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 چکیذُ :
ی آى سٍ ثِ افضایص ثَدُ است. ثِ ( ثب تَخِ ثِ کبسثشدّبی گستشدRADARُّبی اخیش،گستشش ٍ استفبدُ اص تػبٍیش ساداس )دس عی سبل

ّبی هختلف ّستین. تػبٍیش ساداسی ثِ غَست اثضاسی ّب دس حَصُّبی ساداسی ٍ استفبدُ اص آىعَسی کِ اهشٍصُ ضبّذ افضایص تؼذاد سٌدٌذُ

تذا پبلس ساداسی ثِ تبسگت فشستبدُ ٍ سپس ثشگطت ًبضی ضَد. دس ایي سیستن اثثسیبس هْن ثشای کبسثشدّبی ػلَم صهیي ثِ کبس گشفتِ هی

ّبی دسیبیی ٍ ّذایت ّب ًبم ثشد کِ دس ًظبستّب دس دسیب ٍ یب اقیبًَستَاى تطخیع کطتیضَد. یکی اص ایي کبسثشدّب سا هیاص آى دسیبفت هی

ّب تشیي آىبدُ کشد کِ یکی اص خذیذتشیي ٍ ثبکیفیتتَاى استفّبی ساداسی هختلفی ثشای ایي اهش هیّب ٍ ... کبسثشد داسد. اص ػکسکطتی

کٌذ. دس ایي هقبلِ، ثب ایدبد هی (SAR)ی هػٌَػی ( است کِ تػبٍیش ساداسی ثب سٍصSentinel-1ًِ) 6-استفبدُ اص تػبٍیش ساداسی سٌتیٌل

اص الگَسیتن ًشخ ّطذاس اضتجبُ ثبثت است. ّوچٌیي ثب استفبدُ  ضذُاستفبدُ اص ایي تػبٍیش ثِ تطخیع کطتی ثش سٍی دسیب پشداختِ 

(CFARدس سِ هشحلِ ضبهل پیص )ِثٌذی دسیب ٍ خطکی ٍ تطخیع کطتی ػول تطخیع کطتی اًدبم ضذُپشداصش ٍ کبلیجشاسیَى، عجق-

 گشفتِ قشاس استفبدُ هَسد الگَسیتن ایي ایي ثْجَدیبفتِ ًسخِ هقبلِ دسایي ثبضذ،هی ًَیض ثِ حسبسیت CFAR سٍش هطکالت اص یکی .است

 کطتی استخشاج ثْجَد ثبػث تػبٍیش، ثِ( Refined Lee) یبفتِ ثْجَد لیِ فیلتش اػوبل ثب (MCFAR) پیطٌْبدی سٍش دس(. MCFAR) است

 .دّیذهی ًطبى سا% 7 هیضاى ثِ کطتی استخشاج دقت ثْجَد ٍ ضذُ پیطٌْبد الگَسیتن ثبالی کبسایی آهذُ ثذست ًتبیح. اینضذُ
 

 ساداسی ًَیض تػَیش، پشداصش ،MCFAR الگَسیتن ،6-سٌتیٌل ساداسی، سٌدٌذُ ّای کلیذی :ٍاژُ
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 هقذهِ -1

. ًیربص ثرِ   [1]ّبی دسیبیی هَضَػی است کِ صیبد هَسد تَخِ قرشاس گشفترِ اسرت   ّبی اخیش ثحث هشثَط ثِ ًظبستدس سبل

افضاسّبی هختلف ثشای تطخیع ٍ ّب ٍ ًشمایدبد یک حَصُ اهي دس دسیب ٍ کطتیشاًی ثبػث افضایص ػالقِ ثِ ایدبد الگَسیتن

 کبس الگَسیتن ًشخ ّطذاس اضتجبُ ثبثت ّب ثشای اًدبم ایيیکی اص هْن تشیي الگَسیتن ّب دس دسیب ضذُ است.ضٌبسبیی کطتی

6
(CFAR)    ضرَد ٍ یرک   است ثِ ایي غَست کِ دس ّن سیختگی سغح دسیب ثشاسبس یک تَصیغ هٌبسرت هرذل سربصی هری

(PFA)آٍسدى یک احتوبل ّطذاس اضتجبُحذآستبًِ ثشای ثِ دست 
ّرب سا  ترَاى کطرتی  آیرذ ٍ ثؼرذ اص آى هری   ثِ دست هی8

