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 چکیذُ :
تلاٍیش ػٌدؾ اص ساُ دٍس اغلة حاٍی ّش دٍ پیکؼل خالق ٍ هخلَط ّؼتٌذ. اختالط عثمِ ّا دس داخل پیکؼل ّا اػتخشاج اعالػات ٍ 

اػت. تٌاتشایي اػتخشاج اعالػات الگَّای هکاًی ٍ هشصّای اخضاء ًْایی تْیِ ًمـِ ّای پَؿؾ صهیي سا تا چالؾ اػاػی سٍتشٍ ػاختِ 

تلَیشدس همیاع صیش پیکؼل، دس ػال ّای اخیش هَسد تَخِ سٍص افضٍى هحممیي لشاس گشفتِ اػت. دس ایي همالِ اص یک الگَسیتن پیـٌْادی 

ی صهیٌی دسٍى پیکؼل ّا ، اػتفادُ ؿذُ اػت. ایي تشای ًمـِ تشداسی هشص صیش پیکؼل ٍ ًمـِ تشداسی آسایؾ فضایی اّذاف پَؿؾ ّا

هَسد اسصیاتی  8الگَسیتن اتتذا دس هحیظ تشًاهِ ًَیؼی هتلة کذًَیؼی ؿذ ٍ ػپغ تَػظ تشؿی اص یک تلَیشعثمِ تٌذی ؿذُ ی لٌذػت 

یش اػوال ؿذ. ًتایح ًـاى داد کِ لشاس گشفت. عثمِ تٌذی ًشم تا اػتفادُ اص سٍؽ هاؿیي تشداس پـتیثاى دس ًشم افضاس طئَهتیکا تش سٍی تلَ

 ایي سٍؽ ػادُ ، لَی ٍ اتضاسی کاسآهذ تشای ؿٌاػایی هشص ّای دسٍى پیکؼل هی تاؿذ
 

  الگَّای هکاًی، اخضاء ًْایی، عثمِ تٌذی ًشم ، هاؿیي تشداس پـتیثاى ػٌدؾ اص ساُ دٍس، : ّای کلیذی :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

دٍس ًگاّی اخوالی داؿتِ تاؿین تِ ایي ًتیدِ هیشػین کِ تاتَخِ تِ  ػِ ّدذف اكدلی   اگش تِ تَػؼِ ػلن ػٌدؾ اص ساُ 

ٍ ؿٌاػایی ػَاسم هَخَد دس تلاٍیش هاَّاسُ ای اهدشٍصُ ًدِ تٌْدا لدادس تدِ ؿٌاػدایی        ایي ػلن یؼٌی توایض، آؿکاسػاصی

یي حال ٍخَد پیکؼدل ّدای   ػَاسم ؿذُ این تلکِ هشص ػَاسم تا دلت ٍ كحت خَتی لاتل ًمـِ تشداسی ؿذُ اػت. تا ا

هخلَط دس تلاٍیش ّوَاسُ یک هاًغ ػوذُ دس عثمِ تٌذی تلاٍیش تِ ؿواس هی آیذ. پیکؼل ّای هخلَط تِ پیکؼل ّدایی  

ّا تیاًگش هیاًگیي تاصتاب عیفی چٌذپذیذُ هختلف اػت کِ دس هحذٍدُ آى پیکؼدل   اعالق هی گشدد کِ اسصؽ عیفی آى

سٍد.   همایؼِ تا اًذاصُ پذیذُ ّا یک ػاهل هْن دس ایداد پیکؼل ّای هخلَط تِ ؿواس هیدس ّا پیکؼل اتؼادٍالغ ؿذُ اًذ. 

