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 چکیده 

های مختلف مبدل گشته ای به عنوان ابزاری مناسب جهت پایش پدیدهامروزه به کارگیری تصاویر ماهواره

ها به صورت روزانه در دسترس هستند، دارای قدرت هایی که تصاویر آنهوارهمااست. با این وجود، 

قت مکانی مناسب مورد پایش دتوان پدیدهای روزانه را با تفکیک مکانی پایینی هستند. از این رو نمی

ان را ای این امکمکانی تصاویر ماهواره -های ادغام زمانیی الگوریتمهای اخیر توسعهقرار داد. اما در سال

 مکانی است. -های ادغام زمانیاز جمله معروفترین الگوریتم STARFMالگوریتم  فراهم آورده است.

های مذکور است. از این رو در این های اولیه الگوریتمبندی مناسب تصویر از جمله مهمترین گامطبقه

در ادغام تصاویر  ، STARFMبندی تصویر بر عملکرد الگوریتم های مختلف طبقهتحقیق، دقت روش

ن است که دقت مراحل نتایج به دست آمده حاکی از آ مورد بررسی قرار گرفته است.لندست و مدیس، 

ی چه ناحیهبه طور مستقیم بر نتایج الگوریتم مذکور تاثیرگذر بوده و هر پردازش و دیگر خطاها پیش

عامل یکنواختی و هموژنی بسیار  همچنین .اشد دقت نهایی افزایش خواهد یافتتر بمورد بررسی هموژن

بندی تصویر، تاثیر گذار است و در نواحی غیر یکنواخت، افزایش ضریب های طبقهبیشتر از دقت روش

)مانند یکسان نبودن  ل خطامدیگر عوا بعالوه، .را بهبود نخواهد بخشید الگوریتم مذکورکاپا، لزوما دقت 

 یج خواهند شد.ی طیفی( باعث تاثیرات چشمگیری در نتامحدوده
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 مقدمه  -1

های پایین،  بسیار مورد توجه قرار گرفته و این تصاویر نقش ای به توجه به در دسترس بودن و هزینهاستفاده از تصاویر ماهواره

. یکی از کاربردهای اساسی و مرسوم تصاویر (Samarasinghea et al.,2010) زیادی در بررسی محیط اطراف انسان دارند

های مختلفی مورد ی رخدادشان، بایستی توسط سنجندهها با توجه به دورههای مختلف است. این پدیدهای پایش پدیدهماهواره

ای سعی بر آن است تا بتوان با به هوارهها و سنسورهای مامعموال در طراحی سنجنده.(Römer et al.,2012)بررسی قرار گیرند

 هایمحدودیتبه دلیل گستردگی کاربردها و  ها را مورد مطالعه قرار داد. با این وجود،ها طیف وسیعی از پدیدهکارگیری آن

هایی در زمینه سایر ها، هر سنجنده در کاربرد خاصی مناسب بوده و دارای محدودیتفنی در طراحی و ساخت سنجنده

های گوناگون، از این جهت در بیشتر مواقع، الزم است تا به منظور یک کاربرد خاص و یا پایش پدیده باشد.ها میبردکار

ها مورد استفاده قرار داد. به عبارتی دیگر، های تمامی آنهای مختلف را به منظور استفاده از مزیتهای سنجندهاطالعات و داده

های مختلف با یکدیگر به نحوی تلفیق شوند و داده و یا تصاویر جدید، دارای سنجندهها و تصاویر اخذ شده توسط داده

( Fusionهای اولیه باشد. به این نحو از تلفیق تصاویر)داده( به اصطالح ادغام )های تمامی تصاویر و یا دادهخصوصیات و ویژگی

تر از طراحی و ساخت یک تر و اقتصادیها بسیار سادهدهبه طور کلی، فرآیند ادغام دا. (Ramachandra et al.,2004)گویندمی

است که در آن قدرت تفکیک مکانی و طیفی به صورت توام منظور شده باشند )هر چند که از لحاظ تئوری ای سنسور پیشرفته

اطالعات مکانی و کارگیری توام های بسیار بزرگی رو به رو است(. لذا بدون شک، بهی با محدودیتیهاهم ساخت چنین سنجنده

یکی از مهمترین مباحث ادغام  .(Zeng, et al.,2006)باشندها، امکان پذیر نمیهای تلفیق دادهطیفی بدون استفاده از روش

ها است. در این نوع از ادغام، تصاویر با قدرت تفکیک زمانی ( آنTemporal-Spatialمکانی ) -ای، ادغام زمانیتصاویر ماهواره

