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ادغام تصاویر فراطیفی با تصاویر دارای قذرت تفکیک مکانی باال بر پایه سطوح مختلف
تبذیل موجک گسسته هار
حسي حسٌی هقذم ،1علی اصغش تشاّی ،2پشٍیض ضیاییاى فیشٍصآتادی3

تاسیخ دسیافت1399/08/21:

تاسیخ پزیشش1399/11/5 :

صفحات17 -7 :

چکیذُ
ادغام تصَیش ،فشآیٌذ تلفیق اطالعات هٌاسة اص هجوَعِای تصاٍیش دس یک تصَیش است ،تِطَسیکِ تصَیش ادغامضذُ حاٍی اطالعات هفیذتش ٍ
کاهلتش اص ّش یک دادُ ّای ٍسٍدی خَاّذ تَدّ .ذف اص ادغام تصاٍیش سٌجصاصدٍسی ،تشکیة اطالعات تِدستآهذُ اص سٌجٌذُ ّایی تاقذست
ّای تفکیک هکاًی ،طیفی ٍ صهاًی هتفاٍت تِهٌظَس تِ دست آٍسدى تصَیشی تا جضئیات اطالعاتی تیطتش ًسثت تِ ّشکذام اص دادُّای اًفشادی
استّ .ذف اص تحقیق حاضش ،اسصیاتی عولکشد تثذیل هَجک گسستِ دس ادغام تصاٍیش فشاطیفی تا تصاٍیش داسای قذست تفکیک هکاًی تاال
است .تشای ایي هٌظَس ،پٌجشُای اص تصاٍیش سٌجٌذُ ّای ّایپشیَى ،OrbView3 ٍ ALI،اًتخاب گشدیذ .اتتذا تصَیش ّایپشیَى ،تِ لحاظ
تاًذّای غیشقاتل استفادُ ٍ ًَ یضّای استشیپ ،تصحیح ضذ .اص تاًذ پاًکشٍهاتیک سٌجٌذُ  ،ALIتِهٌظَس تصحیح ٌّذسی ٍ ثثت تصَیش
ّایپشیَى استفادُ گشدیذ .دس اداهِ تصَیش ّایپشیَى تا استفادُ اص عولیات تاصًوًَِ تشداسی تِصَست تصَیشی تا اًذاصُ پیکسل  10هتش
تثذیلضذُ ٍ تا استفادُ اص الگَسیتن  ،Gram-Schmitتا تصَیش  ،ALIادغام ضذ .دٍتاسُ تا استفادُ اص تصَیش  ،OrbView3تش سٍی تصَیش
ادغامضذُ ،عولیات ثثت تصَیش اًجامگشفتِ سپس ّش دٍ تصَیش تا استفادُ اص عولیات تاصًوًَِ تشداسی تِاًذاصُ پیکسل  4هتش تثذیل ضذًذ.
تصَیش  ،OrbView3تا استفادُ اص هَجک گسستِ ّاس ،دس چْاس سطح تجضیِضذُ ٍ جْت ادغام هَسداستفادُ قشاس گشفتً .تایج تحقیق ًطاى
داد کِ تا ّش تاس افضایص سطح تجضیِ تصَیش ،صحت ٍ دقت ادغام افضایص پیذا هیکٌذ.

