هاي کروي و گوسی تقریبا یکسان است و باالتنشان داده شده است دقت وریوگرام 5در جدول که 

هاي خطی و کوادراتیک داراي دقت بهتري ها دریفتدر تمامی حالت .استاستفاده از وریوگرام خطی حاصل شده

1.GA Check Points 
2.Independent Check Points 
3. Check points 

 فاصله توان معکوس
p 

باقیمانده مجموعه نقاط اول 
 بر حسب متر

باقیمانده مجموعه نقاط دوم 
 بر حسب متر

3CHC(1) CHC(2) CHC(1) CHC(2) 
1 2.94 3.489 0.902 0.956 
2 2.003 2.417 0.779 0.854 
3 1.565 1.859 0.693 0.792 
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هاي کوادراتیک و خطی نیست. نتایج حاصل از نسبت به حالت بدون دریفت است البته تفاوت چندانی بین دریفت
 بیان گشته است.  6ها نیز در جدول سایر روش

ر دو مجموعه اي ه) مقدار توان بهینه بر1نقاط چک( مجموعهه از الگوریتم ژنتیک و نقاط کنترل و با استفاد
که در فرآیند ک مستقل ـنوان نقاط چـع) به2مده و نتایج حاصل برروي سري نقاط چک(آ دستبه نقاط مورد آزمون

 است.اند مورد ارزیــابی قرارگرفتهیابی دخالت نداشتهبهینه
 ایج بدست آمده از روش کریجینگ: نت5جدول 

 نوع دریفت نوع وریوگرام
مجموعه نقاط اول  یماندهباق

   بر حسب متر
مجموعه نقاط دوم  باقیمانده

   بر حسب متر
CHC(1) CHC(2) CHC(1) CHC(2) 

 کروي
 1.043 1.002 4.646 4.020 بدون دریفت

 0.999 0.943 2.351 2.194 دریفت خطی

 0.989 0.932 2.350 2.193 دریفت کوادراتیک

 نمایی
 0.821 0.732 2.251 1.869 بدون دریفت

 0.796 0.695 1.953 1.783 دریفت خطی

 0.793 0.690 1.952 1.782 دریفت کوادراتیک
 

 : نتایج بدست آمده از روش کریجینگ5ادامه جدول 

نوع 
 وریوگرام

 نوع دریفت
مجموعه نقاط اول  باقیمانده

   بر حسب متر
مجموعه نقاط دوم  یماندهباق

   بر حسب متر
CHC(1) CHC(2) CHC(1) CHC(2) 

 خطی
 0.728 0.581 1.361 1.242  بدون دریفت

 0.725 0.574 1.391 1.309 دریفت خطی

 0.724 0.573 1.390 1.309 دریفت کوادراتیک

 گوسی
 1.043 1.002 4.646 4.020 بدون دریفت

 0.999 0.944 2.351 2.194 دریفت خطی

 0.990 0.933 2.350 2.193 دریفت کوادراتیک

 
 هاي معمول درونیابی: نتایج بدست آمده از سایر روش6جدول 

 روش درونیابی
مجموعه نقاط اول  باقیمانده

 بر حسب متر
مجموعه نقاط دوم  باقیمانده

 بر حسب متر
CHC(1) CHC(2) CHC(1) CHC(2) 

 0.990 0.933 1.952 1.782 همسایگی طبیعی

 0.716 0.555 1.348 1.205 نزدیکترین همسایگی

 0.727 0.578 4.659 5.413 بنديمثلث

 0.684 0.484 1.501 1.429 4اي درجه چندجمله

 
هاي مناسب متغیر توسط الگوریتم ژنتیک بهینه گشته و ضرایب و ترم 15با  4اي درجه چنین چندجملههم

) در 1، نقاط کنترل و مجموعه نقاط چک(IDWسازي روش ز همانند بهینهاستخراج گردیده است. در این حالت نی
) صورت 2( روي مجموعه نقاط چکاند و ارزیابی نتایج بهکاررفتههاي مناسب بهفرآیند الگوریتم براي استخراج ترم

 است. گرفته
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 با الگوریتم ژنتیک IDWسازي روش : نتایج حاصل از بهینه7جدول 
 مجموعه نقاط دوم  مجموعه نقاط اول 
 2.964 2.67 توان بهینه

 GACP ICP GACP ICP بر حسب متر باقیمانده
4 15 0.662 0.978 0.466 0.684 

 
 با الگوریتم ژنتیک 4اي درجه سازي چندجمله: نتایج حاصل از بهینه8جدول 

 تعداد متغیرها ايدرجه چندجمله
باقیمانده مجموعه نقاط اول بر 
 حسب متر

ه مجموعه نقاط باقیماند
 دوم بر حسب متر

GACP ICP GACP ICP 
4 15 0.662 0.978 0.466 0.684 

              
 هاي عصبی مصنوعی                                      : نتایج حاصل از درونیابی با استفاده از شبکه9جدول

ها در تعداد نرون
 الیه پنهان

باقیمانده مجموعه نقاط اول 
 سب متربر ح

باقیمانده مجموعه نقاط 
 دوم بر حسب متر

CHC(2) CHC(2) 
5 0.708 0.711 

10 0.815 0.705 

 
اعتبار  ) براي1( کنترل براي آموزش و از مجموعه نقاط چک هاي عصبی از مجموعه نقاطیابی با شبکهدر درون

