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 چکیذُ :
دس ػَاسم سا دس اختیاس ها تگزاسد اص تلاٍیشپالسیوتشی ساداس تا سٍصًِ هداصی ایي قاتلیت سا داسًذ تا اعالػاتی سا اص ػاختاس ٍ هکاًیضم پشاکٌؾ 

ایي سٍ ضشٍست اػتفادُ ایي تلاٍیش تشای ؿٌاػایی تغییشات ػاختاسی تیؾ اص پیؾ هـخق هی ؿَد سٍؽ ّای صیادی تِ ایي هٌظَس 

ّای ؿی تَػؼِ دادد ؿذُ اًذ گاّا سٍؽ ّای پیکؼل هثٌا تِ دلیل ٍخَد اػپکل ًوی تَاًذ ًتایح خَتی سا داؿتِ تاؿذ  اص عشفی سٍؽ 

هثٌا ّن تِ دلیل خاكیت تلاٍیش ساداسی کِ سٍؽ ّای قغؼِ تٌذی آى چٌاى ًوی تَاًٌذ ّوگٌی سا حفظ کٌٌذ هوکي اػت دچاس خغای 

ًَع اٍل ٍدٍم ؿَین اص ایي سٍ سٍؿی تِ كَست تشکیثی اص ایي دٍ سٍؽ تَػؼِ دادُ ؿذُ اػت کِ اتتذا  سٍؽ قغؼِ تٌذی چٌذ هقیاع سٍی 

ل ،ػپغ تشای آى تخؾ ّا ٍیظگی ّایی اػتخشاج هی ؿَد ٍ اص هؼیاس تـاتِ فاكلِ تاستلیت  تشای هیضاى ؿثاّت تلَیش پائَلی اػوا

ؿَد دس هشحلِ دٍم اص یک هؼیاس تشای هیضاى ؿثاّت پیکؼل ّا دس آى قغؼِ ّا اػتفادُ هی ؿَد کِ تلَیش تغییشات ًْایی هی اػتفادُ

ثٌا تا ایٌکِ دقت خَتی سا داساػت اها ّوشاُ تا خغا ًَع اٍل اػت ٍ ّوچٌیي تشکیة حاكل هی ؿَد ًتایح ًـاى هی دّذ کِ سٍؽ ؿی ه

 پیکؼل هثٌا ایي خغا سا دس حذ چـوگیشی کاّؾ دادُ اػت. آى تا سٍؽ
 

  ّای آهاسیؿٌاػایی تغییشات ساداس تا سٍصًِ هداصی، تخؾ تٌذی، ٍیظگی ّای کلیذی :ٍاصُ
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 هقذهِ -1

پالسیوتشیک ساداس تا سٍصًِ هداصی اعالػاتی دس هَسد ػاختاس ػَاسم ٍ پشاکٌؾ ّای هختلف اص ّذف هوَسد ًظوش   تلاٍیش 

دس اختیاس هی گزاسد ؿٌاػایی تغییشات دس ایي تلاٍیش ّوَاسُ هَسد تَخِ هحققاى تَدُ اػت سٍؽ ّوای هتٌوَػی توشای    

ِ دس آى اص اعالػوات ًووَع پوشاکٌٌؾ ّووا دس   ایوي هٌظوَس تَػووؼِ دادُ ؿوذُ اًوذ اص خولووِ سٍؽ ّوای پیکؼول هثٌووا کو       

هتٌووا ش دٍ تلووَیش اػووتفادُ ؿووذُ اػووت ٍ تووِ دًثووال آى اص هؼیوواس ّووای تووشای تَلیووذ ًقـووِ اخووتالف    ّووای پیکؼوول

اص الگوووَسیتن ّوووای تدضیوووِ ّوووذف اػوووتفادُ ؿوووذُ اػوووت توووا  [2]ٍ یوووا دس هغالؼوووِ  [1]اػوووت ؿوووذُ اػوووتفادُ

ٌّذُ ّش پیکؼل سا تذػت آٍسد ٍ تِ دًثال آى تِ تَلیذ ًقـِ اختالف پشداختِ اػت دس هغالؼِ د تـکیل ّای هکاًیضم ًَع

اص  [4]ّوچٌوویي دس هقالووِ اص اعالػووات پالسیضاػوویَى تووشای هـووخق ًوووَدى تغییووشات اػووتفادُ کووشدُ اػووت ٍ   [3]