ٍاطگاى کلیذی :تصاٍیش فشاعیفی ،ALI ،هَجک گسستِ ،تاصًوًَِ تشداسیGram-Schmit ،

 -1کاسضٌاس اسضذ سٌجص اص دٍس ،داًطگاُ خَاسصهی تْشاى h.h.moghaddam@iran.ir
 -2استادیاس گشٍُ سٌجص اص دٍس ٍ  ،GISداًطگاُ خَاسصهی تْشاى atorahi@khu.ac.ir
 -3داًطیاس گشٍُ سٌجص اص دٍس ٍ  GISداًطگاُ خَاسصهی تْشاى Zeaiean@khu.ac.ir
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 -1هقذهِ
ادغام تصَیش ،فشآیٌذ تلفیك اعالفات هٌاسة اص
هجوَفِای تصاٍیش دس یک تصَیش است ،تِعَسیکِ
تصَیش ادغامضذُ حاٍی اعالفات هفیذتش ٍ کاهلتش اص ّش
یک دادُّای ٍسٍدی خَاّذ تَد (Mamatha et al,
)ّ .2015ذف اص ادغام تصاٍیش سٌجصاصدٍسی ،تلفیك
اعالفات تِدستآهذُ اص سٌجٌذُ ّایی تالذست ّای
تفکیک هکاًی ،عیفی ٍ صهاًی هتفاٍت تِهٌؾَس تِ
دست آٍسدى تصَیشی تا جضئیات اعالفاتی تیطتش ًسثت
تِ ّشکذام اص دادُّای اًفشادی است (Pohl and Van
) .gender, 2016دس فشایٌذ ادغام تصاٍیش ،تصَیش
خشٍجی ،تشکیثی اص ٍیژگیّای هْن دٍ یا چٌذ دادُ
ٍسٍدی است) .(Sahu and Sahu, 2014تا افضایص
حجن اعالفاتً ،یاص تشای تشکیة اعالفات دٍ ٍ یا چٌذ
تصَیش افضایص پیذاکشدُ است .ادغام تصاٍیش حاصل اص
سٌجٌذُ ّای هتفاٍت هَجة کاّص فذم لغقیت،
افضایص اعالفات خشٍجی ،تْثَد فولکشد سیستن ٍ
تجویـ اعالفات هیضَد).(Naveen et al, 2016
تصاٍیش فشاعیفی تاٍجَدایٌکِ حاٍی اعالفات عیفی
هٌحصشتِفشدی اص پذیذُّای صهیٌی ّستٌذ ،اغلة
لذست تفکیک هکاًی پاییٌی داسًذ (Anshakov et al,
) .2015سٌجٌذُ ّای تالذست تفکیک هکاًی تاال ،دس
هٌاعمی تا پیچیذگی صیاد تٍِیژُ هٌاعك ضْشی هَجة
جذاساصی تْتش فَاسض هیضًَذ .اها ایي سٌجٌذُ ّا تِ
دلیل لذست تفکیک عیفی پاییي( اغلة  ./3تا ./9
هیکشٍهتش) ،دس جذاساصی اًَاؿ فَاسض ٍ استخشاج
اعالفات هشتَط تِ پذیذُّای هختلف تا چالص جذی
سٍتِسٍ ّستٌذ) .(Vivekan et al, 2014ادغام دٍ

