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ترکیب مدل بر گرفته از شبکیه چشم و  ،در این مقاله -یدهچک
افزایش وضوح مکانی تصاویر  جهت وفقی بهبود یافته IHS روش

ی برا ،وفقی بهبود یافتهدر روش  ارائه خواهد شد. (MS) چند طیفی
یق جزئیات مکانیو محل  مقدارکنترل   و MSتصویر  هایلبهاز  ،تزر
عالوه  در روش پیشنهادی، شود.( استفاده میPan) تک رنگ تصویر

لفه ؤ و م MS تصویر توسط Panتخمین تصویر  یباضر  زابر این، 
با ، در نتیجه. شودمیاستفاده  چشم نیز شدت روشنایی مدل شبکیه

یقی جزئیات مقدار، تخمین مقدار ضرایب به توجه با هر  متناسب تزر
، SPOTهای تصاویر ماهواره ایسازی بر نتایج شبیه خواهد بود. باند

Landsat  وIKONOS عالوه بر  ،دهد که روش ترکیبینشان می
های طیفی نیز کارآمدتر در حفظ ویژگی ،وضوح مکانیافزایش 

 باشد.می
 افزایش ، تصویر چند طیفی، ویراتص ادغام –یدیکلمات کل
 RIM و IHS (intensity-hue-saturation) ،وضوح مکانی

(retina-inspired model ). 

  مقدمه -1
 ، تلفیقواحدتصویری  در چند تصویراطالعات ع یجمتبه فرایند 

ته توان در جهت بهبود دسمی ،از تصویر بدست آمده شود.تصاویر گفته می
 غالبا، بیشتر استفاده کرد. هادادهبندی، شناسایی و تجزیه و تحلیل 

اشند. بپایین ترین سطح اطالعات می های تلفیق در سطح پیکسل وروش
برای ادغام در این سطح، الزم است تصاویر دارای ابعاد یکسان بوده و کامال 

در حوزه مکان و طیف عموما  اطالعاتاین  هم مختصات شده باشند.
ذ شده اخ هایدادهوضوح طیفی به پهنای باند الکترومغناطیسی  د.نباشمی

ه ک شیئی )زمینی(طول واقعی از سطح  به توسط سنجنده و وضوح مکانی
وضوح مکانی داشتن [. 1] شودمی شده است گفته توسط یک پیکسل اخذ

ی موجود در هاتشخیص و پی بردن به شکل و ساختار موئلفه دربیشتر  ،باال
جنس  ودر مقابل، وضوح طیفی باال برای تشخیص نوع  کاربرد دارد. تصویر

ورت بص طیفیمکانی و مناسب اطالعات  نداشتن .دباشمناسب می اشیاء
ها های فناوری و سخت افزاری سنجنده، بیشتر ناشی از محدودیتهمزمان

 ،های امروزیهایی که در ماهوارهسنجنده ،به همین دلیل[. 2باشد ]می

با وضوح  تصویر اخذقادر به  ،قرار دارند QuickBird و IKONOSمانند 
 توانند تصویر تک رنگباشند. اما میمکانی و طیفی باال نمی

(panchromatic - Pan با وضوح مکانی باال ) و پایینوضوح طیفی و 
با وضوح طیفی  (Multi-Spectral: MS) چند طیفی تصویر همچنین،

وضوح  ،توان گفتمی . در واقع[3] مکانی پایین تولید کنندوضوح باال و 
 [.4] طیفی رابطه عکس با یکدیگر دارندمکانی و 

در این مقاله، هدف از ادغام تصاویر بدست آوردن تصویری با وضوح 
 های افزایش وضوح مکانیبطور کلی، روشباشد. طیفی و مکانی باال می

(pansharpening) شوند: استخراج جزئیات به دو مرحله تقسیم می
جزئیات مکانی مناسب از  ،اول مرحلهمکانی و تزریق جزئیات مکانی. در 

 ،دوم مرحلهاستخراج و در باشد که دارای وضوح مکانی باال می Panتصویر 
در اغلب شود. می شخصم MS به تصویر چگونگی تزریق جزئیات

تقریب پایین  و Panجزئیات مکانی از تفاضل تصویر های ارائه شده، روش
 .[6][ و 5] آیدگذر آن بدست می