کوِ دس آى اص   [6, 5]کؼل ّا تشای ایي هٌظوَس اػوتفادُ کوشدُ اػوت . سٍؽ ّوای ًظواست ًـوذُ        فشکاًغ دس پی تدضیِ

هاسکَپیـشٍ دس حالت فاصی اػتفادُ کشدُ اػت دس تؼضی سٍؽ ّوا اص اعالػوات آهواسی ٍ قوَاًیي احتووالی توشای        سٍؽ

تِ تشسػی تخویي پاساهتشیک اص احتواالت هحلوی دس ّوش تلوَیش     [7]ؼِ ًقـِ اختالف اػتفادُ کشدُ اػت دس هغال تَلیذ

پشداختِ اػت کِ خَد هاًٌذ یک ٍیظگی ٍ خلَكیت اص ػغح هی تاؿذ ٍ دس اداهِ تِ هٌظَس اًذاصُ تَلیذ ًقـوِ اخوتالف   

وکوي  اص هؼیاسػذم تـاتِ تشای اًذاصُ گیشی فاكلِ ایي قَاًیي احتوال اػتفادُ کوشدُ اػوت توِ تشسػوی توَع تَصیؼوات ه      

ؿی ّای اػتخشاج ؿذُ هی پشداصد ٍ تِ تشای هـخق ؿوذى تغییوشات دس آى تخوؾ ّوا توِ اػوتخشاج پاساهتشّوایی         دس

تَصیغ ّا پشداختِ اػت کِ اگش ایي پاساهتشّا دچاس تغییش ؿذًذ یؼٌی آى قغؼِ دچاس تغییوش ؿوذُ اػوت . اهوا ّووَاسُ       اص

اس تا سٍصًِ هداصی دچاس ضؼف تَدُ اًذ چشا کِ ٍخَد اػوپکل  سٍؽ ّای پیکؼل هثٌا دس ؿٌاػایی تغییشات دس تلاٍیش ساد

ایي تغییشات سا تا اتْام هَاخِ خَاّذ کشد اص عشفی دس سٍؽ ّای کِ تِ كَست ؿی هثٌا ّؼتٌذ اًتخاب سٍؽ قَی تشای 

قغؼِ تٌذی ٍ تِ ٍخوَد آٍسدى هٌواعه ّوگوي توِ كوَست قغؼوِ هـوکل اػوت اص ایوي سٍ هوا سٍؿوی اص تشکیوة ایوي              

تَػؼِ دادُ این کِ دس آى اص یک ػشی اعالػات آهاسی دس ػغح ّوؼایکی اػتخشاج هی ؿوَد ٍ توِ دًثوال آى     حالت دٍ

ؿَد ٍ ًقـِ اختالف حاكل هی ؿَد کاس دس دٍ هشحلِ اًدام  هاتشیغ کَاسیاًغ ایي ٍیظگی ّا تشای ّش ؿی اػتخشاج هی

دچاس  ّا ؿی م تِ ؿٌاػایی پپیکؼل ّایی کِ دسهی ؿَد هشحلِ اٍل هشتَط تِ ؿٌاػایی تغییشات دس ؿی ّا ٍ هشحلِ دٍ

ایوي دٍ ًوَع خغوا     تغییش ًـذُ اًذ کِ تِ هٌظَس کاّؾ خغای ًَع اٍل ٍ دٍم اػت کِ ّذف اكلی ایي هقالِ ّن کاّؾ

 تشای تاال تشدى كحت کاس اػت هی تاؿذ.

 هَاد ٍ هٌطقِ هشاّذاتی   -2

تلوَیش توشداسی    Lکوِ دس تاًوذ    UAVSARٌذُ ّوَاتشد  هٌغقِ هَسد هغالؼِ هشتَط تِ دلتای ػواى فشًؼیؼوکَ .ٍ ػوٌد   

اخز ؿذُ اػت  2009ٍ  2014اػت هی تاؿذ دٍ تلَیش اص ایي هٌغقِ کِ یک هٌغقِ کـاٍسصی اػت دس ػال ّای  ؿذُ

 کاًووال 4( تووِ تلووَیش کـوویذُ ؿووذُ اًووذ ّوچٌوویي دادُ ّووا تووِ كووَست فووَل پالسیضیـووي ٍ داسای  2کووِ دس ؿووکل 

HH,HV,VH,VV تاؿذ.    هی 
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 ... رادار با روزنه  کیمتریرپالریدر تصاو راتییتغ ییشناسا

