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 )1393 ارديبهشت تصويب تاريخ ،1392 اسفند دريافت تاريخ(

  

  دهيچك

بر  ياواقع مقدمه ر جنگل است و درياهداف ز يدر آشكارساز SARيمتريو پالر يفيعملكرد دو داده فراط يابيق ارزين تحقيهدف ا

 ي) برايفيط يو امضا يمتريپالر يهدف (امضا يباشد. روش كار، استفاده از امضايم يتم آشكارسازيك الگوري ين دو داده برايق ايتلف

 يفيو فراط RADARSAT-2سنجنده  يمترين امضا است. دو دسته داده شامل داده پالريا ير برمبنايدر تصوك هدف خاص و جستجو ي

 يابيارز ير جنگل برايرون و زيشد. اهداف مشابه در بدر نظر گرفته يسازادهيپ يسكو برايمربوط به شهر سانفرانس Hyperionسنجنده 

شد. گر استفادهيكدياهداف با  يزان انطباق امضاين مييتع يبرا EDو  SCM ،SAMياكتابخانه يد. از سه روش جستجويروش انتخاب گرد

ز ين عملكرد را در متمايبهتر يفيط يدر امضا EDو  SAM يهاو روش يمتريپالر يدر امضا SCMو  SAM يهاج روشيمطابق نتا

ز ير جنگل را متمايتوانست هدف ز يشتريت بيطعبا ق يمترير پالرين تصويدارند. همچن ير مناطق جنگلير جنگل از سايساختن هدف ز

  ار مثبت بود.ين هدف بسيز به اين يفير فراطيسازد اگرچه واكنش تصو

 .يفيط ي، امضايمتريپالر ي، امضايفي، فراطSAR يمترير جنگل، پالرياهداف ز يآشكارساز:  كليدي واژگان
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  مقدمه -1

ك هدف يز ساختن يمتما يهدف به معنا يآشكارساز

 يايرات پوييباشد. با توجه به تغينه ميزمخاص از پس

خاص در  ييهااز بشر به كشف هدفين نيط و همچنيمح

اهداف در  يسازع آشكارر موضوياخ يهاط در ساليمح

است. ار مورد توجه قرار گرفتهيبس ير سنجش از دوريتصاو

خاص و  ياهيگ ي، گونهينفت يهاهمچون چشمه ياهداف

مطرح  يتواند در بحث آشكارسازيخاص م يا شي

ش رو، يپ يهان چالشيتراز مهم يكي. ]4- 1[گردد

از منابع مهم  يكياست و شدهاهداف استتار  يآشكارساز

  .]6, 5[باشنديها مز جنگلياستتار ن

در  يتواند گام مهميانتخاب مناسب نوع داده م

-هان دادير جنگل باشد. از مياهداف ز يت آشكارسازيموفق

رادار با  يهااستفاده از داده يازدورمختلف سنجش يها

) به واسطه طول موج بلند امواج SAR1( يروزنه مصنوع

ها در اهداف خصوصا جنگل ييباال يريو نفوذپذيكروويما

 يمترين استفاده از اطالعات پالرين بي. در ا]8, 7[دارند

-را به هندسه هدف حساس يتواند مشاهدات راداريز مين

ر از دست دادن ين تصاوين مشكل ايكند. اما مهمترتر 

 يهار پوششيابعاد كوچك در ز يهااز هدف يامجموعه

باالتر اگرچه  يهادر فركانس ير رادارياست. تصاو يجنگل

ت نفوذ يكنند اما قابل ييتر را شناسايتوانند اهداف جزئيم

. ]6[دهندياهان را از دست ميو برگ گ خود در شاخ

به خصوص در  يمترير پالرين ابهامات در تصويهمچن

ن رفتن اطالعات ياد باعث از بيز يهاكه پراكنش يمناطق

  اد است.يشود، زيو هدف م يمتريپالر

از اطالعات  يغن يهااز داده يكيز ين يفير فراطيتصاو

ن يترن داده كوچكيا باشد.يدر سنجش از دور م يفيط

رسد ين رو به نظر ميكند. از ايرا حس م يفيرات طييتغ

را در  ير جنگل اطالعاتيز در كشف اهداف زير نين تصويا

ها و ابهامات يدگيچين داده اگرچه پيار قرار دهد. اياخت

در هدف و  يرا ندارد اما عدم نفوذ كاف يمترير پالريتصو

متراكم باعث  يهات در پوششين عدم موفقيهمچن

  شود.يم يتش در كشف اهداف استتاريكاهش موفق

MacDonald  به  يدر مقاله ا 1997و همكاران سال

اهداف داخل  ييدر شناسا ير رادارينقش تصاو يبررس

                                                           