چهار خانواده اصلی تقسیم به  ،ش وضوح مکانیافزای هایروش
که مولفه مکانی بدست آمده از  های مبتنی بر جایگزینیروش شوند.می

 ،IHS [7]های روش مانندشود، می یگزینجا Panبا تصویر  MSتصویر 
های تلفیق ش. روPCA (Principal Component Analysis) [8]و 

های تحلیل چند . روشBrovey [9] روش مانند مبتنی بر ترکیب ریاضی،
های و اخیرا روش ،[2] کانتورلت مانند خانواده تبدیل موجک، ،مقیاسی

 .[11]اندمطرح شده (compressed sensingفشرده )حسگری مبتنی بر 

ت ساده، وضوح معموال به دلیل محاسبا، IHSبر  های مبتنیروش
، IHSگیرند. در روش ادغام مورد استفاده قرار می مدیمکانی باال و کارآ

منتقل  IHSبه فضای  RGB (Red-Green-Blue) از فضای تصویر
توان به های متعددی ارائه شده است که میبرای این انتقال، مدل شود.می

های در روش اشاره کرد. ،triangular [12]و  ،cylinder [11] دو مدل
 IHSاز تبدیل  بدست آمده (I) شدت روشنایی مؤلفه، IHSادغام مبتنی بر 

شود. می یگزینجا باشد،می باالکه دارای وضوح مکانی  Panبا تصویر 
با وضوح مکانی باال  MSتصویر  ،IHSاکنون با محاسبه تبدیل معکوس 
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 بیشتر از سه MSتصویر  هایتعداد باند کلی،ر حالت دخواهیم داشت. 
 ،بنابراینباند مادون قرمز. یک و  RGBبعنوان مثال سه باند  ،باشدمی باند

 شود:استفاده می (1) از رابطه Iبرای بدست آوردن مؤلفه 
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ؤلفه م در این رابطه، باشند.می های تصویر چند طیفیباند iMکه در آن 
مدل  MSهای تصویر شدت روشنایی بصورت ترکیب خطی از باند

 شوندمیانتخاب  N/1 برابرiضرایب ،استاندارد تبدیل در حالت شود.می
 I مولفه شدت روشنایی و Panهیستوگرام تصویر  ،در بیشتر موارد .[4]

، Panبا تصویر  Iدر صورت جابجایی موئلفه  ،باشند. بنابراینمتفاوت می
ایجاد خواهد شد. برای  ادغامهای ناخواسته طیفی در تصویر اعوجاج

های یکی از روش شود.از تطبیق هیستوگرام استفاده می ،کاهش این موضوع
 استاندارد برای تطبیق هیستوگرام، همسان کردن میانگین و واریانس تصویر

Pan  موئلفه شدت روشنایی میانگین و واریانس باI است: 
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و Iو مؤلفه  Pبه ترتیب میانگین تصویر تک رنگ I،Pکه در آن
P و I باشند. همچنین، ها میآن به ترتیب انحراف معیارadjP تصویر 

گیرد. د که برای جایگزینی مورد استفاده قرار میباشمیتک رنگ تطبیق یافته 
، آیدبدست می MSهای تصویر باند از ترکیب خطی Iباتوجه به اینکه مؤلفه 

با جزئیات  Panتصویر  حاوی اطالعات مکانی تقریبی، بطور (1رابطه )
منتقل شوند که در  MSتنها جزئیاتی باید به تصویر  ،یناباشد. بنابرپایین می

 Pan تصویر و I لفهمؤ تفاضلبا محاسبه  ،آن حضور ندارد. این جزئیات
رابطه ت بصور ادغامتصویر چند طیفی  در نتیجه،باشند. قابل استخراج می

 محاسبه خواهد شد: (3)

(3) ( )i i adjF M P I 

عالرغم وضوح مکانی باشد. ام تصویر ادغام میiباند  iFکه در آن، 
دارای وضوح طیفی پایین  بوده و  IHSباال، تصاویر بدست آمده از روش 

[. در بیشتر موارد، این اعوجاج 15عموما دچار اعوجاج طیفی می شوند ]
 باشد.کامال قابل مشاهده با چشم می MSتصویر  RGBدر نمایش 

 زا ، مدل الهام گرفتهدیگر ادغام تصاویر چند طیفی هایاز روش
برای  ،. در این روش[14و2]باشد می( RIM)انسان  شبکیه چشم ساختار

-Difference of) گوسیدو فیلتر استخراج جزئیات تصویر از ایده تفاضل 

Gaussian) باشدی انسان مییانکه الهام گرفته از ساختار بی ،پایین گذر، 
  .(4رابطه ) ،استفاده شده است
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2 که در آن 2
r x y باشدفاصله دو بعدی از مرکز فیلتر می. 

