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هاي نرخ ثابت هشدار اشتباه آشكارسازي اتوماتيك اهداف بر اساس روش

  SARدر تصاوير با قدرت تفكيك باالي 

 1، محسن قنبري2، محمودرضا صاحبي1∗∗∗∗مسعود حبيبي

 يطوس نيرالدينص خواجه يصنعت دانشگاه -  نقشه برداريدانشكده مهندسي  - دانشجوي كارشناسي ارشد سنجش از دور1

masoudhabibi, mghanbari}@mail.kntu.ac.ir{  

 يطوس نيرالدينص خواجه يصنعت دانشگاه - نقشه برداريمهندسي  دانشكده -گروه سنجش از دور استاديار2

sahebi@mail.kntu.ac.ir 

 

  )1393، تاريخ تصويب ارديبهشت 1392(تاريخ دريافت اسفند  

  

  چكيده

باشد. هدف اين تحقيق آشكارسازي هدف با استفاده از تصاوير راداري با قدرت تفكيك باال بر اساس روش نرخ هشدار اشتباه ثابت مي

بوده و به دليل كارايي باال و آساني اجراي الگوريتم در  CA-CFARبا نام  CFARهاي الگوريتم توسعه داده شده در اين مقاله يكي از روش

يك الگوريتم انطباقي است كه از ان براي CA-CFAR تحقيقات زيادي مورد استفاده قرار گرفته و نتايج مناسبي در اختيار قرار داده است. 

اين الگوريتم بر اين اساس عمل ميكند كه يك اگر شدت پيكسل از حد  .جدا كردن اهداف از پس زمينه در تصاوير راداري استفاده ميشود

استانه ي محاسبه شده از پيكسل هاي اطراف ان بيشتر باشد به عنوان تارگت درنظر گرفته ميشود.  خروجي الگوريتم براي موارد مذكور 

مربوط  RADARSAT-2اهيم داشت. تصوير سنجنده كمترين هشدار اشتباه را خو spanهاي مربوط به تصوير دهد با داشتن دادهنشان مي

هاي مربوط به ماتريس همدوسي سازي اين روش انتخاب شد. به منظور اجراي الگوريتم دادهبه شهر سانفرانسيسكو در آمريكا براي پياده

اي يك اطالعات تلفيقي گونه كه به spanهاي اصلي اين ماتريس و همچنين روي تصوير استخراج و روي تصاوير تك باندي مربوط به المان

سازي گرديد. ارزيابي اين الگوريتم به صورت كمترين تارگت اشتباه دهد روش پيشنهادي پيادهها در اختيار قرار مياز همه پالريزاسيون

  اشكار شده در تصوير و يافتن تارگت هاي درست تصويري در نظر گرفته شده است.

 CFAR ،(CA-CFAR ،SARثابت هشدار اشتباه (آشكارسازي هدف، نرخ :  كليدي واژگان

  

                                                           