 ی، محمود رضا صاحبیدیوح الدیم

اس سٌسَر،  2212(: تصَیز سوت چپ هزتَط تِ هحذٍدُ هٌطقِ هطالعاتی ، تصَیز ٍسط هزتَط تِ تصَیز اخذ شذُ در سال 1)شکل

هی تاشذ تصاٍیز ٍسط ٍ راست تصَیز تثذیل شذُ پاعَلی  2222تصَیز سوت راست ّن هزتَط تِ تصَیز اخذ شذُ در سال 

 تاشٌذ هی

 

 : رًٍذ کلی رٍش پیشٌْاد شذ2ُشکل 

 الگَریتن پیشٌْاد شذُ  -3

          ِ تٌوذی   اػاع سٍؽ ها تش سٍی تشعوشف ػواصی دٍ هـوکل تٌوا ؿوذُ اػوت .اٍل اػوتفادُ اص سٍؽ هٌاػوة توشای قغؼو

کن کشدى تاثیش ًَیض اػپکل ٍ ّوچٌیي سػیذى تِ قغؼِ ّای ّوگي تش دس کاس ٍ تِ دًثال آى خشٍخوی تْتوش ٍ    هٌظَس تِ

دٍم اػتفادُ اص تشکیة دٍ اكل ؿی هثٌا ٍ پیکؼل هثٌا تِ هٌظوَس کوتوش کوشدى خغوای ًوَع اٍل ٍ دٍم ٍ خلوَگیشی اص       

تغییشات تشچؼة خَسدُ اًذ تِ هٌظَس پیؾ پشداصؽ ّوای اٍلیوِ    پیکؼل ّاییی کِ دچاس تغییش ًـذُ اًذ ٍلی دس پیکؼل

( هـاّذُ هی ؿَد اتتذا اص یک فیلتش کاّؾ ًَیض تِ هٌظَس کن کشدى ایي ًوَیض ّوا   2سٍی تلاٍیش ّواًغَس کِ دس ؿکل  

ِ هٌظوَس  آى سا اػوتفادُ ًووَدُ ایون ػوپغ تو      7دس 7دس تلَیش تِ کاس هی سٍد کِ ها اص فیلتش تاکغ کاس تا اتؼواد پٌدوشُ   

کشدى دٍ تلَیش ًؼثت تِ ّن یک تلَیش سا تِ ػٌَاى تلوَیش توشدُ ٍ تلوَیش دیگوش سا ًؼوثت توِ اٍلوی سخیؼوتش ٍ          ثثت

 اًدام دادُ ؿذ . POLSARPROیکپاسچِ ػاصی ًوَدین. ػوذُ کاس ّا دس ًشم افضاس ساداسی 

 قطعِ تٌذی تصاٍیز رادار تا رٍسًِ هجاسی -3-1

سّایی کِ تِ كَست ؿی هثٌا دس تلاٍیش ساداس تا سٍصًِ هداصی اًدام هوی ؿوَد الگوَسیتن    یکی اص دغذغِ ّای اكلی دس کا

ٍ یوا حتوی   [9]توش هثٌوای حوَصُ آتخیوض      [8]هٌاػة خْت اتدام ایي کاس هی تاؿذ الگَسیتن ّای تش هثٌای حذ آػتاًِ 

اًدام دادُ ؿذُ اًذ ها دس ایي کاس اص سٍؽ قغؼِ تٌذی چٌوذ هقیاػوِ    [10]اػاع هٌغه ّای فاصی دس فضای هَخک  تش

اػتفادُ کشدین  تشای ایي کاس تایؼتی هقیاػی اًتخاب هی ؿذ کِ ّن لثِ ّای هَسد ًظش دس تفکیوک هٌواعه ّوگوي سا    

ًی دس دٍ تلوَیش توِ ّووشاُ داؿوتِ تاؿوذ هوا اص       دسػتی تـخیق دّذ ٍ ّن ًتوایح ٍ قغؼوات هتٌوا ش تقشیثوا یکؼوا      تِ

پائَلی کِ اص سٍی هاتشیغ پشاکٌؾ ػاختِ هی ؿَد تِ ػٌوَاى ٍسٍدی کواس اػوتفادُ کوشدین ٍ ایوي قغؼوِ تٌوذی         تلَیش

یات ّن اص ایي دػتِ فشضو [11]دس هقیاع ّای هختلف اًدام ؿذ. الثتِ سٍؿی کِ دس  Ecognitaionهحیظ ًشم افضاس  دس