١ Synthetic Aperture RADAR 

ر يت تصاوياز موفق يج حاكياند. هرچند نتاجنگل پرداخته

SAR است اما همراه شدن  ياستتار يهادر كشف هدف

ج را بهبود خواهد ين نتايمطمئنا ا يمتريربا اطالعات پال

به  يدر مقاله ا 1999و همكاران سال  Banerjeeد. يبخش

 يجنگل يهابا پوشش يهدف در مناطق ييشناسا يبررس

دهد كه عبور امواج يج نشان ميپرداخته است، نتا

ر يتواند هدف زيو از شاخ و برگ درختان ميكروويما

 يرا برا CFARوش ها ررا حس كند. آن يپوشش جنگل

 يع بتا برايدند و از توزياهداف بهبود بخش يآشكارساز

  .]6, 5[نه استفاده كردند يپس زم

و  يبه بررس يفير فراطيز در تصاوين ياديقات زيتحق

، Kelly ،ACE ،AMF ،OSP ،LMMيهاتميسه الگوريمقا

SSP  وGML يهاهدف ينه آشكارسازيدر زم 

  .]10, 9, 1[شده استمختلفانجام

ر در ين تصاويك از ايشد مطمئنا هرهمانطور كه گفته

د بتوان يدارند كه شا ييايمزا ياهداف استتار يآشكارساز

 يهادر جهت بهبود روش ين دو داده گاميق ايبا تلف

 يابين پژوهش ارزيا يارائه كرد.هدف اصل يآشكارساز

در  يمتريو پالر يفير فراطيت دو تصويزان موفقيم

 ياباشد. درواقع مقدمهير جنگل مياهداف ز يآشكارساز

ن يدر ا ر ارائه خواهد شد.روش كارين دو تصويق ايتلف يبرا

باشد. به ير ميهدف در دو تصو يمقاله استفاده از امضا

 يفير فراطيدر تصو يفيط يگر با استخراج امضايعبارت د

اهداف  يبرا يمترير پالريدر تصو يمتريپالر يو امضا

زان ين مييها، به دنبال تعك از آنيهر يابيمختلف و ارز

  م.ير هستيك از تصاويهر ييتوانا

ر يم در تصويمفاه يبرخ يتئوردر بخش دوم مقاله 

داده  يشود. بخش سوم شامل معرفيم يبررس يمتريپالر

باشد. در يم يشنهاديتم روش پيمورد استفاده و الگور

 يشنهاديروش پ يسازادهيج مربوط به پيبخش چهارم نتا

 يو برخ يريگجهيباشد. نتيج مين نتايل ايو تحل

  است.آمده نده در بخش پنجيآ يكارها يشنهادات برايپ

 قيتحق يتئور - 2

  كيمتريپالر يامضا -2-1

و  يكيدان الكتريس از دو ميامواج الكترومغناط

ز يس كه هر دو بر هم عمود و بر جهت انتشار نيمغناط
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موج  1. شكل ]11[ل شده استيعمود هستند تشك

و  يكيدان الكتريس متشكل از دو ميالكترومغناط

 يهااز المان يكير يدهد. اگر مسيرا نشان م يسيمغناط

عمود بر جهت انتشار  ياس را در صفحهيموج الكترومغناط

ن يبدست خواهد آمد. اوسته يپ يم، نمودارير كنيموج تصو

، يكند، كه خطين مييون موج را تعيزاسينمودار پالر

ون در شكل يزاسيپالر يضيباشد.بيم يضويا بيو  يارهيدا

زان شدت يكه م يضي. اندازه ب]11[آمده است 2

دهد، به كمك دو قطر يرا نشان م يافتيبازپراكنش در

شكل  يكند. از طرفيدا ميمفهوم پ يضياطول و اقصر ب

زان يشود. ميف ميتعر يبه كمك دو پارامتر هندس يضيب

ر ي+ درجه متغ45تا  -45كه از  τبودن با پارامتر  يضيب

تا  0كه از  φن پارامتر يشود. همچنياست نشان داده م

را  ينسبت به محور افق يضيه بيكند توجير مييتغ 180

  دهد.ينشان م

  
و جهت انتشار  يسيدان مغناطيعمود بر م يكيدان الكتريم - 1شكل

  ].11كند [ين مييون را تعيزاسيآن پالر ياست كه مكان هندس

  

