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  یفیبزطا زیتصاو شینو کاهص منظور به یمکان-یفیط نینو روش کی ئهراا

 2حسنلو یمهد ،1 یدیس موریت دیس

 داًؾگبُ تْزاى ،یفٌ یّبداًؾکذُ ظیپزد ،یهکبً اعالفبت ٍ یثزدارًمؾِ داًؾکذُ ،اسدٍرعٌدؼ ارؽذ یکبرؽٌبع یداًؾدَ. 1

(seydi.teymoor@ut.ac.ir) 

 (hasanlou@ut.ac.irداًؾگبُ تْزاى ) ،یفٌ یّبداًؾکذُ ظیپزد ،یهکبً اعالفبت ٍ یثزدارًمؾِ داًؾکذُ ،یفتَگزاهتز گزٍُ بریاعتبد. 2

 
 

 :دهیچک
َ  ٍخوَد . اعت شیًَ کبّؼ بی حذف یفیفزاع زیتصبٍ در ّبپزداسػ ؼیپ يیا يیهْوتز اس یکی ٍ  در شیًو  ثبفو   یفو یفزاع زیتصوب
ٍ  يیو ا یثوب   اثقوبد  اهب. ؽَدهی زدّبثکبر اس یثزخ در زیتصبٍ در يیا اس اعتفبدُ تیذٍدحه ِ یهمب در زیتصوب ٍ  زیعوب  ثوب  غو  زیتصوب

ِ  یفیفزاع زیتصبٍ شیًَ کبّؼ هٌؾَر ثِ يیًَ رٍػ کی همبلِ يیا در .کٌذیه تزعخت را لیتحل ِیتدش اسدٍرعٌدؼ  ؽوذُ  ارائو

ثوز رٍی دٍ تصوَیز هختلوف اثزعیفوی ؽوبهل تصوَیز        هختلف تنیالگَر دٍ اس فیع ٍ هکبى غِیح دٍ در رٍػ يیا در، کِ اعت
َ  کوبّؼ  هٌؾوَر  ثِ .نیًوَد اعتفبدُ 2اٍریظ ثزدٍ تصَیز َّا 1ای ّبپیزیَىهبَّارُ ِ یح در شیًو  Total تنیالگوَر  اس هکوبى  غو

Variation(TV) ٍ در عغح پیکغل  آًْب ّبرٍػ يیا یعبسبدُیپ اس پظ .نیًوَد اعتفبدُ 3َلتیٍ نتیالگَر اس فیع غِیح در

ثذعوت   حیًتوب  .عتا ُذؽ اًدبم ّبتنیالگَر زیعب ثب یفیک ٍ یکو صَرت دٍ ثِ را حیًتب یبثیارسدار ادغبم ًوَدین. ثِ صَرت ٍسى
َ  کوبّؼ  خْت ّبرٍػ زیعب ثب غِیهمب در رٍػ يیاثِ ثب ی % 55افشایؼ  آهذُ ًؾبى دٌّذُ ٍ  ثوزرٍی تصوَیز ّوبیوزیَى    شیًو

 .ذثبؽهی Comprehensive-evaluation-indicatorکویت ثب ثکبرگیزی اٍریظ 

 
 شیًَ ،کبّؼTVَلت،یٍ لی،تجذ،اٍریظَىیوزیّب یفیفزاع زیتصبٍ :کلیدی های واصه

 

 

 همقدم -1

 یفیفزاع یاعٌدٌذُ. اعت ؽذُ زیپذ اهکبى یفیع ثبًذ يیچٌذ در زیتصَ اخذ اهکبى یتکٌَلَص ؾزفتیپ ثِ تَخِ ثب 

 ؾتزیث شیتوب ٍ صیتؾخ ثبف  یفیع یثبًذّب تقذاد ؼیافشا ثب .کٌذیه یزثزداریتصَ َعتِیپ ٍ کیثبر هَج عَل کی در

 فلَم هغبلقبت حَسُ در یخبص گبُیخب یفیفزاع زیتصبٍ یثب  لیپتبًغ ثِ تَخِ ثب اهزٍسُ [1].کٌذیه فزاّن را بیاؽ بىیه

