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 چکیدٌ :
صَرت ّوشهاى، تِ هٌظَر رفغ ایي هؾىل در تغیاری ّا تا لذرت تفىیه هىاًی ٍ عیفی تاال تِ در عزاحی عٌجٌذُ تَجِ تِ هحذٍدیت تا

ؽَد. در ایي هیاى حفظ ویفیت اعالػات عیفی ای تَصیِ هیای اعتفادُ تَاهاى هشایای هختلف تصاٍیز هاَّارُاس وارتزدّای تصاٍیز هاَّارُ

ك ؽْزی تِ دلیل تافت ًاّوگي ایي ًَاحی اس اّویت تاالیی تزخَردار اعت. در ایي همالِ یه الگَریتن پیؾٌْادی جْت ٍ هىاًی هٌاع

ؽَد، عَری وِ در هٌغمِ  ؽْزی ؽیزاس  ارائِ هی IKONOS ٍ اپتیهTerra-SARX ّای اخذ ؽذُ تَعظ عٌجٌذُ راداری تلفیك دادُ

تٌذی وٌٌذُ هاؽیي تزدار پؾتیثاى ٍ در ًظز گزفتي چْار والط تا اػوال عثمِ  ذالل ؽَد.تاثیز هٌفی هٌاعك ًاّوگي تزًتایج تلفیك ح

تٌذی تصَیز تلفیك ؽذُ تا رٍػ %، دلت عثم65ِ، تزاتز RGBتٌذی درتصَیز پاًىزٍهاتیه ٍ عاختواى، خان، جادُ ٍ گیاُ دلت عثمِ

 چٌذتٌذی تصَیز % ٍ در ًْایت عثم89َِریتن پیؾٌْادی تزاتز تٌذی تصَیز تلفیك ؽذُ تا الگ%، دلت عثمmallet ،75ِهزعَم هَجه 

 %تِ دعت آهذ.95ّا تا الگَریتن صًتیه، ّای تافت آىتاًذی حاصل اس اًتخاب تاًذّای تْیٌِ اس تصاٍیز هذوَر ٍ ٍیضگی
 

  تلفیك رادار ٍ اپتیه، تثذیل هَجه، الگَریتن صًتیه، هاؽیي تزدار پؾتیثاى َای کلیدی : ياژٌ
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 مقدمٍ -1

تاؽتذ.  ّای دلیك اس اّویتت تتاالیی تزختَردار هتی    ّای والى ؽْزی ٍجَد ًمؾِریشیتِ هٌظَر هذیزیت تحزاى ٍ تزًاهِ

عشایی در واّؼ ّشیٌتِ ٍ سهتاى تَلیتذ ایتي     ّای اخذ ؽذُ اس فضا، تاثیز تِّای تِ رٍس اس لثیل دادُس تىٌَلَصیاعتفادُ ا

ّای عٌجؼ اس دٍر در ثثت اهتَا  الىتزٍهنٌتاعیظ، اعتتفادُ اس    ّا خَاّذ داؽت. اس ایي رٍ تا تَجِ تِ اعاط دادًُمؾِ

تزیي هؾىل اعتتفادُ  تاؽذ. هْنثؼی غٌی هَرد تَجِ هحمماى هیػٌَاى هٌ ایي اعالػات عیفی در وٌار دیگز اعالػات تِ

تاؽذ. تٌتاتزایي  ّایی تا لذرت تفىیه هىاًی ٍ عیفی تاال تِ صَرت ّوشهاى هیّا هحذٍدیت عزاحی عٌجٌذُاس ایي دادُ

یتك تصتاٍیز هختلتف    ؽَد. در ٍالغ تا تلفّای تلفیك تصاٍیز اعتفادُ هیّایی تا دلت تاال اس تىٌیهتِ هٌظَر ًیل تِ ًمؾِ

ِ یسه در یفزاٍاً هغالؼات. [1]تَاى رسٍلَؽي هىاًی ٍ عیفی را تِ صَرت ّوشهاى افشایؼ دادهی ٍ  كیت تلف ٌت  اختذ  زیتصتا

