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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 آنماهوارهاست. با این وجود، 

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

ای این امکان را مکانی 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 الگوریتمویر از جمله مهمترین گامبندی مناسب تصطبقه

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 ش و دیگر خطاها پردازپیش

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

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

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

 ی طیفی( باعث تاثیرات چشمگیری در نتایج خواهند شد.محدوده
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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 هزینهتصاویر ماهوارهاستفاده از 

. 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 دورهدههای مختلف است. این پدیای پایش پدیدهماهواره

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  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 محدودیت فنی 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 می کاربرد

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

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 )یا دادههای تمامی تصاویر و خصوصیات و ویژگی

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

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

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

رین مباحث ادغام یکی از مهمت .(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

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

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

ها مکانی)پن شارپنینگ( از مدت -ی طیفیتر، این دو پارامتر معکوس هم هستند. ادغام تصاویر به شیوهیابد. به عبارت ساده

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

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

آورد. مفهوم ترکیب اطالعات را فراهم می های  باالتریمربوط نموده و دقت 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

یر آن نیز ها و نظبینایی 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 مهم ادغام اطالعات سنجنده

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

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

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

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

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

ی مدیس دارای قدرت تفکیک زمانی بسیار سنجنده .باشندمیباند(   30)کمتر از  + ETMو   MSهای سری لندست  سنجنده

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

ی لندست، کیلومتر(. با این وجود سنجنده 1متر و  250،500باشد)قدرت تفکیک مکانی ن میتفکیک مکانی آن بسیار پایی

متر برای باند پنکروماتیک(، و قدرت تفکیک زمانی  15متر برای باندهای چندطیفی و   30دارای قدرت تفکیک مکانی باال)

توان تصاویری به دست آورد که به ندست و مدیس، میهای لمکانی سنجنده -باشد. بنابراین با ادغام زمانیروزه( می 16پایین)



 

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

ی خصوص در حوزهکند. قدرت تفکیک مکانی مذکور، در بسیاری از کاربردها به عوارض 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)مورد پایش قرار داد 

ای را  ی فیوژن تصاویر چند سنجنده کارهای موجود در زمینه (Haq et al., 2012)در باشد. حال پیشرفت میبه طور مداوم در 

ها مورد بررسی قرار گرفته است. های آن و ویژگی ادغامهای  ای جامع از تکینک دامنه ،مذکور تحقیق درشده است. مرور 

های مبتنی بر  گیری تصویر(، تکینکتی پایه نظیر جمع )نسبتهای ریاضیا همچنین در پژوهش مذکور، فرآیند بررسی تکینک

PCA) های اصلی مولفه تجزیه به
الگوریتم  (، انجام شده است.Waveletهای چند قدرت تفکیکی مبتنی بر موجک ) ( و تکینک1

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

های  دست آوردن ویژگیهای مکانی را استخراج نمود. سپس، برای به ی اول باید ویژگی مذکور بارزتر گردند. بنابر این، در مرحله

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

ای از  هایی را پیشنهاد نمودند که تصویر ورودی را به مجموعه تکینک   (Laplasianالپالسین) فاده از پیرامیدبا است ،(2002

، 2006در سال  شوند.های هندسی مربوطه توسط الگوهای ادراکی تعریف میکند. شکل های هندسی اولیه تجزیه میشکل

مکانی باالتر، الگوریتمی را برای ترکیب تصاویر  -رت تفکیک زمانی، به منظور دستیابی به تصاویر با وضوح بهتر و قدمحققان

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

باشد. در مکانی می –و مرسوم در ادغام زمانی های مبنایی نام گرفت. الگوریتم مذکور یکی از الگوریتم  STARFM2 اختصار

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

ی)که گردد. در تحقیق مذکور ادعا شده که در برخی نواحدارد، 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 الگوریتممکانی، با توسعه -اهمیت ادغام زمانی

(. الگوریتم مذکور با استفاده از اختالط طیفی، تصاویر لندست روزانه را STDFM3ارائه شد)الگوریتمی بر مبنای اختالط طیفی، 

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

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

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

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

 (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 -در این تحقیق، به منظور ادغام زمانیاست. 

