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. میکنیم یبنددستهها را بر اساس ضرایب همبستگی ک تصویر ابرطیفی، ابتدا این باندی در این مقاله با توجه به همبستگی باندهای طیفی ده:یکچ

-مذکور، یک روش حسگری فشرده طیفی یبنددسته یریکارگبهیک تصویر ابرطیفی و  یهاکسلیپاستفاده از همبستگی مکانی بین  سپس با
مکانی -ییرات کلی طیفیتغ کنندهمیتنظ بازسازی این تصاویر، روشبرای  .میینمایمبرای تصاویر ابرطیفی پیشنهاد  طیفی یبنددستهمکانی را با 

باندهای  یبنددسته. با میریگیم کاربهگسسته فرکانسی را نیز  گسسته عمودی و افقی، گرادیان یهاانیگرادعالوه بر که در آن  شودیمپیشنهاد 
. همچنین در شودیممنجر به افزایش سرعت بازسازی  موازی انجام داد که صورتبهرا  هادستهمحاسبات بازسازی باندهای طیفی  توانیمطیفی، 

تغییرات  کنندهمیتنظو  کینرم یهاروشو انجام بازسازی، روش پیشنهادی در مقایسه با  یبنددستهمکانی بدون  -شرده طیفیصورت حسگری ف
روی تصاویر ابرطیفی واقعی،  کامپیوتری  یهایسازهیشب. با استفاده از شودیم PSNRکلی مکانی باعث بهبود کیفیت بازسازی تصاویر از لحاظ 

 .شودیم دییتأنتایج فوق 
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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 spectral-

spatial 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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 مقدمه -1

تصاویر  افتهیمیتعم ،1سنجش از دور یهاسامانهاز  مدهآدستبهتصاویر 
یا رنگی هستند که دارای صدها باند طیفی مختلف هستند  رنگتک

، یک درواقع .نامندیم 2دلیل، این تصاویر را ابرطیفی نیهمبه[. 6]
احیه سطح زمین از صدها تصویر از یک ن یامجموعهتصویر ابرطیفی، 

باندهای طیفی مجاور و باریک توسط  در زمانهم صورتبهاست که 
. تصاویر ابرطیفی حاصل اندشدهحسگرهای موجود در فضا دریافت 

از یک ناحیه  شدهمنعکساز نور  متیقگران یهاسنجفیط یبردارنمونه
یک مکعب با دو  صورتبهتند. بنابراین تصاویر ابرطیفی هس یدوبعد

 [.8عد مکانی و یک بعد طیفی هستند ]ب

ها باند طیفی در یک تصویر ابرطیفی، اطالعات زیادی در وجود صد

نمونه، با مقایسه اثرات طیفی مواد  عنوانبه[. 8] دهدیماختیار قرار 

 هاکسلیپ دهندهلیتشکمواد  توانیم هاکسلیپخالص با اثرات طیفی 

[. اگرچه، این اطالعات طیفی غنی موجب بهبود 6را مشخص نمود ]

و آشکارسازی هدف  یبندگروهتصویر مانند  تحلیل یهاروشعملکرد 

، شرایط آماری نامطلوب، پیچیدگی محاسباتی و باال بردن ابعاد شوندیم

 یهانهیهزرا نیز در پی دارند. همچنین، این اطالعات موجب افزایش 

. بنابراین، کاهش ابعاد و شوندیمارسال اطالعات از ماهواره به زمین نیز 

عات در فرستنده امری ضروری خواهد بود. از این اطال یسازفشردهیا 

 یهامؤلفهبه تحلیل  توانیمکاهش ابعاد مرسوم  یهاروشجمله 

 [.9( اشاره کرد ]DWT) 4( و تبدیل موجک گسستهPCA) 3اصلی

وابسته به اطالعات هستند،  یهاروش DWTو  PCA یهاروش

ر را روی تصویر، باید کل تصوی بر هالیتبدیعنی جهت اجرای این 

 یهالیتبدنمود و سپس  یسازرهیذخدیجیتال در یک حافظه  صورتبه

این  یهاهیپامذکور را بر روی تصویر اجرا نمود و با تغییر تصویر، 

در فرستنده موجب  هالیتبد. اجرای این کنندیمنیز تغییر  هالیتبد

[. امروزه، حسگری 9] شودیمپیچیدگی و سنگین شدن ماهواره 

حسگری  یهاسامانهیک جایگزین مناسب برای چنین  نوانعبه 5فشرده

مبتنی بر تبدیل مطرح شده است. حسگری فشرده در حقیقت  سنتی

 صورتبه یسازفشردهو  یبردارنمونههت یک چارچوب جدید ج

ل . البته شرط الزم جهت بازسازی دقیق سیگنادینمایممعرفی  زمانهم

سیگنال است و  یریپذشردهفیا  6کیاصلی از روی سیگنال فشرده، تن

از حسگری فشرده  توانیمستند، ه کزه ویولت تنچون تصاویر در حو

تصویر با  یسازفشردهجهت [. 7استفاده نمود ] مؤثری صورتبه

دیجیتال در دسترس  صورتبهباید کل تصویر  PCA استفاده از تبدیل

ریه و استفاده از نظ یکسلیپتکباشد. اما امروزه با ظهور دوربین 

است. حسگری فشرده در حقیقت  شدهحلحسگری فشرده این مشکل 

 صورتبهاست که  ستیکوئینااز نرخ  ترکمبا نرخی  یبردارنمونه

از سایر  [.1] دهدیمرا انجام  یسازفشردهو  یبردارنمونه زمانهم

چند گوینده اشاره  یابیجهتبه  توانیمکاربردهای حسگری فشرده 

 [.1کرد ]

