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 چکیده

عدم تطابق آشکارسازها، ، نوفه نواري است که در اثر برخی مشکالت مانند ايماهواره ترین نوع نوفه در تصاویرشایع
آید. وجود نوفه در تصاویر موجب کاهش واسنجی نامناسب سنجنده و فرسایش آن در طول عمر ماهواره به وجود می

شود. در این پژوهش براي اصالح نوفه نواري در تصاویر خطا در استخراج اطالعات از تصاویر می تولید ها وکیفیت داده
اند. سپس با تجزیه شده ویر به چند سطح فرکانسیاو تص است سته استفاده شدهاي از تبدیل موجک گسماهواره

به حوزه فرکانس منتقل شده و  هادر راستاي نوارشدگی دارجهت هاي موجکمولفه ،استفاده از تبدیل فوریه دو بعدي
انحراف معیار پس از اصالح بررسی بصري نتایج و کاهش در اند.هدر حوزه فرکانس پاالیش شد پاالیه انتخابیتوسط 

باشد. عالوه بر این، کمترین میزان خطاي نسبی به دست آمده تصاویر واقعی نشان دهنده دقت روش در رفع نوفه می
باشد. این در حالی است که کمترین درصد می 8,92پس از اصالح تصویر شبیه سازي شده براي نوفه نواري برابر 

باشد. همچنین درصد می 10,69و  9,48هاي پاالیش مبتنی بر موجک برابر میزان خطاي نسبی براي سایر روش
دسی بل بوده  که این مقدار مربوط به روش ارائه شده در این  22,12برابر  PSNRبیشترین مقدار به دست آمده براي 

 باشد.ها میوشباشد. این امر نشان دهنده دقت باالي الگوریتم ارائه شده در این پژوهش نسبت سایر رپژوهش می

 

 .پردازش تصویر اي،تصاویر ماهواره نوفه نواري، تبدیل موجک، تبدیل فوریه،:کلمات کلیدي

 مقدمه  -1

باشد. با هاي تصویربردار میهاي محیطی ماهوارهترین ابزارهاي مورد استفاده در پایش پدیدهیکی از مهم
توان به اطالعات به روز و قابل اطمینانی از محیط اطراف ها میاخذ شده توسط این ماهوارههاي استفاده از داده

ها که منشا آنها سیستم اي برخی نوفههاي ماهوارهدست یافت. متاسفانه در تصاویر اخذ شده توسط سنجنده
باشد. از ر این گونه تصاویر میهاي شایع دشود. نوفه نواري از جمله نوفهدیده می نیز باشدالکترونیک سنجنده می

واسنجی  شکست آشکارساز، فرسایش سنجنده و عدم امکان توان بهجمله عوامل به وجود آورنده نوفه نواري می
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هایی که از تکنیک در سنجنده. [14] ,[13]اشاره کرد آنها  در نتیجه پاسخ طیفی ناهمگون مناسب آشکارسازها و
نواري به صورت  هاي)، نوفهMODIS2و  1MSSهاي کنند (مانند سنجندهمیتصویربرداري ویسک بروم استفاده 

هایی که از تکنیک . نوفه نواري در تصاویر اخذ شده توسط سنجنده[4]شوند عرضی و متناوب دیده می
) به صورت 8ماهواره لندست  TIRSو  OLI3هاي کنند (مانند سنجندهتصویربرداري پوش بروم استفاده می

ها و دشوار شدن . وجود نوفه نواري در تصاویر موجب تخریب داده[2]شوند مودي و غیر متناوب دیده مینوارهاي ع
رسد. اصالح نوفه نواري یکی از شود. لذا اصالح این نوع نوفه ضروري به نظر میاستخراج اطالعات از این تصاویر می
است که ممکن است از طریق واسنجی سنجنده یا بهبود تصویر  ايماهواره ویرامراحل استاندارد پیش پردازش تص

شود. پاسخ اي واسنجی رادیومتریک مطلق به صورت متناوب انجام میهاي ماهوارهانجام شود. در سنجنده
شود که در نهایت موجب پیدایش نوفه آشکارسازهاي سنجنده به صورت متناوب از حالت واسنجی شده خارج می

