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 چکیدٌ

ّاای تؾاز تاز فى فازاّن     اعالعات سیادی اس عغح سهیي ٍ تاثیز فعالیت ّای اخیز، تقاٍیز عٌجؼ اس دٍرِّعی د

، تاِ  ایي تقااٍیز دیگز کارتزاى اخذ تقویوات فحیح تز هثٌای ایي اعالعات، السم اعت هحققیي ٍ اًد. تزای فٍردُ

تا حد اهکاى تقحیح گازدد.   ّا فىّایی تا قاتلیت اعویٌاى تاال دعتزعی داؽتِ تاؽٌد ٍ اعَجاجات هَجَد در  دادُ

اجشای درًٍی عٌجٌدُ اعت کِ  ، هحَ ؽدگی تقَیز در اثز عولکزدعٌجؼ اس دٍری تقاٍیزیکی اس هٌاتع اعَجاج 

ؽَد. هعوَال تزای تیاى هیشاى ایاي ًاَا اعَجااج اس    تفکیک هکاًی هَثز تقَیز ثثت ؽدُ هیت  هَجة کاّؼ قدر

دؽت هغاى هتعلق تِ  TMتقَیزی اس عٌجٌدُ تحقیق تاتع اًتقال داهٌِ ایي  در ؽَد.اعتفادُ هی تاتع اًتقال داهٌِ

تقاَیز،  اس تزفٍرد گزدید. تزاعاط ًتایج تدعت فهدُ تازای دٍ هٌغقاِ   یز تِ کوک عَارك عغحی هَجَد در تقَ

هتاز   7/55ٍ  6/49جٌَتی تاِ تزتیاة هعاادل    -غزتی ٍ ؽوالی-در دٍ راعتای ؽزقی تفکیک حقیقی تقَیز قدرت

 دّد. هتز( ًؾاى هی 93حافل گزدید، کِ اختالف ًغثتا هعٌاداری تا قدرت تفکیک اعوی عٌجٌدُ )

 تفکیک حقیقی هکاًی قدرت ،ای، تاتع اًتؾار ًقغِتاتع اًتؾار خغی، تاتع اًتقال داهٌِ: ياشٌ َای کلیدی

 مقدمو 1

پایداری ٌّدعی عٌجٌدُ، هیشاى اعَجاج تقاٍیز را در ًتیجِ جاتجایی هَقعیات ثثات ؽادُ عاَارك اس هَقعیات      

ـ تفکیاک هکااًی تقاَیز    دّاد. قادرت  ّا در فضای سهایي ًؾااى های   حقیقی فى تزیي عارضاِ  کٌٌادُ کاَ ک   ، هؾاص

ای را هتااثز  س تقااٍیز هااَّارُ  اعاتصزاج ا  تؾصیـ در تقَیز اعت، کِ هغتقیوا کیفیت اعالعاات هاَقعیتی قاتال    قاتل

ای، تاید پیؼ اس اعتفادُ اس ایاي تقااٍیز   عاسد. اعَجاجات هکاًی ّن تِ عٌَاى یکی اس هٌاتع خغا در تقاٍیز هاَّارُ هی

ِ   ای تا یک قدرتٌجٌدُکِ عایي، تزای ایٌ تٌاتز تعدیل ؽًَد. ّاای  تفکیک هکاًی هؾصـ داؽتِ تاؽین، افشٍى تاز هَلفا

کاًًَی عیغتن اپتیکی، ساٍیِ دید ٍ ارتفاا عٌجٌدُ(، السم اعات   تفکیک هکاًی )هاًٌد فافلِ گذار تز قدرتفیشیکی تاثیز
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هعواَال تازای    ط تاؽاد. اس هیشاى هحَؽدگی تقَیز تز اثز عولکزد اجشای درًٍی عٌجٌدُ ّن اعالعات کافی در دعاتز 

 ؽَد.اعتفادُ هی 1تیاى هیشاى ایي ًَا اعَجاج اس تاتع اًتقال داهٌِ

ٍ  ]9[، ]8[، ]2[ّای در هدار پیؾٌْاد گزدیادُ   ّای هصتلفی تزای تزفٍرد تاتع اًتقال داهٌِ عٌجٌدُ تا کٌَى رٍػ

گیزی هؾاصـ در هٌغقاِ    اتعاد ٍ جْت ّایی تا اؽکال ٌّدعی، ؛ کِ تیؾتز فًْا هثتٌی تز عزاحی ٍ ایجاد تارگت]23[

ّاا اس قاتلیات اعویٌااى تااالیی تزخَردارًاد ٍ رٍؽای هغوا ي تازای          ّز ٌاد ایاي رٍػ  هَرد تقَیزتزداری ّغاتٌد.  