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. 

 
 مکانی -مبانی ادغام زمانی. 2

ی اخیر بسیار موورد توجوه   در دههرود که مکانی 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

                                                           
1
  Principal Component Analysis 

2
 Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion Model 

3
 Spatial and Temporal Data Fusion Model 



 

 مالحظات الزم.  1.2

مکوانی بواال   ای، از دو تصویر با قدرت تفکیک زمانی بواال و قودرت تفکیوک    مکانی تصاویر ماهواره -از آن جهت که در ادغام زمانی

ی اول، انتخاب مناسب باندها از اهمیت به سزایی برخووردار اسوت. از آن جهوت کوه هودف      گردد، از این رو، در وهلهاستفاده می

ای، بهبود قدرت تفکیک مکانی یک تصویر با قدرت تفکیک زموانی بواال اسوت، از    مکانی در تصاویر ماهواره –اصلی در اغام زمانی 

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

ی طیفوی  تغییر دهد(. زیرا هدف اصلی، افزایش قدرت تفکیک مکانی تصویر مذکور است. از ایون جهوت، یکسوان بوودن محودوده     

یار مهم است. و در ادغوام موورد نظور، بایسوتی بانودهایی از دو      مکانی، پارامتری بس –تصاویر انتخاب شده به منظور ادغام زمانی 

ی طیفی یکسانی داشته باشند. از دیگر نکات قابل توجه، وجود حوداقل دو تصوویر   تصویر انتخاب گردند که تا حد امکان محدوده

باشد. همچنین بوا توجوه   یی دقت و خطای الگوریتم در هیچ روشی معقول نمبا قدرت تفکیک مکانی باال است. زیرا عدم محاسبه

باشد، از این رو انتخاب باندهای مناسب و نظیور در دو تصوویر بوا قودرت     به اینکه در تصاویر فراطیفی، تعداد باندها بسیار زیاد می

هوای بایسوتی انتخواب    تفکیک مکانی و زمانی باال، از اهمیت بیشتری برخوردار است. عالوه بور آن، در چنوین موواقعی، الگووریتم    

 ند که زمان محاسباتی و پیچیدگی کمتری دارند. شو

 هاپردازششپی.  2.2

باشند که معمووال  ای، تصحیحات هندسی و تصحیحات رادیومتریکی میپردازش در تصاویر مختلف ماهوارهمهمترین مراحل پیش

ی، با به کوارگیری نقواط زموین بوا     ی به کارگیری تصاویر، اندکی متفاوت خواهند بود. در تصحیح هندسبا توجه به کاربرد و حوزه

یابود. و در تصوحیح رادیوومتریکی، بسوته بوه      مختصات معلوم، سیستم مختصات تصاویر به یک سیستم مرجع زمینی انتقال موی 

 گیرد.  هدف، تصحیحات نسبی و یا مطلق رادیومتریکی به منظور تبدیل مقادیر خام تصاویر به بازتابندگی سطح زمین، انجام می

هوای  مکانی تصاویر، در گام اول بایستی سیستم مختصات دو تصویر یکسان باشند. اما به دلیول اینکوه سیسوتم    -زمانی در ادغام

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

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

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

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

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

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

های نرم افزاری موجود اسوتفاده کورد. همچنوین    بایست از بستهح تصاویر لندست نیز میو به منظور تصحی (MOD09GAدارد)

به منظور دقت بیشتر، در اینجا بعد از تبدیل بازتابندگی در تصاویر مدیس و لندست، از فرایند. انطباق هیسوتوگرام نیوز اسوتفاده    

 شده است.  

