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 روش درون يابي دوبازيابي تصوير تبديل يافته با  ،بعدي يک تصوير ٢تبديل پروژکتيو 

Nearest Neighbor  وBilinear Interpolation و مقايسه نتايج  
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  دهيچک

از نقشـه   ياريامـا بسـ  . را گرفته اسـت  يکاغذ ينقشه ها يم دستيترس يجا، يردارب يم و استفاده از نقشه هايامروزه ترس
 يق نقشـه هـا  يـ ن تلفيبنـابرا . باشـند  يآنها، همچنـان مـالک عمـل مـ     يت و ثبتيبه جهت ارزش مالک يکاغذ يميقد يها

 اسـتفاده . استن نقشه بردار مطرح يعمده مهندس يت هاياز فعال يکيبه عنوان  يميقد يکاغذ يد و نقشه هايجد يبردار
ن گونه نقشه هـا صـورت   يز نمودن ايتايجيو سپس داسکن شده  يرستر يل هايبه صورت فا عموماً يکاغذ ياز نقشه ها

بـه صـورت    يرسـتر  ين نقشه هاياز است که ايم، نيا استفاده مستقيز نمودن و يتايجيات دياما قبل از هرگونه عمل. رديگيم
آنهـا انجـام    يش بـر رو يرايـ و يخود مراحل بعد يمختصات واقع در يريده و پس از قرار گيون گرديق ترانسفورماسيدق
  . رديگ
 کسـل يا پيـ ک رشـته نقـاط و   يـ ستم مختصات و انتقال مختصات يس دون يجاد ارتباط بيجهت ا يمختلف يالت هندسيتبد
نظر پردازش اما از ...). ن و ي، افايو، چند جمله ايهمچون پروژکت(گر وجود دارند يستم ديبه س يستمياز س يريتصو يها

يـک   -۱ :شـود  يل مـ يتشـک  يه اياسکن شده، از دو عمل پا يا نقشه رسترير و يک تصوي يل هندسير تبديتصاو يرقوم
يـک درون يـابي سـطح خاکسـتري کـه       -۲ ،تبديل مکاني که باز آرايي پيکسل ها روي صفحه تصوير را تعريف ميکنـد 

  . اني نسبت مي دهدهاي تصوير حاصل از تبديل مک سطوح خاکستري را به پيکسل
 ۴نمـوده و بـا انتخـاب حـداقل      يرا فراخوان يک نقشه رستريدر نرم افزار مطلب،  يسيبا استفاده از برنامه نو مقالهن يدر ا

و دو يل پروژکتيآنها معلوم است، با استفاده از تبد ينيو مختصات زم) يعکس(ير که مختصات نقشه ايتصو ينقطه بر رو
د يجد ياختصاص درجه خاکستر اما جهت. ميکن ير اعمال ميتصو يها کسليپ تک تک يرارا ب يل هندسي، تبديبعد
ه اسـتفاده  ير اولياز تصو کسل هايپ يسطح خاکستر يابيدرون ياز روشها يکيد از يون شده، بايترانسفورماس يکسلهايبه پ
  .نمود

معروفتـرين  . ه برداري مجـدد نيـز ميگوينـد   براي اينکار روشهاي درون يابي مختلفي وجود دارد که به آنها روشهاي نمون
ــرداري مجــدد ــه ب ــه بــرداري نزديکتــرين همســايه : عبــارت انــد از )resampling( روشــهاي نمون  Nearest(روش نمون

Neighbour ( روش درون يابي دو خطي،)Bilinear Interpolation( و روش برآورد مکعبي ،)Bicubic Interpolation 
، درجـه  يو دو بعـد يـ ر بـا روش پروژکت يتصو يل هندسيح نحوه تبديپس از توض مقالهن يدر ا). Cubic Convolutionيا 

و روش درون يـابي  ) Nearest Neighbour(افته را با دو روش نزديکتـرين همسـايه   يل ير تبديتصو يکسلهايپ يخاکستر
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، )Matlabمتلب،(نرم افزار مطلب ات مربوطه و برنامه نوشته شده دريح جزئي، با توض)Bilinear Interpolation(دو خطي 
ک از يهر  يايب و مزايمعا يو بحث بر رو رک از دو روش مذکويهر ر بدست آمده با يسه تصاويبا مقا. ميکن ين مييتع
در . م نمـود يخواه يريجه گين نقشه بردار را نتياهداف مختلف مورد نظر مهندس يمناسب برا يابينن روشها، روش درويا
 يها يرا به عنوان روش مناسب با خروج) Bilinear Interpolation( يدو خط يابيات، روش درونيئجز يت با بررسينها