 کٌذ. پیشٍی هی
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تغییشاتًقـِ   تدضیِ فشیوي 
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 ختالفهحاػثِ  ا

 پیکؼل ّا

ًقـِ تغییش یافتِ 

 پایاًی

پیکؼل ّای تغییش 

 ًیافتِ
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 الف-(3)شکلب                                                     -(3)شکل

 

 ج-(3)شکلد                                                       -(3)شکل

 (: تصاٍیز قطعِ ًذی شذُ در ًزم افشار تِ رٍش چٌذ هقیاسِ در هقیاط ّای هختلف3)شکل 

هـاّذُ هی ؿَد کِ هقیاع ّای کَچک قغؼات کَچکتشی سا دس اخٌیاس هی گزاسًذ اها تَخِ تِ ایي ًکتوِ   (3دس ؿکل 

هَسد اّویت اػت کِ قغؼات سیض حدن پشداصؽ سٍی دادُ ّا سا تاال هی تشًذ ٍ یک سًٍذ صهواى توش خوَاّین داؿوت اهوا      

قوشاس خَاٌّوذ گشفوت اص ایوي سٍ     قغؼات ّوگي سا حفظ هوی کٌوذ اهوا دس خْوت هخوالف تیـوتش تحوت تواثیش اػوپکل          

دیگش سا ّن هَسد تشسػی قشاس دادین ٍ هقیواع ّوا سا توا آًدوایی توضسی کوشدین کوِ ّون ّوگٌوی قغؼوات            ّای هقیاع

دّذ کوِ   ج( تِ خَتی لثِ ّا ٍ هشص سا دس تیي دٍ قغؼِ خذا ًـاى هی-3ؿَد ٍ ّن لثِ ّا دس آى حفظ ؿًَذ ؿکل   حفظ

ِ     1تاؿوذ .دس خوذٍل     ًـاى گش هقیاع هٌاػة هوی  افوضاس   تٌوذی دس ًوشم   ( ّون پاساهتشّوای اػوتفادُ ؿوذُ اص سٍؽ قغؼو

Ecognition دّذ. سا ًـاى هی 

 هٌظَر اعوال رٍش قطعِ تٌذی چٌذ هقیاسِ در ًزم افشار: پاراهتزّای تعزیف شذُ تِ  1جذٍل 

Scale parameter Tone shape compactness smoothness 
15 0.75 0.25 0.9 0.1 

30 0.75 0.25 0.9 0.1 

50 0.75 0.25 0.9 0.1 

 استخزاج ٍیضگی-3-2

تَػوؼِ دادُ ؿوذُ اػوت هثتٌوی توش       دس اکثش سٍؽ ّایی کِ تشای ؿٌاػایی تغییشات دس تلاٍیش ساداس توا سٍصًوِ هدواصی   

ّایی اػت کِ اص هقادیش یوک پیکؼول کوِ توِ ػٌوَاى یوک ٍیظگوی اػوتفادُ هوی ؿوَد ّؼوتٌذ کوِ ایوي ػوول                آهاسُ
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 ... رادار با روزنه  کیمتریرپالریدر تصاو راتییتغ ییشناسا

 ی، محمود رضا صاحبیدیوح الدیم

چٌذاًی دس ٍخَد ًَیض اػپکل ٍ ّوچٌیي تَصیغ پیچیذُ ٌّذػوی تلوَیشتشداسی ًوذاسد ٍ هؼیواس ػوذم ؿوثاّت        اػتَاسی

اػوتفادُ کوشدُ اػوت تْوشُ هوی توشین ٍ آى ّواسا         [12]ای آهواسی کوِ دس  هحذٍد هی ؿَد ها دس ایي هقالِ اص ٍیظگی ّو 

 تؼشیف خَاٌّذ ؿذ :ٍیظگی تِ حؼاب هی آٍسین ، ایي ٍیظگی ّا تِ كَست صیش  ػٌَاى تِ

(   ) (                                                                                                      1ساتغِ     (     )     

هَقؼیت پیکؼل هشکضی ٍ ّوچٌیي ؿذت هَسد ًظش دس آى  (     )تایؼی اػت کِ دس آى  (     )  کِ دس آى 

 س تِ ػٌَاى ٍیظگی خشٍخی خَاّذ داد کِ ایي تَاتغ تِ كَست صیش تؼشیف ؿذُ اًذ :هی گیشد ٍ تِ هقذا قشاس

(   )  (                                                                                2ساتغِ       
 

 
∑  (   )(   )                  

