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چکيده
آگاهي از سيستم خطوارههاي هر منطقه شامل گسلها و شکستگيها در مطالعات زمينشناسي ،هيدروژئولوژي و از همه مهمتر اکتشاف ذخاير
معدني مفيد است .بهطور معمول ،نقشه خطوارهها از دادههاي مکاني مانند عکسهاي هوايي و تصاوير ماهوارهاي استخراج ميشوند .با وجود آن که
استخراج بصري خطوارهها متداولترين روش است اما روشهاي خودکار تشخيص خطوارهها تا حدود زياد ميتواند خطاي کاربر را کاهش دهد و حتي
خطوارههايي را که با چشم به راحتي قابل تشخيص نيستند ،مشخص کند .بهترين نوع اين روشها ،آنهايي هستند که فيلترهاي بهبود لبه را با
الگوريتمهاي تشخيص خط تلفيق ميکنند .در اين مطالعه ،الگوريتم سادهاي ارائه شده که از يک اپراتور مشتق کلي با هسته گوسي به عنوان فيلتر
آشکارساز لبه و از تبديل رادون براي استخراج عوارض خطي در يک تصوير شبکهبندي شده بهره ميبرد .اين روش روي يک تصوير ساده اما با سطح
بااليي از نوفه بررسي شد که نتايج قابل قبولي ارائه کرد .روش پيشنهادي همچنين روي تصوير ماهواره لندست ( )TMاز فالت ماسهسنگي شکسته
شده در ايالت شمالي استراليا ،عکس هوايي رنگي از جنوب نوادا و يک عکس دستي با دوربين معمولي نيز پيادهسازي شد و نتايج آن با يک روش ديگر
مقايسه گرديد .نتايج روش پيشنهادي ،به تنهايي مويد کارا بودن و قابليت مؤثر آن در تشخيص خطواره است .مقايسه اين روش با يک روش مشابه
ديگر نشان ميدهد که با وجود داشتن الگوريتمي ساده و حجم کم محاسبات ،نتايج روش ارائه شده تا حدود زيادي قابل مقايسه با روشهاي پيچيده
است .البته ،نقطه ضعف اين روش در مشخص کردن خطوارههاي پيوسته و نقطه قوت آن در تعيين خطوارههاي غيرخطي است.
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همه اين موارد بيانگر آن است که خطوارهها عوارضي مبهم
هستند و تشخيص آنها در همه موارد به سهولت امکانپذير
نيست .تناژ رنگي در امتداد يک خطواره يکنواخت باقي ميماند،
اما ويژگيهاي لبه آن ممکن است متفاوت باشد .سه ويژگي
عمده خطوارهها عبارتند از .1 :در يک همسايگي کم ،يک طرف
خطواره تيرهتر از طرف ديگر است .2 ،واريانس تناژ رنگ در
عرض خطواره اغلب بيشتر از جهت امتداد آن است و  .3هر چند
ممکن است جهت خطواره عوض شود ،اما تغييرات پيکسلهايي
که در امتداد آن هستند کم و بيش با هم يکسان است[.]8
به طور کلي روشهاي استخراج خطوارهها از تصاوير ماهوارهاي
به سه دسته تقسيم ميشوند .1 :استخراج بصري :که در آن کاربر
با توجه به تجربه ،اطالعات زمينشناسي و برخي از روشهاي
پردازش تصوير ،محل خطوارهها را در تصوير به طور دستي
مشخص ميکند .اطالعات خطوارهها را ميتوان به صورت بصري،
با استفاده از روشهاي بهبود تصوير و يا فيلترهاي جهتي و غير
جهتي مانند آناليز مولفههاي اصلي ،الپالس و سوبل 1افزايش داد.
 .2استخراج نيمه خودکار :در پردازش تصاوير ديجيتال،
الگوريتمهاي مختلفي براي بهبود و آشکارسازي لبه وجود دارد.
از جمله آنها ميتوان به فيلترهاي استارت ،سوبل ،کني،2
فيلترهاي مورفولوژيکي و الگوريتم اديسون اشاره کرد] .[7در اين
گونه روشها ،کاربر پس از اعمال فيلترهاي مناسب از روش
استخراج بصري به تشخيص و استخراج خطوارهها ميپردازد.3 .
استخراج خودکار :در اين گونه روشها ،با استفاده از دنبال کردن
لبهها مانند جستجوي گراف[ ،]1الگوريتم رديابي قطعهاي[ ]11و
يا الگوريتم استخراج عارضه مانند تبديل هاف( 3يا تبديل
رادون ]11[ )1استفاده ميشود.
روشهاي استخراج بصري از جمله متداولترين روشهاي
تشخيص خطوارهها هستند[ .]12اما همواره خطاي کاربر امري
اجتنابناپذير است .براي کاهش اين خطا ،روشهاي استخراج
نيمهخودکار و خودکار ،کاربر را در تشخيص تمامي خطوارهها
هدايت ميکنند .در اين بين روشهايي که بر پايه تلفيقي از
فيلترهاي آشکارساز لبه و استخراج خودکار هستند ،بهترين
نتيجه را ارائه ميکنند[ .]12آرجياالس و ماورانتزا[ ]13با مقايسه
برخي از اين روشها بيان کردند که روشهاي تلفيقي بر پايه
تبديل هاف[ ]12بهترين عملکرد را در استخراج خطوارهها
داشتهاند.