  
  ].11ون [يزاسيپالر يضيب -2شكل

از  يپاسخ هدف به عنوان تابع يكيش گرافينما

 يافته و پراكنش شده، امضايانتشار يهاونيزاسيپالر

تواند به يافته ميتوان پراكنش . ]12[ك نام دارديمتريپالر

ن ييون چهار موج تعيزاسيپالر يرهاياز متغ يعنوان تابع

امواج پراكنش  τو φر عبارت اند از ين چهار متغيگردد. ا

ار يمستقل بس يرهاينها متغيافته و منتشرشده. اما اي

ش ين نمايا يساده ساز يشوند. برايرا شامل م ياديز

ا همسان با يافته يامواج پراكنش  يهاونيزاسيپالر

ا عمود برآن در نطر گرفته يافته يون امواج انتشاريزاسيپالر

ها منجر به ونيزاسيب پالرين تركيشود. انتخاب ايم

 يهاه با ناميها در دو روش آنيمحاسبه پاسخ هدف و نما

ن يگردد. ايم Cross-polو  Co-polك يمتريپالر يامضا

 -يارسال يهاونيزاسيب پالريه تركانگر هميدو امضا نما

 يهايژگيش وياز نما يديفرم مف يباشد ولينم يافتيدر

 كنند. يپس پراكنش هدف را ارائه م

، يمتريپالر يهاستمين منبع اطالعات سيترياساس

ن واحد يكوچكتر يباشد كه به ازايس پراكنش ميماتر

-ستمياست. س يريگقابل اندازه ير راداريرزولوشن تصاو

اند كه با ارسال شده يطراح يديجد يمتريپالر يها

) و v( ي) و عمودh( يون افقيزاسيامواج همدوس در پالر

، چهار حالت vو  h يهاونيزاسيافت همزمان در پالريدر

س يبه نام ماتر يسي) در ماترhh, vh, hv, vv( يمتريپالر

دان يس پراكنش ارتباط ميشود.ماتريره ميپراكنش ذخ

) برقرار 1( يرابطهرا مطابق  يو بازتاب يابشت يكيالكتر

 .]11[كنديم

)1( 

�E�E��
�� � e
��

r �S�� S��S�� S��� �
E�E��


��
 

�S� � �S�� S��S�� S��� 

و قائم  يافق يهامعرف مؤلفه �Eو  �Eن معادله يدر ا

 sc، يتابش يكيدان الكتريمعرف م ill، يكيدان الكتريم

نده فاصله ينما rپراكنده شده،  يكيدان الكتريمعرف م

باشد و يعدد موج م kرنده آنتن و يعارضه هدف تا گ

ل يتشك��Sو  ��S�� ،S�� ،S يهاكه از المان Sس يماتر

شود. يم يس پراكنش معرفيعنوان ماترشده است به

دهند و يل ميس را اعداد مختلط تشكين ماتريا يهاالمان

 ياطالعات يژگياطالعات دامنه و فاز چهار و يحاو

، يسنجش از دور رادار ياز كاربردها ياريباشند. در بسيم

رنده، يفرستنده و گ يهاآنتندر صورت منطبق بودن 

كه  يرند به طوريگيس پراكنش را متقارن در نظر ميماتر

S��  وSيس اطالعات جامعين ماتريبرابر خواهند بود. ا�� 

دهد كه يار كاربران قرار ميرا در مورد عارضه هدف در اخت

  را استخراج نمود. يمختلف يتوان پارامترهايز آن ميبا آنال
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-Crossو  Co-Polتوان  يمتريپالر يبرآورد امضا يبرا

Pol 12[شودياستفاده م )2( ياز رابطه[.  

)2(  { } [ ],

T

R T
P S K Sτ ϕ =

  

  .]12[باشديكه جونزميبردار  Sكه در آن 

)3(  

0

1

2

3

1

cos 2 cos 2

cos 2 sin 2

sin 2

S

S

S

S

S

τ ϕ
τ ϕ

τ

   
   
   = =
   
   
    