نقش این دو فیلتر، شوند. برابر یک انتخاب می sو  cضرایب  معموال
( horizontal cell( و  افقی )cone cellهای مخروطی )مدل کردن سلول

های مخروطی به با توجه به اینکه سنجنده باشد.در شبکیه چشم می
های افقی دارای وضوح مکانی نسبت به سلول ؛باشندجزئیات حساس می

از افقی باریک تر  هایپهنای باند فیلتر سلول در نتیجه،. هستندباالتری 
در حالت کلی، این دو فیلتر  .[2] دباشمخروطی می هایپهنای باند سلول

ها بر اساس نسبت باشند که نسبت آنهای متفاوتی میدارای واریانس
 شود.انتخاب می MSو  Panوضوح مکانی تصویر 
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 MSتصویر  و Panاندازه پیکسل تصویر به ترتیب، 2و1که در آن
، استخراج RIMهای افقی در روش کاربرد دیگر سلول باشند.می

[. به عبارتی، با استفاده از فیلتر 2] است MSمشخصات طیفی تصویر 
 کند:کاهش پیدا می MSگوسی، جزئیات مکانی تصویر پایین گذر 
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با جایگزین کردن جزئیات حذف شده با جزئیات به این ترتیب، 
نهایی بدست  MSاستخراج شده در خروجی فیلتر  تفاضل گوسی، تصویر 

در شبکیه  bipolarهای مدل ساده از عملکرد سلولیک ، این فیلتر آید.می
 :استچشم 

(8) 1 2g( , ) h ( , ) Pan h ( , ) MSx y x y x y   

حفظ  اطالعات طیفی را بیشتر، IHSبرخالف روش ، RIMروش 
[، روش ترکیبی 2در ] .استاما محتوای اطالعات مکانی آن کمتر  ؛کندمی

RIM  وIHS  پیشنهاد شده است که از ویژگی هر دو روش بطور همزمان
همچنان  IHSاز روش  حاصلبا این وجود، اعوجاج طیفی  کند.استفاده می

 تواند غالب باشد.می

ارائه شده  IHSکرد بهبود عملهای مختلفی در جهت در مقاالت، روش
 IAIHSو  ،AIHS (Adaptive IHS) [13]است که در ادامه دو روش 

(Improved Adaptive IHS) [1]، .را مورد بررسی قرار خواهیم داد 

 یافته بهبود و وفقی IHS روش بر مروری -2

 IHSهای مبتنی بر یکی از مشکالت روش همان طور که گفته شد،
 زا باشد. این مشکل بیشترتصویر می طیفی ایجاد اعوجاج در اطالعات

ک تاستخراج شده از تفاضل تصویر اطالعات مکانی  شود کهآنجا ناشی می
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 با توجه به اینکه در روش باشند.دارای قدرت باالتری میچند طیفی  و رنگ
IHS ها اعمال همه پیکسل براییب یکسانی اساده، جزئیات با ضر

ی ، اعوجاج طیفباشدکمتر  این جزئیات که نیاز به هاییدر پیکسلشوند، می
، تخمین مناسب کاهش این اعوجاج راه حل ساده برای ایجاد خواهد شد.