  .ميينما يم يشتر اهداف مورد نظر، معرفيب يقابل قبول برا

  

  يدليکلمات ک

 پيکسـل  ، )resampling( پروژکتيو دو بعدي، پيکسل، درونيابي سطح خاکستري هندسي پردازش رقومي تصاوير، تبديل
  ت تفکيکقدر
  

  مقدمه

پردازش تصاوير رقومي با استفاده از کامپيوتر براي داده هاي رقومي ذخيره شده با فرمت رقومي به کار 
هدف از پردازش تصاوير، واضح کردن داده هاي جغرافيايي و اطالعات و عوارض موجود در . مي رود

بنـابر ايـن بـه مجموعـه     . ايـد تصاوير است به نحوي که در استخراج اطالعات کيفي به کاربر کمـک نم 
 Digital Image(عمليـاتي کـه بـر روي تصـاوير رقـومي انجـام مـي گيـرد، پـردازش رقـومي تصـوير            

Processing (نگاشـتي از فضـاي تصـوير بـه فضـاي       ،پردازش رقومي تصـاوير  گريان ديبه ب. مي گويند
. نمـود پيـدا کـرده اسـت    کاربرد هاي پردازش رقومي تصاوير در بسياري از علوم وصـنايع  .تصوير است

را مـي  ... کاربردهاي عکاسي، پزشکي، امنيتي، نظامي، سنجش از دور، صنعتي، فشرده سازي تصاوير و 
 يش بـر رو يرايـ ز، انجـام و يـ ن کاربرد ها نياز عمده ا يکي. توان نمونه هايي از اين کاربرد ها بيان نمود

  .باشد يآنها مو استفاده از  يميقد يکاغذ ياسکن شده نقشه ها يل هايفا
بسياري از نقشه هاي قديمي کاغذي به جهت ارزش مالکيت و ثبتـي آنهـا، همچنـان مـالک عمـل مـي       

رداري جديد و نقشه هاي کاغذي قديمي به عنوان يکي از فعاليت هاي بنابراين تلفيق نقشه هاي ب. باشند
بـه صـورت فايـل هـاي      استفاده از نقشـه هـاي کاغـذي عمومـاً    . عمده مهندسين نقشه بردار مطرح است

امـا قبـل از هرگونـه    . گيـرد  رستري اسکن شده و سپس ديجيتايز نمودن اين گونه نقشه ها صـورت مـي  
عمليات ديجيتايز نمودن و يا استفاده مستقيم، نياز است کـه ايـن نقشـه هـاي رسـتري بـه صـورت دقيـق         

بعدي ويـرايش بـر روي   ترانسفورماسيون گرديده و پس از قرار گيري در مختصات واقعي خود مراحل 
  . آنها انجام گيرد

تبديالت هندسي مختلفي جهت ايجاد ارتباط بين دو سيستم مختصـات و انتقـال مختصـات يـک رشـته      
همچون پروژکتيو، چند جملـه  (نقاط و يا پيکسل هاي تصويري از سيستمي به سيستم ديگر وجود دارند 

تبديل هندسي يک تصوير و يا نقشه رسـتري اسـکن   اما از نظر پردازش رقومي تصاوير ...). اي، افاين و 
يک تبديل مکاني که باز آرايي پيکسـل هـا روي صـفحه     -۱: شده، از دو عمل پايه اي تشکيل مي شود
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يک درون يابي سطح خاکستري که سطوح خاکستري را به پيکسـل هـاي    -۲تصوير را تعريف ميکند، 
  . تصوير حاصل از تبديل مکاني نسبت مي دهد

ان يـ م و سـپس بـه ب  يدهـ  يانجام مـ  يو دو بعديپروژکت يل هندسيبر تبد يمقاله ابتدا مرور کوتاه نيدر ا
بـا مقايسـه تصـاوير    . م پرداختير خواهيتصو يکسلهايپ يو نحوه اعمال آنها بر رو يابيدرون  يروشها

