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 چکیده 

های مختلفی ی زمانی کوتاه و روزانه از جمله مسائلی است که امروزه در حوزها با دورههپایش پدیده

از سطح زمین در اختیار  انهروز به صورت تصاویراز قبیل مدیس قادرند  یایباشد. سنجندهمطرح می

 هایی قدرت تفکیک مکانیهای اصلی چنین سنجنده. با این وجود، از جمله محدودیتعموم قرار دهند

های بسیار قدرتمندی به منظور ادغام تصاویر ها است. اما خوشبختانه در چندسال اخیر، الگوریتمپایین آن

های ی الگوریتمهای مذکور با تصاویری با قدرت تفکیک مکانی باالتر فراهم شده است. ارائهسنجنده

تصاویر  نی مناسب نیز انجام داد.های روزانه را با دقت مکامذکور، باعث شده تا بتوان فرایند پایش پدیده

های مذکور با دارا بودن قدرت تفکیک مکانی متوسط و قدرت تفکیک زمانی روزانه، حاصل از الگوریتم

از این رو در این  بگیرند. رتوانند در کاربردهایی بسیاری از جمله کشاورزی به راحتی مورد استفاده قرامی

ی مدیس و لندست، و همچنین مکانی تصاویر سنجنده -انیتحقیق امکان سنجی استفاده از ادغام زم

چارچوب مناسبی برای ادغام نهایت  است. درها مورد بررسی قرار گرفته های ادغام آنمهمترین الگوریتم

 گردد.ای ارائه میمکانی تصاویر ماهواره -زمانی
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 مقدمه  

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 پدیدهدهای پایش پدیماهواره

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

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

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

های گوناگون، یش پدیدهاز این جهت در بیشتر مواقع، الزم است تا به منظور یک کاربرد خاص و یا پا باشد. ها می کاربرد

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 ها و تصاویر اخذ شده توسط سنجندهداده

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

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

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

کارگیری توام اطالعات مکانی و 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) باشند ها، 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

فزایش قدرت تفکیک ای معموال به منظور اگردند. در تصاویر ماهوارهباال، با تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال ادغام می

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 طیفیتر، این دو پارامتر معکوس هم هستند. ادغام تصاویر به شیوهیابد. به عبارت ساده

هایی با قدرت تفکیک مکانی بسیار باال بوجود آمد. با این وجود مباحث مربوط به ادغام ز ظهور ماهوارهقبل و بال فاصله بعد ا

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

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

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

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

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

نظیر آن  ها در مقوالتی مانند مسائل نظامی، مشکالت زیست محیطی، کشاورزی، هدایت وسیله نقلیه وادغام اطالعات سنجنده

قاعده به راهبردهای منظم های بیای از تکنیکهای اخیر، مفهوم ترکیب اطالعات سنسوری از مجموعهگردند. در سالاجرا می

گیرند که هر یک علمی و مهندسی، تغییر یافته است. اصطالحات مختلفی در ترکیب اطالعات سنسوری مورد استفاده قرار می

ادغام اطالعات به دست آمده از چندین منبع برای "ن تحقیق، مساله فیوژن با تعریفی به صورت: معنی خاص خود را دارد. در ای

های ادغام دادهمکانی،  -ترین تلفیق زمانی. از جمله مرسوم، مد نظر قرار گرفته است"ی واحد و یک پارچهتولید یک داده

های سری  باند( و چند طیفی مانند سنجنده 30بیش  از  های با)سنجنده  MODIS و  Hyperionهای ابر طیفی مانند سنجنده

ی مدیس دارای قدرت تفکیک زمانی بسیار باال است، به طوری سنجنده .باشندمیباند(   30)کمتر از  + ETMو   MSلندست 

درت تفکیک مکانی آن تواند مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل، قای از زمین، میکه تصاویر آن به صورت روزانه برای هر ناحیه

ی لندست، دارای قدرت تفکیک کیلومتر(. با این وجود سنجنده 1متر و  250،500باشد)قدرت تفکیک مکانی بسیار پایین می

باشد. روزه( می 16متر برای باند پنکروماتیک(، و قدرت تفکیک زمانی پایین) 15متر برای باندهای چندطیفی و   30مکانی باال)

توان تصاویری به دست آورد که به صورت روزانه و با قدرت های لندست و مدیس، میمکانی سنجنده -غام زمانیبنابراین با اد



 