به ساختار تصاویر ابرطیفی، سه نوع روش حسگری فشرده  با توجه
ایون تصواویر بوه کوار بورد. روش اول  یسوازفشردهجهوت  تووانیمرا 

حسگری فشرده طیفی نام دارد که باندهای مختلف هور پیکسول را بوا 
[. روش دوم حسگری فشرده مکوانی اسوت 9] دینمایمیکدیگر ترکیب 

[. 6] دیونمایمودیگر ترکیوب هر باند طیفوی را بوا یکو یهاکسلیپکه 
مکوانی نوام دارد کوه تموامی -آخرین روش نیز حسگری فشرده طیفوی

 دیونمایمبا یکدیگر ترکیب  و باندهای یک تصویر ابرطیفی را هاکسلیپ
این تصواویر  یسازفشردهآن، بهترین روش  یبعدسهساختار  علتبهکه 

سورعت  یریگازهاندباال بودن ابعاد ماتریس  علتبهاما  شودیممحسوب 
[. از طرفوی، بوا توجوه بوه وجوود 8] ابودییماجرای بازسوازی کواهش 

را  هواآن تووانیموهمبستگی طیفی بین باندهای یک تصویر ابرطیفوی 
، دسوتهبانودهای قورار گرفتوه در هور  کوهیطوربوهنموود،  یبنددسوته

ه [. بنابراین، ما در این مقال7همبستگی باالیی با یکدیگر داشته باشند ]
را جهوت  یبنددسوته همراهبوهمکوانی -روش حسگری فشورده طیفوی

ایجواد  علتبوهکوه  میینموایموابرطیفی پیشونهاد تصاویر  یسازفشرده
، موجب افزایش سرعت اجرای بازسازی هادستهقابلیت پردازش موازی 

 خواهد شد. 
یک فرایند خطی است، بازسازی  یسازفشردهفرایند  کهیدرحال

کی از این یی مشاهدات یک فرایند غیرخطی است. سیگنال اصلی از رو
بودن سیگنال در یک ک است که با استفاده از تن کینرم، روش هاروش

در مسائل بازسازی تصویر، [. 4] آوردیمحوزه، پاسخ مسئله را به دست 
و  هالبهبهتر حفظ کردن  علتبه( TV) 7تغییرات کلی کنندهمیتنظ

عمل  یمؤثرتر صورتبه کینرم نسبت به روشتصویر  یهاکناره
در مسائل بازسازی تصاویر ابرطیفی نیز با  TV[. روش 6] کندیم

مورد استفاده در  TV[. روش 2موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است ]
مکانی  مکانی است که به علت تغییرات کم TV کنندهمیتنظ[ 6]

، طیف تصاویر تصاویر ابرطیفی مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی
آن  است و گرادیان موجطول برحسبهموار  یاتکهابرطیفی، تابعی 

یفی تصاویر ک خواهد بود. بنابراین، با توجه به هموار بودن طتن
 کنندهمیتنظمکانی این تصاویر، ما در این مقاله  ابرطیفی و تغییرات کم

TV میینمایممکانی را پیشنهاد -طیفی. 
اصول زیر است: در بخش دوم  شرحبهقاله ادامه این م یدهسازمان

 صورتبهحسگری فشرده را  اصولسنجش از دور و در بخش سوم 
-روش حسگری فشرده طیفی چهارم. در بخش میکنیمبیان مختصر 

 پنجم. در بخش میکنیمپیشنهادی را مطرح  یبنددستهمکانی با 
به  ششم. بخش میینمایممکانی پیشنهادی را معرفی -طیفی TVروش 
 اختصاص دارند. یریگجهینتو بخش آخر نیز به  هاشیآزمانتایج 

 بر سنجش از دور یامقدمه -2
اطالعات از سطح زمین بدون تماس  یآورجمعسنجش از دور علم 

سنجش از دور، انرژی  یهاسامانهفیزیکی مستقیم با آن است. 
مقداری . ندینمایمالکترومغناطیسی بازتابیده از سطح زمین را دریافت 

از نور خورشید، پس از برخورد با سطح زمین منعکس شده و توسط 
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[. نور سفید دریافتی توسط 3] شودیمحسگرهای ماهواره جذب 
. این طیف، شودیمماهواره با عبور از یک منشور به طیف خود تجزیه 

مختلف نشان  یهاموجطولدر حقیقت میزان بازتاب هر پیکسل را در 
ناسا ضرایب انعکاس را در  سنجفیطنمونه،  عنوانبه[. 64] دهدیم

باند  887نانومتر در  64میکرومتر با وضوح  7/8/. تا 7 یهاموجطول
 𝑝[. در حقیقت، هر پیکسل برداری به طول 9] کندیمطیفی ثبت 

مثال  عنوانبهتعداد باندهای طیفی است.  دهندهنشان 𝑝خواهد بود که 
 خواهد بود. 887رابر ب 𝑝ناسا،  سنجفیطدر مورد 

با فرض اینکه هر پیکسل یک تصویر ابرطیفی از تعداد اندکی ماده 
تشکیل شده باشد، تغییرات مکانی کم یک فرض منطقی و قابل قبول 

نشان داده  6که در شکل  طورهمانبرای این تصاویر است. از طرفی، 
مختلف  یهاکسلیپمیزان انعکاس که  شودیمشده است، مشاهده 

هموار است، پس تغییرات  یاتکهتابعی  صورتبه موجطول سببرح
انعکاس سه پیکسل  6نیز کم خواهد بود. در شکل  هاکسلیپطیفی 

مختلف شامل یک پیکسل خالص برای آب، یک پیکسل مرکب از 
 برحسبسوم مرکب از خاک و پوشش گیاهی سنگ و خاک و پیکسل 

ضریب  هاآنکه در  ییهاموجطولنمایش داده شده است.  موجطول
 هاآنهستند که نور انعکاسی در  ییهاموجطولانعکاس صفر است، 

 توسط آب جذب شده است.
 