بدست آمده و بحث بر روي معايب و مزايـاي هـر يـک از ايـن روشـها، روش درونيـابي مناسـب بـراي         
  .اهداف مختلف مورد نظر مهندسين نقشه بردار را نتيجه گيري خواهيم نمود

  
  :بحث

  تبديالت هندسي در تصوير 

تبـديالت هندسـي را   . تبديالت هندسي عموماً روابط مکاني بين پيکسل هاي تصوير را تغيير مـي دهنـد  
ا هماننـد فرآينـد چـاپ    به اين دليل که مي توان اين تبـديالت ر . نيز مي نامند تبديالت صفحه الستيکي

تصوير روي صفحه الستيکي و سپس کشش اين صفحه طبق مجموعه اي از قانون هاي از پيش تعريف 
  . شده در نظر گرفت

  :از نظر پردازش رقومي تصاوير ، تبديل هندسي يک تصوير از دو عمل پايه اي تشکيل مي شود
  .تعريف ميکند يک تبديل مکاني که باز آرايي پيکسل ها روي صفحه تصوير را -١
يک درون يابي سطح خاکستري که سطوح خاکستري را به پيکسلهاي تصوير حاصل از تبديل  -٢

 . مکاني نسبت مي دهد

  تبديل هاي مکاني

بـا   gتحت اعوجاج هندسي قـرار گيـرد تـا تصـوير     ) x,y(با مختصات پيکسلي  fفرض کنيد که تصوير 
yx(مختصات    :ن تبديل را مي توان به صورت زير بيان کرداي. توليد شود) ˆ,ˆ

),(ˆ

),(ˆ

yxsy

yxrx

=
=  

r(x,y)  وs(x,y)  تبديالت مکاني هستند که تصوير اعوجاج هندسي يافتة)ˆ,ˆ( yxg را توليد کرده اند .
بـه   f(x,y)باشد، اعوجاج صـرفاً کوچـک کـردن ابعـاد      s(x,y)=y/2و  r(x,y)=x/2براي مثال اگر 

به طور تحليلي معلوم باشند، ممکن است  s(x,y)و  r(x,y)اگر . ک دوم در هر دو جهت مکاني استي
)ˆ,ˆ(از تصوير اعوجاج يافتـه   f(x,y)به طور نظري بازيابي تصوير  yxg       بـا اعمـال تبـديالت بـه ترتيـب

کـه فرآينـد    s(x,y)و  r(x,y)اما در عمل عموماً بيان تحليلي يک مجموعه توابـع  . عکس مقدور باشد
روشي که اغلب بـراي غلبـه   . اعوجاج هندسي را روي تمام صفحه تصوير توصيف نمايند، ممکن نيست

نقاط . است) tiepoint(بر اين مشکل استفاده مي شود، بيان تغيير مکان پيکسلها با استفاده از نقاط گره 
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و ) اعوجـاج يافتـه  (تصـاوير ورودي  گره زير مجموعـه اي از پيکسـل هـايي هسـتند کـه محـل آنهـا در        
  .به دقت معلوم است) تصحيح شده(خروجي 

گوشـه  . شکل زير نواحي چهار ضلعي در تصوير اعوجاج يافته و متناظر تصحيح شده آنرا نشان مي دهد
  .هاي چهار ضلعي ها نقاط گره متناظر هستند

  
  نقاط گره متناظر در دو قطعه تصوير

هندسي درون نواحي چهار ضلعي با يک زوج معادالت دو خطي مـدل  فرض کنيد که فرآيند اعوجاج  
  :شود  به طوري که

8765

4321

),(

),(

cxycycxcyxs

cxycycxcyxr

+++=
+++=  

  :آنگاه همانطور که در باال نيز اشاره شد داريم

8765

4321

ˆ

ˆ

cxycycxcy

cxycycxcx

+++=
+++= **  

  ci ضـريب   ۸نقطه گره معلوم وجود دارد ، به سادگي مـي تـوان معـادالت را بـراي      ۸از آنجا که جمعاً 
i=1,2,…,8) (اين ضرايب مدلي را ميسازند که براي تبديل تمام پيکسل هـاي درون چهـار   . حل کرد