هجوَفِ دادُ فشاعیفی تا دادُ داسای لذست تفکیک
هکاًی تاال هٌجش تِ ایجاد تصَیشی خَاّذ ضذ کِ فالٍُ
تش لذست تفکیک هکاًی تاال ،لذست تفکیک عیفی تاالیی
ًیض خَاّذ داضت .تِعَسکلی چْاس سغح تشای ادغام
دادُّا ٍجَد داسد :سغح سیگٌال ،سغح پیکسل ،سغح
فاسضِ ٍ سغح اتخار تصوین (Vignesh et al,
) .2016دس سغح سیگٌال ،سیگٌالّای خام
تِدستآهذُ اص سٌجٌذُ ّای هختلف تا یکذیگش تلفیك
هیضًَذ .دس سغح پیکسل ،تصَیش ادغامضذُ ،اص تلفیك
پیکسلّای هٌفشد ّش یک اص دادُّای ٍسٍدی تِ دست
هیآیذ (Li et al, 2017& Anita and Moses,
) .2013سغح فاسضِ ًیاصهٌذ استخشاج فَاسض هتٌاؽش
اص دادُّای ٍسٍدی است (Nirmala and Vaidehi,
) .2015دس سغح اتخار تصوین کِ تِفٌَاى تاالتشیي
سغح ادغام دادُّا ضٌاختِ هیضَدً ،تایج حاصل اص
الگَسیتنّای هختلف تا یکذیگش تشکیة هیضًَذ تا
تصوین ًْایی ادغام حاصل آیذ (Nalini et al,
) .2016الگَسیتنّا ٍ سٍشّای هتقذدی جْت ادغام
دادُ تَسقِیافتِ است (Abdikan and Sanli, 2012
& Deng et al, 2011& Karasanassi et al,
) .2007الگَسیتنّای ٍ HPF،DWT ،PCA
 Gram-Scmitاصجولِ الگَسیتنّایی ّستٌذ کِ تشای
ادغام دادُّا هَسداستفادُ لشاس هیگیشًذ .ایي الگَسیتنّا
هیتَاًٌذ تِصَست اًفشادی ٍ یا دس تشکیة تا یکذیگش تِ
کاس سًٍذ .تستِ تِ سغح ادغام هَسدًؾش ،اًَاؿ
پیصپشداصشّایی تایذ تش سٍی تصاٍیش افوال گشدد تا
ًتایج خشٍجی کوتشیي هیضاى اختالف تا تصاٍیش ٍسٍدی
سا داضتِ تاضٌذ .استفادُ اص سغح پیکسل دس ادغام
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دادُّا ًیاصهٌذ افوال پیصپشداصشّایی ّوچَى ّن
هختصات کشدى تصاٍیش ،فولیات تاصًوًَِ تشداسی ٍ اًَاؿ
تصحیحات سادیَهتشیک ّست کِ ّش چِ هیضاى دلت دس
اًجام ایي پیصپشداصشّا تاالتش تاضذ تِ ّواى ًسثت
صحت ًتایج خشٍجی افضایص هییاتذ.
) ،(Grochala and Kedzireski, 2017دس
تحمیمی پیطٌْاد دادًذ کِ تِهٌؾَس ًیل تِ لذست
تفکیک هکاًی ٍ عیفی تَأهاى ،دادُ پاًکشٍهاتیک سا تا
استفادُ اص ٍصى دّی اصالح ٍ سپس تا دادُ چٌذ عیفی
ادغام کٌٌذ .دس ایي تحمیك آىّا اص ضص الگَسیتن ادغام
استفادُ کشدًذً .تایج کاس آىّا ًطاى داد کِ الگَسیتن
هؤلفِ اصلی تا  RMSEکوتش اص  20دسصذ اص ایي ًؾش
تْتشیي فولکشد سا داسد ٍ اصًؾش ّوثستگی تا دادُ
پاًکشٍهاتیک ،الگَسیتن  Gram-Schmitتا  18دسصذ
تْتشیي فولکشد سا داسد.
) ،(Gambhir and Manchanda, 2016یک سٍش
جذیذ تِهٌؾَس ادغام تصاٍیش پضضکی تش پایِ تثذیل
هَجک اسائِ کشدًذ .تشای ایي هٌؾَس آىّا اص هَجک
داتیطیض استفادُ کشدًذ .آىّا اتتذا تصاٍیش ٍسٍدی سا تا
استفادُ اص هَجک داتیطیض تجضیِ کشدُ ،سپس ضشایة
تِدستآهذُ سا تا استفادُ اص هتذ ّوثستگی ًشهال ،ادغام
کشدًذ .دس اًتْا تصَیش ادغامضذُ تا افوال هقکَس
هَجک تاصساصی ضذ.
) ،(Mishra and Bhatnagar, 2014تِهٌؾَس ادغام
تصاٍیش پضضکی تحمیمی تا فٌَاى ادغام تصاٍیش ام آس آی
ٍ سیتیاسکي تش پایِ تثذیل هَجک اًجام دادُاًذ .تشای
ایي هٌؾَس آىّا اص تثذیل هَجک گسستِ دٍتقذی
استفادُ کشدُاًذً .تایج کاس آىّا ًطاى داد کِ ادغام
تصاٍیش ام آس آی ٍ سیتیاسکي تا استفادُ اص تثذیل
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هَجک هَجة هیضَد تصَیش خشٍجی داسای RMSE
پاییي ٍ هیضاى  PSNRتاال هیتاضذ.
) ،(Sahu and Sahu, 2014دس تحمیمی تِ اسائِ
کاستشد ادغام دادُّا دس تصاٍیش پضضکی پشداختِاًذ .آىّا
دس ایي تحمیك اص تثذیل هَجک استفادُ کشدُ ٍ
هضیتّا ٍ هقایة ّش یک اص هَجکّا سا هَسدتشسسی لشاس
دادُاًذ.
) ،(Ben-SHoshan and Yitzahaky, 2014دٍ
سٍش تِهٌؾَس تْثَد ادغام دادُّا اسائِ کشدًذ .سٍش اٍل
تش پایِ اتخار تصوین هثٌی تش ایٌکِ کذامیک اص دادُّا
تایذ تِ تصَیش سیاٍُسفیذ تِ الگَسیتن هقشفی ضَد
استَاس تَد .سٍش دٍم کِ تشای ادغام دادُّای چٌذ
سصٍلَضٌِ هٌاسة تَد ،پیطٌْاد هیداد کِ کذامیک اص
صیشتاًذ ّای دادُّای تا فشکاًس پاییي سا دس ّشم
صیشتاًذّا اًتخاب کٌینً .تایج کاس آىّا ًطاى داد کِ
استفادُ اص سٍش پیطٌْادی هَجة کاّص ایجاد فَاسض
هصٌَفی دس تصَیش هیضَد.
ّذف اص تحمیك حاضش ،ادغام تصَیش فشاعیفی سٌجٌذُ
ّایپشیَى تا تصَیش سٌجٌذُ  ،OrbView3تش پایِ
تثذیل هَجک گسستِ است.
 -2هَاد ٍ سٍشّا
 -1-2دادُّای هَسداستفادُ
دادُّای هَسداستفادُ دس ایي پژٍّص ،تصَیش اخزضذُ
اص سٌجٌذُ ّای ّایپشیَى ،OrbView3 ٍ ALI ،اص
ضْش ٍاضٌگتي است .ایي تصاٍیش دس ضکلّای (، )3-1
ًطاى دادُضذُ است.

