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 چکیده 
 يجن   جا ان يها ط  يها و کشت مايهواپ يدر آشکارساز يرادار يها ستميگرفته شد که س يجد يزمان يسنجش از دور رادار

( باع    ينفت  ساتي) از جمله تاس ايدر يمستقر بر رو ساتيها و تاس يکشت يهندس يها يگ ژهيموفق عمل کردند. و اريبس دوم

 يقاب ل آشکارس از ي( ، به طور جالب و منحص ر ب ه ف ردSAR) يبيروزنه ترک يررادا يبردار ريتصو يها ستميشود تا  در س يم

و  يرانيکش ت يس ازماناا س ت،يز طيدانشمندان مح يتواند برا يم يربرداريتصو يها ستميس نيباشند. اطالعات بدست آمده از ا

 ريپ ژوهش ب ا اس تفاده از تص و ني اقابل استفاده باش د. در  ينظام يو به خصوص ناادها يمناطق ساحل يتيامن رانيمد الت،يش

 ي(، اقدام ب ه آشکارس ازC1P.15614)شده بود  هياروپا تا ييکه از سازمان فضا IMPدر حالت  ENVISATماهواره  ASARسنجنده 

. دي ف ار  گرد جيخارک واق ع در ش ماخ خل  رهيجز ياقتصاد-ينظام کيمستقر در منطقه استراتژ يها يو کشت ينفت ساتيتاس

 ريروش ک ه ب ر اس ا  مق اد ني ( استفاده ش د. اN. Kourti, 2002ارائه شده توسط ) ياز روش آستانه گذار يازس يجات آشکار

 ا،يسطح در يباال را در مورد اهداف رو اريبا تطابق بس يجيکند، نتا يکار م نهيهمگن زم رياستاندارد تصو اريراف معو انح نيانگيم

 يجا ت آشکارس از ن هيحد آستانه با نيي(، به منظور تعN. Kourti, 2002توسط ) هرابطه ارائه شد بيمحاسبه ضر ينشان داد. برا

دهد که  ينشان م جيقرار گرفت. نتا ليو تحل هيمورد تجز ريدر دو منطقه مختلف تصو بياز ضرا يتعداد ايسطح در ياهداف بر رو

که ب ه ط ور  ينفت ساتيدر مورد تاس ني. همچنارنداهداف ند يدر آشکار ساز يچندان ريتاث نهيبا بيباالتر از ضر ريبا مقاد بيضرا

ت وان ب ه  يب ودن، م  يو نزول ياز لحاظ صعود SAR يدارسنجنده را يبردار ريمستقر هستند، فارغ از نوع تصو ايدر يثابت بر رو

 ني ا يريقرار گ يها، با توجه به راستا يآشکار کرد. اما در مورد اهداف متحرک مانند کشت ايسطح در ياهداف را بر رو نيا يخوب

اهداف  يتر اثر راستا قيقجات مطالعه د د،يگرد شناادي. در انتاا پافتيدست  يمتفاوت جيتوان به نتا ياهداف نسبت به سنجنده م

ک ه  SARمختل ف  يس نجنده ه ا يو نزول يصعود يداده ها يمقاله بر رو نيصورت گرفته در ا يها زينسبت به سنجنده ها، آنال

 .رديقرار گ يمنطقه ثابت مورد بررس کيباشند، از  يمختلف م يمدار يها هيزاو يدارا

 خارک رهي، جزASARاف، اهد ي، آشکارسازSARسنجش از دور،  :های کلیدیواژه

 

 مقدمه -3
و  ييآب و ه وا طيهستند که بدون در نظر گ رفتن ش را يي، سنجنده ها SAR يربردايتصو يها ستميس

باال برداشت  يمکان کيرا با قدرت تفک يريتصاو لومتريک 055تا  يتوانند در ابعاد يروز بودن منطقه، م ايشب 

پوس ته  يه ا ييجابجا شيپا يبرا اديز ارياعتماد بس تيتوان با قابل يرا م SAR يداده ها ني. عالوه بر اندينما

 نيت ر ياز اصل يکيرا به عنوان  SAR يشود تا داده ها يها باع  م يگ ژهيو نيبه کار گرفت. هم نيسطح زم