ّب ثب اسرتفبدُ اص تػربٍیش   پشداصین. ًظبست ٍ تطخیع کطتیتش الگَسیتن هیکِ دس اداهِ ثِ ثشسسی دقیق[2] ضٌبسبیی کشد 

(SAR)ی هػٌَػی ساداس ثب سٍصًِ
ِ دس عی چٌذ سبل گزضتِ هَسد تَخِ قشاس گش 3 ٍیرهُ ثرب تَخرِ ثرِ پَضرص      فتِ است ثر

ّب استفبدُ اص ایي ًَع تػربٍیش گسرتشش   دس ضت ٍ سٍص ٍ توبهی آة ٍ َّا SARّبی گستشدُ ٍ قبثلیت استفبدُ اص سیستن

ّب ضٌبسبیی کشد چَى توبیل ثِ ثبصگطت اهَاج ساداسی اص کطتیSAR تَاى دس تػبٍیش ّب سا هی. کطتی[3]پیذا کشدُ است

اسرتفبدُ ضرذُ اسرت. یکری اص      6-. اص ایي سٍ دس ایي هقبلِ اص تػبٍیش ساداسی سرٌتیٌل [4]دسیب ثیطتش است ًسجت ثِ سغح

است کِ تَسظ سبصهبى فضبیی اسٍپرب دس   6-سٌتیٌلتػَیش  ،خذیذتشیي تػبٍیش ساداسی ثشای کبسثشدّبی سٌدص اص دٍسی

دس ضرت   Cضَد ٍ تػبٍیشی دس ثبًرذ  اخز هی SARثب تکٌیک  6-سٌتیٌلدس هذاس قشاس دادُ ضذُ است.تػبٍیش  8161سبل 

ی ثب فٌآٍسی سٍص، هَلتی پَالسایض، ثرب ترَاى   ّبی هختلف آة ٍ َّایی فشاّن هی کٌذ. تػبٍیش ایي سٌدٌذٍُ سٍص ٍ ٍضؼیت

تفکیک صهبًی ٍ هکبًی هٌبست ٍ ّوچٌیي سایگبى است، ایي هَاسد اص خولِ هضایبی استفبدُ اص ایي ًَع تػبٍیش ثِ حسربة  

 آیٌذ.  هی

ّرب  کٌذ، ٍخرَد خطرکی  ّب دس سغح دسیب ًقص ایفب هییکی اص هَاسدی کِ دس ثِ ٍخَد آهذى اضتجبُ دس پیذا کشدى کطتی

صهیٌی حزف کرشد. اهرب گربّی اٍقربت ثرِ       ّب سا ثب استفبدُ اص هبسکتَاى آىاست ثِ خػَظ ٍخَد خضایش کَچک کِ هی

ی اص هطکالتی کِ دس ایي الگَسیتن ٍخَد داسد ػذم حرزف ًرَیض   . ّوچٌیي یک[4]ضًَذغَست ًبقع ٍ تخویٌی اػوبل هی

ایي سٍ دس ایي هقبلِ هرب ثرب اسرتفبدُ اص    ضَد. اص ّب هیاست کِ ایي هسئلِ ثبػث ثشٍص خغب دس تطخیع ٍ ضٌبسبیی کطتی

1ثْجَد یبفتِ Lee"یک فیلتش ًَیض ساداسی 
ایرن.  ى هقبیسِ کشدًَُیضّبی هَخَد دس تػَیش سا فیلتش ٍ ثب قجل اص اػوبل آ [5]"

الگرَسیتن   کٌرذ. ّب ّن کوک هری ػالٍُ ثش افضایص دقت ثِ تطخیع ثْتش کطتی Refined Leeّوچٌیي ثکبسگیشی فیلتش 

ّبیی است کِ دس هقبیسِ ثب اعشافطبى دس سغح دسیب داسای سغح غیرش خَ ثشای پیکسلٍثشاسبس خست CFARتطخیع 

سیختگی سرغح دسیرب دس ایري ضرشایظ هوکري اسرت ایدربد ضرَد. اهرشٍصُ          یب دسّن  SARػبدی ّستٌذ. اثْبهبت تػبٍیش 

