
 

 هْشًَؽ اهتی  وًیعىذٌ مکاتثٍ کىىذٌ :

 تشداسیتْشاى، خیاتاى ٍلیؼلش، تقاطغ هیشداهاد غشتی، داًـکذُ خَاجِ ًلیشالذیي طَػی، داًـکذُ هٌْذػی ًقـِ  آدرض پعتی :

 19097972090  تلفه :

 momati@mail.kntu.ac.ir  الکتريویک : آدرض پعت

 

 

 

 

 

 

 آوالیس تافت اظاضرت SARی حاصل از تلفیق تصايیر اپتیک ي تىذ طثقٍارزیاتی وتایج 
 

 2، محمًدرضا صاحثی*1مُروًغ امتی

 

 دٍس، داًـگاُ خَاجِ ًلیشالذیي طَػی داًـجَی کاؿٌاػی اسؿذ، گشٍُ ػٌجؾ اص -0

 اػتادیاس گشٍُ آهَصؿی فتَگشاهتشی ٍ ػٌجؾ اص دٍس، داًـگاُ كٌؼتی خَاجِ ًلیشالذیي طَػی -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانی  اولین کنفرانس مهندسی فناوری اطالعات م
The 1st National Conference on 
Geospatial Information Technology 

 الدین طوسیصنعتی خواجه نصیر دانشگاه
 برداری دانشکده مهندسی نقشه

K.N.Toosi University of Technology  

Faculty of Geomatics Engineering 

 January 2016 20 - 19 1394دی ماه  30و  29

 

 چکیذٌ :
ی اػت. تلاٍیش اپتیک ٍ ساداس تا سٍصًِ اصدٍس ػٌجؾاص چٌذ هٌثغ  اخزؿذُی اص اطالػات شیگتْشُدس  هؤثشتکٌیک تلفیق تلاٍیش ساّی 

 چٌیيّن ی ًقؾ هکولی ًؼثت تِ یکذیگش خَاٌّذ داؿت.ًَػ تِاص ػَاسم تَدُ ٍ  هتفاٍتّش یک تیاًگش هحتَای اطالػاتی  (SAR)هجاصی

ّا تَاًٌذ دس تفکیک کالعّای هکاًی هاًٌذ تافت ًیض هیحاكل اص تلاٍیش اپتیک ٍ ساداس، ٍیظگی تاص پشاکٌؾػالٍُ تش اطالػات تاصتاتٌذگی ٍ 

ّا تِ ًَع، جْت، ّوگٌی ٍ استثاط تَاى تِ ٍاتؼتگی هقادیش پشاکٌؾًقؾ هْوی سا ایفا کٌٌذ کِ اص ػلت آى هی SARدس تلاٍیش  خلَكاً

ّای هختلف اػتخشاجی ی چٌذ هٌثؼی ٍ تشکیة ٍیظگیاصدٍس ػٌجؾّای اػتفادُ کاهل اص دادُ هٌظَستِ سٍيیا اصهکاًی ػَاسم اؿاسُ کشد. 

ی کِ چٌذ ٍیظگی اگًَِتِدّذ. آًالیض تافت اسائِ هی تشاػاع SARتلفیق دادُ تلاٍیش اپتیک ٍ  هٌظَستِسٍیکشدی سا  ّا، ایي هقالِاص آى

-1ی آهاسی هشتثِ اٍل ٍ دٍم دس چْاس جْت هختلف گشّافیتَكاص  اػتفادُتا  SARاًتخاتی تافت اص ّش یک تلاٍیش پاًکشٍهاتیک اپتیک ٍ 

ّای ّای هختلف ٍیظگیتٌذی حاكل اص افضٍدى تشکیةًتایج طثقٍِ  ؿذُ  اػتخشاج 2*2ٌجشُ هتحشک دسجِ ٍ تا اتؼاد پ 45-91-025

ًیض تلفیق دٍ تلَیش اپتیک ٍ ساداس دس صهیٌِ  تیدسًْا. ؿَدتشسػی هی جذاگاًِ كَستتِاػتخشاجی تِ ّش یک اص تلاٍیش اپتیک ٍ ساداس 