به . توجه شود که ضرايب از همين گره ها بدست آمده اند. ضلعي مشخص شده با گره ها به کار ميرود
د کافي گره مورد طور کلي، براي توليد مجموعه اي از چهار ضلعي ها که تمام تصوير را بپوشانند، تعدا

  . نياز است که هر يک از اين چهار ضلعي ها مجموعه ضرايب خود را دارد
ــت     ــاده اس ــده س ــد تصــوير تصــحيح ش ــراي تولي ــتفاده ب ــورد اس ــد  . روال م ــراي تولي ــثالً، ب ،   f(0,0)م

(x,y)=(0,0)  (قرار مي دهـيم و يـک زوج مختصـات    ) **(را در معادالت باالyx مـي   ا بدسـت ر) ˆ,ˆ
)ˆ,ˆ(و  f(0,0)آنگاه . آوريم yxg      را با هم مسـاوي قـرار مـي دهـيم] )ˆ,ˆ( yxg f(0,0)= [    کـه در ايـن
سـطر   آنگاه براي ستون بعدي در همـان . مقادير مختصاتي هستند که اخيراً بدست آمده اند ŷوx̂رابطه 

(x,y)=(0,1)  (قرار مي دهيم، زوج ديگري از مقادير  ) **(را در معادالت باالyx را بدسـت مـي   ) ˆ,ˆ
)ˆ,ˆ(آوريم، و براي آن مقادير مختصات ، از تساوي yxg f(0,0)= ايـن روال پيکسـل   . استفاده مي کنيم

تجـاوز نمـي    gآرايه يا ماتريسي که ابعـاد آن از ابعـاد تصـوير    به پيکسل و سطر به سطر ادامه مي يابد تا 
  . به همين صورت براي پوشش ستوني نيز مي توان اين روند را اجرا نمود. کند، بدست آيد
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  )پارامتري ۸تبديل (دو بعدي ) Projective(تبديل پروژکتيو 

ي ارتباط بين صـفحه نقشـه   در فتوگرامتري، در مواردي که يک عکس مورد استفاده قرار مي گيرد، برا
)X,Y ( و صفحه عکس)x,y ( بعدي زير استفاده کرد ۲مي توان از معادله پروژکتيو .  

1

1

21

321

21

321

++
++=

++
++=

ycxc

bybxb
Y

ycxc

ayaxa
X

  

نقطه معلـوم   ۴الزم است که حداقل  a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2در معادله باال براي تعيين ضرايب 
  . در دو سيستم مختصات موجود باشند

  :کردن رابطه داريم با طرفين وسطين

yYcxYcbybxbY

yXcxXcayaxaX

21321

21321

−−++=
−−++=  

  :در صورتي که رابطه باال را به صورت ماتريسي بنويسم، فرم ماتريسي آن به صورت زير خواهد بود
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  :نقطه داريم ۴و در صورت تعميم رابطه براي 
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سيستم و يا هـر   ۲نقطه نياز است که مختصات آنها در هر  ۴اقل گفتم که براي استفاده از اين تبديل حد
مشخص باشد تا بتوان بعد از تشکيل سيسـتم معـادالت و حـل آنهـا ضـرايب را      ) مقالهدر اين (عکس  ۲
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تـا باشـد بـا اسـتفاده از روش کمتـرين مربعـات ايـن         ۴در صورتي که نقاط کنترل بيش از . محاسبه کرد
پس از تعيين ضرايب به ازاي مختصات عکسي هـر نقطـه يـا پيکسـل     . بودضرايب قابل محاسبه خواهند 

)x,y( مختصات تصحيح شده ،)X,Y (     را در عکس تبديل يافته با استفاده از معـادالت فـوق مـي تـوان
، a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2به بيان ساده تر با حل معادالت باال و محاسـبه ضـرايب   . محاسبه کرد

ورد نظرمان خواهيم داشت که با قرار دادن مختصـات هـر نقطـه از فضـاي     يک نگاشتي بين دو فضاي م
  .اول، مختصات معادل آن را در فضاي دوم بدست خواهيم آورد