 ،. دس ایي هقبلِ دس قسوت دٍم[6]ّب دس حبل ثشسسی استتحقیقبت ثسیبسی ًسجت ثِ دقت ٍ غحت تَصیغ ضذت پیکسل

دس ی اًدبم کبس ٍ ًوربیص آى سا  هذل پیطٌْبدی ثشای تطخیع کطتی سا دس سِ هشحلِ اسائِ خَاّین کشد. ّوچٌیي ًحَُ

 گیشی آهذُ است. دّین ٍ دس ًْبیت ًتیدِقسوت سَم هَسد ثشسسی قشاس هی

                                                 
1
 Constant False Alarm Rate 

2
 Probability of False Alarm  

3
 Synthetic Aperture Radar 

4
 Refined Lee 
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  [7]کطتی تطخیص برای SAR یدادُ رٍی ضذُ اًجام ّایپردازش رًٍذ : فلَچارت1ضکل

 ارائِ هذل پیطٌْادی: -2

اسرتفبدُ اص   ّب ثرش سٍی سرغح دسیرب ثرب    آهذُ است. ثشای تطخیع ٍ ضٌبسبیی کطتی 6کلیبت سٍش پیطٌْبدی دس ضکل 

 الگَسیتن هَسد ًظش ثبیذ سِ هشحلِ سا ثِ تشتیت صیش اخشا کٌین.

 پردازشپیص-2-1 

است. ثِ ایي غَست کِ ثبیذ کبلیجشاسریَى سا   6-پشداصش است ٍ ضبهل کبلیجشُ کشدى تػبٍیش سٌتیٌلاٍلیي هشحلِ پیص 

ًوبیص ٍ تطخیع است.  ،ثٌذیهبًٌذ عجقِ تش ضذى هشاحل ثؼذثِ تػَیش هشخغ اػوبل کٌین کِ دلیل آى سبدگی ٍ دقیق

 ،ثشای تجذیل هقبدیش پیکسل دیدیتبلی ثِ هقبدیش سادیَهتشیک ثشگطتی کربلیجشُ ضرذُ   6-دس کبلیجشاسیَى تػبٍیش سٌتیٌل

کِ داًلَد ضذُ است ٍخَد داسد. ّرذف اص کبلیجشاسریَى    6-ی هشثَط ثِ تػبٍیش سٌتیٌلتوبم اعالػبت هَسد ًیبص دس پَضِ

ی تػبٍیشی است کِ دس آى هقبدیش پیکسل ثتَاًذ ثِ عَس هستقین هشتجظ ثب ثبصگطت هَج هبیکشٍٍیَ اص اسائِ SARتػبٍیش 

 ضَد:ی صیش اػوبل هیهٌغقِ هَسد ًظش ثبضذ. کبلیجشاسیَى سادیَهتشیکی ثب استفبدُ اص هؼبدلِ

Value(i)= 
|   |

  
               (6)    

 [7]ام است.iپیکسل هقذاس ضذت  DNکِ دس ایي فشهَل 

 طبقِ بٌذی-2-2

ثِ ایي غرَست کرِ هٌربعق خطرکی سا ثرب       ثٌذی دسیب ٍ خطکی است.عجقِ ،پشداصش ٍ کبلیجشاسَىی ثؼذ اص پیصهشحلِ 

ضًَذ. ایي کربس ثبػرث افرضایص    ّبی خبلی اص دادُ تجذیل هیّبی آى ثِ پیکسلخذا کشدُ ٍ پیکسل استفبدُ اص یک هبسک

ضَد. اهب ثبیذ ایي سا ّن دس ًظش داضرت کرِ ایري کربس گربّی      ّب هیثؼذی ثشای تطخیع کطتیدقت ٍ سشػت دس هشاحل 

 اٍقبت ثِ غَست تخویٌی ٍ ًبقع اػوبل هی ضَد.
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  CFARاجرای الگَریتن -2-3

تػَیش ثشای اخشای الگَسیتن هَسد ًظش ثشای تطرخیع ٍ ضٌبسربیی کطرتی آهربدُ اسرت.       ،ی قجلپس اص اًدبم دٍ هشحلِ

سیختگری  کِ دس آى دسّن CFARی الگَسیتن الگَسیتن تطخیع کطتی دس ثیطتش آضکبسسبصّبی سایح ثش پبیِّستِ اغلی 