تا حد ممکن به تصویر ای که ( است؛ به گونه1در رابطه ) Iمؤلفه  )بهینه(
Pan [. بنابراین، ضرایب13] نزدیک باشدi( 1در رابطه) ای باید به گونه

 سازی زیر حداقل شود:انتخاب شوند که مسئله بهینه
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به کمترین مقدار خود برسد که  تواندمی ( زمانی9معادله )البته، 
 باشند Panتصویر  با پهنای باندپوشانی  دارای هم MS تصویر هایباند

تنها اطالعات  ،Panو تصویر  Iبه این ترتیب، با محاسبه تفاضل مولفه  [.1]
 خواهند شد. قویتت MSهای در باند یا تضعیف شده مکانی از دست رفته

 باشد:بصورت زیر قابل پیاده سازی می AIHS، روش بنابراین

(11) ( )i i adjPF M W P I 

باشد. می جهت اعمال جزئیات ماتریس وزن دهیPWکه در آن
باشند،  های تصویر دارای قدرت بیشتری میه جزئیات در لبهباتوجه به اینک

. به این [13] آیدبدست می Pan های تصویربراساس لبه وزن دهی ماتریس
 ،باشندمی اهمیتکه دارای های تصویر لبهتنها در تزریق جزئیات  ،ترتیب

توان از آشکارساز می تصویر، هایبرای استخراج لبه .انجام خواهد گرفت
Canny [15]، [ استفاده کرد16یا آشکارساز نمایی ] با توجه به عملکرد .

 کنیم.مناسب آشکارساز نمایی، در این مقاله از آن استفاده می

(11) 
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همواری  پارامتر کنترل کنندهگرادیان تصویر تک رنگ،Pکه در آن
یک مقدار کوچک برای صفر نشدن مخرج رابطه ها وتصویر و قدرت لبه

از آن جهت اهمیت PW، ماتریس ضرایبAIHSدر روش باشد.( می11)
ضرب  کند.تزریق جزئیات را مشخص می و محل کند که میزانپیدا می

چندان منطقی به نظر  بطور یکسان، هاه باندکردن این ماتریس در هم
در  Panتصویر  هایلبه نیازی به ظاهر شدن، ممکن است زیرارسد. مین

بنابراین، ماتریس  [.17] نباشدبا قدرت مساوی  MSهای باندهر یک از 
ه کمترین اضافات را داشته ای انتخاب شود کباید به گونهPWضرایب
با توجه به این توضیحات، داشتن ماتریس ضرایب مجزا برای هر باشیم. 

یک روش برای بدست آوردن ماتریس   رسد.به نظر می اجتناب ناپذیر ،باند
. به باشدباند می اطالعات مکانی آناستفاده از  ،برای هر باند مجزا ضرایب

 بود. درخواهد  هر باندهای لبهمتناسب با  اعمالی جزئیات ،این ترتیب

صورت استفاده از آشکارساز نمایی، ماتریس ضرایب برای هر باند بصورت 
 ( خواهد بود:12رابطه )
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شود باعث هموارتر شدن تصویر ادغام می ،(12از رابطه ) تنها استفاده
 .باشدمی MS تصاویرمکانی پایین در که این موضوع به دلیل جزئیات  ،[1]

 انتخابیک  د،باشمیبیشتری جزئیات  دارای Pan تصویر با توجه به اینکه
 یسماتربصورت ترکیب خطی از این دو   ،ماتریس ضرایب برای مناسب

ماتریس ، باشد. بنابراینمی IAIHSکه ایده اصلی روش خواهد بود. 
 شود:( انتخاب می13رابطه ) بصورتiW ضرایب
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بین صفر و عددی مؤلفه شدت روشنایی استاندارد وsIکه در آن
جزئیات تزریقی را کنترل  میزانتوان می، باشد. با توجه به مقداریک می

تاثیر هر یک از حفظ نسبت  برای IsiM/ تناسب ماتریسهمچنین،  کرد.
 شود.می اعمال ج طیفی جلوگیری از اعوجاو  در ادغام هاباند

 RIM-IAIHS پیشنهادی روش -3
ایجاد ، IHSهای مبتنی بر همان طور که گفته شد، مشکل عمده روش

از باشد. می MSدر تصویر  جزئیات اضافه، به دلیل تزریق طیفی اعوجاج
های مؤثر در کاهش این اعوجاج، تزریق هوشمند جزئیات بر اساس روش

مشاهده  1. همان طور که در جدول است MSهای اطالعات مکانی باند
ا ببه مراتب بهتر شده است. در ساختار وفقی  IHS روش عملکرد ،شودمی

مناسب همچنان نا ای ارزیابی طیفیهاین وجود، نتایج در برخی از معیار
از  تصویر ادغام، طیفی هایویژگیدر این مقاله، برای حفظ باشد. می

