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ارائه یک پیشپردازشگر مکانیطیفی جدید برای بهبود تجزیه طیفی تصاویر ابرطیفی
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چکیده :هدف از تجزیه طیفی تصاویر ابرطیفی ،استخراج امضاهای طیفی عناصر خالص تشکیلدهنده پیکسللهلای صلحنه و
فراوانی آنهاست .بیشترِ الگوریتم های بهکاررفته در فرآیند استخراج امضاهای طیفی ،بدون آنکه سلاختار و همبسلتگی مکلانی
پیکسلهای تصویر را در نظر بگیرند ،تنها به اطالعات طیفی پیکسلهای تصویر توجه کردهاند .بهتازگی الگوریتمهایی پبادهسازی
شده است که به کمک ترکیب اطالعات مکانی و طیفی ،فرآیند شناسایی عناصر خالص و تجزیه طیفی را بهبود میبخشند .در این
مقاله ،یک ماژول پیشپردازشگر جدید مکانی طیفی ارائه شده است؛ بهطوریکه پیکسلهای نواحی مرزی به کمک نقشه کالس
به دستآمده از الگوریتم کالسترینگ ،بدون نظارت و پنجره همسایگی 8تایی ،میان دو یا چند ناحیه کالستر را شناسایی و ایلن
نواحی ناهمگن مکانی را حذف میکنند .سپس به کمک محاسبه وزن خلوص طیفی پیکسلهلای غیرِملرزی و آسلتانهگلذاری،
پیکسلهای موجود در نواحی همگن مکانی و خالص طیفی را شناسایی میکنند تا طبقات استخراج عناصر خالص بعدی بتوانند
با دقت و سرعت بیشتری ،امضاهای طیفی را استخراج کنند .هدف ماژول مستقل پیشنهادی ،کلاهش خالای  RMSEتصلویرِ
بازسازیشده و مدت زمان پردازش الزم برای استخراج عناصر خالص و بهبود معیار جدیدی بهنام بازده نسبت به دیگر طبقات
پیشپردازشگر موجود بر روی تصاویر ابرطیفی واقعی است.
واژههای كلیدی :تجزیه طیفی ،تصاویر ابرطیفی  ،عناصر خالص ،فراوانی ،مکانی.

هزاران کانال طیفی با رزولوشلن طیفلی بلاال انلدازهگیلری

 -1مقدمه

1

سللنجنده هللای ابرطیفللی ،انللرژی الکترومیناطیسللی
منعکسشده از مناطق مختلل

را بلهصلورت صلدها و یلا

تاریخ ارسال مقاله 1394/04/30 :

میکنند .یکی از مشهورترین این نوع سنجندههاAVIRIS ،

است .تنوع و تعدد کاربردهای تصاویر ابرطیفی سلنجش از
دور در حوزه تجاری و نظامی بسیار وسیع اسلت؛ ازجمللة
آنها میتوان به مانیتورینگ زیستمحیای ،شناسایی ملواد

تاریخ پذیرش مقاله 1395/05/02:

معلدنی ،زملینشناسلی ،تشلخیص نلوع پوشلش گیللاهی و

نام نویسندة مسئول  :حسن قاسمیان

جنگلی ،اکولوژی ،اکتشاف نفت ،تشخیص اعماق اقیانوسها

نشانی نویسندة مسئول  :ایران – تهران – دانشگاه تربیت مدرس –

و ...اشللاره کللرد؛ امللا رزولوشللن مکللانی پللایین تصللاویر

دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر

دریافتشده از چنین سنجندههای ابرطیفی ،سبب آمیختگی

98

ارائه یک پیشپردازشگر مکانیطیفی جدید برای بهبود تجزیه طیفی تصاویر ابرطیفی

انعکاس های طیفی ملواد تشلکیلدهنلده صلحنه در سلا

پیشپردازشگر مستقل ،قبل از الگوریتمهای استخراج عناصر

پیکسل های تصویر میشود .بنلابراین در یلک دهله اخیلر،

خالص ،فرآیند شناسایی عناصر خالص را به نواحی همگن

تجزیه طیفی و استخراج امضای طیفی مواد تشلکیلدهنلده

و خالص طیفلی هلدایت ملیکننلد .بلا ایلن حلال ،چنلین

صلحنه ععناصلر خلالص  ،نقلش مهملی در پللردازش داده

پیشپردازشگرهایی دارای ساختاری نسبتاً پیچیده بلا ملدت

آن ایفا کلرده

زمللان پللیشپللردازش نسللبتاً زیللاد اسللت [ .]14همچنللین

است[ . ]2- 1در این روش ،ابتدا تعداد عناصلر خلالص بله

بهکارگیری بعضی از این پیشپردازشلگرها قبلل از طبقلات

کمک روشهای  NWHFCو یلا  Hysimeتخملین زده

استخراج عناصر خالص سبب میشوند که خاای RMSE

میشود []4- 3؛ سپس امضاهای طیفی عناصلر خلالص بله

بازسازی تصویر ،بهطلور ماللوبی کلاهش نیابلد []14- 19؛

کمک الگوریتم هلای اسلتخراج عناصلر خلالص شناسلایی

بنابراین دراین مقاله ،یک طبقه پلیش پردازشلگر جدیلد و

میشود [ ]2- 1و درنهایلت بله کملک روشهلای تخملین

مستقل با بهرهگیری از اطالعات مکانیطیفی پیشلنهاد شلده

فراوانللی ،درصللد حضللور هللر عنصللر خللالص در کلیلله

است که از نظر پیادهسازی ،سلاده و سلریع اسلت و دارای

پیکسل های تصویر تعیین میشود [ .]7- 5بنابراین انعکلاس

قابلیت بهبود خاای  RMSEو کاهش مدت زمان الزم برای

طیفی اندازهگیریشده در هر پیکسللِ تصلویر را ملیتلوان

استخراج امضاهای طیفی عناصر خالص است .با پیادهسازی

به صورت ترکیب خای از امضلای طیفلی عناصلر خلالص

این روش ،نواحی ناهمگن مکانی کله متشلکل از مرزهلای

سازندهاش که بلهوسلیلة بلردار فراوانلیهایشلان وزندهلی

مکانی نقشه کالستر بوده است و بیشلترین احتملال وجلود

میشوند ،بازسازی کرد .در اکثلر الگلوریتمهلای اسلتخراج

پیکسل های آمیختله را دارد ،بله کملک پنجلره همسلایگی

عناصر خالص [ ]13- 8تنها به ویژگلی و اطالعلات طیفلی

8تایی ،شناسایی و حذف میشلود و سلپس وزن خللوص

پیکسل های تصویر ابرطیفی بدون درنظرگلرفتن سلاختار و

طیفی پیکسلهای غیرمرزی عهمگن مکانی محاسبه میشود

همبستگی مکانی آنها توجه ملیشلود کله ازجملله آنهلا

[ .]20سپس بهوسلیلة آسلتانهگلذاری اتوماتیلک روی وزن

میتوان به چهار الگوریتم مشهور در این زمینه اشاره کلرد:

خلوص طیفی پیکسلهای قرارگرفته [ ]21در نواحی همگن

OSP(Orthogonal
Subspace
)Projection
[N- ،]9[ VCA(Vertex Component Analysis) ،]8

مکانی ،پیکسل های خالص طیفی شناسایی میشوند .فرض

ابرطیفی سنجش از دور و کاربردهای مختل

]10[ Finderو ) .]1[ IEA(Iterative Error Analysisبله
هرحال یکی از ویژگیهلای متملایز پیکسللهلای تصلویر
سنجش از دور ،نمایش مکانی آنها در دو بعد است .اگر از
اطالعات مکانی پیکسل های تصویر در پلردازش دادههلای
تصویر ابرطیفی استفاده نشود ،نتایج بهدستآمده از استخراج
عناصر خالص مربوط به تصویری که دارای پیکسلهای بلا
توزیع تصادفی است ،با نتایج بلهدسلتآملده از اسلتخراج
عناصر خالص مربوط به تصویرِ دارای ساختار پیکسلهلای
منظم ،یکسلان اسلت .بلدین ترتیلب اهمیلت بلهکلارگیری
اطالعات مکانی در کنار اطالعات طیفی مشخص ملیشلود
[ .]20- 14بللهتللازگی الگللوریتمهللایی همچللون Spatial

