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چکیده
شناسايي تغييرات با استفاده از تصاوير سنجش از دور اهميت بسياري در استخراج اطالعات جهت کاربردهاي مختلف علم مهندسي
ژئوماتيک دارد .تصحيح راديومتريکي تصاوير چندزمانه يکي از گام¬هاي اوليه و مهم در شناسايي تغييرات محسوب مي¬شود به طوريکه
ميتواند صحت نهايي نتايج بدست آمده را بهبود دهد .در اين مقاله آناليز حساسيت صحت کلي نقشه تغييرات بدست آمده از سه روش
متداول (رگرسيون خطي PIF ،و  )RCSMو يک روش جديد تصحيح راديومتريکي نسبت به متغيرهاي آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
روشهاي تصحيح راديومتريکي ذکر شده در دو منطقه آالسکا و درياچه اروميه و تصاوير لندست دو زمان اجرا شدند .با تغيير متغيرهاي
روشهاي تصحيح راديومتريکي بهترين صحت کلي روشهاي رگرسيون خطي PIF ،و  RCSMبه ترتيب در منطقه آالسکا %37 ،%33 ،%16
و  %34و به ترتيب در منطقه درياچه اروميه  %31 ،%35 ،%32و  %31محاسبه شد .براساس اين نتايج ،کارايي روش پيشنهادي نسبت به
سه روش ديگر باالتر بوده است.
واژگان کلیدی :حدآستانهگذاري اتسو ،شناسايي تغييرات ،سنجش از دور ،تصحيح راديومتريکي ،رگرسيون خطي ،آناليز حساسيت



نويسنده رابط
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آنالیز حساسیت بر روی متغیرهای سه روش متداول و یک روش جدید تصحیح

آناليز حساسيت بر روي متغيرهاي سه روش متداول و يک روش جديد تصحيح ...

 -1مقدمه
شناسايي تغييرات 7در سنجش از دور به فرايند شناسايي
عوارض تغيير يافته در يک بازه زماني مشخص با استفاده از
تصاوير چندزمانه اطالق ميشود [ .]7شناسايي تغييرات با
استفاده از تصاوير سنجش از دور در کاربردهايي نظير جنگل،
مديريت بحران ،سيل ،تغييرات اراضي کشاورزي و غيره
کاربرد فراوان دارد [ .]4-2به دليل ساختار رقومي تصاوير،
توان تفکيک زماني باال ،پوشش وسيع از منطقه ،انواع تصاوير
و غيره ،سنجش از دور به عنوان يک منبع مناسب جهت
شناسايي تغييرات محسوب ميشود [.]5
بر اساس تحقيقات پيشين ،شناسايي تغييرات در سه
گام اصلي انجام ميشود )7 :پيش پردازش )2 ،روش
شناسايي تغييرات و  )3ارزيابي صحت و دقت نتايج [ .]5در
گام نخست يکسري پيش پردازشها بر روي تصاوير دو يا
چندزمانه اعمال ميشوند .سپس در گام دوم با استفاده از
انواع روشهاي شناسايي تغييرات ،تغييرات در صحنه
تصاوير تصحيح شده شناسايي ميشوند .نهايتاً در گام سوم،
صحت و دقت اطالعات تغيير و عدم تغيير بدست آمده از
روش انتخاب شده در گام دوم محاسبه خواهند شد.
همان طور که مشاهده مي¬شود پيش پردازش 2يکي از
گام¬هاي اصلي در روش¬هاي شناسايي تغييرات است .از
جمله پيش پردازش¬هاي زمين¬مرجع کردن ،هم-مرجع
کردن ،تصحيح توپوگرافي ،تصحيح اتمسفري و تصحيح
راديومتريکي هستند [ .]1-5اعمال تصحيحات
راديومتريکي 3و اتمسفري به علت تغيير فصل ،تغيير
متغيرهاي جو ،تغيير زاويه ديد سنجنده و زاويه تابش
خورشيد و ميزان انرژي تابش شده از خورشيد بر روي
تصاوير چندزمانه سنجش از دور امري اجتناب ناپذير است.
به طور کلي روش¬هاي تصحيح راديومتريکي و اتمسفري
به دو دسته روش¬هاي مطلق و نسبي دسته¬بندي
مي¬شوند [ .]6در روش¬هاي تصحيح راديومتريک مطلق،
هر تصوير به صورت مستقل و با استفاده از متغيرهاي
فيزيکي اصالح مي¬شود .از آنجا که بدست آوردن
متغيرهاي فيزيکي دشوار و هزينهبر است ،محققين به دنبال
استفاده از روش-هاي تصحيح نسبي تصاوير چندزمانه
بوده¬اند .در روش¬هاي نسبي ،درجات خاکستري تصوير
زمان نخست به صورت نسبي براساس درجات خاکستري
1 Change Detection
2 Pre-processing
3 Radiometric Correction
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تصوير دوم اصالح خواهند شد .به عبارت ديگر درجات
خاکستري تصاوير چندزمانه در يک مبدا يکسان و قابل
مقايسه قرار خواهند گرفت .روش¬هاي تصحيح راديومتريک
نسبي به دليل عدم وابستگي به متغيرهاي فيزيکي و کارايي
مناسب بسيار مورد توجه محققين قرار گرفته¬اند.
به منظور تصحيح راديومتريکي نسبي تصاوير چندزمانه،
در برخي از تحقيقات از مدل¬هاي غيرخطي و پيچيده
استفاده شده است .به عنوان مثال صادقي و همکاران
( )2173از شبکه عصبي براي تصحيح راديومتريکي تصاوير
چندزمانه سنجش از دور استفاده کردند [ .]3به دليل
پيچيدگي و تعداد مجهوالت باال مدل¬هاي غيرخطي برخي
از محققين از مدل¬هاي خطي و ساده براي تصحيح
راديومتريکي تصاوير چندزمانه استفاده کردهاند .ساده¬ترين
روش تصحيح راديومتريکي ،روش رگرسيون خطي است که
در بخش  7-2به تفصيل شرح داده خواهد شد [ .]71در
اين روش از معادله يک خط براي ايجاد ارتباط ميان درجات
خاکستري تصاوير زمان اول و دوم استفاده ميشود .با توجه
به اينکه هدف يکسان کردن درجات خاکستري دو تصوير
در مناطق تغيير نکرده است ،به علت محاسبه متغيرهاي
مجهول روش رگرسيون خطي براساس تمامي پيکسل¬ها
اعم از تغيير کرده و تغيير نکرده ،آن روش دچار خطا و
اختالل خواهد شد .از اين رو محققين به دنبال شناسايي
پيکسل¬هاي تغيير نکرده و محاسبه متغيرهاي مجهول
معادله خط از آن پيکسل¬ها هستند .به عنوان مثال
روش¬هاي  )Pseudo Invariant Features (PIFو
 )Radiometric control sets method (RCSMاز جمله اين
روش¬هاي هستند [ .]71مشخصاً در اين روش¬ها
شناسايي درست پيکسل¬هاي تغيير نکرده در نتايج نهايي
تأثير گذار خواهد بود .از اين رو در سال  Novelli ،2171و
همکاران با ترکيب سه روش شاخص فاصله ممان
( ،)Moment distance indexشاخص اختالف گياه نرمال
شده و عملگرهاي مورفولوژيک پيکسل-هاي تغيير نکرده را
با صحت باال شناسايي کردند [ .]77همچنين He ،و
همکاران يک روش جديد به منظور شناسايي پيکسلهاي
تغيير نکرده به منظور تصحيح راديومتريکي تصاوير با توان
تفکيک مکاني باال ارائه نمودند [.]72
براساس پيشينه تحقيق ،به دليل پيچيدگي مدلهاي
غيرخطي تصحيح راديومتريکي ،محققين از مدلهاي
خطي و ساده استفاده کردهاند .به منظور اجراي مدلهاي
خطي در تحقيقات نياز به شناسايي پيکسلهاي تغيير
نکرده جهت بدست آوردن متغيرهاي مدل خطي است.