-هاي مورد نیاز براي تخمین پاسخ آشکارسازها را فراهم میداده ،مطلق ی. واسنجی رادیومتریک[8]شود نواري می
هاي انجام این گونه اعمال شود. هزینه باال موجب کاهش دورهکند که این روند موجب اصالح نوفه نواري می

-نوفه نواري در تصاویر ماهوارههاي متعددي را براي اصالح هاي گذشته محققان الگوریتمشود. در سالواسنجی می
، بهبود نمودار فراوانی و تطبیق نمودار (SLM)توان به تطبیق خطی ساده اند که از این میان میاي پیشنهاد کرده

و تطبیق نمودار فراوانی تمایل به  نمودار فراوانی هاي بهبود. برخی از الگوریتم[12] ,[11] ,[7]فراوانی اشاره کرد 
نوفه نواري  رفعبراي [5]شود. دارند که این امر موجب تلفات اطالعاتی می نمودار فراوانی و پایین برش محدوده باال

. در این روش فرض ها استفاده کرده استروش تطبیق ممان هاي لندست ازدر تصاویر اخذ شده توسط ماهواره
هاي دیده شده توسط سایر هبیند که از لحاظ آماري همانند صحناي را میشود که هر آشکارساز صحنهمی

باشد. لذا این روش در تصاویري که در آنها تغییرات صحنه زیاد است کاربرد چندانی آشکارسازها می
هاي شناسایی لبه و توان از الگوریتماي میبراي شناسایی موقعیت الگوهاي نواري در تصاویر ماهواره[10]ندارد.

یی این الگوها، نوفه نواري را با استفاده از توابع منحنی فضایی رهگیري خطوط استفاده کرده و پس از شناسا
توان الگوهاي نواري متناوب و غیر متناوب را از تصاویر حذف . مزیت این روش این است که میاست اصالح نموده

 کرد. مشکلی که بر این روش وارد است این است که هنگام شناسایی موقعیت الگوهاي نواري در تصاویر،برخی
اصالح نوفه نواري بهره گرفته  براي برابرسازي رادیومتریکی از روش[1]د.شومی سازينوارهاي اضافی را نیز آشکار

 /اصالح خطاجبران و با هدف یب بهره و بایاس براي همه آشکارسازهااضر متشکل از ساده ی. در این روش مدلاست
 غییرات غیر خطی سنجنده پاسخگو نیست.ارائه شده است. مشکل این روش این است که مدل در برابر ت

باشد. پاالیش تصویر ممکن است در حوزه هاي پرکاربرد در اصالح نوفه نواري پاالیش تصویر میاز جمله روش
دار پایین از پاالیه جهت[3]مکان یا در یک حوزه انتقال یافته مانند حوزه فرکانس و یا تجزیه موجک صورت پذیرد.

 . بزرگترین مشکل این روش این است که پاالیهتفاده نموده استي اصالح نوفه نواري اسگذر در حوزه مکان برا
 از پس ايبراي اصالح نوفه نواري در تصاویر ماهواره[9]شود.موجب از دست رفتن اطالعات تصویر می پایین گذر
 . این فراینداندنموده ها را حذفدار موجک در راستاي نوارشدگیهاي جهتیل موجک از تصویر، مولفهگرفتن تبد

براي [8]برد. از بین می را که در مولفه موجک حذف شده قرار دارند ت مربوط به محتویات اصلی تصویراطالعا نیز

1  . Multi Spectral Scanner 
2. MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer 
3. Operational Land Imager 
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در این . بهره گرفته استدر حوزه فرکانس  انطباقیاز تبدیل موجک و پاالیه اي نوفه نواري در تصاویر ماهواره حذف
در حوزه فرکانس بهره گرفته شده است. در  انطباقیروش براي رفع نوفه نواري از تبدیل موجک گسسته و پاالیه 

شود. در هر سطح شود و به چند سطح مقیاس فرکانسی تجزیه میابتدا، از تصویر تبدیل موجک گسسته گرفته می
شود. این فرایند نوارهاي موجود ي و مورب) ساخته میعالوه بر مولفه تقریب تصویر، سه مولفه جهتی (افقی، عمود