11

مجله کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی وسنجش از دوردر برنامه ریزی،دوره،11شماره ،4زمستان 99

ضکل -1تصَیش سًگی کارب سٌجٌذُ ّایپشیَى

ضکل -2تصَیش تاًذ پاًکشٍهاتیک سٌجٌذُ ALI

اتتذا دادُ ّایپشیَى تِ لحاػ ،Bad-Bands
تصحیح گشدیذ .تقذاد  158تاًذ اص هجوَفِ دادُ
ّایپشیَى تِهٌؾَس پشداصشّای تقذی اًتخاب گشدیذ.
سپس دادُ ّایپشیَى تِ لحاػ ًَیضّای استشیپ ٍ
ضشایظ اتوسفشی هَسد تصحیح لشاس گشفت .تِهٌؾَس
تصحیح ٌّذسی دادُ ّایپشیَى اص تصَیش پاًکشٍهاتیک
 ،ALIاستفادُ ضذ .تقذاد ً 30مغِ تِفٌَاى ًماط
کٌتشل صهیٌی تشداضت ٍ ،تصَیش ّایپشیَى تا خغای
 0.60صهیي هشجـ گشدیذ .سپس فولیات تاصًوًَِ
تشداسی تا استفادُ اص هتذ ًضدیکتشیي ّوسایِ تش سٍی
تصَیش ّایپشیَى افوال ضذ تا اًذاصُ پیکسل آى  10هتش
گشدد.
 -2-2تثذیل هَجک گسستِ
تا تَجِ تِ ًمص کاهپیَتشّا دس اًجام هحاسثات اهشٍصی،
الصم است ایذُّای پشداصضی سا دسخَس هحاسثات
ضکل -3تصَیش تاًذ پاًکشٍهاتیک سٌجٌذُ OrbView3

 -1-1-2پیصپشداصش دادُّا

کاهپیَتش دسآٍسد .تثذیلّای پیَستِ اهکاى کاستشد فولی
دس کاهپیَتش سا ًذاسًذ ٍ ًیاص تِ گسستِ کشدى آىّا
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ٍجَد داسد .تِعَسکلی ،تثذیل هَجک گسستِ دس

ًصف ضذُ ٍ دس هماتل سصٍلَضي فشکاًسی دٍ تشاتش

هجوَفِ هَجکّا ،تذٍى داضتي هحذٍدیت تشای تجضیِ

هیضَد .ایي سًٍذ سا هیتَاى هجذداً تش سٍی ًسخِ پاییي

سیگٌالّای ًاایستا ،اجاصُ تجضیٍِتحلیل صیش تاًذّا سا

گزس ضذُ افوال ًوَد ٍ دس ّش هشحلِ ،تا کاّص

فشاّن هیآٍسد .یک تثذیل گسستِ هَجک ایي اجاصُ سا

سصٍلَضي صهاًی تِ هیضاى ًصف هشحلِ لثل ،سصٍلَضي

هیدّذ کِ یک تمسین ساصگاس تا هحَس فشکاًس داضتِ

فشکاًسی سا دٍ تشاتش ًوَد(صیادی .)1387 ،ضکل()4-2

تاضین( .)Kour, 2015هقادلِ تثذیل هَجک گسستِ

صیش ًوایی اص تثذیل هَجک گسستِ سا ًطاى هیدّذ:

تِصَست صیش هیتاضذ:
هقادلِ()1



 x j ,k   x (t ) * j , k (t )dt

سًٍذ پشداصش تا تثذیل هَجک گسستِ چٌیي آغاص
هیضَد؛ دس اتتذا سیگٌال اص یک فیلتش دیجیتال پاییي
گزس ًین تاًذ فثَس هیکٌذ ،دسًتیجِ ایي فول

ضکلً .4وایی اص تثذیل هَجک گسستِ ّوشاُ تا ّش یک اص صیش
تاًذّا

فیلتشیٌگ ،توام هؤلفِّای فشکاًسی کِ تیطتش اص ًصف
تضسگتشیي فشکاًس هَجَد دس سیگٌال تاضٌذ حزف
هیضًَذ) .(Harooni and Karimi, 2014اصآًجاکِ
تیطتشیي فشکاًس هَجَد دس سیگٌال خشٍجی فیلتش
تشاتش است تا  /2سادیاىً ،یوی اص ًوًَِّا لاتلحزفاًذ.
لزا تا حزف یکی دس هیاى ًوًَِّا ،عَل سیگٌال ًصف
خَاّذ ضذ تذٍى ایٌکِ اعالفاتی سا اصدستدادُ تاضین.
سًٍذ هطاتْی ًیض تا استفادُ اص یک فیلتش تاالگزس ًین تاًذ
اًجام هیپزیشد .دسًتیجِ دس خشٍجی اٍلیي هشحلِ اص
افوال تثذیل هَجک ،دٍ ًسخِ ،یکی تاالگزس ٍ دیگشی
پاییي گزس ،تا عَل ًصف ضذُ اص سیگٌال اٍلیِ تِ فشم
صیش تِ دست
هیآیذ:

y high  k    n x  n .g  2k  n 
y low  k    n x  n .h  2k  n 

هقادلِ()2

فیلتشگزاسی تش سٍی تصَیش تِ ایي صَست است:
 :LLافوال فیلتش پاییي گزس تش سٍی سغش ٍ
ستَىّا.
 :LHافوال فیلتش پاییي گزس تش سٍی سغشّا ٍ فیلتش
تاالگزس تش سٍی ستَىّا.
 :HLافوال فیلتش تاالگزس تش سٍی سغشّا ٍ پاییي
گزس تش سٍی ستَىّا.
 :HHافوال فیلتش تاالگزس تش سٍی سغش ٍ ستَىّا.
 -1-2-2هَجک ّاس
ًخستیي تثذیل گسستِی هَجک تَسظ آلفشد ّاس،
سیاضیداى ّلٌذی ،اسائِضذُ است ٍ هقوَلتشیي
هجوَفِ هَجَد تشای تثذیل گسستِی هَجک تَسظ
سیاضیداى تلژیکی ،ایٌگشیذ دس سال  1988فشهَلتٌذی

گشدیذُ است .تثذیل گسستِی هَجک سیگٌال  xتا

دس ایي ساتغِ  h ٍ gفیلتش ّای افوالی تِ تصَیشًذ ٍ k

فثَس دادى آى اص هجوَفِای اص فیلتشّا ،حاصل هیضَد.

تصَیش ٍسٍدی هی تاضذ .تا ایي فول ،سصٍلَضي صهاًی

دس تجضیِی سغح اٍل ،سیگٌال تِعَس ّنصهاى اص یک
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فیلتش تاالگزس ٍ یک فیلتش پاییي گزس فثَس دادُ هیضَد.
هقادلِ()3
فیلتش تاّن ساتغِ داسًذ ٍ فیلتش آیٌِای یکذیگش
ایي دٍ

0  t  1/ 2,
1

 (t )   1  1/ 2  t  1,
0
othervise .


هقادلِ()3

خَاًذُ هیضًَذ کِ تا تَجِ تِ هَجک پایِی هادس
تِدستآهذُاًذ .

ٍ تاتـ همیاس کٌٌذُ ًیض تشاتش است تا:

سیگٌال فثَس کشدُ اص فیلتش تاالگزس دس اصغالح،
هقادلِ(
جضئیات ٍ ، )4سیگٌال فثَس کشدُ اص فیلتش پاییيگزس

0  t  1,
1
(t )   
0 othervise .

هقادلِ()4

تمشیة خَاًذُ هیضَد .اصآًجاییکِ ّش یک اص ایي دٍ
خشٍجیً ،یوی اص هحتَای فشکاًسی سیگٌال ٍسٍدی
ساداسًذ ،فشکاًس تِ ًصف کاّص دادُ هیضَد .ایي
تجضیِ ،تِعَس هتٌاٍب تشای افضایص دلت فشکاًسی اًجام
هیضَد ،تغَسیکِ سیگٌال تمشیة دس ّش هشحلِ ،اص صٍج
فیلتشّای تاال ٍ پاییيگزس فثَس دادُ هیضَد ٍ تِ دٍ
سیگٌال جضئیات ٍ تمشیة جذیذ تجضیِ هیگشدد .ایي
فول یک دسخت دٍدٍیی تطکیل هیدّذ کِ ّشکذام اص
گشُّای آى ،یک صیشفضا تا خاصیت صهاى-فشکاًس
هحلی هتفاٍت سا ًوایٌذگی هیکٌذ .ایي دسخت ،تاًک
فیلتش خَاًذُ هیضَد .تشای ایٌکِ یک سیگٌال دس تشاص n
تالاتلیت تجضیِ داضتِ تاضذ ،تایذ سیگٌال اصلی حذالل

 -3-2ادغام دادُّا
دادُ ّایپشیَى تاصًوًَِ تشداسی ضذُ تِ  10هتشٍ ،
تاًذ پاًکشٍهاتیک  ،ALIتا استفادُ اص الگَسیتن Gram-
 Schmitادغام گشدیذ .تصَیش ادغامضذُ دس ایي هشحلِ
دٍتاسُ تا استفادُ اص تصَیش پاًکشٍهاتیک ،OrbView3
ٍ تا خغای  0.83صهیي هشجـ ضذُ ٍ تِ  4هتش تاصًوًَِ
تشداسی گشدیذ .تصَیش  ،OrbView3تا استفادُ اص
هَجک گسستِ ّاس دس چْاس سغح تجضیِ گشدیذ .دس
اداهِ تصَیش تجضیِضذُ دس ایي هشحلِ تا استفادُ اص
الگَسیتن  ،Gram-Schmitتا دادُ ّایپشیَى 10هتش،
ادغام گشدیذ تا تصَیش فشاعیفی تالذست تفکیک  4هتش تِ
دست آیذ.