در اين پژوهش ،روش پيشنهادي در سه گام اصلي مشابه
روش¬هاي متداول شناسايي تغييرات مطابق شکل  7انجام
خواهد شد .در گام نخست ،با استفاده از چهار روش تصحيح
راديومتريکي تصاوير دو زمانه پيش پردازش مي¬شوند و
فضاي ويژگي با استفاده از تصاوير اختالف تصحيح شده
ساخته مي¬شود .در گام دوم با استفاده از روش
حدآستانه¬گذاري اتسو و فضاي ويژگي ايجاد شده مناطق
تغييرکرده و تغيير نکرده شناسايي مي¬شوند .در نهايت و در
گام سوم ،ارزيابي صحت نتايج تغييرات با استفاده از ماتريس
ابهام و آماره¬هاي مستخرج از آن انجام خواهد شد .در ادامه
گامهاي روش تحقيق به تفصيل بيان خواهند شد.
1

2

اس

 -2روش تحقیق

خطی []11
رگرسيون خطي يکي از سادهترين روشهاي تصحيح
راديومتريکي تصاوير است که در آن تصاوير مد نظر بر
اساس تصوير مرجع تصحيح راديومتريکي ميشوند .فرض
کنيد تصوير مرجع و تصوير انتخابي براي تصحيح
راديومتريکي برابر  rkو  skباشند .همچنين واريانسهاي
تصوير مرجع و تصوير براي تصحيح به ترتيب برابر VRkRk
و  VSkSkدر نظر گرفته شوند .عالوه بر اين ميانگينهاي
تصوير مرجع و تصوير براي تصحيح به ترتيب برابر  R kو
 Skباشند .همچنين کوواريانس ميان تصوير مرجع و تصوير
براي تصحيح برابر  VRkSkباشد .آنگاه دو پارامتر ذيل
(مقياس و انتقال) از آمارههاي ذکرشده محاسبه ميشوند.
()7

𝑆 𝑅𝑉
𝑘 𝑘 = 𝑘𝑚
𝑘𝑆 𝑘𝑆𝑉

()2

𝑘𝑆 × 𝑘𝑚 𝑏𝑘 = 𝑅𝑘 −

با استفاده از دو پارامتر بدست آمده ميتوان تصوير
تصحيح شده را با استفاده رابطه  3بدست آورد:
()3