ٍ ّوىاراى یه رٍػ تلفیك جذیذ  Alparone. اعت ؽذُ اؽارُ آًاى اس یتزخ تِ اداهِ در وِ زفتِیپذ صَرت فضا اس ؽذُ

 ].2 [رادار تا تصَیز چٌذ عیفی هثتٌی تز هذلغاسی ؽذت تصَیز راداری پیؾٌْاد دادًذتزای ادغام تصاٍیز پاًىزٍهاتیه ٍ 

ّتای  تزای تَلیذ ّزم تصاٍیز اعتتفادُ ؽتذُ ٍ تتز ختالش رٍػ    a trous 1تجشیِ هَجه  در ایي رٍػ تلفیك اس الگَریتن 

  َیز اپتیه تلفیك ؽذُ اعتت.  پیؾیي،  تز اعاط آًتزٍپی اعتخزا  ؽذُ فمظ عْوی اس تصَیز راداری ًِ توام آى تا تص

chibaniاس تثتذیل اصتالش ؽتذُ    تَاهاى ّای تصَیز پاًىزٍهاتیه ٍ راداری را تااعتفادُ ٍیضگیBrovery 2 ٍAWT   تلفیتك

ٍ ّوىاراى یه   Hongدر ایي رٍػ اس  همادیز اٍلیِ ٍ جذیذ ؽذت  جْت تلفیك دٍ تصَیز اعتفادُ ؽذُ اعت. ]. 3 [وزد

ٍ تثذیل هَجه تزای تلفیك تصاٍیز راداری تا تصاٍیز چٌتذعیفی تتا لتذرت تفىیته     IHS 3ذیل رٍػ تلفیك هثتٌی تز تث

تتزای   TerraSAR-X  ٍSpot5ّای هختلف تلفیك را تز رٍی تصتاٍیز  ٍ ّوىاراى رٍػ  Klonus .] 4 [هتَعظ ارائِ دادًذ

ى داد وتِ تلفیتك دٍ تصتَیز تتِ رٍػ     ّا ًؾتا یافتي تْتزیي رٍػ تلفیك ایي دٍ تصَیز هَرد همایغِ لزار دادًذ ًتایج آى

Ehlers   وِ هثتٌی تز تثذیلIHS 4 [ّا داردتِ ّوزاُ فیلتزیٌگ حَسُ فَریِ اعت وارایی تْتزی ًغثت تِ دیگز رٍػ.[  

Chenوِ در آى اس هجوَع  چٌذ هتذ تجزتی تجشیِ، در الگَریتن تلفیتك اعتتفادُ    ٍ ّوىاراى یه رٍػ جذیذارائِ داددًذ

ٍ ّوىتاراى    Zhang ].5 [جْت تَلیذ جشئیات هىاًی تصَیز تِ وار رفتتِ اعتت   AWTي رٍػ الگَریتن ؽذُ اعت. در ای

ٍ ّوىتاراى اس یته رٍػ تمزیتة     Hong ].6 [یه رٍػ رگزعیَى هثٌا تزای تلفیك تصاٍیز اپتیه ٍ راداری ارائتِ دادًتذ  

 ].7 [دار اعتتفادُ وزدًتذ  ٍسىتصَیز هثتٌی تز تزویتة همتادیز ؽتذت تصتَیز چٌتذ عیفتی ٍ تصتَیز رادار تتِ صتَرت          

Amarsaikhan       ّوىاراى تاثیز الگَریتن ّای هختلف جْت تلفیك تصتاٍیز عتغتَرّای هختلتف در هٌتاعك ؽتْزی را ٍ

  ].8 [تزرعی وزدًذ

ؽٌاختِ 4ّای تلٌذ ٍ ػَارض دعت عاس تؾز وِ تِ ػٌَاى تاستاتٌذُ ّای گَؽِ ایهٌاعك ؽْزی تِ دلیل ٍجَد عاختواى