 -4مقدمه
نقشه خطوارههاي منطقه اغلب با استفاده از الگوريتمهاي مناسب
از دادههاي مکاني استخراج ميشوند .اين نقشهها براي شناخت
عوارض زمينشناسي (گسلها) ،توپوگرافي (سيستم زهکشي) و
نيز خطوارههاي غير زمينشناسي (مرز زمينهاي کشاورزي و
ساختمآنها) استفاده ميشوند .شناخت خطوارهها بهمنظور
بررسي الگوهاي گسل فعال در مناطقي که داراي دسترسي
دشوار است ] ،[1مطالعه منابع آب[ ]2و نيز اکتشاف ذخاير
معدني[ ]3مفيد است.
تعاريف مختلفي براي خطواره وجود دارد .اولري و همکاران[]1
خطواره را اين چنين تعريف کردهاند :يک عارضه خطي ساده يا
پيچيده از سطح که اجزا آن در يک مسير مستقيم و يا اندکي
خميده قرار دارند .خطواره الگويي متفاوت از عارضههاي مجاور
دارد و به احتمال زياد نشاندهنده برخي از پديدههاي
زيرسطحي است .وودراف و همکاران [ ]5خطواره را عارضهاي
تعريف کردهاند که .1 :در تصوير سطح زمين قابل تشخيص است،
 .2خطي و پيوسته است .3 ،داراي ابتدا ،انتها و مرزهاي جانبي
مشخص است .1 ،نسبت طول به عرض بااليي دارد و از اين رو
داراي جهت مشخصي است و  .5مربوط به ساختارهاي زمين-
شناسي است .حريري [ ]6بيان کرد که خطواره عارضهاي خطي
است که در ميان پديدههاي قابل مشاهده در عکسهاي هوايي و
تصاوير ماهوارهاي بهصورت اشکال خطي ديده ميشود .خطوارهها
به صورت خطوط مستقيم يا منحني با طولهاي متفاوت ظاهر
ميشوند و اغلب مربوط به شکستگيها و مرزهاي سنگي هستند.
البته خطوارهها در برخي موارد در مطالعات زمينريختشناسي
نيز به کار ميروند که در اين صورت از اختالف رنگ آنها
استفاده ميشود .در يک تعريف جامعتر ،هونگ و همکاران []7
بيان کردند که خطواره از طريق موارد زير شناخته ميشود.1 :
درهها و رودها  .2سطح همتراز  .3تغييرات در تُن رنگ خاک .1
مناطق داراي پوشش گياهي  .5تغيير در نوع پوشش گياهي و
ارتفاع آن و  .6تغييرات سريع توپوگرافي .همه اين پديدهها
ممکن است در نتيجه عوارض ساختاري مانند چينها ،گسلها،
دسته درزهها ،شکستگيها يا ترکها ايجاد شده باشند .در برخي
از موارد ممکن است خطواره با عارضههايي مانند جادهها ،خطوط
لوله يا راه آهن اشتباه گرفته شوند.
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الگوريتم ارائه شده در اين مطالعه مشابه الگوريتم [ ]12است .از
جمله تفاوتهاي اين دو روش ميتوان به موارد زير اشاره کرد.1 :
استفاده از مشتق کلي تصوير در يک هسته گوسي 5که روشي
مناسب براي بهبود و آشکارسازي لبه در عکسهاي هوايي به
شمار ميرود .2 ،استفاده از تبديل رادون که بسيار شبيه تبديل
هاف است .3 ،استفاده از شبکهبندي (يا موزاييکسازي) تصوير
به جاي روش چند مقياسي .6اين کار باعث ميشود که به جاي
اجراي چند باره الگوريتم و تلفيق نتايج ،در يک بار اجراي برنامه
نتايج نهايي توليد شوند و نيز خطوارههاي غيرخطي بهتر
مشخص شوند و  .1الگوريتم بسيار ساده و حجم کم محاسبات.
در ادامه بحث ،ابتدا مباني روش پيشنهادي شرح داده شده و
سپس با معرفي الگوريتم ،ضمن مقايسه نتايج آن با روش[]12
نقاط قوت و ضعف آن بررسي شده است.