 

 STARFM . الگوریتم3.2

های همسایه، مقودار پیکسول مرکوزی را در تصوویر لندسوت زموان       اوزان مناسب پیکسل یاین الگوریتم بر مبنای محاسبه

ی لندسوت زموان   بنودی شوده  ی لغزان بر روی تصویر طبقهبینی خواهد کرد. بنابراین این الگوریتم به صورت یک پنجرهدوم پیش



 

، اعموال  1ی لندسوت مربووط بوه زموان    ی شوده بنود اول، 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)                                                                                          ) Ai
t × Fi

t )∑Ct = 

Fiدیس، بازتابندگی در م (Ct) که در آن 
t   بازتابندگی در لندست وAi

t ی درصد تشکیل دهندهFi
t  در پیکسل Ct  باشوند.  موی

Fiبه عبارتی 
t های هموژن لندست در نظر گرفت. اگر به نحوی توان بازتابندگی پیکسلرا میFi

t    هوای  را بتووان از طریوق پیکسول

گاه نتوایج بهبوود   اص تصویر لندست موجود نباشد(، آنبه دست آورد )زیرا ممکن است در یک زمان خ مدیسهمسایه در تصویر 

. بورای یوک پیکسول همووژن     اسوت  یکسوان  های همسایه هموژن و طیفوی خواهند یافت. از این رو گام اصلی پیدا کردن پیکسل

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

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

-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                                                                                     (2)     

 و مودیس  تصوویر  دو اکتسواب  تواری   tk و مودیس و  تصواویر لندسوت   بورای  شده داده پیکسل موقعیت( xi, yj) (،2ی )در رابطه

 ناشوی ) لندسوت  و مودیس  مشاهده شده سطحی بازتاب بین تفاوت یدهنده نشان εk چنین،شوند. همدر نظر گرفته می لندست

و همچنوین   بینوی ی پویش در طول دوره  εkلذا با فرض ثابت بودن  .باشدمی (خورشیدمتفاوت  یهندسه و باند مختلف پهنای از

 یاتفواق نیافتود، معادلوه   ( xi, yj) پیکسول  درتغییری در خطاهای سیستمی ،  tk و t0 ،بینیپیش یطول دورهاین موضوع که در 

ε0 = εk ( بازتابندگی لندست را به صورت زیر پیش3برقرار خواهد بود. در نتیجه، رابطه ).بینی خواهد نمود 

 

 (3   )                                                

هوای همووژن   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     3ی )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  t0بینی نوع پوشش زمین تغییر نموده و ممکن اسوت کوه پیکسولی کوه در زموان      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 مشواهده شوده توسوط     مدیسهای از همسایگی پیکسلبدین منظور، با استفاده از اطالعات اضافی حاصل 

 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) 

هوای  های همسایه همووژن هسوتند، تنهوا از پیکسول    حیحی قرار گرفته و پیکسل( اطالعات ص4برای اطمینان از اینکه در رابطه )

موورد   ی طبقه بندی شوده، شود. بنابراین یک تصویر لندست اولیهطیفی مشابه )که به یک کالس طیفی تعلق دارند( استفاده می

صوویر لندسوت اولیوه قابول اسوتخراج      های مشابه از نظر طیفی، از طریوق ت نیاز خواهد بود. دلیل این موضوع آن است که پیکسل

 هستند.

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

لووم  باشند. بنابراین با توجوه بوه مع  و لندست یکسان می مدیسهای هموژن، مقدار بازتابندگی در همسایه ((، زیرا1نمود )رابطه )

تووان در نظور   موی  مدیسهای هموژن پیکسل مرکزی پنجره را نیز همان بازتایندگی ، 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    د مذکور، پیدا کردن پیکسلباشد. در نتیجه، اساس فرآینبینی میپیش

کنود. بورای   های همسایه مرکزی را در تخمین بازتابندگی بیوان موی  ، 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 MODISابندگی بین بازت اختالف -الف

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

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

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

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

( یکسان باشد. اما به دلیل وجود تغییرات زمانی، شرایط برابری مذکور از بین خواهود رفوت. لوذا    مدیسها )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  افزایش میهموژن، میزان دقت کار 

 هموژن خواهد شد.