  سنده رابطينو  ∗
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  مقدمه  -1

با افزايش حجم داده هاي تصويري كه توسط 

هاي راداري نصب شده روي هواپيما و يا روي سنجنده

) SAR1فضاپيما و با تكنيك هاي موسوم به روزنه مجازي (

كنند، نياز به گسترش تكنيك هاي آوري مي داده جمع

كند. يكي از مهمترين افزايش پيدا مي SARتفسير تصاوير 

شناسايي اهداف مانند  SARبخش هاي تفسير تصاوير 

تصوير   2وسايل نقليه و يا گروهي از اهداف در پس زمينه

SAR  .يافتن هدف اولين گام در سيستم هاي است

)  است. يافتن سريع ATR3( اتوماتيك شناسايي اهداف

 اهداف مثل تانك نفربر زرهي، كاميون ها، توپ ها و كشتي

تواند در كاربردهاي نظامي مانند هاي سطح آب مي

تجسس شناسايي اوليه مناطق كاربرد داشته باشد. در گام 

هدف تاثير زيادي در يافتن   ATRاول همه سيستمهاي 

  ]. 1روي پردازش هاي بعدي دارد[

  
آشكارسازي  . با توجه به شكل،ATRدياگرام يك سيستم  -1شكل 

و تاثير زيادي بر روي  داشته ها قرارهدف در گام اول اين سيستم

  هاي بعدي دارد.پردازش

تا كنون الگوريتم هاي زيادي براي يافتن هدف براي 

در مقاالت ارائه شده است. از ميان آنها  SARتصاوير 

 4روشي موسوم به روش با نرخ ثابت هشدار اشتباه

)CFAR ،به خاطر ويژگي هايش در سادگي محاسبات (

ي ثابت نگه داشتن احتمال هشدارهاي اشتباه، حد آستانه

و يافتن سريع تارگت در پس زمينه  5انتخابي قابل تنظيم

حتي در سيستم هاي  ي پيچيده بيشتر مطالعه شده و

ATR SAR   7[به صورت عملي اجرا شده است[.  

شامل روش هاي ميانگين سلول   CFARتكنيك هاي

و روش منظم  8روش كوچكترين ،7روش بزرگترين ,6ها

                                                           

١ Synthetic Aperture Radar 
٢ clutter 
٣ Automatic Target Recognition 

٤ Constant False Alarm Rate  
٥ adaptive thresholding 
٦ Cell Averaging (CA-CFAR) 
٧ Greatest of CFAR (GO-CFAR) 
٨ Smallest of CFAR (SO-CFAR) 

نرخ ثابت هشدار اشتباه است. روش ميانگين  9آماري

ها روشي است كه به خوبي در موقعيت هاي اهداف سلول

كند. در محيط همگن عمل مي تك در پس زمينه هاي

ناهمگن با پس زمينه شامل لبه و حالت قرارگيري چند 

ها به هدف در كنار هم سطح عملكرد روش ميانگين سلول

اي پايين مي آيد. روش منظم آماري طور قابل مالحظه

ها قادر براي كم كردن مشكالتي كه روش ميانگين سلول

نگامي كه به حل آن نبود طراحي شد. از اين روش ه

تارگت هاي ديگري در سلول پس زمينه وجود داشته و 

-كند استفاده ميتخمين آماري پس زمينه را تضعيف مي

شود و در آن پارامتر هاي آماري به جاي محاسبات تئوري 

شود. الگوريتم بزرگترين با تجربه ي متخصص انجام مي

كند ولي نرخ هشدار در پس زمينه لبه به خوبي عمل مي

الف روش ميانگين سلولها، در پس زمينه ي همگن بر خ

ها اجراي خوبي به خاطر همبستگي بين اطالعات پيكسل

در يافتن هدف ندارد. الگوريتم كوچكترين نرخ هشدار، 

براي حالت وجود چندين هدف در تصوير اجراي بهتري 

دارد ولي در پس زمينه ي لبه نسبت به روش ميانگين 

ي آن احتمال ن حد آستانهسلولها به خاطر كمتر بود

 كند.خطاي بيشتري توليد مي

و  CA-CFAR , OS-CFAR,GO-CFARروش هاي 

SO-CFAR  اساس الگوريتمCFAR  .در يافتن هدف است

هر كدام از آنها مزايا و معايب خود را دارند و در موقعيت 

كنند. از ميان آنها هيچ روش خاصي خاصي كاربرد پيدا مي

نيست كه در همه ي موقعيت ها عملكرد خوبي داشته 

باشد. در اين مقاله با هدف بهبود روش، تمركز روي 

 CFARگسترش روشي براي يافتن هدف با الگوريتم 

انتخابي است. محققان زيادي سعي كردند الگوريتمي به 

  اين شكل طراحي كنند.