ٍ یک هقذاس احتوربل   Tآستبًِ هبًٌذ سبصی ضذُ ٍ سپس استفبدُ اص یک حذدسیب ثشاسبس یک تَصیغ آهبسی هٌبست هذل

 ضَد: هی. کِ ثِ غَست فشهَل دٍ ًَضتِ [4]ضَد، خذاسبصی آًدبم هیPFAهبًٌذ 

PFA=1-∫  ( )   ∫  ( )  
 

 

 

  
        (8)  

سربص ثشاسربس   آسرتبًِ اسرت. ثٌربثشایي عشاحری یرک آضرکبس      هقذاس حذ Tسیختگی دسیب ٍ تَصیغ دسّن ƒ(x)دس ایي فشهَل 

CFAR ِآستبًِ ( ثشای یک حذ8ی )ضبهل حل هؼبدلT دس ضشایظ یک ،PFA    است. تَصیرغ هرذلCFAR    تٌْرب ثشاسربس

.  هؼیبس تطرخیع ثربال   [2]ّب استی هقبدیش ضذت پیکسلتٌْب دس هحذٍدُ xگیشد ثِ ػٌَاى هثبل تَصیغ ضذت غَست هی

 ثبضذ:ثِ ضشح صیش هی

∫  ( )              
 

  
                     (3)  

 تَاًذ ثِ غَست هؼبدلِ چْبس ثیبى ضَد:هی سیختگی دسیب فشؼ ضَد هؼیبس تطخیع ثبالاگش تَصیغ گبٍس ثشای دسّن

                                                                                      (1)  

سبص است کِ تَسرظ  پبساهتش آضکبس tصهیٌِ است ٍ ثشاثش اًحشاف استبًذاسد پس σbثشاثش هیبًگیي پس صهیٌِ ٍ  μbکِ دس آى 

 آیذ:ی پٌح ثِ دست هیدلِهؼب

PFA=
 

 
 
 

 
    (

 

√ 
)                                                                                                   (9)  

 هؼتجش است.  [0,1]ی دس ثبصُ PFAهقذاس 

 پیادُ سازی ٍ ًتایج -3

 ،ثبیذ تػَیش سا کبلیجشُ کشد، کِ ایي کبس ثِ افضایص سشػت ی اٍل ثشای تطخیع کطتیعَس کِ گفتِ ضذ دس هشحلِّوبى

ِ   6-کٌذ. دس ایي هقبلِ اص یرک تػرَیش سرٌتیٌل   کیفیت ٍ دقت دس هشاحل ثؼذی کوک هی ِ کرِ اص هٌغقر ّشهرض ٍ  ی تٌگر

ُ تَاى تػَیش کربلیجشُ ضرذ  الف( هی-8کبس استفبدُ ضذُ است. دس ضکل)فبسس است ثشای اًدبم ایيًضدیک ثِ دسیبی خلیح

 اص ایي هٌغقِ سا هالحظِ کشد.

  

 ة الف
 1-سٌتیٌل تصَیر در خطکی ٍ دریا ضذُ بٌذی طبقِ ی، ب( تصَیر: الف( تصَیر کالیبرُ ضذ2ُضکل
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-ّب سا اص دسیب خذا کشد. ایي کبس ثبػث افضایص سشػت ٍ دقت دس تطخیع ٍ ضٌبسبیی کطتیی ثؼذ ثبیذ خطکیدس هشحلِ

ِ ة( هی-8ضَد. دس ضکل)دس ایي سٍش هقبدیش پیکسل خطکی اص دادُ خبلی هیّب سٍی سغح دسیب هی ضَد.  -تَاى عجقر

سٍی ػولکرشد  Refined Lee ثٌذی دسیبّب ٍ خطکی سا هالحظِ کشد. دس ایي هقبلِ ثِ هٌظَس ثشسسری تربثیش اػوربل فیلترش    

بس دیگش ایي تػَیش سا ثرب اػوربل   ث ی قجل سا ثذٍى اػوبل فیلتش ٍی هشحلِثٌذی ضذُیک ثبس تػَیش عجقِ CFARالگَسیتن 

MCFARکٌین. دس ایي الگرَسیتن ) هؼشفی هی CFARثِ الگَسیتن  ثِ ػٌَاى ٍسٍدی Refined Leeفیلتش 
( ثرب اسرتفبدُ اص   9