r
  

  زان مطابقتين مييتع يهاروش -2-2

 ياستفاده از اطالعات امضا يهااز روش يكي

و  يبندمختلف از جمله طبقه يدر كاربردها يمتريپالر

ن دو يب يب همبستگيضرا يرياهداف به كارگ يآشكارساز

 يهااز روش يكيمختلف است. با انتخاب مناسب  يامضا

خاص داده مورد  يع آماريزان مطابقت با توجه به توزيم

ك يزان انطباق دو امضا را محاسبه و يتوان ميم يبررس

 ياستفاده در آشكارساز يرا ارائه داد. برا يمقدار كم

هدف به عنوان  كي يار را براين معيتوان اياهداف م

كسل به عنوان مجهول مورد يا پيء يك شيمرجع و 

به  يرا كه شباهت خاص يكسليبه كار گرفت و پ يبررس

  ند.يگزيم هدف مرجع دارد را به عنوان هدف بر

ا به ير و يف خاص در تصويك طي يبه منظور جستجو

 يمتفاوت يهاروش ياكتابخانه يگر جستجويعبارت د

 يهاروش يوجود دارد. به طور كل  Matchingتحت عنوان 

و  Deterministic يتوان به دو دستهيانطباق را م

Stochastic شتر ساختار ياول ب يم كرد. دستهيتقس

ف يط يع آماريدوم توز يو دسته يكيزيو ف يهندس

رند. گروه اول اغلب يگيمجهول و مرجع را در نظر م

 يهانيادارند ازجمله  يكمتر يهايدگيچيمحاسبات و پ

، Spectral Angle Mapper (SAM) يهاتوان به روشيم

Spectral Correlation Mapper (SCM) ،Euclidean 

Distance (ED) 13[اشاره كرد[ .SCM زان يم يبه نوع

مرجع را به كمك  يهافيف هدف و طين طيشباهت ب

 يه و همبستگيزان تشايدهد. مينشان م يب همبستگيضر

محاسبه )4( ف هدف و مرجع به كمك رابطهين دو طيب

  .]14[شوديم

)4(  SCM � n∑S�S� − ∑S�∑S�
��n∑S�� − (∑S�)���n∑ S�� − (∑S�)��

 

زان يم يريگپركاربرد در اندازه يهااز روش يكي

ن ياست. ا SAMتم يف استفاده از الگورين دو طيشباهت ب

 رد كهيگيك بردار در نظر ميف را به صورت يروش ط

دهد و جهت و يمن بردار شدت را نشان يضمن آن طول ا

ن ييف مرجع نوع ماده را تعيه آن نسبت به بردار طيزاو

  .]15[گردديان ميب )5(ه طبق رابطه ين زاويكند. ايم

)5(  θ � cos−1 # $ S1S2
�$ S12�1 2& �$ S22�1 2& ' 

 يريگن فواصل اندازهيترمعروف يكي يدسياقل يفاصله

مختلف قابل استفاده است.  ياست كه در كاربردها

 يدسيفاصله اقل ياكتابخانه يدر جستجو EDتم يالگور

ن يكند. ايم يريگف مجهول و مرجع را اندازهين طيب

  .]16[محاسبه كرد 6توان به كمك رابطه يفاصله را م

)6(  ED � �)(S� − S�)� 

 هامواد و روش - 3

  داده مورد استفاده -1- 3

سكو ياز شهرسانفرانس يمنطقه مورد مطالعه قسمت

سنجنده  SAR يمتريق از داده پالرين تحقيباشد. در ايم

RADARSAT-2  در باندC  يسانت 5,5معادل طول موج 

درجه  29,8تا  28ه فرود يو با زاو FQ9متر در حالت 

بر  يچ پردازشير خام هستند و هياستفاده شده است. تصاو

 Singleر صورت نگرفته است و به صورت ين تصاويا يرو

Look Complex (SLC) ن از داده يباشند. همچنيم

 30 يك مكانيون با قدرت تفكيپريسنجنده ها يفيفراط

- طقه استفاده شدهاز همان من يفيباند ط 220متر و در 

 يابيارز يبرا يشنهاديروش پ يسازادهياست. به منظور پ

با  ييهاد هدفيبا يمتريو پالر يفير فراطيعملكرد تصاو

ق يتحق يشد. هدف اصليخاص انتخاب م يهايژگيو

اهداف استتار شده بود.  ير در آشكارسازين تصاويا يابيارز

هدف ل دو هدف استتار شده در جنگل، ين دليبه هم

ن بار بدون استتار و هدف يكامال مشابه استتار شده ا

هدف  هر يريت قرارگيموقع 3د. شكل يجنگل انتخاب گرد
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  دهد.يرا نشان م يمتريو پالر يفيفراطر يتصاو يرنگ يهابيو ترك Google Earthط يدر مح

  

      
  ج  ب  الف

  يرادار يمترير پالريتصو، ج: يفير فراطي، ب: تصوGoogle Earthدر  يمورد بررس چهارهدفر يتصوالف:  -3شكل

  