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

 

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

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

قابول   مودیس هوای  ف پیکسول قدر ناچیز بوده که توسط اختالکند. 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. همچنوین اگور دو تغییور متضواد ایجواد      

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

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

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

                  (7)                                                                         

                                                 

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

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

 حاصل میگردد.

 ی مطالعاتی. منطقه3 

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

و مرکزیت  کیلومتر مربع 651900های کانادا و با گستردگییکی از استان (Saskatchewan)ساسکاچوان .تقسیم شده استغربی 

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

Territories)) حده آمریکاو از جنوب به ایاالت متUSA)  ( (1شود. )شکلمحدود می. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9


 

 

 ی مطالعاتی: منطقه1شکل



 

 . نتایج4

  اند.، تصاویر لندست و تصاویر مدیس مورد استفاده آورده شده5تا  2هایی بصری، در شکلبه منظور امکان مقایسه

 

 .1: تصویر لندست مربوط به زمان2شکل

 

 : تصویر لندست مربوط به زمان دوم.3شکل



 

 

 مربوط به زمان اول مدیس:تصویر  4کل ش

 

 :تصویر مربوط مدیس مربوط به زمان دوم 5شکل 

نگار دوبعدی تصویر لندست زمان دوم و لندست طیفبندی و های مختلف طبقهنتایج مربوط به روش 10تا  6هایدر شکل

  اند.بینی شده، آورده شدهپیش



 

 

 ن اول جهت اعمال الگوریتم ها: نتایج حاصل از طبقه بندی لندست زما 6شکل 

 

 STARFM (SVM.)بینی شده توسط الگوریتم : طیف نگار دوبعدی لندست واقعی و پیش7شکل



 

 

 )حداقل فاصله(. STARFMبینی شده توسط الگوریتم : طیف نگار دوبعدی لندست واقعی و پیش8شکل

 

 )حداكثر احتمال(. STARFMتم بینی شده توسط الگوری: طیف نگار دوبعدی لندست واقعی و پیش9شکل



 

 

 ی عصبی(.)شبکه STARFMبینی شده توسط الگوریتم : طیف نگار دوبعدی لندست واقعی و پیش10شکل

وابسوتگی بسویار    STARFMانود، بیوانگر ایون موضووع هسوتند کوه الگووریتم        شده ، نشان داده10تا  7های نتایجی که در شکل

تواند نتایج حاصول از اعموال   عه دارد. و عدم یکنواختی و وجود تنوع زیاد در منطقه، میی مورد مطالشدیدی به یکنواختی ناحیه

آیود وابسوتگی زیواد الگووریتم     های مذکور به دسوت موی  این الگوریتم را بسیار متاثر سازد. از این رو اولین نکته که از نتایج شکل

بنودی، نتوایج نهوایی    های طبقوه افزایش و یا کاهش دقت روش های موجود در تصویر است.  عالوه بر آن، بامذکور به تنوع کالس

ی مورد بررسی بیش از هر چیز دیگری نتایج نهایی را تحوت تواثیر   بهبود زیادی نخواهند داشت، به عبارتی تاثیر یکنواختی ناحیه

وع زیواد، الگووریتم موذکور    توان انتظار داشوت در منواطق بوا تنو    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 تئووری ایون روش،   

ها نسبت بوه قطور   پراکندگی داده وجود مناطق غیر یکنواخت در تصویر لندست اولیه، باعث کاهش دقت این الگوریتم خواهد شد.

هوایی را یافوت   توان پیکسول بینی شده میدهد که در باندهای پیشدرجه( بسیار زیاد است و این موضوع نشان می 45)خطاصلی

، مستقل هستند و از لحواظ طیفوی هویچ ارتبواطی بوه      2بینی شده و لندست مربوط به زمانکه کامال در دو تصویر لندست پیش

ی بازتابنودگی تصوویر واقعوی را    ، محدودهSTARFMبایستی گفت که الگوریتم های مذکور، یکدیگر ندارند. با بررسی بیشتر شکل