کوت اه، نظ ارت  اريبس  يبحران در زمان ها تيريمد ،يعيمنابع طب تيريدر دستر ، جات مد يمنابع اطالعات
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ت وان از داده  ي. به عن وان ما اخ م رديمورد توجه قرار گ رهيو غ يمبر مناطق گسترده، امور  نظا عيسرجامع و 

از  يخود بخش مام  نياستفاده کرد که ا ايدر يها و اهداف مستقر بر رو يکشت يجات آشکارساز SAR يها

 يکنت رخ مرزه ا ،يق انون ري غ يه ا يريگيم اه ،يياي در کيکنترخ تراف ،ينظام يستماايس ايو  سيهر سرو

 باشد. يم رهيو غ ينفت يها يآلودگ لياز قب يمسائل و يو ساحل ييايدر

 چيعم ل ک رده و ه  يا ن هيبازتابنده آ کي، به عنوان  يصاف در برابر امواج رادار يآنجا که سطح آباا از

 طيمح  ني ا يروتوان اهداف مستقر ب ر  يپس م .]1[کنند  يرا به سمت آنتن ماهواره روانه نم يگونه انعکاس

س ه  لهيه ا بوس  يتوس ط کش ت يب ازپراکنش ام واج رادار ،يکيزيلحاظ ف ازنمود.  ييشناسا يهمگن را براحت

 يکه در ادامه ب ه بررس   ]2[شود  يم نييتع يو انعکا  گوشه ا يانعکا  دو وجا م،يانعکا  مستق زميمکان

ت وان ب ه ج نس  يم وثر هس تند م  ن هيزم نيکه در ا يگريهر کدام پرداخته خواهد شد. اما از عوامل مام د

اشاره  کيو قدرت تفک ونيزاسيفرکانس، پالر  1تابش هيزاو ايفرود  هيزاو ليسنجنده از قب يها يژه گياهداف، و

 .]3[ نمود

ت وان از آن  يرو م  نيباشند. از هم  يخوب م يليمتوسط تا خ يمکان کيقدرت تفک يدارا SAR ريتصاو

 کي ق درت تفک لي از قب ييه ا يگ ژهياستفاده کرد. و ايمستقر در در ساتياسها و ت يکشت يجات آشکارساز

 گناخيس  تدر س طو  زب ر و ق در يجزئ  راتيي ب ه تغ تيمتر(، حساس  155از  شيمتر تا ب 1خوب )  يمکان

جا ت  دي مف اريابزار بس کيرا به عنوان  SAR ريها(، تصاو يباال از اهداف سخت و خشن )مانند کشت يبازگشت

ب زر  و تخ ت  يبا ورق ه ا يفلز يها معموال از بدنه ا ي. کشت]4[ ها مطر  ساخته است يکشت يزآشکارسا

 ريظ اهر ش وند و در تص او ن هيروشن تر از زم يرادار ريشود تا در تصاو يخود باع  م نيساخته شده اند که ا

SAR ش وند، در  ير  ساخته ممعموالً از فلز و در ابعاد بز مايپ انو ياق يها ي. کشت]0[ باشند صيقابل تشخ

 شود. يساخته م برگال يفا ايمانند چوب  يکوچک تر هستند و از مواد يساحل يها قيکه قا يحال

. بع د از ]6[ ش ود يم  ليمعم وال از پ نج مرحل ه تش ک SAR ريتصاو يبر رو يکشت يآشکارساز نديفرآ

کرد.  Maskآنرا  يبه عبارت ايد و حذف نمو رياز تصو ديرا با يمورد نظر، مناطق خشک ريتصو يمختصات حيتصح

. ق دم ردي داده ه ا ص ورت گ يپ ردازش رو شيپ اتيعمل ديها با يدر اغلب موارد جات باال بردن دقت خروج

ت ا اه داف  ردي ص ورت گ حيتص ح اتيها عمل يخروج يبر رو ديباشد. سپس با يم يآشکارساز نديفرآ يبعد

 (.1ه شوند )شکل داد زيتم يو جو يانوسياق يها دهيمورد نظر از پد
 

 ]6[ يياياهداف در ياز جات آشکارسازيمورد ن يگام ها -1شکل 

                                                 
Incidence Angel 
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 . منطقه مورد مطالعه3-2