 
اثرات طیفی سه  همراهبهمایش شماتیک یک تصویر ابرطیفی : ن1شکل 

 [.11پیکسل آن ]

 حسگری فشرده  بر اصول یامقدمه -3

جدید یک چارچوب  عنوانبهاخیر، حسگری فشرده  یهاسالدر 
توجه زیادی را به خود جلب نموده است. مدل باند محدود  یبردارنمونه

ک در حسگری کالسیک با مدل تن نایکوئیست یبردارنمونهدر قضیه 
𝒙. فرض کنید [8] فشرده جایگزین شده است ∈ ℝ𝑛  سیگنال مطلوب

𝚿 باشد و ∈ ℝ𝑛×𝑛 یک ماتریس پایه اورتونرمال باشد، یعنی𝚿
𝑇

𝚿 = 𝐼 

𝚿ماتریس واحد یا همانی و  𝐼ه ک
𝑇  ترانهاده ماتریس𝚿  است. اگر𝜽 =

𝚿
𝑇

𝒙  تنها دارای𝑘 ≪ 𝑛  ،ضریب مخالف صفر باشد𝜽 ∈ ℝ𝑛  نمایش

مشابه،  طوربه. نامندیمک تن-𝑘را  𝒙شود و بردار نامیده می 𝒙ک تن
ایش را بر اساس اندازه مرتب نماییم، نم 𝜽ضرایب بردار  کهیدرصورت
نمایی است،  صورتبهمعنای کاهش سریع اندازه ضرایب به  ریپذفشرده
|𝜽(𝑖)|یعنی  < 𝐶𝑖−1/𝑝  برای یک𝐶 < 𝑝و  ∞ ≤ .|که  1 تابع قدر  |

-𝑠را  𝜽است. در این مورد بردار  𝜽م بردار ا𝑖مولفه  𝜽(𝑖)مطلق و 
𝑠که  مینامیم 𝚿در  ریپذفشرده =

1

𝑝
−

1

2
 توانیمرا چنین بردارهایی . 

ضریب  𝑘با استفاده از کدینگ تبدیل فشرده نمود، به این صورت که 
 و بردار حاصل را با میکنیمبزرگ را نگه داشته و بقیه ضرایب را صفر 

𝜽𝑘 و اساس  شودیمک نامیده . این فرآیند تقریب تنمیدهیمن نشا
یگنال بودن س ریپذفشردهک یا کدینگ تبدیلی است که از تن یهاروش

 .MP3 [68]و  JPEG ،JPEG2000 ،MPEGمانند  کنندیماستفاده 

مبتنی بر کدینگ تبدیل  یسازفشرده یهاروش جهت استفاده از
دیجیتال در یک حافظه ذخیره و  صورتبهباید کل تصویر  JPEGمانند 

مانند سنجش از دور که  ییهاسامانهانجام شود. در  یسازفشردهسپس 
هزینه  ییهاروشحافظه وجود دارد، چنین محدودیت  هاآندر 

یک مشکل اساسی  عنوانبهکه  محاسباتی و حافظه زیادی نیاز دارند
 [.69] دیآیمبه شمار  یسازفشردهبرای 

نظریه حسگری فشرده این مشکل را برطرف نموده است. به این 
انجام  زمانهم صورتبه یسازفشردهو  یبردارنمونهمل صورت که ع

تصویر  یسازرهیذخنیازی به  یسازفشردهو جهت انجام  شوندیم
 دیجیتال وجود ندارد. صورتبه

 یانقطهضرب  صورتبهاز لحاظ ریاضیاتی  حسگری فشردهفرآیند 
𝚽 یریگاندازه سیماترسطرهای  ∈ ℝ𝑚×𝑛 (𝑚 < 𝑛 در سیگنال اصلی )

𝒙 ∈ ℝ𝑛  [، یعنی داریم:4] شودیمتعریف 
 

(6) 𝒚 = 𝚽𝒙 = 𝚽𝚿𝜽 = 𝑨𝜽 

𝒚که  ∈ ℝ𝑚  ،بردار مشاهدات𝚿 ∈ ℝ𝑛×𝑛 ک، ماتریس پایه تن𝜽 ∈ ℝ𝑛 

𝐀ک و تن-𝑘بردار  ∈ ℝ𝑚×𝑛  .کهیدرصورتماتریس حسگری است 

نیز اضافه شود، خواهیم  سامانه یسازمدلو  یریگاندازهخطای ناشی از 

 داشت:

(8) 𝒚 = 𝚽𝒙 + 𝒆 = 𝚽𝚿𝜽 + 𝒆 = 𝑨𝜽 + 𝒆 

𝒚 که ∈ ℝ𝑚 اهدات نویزی است وبردار مش 𝒆 ∈ ℝ𝑚 نویز  صورتبه

مسئله . شودیممدل  𝜎2وسی سفید با متوسط صفر و واریانس اگ

است و  8یک مسئله فرومعین 𝒚از مشاهدات نویزی  𝒙بازسازی سیگنال 

آوردن پاسخ یکتای  دستبهپاسخ است. بنابراین، جهت  تینهایبدارای 

ت که در اکثر مقاال استفاده نمود دهکننمیتنظمسئله فوق، باید از یک 

 [.6]شودیماستفاده  کینرم کنندهمیتنظحسگری فشرده از 

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

 