 کنیم.استفاده می IAIHSو  RIMروش  ترکیب

با توجه به اینکه ماتریس ضرایب به دست آمده روش وفقی بهبود یافته، 
لبه  آشکارسازی بر اساس روش (MiWچند طیفی )های تصویر از باند

( که ضرایب 9) با استفاده از نتایج معادله ،لذا .کنترل نیستقابل، باشدمی
 قدرت ضرایب به دست آمده باشد،متفاوت میی مختلف هاآلفا برای باند

 باشد که نقشبهینه نخواهد بود. این موضوع به این دلیل می (13رابطه ) در
در  لحاظ نشده است. Panتصویر در تشکیل تقریب  MSهای تصویر باند

شرکت  ضریب قدرت، از [1] ماتریسی روش پیشنهادی، عالوه بر ضرایب
کنیم. با توجه به اینکه نیز استفاده می I ها در تشکیل مولفههر یک از باند

 تزریق جزئیات باشند،می بهینه (9رابطه )ضرایب آلفای بدست آمده از 
 نیز خواهد بود. بهینه، باندهر با بودن متناسب عالوه بر 

 روشبدست آمده از شدت روشنایی  پیشنهاد دوم، استفاده از مولفه
RIM (RIMI)بجای موئلفه ، I های طیفیاستاندارد برای نرمالیزه کردن باند 

اردیبهشت۱۳۹۴ ۲۴ تا ۲۰ شریف، صنعتی دانشگاه ایران، برق کنفرانسمهندسی سومین و بیست

۶۹۳



 RIMباشد. بنابراین، به دلیل اعوجاج طیفی پایین روش ( می13در رابطه )
به این نه تر خواهد بود. بهی ،[، ماتریس تناسب2] IHSنسبت به روش 

 کنیم: ( را بصورت زیر بازنویسی می13رابطه ) ،ترتیب

(14) ( (1 ) )
i

i

i iP M

RIM
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توجه شود که  آورده شده است. 1 پیشنهادی در شکل روش ساختار
س پهم اندازه شده و س ابتدا ، قبل از ورود به الگوریتم،MSو  Panتصاویر 

ابتدا ضرایب آلفا و  در روش پیشنهادی، شوند.نرمالیزه می [1و1بازه ]به 
شوند. در ادامه تطبیق هیستوگرام بین مؤلفه شدت روشنایی تخمین زده می

در  Iو مؤلفه  adjP گیرد. سپس تصویر تک رنگانجام می Panو  Iمؤلفه 
 آید.به دست می RIMIپردازش شده و مؤلفه شدت روشنایی  RIMبلوک 

 د.آیدر نهایت ماتریس ضرایب ادغام استخراج و تصویر ادغام بدست می

 تجربی نتایج  -4
ارزیابی کیفی  توان از، میادغام تصاویر هایروش مقایسهبرای 

 RGBاز نمایش می استفاده کرد. در ارزیابی کیفی، )بصری( و ک
در این نوع ارزیابی، با مشاهده تصویر  شود. چند طیفی استفاده میتصویر

 یبررسها بودن رنگه با تصویر چند طیفی مرجع، طبیعی م و مقایسادغا
قابل ارزیابی خواهد  نیز میزان وضوح مکانی تصویر ،. همچنین[1] شودمی

رای ب پیش تعریف شده از یک معیار ،یمهای ارزیابی کروشدر مقابل، بود. 
های بر اساس نوع معیار تعریف شده، روشکنند. مقایسه استفاده می

تصویر مرجع و مستقل از آن تقسیم  همتکی بکمی به دو دسته یابی ارز
های متکی بر [، معیار18]Wald پیشنهادی براساس ساختار شوند.می

 Spectral Angle Mapper (SAM) [19] ،Root Mean مرجع، مانند

Squared Error (RMSE) ،Relative Average Spectral Error 

(RASE) [21،]Correlation Coefficient (CC)  وUniversal 

Image Quality Index (Q-average)، سی که تخریب مکانی ادر مقی
به عبارتی، وضوح مکانی تصویر تک  شوند.سنجیده می ،رخ داده است

اهش پیدا ک با عبور از یک فیلتر پایین گذر ،مرجع چند طیفیتصویر رنگ و 
 وبه تصاویر تخریب شده های ادغام روشبا اعمال  به این ترتیب،کند. می