 05واقع شده اس ت. اي ن جزي ره در فاص ل   UTM N291444 E501843 Z39 تيخارک در موقع رهيجز

 4کيلومتر و ع ر  آن  3د. طوخ تقريبي آن کيلومتري بندر گناوه قرار دار 33کيلومتري شماخ غربي بوشار و 

از مزي ت  نگرگ اهکيلومتر و جزيره اي مرجاني است. جزيرة خارک به واسط  سواحل عميق ب راي ايج اد ل 0تا 

ب ا  يا رهي جز کي هاي نسبي ويژه اي باره مند است. در حاخ حاض ر کارشناس ان اي ن جزي ره را ب ه عن وان 

ک ه در اط راف  ييه ا يکش ت نيو همچن ينفت ساتيرو تعدد تاس نيشناسند. از هم يم يتاسيسات عظيم نفت

 يف ار ، دوچن دان م  جيدر خل  کيراتژاست يمنطقه را به عنوان منطقه ا نيا تيوجود دارند، اهم رهيجز نيا

 دهد. يفار  نشان م جيخارک را در شماخ خل رهيجز ييايجغراف تيموقع 2-کند. شکل
 

 ير ماهواره ايتصاو يخارک بر رو رهيجز ييايت جغرافيموقع - 2شکل 

 مواد و روشها -2

 مورد استفاده ی. داده ها2-3

در حالت  ENVISATماهواره  ASARر سنجنده يم تصويک فرين پژوهش شامل يداده مورد استفاده در ا

IMP (. ماهواره 1ه شد )جدوخ يتا  1اروپا ييباشد که از سازمان فضا يمENVISAT  که توسط سازمان

با طوخ موج   Cباشد که در باند  يم ASARدر مدار قرار گرفت، شامل سنجنده  2552روپا در ساخ ا ييفضا

مختلف اقدام به  2ن سنجنده در پنج حالتيکند. ا يم يربرداريتصو Ghz 5.33متر و فرکانس  يسانت 5.5

 يت هاباشد. مشخصات حال يم Image Modeا ي IMاز حالت ها  يکيکند که  يم SAR يه داده هايتا

 آمده است. 2-در جدوخ ASARسنجنده  يربرداريمختلف تصو
 : مشخصات داده مورد استفاده1-جدوخ

 گذر ونيزاسيپالر خيتار حالت سنجنده

ASAR IMP_1P 2009.09.09 VV Ascending 
 

 

                                                 
 ESA 

 Mode 
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 ASAR (ESA)سنجنده  يربرداي: مشخصات حاالت مختلف تصو2 –جدوخ 

 يربرداريحالت تصو
Image 

Mode 

Wide Swath 

Mode 

Alternating/Cross 

Polarization 

Wave 

Mode 

Global 

Monitoring 

 VV or HH VV or HH ونيزاسيپالر
VV/HH or HH/HV or 

VV/VH 

VV or 

HH 
VV or HH 

ک يقدرت تفک

 يمکان

28 m x 28 

m 

150 m x 

150 m 
29 m x 30 m 

28 m x 

30 m 

950 m x 

980 m 

 1عر  برداشت
up to 100 

km 
400 km up to 100 km 5 km >=400 km 

 45º-15 ه تابشيمحدوده زاو
 

15-45º 15-45º 
 

 GHz (C-band) 5.331 فرکانس

 

 . روش انجام پژوهش2-2

بر اس ا  ب رآورد  ي( آشکارساز1: ]4[ آشکار شوند يبازپراکنش اصل زميها ممکن است با سه مکان يکشت

 ج اديبا اس تفاده از اش کاخ ا ي( آشکار ساز2شده است.   2از هدف بازپراکنش ميکه به طور مستق يانرژ زانيم

به ج ا مان ده اس ت. در  يکشت زو روغن که ا يبر اسا  مواد نفت ي( آشکار ساز3 3يشده در امواج دنباله کشت

ت وان ب ر اس ا   ينم  IMPدر حال ت  ASARمتوس ط س نجنده  يمک ان کي قدرت تفک ليبه دل قيتحق نيا

در م ورد  ني را انج ام داد. ع الوه ب ر ا زيه ا، آن ال ياز کش ت يخروج يد نفتاشکاخ امواج و روش موا يروشاا