عَلی تشاتش 2nداضتِ تاضذ .هضیت استفادُ اص ایي سٍش

 -1-3-2هعیاسّای اسصیاتی تصاٍیش ادغامضذُ

دس تجضیِ سیگٌال ایي است کِ تثذیل ّنصهاى

تِهٌؾَس اسصیاتی کیفیت تصاٍیش ادغامضذُ اص
Correlation
،Q
سٍشّای،RMSE،
 ،DIV ٍ Coefficientاستفادُ گشدیذ.
دسسٍش :RMSE

فشکاًس-صهاى اًجام هیضَد ٍ هحذٍدیتّای هَجَد دس
تثذیل فشکاًسی فَسیِ ٍجَد ًخَاّذ داضت.
هطکل فوذُ هَجک ّاس ،ایي است کِ پیَستِ ًیست

2

دسًتیجِ هطتكپزیش ًیض ًیست .پایِ هَجک ّاس دس حَصُ





1
    F i , j   M i , j 
l *m *n

صهاى داسای ًاپیَستگی است تٌاتشایي هَجک ّاس دس

هقادلِ()5
 l,m,nاًذاصُ تصَیش ادغامضذُ سا ًطاى هیدٌّذ( .

فشکاًس چٌیي ًیست(یًَسیاى ٍ ٍلیخاًی.)1394 ،

اًذاصُ پیکسل تصَیش چٌذ عیفی ٍ

حَصُ صهاى ٍضَح صهاًی خَتی داسد اها دس حَصُ
هَجک هادس ّاس تِصَست صیش تقشیف هیضَد:

M i , j

ادغام تصاٍیش فشاطیفی تا تصاٍیش داسای قذست تفکیک هکاًی تاال تش پایِ سطَح هختلف تثذیل هَجک گسستِ ّار

F i , j 
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اًذاصُ پیکسل تصَیش ادغامضذُ دس هحل

  است.
سٍش  Qتِصَست صیش تقشیف هیضَد:
i, j

هقادلِ()6



4 fm FM
2



 f2 m2 F 2  M

Q

تِعَسیکِ   fmکٍَاسیاًس هیضاى تصَیش ادغامضذُ ٍ
2 2
تصَیش چٌذ عیفی است  f  m .تِ تشتیة ٍاسیاًس

تصَیش چٌذ عیفی ٍ تصَیش ادغامضذُ استF ٍ M .

ًیض تِ تشتیة هیاًگیي تصَیش چٌذ عیفی ٍ تصَیش
ادغامضذُ است.
سٍش  ،Correlation Coefficientتِصَست- ٍ +1
 1است کِ  +1تیاًگش ضثاّت تاال ٍ  -1تیاًگش فذم
ضثاّت است.
سٍش  DIVاص تمسین ٍاسیاًس تصَیش ادغامضذُ تش
ٍاسیاًس تصَیش اصلی هٌْای یک تِ دست هیآیذ.
ً -3تایج ٍ تحث
ً -1-3تایج حاصل اص ادغام دادُ ّایپشیَى ٍ
ALI
تقذ اص افوال پیصپشداصشّای الصم تش سٍیدادُ
ّایپشیَى ،فولیات تاصًوًَِ تشداسی تا استفادُ اص سٍش
ًضدیکتشیي ّوسایِ ٍ تا اًذاصُ پیکسل  10هتش افوال
گشدیذ .سٍش ًضدیکتشیي ّوسایِ ،اص همادیش سلَهی
ًضدیکتشیي پیکسل دس تصَیش اصلی تِ هحل پیکسل
جذیذ دس تصَیش تصحیحضذُ استفادُ هیکٌذ .ضکل(،)5
ًتایج حاصل اص ادغام تصَیش ّایپشیَى تا تصَیش
پاًکشٍهاتیک  ،ALIتا استفادُ اص الگَسیتن Gram-
 Schmitسا ًطاى هیدّذ.