پاذیز   ّایی اهکاى فیٌد، اها ّوَارُ ایجاد ٍ اعتقزار  ٌیي تارگت ّای در هدار تِ حغاب هی کالیثزاعیَى هکاًی عٌجٌدُ

اس عَی دیگز، هیشاى هحَؽدگی تقاٍیز هصتلف یک عٌجٌدُ ًیاش هتااثز اس عاَاهلی     .زفِ ًیغتٍ یا الاقل هقزٍى تِ ف

تا ایي تَفیف، تزای تازفٍرد ٍ   تَاًد هتغیز تاؽد. ًظیز ٍضعیت تَپَگزافی هٌغقِ ٍ ؽزایظ جَی سهاى تقَیزتزداری، هی

ز فحٌِ تقَیزتزداری ًیاس خَاّد تاَد؛  فل تِ یک تارگت در ّ تقحیح اثز کلی ایي اعَجاجات اس تقَیز، در ؽزایظ ایدُ

ّای سهیٌی خاؿ، اس عَارك هَجاَد   گاُ هحقق ًصَاّد ؽد. اها اگز تِ جای ایجاد تارگت کِ عوال  ٌیي ؽزایغی ّیچ

الثتِ السم اعت عَارك اًتصااتی  در تقاٍیز تزای ایي هققَد اعتفادُ ؽَد، ایي هؾکل تا حد سیادی هزتفع خَاّد ؽد. 

( تاِ ایاي هَضاَا اؽاارُ     4ّای هؾصقی داؽتِ تاؽٌد، کاِ در تصاؼ )   اهتقال داهٌِ تقاٍیز، ٍیضگی تزای تزفٍرد تاتع

ّاای هٌاعاة ّواَارُ در     خَاّد ؽد. اها ًکتِ حائش اّویت در ایي تصؼ فى اعت کِ، فیا عَارضی تا ؽزایظ ٍ ٍیضگای 

تَاى اس  پزعارضِ تا حد سیادی هیتَاى گفت، در هٌاعق ؽْزی ٍ  تقَیز ٍجَد خَاّد داؽت؟ در پاعخ تِ ایي عَال هی

ٍجَد  ٌیي عَارضی هغو ي تَد؛ کِ الثتِ فحت اعالعات هکاًی در  ٌیي هٌااعقی اس اّویات تیؾاتزی ًغاثت تاِ      

تاَاى کااهال عااری اس عارضاِ داًغات، ٍ       هٌاعق غیزؽْزی تزخَردار اعت. ّز ٌد کِ هٌاعق غیزؽاْزی را ّان ًوای   

در پضٍّؼ حاضز ققد تز ایي اعت کِ تااتع  اس ایي رٍی،  ًیش ٍجَد دارد. احتوال حضَر عَارك هٌاعة در ایي هٌاعق

تِ عٌَاى هعیاری اس پاعخ هکاًی ایي عاٌجٌدُ، تاا اعاتفادُ اس عاَارك هَجاَد در تقاَیز        ،TMاًتقال داهٌِ عٌجٌدُ 

 تزفٍرد گزدد.

 ایتابع انتشار نقطو 2

قَیز دیگز یک ًقغِ ًصَاّد تَد ٍ تٌاظز یک ای در فضای سهیي، در فضای تتقَیز ثثت ؽدُ اس یک تارگت ًقغِ

 (2 )ؽکل اعت. 2ایتِ یک تیي ًقاط فضای سهیي ٍ فضای تقَیز تزقزار ًصَاّد تَد، ایي دقیقا هفَْم تاتع اًتؾار ًقغِ

  
 ب: حالت ٍاقعی فلف: حالت ایدُ

 ای: وحًٌ ثبت تصًیر تارگت وقط1ٍشکل 

(. 1ؽاَد )ؽاکل  ای ًاهیدُ هیکٌد، تاتع اًتؾار ًقغِای ایجاد هیًَری اس یک هٌثع ًَر ًقغِ تقَیزی کِ عیغتن