گرفت ه ش د ب ر  ميتصم نيروش فاقد استفاده است. بنابرا نيکه اثر موج ندارند ا ايمستقر در در ينفت ساتيتاس

 حي. در ادام ه ب ه تش ررديها صورت گ ليتحل ميبر اسا  انعکا  مستق يآشکار ساز يعنياسا  روش نخست 

 مختلف انعکا  پرداخته خواهد شد. يها زميها با استفاده از مکان يکشت يوش آشکارسازر

 

 یمختلف بازپراکنش امواج رادار ی. حالت ها2-2-3

را به سمت اهداف  سياز امواج الکترومغناط ييفضابرد، پالس ها    SARي ربرداريمسئله: ابزار تصو کيزيف

ام واج  نيکنند. ا يم يريرا اندازه گ يدامنه و فاز امواج بازگشت انزيسنجنده ها م نيکنند و سپس ا يارساخ م

ع وار  س اخته دس ت انس ان م نعکس ش وند. در م ورد  اي و  انو ي اق ن،يتوانند از سطح زم  يم يبازگشت

در  يامواج رادار يقو اريشود. بازتابش بس ياستفاده م ياز دامنه امواج بازگشت ا،يدر ياهداف بر رو يآشکارساز

با ابعاد ب زر  و س طو  عم ود ب ر  يباال  تا اجسام  4يکيالکتر تيبا ثابت هدا ياز اجسام ميتابش مستق جهينت

قرار گرفتن آن نس بت ب ه  تيو وضع دهي. شکل پد]4[  0يا وشهسطو  منعکس کننده گ هيباشد )شب يهم، م

ه ا  يمانند کش ت يخط يها دهيفراوان دارد. اگر پد ريتاث دهياز پد يبر قدرت امواج انعکاس ،يجات اشعه رادار

                                                 
 Swath width 
Backscatter 

Wake 

Dielectric Constant 

Corner Reflectors 
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برخ وردار خواهن د ب ود، ام ا در  يفيرادار قرار گرفت ه باش ند، از انعک ا  ض ع ديبا جات د يمواز يتيدر وضع

 .]5[خواهند داشت  يتر يرادار قرار گرفته باشند، انعکا  قو ديبر جات د عمودکه  يصورت

ورود  يرا ب ه م وازات راس تا ياج ورودکنند که امو يعمل م يبه گونه ا يمنکعس کننده گوشه ا سطو 

 يو قس مت ه ا يعرشه کش ت يکنند. قسمت ها يبه سمت سنجنده منعکس م يامواج در خالف جات ورود

 س متکنن د. ق يعمل م   1ميو منعکس کننده مستق يمعموالً به عنوان سطو  منعکس کننده گوشه ا ييباال

کنن د  يرا م نعکس م  يعمود ب ر ه م ام واج رادار باًيتقر 2يدر حالت دو وجا ايو سطح در يکشت يبدنه اصل

مقدار ب ازپراکنش  نيشتريتوان گفت که ب يم ايسطح در يمستقر بر رو ينفت ساتي(.  اما در مورد تاس3)شکل 

دارد، ب ه  يش دت ام واج را در پ  نيشتريحالت انعکا  ب نيباشد. ا يم يامواج مربوط به نوع انعکا  گوشه ا

 باشند. يم يقابل آشکارساز يرادار ريدر تصاو يبه خوب ييباال اريبا انعکا  بس ينفت ساتيخاطر تاس نيهم

   

 یانعکاس گوشه ا يانعکاس دو وجه میانعکاس مستق

 از سطو  متفاوت يانواع حاالت مختلف انعکا  امواج رادار – 3شکل

باش د. ب ا  يم  اي در ها در س طح يکشت ييشناسا يروش برا نيو مرسوم تر نيتر جيرا م،يانعکا  مستق

 يممک ن اس ت ب ه راحت  يکشت کياز  يبازگشت مي، انعکا  مستقSAR ريتصو يمکان کيتوجه به قدرت تفک

 يس ر کي  رتبه صو 3نهينسبت به زم شتريکه در اثر بازپراکنش ب يشود، به طور انينما کسليپ کيدر  يحت

ه ا  کس ليدر مجموع ه از پ يازگشتشود. پس از ثبت دامنه امواج ب يجات مشخص م يدارا کسليمجموعه پ