ارائه  Salazarتوسط  CFARه يك الگوريتم قابل توج

به عنوان مدل آماري پس زمينه در  ��شد كه از توزيع 

كند. اصل اساسي استفاده مي  10SARتصاوير تك منظر

به عنوان مدل  ��الگوريتم به اين صورت است كه از توزيع 

پس زمينه براي پس زمينه هاي مختلف كه درجات 

نه همگن، مختلفي از همگني را دارا هستند (پس زمي

شود. استفاده مي ناهمگن لبه و حالت چند تارگتي)

                                                           

٩ Order Statistic CFAR (OS-CFAR)  
١٠ single look 



   

61 

 

ي
لم

 ع
يه

شر
ن

- 
ره

ما
 ش

م،
ج

پن
ه 

ور
 د

ي،
كان

 م
ت

عا
ال

اط
و 

ي 
دار

بر
ه 

ش
 نق

ي
دس

هن
 م

ي
ج

وي
تر

2
اه

 م
اد

رد
 خ

،
13

93
 

توانايي ثابت  ��بر اساس مدل  CA-CFARبنابراين مدل 

نگه داشتن نرخ خطا را دارد. آناليز هاي تئوري و 

براي مدل سازي پس  0Gآزمايشات نشان ميدهد كه مدل 

كه از لحاظ درجه همگن زمينه ي تصاوير چند منظر 

انند متغير باشند مناسب تر است از اين رو در توبودن مي

زمينه در اين مدل به عنوان مدل پس CA-CFAR  مدل

  .]2[اين تحقيق استفاده گرديد

در حالت چند تارگتي همان طور كه گفته شد، نقص 

الگوريتم هنگامي ديده ميشود كه پارامتر هاي آماري پس 

باشند و زمينه به خاطر تارگت هاي مزاحم، تخريب شده 

شود. در اين تحقيق يك الگوريتم نرخ يافتن هدف كم مي

انتخابي براي سيستم حذف اتوماتيك  CFARبر اساس 

(AC)  در تصاويرSAR شود. الگوريتم مذكور ارائه مي

. روند اين تحقيق ]2[است Salazarحالت بهبود يافته 

الگوريتم به صورت كلي  2بدين صورت است كه در بخش 

شود. د و يك سري از جزئيات آن معرفي ميشوبحث مي

يات الگوريتم شامل محاسبه حد آستانه ئجز 3در بخش 

)، 2-3)، محاسبه ماتريس شاخص (بخش 1- 3كلي (بخش 

) و خوشه بندي 3- 3محاسبه حدآستانه محلي (بخش 

شود. در ) به طور كامل ارائه مي4-3پيكسل هدف (بخش 

ه شده و در بخش نتايج و پيشنهادات تحقيق آورد 4بخش 

   شود.گيري از اين تحقيق ارائه مينتيجه 5

 تئوري تحقيق - 2

ابتدا الزمست يك مقدار شاخص براي تصميم گيري 

در مورد پس زمينه ي اطراف پيكسل مورد آزمايش بايد 

وجود داشته باشد. اين مقدار نوع پس زمينه را مشخص 

يافتن توان روش مناسب براي كند و با توجه به آن ميمي

هدف در تصوير را به كار برد. اين مقدار بايد با محاسبه و 

 ].3به صورت انتخابي به دست ايد و نه با تجربه[

توان از تاثير و تداخل با طراحي راه حل مناسبي مي

هدف هاي ديگر در حالت چند تارگتي اجتناب كرد. توزيع 

تواند براي پس زمينه هاي  به عنوان مدل پس زمينه، مي

گن، ناهمگن لبه و حالت چند هدفي به كار گرفته هم

توان يافتن هدف در حالت همگن و ناهمگن و لبه شود. مي

را در يك الگوريتم يكپارچه اجرا نمود ولي براي حالت 

  چند تارگتي بايد الگوريتمي جداگانه اجرا كرد.