 تٌذی هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػت.طثقِ
 

 ّای آهاسی هشتثِ اٍل ٍ دٍم، ساداس تا سٍصًِ هجاصیگشتلفیق تلاٍیش، آًالیض تافت، تَكیف  کلیذی :َای ياشٌ
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 مقذمٍ -1

ّای ساداسی تاا سٍصًاِ هجااصی    یفی یا پاًکشٍهاتیک تا سصٍلَؿي تاال ٍ دادُچٌذطّای ّواًٌذ دادُ ؿذُاخزتلاٍیش اپتیک 

. تلاٍیش چٌذطیفی تِ ػلت قذست تفکیک طیفی تااالتش  ]0[تلَیشی خَاٌّذ تَد دٌّذُ اطالػات هتفاٍتی اص ػَاسمًـاى

قشاس گیشًذ ٍ ایي دس حالی اػت کِ دس هقایؼِ تاا   هَسداػتفادُطیفی  ًظش ًقطِ اصیی ػَاسم هختلف ؿٌاػاتَاًٌذ دس هی

ش پاًکشٍهاتیاک ًیاض تاا    . اص طشفای تلااٍی  [1]تاشی تشخاَسداس ّؼاتٌذ   تلاٍیش پاًکشٍهاتیک اص قذست تفکیک هکاًی پاییي

ّاا، تٌْاا ؿااهل یاک تاًاذ طیفای       ٍ اًاذاصُ آى  ػااختاس یذ تش جضئیاات ٌّذػای ػاَاسم ّواًٌاذ     تأکسصٍلَؿي تاالتش ٍ 

ّاا ٍ هحاذٍدیت   یش ؿشایط هحیطی تش ایي ػٌؼاَس تأث تاٍجَدّای تلاٍیش اپتیک، . دس کٌاس ّش یک اص ٍیظگی[1,2]ّؼتٌذ

تاِ ػلات اهکااى اخاز      TerraSAR-X  ٍRadarsat-2ساداسی ّواًٌذ  اصدٍس ػٌجؾّای ّا اهشٍصُ ػیؼتناخز دادُ دس آى

ّاای  ّاای آى تاِ پااساهتش   چٌیي ٍاتؼتگی هیضاى پشاکٌؾ ػیگٌالاطالػات دس ؿشایط آب ٍ َّایی ٍ تاتـی هختلف ٍ ّن

-ع پالسیضاػایَى های  ّای ػٌؼَس ّواًٌذ ًَتاسگت ّواًٌذ هیضاى صتشی، ؿکل ٌّذػی ٍ هیضاى سطَتت ػَاسم ٍ پاساهتش

ّاا دس ایاي تلااٍیش تفؼایش ایاي      تشی اص ػَاسم فشاّن آٍسًذ ٍ ایي دس حالی اػت کِ ٍجَد اػاککل تَاًٌذ اطالػات تیؾ

یؾ تَاًاایی  افاضا  تاش تَاًذ ػالٍُ سٍ سٍیکشد تلفیق هٌاتغ چٌذگاًِ دادُ هی یيا اص. [3]کشدُ اػت سٍ سٍتِتلاٍیش سا تا هـکل 

ِ تایج قاتل اػتٌادتش، ًقق اػتفادُ اص ّش یک اص ایي دادُتفؼیش ٍ تِ دػت آٍسدى ً . ایاي  [4]تٌْاایی جثاشاى کٌاذ   ّا سا تا

-افضایای س  ًاذادُ ٍ ًتاایج فاؼیف    ّاا دس تلفیاق ّان   ػذم تطاتق دادُ ػلتتِحالی اػت کِ دس هَاسدی هوکي اػت  دس

 ؿَد. حاكل تشی

یشی اطالػات تک پیکؼال هٌجاش   کاسگ تِی تِ ػلت تٌذ طثقِچَى ّایی ّنّای پیکؼل هثٌا دس کاستشداص طشفی الگَسیتن