) ]14[ Preprocessing (SPPو

Spatial Spectral

) ]15[ Preprocessing (SSPPپیشنهاد شده است که بله
کملک ترکیللب اطالعللات مکللانی و طیفللی در یللک طبقلله

پیش پردازشگر پیشنهادی آن اسلت کله عناصلر خلالص از
داخل نواحی همگن مکانی و خالص طیفی انتخاب میشوند
عهمچون الگوریتمهای  SPPو  . SSPPبنابراین پیکسلهای
مناسب انتخابشده با این پردازشلگر بله بخلش اسلتخراج
عناصر خالص طیفی ارسلال ملیشلوند تلا در ایلن بخلش
امضاهای طیفی عناصر خالص از میان پیکسل های ارسلالی
شناسایی شوند  .همچنین در این مقاله معیار جدیدی بهنلام
بلازده ) (Efficiencyارائله شلده اسللت کله از ایلن معیللار
به منظور مقایسه روش پیشنهادی با دیگر روشهلا بله کلار
میرود .نتایج آزمایشها بر روی سه تصویر ابرطیفی واقعی
AVIRISبا نامهای  Indian Pines ، Salinasو Cuprite

و مقایسه آن با روشهای موجود ،نشاندهندة آن است کله
ترکیب الگوریتم پیشنهادی با بخش استخراج عناصر خالص
و بهرهگیری از اطالعلات مکلانی و طیفلی ،سلبب کلاهش
پیچیدگی محاسباتی و تسریع در فرآیند اسلتخراج امضلای
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طیفی عناصر خالص میشود؛ بهطوریکه بلر بهبلود دقلت

فراوانلللللللی پیکسلللللللل دلخلللللللواه iام اسلللللللت.

تجزیه طیفی ،صرفه جویی در زمان و کاربردهای زمان واقعی

 E  [ E1 , E2 ,...,E N ]BNنیز بیانگر ماتریس خالا بلوده

تاثیرگذار است.

است که  Eiشناسندة بردار خاای مدلینگ پیکسل دلخواه i

ایللن مقاللله دربردارنللدة  5بخللش اسللت .در بخللش ،2
ماژول های پیشپردازشگری که به کمک ترکیلب اطالعلات

ام است .همچنین تصویر ابرطیفی B ،باند طیفی دارد.
ع1

مکانی و طیفی قبلل از طبقلات اسلتخراج عناصلر خلالص

معادللله ع ، 2بردارهللای فراوانللی   iرا بللا دو شللرط

پیادهسازی میشوند ،بهطور خالصه ملرور شلده اسلت .در
بخش  ،3اصول عملکرد طبقه پیشپردازشگر پیشنهادی ارائه
شده است .در بخش  ،4نتایج آزمایشها بر روی سه تصویر
ابرطیفللی واقعللی  Indian Pines ، Salinasو ،Cuprite

Y  M  E

نامنفیبودن و جمعپذیری محدود میکند.
ع2

i  1, 2,..., N
 i , j  1,  i, j  0, j  1,2,..., p

p
j 1



ارزیابی و الگوریتم پیشنهادی با روشهای موجود مقایسله
شده است و در بخش  ،5نتیجهگیری و فعالیتهلای آینلده
بیان شده است.

در این زیربخش ،دو ماژول پیشپردازشگر مکانیطیفی

 -2مررروری بررر فرآینررد تجزیرره طیفرری و
الگوریتم های پیشپردازشرگر مکرانی طیفری

 SPPو  SSPPبهطورخالصه توضی داده شده است.
الف -پیشپردازشگر SPP

در این روش از اطالعات مکانی در ماژول پیشپردازش

موجود
در این بخش به طور خالصه اصول اولیه فرآیند تجزیه
طیفی خای و ماژولهای پیشپلردازش مبتنلی بلر ترکیلب
اطالعات مکانی و طیفی ارائه شده است.

 - 1- 2فرآیند تجزیه طیفی خطی
همان طور که پلیش از ایلن بیلان شلد ،تجزیله طیفلی،
فرآیندی اسلت کله انعکلاس طیفلی پیکسللهلای تصلویر
دریافتشده از سنحندههای ابرطیفی سلنجش از دور را بله
امضاهای طیفی عناصرخالص سلازندهاش و فراوانلیهلای
مربوطه تجزیه میکند .اگر مجموعه بردارهای پیکسل تصویر
به صورت  Y  [ y1 , y2 ,...,y N ] BNنملایش داده شلود،
 yiانعکاس طیفی اندازهگیریشده از پیکسل دلخواه  iام و
ستونهای ماتریس  ، Mدرواقع ،شناسندة  ، pامضای طیفی
عناصر خالص استخراجی هستند N .نیز شناسلندة تعلداد
پیکسلهای تصویر است .توصی

 - 2- 2طبقات پیشپردازشگر مکانیطیفی

فرآیند تجزیه طیفی خای

در معادله ع 1نشان داده شده است و مجموعله بردارهلای
فراوانی تصویر بهصورت ماتریس   [1 , 2 ,..., N ] pN

نمایش داده شده است؛ بلهطلوریکله   iشناسلندة بلردار

قبل از بخش شناسایی و استخراج عناصر خلالص اسلتفاده
میشود .فرض مهم طبقه پیشپردازشلگر ملذکور ،انتخلاب
عناصر خالص از درون نواحی همگن مکلانی اسلت؛ زیلرا
احتمال وجود پیکسل هلای خلالص درون نلواحی همگلن
مکانی بیشتر از نواحی گذر است.
در این ماژول برای هلر بلردار پیکسلل ،یلک ضلریب
اسکالر مکانی به نام )   (i, jتعری

ملیشلود کله بیلانگر

شباهت طیفی پیکسلهای درون پنجره مکانی بله مرکزیلت
پیکسل مدّنظر است  .سلپس از ایلن مقلدار اسلکالر جهلت
وزن دهی اهمیت اطالعات طیفلی تخصلیص دادهشلده بله
پیکسل مدّنظر استفاده میشود .یکلی از مزایلای مهلم ایلن
روش آن است که تنها پارامتر ورودی بخش پیشپلردازش،
اندازه پنجره مکانی است .همچنین نیاز به اصالح و تیییرات
الگوریتم استخراج عناصر خالص طبقه بعد نیست.
ب -پیشپردازشگر SSPP

در این روش از یک طبقه پیشپردازش مکانی  -طیفی
قبل از طبقه استخراج عناصر خالص استفاده میشود .ماژول
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مذکور میتواند سبب کاهش پیچیدگی و زملان محاسلباتی

بخش استخراج عناصر خلالص بلرای شناسلایی امضلاهای

طبقات بعد ،بدون نیاز به اصالح این طبقات شود؛ همچون

طیفی آنها ارسال میشوند.