. ٍیظگدی  ّا دسػذد عیفی ثثت ؿذُ دلیما لاتل تـدخیق ًیؼدت   هشص ایي پذیذُ ّا دس یک پیکؼل ٍ دسكذ هـاسکت آى

اػایی پَؿؾ ّدای  ّای عیفی پذیذُ ّا ٍ ػَاسم ثثت ؿذُ دس دادُ ّای ػٌدؾ اص دٍسی ًمؾ هْوی دس کـف ٍ ؿٌ

صهیٌی ایفا هی کٌٌذ.تلاٍیش ػٌدؾ اص دٍسی هؼوَال حاٍی پیکؼل ّای تشکیثی ّؼدتٌذ  خلَكدا تدشای تلداٍیشی تدا      

لذست تفکیک هکاًی کن کِ دس آًْا اکثش پیکؼل ّا حاٍی اعالػات دٍ یا چٌذ عثمِ پَؿؾ ّؼتٌذ. چگًَگی اػدتخشاج  

ّای پَؿدؾ ّدای اساضدی     یثی یک هَضَع کلیذی دس  تْیِ ًمـِتْتش اعالػات پَؿؾ ّای صهیٌی اص پیکؼل ّای تشک

 اػت.

ٍخَد پیکؼل ّای هخلَط، هتـکل اص ػاسضِ ّای  هختلف کَچکتش اص لذست تفکیک هکداًی ػدٌدٌذُ، یکدی اص اكدلی     

. سٍؽ عثمِ تٌذی ًشم تشای حل هؼدللِ ی پیکؼدل ّدای    ]1[تلاٍیش اػت تشیي هٌاتغ هَثش تش کاّؾ دلت عثمِ تٌذی

ِ ٍػیلِ ی ایداد ؿواسی اص تلاٍیش کؼشی کِ دس آًْا فشاٍاًی عثمِ ّای هختلف پَؿؾ صهیي تدذٍى اص دػدت   هخلَط ت

دادى اعالػات هی تَاًذ تِ دػت آیذ ، اػتفادُ هی ؿَد. سٍؽ عثمِ تٌذی ًشم تِ ػٌَاى یک ساُ حل هٌاػة تشای حدل  

ّدا   ٍیش کؼشی ایدداد هدی ؿدًَذ کدِ دس آى    هؼللِ ی پیکؼل ّای هخلَط هغشح ؿذُ اػت. دسایي سٍؽ تؼذادی اص تلا

.  في ّای هتٌَع عثمِ تٌدذی  ]2[ؿَد ّای هختلف پَؿؾ صهیي تذٍى اص دػت دادى اعالػات هحاػثِ هی فشاٍاًی عثمِ

ًشم  تشای ایي هٌظَس پیـٌْاد ؿذُ اًذ  عثمِ تٌذی ّای ًشم هی تَاًٌذ دسكذ عثمدات پَؿدؾ ّدای صهیٌدی سا فدشاّن      

تَاًدذ اعالػدات    تٌذی ًشم هی ادس ًیؼتٌذ هَلؼیت هکاًی عثمات سا تؼییي کٌٌذ، ّشچٌذ کِ عثمِکٌٌذ اها ایي سٍؽ ّا ل

 فضدایی  تَصیدغ  سا تِ دػدت آٍسد.  تٌذی ػخت فشاّن کٌذ، اها تٌْا لادس اػت ًؼثت هؼاحت ّش عثمِ هفیذتشی اص عثمِ

 تـخیق ًیؼت. ّا لاتل سٍؽ ایي تَػظ هخلَط ّای پیکؼل دس عثمِ ّش ٍالؼی

کدِ تدشای ّدش پیکؼدل، ػدْن تؼلدك        اػتی اص تلاٍیش )تِ اصای ّش عثمِ یک تلَیش( ا هدوَػِی ًشم تٌذ عثمِخشٍخی 

ِ ٍ تش اػاع ایي  ؿذُ ؿٌاختِی فشاٍاًی ّا ًمـِ ػٌَاى تِایي تلاٍیش  .]12[ًوایذ یههشتَط تِ ّش عثمِ سا تؼییي   ّدا  ًمـد

ؿدًَذ   یههمادیش تا دسخات خاکؼتشی هتٌاػة ًوایؾ دادُ  ػیاُ ٍ ػایش تاسًگ% 0ػفیذ ٍ پَؿؾ  تاسًگ% 100پَؿؾ 

