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 چکیذٌ :
ی سىدی ساداس تا سيصوٍصمان تا آن اسائٍ ي تُثًد تکىیک تذاخلی مػىًعی ي َمی اخیش تٍ سثة پیذایص تػايیش ساداس تا سيصوٍدس دي دٍَ

َای ایه تکىیک، تشیه تخصتشیه ي حساسَای سغح صمیه افضایص یافتٍ است. یکی اص مُممػىًعی کاستشد ایه تکىیک دس پایص خاتدایی

اوذ کٍ مذيلٍ ضذٌ π2تا  0ی وگاضت دس تاصٌسىدی دس یک تذاخلتاضذ. ممذاس فاصَای تذاخلوگاضت میفشآیىذ تاصیاتی فاصَای داخل

َای غحیح فاص اص دست سفتٍ. مىظًس تشآيسد میضان خاتدایی تایستی تاصیاتی ضًوذ. تاصیاتی فاص فشآیىذی است خُت تاصیاتی تعذاد سیکلتٍ

تشتیة َا تٍضذٌ تاضذ، دادٌ َای پایذاس استفادٌپشاکىص کىىذٌ متذايل یا سيش ی تاصیاتی فاص تستٍ تٍ ایىکٍ اص سيشدس مشحلٍ

ضًوذ. یکی اص ساَکاسَای تاصیاتی فاص دس فضای وامىظم تثذیل فضای وامىظم مىظم یا وامىظم دس سغح تذاخل وگاضت پشاکىذٌ می غًست تٍ

فضای مىظم: تشیه َمسایگی است. دس ایه ممالٍ سٍ الگًسیتم تاصیاتی فاص دس تٍ یک فضای مىظم تا استفادٌ اص سيش دسيویاتی وضدیک

يالعی َای وامىظم َا تش سيی دادٌاوذ. ایه الگًسیتمياسیاوس مطتك فاصَا معشفی ضذٌ-َاَا، ياسیاوص مطتك فاصَا ي حزف ضاخٍضاخٍ حزف

 .اوذ ي وتایح آوُا تا یکذیگش ممایسٍ ضذٌ استاعمال ضذٌ مشتًط تٍ مىغمٍ دضت سیشخان 1ماًَاسٌ سىتیىل
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 مقذمٍ -1

َاای  َاا یاا صماان   َا دس مًلعیتتذاخل سىدی ساداسی تشاساس تشکیة دي یا چىذ تػًیش مختلظ ساداسی کٍ تًسظ آوته

میاضان   تًپًگشافی یا تذست آيسدن تٍتًان سىدی ساداسی میتکىیک تذاخلَای کاستشد تاضذ. اصمختلف اخز ضذٌ اوذ، می

تػايیش مخاتلظ ساداسی  تذاخل سىدی دس تکىیک  کشد. اضاسٌخاتدایی واضی اص فشيوطست، صمیه لغضش یا تالیای عثیعی 

 1ضًوذ ي یک تذاخل وگاضات کٍ ضامل دامىٍ ي فاص مًج تشگطتی اص عاسضٍ تٍ سمت سىدىذٌ َستىذ تا یکذیگش تلفیك می

تاضذ کٍ تستٍ تٍ ایىکٍ اص سيش َای تذاخل ساىدی  َا میای اص فاصمدمًعٍ سىدیَذات تذاخلمطادَىذ. سا تطکیل می

دس ساغح تػاًیش    4تٍ تشتیة تٍ غًست مىظم یا واامىظم  ضذٌ تاضذاستفادٌ  (PS) 3َای پایذاسیا پشاکىص کىىذٌ 2متذايل

 ذ.ىتاضٍ ایه غًست لاتل استفادٌ ومیداسوذ کٍ ت   پشاکىذٌ ضذٌ اوذ. فاصَای یک تذاخل وگاضت ممذاسی تیه غفش ي 

اص  6کٍ یکی اص مشاحل سيش تذاخل سىدی ساداسی است، فشآیىذی است تٍ مىظًس تشآيسد فاصَای تذين اتُاا   5تاصیاتی فاص

َای رکش ضذٌ ممذاس ایاه فاصَاای   اوذ. دس تمامی کاستشدلٍ ضذٌيمذ   ای دي تعذی اص ممذاس فاصَایی کٍ تیه غفش تا آسایٍ