 -2-2روش تصحیح رادیومتریکی ]11[ PIF
روش رگرسيون خطي از تمامي پيکسلهاي تغيير
کرده و تغييرنکرده براي تصحيح راديومتريکي استفاده
ميکند .در حاليکه هدف اعمال تصحيح راديومتريکي در
مناطق تغيير نکرده تصاوير است .از اين رو در روشهاي
جديدتر به دنبال شناسايي پيکسلهاي تغيير نکرده و
بدست آوردن متغيرهاي مجهول رابطه  3از آنها بوده اند.
در روش تصحيح راديومتريکي  PIFابتدا يک مجموعه از
پيکسلها ملقب به  PIFاز تصوير مرجع با استفاده از رابطه
ذيل استخراج ميشود:

()4

شکل  -7مدل مفهومي روش پيشنهادي

𝑘𝑏 𝑆𝑘′ = 𝑚𝑘 × 𝑠𝑘 +

𝑑𝑛𝑎𝐵 𝑅𝐼𝑁
{ = 𝐹𝐼𝑃
𝑑𝑛𝑎𝐵 𝑅𝐼𝑁 𝑑𝑛𝑎 ≤ 𝑡1
𝑑𝑛𝑎𝐵 𝑑𝑒𝑅
} ≥ 𝑡2

که در رابطه فوق  t1و  t2دو حدآستانه هستند که
توسط عامل خبره تعيين ميشوند .پس از بدست آوردن
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شناسايي نادرست پيکسلهاي تغيير نکرده سبب کاهش
دقت روشهاي تصحيح راديومتريکي ميشود .از اين رو
محققين به دنبال استفاده از روشهاي کارآمد و نوين
شناسايي آن پيکسلها بودهاند.
در اين مقاله يک روش جديد و ساده براي شناسايي
پيکسل¬هاي تغيير نکرده از تصاوير سنجش از دور ارائه
مي¬شود که مبتني بر حد آستانه گذاري بر روي باندهاي
اختالف است .عالوه بر اين سه روش تصحيح راديومتريکي
رگرسيون خطي RCSM ،و  PIFنسبت به تغيير مقادير
حدآستانه آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت (روش
رگرسيون خطي به حدآستانه وابسته نيست) .لذا آناليز
حساسيت بر روي متغيرهاي روش¬هاي پياده¬سازي شده به
عنوان يکي ديگر از اهداف اين تحقيق محسوب مي¬شود.

 -1-2روش تصحیح رادیومتریکی رگرسیون

آناليز حساسيت بر روي متغيرهاي سه روش متداول و يک روش جديد تصحيح ...

مجموعه پيکسلهاي  PIFپارامترهاي ذيل از آن مجموعه
محاسبه ميشوند:
انحراف معيار مجموعه پيکسلهاي  PIFدر تصوير مرجع

𝑘𝑅𝜎

انحراف معيار مجموعه پيکسلهاي  PIFدر تصوير براي تصحيح

𝑘𝑆𝜎
𝑘𝑅
𝑘𝑆

ميانگين مجموعه پيکسلهاي  PIFدر تصوير مرجع
ميانگين مجموعه پيکسلهاي  PIFدر تصوير براي تصحيح

به منظور تصحيح تصوير مد نظر ابتدا دو پارامتر مطابق
روابط  5و  1از آمارههاي ذکر شده در فوق محاسبه مي-
شوند .سپس تصوير تصحيح شده از رابطه  3محاسبه
خواهد شد.
𝑅𝜎
()5
𝑘
𝑆𝜎

= 𝑘𝑚

𝑘

()1

𝑘𝑆 × 𝑘𝑚 𝑏𝑘 = 𝑅𝑘 −

 -3-2روش تصحیح رادیومتریکی ]11[ RCSM
يکي ديگر از روشهاي تصحيح راديومتريکي مبتني بر
مجموعه پيکسلهاي تغيير يافته  RCSMاست .در روش
تصحيح راديومتريکي  RCSMابتدا تعدادي پيکسل تيره و
روشن در تصوير مورد نظر انتخاب ميشوند .بدين منظور
ابتدا ويژگيهاي  Brightnessو  Greennessاز باندهاي
تصوير مرجع با استفاده از روابط ذيل محاسبه ميشوند
(توجه شود که باندهاي بيان شده ()𝐵𝑎𝑛𝑑1, … , 𝐵𝑎𝑛𝑑4
در روابط زير بر اساس دادههاي لندست 7طراحي شدهاند):
()1

𝐵𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 0.332 × 𝐵𝑎𝑛𝑑1 + 0.603
× 𝐵𝑎𝑛𝑑2 + 0.675
× 𝐵𝑎𝑛𝑑3 + 0.262
× 𝐵𝑎𝑛𝑑4

()6

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠 = −0.283 × 𝐵𝑎𝑛𝑑1 − 0.66
× 𝐵𝑎𝑛𝑑2 + 0.577
× 𝐵𝑎𝑛𝑑3 + 0.388
× 𝐵𝑎𝑛𝑑4

سپس مجموعه پيکسلهاي تيره و روشن از روابط زير
بدست ميآيند:
𝑠𝑠𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑔[ = 𝑡𝑒𝑠 𝑘𝑟𝑎𝐷 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝐼
()3
𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡≤ 𝑡′1 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑟𝑖𝑔ℎ
] ≤ 𝑡′2