حال اگر بخواهيم تبديل معکوس انجام دهيم و از فضاي دوم به فضاي اول برسـيم کـافي اسـت کـه در     
ده و پارامتر هاي تبديل جديد معکوس فضا را عوض کر ۲معادالت باال جاي مختصات نقاط کنترل بين 

فضـاي جديـد    ۲بعـدي ديگـر بـين     ۲در حقيقت در اين حالت يک تبديل پروژکتيـو  . را بدست آوريم
  .  انجام ميدهيم

تبديل مکاني اي که ما در اين مقاله جهت انتقال تصوير از فضايي به فضـاي ديگـر اسـتفاده مـي کنـيم،      
اما جزئيات اعمال اين ترانسفورماسيون و درون يابي . داده شد بعدي است که توضيح ۲تبديل پروژکتيو 

  .درجات خاکستري جديد براي پيکسل هاي تبديل يافته را در ادامه توضيح مي دهيم
 Nearest Neighbour ،Bilinear  (آن  دو روشدرون يابي سطح خاکسـتري و معرفـي   

Interpolation(  

پيش ميـرود  ) x,y(مختصات  صحيحم با مجموعه مقادير روش تبديل مکاني اي که در باال تشريح کرد
و نـوع معـادالت مـورد اسـتفاده       ciاما بسته به ضرايب . را بدست آورد f(x,y)تا تصوير تصحيح شده 

چـون  . بدسـت آيـد   ŷوx̂بـراي   غير صـحيحي ممکن است مقادير ) يبعد ۲پروژکتيو همچون تبديل (
. رقومي است، مقدار پيکسل هاي آن تنها در مختصات صحيح تعريف مي شوند gتصوير اعوجاج يافته 

که هيچ سـطح خاکسـتري    g، نگاشتي را به نقاطي از  ŷوx̂بنابراين استفاده از مقادير غير صحيح براي 
تحت اين شـرايط اطـالع از مقـدار سـطوح خاکسـتري در      . ت، ايجاد مي نمايدبرايشان تعريف نشده اس

درون يـابي  روش مورد اسـتفاده بـراي انجـام ايـن کـار      . محل هايي با مختصات صحيح الزامي مي شود
  . ناميده ميشود ١سطح خاکستري

نيـز   ددروشـهاي نمونـه بـرداري مجـ    براي اينکار روشهاي درون يابي مختلفي وجـود دارد کـه بـه آنهـا     
  : معروفترين روشهاي نمونه برداري مجدد عبارت اند از. ميگويند

  )Nearest Neighbour(روش نمونه برداري نزديکترين همسايه  -
 )Bilinear Interpolation(روش درون يابي دو خطي  -
 )Cubic Convolutionيا  Bicubic Interpolation(و روش برآورد مکعبي  -
  

                                                 
١ Gray-level interpolation  
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  )Nearest Neighbour resampling(نزديکترين همسايه روش 

فقـط مقـدار درجـه خاکسـتري     . در روش نزديکترين همسايه عمـالً هيچگونـه محاسـبه انجـام نميپـذيرد     
  )شکل هاي زير. (پيکسلي انتخاب مي شود که به موقعيت نقطه در تصوير نزديکترين باشد

 
                          

  
  پيکسل مورد نظر wهار پيکسل همسايه و چ a,b,c,d: درون يابي نزديکترين همسايه 

ايـن  . پس از اينکار ، اين درجه خاکستري به موقعيت نقطه در شبکه منظم اصـلي نسـبت داده مـي شـود    
روش از آنجايي که محاسبات خاصي انجام نميدهد، سريع ترين روش نمونه بـرداري مجـدد محسـوب    

استفاده ميکند و بنابراين ارقام جديدي که گاه  عالوه بر اين، از مقادير حقيقي موجود در تصوير. ميشود
اين مسئله به خصوص براي موقعيکه قرار است تصوير . ممکن است غير واقعي باشند را توليد نمي نمايد

مهمترين عيب اين روش اين است که در نتايج اين روش، گاه . طبقه بندي گردد، بسيار مفيد خواهد بود
  .ظاهر ميشود) Blocky Effect(ر بلوک بلوک شدن بعضي از مقادير تکرار شده و اث