(9) �̂� = 𝑎𝑟𝑔 min
𝜽

‖𝜽‖1    𝑠. 𝑡.   ‖𝚽𝚿𝜽 − 𝒚‖2 ≤ 𝜖 
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𝜽‖1‖که  = ∑ |𝜃𝑖|𝑛
𝑖=1 ،‖𝒙‖2 = (∑ 𝑥2(𝑖)𝑛

𝑖=1 رم دو یا نرم ن 1/2(

𝜖اقلیدسی و  = ‖𝒆‖2  پارامتر مربوط به توان نویز است. پس از حل

�̂�را از رابطه �̂�  توانیم �̂� فوق و یافتن یسازنهیبهمسئله  = 𝚿�̂�  

 دارد( نام BP) 9یا پیگیری پایه کینرم یسازحداقلیافت. روش فوق، 

[4]. 

مکانی -حسگری فشرده طیفیروش پیشنهادی  -4

 طیفی دسته بندیتصاویر ابرطیفی با 

از نواحی با مساحت بسیار باال تصویربرداری  حسگرهای ابرطیفی معمواًل
، بنابراین هر پیکسل یک تصویر ابرطیفی دارای مساحت بسیار کنندیم

از تعداد کمی  هاکسلیپزیادی خواهد بود. همچنین، هر یک از این 
یک  یهاکسلیپ، بنابراین همبستگی زیادی بین اندشدهماده تشکیل 

تصویر ابرطیفی وجود خواهد داشت که به آن همبستگی مکانی 
[. از طرفی، تصاویر ابرطیفی میزان نور منعکس شده از 6] ندیگویم

)باند طیفی( باریک و  موجطولنقاط مختلف سطح زمین را در صدها 
. چون میزان انعکاس در باندهای طیفی مجاور کنندیممجاور ثبت 

اختالف اندکی با یکدیگر دارند، بنابراین میان باندهای طیفی نیز 
[. 8] ندیگویمهمبستگی باالیی وجود دارد که به آن همبستگی طیفی 

ماتریس ضرایب همبستگی بین باندهای طیفی  8، شکل مثالعنوانبه
 [.7] دهدیمد طیفی را نمایش بان 636یک تصویر ابرطیفی با 

 

 
. سفید یسیدواشنگتن  191×191ماتریس ضریب همبستگی  :2شکل 

 [.4] دهندیمرا نمایش  0و سیاه   1±
 

( 11تا  6)یعنی باندهای  𝑆1در ناحیه  قرارگرفتهباندهای 
را در یک گروه قرار  هاآن توانیمهمبستگی زیادی با یکدیگر دارند و 

 𝑆4و  𝑆2 ،𝑆3لب در مورد باندهای قرار گرفته در نواحی داد. همین مط
باندهای طیفی این تصویر ابرطیفی را در  توانیمنیز صادق است. پس 

با یکدیگر  دستهتعداد باندهای هر  کهیطوربهقرار داد  دستهگروه یا  7
غیریکنواخت نامیده  یبنددسته، یبنددستهمتفاوت است. این نحوه 

 یبنددسته، یبنددستهرم جایگزین ساده برای این نوع . یک فودشیم
. ردیگیمقرار  دستهیکنواخت است که تعداد یکسانی باند طیفی در هر 

همبستگی بین  توانیمتصویر ابرطیفی در دسترس باشد،  کهیدرصورت
غیریکنواخت  صورتبهحاسبه نمود و باندهای طیفی را باندها را م

صریح در  صورتبهتصویر ابرطیفی  کهیدرصورتما کرد، ا یبنددسته
 یبنددستهیکنواخت  صورتبهدسترس نباشد، باندهای طیفی را 

طیفی و  یهایهمبستگ[. ما در این مقاله با استفاده از 7] میینمایم
 یبنددستهمکانی موجود در تصاویر ابرطیفی و همچنین قابلیت 

 نامبهفشرده جدید  ، یک روش حسگریباندهای طیفی این تصاویر
طیفی پیشنهاد  یبنددسته همراهبهمکانی -حسگری فشرده طیفی

 .میکنیم
𝑿تصویر ابرطیفی  = [𝒙1, 𝒙2, … , 𝒙𝑝] ∈ ℝ𝑛×𝑝  که دارای𝑛 

این ماتریس  یهاستونباند طیفی است را در نظر بگیرید.  𝑝پیکسل و 
ف است. اندهای طیفی مختلدر ب یدوبعدنمایانگر یک تصویر 

𝒙این ماتریس را زیر هم قرار دهیم، یعنی:  یهاستون کهیدرصورت =

𝑣𝑒𝑐(𝑿) ∈ ℝ𝑁  که𝑁 = 𝑛 × 𝑝  ،برداری تصویر ابرطیفی  فرمبهاست
 صورتبه دسته 𝑙باند طیفی این تصویر را به  𝑝دست خواهیم یافت. 