ای معموال به منظور افزایش قدرت تفکیک گردند. در تصاویر ماهوارهویر با قدرت تفکیک مکانی باال ادغام میباال، با تصا

زمانی)مدت زمان بین دو عبور متوالی ماهواره از یک مکان مشخص در سطح زمین( الزم است تا قدرت تفکیک مکانی کاهش 

ها مکانی)پن شارپنینگ( از مدت -ی طیفیند. ادغام تصاویر به شیوهتر، این دو پارامتر معکوس هم هستیابد. به عبارت ساده

هایی با قدرت تفکیک مکانی بسیار باال بوجود آمد. با این وجود مباحث مربوط به ادغام قبل و بال فاصله بعد از ظهور ماهواره

اند. فرآیند ادغام اطالعات ر ابدا شدههای اخیهای مربوط به آن در سالباشند و الگوریتممکانی به نسبت جدیدتر می -زمانی

آورد. مفهوم ترکیب اطالعات های  باالتری را فراهم میمربوط نموده و دقت از منابع مختلف را با یکدیگر هادادهسنسوری، 

ی زهباشد که در بسیاری از مسائل علمی مورد توجه قرار گرفته است. این مساله نه تنها در حوای جدید میسنسوری زمینه

ها و نظیر آن نیز بینایی ربات ،بلکه کاربردهایی نظیر کنترل کیفیت صنعتی، صنایع نظامیباشد، سنجش از دور حائز اهمیت می

. در سنجش از دور کاربردهای (Notarnicola et al.,2013)نمایندها استفاده میها و اطالعات حاصل از آناز ادغام سنجنده

ها در مقوالتی مانند مسائل نظامی، مشکالت زیست محیطی، کشاورزی، هدایت وسیله نقلیه و دهمهم ادغام اطالعات سنجن

قاعده به های بیای از تکنیکهای اخیر، مفهوم ترکیب اطالعات سنسوری از مجموعهگردند. در سالنظیر آن اجرا می

رکیب اطالعات سنسوری مورد استفاده قرار راهبردهای منظم علمی و مهندسی، تغییر یافته است. اصطالحات مختلفی در ت

ادغام اطالعات به دست آمده "گیرند که هر یک معنی خاص خود را دارد. در این تحقیق، مساله فیوژن با تعریفی به صورت: می

مکانی،  -ترین تلفیق زمانی. از جمله مرسوم، مد نظر قرار گرفته است"ی واحد و یک پارچهاز چندین منبع برای تولید یک داده

باند( و چند طیفی مانند  03های با بیش  از )سنجنده  MODIS و  Hyperionهای ابر طیفی مانند های سنجندهادغام داده

ی مدیس دارای قدرت تفکیک زمانی بسیار سنجنده .باشندمیباند(   03)کمتر از  + ETMو   MSهای سری لندست سنجنده

تواند مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل، قدرت ای از زمین، میصورت روزانه برای هر ناحیه باال است، به طوری که تصاویر آن به

ی لندست، کیلومتر(. با این وجود سنجنده 1متر و  053،533باشد)قدرت تفکیک مکانی تفکیک مکانی آن بسیار پایین می
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تر برای باند پنکروماتیک(، و قدرت تفکیک زمانی م 15متر برای باندهای چندطیفی و   03دارای قدرت تفکیک مکانی باال)

توان تصاویری به دست آورد که به های لندست و مدیس، میمکانی سنجنده -باشد. بنابراین با ادغام زمانیروزه( می 11پایین)

ها و یا پدیده یمتر، در دسترس هستند. این کار امکان پایش روزانه 03متر و یا  15صورت روزانه و با قدرت تفکیک مکانی 

ی کند. قدرت تفکیک مکانی مذکور، در بسیاری از کاربردها به خصوص در حوزهعوارض را با قدرت تفکیک مکانی باال فراهم می

ها و نواحی کشاورزی را توان بسیاری از پدیدهمکانی، می -کشاورزی مناسب بوده و از این جهت با به کارگیری ادغام زمانی

همزمان با پیشرفت وسایل تصویربرداری مورد استفاده، تحقیق در این عرصه نیز  . (Zhang, et al.,2013)د مورد پایش قرار دا

ای را ی فیوژن تصاویر چند سنجندهکارهای موجود در زمینه (Haq et al., 2012)در باشد. به طور مداوم در حال پیشرفت می