   (   )                           (              3ساتغِ  
 
  

 

 
∑   (   )    

 
(   )                

)                                (                   4ساتغِ  
  

  
  )             

                         (                       5ساتغِ  
    ( (   ))

∑  (   )
 

∑                       (   6ساتغِ    (   )     (   )                  

هشتَط تِ لگاسیتن اًحشاف هؼیاس ًشهاالیض ؿوذُ،       اًحشاف هؼیاس ،   (   )  هشتَط تِ هیاًگیي ،  (   )  کِ دس ایي سٍاتظ 

1هشتَط تِ فاکتَس پشؿذگی   
ایي ٍیظگی ّا دس یک ّوؼایگی حَل پیکؼول هشکوضی   هشتَط تِ آًتشٍپی هی تاؿذ    ،  

اًتخواب ؿوذ .فوشم کٌیوذ یوک قغؼوِ هـوخق         7دس  7ّوؼوایگی توا ایؼواد    هحاػثِ هی ؿًَذ کِ دس ایي کواس یوک   

تشای ایي قغؼِ ػاختِ هی ؿَد ٍ تِ دًثوال هواتشیغ کَاسیواًغ     5دس  nپیکؼل هی تاؿذ تٌاتشایي یک هاتشیغ  n داسای

 ایي هاتشیغ هحاػثِ خَاّذ ؿذ تِ كَست صیش :

                   (              7ساتغِ  
 

   
∑ (    )(    )

  
                  

ؿَد کوِ تیواًگش کَاسیواًغ آى     ػاختِ هی 5دس  5دس تشاًْادُ خَدؽ یک هاتشیغ  5دس  nتٌاتشایي تا ضشب یک هاتشیغ 

قغؼِ هَسد ًظش دس ٍیظگوی ّاػوت .الصم توِ رکوش اػوت کوِ ٍسٍدی کواس هیوضاى ؿوذت توشای ّوش پیکؼول اػوت کوِ               

 شیغ کَاسیاًغ تذػت هی آیذ  تَاى دٍم دسایِ ّای سٍی قغش اكلی هات هدوَع اص

 هحاسثِ هیشاى عذم تشاتِ قطعِ ّا  -3-3

پغ اص آى کِ هاتشیغ ّای کَاسیاًغ ّش کذام اص قغؼات هتٌا ش دس دٍ تلَیش هحاػثِ ؿذًذ حوال اص یوک هؼیواس توشای     

تشسػی هیضاى ؿثاّت ایي دٍ هاتشیغ اػتفادُ خَاّین کشد کِ دس ایي قؼوت اص هؼیاس فاكولِ تاستلوت اػوتفادُ کوشدین     

 کِ داسای سٍاتظ صیش هی تاؿذ:[13]

(       )  (                                                                     8ساتغِ      (
|       | 

|   ||   |
)                

هاتشیغ کَاسیاًغ قغؼِ هَسد ًظش دس تلوَیش دٍم      هاتشیغ کَاسیاًغ قغؼِ هَسد ًظش دس تلَیش اٍل     کِ دس آى 

 تاؿذ. غ هیّن اتؼاد هاتشیغ کَاسیاً Dتاؿذ  هی

                                                 
1
 Fill factor 
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ِ          تا تِ ایي قؼوت اص کاس هشتَط تِ هشحلوِ ؿوی هثٌوا هوی     كوَست کلوی    تاؿوذ توا ایوي کواس یوک ػوشی اص تخوؾ ّوا تو

هٌاعه تغییش یافتِ اًتخاب ؿذُ اًذ اها هـکل کاس ایٌداػت کِ ٌَّص یک ػشی اص پیکؼل ّا ٍخَد داسًوذ کوِ    ػٌَاى تِ

اضوافِ ؿوذُ اًوذ توشای ؿٌاػوایی ایوي پیکؼول ّوا اداهوِ کواس سا           تغییشی ًذاؿتٌذ ٍ ًاچواسا ٍاسد هٌواعه تغییوش یافتوِ     

 پیکؼل  هثٌا اداهِ خَاّذ داد تِ فشم صیش: اػاع

 پیکسل هثٌا  3-4

اص هیاى تخؾ ّایی کِ تِ ػٌَاى هٌاعه تغییشیافتِ پیذا کشدین ها ػولیات پیکؼل هثٌا سا سٍ یک ػشی اص تؼوذاد خواف   

