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 چكیذه 
زض هدوَع لبثل لجَل است ٍلی ثِ غَضت ذبظ زض  SARزض تٌبظطیبثی تػبٍیط  ضطیت ّوجستگی ذغیاستفبزُ اظ پطزاظش 

زض ایي تَاًس کبفی ثبضس. ضسگی اتفبق افتبزُ ثبضس، ثِ تٌْبیی ًویهٌبعك کَّستبًی ٍ زض هٌبعمی کِ زض تػَیط آًْب پسیسُ کَتبُ

 سپس ثب استفبزُ اظ زّینفیلتط کبٌّسُ ًَیع اسپیکل اثط ًَیع اسپیکل ضا ضٍی تػَیط کبّص هی اثتسا ثب استفبزُ اظ یکهمبلِ 

ضطیت ضٍش زٍ ضٍش پیطٌْبزی ضا ثب  زض ازاهِکٌین. ایی، ًمبعی زض سغح زٍ تػَیط استرطاج هیالگَضیتن استرطاج عبضضِ ًمغِ

. ضٍش کٌینضًٍس ثب ّن همبیسِ هیض هیایی زض تٌبظطیبثی تػبٍیط ثِ کبکِ ثطای تعیي ضجبّت هیبى عَاضؼ ًمغِ ّوجستگی ذغی

ضٍش پیطٌْبزی زٍم . گیطی استّبیی ثب اثعبز هرتلف خْت اًدبم عولیبت کطٍلیطياستفبزُ ّوعهبى اظ پٌدطُپیطٌْبزی اٍل 

-ثبضس. پس اظ اًدبم آظهبیصّب هیگیطی هیبى پٌدطُاًدبم کطٍلیطي زضّبی هستغیلی کَچکتط زض یکی اظ تػبٍثط استفبزُ اظ پٌچطُ

 ّب ثِ ّوطاُ زاضز.م ًتبیح ثْتطی ًسجت ثِ سبیط ضٍشضَز تطکیت ضٍش پیطٌْبزی اٍل ٍ زٍّب ًتیدِ هی

 

 مقذمه -1
تَلیس هسل اضتفابعی   ،ّبٍخَز زاضز. یکی اظ ایي ضٍش SARچٌسیي ضٍش ثطای تَلیس هسل اضتفبعی ظهیي اظ تػبٍیط 

 3است. زض تَلیس هسل اضتفبعی ظهیي اظ عطیك ضازاضگطاهتطی ثحث تٌبظطیبثی تػبٍیط 2ثب استفبزُ اظ ضازاضگطاهتطی 1ظهیي

زض  SARزض تٌبظطیابثی تػابٍیط    4ضطیت ّوجساتگی ذغای  . استفبزُ اظ پطزاظش ]3[َضزاض استذایی ثطاظ اّویت ٍیژُ

ُ  ضت ذبظ زض هٌبعك کَّستبًی ٍ زض هٌبعمی کاِ زض تػاَیط آًْاب    هدوَع لبثل لجَل است ٍلی ثِ غَ -پسیاسُ کَتاب

ضاسگی زض یاک تػاَیط ضازاض ظهابًی اتفابق      پسیسُ کَتبُ. ]6[تَاًس کبفی ثبضسثِ تٌْبیی ًوی اتفبق افتبزُ ثبضس، 5ضسگی

افتس کِ ظاٍیِ ثطذَضز هحلی کَچکتط اظ ظاٍیِ پطتَ افکٌی ٍ ثعضگتط اظ غفط ثبضس. ایي ًاَع اظ اعَخابج ثبعاث کَتابُ     هی

ضَز. ّوچٌیي زض ًتیدِ ایي پسیسُ ساغح ضایت زاض ًرابضُ    دٌسُ، زض تػَیط هیضسى فبغلِ ٍالعی سغح همبثل ثِ سٌ

ّب ظاٍیِ ثطذَضز تط ظبّط ذَاّس ضس. پسیسُ ّوپَضبًی ثطای هٌبعمی ثب ضیت تٌس کِ زض آىضسُ تَسظ سٌدٌسُ ضٍضي

َخی کاِ اظ للاِ ثاِ    زّس. زض ایي حبلت هپبلس ثب لبئن ثط سغح )ضٍی عبضضِ( کوتط اظ ظاٍیِ هیل هبَّاضُ است، ضخ هی