ّای صاش تا تزاون ون، اسًظز ّوَصًیتی یه هٌغمتِ ًتاّوگي   ّای وَتاُ ٍ عمفدر هٌاعك تا عاختواى هی ؽًَذ تِ جش

ِ   تٌاتزایي هحمماى عٌجؼ اس دٍری ّوَارُ تِ دًثال راُ]. 9 [آیذتِ ؽوار هی تٌتذی ػتَارض در   حل هٌاعتثی تتزای عثمت

عتتفادُ اس تلفیتك تصتاٍیز راداری ٍ اپتیىتی     ّای پیؾٌْادی تزای رفغ ایي هؾتىل ا تاؽٌذ. یىی اس راُهٌاعك ؽْزی هی

ّوگي ؽْزی تا ػذم لغؼیت ّوزاُ خَاّذ تَد وِ هٌجز ّوچٌیي ایٌىِ اعتفادُ اس رٍػ تلفیك در هٌاعك ًا ].10 [اعت

رٍ در الگتَریتن پیؾتٌْادی دٍ   گتزدد. اس ایتي  تِ ػذم تفغیزپذیزی هٌاعة ًتایج حاصل اس تلفیك تصاٍیز ایي هٌاعك هتی 

ّتایی اس تصتَیز   ای وِ تختؼ گًَِاٍت جْت تلفیك در هٌاعك ّوگي ٍ ًاّوگي، در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت تِرٍیىزد هتف

رادار وِ دارای ّوَصًیتی ووتزی اعت اس ٍسى ووتزی در تلفیك تصاٍیز تزخَردار خَاّذ تتَد. تتزایي اعتاط تتِ دلیتل      

                                                 
1
 A trous wavelet transformation(AWT) 

2
 modified Brovery transformation(MBT) 

3
 Intensity-hue-saturation(IHS) 

4
Corner leflector 
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 یمحمًد رضا صاحب ی،ساسان ًَشىگ ی،عصًمٍ طالبم

تا تَجتِ تتِ ًتاّوگي    گَیٌذ.  5ك، رٍػ اًتخاتیتمغین تصاٍیز راداری تِ دٍ ًاحیِ ّوگي ٍ غیز ّوگي تِ ایي رٍػ تلفی

تٌذی ػَارض هَجَد در ایي هٌغمِ اس الگَریتن تلفیتك هثتٌتی   تِ هٌظَر عثمِدر ایي همالِ تَدى هٌاعك ؽْزی ؽیزاس،  

اعتفادُ ؽذُ اعت.  اعاط ایي الگَریتن اعتخزا  اعالػات هفیذ اس  selectiveتز تزویة تثذیل هَجه ٍ تلفیك تِ رٍػ 

   ].11 [تاؽذرادار در فزهت یه تصَیز ٍ اضافِ ؽذى آى تِ تصَیز اپتیه هی تصَیز

 َا دادٌ -2

وتِ   TerraSAR-Xٍ تصَیزراداری عٌجٌذُ  IKONOSتزای اجزای الگَریتن تلفیك پیؾٌْادی اس تصَیز اپتیه عٌجٌذُ 

هتز رعیذُ اعتتفادُ   1ذرت تفىیه ّای اٍلیِ ّن هزجغ ٍ ّن عایش ؽذُ ٍ تِ لاس هٌغمِ ؽْزی ؽیزاس اخذ ٍ تا پزداسػ

 ؽذُ اعت.

 :خصًصیات سىجىدٌ 2جديل 

IKONOS TerraSARX  

 سهاى تصَیزتزداری 2012 2001

 

هتز1  

 

تیت 11 تیت16   لذرت تفىیه رادیَهتزیه 

68/29  01/28  ساٍیِ  فزٍد 

/.هیىزٍى45-/.9 هتزعاًتی3/1   عَل هَ  تصَیز تزداری 

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ-3

تی اس هٌغمِ ؽْزی ؽیزاس ٍالغ در اعتاى فارط اعتت. ػتزض جنزافیتایی هٌغمتِ هتَرد      هغالؼِ هَردی ایي همالِ لغو