  يشنهاديتم روش پيالگور - 2- 3

ت دو يزان موفقيم يابين پژوهش ارزيا يهدف اصل

ر ياهداف ز يدر آشكارساز يمتريو پالر يفير فراطيتصو

آمده  4باشد. مراحل مختلف روش در شكل يجنگل م

هدف در  ين مقاله استفاده از امضاياست. روش كار در ا

 يگر با استخراج امضايباشد. به عبارت دير ميدو تصو

ر يدر تصو يمتريپالر يو امضا يفير فراطيدر تصو يفيط

ها، ك از آنيهر يابياهداف مختلف و ارز يبرا يمتريپالر

ر در يك از تصاويهر ييزان تواناين مييبه دنبال تع

  م.يهدف مورد نظر هست يارسازآشك

  
و  يمترير پالريتصاو يابيارز يبرا يشنهاديمراحل روش پ -4شكل 

  اهداف استتارشده يدر آشكارساز يفيفراط

  

-جهت آماده باشد.ير ميپردازش دو تصوشيگام اول پ

افزار از نرم يمترير پالريه تصوياول يزهايو آنال يساز

POLSAR pro.4.2 برآورد مقدار شدت  ياستفاده شد. برا

ر ين، تصوينسبت به سطح زم يبه شدت ارسال يافتيدر

 يل شد. براي، تبد(+*) Sigma-noughtخام را به پارامتر 

با  Box.carلتر يك فير، از يز اسپكل در تصويكاهش نو

راز يتصو يمرجع سازنيزم ياستفاده شد. برا 3*3ابعاد 

سنجنده  يو اطالعات مدار ASF Mapreadyافزار نرم

-از نرم يفير فراطيپردازش تصوشيپ ياستفاده شد. برا

همچون  ييد. خطاهاياستفاده گرد Flashو  ENVI يافزاها

ح ياشتباه، اتمسفر و ... تصح ي، باندهاينوارنوارشدگ

  د.يگرد

انتخاب  ياست. برا يام دوم انتخاب هدف آموزشگ

-به يك ضرورير اپتيك تصويداشتن  يشيآزما يهاهدف

 يخوب يداريط ديشرا SARر يرسد چون تصاوينظر م

انتخاب شد. در  Google Earthر يكار تصونيا يندارند. برا

كه به صورت  ALIر سنجنده يز از تصوين يفير فراطيتصو

  گردد استفاده شد.ياخذ م Hyperionهمزمان با سنجنده 

در دو  يفيو ط يمتريپالر يگام سوم استخراج امضا

 ي. امضاگردديبرآورد م 1- 2مطابق بخش باشد. ير ميتصو

و مقدار  يز با داشتن طول موج باند در محور افقين يفيط

 يفير فراطياز تصو يمتناظر در محور عمود يبازتابندگ

 يكم يبررس يگردد. برايپردازش شده استخراج مشيپ

زان ين مييتع يهان شباهت و تفاوت در امضاها از روشيا

شود. يد، استفاده ميان گرديب 2- 2مطابقت كه در بخش 

ز اهداف جنگل، استتار يزان تمايسه ميز با مقايت نيدر نها

 يبرا يار مناسبير معيو هدف بدون استتار در تصاو

ك يمترير پالريتصو

  پردازششيپ

س يد ماتريتول

  انسيكور

  يمتريپالر ياستخراج امضا

  

زان يمحاسبه م

  شباهت اهداف

انتخاب هدف 

  يآموزش

 يفير فراطيتصو

  ش پردازشيپ

  يفيط ياستخراج امضا

  

زان يمحاسبه م

  شباهت

  يريگق در سطح اندازهيتلف

انتخاب هدف 

  يآموزش



 

82 

 

ي
ياب

رز
ا

 
رد

لك
عم

 
ير

او
ص

ت
 

ي
تر

يم
الر

پ
 

S
A

R
 و 

ي
يف

اط
فر

 
 در

ي 
از

رس
كا

آش
 .

..
  