به بيان ديگر گرچه روش درون يابي نزديکترين همسايه پياده سازي ساده اي دارد، امـا اغلـب بـا توليـد     
اثرات نا مطلوبي نظير اعوجاج دادن لبه هاي مستقيم الخط در تصاوير با تفکيک باال، مشکل ايجـاد مـي   

  .کند
 )Bilinear Interpolation(روش درون يابي دو خطي 

در اين روش از چهار پيکسل همسايه نقطه در تصوير استفاده شده و ميان آنهـا درون يـابي بـراي يـافتن     
مطابق شکل زير ابتدا ميان هر دو پيکسـل مقابـل يـک    . درجه خاکستري نقطه مورد نظر انجام مي گردد

در اين درون يابي هاي انجام شده درجه  سپس با استفاده از محل نقطه. درون يابي خطي انجام مي شود
در عمل يک صفحه به چهـار درجـه خاکسـتري همسـايه بـرازش      . خاکستري پيکسل محاسبه مي گردد

  . داده شده و سپس درجه خاکستري نقطه مورد نظر محاسبه مي شود
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Linear interpolation is given by  

 
Where: 
l = floor (x)  ,   a = x – l 
k = floor (y) ,   b = y – k 

  :از معايب و مزاياي اين روش  نيز مي توان به موارد زير اشاره کرد
. مسـايه، زمـان بيشـتري را نيـاز دارد    با توجه به محاسبات بيشتر اين روش نسـبت بـه روش نزديکتـرين ه   

عالوه بر اين، اين روش درون يابي باعث مي شود تا تصويري نرم تر ايجاد شود و بنابراين بعضي از لبـه  
  .شوند) Blur(هاي بسيار بارز در تصويرِ تصحيح نشده، در تصوير نهايي ممکن است کمي مبهم 

يا پيدا کردن تناظر  ٢ي تصوير مي توان به ثبت تصويراز کاربرد هاي فراوان تبديالت هندسي براي بازياب
  ٤، و نگاشـت هـاي کارتوگرافيـک   ٣نگاشـت هـاي نقشـه   بين دو تصوير، تصحيح اعوجاجات نمايشـگر،  

  .اشاره کرد
ريتصو يل بر رويمراحل انجام تبد  

قصـد انجـام آن را   مقاله را که در اين  يتبديل به طور کلي. تا اينجا با مفاهيم مورد نياز کامالً آشنا شديم
  .داريم به سه مرحله اصلي مي توان تقسيم بندي نمود

   عکس رقومي تيلت دار از يک سطح صاف و يا ينقشه اسکن شده رقوم تهيه يک -۱
 ايجاد پارامتر هاي تبديل پروژکتيو -٢

 روش درون يابي توضيح داده شده دوبا هر يک از  resamplingاعمال تبديل پروژکتيو و  -٣

که عوارض در آن شکل صحيح هندسي خـود را   و يا نقشه ای داريم تصويري گرفته ايمبه عنوان مثال 
. ندارند و همچنين ممکن است در جاي صحيح خود نيز قرار نگرفته و يـا توجيـه مناسـبي نداشـته باشـند     

) ومشکالت مشابه در ساير انواع تصاوير که در بخـش تبـديالت توضـيح دادم   (براي رفع اين مشکالت 
ير جديدي تشکيل دهيم و با انتخاب مدل تبديل مورد نظر، پيکسل ها را بـر اسـاس مختصـات    بايد تصو

  . در کنار يکديگر قرار دهيم) مثالً مختصات زميني صحيح(صحيح آنها 

                                                 
٢ Image registeration 
٣ Map projection 
٤ Cartographic projection  
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بعدي است نسبتاً مسطح مـي   ۲تصوير تيلت داري که تهيه مي شود، به دليل اينکه تبديل ما  مقالهدر اين 
گوشه از يک عارضه مشخص از ايـن تصـوير را    ۴ابتدا . ر زير مشاهده مي فرماييداين تصوير را د. باشد

با داشتن مختصات عکسي اين نقاط، و مختصات آنها در فضاي دوم که در اين پروژه . انتخاب مي کنيم
در نظـر گرفتـه مـي شـود، پـارامتر هـاي       ) ۱۰۰و۲۰(؛ )۱۰۰و۱۰۰(؛ )۲۰و۱۰۰(؛ ) ۲۰و۲۰(به طور فرضي 
  . بدست مي آوريم) بعدي استفاده مي کنيم ۲از پروژکتيو  مقالهکه در اين (م را تبديل مستقي