َای تاصیاتی فاص معمًال تش ایه فاشؼ اساتًاس َساتىذ کاٍ     تمامی الگًسیتم )داسای اتُا ( تایذ تاصیاتی ضًوذ. 7تاصیاتی وطذٌ

َاای َمساایٍ تایاذ اخاتالف فااصی      کىىذ یعىی پیکسلَا تٍ آسامی تغییش میفاصَای تاصیاتی ضذٌ غحیح دس تیطتش مکان

َا وماعی يخًد داسواذ کاٍ   ضشط وایکًئیست(. لیکه دس اکثش تذاخل وگاضتسادیان( داضتٍ تاضىذ ) πکمتش اص ویم سیکل )

َای تاصیاتی فاص ضىاسایی ي تعییه دلیك محل ایه وماط َا تیطتش اص ویم سیکل است. َذف اغلی الگًسیتمآن اختالف فاص

 است.

تاصیاتی وطذٌ يخاًد وذاسواذ. تىااتشایه    ای اص فاصَای تاصیاتی ضذٌ حايی اعالعاتی َستىذ کٍ دس مدمًعٍ فاصَای مدمًعٍ

َاای متفاايتی تااکىًن    . تاا ایاه يخاًد الگاًسیتم     [1] تاضاذ تاصیاتی فاص تٍ غًست دلیك یاک مساهلٍ ی ریاشممکه مای    

تاشیه ي  َاا خاًاَیم پشداخات. دس تخاص دي  تعاذادی اص مُام      اوذ کٍ دس ادامٍ تٍ معشفی ي اسصیاتی تشخی اص آن ضذٌ اسائٍ

ای واامىظم تیاان خًاَاذ ضاذ.     َاا تاشسيی فضا   َای تاصیاتی فاص دس فضاای ماىظم ي وحاًٌ اعماال آن    تشیه سيشکاستشدی

 18َای ماًَاسٌ سىتیىلَای وامىظم استخشاخی اص دادٌَای معشفی ضذٌ تش سيی دادٌسً  وتایح اعمال الگًسیتم تخص دس

 تاضذ. اوذ ي تخص چُاس  ضامل خمع تىذی مثاحث اسائٍ ضذٌ میاسائٍ ي اسصیاتی ضذٌ

 تاسیاتی فاس   -2

: تاًان تاا دي سيیکاشد متفاايت تاصیااتی کاشد       ی تًصیع وماط، فاصَای تذاخل وگاضت سا مای غشف وظش اص وحًٌ کلی عًس تٍ

ٍ  ي داسوذ یکدا ي کلی غًست تٍ َا پیکسل تما  فاص تاصیاتی تش سعی کٍ ای دستٍ ٍ  دي  یدسات ٍ  حال  تاش  ساعی  کا  مساهل

َای تاصیاتی مًضعی فاص دس فضای مىظم ي دس ادامٍ دس ایه تخص  اتتذا سٍ عذد اص سيش .داسوذ مًضعی ي محلی غًست تٍ

 وحًٌ تثذیل یک فضای وامىظم تٍ یک فضای مىظم معشفی خًاَذ ضذ.

 مًضعی در فضای مىظم صًرت تٍ فاس تاسیاتی -2-1

متذايل یاک فضاای ماىظم ي    سىدی َای تذاخلَای پایذاس، خشيخی سيشَای مثتىی تش پشاکىص کىىذٌتش خالف سيش

َای متعاذدی تاشای   سىدی متذايل، تاکىًن سيشَای تذاخلکىىذ. تٍ دلیل پیطیىٍ تلىذ مذت سيشپیًستٍ سا ایداد می

تًان تاٍ دي تخاص تمسایم کاشد کاٍ      َا سا میَا اسائٍ ضذٌ است. َماوغًس کٍ اضاسٌ ضذ ایه سيشتاصیاتی فاص تش اساس آن

                                                 
1 Interferogram 
2 Conventional  
3 Persistent scatterer (PS) 
4 Sparse 
5 Unwrapping 
6 Unwrapped 
7 Wrap 
8 Sentinel 1 
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کىایم ي دس ایىداا تىُاا تاٍ معشفای ساٍ سيش اص       لی ي یکدا سا تٍ مماالت تعذی ياگزاس مای َای تا ساٌ حل کمعشفی سيش

 َای تاصیاتی فاص تٍ غًست مًضعی خًاَیم پشداخت.تشیه سيشکاستشدی

 کاٍ،  غًست تذیه. کىذمی استفادٌ فاص تاصیاتی تشای 1کىىذٌ مسیشدوثال یایذٌ اص َای تاصیاتی فاص تٍ غًست مًضعیسيش