. در این صورت تعداد باندهای طیفی قرار میینمایمیکنواخت تقسیم 
 برابر است با: دستهفته در هر گر
(7) 𝑝𝑖 =

𝑝

𝑙
 ,      𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑙 

 

𝑝1که  = 𝑝2 = ⋯ = 𝑝𝑙 = �̅�  و�̅�  است. دستهتعداد باندهای طیفی هر 
مکانی یک تصویر ابرطیفی -طیفی جهت انجام حسگری فشرده

ستفاده زیر ا یریگاندازهباندهای طیفی، از ماتریس  یبنددسته همراهبه
 :میینمایم
 

(1) 
𝑨 = [

𝑨1 0 … 0
0
⋮

⋱
⋮
0

0 … 0 𝑨𝑙

] ∈ ℝ𝑀×𝑁 

 

𝑨𝑖که  ∈ ℝ𝑀𝑖×𝑁𝑖 (𝑀𝑖 ≪ 𝑁𝑖 دسته یریگاندازه( ماتریس 𝑖م، ا𝑁  تعداد
 𝑀𝑖است. همچنین  هایریگاندازهتعداد کل  𝑀و  𝒙بردار  یهامولفه

برابر است،  هادستهم است که با سایر ا𝑖 دسته یهایریگاندازهتعداد 
 یعنی:

 

(1) 𝑀1 = 𝑀2 = ⋯ = 𝑀𝑙 = �̅� 
 

𝑀پس خواهیم داشت:  = 𝑙 × �̅�:از طرفی داریم . 
 

(4) 𝑁𝑖 = 𝑛 × 𝑝𝑖 = 𝑛 × �̅� = �̅�,     𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑙 
 

 یریگاندازهماتریس  جهیدرنتم است. ا𝑖 دسته یهامولفهتعداد  𝑁𝑖که 

�̅�دارای ابعاد  دستهبرای هر  × �̅�  خواهد شد که�̅� ≪ �̅� .است 

در  یدوبعدبیانگر یک تصویر  𝑿ماتریس  یهاستونهر یک از 
قابل  دسته 𝑙با روش یکنواخت به  که باشندیمباندهای طیفی مختلف 

 :هستند یبندمیتقس
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(2) 𝑿 = [�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑙] 
 

𝑿که  ∈ ℝ𝑛×𝑝  تصویر ابرطیفی و�̅�𝑖 ∈ ℝ𝑛×�̅�  دستهتصویر ابرطیفی در 
𝑖ماتریس یهاستونم است. با زیر هم قرار دادن ا �̅�𝑖  :خواهیم داشت

�̅�𝑖 = 𝑣𝑒𝑐(�̅�𝑖) ∈ ℝ�̅� دهد:که نتیجه می 
 

(3) �̅� = [�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑙] 
 

�̅�که  ∈ ℝ�̅�×𝑙 یریگاندازهعمال ماتریس است. با ا 𝑨𝑖 ∈ ℝ�̅�×�̅�  به
 ام داریم:𝑖 دسته

 

(64) �̅�𝑖 = 𝑨𝑖�̅�𝑖      , 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑙 
 

�̅�𝑖که  ∈ ℝ�̅�  دستهبردار مشاهدات مربوط به 𝑖بنابراین،  م است.ا
 خواهیم داشت:

 

(66) �̅� = [�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑙] 
 

�̅�که  ∈ ℝ�̅�×𝑙  این ماتریس  یهاستوناست. با زیر هم قرار دادن
𝒚خواهیم داشت:  = 𝑣𝑒𝑐(�̅�) ∈ ℝ𝑀 .با ضرب  توانیم، گریدانیببه

به  𝒙رم برداری تصویر ابرطیفی یعنی بردار در ف 𝑨 یریگاندازهماتریس 
 دست یافت. یعنی داریم: 𝒚بردار مشاهدات 

 

(68) 𝒚 = 𝑨𝒙 
 

𝒚که  ∈ ℝ𝑀  ،بردار مشاهدات𝑨 ∈ ℝ𝑀×𝑁  یریگاندازهماتریس ،𝒙 ∈

ℝ𝑁 نویز نیز در نظر  کهیدرصورترم برداری است. فی در فتصویر ابرطی
 گرفته شود، خواهیم داشت:

 

(69) 𝒚 = 𝑨𝒙 + 𝒆 
 

𝒚  که ∈ ℝ𝑀  بردار مشاهدات نویزی و𝒆 ∈ ℝ𝑀 وسی ابردار نویز گ
 است. 𝜎2سفید با واریانس 

از  𝒙بیان شد، مسئله بازسازی سیگنال  سومکه در بخش  طورهمان   
پاسخ  تینهایباست و دارای  یک مسئله فرومعین 𝒚مشاهدات نویزی 

آوردن پاسخ یکتای مسئله فوق، باید از  دستبهاست. بنابراین، جهت 
 کنندهمیتنظاستفاده نمود که ما در این مقاله از  کنندهمیتنظیک 

مکانی جهت بازیابی سیگنال اصلی استفاده -تغییرات کلی طیفی
 .میینمایم

-تغییرات کلی طیفی کنندهمیتنظروش پیشنهادی  -5

 مکانی 

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

. جهت بازسازی سیگنال میینمایمتصاویر پیشنهاد جهت بازسازی این 
 زیر باید حل شود: یسازنهیبهاصلی از روی سیگنال فشرده، مسئله 

 

(67) �̂� = 𝑎𝑟𝑔 min
𝒙

‖𝒙‖𝑇𝑉      𝑠. 𝑡.   ‖𝑨𝒙 − 𝒚‖2 ≤ 𝜖 
 

𝒙که  ∈ ℝ𝑁  ،سیگنال اصلی𝑨 ∈ ℝ𝑀×𝑁  یریگاندازهماتریس ،𝒚 ∈ ℝ𝑀 
𝜖دات نویزی، بردار مشاه = ‖𝒆‖2  ،توان نویز‖𝒙‖2 = (∑ 𝑥𝑖