 (.1)ؿکل
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 …تصايیر ماًَارٌ ای با  استخراج مرز عًارض در

 ي َمکاران آسیٍ شمسی

( پیـٌْاد ؿذ کِ دس آى پیکؼل تلدَیش  1997تشای سفغ ایي هـکل ًمـِ تشداسی صیشپیکؼلی تِ ٍػیلِ ی اتکیٌؼَى )  

تمؼین ؿذُ تَد.ػپغ ّش صیدش پیکؼدل تدِ یدک عثمدِ اختلداف دادُ ؿدذ. ػدپغ آسایدؾ فضدایی             تِ صیشپیکؼل ّا

صیشپیکؼل تشای ّوِ ی صیشپیکؼل ّا تا دس ًظش گشفتي افضایؾ خارتدِ ی فضدایی دػدتکاسی ؿدذ. ًمـدِ تدشداسی صیدش        

ػَپشسصٍلَؿي( دس تَػظ اتکیٌؼَى تِ ػٌَاى ًمـِ تشداسی لذست تفکیک خیلی صیاد) 2009پیکؼلی ّوچٌیي  دس ػال 

ّذف الگَسیتن ّای ػَپش سصٍلَؿي تدِ حدذاکثش سػداًذى ٍاتؼدتگی ّدای فضدایی        .ادتیات ػٌدؾ اص دٍس ًاهگزاسی ؿذ

. ًمـِ تشداسی صیش پیکؼلی فٌی تشای پیؾ تیٌی هَلؼیت هکاًی عثمِ ّای پَؿؾ صهیٌدی دس داخدل پیکؼدل    ]3[اػت

ـِ تشداسی ػاسضِ ّای پَؿؾ صهیي دس همیاع صیدش پیکؼدل دس   ًم . ّای تشکیثی  دس تلاٍیش ػٌدؾ اص ساُ دٍسی اػت

ایي هَضَع سا تش اػاع فشضیِ ٍاتؼتگی هکاًی دس داخدل ٍ   1997ػال ّای اخیش تَػؼِ یافتِ اػت. اتکیٌؼَى دس ػال 

 Aplin. پدغ اص آى  ]4[تیي پیکؼل ّا ، تا تؼییي خایی کِ ػْن ًؼثی  ّش عثمِ دس ّش پیکؼل سخ هی دّذ  ؿشٍع کشد

( هدوَػِ ای اص سٍؽ ّایی سا دس ّش لؼوت  تش اػاع ادغام تلاٍیش ػدٌدٌذُ ی هداَّاسُ   2001ٍ  1999ّوکاساًؾ ) ٍ

ی ؿثیِ ػاصی ؿذُ تا لذست تفکیک هکاًی کن تا دادُ ّای ٍکتَسی سلَهی تشای عثمِ تٌذی پَؿدؾ صهدیي، پیـدٌْاد    

( الگَسیتوی تشای پدیؾ تیٌدی الگدَی     2001b ٍ 2001a،  2002،  2003،  2000ٍّوکاساًؾ ) Tatem.  ] 5ٍ6[کشدًذ

فضایی اؿیاء کَچکتش اص لذست تفکیک صهیٌی ػٌدٌذُ تا تشکیة اعالػات پیـیي تش سٍی آسایؾ فضایی هؼوَلی اصاًدَاع  

 .]1[پَؿؾ صهیٌی ٍیظُ دس تاتغ اًشطی ؿثکِ ػلثی ّاپفیلذ تا لیذ یک ػوی ٍاسیاًغ، پیـٌْاد کشدًذ

  Mertens ( یک سٍؽ تشکیثی الگَسیتن طًتیک تا فشم ٍاتؼتگی هکاًی تشای اختلاف یدک هکداى   2003)ٍ ّوکاساًؾ

تِ ّش صیش پیکؼل تا اسصیاتی توام تٌظیوات هوکي صیش پیکؼل ّدا دس داخدل یدک پیکؼدل تدا تَخدِ تدِ پداساهتش همدذاس          