ضکلً -5تایج حاصل اص ادغام تصَیش ّایپشیَى تا تاًذ
پاًکشٍهاتیک ALI

جذٍل(ً ،)1تایج حاصل اص اسصیاتی صحت ٍ دلت ادغام
تصَیش ّایپشیَى تا تاًذ پاًکشٍهاتیک  ،ALIسا ًطاى
هیدّذ.
جذٍلً -1تایج حاصل اص اسصیاتی صحت ٍ دقت ادغام تصَیش
ّایپشیَى تا تاًذ پاًکشٍهاتیک ALI
ًتیجِ

سٍش

0.0308

DIV

0.953

CC

0.960

Q

1.465

RMSE

ً -2-3تایج حاصل اص ادغام تصَیش ادغامضذُ
ّایپشیَى ٍ  ،ALIتا تصَیش OrbView3
تصَیش ادغامضذُ دس هشحلِ( ،)1-3تِهٌؾَس ادغام تا
تصَیش  ،OrbView3هَسداستفادُ لشاس گشفت .ایي
تصَیش اتتذا تا استفادُ اص تصَیش  ٍ ،OrbView3تا
تشداضت ً 30مغِ تا خغای  0.83صهیي هشجـ گشدیذ.
ّش دٍ تصَیش دس یک سیستن هختصات ثثتضذُ ٍ دس
اداهِ تِهٌؾَس یکساىساصی اًذاصُ پیکسل ّش دٍ تصَیش،
فولیات تاصًوًَِ تشداسی تش سٍی تصاٍیش افوال گشدیذ.
ّش دٍ تصَیش تا استفادُ اص سٍش ًضدیکتشیي ّوسایِ،
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تا اًذاصُ پیکسل  4هتش تثذیل گشدیذًذ .تصَیش تاصًوًَِ
تشداسی ضذُ  ،OrbView3تا استفادُ اص هَجک
گسستِ ّاس تجضیِ گشدیذ .تشای ایي هٌؾَس 4 ،سغح
تجضیِ هَجک ّاس هَسداستفادُ لشاسگشفتِ ٍ دس ّش تاس
تِفٌَاى ٍسٍدی تِ ادغام کٌٌذُ هقشفی گشدیذ تا تا
تصَیش حاصل اص هشحلِ( ،)1-3ادغام گشددً .تایج حاصل

ضکلً -6تایج حاصل اص ادغام تصَیش دس سطح اٍل هَجک
ّاس

ضکلً -8تایج حاصل اص ادغام تصَیش دس سطح سَم هَجک
ّاس

اص ادغام دس ّش سغح هَجک گسستِ ّاس تِصَست
جذاگاًِ هَسد اسصیاتی لشاس گشفت تا سغح تْیٌِ جْت
تجضیِ تصَیش هطخص گشدد .ضکل(ً ،)9-6تایج حاصل
اص ادغام تصَیش تجضیِضذُ  ،OrbView3تا تصَیش
حاصل اص هشحلِ( ،)1-3سا دس چْاس سغح ًطاى هیدّذ.

ضکلً -7تایج حاصل اص ادغام تصَیش دس سطح دٍم هَجک
ّاس

ضکلً -9تایج حاصل اص ادغام تصَیش دس سطح چْاسم هَجک
ّاس

ادغام تصاٍیش فشاطیفی تا تصاٍیش داسای قذست تفکیک هکاًی تاال تش پایِ سطَح هختلف تثذیل هَجک گسستِ ّار

جذٍل(ً ،)2تایج حاصل اص اسصیاتی تصاٍیش ادغامضذُ
دس سغَح هختلف تجضیِ تصَیش سا ًطاى هیدّذ.
جذٍلً -2تایج حاصل اص اسصیاتی صحت ٍ دقت ادغام تصَیش
دس سطَح هختلف تجضیِ تصَیش
ادغام دس