2𝑁
𝑖=1 )1 2⁄ 

 :شودیمزیر تعریف  صورتبهاست که  TVرم ن 𝒙‖𝑇𝑉‖رم اقلیدسی و ن
 
 

(61) ‖𝒙‖𝑇𝑉 = ‖𝑫𝑉𝒙‖1 + ‖𝑫𝐻𝒙‖1 + ‖𝑫𝐹𝒙‖1 
 

𝑫𝑉که  ∈ ℝ𝑁×𝑁 ،𝑫𝐻 ∈ ℝ𝑁×𝑁  و𝑫𝐹 ∈ ℝ𝑁×𝑁 عملگرهای  بیترتبه
 بیترتبهگرادیان گسسته عمودی، افقی و فرکانسی هستند که 

تصویر ابرطیفی را  یهاکسلیپعمودی، افقی و فرکانسی  یهاتفاضل
𝒂‖1‖و  کنندیمفراهم  = ∑|𝑎𝑖| .در حقیقت، روش پیشنهادی  است

که همان جمله  دارد ترشیب [6]یک عملگر گرادیان گسسته نسبت به 
 .باشدیم( 61آخر رابطه )

 یبنددستهو  𝑨 یریگاندازهبا توجه به ساختار بلوکی قطری ماتریس    
مسئله مشابه با ابعاد  𝑙فوق را به  یسازنهیبهمسئله  توانیم، شدهانجام

موازی هستند. بنابراین،  صورتبهتبدیل نمود که قابل حل  ترنییپا
 زیر حل شود: یسازنهیبهمسئله م باید ا𝑖 دستهبرای 

 

(61) �̅��̂� = 𝑎𝑟𝑔 min
�̅�𝑖

‖�̅�𝑖‖𝑇𝑉   𝑠. 𝑡.  ‖𝑨𝑖�̅�𝑖 − �̅�𝑖‖2 ≤ 𝜖�̅�   ,

𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑙 
 

�̅�𝑖که  ∈ ℝ�̅�  دستهتصویر ابرطیفی در 𝑖م، ا𝑨𝑖 ∈ ℝ�̅�×�̅�  ماتریس
�̅�𝑖، ما𝑖 دسته یریگاندازه ∈ ℝ�̅�  دستهبردار مشاهدات نویزی 𝑖م، ا

𝜖�̅� = ‖�̅�𝑖‖2  دستهتوان نویز 𝑖است که  ما�̅�𝑖 ∈ ℝ�̅�  دستهنویز 𝑖ما 
 :دیآیم دستبه 𝒆زیر از بردار  صورتبه
(64) 

𝒆 = [
�̅�1

⋮
�̅�𝑙

] ∈ ℝ𝑀 

 

 :شودیمزیر تعریف  صورتبه ما𝑖 دستهبرای  TVرم از طرفی، ن
 

(62) ‖�̅�𝑖‖𝑇𝑉 = ‖�̅�𝑉�̅�𝑖‖1 + ‖�̅�𝐻�̅�𝑖‖1 + ‖�̅�𝐹�̅�𝑖‖1 
 

�̅�𝑉که  ∈ ℝ�̅�×�̅� ،�̅�𝐻 ∈ ℝ�̅�×�̅�  و�̅�𝐹 ∈ ℝ�̅�×�̅�  عملگرهای گرادیان
 یهاتفاضل بیترتبهستند که فرکانسی ه گسسته عمودی، افقی و

م فراهم ا𝑖 دستهتصویر را در  یهاکسلیپعمودی، افقی و فرکانسی 
𝒂‖1‖و  کنندیم = ∑|𝑎𝑖| .است 

مشابه فوق وجود  یسازنهیبهمسئله  𝑙زیادی جهت حل  یهاروش   
ما در این مقاله که کPANCS 11و وADMM 10مانند  ییهاروشدارد. 

 .میینمایم[ استفاده 6] PANCSاز روش 
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 روش پیشنهادی اگرامیدبلوک: 3شکل 

 
که  طورهمان. دهدیمروش پیشنهادی را نشان  اگرامیدبلوک ،9شکل 

پیداست، در فرستنده، باندهای طیفی تصویر ابرطیفی پس از  9از شکل 
مکانی پیشنهادی فشرده -حسگری طیفی یهاسیماتر، با یبنددسته

ندهای طیفی هر دسته در گیرنده با استفاده از روش . سپس، باشوندیم
 .شوندیممکانی پیشنهادی، بازسازی -طیفی TV کنندهمیتنظ

 یسازهیشبنتایج  -6

و  کینرم یهاروشقایسه روش پیشنهادی با در این بخش از مقاله به م
متلب نسخه  افزارنرمدر  هایسازهیشب. میپردازیم  PANCSالگوریتم 

 یاهسته 2گیگابایت و پردازنده  61پیوتر خانگی با حافظه در کام 2.6
 یهاروشبه انجام رسیده است. جهت مقایسه روش پیشنهادی با 

( و زمان PSNR) 12پیشین، از دو معیار ماکزیمم نسبت سیگنال به نویز
مورد استفاده در این  PSNRاجرای بازسازی استفاده خواهیم نمود. 