ها و یا عوارض را با قدرت تفکیک ی پدیدهمتر، در دسترس هستند. این کار امکان پایش روزانه 30متر و یا  15تفکیک مکانی 

ی کشاورزی مناسب بوده و ور، در بسیاری از کاربردها به خصوص در حوزهکند. قدرت تفکیک مکانی مذکمکانی باال فراهم می

 ,Zhang)ها و نواحی کشاورزی را مورد پایش قرار داد توان بسیاری از پدیدهمکانی، می -از این جهت با به کارگیری ادغام زمانی

et al.,2013) .  این عرصه نیز به طور مداوم در حال پیشرفت همزمان با پیشرفت وسایل تصویربرداری مورد استفاده، تحقیق در

 تحقیق درشده است. ای را مرور  ی فیوژن تصاویر چند سنجنده کارهای موجود در زمینه (Haq et al., 2012)در باشد. می

ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در پژوهش مذکور، های آن و ویژگی ادغامهای  ای جامع از تکینک دامنه ،مذکور

 های اصلی مولفه های مبتنی بر تجزیه به گیری تصویر(، تکینکهای ریاضیاتی پایه نظیر جمع )نسبت فرآیند بررسی تکینک

(PCA
-الگوریتم فیوژن زمانی کارآمد می (، انجام شده است.Waveletهای چند قدرت تفکیکی مبتنی بر موجک ) ( و تکینک1

ر حفظ شوند و یا در طول فرآیند فیوژن عوارض مذکور بارزتر گردند. بنابر این، باشد که عوارض رادیومتریک و مکانی مهم تصاوی

های واحد در ورودی و دستیابی به  دست آوردن ویژگیهای مکانی را استخراج نمود. سپس، برای به ی اول باید ویژگی در مرحله

 با استفاده از پیرامید ،(Ochego et al., 2003, Kostiuk et al., 2002)به طور مثال شود، فیوژنی کارآمد الگوریتم اجرا می

های هندسی اولیه تجزیه ای از شکل هایی را پیشنهاد نمودند که تصویر ورودی را به مجموعه تکینک   (Laplasianالپالسین)

ی به ، به منظور دستیابمحققان، 2006در سال  شوند.های هندسی مربوطه توسط الگوهای ادراکی تعریف میکند. شکل می

 مدیسو  (+ETM)های مکانی باالتر، الگوریتمی را برای ترکیب تصاویر سنجنده -تصاویر با وضوح بهتر و قدرت تفکیک زمانی

(MODIS) ابداع کردند(Schaaf et al., 2002 , Gao et al., 2006).  این الگوریتم به اختصار STARFM
نام گرفت. الگوریتم   2

الگوریتم ، (Hilker et al., 2009)باشد. در ادامه در مکانی می –های مبنایی و مرسوم در ادغام زمانی یکی از الگوریتم مذکور

دارد، ولی به صورت محلی و  STARFMوفقی به منظور ادغام زمانی و مکانی ارائه شد. الگوریتم مذکور، عملکرد مشابه الگوریتم 

ذکور ادعا شده که در برخی نواحی)که صحنه پیچیدگی باالیی دارد( الگوریتم پیشنهادی گردد. در تحقیق موفقی اعمال می

ی مفاهیم و مکانی، با توسعه -دقت باالتری ارائه دهد. با توجه به اهمیت ادغام زمانی  STARFMتواند نسبت به الگوریتم می

STDFMوریتمی بر مبنای اختالط طیفی، ارائه شد)الگ، (Walker et al., 2013) (، در Subpixelهای زیر پیکسل)الگوریتم
3 .)

کند. الگوریتم مذکور نسبت به الگوریتم بینی میالگوریتم مذکور با استفاده از اختالط طیفی، تصاویر لندست روزانه را پیش

STARFM تری دارد. زمان محاسباتی کمتری نیاز داشته و همچنین در نواحی که یکنواختی کمتر باشد، به مراتب دقت باال

ی نسخه،  ( Dongjie et al., 2013)در پژوهشی دیگر ، (Walker et al., 2013) همچنین به منظور بهبود الگوریتم ارائه شده در 

نیز بر مبنای  ( Caroline  et al., 2014,  Amorós-López et al., 2013)ی آن ارائه گردید. تا کنون تحقیقات دیگریبهبود یافته

و  STARFMهای ها، الگوریتماند، که مبنای تمامی آنو همچنین مبتنی بر اختالط طیفی ارائه شده STARFMی هاالگوریتم