کند. ها جداسازي میشدگیهاي موجک در جهت نوارمیان مولفهدر تصویر (عالوه بر سایر محتویات تصویر) را از 
-هاي جهتی موجک مرتبط با نوارهاي موجود توسط یک پاالیه انطباقی حوزه فرکانس پاالیش میسپس مولفه

(دامنه  DC 1د بر این امر تاکید دارد که نوارها در حوزه فرکانس به صورت تغییراتی در مقادیر این فراینشوند. 
توان پاالیش حوزه شوند. لذا میمنفرد ظاهر می هايها و یا ستونهاي با فرکانس صفر) تبدیل فوریه سطرمولفه

هر سطر از  DCسازي مقدار یکسانر را با داهاي موجک جهتها در مولفهارشدگیفرکانس به منظور اصالح نو
به صفر یا هر مقدار ثابت  DCرساندن مقادیر  هاسازيهاي انجام این گونه یکساناز راهتبدیل فوریه انجام داد. یکی 

 ایجاد باال موجب تبایندر تصاویر کوچک و یا در تصاویر با  ،این روش در این است که روش ایرادباشد.دیگري می
 د.نشو حذف ها و مرزهاي موجود در تصویرلبه ممکن است و شدهیرادیومتریکتلفات 

در این پژوهش روشی نو براي رفع نوفه نواري پیشنهاد شده که است. در این روش از تبدیل موجک گسسته 
در روش ارائه شده در این پژوهش، پاالیه انتخابی عالوه بر و پاالیش انتخابی در حوزه فرکانس استفاده شده است.

-دار در راستاي نوارشدگیهاي فرکانسی مربوط به نوفه نواري را نیز در مولفه موجک جهت، مولفهDCسطح حذف 
به طور کلی اهداف این تحقیق حذف .شودکه این امر موجب حذف کامل نوفه نواري از تصویر می کندها حذف می

 باشد.پرکاربرد پیشین میهاي اي و مقایسه این روش با روشنوفه نواري از تصاویر ماهواره

 پژوهشروش  -2

براي تجزیه تصاویر به چند سطح مقیاس  از تبدیل موجک گسستهدر روش ارائه شده در این پژوهش 
. در هر سطح عالوه بر مولفه تقریب تصویر، سه مولفه جهتی (افقی، عمودي و مورب) فرکانسی استفاده شده است

هاي موجک میان مولفهاز  (عالوه بر سایر محتویات تصویر)موجود در تصویر این فرایند نوارهاي  در شود.ساخته می
سپس شوند). هاي جزئی افقی ظاهر می(براي مثال نوارهاي افقی در مولفه اندشدهها جداسازي شدگیدر جهت نوار

در  .اندشدهدر حوزه فرکانس پاالیش  انتخابی مرتبط با نوارهاي موجود توسط پاالیه دارجهت موجک هايمولفه
تجزیه موجک سه سطحی  1در شکل  در حوزه فرکانس تشریح شده است. انتخابیادامه نحوه عملکرد پاالیه 

از جمله عوامل پیدایش نوفه نشان داده شده است. 4ماهواره لندست  MSSسنجنده  3تصویر اخذ شده درباند 
 .[14]توان به عدم تطابق آشکارسازها با یکدیگر اشاره کرد می MSSنواري در تصاویر اخذ شده توسط سنجنده 

1. Direct Current 
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 .4ماهواره لندست  MSSسنجنده  3سه سطحی تصویر اخذ شده در باند  db4. تجزیه موجک 1شکل 

ها استفاده شده شدگیدار در راستاي نوارمولفه موجک جهتساده براي پاالیش در این قسمت از یک روش 
ها تعیین دقیق باندهاي مربوط دار در راستاي نوارشدگیبراي پاالیش موفق مولفه موجک جهتنکته کلیدي  است.

