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. ابتدا این باندها را بر اساس ضرایب همبستگی دستهبندی میکنیم، در این مقاله با توجه به همبستگی باندهای طیفی یک تصویر ابرطیفی:چکیده
- یک روش حسگری فشرده طیفی،سپس با استفاده از همبستگی مکانی بین پیکسلهای یک تصویر ابرطیفی و بهکارگیری دستهبندی مذکور
مکانی- روش تنظیمکننده تغییرات کلی طیفی، برای بازسازی این تصاویر.مکانی را با دستهبندی طیفی برای تصاویر ابرطیفی پیشنهاد مینماییم
 با دستهبندی باندهای. گرادیان گسسته فرکانسی را نیز بهکار میگیریم،پیشنهاد میشود که در آن عالوه بر گرادیانهای گسسته عمودی و افقی
 همچنین در. میتوان محاسبات بازسازی باندهای طیفی دستهها را بهصورت موازی انجام داد که منجر به افزایش سرعت بازسازی میشود،طیفی
 روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای نرمیک و تنظیمکننده تغییرات، مکانی بدون دستهبندی و انجام بازسازی-صورت حسگری فشرده طیفی
، با استفاده از شبیهسازیهای کامپیوتری روی تصاویر ابرطیفی واقعی. میشودPSNR کلی مکانی باعث بهبود کیفیت بازسازی تصاویر از لحاظ
.نتایج فوق تأیید میشود
. تنظیمکننده تغییرات کلی، دستهبندی، تصاویر ابرطیفی،مکانی- حسگری فشرده طیفی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, considering the correlation of spectral bands of a hyperspectral image, first we cluster these bands based on
correlation coefficients. Then, using spatial correlation among the pixels of a hyperspectral image and the mentioned clustering, we
propose a spectral-spatial compressed sensing for hyperspectral images. For reconstruction of these images, we propose a spectralspatial total variation regularization in which in addition to the vertical and horizontal discrete gradients, we incorporate the
frequency discrete gradient as well. Using the mentioned clustering, reconstruction computations of spectral bands of clusters can be
performed in parallel leading to a higher reconstruction speed. Also, in the case of spectral-spatial compressed sensing without
clustering and performing reconstruction, the proposed method in comparison to the norm based and spatial total variation
regularization methods improves the reconstruct quality in terms of PSNR. Computer simulations on actual hyperspectral images
confirm the above results.
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 -1مقدمه
تصاویر بهدستآمده از سامانههای سنجش از دور ،1تعمیمیافته تصاویر
تکرنگ یا رنگی هستند که دارای صدها باند طیفی مختلف هستند
[ .]6بههمین دلیل ،این تصاویر را ابرطیفی 2مینامند .درواقع ،یک
تصویر ابرطیفی ،مجموعهای از صدها تصویر از یک ناحیه سطح زمین
است که بهصورت همزمان در باندهای طیفی مجاور و باریک توسط
حسگرهای موجود در فضا دریافت شدهاند .تصاویر ابرطیفی حاصل
نمونهبرداری طیفسنجهای گرانقیمت از نور منعکسشده از یک ناحیه
دوبعدی هستند .بنابراین تصاویر ابرطیفی بهصورت یک مکعب با دو
بعد مکانی و یک بعد طیفی هستند [.]8
وجود صدها باند طیفی در یک تصویر ابرطیفی ،اطالعات زیادی در
اختیار قرار میدهد [ .]8بهعنوان نمونه ،با مقایسه اثرات طیفی مواد
خالص با اثرات طیفی پیکسلها میتوان مواد تشکیلدهنده پیکسلها
را مشخص نمود [ .]6اگرچه ،این اطالعات طیفی غنی موجب بهبود
عملکرد روشهای تحلیل تصویر مانند گروهبندی و آشکارسازی هدف
میشوند ،شرایط آماری نامطلوب ،پیچیدگی محاسباتی و باال بردن ابعاد
را نیز در پی دارند .همچنین ،این اطالعات موجب افزایش هزینههای
ارسال اطالعات از ماهواره به زمین نیز میشوند .بنابراین ،کاهش ابعاد و
یا فشردهسازی این اطالعات در فرستنده امری ضروری خواهد بود .از
جمله روشهای کاهش ابعاد مرسوم میتوان به تحلیل مؤلفههای
اصلی )PCA( 3و تبدیل موجک گسسته )DWT( 4اشاره کرد [.]9
روشهای  PCAو  DWTروشهای وابسته به اطالعات هستند،
یعنی جهت اجرای این تبدیلها بر روی تصویر ،باید کل تصویر را
بهصورت دیجیتال در یک حافظه ذخیرهسازی نمود و سپس تبدیلهای
مذکور را بر روی تصویر اجرا نمود و با تغییر تصویر ،پایههای این
تبدیلها نیز تغییر میکنند .اجرای این تبدیلها در فرستنده موجب
پیچیدگی و سنگین شدن ماهواره میشود [ .]9امروزه ،حسگری
فشرده 5بهعنوان یک جایگزین مناسب برای چنین سامانههای حسگری
سنتی مبتنی بر تبدیل مطرح شده است .حسگری فشرده در حقیقت
یک چارچوب جدید جهت نمونهبرداری و فشردهسازی بهصورت
همزمان معرفی مینماید .البته شرط الزم جهت بازسازی دقیق سیگنال
اصلی از روی سیگنال فشرده ،تنکی 6یا فشردهپذیری سیگنال است و
چون تصاویر در حوزه ویولت تنک هستند ،میتوان از حسگری فشرده
بهصورت مؤثری استفاده نمود [ .]7جهت فشردهسازی تصویر با
استفاده از تبدیل  PCAباید کل تصویر بهصورت دیجیتال در دسترس
باشد .اما امروزه با ظهور دوربین تکپیکسلی و استفاده از نظریه

حسگری فشرده تصاویر ابرطیفی . . .