 یاا  محلای  سا سيیکشدَاایی  چىایه . ضاًوذ مای  اغاال   ي ضىاساایی  سشعت تٍ واپیًستگی وماط فاص تاصیاتی مسیش عًل دس

ٍ  کٍ خًاتی تٍ سسیذن تشای َاالگًسیتم ایه ضذ خًاَذ تیان ادامٍ دس کٍ َماوغًس وامىذ. صیشامی مًضعی  کلای  غاًست  تا

 .کىىذمی استفادٌ مشحلٍ آن محلی اعالعات ي َادادٌ اص مشحلٍ َش دس تاضذ تُیىٍ

 2فاسَا مطتق ياریاوس -2-1-1

وگاضت سا تاصیاتی َای تاصیاتی مًضعی فاص تا دوثال کشدن یک مسیش مىاسة فاصَای تذاخلَماوغًس کٍ تیان ضذ الگًسیتم

 ایاه  اص اسات.  ]3ي  2[ فاصَاا  مطاتك  َای تعییه مسیش تاصیاتی فاص استفادٌ اص ياسیااوس تشیه سيشکىىذ. یکی اص سادٌمی

 تاشای  فاصَاا  اخاتالف  ياسیااوس . ضًدمی استفادٌ فاص تاصیاتی مسیش َذایت مىظًس تٍ کیفیت ومطٍ یک ساخت تشای سيش

   .ضًوذمی خمع َم تا َاآن تمامی سپس ي گشددمی محاسثٍ کىاسی پیکسل چُاس

∑                                                            (                                       1ساتغٍ)   
 ( )    

 ( ) 
    

  ، کىاسی پیکسل چُاس ضامل   آن دس کٍ
  ، xياسیاوس اختالف فاصَا دس خُت   

 ي yياسیاوس اختالف فاصَا دس خُت   

 ضکل دس مشکضی پیکسل َمشاٌ تٍ کىاسی پیکسل چُاس گیشی لشاس یوحًٌ. تاضذمی مشکضی پیکسل اوذیس  

 .است،  ضذٌ دادٌ ومایص1

 
 .اوذضذٌ دادٌ صیوما یخاکستز گرو تٍ یکىار یَاکسلیپ ي اٌیس روگ تٍ یمزکش کسلیپ. َاکسلیپ یزیقزارگ یوحًٌ: 1 ضکل

 3َا(ماوذٌَا )حذف تاقیضاخٍ حذف -2-1-2

 محثًب تسیاس سا آن کامل، حل ساٌ یک اسائٍ دس اشتًاوایی عذ  اص وظش غشف ،[4]َا الگًسیتم حزف ضاخٍ دلت ي سشعت

ٍ  فااص  تاصیااتی  تحاث  دس مفاَیم تشیهمُم اص یکی است. کشدٌ ٍ  ماىظم  فضاای  دس چا  مفُماً   واامىظم،  فضاای  دس ي چا

ٍ  لاًج  یاک  حاًل  فاصَاای  اخاتالف  مماذاس  غاحیح،  یضذٌ تاصیاتی فاصَای اص ایمدمًعٍ دس. تاضذمی 4ماوذٌ تالی  تسات

 سیکل ویم اص تشتضسگ فاصَای اختالف حمیمی ممذاس وطذٌ، تاصیاتی فاصَای اص ایمدمًعٍ دس. تاضذ غفش تشاتش تایذ َمیطٍ

 حاًل  فاصَاای  اخاتالف  مدماً ِ  ممذاسِ کٍ ضًدمی تاعث ایه ي ضذ خًاَىذ مذيلٍ 2 دس تاصٌ غفش تا  مختلفی ممادیش تٍ

 خُاص  ي َاا واپیًساتگی  محال  تعییه َمکاساوص تشای ي 5گلذضتایه تًسظ يیژگی ایه. وثاضذ غفش تشاتش تستٍ لًج یک

ٍ    یاک  حاًل  ضاذٌ  تثاذیل  فاصَای حاغل خمع اختالف .[4]است  ضذٌ استفادٌ َافاص  اعاشاف  تساتٍ،  یلاًج، یاا چشخا