.... ٍ یؽْز تَعقِ یبثیارس ٍ زاتییتغ ییؽٌبعب اّذاف، ییؽٌبعب در آى یکبرثزدّب ثِ تَاىیه لذا .اعت کزدُ ذایپ يیسه

  [2] .ًوَد اؽبرُ تَاىیه

                                                             
1 Hyperion 
2 AVIRIS 
3 Wavelet 
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 اعت، خغب یکغزی یدارا. ؽَدیه ثزداؽت یرلَه فزهت در پْجبدّب بی هبَّارُ تَعظ یفیفزاع تصبٍثز کِ ییآًدب اس

 ٍ یخْبً یّبهذل كیعز اس یاتوغفز یبخغبّ. ثبؽذیه یدعتگبّ یخغب ٍ یاتوغفز یخغب ،یٌّذع یخغب ؽبهل کِ

 کٌتزل ًمبط دبدیا كیعز اس یٌّذع یبخغبّ [3]–[1].گزددیه ثزعزف ؽَد،یه فیتقز یتدزث صَرت ثِ هَخَد یهحل

 يیثٌبثزا ؽَد،یه شیًَ دبدیا  فثب یدعتگبّ یخغبّب اهب .ؽَدیه عزف ثز گزید زیتصَ کی ثِ ًغجت زیتصَ ِیتَخ بی

 اعت گذار زیتبث یثصز لحبػ اس تٌْب ًِ شیًَ يیا ٍخَد. اعت اختٌبة زلبثلیغ یفیفزاع زیتصبٍ اخذ ٌّگبم در شیًَ ٍخَد

 کبرثزدّب اس یثزخ در تیذٍدهح ثبف  ، کِ ایيدارد یفیفزاع زیتصبٍ لیتحل زث دلت کبّؼ ٍ یهٌف زیتبث دبدیا ثبف  ثلکِ

 زیتصبٍ در یّبپزداسػ ؼیپ يیهْوتز اس یکیکِ  یفیفزاع زیتصبٍ در شیًَ کبّؼ سم اعت  يیثٌبثزا .ؽذ خَاّذ ًبهجزدُ

 [6] –[4]. ، ثب دلت ثب یی اًدبم گزدد ٍ اثز آى حذف گزدداعت یفیفزاع

 گزفتِ صَرت یبدیس مبتیتحم ٍ دارد ٍخَد یفیفزاع زیتصبٍ در شیًَ کبّؼ یثزا یهختلف یّبرٍػ یکل عَر ثِ

 يیا .اعت 5یشکغز ًَ یيٍ کوتز 4اصلی هَلفِ تحلیل :ؽبهل یفیفزاع زیتصبٍ در شیًَ کبّؼ هتذاٍل یّبرٍػ. اعت

 یّبهَلفِ عوظ کٌذیه هٌتمل یضگیٍ یفضب ثِ یٍرٍد یفضب اس را ّبدادُ کِ اعت یخغ لیتجذ کی ثز یهجتٌ  ّبرٍػ

-یه یثبسعبس دٍثبرُ را گٌبلیع ٍ کٌذیه حذف را کوتز یاًزص ثب یّبهَلفِ ٍ اعتخزاج را اعالفبت بًظیٍار يیؾتزیث ثب

 یٌیتضو حیّ اهب اعت فبتالاع يیثؾتز بهلؽ اٍل هَلفِ چٌذ گزچِ کِ اعت يیا دارًذ ّبرٍػ يیا کِ یهؾکل اهب. ذیًوب

 یکوتز یاًزص ثب یّبهَلفِ در بیثبً. ثبؽذ هبًذُ یثبل شیًَ یهمذار ٌَّس اعت هوکي ٍ ًذارد ٍخَد شیًَ کبهل حذف ثز

 کی اس چَى ؽذُ یثبسعبس گٌبلیع ثبلثب .گزددیه دلت کبّؼ ثبف  ٍ ؽَدیه حذف کِ دارد ٍخَد ذیهف اعبفبت یهمذار

  [6].غتیً ِیاٍل یاصل زیهمبد گزید (DN)ثبًذ ّز یکغلیپ زیهمبد ٍ غتیً یاصل گٌبلیع گزید ؽذُ اعتفبدُ لیتجذ