مکانی، در ابتدا مفاهیم کلی  -در این تحقیق، به منظور ادغام زمانیاست.  (Walker et al., 2013) همچنین الگوریتم پیشنهادی در 

بندی تصاویر لندست و بررسی شده و سپس با طبقه STDFMرد. در ادامه تئوری الگوریتم گیها، مورد بررسی قرار میادغام در داده

  های مذکور در نتایج الگوریتم مورد نظر بررسی خواهد شد. های مختلف، تاثیر دقت روشمدیس به روش
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ی اخیر بسیار موورد توجوه   رود که در دههنجش از دور به شمار میمکانی از جمله پرکاربردترین ادغام تصاویر در س -ادغام زمانی

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

                                                           
1
  Principal Component Analysis 

2
 Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion Model 

3
 Spatial and Temporal Data Fusion Model 



 

 مالحظات الزم -1-1

هوا در  نظور داشوت. عودم در نظور نگورفتن آن      ای در هر حوزه الزم است تا مالحظواتی را در معموال در استفاده از تصاویر ماهواره

ای در و از ایون نظور بایسوتی هموواره در اسوتفاده از تصواویر مواهواره        بسیاری از مواقع باعث بروز خطاهوای قابول تووجهی شوده    

بوا قودرت   ای، از دو تصویر مکانی تصاویر ماهواره -کاربردهای مختلف، مالحظاتی را در نظر داشت. از آن جهت که در ادغام زمانی

ی اول، انتخاب مناسوب بانودها از اهمیوت بوه     گردد، از این رو، در وهلهتفکیک زمانی باال و قدرت تفکیک مکانی باال استفاده می

ای، بهبود قدرت تفکیک مکانی یوک  مکانی در تصاویر ماهواره –سزایی برخوردار است. از آن جهت که هدف اصلی در اغام زمانی 

زمانی باال است، از این رو در طی فرایند مذکور، نبایستی طیف مواد موجود در صحنه دچوار تغییور قابول    تصویر با قدرت تفکیک 

)به طوری که ماهیت آن را تغییر دهد(. زیرا هدف اصلی، افزایش قدرت تفکیک مکوانی تصوویر موذکور اسوت. از      ای شودمالحظه

مکانی، پارامتری بسیار مهوم اسوت. و در    –منظور ادغام زمانی  ی طیفی تصاویر انتخاب شده بهاین جهت، یکسان بودن محدوده

ی طیفی یکسوانی داشوته باشوند. از دیگور     ادغام مورد نظر، بایستی باندهایی از دو تصویر انتخاب گردند که تا حد امکان محدوده

قت و خطای الگووریتم در هوی    ی دنکات قابل توجه، وجود حداقل دو تصویر با قدرت تفکیک مکانی باال است. زیرا عدم محاسبه

باشود، از ایون رو انتخواب    باشد. همچنین با توجه به اینکه در تصاویر فراطیفی، تعداد بانودها بسویار زیواد موی    روشی معقول نمی

باندهای مناسب و نظیر در دو تصویر با قدرت تفکیک مکانی و زمانی باال، از اهمیت بیشوتری برخووردار اسوت. عوالوه بور آن، در      

 های بایستی انتخاب شوند که زمان محاسباتی و پیچیدگی کمتری دارند.  ن مواقعی، الگوریتمچنی

 هاپردازشپیش -1-2

گردنود و هموواره اتمسوفر و دیگور عووال داخلوی، بوه عنووان         ای از سکوهایی واقع در فضا اخذ میاز آن جهت که تصاویر ماهواره

هوا و  پوردازش بوه منظوور کواهش عودم قطعیوت      ر هستند، انجام مراحول پویش  ترین منابع وجود عدم قطعیت در این تصاویاصلی

پوردازش در  مهمتورین مراحول پویش    .باشدهمچنین خطاهای محیطی و دستگاهی در تصاویر سنجش از دور فرایندی ناگزیر می

ی بوه  کواربرد و حووزه  باشند که معموال با توجه بوه  ای، تصحیحات هندسی و تصحیحات رادیومتریکی میتصاویر مختلف ماهواره

کارگیری تصاویر، اندکی متفاوت خواهند بود. در تصحیح هندسی، بوا بوه کوارگیری نقواط زموین بوا مختصوات معلووم، سیسوتم          

