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 دهیچک

 یپ SAR يردر تصاو يابیبحث تناظر یتاهم یزانبه م توانیم ینزم یمدل رقوم یددر تول SAR يرفراوان تصاو یتوجه به کاربردها با

 مختلف نويزهای کنار در شدگیکوتاه و همپوشانی سايه، جمله از هندسی گوناگون هایيدهبه علت وجود پد يرتصاو يندر ا يابیبرد. تناظر

 به تواندمی که هايیروش از يكی. است اپتیكی تصاوير در تناظريابی از ترپیچیده مراتب به باشد،می اسپیكل نويز آنها ترينمهم که

خط  ينا SAR ير. در تصاوباشدمی دوم تصوير در پالراپی خط تعیین از استفاده با جستجو فضای کاهش ،کند کمک تصاوير اين تناظريابی

 جستجو فضای دوم تصوير در پالراپی خط تعیین با. شودیم یینو داپلر سنجنده تع Range و معادالت یمدار یبا استفاده از پارامترها

 اول تصوير پیكسل مختصات بین رياضی تابع يک يافتن تحقیق اين از هدف. يابدمی کاهش دوم تصوير در متناظر پیكسل کردن پیدا برای

بازه کوتاه و بازه بلند  Terra-SAR-X يرتصاو یچند تابع بر رو یقاتیکار تحق ين. در اباشدمی دوم تصوير در متناظر پالراپی خط معادله و

 نقاط مختصات بین رابطه کننده بیان پیكسل 5/0 از بهتر دقتی با خطی نیمه و خطی توابع که دهدینشان م يجشده است. نتا يشآزما

  .باشندمی دوم تصوير پالراپی خط پارامترهای و اول تصوير

 و معادالت پالریخط اپ،  SAR کوتاهبازه  يرتصاو ،SAR بلند باز تصاوير مداری، پارامترهای ی،رادار يرتصاو تناظريابی : یدیکل واژگان

Range و داپلر 

                                                           
                                                            نويسنده رابط ∗
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 مقدمه -1

استفاده از زوج  SARاز جمله کاربردهای مهم تصاوير 

تصاوير برای استخراج اطالعات سه بعدی سطح زمین 

(DEM)1 رومتری فتكنیک اينترباشد. به طور کلی از دو می

 SARاز زوج تصاوير  DEMو رادارگرامتری برای استخراج 

. در اينترفرومتری از تصاوير فاز و [1]شوداستفاده می

برای  SARاختالف فاز و در رادارگرامتری از تصاوير دامنه 

شود. از مهمترين استخراج اطالعات سه بعدی استفاده می

به اين دو روش، تناظريابی میان   DEMمراحل استخراج 

که  SAR. با توجه به ماهیت تصاوير [2]باشددو تصوير می

دارای نويز ذاتی اسپیكل است، کیفیت راديومتريكی 

های باشد و تناظريابی به روشتصاوير آن پايین می

روند، در ر تصاوير اپتیكی به کار میمعمولی که در تصاوي

 دهند.نتايج مطلوبی را ارائه نمی SARتصاوير 

انجام شده، انجام تناظريابی برای  بر طبق مطالعات 

 Area Basedتصاوبر سنجش از دوری به به دو روش

Matching(ABM) ( وFBM)Feature Based Matching 

دو پنجره بر روی  ABMهای . در روش[3]شودانجام می

تصاوير حرکت کرده و دو پیكسلی که دارای کمترين 

اختالف سطح خاکستری و يا بیشترين همبستگی را دارند 

ها بر روی دو تصوير شوند. انتخاب اندازه پنجرهانتخاب می

-می ABMهای مبتنی بر های روشترين چالشاز مهم
انجام  SARباشد. با توجه به وجود نويز اسپیكل در تصاوير 

ققین اين روش با مشكالتی همراه است که همواره مح

ترهای اند. استفاده از فیلسعی در حل اين مشكالت داشته

مشكالت کاسته است  کاهش نويز اسپیكل تا حدی از اين

که اين فیلترها به طور کامل نويز را حذف ولی از آنجايی

باقی  SARکنند، مقداری از آن همواره بر روی تصاوير نمی

لیشن مبنا های کروروش که ماند. با توجه به حساسیتیمی

 با تناظريابی دهند، انجامبه وجود نويز از خود نشان می

کوچک کردن محدوده جستجو  .شودمی مواجه مشكل

ها برای انجام تناظريابی به روش يكی از بهترين روش

ABM قاتی یباشد. در اين زمینه تحقو با دقت باالتری می

ها آورده شده ام شده است که در زير چندی از آنانج

 است.