 ضسس.گطزز، ظٍزتط اظ هَج ثطگطتی پبی کَُ )تپِ( ثِ سٌدٌسُ هیسوت سٌدٌسُ ثط هی

خبیی هَلعیت للِ ٍ پبی عبضضِ اضتفبعی ًسجت ثِ سٌدٌسُ ذَاّاس  زض یک تػَیط ضازاضی ًتیدِ ایي اعَخبج، خبثِ 

 ( .1-1) ضکل  ]2[ثَز



 

 تصویربرداری راداریضذگی در هنذسه پذیذه کوتاه: 1ضكل 

 

 

 

 

 در تصویربرداری راداری ضذگیپذیذه کوتاه هنذسه: 2ضكل 

 

مابعی زض ساغح زٍ تػاَیط    ایای، ً زض ایي همبلِ سعی زاضین اثتسا ثب استفبزُ اظ یک الگَضیتن استرطاج عبضضِ ًمغِ 

ضاجبّت هیابى عاَاضؼ    کِ ثطای تعیي  ضطیت ّوجستگی ذغیضا ثب ضٍش  کٌین. سپس زٍ ضٍش پیطٌْبزیاسترطاج 

 .  ضًٍس ضا ثب ّن همبیسِ کٌینکبض هیایی زض تٌبظطیبثی تػبٍیط ثِ ًمغِ

 

 روش تحقیق -2

 استخراج عوارض در سطح تصاویرکاهص نویس اسپیكل و  -2-1

ضَز. یکی هی SARذغبی اسپیکل ٍخَز زاضز کِ ثبعث پبییي آهسى کیفیت تػبٍیط  هعضلی ثٌبمSAR زض تػبٍیط 

 .]1[است 6تػبٍیط اظ ثیي ثطزى ذغبی اسپیکل ّب ٌّگبم استفبزُ اظ ایيپیص پطزاظش تطیياظ هْن

اسات لجال اظ   پیطاٌْبز ضاسُ   SARّبیی کِ خْت استرطاج عَاضؼ ٍ ثحث تٌبظطیابثی زض تػابٍیط   زض ثیطتط الگَضیتن

 .]7[زٌّسکبّص هیضا ضٍی تػَیط ذغبی اسپیکل ثب استفبزُ اظ فیلتط کبٌّسُ ذغبی اسپیکل تبثیط  ،اًدبم پطٍسِ

ای است کِ ثػَضت شاتی زض تػبٍیط ضازاضی ٍخَز زاضز ٍ ثبعث کبّص کیفیت تػابٍیط  ًَفِ اسپیکل یک ًَفِ ًمغِ



ضاَز  ایي ًَیع زض اثط ثطذَضزّبی سبظًسُ ٍ هرطة اهَاج ضسیسُ اظ ّسف ثِ سٌدٌسُ ایدبز هیز. ضَهی SARضازاضی ٍ 

ٍ ثبعاث   است سیثسیبض خ SARًَفِ اسپیکل زض تػبٍیط  .]1[ضَزّط هیکِ ثػَضت ًمبط تبضیک ٍ ضٍضي زض تػَیط ظب

 .ضَزتػبٍیط هیایدبز هطکالتی زض 

بزُ اظ فیلتاط  ثبضس ثاب اساتف  لجل اظ ضطٍع پطزاظش اغلی کِ ضبهل استرطاج عَاضؼ ٍ زض ازاهِ تٌبظطیبثی تػبٍیط هی

 زّین.کبّص هی SARضٍی تػبٍیط  ًَیع اسپیکل ضااثط ،کبٌّسُ ًَیع اسپیکل

زض  ّاطیس الگاَضیتن  کٌاین.  ایی استرطاج هیًمغِ زض سغح تػبٍیط عَاضؼ 7ّطیسزض ازاهِ ثب استفبزُ اظ الگَضیتن 

کٌین. حبل ایي ًمبط اساترطاج  کٌس کِ هب اظ ایي عَاضؼ استرطاج ضسُ استفبزُ هیاسترطاج هی 8ٍالع زض تػَیط گَضِ

ضاجبّت   هیاعاى ٍ زٍ ضٍش پیطٌْبزی اظ ًراط   ضطیت ّوجستگی ذغیضسُ ثِ عٌَاى کبًسیس ثبیس ثب استفبزُ اظ پطٍسِ 

 ثب ّن همبیسِ ضًَس.