شبکه پرسپترون با یک الیه یک از  ت.گردیده اس ) براي تست و ارزیابی استفاده2( سنجی و از مجموعه نقاط چک
 7/0نتوم و موم 1و در نظر گرفتن اندازه گام ) Saati  et al, 2008; Karabork et al, 2008( نرونی10نرونی و  5پنهان

 است.نتایج زیر حاصل شده
اي هوش ههاي معمول و روشیابی یعنی روشهاي مختلف درونمنظور مقایسه و ارزیابی نتایج حاصل از روشبه

هاي هوش ) استفاده شده است زیرا در روش2دست آمده برروي مجموعه نقاط چک (به باقیمانده مصنوعی، از
یابی در الگوریتم ژنتیک و همچنین براي سازي پارامترهاي درون) در فرآیند بهینه1مصنوعی مجموعه نقاط چک (

دست آمده در فرآیند بهینه ن براي اطمینان از نتایج بهکاررفته است بنابرایهاي عصبی بهاعتبارسنجی شبکه در شبکه
-دستبه باقیماندهعنوان نقاط چک مستقل استفاده گردیده است. درنتیجه مقدار ) به2سازي، از مجموعه نقاط چک (

) مورد مقایسه قرار 2روي مجموعه نقاط چک ( هاي هوش مصنوعی بریابی و روشهاي معمول درونآمده از روش
 است. نمایش داده شده 5و براي بررسی بهتر نمودار خطی در شکلگرفته 

است در منطقه مربوط به مجموعه نقاط اول که با توجه به وسعت داراي مشخص شده 4گونه که در شکلهمان
که در منطقه دوم که نیامده است. درحالیدست بندي نتایج مناسبی بهباشد با روش مثلثمتر می16اختالف ارتفاعی 

دست آمده است. لذا در باشد نتیجه بهتري بهمتر می 6داراي وسعت بیشتري نسبت به منطقه اول و اختالف ارتفاعی 
باشد تر نسبت به منطقه اول که داراي تغییرات ارتفاعی بیشتر میهاي مناسبعلت تشکیل مثلثمناطق مسطح به

 نتایج بهتري حاصل گشته است.
دست آمده است. البته انتخاب نوع یابی نتایج بهتري بهز روش کریجینگ براي دروندر هر دو منطقه با استفاده ا

هاي هوش مصنوعی دقت بهتري را نسبت به وریوگرام و روش کریجینگ بسیار مهم است. در منطقه اول تمامی روش
اند ایجاد کردههاي هوش مصنوعی دقت بهتري را دهند اما در منطقه دوم اگرچه روشمیدست بههاي معمول روش
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هاي هوشمند در هر دو منطقه بهترین یابی ندارند. درمیان روشهاي معمول درونولی اختالف چندانی با دقت روش
دهی براساس فاصله معکوس با الگوریتم سازي وزنهاي عصبی مصنوعی و بهینهیابی با شبکههاي دروندقت از روش

 باشد.ریبا یکسان میژنتیک حاصل گشته است و دقت این دو روش تق

 
 گیرينتیجهبحث و  -5

باشد و یابی ارتفاعی کارا میهاي هوش مصنوعی در درونبا ارزیابی نتایج مشخص گردید که استفاده از روش
با مقایسه  دهند.دست میت ارتفاعی زیاد بههاي معمول خصوصا در مناطق با تغییرانسبت به روش دقت باالتري را

و این تحقیق، مشخص گردید که  )Saati and et al., 2008; Karabork and et al., 2008(نتایج بدست آمده در 
-نتیک میژبا استفاده از الگوریتم . دهدبدست میهاي معمول هاي عصبی دقت باالتري را نسبت به روششبکهروش
ی با معکوس فاصله را دهیابی را مشخص نمود و پارامتر وزن در روش وزناي براي درونندجملهبهترین شکل چتوان 

هاي عصبی مصنوعی نیز قادرند با تعیین وزن مناسب بهترین تخمین از ارتفاعات در مناطق با شبکهبهینه نمود. 
ول و هوشمند) هدف بررسی دقت یابی (معمهاي ذکرشده براي دروندست آورد. درتمامی روشارتفاع نامشخص را به

صورت فراگیر در تمام محدوده منطقه موردنظر صورت گرفته است درنتیجه یابی بهیابی بوده و درونهاي درونروش
هاي) کوچکتر با توجه به تغییرات ارتفاعی هاي (محدودهشود این مناطق را به سلولبراي مناطق بزرگتر پیشنهاد می

-ترین مشکل روشبرد. بنابراین مهم کارب صورت فراگیرها به یابی را درهریک از سلولوندرهاي تقسیم نموده و روش
در چنین با این تدبیر زمان بهینه سازي یابی را حل نمود. همیابی یعنی فاصله درونهاي معمول و هوشمند درون
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هاي هوشمند کارگیري از روشکاهش داد و مشکل به  هاي عصبی مصنوعیالگوریتم ژنتیک و زمان آموزش در شبکه
 هاي زیاد کاهش داد.را در مناطق با وسعت باال و تعداد نمونه
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