یابد. و در تصحیح رادیومتریکی، بسته به هدف، تصوحیحات نسوبی و یوا    مختصات تصاویر به یک سیستم مرجع زمینی انتقال می

 گیرد.  تبدیل مقادیر خام تصاویر به بازتابندگی سطح زمین، انجام می مطلق رادیومتریکی به منظور

هوای  ی اول بایستی سیتم مختصات دو تصویر یکسان باشند. اما به دلیل اینکوه سیسوتم  مکانی تصاویر، در وهله -در ادغام زمانی

)مختصاتی( تصاویر مودیس نسوبت   ی اول، بایستی سیستم تصویرباشند، در وهلهمختصاتی تصاویر لندست و مدیس یکسان نمی

به سیستم مختصاتی تصویر لندست تغییر یابند. که برای این کار با مرجع قورار دادن تصوویر لندسوت زموان مبنوا)پس از زموین       

سازی آن(، سیستم مختصاتی مدیس با انتخاب نقاط متناظر در دو تصویر به راحتوی بوا سیسوتم تصوویر لندسوت یکسوان       مرجع

بینی تصاویر لندست اسوت، و از آن  مکانی، فقط پیش -ی تصحیح رادیومتریکی، چون هدف در ادغام زمانیلهخواهد شد. در مرح

ی مذکور یکسان نیست، بنوابراین بایسوتی مقوادیر خوام تصواویر دو      ی تشکیل تصویر از یک صحنه در دو سنجندهجهت که نحوه

مظوور بورای تصواویر مودیس، محصووالت تصوحیح شوده وجوود         ی مذکور تبدیل به بازتابندگی سطح زمین شوند. بدین سنجنده

های نورم افوزاری موجوود اسوتفاده کورد. پوس از       بایست از بسته( و به منظور تصحیح تصاویر لندست نیز میMOD09GAدارد)

 . مکانی را انجام داد -توان فرایند ادغام زمانیی بازتابندگی در دو تصویر مذکور، میتصحیح رادیومتریکی و محاسبه

 



 

 هاتئوري روش -2
( و همچنین اخوتالط طیفوی خطوی هسوتند. از ایون      STARFMی ضرایب )های ادغام به دور کلی بر دو مبنای محاسبهالگوریتم

-گیرنود. الگووریتم  )بر مبنای اختالط طیفی خطی( مورد بررسی قرار موی  STDFMو  STARFMجهت در اینجا نیز دو الگوریتم 

 باشند.  های جدیدتر میگوریتمهای مذکور، مبنای بیشتر ال

 STDFMالگوریتم  -2-1

گردد. مطابق بوا تئووری موذکور، بازتابنودگی هور پیکسول، بوه صوورت         این روش بر مبنای تئوری اختالط طیفی )خطی( اجرا می

 ((.1ی)شوند )رابطههای خالص درون آن در نظر گرفته میترکیب خطی از میانگین بازتابندگی پیکسل

                                                                   (1)  

ی نیوز درصود حضوور مواده     Aی خوالص و  ی بازتابندگی مادهنشان دهنده F، به ترتیب بیانگر باند و زمان، t و b(، 1ی)در رابطه 

نماینود. بوا   ون پیکسل و خطای اتفاقی را بیان میی خالص درنیز به ترتیب تعداد ماده εو  neدهد. همچنین خالص را نشان می

، و مفروض بودن تصویر لندست برای زموان مرجوع )بوا اسوتفاده از آن درصود      مدیس( برای هر پیکسل تصویر 1ی )نوشتن رابطه

را بوا   مودیس هوای  توان میانگین بازتابندگی مواد خالص درون پیکسلگردد(، میی خالص برای هر پیکسل تعیین میحضور ماده

-( قابول محاسوبه موی   2ی )استفاده از روش کمترین مربعات به دست آورد. همچنین مقدار تغییرات بازتابندگی میانگین از رابطه

 باشد.