الگوریتم  .SPPفرض مهم روش مذکور ،انتخلاب عناصلر
خالص از درون نواحی همگن مکانی است.
در این روش از یک فیلتر گوسی پایینگذر )  G(i, jبا
میانگین صفر و انحراف استاندارد  برای تعیلین پلارامتر
همگنی مکانی برای تمامی پیکسلهای تصویر بلا موقعیلت
)  (i, jاستفاده میشود.
2

ع3

i j
2

2 2



e

1
2

2

G(i, j ) 

)  yˆ (i, jنیز بیانگر بردار

طیفی بازسازیشده هملان پیکسلل بلا الگلوریتم اسلتخراج
عناصر خالص و الگوریتم تخمین بردار فراوانی عبلهکملک
روش  FCLSباشد ،آنگاه اندیس همگنی مکانی در طبقله
پیشپردازشگر  SSPPبا معادله ع 4محاسبه میشود.
ع4

1

( y k (i, j )  yˆ k (i, j )) 2 ) 2



B

k 1

در این مقاله به کمک ترکیب اطالعات خلوص طیفی و
همگنی مکانی و پیادهسازی آنها در یلک ملاژول مسلتقل،
پیکسل های مناسب برای طبقله اسلتخراج عناصلر خلالص
شناسایی میشوند .فرض مهم طبقه پیشپردازشگر پیشنهادی

اگر )  y(i, jشناسندة بردار طیفی اندازهگیلریشلده در
پیکسل تصویر با موقعیت ) (i, j

 -3الگوریتم پیشپردازشگر پیشنهادی

( RMSE ( y(i, j ), yˆ (i, j )) 

نیز همچون دو طبقه  SPPو  SSPPآن است که عناصلر
خالص از درون نواحی همگن مکانی انتخاب میشوند؛ زیرا
احتمال وجود پیکسل هلای خلالص درون نلواحی همگلن
مکانی بیشتر از نواحی گذر علبه اسلت .همچنلین قابلیلت
الگوریتم پیشنهادی ،آن است که نیازی بله تیییلرات طبقله
استخراج عناصر خالص بعدی نیست.
مزیت اصلی الگوریتم پیشنهادی نسبت به دو الگوریتم
مذکور ،ساختار ساده آن است که این امر سبب کاهش زمان
پیشپردازش و افزایش قابلیت آن در کاربردهای زمان واقعی
میشود .بلوک دیاگرام الگوریتم پیشپردازشگر پیشنهادی در
شللکل ع 1نمللایش داده شللده اسللت .ورودی الگللوریتم

همچنین به کمک الگوریتم کالسترینگ صلورتگرفتله
روی تصویر ابرطیفی  ،با استفاده از متییلر از پلیش تعریل

پیشنهادی ،تصویر ابرطیفی و نقشه کالستر تصلویر ملذکور
با  pناحیه است ع  pشناسندة تعداد عناصر تخمینی به کمک

شده  ،ρدرصدی از پیکسللهلای موجلود در هلر کالسلتر

روشهللای  NWHFCو یللا  Hysimeاسللت  .خروجللی

انتخاب میشوند که دارای اندیس همگنی مکلانی بیشلتر از

الگوریتم نیز پیکسل های خلالص طیفلی و همگلن مکلانی

آستانه هستند .همچنین بله کملک پلارامتر  ، βدرصلدی از

است .مراحل الزم برای اجرای الگوریتم پیشنهادی در زیلر

پیکسلهای موجود در هر کالستر با بیشترین خلوص طیفی

آمده است:

انتخاب میشوند .سپس پیکسلهایی که وزن خلوص طیفی
باالتری داشته اند و از نظر مکانی نیز همگنتلر هسلتند ،بله

انتخاب پیکسلهای
همگن مکانی با وزن
خلوص طیفی بیشتر از
آستانه

تصویر ابرطیفی
محاسبه وزن خلوص
طیفی نواحی همگن
مکانی

شناسایی نواحی همگن مکانی
به کمک نقشه کالستر و پنجره
مکانی با همسایگان  8تایی
الگوریتم کالسترینگ
بدون نظارت

الگوریتم استخراج عناصر
خالص کالسیک

تخمین نقشه فراوانی

شکل( :)1بلوک دیاگرام الگوریتم پیشپردازش پیشنهادی
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 - 1شناسایی نواحی همگلن مکلانی بله کملک نقشله

تعیینشدة مجموعه  Kبه کمک معادلله ع 6تصویرسلازی

کالستر و پنجلره مکلانی بلا همسلایگی 8تلایی :بله کملک

میشوند.

الگللوریتم کالسللترینگ ،تمللامی پیکسلللهللای تصللویر

ع6

y ; if y Ynotborder

y p,i  kiT

برچسبگذاری می شوند و نقشه کالستر با  pناحیه تولیلد
میشود .در اولین گام این الگلوریتم ،پیکسللهلایی کله در

حال اگر برای هر بلردار ویلژه  ، k iمقلادیر حلداقل و

لبه های مکانی نقشه کالستر و در مرز میلان دو و یلا چنلد

حداکثر پیکسل هلای غیرملرزی تصویرشلده بلهترتیلب بلا

ناحیه عکالستر واقع شدهاند ،شناسایی میشوند و بهعنلوان

مقللدارهای )  min( y p,iو )  max( y p,iنشللان داده شللود،

پیکسل های ناهمگن مکانی در نظر گرفته میشلوند .بلدین

مقدار میانگین این دو کران ،طبق معادله ع 7با Exmean i

منظور از یک پنجره مکلانی لیلزان  ،3×3بلا  8همسلایگی

روی بردار ویژه مدّنظر  k iمشخص میشود.

استفاده میشود .این پنجره مکانی بر روی کلیه پیکسلهای

Exmean i  (max( y p,i )  min( y p,i )) / 2

ع7

تصویر ،لیزانده میشود .اگر برچسب کالستر پیکسل مرکزی
پنجره مکانی با برچسب کالستر کلیه پیکسلهلای همسلایة

نحوه محاسبه وزن خلوص طیفی برای پیکسل غیرمرزی

قرارگرفته در پنجره مدّنظر یکسان باشد ،پیکسلل مرکلزی،

 y j  Ynotborderروی بردار ویژه  k iدر معادلله ع 8نشلان

همگن مکانی در نظر گرفته میشود .بالعکس ،اگر برچسب

داده شده است .پیکسلهایی که در کران بردارهای ویژه قرار

کالستر یکی از پیکسل های همسایه ،متفلاوت بلا برچسلب

میگیرند ،دارای بیشترین وزن و پیکسلهایی کله در مرکلز

پیکسل مرکزی باشد ،پیکسل مرکزی ،مرزی و نلاهمگن در

کرانهای بردار ویژه قرار ملیگیرنلد ،دارای وزن خللوص

نظر گرفته میشود .علت حذف پیکسلهای نواحی ملرزی،

طیفی صفر هستند.

آن است که احتمال وجود پیکسلهای آمیخته در مرز ،میان

ع8

نواحی کالستر ،بیشتر از نواحی درون آنهاست؛ بنابراین به
کمک تکنیک کالسترینگ عخوشلهبنلدی و پنجلره مکلانی
لیزان بلا  8همسلایگی ،پیکسلل هلای ملرزی کله احتملال
آمیختهشدن امضاهای طیفی عناصر خالص در آنهلا زیلاد
است ،شناسایی و حذف میشوند.
 - 2محاسبه وزن خلوص طیفی نواحی همگن مکلانی
عپیکسل های غیرمرزی  :اگر مجموعه پیکسلهای غیرمرزی

| ) wk i ( y j ) | Exmean i  kiT y j | / | Exmean i  max( y p,i

برای محاسبه وزن خلوص طیفی کل برای هر پیکسلل
غیرمرزی ،از معادله ع 9استفاده میشود؛ بهطلوریکله وزن
خلوص طیفی کل ،برابر با جمع تکتلک وزنهلای طیفلی
پیکسل ملدّنظر )  wk i ( y jروی کلل  sبلردار ویلژه اسلت
[.]15

ع9

) wk ( y j
i



s

i 1

wT ( y j ) 