. تدا ایدي   ] 7[یکؼل ّدا ّؼدتٌذ  ّوؼایگی، پیـٌْاد کشدًذ. ایي في ّا لادس تِ اسائِ ی تَصیغ فضایی عثمِ ّا دس داخل پ

حال تلاٍیشی تا ٍضَح صیاد، اعالػات پیـیي ٍ یا اعالػات تشداسی تایذ اص لثل تدشای اًددام ایدي سٍؽ ّدا خودغ آٍسی      

ٍّوکداساى   Tatemّا صهاًثش ّؼتٌذ.تِ ػٌَاى هثال صهاى اخشای سٍؽ پیـٌْاد ؿذُ تَػدظ   ؿًَذ. دس ًتیدِ تؼضی اص آى

تشای تشآٍسد دلیك پَؿؾ صهدیي اػدتفادُ ؿدذُ تدَد، تدِ       TMاسی اص تلاٍیش ٍالؼی لٌذػت ( کِ تشای ًمـِ تشد 2003)

. تٌداتشایي، الگدَسیتن اسائدِ ؿدذُ دس ایدي      ]8[تِ عَل اًداهیذ PII-350دلیمِ تش سٍی یک سایاًِ  210ٍ510تشتیة حذٍد 

 ی تَصیغ فضایی عثمِ ّا دس داخلهمالِ تشای غلثِ تش ایي هـکالت ٍ اسائِ یک ساُ حل هَثش ٍ خذیذ تشای ًمـِ تشداس

پیکؼل ّوؼایِ آى، کدِ   8سا دس داخل پیکؼل هشکضی ٍ  1پیکؼل ّا تالؽ هی کٌذ. ایي الگَسیتن ًؼثت ّش خضء ًْایی

اص یک عثمِ تٌذی ًشم تا اختلاف دسكذّای پیکؼل تِ عثمِ ّای پَؿؾ صهیٌی هشتَط تِ هٌغمِ ًـاى دادُ ؿذُ دس 

دس داخل پیکؼل هشکدضی هدَسد اػدتفادُ لدشاس       تشای دػتیاتی تِ هَلؼیت ّش خضء ًْایییک پیکؼل تِ دػت آهذُ اًذ  

هی دّذ. ایي الگَسیتن اتتذا دس هحیظ ًشم افضاس هتلة کذًَیؼی ؿذ ٍ ػپغ تَػظ تشؿی اص یک تلَیشعثمِ تٌذی ؿذُ 

 اسصیاتی ؿذ. 8ی لٌذػت 

 هَاد ٍ رٍش ّا -2

 ارض درٍى پیکسل ّای هخلَطتطریح الگَریتن  ًقطِ برداری هرز ػَ  -2-1

ٍ ّوکاساًؾ اسائِ گشدیذ تِ ؿشح صیدش   Yong Geتَػظ  2006عشص کاس الگَسیتن هَسد اػتفادُ دس ایي همالِ کِ دس ػال 

 .]1[اػت: 

اػدت. همدذاس    A  ٍBًـاى دادُ ؿذُ اػت حاٍی دٍ خدضء ًْدایی ،    2کِ دس ؿکل  Pcفشم کٌیذ یک پیکؼل هخلَط  

( i = 0,1,2…., 7ًـاى دادُ ؿذُ اًدذ )   ( ai , biکِ تا ) Piٍ پیکؼل ّای ّوؼایِ   (ac , bcتشداسی هؼاحت اخضاء ًْایی  )

اػت  کِ هی تَاًٌذ تِ ٍػیلِ سٍؽ ّای عثمِ تٌذی ًشم تا تِ کاس تشدى تؼذادی اص ًشم افضاسّای تدداسی تدشای پدشداصؽ    

                                                 
1
 Endmember 
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)پیکؼدل   Pc، 2تخودیي صدُ ؿدًَذ. دس ؿدکل     RSI ،ENVI ٍ ERDAS IMAGINEتلاٍیش ػٌدؾ اص دٍسی اص لثیدل  