با توجه به ساختار تصاویر ابرطیفی ،سه نوع روش حسگری فشرده
را میتووان جهوت فشردهسوازی ایون تصواویر بوه کوار بورد .روش اول
حسگری فشرده طیفی نام دارد که باندهای مختلف هور پیکسول را بوا
یکدیگر ترکیب مینماید [ .]9روش دوم حسگری فشرده مکوانی اسوت
که پیکسلهای هر باند طیفوی را بوا یکودیگر ترکیوب موینمایود [.]6
آخرین روش نیز حسگری فشرده طیفوی-مکوانی نوام دارد کوه تموامی
پیکسلها و باندهای یک تصویر ابرطیفی را با یکدیگر ترکیب مینمایود
که بهعلت ساختار سهبعدی آن ،بهترین روش فشردهسازی این تصواویر
محسوب میشود اما بهعلت باال بودن ابعاد ماتریس اندازهگیری سورعت
اجرای بازسوازی کواهش مییابود [ .]8از طرفوی ،بوا توجوه بوه وجوود
همبستگی طیفی بین باندهای یک تصویر ابرطیفوی مویتووان آنهوا را
دسوتهبندی نموود ،بوهطوریکوه بانودهای قورار گرفتوه در هور دسوته،
همبستگی باالیی با یکدیگر داشته باشند [ .]7بنابراین ،ما در این مقاله
روش حسگری فشورده طیفوی-مکوانی بوههمراه دسوتهبندی را جهوت
فشردهسازی تصاویر ابرطیفی پیشونهاد موینمواییم کوه بوهعلت ایجواد
قابلیت پردازش موازی دستهها ،موجب افزایش سرعت اجرای بازسازی
خواهد شد.
درحالیکه فرایند فشردهسازی یک فرایند خطی است ،بازسازی
سیگنال اصلی از روی مشاهدات یک فرایند غیرخطی است .یکی از این
روشها ،روش نرمیک است که با استفاده از تنک بودن سیگنال در یک
حوزه ،پاسخ مسئله را به دست میآورد [ .]4در مسائل بازسازی تصویر،
تنظیمکننده تغییرات کلی )TV( 7بهعلت بهتر حفظ کردن لبهها و
کنارههای تصویر نسبت به روش نرمیک بهصورت مؤثرتری عمل
میکند [ .]6روش  TVدر مسائل بازسازی تصاویر ابرطیفی نیز با
موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است [ .]2روش  TVمورد استفاده در
[ ]6تنظیمکننده  TVمکانی است که به علت تغییرات کم مکانی
تصاویر ابرطیفی مورد استفاده قرار گرفته است .از طرفی ،طیف تصاویر
ابرطیفی ،تابعی تکهای هموار برحسب طولموج است و گرادیان آن
تن ک خواهد بود .بنابراین ،با توجه به هموار بودن طیفی تصاویر
ابرطیفی و تغییرات کم مکانی این تصاویر ،ما در این مقاله تنظیمکننده
 TVطیفی-مکانی را پیشنهاد مینماییم.
سازماندهی ادامه این مقاله بهشرح زیر است :در بخش دوم اصول
سنجش از دور و در بخش سوم اصول حسگری فشرده را بهصورت
مختصر بیان میکنیم .در بخش چهارم روش حسگری فشرده طیفی-
مکانی با دستهبندی پیشنهادی را مطرح میکنیم .در بخش پنجم
روش  TVطیفی-مکانی پیشنهادی را معرفی مینماییم .بخش ششم به
نتایج آزمایشها و بخش آخر نیز به نتیجهگیری اختصاص دارند.

حسگری فشرده این مشکل حلشده است .حسگری فشرده در حقیقت

 -2مقدمهای بر سنجش از دور

نمونهبرداری با نرخی کمتر از نرخ نایکوئیست است که بهصورت

سنجش از دور علم جمعآوری اطالعات از سطح زمین بدون تماس
فیزیکی مستقیم با آن است .سامانههای سنجش از دور ،انرژی
الکترومغناطیسی بازتابیده از سطح زمین را دریافت مینمایند .مقداری
از نور خورشید ،پس از برخورد با سطح زمین منعکس شده و توسط

همزمان نمونهبرداری و فشردهسازی را انجام میدهد [ .]1از سایر
کاربردهای حسگری فشرده میتوان به جهتیابی چند گوینده اشاره
کرد [.]1
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حسگرهای ماهواره جذب میشود [ .]3نور سفید دریافتی توسط
ماهواره با عبور از یک منشور به طیف خود تجزیه میشود .این طیف،
در حقیقت میزان بازتاب هر پیکسل را در طولموجهای مختلف نشان
میدهد [ .]64بهعنوان نمونه ،طیفسنج ناسا ضرایب انعکاس را در
طولموجهای  ./7تا  8/7میکرومتر با وضوح  64نانومتر در  887باند
طیفی ثبت میکند [ .]9در حقیقت ،هر پیکسل برداری به طول 𝑝
خواهد بود که 𝑝 نشاندهنده تعداد باندهای طیفی است .بهعنوان مثال
در مورد طیفسنج ناسا 𝑝 ،برابر  887خواهد بود.
با فرض اینکه هر پیکسل یک تصویر ابرطیفی از تعداد اندکی ماده
تشکیل شده باشد ،تغییرات مکانی کم یک فرض منطقی و قابل قبول
برای این تصاویر است .از طرفی ،همانطور که در شکل  6نشان داده
شده است ،مشاهده میشود که میزان انعکاس پیکسلهای مختلف
برحسب طولموج بهصورت تابعی تکهای هموار است ،پس تغییرات
طیفی پیکسلها نیز کم خواهد بود .در شکل  6انعکاس سه پیکسل
مختلف شامل یک پیکسل خالص برای آب ،یک پیکسل مرکب از
سنگ و خاک و پیکسل سوم مرکب از خاک و پوشش گیاهی برحسب
طولموج نمایش داده شده است .طولموجهایی که در آنها ضریب
انعکاس صفر است ،طولموجهایی هستند که نور انعکاسی در آنها
توسط آب جذب شده است.