 نیز هايیپژوهش راداری تصاوير تناظريابی بحث در

 بهبود راستای در شكلی به هرکدام که گرفته صورت

                                                           
۱ Digital Elevation Model 

 در .اندداده پیشنهاد را روشی راداری تصاوير در تناظريابی

 Template انجام امكان Ronald آقای ،1332 سال مقاله

Matching تصاوير در SAR در. داد قرار بررسی مورد را 

 ،Cross Correlation تابع از استفاده با تناظريابی مقاله اين

 استفاده با تناظريابی با گیردمی ناديده را اسپیكل نويز که

 مالحظه را اسپیكل نويز که Kolmogorov-Smirnov از

 تناظريابی روش  شد داده نشان و شد مقايسه کندمی

Kolmogorov-Smirnov [4]دهدنتايج بهتری را ارائه می .

 گراتس دانشگاه از  G.Jakobو  M.Gelaytz 1331 سال در

 دهسنج SAR تصوير جفت بروی را تناظريابی الگوريتم دو

Magellan 1و- ERS بررسی جهت و کردند سازیپیاده 

 تناظريابی با هاالگوريتم اين خروجی از هاروش اين دقت

 کرولیشن روش هاروش اين از يكی. کردند استفاده 2دستی

 در تصوير محلی هایويژگی اساس بر روشی ديگری و مبنا

 تناظريابی انجام جهت هم با هابردار مقايسه و پیكسل آن

تری به مطلوب نتايج دوم الگوريتم آزمايش اين در. بود

 بر مبتنی هایروش شد مشخص همراه داشت. بنابراين

 همراه هايیمحدوديت با راداری تصاوير در گیریکرولیشن

 و   Pilippe Paillouآقايان 1333 سال . در[5]است

Margrit Glautz برجستگی بازسازی بهبود جهت روشی-
 پیش نوعی واقع در که دادند ارائه SAR تصاوير های

 بطور که بود بهینه فیلتر يک با ورودی اطالعات پردازش

. دادمی بهبود را SAR تصاوير تناظريابی نتايج غیرمستقیم

 هایبرجستگی و داده کاهش را اسپیكل نويز فیلتر اين

 فیلتر اعمال دادند نشان هاآن. بخشدمی بهبود را تصوير

 مناطق در SAR تصاوير تناظريابی بهتر نتايج به منجر فوق

 بر 2002 سال در F.Tupin . آقای[1]شودمی کوهستانی

 رادارگرامتری در Cross Correlation اربردهایک روی

 خطای آنالیز از آمده بدست معیار دو و کردند مطالعه

 دو اين از يكی. دادند پیشنهاد را 3 مربعات میانگین

 New ديگری و Ratio based criterionمعیار

Normalization based criterion .بر معیار دو اين بود 

 دقت و توزيع نظر از و سازی پیاده SAR تصاوير روی

 مقاله اين در همچنین. شدند بررسی تناظريابی مكانی

 از قبل لگاريتمی يا میانگین تصاوير از استفاده اهمیت

. شد تحلیل و تجزيه Correlation Coefficient محاسبه

 و disparity map محاسبات که شد ادعا مقاله دراين

                                                           
۲ Manual  
۳ MSE  



  

 

 

 