 -9-9تبديل رادون

تبديل رادون (که بسيار شبيه به تبديل هاف است) کاربردهاي
فراواني در علوم مختلف از جمله فيزيک ،ژئوفيزيک و الکترونيک
دارد .از جمله کاربردهاي آن در پردازش تصاوير ديجيتال تطبيق
الگو و تشخيص اشکال مختلف از تصوير است که در اين زمينه
بسيار شبيه به تبديل هاف عمل ميکند .با اين وجود ،روابط
تبديل رادون درک بهتري از مباني رياضي در اختيار مي-


گذارد[ .]17تبديل رادون ( )  ) h( 0 ,1 , 2يک تابع خط
( )  ) h( x, yدر حالت عمومي آن بهصورت زير تعريف ميشود
[:]18
()3

 -4-9مشتق گوسي

مار و هيلدرث[ ]11بيان کردند که تغييرات تصوير در يک لبه در
حوزههاي مختلفي اتفاق ميافتد .بنابراين يک فيلتر نرمکننده
بهينه مورد نياز است تا تغييرات را هم در حوزه مکان و هم در
حوزه فرکانس در نظر بگيرد .کني[ ]15يک اپراتور تشخيص لبه
بهينه براساس تقريبي از مشتق اول توسط تابع گوسي زير ارائه
کرد:
) ( x2  y2

()1

2 2



e

2

2

g ( x, y ) 

براي آشکارسازي لبه کافيست از تابع زير در يک هسته با اندازه
 n  nو در دو جهت مشتق گرفته شود (شکل  -1الف و ب) و سپس
اندازه آن در مرکز هسته محاسبه شود (شکل  -1ج) [:]16
2

()2

 

 