مقایسه  ها راتوان عملکرد آن، مینتایج با تصویر چند طیفی مرجعمقایسه 
 توان به متوسط گرادیانمی ،به تصویر مرجعغیر متکی  هایاز معیار .کرد

(Avg) [21 و روش ]Quality with No Reference (QNR) [22 ]
تصویر ادغام  کیفیت وضوح مکانیبرای سنجش  Avgمعیار  اشاره کرد.
شود و هر چقدر مقدار آن بیشتر باشد نشان دهنده جزئیات بیشتر استفاده می

برای سنجش Dشاخصدو دارای  QNRمعیار است. در تصویر نهایی
 ایده اصلی باشد.برای سنجش اعوجاج مکانی میsDاعوجاج طیفی و

QNR بر مبنای معیارQ-average  صاویر در این مقاله، از ت .[1] است
. ماهواره کنیماستفاده می IKONOSو  Landsat ،SPOTهای ماهواره

SPOT  514×514و ابعاد  متر 11دارای تصویر تک رنگ با رزلوشن مکانی 
و  متر 31با رزلوشن مکانی  MSدارای تصویر  Landsatو ماهواره  پیکسل

نیز داری تصویر تک رنگ  IKONOSماهواره  باشد.می 168×168ابعاد 
 باشد.متر می 4با وضوح مکانی  MSمتر و تصویر  1با وضوح مکانی 

λ=10-9  برای ادغام ضرایب ماتریس [،31و1] همانند
 10ε=-10    و  

  MATLABنرم افزار  ها، ازبرای پیاده سازی روش .شوندمحاسبه می
 .کنیماستفاده می

نسبت وضوح مکانی تصویر تک رنگ به تصویر چند طیفی در 
با اعمال فیلتر بنابراین، باشد. می 3برابر  Landsatو  SPOTهای ماهواره

به  ار تخریب، وضوح مکانی و ابعاد تصویر تک رنگ و تصویر چند طیفی
های برای تصاویر ماهواره کمی مقایسه تایجن .دهیممیکاهش  3نسبت 

Landsat  وSPOT  همان طور که مشاهده  آورده شده است. 1در جدول
ها در و تن داشتهر بیشتر موارد عملکرد بهتری د شود، روش پیشنهادیمی

  قرار دارد. IHSپایین تر از روش  Avgمعیار سنجش کیفت مکانی 

انجام شده است.  IKONOSسازی دوم بر روی تصاویر ماهواره شبیه 
شود، روش پیشنهادی در بیشتر مشاهده می 2طور که در جدول  همان
یفی ط . این بهبود در سه معیاراستهای ارزیابی دارای عملکرد بهتری معیار

ERGAS ،RASE  وRMSE نمایش  باشد.کامال واضح میRGB 
شده است. همان  آورده 2در شکل  IKONOSتصویر چند طیفی ماهواره 

عالوه بر افزایش وضوح مکانی،  وش پیشنهادیشود، رکه مشاهده می طور
مشخصات طیفی را نیز به خوبی حفظ کرده است. بعنوان مثال، اعوجاج 

ای که مشخص شده است، برای روش پیشنهادی دارای طیفی در ناحیه
 باشد.می مقدار کمتری

 بندی جمع -5
های سنجش از دور، تصاویر چند طیفی اخذ شده توسط ماهواره

طیفی باال، وضوح مکانی مناسبی ندارند. ادغام تصاویر،  عالرغم وضوح
 های پرکاربرد در بهبود وضوح مکانی تصاویر چند طیفی است.یکی از ابزار

، عالرغم ایجاد تصویر با وضوح مکانی باال، به دلیل IHSادغام  روش
ود. شکنترل نشدن مقدار جزئیات تزریقی دچار اعوجاج طیفی شدید می

های شود. در روشهای وفقی استفاده میوضوع، از روشبرای حل این م
مشخص  های تصویربراساس لبه وفقی، مقدار و محل تزریق جزئیات

شود. اما برای جلوگیری  از اعوجاج طیفی، مقدار جزئیات باید متناسب می
مین از ضرایب تخ برای ایجاد تناسببا هر باند باشد. در روش پیشنهادی، 