  
  تصوير اوليه مورد استفاده در اين پروژه و قاب مورد نظر با مختصات نقاط کنترل

نقطه از گوشه هاي عکسمان را کـه تهيـه کـرده ايـم انتخـاب       ۴پس از يافتن پارامتر هاي تبديل مستقيم 
طه را با استفاده از معادالت بدست آمده با پارامتر هاي معلوم، به فضاي جديدمان منتقل نق ۴کرده و اين 
نقطه با توجه به اينکه گوشه هاي تصوير اوليه هستند، پس از تبـديل، بـه عنـوان گوشـه      ۴اين . مي کنيم

بـا  ) مـان قاب(حال يک شبکه منظم از پيکسـل هـا  . هاي فضاي جديد يا قابمان نيز در نظر گرفته مي شوند
در مرحله بعـد معـادالت تبـديل از فضـاي     . تعيين مي گردد) ابعاد قابمان(مختصات زميني و ابعاد معلوم 

. با استفاده از همان نقاط کنتـرل اوليـه حـل مـي شـوند     ) معادالت تبديل معکوس(نقشه به فضاي تصوير 
  . بعدي را بدست مي آوريم ۲يعني پارامتر هاي تبديل معکوس پروژکتيو 

سـپس درجـه   . مي توان براي هر پيکسل از اين شـبکه مـنظم يـک محـل متنـاظر در تصـوير يافـت        حال
پـس از  . خاکستري مناسب از تصوير اصلي استخراج شده و به پيکسل در اين شبکه نسبت داده مي شود

اينکه تمام پيکسل هاي اين شبکه داراي درجه خاکستري شـدند، تصـوير تصـحيح شـده بدسـت آمـده       
  . است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  تقال درجه خاکستري از تصوير اصلي به پيکسل هاي قابان

همانطور که گفتم اين شبکه منظم را معموالً با اسـتفاده از نقـاط گوشـه اي تصـوير اصـلي بدسـت مـي        
و بـر اسـاس    ،يافت شـده  ،به اين معني که مختصات زميني چهار پيکسل گوشه اي تصوير اصلي. آورند

 مقالـه که در ايـن  (٥بعاد زميني پيکسل هاي تصوير مشخص مي کنندآنها شبکه اي منظم که اندازه آنرا ا
در شکل زير به طور شـماتيک فرآينـد    .، توليد مي شود) يکي است پيکسلها در هر دو تصوير اين ابعاد
  .اين کار را نشان داده ام

  

  تشکيل شبکه منظم براي ايجاد تصوير تصحيح شده

عکسي مان مختصات زميني پيکسل ها است، پس از تشکيل در پروژه هايي که مختصات قابمان يا نقشه 
چراکه مختصـات زمينـي پيکسـل اول    . شبکه منظم، هر پيکسل داراي يک مختصات زميني معلوم است

مـي تـوان مختصـات    ) که کاربر مشـخص مـي کنـد   (مشخص بوده و با استفاده از ابعاد زميني پيکسل ها 
  .آورد زميني مابقي پيکسل ها را نيز به راحتي بدست

مي دانيم که در يک تصوير جدا از ماهيت هندسي آن، درجات خاکسـتري نيـز بعـد ديگـري از آن را      
بنابراين براي تبديل شبکه جديد ايجاد شده به يک تصوير، بايد درجات خاکستري آن . تشکيل ميدهند
کـه درجـات   پس نياز به تبديل معکوس از فضاي اين شـبکه بـه فضـاي تصـوير اسـت، چرا     . را نيز يافت

بنابراين معادالت تبديل معکوس حل شده و براي هر پيکسل در . خاکستري در تصوير اصلي قرار دارند
شبکه، يک مختصات تصويري بدست مي آيد و به اصطالح از فضاي قاب يا فضاي نقشه اي به فضـاي  

                                                 
 يايي و ماهواره اوتصاوير ه يبرا ٥
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وس نمـي تـوان يـک    ولي همانطور که انتظار داريم با استفاده از اين تبديل معکـ . تصوير باز مي گرديم
بنابر ايـن بايـد تصـميم گرفـت     . مختصات صريح تصويري بر اساس سطر و ستون مشخص بدست آورد