که در آن )?(  تابع دلتاي ديراک است .اين تابع براي تمامي
نقاطي که در معادله خط مورد نظر صدق ميکنند برابر يک و
براي بقيه نقاط صفر است[ .]12براي تابع خط
(  ،) 1 x  2 y  0تبديل رادون به وسيله پارامترهاي زير قابل
تعريف است:
()1
)( 0 , 1 ,  2 )  (c, k ,1
که در آن ) (k , cمعادل پارامترهاي معادله عمومي خط است.
همانطور که از روابط فوق استنباط ميشود ،تبديل رادون يک
خط را از فضاي متغيرها )  ( x, yبه فضاي پارامترها )(k , c
انتقال ميدهد .همان طور که در شکل  2مشاهده ميشود،
روشن است که يک نقطه در فضاي متغيرها )  ( p1, p2تشکيل
يک خط در فضاي پارامترها )  ( P1 , P2مي دهد و برعکس .يعني،
براي هر نقطه )  (lاز فضاي پارامترها يک خط ) (Lدر فضاي
متغيرها وجود دارد .نکته آن است که همه نقاطي که در فضاي
متغيرها روي يک خط واقع ميشوند )  ( P1...Pnدر فضاي
پارامترها يک دسته خطوط را تشکيل ميدهند که همگي از يک
نقطه مشترک )  (lميگذرند .مختصات محل نقطه تقاطع خطوط
در فضاي پارامترها )  (k1 , c1است که در واقع همان پارامترهاي
ناشناخته خط مورد نظر در فضاي متغيرها است.
تعريف ديگر خط که در بسياري از علوم مانند توموگرافي و نجوم
استفاده ميشود ،به فرم زير است:
()5
  x cos   y sin
که در اينجا پارامترهاي تبديل رادون )  (  , cos  , sinهستند:

 -9مباني روش

1

h( x, y ) ( 0  1 x   2 y )dxdy







h( 0 ,1 , 2 ) 

2

 g   g 
g      
 x   y 

شکل  :4اپراتور مشتق جهتي (الف و ب) و مشتق کلي (ج) با هسته گوسي
(مقدار سلولهاي سياه  1و سفيد  - 1است) [.]16

()6
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با توجه به اين رابطه ،هر نقطه از فضاي متغيرها تشکيل يک
منحني در فضاي پارامترها ميدهد.

ميشوند .پس از شبکهبندي ،براي بهبود و آشکارسازي هر چه
بيشتر لبهها از مشتق کلي تصوير با يک هسته گوسي استفاده
ميشود .البته بايد اشاره شود که چون الگوريتمهاي تشخيص لبه
فقط به مقدار رقومي سلولهاي تصوير در يک هسته يا پنجره
بستگي دارد ،ترتيب انجام اين دو مرحله مهم نيست.
مرحله تبديل رادون ،خود شامل سه زير مرحله است .اين زير
مراحل روي هر يک از شبکههاي تصوير پياده شده و در پايان،
مکان خطوط در آنها به دست ميآيد .از کنار هم قرار گرفتن
نتايج آنها ،تصوير کليه خطوارهها بازسازي ميشود .اين زير
مراحل عبارتند از .1 :تبديل رادون معادله خط .2 ،تعيين بيشينه
مقادير تصوير تبديل يافته و  .3تبديل رادون معکوس.

شکل  :9نمايش شماتيک تبديل رادون يک خط :الف -فضاي متغيرها ،ب-
فضاي پارامترها.

در مورد تبديل رادون يک تصوير گسسته با مقياس خاکستري
بايد اشاره کرد که مقدار عددي منحني (يا خط) متناظر با هر
سلول انتقال يافته از تصوير در فضاي پارامترها برابر مقدار آن
سلول است .همچنين ،فضاي پارامترها يک فضاي جمعکننده
مقادير است .اين به آن معناست که مقادير سلولها در نقاط
تقاطع منحني با يکديگر جمع ميشود .براي مثال ،چنانچه در
شکل ( -2الف) ارزش سلولهاي سياه رنگ را يک و سلولهاي
سفيد رنگ را صفر در نظر بگيريم ،مقدار هر خط تبديل يافته
(شکل  -2ب) برابر يک و مقدار نقطه تقاطع آنها )  (lبه علت
عبور دو خط برابر مجموع مقادير آنها يعني  2است .در اين
صورت مسئله تبديل رادون به مسئله پيدا کردن نقاط بيشينه
مقدار محلي در فضاي پارامترها کاهش مييابد[ .]12يافتن
بيشينه مقدار محلي[ ،]11الگوريتمهاي تکراري يافتن بيشينه
مقدار ،حذف شکل (خط) مربوطه[ ]12و استفاده از حد
آستانه[ ]21از جمله روشهايي هستند که در اين زمينه بهکار
گرفته ميشوند.
شکل  :9فلوچارت روش ارائه شده جهت تشخيص خطوارههاي تصوير
براساس تبديل رادون.