Correlation map مسائل بتوان که نیست کافی حدی به 

 .[7]کرد حل انطباقی معیارهای با حتی را رادارگرامتری

 روشی  Mingsheng Liao ایمقاله در2004 سال در

 Multi Step Matching Strategy براساس اتوماتیک

 در SAR تصاوير 1شدت مولفه از فقط و داد نمايش

 Probability Relaxation روش دو. کرد استفاده محاسبات

 معرفی دقت بهبود و پذيریاعتماد حفظ برای LSM2 و

 Forstner اپراتور از استفاده با ابتدا مقاله اين در. شدند

 با سپس شوندمی انتخاب تناظريابی برای کانديدا نقاط

تناظريابی  يک Probability Relaxationاز استفاده

 از استفاده با نهايتا و گرفته صورت تصاوير درسراسری 

LSM يک Fine Matching مقاله اين در. شود می انجام 

Corse to Fine  گرفته صورت پیكسل دهم يک دقت با 

 تصوير با اندازه جفت برای روش اين در. است

 در نقطه 155 حدود ،L باند در پیكسل 2500×2500

 مرحله در نقطه 152 که Relaxion Matching مرحله

LSM از روش اين در اما. اندشده متناظر شده پذيرفته 

 با نقاط که شد استفاده مبنا عارضه تناظريابی الگوريتم يک

 ارتفاعی مدل تولید جهت که ازآنجايی. داد ارائه کم تراکم

 تواننمی داريم باال تراکم با متناظر نقاط به نیاز زمین

آقای  2010در سال  .[8]کرد بسنده روش اين به صرفا

Frank Fayard  جهت تولیدDEM  در مناطق کوهستانی از

پالر و هندسه رادارگرامتری و خط اپی SIR-Cتصاوير 

استفاده کرد. در اين تحقیق برای کوچک کردن پنجره 

پالر جستجو در تناظريابی بر مبنای کرولیشن از خط اپی

پالر با استفاده اطالعات استفاده شد. پارامترهای خط اپی

شود. اين و داپلر محاسبه می Range مداری و معادالت

روش پنجره جستجو را در راستای رنج در حد سه پیكسل 

. روش ارائه شده راه مناسبی برای کوچک  دهدکاهش می

باشد. ولی بايد توجه داشت که کردن محدوده جستجو می

-و داپلر برای تمامی پیكسل Rangeاستفاده از معادالت 
  .[3]گیر استهای تصوير بسیار زمان

 گوناگونی تحقیقاتی کارهای بیان شد که همانگونه 

 نیز ما. است شده ارائه SAR تصاوير تناظريابی بهبود جهت

 دوم تصوير در متناظر پیكسل جستجو فضای کاهش با

                                                           
۱ Intensity  
۲ Least Square Matching  

 مبتنی و مبنا ناحیه تناظريابی بیشتر چه هر بهبود بر سعی

 .داريم گیریکرولیشن بر

که در  Fayardبا توجه به تحقیق آقای  تحقیقدر اين 

-شده، از معادالت رنج و داپلر و خط اپیانجام  2010سال 
پالر برای کوچک کردن محدوده جستجو در تناظريابی بر 

شود. ولی با توجه به زمان مبنای کرولیشن استفاده می

گیر بودن اين روش، در اين تحقیق به بررسی رابطه 

و پارامترهای  masterرياضی بین مختصات نقاط تصوير 

 slaveپالر در تصوير شیب و عرض از مبدا خط اپی

شود. به طوريكه ديگر نیاز به محاسبه خط پرداخته می

باشد.  در اين صورت پالر برای تمامی نقاط تصوير نمیاپی

پالر اپی توان به خطدر مدت زمان بسیار کمتری می

متناظر در تصوير دوم رسید. با توجه به کاربردهای متفاوت 

گوريتم ارائه شده در اين ، الSARتصاوير باز بلند و کوتاه 

با باز بلند و کوتاه  SARتحقیق بر روی زوج تصاوير 

 آزمايش شده است.

باشد. در قسمت روش می بخششامل چهار  اين مقاله

داپلر که در -Rangeتحقیق به معرفی مدل مدل فیزيكی 

شود پرداخته شده و تمامی استفاده می SARتصاوير 

رديده است. سپس پارامترهای آن به تفضیل بیان گ

پالر توسط اين معادالت تشريح چگونگی محاسبه خط اپی

ها نیز انواع توابع رياضی بر شود. در قسمت آزمايشمی

شود و در انتها روی زوج تصاوير باز بلند و کوتاه بررسی می

تابعی که به بهترين شكل رابطه بین مختصات تصوير 

master ر پالر در تصويو پارامترهای خط اپیslave  را بیان

شود. در قسمت نتايج با استفاده از کند، مشخص میمی

اند تعدادی نقاط متناظر که به صورت دستی استخراج شده

ها مشخص مختصات آن slaveو  masterو در دو تصوير 

 روش پیشنهادی ارزيابی شده است. ،است

 روش تحقیق -2

 بروی حرکت جستجو، فضای کاهش هایروش از يكی

 در. باشدمی متناظر پیكسل يافتن جهت پالراپی خط

 دوم تصوير در پالراپی خط يافتن برای SAR تصاوير

(slave )اول تصوير در نقطه مختصات با متناظر که 

(master )معادالت از توانمی باشد،می Range و داپلر و 

 اين مشكل . ولی[1]کرد استفاده سنجنده مداری اطالعات

-می تصوير نقاط تمامی برای آن بسیار بودن بر نزما روش
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 رابطه بررسی به تحقیقاتی کار اين در رو اين از. باشد