ادغام دس

ادغام دس

ادغام دس

سطح

سطح سَم

سطح دٍم

سطح اٍل

چْاسم ّاس

ّاس

ّاس

ّاس

0.0406

0.0436

0.0451

0.0498

DIV

0.920

0.892

0.857

0.842

CC

05854

0.847

0.829

0.826

Q

2.438

3.126

3.843

4.100

RMSE

سٍش ّا

ً -4تیجِ گیشی
ًتایج حاصل اص ادغام دٍ هجوَفِ دادُ ّایپشیَى ٍ
ً ،ALIطاى هیدّذ کِ خشٍجی ادغامّ ،وثستگی
تاالیی تا تصَیش چٌذ عیفی ٍسٍدی داضتِ ٍ ّوچٌیي اص
ٍسٍدیّای ادغام ًیض کوتشیي هیضاى خغا ٍ افَجاج سا
داسد .تِ ّویي دلیل هیتَاى گفت خشٍجی حاصل اص
ادغام تصاٍیش ّایپشیَى ٍ  ،ALIتِخَتی ٍیژگیّای ّش
دٍ دادُ ٍسٍدی سا حفؼ کشدُ ٍ ایي ٍیژگیّا سا دس یک
تصَیش تالذست تفکیک هکاًی  10هتش ٍ لذست تفکیک
عیفی تشاتش تا دادُ فشاعیفی تِ ًوایص گزاضتِ است.
تِهٌؾَس ادغام دادُ ّایپشیَى ٍ  ،OrbView3فولیات
ثثت تصَیش ادغامضذُ اص ّایپشیَى ٍ  ،ALIدٍتاسُ تا
استفادُ اص تصَیش  ،OrbView3اًجام گشفت .ایي فول
سثة هیضَد کِ دس ّش هشحلِ اص ادغام ،تصَیش چٌذ
عیفی تا تصَیش پاًکشٍهاتیکّ ،ن هختصات ضَد .اًجام
فولیات ثثت تصَیش چٌذهشحلِای ،هَجة افضایص
صحت ادغامضذُ ٍ هیضاى جاتجایی فَاسض سا تِ حذالل
هیسساًذ .تِهٌؾَس تِ حذالل سساًذى افَجاجات سًگی،
دٍ تصَیش هیتایست اصلحاػ سادیَهتشیکی یکساى تاضٌذ.
تِ ّویي دلیل ّش دٍ هجوَفِ دادُ ،تِ دادُّایی
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تالذست تفکیک سادیَهتشیکی  8تیت تثذیل گشدیذًذ.
تصَیش  ،OrbView3تا استفادُ اص هَجک گسستِ ّاس،
دس چْاس سغح تجضیِ گشدیذ تا هیضاى اعالفات هکاًی
تصَیش افضایص پیذا کٌذ .دس حمیمت تا افضایص سغَح
تجضیِ هَجک ّاس ،اعالفات هکاًی تصَیش تِخَتی
حفؼضذُ ٍ دس اًجام فولیات ادغام هَجة تشجستِتش
ضذى ٍ افضایص تثایي فٌاصش هکاًی تصَیش هیگشدد .دس
ّش تاس ادغام تصاٍیش ،تصَیش تجضیِضذُ پاًکشٍهاتیک دس
سغَح هختلف ّاس ،تِفٌَاى ٍسٍدی تِ جْت ادغام تا
تصَیش فشاعیفی اًتخاب هیگشددً .تایج ًطاى هیدّذ
کِ تا ّش تاس افضایص سغح تجضیِ تصَیش پاًکشٍهاتیک،
هیضاى صحت ٍ دلت ادغام ،افضایص پیذا هیکٌذ.
تِگًَِای کِ دس سغح چْاسم تجضیِ هَجک ّاس ،تصَیش
خشٍجی تِ هیضاى  0.92تا تصاٍیش ٍسٍدی ّوثستگی
داسدّ .وچٌیي هیضاى خغای  ،RMSEدس ایي سغح
تجضیِ ًیض کوتش اص سغَح دیگش است .ایي اهش تِ دلیل
حفؼ تیطتش اعالفات هکاًی تصَیش پاًکشٍهاتیک دس ّش
تاس افضایص سغح تجضیِ تصَیش است.
 -5هشاجع
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ادغام تصاٍیش فشاطیفی تا تصاٍیش داسای قذست تفکیک هکاًی تاال تش پایِ سطَح هختلف تثذیل هَجک گسستِ ّار

Fusion of Hyperspectral and High resolution imagery based on
different level of HAAR DWT.

Abstract
Image fusion is the process of integrating the information from a set of images in an image, as the fused
image contains more useful information than any input data. The aim of remotely sensed image fusion is
integration of information that obtained from sensors with different spatial, spectral and temporal
resolution in order to get an image with more detail than any individual data. In the fusion process, output
image is a combination of important features of two or more input data. The aim of this study was to
evaluate the performance of discrete wavelet transform in fusion of hyperspectral and high resolution
images. For this purpose, a window of images of Hyperion, ALI and OrbView1 sensors was selected.
First, the Hyperion image was corrected for unusable bands and strip noise. Panchromatic band of ALI
sensor was used for geometric correction and registration of hyperion image. The hyperion image
transformed into a 01 m pixel image using the sampling operation and fused with the ALI image using the
Gram-Schmit algorithm. Using the OrbView1 image, the results was captured on the fused image, then
both images were converted to 1-pixel pixel size using the resampling operation. The OrbView1 image
was decomposed into four levels using a HAAR wavelet and used for fusion procedure. The results
showed that with increased level of image decomposition, the accuracy and precision of the integration
increases.

Key words: Hyperspectral images, ALI, DWT, Resampling, Gram-Schmitt