تاَاى اطالػاات تافات سا دس سًٍاذ     تْثَد کیفیات ًتاایج های    هٌظَس تِسٍ  یياصا. [5]ّای صیاد خَاٌّذ ؿذتِ ًتایجی تا ًَیض

 . [5,6]ّای تلَیش دس ًظش گشفتتشچؼة دّی تِ پیکؼل

یا  تاص پشاکٌؾکاسگیشی هقادیش یک ٍیظگی هکاًی راتی تلَیش اػت کِ تا اػتفادُ اص ایي ٍیظگی ػالٍُ تش تِ ػٌَاى تِتافت 

ّاا ٍ  ّاای هکااًی ًیاض دس پاشداصؽ هقاادیش پیکؼال       یظگای ٍتاَاى اص  تاصتاتٌذگی ٍ اػتفادُ اص اطالػات تک پیکؼل، های 

 . [6]ّا اػتفادُ کشدّای آىّوؼایگی

گشّای آهااسی هشتثاِ اٍل ٍ هشتثاِ    تَاى تِ تَكیفپشداصؽ هیّای آًالیض تافت دس هشحلِ پغٍؽاص هیاى اًَاع هختلف س

گشّاای آهااسی هشتثاِ اٍل تشاػااع احتواال سخاذاد دسجاات        . تَكایف [7]اؿاسُ کاشد  ّن سخذاددٍم تشاػاع هاتشیغ 

تاَاى تاِ پاساهتشّاای هیااًگیي،     کٌٌذ کاِ اص اًاَاع آى های   خاکؼتشی دس ػطح تلَیش، پاساهتشّای هختلف سا تشآٍسد هی

گشّای آهاسی هشتثِ دٍم ػالٍُ تش تَصیاغ دسجاات خاکؼاتشی، هَقؼیات     . اص طشفی دس تَكیف[7,8]ٍ... اؿاسُ کشد چَلگی

.اص اًاَاع ایاي   [8]کٌاذ ًؼثت تِ یکذیگش سا ًیض لحاظ کشدُ ٍ تِ ػثاستی اص دٍ پاساهتش فاكلِ ٍ تَجیِ اػتفادُ هی ّا کؼلیپ

 . [2]تَاى کٌتشاػت، ٍاسیاًغ ،اًشطی، کَسٍلیـي، هواى هشتثِ دٍم، آًتشٍپی ٍ... سا ًام تشدپاساهتشّا هی

ّای تافت دس تشکیة دٍ هٌثغ دادُ چٌذ طیفی ٍ ساداسی دس تلفیق ّذف اكلی ایي هقالِ تشسػی ًتایج اػتفادُ اص ٍیظگی 

ّاای   پشداصؽ یؾپتذیي هٌظَس پغ اص اًجام  خَاّذ تَد. هَسدهطالؼِی هٌطقِ تٌذ طثقِ هٌظَس تِگیشی  ینتلودس ػطح 

گشّای آهاسی هشتثِ الصم ٍ ّن هشجغ ػاصی هیاى دٍ تلَیش، چٌذیي ٍیظگی اًتخاتی اص پاساهتشّای تافت تشاػاع تَكیف

حالات   4جذاگاًاِ اػاتخشاج گشدیاذُ ٍ ػاکغ دس      كاَست  تِاٍل ٍ دٍم اص ّش یک اص تلاٍیش پاًکشٍهاتیک اپتیک ٍ ساداس 

ی کٌٌذُ هاؿیي تاشداس پـاتیثاى   تٌذ طثقٍِسٍدی ٍاسد  ػٌَاى تِّای طیفی ٍ هکاًی تلفیق ٍیظگی كَست تِتشکیة تاًذی 

ی تٌذ طثقِجذاگاًِ  كَست تِّای اػتخشاجی خَاٌّذ ؿذ ٍ تذیي تشتیة ّش یک اص تلاٍیش اپتیک ٍ ساداس تا تلفیق ٍیظگی

ِ دسًْاًَذ. ؿهی ّاا  گیاشی تلفیاق ٍ ًتاایج آى   تٌاذی ایاي دٍ هٌثاغ دادُ دس ػاطح تلاوین     یت ًیض ًتایج حاكل اص طثقا

