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 چکیذُ 

آؿکبسػبصی ّذف ثب اػتفبدُ اص تصبٍیش ساداسی ثب قذست تفکیک ثبال ثش اػبع سٍؽ ًشخ ّـدذاس  ّذف ایي تحقیق 
ثَدُ ٍ ثِ  CA-CFARثب ًبم  CFARّبی یکی اص سٍؽثبؿذالگَسیتن تَػؼِ دادُ ؿذُ دس ایي هقبلِ اؿتجبُ ثبثت هی

دلیل کبسایی ثبال ٍ آػبًی اخشای الگَسیتن دس تحقیقبت صیبدی هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ ٍ ًتبیح هٌبػجی دس اختیبس 
 span  ّدبی هشثدَب ثدِ تصدَیش    دّذ ثب داؿتي دادُقشاس دادُ اػت. خشٍخی الگَسیتن ثشای هَاسد هزکَس ًـبى هی

هشثَب ثدِ ؿدْش ػبًفشاًؼیؼدکَ دس     RADARSAT-2یش ػٌدٌذُ کوتشیي ّـذاس اؿتجبُ سا خَاّین داؿت. . تصَ
ّبی هشثَب ثِ هدبتشیغ ّوذٍػدی   ثِ هٌظَس اخشای الگَسیتن دادُ ػبصی ایي سٍؽ اًتخبة ؿذ.آهشیکب ثشای پیبدُ

کدِ ثدِ    spanّبی اصلی ایي هبتشیغ ٍ ّوچٌیي سٍی تصدَیش  اػتخشاج ٍ سٍی تصبٍیش تک ثبًذی هشثَب ثِ الوبى
 ػبصی گشدیذ.دّذ سٍؽ پیـٌْبدی پیبدُّب دس اختیبس قشاس هیالػبت تلفیقی اص ّوِ پالسیضاػیَىای یک اطگًَِ

 

 CA-CFAR ،SAR، (CFAR) اؿتجبُّـذاس ثبثت آؿکبسػبصی ّذف، ًشخ  :ّبی كلیذی ٍاژُ

 

 

 هقذهِ  -1
ثب افضایؾ حدن دادُ ّبی تصَیشی کِ تَػط ػٌدٌذُ ّبی ساداسی ًصت ؿذُ سٍی َّاپیوب ٍ یب سٍی فضبپیوب 

) دبصیه سٍصًٍِ ثب تکٌیک ّبی هَػَم ثِ 
1
SAR) کٌٌذ ًیبص ثِ گؼتشؽ تکٌیک ّبی ٍسی هیآدادُ خوغ

ؿٌبػبیی اّذاف  SARکٌذ. یکی اص هْوتشیي ثخؾ ّبی تفؼیش تصبٍیش افضایؾ پیذا هی SARتفؼیش تصبٍیش 

یبفتي ّذف اٍلیي گبم دس ػیؼتن  اػت. SARتصَیش  2هبًٌذ ٍػبیل ًقلیِ ٍ یب گشٍّی اص اّذاف دس پغ صهیٌِ

)ّبی اتَهبتیک ؿٌبػبیی اّذاف 
3
ATR)  .یبفتي ػشیغ اّذاف هثل تبًک ًفشثش صسّی کبهیَى ّب ٍ تَح  اػت

                                                 
1
. Synthetic Aperture Radar 

2
. clutter  

3
. Automatic Target Response 
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بًٌذ تدؼغ ؿٌبػبیی اٍلیِ هٌبطق کبسثشد داؿتِ بهی هظّبی ًتَاًذ دس کبسثشدهیّبی ػطح آة ٍ کـتیّب 

  .[1]یبفتي ّذف تبثیش صیبدی دس سٍی پشداصؽ ّبی ثؼذی داسد  ATRدس گبم اٍل ّوِ ػیؼتن ّبی  ثبؿذ.

        

 
ّب قرار داضت ٍ تبثیر زیبدی بر آضکبرسبزی ّذف در گبم اٍل ایي سیستنبب تَجِ بِ ضکل، . ATRدیبگرام یك سیستن  -1ضکل 

 ّبی بعذی دارد.رٍی پردازش

 

ًْب آاص هیبى  دس هقبالت اسائِ ؿذُ اػت. SARتب کٌَى الگَسیتن ّبی صیبدی ثشای یبفتي ّذف ثشای تصبٍیش      

(  ثِ خبطش ٍیظگی ّبیؾ دس ػبدگی هحبػجبت , CFAR) 1اؿتجبُسٍؿی هَػَم ثِ سٍؽ ثب ًشخ ثبثت ّـذاس 

ٍ یبفتي ػشیغ تبسگت دس پغ صهیٌِ ی  2ػتبًِ ی اًتخبثیآ, حذ اؿتجبُثبثت ًگِ داؿتي احتوبل ّـذاسّبی 

 . [7]ثِ صَست ػولی اخشا ؿذُ اػت  ATR SARپیچیذُ ثیـتش هطبلؼِ ؿذُ ٍ حتی دس ػیؼتن ّبی 

ٍ سٍؽ هٌظن  5سٍؽ کَچکتشیي ،4شیيتثضسگ سٍؽ ,3ّب ػلَل ؿبهل سٍؽ ّبی هیبًگیي  CFARتکٌیک ّبی