 خولِ اس شیًَ کبّؼ کیکالع یّبرٍػ یًبؽ تهؾکال رفـ در یعق ؾٌْبدیپ همبلِ يیا در یؾٌْبدیپ تنیالگَر 

 را دادُ بتیخشئ دادى دعت اس ثذٍى گٌبلیع یثبسعبس ٍ فَارض لجِ حفؼ ،(یاصل یخبکغتز درخِ) یاصل گٌبلیع حفؼ

 لیتجذ کوک ثِ اثتذا در رٍػ يیا کِ اعت هکبى_فیع ثز یهجتٌ ؽذُ ارائِ شیًَ کبّؼ رٍػ هٌؾَر يیا یثزا. دارد

Total Variationدر .نیکٌیه اعتفبدُ َلتیٍ لیتجذ اس فیع ِیحغ در عوظ ٍ ؽَدیه اًدبم شیًَ کبّؼ هکبى غِیح در 

 در ٍ حیًتب زیتفغ ٍ یعبسبدُیپ چْبرم ثخؼ در ٍ اعتفبدُ هَرد دادُ عَم ؼثخ در ٍ یؾٌْبدیپ رٍػ بتیخشئ دٍم ثخؼ

 .ؽذ ذیخَاّ آؽٌب یزیگ دِیًت پٌدن ثخؼ

 یمتدلوص -2
-یه اعتفبدُ یفیع-یهکبً غِیح دٍ در شیًَ کبّؼ هٌؾَر ثِ هدشا تنیالگَر دٍ اس (5ؽکل) یؾٌْبدیپ رٍػ هغبثك

 یّبلوغت يیا در ّب تنیالگَر يیا اس کذام ّز بتیخشئ. ؽَدیه ادغبم ّن ثب ّبتنیالگَر يیا اس ّزکذام حیًتب عوظ .دؽَ

 .نیدّیه حیتَض یثقذ

 Total Variation(TV) مدل 2-1

                                                             
4 Principle component Analysis 
5 Minimum Noise Fraction 
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 فولکزد فلت ثِ رٍػ يیا .اعت ؽذُ ؾٌْبدیپ 5991 عبل در ّوکبراى ٍ 6يیرٍد  تَعظ ثبر يیاٍل یثزا TV هذل

 کغلیپ ّز یثزا TV هذل یکل اعتبًذارد هذل .دؽَیه گزفتِ کبر ثِ ـیٍع عَر ثِ شیًَ کبّؼ خْت در آى یثب  بریثغ

 [7] ,[6].ؽَدیه فیتقز 5 هقبدلِ هغبثك   زیتصَ یخبکغتز درخِ اس

( )  5-هقبدلِ  ∑√(    )
  (    )

 
  

  

    

 

 

 ثب یّبکغلیپ تقذاد هدوَؿ M ٍ ّغتٌذ یفوَد ٍ یافم اٍل هزتجِ تفبضل یفوگزّب تیتزت ثِ    ٍ   راثغِ يیا در

 [4]:آى در کِ ثبؽذیه 1 هقبدلِ یراثغِ یفیفزاع زیتصبٍ یثزا اعتفبدُ هَرد هذل اهب .ثبؽذیه   یخبکغتز درخِ

( )    1-هقبدلِ  ∑√∑(       )
 
 (       )

 
 

 ̇  

  

   

 

 زیتصَ دادُ هکقت کی یفیع یثبًذّب تقذادB  ٍ یفیفزاع زیتصَ یفیع ثبًذ ّز ّبدر کغلیپ تقذاد MN راثغِ يیا در

 [8].ثبؽذیه یفیفزاع

 ولتیو لیتبد 2-2

 يیا اًدبم رًٍذ .ؽَدیه اعتفبدُ ّبگٌبلیع اًَاؿ یثزا کِ اعت ؽذُ ؽٌبختِ کیتکٌ کی َلتیٍ لِیثَع شیًَ حذف

 کبر يیا اعبط. اعت صَرت يیثذ يیهق حذآعتبًِ يیا زیس تیزاض کزدى صفز ٍ حذآعتبًِ کی اًتخبة اعبط ثز ٌذیفزآ