طوخ،  يتوان حت يم ينمود. در مورد اهداف در حاخ حرکت براحت يريگ ميتوان در مورد عارضه تصم يباتر م

 .]3[(4مشخص نمود )شکل  يربرداريرا در لحظه تصو يحرکت کشت يعر  و راستا

                                                 
Direct Reflectors 

Dihedral Reflectors 

Background 
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 ]3[ا يرسطح د ياهداف در حاخ حرکت بر رو ين طوخ، عر  و راستاييتع - 4شکل 

 زي ن يش تريب اتيبه جزئ توانيمتر و کمتر( م 15خوب ) يمکان کيقدرت تفک يکه دارا SAR ريدر تصاو

 کرد. دايدر مورد اهداف دست پ

 

 یآشکارساز تمی. الگور2-2-2

 نيب يآمار يها  ليمعموالً بر اسا  تحل ايدر يمستقر بر رو ساتيو تاس يکشت يآشکارساز يها کيتکن

. در  ]9[کنن د  يباشند، کار م يم انو ياق اي ايکه مربوط به سطح در نهيزم يها کسليهدف و پ يها کسليپ

ام واج   1دامن ه ولف هش وند، از م يب ه ک ار ب رده م  س اتيو تاس يکشت يکه با هدف آشکارساز SAR ريتصاو

ام ثب ت دامن ه ب ه در هنگ  SAR ري. اغل ب تص اوستيامواج ن 2فاز زيبه آنال يازيشود و ن ياستفاده م يبازگشت

ب ر اس ا   يکش ت يآشکارساز يها تميرو اغلب الگور ني. از همرنديگ يقرار م  3لکه يخطا ريشدت تحت تاث

خام مورد نظر، جات  ريتصو هي. پس از تا]9 [کنند ياستفاده م  4موسوم به ثابت نرخ بازتابش کاذب ييروشاا

. با توجه به ابعاد کوچک اهداف م ورد ديگرد ريتصومرجع کردن مجدد  نيباال بردن دقت محاسبات اقدام به زم

در  کس لاايپ يآم ار يرسد. در مرحله بعد جات همگ ن س از يبه نظر م ياقدام ضرور نيا ايسطح در يبر رو

 (. Land Mask) ديگرد رياز تصو ينيحذف مناطق زم همحدوده مورد نظر، اقدام ب

 اي تنا ا  س کليپ کي ب ه ص ورت  SAR زهي پالرت ک  ريتصاو يبر رو ييايها و اهداف در يکشت معموالً

 ياط راف خ ود روش ت ر ب ه نظ ر م  يها کسليبا پ سهيشوند که در مقا يم انيها نما کسلياز پ يمجموعه ا

ما اخ  ورکنن د )ب ه ط  ينقطه عمل م  هيکه شب يدر مورد اهداف SAR يسيالکترومغناط يرسند. سنجنده ها

رفت ار از لح اظ  ني کنند. ا يباال ثبت م  0ياف را با شدت و همدوساهد نيشده از ا دهيها(، امواج بازتاب يکشت

جا ت  يارائ ه ش ده، ب ه ط ور ک امل ]9[  (Migliaccio F. G., 2005)که توس ط  GK عيدر مدخ توز ،يتئور

پ ژوهش  ني شده است. در ا حيتشر د،لکه هستن يخطا يباال که دارا يمکان کيقدرت تفک يدارا SAR ريتصاو

ارائه ش ده، اق دام ب ه ک اهش اث ر  ]15[  (N. Kourti, 2002)که توسط  يروش آستانه گذار کيبا استفاده از 

 يبرا  6حد آستانه کيکار از  نيا يشده است. برا ايسطح در ياهداف بر رو يو آشکارساز نهيلکه در زم يخطا

                                                 
Amplitude 

Phase 

Speckle Noise 

(CFAR) Constant False Alarm Rate 

Coherency 

Threshold 
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 يد آس تانه را ب راح  ني باالتر از ا ريصورت که مقاد نيشود، بد يم همنطقه مورد مطالعه استفاد يها کسليپ

 ,N. Kourti)ارائه ش ده توس ط  تمي. الگوررنديگ يدر نظر م نهيزم يکمتر را برا رياهداف آشکار شده و مقاد