 

 ضریب همبستگی خطی روش -2-2

 

ّبی حاَل  ( هیبى پٌدط1ُکٌین سپس عجك ضاثغِ )خسا هی 15×15اثعبز  ایی ثبط عبضضِ استرطاج ضسُ پٌدطُاعطاف ّ

ثاِ زسات آهاسُ تعیایي      همساض ثطای ضاطیت ّوجساتگی  کٌین. ثیطتطیي هعیبض ضجبّت ضا هحبسجِ هی ،عَاضؼ کبًسیس

 کٌٌسُ ثیطتطیي هیعاى ضجبّت است. 
 

 (1)                  

 

Aاست.  A  ٍBّبیّوجستگی هیبى پٌدطُ ضطیت ρزض ایي ضاثغِ 


  ٍB


ّابی  هیبًگیي زضخبت ذبکستطی پٌداطُ  

A  ٍB 4[تاس[. 

 پیطنهادی اولروش  -2-3

ّبی ثب اثعبز است. زض ایي ضٍش اظ پٌدطُ ضطیت ّوجستگی ذغیایي ضٍش زض ٍالع ضٍش ثْجَز یبفتِ ضٍش 

، 15×15، 11×7111×7ّبی ایی ثب اًساظُضَز. حَل ّط عبضضِ پٌدطُهرتلف حَل عَاضؼ استفبزُ هی

ضَز. ثطای یکِ هی ضطیت ّوجستگی هحبسجِ اًساظُّبی ّنکٌین. هیبى پٌدطُخسا هی 23×23ٍ  19×19

کٌین تب عسزی ٍاحس ثطای ّط حبلت ثسست کطزى ًتبیح ثسست آهسُ، اعساز ثسست آهسُ ضا زض ّن ضطة هی

 ثیبیس. ثعضگتطیي عسز ثسست آهسُ ثیبًگط ثیطتطیي ضجبّت هیبى عَاضؼ است.

-ایي ضٍش هب اظ چٌسیي اًساظُ اظ اثعبز ّوسبیگی عَاضؼ خْت پیسا کطزى ضجبّت هیبى ًمبط استفبزُ هیزض 

 کٌین.

 روش پیطنهادی دوم -2-4
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ًتبیح  ضطیت ّوجستگی ذغیضٍش  ،ضسگی زض آًدب ٍخَز زاضزپسیسُ کَتبُ هٌبعمی کِ ،SARزض تػبٍیط 

ٍ  ضسگیضَز کِ ثعلت پسیسُ کَتبُّبیی هحبسجِ هیهیبى پٌدطُ ضطیت ّوجستگیهغلَثی ثِ زًجبل ًساضز. 

هرتلف زض لحرِ اذص زٍ تػَیط ضجیِ ثِ ّن ًیستٌس. یک پٌدطُ هسبحت ثیطتطی اظ هٌغمِ ضا  9زیس ظٍایبی

بظطیبثی ًتبیح اضتجبُ ثسًجبل ذَاّس زاضت ٍ عجیعتب هسل تٌزّس. اظ ایي ضٍ ًسجت ثِ پٌدطُ زیگط پَضص هی

 ازاضگطاهتطی ًیع ًتبیح ًبهغلَثی ثِ ّوطاُ ذَاّس زاضت.اضتفبعی ظهیي حبغل اظ ض

حَل  n×nاظ تػَیط اٍل ثب پٌدطُ  n×n(n>m)تب n×mّبی پٌدطُهسل پیطٌْبزی ثسیي غَضت است کِ ثطای 

      ّبیی ثِ اثعبزعَاضؼ اظ تػَیط زٍم ٍ ثبلعکس عول کطٍلیطي گیطی غَضت ثگیطز. ثعٌَاى هثبل پٌدطُ

ّبیی ثِ اظ تػَیط زٍم ٍ پٌدطُ 23×23ّبیی ثِ اثعبز حَل عَاضؼ اظ تػَیط اٍل ثب پٌدطُ 23×23تب  13× 23

ضطیت اظ تػَیط اٍل  23×23ّبیی ثِ اثعبز حَل عَاضؼ اظ تػَیط زٍم ثب پٌدطُ 23×23تب  13× 23اثعبز 

هیبى زٍ عبضضِ زض ًرط گطفتِ  ّوجستگیحساکثط ًتیدِ ثِ عٌَاى ضطیت  .]8[کٌینّوجستگی ضا هحبسجِ هی