 لِیٍع ثِ شیًَ حذف رٍػ[7].اعت آى ثب هتٌبؽز یؽ تیضزا اس کوتز داهٌِ یدارا شیًَ تیزاض کِ اعت يیا یهجٌب ثز

 :زدیگیه اًدبم گبم عِ در َلتیٍ

  .گٌبلیع ِیتدش هٌؾَر ثِ ثب تز یّبهزتجِ در......( ش،ٍیّبر،داثؾ)َلتیٍ لیتجذ یزیگ کبر ثِ :اول مزحله

 S(d)=X(f)+X(e) 3-هقبدلِ

 یدار لٌبگیع تیضزا ِیکل دارد ٍخَد هٌؾَر يیا یثزا یهختلف یّبرٍػ کِ يیهق آعتبًِ حذ کی اًتخبة :دوم مزحله

 .ؽَدیه دادُ فجَر حذآعتبًِ اس ثب تز زیهمبد ٍ ؽَدیه اًتخبة ثب تز فزکبًظ

( )̂  4-هقبدلِ  {
 ( ) | ( )|           

 | ( )|           
} 

 .ؽذُ ِیتدش شیًَ اس یفبر گٌبلیع یثبسعبس هٌؾَر ثِ َلتیٍ لیتجذ هقکَط یزیثکبرگ :سوم مزحله

( )  5-هقبدلِ      ( ̂( )) 

                                                             
6 Rudin 
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 .اعت ییًْب ؽذُ یثبسعبس گٌبلیع ( )  ٍ َلتیٍ لیتجذ هقکَط فولگز        ،5هقبدلِ در   

 یفیابزط زیتصاو یبزا زینو حذف مدل 2-3

هَرد تَخِ فوَم لزار گزفتِ اعت. هذل کبّؼ  Maximum a Posteriori (MAP) يیتخو یتئَر زیاخ یبّعبل در

 .ؽَد دادُ ًوبیؼ 6 راثغِ عجك تَاًذیاعت ٍ ه MAP یاعبط تئَر یيثز ا یفیفزاع یزتصبٍ یشًَ

̂  6-هقبدلِ          ‖   ‖ 
    ( ) 

 ‖   ‖ تزم ٍ اعت ؽذُ هؾبّذُ خبم ٌگبلیع دٌّذُ ًؾبى g ،6 راثغِ در
 ٌگبلیع ٍ یشیًَ گٌبلیع يیث صحت  

 یهْو ًمؼ ٍ دّذیه شیًَ اس یفبر گٌبلیع اس ِیاٍل هذل کی کِ یعبسهزتت تنیآ( )   .دّذیه ًؾبى را شیًَ اس یفبر

 کٌتزل را یعبسهزتت تنیآ ٍ دادُ صحت يیث یًغج ـیتَس کِ اعت نیتٌؾ پبراهتز    .کٌذیه فبیا شیًَ حذف ٌذیفزآ در را

 .کٌذیه

 ضدهادغام سیگنال حذف نویش  2-3

 ًغجت يیا ثِ تَخِ ثِ را لبگٌیع دٍ يیا هب ؽذ افوبل غِیح دٍ در شیًَ حذف یّب تنیالگَر اس کذام ّز ٌکِیا اس ثقذ

را ادغبم  گٌبلیدٍ ع يیا 7اعت. هب ثِ صَرت ٍسى دار هغبثك هقبدلِ  TV  هذل اس ثب تز َلتیٍ رٍػ شیًَ ثِ گٌبلیع

 .نیًوَد

α   7-هقبدلِ          
همبدیز .اعت TVؽذُ هذل  شیحذف ًَ کٌبلیع تیضز βٍ  َلتیؽذُ ٍ شیحذف ًَ یّب گٌبلیع تیضزا αهقبدلِ  يیا در

α  ٍβ ّغتٌذ. کیصفز ٍ  يیث 

  یطنهادیپ روش -3

 ؽکل هغبثك یبًکه ٍ یفیع غِیح در کِ نیاِگزفت ثکبر شیًَ حذف هٌؾَر ثِ یذیخذ تنیالگَر کی هب همبلِ يیا در