 -9معرفي روش
الگوريتم ارائه شده (شکل  )3براي تشخيص خودکار خطواره در
عکسهاي هوايي و تصاوير ماهوارهاي شامل دو مرحله اساسي
پيشپردازش و تبديل رادون است .در مرحله پيشپردازش ابتدا
تصوير توسط کاربر شبکهبندي ميشود .تعيين تعداد اين شبکهها
توسط کاربر اين امکان را فراهم ميآورد تا با توجه به هدف
مطالعه ،مقياس خطوارههاي مورد نظر تعيين شود .هر چه تعداد
شبکهها زيادتر باشد ،خطوارههايي با مقياس کوچکتر مشخص

در اين روش بيشينه مقادير تصوير تبديل يافته با تعيين يک حد
آستانه صورت ميگيرد .کم يا زياد در نظر گرفتن حد آستانه
تاثير مستقيم در نتايج نهايي دارد .اين مقدار بسته به کيفيت و
بزرگنمايي تصوير و ساختارهاي پيچيده موجود در آن از تصويري
به تصوير ديگر متفاوت است .در اين مقاله تعيين اين حدود به
صورت دستي و با نظر کاربر به روش آزمايش و خطا تنظيم مي-
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شود .ممکن است در مطالعات آتي اين مرحله نيز به طور خودکار
ارائه شود.
 -1نتايج
 -4-1دادههاي مصنوعي

در ابتدا و براي بررسي الگوريتم پيشنهادي ،از يک تصوير ساده
حاوي چند خط متقاطع در نظر گرفته شد .سپس به اين تصوير
نوفه تصادفي با مقداري بين صفر تا  %111بيشينه مقدار تصوير،
اضافه شد (شکل  )1تا ميزان کارايي آن در مقابل سطح بااليي از
نوفه سنجيده شود .اين تصوير به صورت  3×3شبکهبندي و با در
نظر گرفتن حد آستانه  %81براي تبديل رادون معکوس ،نتايج
مربوطه توليد شد (شکل  .)5همان گونه که در شکل مشاهده
ميشود ،اين روش تا حد زيادي توانسته تمامي خطوط موجود
در تصوير را مشخص کند .همچنين نکته قابل توجه کارايي روش
در مقابل سطح بااليي از نوفه است .دليل اين امر آن است که
نوفههاي تصادفي و عوارض ناپيوسته تحت تبديل رادون و در
فضاي پارامترها ،مقدار بيشينه محلي تشکيل نميدهند (شکل
 -2ب) .بنابراين با داشتن مقاديري کمتر از حد آستانه از نتايج
نهايي کنار گذاشته ميشوند.

شکل  :5نتايج روش ارائه شده براي تشخيص خطوارههاي موجود در شکل .1

 -9-1تصوير ماهوارهاي

در اين مطالعه براي مقايسه و ارزيابي روش پيشنهادي از تصوير
مرجع [( ]12ناحيه  )Aاستفاده شده است .اين تصوير ،بخشي از
تصوير ماهواره لندست ( )TMاز فالت ماسهسنگي شکسته شده
در ايالت شمالي استراليا است (شکل  .)6اين تصوير حاوي
خطوارههاي خطي و تا حدودي غيرخطي است .البته الزم به ذکر
است که چند مرحله پيشپردازشي براي بهبود کيفيت تصوير
روي آن توسط فيتون و کاکس انجام گرفته که در مرجع[]12
آمده است.

شکل  :1تصوير ساده حاوي چند خط متقاطع .به اين تصوير از صفر تا %111
نوفه تصادفي اضافه شده است.