لؼدوت هؼداٍی تمؼدین هدی ؿدَد.       8تدِ   Pcتـکیل ؿذُ اػت. هشص کاهل  F,C,L ٍ Iهشکضی( تِ تشتیة اص چْاس ساع 

 AB = 2BC ،LC =2ABّؼدتٌذ کدِ    AB  ،BCD  ،DE، EFG،GH ،HIG ،JK  ٍKLAخغَط تمؼین ؿذُ تِ تشتیدة  

P0لؼوت ّؼتٌذ. تشای هثال  8ٍ... . ّش کذام اص پیکؼل ّای اعشاف هغاتك تا یکی اص 
 
هغداتك   AB  ٍP1هغاتك اػت تا   

 MON. تِ عَس هـاتِ پیکؼل ّای تالی هاًذُ اعشاف تِ عَس هتَالی تا لغؼات تالیواًذُ اص خظ هغاتك اًذ. BCDاػت تا 

 ٍPOQ  ّن تا هشکض دٍ خظ هتماعغ ػوَد تشO       ّؼتٌذ کِ اص ًظش عَل تا ّدن تشاتشًدذ ٍ تشاتدش تداAB    ّؼدتٌذ. فداکتَس

صیش پیکؼل تمؼدین تٌدذی هدی ؿدَد.ایذُ      16*16دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت یؼٌی دس هشحلِ آخش پیکؼل تِ  16همیاع 

دس  A  ٍBًْدایی  اكلی ایي سٍؽ تش اػاع فشم ٍاتؼتگی فضایی دس داخل ٍ تیي پیکؼل ّاػت کِ تشای تؼییي اخدضاء  

اػتفادُ هی ؿَد. الگَسیتن هشتَط تِ ایي پظٍّؾ   MON  ٍPOQخظ هتماعغ ،  ac (bc) ،ai (bi)  ،8 اص همادیش  Pcداخل 

دس هحیظ ًشم افضاسی هتلة ًَؿتِ ؿذ کِ دس لؼوت تؼذی ایي سٍؽ هشحلِ تِ هشحلِ تَضیح دادُ هدی ؿدَد. دس ایٌددا    

 تحث هی ؿَد. AB ،MON   ٍPOQهَاسد 

 

 (Pcٍ درٍى ٍ هرز پیکسل هرکسی)  (Pi، پیکسل ّای ّوسایِ ) (Pcپیکسل هرکسی ) -2ضکل 

 ABدر   VABتؼییي طَل  -2-2

اص پیکؼدل ّدای    Aتشای هحاػثِ ی تَصیدغ خضءًْدایی     ،ABٍ عَل ٍ هَلؼیت آى دس  ABدس VAB  تا تؼشیف پاسُ خظ 

 دسٍى پیکؼل هشکضی اػتفادُ هی ؿَد. Aتشای اػتخشاج هشص خضء ًْایی  P0 ،P1 ٍ  P7ّوؼایِ 

لؼوت هؼاٍی تمؼین هی ؿَد ٍ ًماط تمؼین ؿدذُ   8ًیض تِ  ABاػت. دس ًتیدِ  ABکوتش یا هؼاٍی عَل  VABعَل 

ًـاى دادُ ؿدذُ اػدت. ػدِ حالدت صیدش تدشای        3ًـاى دادُ هی ؿًَذ کِ دس ؿکل   T3, T2, T1, T, T4, T5,T6تِ كَست 

 ٍخَد داسد: VABتؼییي عَل 

 اػت. VAB=AB، دس ًتیدِ  a0=1اگش  -1

 اػت.  VAB =0، دس ًتیدِ  a0=0اگش -2
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، دس ًتیدِ         >a0<1 0اگش  -3
AB

a

.
8

]125.0[ 0

 VAB = کِ همذاس ،[x]   سلن گشد ؿذُ ی ،x .اػت 

 

 با الگَی هٌطقِ pcپیکسل ّای ّوسایِ ٍ پیکسل هرکسی در پارُ خط ّای هرزی  -3ضکل

 ABدر  VABتؼییي هَقؼیت   -2-3

 تؼییي هی ؿَد. هشاحل تؼییي آى ؿاهل دٍ گام اػت :  AB، هَلؼیت دس   ABدس  VABتؼذ اص تؼییي همذاس عَل  