    (2)                                                  

ام jبازتابنودگی پیکسول   ، F(c,t,b,j)یر لندسوت و  در تصوو  cی خوالص  های مربوط به مادهتعداد پیکسل m(، 2) در رابطه

ی خوالص در  باشند. با توجه به فرض یکسان بودن تغییرات زمانی مواده ( میtدر زمان  cی خالص تصویر لندست )متعلق به ماده

 توان نوشت.( را به صورت زیر می3ی )یک همسایگی،  رابطه

              (3)  

 گردند.( استخراج می5ی)( و رابطه4ی )(، رابطه3( و )2روابط ) با در نظر گرفتن

  (4)                                                                     

    (5)                                                                     

بینی، با حاصول جموع بازتابنودگی هموان     است که بازتابندگی یک پیکسل در تصویر لندست در زمان پیش( مبین آن 5ی)رابطه

( بورای دو تصوویر   9-3ی )باشود. بوا حول رابطوه    ی خالص )در آن پیکسل( برابر میپیکسل در زمان مرجع و تغییرات زمانی ماده

ی آیود. بوه عبوارتی،  از رابطوه    ص )در طول زمان( به دست میی خالبینی(، تغییرات زمانی ماده)زمان مرجع و زمان پیش مدیس

 توان استفاده نمود.( می6)



 

  (6)  

 t( اجرا شده اسوت(، در زموان   6ی )بر روی آن با استفاده از رابطه Unmixing)فرایند  مدیسبیانگر تصویر  U(t,b)(، 6ی)در رابطه

در  مودیس هوای زموانی کوه تصوویر     تووان بازتابنودگی تصوویر لندسوت را در بوازه     (، می6) یبنابراین با استفاده از رابطه باشد.می

بینی نمود. بدین ترتیب تصاویر لندستی به دست خواهند آمد که هم دارای قدرت تفکیک مکوانی بواال و   باشد، پیشدسترس می

 باشند. هم دارای قدرت تفکیک زمانی باال
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 توان نوشت.( را به صورت زیر می7ی )رابطه مدیسغیر هموژن در یک پیکسل 

            (7)                                                                                                         ) Ait × Fit )∑Ct =   

باشوند.  موی  Ct در پیکسول   Fitی درصد تشکیل دهنده Aitبازتابندگی در لندست و   Fit ،مدیسبازتابندگی در  (Ct) که در آن 

هوای  را بتوان از طریوق پیکسول   Fitهای هموژن لندست در نظر گرفت. اگر به نحوی توان بازتابندگی پیکسلرا می Fitبه عبارتی 

گاه نتوایج بهبوود   ندست موجود نباشد(، آنبه دست آورد )زیرا ممکن است در یک زمان خاص تصویر ل مدیسهمسایه در تصویر 

باشد. بورای یوک پیکسول همووژن     های همسایه هموژن و یکسان طیفی میخواهند یافت. از این رو گام اصلی پیدا کردن پیکسل

باشود  هموژن موی  مدیسکه پیکسل آید. با توجه به آن( به دست می8، بازتابندگی مشاهده شده توسط لندست از رابطه )مدیس

گیرنود، همگوی دارای بازتابنودگی یکسوانی هسوتند(، در نتیجوه میوانگین        های لندستی که در آن قرار موی عنی تعداد پیکسل)ی

-گیرند، یکسان در نظر گرفته خواهد شد. بنوابراین رابطوه  قرار می مدیسهای لندستی که به عنوان بازتابندگی در پیکسل پیکسل

 ی مذکور منطقی خواهد بود.

  L(xi, yj, tk) = M(xi, yj, tk) + εk                                                                           (8)  

 و مودیس  تصوویر  دو اکتسواب  تواری   tk و مودیس و  تصواویر لندسوت   بورای  شده داده پیکسل موقعیت( xi, yj) (،8ی )در رابطه

 از ناشوی ) لندسوت  و مودیس  مشاهده شده سطحی بازتاب بین تفاوت دهدهن نشان εk شوند. همچنین،در نظر گرفته می لندست

و همچنین ایون   بینیی پیشدر طول دوره  εkلذا با فرض ثابت بودن  .باشدمی (متفاوت خورشیدی هندسه و باند مختلف پهنای

برقورار   ε0 = εk تود، معادلوه  اتفوا  نیاف ( xi, yj) پیکسل تغییری در خطاهای سیستمی در tk و t0 بینیموضوع که در تاری  پیش

 بینی خواهد نمود.( بازتابندگی لندست را به صورت زیر پیش9خواهد بود. در نتیجه، رابطه )

 

  (9)                          

وژن هوای همو  کامال منطقی خواهد بود )بودین مفهووم کوه در پیکسول     مدیسهای هموژن در تصویر ی مذکور برای پیکسلرابطه

( در تمامی سطح تصویر مورد استفاده قرار گیورد باعوث بوروز چنودین     9ی )باشد(. باید توجه داشت که اگر رابطهدارای اعتبار می

 مشکل اساسی خواهد شد.