شکل  :6تصوير ماهواره لندست ( )TMاز فالت ماسهسنگي شکسته شده در
ايالت شمالي استراليا [.]12
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امر يکي از ضعفهاي روش حاضر به شمار ميرود .اما بايد به اين
نکته اشاره کرد که شبکهبندي در مشخص کردن ساختارهاي
غيرخطي بسيار بهتر از روش چند مقياسي عمل نموده و آنها را
بهتر مشخص ميکند.
نتايج باال بيانگر کارا بودن الگوريتم حاضر در تعيين خودکار
خطوارهها است .اين روش به کاربر کمک ميکند تا خطوارههاي
موجود در تصوير را با دقت هر چه بيشتر شاسايي کند و خطاي
ديد را تا حداکثر ممکن کاهش دهد.

الگوريتم پيشنهادي روي اين تصوير پيادهسازي شد .البته همان
طور که در قبل نيز اشاره شد ،تعداد شبکهبندي و حد آستانه
مناسب توسط کاربر و فعالً با آزمايش و خطا تعيين ميشود .به
دليل ريز بودن شکستگيهاي موجود در اين تصوير ،تعداد
شبکههاي مناسب  11×11و حد آستانه بهينه  %11در نظر
گرفته شد .نتايج نهايي اين روش در شکل ( )7آمده است .اين
شکل (و مقايسه آن با شکل  )6نشان ميدهد که روش حاضر ،تا
حدود زيادي خطوارههاي موجود در تصوير را تشخيص داده و
محل آنها را مشخص کرده است.

شکل  :8نتايج روش [ ]12براي تعيين خطوارههاي تصوير شکل (.)6
شکل  :7نتايج الگوريتم ارائه شده در اين مطالعه جهت تشخيص خطوارههاي

 -9-1عکس هوايي

تصوير شکل (.)6

عکس هوايي حاضر از منطقه جنوب نوادا و به طور رنگي انتخاب
شده است (شکل  .)1در اين عکس خطوارههاي متنوعي از جمله
درزه ،شکستگي ،گسل ،اليهبندي و آبراهههاي بسياري ديده
ميشود .بعالوه ،وجود يک گسل امتداد لغز راستگرد نيز به
خوبي در وسط آن نمايان است .از آنجايي که اين روش بر پايه
اختالف و تغييرات ناگهاني رنگ (لبهها) استوار ميباشد ،به
راحتي قابل پيادهسازي بر روي عکسهاي رنگي است .اين کار
ممکن است به طرق مختلف صورت پذيرد ،اما يک انتخاب ساده
در نظر گرفتن يکي از طيفهاي قرمز ،سبز يا آبي و پيادهسازي
الگوريتم بر روي آن است .شکل  11نتايج روش حاضر در

از طرفي ،براي مقايسه اين نتايج با الگوريتم[ ،]12نتايج آن در
شکل  8آورده شده است .مقايسه اين دو نتيجه نشان ميدهد که
الگوريتم حاضر با وجود سادهتر بودن و حجم بسيار اندک
محاسبات اختالف فاحشي با نتايج[ ]12ندارد .هر دو روش
نسبت به ديگري در قسمتهايي از تصوير بهتر از ديگري عمل
کرده است .شبکهبندي تصوير در روش حاضر در مقابل چند
مقياسي عمل کردن روش[ ]12يکي از تفاوتهاي اين دو روش
است .همان گونه که در مقايسه نتايج ديده ميشود ،شبکهبندي
باعث از دست رفتن پيوستگي در خطوارههاي بلند ميشود و اين
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اي و عکسهاي هوايي ،عکسهايي که بهطور دستي و با دوربين-
هاي معمولي نيز از منطقه گرفته ميشوند ،توسط اين روش قابل
پردازش هستند .از اين رو ،يک عکس از دره موزاييک کاليفرنيا
انتخاب شده است (شکل  .)11در اين نيز خطوارههاي بسياري از
جمله درزه ،شکستگي ،گسل و اليهبندي ديده ميشود .شکل 12
نتايج پيادهسازي الگوريتم پيشنهادي روي اين عکس است.
همانطور که در اين شکل ديده ميشود ،اغلب خطوارههاي مهم
و غالب عکس تشخيص داده شدند .چون تشخيص خطواره در
اين روش برپايه تغييرات ناگهاني در رنگ است ،مرز سايه فرد
ايستاده در تصوير نيز به عنوان خطوارههايي مشخص شدهاند.