 ارائه شده است: ريبه صورت ز ]15[  (2002

 

t   ،استاندارد اريانحراف مع و   يتجرب بيضر   ر،يتصو نيانگيم حد آستانه مورد نظر 

ش ود.  يم  رياز تص و ين يآن اقدام به حذف من اطق زم قيمرجع کردن دق نيداده خام و زم هياز تا پس

گ ردد. رون د  ياهداف م  ياقدام به محاسبه حد آستانه مورد نظر جات آشکارساز 1سپس با استفاده از رابطه 

 آمده است. 0کار در شکل  ياجرا يکل
 

 
 

 

 

 

 کار ياتم اجريالگور - 0شکل

 لیه و تحلیتجز -1

 رفتيداده خ ام ص ورت پ ذ يمربع بر رو لومتريک 1456به وسعت  يدر محدوه ا يساز يآشکار اتيعمل

 (.6)شکل 

SAR    
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 ل و محدوده مورد مطالعهير مورد تحليتصو - 6شکل 

نه به يزم د تايه مورد نظر گرديدر ناح ينيکردن مناطق زم Maskمنطقه مورد نظر، اقدام به  يپس از جداساز

 (.5ا باشد )شکل يسطح در يکساايک سطح متشکل از پيصورت همگن و 

 کردن  Maskو سمت چپ پس از Maskمنطقه مورد مطالعه: سمت راست قبل از  - 5شکل 

 

اه داف  يس از ياقدام به محاسبه حد آستانه مورد نظر جات آش کار 1در مرحله بعد با استفاده از رابطه 

. در م ورد محاس به دي همگن محاسبه گرد رياستاندارد تصو اريو انحراف مع  نيانگيور ابتدا ممنظ ني. بدديگرد

 يب را يش نااديپ بيض ر ]11[  (Migliaccio G. N., 2007)عمل ش د. گريد يبه روش C يتجرب بيضر

ورد مح دوده م  يرا ب را 4تا  2از  يمحدوده ا ]12[  (Mariví Tello, 2005)کرد اما  يمعرف 6را  1رابطه 
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ب ه ط ور مج زا محاس به  بيضر نيا ر،يهر پروژه و هر تصو ينمود برا شناادينظر خود امتحان کرد و در آخر پ

ق رار گرف ت و  شيمورد آزما C يتجرب بيضر حاسبهم يبرا 0تا  1 بياز ضرا يپژوهش محدوده ا نيشود. در ا

 صيمناس ب تش خ 4 بيدر انتاا ضر( و  3)جدوخ  ديگرد دياهداف تول يساز يآشکار يحد آستانه برا ريمقاد

 (. 3داده شد ) شکل 
 

 ب مختلفيبدست آمده با استفاده از ضرا يحد آستانه ها  - 3جدوخ

(Stdev) (Mean)

54321C

270235200165130t

 

Area 1Area 2

 

C=1 

C=2

C=3
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C=4

C=5

 دو منطقه مختلف يحد آستانه مختلف بر رو 0ج اعماخ ينتا - 3شکل 

 شي، ب ا اف زا ]11[  (N. Kourti, 2002)رابطه ارائه ش ده يبرا 4 بينشان داد که پس از اعماخ ضر جينتا

د آس تانه  اهداف به وجود نخواهد آمد. پ س از اعم اخ ح  يدر آشکارساز يرييدر دو منطقه مجزا، تغ C بيضر

ب ر  ،ينفت  ساتيها و تاس يشتمورد نظر، اهداف قابل انتظار مانند ک ريتصو يبر رو c=4 بيبدست آمده با ضر

 (.9شد )شکل  انيمنطقه مورد نظر نما يرو

 ر خام. سمت راست قبل از اعماخ و سمت چپ پس از اعماخ حد آستانهيتصو ياعماخ حد آستانه بر رو - 9شکل 

 

 يش ده در منطق ه م ذکور ب ر رو ييبدست آمده با اهداف ثابت جانم ا جياهداف، نتا ير سازپس از آشکا

 (.15مطابقت داده شد )شکل  Google Earth ريتصاو
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 در منطقه خارک يسات ثابت نفتيتاس ييجانما - 15شکل 

سه نس بتاً هند ياهداف که دارا نيکه در مورد تمام ا ديمشخص گرد ،يثابت نفت ساتيتاس يپس از بررس