()71

𝑠𝑠𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑔[ = 𝑡𝑒𝑠 𝑡𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑖𝑔ℎ
𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡≤ 𝑡′1 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑟𝑖𝑔ℎ
] ≥ 𝑡′2
1 LANDSAT
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که  𝑡′1و  𝑡′2مقادير حدآستانهاي هستند که بايد به
صورت سعي و خطا تنظيم شوند .از مجموعه پيکسلهاي
تيره و روشن آمارههاي ذيل استخراج ميشوند:
ميانگين پيکسلهاي روشن در تصوير مرجع

𝑘𝑅𝐵

ميانگين پيکسلهاي روشن در تصوير براي تصحيح

𝑘𝑆𝐵

ميانگين پيکسلهاي تيره در تصوير مرجع

𝑘𝑅𝐷

ميانگين پيکسلهاي تيره در تصوير براي تصحيح

𝑘𝑆𝐷

به منظور تصحيح تصوير مدنظر ابتدا دو متغير ذيل از
آمارههاي ذکرشده در فوق توسط روابط  77و  72محاسبه
ميشوند .سپس با استفاده از رابطه  3تصوير تصحيح شده
استخراج خواهد شد.

𝑘𝑅𝐷 𝐵𝑅 −
𝑘 = 𝑘𝑚
𝑘𝑆𝐷 𝐵𝑆𝑘 −

()77
()72

𝑘𝑅𝐵 × 𝑘𝑆𝐷 𝐷𝑅𝑘 × 𝐵𝑆𝑘 −
𝑘𝑆𝐷 𝐵𝑆𝑘 −

= 𝑘𝑏

 -4-2روش تصحیح رادیومتریکی ارائه شده
فرض کنيم تصوير زمان اول )  Image(t1و تصوير
زمان دوم )  Image(t 2باشند و هر يک از اين تصاوير n
باند طيفي داشته باشند (يعني  .)bandti 1 , i = 1, … , nبه
منظور پياده سازي روش پيشنهادي ابتدا تصاوير اختالف
باندها با استفاده از رابطه ذيل محاسبه ميشوند.
𝑡

()73

𝑡

𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖 = |𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖 1 − 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖 2 |,
𝑛 = 1, … ,

پس از محاسبه تصاوير اختالف ،پيکسلهاي مربوط به
کالس تغيير نکرده شناسايي ميشوند .در اين مقاله به
منظور شناسايي کردن پيکسلهاي تغيير نکرده از تصوير
اختالف استفاده ميشود .فرض اصلي روش ارائه شده اين
است که پيکسلهاي تغييرنکرده داراي تغييرات کمتر نسبت
به پيکسلهاي تغييرکرده هستند .لذا از رابطه  74مجموعه
پيکسلهاي تغييرنکرده شناسايي ميشوند .توجه به چند
نکته در اين رابطه حائز اهميت است .اول اينکه از باندهاي
قرمز (  ،)diffiRedآبي (  )diffiBlueو سبز (  )diffiGreenکه در
اکثر سنجندهها موجود هستند استفاده ميشوند .عالوه بر
اين به دليل تغييرات راديومتريکي پيکسلهاي تغيير نکرده
در برخي باندها از ترکيب سه باند استفاده ميشود .بدين
منظور از عملگر يا ( )orاستفاده خواهد شد به اين معني که

 -5-2روش حدآستانه گذاری اتسو]13[ 1
يکي از روشهاي شناسايي تغييرات استفاده از
حدآستانهگذاري است [ .]5روش حدآستانه گذاري در
شناسايي تغييرات با انتخاب يک مقدار حدآستانه پيکسل-
هاي تصوير اختالف را به دو دسته تغييريافته و تغييرنيافته
تقسيم ميکند .به منظور ارزيابي و بررسي حساسيت
صحت نتايج به پارامترهاي روشهاي پيش پردازش از
نتايج يک روش حدآستانهگذاري استفاده ميشود .بدين
منظور روش حدآستانهگذاري اتسو انتخاب شده است که
يکي از روشهاي قوي و متداول در شناسايي تغييرات
محسوب ميشود .فرض کنيم  Lدرجه خاکستري = 𝑖
] [1,2, … , Lدر تصوير وجود دارند و همچنين تعداد
پيکسلهاي مربوط به درجه خاکستري  iام برابر  niاست.
در اين صورت احتمال رخداد هر درجه خاکستري ( 𝑖𝑝) در
تصوير از رابطه ذيل محاسبه خواهد شد.
()75

𝐿

𝑝𝑖 ≥ 0, ∑ 𝑝𝑖 = 1
𝑖=1

()71

𝑖𝑛
= 𝑖𝑝
𝑁

𝐿𝑛 𝑁 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ +

فرض کنيم پيکسلها به دو کالس تغيير نکرده (  )C0و
تغيير کرده (  )C1توسط يک مقدار حدآستانه  kتقسيم
شدهاند.
()71