                                                      
1
 Modulation Transfer Function (MTF) 

2
 Point Spread Function (PSF) 
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ایي پاراهتز هعیاار   .[1]خَاّد تَد  (9ای، دیغک ایزی )ؽکلفل تا رٍسًِ دایزُیک عیغتن ًَری ایدُ PSFدر حقیقت، 

تِ عٌَاى رٍؽی تزای  PSFاعت، ٍ تزفٍرد هٌاعثی تزای تزفٍرد تاثیز ّز یک اس اجشای عیغتن ًَری تز تقَیز خزٍجی 

درت تفکیاک هکااًی   تاتع حاٍی اعالعات کاهلی درتارُ قعولکزد کلی عیغتن هَرد پذیزػ قزار گزفتِ اعت. سیزا ایي 

 .[3]اعت 

 

 [4]ای: تابع اوتشار وقط2ٍشکل 

 PSFٍ ّاز ًقغاِ اس تقاَیز ثثات ؽادُ هغااتق تاا        ای تزیي جشء تؾکیل تقَیز اعت ًقغِ پایِتا تَجِ تِ ایٌکِ 

تَاى یک ضزب پیچؾای  ؽَد؛ ارتثاط فضای ؽیئ افلی ٍ فضای تقَیز ثثت ؽدُ را هیعٌجٌدُ د ار هحَ ؽدگی هی

( 4ؽاًَد. در ؽاکل )  ّا ثثات های  تز، تا هحَ ؽدى تک تک ًقاط تؾکیل دٌّدُ فىعَارك ٍ اؽیاء پیچیدُداًغت کِ 

 ضِ خغی ٍ یک عارضِ عغحی را هؾاّدُ کزد.تَاى ًحَُ ثثت یک عارهی

 

 [3]: دیسک ایری 3شکل 

 

 

 تابع اوتشار خط ي پاسخ لبٍ :4شکل 
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ؽَد. ًحَُ ثثت لثِ عاَارك عاغحی ّان تاِ     گفتِ هی 1تِ تقَیز ثثت ؽدُ اس یک عارضِ خغی تاتع اًتؾار خظ

 ( دٍ ًکتِ قاتل اعتصزاج اعت:4)تا تَجِ تِ ؽکل  .[3]ؽْزت دارد  2پاعخ لثِ

عاٌجٌدُ را داؽاتِ    PSFای اعت. تٌاتزایي، اگز تاتع اًتؾار خظ یک تزػ یک تعدی اس تاتع اًتؾار ًقغِ .2

، LSFاس رٍی  PSFعٌجٌدُ را در جْت دلصَاُ هحاعثِ کٌین. اها تزای هحاعاثِ   LSFتَاًین  تاؽین، هی

عیغتن کاهال هتقاارى   PSFجْت عوَد تز ّن داؽتِ تاؽین. هگز ایٌکِ را حداقل در دٍ LSFالسم اعت 

 فزك ؽَد.

فید ٍ عٌجٌدُ تِ دعت هی LSFهؾتق تگیزین،  ERتاتع اًتؾار خظ هؾتق پاعخ لثِ اعت. یعٌی اگز اس  .1

 عٌجٌدُ را هحاعثِ کٌین. LSF ،PSFتَاًین تا اعتفادُ اس عپظ هی

گازدد. اهاا ضازب    یي های تعیا  PSFؽئ افلی تاا   3ی ضزب پیچؾیارتثاط ؽئ تقَیز ؽدُ ٍؽئ افلی تِ ٍعیلِ

 4داًین کِ ضزب پیچؾای در حیغاِ هکااى   تز ٍ اس ًظز هحاعثاتی پزّشیٌِ اعت. اس عزفی هی پیچؾی یک فزفیٌد سهاى

؛ کِ ّشیٌِ هحاعثاتی را تِ هیشاى قاتال تاَجْی   [3]اعت  5ای )درایِ تِ درایِ( در حیغِ فزکاًظهتٌاظز تا ضزب ًقغِ

 اداهِ هغلة را در حیغِ فزکاًظ فَریِ دًثال کٌین. تااعت ای دّد. ایي هَضَا، اًگیشُکاّؼ هی