ها مورد بررسی قرار گرفته است. های آنو ویژگی ادغامهای کینکای جامع از تدامنه ،مذکور تحقیق درشده است. مرور 

های مبتنی بر گیری تصویر(، تکینکهای ریاضیاتی پایه نظیر جمع )نسبتهمچنین در پژوهش مذکور، فرآیند بررسی تکینک

الگوریتم  شده است. (، انجامWaveletهای چند قدرت تفکیکی مبتنی بر موجک )( و تکینک1PCA) های اصلیمولفه تجزیه به

باشد که عوارض رادیومتریک و مکانی مهم تصاویر حفظ شوند و یا در طول فرآیند فیوژن عوارض فیوژن زمانی کارآمد می

های دست آوردن ویژگیهای مکانی را استخراج نمود. سپس، برای بهی اول باید ویژگیمذکور بارزتر گردند. بنابر این، در مرحله

 ,.Ochego et al., 2003, Kostiuk et al)به طور مثال شود، و دستیابی به فیوژنی کارآمد الگوریتم اجرا میواحد در ورودی 

ای از هایی را پیشنهاد نمودند که تصویر ورودی را به مجموعهتکینک  (Laplasianالپالسین) با استفاده از پیرامید ،(2002

، 0331در سال  شوند.ندسی مربوطه توسط الگوهای ادراکی تعریف میهای هکند. شکلهای هندسی اولیه تجزیه میشکل

مکانی باالتر، الگوریتمی را برای ترکیب تصاویر  -، به منظور دستیابی به تصاویر با وضوح بهتر و قدرت تفکیک زمانیمحققان

این الگوریتم به   .(Schaaf et al., 2002 , Gao et al., 2006)ابداع کردند (MODIS)و مودیس  (+ETM)های سنجنده

باشد. در مکانی می –های مبنایی و مرسوم در ادغام زمانی نام گرفت. الگوریتم مذکور یکی از الگوریتم  2STARFM اختصار

ملکرد مشابه الگوریتم وفقی به منظور ادغام زمانی و مکانی ارائه شد. الگوریتم مذکور، ع، (Hilke et al., 2009)ادامه در 

گردد. در تحقیق مذکور ادعا شده که در برخی نواحی)که دارد، ولی به صورت محلی و وفقی اعمال می STARFMالگوریتم 

دقت باالتری ارائه دهد. با توجه به   STARFMتواند نسبت به الگوریتم صحنه پیچیدگی باالیی دارد( الگوریتم پیشنهادی می

، (Walker et al., 2013) (، در Subpixelهای زیر پیکسل)ی مفاهیم و الگوریتما توسعهمکانی، ب -اهمیت ادغام زمانی

(. الگوریتم مذکور با استفاده از اختالط طیفی، تصاویر لندست روزانه را 3STDFMالگوریتمی بر مبنای اختالط طیفی، ارائه شد)

محاسباتی کمتری نیاز داشته و همچنین در نواحی که زمان  STARFMکند. الگوریتم مذکور نسبت به الگوریتم بینی میپیش

، (Walker et al., 2013) یکنواختی کمتر باشد، به مراتب دقت باالتری دارد. همچنین به منظور بهبود الگوریتم ارائه شده در 

 Caroline  et)دیگریی آن ارائه گردید. تا کنون تحقیقات ی بهبود یافتهنسخه،  ( Dongjie et al., 2013)در پژوهشی دیگر 

al., 2014,  Amorós-López et al., 2013 ) های نیز بر مبنای الگوریتمSTARFM  و همچنین مبتنی بر اختالط طیفی

 (Walker et al., 2013) و همچنین الگوریتم پیشنهادی در  STARFMهای ها، الگوریتماند، که مبنای تمامی آنارائه شده

گیرد. در ادامه تئوری ها، مورد بررسی قرار میمکانی، در ابتدا مفاهیم کلی ادغام در داده -ظور ادغام زمانیدر این تحقیق، به مناست. 

های های مختلف، تاثیر دقت روشبندی تصاویر لندست و مدیس به روشبررسی شده و سپس با طبقه STDFMالگوریتم 

  مذکور در نتایج الگوریتم مورد نظر بررسی خواهد شد. 