]𝑘 𝐶0 = [1, … ,

()76

]𝐿 𝐶1 = [𝑘 + 1, … ,

1 Otsu

اس

()74

𝑒𝑢𝑙𝐵𝑖𝑓𝑓𝑖𝑑[ = 𝑒𝑔𝑛𝑎𝑛𝑜𝑐ℎ
𝑑𝑒𝑅𝑖𝑓𝑓𝑖𝑑 𝑟𝑜 ≤ 𝑡"1
𝑛𝑒𝑒𝑟𝐺𝑖𝑓𝑓𝑖𝑑 𝑟𝑜 ≤ 𝑡"1
] ≤ 𝑡"1

𝑘

𝑖𝑝 ∑ = 𝑤0

()73

𝑖=1

𝑖𝑝 × 𝑖 ∑𝑘𝑖=1
= 𝜇0
𝑤0

()21

𝐿

𝑖𝑝 ∑ = 𝑤1

()27

𝑖=𝑘+1

𝑖𝑝 × 𝑖 ∑𝐿𝑖=𝑘+1
𝑤1

()22

= 𝜇1

به راحتي ميتوان براي هر مقدار حدآستانه  kرابطه
ذيل را نوشت:
𝑇 𝜇 = 𝑤0 𝜇0 + 𝑤1 𝜇1
()23
𝐿

()24

𝑖𝑝𝑖 ∑ = 𝑇 𝜇
𝑖=1

در روش حدآستانهگذاري اتسو به دنبال انتخاب
مقداري براي حدآستانه  kهستيم که تابع ذيل را حداکثر
سازد:
()25

𝑤0 𝑤1 (𝜇1 − 𝜇2 )2 𝜎𝐵2
=
∑𝐿𝑖=1(𝑖 − 𝜇 𝑇 )2 𝑝𝑖 𝜎𝑇2

=ε

در رابطه فوق صورت کسر وابسته به مقدار حدآستانه
است ،لذا مقدار حدآستانه بهينه ( ∗  )kاز رابطه ذيل
محاسبه ميشود:
) ∗ 𝑘( 2
)2 (k
𝐵𝜎
𝐵𝜎 = max
()21
𝐿<𝑘≤1

 -6-2آنالیز حساسیت

2

آناليز حساسيت يکي از گامهاي مهم در روشهاي ارائه
شده در علم سنجش از دور است [ .]74 ,4در اين تحقيق
با تغيير پارامترهاي حدآستانه سه روش پيشپردازش ،PIF
 RCSMو روش ارائه شده در هر اجرا يک نقشه تغيير
استخراج ميشود .صحت نقشه تغيير استخراج شده با
استفاده از آماره صحت کلي( 3به زير بخش بعدي مراجعه
شود) مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت .بدين ترتيب هر نقشه
تغيير بدست آمده داراي يک مقدار صحت کلي خواهد بود.
بدين ترتيب حساسيت صحت کلي نقشه تغييرات به مقادير
حدآستانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
2 Sensitivity Analysis
3 Overall Accuracy
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اگر اختالف درجات خاکستري دو زمان يک پيکسل در يکي
از اين سه باند کمتر از مقدار حدآستانه (  )t1باشد آنگاه به
عنوان پيکسل تغيير نکرده انتخاب ميشود .پس از يافتن
پيکسلهاي تغيير نکرده با استفاده از روابط  7تا  3تصحيح
راديومتريکي انجام ميشود.

در اين صورت احتمال رخداد و ميانگين درجات
خاکستري از روابط ذيل محاسبه ميشوند:

آناليز حساسيت بر روي متغيرهاي سه روش متداول و يک روش جديد تصحيح ...

 -7-2اعتبارسنجی
به منظور ارزيابي صحت نتايج حاصل از روش شناسايي
تغييرات از ماتريس خطا (ابهام) و آمارههاي مستخرج از
آن استفاده خواهد شد .مطابق جدول  ،7ماتريس خطا با
استفاده از پيکسلها يا نمونههاي حقيقت زميني و نتايج
روش شناسايي تغييرات در آنها ساخته ميشود .در اين
پژوهش مقايسه کارايي روشهاي پيشپردازش
راديومتريکي با استفاده از آماره صحت کلي (رابطه )21
انجام ميشود .همچنين صحت توليد کننده 7و صحت
کاربر 2کالسهاي تغيير و عدم تغيير بهترين آزمايش با
استفاده از روابط  26و  23استخراج ميشوند.
جدول  -7نمونهاي از يک ماتريس خطا توليدشده از دادههاي حقيقت
زميني و نتايج شناسايي تغييرات

حقيقت زميني
تغيير نکرده

تغيير کرده

تغيير نکرده

a

b

تغيير کرده

c

d

()21

𝑑𝑎+
𝑑𝑎+𝑏+𝑐+

()26

𝑎
𝑎𝑏+

= 𝑒𝑔𝑛𝑎𝑈𝐴𝑛𝑜_𝑐ℎ

()23

𝑎
𝑎𝑐+

= 𝑒𝑔𝑛𝑎𝑃𝐴𝑛𝑜_𝑐ℎ

) (45° 23′ 42.93′′ W, 37° 48′ 12.5′′ Nهستند .تصاوير
لندست دو زمانه منطقه اول با توان تفکيک مکاني  31متر
در  1باند طيفي در تاريخهاي  7365/3/21و 2115/4/73
اخذ شدند .همچنين تصاوير لندست منطقه دوم با توان
تفکيک مکاني  31متر در  1باند طيفي در تاريخهاي
 2115/6/31و  2177/6/73اخذ شدند .قسمتهايي از
تصاوير مناطق مورد مطالعه با ابعاد  411در  411پيکسل به
منظور مقايسه و ارزيابي روشها انتخاب شدند [ .]75به
منظور ارزيابي نتايج روشهاي شناسايي تغييرات715214 ،
پيکسل عدم تغييرات و  35513پيکسل تغييرات در منطقه
اول و  31137پيکسل عدم تغيير و  21332پيکسل تغيير
در منطقه دوم توسط يک عامل خبره از تصاوير دوزمانه
انتخاب شدند .تصاوير مناطق مورد مطالعه در شکل 2
نمايش داده شدهاند .همان طور که مشاهده ميشود تغيير
طيفي مناطق تغييرنکرده به شکلي است که به نظر ميرسد
استفاده از تصحيحات راديومتريکي مورد نياز است.