 ؿَد. یه تشسػی
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 َاي دادٌ مًردمطالعٍمىطقٍ  -2

اػات.   ؿذُ  اًتخابهٌطقِ هطالؼاتی  ػٌَاى تِ E , 29 37 39.36 N 58.84 29 52ؿْش ؿیشاص دس جٌَب ایشاى دس هحذٍدُ 

هتاش، تلاَیش تاًاذ     4تفکیاک   تاقاذست تاًذ چٌذ طیفای هااَّاسُ آیکًَاَع     2ًیض ؿاهل  هَسداػتفادُی ّا دادُاص طشفی 

 0تاا حاذ تفکیاک     Spot lightدس هذ   Terra SAR-Xهتش ٍ تلَیش ػٌجٌذُ ساداسی  0پاًکشٍهاتیک آى تا قذست تفکیک 

تلَیش آیکًََع ؿاهل  9-2-4ٍ تشکیة سًگی  HH( تلَیش پالسیضاػیَى 0آى خَاّذ تَد. ؿکل) HHهتش ٍ پالسیضاػیَى 

 دّذ.کالع اكلی ساُ، ػاختواى ٍ پَؿؾ گیاّی سا ًـاى هی 2
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 ب( ترکیة روگی کارب تصًیر آیکًوًض HH: الف(تصًیر پالریساظیًن 1ؼکل 

 ريغ تحقیق -3

 ( ػاختاس کلی سٍؽ پیـٌْادی سا ًـاى هی دّذ:9ؿکل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ريوذ کلی ريغ پیؽىُادی2ؼکل 

گیشیتٌذی دس ػطح تلوینتلفیق طثقِ  
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 َاپردازغ دادٌپیػ -3-1

-ّای طیفی تلاٍیش چٌذطیفی اص الگاَسیتن پاي  اص قاتلیت هکاًی تاًذ پاًکشٍهاتیک ٍ ٍیظگی صهاى ّنیشی گ تْشُ هٌظَس تِ

ِ هتش ایجاد ؿذ. دس تلاَیش ساداسی ًیاض    0یت تلَیش اپتیک تا پیکؼل ػایض دسًْااػتفادُ گشدیذُ ٍ  0ؿاسپٌیٌگ  هٌظاَس  تا

 اًتخاب ؿذُ اػت. 5*5تا اتؼاد  Leeّا فیلتش کاّؾ اثش اػککل

 تافتآوالیس  -3-2

ِ تَاًذ ّای ّوؼایِ هیتافت ٍیظگی هکاًی راتی تلَیش اػت کِ تِ ػلت دس ًظش گشفتي ٍاتؼتگی هکاًی پیکؼل  ػٌاَاى  تا

ِ . ایي ٍیظگای  [6]ٍیظگی هکاًی اػتخشاج ؿذُ اص تلاٍیش اپتیک ٍ ساداس تِ کاس گشفتِ ؿَد دس تلااٍیش ساداس تاا    خلاَف  تا

تَاًاذ حااٍی   ع، جْت، ّوگٌی ٍ استثاط هکااًی ػاَاسم تلاَیشی های    ّا تِ ًَسٍصًِ هجاصی تِ ػلت حؼاػیت پشاکٌؾ

-گاش تَاى تِ تَكایف ّا هیّای هختلفی دس آًالیض تافت ٍجَد داسد کِ اص هیاى آى. اهشٍصُ سٍؽ[9]اطالػات هفیذی تاؿذ

گیاشی  هیااًگیي ّای اًتخااتی دس ایاي هطالؼاِ تاا     . ٍیظگی[7]ّای آهاسی هشتثِ اٍل ٍ دٍم هاتشیغ ّن سخذاد اؿاسُ کشد

-ّاا هحاػاثِ گشدیاذ. ّان    دس تواهی ٍیظگی 2*2ّای آهاسی هشتثِ دٍم ٍ اتؼاد پٌجشُ هتحشک گشچْاسجْتِ دس تَكیف