ِ  هری  Tآسرتبًِ  سبصی کشدُ ٍ استفبدُ اص یرک حرذ  سیختگی دسیب سا هذلیک تَصیغ آهبسی کِ دسّن ی اغرلی  ترَاى ّسرت

 ّبی تطخیع دادُ ضذُ ًطبى دادُ ضذُ است.( کطتی3. دس ضکل)[8]است سا هحبسجِ کشد PFAالگَسیتن کِ 

  

 ب الف

 

 ج

ب( کطتی ّای   Refined Leeقبل از اعوال فیلتر  sentinel-1ّای ضٌاسایی ضذُ در تصَیر : الف( کطتی3ضکل 

)هسیر حرکت قابل  ّای تطخیص دادُ ضذُج(کطتی  Refined Leeبعذ از اعوال فیلتر  sentinel-1ضٌاسایی ضذُ در تصَیر 

 رٍیت است(.

ِ Refined Leeثٌذی ضذُ قجل ٍ ثؼذ اص اػوبل فیلتش دس ایي قسوت ثب تَخِ ثِ تػَیش اغلی ٍ تػَیش عجقِ -، اسصیبثی اٍلیر

تطخیع  "، "تطخیع اضتجبُ"ّبی استفبدُ ضذُ دس ایي قسوت اًدبم ضذ، هؼیبس CFARای ًسجت ثِ ػولکشد الگَسیتن 

آٍسدُ ضرذُ   6دس خرذٍل   MCFARکطتی تَسظ الگَسیتن اسرت. ًتربیح اسصیربثی الگرَسیتن      "ػذم تطخیع"ٍ  "دسست

                                                 
5
 Modified Constant False Alarm Rate 
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،چٌرذ هشحلرِ پرشداصش     Refined Lee ، تػَیش ثذٍى فیلتش ٍ تػَیش تربثیش گشفترِ اص فیلترش   1است. ّوچٌیي عجق ضکل 

 ًتبیح آى دس اداهِ خَاّذ آهذ. غَست گشفت کِ

ّب دس ایي تػربٍیش هقرذاس   ثب چطن اًسبى ًیض هیسش است ، اٍلیي خبغیت کطتیsentinel-1 ّب دس تػبٍیش تطخیع کطتی

ّب دس سبختبس کطتی اسرت ، هسریش پیورَدُ ضرذُ     corner reflector ثبصگطت ثیطتش ًسجت ثِ سغح دسیب ثِ دلیل ٍخَد 

ِ -3کت ًیض دس تػبٍیش قبثل سٍیت است )ضکل ّبی دس حبل حشتَسظ کطتی -ة( ، ایي اهش ثِ تطخیع کطتی اص ػبسضر

 کٌذ.ّبی دیگش دسیبیی کوک فشاٍاًی هی

 

 قابل هطاّذُ است ( 2-برای ارزیابی دقت )ًتایج در جذٍل SAR: فلَچارت پردازش ّای اًجام ضذُ رٍی تصَیر 4ضکل 

 

 MCFARعولکرد الگَریتن  :1جذٍل 

 

 عولکرد
 

تطخیص 

 درست

 

 عذم تطخیص
 

 تطخیص اضتباُ
 

 CFARتعذاد هَرد رٍیت ضذُ در الگَریتن  1 5 42 87.5%

 MCFARتعذاد هَرد رٍیت ضذُ در الگَریتن  6 0 47 88.6%

ّبی اًتخبة ضذُ تَسظ ایري  هطبّذُ ضذ، ػذم تطبثِ ثػشی کبهل پیکسل CFARیکی اص هطکالتی کِ دس الگَسیتن      

ّرب ٍ تطرخیع کطرتی اص سربیش     (. ایي اهش ثبػرث خغرب دس اًتخربة تؼرذاد کطرتی     9-کطتی است )ضکل الگَسیتن ثب یک

  است.ضَد. دس ایي هقبلِ ثِ ثشسسی هقذاس ایي خغب پشداختِ ضذُ ّب هی ػبسضِ
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 ...استفاده با 1-سنتیل راداری تصاویر از کشتی استخراج