= 𝐴𝑂

2115

7365

که 𝐴𝑂 𝑈𝐴𝑛𝑜_𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 ،و 𝑒𝑔𝑛𝑎 𝑃𝐴𝑛𝑜_𝑐ℎبه ترتيب
صحت کلي ،صحت کاربر کالس تغيير نکرده و صحت
توليد کننده کالس تغيير نکرده هستند.

 -3دادهها و منطقه مورد مطالعه
براي اعتبارسنجي نتايج روشهاي پيش پردازش از دو
مجموعه داده از مناطق آالسکا و درياچه اروميه استفاده
ميشوند .تغييرات وسيع يخهاي قطبي و تبديل شدن آنها
به آب يا بلعکس سبب انتخاب منطقه مطالعاتي نخست شد.
عالوه بر اين کاهش سطح آب درياچه اروميه باعث شد اين
منطقه به عنوان منطقه مطالعاتي دوم انتخاب شود.
مختصات جغرافيايي منطقه اول و منطقه دوم به ترتيب
و
)(153° 7′ 7.64′′ W, 70° 41′ 9.40′′ N
1 Producer Accuracy
2 User Accuracy
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2111
2177
شکل  -2تصاوير سالهاي  7365و  2115منطقه آالسکا و  2111و
 2177منطقه درياچه اروميه

 -4پیادهسازی و نتایج
به منظور پياده¬سازي روش تصحيح راديومتريکي
رگرسيون خطي نيازي به تنظيم پارامتر خاصي نيست .اما
براي پياده¬سازي روشهاي تصحيح راديومتريکي  PIFو
 RCSMنياز به تنظيم حدآستانه¬ها است که در ادامه به
نحوه تنظيم آنها خواهيم پرداخت .به منظور شناسايي
پيکسل¬هاي تغيير نکرده در روش تصحيح راديومتريکي

اس

 PIFمقادير حدآستانه در يک بازه محدود تغيير يافتند تا
بهترين مقادير آنها مشخص شوند .به منظور بررسي
حساسيت صحت کلي نقشه تغييرات نهايي به حدآستانه-
هاي روش تصحيح راديومتريکي  ،PIFدر جدول  2مقادير
حداقل و حداکثر صحت کلي هر باند نمايش داده
شده¬اند .همان طور که مشاهده مي¬شود تغيير ميان
حداقل و حداکثر صحت کلي روش تصحيح راديومتريکي
 PIFبسيار باالست .به عنوان مثال در باند اول اختالف
صحت کلي حداقل و حداکثر حدود  %16است .اين موضوع
نشان دهنده حساسيت باال روش  PIFبه حدآستانهها است
و توصيه مي¬شود به منظور استفاده بهينه از اين روش در
تحقيقات آتي به دقت متغيرهاي آن تنظيم شوند.
مشابه روش تصحيح راديومتريکي  ،PIFحدآستانههاي
روش راديومتريکي  RCSMنيز در يک بازه محدود تغيير
يافتند تا حساسيت نتايج نسبت به اين پارامترهاي
مشخص شود .مجموعه پيکسل¬هاي تغيير نکرده از

جدول  -2حداقل و حداکثر صحت کلي شناسايي تغييرات باندهاي مختلف تصاوير دو منطقه از تصحيح راديومتريکي
باند )%( 7

صحت کلي

باند )%( 2

صحت کلي

باند )%( 3

صحت کلي

باند )%( 4

صحت کلي

باند )%( 5

صحت کلي

حداقل صحت

25

21

25

42

24

33

حداکثر صحت

33

33

33

67

31

56

حداقل صحت

34

32

15

35

71

5

حداکثر صحت

31

34

37

31

61

13

جدول  -3حداقل و حداکثر صحت کلي شناسايي تغييرات باندهاي مختلف تصاوير دو منطقه از تصحيح راديومتريکي
باند )%( 7