 :شودیم مقاله از رابطه زیر محاسبه
(63) 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 log10

(𝑚𝑎𝑥 (𝒙))2

𝑚𝑠𝑒
 

 

میانگین مربع  𝒙 ،𝑚𝑠𝑒بردار  یهامولفهحداکثر اندازه  𝑚𝑎𝑥 (𝒙) که
 :شودیمزیر تعریف  صورتبهو [ 9]نام دارد  13خطا

(84) 
𝑚𝑠𝑒 =

‖𝒙 − �̂�‖2

‖𝒙‖2  

 

𝒙که  ∈ ℝ𝑁  سیگنال اصلی و�̂� ∈ ℝ𝑁  و شدهیبازسازسیگنال ‖𝒙‖2 
در  شدهفیتعر PSNRتوان سیگنال یا تصویر است. در این صورت 

 نیز  14یبردارنمونه[. نرخ 9] شودیمنرمالیزه نامیده  PSNRرابطه فوق 

 
به طول بردار سیگنال اصلی تعریف  هایریگاندازهنسبت تعداد  صورتبه
 [، یعنی:6] شودیم
(86) 𝑆𝑅 = 𝑀 𝑁⁄  
 

طول بردار سیگنال اصلی است. تصویر  𝑁و  هایریگاندازهتعداد  𝑀که 
توسط  شدهگرفتهابرطیفی یک تصویر  هایسازهیشبمورد استفاده در 

[ است. این تصویر دارای 66از منطقه سالیناس ] AVIRISماهواره 
باند آن توسط آب جذب شده است، پس  84باند طیفی است که  887

847𝑝داریم:  است که با   168×864ابعاد تصویر مذکور  .=
 . میانمودهتبدیل  61×61از آن، به یک تصویر با ابعاد  یبرداررنمونهیز

 دارای ابعاد یسازهیشببنابراین تصویر ابرطیفی مورد استفاده در 
مورد استفاده در  یریگاندازهاست. ماتریس  61×61×847

صریح  صورتبهاست که [ 67در ] شدهفیتعر، ماتریس هایسازهیشب
 یهاسیماتراز سایر  ساخته شده و در حافظه ذخیره شده است.

هر  [ اشاره کرد.61به مقاله ] توانیمیقینی مورد استفاده  یریگاندازه
 PSNRمقدار  نیترشیبو  نیترکممرتبه تکرار شده است، از  4آزمایش 

ته شده متوسط گرف آمدهدستبه PSNRشده و بین مقادیر  نظرصرف
 است.

 

 هادستهمقایسه اندازه مختلف  -6-1
برای  دستهمقدار مختلف اندازه  64نرمالیزه را به ازای  PSNR ،7شکل 

 عنوانبه. دهدیممنطقه سالیناس نمایش  از شدهگرفتهویر ابرطیفی تص

64𝑙مثال،  68𝑝𝑙دارای  دستهاست که هر  دسته 64 یمعنبه = =
𝑝

𝑙
= 

6𝑙باند طیفی و   گریدعبارتبهاست،  یبنددستهعدم اجرای  یمعنبه =
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 طورهمانقرار دارند.  دستهدر این حالت، تمامی باندهای طیفی در یک 
 یبردارنمونه یهانرخدر  PSNRمقدار  نیترشیب، شودیمکه مشاهده 

6𝑙مختلف مربوط به   PSNRدارای  ترشیب یهادستهاست و تعداد  =
 هستند. یترکم

، تنها همبستگی باندهای طیفی یبنددسته، با انجام قتیدرحق
انجام  یبنددسته. در حالتی که شودیمهمان دسته در نظر گرفته 

6𝑙نشود )یعنی  ، تمامی باندها در یک دسته قرار گریدعبارتبه( یا =
نظر گرفته شده و تمامی گیرند، همبستگی تمامی باندهای طیفی در 

، پس انتظار شوندیما یکدیگر بازسازی و ب زمانهم صورتبهباندها 
نیز این موضوع  7باشد که شکل  PSNRمقدار  نیترشیبدارای  رودیم

 .کندیمرا تصدیق 

 
و  یبردارنمونهنرخ  برحسبماکزیمم نسبت سیگنال به نویز  :4شکل 

 .متفاوت یهادستهتعداد  یازابه

 
دهای طیفی قرار گرفته ، تعداد بانهادستهیعنی تعداد  𝑙 با افزایش      

، تعداد باندهایی که جهیدرنت، ابدییم( کاهش 𝑝𝑙)یعنی  دستهدر هر 
 جهیدرنت، ابدییمافزایش  شوندیممستقل از یکدیگر بازسازی  صورتبه

که با افزایش  دهدیمنشان  7کاهش خواهد یافت. شکل  PSNRمقدار 
𝑙  مقدارPSNR  847وط به مقدار مرب نیترکم. ابدییمکاهش𝑙 = 𝑝 = 

مستقل بازسازی  صورتبهحالتی که تمامی باندهای طیفی  است، یعنی
 .شودینمو همبستگی طیفی در نظر گرفته  شوندیم

 یهایریگاندازهافزایش تعداد  یمعنبهکه  یبردارنمونهافزایش نرخ    
𝑀  ر ، منجاستافزایش تعداد معادالت نسبت به مجهوالت  یعبارتبهیا

خواهد شد که  PSNRافزایش  جهیدرنتهش میانگین مربع خطا و به کا
 .شودیممالحظه  7این امر در شکل 

 یهادستهزمان اجرای بازسازی هر باند طیفی را برای اندازه  1شکل    
که از این  طورهمان. دهدیمنمایش  یبردارنمونهنرخ  برحسبمتفاوت 

. ابدییمکاهش  𝑙شکل پیداست، زمان اجرای بازسازی با افزایش 
مختلف،  یهادستهدر  قرارگرفتهبازسازی باندهای طیفی  ازآنجاکه

 هادسته، با افزایش تعداد شودیمموازی با یکدیگر انجام  صورتبه

 1سرعت بازسازی کل تصویر افزایش خواهد یافت که این امر در شکل 
 .شودیممشاهده 

دف، کیفیت اگر ه شودیممشاهده  1و  7 یهاشکلبا توجه به 
6𝑙تصویر بازسازی شده باشد،   نیترشیبمناسب است، چون دارای  =