سٍؿی اػت کِ ثِ خَثی دس هَقؼیت ّبی اّذاف  ّبػلَل هیبًگیي ت. سٍؽاػ ًشخ ثبثت ّـذاس اؿتجبُ 6هبسیآ

گیشی ؿبهل لجِ ٍ حبلت قشاسکٌذ. دس هحیط ًبّوگي ثب پغ صهیٌِ تک دس پغ صهیٌِ ّبی ّوگي ػول هی

سٍؽ  یذ.آای پبییي هی ثِ طَس قبثل هالحظِ ّبػلَل هیبًگیيچٌذ ّذف دس کٌبس ّن ػطح ػولکشد سٍؽ 

ى ًجَد طشاحی ؿذ. اص ایي آقبدس ثِ حل  ّبػلَل هیبًگیيثشای کن کشدى هـکالتی کِ سٍؽ  هبسیآهٌظن 

ٌِ سا تضؼیف یهبسی پغ صهآٍ تخویي  ٌِِ ٍخَد داؿتیسٍؽ ٌّگبهی کِ تبسگت ّبی دیگشی دس ػلَل پغ صه

-اًدبم هی هبسی ثِ خبی هحبػجبت تئَسی ثب تدشثِ ی هتخصصآپبساهتش ّبی ى آؿَد ٍ دس ذ اػتفبدُ هیٌکهی

هیبًگیي سٍؽ  کٌذ ٍلی ثش خالفپغ صهیٌِ لجِ ثِ خَثی ػول هی دس ثضسگتشیي ًشخ ّـذاسالگَسیتن  ؿَد.

دس پغ صهیٌِ ی ّوگي ثِ خبطشّوجؼتگی ثیي اطالػبت پیکؼل ّب اخشای خَثی دس یبفتي ّذف   ػلَلْب

صَیش اخشای ثْتشی داسد ٍلی دس ثشای حبلت ٍخَد چٌذیي ّذف دس ت کَچکتشیي ًشخ ّـذاس،ًذاسد . الگَسیتن  

ى احتوبل خطبی آػتبًِ ی آثِ خبطش کوتش ثَدى حذ  هیبًگیي ػلَلْبپغ صهیٌِ ی لجِ ًؼجت ثِ سٍؽ 

 کٌذ.ثیـتشی تَلیذ هی

دس یبفتي ّذف  CFARاػبع الگَسیتن  CA-CFAR , OS-CFAR ,GO-CFAR ٍ  SO-CFARسٍؽ ّبی 

ًْب آکٌٌذ. اص هیبى سا داسًذ ٍ دس هَقؼیت خبصی کبسثشد پیذا هیّبی خَد شسًْب فَایذ ٍ ضآاػت. ّش کذام اص 

اگش سٍؿی هؼشفی ؿَد کِ ثشای  ّیچ سٍؽ خبصی ًیؼت کِ دس ّوِ ی هَقؼیت ّب ػولکشد خَثی داؿتِ ثبؿذ.

هـبّذُ ف ثْجَد اػبػی دس یبفتي ّذ ،ى اًتخبة کٌذآٍؽ ّبی ثبال سا هطبثق ثب هَقؼیت س صّش پیکؼل یکی ا

دس ایي هقبلِ توشکض سٍی گؼتشؽ سٍؿی ثشای  .تَاًذ دس تحقیقبت آیٌذُ هَسد تَخِ قشاس گیشدیٍ ه ؿَدهی

اًتخبثی اػت. هحققبى صیبدی ػؼی کشدًذ الگَسیتوی ثِ ایي ؿکل طشاحی  CFARیبفتي ّذف ثب الگَسیتن 

 کٌٌذ.

                                                 
1
 . Constant False Alarm Rate  

2
 . adaptive Thresholding 

3
 . Cell Averaging (CA-CFAR) 

4
 . Greatest of CFAR (GO-CFAR) 

5
 . Smallest of CFAR (SO-CFAR) 

6
 . Order Statistic CFAR (OS-CFAR) 
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هبسی پغ صهیٌِ دس آذل ثِ ػٌَاى ه   اسائِ ؿذ کِ اص تَصیغ  Salazarتَػط  CFARیک الگَسیتن قبثل تَخِ 

1تصبٍیش تک هٌظش
SAR  اى َثِ ػٌ   کٌذ. اصل اػبػی الگَسیتن ثِ ایي صَست اػت کِ اص تَصیغ اػتفبدُ هی

ٌی سا داسا ّؼتٌذ )پغ صهیٌِ هذل پغ صهیٌِ ثشای پغ صهیٌِ ّبی هختلف کِ دسخبت هختلفی اص ّوگ

   ثش اػبع هذل  CA-CFARؿَد. ثٌبثشایي هذل اػتفبدُ هی  ًبّوگي لجِ ٍ حبلت چٌذ تبسگتی( ّوگي،

Gآًبلیض ّبی تئَسی ٍ آصهبیـبت ًـبى هیذّذ کِ هذل  تَاًبیی ثبثت ًگِ داؿتي ًشخ خطب سا داسد.
ثشای هذل  0

تَاًٌذ هتغیش ثبؿٌذ هٌبػت تش اػت کِ اص لحبظ دسخِ ّوگي ثَدى هیػبصی پغ صهیٌِ ی تصبٍیش چٌذ هٌظش 