Hو حذف آنها با استفاده از تابع به نوفه  vu ),(
پاالیش  موجکفوریه دو بعدي از مولفه  معکوس تبدیل و گرفتن 

سایر اطالعات  دار تقویت شده و ازي نواري موجود در مولفه موجک جهتاین روش ابتدا الگوها در باشد.می شده
در مولفه موجک  الگوهاي نواري آشکارسازي شده مورد نظر،شوند.سپس براي طراحی پاالیه می جداسازيموجود 

 استفاده شده در این پژوهش براي فرایندشوند. به حوزه فرکانس منتقل می هادار در راستاي نوارشدگیجهت
 باشد:جداسازي الگوهاي نواري و طراحی پاالیه انتخابی متناسب با این الگوها به صورت زیر می

 .دار با استفاده از یک پاالیه هموار ساز یک بعدينوارهاي موجود در مولفه موجک جهتتقویت ) مرحله اول
هایی که عدد در این مرحله، پیکسلسازي الگوهاي نواري تقویت شده و تهیه یک تصویر باینري.آستانه) دوم مرحله

گیرند. این کار موجب ها برابر صفر قرار میو سایر پیکسل 255دیجیتال آنها از سطح آستانه بیشتر است برابر 
جک شده و مانع تاثیرگذاري اطالعات موجود در ایجاد یک تصویر سیاه و سفید از نوفه نواري موجود در مولفه مو

 شود.آن بر فرایند طراحی پاالیه می
 ) انتقال تصویر باینري به حوزه فرکانس و محاسبه طیف توان آن.مرحله سوم

فرکانس مربوط به  توان با استفاده از آستانه سازيمی .1-0سازي طیف توان به محدوده بهنجار ) مرحله چهارم
توان از نمایش دو را مشخص نمود. براي این کار میهاي نوفه هستند منه باال که مشخص کننده مولفهباندهاي با دا

که دامنه  هاي نوفه در طیف تواناین بدان معناست که کلیه نقاط مربوط به مولفه بعدي طیف توان استفاده نمود.
-الزم به ذکر است که مولفهد.نقرار داده شو برابر یک و سایر نقاط برابر صفر آنها از یک سطح آستانه بزرگتر است

 باشند. هاي فرکانس صفر نیز مربوط به الگوهاي نواري آشکارسازي شده می
ماسک باینري جهت  یک و تولید به صفر) یکو  یککردن نتایج (تبدیل صفر به  معکوس) مرحله پنجم

 پاالیش انتخابی.
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 نتایج و تجزیه وتحلیل -3

ارائه شده در این پژوهش، ابتدا تصویر شبیه سازي شده براي نوفه  اثربخشی روش اي اطمینان از میزانبر
سطح  چهاربا  با استفاده از انواع موجک تصاویر اولیه و اصالح شده 2نواري مورد پاالیش قرار گرفته است. در شکل 

 نشان داده شده است. تجزیه 

 
 (الف)

 
 (ب)

 
 (ج)

 
 (د)

 
 (ه)

 
 (ي)

، د) نوع db2. نتیجه اصالح تصویر شبیه سازي شده، الف) تصویر اولیه، ب) تصویر شبیه سازي شده براي نوفه نواري، ج) نوع موجک: 2شکل 
 .db8، ي) نوع موجک: db6، ه) نوع موجک:  db4موجک:

 (الف) نشان داده شده است. 3و خطاي نسبی بین تصاویر اصالح شده و تصویر شکل  RMSEمقادیر  1در جدول 
و خطاي نسبی پیداست، اصالح تصویر با استفاده از موجک  RMSEهمان طور که از مقادیر به دست آمده براي 

 از دقت بیشتري در بازیابی تصویر برخوردار است.  db2نوع 
 

 (الف) و تصاویر اصالح شده (شکل (ج) الی (ي)) 3و خطاي نسبی بین تصویر شکل  RMSE. 1جدول 
(الف) و (ج) نوع  3شکل  

 db2موجک: 
(الف) و (د) نوع  3شکل 

 db4موجک: 
(الف) و (ه) نوع  3شکل 

 db6موجک: 
(الف) و (ي) نوع  3شکل 

 db8موجک: 
RMSE 7,84 7,88 7,88 7,89 

 8,99 8,97 8,96 8,92 خطاي نسبی (درصد)
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 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از اصالح تصویر واقعی -3-1

نتیجه تصحیح تصویر  3در شکل .اعمال شد 1به تصویر نشان داده شده در شکل 2ارائه شده در بخش روش 
 گربیانبررسی بصري تصاویر اصالح شده نشان داده شده است. با چهار سطح تجزیه به وسیله انواع موجک 1شکل 

 باشد.بهبود تصویر و کاهش نوفه می

 
 (الف)

 
 (ب)

 
 (ج)

 
 (ج)

، ب) نوع db2در اصالح نوفه نواري در الگوریتم ارائه شده در این پژوهش، الف) نوع موجک:  4. مقایسه تاثیر انواع موجک با سطح تجزیه 3شکل 
 db2شود، پاالیش تصویر با استفاده از تبدیل موجک نوع . همان طور که در این شکل دیده میdb8، د) نوع موجک: db6، ج) نوع موجک db4موجک: 

 عملکرد بهتري را در اصالح تصویر داشته است.
 