صحت کلي

باند )%( 2

صحت کلي

باند )%( 3

صحت کلي

باند )%( 4

صحت کلي

باند )%( 5

صحت کلي

باند )%( 1

منطقه دوم

RCSM

صحت کلي

منطقه اول

باند )%( 1

منطقه دوم

صحت کلي

منطقه اول

PIF

حداقل صحت

63

63

61

37

31

41

حداکثر صحت

31

31

66

32

31

47

حداقل صحت

34

61

32

31

41

42

حداکثر صحت

34

61

32

31

41

42

صحت کلی

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116

حدآستانه
شکل  -3مقدار حدآستانه مناسب روش پيش پردازش ارائه شده در منطقه اول
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تصاوير دو زمان استخراج شدند تا براي تخمين پارامترهاي
مجهول مورد استفاده قرار گيرند .مقادير حداقل و حداکثر
صحت کلي نتايج روش  RCSMدر جدول  3نمايش داده
شده¬اند .برخالف روش  ،PIFتغيير متغيرهاي روش
 RCSMتغييرات اندکي در نتايج صحت کلي دارد .اين
موضوع نشان دهنده اين است که اين روش حساسيت
کمتري به مقادير حدآستانه خود دارد.
همان طور که در روش تحقيق بيان شد ،روش تصحيح
راديومتريکي ارائه شده در اين تحقيق به يک مقدار
حدآستانه وابسته است .شکلهاي  3و  4تغيير صحت کلي
را نسبت به مقدار حدآستانه نمايش ميدهد .براساس اين
اشکال در مقادير پايين حدآستانه صحت کلي پايينتر از
مقادير متوسط است و با افزايش مقادير حدآستانه صحت
کلي نتايج کاهش مييابد .اين موضوع نشان ميدهد که
افزودن پيکسلهاي تغيير کرده به پروسه تغييرات سبب
کاهش صحت کلي ميشود.

آناليز حساسيت بر روي متغيرهاي سه روش متداول و يک روش جديد تصحيح ...

صحت کلی

0.94
0.935
0.93
0.925
0.92
0.915
0.91
0.905
0.9
0.895
0.89
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116

حدآستانه
شکل  -4مقدار حدآستانه مناسب روش پيش پردازش ارائه شده در منطقه دوم
جدول  -4صحت کلي بهترين آزمايشهاي مربوط به چهار روش پيشپردازش ارائه شده در اين مقاله
باند )%( 7

صحت کلي

باند )%( 2

صحت کلي
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آناليز حساسيت بر روي متغيرهاي سه روش متداول و يک روش جديد تصحيح ...

بر اساس جدول  ،4روش رگرسيون خطي داراي
پايين¬ترين کارايي ميان ساير روش¬ها بوده است که اين
موضوع به علت درگيرشدن تمامي پيکسل¬ها اعم از
تغييرکرده و تغييرنکرده در اين روش است .اين نتيجه با
نتايج آناليز حساسيت روش پيشنهادي نيز مطابقت دارد زيرا
در روش پيشنهادي با افزايش مقدار حدآستانه کاهش
صحت مشاهده شد .در مقايسه ميان روش¬هاي تصحيح
راديومتريکي  RCSM ،PIFو روش ارائه شده به طور کلي
بهترين کارايي از نظر صحت کلي مربوط به روش ارائه شده
است .باالترين صحت کلي از باند  2منطقه اول با  %34و
باند  4منطقه دوم با  %31از روش پيشنهادي حاصل شد که
اين موضوع نشان دهنده کارايي مناسب و قدرت روش
پيشنهادي است .همان طور که پيشتر بيان شد ،سه روش
پيش پردازش  RCSM ،PIFو روش ارائه شده مبتني بر
شناسايي پيکسل¬هاي تغييرنکرده هستند .در اين بين
براساس نتايج جدول  ،4به نظر مي-رسد روش  PIFو روش
ارائه شده کارايي باالتري از روش  RCSMدارند.
پس از انجام آناليز حساسيت بر روي نتايج روش¬هاي
پيش¬پردازش راديومتريکي تصاوير ،نقشه تغييرات با
استفاده از روش حدآستانه¬گذاري اتسو و باندي که
باالترين صحت را دارا بود استخراج شد .شکل  1نقشه
تغييرات در مناطق اول و دوم بدست آمده از چهار روش
پيش¬پردازش را نمايش مي¬دهد .همان طور که مشاهده
مي¬شود نتايج روش رگرسيون خطي بسيار ضعيف و
داراي خطا باال است .عالوه بر اين در برخي جزئيات نتايج
روش پيشنهادي با دو روش  PIFو  RCSMمتفاوت
هستند که تاييد کننده تفاوت صحت نتايج اين روش¬ها
نسبت به يکديگر است .شکل  5صحت کلي روشهاي
تصحيح راديومتريکي پيادهسازي شده در دو منطقه مورد
مطالعه را نمايش ميدهد که ميتوان دريافت صحت کلي
روش پيشنهادي باالتر از روشهاي ديگر است .جدول 5
صحت کلي و صحت کاربر در کالس تغيير و عدم تغيير در
دو منطقه مورد مطالعه را نمايش ميدهد که از طريق
روش پيشنهادي در بهترين باند با باالترين صحت
استخراج شده اند.
براساس نتايج بدست آمده از روشهاي تصحيح
راديومتريکي ،کارايي روش پيشنهادي نسبت به سه روش
ديگر باالتر بوده است .همچنين شناسايي نادرست
پيکسلهاي تغيير نکرده سبب کاهش صحت کلي

42

شناسايي تغييرات خواهد شد .براساس نتايج ،صحت کاربر
شناسايي عدم تغييرات در مناطق اول و دوم به ترتيب
 %31/1و  %31/3است .همچنين ،صحت توليدکننده
تغييرات در مناطق اول و دوم به ترتيب  %31/5و %66/3
بدست آمد.