 .[2]صهیٌِ دس ایي کبس اػتفبدُ گشدیذایي هذل ثِ ػٌَاى هذل پغ CA-CFAR دس هذلاص ایي سٍ 

هبسی آدس حبلت چٌذ تبسگتی ّوبى طَس کِ گفتِ ؿذ , ًقص الگَسیتن ٌّگبهی دیذُ هیـَد کِ پبساهتش ّبی     

ؿَد. دس ایي گضاسؽ پغ صهیٌِ ثِ خبطش تبسگت ّبی هضاحن , تخشیت ؿذُ ثبؿٌذ ٍ ًشخ یبفتي ّذف کن هی

ؿَد. اسائِ هی SARدس تصبٍیش  (AC)اًتخبثی ثشای ػیؼتن حزف اتَهبتیک  CFARلگَسیتن ثش اػبع یک ا

 2ثخؾ یي صَست اػت کِ دس . سًٍذ ایي تحقیق ثذ[2] اػت Salazarالگَسیتن گفتِ ؿذُ حبلت ثْجَد یبفتِ 

خضییبت الگَسیتن  3ؿَد. دس ثخؾ ى هؼشفی هیآیبت یک ػشی اص خضئ ؿَد ٍالگَسیتن ثِ صَست کلی ثحث هی

( ، هحبػجِ حذآػتبًِ 2-3( ، هحبػجِ هبتشیغ ؿبخص )ثخؾ 1-3ؿبهل هحبػجِ حذ آػتبًِ کلی )ثخؾ 

ًتبیح  4ؿَد. دس ثخؾ ٍسدُ هیثِ طَس کبهل آ( 4-3( ٍ خَؿِ ثٌذی پیکؼل ّذف )ثخؾ 3-3هحلی )ثخؾ 

  گیشد.یي تحقیق هَسد ثحث قشاس هیگیشی اص اًتیدِ 5ٍ دس ثخؾ ٍپیـٌْبدات تحقیق آٍسدُ ؿذُ 

  

 تئَری تحقیق -2

 الگَسیتن ثبیذ خصَصیبت صیش سا داؿتِ ثبؿذ:

صهبیؾ ثبیذ ٍخَد داؿتِ سد پغ صهیٌِ ی اطشاف پیکؼل هَسد آثشای تصوین گیشی دس هَ یک هقذاس ؿبخص

فتي ّذف دس شای یبتَاى سٍؽ هٌبػت ثى هیکٌذ ٍ ثب تَخِ ثِ آثبؿذ. ایي هقذاس ًَع پغ صهیٌِ سا هـخص هی

 .[3]ثشد. ایي هقذاس ثبیذ ثب هحبػجِ ٍ ثِ صَست اًتخبثی ثِ دػت ایذ ٍ ًِ ثب تدشثِ تصَیش سا ثِ کبس

 .دس حبلت چٌذ تبسگتی اختٌبة کشد ٍ تذاخل ّذف ّبی دیگشتَاى اص تبثیش ثب یک ساُ خذیذ هی

ّوگي ,ًبّوگي لجِ ٍ حبلت چٌذ ّذفی ثِ تَاًذ ثشای پغ صهیٌِ ّبی ثِ ػٌَاى هذل پغ صهیٌِ, هی    تَصیغ 

تَاى یبفتي ّذف دس حبلت ّوگي ٍ ًبّوگي ٍ لجِ سا دس یک الگَسیتن یکپبسچِ اخشا ًوَد کبس گشفتِ ؿَد. هی

 ٍلی ثشای حبلت چٌذ تبسگتی ثبیذ الگَسیتوی خذاگبًِ اخشا کشد.

فْویذ  تَاىسٍی تصَیش هییش هٌبػت ؿبخص ثشای ّش پیکؼل دس یک پٌدشُ هتحشک دس دبثب هحبػجِ ی هق

صهیٌِ هشثَب ثِ اّذاف دیگش اػت یب ًِ ٍ دس صَست ثَدى آًشا اص پشٍػِ هَخَد دس پغپیکؼل آیب یک کِ 

 ّب اًدبم دّین. سا ثشای ثقیِ پیکؼل CA-CFARهحبػجِ ی الگَسیتن هحبػجبت حزف ٍ 

اٍل یک  َست رکش ؿذُ اػت:ثیٌیذ ّوِ ی پشٍػِ ی یبفتي ّذف ثِ ایي صهی 2ّوبى طَس کِ دس ؿکل 

کٌین . ایي ثب سصٍلَؿي ثبال اػت طشاحی هی  SARپٌدشُ ی هشثؼی تَخبلی کِ هختص یبفتي ّذف دس تصبٍیش 

پٌدشُ سٍی کل تصَیش حشکت کشدُ ٍ دس ایي حبل ثب هحبػجبتی دس هَسد تبسگت ثَدى ٍ یب ًجَدى پیکؼل 

 ؿَد.هشکضی پٌدشُ تصوین گیشی هی

                                                 
1
 . single look 
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 كلي الگَریتن آضکبرسبزی ّذف در ایي هقبلِ دیبگرام -2ضکل 

 

َد کِ پغ صهیٌِ ثشای ؿدس طَل پشٍػِ اػکي کشدى تصَیش فشض هی ایي پٌدشُ هشثؼی ٍ تَخبلی اػت.