ذاس ػذم تـاتِ آى تؼیاس تاال تَدُ اػت دیگش ًیاصی تِ کاس پیکؼل هثٌوا ًوذاسد   اًدام خَاّین داد .هثال تشای تخـی کِ هق

چَى تِ قغؼیت هی تَاى گفت کِ تیـتش پیکؼل ّای آى دچاس تغییش ؿذُ اًوذ هوا دس یوک تواصُ تغییوشات ایوي کواس سا        

ت تواص ّون   هی کٌوین ٍ سٍی پیکؼول ّوای تغییوش یافتوِ ٍ تغییوش ًیافتوِ ًظوش خوَاّین داد کوِ دس ایوي قؼوو             تشسػی

 تاؿذ. تاصُ هَسد ًظش تحت تاثیش ػلیقِ کاستش هی آى اًتخاب

ػٌووَاى ٍسٍدی کوواس ٍ ٍیظگووی هووَسد ًظووش اص تدضیووِ فووشیوي دس سٍی تلوواٍیش اػووتفادُ کووشدین تدضیووِ فووشیوي دس    تووِ

دادُ ؿذُ اػت.کِ داسای ػِ ػٌلش هی تاؿذ کِ تیاًگش ػوْن ّوش پیکؼول اص هیوضاى پوشاکٌؾ هوَسد ًظوش         تَضیح[14]

هوی تاؿوٌذ دس تلواٍیش صیوش توش ّون کوٌؾ ػوغح          double bounce , volume , odd bounceتاؿذ.ایي ػِ هکاًیضم  هی

 ػِ حالت تِ ًوایؾ آهذُ اػت : هاکشٍیَ دس ایي اهَاج تا

 

هؼیاس فاكلِ ای کِ ها تشای ػذم تـاتِ پیکؼل ّا اًتخاب کشدین تِ ًَػی اػت کِ هی تَاًذ اص ّشکذام اص ایوي ػوِ ًوَع    

تثوذیل ؿوَد    volume توِ   double bounceپشاکٌؾ یک ًقـِ اخوتالف خشٍخوی دّوذ یؼٌوی اگوش ٍسٍدی هوا اص ًوَع        

تحت تاثیش خَد قشاس دّذ پغ اًتخاب ًَع ٍسٍدی خَد داسای تاهل اػت تا یوک ًگواّی ٍ   اػت خشٍخی پایاًی سا  هوکي

 double bounceیک دیذ قثلی اص هٌغقِ هی تَاى گفت کِ تا تَخِ کـاٍسصی تَدى هٌغقِ هی تَاى گفت کوِ پوشاکٌؾ   

ش خَاّذ داؿت ها دس ایي خوا  چٌذاى ًوی تَاًذ اص پیکؼل تِ پیکؼل دیگش تغییش چٌذاًی داؿتِ تاؿذ ٍ یا اختالفاتی کوت

 [15]تشای ٍسٍدی هؼیاس ػذم تـاتِ خَد هؼشفی کشدُ این فشم  هؼادلِ ای ایي هؼیاس تِ كَست صیش اػت  volumeاص 

(   )             (                   9ساتغِ    |   
  
 

  
 |    

  ًـاى دٌّذُ ی ػغش ٍ ػتَى پیکؼل هَسد ًظوش ٍ  (   )
   ٍ   

تذػوت آهوذُ اص تدضیوِ فوشیوي توشای       volumeّون    

اٍل ٍ دٍم تووشای ّووش پپیکؼوول هووی تاؿووذ پووغ اص هحاػووثِ ایووي هؼیوواس تووشای پیکؼوول ّووا تایووذ تووا            تلووَیش

تْیٌِ تْتشیي ًقـِ تغییشات سا  اػتخشاج کٌین .الصم تِ رکش اػت کِ اػذادی کِ دس ایوي اػوذاد    آػتاًِ حذ یک اًتخاب

تیـوووتشیي هقوووذاس سا داؿوووتٌذ یؼٌوووی ًؼوووثت توووِ دیگوووش پیکؼووول ّوووا هوووی تَاًوووذ اٍلَیوووت تیـوووتشی           

 داؿتِ تاؿٌذ یافتِ تغییش پیکؼل اًتخاب دس
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 ی، محمود رضا صاحبیدیوح الدیم

 پیادُ ساسی ٍ ارسیاتی ًتایج -4

(دس تخؾ ّای قثلی اتتذا تلحیحات سٍی تلاٍیش سا اػوال ًوَدین ایي تلحیحات ؿاهل کاّؾ اػپل 1تا ؿکل  هغاته 