                                                 
1 Path following 
2Phase Derivative Variance (PDV) 
3 Branch-cut  (residue-cut) 
4 Residue 
5 Goldstein 
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(. (1ضککل  داضات )  خًاَاذ  یک مىفی یا یک یا تا غفش تشاتش ایوتیدٍ وگاضت،تذاخل َای یکپیکسل اص 2 2 مشتع یک

 تشاسااس  ي ضًوذمی وامیذٌ ماوذٌتالی یا تاس غفش ریش َایخًاب وطان دادٌ ضذٌ است. (1ضکل ماوذٌ دس  وحًٌ تعییه تالی

 ي آضافتگی  یدَىذٌ وطان غفش ریش َایخًاب ایه است، سیکل ویم اص کمتش وطذٌ تاصیاتی فاصَای تفاضل کٍ فشؼ ایه

 .تاضذمی َادادٌ تیه گسیختگی

 
[
     

 
]  [

     
 

]  [
     

 
]  [

     
 

] ماوذٌتالی   

                                               (ب

 (         )                   (ج

(ت          (         )      
وگاضت تز ريی مطاَذات یک تذاخل 2 2ی قزار گیزی یک مزتع ماوذٌ. در تصًیز: )الف( وحًٌی تعییه تاقی: وح1ًٌضکل 

َای صفز، یک ي مىفی یک ماوذٌَایی تزای تاقیومایص دادٌ ضذٌ است. در تصايیز )ب( ي )ج( ي )ت( تٍ تزتیة مثال

 است. ضذٌ آيردٌ

ٍ  یک. ضًوذمی ضىاسایی وطذٌ تاصیاتی َایفاص اص استفادٌ تا تاسَا، یا غفش، ریش َایماوذٌتالی الگًسیتم ایه دس  تایه  ضااخ

 ساشآراص  ایاه . گشددمی سسم( تًدن مىفی یا مثثت) آن عالمت اص وظش غشف تعذی، ماوذٌتالی وضدیکتشیه ي ماوذٌتالی ایه

 سيواذ  ایه ضًد.می يغل آن تٍ تعذی ماوذٌتالی تشیهوضدیک وثاضذ، خىثی دسخت ایه اگش .دَذ می تطکیل سا دسخت یک

 یاک  یسیطٍ عىًان تٍ دیگش غفش ریش ماوذٌ،تاس، تالی یک َىگا  ایه دس. ضًد خىثی دسخت ایه کٍ یاتذمی ادامٍ صماوی تا

ٍ  َىگاامی . (2ضکل ضًد )می گشفتٍ وظش دس خذیذ دسخت  گشفتىاذ،  لاشاس  خىثای  َاای دسخات  سيی تاش  تاسَاا  تماامی  کا

ٍ  ضاًوذ مای  خماع  یکذیگش تا وحًی تٍ فاصَا 1پشکشدن سیالتی  الگًسیتم اص استفادٌ تا  اص فااص  تاصیااتی  مسایش  عاًل  دس کا

 .وکىىذ عثًس َادسخت َایضاخٍ اص یک َیچ

 
 تار َز ضاخٍ یاوذاسٌ اوگزیت عذدَا ،است یخىث یَادرخت در یختگیگس دادن رخ احتمال َا،ضاخٍ حذف تمیالگًر در: 2ضکل 

 .تاضىذ یم

                                                 
1 Flood-fill 
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ٍ  وگاضت تذاخل اص مىاعمی دس عمًما الگًسیتم ایه ٍ  حاال . اسات  دلیاك  داسواذ،  خاًتی  َمثساتگی  کا  مىااعمی  دس آوکا

ٍ  کىاذ می ایداد سا َاییضاخٍ ماوذٌتالی وماط صیاد چگالی ي تشاکم کم، ضثاَت تا ٍ  یکاذیگش  سيی تاش  کا  ي اواذ ضاذٌ  تسات

 سغح دس 1مدضایی مىاعك آمذن تًخًد اتفاق ایه وتیدٍ. ضًد می وگاضت تذاخل مىاعك کل دس فاص تاصیاتی ي حشکت ماوع

 .است وگاضت تذاخل

 2َاضاخٍ حذف-فاسَا مطتق ياریاوس -2-1-3

دَاذ. تىااتشایه فشآیىاذ    َا تٍ دسستی تعییه گشدوذ، مسهلٍ حل یکتایی سا اسائاٍ مای  َا اگش ضاخٍدس الگًسیتم حزف ضاخٍ