ٍالتغ اعتت. تافتت     52 ˚ 30’5“تتا  52 ˚ 29’50“ٍ عَل جنزافیایی آى تیي  29 ˚ 37’39“تا 29 ˚ 37’26“هغالؼِ تیي 

 دّذ.ّا، جادُ، پَؽؼ گیاّی ٍ خان تؾىیل هیغالة ؽْز را عاختواى

 َا ي الگًریتم ريش-4

ّا، تِ هٌظتَر  آل ًثَدى ؽزایظ اخذ تصَیز ٍ ّوچٌیي تفاٍت در ًَع عٌجٌذُوارتزدّای عٌجؼ اس دٍر تِ دلیل ایذُ در

 افشایؼ دلت ٍ صحت اجزای الگَریتن اجزای تزخی پیؼ پزداسػ اهزی ضزٍریغت.  

 

 

                                                 
5
 selective 

 هىاًیتفىیه لذرت 
 هتز)پاًىزٍهاتیه(1

هتز)چٌذ عیفی(4  
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 اداريیر پاوکريماتیک ي را:الگًریتم تلفیق تص3ضکل 

تایغتت  تاؽذ. تٌاتزایي اتتذا هیز هیپزداسػ در تلفیك تصاٍیز اعویٌاى داؽتي اس ّن هزجغ تَدى دٍ تصَیهْوتزیي پیؼ

ّز دٍ تصَیز تِ صَرت جذاگاًِ تا اعتفادُ اس ًماط وٌتزل  هتٌاعة تا دلت هَرد ًظز سهیي هزجغ ؽتًَذ، ّوچٌتیي تتِ    

دلیل هاّیت تلفیك اعویٌاى اس ّن هزجغ تَدى ٍ ّن اًذاسُ تَدى دٍ تصَیز ًیش السم خَاّذ تَد. در اداهتِ تتزای تصتَیز    

تصتَیز   7تٌذی درختی تلفیتك ٍ جذاعتاسی  ، آًتزٍپی اعتخزا  ؽذُ ٍ تا الگَریتن لغؼ6ِاتزیظ رخذاد تَاهاىراداری اس ه

 ].12 [ؽَدتٌذی هیراداری تِ هٌاعك ّوَصى ٍ غیز ّوَصى لغؼِ

                                                 
6
gray level co-occurrence matrix(GLCM) 

تلفیك سیز 

 تصَیزّا

ّوَصًیتی  خیز

 هٌغمِ

 یهحاعثِ

ٍسى  همادیز

تصاٍیز در 

 تلفیك

تصَیز 

 اپتیه

 

 تصَیز راداری

 

 
سیز تصاٍیز تمزیة 

 ٍ جشئیات ٌّذعی

AWT  تَلیذ تصَیز

 آًتزٍپی

 لغؼِ تٌذی

پزداسػپیؼ  

همادیز پیىغلی لزار دادى 

تصَیز پاًىزٍهاتیه تِ 

ػٌَاى همادیز پیىغلی 

تٌذی تصَیز عثمِ تصَیز تلفیمی 

تا هاؽیي تزدار 

 پؾتیثاى 

پزداسػپیؼ  

سیز تصاٍیز تمزیة  

 ٍ جشئیات ٌّذعی

AWT 

QSM 

 تلی
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 یمحمًد رضا صاحب ی،ساسان ًَشىگ ی،عصًمٍ طالبم

 QSMالگًریتم-4-1

ؽذُ اعت. ایتي   اعتفادُ QSMّای ّوَصى ٍ غیز ّوَصى اس الگَریتن لغؼِ تٌذی تٌذی تصَیز رادار تِ تخؼتزای لغؼِ

تٌذی اس تاال تِ پاییي اعت وِ در هزحلِ اٍل ول تصَیز را تِ ػٌَاى یه لغؼِ در ًظز گزفتِ در الگَریتن یه رٍػ لغؼِ

ؽتَد تتزای لغؼتِ ّتایی اس     گام تؼذی تصَیز تِ چْار تخؼ تمغین ؽذُ ٍ تزای ّز تخؼ هیشاى ّوَصًیتی هحاعثِ هی