اػوال ؿذ ٍ تِ دًثال آى ّن ػول یکپاسچِ ػاصی اًدام ؿذ کاس توِ كوَست    7دس  7کِ تا فیلتش تاکغ کاس تا اتؼاد پٌدشُ 

سٍؽ چٌوذ هقیواع دس ًوشم افوضاس      50ِ تٌذی اص هقیواع  کذًَیؼی دس ًشم افضاس هتلة پیادُ ػاصی ؿذ. تشای اػوال قغؼ

Ecognition  حَل پیکؼل هشکضی اػتفادُ ؿذ ٍ  7دس  7اػتفادُ ؿذ ٍ تشای اػتخشاج ٍیظگی ّا ّن اص پٌدشُ ای تا اتؼاد

تشای اًتخاب حذ آػتاًِ تشای هیضاى ػذم تـاتِ هیاى هاتشیغ ّوای کَاسیواًغ قغؼوات حوذ آػوتاًِ ای اًتخواب ؿوذ ٍ        

 اػتفادُ ؿذ. volumeدًثال آى تشای ٍسٍدی کاس تشای تَلیذ ًقـِ اختالف دس سٍؽ پیکؼل هثٌا اص اعالػات  تِ

 

(: تصَیز سوت سوت راست هزتَط تِ خزٍجی رٍش پیکسل هثٌا ، تصَیز ٍسط هزتَط تِ خزٍجی شی هثٌا، 4)شکل 

حالت هی تاشذ کِ در ایي تصاٍیز رًگ سفیذ  سوت چپ هزتَط تِ خزٍحی رٍش پیشٌْاد شذُ کِ تزکیثی اس ایي دٍ تصَیز

 دٌّذُ تغییزات ٍ رًگ سیاُ هزتَط تِ عذم تغییزات هی تاشذ ًشاى

ایي ػِ سٍؽ پیادُ ػاصی تا اػتفادُ اص دادُ ّای اسصیاتی هقایؼِ ؿوذًذ ٍ ًتیدوِ توِ كوَست خغوای ًوَع اٍل ٍ دٍم ٍ       

تیـتش تَدُ اػت ٍسٍدی دادُ ّای ؿذت تَدًذ ٍ ّوواى  کلی حاكل تیاى ؿذ .تؼذاد پشداصؽ دس سٍؽ پیکؼل هثٌا  دقت

ٍیظگی ّای آهاسی تشای یک پیکؼل اػوتخشاج ؿوذًذ ٍ ًقـوِ اخوتالف تذػوت آهوذ دس سٍؽ ؿوی هثٌوا ًتوایح کواهال           

تاثیش هقیاػی کِ تشای قغؼِ تٌوذی اًتخواب هوی ؿوَد خَاّوذ توَد چوِ تؼوا هقیواع کَچوک کواس سا توِ سٍؽ              تحت

اص عشفی هقیاع تضسی ّوگٌی قغؼات سا اص تیي خَاّذ توشد اهوا ضوؼف سٍؽ ؿوی هثٌوا       هثٌا ًضدیک هی کٌذ ٍ پیکؼل

ّواًغَس کِ گفتِ ؿذ دس تَلیذ خغای ًَع اٍل ٍ دٍم اػت تا ایٌکِ دقت کلوی تْتوشی سا اص خوَد ًـواى هوی دّوذ اهوا        

اهووا دس  تیـووتشی اص  پیکؼوول ّووایی کووِ دچوواس تغییووشات ًـووذُ اًووذ سا دس کووالع تغییووشات قووشاس هووی دٌّووذ    تؼووذاد

ؿذُ ایي خغا تا حذ قاتل تَخْی کاّؾ دادُ ؿذُ اػت اها دس حالتی ّن هوی توَاى توا قوشاس دادى حوذ       پیـٌْاد سٍؽ

آػتاًِ ّایی تؼذاد پیکؼل تیـتشی سا دس تغییشات اص ػوذ ٍاسد کشد اهوا دس هشحلوِ دٍم ایوي پیکؼول ّوا ؿٌاػوایی ٍ اص       

.ها دس ؿی هثٌا تشای تاال تشدى دقت کلی ًوی تَاًین حوذ آػوتاًِ    تغییشات تشداؿتِ هی ؿًَذ ٍ خغا سا کاّؾ هی دّین

سا صیوواد دػووتخَؽ تغییووش کٌووین چووشا کووِ هتٌاػووة تووا دقووت کلووی خغووای ًووَع اٍل ٍ دٍم افووضایؾ هووی یاتٌووذ اهووا   