حسگری فشرده تصاویر ابرطیفی . . .

تنک 𝒙 نامیده میشود و بردار 𝒙 را 𝑘-تنک مینامند .بهطور مشابه،
درصورتیکه ضرایب بردار 𝜽 را بر اساس اندازه مرتب نماییم ،نمایش
فشردهپذیر به معنای کاهش سریع اندازه ضرایب بهصورت نمایی است،
یعنی 𝑝 |𝜽(𝑖)| < 𝐶𝑖 −1/برای یک ∞ < 𝐶 و  𝑝 ≤ 1که |  |.تابع قدر
مطلق و )𝑖(𝜽 مولفه 𝑖ام بردار 𝜽 است .در این مورد بردار 𝜽 را 𝑠-
فشردهپذیر در 𝚿 مینامیم که  .𝑠 = 𝑝1 − 12چنین بردارهایی را میتوان
با استفاده از کدینگ تبدیل فشرده نمود ،به این صورت که 𝑘 ضریب
بزرگ را نگه داشته و بقیه ضرایب را صفر میکنیم و بردار حاصل را با
𝑘𝜽 نشان میدهیم .این فرآیند تقریب تنک نامیده میشود و اساس
روشهای کدینگ تبدیلی است که از تنک یا فشردهپذیر بودن سیگنال
استفاده میکنند مانند  MPEG ،JPEG2000 ،JPEGو .]68[ MP3
جهت استفاده از روشهای فشردهسازی مبتنی بر کدینگ تبدیل
مانند  JPEGباید کل تصویر بهصورت دیجیتال در یک حافظه ذخیره و
سپس فشردهسازی انجام شود .در سامانههایی مانند سنجش از دور که
در آنها محدودیت حافظه وجود دارد ،چنین روشهایی هزینه
محاسباتی و حافظه زیادی نیاز دارند که بهعنوان یک مشکل اساسی
برای فشردهسازی به شمار میآید [.]69
نظریه حسگری فشرده این مشکل را برطرف نموده است .به این
صورت که عمل نمونهبرداری و فشردهسازی بهصورت همزمان انجام
میشوند و جهت انجام فشردهسازی نیازی به ذخیرهسازی تصویر
بهصورت دیجیتال وجود ندارد.
فرآیند حسگری فشرده از لحاظ ریاضیاتی بهصورت ضرب نقطهای
سطرهای ماتریس اندازهگیری 𝑛×𝑚 )𝑚 < 𝑛( 𝚽 ∈ ℝدر سیگنال اصلی
𝑛 𝒙 ∈ ℝتعریف میشود [ ،]4یعنی داریم:
𝜽𝑨 = 𝜽𝚿𝚽 = 𝒙𝚽 = 𝒚

()6

که 𝑚 𝒚 ∈ ℝبردار مشاهدات 𝚿 ∈ ℝ𝑛×𝑛 ،ماتریس پایه تنک،

𝑛𝜽 ∈ ℝ

بردار 𝑘-تنک و 𝑛×𝑚 𝐀 ∈ ℝماتریس حسگری است .درصورتیکه
خطای ناشی از اندازهگیری و مدلسازی سامانه نیز اضافه شود ،خواهیم
داشت:
شکل  :1نمایش شماتیک یک تصویر ابرطیفی بههمراه اثرات طیفی سه
پیکسل آن [.]11

()8

𝒆 𝒚 = 𝚽𝒙 + 𝒆 = 𝚽𝚿𝜽 + 𝒆 = 𝑨𝜽 +

که 𝑚 𝒚 ∈ ℝبردار مشاهدات نویزی است و 𝑚 𝒆 ∈ ℝبهصورت نویز
گاوسی سفید با متوسط صفر و واریانس

𝜎2

مدل میشود .مسئله

 -3مقدمهای بر اصول حسگری فشرده

بازسازی سیگنال 𝒙 از مشاهدات نویزی 𝒚 یک مسئله فرومعین 8است و

در سالهای اخیر ،حسگری فشرده بهعنوان یک چارچوب جدید
نمونهبرداری توجه زیادی را به خود جلب نموده است .مدل باند محدود
در قضیه نمونهبرداری نایکوئیست کالسیک با مدل تنک در حسگری
فشرده جایگزین شده است [ .]8فرض کنید 𝑛 𝒙 ∈ ℝسیگنال مطلوب

دارای بینهایت پاسخ است .بنابراین ،جهت بهدست آوردن پاسخ یکتای

𝑇

مسئله فوق ،باید از یک تنظیمکننده استفاده نمود که در اکثر مقاالت
حسگری فشرده از تنظیمکننده نرمیک استفاده میشود[.]6

یعنی 𝐼 = 𝚿 𝚿

جهت بازسازی تصویر اصلی از روی مشاهدات نویزی مسئله
بهینهسازی زیر باید حل شود:

𝒙 𝚿 تنها دارای 𝑛 ≪ 𝑘 ضریب مخالف صفر باشد 𝜽 ∈ ℝ𝑛 ،نمایش

𝜖 ≤ ̂ = 𝑎𝑟𝑔 min‖𝜽‖1 𝑠. 𝑡. ‖𝚽𝚿𝜽 − 𝒚‖2
𝜽

باشد و 𝑛×𝑛 𝚿 ∈ ℝیک ماتریس پایه اورتونرمال باشد،
𝑇

که 𝐼 ماتریس واحد یا همانی و 𝚿 ترانهاده ماتریس 𝚿 است .اگر
𝑇
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=𝜽

()9

𝜽
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که | 𝑖𝜃| ‖𝒙‖2 = (∑𝑛𝑖=1 𝑥 2 (𝑖))1/2 ،‖𝜽‖1 = ∑𝑛𝑖=1نرم دو یا نرم
اقلیدسی و  𝜖 = ‖𝒆‖2پارامتر مربوط به توان نویز است .پس از حل
مسئله بهینهسازی فوق و یافتن ̂𝜽 میتوان ̂𝒙 را از رابطه

̂
𝜽𝚿 = ̂
𝒙

یافت .روش فوق ،حداقلسازی نرمیک یا پیگیری پایه )BP( 9نام دارد
[.]4

 -4روش پیشنهادی حسگری فشرده طیفی-مکانی
تصاویر ابرطیفی با دسته بندی طیفی
حسگرهای ابرطیفی معموالً از نواحی با مساحت بسیار باال تصویربرداری
میکنند  ،بنابراین هر پیکسل یک تصویر ابرطیفی دارای مساحت بسیار
زیادی خواهد بود .همچنین ،هر یک از این پیکسلها از تعداد کمی
ماده تشکیل شدهاند ،بنابراین همبستگی زیادی بین پیکسلهای یک
تصویر ابرطیفی وجود خواهد داشت که به آن همبستگی مکانی
میگویند [ .]6از طرفی ،تصاویر ابرطیفی میزان نور منعکس شده از
نقاط مختلف سطح زمین را در صدها طولموج (باند طیفی) باریک و
مجاور ثبت میکنند .چون میزان انعکاس در باندهای طیفی مجاور
اختالف اندکی با یکدیگر دارند ،بنابراین میان باندهای طیفی نیز
همبستگی باالیی وجود دارد که به آن همبستگی طیفی میگویند [.]8
بهعنوانمثال ،شکل  8ماتریس ضرایب همبستگی بین باندهای طیفی
یک تصویر ابرطیفی با  636باند طیفی را نمایش میدهد [.]7

حسگری فشرده تصاویر ابرطیفی . . .

میشود .یک فرم جایگزین ساده برای این نوع دستهبندی ،دستهبندی
یکنواخت است که تعداد یکسانی باند طیفی در هر دسته قرار میگیرد.
درصورتیکه تصویر ابرطیفی در دسترس باشد ،میتوان همبستگی بین
باندها را محاسبه نمود و باندهای طیفی را بهصورت غیریکنواخت
دستهبندی کرد ،اما درصورتیکه تصویر ابرطیفی بهصورت صریح در
دسترس نباشد ،باندهای طیفی را بهصورت یکنواخت دستهبندی
مینماییم [ .]7ما در این مقاله با استفاده از همبستگیهای طیفی و
مکانی موجود در تصاویر ابرطیفی و همچنین قابلیت دستهبندی
باندهای طیفی این تصاویر ،یک روش حسگری فشرده جدید بهنام
حسگری فشرده طیفی-مکانی بههمراه دستهبندی طیفی پیشنهاد
میکنیم.
𝑝×𝑛
 𝑿 = [𝒙1 , 𝒙2 , … , 𝒙𝑝 ] ∈ ℝکه دارای 𝑛
تصویر ابرطیفی
پیکسل و 𝑝 باند طیفی است را در نظر بگیرید .ستونهای این ماتریس
نمایانگر یک تصویر دوبعدی در باندهای طیفی مختلف است.
درصورتیکه ستونهای این ماتریس را زیر هم قرار دهیم ،یعنی𝒙 = :
𝑁 𝑣𝑒𝑐(𝑿) ∈ ℝکه 𝑝 × 𝑛 = 𝑁 است ،بهفرم برداری تصویر ابرطیفی
دست خواهیم یافت 𝑝 .باند طیفی این تصویر را به 𝑙 دسته بهصورت
یکنواخت تقسیم مینماییم .در این صورت تعداد باندهای طیفی قرار
گرفته در هر دسته برابر است با:
𝑝
() 7
𝑙 𝑝𝑖 = , 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … ,
𝑙

که ̅𝑝 = 𝑙𝑝 = ⋯ =  𝑝1 = 𝑝2و ̅𝑝 تعداد باندهای طیفی هر دسته است.
جهت انجام حسگری فشرده طیفی-مکانی یک تصویر ابرطیفی
بههمراه دستهبندی باندهای طیفی ،از ماتریس اندازهگیری زیر استفاده
مینماییم:
() 1

0
⋮
⋱
𝑁×𝑀] ∈ ℝ
0
𝑙𝑨 … 0
…

0

𝑨1
0
[=𝑨
⋮
0

که 𝑖𝑁× 𝑖𝑀 )𝑀𝑖 ≪ 𝑁𝑖 ( 𝑨𝑖 ∈ ℝماتریس اندازهگیری دسته 𝑖ام 𝑁 ،تعداد
مولفههای بردار 𝒙 و 𝑀 تعداد کل اندازهگیریها است .همچنین 𝑖𝑀
تعداد اندازهگیریهای دسته 𝑖ام است که با سایر دستهها برابر است،
یعنی:
̅
𝑀 = 𝑙𝑀 = ⋯ = 𝑀1 = 𝑀2