ِ ای ونًِّا اس یه حذآعتاتصَیز وِ ّوَصًیتی آى ؽتَد تتزای دیگتز هٌتاعك وتِ      تٌتذی تىتزار هتی   تز تاؽذ ػول لغؼت

یاتذ ٍ ول آى هٌغمِ تِ ػٌَاى هٌغمتِ ّوتَصى   تٌذی خاتوِ هیوٌذ ػول لغؼِّا در ایي ؽزط صذق ًویّوَصًیتی آى

 گزفتِ ؽذ.ّوَصًیتی ول تصَیز در ًظز  0.6همذار حذ آعتاًِ اًتخاتی در ایي همالِ  ].15 [ؽَددر ًظز گزفتِ هی

   

)ج( تصًیر آوتريپی )کادر آتی: مىاطق  TerraSARX)ب( تصًیر راداری   IKONOS)الف( تصًیر پاوکريماتیک  :1ضکل 

 ضُری تا آوتريپی تاال(

 تثدیل مًجک   -4-2

تاؽٌذ. هَجه تثذیل خاصتی اس تثتذیل تجشیتِ چٌتذ عیفتی       ّای تلفیك تز اعاط تثذیالت هَجه هی ای اس رٍػ دعتِ
گتزدد.   ّای ووتز تجشیِ هتی  تصَیز اعت وِ در آى یه تصَیز تحت تثذیل هَجه تِ چٌذ سیز تصَیز تا لذرت تفىیه8

ّا تثتذیل هَجته   تزیي آىتزای تَلیذ تصاٍیز جشئیات در عغَش هختلف ٍجَد دارد وِ رایجّای هَجه هختلفی تثذیل

دّتذ  تلفیتك تتا ایتي تثتذیل      ًتایج تحمیمات ًؾاى هتی  ].13 [ارائِ ؽذ Malletتَعظ 1989اعت وِ در عال 9گغغتِ 

لفیك ٍجَد دارد پایتذار  هَجه ًغثت تِ خغای احتوالی وِ در هزحلِ پیؼ پزداسػ) ّن هزجغ عاسی( تصاٍیز لثل اس ت

 ].12 [اعتفادُ ؽذُ اعتA trous 10تاؽذ. اس ایي رٍ در ایي تحمیك اس تثذیل هَجه ًوی

4-2-AWT 

AWT      یه تثذیل هَجه ؽثیِ ّزم الپالعیي هی تاؽذ. در ایي تثذیل عایش تصاٍیز تمزیة ٍ تصتاٍیز جشئیتات تزاتتز تتا

  ].14 [عایش تصَیز اٍلیِ اعت

                                                                                                                                               
7
Quadtree-structured split and merge(QSM) 

8
 Multiresolution  

9
 Discrete wavelet transformation(DWT) 

10
 A trous wavelet transformation(AWT) 

(الف  (ج( (ب( (
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 (1فزهَل )
1j j ja a k 

    

 (2فزهَل)
1 1j jd a a   

2 (3فزهَل) 1j

jk  
 

دّذ.  تا عغح ًؾاى هیjkرا در AWT ( ًحَُ تَلیذ تصاٍیز تمزیة ٍ تصاٍیز تالی هاًذُ تَعظ 3( ٍ )2(،)1فزهَل ّای )

تَلیذ ؽذُ اعت. وِ تصَیز در عتغح صتفز    0a ،1a ٍ2aزفتِ ٍ تصاٍیز در عِ عغح در ًظز گ 2را تزاتز  jدر ایي همالِ 

 ّواى تصَیز اٍلیِ اعت.