ضًد. الگًسیتم اسائٍ َا استفادٌ میتاصیاتی فاص مستمل اص مسیش خًاَذ تًد. اص ایه يیژگی تشای تُثًد کاسآیی دیگش الگًسیتم

. مشاحل اودا  الگاًسیتم تاٍ   [5]تاضذ َا میفاصَا ي  سيش حزف ضاخٍ مطتك دي سيش ياسیاوسضذٌ دس ایىدا تشکیثی اص 

َا تطکیل ي خاوماایی  َا ي دسخت( ضاخ2ٍضًد، )َا مطخع میماوذٌ( اتتذا محل لشاس گیشی تالی1تاضذ: )ضش  ریل می

فاصَا ومطٍ کیفیتی کٍ اثش  مطتك سظ ياسیاوس( دس اوتُا ت4ًضًوذ ي )َا کىاس گزاضتٍ میَا ي دسخت( ضاخ3ٍضًوذ، )می

 ضًد.َا اص سيی آن تشداضتٍ ضذٌ است، تعییه میگسیختگی

 تثذیل یٍ فضای وامىظم تٍ یک فضای مىظم -2-2

ی تاصیاتی فاصَاای  تًان تٍ یک مسهلٍی تاصیاتی فاصَای وامىظم سا میتشیه َمسایگی، مسهلٍتا استفادٌ اص الگًسیتم وضدیک

َا تاش سيی گشیاذ ماىظم دسيویااتی     ی اللیذسی دادٌی کمتشیه فاغلٍتعذی کاَص داد. دس ایه سيش تٍ يسیلٍمىظم دي 

تشیه َمساایگی تمشیثاا تاا    َای دسيویاتی ضذٌ تا استفادٌ اص سيش وضدیکمشص دادٌ َا وطان دادٌ است کٍضًوذ. تشسسیمی

وماایص   (3ضککل  فضای وامىظم تٍ یک فضاای ماىظم دس    َای یکی اوتمال دادٌ. وحًٌ[6]یکسان است 3دیاگشا  يسيوی

َاای مًخاًد   ضاًوذ ي تاا اساتفادٌ اص ساٌ حال    َا دس یک گشیذ کاستضیه ماىظم تػاًیش مای   دادٌ ضذٌ است. تىاتشایه دادٌ

 ضًوذ.می تاصیاتی

 
تثذیل فضای وامىظم تٍ فضای مىظم. خغًعمطکی مزسَای پلیگًن يريوی ي خغًط  َای يريوی تزایگًناستفادٌ اس پلی: 3ضکل 

 کىىذٌ فاسَای فضای وامىظم َستىذ.َای تً خالی تیاندَىذ. دایزٌرا ومایص می 4َای دلًویسثش مثلث

 وتایج   -3

ضککل  َای يالعی، میاضان یاک دسغاذ اص ومااط مًخاًد دس تاذاخل وگاضات        دس ساستای ایداد یک فضای وامىظم اص دادٌ

)ب( یاک تاذاخل وگاضات    4ضککل  اوذ. ایداد ضذٌ است، اوتخاب ضذٌ 1کٍ تا استفادٌ اص تػايیش ماًَاسٌ سىتیىل ()الف(4

َای فاص دَذ. تایذ تٍ ایه وکتٍ تًخٍ داضت کٍ دس عمل وماعی کٍ يیژگیوامىظم اص مىغمٍ سیشخان کشمان سا ومایص می

                                                 
1 Isolated 
2 Phase derivative values – Branch cut 
3 Voronoi diagram 
4 Delaunay 
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دَىاذ.  یاک فضاای واامىظم سا تطاکیل مای      ضًوذ يی پایذاس ضىاختٍ میپشاکىطی ثاتتی داسوذ تٍ عىًان پشاکىص کىىذٌ

تًان گفت کٍ وماط پشاکىص کىىذٌ تمشیثا وماعی عاسی اص وًیض َستىذ. دس ایاه ممالاٍ ویاض ساعی ضاذٌ کاٍ       /تىاتشایه می

 مىغمٍ مغالعاتی تا حذ امکان عاسی اص وًیض تاضذ.