                                                           
1  Principal Component Analysis 
2 Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion Model 
3 Spatial and Temporal Data Fusion Model 
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 مکانی -مبانی ادغام زمانی .2

ی اخیر بسیار مورد توجهه رود که در دههمکانی از جمله پرکاربردترین ادغام تصاویر در سنجش از دور به شمار می -ادغام زمانی

 .های موجود افزایش داده شودهای جدیدتر سعی بر آن است تا دقت الگوریتمقرار گرفته است. از این رو در پژوهش

 ات الزممالحظ.  1.2

ای، از دو تصویر با قدرت تفکیک زمانی باال و قهدرت تفکیهک مکهانی بهاال مکانی تصاویر ماهواره -از آن جهت که در ادغام زمانی

ی اول، انتخاب مناسب باندها از اهمیت به سزایی برخوردار اسهت. از آن جههت کهه ههدف گردد، از این رو، در وهلهاستفاده می

ای، بهبود قدرت تفکیک مکانی یک تصویر با قدرت تفکیک زمانی بهاال اسهت، از مکانی در تصاویر ماهواره –اصلی در اغام زمانی 

ای شود)به طوری که ماهیهت آن را این رو در طی فرایند مذکور، نبایستی طیف مواد موجود در صحنه دچار تغییر قابل مالحظه

ی طیفهی صویر مذکور است. از این جهت، یکسهان بهودن محهدودهتغییر دهد(. زیرا هدف اصلی، افزایش قدرت تفکیک مکانی ت

مکانی، پارامتری بسیار مهم است. و در ادغام مهورد نظهر، بایسهتی بانهدهایی از دو  –تصاویر انتخاب شده به منظور ادغام زمانی 

جه، وجود حداقل دو تصهویر ی طیفی یکسانی داشته باشند. از دیگر نکات قابل توتصویر انتخاب گردند که تا حد امکان محدوده

باشد. همچنین با توجه ی دقت و خطای الگوریتم در هیچ روشی معقول نمیبا قدرت تفکیک مکانی باال است. زیرا عدم محاسبه

باشد، از این رو انتخاب باندهای مناسب و نظیر در دو تصهویر بها قهدرت به اینکه در تصاویر فراطیفی، تعداد باندها بسیار زیاد می

ههای بایسهتی انتخهاب کیک مکانی و زمانی باال، از اهمیت بیشتری برخوردار است. عالوه بر آن، در چنین مهواقعی، الگهوریتمتف

 شوند که زمان محاسباتی و پیچیدگی کمتری دارند. 

 هاپردازششپی.  2.2

باشند که معموال یومتریکی میای، تصحیحات هندسی و تصحیحات رادپردازش در تصاویر مختلف ماهوارهمهمترین مراحل پیش

ی به کارگیری تصاویر، اندکی متفاوت خواهند بود. در تصحیح هندسی، با به کارگیری نقهاط زمهین بها با توجه به کاربرد و حوزه

یابهد. و در تصهحیح رادیهومتریکی، بسهته بهه مختصات معلوم، سیستم مختصات تصاویر به یک سیستم مرجع زمینی انتقال می

 گیرد. حات نسبی و یا مطلق رادیومتریکی به منظور تبدیل مقادیر خام تصاویر به بازتابندگی سطح زمین، انجام میهدف، تصحی

ههای مکانی تصاویر، در گام اول بایستی سیستم مختصات دو تصویر یکسان باشند. اما به دلیهل اینکهه سیسهتم -در ادغام زمانی

ی اول، بایستی سیستم تصویر)مختصاتی( تصاویر مهدیس نسهبت ند، در وهلهباشمختصاتی تصاویر لندست و مدیس یکسان نمی

به سیستم مختصاتی تصویر لندست تغییر یابند. که برای این کار با مرجع قرار دادن تصویر لندسهت زمهان مبنها)پس از زمهین 

تم تصهویر لندسهت یکسهان سازی آن(، سیستم مختصاتی مدیس با انتخاب نقاط متناظر در دو تصویر به راحتی بها سیسهمرجع

بینی تصاویر لندست است، و از آن مکانی، فقط پیش -ی تصحیح رادیومتریکی، چون هدف در ادغام زمانیخواهد شد. در مرحله

ی مذکور یکسان نیست، بنابراین بایستی مقهادیر خهام تصهاویر دو ی تشکیل تصویر از یک صحنه در دو سنجندهجهت که نحوه

یل به بازتابندگی سطح زمین شوند. بدین مظور برای تصهاویر مهدیس، محصهوالت تصهحیح شهده وجهود ی مذکور تبدسنجنده

های نرم افزاری موجود استفاده کهرد. همچنهین بایست از بستهو به منظور تصحیح تصاویر لندست نیز می (MOD09GAدارد)

و لندست، از فرایند. انطباق هیستوگرام نیهز اسهتفاده  به منظور دقت بیشتر، در اینجا بعد از تبدیل بازتابندگی در تصاویر مدیس

 شده است. 