 ثب ّن فیع غِیح در عوظ داردیثزه را شیًَ ،TV تنیالگَر یزیثکبرگ ثب هکبى غِیح در اثتذا رٍػ يیا .کٌذیه فول 5

 .ؽًَذیه ادغبم گٌبلیع دٍ يیا عوظ ،کٌذیه حذف را شیًَ َلتیٍ تنیالگَر یزیثکبگ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 یؾٌْبدیپ رٍػ فلَچبرت .5ؽکل

 

گٌبلیع ادغبم  

فیع غِیح در َلتیٍ لیتجذ هکبى غِیح در TVهذل افوبل  

شیًَ اس یفبر زیتصَ  

خبم  یفیفزاع زیتصَ  
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  یساس ادهیپ -4

 فَق تنیالگَر آى پظ ٍ یعبسآهبدُ را ًؾز هَرد دادُ اثتذا .نیپزداسیه تنیالگَر یعبسبدُیپ رًٍذ ثِ هب لغوت يیا در

 حیًتب ٍ دادُ بتیخشئ هب ثخؼ يیا یثقذ یّبلغوت در .نیکٌیه یعبسبدُیپ  Matlab افشار ًزم یغیًَ ثزًبهِ ظیهح در

 .نیکٌیه حیتؾز را رٍػ

 استفاده مورد داده 4-1

عبسی دادُ پیبدُ دٍ هدوَفِ اس تصبٍیز اثزعیفی یثزٍ را آى ،یؾٌْبدیپ رٍػ فولکزد ییکبرا یبثیارس هٌؾَر ثِ

 .نیًوَد یعبسبدُیپ َىیوزیّب عٌدٌذُای اس ثز رٍی دادُّز کذام اس ایي رٍؽْب را ٍ رٍػ پیؾٌْبدی را ًوَدین. اثتذا 

 هَرد زیتصَ هؾخصبت .اعت ؽذُ ًصت Environment Observation-1(EO-1) هبَّارُ یرٍ ثز َىیوزیّب عٌدٌذُ

 اس یکغزی ًؾز هَرد زیتصَ اس .ثبؽذیه خَسعتبى ثِ هزثَط هغبلقِ هَرد هٌغمِ. اعت ؽذُ ُآٍرد 5 خذٍل در را اعتفبدُ

 یفیع یثبًذّب ِیثم ٍ ؽًَذیه ذفح ٌذیفزآ ثِ ٍرٍد لجل اس يیثٌبثزا ًذارد ٍخَد یادادُ چیّ آة خذة فلت ثِ یثبًذّب

 .ثبؽذیه کغلیپ 151×511 شیًَ حذف هٌؾَر ثِ كیتحم يیا در اعتفبدُ هَرد زیتصَ اثقبد يیّوچٌ ؽًَذیه ٌذیفزآ ٍارد

 اس عٌدٌذُ ّبیوزیَى اعتفبدُ هَرد زیتصَ هؾخصبت  5-خذٍل

 زیتصَ هؾخصبت یفیع گغتزُ یهکبً رسلَؽي ثبًذ یپٌْب یفیع رسلَؽي یفیع پَؽؼ اخذ خیتبر

 هتز 31 کیلَهتز 7.5 ًبًَهتز51 َعتِیپ صَرت ثِ 1116
1.4-1.5  

 هیکزٍهتز
 ّبیوزیَى

آهذُ  2عٌدٌذُ در خذٍل هؾخصبت ایي اعت. اٍریظ ثزدعٌدٌذُ َّا هزثَط ثِدادُ دٍم هَرد اعتفبدُ در ایي تحمیك  

. ایي اعت اس ؽوبل ؽزلی ایبلت ایٌذیبًب اخذ ؽذُ خٌگلی کِ-ای کؾبٍرسیهٌغمَِط ثِ هزث هٌغمِ هَرد هغبلقِ اعت.