()1
شکل  :2ماتریس ضریب همبستگی  191×191واشنگتن دیسی .سفید
 ±1و سیاه  0را نمایش میدهند [.]4

باندهای قرارگرفته در ناحیه ( 𝑆1یعنی باندهای  6تا )11
همبستگی زیادی با یکدیگر دارند و میتوان آنها را در یک گروه قرار
داد .همین مطلب در مورد باندهای قرار گرفته در نواحی  𝑆3 ،𝑆2و 𝑆4
نیز صادق است .پس میتوان باندهای طیفی این تصویر ابرطیفی را در
 7گروه یا دسته قرار داد بهطوریکه تعداد باندهای هر دسته با یکدیگر
متفاوت است .این نحوه دستهبندی ،دستهبندی غیریکنواخت نامیده

Serial no. 82

پس خواهیم داشت̅ :
𝑀 × 𝑙 = 𝑀 .از طرفی داریم:

() 4

𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … ,

̅,
𝑁 = ̅𝑝 × 𝑛 = 𝑖𝑝 × 𝑛 = 𝑖𝑁

که 𝑖𝑁 تعداد مولفههای دسته 𝑖ام است .درنتیجه ماتریس اندازهگیری
𝑁≪̅
𝑀 خواهد شد که ̅
𝑁×̅
برای هر دسته دارای ابعاد ̅
𝑀 است.

هر یک از ستونهای ماتریس 𝑿 بیانگر یک تصویر دوبعدی در
باندهای طیفی مختلف میباشند که با روش یکنواخت به 𝑙 دسته قابل
تقسیمبندی هستند:
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() 2

𝑿 ̅1 ,
𝑿 ̅2, … ,
]𝑙̅
𝑿[ = 𝑿

که 𝑝×𝑛 𝑿 ∈ ℝتصویر ابرطیفی و ̅𝑝×𝑛̅ 𝑖 ∈ ℝ
𝑿 تصویر ابرطیفی در دسته
𝑖ام است .با زیر هم قرار دادن ستونهای ماتریس 𝑖 ̅
𝑿 خواهیم داشت:
̅𝑁̅ 𝑖 ) ∈ ℝ
𝑿(𝑐𝑒𝑣 = 𝑖̅𝒙 که نتیجه میدهد:

() 3

𝒙[ = ̅
𝒙 ̅1 ,
𝒙 ̅2 , … ,
] 𝑙̅
𝑿

که 𝑙×̅𝑁̅ ∈ ℝ
𝑿 است .با اعمال ماتریس اندازهگیری ̅𝑁×̅𝑀 𝑨𝑖 ∈ ℝبه
دسته 𝑖ام داریم:

()64

𝑙 , 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … ,

𝒙 𝑖𝑨 = 𝑖 ̅
𝑖̅
𝒚

که ̅𝑀 𝒚̅𝑖 ∈ ℝبردار مشاهدات مربوط به دسته 𝑖ام است .بنابراین،
خواهیم داشت:
()66

𝒚[ = ̅
𝒚 ̅1 ,
𝒚 ̅2 , … ,
] 𝑙̅
𝒀

که 𝑙×̅𝑀 𝒀̅ ∈ ℝاست .با زیر هم قرار دادن ستونهای این ماتریس
خواهیم داشت .𝒚 = 𝑣𝑒𝑐(𝒀̅) ∈ ℝ𝑀 :بهبیاندیگر ،میتوان با ضرب
ماتریس اندازهگیری 𝑨 در فرم برداری تصویر ابرطیفی یعنی بردار 𝒙 به
بردار مشاهدات 𝒚 دست یافت .یعنی داریم:
()68

𝒙𝑨 = 𝒚

که 𝑀 𝒚 ∈ ℝبردار مشاهدات 𝑨 ∈ ℝ𝑀×𝑁 ،ماتریس اندازهگیری،
𝑁 ℝتصویر ابرطیفی در فرم برداری است .درصورتیکه نویز نیز در نظر
گرفته شود ،خواهیم داشت:
∈𝒙

()69

𝒆 𝒚 = 𝑨𝒙 +

که 𝑀 𝒚 ∈ ℝبردار مشاهدات نویزی و 𝑀 𝒆 ∈ ℝبردار نویز گاوسی
سفید با واریانس  𝜎 2است.
همانطور که در بخش سوم بیان شد ،مسئله بازسازی سیگنال 𝒙 از
مشاهدات نویزی 𝒚 یک مسئله فرومعین است و دارای بینهایت پاسخ
است .بنابراین ،جهت بهدست آوردن پاسخ یکتای مسئله فوق ،باید از
یک تنظیمکننده استفاده نمود که ما در این مقاله از تنظیمکننده
تغییرات کلی طیفی-مکانی جهت بازیابی سیگنال اصلی استفاده
مینماییم.

 -5روش پیشنهادی تنظیمکننده تغییرات کلی طیفی-
مکانی
با توجه به تغییرات طیفی و مکانی اندک تصاویر ابرطیفی که در بخش
دوم بیان شد ،ما در این مقاله روش تغییرات کلی طیفی-مکانی را

Serial no. 82

حسگری فشرده تصاویر ابرطیفی . . .