تصویر چند طیفی استفاده کردیم. همچنین، برای حفظ  تصویر تک رنگ از
در  RIMبیشتر اطالعات طیفی، برای استخراج جزئیات از مزیت مدل 

ه روش دهند کهای طیفی استفاده کردیم. نتایج شبیه نشان میحفظ ویژگی
سبت به ن های طیفی، وضوح مکانی باالتریویژگی بیشتر پیشنهاد، با حفظ

 دارد. های ذکر شدهروش
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یابی طیفی و مکانی برای تصاویر ماهواره معیار :1 جدول  Landsatو  SPOTهای ارز

 

 

 

 

 

 

 

 
یابی طیفی و مکانی برای تصاویر ماهواره معیار :2 جدول  IKONOSهای ارز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avg Qavg CC RASE RMSE ERGAS SAM  
 مقدار مرجع 1 1 1 1 1 1 -

9319/6 7358/1 7788/1 3882/14 2631/11 8518/3 3196/2 IHS 

5395/3 7441/1 8956/1 8476/8 9256/6 5448/2 8382/1 RIM 
1183/3 7411/1 9158/1 5748/9 4951/7 7443/2 3224/2 RIM-IHS 
1111/5 7439/1 8552/1 1216/11 9232/7 7637/2 5261/1 AIHS 
1173/5 7429/1 8521/1 3948/11 1371/8 7194/2 5397/1 IAIHS 
3411/6 7447/1 9128/1 1298/8 2857/6 1753/2 5111/1 RIM-IAIHS 

Avg Qavg CC RASE RMSE ERGAS SAM  
 مقدار مرجع 1 1 1 1 1 1 -

1756/24 1785/1 6182/1 4831/39 1355/46 8713/9 1831/6 IHS 

8641/11 3474/1 8417/1 9889/27 7148/32 1184/7 3318/5 RIM 
3696/11 3768/1 8345/1 1663/28 9121/32 1477/7 1347/5 RIM-IHS 
9596/23 3863/1 6631/1 2162/37 4867/43 3233/9 9261/4 AIHS 
8168/23 3589/1 6668/1 1266/37 3821/43 3115/9 9858/4 IAIHS 
6987/21 3947/1 8827/1 4351/23 3835/27 9654/5 4177/4 RIM-IAIHS 

 IAIHSو  RIM: بلوک دیاگرام روش پیشنهادی ترکیب مدل 1شکل  

 

 

 

اردیبهشت۱۳۹۴ ۲۴ تا ۲۰ شریف، صنعتی دانشگاه ایران، برق کنفرانسمهندسی سومین و بیست

۶۹۵



 

 مراجع
 
[1] Yee Leung, Junmin Liu and Jiangshe ZhangAn “An Improved 

Adaptive Intensity–Hue–Saturation Method for the Fusion of 
Remote Sensing Images”, IEEE, Geoscience and Remote Sensing 
Letters, vol. 11, no. 5, pp. 985 – 989, 2013. 

[2] Sabalan Daneshvar and Hassan Ghassemian, “MRI and PET image 
fusion by combining IHS and retina-inspired models”, Elsevier, 
Information Fusion, vol. 11m no. 2, pp. 114-123, 2010. 

[3] G. A. Shaw and H. K. Burke, “Spectral imaging for remote sensing,” 
Lincoln Lab. J., vol. 14, no. 1, pp. 3–28, 2003. 

[4] M. Choi, “A new intensity-hue-saturation fusion approach to image 
fusion with a tradeoff parameter,” IEEE Trans. Geosci. Remote 
Sens., vol. 44, no. 6, pp. 1672–1682, Jun. 2006. 

[5] Hamid Reza Shahdoosti and Hassan Ghassemian, “Fusion of MS and 
PAN Images Preserving Spectral Quality”, Geoscience and Remote 
Sensing Letters, IEEE, vol. 12, no. 3, pp. 611-615, 2014.   

[6] S. Baronti, B. Aiazzi, M. Selva, A. Garzelli, and L. Alparone, “A 
theoretical analysis of the effects of aliasing and mis-registration on 
pansharpened imagery,” IEEE J. Sel. Topics signal Proces., vol. 5, 
no. 3, pp. 446–453, Jun. 2011. 