و نواحی همگن مکانی تصویر ابرطیفی به صورت ملاتریس
تعداد پیکسل های

 - 3انتخاب پیکسل های نواحی همگن مکلانی بلا وزن

همگن مکانی است آنگاه میتوان به کملک تبلدیل مؤلفلة

خلوص طیفی بزرگتر از مقدار آستانه :بلا انتخلاب آسلتانه

اصلی ) s ،(PCAبردار ویژه مربوط به بزرگتلرین مقلادیر

اتوماتیک ،بدون نیاز به مداخله اپراتور و بلا بهلرهگیلری از

ویژه پیکسل های غیرمرزی تصویر ابرطیفی تولید میشود و

تکنیک  otsuپیکسل های غیرمرزی که دارای وزن خلوص

در مجموعة  Kقرار داده میشود عمعادله . 5

طیفی بیشتر از مقدار آستانه هستند ،بهعنلوان پیکسللهلای

 Ynotborderنمایش داده شود عدر آن

ع5

N1

Ynotborder  [ y1 , y2 ,...,y N1 ]BN1
K  [k1 , k 2 ,.....,k s ] Bs

سلپس کلل پیکسللهلای غیرملرزی و همگلن مکلانی
باقیمانللده  Ynotborderبللر روی مجموعلله بردارهللای ویللژه

خالص طیفی از درون نواحی همگن مکلانی عنلواحی غیلر
مرزی انتخاب میشوند [.]21
 - 4درنهایت ،پیکسلل هلای شناسلاییشلده بله بخلش
الگوریتم استخراج عناصر خالص ارسال میشوند تا در این
طبقه ،امضاهای طیفلی عناصلر خلالص اسلتخراج شلوند.
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همچنین نقشههلای فراوانلی بله کملک ملدل  FCLSو بلا

طیفی در آزمایش ها و شبیهسازیها به کار میرود .در شکل

بهکارگیری معادالت ع 1و ع 2تخمین زده میشود [.]5

ع100 ، 2امین باند طیفلی دره  Salinasنملایش داده شلده

در این مقاله از فرض ترکیب خالی امضلاهای طیفلی

است .به کمک تکنیک  NWHFCبا  ، p FA  10 5تعلداد

عناصر خالص طیفی در سا پیکسلهای تصلویر اسلتفاده

 22عنصر خالص تخمین زده شده است که در آزملایشهلا

میشود و این به دلیل پیادهسازی آسان ،محاسبات سلاده و

تنها  16عنصر خالص در نظر گرفته میشود؛ زیرا از مجموع

نتایج معقولی است کله از ملدل خالی حاصلل ملیشلود؛

 22عنصر خالص ،تعدادی از آنها تکلراری بلوده اسلت و

بهطوریکه تقریبی پلذیرفتنی در بسلیاری از مکلانیزمهلای

امضای طیفی ،عناصر خالص یکسانی را تشکیل میدهند .

پخش نور در کاربردهای واقعی دارد .همچنین ،علت حذف
پیکسل های قرارگرفته در مرز مکلانی نلواحی کالسلتر ،آن
است که احتمال وجود عناصر خلالص در نلواحی همگلن
درون کالسلتر بیشللتر از مرزهللای علبلههللای مکللانی بللین
آنهاست .الگوریتم پیشنهادی ،سبب کاهش شدید در مدت
زمان پلردازش الزمِ اسلتخراج عناصلر خلالص طبقله بعلد
میشود؛ زیرا این اگوریتم ،نواحی آمیخته طیفی و نلاهمگن
مکانی را حذف میکند و طبقه استخراج عناصر خالص ،تنها
بر روی پیکسل های شناساییشدة ماژول پیشنهادی ،جهلت
استخراج عناصر خلالص اسلتفاده ملیکنلد .هلدف ملاژول
پیشنهادی ،بهبود خاای  RMSEمیان تصویر بازسازیشده
و تصویر مرجع و کاهش ملدت زملان پلردازش اسلتخراج
عناصر خالص است .همچنین در این مقاله ،معیار جدیدی به
نام بازده ) (Efficiencyارائه شده است کله از ایلن معیلار
به منظور مقایسه روش پیشنهادی با الگوریتم های کالسلیک
 SPPو  SSPPاستفاده میشود .در بخش  ،4آزمایشها بلر
روی سه تصلویر ابرطیفلی واقعلی  AVIRISبلا نلامهلای
 Indian Pines ،Salinasو  ،Cupriteاجللرا و نتللایج آن
ارائه میشود.

 -4نتایج آزمایشها و شبیهسازیها
 - 1- 4تصویر ابرطیفی واقعی Salinas

شکل ( :)2نمایش باند طیفی  100ام تصویر Salinas

 - 2- 4تصویر ابرطیفی واقعی Indian Pines
تصللویر مللذکور بلله کمللک سللنجنده  AVIRISاز
شمالغربلی  Indian Pinesدر سلال  1992دریافلت شلده
است 3و نواحی کشاورزی و جنگلی را پوشش میدهد .پس
از حذف  20باند طیفی ،به دلیل جذب بخار آب و سیگنال
به نویز پایین ،تنها  200کانال رادیلانس در شلبیهسلازیهلا
استفاده میشود .تصویر مذکور دارای رزولوشن مکلانی 20
متر و رزولوشن رادیومتریک  16بیت است .به کمک تکنیک
 NWHFCبا  18 ، p FA  10 3عنصر خالص برای تصویر
مذکور تخمین زده میشود .شکل ع100 ، 3امین باند طیفلی
تصویر  Indian Pinesرا نمایش میدهد.

تصللویر مللذکور بلله کمللک سللنجنده  AVIRISاز دره
 Salinasدر جنللوب  Californiaگرفتلله شللده اسلللت؛
بهطوریکه زمینهای کشاورزی را پوشلش ملیدهلد .ایلن
تصویر دارای  512سار و  217ستون و  224کانلال طیفلی
است .به دلیل تأثیرات وجود پدیدههای بخلار آب و نلویز،
چندین کانال طیفی حذف شده است و مجموعاً  204بانلد

شکل ( :)3نمایش باند طیفی  100ام تصویر Indian Pines
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 - 3- 4تصویر ابرطیفی واقعی Cuprite
مشلهورترین تصلویر ابرطیفللی بلهکاررفتله در مقایسلله

تصویر اولیه اندازهگیریشده  yTو تصویر بازسازیشده ŷT

با معادله ع 10تعری

میشود؛ البته با فرض آنکله تصلویر

روشهای تجزیه طیفی ،تصویر اویریس  Cupriteاست که

ابرطیفی دارای  rسار c ،ستون و  Bبانلد طیفلی اسلت

بهصورت آنالین موجود است .4بخشی از این تصویر که در

[.]20- 14

شبیهسازیها استفاده شده است ،مربوط به یک زیربخش از
تصویر کلی با  250*191پیکسل است که دارای  224بانلد

))RMSE ( yT , yˆ T )  (1 /(r  c

ع10

1
j )] 2 ) 2

[ yl (i, j )  yl^ (i,



B

l 1

)((1 / B

 

c

r

j 1

i 1

طیفی با طول موج  0.4تا  2.5میکرومتر است .چندین باند
طیفی به علت جذب بخار آب و سیگنال بله نلویز پلایین،

همچنین معادله ع ، 11معیار جدیدی بهنام بازده تعری

حذف میشوند و پس از تصحیحات اتمسفری ،به صلورت

میکند؛ بهطوریکه میتواند عملکرد الگوریتم پیشلنهادی را

واحدهای انعکاسی جمعآوری شده است که مجموعلاً 188

نسبت به دیگر طبقات پیشپردازش دیگر مقایسه و ارزیابی

باند طیفی در شبیهسلازیهلا بله کلار ملیرود .شلکل ع، 4

کند [. ]20

100امین باند طیفی تصویر  Cupriteرا نملایش ملیدهلد.
تصویر مذکور از مواد معدنی تشکیل شده است که امضلای
طیفی بیشتر آنها در کتابخانه  USGSموجود اسلت .یلک
تخمین مناسب از تعداد عناصر خالص برابر با  14به کمک
روش  NWHFCو  p FA  10 4  10 6است.