ضسگی کن اثطتط ضَز ٍ ًتبیح ّب پسیسُ کَتبُضَز زض حبلت ذبغی اظ اًساظُ پٌدطُضَز. ایي عول ثبعث هیهی

پٌدطُ ثب اثعبز کَچکتط کطیسُ  هحبسجِ ضطست ّوجستگی ثْتط ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضس. لبثل شکط است ٌّگبم

ضَز( ٍ زضخبت ذبکستطی پٌدطُ خسیس ثبظسبظی پٌدطُ ثعضگتط هیزّس)ّن سبیع ثب ضَز، تغییط سبیع هیهی

 ضًَس.هی

 

 ترکیب روش پیطنهادی اول و دوم -2-5

 

اظ آًدبیی کِ ضٍش پیطٌْبزی اٍل ٍ زٍم ّطکسام هعایبی ذبظ ذَز ضا ثِ ّوطاُ زاضًس تطکیت ایي زٍ ضٍش 

 تَاًس ًتبیح ثْتطی زاضتِ ثبضس.هی

کٌین ٍ هبًٌس ضٍش سبظی هیضٍش پیطٌْبزی زٍم ضا پیبزُاثعبز گًَبگَى  ّبیی ثبزض ایي ضٍش ثطای پٌدطُ

ثط ضجبّت کٌین. ثیطتطیي عسز ثعٌَاى حساکپیطٌْبزی اٍل ثطای یکِ کطزى ًتبیح آًْب ضا زض ّن ضطة هی

 س ضس.هیبى عَاضؼ ضٌبذتِ ذَاّ

 

 هاآزمایص -3

 اطالعات ورودی -3-1

 
 ثب عَل ثابظ  A ٍ Cاستفبزُ ضسُ است. ظٍج تػَیط  Terra-SAR-Xزض ایي تحمیك اظ ثرطی اظ زٍ تػَیط سٌدٌسُ 

ثبظ ثلٌس استفبزُ ضسُ است. ایي تػبٍیط هطثَط ثِ هٌغمِ خان اظ اساتبى ذَظساتبى     هتط ثِ عٌَاى ظٍج ثب عَل 0022

آٍضزُ ضاسُ اسات.    1ػابٍیط زض خاسٍل ضاوبضُ    ّبی هرتلفی اذص ضسُ اًس. هطرػابت کبهال ت  ثبضٌس کِ زض تبضیدهی

 اًس.  ًطبى زازُ ضسُ 4ٍ  3ّبی تػبٍیط زض ضکل

 

 

 

 



 
 : اطالعات مربوط به تصاویر در منطقه جم1جذول 

ظٍج 

 تػَیط

 ًَع پطزاظش ًَع تػَیط خْت هساض تبضید اذص

A 17/44/2411 DESCENDING 

 

Spotlight 

 

SSC 

 

C 34/44/2412 DESCENDING Spotlight 

 

SSC 

 

 

 
 از منطقه جم A: بخطی از تصویر 3ضكل

 

 
 از منطقه جم C: بخطی از تصویر 4ضكل



 

 هاسازی روشپیاده -3-2

 
ساپس ثاب اساتفبزُ اظ     زّین.تب حس اهکبى ًَیع اسپیکل ضا اظ ضٍی تػبٍیط کبّص هی 14ٍیٌطثب استفبزُ اظ فیلتط اثتسا 

عبضضاِ   2164تعاساز   slaveٍ زض ساغح تػاَیط    ایای ًمغِ عبضضِ 3689تعساز  masterثطٍی تػَیط  ّطیسالگَضیتن 

ّابی فاَق   ضاًَس ٍ ضٍش ثطای تٌبظطیبثی اًترابة های   ثِ عٌَاى کبًسیس ایي ًمبط. زض ازاهِ ضَزاسترطاج هی اییًمغِ

تاب   2هعابزتت  ثاب اساتفبزُ اظ  ضا master   ٍslaveپالض تػابٍیط  هعبزلِ ذظ اپی تَاىهیضًَس. سبظی هیثطٍی آًْب پیبزُ

ایای  تَاى ثطای عبضضِ ًمغِ. ثب استفبزُ اظ ایي هعبزتت هی]3[ٍ پبضاهتطّبی هساضی ثسست آٍضز زاپلط( -)هعبزتت ضًح 4