ؽَد. ضزب پیچؾی ّن در حیغِ فزکااًظ تثادیل   تقَیز تا اعتفادُ اس تثدیل فَریِ تِ حیغِ فزکاًظ هٌتقل هی

 حیغِ فزکاًظ اعت. عٌجٌدُ در PSFهاًد تزرعی . تٌْا هغلثی کِ تاقی هی[3]ؽَد ای هیتِ ضزب ًقغِ

 تابع انتقال دامنو 3

ِ ؽٌاختِ هی 6تا ًام تاتع اًتقال ًَری PSFتثدیل فَریِ   OTFّاای هااتزیظ   ؽَد. در حالت کلی، ّز یک اس درایا

 8یا تااتع اًتقاال کاًتزعات    7، تاتع اًتقال داهOTFٌِیک عدد هصتلظ اعت کِ یک داهٌِ ٍ فاس دارد. تِ هاتزیظ عیف 

ؽاَد کاِ تاا ؽایفت     گفتِ هی 9کاًتزعت تقَیز در ارتثاط اعت. تِ هاتزیظ فاس ّن تاتع اًتقال فاسؽَد کِ تا گفتِ هی

 .[3]فزکاًظ هزتثظ اعت 

کٌیاد. کاًتزعات ّاز دٍ تارگات     (، دٍ تارگت را کِ حاٍی ًَارّای عیاُ ٍ عفید ّغتٌد، هؾاّدُ هی5در ؽکل )

تاا یاک عیغاتن تقاَیزتزداری ٍاحاد اس دٍ تارگات        تزاتز اعت، اها فزکاًظ هکاًی تارگات راعات تیؾاتز اعات. اگاز     

ٌااتزایي  تزداری فَرت پذیزد، کاًتزعت تقَیز تارگتی کِ فزکاًظ هکااًی تیؾاتزی دارد، کوتاز خَاّاد تاَد. ت      تقَیز

تیؾتز ؽَد، کاًتزعت تقَیز حافل کوتز خَاّد ؽد. ایي هغلاة،   تَاى گفت، ّز ِ فزکاًظ هکاًی در فضای ؽئ هی

 تَاى اعتصزاج ًوَد.اًتقال داهٌِ هی اس تاتعّواى  یشی اعت کِ 

                                                      
1
 Line Spread Function (LSF) 

2
 Edge Response (ER) 

3
 Convolution  

4
 Spatial Domain 

5
 Frequency Domain 

6
 Optical Transfer Function (OTF) 

7
 Modulation Transfer Function (MTF) 

8
 Contrast Transfer Function (CTF) 

9
 Phase Transfer Function (PTF) 
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 [3]: تابع اوتقال دامىٍ 5شکل 

تَاى گفت، تاتع اًتقال داهٌِ تَاًاایی یاک عیغاتن ًاَری را در تاسعااسی عاغَف هصتلاف جشئیاات         رٍ هیاس ایي

فى ًغاثت کاًتزعات تقاَیز تاِ      . یکاای [3]کٌاد  ّای هکاًی( اس فضای ؽئ تِ فضای تقاَیز هؾاصـ های   )فزکاًظ

 کاًتزعت ؽئ ٍ تِ فَرت تاتعی اس فزکاًظ هکاًی اعت.

 ىای برآورد تابع انتقال دامنوروش 4

ّا تز اعاط تارگات  ّای ًَری تَععِ یافتِ اعت. ایي رٍػعٌجٌدُ MTFّای هتٌَعی تزای تزفٍرد کٌَى رٍػتا

ِ   هَرد اعتفادُ در  ْار دعتِ کلی، اعتفادُ اس هاَج عیٌَعای،   ٍ اعاتفادُ اس تارگات    ای، تارگات خغای   تارگات ًقغا
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رٍػ اٍل در هَرد یک عٌجٌدُ در هدار تِ دلیل عدم اهکاى اعوال یک هَج عیٌَعای ٍرٍدی،   گیزًد.عغحی قزار هی

فید. اها تا تَجِ تِ فخز، عزاحی ٍ ایجاد تارگت سهیٌی جشء جداًؾدًی کار تِ حغاب هی در عِ رٍػغیز هوکي اعت. 