ي مقادير مناسب شاخص براي هر پيكسل با محاسبه

فهميد كه  نتواروي تصوير ميدر يك پنجره متحرك در 

زمينه مربوط به اهداف  آيا يك پيكسل موجود در پس

ديگر است يا نه و در صورت بودن آنرا از فرايند محاسبات 

را براي بقيه  CA-CFARحذف و محاسبه ي الگوريتم 

  ها انجام دهيم داد. پيكسل

مالحظه ميشود همه ي  2همان طور كه در شكل 

به اين صورت ذكر شده است: ابتدا يك فرايند يافتن هدف 

 پنجره ي مربعي توخالي كه مختص يافتن هدف در تصاوير

SAR   با رزولوشن باال است طراحي مي شود. اين پنجره

روي كل تصوير حركت كرده و در اين حال با محاسباتي 

در مورد تارگت بودن و يا نبودن پيكسل مركزي پنجره 

  شود.تصميم گيري مي

  

  

  
  دياگرام كلي الگوريتم آشكارسازي هدف در اين مقاله -2شكل 
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 يندآفراين پنجره مربعي و توخالي است. در طول 

شود كه پس زمينه براي اسكن كردن تصوير فرض مي

در پيكسل مورد آزمايش همان پيكسل هاي موجود 

  cNه در پنجره است. با فرض اينكه تعداد زمينقسمت پس

 Dپيكسل در اين ناحيه وجود دارد و همچنين تعداد 

هاي احتمالي مربوط به تارگت پيكسل به عنوان پيكسل

ديگري در تصوير هستند و بايد از فرايند محاسبات حذف 

پيكسل  D-cNشوند (جمله مبهم است). در كل از 

باقيمانده براي محاسبه ي پارامتر هاي مدل با استفاده از 

استفاده كرد.در ادامه با   )0G(توزيع  CFAR-CAروش 

دانستن احتمال هشدار اشتباه يك حد آستانه محلي براي 

شود. در پيكسل مورد نظر در وسط پنجره محاسبه مي

ه پايان با مقايسه مقدار پيكسل مورد نظر با حد آستانه ب

دست آمده در مورد تارگت بودن و يا نبودن آن تصميم 

شود. به خاطر اين كه انرژي كمي از هدف مورد گيري مي

رسيده  SARنظر روي زمين به سنجنده در تشكيل تصوير 

 ممكن است ناحيه هايي كه به عنوان تارگت در است،

اند يكپارچه نباشند و بعد از فرايند تصوير مشخص شده

  يد اين ناحيه ها را به هم وصل كرد.يافتن هدف با

  
 پنجره متحرك بر روي يك پيكسل تست خاص  -3شكل 

براي مدل سازي   0Gدر ادامه نكاتي در مورد مدل 

زمينه تصاوير چند منظر ارائه مي شود. اگر چه مدل پس

هاي آماري زيادي براي تصوير هاي راداري ارائه شده است 

دهد كه مدل آزمايشات نشان مياما آناليز هاي تئوري و 
0G  زمينه تصاوير چند منظر كه از براي مدل سازي پس