ع11

)

EEtimnoprep
EEtimewithprep



RMSE noprep
RMSE withprep

( efficiency 

در ایلن رابالله RMSE noprep ،بیللانگر مقللدار خاللای
 RMSEبللدون طبقلله پللیشپللردازش وRMSE withprep

نشاندهندة مقدار خاای  RMSEبا طبقله پلیشپلردازش
است .همچنین  EEtimnoprepشناسلندة ملدت زملان الزم
برای استخراج عناصر خالص ،بدون طبقه پلیشپلردازش و
 EEtimewithprepنشللاندهنللدة مللدت زمللان الزم بللرای
استخراج عناصر خالص بههمراه طبقه پیشپردازش است.

 - 5- 4نتایج بهدستآمده از بهكارگیری الگروریتم
شکل ( :)4نمایش باند طیفی  100ام تصویر Cuprite

 - 4- 4معیارهای مقایسهشده
از معیار خاای  RMSEمیان تصویر بازسازی میشود و
تصویر مرجع ،جهت مقایسه و ارزیابی الگوریتم پیشنهادی با
دیگر روشها اسلتفاده ملیشلود .اگلر  ylانعکلاس طیفلی
اندازهگیریشده در باند  lدر پیکسل با موقعیت )  (i, jباشد
و  ŷlانعکاس طیفی بازسازیشده در باند  lاز ماتریس M
و بردارهای فراوانی تخمین زدهشده عاز الگلوریتم FCLS

در همان موقعیت باشلد ،خالای  RMSEبازسلازی میلان

پیشنهادی بر روی تصاویر ابرطیفی واقعی
نتایج بهدستآمده از به کارگیری الگوریتم پیشنهادی بر
روی تصویر  Salinasدر شکل ع 5نشان داده شلده اسلت.
در قسللمت عاللل

 :نقشلله کالسللتر بللا  16ناحیلله؛ عب :

پیکسل های غیر مرزی با رنگ سلفید و عج  :پیکسلل هلای
غیرمرزی و خالص طیفی با رنگ سفید نملایش داده شلده
است .از مجموع  111104پیکسل عشکل  - 5ال

موجود

در مکعللب داده تصللویر  Salinasعبللا  512سللار و 217
سللتون  59746 ،پیکسللل آن غیرمللرزی عشللکل  - 5ب و
 13836پیکسل آن بهعنوان پیکسل های غیرمرزی و خالص
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طیفی عشکل  - 5ج به کمک آستانهگلذاری تکنیلک otsu

است و عملکرد مناسب طرح پیشنهادی را نمایش میدهد.

انتخاب شده است و به بخش استخراج عناصر خالص برای

همچنین مدت زمان پیشپردازش ،ملدت زملان الزم بلرای

تولید امضاهای طیفی ارسال میشوند.

استخراج عناصر خالص و مدت زمان پردازش کل عملدت

 4الگوریتم اسلتخراج عناصلر خلالص مشلهور ،OSP

زمان پیشپردازش  +مدت زمان الزم برای استخراج عناصر

N-Finder ،VCAو IEAبرای شناسایی امضاهای طیفی در

خالص برای تصویر  Salinasدرجدول ) (2ذکر شده است.

آزمایش ها به کار میرود .در شکل ع 6هنگامی که الگوریتم

همان طور که در این جدول نیز مشاهده میشود ،مدت زمان

پیشنهادی SSPP ،و  SPPپلیش از بخلشهلای اسلتخراج

پیش پردازش و ملدت زملان الزم بلرای اسلتخراج عناصلر

عناصر خالص مذکور بله کلار ملیرونلد ،متوسل خالای

خالص با بهکارگیری الگوریتم پیشنهادی نسبت به روشهای

 RMSEروی کلیه پیکسلهای تصویر عمعادله  10مقایسله

موجود عبهجز ترکیب  SSPPبا  VCAکاهش یافته است.

شده است عدر الگوریتم  SPPاز پنجره مکانی با ابعاد 3×3

تنها در حالت ترکیب الگلوریتم پیشلنهادی بلا ،VCA

اسلتفاده شللده اسللت [ .]14همچنللین در الگللوریتم SSPP

مدت زمان پردازش کل ،نسبت به زمانیکه  VCAتنهلا بله

از    50و    30استفاده میشود [ . ]15همانطور که از

کار رود ،کمی افزایش یافته است عتوجه شود که در حالت

خالای RMSE

ترکیب الگوریتم پیشنهادی با  ،VCAمدت زمان اسلتخراج

نتایج این شکل مشاهده میشود ،متوسل

عناصر خالص با روش  VCAاز  7.28به  3.51ثانیه کاهش

الگوریتم پیشنهادی نسبت به  SPPو  SSPPدرترکیب با 4

یافته است؛ اما به دلیل سپریشدن مدت زمان 5.88ثانیه در

طبقه استخراج عناصر خلالص OSP, VCA, N-Finderو

طبقه پیشپلردازش در تصلویر  Salinasکلل ملدت زملان

 IEAبهبود یافته است عبه جز ترکیلب  SSPP+VCAکله

پردازش افزایش یافته است که این اختالف زمانی درخلور

خاای  RMSEنسبت به ترکیب روش پیشنهادی با VCA

صرفنظر است  .بنابراین الگوریتم پیشنهادی میتواند مدت

به میزان  2واحد کاهش یافته است .

زمان استخراج عناصر خلالص و خالای  RMSEتصلویر

در ایللن مقاللله ،اطالعللات مربللوط بلله معیللار جدیللد

بازسازی شده را کاهش دهد عبه شکل  6و جدول  2توجه

تعری شده با نام بلازده و مقایسله مقلدار آن در الگلوریتم

شود  .با بهکارگیری ماژول پلیشپلردازش  SSPPپلیش از

پیشنهادی نسبت به الگوریتم  SSPPو SPPدر جلدول ع1

بخش استخراج عناصر خالص  ،IEAمدت زمان اسلتخراج

ذکر شده است  .بازده ترکیب الگوریتم پیشنهادی بلا بخلش

امضاهای طیفی بسیار طوالنی شده است؛ بهطوریکه مقادیر

استخراج عناصر خلالص بهتلر از بلازده ترکیلب آنهلا بلا

بازده و زمان پردازش برای الگوریتم ملذکور بلهترتیلب در

الگوریتم  SPPو  SSPPعبه جلز ترکیلب SSPP+VCA

جداول ع 1و ع 2ذکر نشده است.

ج

ب

الف

شکل ( :)5نتایج بهدستآمده از به كارگیری الگوریتم پیشنهادی بر روی تصویر ( .Salinasالف) نمایش نقشه كالستر با  16ناحیه( .ب)
نمایش پیکسلهای غیرمرزی با رنگ سفید( .ج) نمایش پیکسلهای غیرمرزی و خالص طیفی با رنگ سفید.
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خطای  RMSEدر تصویر Salinas
]SSPP+EE[15

proposed technique+EE

]SPP+EE[14

EE without preprocessing
96

74

70
45

29 31

29 28 26

18

]Nfinder[10

]IEA[1

45 52

83

44

30

]OSP[8

]VCA[9

شکل ( :)6مقایسه متوسط خطای  RMSEدر تصویر  Salinasهنگامی كه الگوریتم پیشنهادیSSPP ،و  SPPپیش از طبقات استخراج
عناصر خالص N-Finder ،VCA ،OSPو  IEAبه كار میروند.
جدول ( :)1مقایسه معیار جدید بازده در الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم SSPPو SPPهنگامی كه  4طبقه استخراج عناصر
خالص  N-Finder ،VCA ،OSPو  IEAدر تصویر  Salinasبه كار گرفته میشوند.
الگوریتم پیشنهادی +EE