ثبًذ ثبلیوبًذُ  585ثبًذ خذثی آة حذف گزدیذ ٍ در ًْبیت اس  11ثبًذ ًَیشی ٍ  55ثبؽذ کِ ثبًذ هی 114تصَیز دارای 

 .                                       ثبؽذ یهکالط  56ثیت ٍ دارای  8پیکغل، دلت رادیَهتزیک  545×545اعتفبدُ ؽذ. تصَیز دارای 
       اٍریظاس عٌدٌذُ  اعتفبدُ هَرد زیتصَ هؾخصبت  1-خذٍل 

 زیتصَ هؾخصبت یفیع گغتزُ یهکبً رسلَؽي ثبًذ یپٌْب یفیع رسلَؽي پَؽؼ عیفی اخذ خیتبر

5991 
 ثِ صَرت پیَعتِ

 هتز 11 کیلَهتز 51 ًبًَهتز 51
1.4-1.5  

 هیکزٍهتز
 اٍریظ

 یطنهادیپ روش یزیبکارگ 4-2

 شیًَ حذف فول غِیح دٍ در یؾٌْبدیپ رٍػ هغبثك .نیًوَد تنیالگَر ٍارد را آى ًؾز هَرد دادُ کزدى آهبدُ اس پظ

   .نیداد لزار یثصز هَرد یفیک ٍ یکو صَرت ثِ را حبصلِ حیًتب ٍ نیًوَد ادغبم ّن ثب در تیًْب در ٍ نیداد اًدبم را

 جینتا یابیارس 4-3
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 یکو صَرت ثِ را اى هب یثصز صَرت ثِ حیًتب یبثیارس ثز فالٍُ حبصلِ گٌبلیع ادغبم ٍ تنیالگَر یعبسبدُیپ اس پظ

 ًؾبى 1-ؽکل بث هغبثك ٍ اٍریظ ثزای تصَیز ّبیوزیَى حبصلِ یّبیخزٍخ تَخِ ثب .نیداد لزار لیتحل ِیتدش هَرد ّن

، ثِ عَری کِ خشئیبت حفؼ اعت کزدُ زیتصخ را شیًَ یتوبه جبیتمز کِ ،ثبؽذیه رٍػ يیا خَة بریثغ فولکزد دٌّذُ

 ؽذُ اعت.

 Peak Signal-to-Noiseّبؽبخص يیا اس یکی کِ دارد ٍخَد یهتفبٍت یّبؽبخص یکو صَرت ثِ یثزرع یثزا

Ratio (PSNR) هحبعجِ ،همبلِ يیا در اعتفبدُ هَرد گزید ؽبخص .اعت ؽذُ اعتفبدُ همبلِ يیا در کِ ثبؽذیه (MSE) 

Mean Square Error ِؽبخص عَم هَرد  .کٌذیه هحبعجِ را ؽذُ شیًَ حذف گٌبلیع ٍ یاصل گٌبلیع يیث هبًذُ یثبل ک

 ٍخَددیگزی ّن  یکل ؽبخص کی اعت. Spectral Angle(SA)اعتفلذُ در ایي تحمیك ؽبخص ساٍیِ عیفی 

 3ٍ4کِ راثغِ آى در خذٍل  ذیآیه ثذعت یلجل ؽبخص دٍ نیتمغ اس کِ (Comprehensive evaluation indicator)دارد

 ًؾبى راّبیوزیَى تصَیز ثِ رٍی  ّبرٍػ يیدلت ّز کذام اس ا حیًتب 3 لخذٍ [7].آهذُ اعت ثزای دٍ تصَیز اعتفبدُ ؽذُ

   .دّذیه
 رٍی دادُ ّبیوزیَى ؽذُ ؾٌْبدیپ تنیالگَر حیًتب یبثیارس 3-خذٍل

 ؽبخص Wavelet TV رٍػ پیؾٌْبدی

331178 343348 313245 PNSR 

21465 33375 33245 MSE 

 
 (الف)

 
 (ب)

 
 (ج) 

 
 (د)

 
 (ـه)

 
 (و) 

 ،57ثبًذ شیًَ کبّؼ ثذٍى یاصل زیتصَ (الف) ،ٍ اٍریظ َىیوزیّب عٌدٌذُ زیتصبٍ یرٍ شیًَ کبّؼ یؾٌْبدیپ تنیالگَر یزیثکبرگ اس حبصل حیًتب .1 ؽکل