 
در مىغقٍ سیزجان. الف( فضای مىظم اس تذاخل وگاضت ياقعی،  1تصايیز سىتیىل: تذاخل وگاضت ایجاد ضذٌ تا استفادٌ ار 4ضکل 

 َای مىظم.ب( فضای وامىظم ایجاد ضذٌ اس دادٌ

ٍ  تًان تعشیفی مطاتٍ تا فضای پیًستٍ تشای تالیاگشچٍ دس فضای گسستٍ ویض می داد، اماا تایاذ تاٍ ایاه وکتاٍ       ماواذٌ اسائا

ماوذٌ سا دس وظش گشفت. ایه عاذ  تًاواایی دس تعیایه مکاان     تمامی وماط تالی تًانداضت کٍ دس فضای گسستٍ ومی تًخٍ

ي کاااَص دلاات عملکااشد الگااًسیتم    ماوااذٌ تاعااث افااضایص ياتسااتگی تااٍ مساایش تاصیاااتی فاااص    دلیااك وماااط تااالی 

َاای واپیًساتگی اسات، وماایص دادٌ ضاذٌ اسات.       َا کٍ معادل تا محلضاخٍ ()الف(5ضکل  دس ضًد. می َا ضاخٍ حزف

تاًان مطااَذٌ کاشد ي    َا تاش سيی فضاای واامىظم سا مای    خشيخی اعمال الگًسیتم حزف ضاخٍ (ب()5ضکل َمچىیه دس 

تاش َساتىذ سا مطااَذٌ کاشد،     دس آن فطشدٌ 1َاتًان ضعف الگًسیتم دس تاصیاتی فاص مىاعمی کٍ فشیىحتًخٍ تٍ وتایح می تا

 .()ب(5ضکل مستغیل مطکی دس 

                                                 
1 Fringes 
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َا تز ريی حذف ضاخٍوگاضت. ب( وتیجٍ اعمال الگًریتم تاسیاتی فاس َا در سغح تذاخل: الف( محل قزارگیزی ضاخ5ٍضکل 

 َا.ی مىاعق تا فطزدگی فزیىجَای وامىظم. مستغیل مطکی محذيدٌدادٌ

تاًان  مای  1َای مىااعك سضاذ کىىاذٌ   َا ي تشکیة آن تا الگًسیتمتا معشفی یک ومطٍ َضیىٍ تش اساس ياسیاوس مطتك فاص

ومطاٍ َضیىاٍ ایدااد ضاذٌ     )الاف(  6ضککل  سىدی اعماال کاشد.   َا سا تش سيی فاصَای تذاخلالگًسیتم ياسیاوس مطتك فاص

َاای وااامىظم  )ب( خشيخای ایااه سيش تاش سيی دادٌ  6ضککل  دَااذ. دس اسااس ياسیااوس مطااتك فااص سا وماایص مای      تاش 

)ب(، دس عملکاشد  6ضککل  َا، مستغیل مطاکی  تًان دیذ کٍ َمچىان دس مىاعمی تا فطشدگی فشیىحاست ي می ضذٌ اسائٍ

 مىاسثی داسد.

 
سىجی تاسیاتی ضذٌ تا استفادٌ اس ريش : الف( وقطٍ َشیىٍ ایجاد ضذٌ تز اساس ياریاوس مطتق فاسَا. ب( فاسَای تذاخل6ضکل 

 ی رخ دادن جُص فاس.َا. مستغیل آتی: محذيدٌی مىاعق تا فطزدگی فزیىجمطکی: محذيدٌ َا. مستغیلياریاوس مطتق فاس

                                                 
1 Region Growing 
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َا تش خالف فضای مىظم، دس فضای وامىظم عملکشد مىاسثی وذاسد. َمچىیه َماوغًس کٍ مطاَذٌ ضذ سيش حزف ضاخٍ

ٍ گیشی اص ياسیاوس مطتك فاصَا دس فضای وامىظم وتیدٍ تُتشی وسثت سدیذٌ ضذ کٍ تُشٌ َاا داضات. دس   يش حزف ضااخ

 ()الاف( 7ضککل  َا استفادٌ ضاذٌ اسات.   حزف ضاخٍ-ادامٍ تا َذف تُثًد وتایح تاصیاتی فاص اص سيش ياسیاوس مطتك فاصَا

َا تُثًد یافتاٍ اسات. مغااتك آوچاٍ دس     ی ياسیاوس مطتك فاصَا است کٍ تا استفادٌ اص محل لشاسگیشی ضاخٍومطٍ َضیىٍ

تیىیذ، تٍ دلیل اضافٍ ضذن اعالعات مکاوی ي تُثًد ومطٍ َضیىاٍ، ایاه سيش وساثت تاٍ دي سيش لثال      می ()ب(7ضکل 