 

 STARFM . الگوریتم2.2
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های همسایه، مقدار پیکسل مرکهزی را در تصهویر لندسهت زمهان ی اوزان مناسب پیکسلاین الگوریتم بر مبنای محاسبه

ی لندسهت زمهان بندی شدهر روی تصویر طبقهی لغزان ببینی خواهد کرد. بنابراین این الگوریتم به صورت یک پنجرهدوم پیش

، اعمهال 1ی لندسهت مربهوط بهه زمهانبندی شهدهاول، لغزانده شده و با توجه به تصاویر زمان اول و دوم مدیس و تصویر طبقه

 .توان نوشت( را به صورت زیر می1ی )دیس رابطهدر یک پیکسل غیر هموژن م خواهد شد.

(1)                                                                                          ) tiA × tiF )∑= tC 

tدیس، بازتابندگی در م (Ct) که در آن 
iF   بازتابندگی در لندست وt

iA ی درصد تشکیل دهندهt
iF  در پیکسلtC  باشهند. می

tبه عبارتی 
iF ظر گرفت. اگر به نحوی های هموژن لندست در نتوان بازتابندگی پیکسلرا میt

iF ههای را بتوان از طریق پیکسل

گاه نتایج بهبهود به دست آورد )زیرا ممکن است در یک زمان خاص تصویر لندست موجود نباشد(، آن مدیسهمسایه در تصویر 

همهوژن  . بهرای یهک پیکسهلاسهت یکسهان های همسایه هموژن و طیفیخواهند یافت. از این رو گام اصلی پیدا کردن پیکسل

 ،باشدهموژن می مدیسکه پیکسل آید. با توجه به آن( به دست می2، بازتابندگی مشاهده شده توسط لندست از رابطه )مدیس

گیرنهد، همگهی دارای بازتابنهدگی یکسهانی هسهتند(، در نتیجهه میهانگین های لندستی که در آن قرار می)یعنی تعداد پیکسل

-گیرند، یکسان در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین رابطهقرار می مدیستابندگی در پیکسل های لندستی که به عنوان بازپیکسل

 ی مذکور منطقی خواهد بود.

L(xi, yj, tk) = M(xi, yj, tk) + εk                                                                                     )2(    

 و مهدیس تصهویر دو اکتسهاب تهاری  kt و مهدیسو  تصاویر لندسهت برای شده داده پیکسل موقعیت (j, yix) (،2ی )در رابطه

 ناشهی) لندسهت و مدیس مشاهده شده سطحی بازتاب بین تفاوت یدهنده نشان kε شوند. همچنین،در نظر گرفته می لندست

و همچنهین  بینیی پیشدر طول دوره  kεبودن لذا با فرض ثابت  .باشدمی (خورشیدمتفاوت  یهندسه و باند مختلف پهنای از

 یاتفاق نیافتهد، معادلهه( j, yix) پیکسل تغییری در خطاهای سیستمی در،  kt و 0t ،بینیپیش یطول دورهاین موضوع که در 

k= ε 0ε ( بازتابندگی لندست را به صورت زیر پیش3برقرار خواهد بود. در نتیجه، رابطه ).بینی خواهد نمود 

 

                                    )3(                

ههای همهوژن کامال منطقی خواهد بود )بدین مفهوم کهه در پیکسهل مدیسهای هموژن در تصویر ی مذکور برای پیکسلرابطه

ده قرار گیرد باعث بهروز چنهدین ( در تمامی سطح تصویر مورد استفا3ی )باشد(. باید توجه داشت که اگر رابطهدارای اعتبار می

 مشکل اساسی خواهد شد.
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 همواره هموژن و یکنواخت نیستند.  مدیسهای تمام پیکسل -الف

همهوژن  مهدیسدر  t0بینی نوع پوشش زمین تغییر نموده و ممکن است که پیکسهلی کهه در زمهان ی پیشدر طول دوره -ب

  .دیگر هموژن نباشد (t0)باشد، در زمان 

 شوند.و آب و هوایی در نظر گرفته نمی BRDFبینی، تغییرات  پیش دوره طول در -ج

و تابع وزن، بازتابندگی مشاهده شهده توسهط  مدیسهای بدین منظور، با استفاده از اطالعات اضافی حاصل از همسایگی پیکسل