 

 همواره هموژن و یکنواخت نیستند.   مدیسهای تمام پیکسل -الف

همووژن   مودیس در  t0اسوت کوه پیکسولی کوه در زموان      بینی نوع پوشش زمین تغییر نموده و ممکن ی پیشدر طول دوره -ب

   .دیگر هموژن نباشد (t0)باشد، در زمان 

4بینی، تغییرات  پیش دوره طول در -ج
BRDF شوند.و آب و هوایی در نظر گرفته نمی 

شوده توسوط   و تابع وزن، بازتابندگی مشواهده   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))     (10)                   

هوای  یکسول های همسایه هموژن هستند، تنهوا از پ ( اطالعات صحیحی قرار گرفته و پیکسل10برای اطمینان از اینکه در رابطه )

شود. بنابراین یک تصویر لندسوت اولیوه موورد نیواز خواهود بوود.       طیفی مشابه )که به یک کالس طیفی تعلق دارند( استفاده می

 های مشابه از نظر طیفی، از طریق تصویر لندست اولیه قابل استخراج هستند.دلیل این موضوع آن است که پیکسل

تووان اسوتفاده   هوای همووژن آن منطقوه موی    مناطقی که هموژن نیستند، از همسایه برای به دست آوردن بازتابندگی لندست در

باشند. بنابراین بوا توجوه بوه معلووم     و لندست یکسان می مدیسهای هموژن، مقدار بازتابندگی ((، زیرادر همسایه7نمود )رابطه )

تووان در نظور   موی  مدیسنیز همان بازتایندگی های هموژن پیکسل مرکزی پنجره را ، بازتابندگی همسایهمدیسبودن بازتابندگی 

های هموژن، میزان بازتابنودگی بورای یوک پیکسول مشوخص از تصوویر لندسوت قابول         گرفت. همچنین، با دادن وزن به همسایه

های هموژن موجود در اطراف پیکسول مرکوزی در تصوویر    باشد. در نتیجه، اساس فرآیند مذکور، پیدا کردن پیکسلبینی میپیش

کنود. بورای   های همسایه مرکزی را در تخمین بازتابندگی بیوان موی  ، میزان مشارکت پیکسلWijkت اولیه خواهد بود. وزن لندس

 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)|                                                                              (11)  

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

در آن نقطوه خواهود بوود. همچنوین بازتابنودگی       مودیس موژن بودن( پیکسل اختالف کمتر باشد، به مفهوم یکسان بودن )و یا ه

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

ری مذکور از بین خواهود رفوت. لوذا    ( یکسان باشد. اما به دلیل وجود تغییرات زمانی، شرایط برابمدیسها )بازتابندگی در همسایه

نیز انجام گیورد. لوذا در نوواحی غیور      مدیسهای دیگری مانند تغییرات زمانی بازتابندگی گیریدر این مواقع، الزم است که اندازه

 ، باعوث اطمینوان بیشوتر در منواطق غیور     مودیس یابد. به عبارتی تغییرات اندک بازتابنودگی  هموژن، میزان دقت کار افزایش می

 هموژن خواهد شد.

                                                           
4
  Bidirectional  Reflectance  Distribution  Function  



 

 باشد.دهد که به صورت زیر میرا نشان می مدیسبازتابندگی پیکسل مورد نظر در  زمانی ( تغییرات12ی )رابطه -ب

Tijk = |M(xi, yj, tk) −M(xi, yj, t0)|      (12)                                                                                  

افزایش خواهد یافت. دلیل این موضووع آن اسوت کوه تغییور صوحنه در طوول         Wijkهر اندازه کوچکتر باشند، وزن  یراتتغی این

قابول   مودیس هوای  قدر ناچیز بوده که توسط اختالف پیکسول کند. اما اگر تغییرات به وجود آمده آنبینی تغییر نمیفرآیند پیش

ادر نخواهد بود که آن را مشخص کند. همچنوین اگور دو تغییور متضواد ایجواد      تشخیص نباشند، در این صورت الگوریتم مذکور ق

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

همووژن  کوه بیوانگر منواطق     ،(xi, yj) کاندیود  پیکسول  و (xw/2, yw/2) مرکوزی  پیکسل مکانی( بین اختالف مسطحاتی )فاصله -ج