  Nc ایٌکِ فشضثب  دس پٌدشُ اػت. صهیٌِقؼوت پغصهبیؾ ّوبى پیکؼل ّبی هَخَد دس پیکؼل هَسد آ

پیکؼل ثِ ػٌَاى پیکؼل ّبی احتوبلی هشثَب ثِ تبسگت  Dپیکؼل دس ایي ًبحیِ ٍخَد داسد ٍ ّوچٌیي 

پیکؼل ثبقیوبًذُ ثشای  Nc-Dدیگشی دس تصَیش ّؼتٌذ ٍ ثبیذ اص فشایٌذ هحبػجبت حزف ؿًَذ. دس کل اص 

G )تَصیغ CA-CFARهحبػجِ ی پبساهتش ّبی هذل ثب اػتفبدُ اص سٍؽ 
 اػتفبدُ کشد.  (0

 

 
 پیکسل تست خبظپٌجرُ هتحرک بر رٍی یك  -3ضکل 

 

ػتبًِ هحلی ثشای پیکؼل هَسد ًظش دس ٍػط پٌدشُ یک حذ آ اؿتجبُدس اداهِ ثب داًؼتي احتوبل ّـذاس 

دس هَسد تبسگت ثَدى  هذُدس پبیبى ثب هقبیؼِ هقذاس پیکؼل هَسد ًظش ثب حذ آػتبًِ ثِ دػت آ ؿَد.هحبػجِ هی

ثِ خبطش ایي کِ اًشطی کوی اص ّذف هَسد ًظش سٍی صهیي ثِ ػٌدٌذُ  ؿَد.ى تصوین گیشی هیٍ یب ًجَدى آ

هوکي اػت ًبحیِ ّبیی کِ ثِ ػٌَاى تبسگت دس تصَیش هـخص ؿذُ اًذ   سػیذُ اػت، SARدس تـکیل تصَیش 

 کشد. ٍصلِ ّب سا ثِ ّن یبفتي ّذف ثبیذ ایي ًبحیثؼذ اص پشٍػِ یکپبسچِ ًجبؿٌذ ٍ 

 ؿَدد دس صیش آٍسدُ هیؼضی ًکبت کِ ثبیذ ؿشح دادُ ؿَث: 

صهبیـبت ًبلیض ّبی تئَسی ٍ آاهب آهبسی صیبدی ثشای تصَیش ّبی ساداسی اسائِ ؿذُ اػت گش چِ هذل ّبی آ

Gدّذ کِ هذل ًـبى هی
-یّوگي ثَدى ه حبظ دسخِصهیٌِ تصبٍیش چٌذ هٌظش کِ اص لثشای هذل ػبصی پغ  0

Gهبسی هذل ّبی آ تش اػت. تخویي پبساهتشیش ثبؿٌذ هٌبػتتَاًٌذ هتغ
ى کن آػبى اػت ٍ حدن هحبػجبت آ 0
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ثِ صَست  G0کٌین. فشم ؿذت ثشای تَصیغ اػت ٍ ثٌبثشایي دس ایي کبس اص ایي هذل ثشای پغ صهیٌِ اػتفبدُ هی

 صیش اػت:

   
( )     

 (     )   
   (   )    

   ( ) (  )(    )   
          1ساثطِ                  

 ثبؿذ.پبساهتش هقیبع هی γپبساهتش ؿکل ٍ  αتؼذاد هٌظش ٍ ّوچٌیي  nیش ؿذت ٍ هتغ I دسآى کِ

یـتشی داسًذ ثٌبثشایي اّذاف دسخِ ّذف ّب ًؼجت ثِ پغ صهیٌِ ی طجیؼی خَد ثبصپشاکٌؾ ث ،دس کل

جت ثِ پغ صهیٌِ دس تصبٍیش خبکؼتشی ثبالتشی داسًذ )ًقبب غیش ػبدی(. ّش چٌذ تؼذاد پیکؼل ّبی ّذف ًؼ

SAR  ػتبًِ کلی ثشای ّوِ تصَیش هی، ثب یک حذ آیبفتي ّذف دس تصبٍیش قجل اص اخشای پشٍػِاهب کن اػت-

تَاى پیکؼل ّبی تبسگت احتوبلی سا یبفت ٍ دس هشحلِ ی هحبػجِ پبساهتش ّبی هذل ایي پیکؼل ّب سا اص ًبحیِ 

 .ؿَدتخویي ایي پبساهتشّب ایدبد هیدس اػت کِ ػذم قطؼیت صیبدی دلیل ایي کبس ثِ  .حزف کشد صهیٌِپغی 

ؿذُ ٍ هقذاس ؿبخص گفتِ ػتبًِ ثیـتش ثبؿذ پیکؼل ّذف ؿٌبختِ آًْب اص حذ آپیکؼل ّبیی کِ هقذاس ؿذت 

ؿَد. ثٌبثشایي هبتشیغ ؿبخص ًْب یک دس ًظش گشفتِ هیـَد ٍ دس غیش ایٌصَست ایي هقذاس صفش هیؿذُ ثشای آ

 ؿَد.زف پیکؼل ّبی تبسگت ثِ صَست اتَهبتیک ػبختِ هیثب ّذف ح

 ثِ صَست خالصِ الگَسیتن اص گبم ّبی صیش تـکیل ؿذُ اػت:

 ؿَد.هحبػجِ هی  SARػتبًِ ی کلی ثشای تصَیش آ حذگبم اٍل( 

ػتبًِ ی ّش پیکؼل اگش ؿذت ثیـتش اص حذ آؿَد. ثِ ایي صَست کِ ثشاگبم دٍم( هبتشیغ ؿبخص تَلیذ هی

 گیشد.قشاس هی 0ٍ دس غیش ایٌصَست ػذد  1ػذد  ،دکلی ثَ

دس پٌدشُ ثب تَخِ ثِ داًؾ قجلی ٍ اطالػبت خبًجی صهیٌِ ٍ ًبحیِ پغ 1حبئلًبحیِ ، گبم ػَم( اثؼبد ًبحیِ ّذف

 ؿَد.یک هقذاس اٍلیِ دس ًظش گشفتِ هی اؿتجبُؿَد. دس ایي قؼوت ثشای احتوبل ّـذاس هـخص هی

پیکؼل کِ  Dؿَد. ثب حزف پیکؼل اص پٌدشُ ٍاسد هشحلِ ی حزف پیکؼل تبسگت احتوبلی هی Ncگبم چْبسم( 

Gپیکؼل ّبی تبسگت ّبی دیگش ّؼتٌذ ثب اػتفبدُ اص ثبقی پیکؼل ّب پبساهتش ّبی هذل پغ صهیٌِ )تَصیغ 
0)  

 هحبػجِ ؿذُ ٍ حذ اػتبًِ ی هحلی ثشای پیکؼل هَسد ًظش هحبػجِ هیگشدد.

ػتبًِ هحلی یک آ( ثب حذ هتحشکبیؼِ ؿذت پیکؼل هَسد ًظش )پیکؼل هیبًی دس پٌدشُ گبم پٌدن( ثب هق

 ٍسین.ی ثشای پیکؼل ثذػت هی آهقذاس ثبیٌش

خشیي پیکؼل تصَیش ثَد ثِ گبم ّفتن ثشٍ ٍ دس غیش ایٌصَست ثِ گبم چْبسم گبم ؿـن( اگش پیکؼل هَسد ًظش آ

 ثشگشد.

 گشدد.ٌذی هیگبم ّفتن( پیکؼل ّبی ّذف یبفتِ ؿذُ خَؿِ ث
 

  تَضیح الگَریتن -3

 هحبسبِ حذآستبًِ كلي -3-1

تَاًذ ثِ هی  Tg ،ًـبى دٌّذُ پیکؼل ّبی ّذف اػت SAR ثِ خبطش ایٌکِ ثخؾ کـیذُ ّیؼتَگشام تصَیش

 یهتغییش تصبدفی ؿذت ثبؿذ ٍ تحت ؿشایط Iّیؼتَگشام تؼییي ؿَد. فشض کٌیذ کِ  صَست اًتخبثی هطبثق ثب

 یذ:آتَاًذ اص ساثطِ صیش ثذػت هی Tgدسصذ پیکؼل هتؼلق ثِ ّذف ثبؿذ     
 

 {    } 2ساثطِ                                                                

                                                 
1
 . guard area 
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-پیکؼل ّبی پغ صهیٌِ ثِ کل پیکؼل ًؼجتیک ػذد تدشثی ًـبى دٌّذُ -   ,   ٍ احتوبل  P آى کِ دس

تَاى هی ؛ ثٌبثشایيهذُ اص ّیؼتَگشام تصَیش ثبؿذتبثغ تَصیغ تدوؼی ثذػت آ Fّبی تصَیش اػت. فشض کٌیذ 

 هؼلَهبت سا ثِ صَست صیش ًَؿت:

 

   (  ) 3ساثطِ                                                                     

 

 ثبال ثذػت ایذ.تَاًذ اص طشیق ّیؼتَگشام کل تصَیش ٍ هؼبدلِ ی ػتبًِ کلی هیٌبثش ایي حذ آث

 

 هبتریس ضبخع  -3-2

ٍ  iؿذت پیکؼلی ثبؿذ کِ دس ػطش   Ii,jثبؿذ ٍ ّوچٌیي فشض کٌیذ  SAR  ,M*Nفشض کٌیذ اثؼبد تصَیش 

 :ؿَدپیکؼل ثِ صَست صیش تؼشیف هی ػذد ؿبخص ثشای ایي ؛قشاس داسدام  jػتَى 

 

     {
                 

4ساثطِ                                                      حبالت دیگش         

 ؿَد:ٍ هبتشیغ ؿبخص ثِ صَست صیش هـخص هی

 

5ساثطِ                                         +                *    

 

 TLهحبسبِ حذآستبًِ هحلي  -3-3

ّبی تشپشاکٌؾ صیبد ّذف ثشای تخویي پبساهثشای اختٌبة اص تبثیش ثبص ،ًـبى دادُ ؿذ 2ّوبًطَس کِ دس ؿکل 

کِ سٍی ّش پیکؼل  hollow-stencil کٌین. ایي پٌدشُصهیٌِ اص یک پٌدشُ ثِ صَست هحلی اػتفبدُ هیپغ

ى ثشای هحبػجِ ی پبساهتش ّبی پغ آاػت کِ پیکؼل ّبی هَخَد دس  ًبحیِ ی حبئلداسای یک گیشد، قشاس هی

صهیٌِ ثِ پغ ّبیی کِ ثشای هحبػجِکٌذ کِ پیکؼلهی ؿًَذ. ًبحیِ هحبفطت ایي سا تضویياػتفبدُ هیصهیٌِ 

سًٍذ ثِ حذ کبفی اص ّذف احتوبلی هَخَد دس قؼوت تَخبلی پٌدشُ دٍس ّؼتٌذ ٍ ثشای هحبػجِ پبساهتش کبس هی

ّذف ثضسگتش ثبؿذ تب ایي سا ًیض  کٌٌذ. اثؼبد قؼوت داخلی پٌدشُ ثبیذ اص اثؼبدّبی هذل هضاحوتی ایدبد ًوی

 تضویي کٌذ کِ تؼذاد پیکؼل کبفی ثشای هحبػجِ ی پبساهتش ّب ٍخَد داسد.