جهت بازسازی این تصاویر پیشنهاد مینماییم .جهت بازسازی سیگنال
اصلی از روی سیگنال فشرده ،مسئله بهینهسازی زیر باید حل شود:
()67

𝜖 ≤ 𝑠. 𝑡. ‖𝑨𝒙 − 𝒚‖2

𝑉𝑇 ‖𝒙‖̂ = 𝑎𝑟𝑔 min
𝒙
𝒙

𝑀𝒚 ∈ ℝ

که 𝑁 𝒙 ∈ ℝسیگنال اصلی 𝑨 ∈ ℝ𝑀×𝑁 ،ماتریس اندازهگیری،
2 1⁄2
𝑁∑( = ‖𝒙‖2
بردار مشاهدات نویزی 𝜖 = ‖𝒆‖2 ،توان نویز،
) 𝑖𝑥 𝑖=1
نرم اقلیدسی و 𝑉𝑇 ‖𝒙‖ نرم  TVاست که بهصورت زیر تعریف میشود:
()61

‖𝒙‖ 𝑇𝑉 = ‖𝑫𝑉 𝒙‖1 + ‖𝑫𝐻 𝒙‖1 + ‖𝑫𝐹 𝒙‖1

که 𝑁×𝑁 𝑫𝐻 ∈ ℝ𝑁×𝑁 ،𝑫𝑉 ∈ ℝو 𝑁×𝑁 𝑫𝐹 ∈ ℝبهترتیب عملگرهای
گرادیان گسسته عمودی ،افقی و فرکانسی هستند که بهترتیب
تفاضلهای عمودی ،افقی و فرکانسی پیکسلهای تصویر ابرطیفی را
فراهم میکنند و | 𝑖𝑎|∑ =  ‖𝒂‖1است .در حقیقت ،روش پیشنهادی
یک عملگر گرادیان گسسته نسبت به [ ]6بیشتر دارد که همان جمله
آخر رابطه ( )61میباشد.
با توجه به ساختار بلوکی قطری ماتریس اندازهگیری 𝑨 و دستهبندی
انجامشده ،میتوان مسئله بهینهسازی فوق را به 𝑙 مسئله مشابه با ابعاد
پایینتر تبدیل نمود که قابل حل بهصورت موازی هستند .بنابراین،
برای دسته 𝑖ام باید مسئله بهینهسازی زیر حل شود:
()61

𝒙‖̅̂𝑖 = 𝑎𝑟𝑔 min
𝒙 𝑖𝑨‖ ̅𝑖 ‖ 𝑇𝑉 𝑠. 𝑡.
𝒚 ̅𝑖 −
̅𝑖 ‖2 ≤ 𝜖̅𝑖 ,
𝒙
𝑖̅
𝒙

𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … ,

که ̅𝑁 𝒙̅𝑖 ∈ ℝتصویر ابرطیفی در دسته 𝑖ام 𝑨𝑖 ∈ ℝ𝑀̅×𝑁̅ ،ماتریس
اندازهگیری دسته 𝑖ام 𝒚̅𝑖 ∈ ℝ𝑀̅ ،بردار مشاهدات نویزی دسته 𝑖ام،
 𝜖̅𝑖 = ‖𝒆̅𝑖 ‖2توان نویز دسته 𝑖ام است که ̅𝑀 𝒆̅𝑖 ∈ ℝنویز دسته 𝑖ام
بهصورت زیر از بردار 𝒆 بهدست میآید:
𝒆̅1
()64
𝑀

𝒆=[⋮]∈ℝ
𝑙̅𝒆

از طرفی ،نرم  TVبرای دسته 𝑖ام بهصورت زیر تعریف میشود:
()62

𝒙𝑉 ̅
𝒙𝐻 ̅
𝒙𝐹̅
𝒙‖
𝑫‖ = 𝑉𝑇 ‖ 𝑖̅
𝑫‖ ̅𝑖 ‖1 +
𝑫‖ ̅𝑖 ‖1 +
̅𝑖 ‖1

𝑫 و ̅𝑁×̅𝑁̅ 𝐹 ∈ ℝ
𝑫̅ 𝐻 ∈ ℝ𝑁̅×𝑁̅ ،
که ̅𝑁×̅𝑁̅ 𝑉 ∈ ℝ
𝑫 عملگرهای گرادیان
گسسته عمودی ،افقی و فرکانسی هستند که بهترتیب تفاضلهای
عمودی ،افقی و فرکانسی پیکسلهای تصویر را در دسته 𝑖ام فراهم
میکنند و | 𝑖𝑎|∑ =  ‖𝒂‖1است.
روشهای زیادی جهت حل 𝑙 مسئله بهینهسازی مشابه فوق وجود
دارد .روشهایی مانند 10 ADMMو و11 PANCSک کهما در این مقاله
از روش  ]6[ PANCSاستفاده مینماییم.
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شکل  :3بلوکدیاگرام روش پیشنهادی

شکل  ،9بلوکدیاگرام روش پیشنهادی را نشان میدهد .همانطور که
از شکل  9پیداست ،در فرستنده ،باندهای طیفی تصویر ابرطیفی پس از
دستهبندی ،با ماتریسهای حسگری طیفی-مکانی پیشنهادی فشرده
میشوند .سپس ،باندهای طیفی هر دسته در گیرنده با استفاده از روش
تنظیمکننده  TVطیفی-مکانی پیشنهادی ،بازسازی میشوند.