 به شرح زیر خواهد بود. tk تاری  در هستند،

          (13)                                                               

گیوری  انودازه  کاندیود  پیرامونی )همسایه( مشابه طیفی پیکسل و شده بینیمرکزی پیش پیکسل بین مکانی فاصله در این فرمول،

ی موزن هور پیکسول بوا بوه کوارگیری       بوا محاسوبه   کمتور باشود، مقودار وزن بزرگتور خواهود شود.       dلذا هرچه فاصوله  . شودمی

 ( محاسبه کرد.  10ی)توان مقدار پیکسل لندست را در رابطه(، می13تا11روابط)

 اعتبار سنجی -3

هوای مختلوف   ها و روشن، در واقع الگوریتمای برخوردار است و بدون انجام آدر مباحث زیادی بحث اعتبار سنجی از اهمیت ویژه

رود. ی بیان صحت و دقت یک الگووریتم بوه کوار موی    ی اعتبار سنجی به منزلهاز اعتبار کافی برخوردار نیستند. به عبارتی، مرحله

نجی بوا  ی اعتبوار سو  باشد. در مبحث ادغام تصاویر نیوز، مرحلوه  مرحله اعتبار سنجی در مباحث و موضوعات مختلف یکسان نمی

-سنسوری و یا پنشارپنینگ، به طوور مرسووم از شواخص   توجه به نوع ادغام متفاوت خواهد بود. به طور مثال در بحث ادغام درون

رود. البتوه بایسوتی رکور گوردد     ها به کار میها و بیان دقت و صحت آنهای طیفی و کمی به منظور اعتبار سنجی نتایج الگوریتم

شووند، هموواره از اهمیوت زیوادی     ها به کار گرفتوه موی  های ورودی الگوریتمکه تصاویر به عنوان دادهکه نتایج بصری در مواقعی 

-ی بصری تصاویر اسوتفاده موی  مکانی تصاویر نیز همواره از مقایسه -برخوردار است. از این رو در اعتبار سنجی نتایج ادغام زمانی

مکوانی، هموواره حوداقل بوه یوک       -های ادغام زمانیظور اعمال الگوریتمهای قبلی اشاره شد، به منگردد. همان طور که در بخش

ی جفت تصویر با قدرت تفکیوک زموانی باال)مودیس( و یوک جفوت تصوویر بوا قودرت تفکیوک مکوانی باال)لندسوت( بورای بوازه             

ست، تصاویر مربووط بوه   ی لندپیشبینی)یک تصویر مربوط به اول بازه و دیگری مربوط به انتهای بازه، به طور مقال برای سنجنده

شود. از جفت تصاویر مودیس و تصوویر لندسوت مربووط بوه زموان مرجوع، بورای         روزه نیاز است( به کار گرفته می 16ی یک بازه

مکوانی، قابول انجوام     -هوای ادغوام زموانی   بینی اسوتفاده شوده و الگووریتم   ی پیشبینی تصویر لندست مربوط به انتهای بازهپیش

بینی برای اعتبار سنجی الگوریتم به کارگرفته شوده، اسوتفاده   ی پیشر لندست واقعی مربوط به انتهای بازههستند. سپس از تصوی



 

-بینی شده در کنار تصویر لندست واقعی مربوط به انتهوای بوازه  های بصری، تصویر لندست پیشخواهد شد.  از این رو در مقایسه

 گردد.بینی استفاده میی پیش

بینی شده و لندسوت واقعوی مربووط بوه انتهوای      نگار دوبعدی تصویر لندست پیشز یک معیار کمی نیز، طیفبه منظور استفاده ا

-هوا در طیوف  بینی به صورت باند به باند نمایش داده خواهند شد. بدیهی است که هر چه پراکنودگی مقوادیر پیکسول   زمان پیش

ها به صورت خطوی باشود، دقوت و    یکتر بوده و پراکندگی آندرجه( نزد 45نگارهای دو بعدی نشان داده شده به قطر اصلی)خط 

گردد. بدین صوورت  نیز به طور معمول استفاده می RMSEصحت الگوریتم ادغام به کارگرفته شده باالتر است. همچنین از معیار 

ربووط بوه آن زموان،    بینی و تصویر لندسوت موجوود م  ی پیشبینی شده برای انتهای بازهکه با در نظر گرفتن تصویر لندست پیش

معیار مذکور به راحتی قابل محاسبه است. الزم به رکر است که هر چه معیوار موذکور بوه صوفر نزدیکتور باشود، دقوت و صوحت         

 الگوریتم به کار گرفته شده باالتر است.