بـراي ايـن کـار نيـز     . برگردانيم) يا نقشه در تهيه نقشه عکسي(کدام درجه خاکستري را به فضاي قابمان 
ش از آنهـا را يعنـي روش   رو دوهمانطور که قبالً هم گفتم از روشهاي درون يابي استفاده مي کنيم که 

 Bilinear(روش درون يـابي دو خطـي    و )Nearest Neighbour(نمونه بـرداري نزديکتـرين همسـايه    

Interpolation (روش  دوخوب، با اسـتفاده از هـر يـک از ايـن     . در فصل هاي قبل کامالً تشريح کردم
تصـوير مـورد   . مـان نسـبت داديـم   درجات خاکستري را نيز  به قابمان يا تصوير تبـديل يافتـه   ) جداگانه(

 .بدست خواهد آمد resamplingنظرمان پس از تبديل و 
  ل يو اعمال تبد) متلب(مطلب  يسيبرنامه نوشته شده به زبان برنامه نو يمراحل اجرا

  :را کليک مي کنيم) زرد رنگ(نقطه اول  ۴ابتدا 
  اول ينقاط مربوط به فضا

  

ــه عکــس   ۴ســپس  ــه گوش ــگ (نقط ــز رن را ) قرم
  دوم ينقاط مربوط به فضا :کليک مي کنيم

  
  :روش مورد نظرمان را انتخاب مي کنيم

  
  :و در نهايت تصوير اوليه و خروجي هاي برنامه
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  تصوير اوليه

  
Nearest  

  
Bilinear  

تصوير که به طور جداگانه با هر يک از دو روش توضيح داده شده درون يابي شده انـد را در   دونمونه 
  :ه مي فرماييدزير مالحظ

  
Nearest Neighbor Interpolation  

  
Bilinear Interpolation  

اينکه کـدام روش نمونـه بـرداري    . در متن مقاله بيان گرديد يمزايا و معايب هر يک از روشها تا حدود
اگر قرار باشد تصـوير بـراي   . اولين مسئله کاربرد تصوير است. معيار هاي مختلفي داردمناسب تر است، 

طبقه بندي به کار رود، آنگاه استفاده از روشي نظير نزديکترين همسايه که کمترين اثر را روي درجات 
اد چراکـه ايجـ  . خاکستري دارد، مي تواند انتخاب مناسبتري نسبت به روش هاي درون يابي ديگر باشـد 

ولي اگر قرار است فقط . درجات خاکستري غير واقعي گاه روش هاي طبقه بندي را به اشتباه مي اندازد
فسير بصري کمک گرفته شود، مي تـوان از روش هـاي درون يـابي ديگـر     تاز تصوير تصحيح شده در 

ي انتخـاب روش  امکانات کامپيوتري نيز از ديگر عوامل مؤثر رو. نظير بر آورد مکعبي نيز استفاده نمود
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اگر کامپيوترمان از سرعت پردازش کمي برخوردار است، استفاده از روشهاي کنـدتر و  . بهينه مي باشد
زيرا زمان فوق العاده زيادي براي انجام کار مصـرف خواهـد   . حجيم درون يابي اصالً توصيه نمي گردد

. وژه را دچار اشکال مي کنداين موضوع خود مشکالت زيادي را به دنبال خواهد داشت و روند پر. شد
افتن محـل  يـ ، ون مربوطهياسکن شده، با توجه به اينکه پس از انجام ترانسفورماس يدر خصوص نقشه ها

ز نمـودن بـر خـوردار اسـت، لـذا      يتايجيد يبرا ياديت زيم شده در نقشه از اهميق مرکز خطوط ترسيدق
 يشـنهاد مـ  يي درجـات خاکسـتري دارد، پ  نکه کمترين اثـر را رو يه با توجه به اين همسايکتريروش نزد
بنابر اين هميشه با توجه به کاربرد و امکانات مورد نظر بهترين روشي که نرم افزارِ مورد اسـتفاده   .گردد

  .در اختيار ما قرار مي دهد را انتخاب مي کنيم
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