ّبی تَاى پبساهتشهی، پیکؼل ثبقیوبًذُ ثؼذ اص هشحلِ حزف پیکؼل ّبی تبسگت هضاحن D - Ncاص ثب اػتفبدُ 

 هذل سا ثِ صَست صیش هحبػجِ کشد:

     
  (  )

  (  )  (   )  ( )
  

 

5ساثطِ                                                                        ( ) (    )    

 

ػتبًِ ، حذ آهـخص ؿذُ اػت pfaکِ ثِ صَست  اؿتجبُثشای یک هقذاس دادُ ؿذُ ثِ ػٌَاى احتوبل ّـذاس 

 یذ:ثِ صَست صیش ثِ دػت هی آ CFARهحلی ثشای 

      ∫    
( )  

  

 
                       6ساثطِ                                     

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1333اردیبْطت  -ّوبیص هلي ژئَهبتیك ٍ یکویي  بیست

 

Gتَصیغ  هـبثِ ثب
0
I .اًتگشال ثبال خَاة ػذدی ًذاسد 

ثشای یک ،  6، ثب تَخِ ثِ ساثطِ 5ثشاثش ثب یک دس ساثطِ  nثب دس ًظش گشفتي یک تصَیش یک هٌظش ٍ قشاس دادى 

 یذ:آػتبًِ هحلی ثِ صَست صیش دس هی آحذ  اؿتجبُهقذاس دادُ ؿذُ ثِ ػٌَاى احتوبل ّـذاس 

 

    ( 
  

 

                                                 7ساثطِ        (   

 

پغ صهیٌِ  H0تبسگت ثَدى پیکؼل هَسد ًظش ٍ فشض  H1ؿذت پیکؼل هشکضی دس پٌدشُ ثبؿذ ٍ فشض  I0اگش 

 ل ثبؿذ داسین:ثَدى ایي پیکؼ

  

  
 
 
  

                                                               8ساثطِ   

 

 بٌذی پیکسل ّذفخَضِ -3-4

ّبی ک ػبسضِ اص تصَیش اػت کِ اص ػلَلی ،ّوبًطَس کِ اؿبسُ ؿذ ، ّذف،SARدس تصبٍیش ثب سصٍلَؿي ثبالی 

ثِ صَست  تـکیل ؿذُ اػت. ثِ خبطش ثبصتبة اص ػطح ّذف دس تصَیش ایي ػبسضِ هوکي اػتتصَیشی صیبدی 

شٍػِ ی یبفتي ّذف اػت یک ًبحیِ ّبی تبسگت دس تصَیش ثبیٌشی کِ خشٍخی پًَػبًی دیذُ ؿَد. پیکؼل

ثشایي ن ثبؿٌذ. ثٌبدٌّذ ٍ هوکي اػت ثِ صَست ًبحیِ ّبی خذا ٍ ًضدیک ثِ ّیکپبسچِ تصَیشی سا تـکیل ًوی

 ثٌذی گشدًذ.ف پیکؼل ّبی یبفتِ ؿذُ ثبیذ خَؿِیبفتي ّذ ثؼذ اص هشحلِ

ثبؿذ ٍ ّوچٌیي حذ تفکیک هکبًی دس دٍ ػوت  L ٍ Wفشض کٌیذ طَل ٍ ػشض ٍاقؼی ّذف ثِ صَست 

range   ٍcross-range  ّشدٍ ثشاثشΔA ِای کِ ثِ ػٌَاى ّذف دس تصَیش ثؼذ اص یبفتي ثبؿذ. دس حقیقت ًبحی

ّبی ّذف ٍ یب اثؼبد ًبحیِ ّذف َچکتش اػت. ثٌبثشایي تؼذاد پیکؼلؿَد اص ًبحیِ ٍاقؼی ّذف کائِ هیّذف اس

 .( داسدSmaxپیذا ؿذُ اػت یک هقذاس حذاکثش ) CFARکِ تَػط 

 

9ساثطِ                                             (     )             

    

 صَست صیش داسد: یک هقذاس حذاکثش ثِ d(i,j)دس تصَیش ّذف  i ٍ jّوچٌیي فبصلِ ی ثیي پیکؼل 

 

 (   )                                      10ساثطِ          √      

  

یبفتي ّذف ثِ  دس تصَیش ثبیٌشی ٍ ثؼذ اص پشٍػِّبی ّذف پیکؼل ثٌذیهطبثق ثب ًوَداس صیش ثشای خَؿِ

 کٌین:صَست صیش ػول هی
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 بٌذی پیکسل ّذففلَچبرت هربَط بِ خَضِ -4ضکل 

 