هدف، باال بودن سرعت اجرای  کهیدرصورتاست و  PSNRمقدار 
𝑙الگوریتم باشد،  = 𝑝  زمان  نیترکممناسب خواهد بود، چون دارای

اجرای بازسازی است. پس ما در مواردی که سرعت اجرای بازسازی 
 .میینمایماستفاده  یبنددستهاز  حائز اهمیت است،

 
نرخ  برحسبن اجرای بازسازی یک باند طیفی زما :5شکل 

 .متفاوت یهادستهو به ازای تعداد  یبردارنمونه
 

 یبنددستهارزیابی عملکرد روش پیشنهادی بدون اجرای  -6-2

برای  یبردارنمونهنرخ  برحسبرا  شدهزهینرمال PSNRمنحنی  1شکل 
و روش  PANCS، الگوریتم یبنددستهدی بدون اجرای روش پیشنها

روش  PSNRپیداست،  1که از شکل  طورهمان. دهدیمنمایش  کینرم
باالتر  بلیدس 3تا  1و  PANCSاز روش  بلیدس 9تا  1/6پیشنهادی 

 است. کینرماز روش 

 
برای  یبردارنمونهنرخ  برحسب شدهزهینرمال PSNRمنحنی  :6شکل 

و روش  PANCS، الگوریتم یبنددستهدی بدون اجرای روش پیشنها

 .کینرم
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𝑀مورد استفاده در روش پیشنهادی  یریگاندازهابعاد ماتریس  ×

𝑁 روش  یریگاندازهاز ابعاد ماتریس  تربزرگ، خیلیPANCS 𝑚 × 𝑛 

18887𝑁داریم:  6/4 یبردارنمونه، در نرخ نمونهعنوانبه، است = ،
1888𝑀 = ،811𝑛 𝑚و  = = جرای منحنی زمان ا 4. شکل 26

برای روش  یبردارنمونهنرخ  برحسببازسازی یک باند طیفی را 
 .دهدیمنمایش  کینرمو روش  PANCSپیشنهادی، الگوریتم 

 

 
نرخ  برحسبطیفی  : زمان اجرای بازسازی یک باند7شکل 

، الگوریتم یبنددستهبرای روش پیشنهادی بدون اجرای  یبردارنمونه

PANCS  کینرمروش و. 
 

که زمان اجرای بازسازی روش  شودیممشاهده  4از شکل 
که با توجه به باال  است PANCSبرابر الگوریتم  1تا  8/6پیشنهادی 

روش پیشنهادی قابل توجیه است.  یریگاندازهبودن ابعاد ماتریس 
برابری  8/6-1با افزایش  PSNRدر  بلیدس 1/6-9بنابراین، افزایش 

 ازسازی همراه است.زمان اجرای ب
 

مقایسه کیفیت بازسازی روش پیشنهادی بدون اجرای  -6-3

 PANCSبا الگوریتم  یبنددسته

روش پیشنهادی و  شدهیبازسازیسه کیفیت تصویر ابرطیفی جهت مقا
از منطقه سالیناس با  شدهگرفته، یک تصویر ابرطیفی PANCSروش 
در هر  یبردارنمونه . نرخ[66] میریگیمدر نظر  811×811×847ابعاد 

و  13، 82باندهای  RGBاست. در نمایش تصویر  6/4دو روش برابر با 
 .اندشدهانتخاب  682

مشخص است، روش پیشنهادی نسبت به  2که از شکل  طورهمان
تصویر را بهتر بازسازی نموده و به تصویر  یهالبه PANCSالگوریتم 

 18زی روش پیشنهادی است. البته زمان اجرای بازسا ترکینزداصلی 
 .استثانیهPANCS (88  )برابر الگوریتم  9ثانیه است که حدود 

 

 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

: مقایسه کیفیت بازسازی روش پیشنهادی بدون اجرای 8شکل 

الف( شکل اصلی ب( شکل  PANCSبا الگوریتم  یبنددسته

با روش  شدهیبازسازج( شکل  PANCSبا الگوریتم  شدهیبازساز

 یشنهادی.پ
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 یریگجهینت -7

 یبنددسته همراهبهمکانی -در این مقاله روش حسگری فشرده طیفی
تصاویر ابرطیفی پیشنهاد شد. جهت بازسازی تصویر  یسازفشردهجهت 

مکانی پیشنهاد -اصلی از روی مشاهدات یک روش تغییرات کلی طیفی
ه انجام مشاهده شد ک شدهانجام یهایسازهیشب بهباتوجهگردید. 

که  یطوربه شودیمموجب افزایش سرعت اجرای بازسازی  یبنددسته
مصادف با کاهش زمان اجرای بازسازی و نیز  هادستهافزایش تعداد 

در  یبنددستهخواهد شد. روش پیشنهادی بدون اجرای  PSNRکاهش 
دارای کیفیت بازسازی  PANCSو الگوریتم  کینرممقایسه با روش 

طیفی و مکانی موجب بهبود  یهایهمبستگستفاده از باالتری است. ا
عملکرد روش پیشنهادی شده است. زمان اجرای بازسازی روش 

 9تا  PANCS 1/6در مقایسه با الگوریتم  یبنددستهپیشنهادی بدون 
. بنابراین اگر هدف افزایش سرعت دهدیمبرابر افزایش را نشان 

استفاده نمود که موجب  یبنددستهاز  توانیمبازسازی 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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