 -5نتیجه گیری
در اين مقاله آناليز حساسيت صحت کلي سه روش
تصحيح راديومتريکي متداول و يک روش جديد تصحيح
راديومتريکي انجام شد .بر اساس نتايج بدست آمده روش
رگرسيون خطي کمترين صحت و کارايي ميان روش¬هاي
پياده شده دارا است .همچنين روش¬هاي تصحيح
راديومتريکي  PIFو  RCSMحساسيت بااليي به تغيير
متغيرهايشان دارند .بر اساس خروجي¬ها ،باالترين صحت
کلي از باند  2منطقه اول با  %34و باند  4منطقه دوم با
 %31از روش پيشنهادي حاصل شد که اين موضوع نشان
دهنده کارايي مناسب و قدرت آن روش است .بر اساس
نتايج ،با دخالت دادن پيکسل¬هاي تغيير کرده در فرآيند
تخمين پارامترهاي روش رگرسيون خطي ،کاهش صحت
کلي و کارايي مشاهده ميشود.
در آينده پيشنهاد مي¬شود از پيکسل¬هاي
تغييرنکرده بدست آمده از روش پيشنهادي به عنوان
ورودي روش¬هاي غيرخطي تصحيح راديومتريکي نظير
شبکه¬هاي عصبي استفاده شود .همچنين بکارگيري روش
پيشنهادي براي تصحيح راديومتريکي تصاوير ماهوارهاي از
مناطق مختلف نظير جنگل و کشاورزي و تصاوير با توان
تفکيک مکاني بسيار باال پيشنهاد ميشود.

سپاسگزاری
نويسندگان از خانم مهندس سارا خانباني به دليل
تهيه تصاوير و دادههاي حقيقت زميني در دو منطقه مورد
مطالعه تشکر ميکنند.

اس

7331  اسفند ماه،3  شماره، دوره هشتم، پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري-نشريه علمي

مراجع

[1]

A. Singh, "Review article digital change detection techniques using remotely-sensed data," International
journal of remote sensing, vol. 10, pp. 989-1003, 1989.

[2]

P. Coppin, I. Jonckheere, K. Nackaerts, B. Muys, and E. Lambin, "Review ArticleDigital change detection
methods in ecosystem monitoring: a review," International journal of remote sensing, vol. 25, pp. 15651596, 2004.

[3]

M. Janalipour and A. Mohammadzadeh, "Evaluation of effectiveness of three fuzzy systems and three
texture extraction methods for building damage detection from post-event LiDAR data," International
Journal of Digital Earth, pp. 1-28, 2017.

[4]

M. Janalipour and M. Taleai, "Building change detection after earthquake using multi-criteria decision
analysis based on extracted information from high spatial resolution satellite images," International journal
of remote sensing, vol. 38, pp. 82-99, 2017.

[5]

M. Hussain, D. Chen, A. Cheng, H. Wei, and D. Stanley, "Change detection from remotely sensed images:
From pixel-based to object-based approaches," ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing,
vol. 80, pp. 91-106, 2013.

[6]

R. Vázquez-Jiménez, R. N. Ramos-Bernal, R. Romero-Calcerrada, P. Arrogante-Funes, S. S. Tizapa, and
C. J. Novillo, "Thresholding Algorithm Optimization for Change Detection to Satellite Imagery," in
Colorimetry and Image Processing, ed: InTech, 2018.

[7]

Z. Zhu, "Change detection using landsat time series: A review of frequencies, preprocessing, algorithms,
and applications," ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 130, pp. 370-384, 2017.

[8]

S. Seyedain, M. V. Zoej, Y. Maghsoudi, and M. Janalipour, "Improving the Classification Accuracy Using
Combination of Target Detection Algorithms in Hyperspectral Images," Journal of Geomatics Science and
Technology, vol. 4, pp. 161-174, 2015.

[9]

V. Sadeghi, H. Ebadi, and F. F. Ahmadi, "A new model for automatic normalization of multitemporal
satellite images using Artificial Neural Network and mathematical methods," Applied Mathematical
Modelling, vol. 37, pp. 6437-6445, 2013.

[10]

X. Yang and C. Lo, "Relative radiometric normalization performance for change detection from multi-date
satellite images," Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, vol. 66, pp. 967-980, 2000.

[11]

A. Novelli, M. A. Aguilar, and E. Tarantino, "A New Threshold Relative Radiometric Correction Algorithm
(TRRCA) of Multiband Satellite Data," in International Conference on Intelligent Interactive Multimedia
Systems and Services, 2017, pp. 41-50.

[12]

H. He, X. Liu, and Y. Shen, "Relative radiometric correction of high-resolution remote sensing images
based on feature category," Cluster Computing, pp. 1-9, 2018.

[13]

N. Otsu, "A threshold selection method from gray-level histograms," IEEE transactions on systems ,man,
and cybernetics, vol. 9, pp. 62-66, 1979.

[14]

M. Janalipour and A. Mohammadzadeh, "A fuzzy-ga based decision making system for detecting
damaged buildings from high-spatial resolution optical images," Remote Sensing, vol. 9, p. 349, 2017.

[15]

S. Khanbani, A. Mohammadzadeh, and M. Janalipour, "Global and Local Change Detection Using KMeans Clustering Improved by Particle Swarm Optimization," Journal of Geomatics Science and
Technology, vol. 7, pp. 75-88, 2018.

43