SSPP+EE
[]15

SPP+EE
[]14

22.97

20.30

0.46

+روش پیشنهادی

بازده عتصویر Salinas
]8[OSP

3.01

8.72

1

]9[VCA

الگوریتم استخراج عناصر

16.81

14.25

2.24

]10[N-Finder

خالص عEE

9.23

-

0.61

]1[IEA

)SSPP+VCA (29

)SPP+VCA(52

)VCA(31

)VCA(45
[] 9

 +روش پیشنهادی
)OSP (30

)SSPP+OSP(44
[] 15

)SPP+OSP(96
[] 14

)OSP(83
[] 8

-

+روش پیشنهادی
)IEA(18

)SSPP+ IEA (-

)SPP+IEA(70

)0.IEA(45
[] 1

 +روش پیشنهادی
)N-Finder (26

SSPP+N)Finder(28

SPP+N)Finder(29

)N-Finder(74
[] 10

شکل ( :)7نقشه خطای  RMSEدر تصویر  ،Salinasهنگامی كه الگوریتم پیشپردازش پیشنهادی و دیگر طبقات پیشپردازش  SPPو
 SSPPپیش از  4طبقه استخراج عناصر خالص  N-Finder ،VCA ،OSPو  IEAقرار میگیرند .متوسط خطای  RMSEنیز در پرانتز
ذكر شده است.
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شکل ( :)8نقشههای فراوانی تولیدشده با بهكارگیری الگوریتم پیشنهادی پیش از بخش  OSPدر تصویر ( Salinasپیکسلهای سفید
رنگ ،بیانگر فراوانی  %100و پیکسلهای سیاه رنگ ،بیانگر فراوانی  %0هستند).

همچنللین نقشلله خاللای  RMSEبللهدسللتآمللده از

ج به کمک تکنیک آستانهگذاری  otsuانتخاب میشوند و

بهکارگیری الگوریتم پیشپردازش پیشنهادی و دیگر طبقات

به بخش استخراج عناصر خالص برای تولید امضاهای طیفی

پیشپردازش قبل از  4بخشِ استخراج عناصر خالص مذکور

عناصر خالص ارسال میشوند .بنابراین الگوریتم پیشنهادی،

در شکل ع 7نشان داده شده است .برای نمایش بهتر خاای

تعداد زیادی از پیکسلهای تصویر ابرطیفی را حذف خواهد

 ،RMSEاشکال بهصورت رنگی ارائه شده است عنقاط آبی

کرد .همچلون تصلویر  ،Salinasاز  4الگلوریتم اسلتخراج

تیره شناسندة کمترین خاا است  .همچنین متوس خالای

عناصلر خلالص  N-Finder ،VCA ،OSPو  IEAنیلز در

 RMSEعمعادله  10در پرانتز ذکر شده است .نقشلههلای

تصویر  Indian Pinesاستفاده میشود .همچنین از ملاژول

فراوانیِ تخمین زدهشده با بهکارگیری الگلوریتم پیشلنهادی

پیشپردازش مکانی  -طیفی  SPPو  SSPPبرای مقایسه با

پیش از بخش  OSPدر تصویر  Salinasدر شکل ع 8ارائه

الگوریتم پیشنهادی به کار میرود.

شدهاند عپیکسل های سلفید رنلگ بیلانگر فراوانلی  %100و

در شللکل ع 10مقایسلله متوس ل خاللای  RMSEدر

پیکسلهای سیاه رنگ نشلاندهنلده فراوانلی  %0هسلتند .

الگوریتم های پیشپردازش مختل  ،نمایش داده شده است

همانطور که از نتایج آزمایشها مشاهده میشلود ،ترکیلب

عدر الگوریتم  SPPاز پنجره مکانی با ابعاد  3×3استفاده شده

اطالعات مکانی طیفی در طبقله پلیشپلردازش پیشلنهادی،

است .همچنلین از    50و    30در الگلوریتم SSPP

ملیتوانلد بلر کلاهش خالای  RMSEو زملان شناسلایی

استفاده میشود  .همان طور که در این شکل دیده میشلود،

امضاهای طیفی عناصر خالص اثرگذار باشد.

الگوریتم پیشنهادی ،عملکرد نسلبتاً مناسلبی از نقاله نظلر

در شکل ع ، 9نتایج بهدستآمده از پیادهسازی الگوریتم

خالللای  RMSEبلللویژه در روش  IEAدارد .همچنلللین

پیشنهادی بر روی تصویر  Indian Pinesنشلان داده شلده

به کارگیری روش پیشنهادی پیش از  ،VCAسلبب کلاهش

 :نقشه کالسلتر بلا  18ناحیله؛ عب :

خاللای  RMSEدر مقایسلله بللا دیگللر الگللوریتمهللای

پیکسل های غیرمرزی با رنلگ سلفید و عج  :پیکسللهلای

پیشپردازش شده اسلت عاخلتالف خالای  RMSEمیلان

غیرمرزی و خا لص طیفی با رنگ سفید نملایش داده شلده

 VCAبدون طبقله پلیشپلردازش ع 91و  VCAبلا طبقله

موجلود

پیشپردازش پیشنهادی ع 95ناچیز است و این نشاندهندة

در تصلویر  Salinasعبلا  145سلار و  145سللتون 2521 ،

عملکللرد مناسللب الگللوریتم پیشللنهادی نس لبت بلله دیگللر

پیکسل آن غیرملرزی عشلکل  - 9ب و  1785پیکسلل آن

ماژولهاست  .اطالعات مربوط بله معیلار جدیلد بلازده و

بهعنوان پیکسلهای غیرمرزی و خالص طیفی عشلکل - 9

مقایسلله مقللدار آن در الگللوریتم پیشللنهادی نسللبت بلله

است .در شکل ،عال

است .از مجموع  21025پیکسل عشکل  - 9ال
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الگوریتمهای  SPPو  SSPPبرای تصویر Indian Pinesدر

شده است .متوس خاای  RMSEنیز در پرانتز ذکر شلده

جدول ) (3ذکلر شلده اسلت .بلازده طبقله پلیشپلردازشِ

است؛ بنابراین الگوریتم پیشلنهادی سلبب کلاهش متوسل

پیشنهادی بهتر از بازده دو الگلوریتم  SPPو  SSPPاسلت

خاای  RMSEمیشود عبه اشکال  9و  10توجه شود  .بلا

عبهجز  N-Finder؛ بهطلوریکله عملکلرد مناسلب طلرح

توجه به مقادیر متوس خاای  RMSEذکرشده در پرانتز،

پیشنهادی را نمایش میدهد .در جدول ع 4نیز مدت زملان

هرچه مقدار خاای متوس کمتر باشد ،تصویر بازسازیشده

برای تصویر Indian Pines

عبهدست آمده از استخراج امضاهای طیفی عناصر خالص و

مقایسه شده است .همان طور که در این جلدول نیلز دیلده

تخمین بردارهای فراوانی به تصویر مرجع شبیهتلر اسلت.

میشود ،مدت زمان پیشپردازش و مدت زملان الزم بلرای

درواقع ،براساس معیار  RMSEبیانشلده در معادلله ع، 10

استخراج عناصر خلالص الگلوریتم پیشلنهادی نسلبت بله

مقدار متوس خاای بازسازیشده بله صلورت غیرمسلتقیم

روشهای  SPPو  SSPPبویژه هنگامی کله  OSPو IEA

دقت فرآیند استخراج عناصلر خلالص و تجزیله طیفلی را

به عنوان بخش استخراج عناصر خالص بله کلار ملیرونلد،

مشخص میکند [ .]14در شلکل ع 12نقشلههلای فراوانلی

کمتر است .علت اصلی کاهش زملان پلیشپلردازش روش

تولیدشده با بهکارگیری الگوریتم پیشنهادی ،پیش از بخلش

پیشلنهادی ،سللادهبلودن پیللادهسللازی آن نسلبت بلله دیگللر

 OSPدر تصویر  Indian Pinesارائه شدهاند عپیکسلهلای

روشهای  SPPو SSPPاست.

سفید بیانگر فراوانی  %100و پیکسلهای سیاه بیانگر فراوانی

پردازش در روشهای مختل

 %0هستند .