ّای آهاسی هشتثِ گشٍ اص هیاى تَكیف data-rangeهیاًگیي ٍ  ّای آهاسی هشتثِ اٍل، دٍ ٍیظگیگشچٌیي اص هیاى تَكیف

 ی اًتخاب گشدیذ.  تشسػ هَسدّای تافت ٍیظگی ػٌَاى تِی آًتشٍپوگٌی ٍ دٍم چْاس ٍیظگی کٌتشاػت، ٍاسیاًغ، ّ

 تىذی تصًیر اپتیکطثقٍ -3-3

ؿاَد. ػاکغ هطااتق تاا     ( دیذُ های 2ٍیظگی تافت اػتخشاجی اص تلَیش پاًکشٍهاتیک اپتیک دس ؿکل ) 6دس اداهِ تلَیش 

-ّا تا طثقِهکاًی اًتخاب ٍ ًتایج حاكل اص آىّای طیفی ٍ ّای تاًذی هختلف حاكل اص تلفیق ٍیظگی( تشکیة0جذٍل)

 آیذ.تٌذی کٌٌذُ هاؿیي تشداس پـتیثاى تِ دػت هی
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 َاتىذی ي وتایج حاصل از آنَای تاوذی مًرد اظتفادٌ در طثقٍ: ترکیة1جذيل 

 

 

 

 

 

 مختلف تافت تا تصًیر چىذطیفی اپتیکَای : وتیجٍ تلفیق يیصگی4ؼکل 

ّا تا هقادیش تاصتاتٌذگی دس ػطح ٍیظگای  ّای تافت ٍ تلفیق آىکاسگیشی ٍیظگیدّذ تِ( ًـاى هی4گًَِ کِ ؿکل )ّواى

ّاای  ّای هکااًی دس کٌااس دادُ  تٌذی گشدیذُ اػت کِ ایي ًتایج تش هضیت اػتفادُ اص ٍیظگیّای طثقِهَجة تْثَد دقت

ّای چٌذطیفی اپتیاک ًتاایج   ّا تا دادُچٌیي الصم تِ رکش اػت کِ دس تشکیة اًَاع هختلف ٍیظگیداسد. ّن طیفی اؿاسُ

 ّا تیاى کشد.ّای اػتخشاجی ٍ ٍاتؼتگی هیاى آىتَاى اػاع آهاسی ٍیظگیاػت کِ ػلت آى سا هی آهذُ دػت تِهتفاٍتی 

 SARتىذی تصًیر طثقٍ -3-4

تاَاى  اػتخشاج ؿذُ کاِ های   SARٍیظگی تافت ّواًٌذ هشحلِ قثل اص تلَیش  6 تاس یياتٌذی تلَیش اپتیک، پغ اص طثقِ

ّای تاًذی هختلاف حاكال اص تلفیاق تااصپشاکٌؾ     ( تشکیة9( هـاّذُ کشد. دس اداهِ ًیض دس جذٍل )5ّا سا دس ؿکل )آى

ِ ّا تا ٍ ًتایج حاكل اص آى ؿذُ  اًتخابّای تافتی ٍ ٍیظگی HHساداس دس پالسیضاػیَى  تٌاذی کٌٌاذُ هاؿایي تاشداس     طثقا

 آیذ.پـتیثاى تِ دػت هی

 

 

 

 )الف(                    )ب(                                     )ج(                         )ت(                                   

 

 

 )ث(                    )ج(               
 ج(ياریاوط ت(َمگىی ث(آوتريپی ج(کىتراظت data-range. الف(میاوگیه ب(SARَای تافت اظتخراجی از تصًیر: يیصگی5ؼکل 

 ترکیة تاوذ دقت طثقٍ تىذی ضریة کاپا

 تاًذ طیفی 2 95.1002 6.2216

 data-range  -هیاًگیي -تاًذ طیفی 2  96.1697 6.23.2

 آًتشٍپی -ّوگٌی -کٌتشاػت -ٍاسیاًغ -طیفی تاًذ 2 95.0251 6.2236

 data-range  -هیاًگیي -آًتشٍپی -ّوگٌی -کٌتشاػت -ٍاسیاًغ -طیفی تاًذ 2 96.0864 6.2462

   data-range  -آًتشٍپی -ٍاسیاًغ -هیاًگیي -تاًذ طیفی 2 96.1697 6.23.2
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 َاتىذی ي وتایج حاصل از آنَای تاوذی مًرد اظتفادٌ در طثقٍ: ترکیة3جذيل 