 و شیب پارامترهای و Master نقاط مختصات بین رياضی

 شده پرداخته Slave تصوير در متناظر نقاط مبدا از عرض

  .است

 هرکدام SAR تصاوير کوتاه بازه و بلند بازه تصاوير

 از مثال عنوان به. دارند را خود خاص کاربردی هایقابلیت

 بلند بازه با تصاوير از و سنجیدرتداخل کوتاه بازه تصاوير

 تناظريابی بحث شود. ازطرفیمی استفاده رادارگرامتری در

 و دارد، اهمیتی پر نقش تصاوير اين هردوی از استفاده در

 محدود از استفاده با مرحله اين انجام بهبود در سعی ما

 در اول تصوير متناظر پیكسل جستجوی فضای کردن

 يک با تصاوير پالراپی خط کردن مدل بوسیله دوم تصوير

 پالر در تصاويربرای تعیین خط اپی .داريم رياضی تابع

SAR  نیاز به دانستن مدل فزيكی اين تصاوير و نحوه

ريح اورده شباشد که در زير به تپالر میاستخراج خط اپی

 ست.شده ا

 SARمدل فیزیکی سنجنده  -2-1

 که است فیزيكی مدل پرکاربرترين داپلر، -Rangeمدل

 برای مدل . اين[10]رودمی کار به SAR تصاوير برای

( Range پیكسل و آزيموت خط) عكسی مختصات تبديل

 در( جغرافیايی عرض و طول) زمینی مختصات به

goelocation معادله از چنینهم. شودمی استفاده مستقیم 

Range به زمینی شی مختصات از تبديل برای داپلر و 

-می کار به مستقیم غیر goelocation در عكسی مختصات
 :شوندمی بیان زير شكل به معادالت اين. رود

(1) R(t) = √(S(t) − P(t)). (S(t) − P(t))         

(2) fD = −
2.  SP⃗⃗⃗⃗ . Vs

λ. SP⃗⃗⃗⃗  
    

 مايل، Range مقدار R(t)(، 1) معادله در

P(t)=(X,Y,Z) و ,)sZ s,Y sS(t)=(X بردارهای ترتیب به 

 و t لحظه در رادار سنجنده موقعیت و شی تارگت موقعیت

  چنینهم. هستند( ct) زمینی ثابت سیستم در

)z, Vy, Vx(t)=(VsV لحظه در سنجنده سرعت بردار t 

 و موقعیت بردارهای مقادير که است توجه قابل. است

 برای و باشدمی موجود تصوير فايل در سنجنده سرعت

 .[11]باشدمی محاسبه قابل تصويربرداری خطوط تمامی

 fD و رادار سنجنده موج طول λ (،2) معادله در

-سنجنده اکثر که اين به توجه با. باشدمی داپلر فرکانس
 شوند،می پردازش صفر داپلر آزيموت در SAR های

 .بود خواهد صفر برابر (2) معادله در داپلر آزيموت

 داپلر دايره و داپلر مخروط، Range کره -1 شكل

 Range مقدار پیكسل، هر برای که است توجه قابل

 :آيدمی بدست زير رابطه از امj پیكسل برای مايل

(3) R = c × tr 

tr = tr0 +
j − 1

2RSR
 

 ترتیب به  rt و r0t خال، در نور سرعت c فوق، رابطه در

 نرخ نیز  1RSR و امj و اول پیكسل برای Range زمان

 همین به. است هرتز حسب برر Range بردارینمونه

 زير رابطه از پرواز خط امi برای آزيموتی زمان صورت،

 :آيدمی بدست

(4) ta = ta0 +
i − 1

PRF
 

 اولین برای آزيموتی زمان مقادير at و a0t (،4) رابطه در

 تكرار رکانسف  PRF 2چنینهم. هستند پرواز خط امینi و

 مقادير که است توجه قابل. باشدمی هرتز حسب بر پالس

 تصوير همراه 3فراداده فايل از PRF و r0t ، a0t، RSR اولیه

 .شوندمی استخراج

 آن مرکز که است ایکره معادله ،Range معادله

 زمین سطح تا سنجنده Range فاصله آن، شعاع و سنجنده

 زاويه است مخروطی یمعادله نیز، داپلر معادله. باشدمی

 و کره تقاطع از(. 1شكل)باشدمی داپلر زاويه آن رأس

                                                           
۱ Range Sampling Rate 
۲ Pulse Repetition Frequency 
۳ Metadata 



  