 -6نتایج شبیهسازی
در این بخش از مقاله به مقایسه روش پیشنهادی با روشهای نرمیک و
الگوریتم  PANCSمیپردازیم .شبیهسازیها در نرمافزار متلب نسخه
 2.6در کامپیوتر خانگی با حافظه  61گیگابایت و پردازنده  2هستهای
به انجام رسیده است .جهت مقایسه روش پیشنهادی با روشهای
پیشین ،از دو معیار ماکزیمم نسبت سیگنال به نویز )PSNR( 12و زمان
اجرای بازسازی استفاده خواهیم نمود PSNR .مورد استفاده در این
مقاله از رابطه زیر محاسبه میشود:
2
))𝒙(𝑥𝑎𝑚(
()63
𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 log
𝑒𝑠𝑚

10

که )𝒙(𝑥𝑎𝑚 حداکثر اندازه مولفههای بردار 𝒙 𝑚𝑠𝑒 ،میانگین مربع
خطا 13نام دارد [ ]9و بهصورت زیر تعریف میشود:
𝒙 ‖𝒙 −
̂ ‖2
()84
= 𝑒𝑠𝑚
‖𝒙‖2

و ‖𝒙‖2

که 𝑁 𝒙 ∈ ℝسیگنال اصلی و 𝑁 𝒙̂ ∈ ℝسیگنال بازسازیشده
توان سیگنال یا تصویر است .در این صورت  PSNRتعریفشده در
رابطه فوق  PSNRنرمالیزه نامیده میشود [ .]9نرخ نمونهبرداری 14نیز
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بهصورت نسبت تعداد اندازهگیریها به طول بردار سیگنال اصلی تعریف
میشود [ ،]6یعنی:
𝑁𝑆𝑅 = 𝑀⁄
()86
که 𝑀 تعداد اندازهگیریها و 𝑁 طول بردار سیگنال اصلی است .تصویر
مورد استفاده در شبیهسازیها یک تصویر ابرطیفی گرفتهشده توسط
ماهواره  AVIRISاز منطقه سالیناس [ ]66است .این تصویر دارای
 887باند طیفی است که  84باند آن توسط آب جذب شده است ،پس
داریم .𝑝 =847 :ابعاد تصویر مذکور  168×864است که با
زیرنمونهبرداری از آن ،به یک تصویر با ابعاد  61×61تبدیل نمودهایم.
بنابراین تصویر ابرطیفی مورد استفاده در شبیهسازی دارای ابعاد
 61×61×847است .ماتریس اندازهگیری مورد استفاده در
شبیهسازیها ،ماتریس تعریفشده در [ ]67است که بهصورت صریح
ساخته شده و در حافظه ذخیره شده است .از سایر ماتریسهای
اندازهگیری یقینی مورد استفاده میتوان به مقاله [ ]61اشاره کرد .هر
آزمایش  4مرتبه تکرار شده است ،از کمترین و بیشترین مقدار PSNR
صرفنظر شده و بین مقادیر  PSNRبهدستآمده متوسط گرفته شده
است.
 -1-6مقایسه اندازه مختلف دستهها
شکل  PSNR ،7نرمالیزه را به ازای  64مقدار مختلف اندازه دسته برای
تصویر ابرطیفی گرفتهشده از منطقه سالیناس نمایش میدهد .بهعنوان
𝑝
مثال 𝑙 =64 ،بهمعنی  64دسته است که هر دسته دارای 𝑝𝑙 = =68
𝑙
باند طیفی و  𝑙 =6بهمعنی عدم اجرای دستهبندی است ،بهعبارتدیگر
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در این حالت ،تمامی باندهای طیفی در یک دسته قرار دارند .همانطور
که مشاهده میشود ،بیشترین مقدار  PSNRدر نرخهای نمونهبرداری
مختلف مربوط به  𝑙 =6است و تعداد دستههای بیشتر دارای PSNR
کمتری هستند.
درحقیقت ،با انجام دستهبندی ،تنها همبستگی باندهای طیفی
همان دسته در نظر گرفته میشود .در حالتی که دستهبندی انجام
نشود (یعنی  )𝑙 =6یا بهعبارتدیگر ،تمامی باندها در یک دسته قرار
گیرند ،همبستگی تمامی باندهای طیفی در نظر گرفته شده و تمامی
باندها بهصورت همزمان و با یکدیگر بازسازی میشوند ،پس انتظار
میرود دارای بیشترین مقدار  PSNRباشد که شکل  7نیز این موضوع
را تصدیق میکند.

حسگری فشرده تصاویر ابرطیفی . . .

سرعت بازسازی کل تصویر افزایش خواهد یافت که این امر در شکل 1
مشاهده میشود.
با توجه به شکلهای  7و  1مشاهده میشود اگر هدف ،کیفیت
تصویر بازسازی شده باشد 𝑙 =6 ،مناسب است ،چون دارای بیشترین
مقدار  PSNRاست و درصورتیکه هدف ،باال بودن سرعت اجرای
الگوریتم باشد 𝑙 = 𝑝 ،مناسب خواهد بود ،چون دارای کمترین زمان
اجرای بازسازی است .پس ما در مواردی که سرعت اجرای بازسازی
حائز اهمیت است ،از دستهبندی استفاده مینماییم.

شکل  :5زمان اجرای بازسازی یک باند طیفی برحسب نرخ
نمونهبرداری و به ازای تعداد دستههای متفاوت.
شکل  :4ماکزیمم نسبت سیگنال به نویز برحسب نرخ نمونهبرداری و
بهازای تعداد دستههای متفاوت.