 ینیصالح شاه حس یذی،حسنلو، پژمان رش یمهذ

   
 ج ب الف

ّای ج( پیکسل، CFARّای کطتی تطخیص دادُ ضذُ تَسط الگَریتن :  الف(کطتی در تصَیر راداری  ب(پیکسل5ضکل

 .MCFARکطتی تطخیص دادُ ضذُ تَسط الگَریتن  

ٍ یک  1ی ّش کطتی ثِ ّن هتػل ضذًذّبی گسستِّبی پشداصش تػَیش پیکسلثشای اسصیبثی هقذاس خغب اثتذا ثب تکٌیک

ی ثػشی قبثل تطرخیع ّرش کطرتی دس تػرَیش     الف(. سپس هحذٍدُ-1ضکل ٍاحذ ثشای ّش کطتی ثِ دست آهذ )ضکل

( رخیشُ گشدیرذ  1ٍ6ّب دس یک ػکس ثبیٌشی )ة( ،ایي هحذٍدُ-1ثب یک پلیگَى هطخع ضذ )ضکل  sentinel-1ساداسی 

ی اًتخربة ضرذُ   ثب هحرذٍدُ  MCFAR، حبغل ضذُ اص الگَسیتن ی ّش کطتیّبی هحذٍدُپیکسل ج(. دس اداهِ-1)ضکل 

ّب هقبیسِ ضذ ٍ ّوپَضبًی پیکسل ّب دس دٍ تػَیش ثِ دست آهذ. ًتبیح ایري اسصیربثی دس   تیتَسظ چطن اًسبى ثشای کط

ّبی هطتشک ثیي تػرَیش اًتخربة ضرذُ تَسرظ ػبهرل      آٍسدُ ضذُ است. هؼیبس هب ثشای اسصیبثی، فشاٍاًی پیکسل 8 خذٍل

ثِ ػٌرَاى تػرَیش هشخرغ دس     ّبی اًتخبة ضذُ تَسظ اًسبىاست. هحذٍدُ MCFARاًسبًی ٍ تػَیش حبغل اص الگَسیتن 

دس خبًوربیی   MCFARی غحت ػولکرشد الگرَسیتن   است. دسغذ ّوپَضبًی ثیي دٍ تػَیش ًطبى دٌّذًُظش گشفتِ ضذُ 

 ّب است.کطتی

    
 د ج ب الف

، ب(تصَیر کطتی حاصل از CFAR:  الف(تصَیر کطتی حاصل از فیلترّای پردازش تصَیر رٍی تصَیر، الگَریتن  6ضکل

ی هتٌاظر تصَیر راست اًتخاب ضذُ تَسط اًساى، ، ج(هحذٍدMCFARُفیلترّای پردازش تصَیر رٍی تصَیر، الگَریتن 

 ّای رسن ضذُ برای ّر کطتیحاصل از پلیگَى 1ٍ  0د(تصَیر 

 CFAR  ٍMCFARگیری ضذُ تَسط عاهل اًساى ٍ تصَیر در الگَریتن : ارزیابی ّوپَضاًی بیي تصَیر اًذاز2ُجذٍل

                                                 
6
 Closing in Image processing 

درصذ ّوپَضاًی 

ّاای  بیي پیکسل

 دٍ تصَیر

کاال پیکساال  

ّااای تصااَیر  

 هرجع

پیکساال صااحیح 

)هطترک بایي دٍ  

 تصَیر(

پیکساااااال 

جاهاًااااذُ در 

 تصَیر

پیکسااااال 

اضااااتباُ در 

 تصَیر

 

48.7% 3493 2107 1386 826 
ّااا در تعااذاد پیکساال

 CFARالگَریتن 

53.1% 2948 2142 806 1084 
ّااا در تعااذاد پیکساال

 MCFARالگَریتن 
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تَاًذ یک دیذ ثػشی ًیض ثشای استفبدُ کٌٌذُ اص تػَیش فرشاّن ًوبیرذ،   پهٍّص اخیش ػالٍُ ثش دادى یک اسصیبثی ػذدی هی

ِ   هطخع ضذُ است، هی 7ّوبًغَس کِ دس ضکل  ی هطرخع ضرذُ تَسرظ کربسثش ٍ     تَاى ثِ غَست ثػرشی ثریي هٌغقر

 توبیض قبئل ضذ ٍ ًتبیح ػذدی سا ثیطتش دسک کشد.  MCFARی حبغل اص الگَسیتن هٌغقِ

  