كمك آن ر بدست خواهد آمد كه به يت تصاويموفق

  نمود. يابيسه و ارزير را مقايتوان دو تصويم

 جينتا يروش و بررس يسازادهيپ -4

  يمترير پالريج در تصوينتا -4-1

ك كرنل با ابعاد كوچك به يز اسپكل با يپس از كاهش نو

 يمرجع ساز نين زميت اهداف و همچنيمنظور حفظ ماه

د. يروش انتخاب گرد يسازادهيپ ير، چهار هدف برايتصو

 يبرا Cross-Polو  Co-Polدر دو حالت  يمتريپالر يامضا

ز سه يمناسب تما ييد. امضاياهداف مورد نظر استخراج گرد

هدف استتار شده و  يهدف مورد نظر است كه همبستگ

ب ين ترتيشتر از هدف جنگل باشد. به اياستتار نشده در آن ب

 توان هدف استتار شده در جنگليتوان گفت با آن امضا ميم

ها نشان داد كه يز ساخت. بررسير مناطق متمايرا از سا

در  Cross ينسبت به امضا يترار مناسبيمع Co يامضا

ن امضا در يج ايل نتاين رو تحليق خواهد بود. از ايهدف تحق

  است. ادامه آمده

دو  Co-Pol يدر امضا يآل دوسطحدهيك هدف اي

 يامضا يالراس برا خط يدر پراكنش حجمدارد.  يبرآمدگ

Co-pol ك خانه ي. در هدف بدون استتار كه گردديجاد ميا

شتر يب يو سطح يرود سهم پراكنش دوسطحياست انتظار م

 يرا برا Co-Pol يامضا 5باشد. شكل  ياز پراكنش حجم

- يهم م يصورت بصردهد. بهيمورد نظر نشان م يهاهدف

 يها را در شكل مشاهده كرد. شباهت خوبز هدفيتوان تما

  و مشابه آن در خارج جنگل وجود دارد. ين هدف استتاريب

  

        
  جنگل  2هدف استتار شده   1هدف استتار شده   هدف بدون استتار

  
      

  اهداف متفاوت يبرا Co-Pol يمتريپالر يامضا -5شكل
  

با مشابه يتقر يهدفك هدف تست كه ي يابيبه جهت ارز

شد.  گرفته نظر ز دريباشد نيم يهدف استتار شده آموزش

  .ديز استخراج گردين هدف نيا يبرا يمتريپالر يامضا

ه هدف استتار يشب يبه دنبال هدف يما وقت يآنچه برا

زان شباهت ين است كه ميت دارد ايم، اهميگردينشده م

استتار  ر آن هدفياز جنگل كه ز يو قسمت يهدف استتار

ن ير مناطق جنگل باشد. ايش از سايشده وجود دارد ب

ت كامل از بودن يباشد كه بتوان با قطع يد به قدرياختالف با

ب يبه ترت 3و  2،  1ر جنگل صحبت كرد. جداول يهدف ز

- هدف يبرا EDو  SCM ،SAM يهار شباهت با روشيمقاد

دهند. در يرا نشان م Co-Pol يمورد نظر در امضا يها

شباهت هدف استتارشده و بدون استتار دوبرابر  1دول ج

ن يز بيگر تمايو جنگل است و به عبارت د يهدف استتار

ن يان است. ايقابل ب ينان خوبيو جنگل با اطم يهدف استتار

نان يز با شدت و اطميگر استتار شده نيهدف د يموضوع برا

دارد و  ين هدف پوشش كمتريبرقرار است. چراكه ا يشتريب

ار يمع 2تر استتار شده است. در جدول گر كميبه عبارت د

SAM ه محاسبه يبه كارگرفته شده است. كوچك بودن زاو

تر بودن اهداف نسبت به هم كيمعادل نزد SAMشده در 

و بدون  يهدف استتار يكيز از نزديتم نين الگوريهستند. ا

ن يت دارد. اياستتار نسبت به بدون استتار و جنگل حكا

گر ياست و به عبارت د SCMش از يب SAMاختالف در 

 يجه را برايز نتيبهتر بوده است. هدف تست ن SAMعملكرد 

SAM ك بودن فاصله اهداف ينزد 3كند. اما جدول يد مييتا

را نسبت به جنگل و هدف  يو بدون استتار ياستتار

تواند يار هم مين معيا يعنين يدهد و اينشان م ياستتار

ار اصال ين معيباشد اما در هدف استتار اول ا يمناسبار يمع

كه هدف استتار دوم  يدهد درحاليرا ارائه نم ينان خوبياطم
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دهد. همانطور كه يص ميتشخ ياديالعاده زنان فوقيرا با اطم

ن امضا يدر ا يج متفاوتيمختلف نتا يهامشاهده شد روش

 يعملكرد بهتر SCMو  SAM يهاارائه دادند كه روش

  نشان دادند. EDنسبت به 

-تارگت يبرا Cross-Pol يزان شباهت امضايم - 1جدول

  SCMمختلف به كمك روش  يها

  2استتار ب.استتار استتار جنگل  

 07/0 42/0 44/0  1  جنگل

  74/0 81/0 1 *  استتار

 75/0 1 * *  استتار .ب

  1  *  *  *  2استتار

  

-تارگت يبرا Cross-Pol يزان شباهت امضايم - 2جدول

  SAMمختلف به كمك روش  يها

  2استتار ب.استتار استتار جنگل  

  20/1 59/0 68/0 1  جنگل

  14/0 22/0 1 *  استتار

 59/0 1 * *  استتار .ب

  0  *  *  *  2استتار

  