هوای دارای  تووان گفوت کوه اوزان مربووط بوه پیکسول      کوچکتر کرده است، که با توجه به مبنای وزن دهی در این الگوریتم، موی 

-رات کوچک در تصاویر مودیس موی  اند، که این موضوع به دلیل همان عدم تعیین تغییبازتابندگی بزرگتر، کوچکتر محاسبه شده



 

، در صورتی که تغییرات کوچک توسط تصاویر مدیس قابل تعیین نباشوند، وزن محاسوبه شوده،    6و  5 باشد، زیرا مطابق با روابط

بینی شوده، کووچکتر از   ی  بازتابندگی پیشممکن است مقدار صفر محاسبه شده و در آن صورت، بایستی انتظار داشت که نتیجه

 عی بازتابندگی پیکسل است.مقدار واق

 گیرینتیجه. بحث و 5

حاصول از اعموال الگووریتم     2بینوی شوده و لندسوت مربووط بوه زموان      برای تصویر لندسوت پویش   RMSE، شاخص 11در شکل

STARFM جایی که ناشی از عوامول زیوادی بووده و    ، از آن5، آورده شده است. بایستی گفت که علت اصلی کاهش دقت در باند

-ی نسوبی عملکورد روش  توان دقیقا بیان کرد. با این وجود، امکان مقایسههای زیاد، این عوامل را نمیجود عدم قطعیتبه علت و

توان بیان کرد که در ایون الگووریتم دقوت روش    و بدین منظور می بندی همچنان با دقت باال امکان پذیر استهای مختلف طبقه

دهود کوه   )علی رغم کمتر بودن ضریب کاپا( بیشوتر اسوت. ایون موضووع نشوان موی      حداقل فاصله از روش ماشین بردار پشتیبان 

هوای مشوابه پیکسول مرکوزی در     نسبت به هموژنی منطقه بیشوتر از حساسویت آن بوه پیکسول     STARFMحساسیت الگوریتم 

ن است در یوک کوالس   بندی گوناگون، ممکهای طبقهی شرایط در روشرغم یکسان بودن کلیهباشد. زیرا علیی لغزان میپنجره

بندی شده توسط روش حداقل فاصله، میزان اوزان محاسبه شوده در ایون الگووریتم افوزایش یافتوه و باعوث       خاص از تصویر طبقه

بنودی حوداقل فاصوله    از نظر عددی میوزان افوزایش دقوت در روش طبقوه     همچنین. افزایش یابد STARFMشده دقت الگوریتم 

   باشد.یاد نمینسبت به ماشین بردار پشتیبان ز

 

 .STARFMبرای نتایج حاصل از الگوریتم  RMSE: شاخص 11شکل



 

کند که عوامل افزایش و کاهش دقت بیشتر از آن که متواثر  این موضوع را بیان میبندی مختلف، های طبقهعملکرد یکسان روش

هوای موذکور، مناسوب    یش دقت نهوایی الگووریتم  اند، و به منظور افزابندی باشند، به منابعی دیگر وابستههای طبقهاز دقت روش

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

 STARFMبندی تصویر در عملکورد الگووریتم   های مختلف طبقهبه طور خالصه بایستی گفت که در این تحقیق تاثیر دقت روش

مذکور، وابستگی زیاد آن به یکنواخت و هموژن بوودن ناحیوه، باعوث     مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مبنای تئوریک الگوریتم

بندی در صورت وجود نواحی غیر یکنواخت در تصویر لزوما باعث افوزایش دقوت   های مختلف طبقهشود که افزایش دقت روشمی

هوا، تواثیر بسویار بزرگتوری     (. به عبارتی دیگر، فاکتور یکنواختی پیکسل10تا  7های بینی نگردد)شکلنهایی تصویر لندست پیش

بندی در نتایج نهایی الگوریتم موورد نظور دارد. از ایون رو پیشونهاد میگوردد کوه الگووریتم        های طبقهنسبت به فاکتور دقت روش

STARFM   .بیشتر در نواحی یکنواخت مورد استفاده قرار گیرد  
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