ثاِ   تػاَیط زٍم  هحبساجبتی ٍ هطابّساتی  Yثسست آٍضز ٍ ثب همبیسِ  ضا پالض هتٌبظط زض تػَیط زٍمتػَیط اٍل، ذظ اپی

 ًطبى زازُ ضسُ است. 4تب  2ثطضسی زلت تٌبظطیبثی پطزاذت. زض ظیط هعبزتت 

(2)2 2 2 2( ) ( ) ( )i i i ix X y Y z Z r                                                                      
 

(3)                                                            . . .( ) ( ) ( ) 0i i i i i ix X X y Y Y z Z Z     
 

(4)                                                                                      
2 2 2

2 2

( ) ( )
1
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زض آظهبیص خْت ثْجَز ًتبیح اظ زٍ  این.هب ًیع زض ایي همبلِ خْت آًبلیع زلت اظ ایي استطاتژی استفبزُ کطزُ

ٌس)ایي لیس پیکسل ثیطتط ثبض 422ًجبیس اظ  Y پبضاتکس ٍ X کسپبضات لیس استفبزُ ضسُ است. اٍل ایٌکِ

ایی کِ ثیص اظ چْبض پیکسل تعییي ضسُ است(. زٍم ایٌکِ ًمبط هتٌبظط ضسُ ثِ غَضت ترویٌی ٍ حسٍزی

 گطزًس.پالض فبغلِ زاضتِ ثبضٌس ثِ عٌَاى تٌبظطیبثی اضتجبُ حصف هیاظ ذظ اپی

 ًوبیص زازُ ضسُ است. 4ًتبیح ثسست آهسُ زض خسٍلّب ثطٍی تػبٍیط آظهبیص پس اظ اًدبم

 

 ها: اطالعات مربوط به نتایج آزمایص2جذول 

ضطیت ضٍش  

 ّوجستگی ذغی

 ضٍش تطکیجی ضٍش پیطٌْبزی زٍم ضٍش پیطٌْبزی اٍل

 384 373 341 345 تعساز ًمبط هتٌبظط ضسُ

 پیکسل3819 پیکسل 3896 پیکسل 3812 پیکسل 3814 زلت ًمبط هتٌبظط ضسُ 

 

 .پالض استهتَسظ لسضهغلك فبغِ ًمبط هتٌبظط اظ ذظ اپی ،ّب هعیبض زلت ًمبط هتٌبظط ضسُزض ایي آظهبیص

 



 گیرینتیجه -4
 

تػبٍیط اکتفب کطزى ثِ  ف سٌدٌسُ ٌّگبم اذصضسگی ٍ ظٍایبی زیس هرتلثِ علت ٍخَز پسیسُ کَتبُ SARزض تػبٍیط 

هغلَثی ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضس. استفبزُ اظ ًتبیح ًبًس تَاثِ تٌْبیی هی ضطیت ّوجستگی ذغیًتبیح ثسست آهسُ اظ 

ضطایغی کِ زض ثبت شکط ضس لسضت کوتطی زض تطریع ضجبّت هیبى عَاضؼ زض ثحث  زض ضطیت ّوجستگی ذغی

تَاًس زض تعساز عَاضؼ هتٌبظط ضسُ ًوَز کٌس یب زض زلت عَاضؼ هتٌبظط ضسُ هعلَم تٌبظطیبثی زاضز. ایي ضعف هی

 گطزز.

ًطبى  ضطیت ّوجستگی ذغیًتبیح همبیسِ ایي زٍ ضٍش ثب  2زض ایي همبلِ زٍ ضٍش پیطٌْبز ضس کِ زض خسٍل ضوبضُ

اٍل ٍ زٍم لسضت ثبتتطی زض تطریع ضجبّت  پیطٌْبزی کِ تطکیت ضٍش سزازُ ضسُ است. ًتبیح حبغل ًطبى زازً

 .یکسبى استًسجتب  ّبضٍش هیبى عَاضؼ زاضز ٍ ایي زض حبلی است کِ زض ایي آظهبیص  زلت

 

 

 پانوضت -4
 

 
1. DEM 

2. Radargrammetry 

3. Image Matching 

4. Zero Normalized Cross Correlation 

5. Foreshortening 

6. Despeckling 

7. Harris 

8. Corner 

9. Look Angles 

10. Wiener 
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