تر لحاظ درجه همگن بودن مي توانند متغير باشند مناسب

آسان است و  0Gاست .تخمين پارامتر هاي آماري مدل 

حجم محاسبات آن كم است و بنابراين در اين كار از اين 

كنيم. فرم شدت براي ميمدل براي پس زمينه استفاده 

  :به صورت زير است 0Gتوزيع 

)1(  

������	~	
����, �, �� =	 
����� − ������

��������−���� + ������ 			− �, �, �, �
> � 

 αتعداد منظر، و همچنين  nمتغير شدت،  Iكه درآن 

  باشد. پارامتر مقياس مي γپارامتر شكل و 

بطور كلي، هدف ها نسبت به پس زمينه ي طبيعي 

خود بازپراكنش بيشتري دارند. بنابراين اهداف (نقاط غير 

عادي) درجه خاكستري باالتري دارند. هر چند تعداد 

 SARپيكسل هاي هدف نسبت به پس زمينه در تصاوير 

يافتن هدف در تصاوير،  فرايندكم است اما قبل از اجراي 

توان پيكسل لي براي همه تصوير ميبا يك حد آستانه ك

هاي تارگت احتمالي را يافت و در مرحله ي محاسبه 

زمينه پارامتر هاي مدل اين پيكسل ها را از ناحيه ي پس

حذف كرد. اين كار به دليل عدم قطعيت زيادي است كه 

شود. پيكسل هايي كه در تخمين اين پارامترها ايجاد مي

بيشتر باشد پيكسل هدف  مقدار شدت آنها از حد آستانه

شناخته شده و مقدار شاخص گفته شده براي آنها يك در 

- نظر گرفته ميشود و در غير اينصورت اين مقدار صفر مي

شود. بنابراين ماتريس شاخص با هدف حذف پيكسل هاي 

 شود.تارگت به صورت اتوماتيك ساخته مي

الگوريتم به صورت خالصه از گام هاي زير تشكيل 

  :شده است

  SARگام اول) حد آستانه ي كلي براي تصوير 

  شود.محاسبه مي

شود. به اين گام دوم) ماتريس شاخص توليد مي

صورت كه براي هر پيكسل اگر شدت بيشتر از حد آستانه 

  گيرد.قرار مي 0و در غير اينصورت عدد  1كلي بود، عدد 

و ناحيه پس 1گام سوم) ابعاد ناحيه هدف، ناحيه حائل

در پنجره با توجه به دانش قبلي و اطالعات جانبي  زمينه

شود. در اين قسمت براي احتمال هشدار مشخص مي

  شود.اشتباه يك مقدار اوليه در نظر گرفته مي

پيكسل از پنجره وارد مرحله ي حذف  cNگام چهارم) 

پيكسل كه  Dشود. با حذف پيكسل تارگت احتمالي مي

د با استفاده از باقي پيكسل هاي تارگت هاي ديگر هستن

  )0Gپيكسل ها پارامتر هاي مدل پس زمينه (توزيع 

                                                           

1 guard area 



   

63 

 

ي
لم

 ع
يه

شر
ن

- 
ره

ما
 ش

م،
ج

پن
ه 

ور
 د

ي،
كان

 م
ت

عا
ال

اط
و 

ي 
دار

بر
ه 

ش
 نق

ي
دس

هن
 م

ي
ج

وي
تر

2
اه

 م
اد

رد
 خ

،
13

93
 

محاسبه شده و حد آستانه ي محلي براي پيكسل مورد 

  نظر محاسبه ميگردد.

گام پنجم) با مقايسه شدت پيكسل مورد نظر (پيكسل 

مياني در پنجره متحرك) با حد آستانه محلي يك مقدار 

  ريم.باينري براي پيكسل بدست مي آو

گام ششم) اگر پيكسل مورد نظر آخرين پيكسل 

تصوير بود به گام هفتم برو و در غير اينصورت به گام 

  چهارم برگرد.

گام هفتم) پيكسل هاي هدف يافته شده خوشه بندي 

  گردد.مي

  توضيح الگوريتم - 3

  محاسبه حد آستانه كلي -1- 3

 SARبه خاطر اينكه بخش كشيده هيستوگرام تصوير 

نشان دهنده پيكسل هاي هدف است (ولي لزوما هميشه 

نشان دهنده پيكسل هاي هدف نيست و فقط يك كانديد 

تواند به صورت انتخابي مطابق با هيستوگرام مي Tgاست)، 

متغيير تصادفي شدت باشد  Iتعيين شود. فرض كنيد كه 

1	و تحت شرايطي  − φ درصد پيكسل متعلق به هدف

  از رابطه زير بدست آيدتواند مي Tgباشد 

)2(  ��� > ��� = 1 − � 

يك عدد تجربي نشان Iϵ!0,1#	و  احتمال Pكه در آن 

هاي دهنده نسبت پيكسل هاي پس زمينه به كل پيكسل

تابع توزيع تجمعي بدست آمده  Fتصوير است. فرض كنيد 

توان معلومات را به از هيستوگرام تصوير باشد؛ بنابراين مي

  صورت زير نوشت:

)3(  1 − $%��& = 1 − � 

تواند از طريق هيستوگرام بنابر اين حد آستانه كلي مي

  يد.آكل تصوير و معادله ي باال بدست 

  ماتريس شاخص - 2- 3

باشد و  SAR  ,M×Nفرض كنيد ابعاد تصوير 

شدت پيكسلي باشد كه در   Ii,jهمچنين فرض كنيد 

ام قرار دارد؛ عدد شاخص براي اين  jو ستون  iسطر 

 شود:ه صورت زير تعريف ميپيكسل ب

)4(  '(,) = *1,								�(,) > ��
حاالت	ديگر					,0

 