 رٍػ اس اعتفبدُ ثب ؽذُ شیًَ کبّؼ زیتصَ( ج) ،عٌدٌذُ ّبیوزیَى ،57 ثبًذ یرٍ ؽذُ شیًَ کبّؼ زیتصَ ٍ یاصل زیتصَ تفبضل (ة)، عٌدٌذُ ّبیوزیَى

 ؽذُ شیًَ کبّؼ زیتصَ ٍ یاصل زیتصَ تفبضل( وّ) ،عٌدٌذُ اٍرثظ53ثبًذ شیًَ کبّؼ ثذٍى یاصل زیتصَ( د) ،57رٍی تصَیز ّبیوزیَى ثبًذ  یؾٌْبدیپ

 عٌدٌذُ اٍریظ 53رٍی ثبًذ  یؾٌْبدیپ رٍػ اس اعتفبدُ ثب ؽذُ شیًَ کبّؼ زیتصَ( ٍ) ،عٌدٌذُ اٍریظ ،53 ثبًذ یرٍ
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11321 13878 13632 SA 

11198 43248 43167 Comprehensive evaluation indicator 

=MSE×SA/PNSR 

 آٍردین. 4را در خذٍل  عٌدٌذُ اٍریظتصَیز ًتبیح حبصلِ ثِ رٍی 

 رٍی دادُ اٍریظ ؽذُ ؾٌْبدیپ تنیالگَر حیًتب یبثیارس 4-خذٍل

 ؽبخص Wavelet TV رٍػ پیؾٌْبدی

381593 373156 353431 PNSR 

2142 23771 33714 MSE 

1164 4379 4392 SA 

11141 43459 4.496 Comprehensive evaluation indicator 

=MSE×SA /PNSR 

 یزیگجهینت -5
 ًَؿ يیا اس اعتفبدُ در ّبتیهحذٍد اس یثزخ ثبف  کِ یفیفزاع زیتصبٍ در شیًَ ٍخَد اس یًبؽ هؾکالت ثِ تَخِ ثب

 زیتصبٍ يیا یثب  اثقبد یعزف اس .اعت یفیفزاع زیتصبٍ ّبپزداسػؼیپ يیهْوتز اس یکی شیًَ حذف ،اعت ؽذُ دادُ

 شیًَ حذف خْت يیًَ رٍػ کی همبلِ يیا در ،هٌؾَر يیا یثزا .اعت هَخَد شیًَ حذف خْت هذآکبر رٍػ کی بسهٌذیً

ثزرٍی دٍ  حبصلِ یثزرع .دّذ اًدبم یفیع ٍ یهکبً غِیح دٍ در را شیًَ حذف اعت لبدر رٍػ يیا . اعت ؽذُ ارائِ

-عبیز رٍػ ثِ ًغجت یتزثب  بریثغ حیًتب یفیع ٍ یهکبً غِیح دٍ در شیًَ حذف کِ ،اعت ىآ اس یحبکتصَیز اثزعیفی 

 اعت زیتصَ بتیخشئ دادى دعت اس ثذٍى شیًَ زیتغخ ثِ لبدر رٍػ يیا آى ثز فالٍُ دارد. ٍ ٍیَلت TVّبی هَخَد هثل 

 َلتیٍ ٍ 35.1 حذٍد TV هذل عٌدٌذُ ّبیوزیَى ثزایثِ عَری کِ پبراهتزّبی ارسیبثی هثل ًغجت عیگٌبل ثِ ًَیش ثزای 

 37.556ٍ تجذیل ٍیَلت  3.545حذٍد TVٍ ثزای عٌدٌذُ اٍریظ هذل  33.5                   یؾٌْبدیپ تنیالگَر31.3

ی کالعیک هثل تجذیل کوتزیي کغز ًَیش یب ّبرٍػ زیعب خالف ثز آى ثز فالٍُثبؽذ. هی 38.59ٍ رٍػ پیؾٌْبدی 

 حفؼ ثِ لبدر ٍ ، درخبت خبکغتزی تجذیل ّوبى همذار لجلی خَد را داردؽَدیًو حذف یثبًذ چیّ تجذیل هَلفِ اصلی

 .اعت ّبیضگیٍ یّبلجِ
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