تشخيص خطوارههاي عکس هوايي شکل  1با اين رويکرد را
نشان ميدهد .همانطور که از اين شکل بر ميآيد ،اغلب
خطوارههاي مهم و غالب موجود در عکس هوايي که روند کلي
منطقه را نيز کنترل ميکنند ،مشخص شدهاند .همچنين گسل
امتداد لغز به خوبي تشخيص داده شده و رنگي بودن عکس نيز
مشکلي ايجاد نکرد .در واقع و در مرحله مقدماتي اکتشاف مواد
معدني يا هيدروکربنها و با وجود دادههاي با بزرگنمايي کم،
هدف چنين مطالعاتي تعيين روندهاي کلي و چگالي خطوارههاي
موجود در منطقه است که کنترل کننده کانيزايي يا تجمع
هيدروکربن به شمار ميآيند .با چنين فرضي ،ديده ميشود که
اهداف مورد نظر در اين نتايج به خوبي حاصل شدهاند.

شکل  :44عکس دستي با يک دوربين معمولي از دره موزاييک کاليفرنيا.
شکل  :2عکس هوايي از منطقه جنوب نوادا.

شکل  :49نتايج الگوريتم پيشنهادي روي عکس دستي با يک دوربين
معمولي در شکل .11
شکل  :40نتايج الگوريتم پيشنهادي روي عکس هوايي شکل .1

 -5نتيجه گيري
خطوارهها ،عوارض خطي هستند که به طور معمول در اثر وجود
گسلها ،شکستگيها ،اليهبندي يا سيستم زهکشي در عکسهاي
هوايي يا تصاوير ماهوارهاي ديده ميشوند .با وجود آن که

-1-1عکس دستي با دوربين معمولي

همان طور که در بخش معرفي نيز اشاره ،الگوريتم حاضر در واقع
مستقل از مقياس تصوير است .بنابراين عالوه بر تصاوير ماهواره-
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 اما،متداولترين روش تشخيص خطوارهها استخراج بصري است
 در.روشهاي خودکار تأثير بسزايي در کاهش خطاي کاربر دارند
 از يک اپراتور مشتق کلي با هسته گوسي براي،اين مطالعه
 اين کار باعث افزايش.آشکارسازي لبه استفاده شده است
.اختالف خطوارههاي تصوير نسبت به بقيه قسمتها ميشود
براي استخراج عوارض خطي تصوير از تبديل رادون استفاده شده
- الگوريتم ارائه شده در اين مطالعه بسيار سادهتر از روش.است
 با اين وجود نتايج آن روي دادههاي ساده.هاي معمول است
 براي.مصنوعي حتي با سطح بااليي از نوفه بسيار مناسب است
بررسي کارايي اين روش و مقايسه آن با روشهاي ديگر تصوير
.] در اين مطالعه نيز استفاده شد12[استفاده شده در مرجع
نتايج حاکي از قابل مقايسه بودن الگوريتم ارائه شده با روشهاي
 روش پيشنهادي روي يک عکس هوايي.پيچيده متداول است
 نتايج نشان دهنده.رنگي و يک عکس دستي نيز پيادهسازي شد
کارايي و قابليت مؤثر تشخيص مؤثر خطوارههاي اين تصاوير بوده
 البته بايد اشاره کرد که اين روش در مشخص کردن.است
] ضعيفتر عمل کرده12[ خطوارههاي پيوسته نسبت به روش
.حال آن که تعيين خطوارههاي غيرخطي از نقاط قوت آن است
بهعنوان کارهاي آتي پيشنهاد ميشود از روشهاي مؤثرتر بهبود
 همچنين به نظر ميرسد با به.و آشکارسازي لبه استفاده شود
کار بردن روشهايي کاراتر براي تعيين نقاط بيشينه محلي در
 براي رفع مشکل. نتايج اين روش بهبود يابد،تصوير تبديل يافته
پيوستگي نيز ميتوان از يک شبکهبندي با همپوشاني بين سلولي
.استفاده کرد
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