ى ٌَّص یک ًبحیِ ّبی کَچک ؿَد ثؼذ اص پبیبى هشحلِ قجل اص آچبست هـبّذُ هیفلَخش آّوبًطَس کِ دس گبم 

. ایي ّذف هتفبٍت ّؼتٌذؿکبسی ثب اثؼبد دس تصَیش ٍخَد داسد کِ ثِ صَست آ ٍ یب ثضسگتش اص ّذف هَسد ًظش

ّب اص م دسػت یبفتي ّذف ثبیذ ایي ًبحیِ. ثشای اًدبؿًَذهی اؿتجبُّبی ًبخَاػتِ ثبػث ایدبد ّـذاس ًبحیِ

ثشای ًبحیِ ثؼذ اص  اٍل کل تصَیش سا اػکي کشدُ ٍ :یي کبس ایي هشاحل سا اًدبم دادینتصَیش حزف ؿًَذ. ثشای ا

ّبیی کِ دس هحذٍدُ . ثؼذ اص ایي کبس ًبحیِؿَدتؼذاد پیکؼل ّبی ّش ًبحیِ تصَیشی ؿوشدُ هی ثشچؼت صدى،

 9اص ساثطِ ی  Smax دس آى ؿًَذ کًِیؼتٌذ حزف هی  ST = {S| Smin ≤  S  ≤  Smax} ی اثؼبد ّذف ثِ صَست:

 ؿَد.دس ًظش گشفتِ هیثِ صَست تدشثی  Sminهحبػجِ ؿذُ ٍ 

 

 ًتبیج ّبی هَرد استفبدُ ٍ دادُ -4

داسای چٌذ ّذف کـتی ، Radarsat-2اص ػٌدٌذُ  SARالگَسیتن پیـٌْبد ؿذُ دس ایي هقبلِ سٍی یک تصَیش 

اص هٌطقِ ساداسی سٍی ػطح آة اػوبل ٍ هَسد ثشسػی قشاس گشفت. ایي دادُ کِ یک ثخؾ اص تصَیش پالسیوتشی 

ٍخَد چْبس ػذد کـتی سٍی ػطح آة دس لحظِ اخز تصَیش ثبؿذ ثِ دلیل دس آهشیکب هی 1ػبًفشاًؼیؼکَ

ؿبهل اخز هبتشیغ  POLSAR-Proافضاس ّب دس ًشمپشداصؽاًتخبة گشدیذُ اػت. ایي تصَیش پغ اص اًدبم پیؾ

–سٍی آى، ٍاسد هشحلِ صهیي هشخغ ؿذى گشدیذ  3ثب پٌدشُ ثب اثؼبد  BOX-CARفیلتش ٍ اًدبم یک  2ّوذٍػی

تش ّذف گیشی صیبد ٍ آؿکبسػبصی ّش چِ دقیقهٌظَس ػذم تخشیت ّذف ثب هیبًگیيلتش ثِاثؼبد کَچک پٌدشُ فی

-اًدبم گشفت. تصَیش صهیيASF-MapReady افضاس هشخغ کشدى ثب اػتفبدُ اص ًشم-. هشحلِ صهیي-اًدبم گشفت

افضاس ًشمّبی خبًجی اًدبم ؿذُ اص طشیق ایي تصَیش ثب ثشسػی ؿَد.ًوبیؾ دادُ هی 5هشخغ ؿذُ دس ؿکل 

Google Earth هشخغ ًوَدى هَسد تطبثق ٍ تبییذ قشاس گشفت. ایي کبس هب سا دس ثذػت  -حبظ دقت صهیياص ل

-آٍسدى هَقؼیت دقیق ّذف دس هختصبت خغشافیبیی خْبًی تَاًوٌذ ػبختِ کِ ایي هَسد دس کبسّبی دقیق هی

 تَاًذ ػَدهٌذ ثبؿذ.
 

 

 

 

 

                                                 
1
 . Sanfrancisco 

2
 . Coherency Matrix 
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 ًطبى دادُ ضذُ است.سوت چپ هرجع ضذُ. زیربخص كبرضذُ از ایي تػَیر در الگَریتن در تػَیر -تػَیر زهیي -5ضکل 

 

دس ایي هقبلِ اص دادُ هبتشیغ ّوذٍػی اخز گشدیذُ اػت.  800دس  550ایي صیشثخؾ اًتخبة ؿذُ اص تصَیش ثب 

کِ ثِ – spanّبی الوبى قطش اصلی هبتشیغ ّوذٍػی ّش کذام ٍ ثبس دیگش سٍی دادُ هب الگَسیتن سا ثش سٍی دادُ

اثؼبد پٌدشُ خبسخی ٍ ٍ ثب دس ًظش گشفتي  اهتحبى کشدُّبی قطش اصلی ایي هبتشیغ اػت ًَػی هدوَع الوبى

 :. ًتبیح صیش ثذػت آهذ 01/0ٍ دس ًظش گشفتي ّـذاس اؿتجبُ  11ٍ  37ّبی داخلی ثِ تشتیت ثب اًذاصُ
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 )ة( )الف(

  
 )د( )ج(

. )الف( آضکبرسبزی ّذف بب تػَیر 01/0 جي الگَریتن آضکبرسبزی ّذف در احتوبل ّطذار اضتببُ ثببتخرٍ -6ضکل 