 :  V0ABگام اٍل : هَقؼیت اٍلیِ  -2-3-1

سا   Tدس ّدش دٍ ػدوت     ABاػت. هی تَاى یک ٍاحذ ًماط تمؼین ؿدذُ اص   ABاص خظ هتماعغ  Tؿشٍع اص ًمغِ هیاًی 

تدا    T1 T4تَضدیح دادُ ؿدذُ اػدت،     3ؿَد. تِ كَستیکِ دس ؿکل   VABگشفت تا عَل لؼوت ّای تمؼین ؿذُ تشاتش تا 

Vتاؿدذ پدغ    a0 = 0.25هـخق ؿذُ اًذ. تِ ػٌَاى هثال ٍلتیکِ  ABتش سٍی خظ هتماعغ  0.25همذاس 
0

AB = 
41 TT

 ،

Vتاؿذ پغ  a0 = 0.50تِ عَس هـاتِ اگش 
0
AB = 

52
TT

Vتاؿذ پغ  a0 = 0.75ٍ اگش  
0

AB = 
63 TT

 اػت.  

2ABگام دٍم : هحاسبِ جابجایی هَقؼیت -2-3-2
)) : 

تا ّن تشاتش ًثاؿٌذ یک اًحشاف هغشح هی ؿَد کِ ها ًیاص تِ تٌظین هَلؼیت   Tاگش تؼذاد ًماط تمؼین ؿذُ دس دٍ ػوت 

VAB   تشاػاع همایؼِ همادیشa1  ٍa7   داسین. تِ ػٌَاى هثال ٍلتیa0 = 0.375  : ِتاؿذ دس ًتید 

Vتاؿذ دس ًتیدِ   a7تضسگتش اص  a1اگش  -1
0
AB = 51TT

 

                                                 
2
 Position offset 
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Vدس غیش ایٌلَست  -2
0
AB = 42TT

 

 همذاس اًحشاف یا خاتدایی هی تَاًذ تِ كَست صیش هحاػثِ ؿَد :

 (1هؼادلِ)

 

0

10

0

0

a

a 

    

 

0

25.0
1 071








  aaa 

  
 AB       

AB( ٍاحذ 1دس هؼادلِ )
8تشاتش اػت تا   

AB

 تش هی گشدد. ABلؼوت اص خظ هتماعغ  8کِ تِ یکی اص  

ABتا اضافِ کشدى اًحشاف 
V تِ   

0
AB ( هَلؼیت ًْایی ، )ِهَلؼیت اٍلی(VAB) .هحاػثِ هی گشدد 

 : POQدر   MON  ٍVPOQدر   VMONتؼییي طَل ٍ هَقؼیت   -2-4

ػوَد تش ّن ّؼتٌذ ٍ عَل آى ّا تشاتش تا ًلف عدَل لثدِ    MON  ٍPOQاػت. خظ هتماعغ  PCهشکض پیکؼل   Oًمغِ 

لؼدوت هؼداٍی تمؼدین تٌدذی هدی       8تِ تشتیة تدِ   PQ  ٍMN. خظ  OP = OQ  ،OM = ONاػت ٍ   PCی پیکؼل 

 (.3ؿًَذ. ّش کذام تِ عَس هؼاٍی تِ ًماط صیش تمؼین تٌذی هی ؿًَذ: )ؿکل 

V3 , V2 , V1 , O , V4 , V5 , V6  ٍU3 , U2 , U1 , O , U4 , U5 , U6 

تؼیدیي ؿدَد دس حالیکدِ دس خْدت ػودَدی        a2 , ac   ٍa6هی تَاًذ تا اػتفادُ اص   VMONدس خْت افمی عَل ٍ هَلؼیت 