اه داف ب ه  ني شکل را در ثب ت ا يا رهيثابت و دا ينوع الگو کي يهستند، فرم و حالت امواج بازگشت يمتقارن

ن اه داف در نظ ر گرف ت. در ي ا يبازپراکنش حجم جهيتوان در نت يثبت را م ينوع الگو نيآورند. ا يوجود م

 يبودن خلل  يصعود اي ياز لحاظ صعود يادارر ريباشند، نوع تصو يم يشکل نيچن نيا يکه دارا يمورد اهداف

 کند. ينم جاديآناا ا يدر امر آشکارساز

ب ا  س هيدهد که پ س از مقا يمنطقه مورد نظر را نشان م ينمونه از اهداف آشکار شده برو کي 11 شکل

ش کل تف اوت ب ازپراکنش  ني در ا نيقرار گرفت. همچن يصحت و دقت آن مورد بررس Google Earth ريتصاو

ش دت ام واج  نم وداربارز ش ده اس ت. هم انطور ک ه از  يبه خوب نهيزم ريدر مورد اهداف و مقاد يواج رادارام

 يخود به راحت  نهيهمگن بودن زم نيهندسه خاص خود و همچن لياهداف به دل نيمشخص است، ا يبازگشت

خ ام  يداده ها ير رواهداف ب نيکه ا يباشند. در صورت يم يقابل آشکارساز SARپردازش شده  يدر داده ها

 تميرو استفاده از الگ ور نيباشد. از ا يم مکنم ريامر غ نيباشند و در اکار مواقع ا يم صيقابل تشخ يبه سخت

 رسد. يبه نظر م يضرور يآشکار ساز يها

، و  Google Earthموج ود در  ريب ا تص او ASAR ريتص و يربرداريتص و خيهمزمان نب ودن ت ار ليدل به

ه ا مجب ور  يکش ت يها در ساعات مختلف شبانه روز به ناچار جا ت آشکارس از يم کشتحرکت دائ نيهمچن

 ،داش ته اس ت يثاب ت و ب دون حرکت  تيکه وضع يکشت کيبدست آمده را در مورد  يها يکه خروج ميشد

 (.12)شکل  ميکنترخ کن
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 منطقه يبر رو يسات نفتيتاس ي: آشکارساز 11 –شکل 

 منطقه يها بر رو يتکش ي: آشکارساز 12 –شکل 
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 رينح وه تص و تي ( اهميباشد )مال اسکله و کشت يجات مشخص م کي يکه دارا ييدر مورد عارضه ها

 يراس تا ادي بودن نس بتا ز يمواز ليبه دل 12آشکار شده در شکل  يشود. در مورد کشت يدوچندان م يبردار

س نجده(، ب ه ط ور قاب ل  دي د ريمس  ه دف و يراس تا نيب يعمود بايتقر هيحرکت سنجنده )زاو ريآن با مس

 يبه آش کار س از يانيامر کمک شا نيکه ا ميبازپراکنش به سمت سنجنده مواجه هست ياديبا مقدار ز يتوجا

 هدف کرده است.  نيا

 

 یریگ جهینت -4
توان د  يم  اي در ياه داف ب ر رو يجات آشکار ساز SAR يرادار ريدهد استفاده از تصاو ينشان م جينتا

 باال مورد استفاده قرار داد. نانيتوان با اطم يحاصله را م جيباشد و نتا ديمف اريبس

 ن هيح د آس تانه با ني ي(، ب ه منظ ور تعN. Kourti, 2002رابطه ارائه شده توسط ) بيمحاسبه ضر يبرا

و  هي م ورد تجز ريدر دو منطق ه مختل ف تص و بياز ضرا يتعداد ايسطح در ياهداف بر رو يجات آشکارساز

 ريباشد ک ه مق اد يم 4اهداف برابر با  يجات آشکارساز نهيبا بيدهد ضر ينشان م جير گرفت. نتاقرا ليتحل

را  بيضر نيدهند. لذا حد آستانه بدست آمده از ا ينم شياهداف را افزا يآشکارساز زانيم بيضر نيباالتر از ا

 د. مورد استفاده قرار دا يياياهداف در يباال جات آشکارساز نانيبا اطم توانيم

ک امالً  جيباشد، نت ا يم ]15[  (N. Kourti, 2002)پژوهش که  از روش  نيآستانه استفاده شده در ا حد