رعد کِ رٍؽی هغتقل اس تارگت تَععِ یاتاد  ًظز هیّا، هٌغقی تِدعتزعی هحدٍد تِ تارگت هَرد ًیاس تزای ایي رٍػ

ؽاَد،  تٌْا در یک یا  ٌاد تقاَیز ظااّز های     تا تَجِ تِ ایي کِ حتی در فَرت ٍجَد تارگت سهیٌی، ایي تارگت .[5]

 .  ؽَدهؾصـ هیّا جٌثِ دیگزی اس هحدٍدیت ایي رٍػ

 روش مستقل از تارگت 4-1

در ایي رٍػ تارگتی عزاحای  ّای هٌاعة تزای تحلیل اعت. هزحلِ ًصغت رٍػ هغتقل اس تارگت، ؽٌاعایی لثِ

ّاای در  هٌظَر تزفٍرد تاتع اًتقاال داهٌاِ عاٌجٌدُ   ّای هَجَد در تقَیز تِؽَد ٍ اس عَارك عغحی ٍ لثٍِ اجزا ًوی

 ؽَد.هدار اعتفادُ هی

اعاط کار ایي رٍػ، ّای هٌاعة تزای تحلیل اعت. عَر کِ گفتِ ؽد، اٍلیي کار در ایي رٍػ ؽٌاعایی لثِّواى

پاعخ هکااًی   ّای هٌاعثی تزای تزفٍردتارگت 1ّای تیشفَرت کِ لثِ؛ تِ ایيؽثاّت تغیاری تِ رٍػ لثِ ٍرٍدی دارد

کٌٌد. در ایي رٍػ اتتدا ّای هکاًی تحزیک هیفیٌد، سیزا پاعخ عیغتن تقَیزتزداری را در توام فزکاًظتِ حغاب هی

ّا ًغاثت تاِ    ؽَد. ایي اهز هغتلشم فى اعت کِ توام عغزّای پیکغلهَقعیت ًقاط لثِ تا دقت سیز پیکغل تعییي هی

گیازی  یااتی ٍ هیااًگیي   ّا تِ رٍػ دٍ خغی هیاىظ تزای هحاعثِ پاعخ لثِعپ هَقعیت لثِ در یک راعتا قزار تگیزًد.

ٍ ًزهااالیش   PSFؽَد، ٍ در ًْایت تا هحاعثِ تثدیل فَریاِ  ، تاتع اًتؾار خظ حافل هیERگیزی اس ؽًَد. تا هؾتقهی

 PSFاهتزیکی تازای  . ًکتِ قاتل تَجِ ایٌکِ، ّایچ هادل پاار   [4]( 6فید )ؽکل ًوَدى فى، تاتع اًتقال داهٌِ تدعت هی

 اعت.فزك ًؾدُ

 

 .[4]: ريش لبٍ تیس يريدی6شکل 

 شناسایی لبو مناسب 4-1-1

تزای تاسعاسی  ّا تاید تا حد اهکاى در راعتای عایِ سهیٌی حزکت عٌجٌدُ ٍ یا عوَد تز فى قزار داؽتِ تاؽٌد.لثِ

. کاًتزعات  [5]ر افلی، داؽتي عَل کافی ّن ضازٍری اعات   هٌاعة پاعخ لثِ، افشٍى تز داؽتي کوتزیي ساٍیِ تا هحَ

لثاِ   تَاى تزؽوزد.هی MTFهٌاعة ٍ ًَیش را ّن تِ عٌَاى دیگز پاراهتزّای هَثز در اًتصاب لثِ هٌاعة تزای هحاعثِ 

 تاؽد.هٌغقِ دؽت هغاى در ؽوال غزتی ایزاى هی 1331اًتصاتی اس تقَیز لٌدعت هزتَط تِ عال 

                                                      
1
 Knife-Edges 
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 )دشت مغان، ایران( MTFای از لبٍ مىاسب شىاسایی شدٌ برای محاسبٍ : ومًو7ٍکل ش

تاَاى تاِ   ّا ٍ تزاسػ یک خظ کوتزیي هزتعاات، های  ّا، تا اًتصاب  ٌد ًقغِ در اهتداد فىپظ اس فؽکارعاسی لثِ