 

 

 

 معروف داپلر دايره به که شودمی حاصل ایدايره مخروط،

 نقطه زمین مرجع بیضوی کره با دايره اين تقاطع. است

 (. 2 شكل) کندمی مشخص را( M)زمینی

 
 زمین بیضوی با داپلر دايره تقاطع -2 شكل

 معادالت از استفاده با پالراپی خط تشکیل -2-2

Range-داپلر 

 نقطه هر ارتفاع ماکزيمم و مینیمم مقادير داشتن با

 زمین سطح در را خطی میتوان اول تصوير در عكسی

 تصوير با. باشدمی پالراپی خط همان که کرد مشخص

 معادالت حل با يعنی دوم تصوير روی بر خط اين کردن

 مختصات به توانمی برعكس صورت به Range و داپلر

. [3]رسید دوم تصوير در پالراپی خط انتهای و ابتدا عكسی

 و Range زمان پارامترهای در خطا وجود به توجه با

 را پالراپی خط عرض توانمی ،SAR تصاوير در آزيموت

الر با پبا معلوم بودن خط اپی. گرفت نظر در پیكسل سه

 بسیار SAR تصاوير در جستجو محدودهعرض سه پیكسل 

  .کندمی پیدا کاهش

 هر برای داپلر و Range برعكس معادالت کردن حل

 نیاز که زيرا است زيادی زمان مستلزم اول تصوير از نقطه

 و بازگشتی صورت به( 2 معادله) داپلر معادله حل به

 پیشنهاد روشی مقاله اين در منظور بدين. باشدمی تكراری

 از عرض و شیب بین رابطه که تابعی ارائه بر مبنی شده

 ستون و سطر مختصات و دوم تصوير پالراپی خط مبدا

 به نیازی ديگر تابع اين داشتن با. باشدمی اول تصوير

 اول تصوير از نقطه هر در پالراپی خط پارامترهای محاسبه

 خط معادالت از محدودی تعداد داشتن با فقط و باشدنمی

 دوم تصوير نقاط همه برای توانمی دوم تصوير در پالراپی

 شدت به را محاسبات حجم کار اين. رسید پالراپی خط به

 . دهدمی کاهش

 معادالت از استفاده با پالراپی خط تشکیل -2-3

Range-داپلر 

 رابطه کننده بیان که تابعی بودن مجهول به توجه با

 پالراپی خط پارامترهای و اول تصوير عكسی مختصات بین

 چند از کلی طور به تحقیق اين در باشد، دوم تصوير در

 برای و شده جهت نگاشت هندسی استفاده هاایجمله

 با سپس. است شده حل تابع هاآن از مختلفی درجات

 مبدا از عرض و شیب پارامتر دو در خطا مقدار به توجه

. است شده انتخاب مناسب ایجمله چند پالر،اپی خط

 آن پارامترهای تعیین و ایجمله چند معادالت حل برای

 که است اول تصوير روی بر نقاط تعدادی داشتن به نیاز

. باشد مشخص نیز را دوم تصوير در آن متناظر پالراپی خط

 ضرايب و شده حل ایجمله چند معادالت نقاط اين با

 تصوير نقاط تمامی برای ضرايب داشتن با. شوندمی تعیین

  .شودمی مشخص دوم تصوير در را پالراپی خط اول،

 و نتایج اهآزمایش -3

هايی که در اين مقاله استفاده در اين بخش ابتدا داده

های مختلف برای اند معرفی شده و سپس آزمونشده

  شوند.ارزيابی روش پیشنهادی ارائه می

 هاداده -3-1

 Terra-SAR-Xدر اين تحقیق از سه تصوير سنجنده 

 137با طول باز  Bو  Aاستفاده شده است. از زوج تصوير 

با  Cو Aباز کوتاه و زوج تصوير  متر به عنوان زوج با طول

باز بلند استفاده  متر به عنوان زوج با طول 2200 طول باز

شده است. اين تصاوير مربوط به منطقه جم از استان 

در که  باشندکیلومتر می 42خوزستان به مساحت تقريبی 

اند. مشخصات کامل تصاوير در های مختلفی اخذ شدهتاريخ

و  4های آورده شده است. تصاوير در شكل 1جدول شماره 

 اند.نشان داده شده 5
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 موقعیت شهر جم در ايران -3 شكل