َاای سيش ياسیااوس   تاا خاًاب   ()ب(7ضکل دس مستغیل آتی  ی سفتاس فاصَای لشاس گشفتٍعملکشد تُتشی داسد. تا ممایسٍ

َای سيش ياسیاوس مطتك فاص، وماط سثض سوگ دس مساتغیل آتای   َای فاص سا دس خًابمطتك فاص دس َمیه مىغمٍ، خُص

 ، مطاَذٌ کشد.()ب(6ضکل 

 
-تزیه ي وقاط تیزٌ کم َشیىٍَا. الف( وقطٍ َشیىٍ، وقاط ريضه پزَشیىٍحذف ضاخٍ-: خزيجی ريش ياریاوس مطتق فاس7ضکل 

-فاسَای تاسیاتی ضذٌ تًسظ ياریاوس مطتق فاس َای معادل آن دیذ. ب(تًان در افشایص َشیىٍ پیکسلَا را میتزیه. تاثیز ضاخٍ

 َا. مستغیل آتی: محذيدٌ رخ دادن جُص فاس.ی مىاعق تا فطزدگی فزیىجَا. مستغیل مطکی: محذيدٌحذف ضاخٍ

 گیزیوتیجٍ -4

ساداس ساىدی  َای تاذاخل ای تخػًظ تػايیش ساداسی، تکىیکدس سالیان اخیش تٍ سثة افضایص استفادٌ اص تػايیش ماًَاسٌ

َای سغح صمیه تا اساتفادٌ اص  پایص خاتدایی .کىىذمذیشیت تحشان ایفا میَای ای دس تخصتا سيصوٍ مػىًعی ومص يیژٌ

َااا سیااضی دس ساسااتای خلااًگیشی ي کاااَص خساااسات واضاای اص خایدااایی   سااىدی ساداسی ي تشوامااٍتکىیااک تااذاخل

ساىدی تایساتی فاصَاای    خاتداایی اص فاصَاای تاذاخل    تاضذ. تشای اساتخشاج اعالعاات  ایه تکىیک می کاستشد تشیه مُم

َاای تاش مثىاای پاشاکىص     وگاضت تاصیاتی ضًوذ. تٍ دلیال يخاًد ومااط واًیضی دس ساغح تاذاخل وگاضات سيش        تذاخل

َاا  َای تا کمتشیه احتمال آرطتگی تاٍ واًیض َساتىذ کاٍ وتیداٍ ایاه سيش      َای پایذاس تٍ دوثال اوتخاب پیکسل کىىذٌ

یی اص فاصَاای تاصیااتی وطاذٌ دس    َایی تا فاصَای تاصیاتی وطذٌ است. یافته اعالعاات خاتداا   پیکسلفضای وامىظم اص  یک

 تاضذ.تش اص یک فضای مىظم میتش ي سختفضای وامىظم تٍ مشاتة پیچیذٌ یک

یک سيش پیطىُادی تشای تاصیاتی فاص دس فضای وامىظم تثذیل ایه فضای وامىظم تٍ یاک فضاای ماىظم کمکای کاٍ تاٍ       

َاا  تاشیه سيش تاضذ. یکی اص مىاساة تش است، میة اعالعات فاص آن اص اعالعات فاص فضای مىظم اغلی لاتل اعمیىانمشات

تىذی دلًوی تشای دسيویاتی فاصَا است. مضیات ایاه سيش دسيویااتی    تشای سسیذن تٍ فضای مىظم ثاوًیٍ، استفادٌ اص مثلث

َای تاصیاتی فاص دس فضای ماىظم سا تاش سيی   تًان سيشمکی میحفظ ماَیت فاصَا است. پس اص اوتمال تٍ فضای مىظم ک
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َای پایذاس اعمال کشد. َماوغًس کٍ دس تخاص لثال مطااَذٌ ضاذ، تاشخالف      فضای مىظم حاغل ضذٌ اص پشاکىص کىىذٌ

فضاای  َا، الگًسیتم ياسیاوس مطتك فاصَاا دس  ماوذٌفضای مىظم، تٍ دلیل اص دست سفته اعالعات مشتًط تٍ تشخی اص تالی

 .کاسآیی تُتشی داسدَا وامىظم وسثت تٍ الگًسیتم حزف ضاخٍ
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