 گیرينتیجهبحث و  -4

هوای  ی به منظوور آنوالیز و بررسوی رفتوار پدیوده     اهمان طور که بیان شد، با توجه به افزایش روزافزون استفاده از تصاویر ماهواره

هوا و تصواویر در سونجش از دور بوه     های مختلف، بحث ادغوام داده مختلف زمینی، و همچنین محدودیت در امر ساخت سنجنده

لوه  باشود. از جم های بیشتر، از جمله مباحثی است که امروزه موضوع تحقیقات بیشماری میهای سنجندهمنظور استفاده از مزیت

مکانی تصاویر است. ادغام مذکور؛  این امکان را فراهم کورده اسوت    -ای، ادغام زمانیهای ادغام تصاویر ماهوارهمهمترین الگوریتم

تور خواهود بوود،    ی رخداد روزانه را با دقت مکانی باال مورد پایش قرار داد. این امکان زمانی با اهمیوت هایی با دورهتا بتوان پدیده

به اینکه قدرت تفکیک مکانی تصاویر به کار گرفتوه شوده )بوه طوور معموول لندسوت(حتی امکوان ارزیوابی و بوراورد          که با توجه 

شووند نیوز امکوان پوذیر     هایی که باعث ایجاد تغییرات روزانه)مانند سیل، زلزله و ...( میخسارت و پایش تغییرات مربوط به پدیده

-های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همنین با توجه بوه آنکوه الگووریتم   اند در حوزهتومکانی ، می -است. از این رو، ادغام زمانی

رود. و از ایون رو  ها هم اکنون نیز موضوع بسیاری از تحقیقات به شمار موی ی آنباشند، توسعههای ادغام مذکور بسیار جدید می

هوای مورتبط بوا آن    . از این منظر شایسته است که پژوهشآیدتوان گفت که ادغام مورد نظر، از جمله مسائل روز به شمار میمی

ای، الزم اسوت توا یوک    مکانی تصواویر مواهواره   -با توجه به اهمیت موضوع ادغام زمانی در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

مطابق بوا آنچوه در    بندی مناسبی در این بخش انجام گرفته و یک چارچوب مناسب و عملی به منظور اعمال آن بیان گردد.جمع

دهد که عوالوه بور جدیود بوودن     مکانی این موضوع را نشان می -بخش مقدمه اشاره شد، بررسی تحقیقات مربوط به ادغام زمانی

-ی آن بسیار سریع بوده است. با ایون وجوود، در تموامی الگووریتم    ارائه گردید(، سیر توسعه 2006موضوع)اولین الگوریتم در سال

هوای  های اولیه، تا حد بسیار زیادی ثابت بوده است. بوه طوور مثوال، در برخوی الگووریتم     شده، مبنای الگوریتم های جدیدتر ارائه

تصویر لندست استفاده شده و بدین صوورت، عملکورد ادغوام را افوزایش      4یا  3جدیدتر، به جای استفاده از دو تصویر لندست، از 

هوای اولیوه   بندی سعی در افزایش الگوریتمه با افزایش دقت و صحت روش طبقهتوان گفت کاند. همچنین از دیگر موارد، میداده

هوای  های مبنای این ادغام)که در اینجا بوه تفضویل در بخوش   توان گفت که الگوریتمشده است. از این منظور، به طور خالصه می

رود، و این نشان از دقت و مناسوب بوودن   یمورد بحث قرار گرفتند(، مبنای بسیاری از تحقیقات حال حاضر به شمار م 3.2و  2.2

های مذکور، شایسته است تا مراحل آن به صورت یوک چوارچوب سواده بیوان گوردد.      ها است. به منظور اعمال عملی الگوریتمآن

ی اول، پس از اخوذ تصواویر الزم اسوت توا     ، آورده شده است. مطابق با شکل مذکور، در مرحله1چارچوب مورد استفاده در شکل



 

گوردد. در  های ادغام موی بندی شده و وارد الگوریتمصاویر لندست و مدیس هم مرجع گردند. و سپس تصویر لندست مبنا، طبقهت

 استفاده خواهد شد. RMSEنگار دو بعدی و معیار ی اعتبارسنجی نیز، از طیفمرحله
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