و  1براي تصویر شکل  PSNRو  MSEنتیجه محاسبه پارامترهاي آماري میانگین، انحراف معیار،  2در جدول 
انحراف معیار میزان تغییرات یا پراکندگی را از مقدار میانگین  آورده شده است. 3تصاویر نشان داده شده در شکل 

دیده شد،  2شود. همان طور که در جدول دهد. وجود نوفه در تصویر موجب افزایش این کمیت مینشان می
اصالح کاهش یافته که این امر نشان دهنده کاهش و یا حذف نوفه از انحراف معیار تصویر پس از اعمال الگوریتم 

کمیتی است که نسبت بین حداکثر توان ممکن سیگنال و توان نوفه  PSNRباشد. در علوم مهندسی تصویر می
کند. لذا گیري میمیانگین مربعات خطا را اندازه (MSE)کند. عالوه بر این میانگین مربعات خطا مخرب را بیان می
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باشد. با توجه به بزرگتر باشد نشان دهنده عملکرد بهتر روش در اصالح نوفه می PSNRکوچکتر و  MSEهرچه 
در اصالح نوفه  db2توان به این نتیجه دست یافت که موجک نوع می PSNRو  MSEمقادیر به دست آمده براي 
 عملکرد بهتري داشته است.

 ).3) و تصاویر اصالح شده (شکل 1نتایج محاسبه پارامترهاي آماري براي تصویر اولیه (شکل . 2جدول 

 MSE PSNR (dB) انحراف معیار میانگین  

 - - 33,17 127,90 1تصویر شکل 
نوع  (الف) 3تصویر شکل 

 db2موجک: 
127,86 22,66 398,24 22,12 

نوع  (ب) 3تصویر شکل 
 db4موجک: 

127,90 21,80 533,70 20,85 

نوع  (ج) 3تصویر شکل 
 db6موجک: 

127,90 21,56 548,22 20,79 

 (د) 3تصویر شکل 
 db8نوع موجک: 

127,90 21,96 551,03 20,78 

 

نمایش داده شده است.  4، در شکل 3و شکل  1ل شک نشان داده شده در ویرافراوانی تص هايهمچنین نمودار
ها قبل و پس از اصالح نوفه نشان دهنده کاهش انحراف معیار و توزیع استاندارد داده ،مقایسه نمودار فراوانی تصویر

 باشد.در محدوده دینامیکی تصویر می

 (ج) (ب) (الف)

 
 (د)

 
 )ه(

(ب)، د) نمودار فراوانی تصویر  3(الف)، ج) نمودار فراوانی تصویر شکل  3، ب) نمودار فراوانی تصویر شکل 1. الف) نمودار فراوانی تصویر شکل 4شکل 
 (د). 3(ج)، ه) نمودار فراوانی تصویر شکل  3شکل 
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 مقایسه با کارهاي دیگران-4

مقایساتی صورت [9]و [8]هاي ارائه شده توسط در این بخش بین روش ارائه شده در این پژوهش و روش
ستفاده نموده و با حذف ا گسسته اي از تبدیل موجکنوفه نواري از تصاویر ماهواره حذفبراي [9]گرفته است.
براي اصالح نوفه [9]ها اقدام به اصالح نوفه نموده است. همچنیندار موجک در راستاي نوارشدگیمولفه جهت

-روشدر حوزه فرکانس استفاده کرده است.  انطباقیو پاالیه  گسسته از تبدیل موجکاي نواري در تصاویر ماهواره
نشان داده شده  5جک در شکل اعمال شد. نتیجه اصالح این تصویر براي انواع مو 1هاي فوق به تصویر شکل 

 است. 