 توان تعریف نمود. لندست را به صورت زیر می

L(xw/2, yw/2, t0) = ∑∑∑ Wijk ×(M(xi, yj, t0) + L(xi, yj, tk) −M(xi, yj, tk))                         (4) 

ههای های همسایه هموژن هستند، تنهها از پیکسهل( اطالعات صحیحی قرار گرفته و پیکسل4برای اطمینان از اینکه در رابطه )

مهورد  ی طبقه بندی شده،ت اولیهشود. بنابراین یک تصویر لندسطیفی مشابه )که به یک کالس طیفی تعلق دارند( استفاده می

های مشابه از نظر طیفی، از طریق تصهویر لندسهت اولیهه قابهل اسهتخراج نیاز خواهد بود. دلیل این موضوع آن است که پیکسل

 هستند.

تهوان اسهتفاده های همهوژن آن منطقهه مهیبرای به دست آوردن بازتابندگی لندست در مناطقی که هموژن نیستند، از همسایه

باشند. بنابراین با توجه بهه معلهوم و لندست یکسان می مدیسهای هموژن، مقدار بازتابندگی در همسایه ((، زیرا1د )رابطه )نمو

توان در نظهر می مدیسهای هموژن پیکسل مرکزی پنجره را نیز همان بازتایندگی ، بازتابندگی همسایهمدیسبودن بازتابندگی 

های هموژن، میزان بازتابندگی برای یهک پیکسهل مشهخص از تصهویر لندسهت قابهل ایهگرفت. همچنین، با دادن وزن به همس

های هموژن موجود در اطراف پیکسل مرکزی در تصهویر باشد. در نتیجه، اساس فرآیند مذکور، پیدا کردن پیکسلبینی میپیش

کنهد. بهرای خمین بازتابندگی بیان میهای همسایه مرکزی را در ت، میزان مشارکت پیکسلWijkلندست اولیه خواهد بود. وزن 

 در نظر گرفتن سه پارامتر زیر ضروری است. Wijk محاسبه وزن

 باشد.صورت زیر میمعین، به مکانی در +ETMو MODISبین بازتابندگی  اختالف -الف

Sijk = |L(xi, yj, tk) −M(xi, yj, tk)|                                                                                          (5) 

دهد. بنابراین هرچهه ( را نشان میمدیسهای آن )این تخمین در واقع اختالف بازتابندگی لندست و متوسط بازتابندگی همسایه

ی در آن نقطه خواههد بهود. همچنهین بازتابنهدگ مدیساختالف کمتر باشد، به مفهوم یکسان بودن )و یا هموژن بودن( پیکسل 

در آن نقطه وزن بزرگتری را خواهد داشت. در بعضی مواقع ممکن است که بازتابندگی لندست با بازتابندگی متوسط آن  مدیس

( یکسان باشد. اما به دلیل وجود تغییرات زمانی، شرایط برابری مذکور از بین خواهد رفت. لهذا مدیسها )بازتابندگی در همسایه
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نیز انجام گیرد. لهذا در نهواحی غیهر  مدیسهای دیگری مانند تغییرات زمانی بازتابندگی گیریازهدر این مواقع، الزم است که اند

، باعهث اطمینهان بیشهتر در منهاطق غیهر مهدیسیابد. به عبارتی تغییرات اندک بازتابندگی هموژن، میزان دقت کار افزایش می

 هموژن خواهد شد.

 باشد.دهد که به صورت زیر میرا نشان می مدیسسل مورد نظر در بازتابندگی پیک زمانی ( تغییرات6ی )رابطه -ب

 

Tijk = |M(xi, yj, tk) −M(xi, yj, t0)|                                                                 (6) 

تغییهر صهحنه در طهول افزایش خواهد یافت. دلیل این موضوع آن است کهه   Wijkهر اندازه کوچکتر باشند، وزن  تغییرات این

قابهل  مهدیسههای قدر ناچیز بوده که توسط اختالف پیکسلکند. اما اگر تغییرات به وجود آمده آنبینی تغییر نمیفرآیند پیش

تشخیص نباشند، در این صورت الگوریتم مذکور قادر نخواهد بود که آن را مشخص کند. همچنین اگر دو تغییهر متضهاد ایجهاد 

 شدن تغییرات کلی شود، بازهم الگوریتم مذکور قادربه تشخیص آن نخواهد بود. شده که باعث خنثی 

، کهه بیهانگر منهاطق (xi, yj) کاندیهد پیکسهل و (xw/2, yw/2) مرکهزی پیکسل مکانی( بین اختالف مسطحاتی )فاصله -ج

 به شرح زیر خواهد بود. tk تاری  در هموژن هستند،

                                                                                   )7(        

                                                 

گیهری اندازه کاندید پیرامونی )همسایه( مشابه طیفی پیکسل و شده بینیمرکزی پیش پیکسل بین مکانی فاصله در این فرمول،

( 7( تا )5( از ضرب روابط)Wijkوزن هر پیکسل همسایه) کمتر باشد، مقدار وزن بزرگتر خواهد شد. dلذا هرچه فاصله . شودمی

 حاصل میگردد.