0 * 0 * 0 * 

0 0 0 0 0 0 

0 * 0 * 0 * 

0 0 0 0 0 0 

0 * 0 * 0 * 

0 * 0 * 0 * 

 

0 * 0 0 0 * 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 * 0 0 0 * 

0 0 0 0 0 0 

 

 :ومایص ضماتیک تًلید تصًیر تقریة  )الف(سطح یک،) ب(سطح دي2 ضکل

تصاٍیز تمزیة ٍ تالی هاًذُ تزای ّز دٍ تصَیز راداری ٍ پاًىزٍهاتیه در عِ عغح تَلیذ ؽذُ اعت. هی تتَاى ًؾتاى داد   

 وِ تصَیز عغح صفز، تصَیز اٍلیِ، اس تصَیز عغح تاالتز لاتل تاسعاسی اعت:

 (4فزهَل)
0 1 2 ...N Na a d d d      

 ی تلفیق تصايیر رادار ي پاوکريماتیک     وحًٌ-3-4

تتِ جتای تلفیتك واهتل تصتَیز       selectiveایذُ ایي همالِ تزای تلفیك تصاٍیز رادار ٍ پاًىزٍهاتیه هٌغمِ ؽْزی تلفیتك  

هٌفی ًتَاحی غیتز ّوتَصى در     راداری ٍ تشریك توام آى تِ تصَیز پاًىزٍهاتیه اعت. ػلت ؽزعی تَدى ایي تلفیك تاثیز

تصَیز راداری تز خزٍجی ًْایی تلفیك اعت در ٍالغ ایي تلفیك تِ گًَِ ای اًجام هی ؽَد وِ ّوَارُ ًَاحی غیز ّوَصى 

 تزی در تلفیك داؽتِ تاؽٌذ.تصَیز راداری عْن ون

 

 

 

 

 

 

 (5فزهَل)

 )ب( )الف(
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 ( همادیز ٍسى تزاتز اعت تا:5در فزهَل)

 2

2
1 2 2

1 2

s
w

s s




2

1
2 2 2

1 2

s
w

s s


  

( 6در فزهَل ) 
2

1s  ٍ
2

2sٍ اریاًظ تِ تزتیة تزاتز تا( )Na P ٍ( )Na S  .اعت 

تصَیز عغح صفز وِ ّوتاى تصتَیز ًْتایی     AWTپظ اس تلفیك تصاٍیز تمزیة در عِ عغح صفز، یه ٍ دٍ اس هؼىَط 

 ؽَد. تلفیك ؽذُ اعت تَلیذ هی

 ارزیاتی   -4

تٌذی تا اعتفادُ اس تصتَیز خزٍجتی   ًتایج حاصل اس عثمِتِ هٌظَر ًوایؼ ػولىزد تْیٌِ رٍػ تلفیك پیؾٌْادی، دلت  

همایغتِ ؽتذ. اس    DWTتصَیز تلفیك ؽذُ تِ رٍػ تثذیل هَجته  ، pan/RGBالگَریتن تا ّز یه اس تصَیز چْار تاًذی 

 تٌذی تتِ رٍػ  هاؽتیي تتزدار پؾتتیثاى اًجتام      رٍ تا در ًظز گزفتي چْار والط عاختواى، گیاُ، خان ٍ جادُ عثمِایي

تٌذی ؽذُ تتِ  ّای آسهایؾی صحیح عثمِتٌذی، اس هؼیار دلت ولی وِ اس ًغثت تؼذاد ًوًَِؽذ. تزای ارسیاتی دلت عثمِ

% ٍ 75%،   65تٌذی تصاٍیز فَق تِ تزتیتة تزاتتز  آیذ، اعتفادُ ؽذ. دلت عثمِّای آسهایؾی تِ دعت هیتؼذاد ول ًوًَِ

 8تاًذ ؽاهل تصَیز چٌتذ عیفتی، تصتَیز تلفیتك ؽتذُ،       50ه تصَیز تٌذی ی% تِ دعت آهذ تزای تْثَد ًتایج عثم89ِ

پاراهتز تافت تصَیز چٌذ عیفی تَلیذ ؽذ. در ًْایتت تتا    32پاراهتز تافت تصَیز رادار،  8پاراهتز تافت تصَیز تلفیك ؽذُ، 