[7] T. Tu, S. Su, H. Shyn, and P. Huang, “A new look at IHS-like image 
fusion methods”, Inf. Fusion, vol. 2, no. 3, pp. 177–186, Sep. 2001. 

مکاني جهت ادغام   PCAاستفاده از تبدیل » حسن قاسمیان و [ حمید رضا شاهدوستی8]
عالئم و فصل نامه علمی پژوهشی پردازش  دو «تصاویر چند طیفي و تک رنگ

 .78-69 ات، صفح1392، 19پیاپی  1 شماره  ها، داده
[9] A. Eshtehari and H. Ebadi, “Image Fusion of Landsat ETM+ and Spot 

Satellite Images Using IHS, Brovey and PCA”, Tehran, Iran: Toosi 
Univ.Technol., 2008. 

[10] M. Ghahremani and H. Ghassemian, “Remote Sensing Image Fusion 
Using Ripplet Transform and Compressed Sensing”, IEEE 
Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 12, no. 3, pp. 502-506 
March 2015.  

[11] Y. Zhang, G. Hong, “An IHS and wavelet integrated approach to 
improve pansharpening visual quality of natural color IKONOS and 
QuickBird images”, International Journal of Information Fusion, 
vol. 6, no. 3, pp. 225–234, 2005. 

[12] Gonzalez and Woods, “Digital Image Processing”, 3rd ED. Prentice 
Hall, 2008.  

[13] Sheida Rahmani, Melissa Strait, Daria Merkurjev and Michael 
Moeller, “An Adaptive IHS Pan-Sharpening Method”, IEEE, 
Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 7, no. 4, pp. 746 – 750, 
2010. 

[14] Ghassemian, H., “A Retina Based Multi-resolution Image Fusion”, 
Proc. IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symp, Sydney, 
NSW, vol. 2, pp. 709 – 711, 2001. 

[15] J. Canny, “A computational approach to edge detection,” IEEE Trans. 
Pattern Anal. Mach. Intell., vol. PAMI-8, no. 6, pp. 679–698, Nov. 1986. 

[16] P. Perona and J. Malik, “Scale-space and edge detection using 
anisotropicdiffusion,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 
12, no. 7, pp. 629–639, Jul. 1990. 

[17] C. Thomas, T. Ranchin, L. Wald, and J. Chanussot, “Synthesis of 
multispectral images to high spatial resolution: A critical review of 
fusion methods based on remote sensing physics,” IEEE Trans. 
Geosci. Remote, IEEE, Geoscience and Remote Sensing, vol. 46, no. 
5, pp. 1301 - 1312, 2008.  

[18] L. Wald, T. Ranchin, and M. Mangolini, “Fusion of satellite images 
of different spatial resolutions: Assessing the quality of resulting 
image,” Photogram. Eng. Remote Sens., vol. 63, no. 6, pp. 691–699, 
Jun. 1997. 

[19] A. Goetz, W. Boardman, and R. Yunas, “Discrimination among semi-
arid landscape end members using the Spectral Angle Mapper 
(SAM) algorithm,” in Proc. Summaries 3rd Annu. JPL Airborne 
Geosci. Workshop, pp. 147–149. 1992. 

[20] M. Choi and R. Kim, “Fusion of multispectral and panchromatic 
satellite images using the curvelet transforms,” IEEE Geosci. Remote 
Sens. Lett., vol. 2, no. 2, pp. 136–140, Apr. 2005. 

[21] Z. Li, Zh. Jing, X. Yang, “Color transfer based remote sensing image 
fusion using non-separable wavelet frame transform”, Pattern 
Recognition Letters, vol. 26, pp. 2006–2014, 2005. 

[22] L. Alparone, B. Aiazzi, S. Baronti, A. Garzelli, F. Nencini, and M. 
Selva, “Multispectral and panchromatic data fusion assessment 
without reference,” Photogram. Eng. Remote Sens., vol. 74, no. 2, 
pp. 193– 200, Feb. 2008. 

 ج ب الف

 و ه د

،  ج( روش IHSمتر،  ب( روش  11مرجع با وضوح مکانی  MS: الف( تصویر IKONOSمرجع و تصاویر ادغام برای ماهواره  MSتصویر  RGB: نمایش 2شکل  
RIM  د( روش ،RIM-IHS ه( روش ،IAIHS ،.و( روش پیشنهادی 
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