 

  هطترک بیي دٍ تصَیر

ّااای حاصاال از  پیکساال
CFAR 

 

  اًتخاب ضذُ تَسط اًساى

 الف                                             ب                                                                    

ّای بِ دست آهذُ از الف( ّای هطخص ضذُ تَسط اًساى ٍ پیکسل:  ًوایطی از ّوپَضاًی پیکسل7ضکل

 MCFAR، ب(الگَریتن CFARالگَریتن 

 گیریًتیجِ -4

ترَاى ثرشای   تػربٍیش ساداسی ثرَد کرِ اص آى هری    ّب ثش سٍی سغح دسیب ثب استفبدُ اص ّذف اغلی ایي هقبلِ ضٌبسبیی کطتی

-ٍ سٍش CFARّب استفبدُ ًوَد. دس ّویي ساستب ثِ ثشسسری الگرَسیتن   سیضی ٍ ّذایت کطتیّبی دسیبیی ٍ ثشًبهًِظبست

ثبضذ. کرِ  ی اسبسی هیّب پشداختین. الگَسیتن هؼوَل ضبهل سِ هشحلِی آى ٍ ًحَُ هطخع کشدى کطتیّبی هحبسجِ

ِ  پشداصش ٍ کبلیجشُ کشدى تػَیش هبَّاسُی پیصشحلِاثتذا ضبهل ه ثٌرذی تػرَیش ثرِ هٌربعق دسیربیی ٍ      ای، سرپس عجقر

ّبی پیکسرل هٌربعق خطرکی    دّذ، صیشا دادُی ثؼذی افضایص هیثبضذ.کِ ایي کبس دقت ٍ سشػت سا دس هشحلِخطک هی

دس ایي هقبلرِ ًسرخِ ثْجرَد یبفترِ     حزف ضذُ ٍ دیگش ثشای تطخیع کطتی هَسد ثشسسی قشاس ًخَاٌّذ گشفت. ّوچٌیي 

 Refinedاسائِ ٍ هَسد ثحث قشاس گشفت. دس ایي ًسخِ ثْجَد یبفتِ ثب ثِ کبسگیشی فیلتش  MCFARیؼٌی  CFARالگَسیتن 

Lee ِّب ّن کورک ضربیبًی ًورَد کرِ دس     ی هحبسجبت ثِ تطخیع ثْتش کطتیسٍی الگَسیتن ػالٍُ ثش ثْجَد دقت، ًتید

ضذُ تَسظ الگَسیتن قبثل هطبّذُ اسرت.  ّبی آضکبسایي تبثیش ثِ غَست ثػشی ّن دس پیکسلهطَْد است.  6ٍ8خذاٍل 

ّبی ّش کطتی پیَستگی ثیطتشی ثب ّن داسًذ. الصم است ثِ ػٌَاى هغبلؼبت آیٌرذُ، تیییشاتری   ثؼذ اص اػوبل فیلتش پیکسل

ّبی هختلف ًیض هرَسد  ضُ ثِ ػٌَاى ٍسٍدیّب، ثِ کبسگیشی پبساهتشّبی هختلف پالسیًیض دس ًحَُ استخشاج هحذٍدُ کطتی

 هغبلؼِ قشاس گیشد.
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Abstract 

In recent years, incorporating and using radar imageries are widespread. On the other hand, many 

different radar sensors available for different applications especially for earth science usage. One of these 

applications is monitoring and detecting ship in seas and ocean area using radar images. Recently, the 

Sentinel-1 radar imagery was successfully launched on 2014 and deployed into orbit with dual 

polarization mode and in C channel. In this paper, using this imagery to detect ships on the sea and ocean 

area. We used, the constant false alarm rate (CFAR) algorithm in three steps including prepossessing and 

calibration, sea and land classification and identifying ships. One issues related to CFAR method is the 

high sensitivity to noise. In this paper, we proposed improved and modified version of the CFAR 

algorithm (MCFAR). In this regards, by incorporating Refined Lee filter and some morphological 

operators the ship detection application is investigated. The results show high efficiency the proposed 

algorithm and data used with improvement to extract ships as much as 7 percent. 

 

Keywords: Ship Detection, Noise Filter, CFAR, Morphology operators. 
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