 اطالعات مربوط به تصاوير در منطقه جم -1 جدول

 نوع تصویر جهت مدار تاریخ اخذ تصویر

A 17/04/2011 Descending spotlight 

B 28/04/2011 Descending spotlight 

C 30/04/2012 Descending spotlight 

 هاآزمایش -3-2

در اين قسمت برای تعیین تابعی که مختصات نقاط 

پالر در و پارامترهای خط اپی masterعكسی در تصوير 

های بلند و کوتاه برای زوج تصويرهايی با باز slaveتصوير 

را مرتبط کند، توابع مختلفی استفاده شده است. در جدول 

 .انداين توابع آورده شده 2

 يک برای فوق معادالت در مجهول ضرايب تعیین برای

خط و  یبش master يرتصو یكسلیاز نقاط پ 5×5 شبكه

را با  slave يرمتناظر در تصو پالریعرض از مبدا خط اپ

  آن معكوس معادالت وداپلر -Rangeاستفاده از معادالت 

-آوردهداده شده است، بدست  یحفوق توض قسمت در که
نقاط جهت بدست آوردن  يناز ا یاز تعداد يكه. به طورايم

دقت استفاده شده  یجهت بررس یمعادله و از مابق يبضرا

 بازه و بلند بازه تصاوير بروی هاآزمايش جااين در. است

  .است گرفته صورت خوزستان استان جم منطقه از کوتاه
 

 نتایج -3-3

سنجنده  يرزوج تصاو یبر رو هاآزمايش انجام با

Terra-SAR-X کوتاه و بلند و حل  یبا طول بازها

و  3)جداول بدست آمده است يرز يجنتا 2معادالت جدول 

معادالت،  يب. پس از بدست آوردن ضرا(7و 1های ، شكل4

خط و  یبش یبرا RMSE 1 ،توابع يندقت ا یجهت بررس

 نقاط مشاهداتی و محاسباتی پالریعرض از مبدا خط اپ

 ياضیتابع ر RMSE. با کاهش شده است محاسبه چک

طور که در همان. کندمی سازیرفتار را مدل ينبهتر ا

-آورده شده است، معادالت خطی و نیمه  4و  3جداول 
پالر را بسیار خوبی پارامترهای خط اپیخطی با دقت 

 اند. برازش کرده

 ارزیابی نتایج -4

 هبرای ارزيابی نتايج و تعیین دقت استفاده از معادل

، slaveپالر بر روی تصوير نیمه خطی برای يافتن خط اپی

متناظر که مختصات عكسی آن بر روی  گرهینقطه  20از 

مشخص است، استفاده شده  slaveو  masterهر دو تصوير 

 در معادله masterصورت که مختصات نقاط بدين است. 

پالر نیمه خطی جايگزين شده و پارمترهای خط اپی

 نقطه (x) شود. سپس مختصات پیكسلمحاسبه می

پالر در معادله خط اپی slaveبر روی تصوير  متناظر

-آن محاسبه می (yشود و مختصات خط )جايگزين می
محاسباتی و مقدار واقعی  (y)الف بین مختصات شود. اخت

 باشد. میآن، نشان دهنده دقت 

میزان اختالف بر روی نقاط گرهی  3و  8های شكلدر 

برای تصاوير باز بلند و کوتاه نشان داده شده است. نتايج 

بازبلند دهد که قدرمطلق فاصله در هر دو تصوير نشان می

 باشد.پیكسل می 5/0و باز کوتاه کمتر از 

                                                           
۱ Root Mean Square Error 



  

 

 

 