 ی مطالعاتی. منطقه2 

و شرقی استان از نظر موقعیت جغرافیایی به دوبخش باشد. این در کشور کانادا واقع می تحقیقتحت بررسی در این  محدوده

و  کیلومتر مربع 651166های کانادا و با گستردگییکی از استان (Saskatchewan)چوانساسکا .تقسیم شده استغربی 

به نواحی شمال غرب  از شمال (Alberta) و از غزب به آلبرتا(Manitoba) مرکزیت شهری به نام رجینا و از شرق به منیتبا 

Northwest Territories)) و از جنوب به ایاالت متحده آمریکاUSA)  ( (1شود. )شکلمحدود می. 
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 ی مطالعاتی: منطقه1شکل
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 . نتایج4

  اند.س مورد استفاده آورده شده، تصاویر لندست و تصاویر مدی5تا  2هایی بصری، در شکلبه منظور امکان مقایسه

 

 .1: تصویر لندست مربوط به زمان2شکل

 

 : تصویر لندست مربوط به زمان دوم.2شکل
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 مربوط به زمان اول مدیس:تصویر  4شکل 

 

 :تصویر مربوط مدیس مربوط به زمان دوم 5شکل 

دوبعدی تصویر لندست زمان دوم و لندست نگار طیفبندی و های مختلف طبقهنتایج مربوط به روش 16تا  6هایدر شکل

  اند.بینی شده، آورده شدهپیش
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 : نتایج حاصل از طبقه بندی لندست زمان اول جهت اعمال الگوریتم ها 6شکل 

 

 STARFM (SVM.)بینی شده توسط الگوریتم : طیف نگار دوبعدی لندست واقعی و پیش7شکل
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 )حداقل فاصله(. STARFMبینی شده توسط الگوریتم ش: طیف نگار دوبعدی لندست واقعی و پی8شکل

 

 )حداكثر احتمال(. STARFMبینی شده توسط الگوریتم : طیف نگار دوبعدی لندست واقعی و پیش9شکل
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 ی عصبی(.)شبکه STARFMبینی شده توسط الگوریتم : طیف نگار دوبعدی لندست واقعی و پیش11شکل

وابسهتگی بسهیار  STARFMاند، بیانگر ایهن موضهوع هسهتند کهه الگهوریتم شده ان داده، نش16تا  7های نتایجی که در شکل

تواند نتایج حاصل از اعمهال ی مورد مطالعه دارد. و عدم یکنواختی و وجود تنوع زیاد در منطقه، میشدیدی به یکنواختی ناحیه

آیهد وابسهتگی زیهاد الگهوریتم های مذکور به دست مهیشکلاین الگوریتم را بسیار متاثر سازد. از این رو اولین نکته که از نتایج 

بنهدی، نتهایج نههایی های طبقههای موجود در تصویر است.  عالوه بر آن، با افزایش و یا کاهش دقت روشمذکور به تنوع کالس

ج نهایی را تحت تهاثیر ی مورد بررسی بیش از هر چیز دیگری نتایبهبود زیادی نخواهند داشت، به عبارتی تاثیر یکنواختی ناحیه

توان انتظار داشت در مناطق بها تنهوع زیهاد، الگهوریتم مهذکور بندی، باز هم نمیقرار داده و حتی در صورت افزایش دقت طبقه

نتایج رضایت بخشی داشته باشد. البته این نتیجه از ابتدا نیز تا حدودی قابل حصول بود، زیرا مطابق با مبنای تئوری این روش، 

ها نسبت به قطر پراکندگی داده ناطق غیر یکنواخت در تصویر لندست اولیه، باعث کاهش دقت این الگوریتم خواهد شد.وجود م

هایی را یافهت توان پیکسلبینی شده میدهد که در باندهای پیشدرجه( بسیار زیاد است و این موضوع نشان می 45اصلی)خط