ّا )قدرت لثاِ، عاَل ٍ عاغح ًاَیش( تازای      ؽاخـ تزفٍردی اس ساٍیِ ٍ هَقعیت ًقاط لثِ دعت یافت. در ًْایت، اس ایي

 ؽَد.ّای هٌاعة اعتفادُ هیاًتصاب لثِ

 برآورد پاسخ لبو 4-1-2

ِ  ERاعت. ًحَُ ایجااد   1فل ٍرٍدیپاعخ لثِ، پاعخ عیغتن تقَیزتزداری تِ یک لثِ ایدُ فاَرت ؽاواتیک در   تا

 .[7]( تِ تقَیز کؾیدُ ؽدُ اعت 8ؽکل )

 

 .[5]وحًٌ تصًیرسازی لبٍ در ريش مستقل از تارگت : 8شکل 

گزدد. عپظ یک خظ عوَد تز لثاِ ؽٌاعاایی ؽادُ در ًظاز گزفتاِ      اتتدا یک لثِ هٌاعة در تقَیز ؽٌاعایی هی

ؽَد. عپظ ایاي فزفیٌاد تازای ّاز     هی 2ؽَد. تزای ّز عغز تقَیز، ّز ًقغِ پیزاهَى لثِ تز رٍی خظ عوَد تقَیزهی

                                                      
1
 Ideal Input Edge 

2
 Projection  
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ِ  ؽَدخظ تقَیز تکزار هی تازداری تازای عاغزّای    . اختالف هَقعیت لثِ در عغح سیز پیکغل ًغثت تِ ؽاثکِ ًوًَا

. ایي ّواى ًوایؼ فاحیح پاعاخ   [5]گزدد هصتلف تقَیز، هَجة اختالف هَقعیت ًقاط تقَیز ؽدُ تز خظ عوَد هی

 عیغتن تقَیزتزداری تِ یک لثِ اعت.

 آشکارسازی دقیق لبو 4-1-3

یک هدل دٍتعدی لثِ تز ًقاعی کِ تاِ فاَرت   ّا ایي اعت کِ ، یکی اس رٍػتزای فؽکارعاسی دقیق هَقعیت لثِ

تَاى تِ عٌَاى یک هدل لثِ هٌاعاة هعزفای   . تاتع عیگوَئید را هی[6]گزدد، تزاسػ یاتد دعتی رٍی تقَیز تعییي هی

َد( را تاِ  ؽتا کوتزیي خغا )کِ تَعظ ًقاط  ک هؾصـ هیn ای درجِ تَاى یک تاتع  ٌد جولِّوچٌیي هی ًوَد.

 .[1]دعت فٍرد ّا تزاسػ داد ٍ ًوَدار تاتع اًتؾار لثِ را تًِوَدار هیاًگیي لثِ

ّای یک عاغز  تزداری ؽدُ اعت، اعتفادُ اس دادُکِ پاعخ عیغتن تقَیزتزداری، یک تقَیز ًوًَِتا تَجِ تِ ایي

ِ اى هٌاعة ًثَدُ ٍ ًتایتقَیز  ٌد MTFٍ تِ دًثال فى  ERتقَیز تزای تزفٍرد   1ّوازاُ ًصَاّاد داؽات   ج فحیحی تا

[5]. 

 ESFاًجاام ؽاد ًتیجاِ     تز رٍی تقَیز لٌدعت هٌغقِ دؽات هغااى   تزای یک ًوًَِ فسهایؾی کِ در ایي تحقیق

 .(9ٍ23 )ؽکل تدعت فهدُ تقَرت سیز اعت

  
 

 جىًبی -لبٍ شمالی ESF: ومًدار تابع 9شکل 

 

 غربی -لبٍ شرقی ESFومًدار تابع  :11شکل 

 برآورد تابع انتقال دامنو 4-1-4

حافال   ّواًغَر کِ اؽارُ ؽد، تا هحاعثِ هؾتق پاعخ لثاِ حافال اس هزحلاِ قثال، تااتع اًتؾاار خاظ عاجٌدُ        

ّای هَجَد در تاسُ پٌْای ًقف داهٌِ ضزب در قدرت تفکیک هکااًی اعاوی   تعداد پیکغل (.22ٍ21، ؽکل )گزدد هی