 (ت) (پ) (ب) (الف)

 (ح) (چ) (ج) (ث)
سطح تجزیه. ث الی ح) ) نتیجه  4با  db8و  db2 ،db4 ،db6با استفاده از انواع موجک [9]به روش  1. الف الی ت) نتیجه اصالح تصویر شکل 5شکل 

 سطح تجزیه. 4با  db8 و  db2 ،db4 ،db6با استفاده از انواع موجک [8]به روش  1اصالح تصویر شکل 

پس از اصالح تصویر [9]و [8]هاي ارائه شده توسط براي روش PSNRو  MSEنتیجه محاسبه  3در جدول 
روش ارائه شده در این  نتایج به دست آمده از ها بابه منظور مقایسه نتایج حاصل از اجراي این روش 1شکل 

 پژوهش نشان داده شده است.

 [9]و  [8]هاي ارائه شده توسط براي روش PSNRو  MSE. نتیجه محاسبه 3ل جدو

 MSE PSNR (dB) 

 db2 db4 db6 db8 db2 db4 db6 db8 نوع موجک

 19,83 19,81 19,83 19,81 675,60 678,31 676,13 677,92 [9]روش ارائه شده در 
 20,69 20,73 20,75 20,76 554,02 549,17 546,49 544,86 [8]روش ارائه شده در 
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توان میو مقایسه آنها با یکدیگر  3و  2در جداول  PSNRو  MSEمقادیر به دست آمده براي با توجه به 
باشد. می بیشتر هاي پیشیندقت روش ارائه شده در این پژوهش در اصالح نوفه نواري نسبت به روش دریافت که

 2سازي شده براي نوفه نواري (تصویر شکل به داده شبیه[9]و  [8]هاي ارائه شده توسط براي اثبات این ادعا روش
در جدول [9]و [8]نتیجه محاسبه خطاي نسبی بین تصویر اولیه و تصاویر اصالح شده به روش (ب)) اعمال شدند. 

 آمده است. 4

 [9]و  [8]و تصاویر اصالح شده به روش  )(ب) 2یجه محاسبه خطاي نسبی بین تصویر اولیه (تصویر شکل . نت4جدول 

 خطاي نسبی (درصد) 
 db2 db4 db6 db8 نوع موجک

 10,67 10,68 10,68 10,69 [9]روش ارائه شده در 
 9,44 9,46 9,46 9,48 [8]روش ارائه شده در 

 

نیز نشان  4با مقادیر به دست آمده در جدول  1خطاي نسبی در جدول  مقادیر به دست آمده براي مقایسه
 باشد. می[9]و [8]هاي ارائه شده توسط دهنده دقت روش ارائه شده در این پژوهش نسبت به روش

 نتیجه گیري-5

در این روش از تبدیل موجک و  ارائه شد.اي در مقاله حاضر روشی براي اصالح نوفه نواري در تصاویر ماهواره
نتایج به دست آمده از اصالح تصویر و  در حوزه فرکانس براي رفع نوفه نواري استفاده شده است.انتخابی پاالیه 

براي انحراف باشد. بررسی مقادیر به دست آمده گر کاهش و حذف نوفه میبررسی بصري تصاویر پاالیش شده بیان
نشان دهنده کاهش نوفه و استاندارد شدن توزیع قبل و پس از اصالح تصویر دارهاي فراوانیو همچنین نمو معیار
باشد. همچنین میزان خطاي نسبی به دست آمده پس از اصالح تصویر ها در محدوده دینامیکی تصویر میداده

وه بر این مقایسه نتایج به باشد. عالگر دقت باالي روش در بازیابی تصویر میسازي شده براي نوفه نواري بیانشبیه
هاي ارائه شده توسط دست آمده از اجراي الگوریتم ارائه شده در این مطالعه با نتایج به دست آمده از اجراي روش

، باال بودن MSEباشد. پایین بودن هاي پیشین مینشان دهنده دقت بیشتر این روش نسبت به روش [9]و [8]
PSNR  پایین در اصالح تصویر شبیه سازي شده براي نوفه نواري در روش ارائه و همچنین میزان خطاي نسبی

روش در اصالح نوفه نواري نسبت به  عملکرد مناسب اینگر بیان[9]و [8]هاي شده در این پژوهش نسبت به روش
 هاي پیشین است.روش
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