 تؼییي ؿَد.  a0 , ac  ٍa4هی تَاًذ تا اػتفادُ اص   VPOQعَل ٍ هَلؼیت 

 : PCدر  Aتؼییي جسء ًْایی  -2-5

ّش کذام اص سئَع ؿٌاػدایی ؿدذُ تدِ     PC  ،MON ٍ POQػوت  4تؼذ اص دػتیاتی تِ عَل ٍ هَلؼیت لغؼات  خظ دس 

 اػت.   PCدسٍى  Aٍػیلِ ایي لغؼات خظ تشای تـکیل یک پلی گَى تِ ّن هتلل هی ؿًَذ. پلی گَى هشص خضء ًْایی 

هحاػدثِ   bi  ٍbcتا اػتفادُ اص همادیش   PCا دسٍى پیکؼل س  B هکشسا ها هی تَاًین تَصیغ فضایی خضء ًْایی پغ صهیٌِ ی 

 کٌین.

 تجسیِ ٍ تحلیل تجربی از تصَیر -3

تا تَخِ تِ ایٌکِ دس الگَسیتن هَسد اػتفادُ ٍسٍدی هیثایؼت هیضاى ػْن ّش کاستشی دس پیکؼل هَسد تشسػدی لدشاس دادُ   

عثمِ تٌذی ًشم اٍلدیي گدام دس ًمـدِ تدشداسی      اػت. ؿَد، لزا تشای اػتخشاج ایي ػْن اًدام یک عثمِ تٌذی ًشم الضاهی

 .]9[صیشپیکؼلی اػت

 اًجام طبقِ بٌذی ًرم -3-1

،  c-meansسٍؽ ّای هتؼذدی تشای اًدام عثمِ تٌذی ًدشم ٍخدَد داسد اصلثیدل: هدذل اخدتالط عیفدی خغدی ، فداصی         

. کدِ  ] 10ٍ11[س پـدتیثاى  ّای ػلثی هلٌَػی، دسختاى سگشػیًَی، لَاًیي ػیؼتن خثدشُ ٍ هاؿدیي ّدای تدشدا     ؿثکِ
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 ي َمکاران آسیٍ شمسی

دسایي پظٍّؾ تشای اًدام عثمِ تٌذی ًشم ٍ دػت یافتي تِ دسكدذ پَؿدؾ ّدای تلدَیش اص سٍؽ هاؿدیي ّدای تدشداس        

ًـاى دادُ ؿذُ اػت. دس ایي ؿکل  5ٍ 4دس ؿکل  Aپـتیثاى  اػتفادُ گشدیذ کِ  خشٍخی کاستَگشافیک آى تشای عثمِ 

دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ دسكذّای عثمِ  (PC)ػت تِ ػٌَاى پیکؼل هشکضیپیکؼلی کِ تا ػالهت + ًـاى دادُ ؿذُ ا

A  رکش ؿذُ اػت. 1حاكل اص عثمِ تٌذی ًشم تِ كَست یک هاتشیغ ػِ دس ػِ دس خذٍل 

  

 )ًسدیک هرز دریاچِ هْارلَ( 8ی ًرم هربَط بِ کاربری آب، تصَیر لٌذست بٌذ طبقِخرٍجی کارتَگرافیک حاصل از  -5ضکل

 

 )دریاچِ هْارلَ 8خرٍجی کارتَگرافیک حاصل از طبقِ بٌذی ًرم هربَط بِ کاربری آب، تصَیر لٌذست 4ضکل
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طبقِ بٌذی ًرم )هاضییي بیردار   

 پطتیباى(

 

 

 خرٍجی حاصل از رٍش ًقطِ برداری زیر پیکسلی با استفادُ از الگَریتن پیطٌْادی : -3-2

الدی    P0دس پیکؼل ّدای     Aتش اػاع هثاحث سیاضی تَضیح دادُ ؿذُ دس هشاحل لثل ٍ تا اػتفادُ اص دسكذّای عثمِ 