بلرای ارزیللابی بیشللتر الگللوریتم پیشللنهادی و بررسللی
تأ ثیرات آن بر دقت تجزیه طیفی از تصویر  Cupriteنیز در
آزمایش ها استفاده میشود .در شکل ع 13مقایسله متوسل
ب

الف

خاای  RMSEدر الگوریتم های پلیشپلردازش مختلل ،

شکل ( :)9نتایج بهدستآمده از بهكارگیری الگوریتم پیشنهادی

نمایش داده شده است عدر الگوریتم  SPPاز پنجره مکلانی

بر روی تصویر ( Indian Pinesالف) :نمایش نقشه كالستر با

با ابعاد  5×5استفاده شده است .همچنین در الگوریتم SSPP

 18ناحیه( .ب) :نمایش پیکسلهای غیرمرزی با رنگ سفید.

از    50و    30اسللتفاده شللده اسللت  .روش  IEAدر

(ج) :نمایش پیکسلهای غیر مرزی و خالص طیفی با رنگ

تصویر  ،Cupriteمدت زمان اسلتخراج عناصلر خلالص را

سفید.

بسیار طوالنی میکند؛ بدین سبب نتلایج مربلوط بله روش

طبقه پیشپردازشِ پیشلنهادی ملیتوانلد پیکسلل هلای
ناخالص و ناهمگن غیرمفید را پیش از ارسلال بله طبقلات
استخراج عناصر خالص حذف کند؛ بلهطلوریکله طبقلات
استخراج عناصر خالص ،زمان کمتری را صلرف شناسلایی
امضاهای طیفی از میان تعداد کمی از پیکسلهای تصلویر -
کنند .بنابراین بهکارگیری الگوریتم پیشنهادی سبب کلاهش
پیچیدگی طبقات استخراج عناصر خالص بعدی ملیشلود.
نقشلله خاللای  RMSEبللهدسللتآمللده از بللهکللارگیری
الگوریتم های پیشپردازش پیشنهادی SPP ،و SSPPقبل از
طبقات استخراج عناصر خالص OSP, VCA, N-Finder ,

 IEAبرای تصویر  Indian Pinesدر شکل ع 11نشان داده

 IEAدر تصویر مدّنظر ارائه نشده است .همانطلور کله در
این شکل مشاهده میشود ،الگوریتم پیشلنهادی ملیتوانلد
خاای  RMSEتصویر بازسلازیشلده را بلهطلور مناسلبی
نسبت به دیگر روشها کاهش دهد .ترکیب روش پیشنهادی
با  ،IEAعملکرد مشابهی نسبت به  SSPPدارد .در جلدول
ع 5نیز مقایسه مدت زمان پردازش در روشهای مختلل
برای تصویر  Cupriteذکر شده است .همانطور که در این
جدول نیز دیده میشود ،مدت زمان پیشپردازش و ملدت
زمان الزم برای استخراج عناصلر خلالص بلا بلهکلارگیری
الگوریتم پیشنهادی نسبت به دیگر روشهای  SPPو SSPP

بهجز روش  IEAکمتر است.
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جدول ( : )2مقایسه مدت زمان پیشپردازش ،مدت زمان الزم برای استخراج عناصر خالص و مدت زمان پردازش كل در تصویر
Salinas
زمان پردازش کل عثانیه

زمان استخراج عناصر خالص
عثانیه

زمان پیشپردازش عثانیه

380.78

380.78

7.28

7.28

84.147

84.147

3726.99

3726.99

775.34

707.823

65.517

73.835

6.318

65.517

163.317

95.8

65.517

3965.14

3897.623

65.517

35.381

18.892

16.489

17.784

1.295

16.489

32.089

15.6

16.489

-

الگوریتم عتصویر Salinas
]8[OSP
]9[VCA
]10[N-Finder
]1[IEA
]14[SPP +OSP
SPP+VCA
SPP+N-Finder
SPP+IEA
]15[ SSPP+OSP
SSPP+VCA
SSPP+N-Finder
SSPP+IEA

-

-

16.489

51.73

45.849

5.881

الگوریتم پیشنهادی +OSP

9.39

3.510

5.881

الگوریتم پیشنهادی +VCA

20.12

14.243

5.881

الگوریتم پیشنهادی +N-Finder

1015.43

1009.545

5.881

الگوریتم پیشنهادی + IEA

شکل ( :)10مقایسه متوسط خطای  RMSEدر الگوریتم پیشنهادی نسبت به دیگر روشهای پیشپردازش در تصویر Indian Pines
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جدول ( :)3مقایسه معیار بازده در الگوریتم پیشنهادی نسبت به دیگر روشهای پیشپردازش در تصویر Indian Pines
الگوریتم پیشنهادی +EE

]15[ SSPP+EE

]14[ SPP+EE

8.54

4.55

0.5

0.68

0.39

0.038

2.86

3.15

0.58

2.21

1.09

0.76

+VCAروش پیشنهادی
)(95

)SSP+ VCA (96

)SSP+ VCA (119

+IEAروش پیشنهادی
)(101

)SSPP+ IEA (102

)SSP+ IEA (118

بازده (تصویر )Indian Pines
8[OSP
9 VCA
N-Finder
[10
1 IEA

الگوریتم استخراج عناصر

)VCA(91

+ OSPروش پیشنهادی
)(114

[] 15

)IEA (121

+روش پیشنهادی
)N-Finder (95

SSPP+ N-Finder
)(101

[] 9

[] 1

)SSPP+OSP(108

خالص عEE

)SSP+OSP(123

[] 14

)SSP+ N-Finder (94

شکل ( :)11نقشه خطای  RMSEدر تصویر  ،Indian Pinesهنگامی كه  3الگوریتم پیشپردازش پیشنهادیSPP ،و  SSPPپیش از 4
طبقه استخراج عناصر خالص  N-Finder ،VCA ،OSPو  IEAقرار میگیرند .متوسط خطای  RMSEدر پرانتز نمایش داده شده
است.

شکل ( :)12نقشههای فراوانی تولیدشده در تصویر  Indian Pinesبا اعمال الگوریتم پیشنهادی بر روی الگوریتم استخراج عناصر
خالص  OSPدر تصویر ایندیانا (پیکسلهای سفید رنگ بیانگر فراوانی  %100و پیکسلهای سیاه رنگ بیانگر فراوانی  %0هستند).
جدول ( : )4مقایسه مدت زمان پیشپردازش ،مدت زمان الزم برای استخراج عناصر خالص و مدت زمان پردازش كل برای تصویر
 Indian Pinesدر الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم  SPPو  SSPPهنگامی كه  4طبقه استخراج عناصر خالص  4طبقه استخراج

)OSP(120

[] 8

)N-Finder(103

[] 10
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عناصر خالص  N-Finder ،VCA ،OSPو  IEAبه كار گرفته میشوند.
زمان پردازش کل عثانیه

زمان استخراج عناصر خالصعثانیه

زمان پیشپردازش عثانیه

الگوریتم عتصویر Cuprite

29

29

1.402

1.402

31.294

31.294

-

]8[OSP

253.872

253.872

]9[VCA
]10[N-Finder
]1[IEA

56.083

29.5

26.583

]14[SPP +OSP

27.956

1.373

26.583

58.719

32.136

26.583

SPP+VCA
SPP+N-Finder
SPP+IEA

343.187

316.604

26.583

7.067

4.555

2.512

]15[ SSPP+OSP

3.354

0.842

2.512

10.109

7.597

2.512

SSPP+VCA
SSPP+N-Finder
SSPP+IEA

274.578

272.066

2.512

3.572

2.683

0.889

الگوریتم پیشنهادی +OSP

1.965

1.076

0.889

الگوریتم پیشنهادی +VCA

11.825

10.94

0.889

الگوریتم پیشنهادی +N-Finder

137.717

136.83

0.889

الگوریتم پیشنهادی + IEA

جدول ( : )5مقایسه مدت زمان پیشپردازش ،مدت زمان الزم برای استخراج عناصر خالص و مدت زمان پردازش كل برای تصویر
 Cupriteدر الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم  SPPو  SSPPهنگامی كه  4طبقه استخراج عناصر خالص N-،VCA ،OSP