 
 از شهر جم Aتصوير  -4 شكل

 
 از شهر جم Cتصوير  -5 شكل

 توابع به کار رفته برای تعیین تابع بهینه -2 جدول

 تابع معادله ریاضی

0 1 2A A x A y+  خطی +

0 1 2 3A A x A y A xy+ +  نیمه خطی +
2 2

0 1 2 3 4 5A A x A y A xy A x A y+ + + +  کوادريک +
2 2 2 2 3 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A A x A y A xy A x A y A xy A x y A x A y+ + + + + + + +  3درجه  +

2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14A A x A y A xy A x A y A xy A x y A x A y A xy A x y A x y A x A y+ + + + + + + + + + + + + +

 
 4درجه 

0 1 2

1 21
A A x A y

B x B y

+ +
+ + 

پروجكتیو 
 دوبعدی

0 1 2 3

1 21
A A x A y A xy

B x B y

+ + +
+ + 

 1رشنال 

0 1 2 3

1 2 31
A A x A y A xy

B x B y B xy

+ + +
+ + + 

 2رشنال 
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 بلند بازه تصاوير بروی پالراپی خط مدلسازی در توابع دقت بررسی -3جدول 

پالر دقت عرض از مبدا خط اپی

 محاسباتی)پیکسل(
 تابع پالر محاسباتی)پیکسل(دقت شیب خط اپی

 خطی 44/2×7-10 15/0
 نیمه خطی 38/2×7-10 13/0
 کوادريک 81/7×7-10 53/0
 3درجه 25/8×7-10 53/0
 4درجه 27/8×7-10 53/0
 پروجكتیو دو بعدی 58/4×1-10 43/0
 1رشنال 13/7×4-10 08/20
 2رشنال 13/7×4-10 08/20

 بلند بازه تصاوير بروی پالراپی خط مدلسازی در توابع دقت بررسی -4جدول 

پالر دقت عرض از مبدا خط اپی

 محاسباتی)پیکسل(
 تابع پالر محاسباتی)پیکسل(دقت شیب خط اپی

 خطی 28/2×5-10 27/0

 نیمه خطی 28/2×5-10 13/0

 کوادريک 31/3×4-10 37/1

 3درجه 30/3×4-10 52/0

 4درجه 33/3×4-10 50/0

 پروجكتیو دو بعدی 17/2×5-10 22/1

 1رشنال 0031/0 31/10

 2رشنال 0083/0 08/20

 
 در تصاوير باز بلند و کوتاه پالرشیب خط اپیخطای  -1شكل 
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 در تصاوير باز بلند و کوتاه پالرخط اپی عرض از مبداخطای  -7 شكل

 
 پالر برای زوج تصوير با باز بلندفاصله نقاط گرهی از خط اپی -8شكل 

 
 پالر برای زوج تصوير با باز کوتاهفاصله نقاط گرهی از خط اپی -3شكل 
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 گیری هنتیج -5

 یکبا قدرت تفك يرتصاو یبرو هاآزمايش انجام از پس

 مختلف هایبا طول بازه Terra-SAR-X یباال یمكان

 بصورت و ايیجمله چند توابع مجموع در که شد مشخص

 باالتر استحكام علت به خطینیمه و خطی توابع خاص

 بین بااليی بسیار دقت با توانندمی توابع ساير به نسبت

 تصوير متناظر پالراپی خط و اول تصوير ايینقطه عارضه

 با تنها کرد ادعا شودمی بنابراين کنند، ارتباط ايجاد دوم

 و اول تصوير گوشه چهار در ايینقطه عارضه چهار داشتن

دوم  بدست آمده از  يرمتناظر در تصو پالراپی خط معادله

    داپلر -Rangeماهواره و معادالت  یمدار یپارامترها

 که داد برازش خطی نیمه يا و خطی تابعی معادله توانمی

 متناظر نقطه پالراپی خط پیكسل 5/0 حدود دقت با

مستقل از  توانمی رو اين از. کند برآورد را اول تصوير

 هر برایداپلر -Rangeو حل معادالت  یمدار یپارامترها

 فضای و يافت را دوم تصوير در پالراپی خط پیكسل

بدين  .ساخت محدود را تناظريابی انجام جهت جستجو

ترتیب عالوه بر کوچک شدن فضای جستجو، انجام عمل 

در مدت زمان  SARباز بلند و کوتاه تناظريابی در تصاوير 

 گیرد.می صورت بسیار کمتری
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