، مستقل هستند و از لحاظ طیفهی ههیچ ارتبهاطی بهه 2لندست مربوط به زمانبینی شده و که کامال در دو تصویر لندست پیش

ی بازتابندگی تصویر واقعهی را ، محدودهSTARFMهای مذکور، بایستی گفت که الگوریتم یکدیگر ندارند. با بررسی بیشتر شکل

ههای دارای ن مربهوط بهه پیکسهلتوان گفهت کهه اوزاکوچکتر کرده است، که با توجه به مبنای وزن دهی در این الگوریتم، می

-اند، که این موضوع به دلیل همان عدم تعیین تغییرات کوچک در تصاویر مدیس مهیبازتابندگی بزرگتر، کوچکتر محاسبه شده
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، در صورتی که تغییرات کوچک توسط تصاویر مدیس قابل تعیین نباشند، وزن محاسهبه شهده، 6و  5 باشد، زیرا مطابق با روابط

بینی شده، کوچکتر از ی  بازتابندگی پیشقدار صفر محاسبه شده و در آن صورت، بایستی انتظار داشت که نتیجهممکن است م

 مقدار واقعی بازتابندگی پیکسل است.

 گیرینتیجه. بحث و 5

حاصهل از اعمهال الگهوریتم  2بینهی شهده و لندسهت مربهوط بهه زمهانبرای تصویر لندست پیش RMSE، شاخص 11در شکل

STARFM جایی که ناشی از عوامل زیهادی بهوده و ، از آن5، آورده شده است. بایستی گفت که علت اصلی کاهش دقت در باند

-ی نسبی عملکهرد روشتوان دقیقا بیان کرد. با این وجود، امکان مقایسههای زیاد، این عوامل را نمیبه علت وجود عدم قطعیت

توان بیان کرد که در این الگهوریتم دقهت روش و بدین منظور می کان پذیر استبندی همچنان با دقت باال امهای مختلف طبقه

دههد کهه حداقل فاصله از روش ماشین بردار پشتیبان )علی رغم کمتر بودن ضریب کاپا( بیشتر است. ایهن موضهوع نشهان مهی

پیکسهل مرکهزی در  ههای مشهابهنسبت به هموژنی منطقه بیشتر از حساسهیت آن بهه پیکسهل STARFMحساسیت الگوریتم 

بندی گوناگون، ممکن است در یک کهالس های طبقهی شرایط در روشرغم یکسان بودن کلیهباشد. زیرا علیی لغزان میپنجره

بندی شده توسط روش حداقل فاصله، میزان اوزان محاسبه شده در این الگهوریتم افهزایش یافتهه و باعهث خاص از تصویر طبقه

بنهدی حهداقل فاصهله از نظر عددی میزان افزایش دقهت در روش طبقهه همچنین. افزایش یابد STARFMشده دقت الگوریتم 

   باشد.نسبت به ماشین بردار پشتیبان زیاد نمی

 

 .STARFMبرای نتایج حاصل از الگوریتم  RMSE: شاخص 11شکل
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یش و کاهش دقت بیشتر از آن که متاثر کند که عوامل افزااین موضوع را بیان میبندی مختلف، های طبقهعملکرد یکسان روش

ههای مهذکور، مناسهب اند، و به منظور افزایش دقت نهایی الگهوریتمبندی باشند، به منابعی دیگر وابستههای طبقهاز دقت روش

 های دیگر، کنترل شوند.است تا منابع مختلف خطا و عدم قطعیت

 STARFMبندی تصویر در عملکرد الگوریتم های مختلف طبقهوشبه طور خالصه بایستی گفت که در این تحقیق تاثیر دقت ر

مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مبنای تئوریک الگوریتم مذکور، وابستگی زیاد آن به یکنواخت و هموژن بودن ناحیه، باعهث 

وما باعث افزایش دقت بندی در صورت وجود نواحی غیر یکنواخت در تصویر لزهای مختلف طبقهشود که افزایش دقت روشمی

ها، تاثیر بسهیار بزرگتهری (. به عبارتی دیگر، فاکتور یکنواختی پیکسل16تا  7های بینی نگردد)شکلنهایی تصویر لندست پیش

بندی در نتایج نهایی الگوریتم مورد نظر دارد. از ایهن رو پیشهنهاد میگهردد کهه الگهوریتم های طبقهنسبت به فاکتور دقت روش

STARFM تر در نواحی یکنواخت مورد استفاده قرار گیرد. بیش  
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