 

 

 

 

 

 

 

 SARَای مختلف تافت تا تصًیر : وتیجٍ تلفیق يیصگی6ؼکل 

ّاای تافات دس تلااٍیش ساداس تاا سٍصًاِ هجااصی تاِ ػلات حؼاػایت          ؿَد ٍیظگی( هـاّذُ هی6طَس کِ دس ؿکل )ّواى

ّاا تاا   گیشی دس ًتاایج تلفیاق آى  چـن شیتأثتَاًذ ّوگٌی ٍ استثاط هکاًی ػَاسم تلَیشی هیّا تِ ًَع، جْت، پشاکٌؾ

-ی تْثَد دّذ. الثتِ دس تشکیة اًَاع هختلف ٍیظگیتَجْ قاتلتٌذی سا تِ هیضاى ّای طثقِدادُ تک پالسیضُ داؿتِ ٍ دقت

-تَاى اػاع آهاسی ٍیظگای ػت کِ ػلت آى سا هیا آهذُ دػت تًِتایج هتفاٍتی ًیض ّواًٌذ اپتیک  HHّا تا پالسیضاػیَى 

 ّا رکش کشد.ٍ ٍاتؼتگی هیاى آى سخذاد ّنهاتشیغ هشتثِ اٍل ٍ دٍم  ّای اػتخشاجی اص

 SARگیری تصًیر اپتیک ي تلفیق در ظطح تصمیم -3-5

جذاگاًِ، تْتشیي تشکیة تاًذی حاكال اص تلفیاق تلاَیش اپتیاک ٍ      كَست تِ SARتٌذی دٍ تلَیش اپتیک ٍ غ اص طثقِپ

گیاشی تاا تشکیاة تاًاذی تلاَیش      تٌذی اًتخاب ؿذُ ٍ دس اداهِ دس ػطح تلوینّای تافتی تا تاالتشیي دقت طثقٍِیظگی

SAR ؿًَذ کِ تذیي هٌظَس اص الگَسیتن تلفیق ّای تافتی تلفیق هیٍ ٍیظگیBrovey  یجاِ آى  اػتفادُ ؿذُ اػت کاِ ًت

 ( آٍسدُ ؿذُ اػت.2دس جذٍل)

 

 : وتیجٍ حاصل از تلفیق 3جذيل 

 

 

 

 ترکیة تاوذ دقت طثقٍ تىذی ضریة کاپا

 HHپالسیضاػیَى  55.4319 0.2042

 data-range  -هیاًگیي - HHپالسیضاػیَى  63.0179 0.3491

 آًتشٍپی -ّوگٌی -کٌتشاػت -ٍاسیاًغ - HHپالسیضاػیَى  68.1097 0.4582

 data-range  -هیاًگیي -آًتشٍپی -ّوگٌی -کٌتشاػت -ٍاسیاًغ - HHپالسیضاػیَى  70.7689 0.5060

   data-range  -آًتشٍپی -ٍاسیاًغ -هیاًگیي - HHپالسیضاػیَى  63.1622 0.3513

 الگًریتم دقت طثقٍ تىذی ضریة کاپا

6.6244 78.9795 Brovey 
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 ...ی حاصل از تلفیق تصاویربندطبقهارزیابی نتایج 

 یمحمودرضا صاحب ی،مهرنوش امت

تٌذی گشدیذُ اػت کِ ػلت هَجة کاّؾ دقت طثقِ SARدّذ تلفیق دادُ اپتیک ٍ گًَِ کِ جذٍل تاال ًـاى هیّواى

 ّای اپتیک داًؼت.ّای تلفیق ٍ اص دػت دادى اطالػات طیفی حاكل اص دادُتَاى دس ػذم تطاتق دادُآى سا هی