اتغ ّشیٌتِ،  تٌذی تَعتظ هاؽتیي تتزدار پؾتتیثاى تتِ ػٌتَاى تت       اػوال الگَریتن صًتیه ٍ در ًظز گزفتي دلت ولی عثمِ

تٌذی خزٍجی الگَریتن صًتیه تا در ًظز چْار وتالط  تاًذ تِ ػٌَاى تاًذّای تْیٌِ اًتخاب ؽذ دلت عثمِ 22درهجوَع 

 دعت آهذ.% ت95ِفَق، 

 

 

 

 

 

 

(6فزهَل)  
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تىدی تصًیرتلفیق ضدٌ ،  )ج( طثقpan/RGBٍ: ) الف(تصًیر تلفیق ضدٌ تا الکًریتم پیطىُادی  )ب( طثقٍ تىدی ضدٌ 4 ضکل

 )ت(ت طثقٍ تىدی ضدٌ تا الگًریتم پیطىُادی  )ث( طثقٍ تىدی ضدٌ تا الگًریتم ژ وتیک   Malletتا الگًریتم 

 وتایج ي پیطىُادَا-5

ٍیضگتی ّتای تْتتز، تلفیتك     یىی اس تىٌیه ّای تْثَد ویفیت تصاٍیز اخذ ؽذُ در هٌغمِ ؽْزی ٍ تَلیذ یه تصَیز تا 

اختذ   IKONOS  ٍTerraSAR-Xتصاٍیز اخذ ؽذُ تَعظ عٌغَرّای هختلف اس هٌغمِ اعت. در ایي همالِ تصَیز ًَری 

ّای هَجَد تلفیك تصاٍیز رادار ٍ اپتیه، جایی وِ الگَریتنی ؽْزی ؽیزاس تزای تلفیك اًتخاب ؽذ. اس آىؽذُ اس هٌغمِ

زد ثاتت در ول تصَیز، در هٌاعك ؽْزی ًاوارآهذ ّغتٌذ؛ جْت تْثَد ًتایج تْتز اعت تِ دلیل در ًظز گزفتي یه رٍیى

در هٌاعك ؽْزی اس تلفیك واهل تصَیز راداری ٍ تشریك توام اعالػات آى تِ تصَیز پاًىزٍهاتیه اجتٌاب ؽتَد. در ایتي   

 َ ِ همالِ  عْن ّز یه اس تصاٍیز راداری ٍ اپتیىی در تصَیز تلفیمی ًْایی تزاعاط ّوت هتَرد ًظتز،  تتا یته      صًیتی لغؼت

تز تاؽذ. تتِ  ّای غیزّوَصى عْن تصَیز راداری در تلفیك ونلاػذُ خاؿ صَرت گزفتِ اعت عَری وِ ّوَارُ در لغؼِ

تٌذی تا اعتفادُ اس تلفیك تصاٍیز تتِ رٍػ پیؾتٌْادی، تصتوین گیتزی ًحتَُ      ػثارت دیگز دلیل اصلی تْثَد ًتایج عثمِ

ى لغؼِ ٍ وارایی ّز یه اس هٌاتغ دادُ در آى لغؼِ اعت. ًىتتِ لاتتل تَجتِ دیگتز اعتتفادُ اس      تلفیك تز هثٌای ٍیضگی آ

تز اعت ًتایج تْتزی را در پی خَاّذ داؽت. اس عَی دّی ؽی هثٌا اعت وِ چَى تِ ٍالؼیت فیشیىی هٌغمِ ًشدیهٍسى

ؽَد وِ تا تجویغ ًماط لَت ّزیته  ثة هیدیگز اعتفادُ اس اعالػات تافت تصاٍیز ٍ ًیش تْیٌِ عاسی تاًذّای اًتخاتی ع

اس تصاٍیز، اػن اس تصاٍیز ٍرٍدی تِ الگَریتن ٍ تصَیز تلفیمی تِ رٍػ پیؾٌْادی، در ًْایت تْثَد لاتل تَجْی در دلتت  

 ؽَد.     عثمِ تٌذی حاصل هی

 )ج( )ب( )الف(

 )ث(  )ت(
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