ؿوذُ دس هشحلوِ دٍم ایوي خغاّوا دس ػویي حفوظ دقوت کلوی کواّؾ دادُ هوی ؿوًَذ خوذٍل صیوش               پیـٌْاد سٍؽ دس

 کاس سا ًـاى هی دّذ .هَسد ًظش اص  خشٍخی
 : ًتایج حاصل شذُ اس الگَریتن ّا2جذٍل 

 خغای ًَع دٍم خغای ًَع اٍل دقت کلی رٍش

 21/13 50/36 88/86 ؿی هثٌا

 74/22 91/17 35/62 پیکؼل هثٌا

 25/11 56/20 25/89 تشکیثی پیـٌْاد ؿذُ
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 ًتایج ٍ پیشٌْادات -5

اعالػووات ػوواختاس اّووذاف ٍ ػووَاسم سا تووِ خووَتی دس اختیوواس هووی گووزاسد  تلوواٍیشپالسیوتشی ساداس تووا سٍصًووِ هدوواصی 

تغییشات ایي تلاٍیش تِ سٍؽ ّای هختلفی اًدام هی ؿَد دس ایي هقالِ ها سٍؿی تَػوؼِ دادیون کوِ تَاًؼوت      ؿٌاػایی

ضؼف ّای سٍؽ ّای پیکؼل هثٌوا ٍ ؿوی هثٌوا سا پَؿوؾ دّوذ ایوي سٍؽ توا اػوتفادُ اص ؿوی هثٌوا توَدى تَاًؼوت             

ّوگٌی قغؼات ٍ ّوچٌیي تاثیش ًَیض دس تلوین گیشی سا تا اػوتفادُ اص ٍیظگوی ّوای آهواسی دس ّوؼوایگی ّوا        هـکل

دّووذ دیووذین کووِ تشکیووة   کٌووذ ٍ ّوون دس ػوویي توواالتشدى دقووت کلووی خغووای ًووَع اٍل ٍ دٍم سا ّوون کوواّؾ   حوول

توِ سٍؽ قغؼوِ تٌوذی ، حوذ     تشکیثی ایذُ آلی تشای ؿٌاػایی تغییشات اص خَد ًـاى هی دّوذ الگوَسیتن    ّای سٍؽ ایي

آػتاًِ، ٍیظگی ّای آهاسی ، اتؼاد پٌدشُ ّوؼایگی تؼتگی داسد ٍ  اًتخاب  تْیٌِ ایي پاساهتشّوا تواثیش دس خشٍخوی ایوي     

هـاّذُ هی ؿَد کوِ دقوت    2الگَسیتن داسد ٍ هی تَاًذ الگَسیتن سا تْیٌِ تش کٌذ. تا تَخِ تِ ًتایح آٍسدُ ؿذُ دس خذٍل 

هوی تاؿوذ کوِ یؼٌوی اص      50.36هوی تاؿوذ ٍلوی داسای خغوای ًوَع اٍل       86.88ؽ ؿوی هثٌوا   کلی حاكل ؿوذُ دس سٍ 

دسكذ سا تِ ػٌَاى تغییشات دس ًظش گشفتِ اًذ کِ ایي كوحت کواس سا    50ای کِ دچاس تغییش ًثَدًذ تیؾ اص  ًوًَِ ّای دادُ

ات تیـوتشی هـوخق ؿوًَذ یؼٌوی     پاییي خَاّذ آٍسد دس سٍؽ تشکیثی تا قشاس دادى حذ آػتاًِ کِ دس هشحلِ اٍل تغییش

سا تذػت آٍسدین اها ایي دقت توا هقوذاسی خغوای ًوَع اٍل ّووشاُ توَد کوِ توا ػولیوات هشحلوِ دٍم            89.25دقت کلی 

 دسكذ کاّؾ دادُ این   20.56سا تا حذٍد چـوگیشی تا  خغا ایي

 تقذیز ٍ تشکز

داًـوگاُ كوٌؼتی خَاخوِ ًلویشالذیي عَػوی      اص آطاًغ فضایی اسٍپا تِ دلیل دس اختیاس گزاؿتي تلواٍیش پالسیوتوشی ٍ   

 آیذ. ػول هی اًـکذُ طئَهاتیک تقذیش ٍ تـکش تِدلیل اػتفادُ اص ًشم افضاس دس ػایت د تِ
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