 َاوتایج ي پیؽىُاد -4

ی هٌطقاِ  تٌذ طثقِهٌظَس تشسػی ًتایج گیشی تِ ینتلودس ایي هقالِ تلفیق دٍ هٌثغ دادُ چٌذ طیفی ٍ ساداسی دس ػطح 

تلفیاق چٌاذیي پااساهتش تافات      شیتأثدس اتتذا  ةیتشت يیا تِّای تافت اًجام گشفت. هطالؼاتی دس ؿیشاص تا اػتفادُ اص ٍیظگی

ّای طیفی هَسد تشسػی قشاس گشفات ٍ دس اداهاِ   اػتخشاج ؿذُ اص ّش یک اص تلاٍیش پاًکشٍهاتیک اپتیک ٍ ساداس تا ٍیظگی

تشکیاة  گیشی اسصیاتی گشدیذ. ًتایج حااکی اص آى اػات کاِ    ّا دس ػطح تلوینتٌذی آىآى ًتایج حاكل اص تلفیق طثقِ

تٌذی سا دس هقایؼِ تا اػاتفادُ تٌْاا   جذاگاًِ ًتایج طثقِ كَست تِ SARّای چٌذطیفی اپتیک ٍ ّای تافت تا دادٍُیظگی

کاسگیشی اطالػات هکاًی تِ شیتأثتَاى گیشی افضایؾ دادُ اػت کِ ػلت آى سا هیچـن طَس تِ SARّای اپتیک ٍ اص دادُ

ّای تافات اػاتخشاجی اص هااتشیغ هشتثاِ اٍل ٍ     ي تِ ػلت هاّیت آهاسی ٍیظگیچٌیدس کٌاس اطالػات طیفی داًؼت. ّن

ّاای طیفای اپتیاک ٍ پاشاکٌؾ     ّا تا دادُّا، دس تشکیة اًَاع هختلف ٍیظگیآى شیًاپز اجتٌابٍ ٍاتؼتگی  سخذاد ّندٍم 

SAR سػیذى تِ تاالتشیي دقات  ّای تافت سا دس اػت کِ ّویي اهش اًتخاب تْیٌِ ٍیظگی آهذُ دػت تِّای هتفاٍتی دقت

تخـذ ٍ ایي دس حالی اػت کِ دس ایي هقالاِ چٌاذیي ٍیظگای تافات دلخاَاُ اًتخااب گشدیاذُ ٍ        تٌذی فشٍست هیطثقِ

پیـاٌْاد   ػٌَاى تِ سٍ يیا اصاػت.  قشاسگشفتِحالت هَسد تشسػی  4ّای هختلف آى تٌْا تلادفی اص هیاى تشکیة كَست تِ

 ّای تافتی سا هطشح کشد.اًتخاب تْیٌِ ٍیظگی هٌظَس تِػاصی ن تْیٌِتَاى اػتفادُ اص یک الگَسیتهی

ّای هختلف تلفیق دادُ، سٍؿای کاِ تاا    گًَِ تیاى کشد کِ اص هیاى الگَسیتنتَاى ایيچٌیي دس تشسػی ًتایج تلفیق هیّن

-شیي سٍؽ دس ًظش گشفتِ هیتْت ػٌَاى تِحذاقل اص دػت دادى اطالػات تتَاًذ ّش دٍ هٌثغ دادُ سا تا یکذیگش تلفیق کٌذ 

تٌذی حاكال کااّؾ یافات کاِ     دقت طثقِ SARگًَِ کِ دس ًتایج هـاّذُ ؿذ پغ اص تلفیق دادُ اپتیک ٍ ؿَد. ّواى

ّاای  ّا دس تلفیق ٍ تخشیة اطالػات طیفی حاكل اص دادُ اپتیک تِ ػلت ٍیظگای افضایی دادُتَاى ػذم ّنػلت آى سا هی

پیـٌْاد تا تؼشیف چٌذ پااساهتش آهااسی ّواًٌاذ جازس هیااًگیي       ػٌَاى تِّا اؿاسُ کشد. الثتِ ّواًٌذ اػککل SARتلَیش 
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