رو  ني م ا نش ان داد. از ا يب را يياي و در ينفت  س اتيها و تاس يکشت يرا در مورد آشکار ساز يقابل اعتماد

کن د، جا ت اس تفاده در پ ژوهش  يکار م يامواج بازگشت يباال ياستفاده شده که بر اسا  همدوس تميالگور

و   TerraSAR-Xب اال ) مانن د  يمک ان کي ق درت تفک يدارا SAR ريمشابه و به خصوص در مورد تص او يها

COSMO SkyMedمانند  ي( و حت( متوسطASAR  وERS1/2 )شود. يم شنااديپ 

رسد که جات  ينم( به نظر ينفت ساتيدارند ) مال تاس ينسبتاً متقارن يکه شکل هندس يمورد اهداف در

آناا داش ته باش د.  يآشکارساز زانيبر م يريتاث يبردار ريدر لحظه تصو SARبودن سنجنده  ينزول اي يصعود

 دي د يک ه راس تا يالته ا( در ح ا يمشخص هستند )مانن د کش ت يراستا کي يکه دارا ياما در مورد اهداف

حال ت  نيبات ر جهيکنش از هدف و در نتبازپرا نيشتريسنجنده عمود بر جات حرکت هدف مورد نظر باشد، ب

 .]5[آناا خواهد بود  يآشکار ساز يبرا

، SAR ياه داف نس بت ب ه س نجنده ه ا يتر اثر راس تا قيشود جات مطالعه دق يم شنااديپ نيهمچن

 هي چند س نجنده ب ا زاو يو نزول يصعود يداده ها يپژوهش بر رو نيصورت گرفته در ا يها ليو تحل هيتجز

 .رديقرار گ يمنطقه ثابت مورد بررس کياز مختلف  يمدار

 

 تقدیر و تشکر

 ازي داده م ورد ن عيقرار دادن سر اري( به جات در اختESAاروپا ) يياز سازمان فضا ميدان يخود الزم م بر

 را داشته باشم. ي( ، کماخ سپاسگزارC1P.15614) قيتحق نيا
 

 مراجع
[1] Lillesand, K. (2004). Remote Sensing and Image Interpratation. USA: WILEY. 
[2] Eldhuset. (1996). An Automatic Ship and Ship Wake Detection System for. IEEE Trans. 

Geosci.Remote Sens., vol.34, no. 4, 1010-1019. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 3131اردیبهشت  -همایش ملي ژئوماتیك و یکمین  بیست

[3] Crisp. (2004). The State–of-the-Art in Ship Detection in Synthetic Aperture. USA: Defence 

Science and Technology Organisation Research. 

[4] Jackson. (2004). SAR Marine Users Manual, Chapter 12. Ship and Wake Detection. USA: 

NOAA/NESDIS Office of Research and Applications. 

[5] Askari. (2000). Automatic Approach to Ship Detection in Spaceborne Synthetic Aperture 

Radar Imagery: An Assessment of Ship Detection Capability using RADARSAT. 

Canada: Technical Report. 

[6] Panagopoulos, T. (2006). Using synthetic aperture radar data to detect and identify ships. 

USA: SPIE. 

[7] Aronoff, S. (2005). Remote Sensing for GIS Managers. Otawa: Canada. 

 [8] Francois. (2006). Training Course on Oil Pollution Monitoring. Euro: CEDRE/European 

Commission. 
[9] Migliaccio, F. G. (2005). Detection of Dark Areas and Strong Scatterers in Marine SLC 

SAR. IEEE J. Oceanic Engineering, vol.32 , no.4, 839-848. 

[10] N. Kourti, G. S. (2002). Integrating active and passive satellite-based technologies to 

improve European fisheries monitoring and control. IGARSS, vol. 4, pp. 2126–2128. 

[11] Migliaccio, G. N. (2007). Ship Detection over Single-Look Complex SAR Images. 

Università degli Studi di Napoli Parthenope, 1-4. 

 [12] Mariví Tello, C. L.-M. (2005). A Novel Algorithm for Ship Detection in SAR Imagery 

Based on the Wavelet Transform. IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS, 

VOL. 2, NO. 2, pp. 201-205. 
 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