  شود:و ماتريس شاخص به صورت زير مشخص مي

)5(  ' = +'(,)|1 - . - /; 1 - 1 - 23 
 TLمحاسبه حدآستانه محلي  - 3- 3

نشان داده شد، براي اجتناب  2همانطور كه در شكل 

براي تخمين پارامترهاي از تاثير بازپراكنش زياد هدف 

كنيم. زمينه از يك پنجره به صورت محلي استفاده ميپس

  كه روي هر پيكسل قرار  hollow-stencilاين پنجره 

گيرد، داراي يك ناحيه ي حائل است كه پيكسل هاي مي

موجود در آن براي محاسبه ي پارامتر هاي پس زمينه 

كند ين ميشوند. ناحيه محافظت اين را تضماستفاده مي

    زمينه به كار هايي كه براي محاسبه پسكه پيكسل

روند به حد كافي از هدف احتمالي موجود در قسمت مي

توخالي پنجره دور هستند و براي محاسبه پارامتر هاي 

كنند. ابعاد قسمت داخلي پنجره مدل مزاحمتي ايجاد نمي

كند  بايد از ابعاد هدف بزرگتر باشد تا اين را نيز تضمين

كه تعداد پيكسل كافي براي محاسبه ي پارامتر ها وجود 

  دارد.

پيكسل باقيمانده بعد از مرحله  D - Ncبا استفاده از 

توان پارامترهاي حذف پيكسل هاي تارگت مزاحم، مي

  مدل را به صورت زير محاسبه كرد:

)6(  

4 = −1 − 56��7�56��7� − �5 + 1�67��� 8 

9 = �−4 − 1�6���. 
 

براي يك مقدار داده شده به عنوان احتمال هشدار 

مشخص شده است، حد آستانه  pfa اشتباه كه به صورت 

 به صورت زير به دست مي آيد: CFARمحلي براي 

)7(  1 − ;<= = > ?@A���B�CD
E  
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با  ندارد. يانتگرال باال جواب عدد 0IGع يمشابه با توز

برابر با  nك منظر و قرار دادن ير يك تصويدر نظر گرفتن 

ك مقدار داده ي ي، برا6، با توجه به رابطه 5ك در رابطه ي

به  يشده به عنوان احتمال هشدار اشتباه حد آستانه محل

 د:يآ ير در ميصورت ز

)8(  �F = 9 G;<H
DI − 1J						 

H-شدت پيكسل مركزي در پنجره باشد و فرض  0Iاگر 

پس زمينه  0Hتارگت بودن پيكسل مورد نظر و فرض  1

 بودن اين پيكسل باشد داريم:

)9(  H0 :  I0 > Tl 

H1 : I0 < Tl 

 خوشه بندي پيكسل هدف - 4- 3

، هدف همانطور كه SAR ير با رزولوشن بااليدر تصاو

 يهار است كه از سلوليك عارضه از تصوياشاره شد، 

خاطر بازتاب از ل شده است. به يتشك ياديز يريتصو

ن عارضه ممكن است به صورت ير ايسطح هدف در تصو

 ينرير بايتارگت در تصو يهاكسليده شود. پيد ينوسان

كپارچه يه يك ناحيافتن هدف است ي نديفرا يكه خروج

دهند و ممكن است به صورت يل نميرا تشك يريتصو

ن بعد از يك به هم باشند. بنابرايجدا و نزد يه هايناح

- د خوشهيافته شده باي يكسل هايافتن هدف پيمرحله 

  گردند. يبند

هدف به صورت  يد طول و عرض ابعاد واقعيفرض كن

L و W در دو سمت  يك مكانين حد تفكيباشد و همچن

range   وcross-range  هردو برابر∆A قت يباشد. در حق

افتن هدف ير بعد از يكه به عنوان هدف در تصو ياهيناح

ن يهدف كوچكتر است. بنابرا يه واقعيناح شود ازيارائه م

ه هدف كه توسط يا ابعاد ناحيهدف و  يهاكسليتعداد پ

CFAR ك مقدار حداكثريدا شده است يپ )maxSدارد ( 

)10(  K - KL=M = N O P/�ΔS O ΔS� 
در تصوير هدف  j و iهمچنين فاصله ي بين پيكسل 

d(i,j) :يك مقدار حداكثر به صورت زير دارد 

)11(  B�., 1� - BL=M = TN7 +P7/	US 

 يهاكسليپ يبندخوشه ير برايز نمودارمطابق با 

افتن هدف به يند يو بعد از فرا ينرير بايهدف در تصو

  م:يكنير عمل ميصورت ز

  
  كسل هدفيپ يبندفلوچارت مربوط به خوشه -4شكل 

شود همانطور كه در گام آخر فلوچارت مشاهده مي

مرحله قبل از آن هنوز يك ناحيه هاي بعد از پايان 

كوچك و يا بزرگتر از هدف مورد نظر در تصوير وجود دارد 

كه به صورت آشكاري با ابعاد هدف متفاوت هستند. اين 

شوند. هاي ناخواسته باعث ايجاد هشدار اشتباه ميناحيه

ها از تصوير براي انجام درست يافتن هدف بايد اين ناحيه

ين كار اين مراحل را انجام شد: اول كل حذف شوند. براي ا

تصوير را اسكن كرده و براي ناحيه بعد از برچسب زدن، 

شود. تعداد پيكسل هاي هر ناحيه تصويري شمرده مي

 هايي كه در محدوده ي ابعاد هدف به صورت:سپس ناحيه

 }max≤  S  ≤  S min= {S| S TS   نيستند حذف    

S-محاسبه شده و  9از رابطه ي  maxSدر آن  شوند كهمي

min شود.به صورت تجربي در نظر گرفته مي 

  هاي مورد استفاده و نتايجداده -4

هاي خيلي هاي رقومي ارتفاعي توسط روشامروزه، مدل

شوند و تراكم اطالعات ارتفاعي در آنها دقيق و موثر حاصل مي

اه در اين با اين حال، امكان وجود خطا و اشتب بسيار باال است.

 توانند در طيها وجود دارد. خطاها و اشتباهات ميمدل

مختلف و از منابع مختلفي وارد مدل رقومي  هايپردازش

ارتفاعي شوند. در اين تحقيق، به منظور بررسي كيفيت و دقت 

هاي مرجع، دو نوع يك مدل رقومي ارتفاعي در مقايسه با داده

طي فرايند ارزيابي  شود.ارزيابي آماري و بصري انجام مي

آماري، دو دسته پارامتر دقت موسوم به پارامترهاي متداول و 
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گيرند.  در اين فرايند، پارامترهاي پايدار مورد استفاده قرار مي

هاي گردد كه آيا مدل رقومي ارتفاعي داراي دقتبررسي مي

هاي مرجع مورد استفاده مورد نظر است و يا خير. دقت داده

بايد سه برابر دقيق تر از مدل ارتفاعي رقومي مورد  براي ارزيابي

. بر اين اساس، تاثير انتشار خطا بر روي دقت ]17[ نظر باشد

DEM ي زير قابل تخمين است:از رابطه  

  

  

از شهر سانفرانسيسكو .  RGB  Pauliمرجع شده با- تصوير زمين - 5شكل 

زيربخش كارشده از اين تصوير در الگوريتم در تصوير سمت چپ نشان داده 

  شده است.