-تارگت يبرا Cross-Pol يزان شباهت امضايم - 3جدول

  EDمختلف به كمك روش  يها

  2استتار ب.استتار استتار جنگل  

  0 9/0 0 1  جنگل

  02/0 88/0 1 *  استتار

 9/0 1 * *  استتار .ب

  0  *  *  *  2استتار

  يفيفراطر يج در تصوينتا -4-2

ون پس از اعمال يپري هاسنجنده يفير فراطيتصو

مانده، آماده استخراج يباند باق 155حات مختلف با يتصح

 يباندها يف اهداف مختلف است. با توجه به حذف برخيط

است كه در  يعير طبيپردازش تصوشيند پينامناسب در فرآ

باشد. وجود نداشته يبررس يبرا يها بازتابندگموج طول يبرخ

 يدهد. برايك محور نشان ميف را در يهر چهار ط 6شكل 

 يهاها به كمك روشفين طيزان تطابق ايم يكم يابيارز

SAM ،SCM  وED متفاوت  يهاف هدفيزان شباهت طيم

  شد. يابياسبه و ارزمح

مختلف را  يهاف هدفيط يزان همبستگيم 4جدول 

زان تشابه هدف استتار شده و بدون استتار يدهد. مينشان م

 يعنين ياست و ا 53/0و جنگل و هدف بدون استتار  54/0

است. در ر جنگل حس نكردهياز بودن هدف ز يزير چيتصو

مشاهده  يت بدتريتست فراهم شده وضع يهدف دوم كه برا

ر يدر تصو SCMتوان گفت كه روش يبا ميشود و تقريم

ر جنگل ارائه يز ياز هدف استتار يتواند اطالعاتينم يفيفراط

ز يجنگل و هدف استتار شده ن يدرصد 93 يدهد. همبستگ

ن يب يهيانگر زاوينما 5كند. جدول يد ميين موضوع را تايا

- يم SAMتم يف اهداف، محاسبه شده به كمك الگوريط

ه يو بدون استتار با زاو يك بودن هدف استتاريباشد. نزد

در  SAMت روش يانگر موفقيكوچكتر نسبت به جنگل نما

 يسه كامال نسبين مقاياست. هرچند ا يكشف هدف استتار

نشان  يسه با پوشش جنگليت را در حالت مقاياست و وضع

ز هست يشتر نيه در هدف دوم (تست) بيدهد. اختالف زاويم

ز درست عمل كرده ين يگرينشان دهد روش در هدف د تا

شتر است يگر بين اختالف نسبت به هدف دين اياست. همچن

در  ياست كه هدف دوم درصد كمتر يتين معادل واقعيو ا

ف يرا در محاسبه فاصله ط EDروش  6استتار دارد. جدول 

ز مشهود است. به ين روش نيت ايدهد. موفقياهداف نشان م

نسبت  يهر دو هدف استتار شده با فاصله خوب گريعبارت د

  ترند.كيبه جنگل، به هدف بدون استتار نزد

هاي مختلف ميزان شباهت امضاي طيفي براي تارگت - 4جدول

  SCMبه كمك روش 

  2استتار ب.استتار استتار جنگل  

  86/0 53/0 93/0 1  جنگل

  86/0 54/0 1 *  استتار

 84/0 1 * *  ب. استتار

  1        2استتار 

  

هاي مختلف ميزان شباهت امضاي طيفي براي تارگت - 5جدول

  SAMبه كمك روش 

  2استتار ب.استتار استتار جنگل  

  52/0 73/0 29/0 0  جنگل

  40/0 60/0 0 *  استتار

 24/0 0 * *  ب. استتار

  0  *  *  *  2استتار 

  

هاي مختلف ميزان شباهت امضاي طيفي براي تارگت -6جدول

  EDبه كمك روش 

  2استتار ب.استتار استتار جنگل  

  1200 1900 36/327 0  جنگل

  1000 1690 0 *  استتار

 84/761 0 * *  ب. استتار

  0  *  *  *  2استتار 
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  و قرمز: اهداف استتار شده ي: هدف بدون استتار، سبز: جنگل، مشكيچهار هدف، آب يفيط يامضا -6شكل