P7  ٍPC   کِ تِ تشتیة تشاتشًذ تا: 

a4 = 0.6915, a5 = 0.7530, a6 =0.6219, a7 = 0.3188  a0 = 0.1125, a1 = 0.0611, a2 = 0.1971, a3 =  0.5462,  

  ac = 0.4292 

لگَسیتن ًمـِ تشداسی تشداسی صیش پیکؼلی دس هحیظ تشًاهِ ًَیؼی هتلة ًَؿتِ ؿذ کِ خشٍخی حاكل اص کاس  دس ؿکل ا

تِ ایي كَست  Bًـاى دادُ ؿذُ اًذ ٍ دسكذّای عثمِ  A( فمظ دس كذّای عثمِ 1ًـاى دادُ ؿذُ اػت دس خذٍل ) 7

 .(b = 1 - aدس هحیظ تشًاهِ ًَیؼی هحاػثِ ؿذ : )

 

 

درصذّای هربَط بِ کاربری  -1جذٍل 

 )آب( حاصل از طبقِ بٌذی ًرم Aًَع 

31

88/0 P7 

1125/

0 

P0 

0611/

0 

P1 

62

19/0 

P6 

429

2/0 PC 

 

197

1/0 P2 

75

30/0 

P5 

6915

/0 

P4 

546

2/0 

P3 

 

 

برش قسوتی  -6ضکل 

از تصَیر بِ صَرت یک 

 3*3هاتریس 
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 ي َمکاران آسیٍ شمسی

 

 

دیدذُ هدی    7ّواًغَس کِ دس ؿدکل  

ؿکؼدتِ ؿدذى    8اػتخشاج کشدُ  اػدت ٍ ؿدکل   ؿَد ایي الگَسیتن تِ خَتی هشص ػَاسم سا دسٍى پیکؼل ّای هخلَط 

( ٍ اػتخشاج هشص صیشپیکؼلی دس ایي پیکؼل سا ًـاى هی 5پیکؼل هشکضی )پیکؼل ًـاى دادُ ؿذُ تا ػالهت + دس ؿکل

دّذ کِ دس كَست دس دػتشع تَدى تلاٍیش هاَّاسُ ای تا لذست تفکیک خیلی صیاد  هی تَاى دلت ایي سٍؽ سا تدش آٍسد  

 کشد .

 ًتیجِ گیریبحث ٍ  -4

دس ایي همالِ تِ هٌظَس اػتخشاج هشص صیش پیکؼلی ػَاسم اتتذا اص عثمِ تٌذی ًشم تِ سٍؽ هاؿیي تدشداس پـدتیثاى تدشای    

دػت یافتي تِ دسكذ ّش پَؿؾ تِ عَس خذاگاًِ دسٍى ّش پیکؼل اػتفادُ ؿذ. ٍ یدک الگدَسیتن خذیدذی تدشای ًمـدِ      

یتن اتتذا دس هحیظ تشًاهِ ًَیؼی هتلة کذًَیؼدی ؿدذ ٍ ػدپغ تَػدظ     تشداسی هشص صیش پیکؼل پیـٌْاد ؿذ. ایي الگَس

اسصیاتی  ؿذ.  ًتایح ایي الگَسیتن ًـاى داد کِ ایي سٍؽ ػادُ، لَی ٍ  8تشؿی اص یک تلَیشعثمِ تٌذی ؿذُ ی لٌذػت 

تش هدی  اػدت.تحمیمات تیـد    هشصّای صیشپیکؼل ٍ یک ّذف هَخَد تا لذست تفکیک صیاد اتضاسی کاسآهذ تشای ؿٌاػایی

تَاًذ ؿاهل هثاحثی اص لثیل الگَّای تاًذ ٍ ًمغِ  ٍ ّوچٌیي تشسػی تَصیغ فضایی اخضاء ًْایی دس هحدذٍدُ ی پیچیدذُ   

 ی هتلل ؿذُ اص الگَی هٌغمِ تاؿذ.
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ًتایج حاصل از الگَریتن ًقطِ برداری زیرپیکسلی در یک هاتریس  -7ضکل 

 8از تصَیر هاَّارُ لٌذست  3*3

 

استخراج هرز -8ضکل

زیرپیکسلی کاربری ّای هَرد 

 (PCًظر در پیکسل هرکسی)
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