هبتریس ّوذٍسي. )ج( آضکبرسبزی ّذف بب   T22هبتریس ّوذٍسي. )ة( آضکبرسبزی ّذف بب تػَیر الوبى T11الوبى

 .spanهبتریس ّوذٍسي. )د( آضکبرسبزی ّذف بب تػَیر   T33تػَیر الوبى

  

ّبی قطش اصلی، ؿَد، ثب اػوبل الگَسیتن سٍی تصبٍیش هشثَب ثِ الوبىطَس کِ دس ؿکل ثبال هـبّذُ هیّوبى

الگَسیتن  T33خَسین ٍ ایٌکِ حتی دس هَسد الوبى ثِ ّـذاسّبی اؿتجبُ ثیـتشی ثشهی spanًؼجت ثِ تصَیش 

تش یکی اص اّذاف سا ؿٌبػبیی ًکشدُ اػت. ایي ًـبى دٌّذُ ایي اػت کِ ثب داؿتي یک ٍسٍدی ثب اطالػبت کبهل

 سػین. ، ثِ ًتبیح قبثل اػتوبدتشی هیspanّب، ّوبًٌذ تصَیش اص ّوِ پالسیضاػیَى

 رکش دٍ ًکتِ الصم اػت: دس ایي هیبى 

 طَس کِ دس ثخؾ پشداصؽ ثَدُ ٍ ّوبىًتبیح ًـبى دادُ ؿذُ دس ثبال اص خشٍخی الگَسیتن پغ

تئَسی کبس ثیبى ؿذ، ایي الگَسیتن تصبٍیش ؿجِ ًَیضی خشٍخی اص الگَسیتن اصلی سا ثِ ػٌَاى 

ثٌذی تصَیش پشداختِ ٍ اّذاف ٍسٍدی دسیبفت کشدُ ٍ ثب تَخِ ثِ فبصلِ اّذاف یبفتِ ؿذُ ثِ خَؿِ

 کٌذ.اثؼبد ًبهٌبػت سا حزف هی ثب

 ّبیی ثب ّـذاس اؿتجبُ کوتش داؿت. تَاى خشٍخیثب تغییش ًشخ ّـذا اؿتجبُ ٍ پبییي آٍسدى آى هی

طَس کِ بُ یک ػذد کَچک ًضدیک ثِ صفش اػت. ّوبىخشٍخی الگَسیتن ثب ّـذاس اؿتج 7ؿکل دس 

اؿتجبُ داؿتِ ٍ چْبس ّذف  ؿَد خشٍخی الگَسیتن دس ایي حبلت یک ّـذاسدس ؿکل هـبّذُ هی

 سا ثِ دسػتی آؿکبسػبصی کشدُ اػت. 
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 .000001/0خرٍجي الگَریتن آضکبرسبزی ّذف در احتوبل ّطذار اضتببُ ثببت  -7ضکل 

 

 گیری ًتیجِ -5
آؿکبسػبصی ّذف دس تصبٍیش ساداسی ثب قذست تفکیک ثبال چِ دس ایي هقبلِ ثِ آى پشداختِ گشدیذُ اػت، آى

ًشخ ّـذاس اؿتجبُ ثبثت اًدبم ؿذُ اػت. دس حبلت کلی ثب دس ًظش  ایي کبس ثب اػتفبدُ اص الگَسیتنثبؿذ. هی

Gگشفتي یک تَصیغ 
صهیٌِ ٍ ثب اػکي یک پٌدشُ تَخبلی دس سٍی کل تصَیش ٍ دس ًْبیت ثب یک ثشای پغ 0

ّبی ٍاقؼی ساداس پالسیوتشی دُسػذ. ایي الگَسیتن سٍی داثٌذی ًْبیی ایي الگَسیتن ثِ ًتیدِ هیالگَسیتن خَؿِ

دّذ ًتبیح ًـبى هیؿْش ػبًفشاًؼیؼکَ آهشیکب ًیض اػوبل گشدیذُ ٍ ًتبیح هطلَثی سا دس اختیبس قشاس دادُ اػت. 

-ثذػت آهذُ اص تصَیش پالسیوتشی، ّـذاسّبی اؿتجبُ ثِ کوتشیي هقذاس خَد هی spanّبی ثب اػتفبدُ اص دادُ

قشاس دادى اطالػبت کبهل پالسیوتشی دس ایي تصَیش اػت. ّوچٌیي، ثب داؿتي سػذ ٍ ایي ثِ دلیل دس اختیبس 

 احتوبل ّـذاس اٍلیِ ًبچیض ثِ ًتبیدی ثب ّـذاس اؿتجبُ کوتش خَاّین سػیذ. 

ّبیی کِ اطالػبت پالسیوتشی دس ّش کبًبل سا ثِ صَست دس ساػتبی پیـٌْبد ثشای تحقیقبت آیٌذُ ًیض  اسائِ سٍؽ

ّوبًٌذ –ّن تلفیق کٌذ ٍ یب اص اطالػبت پالسیوتشی هبتشیؼی  شدُ ٍ دس ًْبیت ًتبیح سا ثبخذاگبًِ اػتفبدُ ک

 تَاًذ دس ایي ساػتب هفیذ ثبؿذ. ثشای ّش پیکؼل دس الگَسیتن اػتفبدُ ًوبیذ هی -هبتشیغ کَاسیبًغ ٍ ّوذٍػی
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