 Finderو  IEAبه كار گرفته میشوند.
زمان پیشپردازش عثانیه

الگوریتم عتصویر Cuprite

زمان پردازش کل عثانیه

زمان استخراج عناصر خالص عثانیه

297.74

297.74

13.63

13.63

70.34

70.34

-

-

459.09

124.22

334.872

336.026

1.154

334.872

369.036

34.164

334.872

758.009

423.137

334.872

15.116

8.252

6.864

9.095

2.231

6.864

12.23

5.366

6.864

37.69

30.826

6.864

5.694

3.494

2.2

الگوریتم پیشنهادی +OSP

-

]8[OSP
]9[VCA
]10[N-Finder
]1[IEA
]14[SPP +OSP
SPP+VCA
SPP+N-Finder
SPP+IEA
]15[ SSPP+OSP
SSPP+VCA
SSPP+N-Finder
SSPP+IEA

2.543

0.343

2.2

الگوریتم پیشنهادی +VCA

6.693

4.493

2.2

الگوریتم پیشنهادی +N-Finder

65.427

63.227

2.2

الگوریتم پیشنهادی + IEA
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جدول ( :)6مقایسه معیار جدید بازده در الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم  SPPو  SSPPهنگامی كه  4طبقه استخراج عناصر
خالص  N-Finder ،VCA ،OSPو  IEAدر تصویر  Cupriteبکار گرفته میشوند.
الگوریتم پیشنهادی +EE

] 15 [ SSPP+EE

] 14[ SPP+EE

بازده (تصویر )Cuprite

192.85

74.77

2.9

] 8[OSP

39.73

6.10

10.42

] 9[VCA

الگوریتم استخراج

17.07

13.3

2.20

] 10[N-Finder

عناصر خالص ()EE

-

-

-

] 1[IEA

خطای  RMSEدر تصویر Cuprite
]SSPP+EE[15

proposed technique+EE

]SPP+EE[14

EE without preprocessing
1.72
1.42

0.65 0.58 0.59

0.83 0.76
0.56 0.59 0.55

]IEA[1

0.6

]N-Finder[10

0.51 0.58 0.51 0.51

]VCA[9

]OSP[8

شکل ( :)13مقایسه خطای  RMSEدر تصویر  Cupriteهنگامی كه الگوریتم پیشنهادی و دو طبقه  SPPو  SSPPپیش از طبقات
استخراج عناصر خالص OSPو  VCAو  N-Finderو IEAبه كار میرود.

بنللابراین ،بهللرهگیللری از ویژگللیهللای مکللانیطیفللی

به صورت منفرد در نواحی ناهمگن مکانی قلرار ملیگیرنلد

پیکسلهای تصویر و ترکیب آنها در الگوریتم پیشنهادی ،بر

عاگر دقت شود بیشترین خاای  RMSEدر مرزهلا اتفلاق

بهبود خاای  RMSEتصویر بازسازیشده و شتاب فرآیند

افتاده است "شکل های  7و  .) "11برای حل ایلن مسلئله،

استخراج عناصر خالص مؤثر است .مقایسله معیلار جدیلد

روش های مختلفی همچون فیلترهای آشکارساز پیکسلهای

بازده میان روشهای پیش پردازش مختلل

درجلدول )(6

تکین ارائه شده است [.]15- 14

ذکر شده است .همانطور کله مشلاهده ملیشلود ،کلارایی
الگوریتم پیشنهادی نسبت به دیگر روشها بهتلر اسلت .بلا

 -5نتیجهگیری و فعالیتهای آینده

توجه به نتایج آزمایش ها میتوان گفت که ترکیب الگوریتم

در این مقاله ،یک ماژول پیشپردازشگر جدید با بهره-

پیشنهادی با طبقات استخراج عناصر خالص و بهرهگیری از

گیری از ترکیب اطالعات مکان  -طی

ارائه شلد .در ایلن

اطالعات مکانی و طیفی سبب کاهش پیچیدگی محاسلباتی

ماژول مستقل ،بهکمک الگوریتم کالسترینگ پیادهسازیشده

طبقات شناسایی عناصر خالص شده است؛ بهطوریکله بلر

روی تصویر ابرطیفی و بهکارگیری پنجره همسایگی 8تایی،

بهبود دقت تجزیه طیفی ،صرفه جویی در زمان و کاربردهای

پیکسل های قرارگرفتله در ملرز نلواحی کالسلتر و نلواحی

زمان واقعی تأثیرگذار است .یکی از معایب روش پیشنهادی،

ناهمگن مکانی ،شناسایی و حذف شلده اسلت .سلپس بله

امکان حذف پیکسل هلای تکلین و منفلردی اسلت کله در

کمک محاسبه وزن خلوص طیفی پیکسل های غیرملرزی و

نواحی ناهمگن مکانی همچون مرزهای نواحی کالستر علبه-

همگن باقیمانده و تکنیک آستانهگذاری اتوماتیلک ،نلواحی

های نواحی کالستر قرار میگیرند .این پیکسلهای تکین و

همگن مکانی و خالص طیفی برای بخش استخراج عناصر

منفرد میتوانند از نظر طیفی ،خلالص یلا آمیختله باشلند و

خالص ،یافت شلده اسلت .هلدف طبقله پلیشپردازشلگر
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 میان تصویر بازسازیشدهRMSE  بهبود خاای،پیشنهادی
و تصویر مرجع و کلاهش ملدت زملان الزم بلرای بخلش
.استخراج عناصر خالص است
 معیار جدیدی به نام بازده ارائله،همچنین در این مقاله
 این معیار برای مقایسه روش پیشنهادی با دیگر.شده است
الگوریتم های مرسومی به کار گرفتله شلد کله از اطالعلات
 نتایج بهدستآمده از بهکارگیری.مکانیطیفی بهره میگیرند
الگوریتم پیشپردازشلگر پیشلنهادی بلر روی سله تصلویر
،Cuprite  وIndian Pines ، Salinas ابرطیفللی واقعللی
بهبود عملکرد روش پیشنهادی را از نقالهنظرهلای کلاهش
 زمان استخراج عناصر، زمان پیشپردازش،RMSE خاای
خالص و بازده در مقایسه با دیگر روشهای پیشپردازشگر
 همچنین ترکیب الگوریتم پیشلنهادی.موجود نشان می دهد
 سلبب کلاهش،با بخلشهلای اسلتخراج عناصلر خلالص
 بلا بررسلی و ارزیلابی.پیچیدگی محاسباتی آنها میشلود
 این نتیجه به دست آملد کله ترکیلب، آزمایشهای مختل
اطالعات مکانی و طیفی تا حد زیادی بلر بهبلود عملکلرد
شناسایی و استخراج امضاهای عناصر خالص و تجزیه طیفی
تصاویر سنجش از دور مؤثر است؛ بهطوریکه بدون استفاده
 چنلین،از اطالعات مکانی و طیفی پیکسلل هلای همسلایه
 در آینده بایلد ترکیلب الگلوریتم.توفیقی به دست نمیآمد
پیشنهادی را با روشهای استخراج عناصر خالصلی کله بلا
،فرض وجودنداشتن پیکسل خالص پیادهسلازی ملیشلوند
 همچنللین روش پیشللنهادی بللا دیگللر.] 2[ بررسللی کللرد
 باید، بهعالوه.ماژولهای پیشپردازش موجود مقایسه شود
مشکل شناسلایی نشلدن عناصلر خلالص منفلرد الگلوریتم
.پیشنهادی را بهبود بخشید
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