با افزایش 𝑙 یعنی تعداد دستهها ،تعداد باندهای طیفی قرار گرفته
در هر دسته (یعنی 𝑙𝑝) کاهش مییابد ،درنتیجه ،تعداد باندهایی که
بهصورت مستقل از یکدیگر بازسازی میشوند افزایش مییابد ،درنتیجه
مقدار  PSNRکاهش خواهد یافت .شکل  7نشان میدهد که با افزایش
𝑙 مقدار  PSNRکاهش مییابد .کمترین مقدار مربوط به 𝑙 = 𝑝 =847
است ،یعنی حالتی که تمامی باندهای طیفی بهصورت مستقل بازسازی
میشوند و همبستگی طیفی در نظر گرفته نمیشود.
افزایش نرخ نمونهبرداری که بهمعنی افزایش تعداد اندازهگیریهای
𝑀 یا بهعبارتی افزایش تعداد معادالت نسبت به مجهوالت است ،منجر
به کاهش میانگین مربع خطا و درنتیجه افزایش  PSNRخواهد شد که
این امر در شکل  7مالحظه میشود.
شکل  1زمان اجرای بازسازی هر باند طیفی را برای اندازه دستههای
متفاوت برحسب نرخ نمونهبرداری نمایش میدهد .همانطور که از این
شکل پیداست ،زمان اجرای بازسازی با افزایش 𝑙 کاهش مییابد.
ازآنجاکه بازسازی باندهای طیفی قرارگرفته در دستههای مختلف،
بهصورت موازی با یکدیگر انجام میشود ،با افزایش تعداد دستهها
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 -2-6ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی بدون اجرای دستهبندی
شکل  1منحنی  PSNRنرمالیزهشده را برحسب نرخ نمونهبرداری برای
روش پیشنهادی بدون اجرای دستهبندی ،الگوریتم  PANCSو روش
نرمیک نمایش میدهد .همانطور که از شکل  1پیداست PSNR ،روش
پیشنهادی  6/1تا  9دسیبل از روش  PANCSو  1تا  3دسیبل باالتر
از روش نرمیک است.

شکل  :6منحنی  PSNRنرمالیزهشده برحسب نرخ نمونهبرداری برای
روش پیشنهادی بدون اجرای دستهبندی ،الگوریتم  PANCSو روش
نرمیک.
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ابعاد ماتریس اندازهگیری مورد استفاده در روش پیشنهادی
𝑁 ،خیلی بزرگتر از ابعاد ماتریس اندازهگیری روش 𝑚 × 𝑛 PANCS
است ،بهعنواننمونه ،در نرخ نمونهبرداری  4/6داریم،𝑁 =18887 :
 𝑛 =811 ،𝑀 =1888و  .𝑚 = 26شکل  4منحنی زمان اجرای
بازسازی یک باند طیفی را برحسب نرخ نمونهبرداری برای روش
پیشنهادی ،الگوریتم  PANCSو روش نرمیک نمایش میدهد.
×𝑀

(الف)

شکل  :7زمان اجرای بازسازی یک باند طیفی برحسب نرخ
نمونهبرداری برای روش پیشنهادی بدون اجرای دستهبندی ،الگوریتم
 PANCSو روش نرمیک.

از شکل  4مشاهده میشود که زمان اجرای بازسازی روش
پیشنهادی  6/8تا  1برابر الگوریتم  PANCSاست که با توجه به باال
بودن ابعاد ماتریس اندازهگیری روش پیشنهادی قابل توجیه است.
بنابراین ،افزایش  6/1-9دسیبل در  PSNRبا افزایش  6/8-1برابری
زمان اجرای بازسازی همراه است.

(ب)

 -3-6مقایسه کیفیت بازسازی روش پیشنهادی بدون اجرای
دستهبندی با الگوریتم PANCS
جهت مقایسه کیفیت تصویر ابرطیفی بازسازیشده روش پیشنهادی و
روش  ،PANCSیک تصویر ابرطیفی گرفتهشده از منطقه سالیناس با
ابعاد  811×811×847در نظر میگیریم [ .]66نرخ نمونهبرداری در هر
دو روش برابر با  4/6است .در نمایش تصویر  RGBباندهای  13 ،82و
 682انتخاب شدهاند.
همانطور که از شکل  2مشخص است ،روش پیشنهادی نسبت به
الگوریتم  PANCSلبههای تصویر را بهتر بازسازی نموده و به تصویر
اصلی نزدیکتر است .البته زمان اجرای بازسازی روش پیشنهادی 18
ثانیه است که حدود  9برابر الگوریتم  88( PANCSثانیه) است.
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(ج)
شکل  :8مقایسه کیفیت بازسازی روش پیشنهادی بدون اجرای
دستهبندی با الگوریتم  PANCSالف) شکل اصلی ب) شکل
بازسازیشده با الگوریتم  PANCSج) شکل بازسازیشده با روش
پیشنهادی.
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 نتیجهگیری-7
مکانی بههمراه دستهبندی-در این مقاله روش حسگری فشرده طیفی
 جهت بازسازی تصویر.جهت فشردهسازی تصاویر ابرطیفی پیشنهاد شد
مکانی پیشنهاد-اصلی از روی مشاهدات یک روش تغییرات کلی طیفی
 باتوجهبه شبیهسازیهای انجامشده مشاهده شد که انجام.گردید
دستهبندی موجب افزایش سرعت اجرای بازسازی میشود بهطوری که
افزایش تعداد دستهها مصادف با کاهش زمان اجرای بازسازی و نیز
 روش پیشنهادی بدون اجرای دستهبندی در. خواهد شدPSNR کاهش
 دارای کیفیت بازسازیPANCS مقایسه با روش نرمیک و الگوریتم
 استفاده از همبستگیهای طیفی و مکانی موجب بهبود.باالتری است
 زمان اجرای بازسازی روش.عملکرد روش پیشنهادی شده است
9  تا6/1 PANCS پیشنهادی بدون دستهبندی در مقایسه با الگوریتم
 بنابراین اگر هدف افزایش سرعت.برابر افزایش را نشان میدهد
 میتوان از دستهبندی استفاده نمود که موجب،بازسازی تصویر باشد
کاهش زمان اجرای بازسازی خواهد شد و طبیعی است که این کاهش
.زمان اجرای بازسازی همراه با کاهش کیفیت بازسازی خواهد شد
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