از  800در  550اين زيربخش انتخاب شده از تصوير با 

داده ماتريس همدوسي اخذ گرديده است. در اين مقاله ما 

هاي المان قطر اصلي ماتريس الگوريتم را بر روي داده

كه به نوعي   spanكدام و بار ديگر روي داده  همدوسي هر

هاي قطر اصلي اين ماتريس است امتحان كرده و مجموع المان

با در نظر گرفتن ابعاد پنجره خارجي و داخلي به ترتيب با 

نتايج  01/0و در نظر گرفتن هشدار اشتباه  11و  37هاي اندازه

  بدست آمد. 6زير در شكل 

شود، با اعمال هده ميمشا 6طور كه در شكل همان

هاي قطر اصلي، نسبت به الگوريتم روي تصاوير مربوط به المان

خوريم و اينكه به هشدارهاي اشتباه بيشتري برمي spanتصوير 

الگوريتم يكي از اهداف را شناسايي  T33حتي در مورد المان 

نكرده است. اين نشان دهنده اين است كه با داشتن يك 

ها، همانند تر از همه پالريزاسيوناملورودي با اطالعات ك

رسيم. در اين ميان ، به نتايج قابل اعتمادتري ميspanتصوير 

  ذكر دو نكته الزم است:

- نتايج نشان داده شده در باال از خروجي الگوريتم پس

طور كه در بخش تئوري بيان شد، اين پردازش بوده و همان

ريتم اصلي را به الگوريتم تصاوير شبه نويزي خروجي از الگو

عنوان ورودي دريافت كرده و با توجه به فاصله اهداف يافته 

بندي تصوير پرداخته و اهداف با ابعاد نامناسب را شده به خوشه

  كند.حذف مي

 (ب) (الف)

 (د) (ج)

خروجي الگوريتم آشكارسازي هدف در احتمال هشدار اشتباه  - 6شكل 

 .01/0ثابت 

 ماتريس همدوسي. T11 (الف) آشكارسازي هدف با تصوير المان 

 ماتريس همدوسي.  T22(ب) آشكارسازي هدف با تصوير المان 

 ماتريس همدوسي.  T33(ج) آشكارسازي هدف با تصوير المان 

  .span(د) آشكارسازي هدف با تصوير  

توان اشتباه و پايين آوردن آن مي ربا تغيير نرخ هشدا

 7هايي با هشدار اشتباه كمتر داشت. در شكل خروجي

خروجي الگوريتم با هشدار اشتباه يك عدد كوچك نزديك به 

شود خروجي الگوريتم در مي مالحظهطور كه صفر است. همان

اين حالت يك هشدار اشتباه داشته و چهار هدف را به درستي 

  آشكارسازي كرده است.
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هدف در احتمال هشدار خروجي الگوريتم آشكارسازي  -7شكل 

  .000001/0اشتباه ثابت 

  نتيجه گيري - 5

ده است، ين مقاله به آن پرداخته گرديچه در اآن

ك باال يبا قدرت تفك ير راداريهدف در تصاو يآشكارساز

نرخ هشدار اشتباه  تمين كار با استفاده از الگوريباشد. ايم

ك ين با در نظر گرفت يثابت انجام شده است. در حالت كل

 يك پنجره توخالي حركتنه و با يزمپس يبرا 0Gع يتوز

 يبندتم خوشهيك الگوريت با ير و در نهايكل تصو يدر رو

 يتم روين الگوريرسد. ايجه ميتم به نتين الگوريا يينها

سكو يشهر سانفرانس يمتريرادار پالر يواقع يهاداده

ار قرار يرا در اخت يج مطلوبيده و نتايز اعمال گرديكا نيآمر

 span يهادهد با استفاده از دادهيج نشان ميداده است. نتا

اشتباه به  ي، هشدارهايمترير پالريبدست آمده از تصو

ار قرار يل در اختين به دليرسد و اين مقدار خود ميكمتر

ر است. ين تصويدر ا يمتريدادن اطالعات كامل پالر

 يجينتا ز بهيه ناچين، با داشتن احتمال هشدار اوليهمچن

  د. يم رسيبا هشدار اشتباه كمتر خواه

ز  ارائه ينده نيقات آيتحق يشنهاد برايپ يدر راستا

در هر كانال را به  يمتريكه اطالعات پالر ييهاروش

هم  ج را بايت نتايصورت جداگانه استفاده كرده و در نها

همانند  يسيماتر يمتريا از اطالعات پالريق كند و يتلف

كسل در يهر پ يبرا -يانس و همدوسيس كواريماتر

د باشد.ين راستا مفيتواند در ايد ميتم استفاده نمايالگور
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