 .[2]تاؽد ٌدُ قدرت تفکیک هکاًی حقیقی در ّواى جْت هیًؾاى دّ

 اعت.  ( فٍردُ ؽد2ُفهدُ تزای قدرت تفکیک هکاًی حقیقی ایي عٌجٌدُ در جدٍل ) ًتایج تدعت

                                                      
1

 .کافی وباشد ESFگردد قدرت تفکیک وقاط لبه برای برآورد تر، گسسته بىدن تصىیر مىجب میبه بیان ساده 
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 جىًبی -لبٍ شمالیبرآيرد شدٌ  LSF: 11شکل 

 

 غربی -یبرآيرد شدٌ لبٍ شرق LSF: 12شکل 

 

 TMسىجىدٌ  حقیقی : بررسی وتایج بدست آمدٌ برای قدرت تفکیک مکاوی 1جديل 

W1/2 (meters) Half amplitude width (pixel) Degree of polynomial Edge direction 

49.6 2.65 10 E-W 
55.7 2.86 10 N-S 

 

. علات فى ّان   تاؽاد یها ی ًاَر  یغتنع یک اعویوتز اس قدرت تفکک یکل یککِ قدرت تفک دّدیًؾاى ه ًتایج

در هؾصقاات لثاِ اعاتفادُ ؽادُ تاِ عٌاَاى        یتعدم قغع یيپزداسػ دادُ ٍ اثزات اتوغفز ٍ ّوچٌ یةهزتَط تِ تزک

 هقایغِ ؽد: [2]( 1)جدٍل ًتایج تدعت فهدُ تا ًتایج فتکار .تاؽدیه یٍرٍد

 TMسىجىدٌ  حقیقی برای قدرت تفکیک مکاوی ]2[: وتایج بدست آمدٌ تًسط آبکار 2 جديل

W ½ (Meters) W ½ (Samples) TM band-5 edge scene 
45.0 1.50 Region 1 
56.7 1.89 Region 2 
45.3 1.51 Region 3 

 .تاؽاد  تزداری )ؽزایظ اتوغفز، ...(تقَیزظ ایي تفاٍت تغییز در ؽزای علتکِ  هوکي اعتَجِ تِ ایي هقایغِ، تا ت

 (.29ٍ24ؽَد )ؽکل عیغتن حافل هی MTFّای هحاعثِ ؽدُ،  LSFاعوال تثدیل فَریِ تز تا 
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 -لبٍ شمال برآيرد شدٌ بٍ ريش مستقل از تارگت MTF: 13شکل 

 جىًبی

 

 غربی -لبٍ شرقی برآيرد شدٌ بٍ ريش مستقل از تارگت MTF :14شکل 

 کٌد. گَعی ًؾدُ اعت، ّز ٌد اس فى تثعیت هی MTFّا( لثِ ؽکل تاتع  غلّای )پیک تا تَجِ کن تَدى ًوًَِ

 گیری نتیجو 5

کِ هثاًی ت َری ایي رٍػ ؽاثاّت تغایاری تاِ رٍػ لثاِ ٍرٍدی دارد، اهاا ایاي رٍػ هغاتقل اس        تا تَجِ تِ ایٌ

ایاي رٍػ، در   ّای هزتَط تِ عزاحی ٍ اعتقزار تارگت ّن هثزا خَاّاد تاَد. هشیات دیگاز     تارگت اعت ٍ اس هحدٍدیت

در ایاي تحقیاق   اعت کِ، ایي رٍػ در هَرد تقاٍیز فرؽیَ ؽدُ ّن قاتل اجازا اعات.     ّای دیگز در ایيقیاط تا رٍػ

عادم  ّواًغَر کِ هؾاّدُ ؽد قدرت تفکیک حقیقی عٌجٌدُ لٌدعت اس قدرت تفکیک اعوی فى کوتز تدعات فهاد.   

تزداری هجادد   تع اًتقال داهٌِ ٍ تاثیز هٌفی عولیاتی ًظیز ًوًَِکٌتزل کافی تز عَاهل هصتلف هَثز تز فزفیٌد تزفٍرد تا

  ، تِ عٌَاى هٌاتع خغا ٍ عدم قغعیت ایي رٍػ قاتل تزرعی اعت.تقَیز افلی کِ در ایي رٍػ اجتاب ًاپذیز اعت
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