 شنهاداتيو پ يريگجهينت - 5

و  SAR يمترير پالريت تصاوين مقاله قابليدر ا

اهداف استتار شده در جنگل  يدر آشكارساز يفيفراط

، استفاده از يبررس يبرا يشنهاديشد. روش پ يبررس

 يفيط يو امضا يمترير پالريدر تصو يمتريپالر يامضا

 يتطابق امضا يشباهت برا يارهايو مع يفير فراطيدر تصو

ر يج اهداف زير اهداف بود. مطابق نتايهدف مرجع با سا

-و روش يمترير پالريجنگل به صورت كامل توسط تصو

 يرات امضاييشود. تغياحساس م SCMو  SAM يها

رون يب هدفن يدار است. شباهت بيكامال معن يمتريپالر

استتار شده و جنگل با  هدفن ير جنگل و تفاوت بيو ز

مشاهده شد. در  يمتريپالر يمختلف در امضا يارهايمع

از كشف اهداف استتار  يز نكات مثبتين يفير فراطيتصو

ت تشابه اهداف يشده در جنگل مشاهده شد هرچند قطع

نبود.  يمترير پالريو بدون استتار به اندازه تصو ياستتار

ر يشده در هر تصو اما نكته قابل تامل در نوع روش استفاده

كه گاه با  يج متفاوتيمختلف نتا يهااست كه روش

همراه بود ارائه  يت نسبيا موفقيو  يروزيا پيشكست 

كه مورد  يل اهداف مختلفيو با تحل يكردند. به طور كل

ك يتوان گفت مطابق انتظارات هريش قرار گرفت ميآزما

توان يب خاص خود را دارند. اما ميا و معاير مزاياز تصاو

كشف هدف  يبرا يمترير پالريقاطعانه گفت كه تصو

از نقاط  يكياما تر است. ر جنگل مناسبياستتار شده در ز

در كنار  يدر نظر گرفتن اهداف يمترير پالريضعف تصو

كه سطح  ييگر از آنجاياهداف مورد نظر است. به عبارت د

رون جنگل در سطح ير جنگل و هدف بيتشابه هدف ز

ر نقاط جنگل يز از سايقرار دارد هرچند كه متما ينييپا

ر وجود ير نقاط تصويدر سا يگرين اهداف ديهستند بنابرا

رفتار  يكيزيات فيخواهند داشت كه به لحاظ خصوص

تم هدف يبا هدف استتار شده دارند كه در الگور يمشابه

ر يجاد ابهام در تصوين موجب ايشوند. ايشناخته م

هدف خواهد شد. در مقابل  يياساتم شنياز الگور يخروج

نسبت به  يتررنگاگرچه پاسخ كم يفير فراطيدر تصو

دهد ير جنگل ارائه ميدر برابر هدف ز يمترير پالريتصو

را در  يمشابه كمتر يهات را دارد كه هدفين مزياما ا

ن يارائه دهد. چراكه ا يعنوان خروجر بهير نقاط تصويسا

هدف توجه دارد كه  تيشتر از شكل به ماهير بيتصو

شود. از يتم ميالگور ين موجب كاهش ابهام در خروجيهم

ر يدر كنار تصاو يفير فراطيشود تصاويشنهاد مين رو پيا

در  يت آشكارسازيكاهش عدم قطع يبرا يمتريپالر

 يامضا يريكارگاستفاده گردد. البته به يمترير پالريتصاو

رفع  يز برايهدف ن ينه در كنار امضايزمپس يمتريپالر

  رد.يقرار گ يابيد مورد ارزيمشكل فوق با

 يز به هدف استتارين يفير فراطيكه تصو يياز آنجا

ت يزان عدم قطعيم ينشان داد و از طرف يت خوبيحساس

است از  يمترير پالرير كمتر از تصويگر تصويآن در نقاط د

ر در ين تصاويرسد استفاده همزمان از اين رو به نظر ميا

اهداف را  يآشكارساز يهاتيمناطق بتواند عدم قطعن يا

  كاهش دهد

 ياستفاده همزمان از امضا يعنين روش يگسترش ا

ك روش مناسب در يبه عنوان  يفيط يو امضا يمتريپالر

 يعنوان كارهااهداف استتار شده به يجهت آشكارساز

شود كه در يشنهاد مينده در دستور كار قرار دارد. پيآ

مستتر  ياستاندارد از جنگل با اهداف يريتصاو يآت يكارها

و  ياده سازيپ يبرا ينينقشه زم يو مشخص و دارا

  استفاده گردد. يشنهاديپ يتم آشكارسازيالگور يابيارز

ر در ياستخراج شده از تصو يفيط ياستفاده از امضا

 يه نظر مبها مشكل به آن ياهداف ناخالص كه دسترس

 يآشكارساز يگردد برايه ميرسد مناسب است و توص

  ن امر توجه گردد.يبه ا ياهداف خصوصا نظام
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