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 خالصه
 

توان با این سیستم ها، تمامی خطاهای  با وجود پیشرفت های زیاد در سیستم های ناوبری رادارهای دهانه ترکیبی ، نمی 

های تصحیح فاز خودکار ابداع گشتند که  برد. به همین جهت الگوریتمفاز بوجود آمده در اثر حرکت ناخواسته سکو را از بین 

می باشد. این الگوریتم با وجود کارایی خوب دارای  PGAها روش تمرکز خودکار گرادیان فاز با نام  پرکاربردترین آن

دم . بعالوه عاستیی باشد. مهمترین آن ها تکراری بودن این الگوریتم است که نیازمند زمان محاسبات باال هایی می نقص

ی . کارهای صورت گرفته تا کنون نتوانسته اند الگوریتمباشدقطعیت در بهینه بودن جواب خروجی در تعداد ثابت تکرار باال می 

ار دست یافته اند. در این مقاله قاطعانه تک تکراره را ارائه دهند و اکثرا در حالت های خاصی از داده به وضوح در یک تکر

  می نماید. جبرانبهتر از روش های پیشین ،  PGAبر پایه ی  را بدون تکرار خطای فاز ی ارائه می شود کهخودکارالگوریتم 
 

 فاز گرادیان خودکار وضوح ، الگوریتم فاز خطای جبرانسازی ، ترکیبی دهانه رادارکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

راع بعد از اخت .بودند یاریبس یهامحدودیت یدارا یاستفاده از امواج مرئ یلبه دل یکیاپت یبرداریرهای تصوسیستم

های سیستم .اختراع شد 1000در سال  داپلر ی یهبا در نظر گرفتن قض (SAR) 2، رادار دهانه ترکیبی0011رادار در سال 

از  و فقدان نور یجو یطدر انواع شرا توانندمی ،کنندیاز امواج فرکانس باال استفاده م ینکهبا توجه به ا SARتصویربرداری 

استفاده  یو نظام ی، هواشناسییهوا یبردارنقشه یهایاتنوع رادارها در عمل ینبسازند. ا یواضح یرسطوح مورد نظر تصو

 با توجه به .داده دارد یمقدار قابل توجه یبه جمع آور یازمشخص ن یایهاز ناح یرتصو یلتشک یبرا SAR .دارند یاگسترده

باعث  قرار دهد و یرهای بدست آمده را تحت تاثتواند دادهمی یتمحاسبه موقع یاز جمله خطا ییموضوع هرگونه خطا ینا

 د.شو یینها یرتصو یفیتک کاهش

 یسکو یحرکت یهاو المان یتبینی موقعبه منظور پیش یادیز یارهای بسروش یحرکت یمقابله با خطاها یبرا

SAR ی حاسبهم یخطا اط بتبمر یرغ یخطاهایر تصو یلتشک یهاو الگوریتم یزاتتجه یشرفتپ عیندر  یده است.ارائه گرد 

 یند و به صورت تصادفرندا یخاص یخطاها الگو ینا اکثر دهند که مینشان در تصویر ساخته شده خود را  یت، تاثیرموقع
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 هنددیقرار م یخطاها را مورد بررس یکه به صورت کل یدفاز جد یخطا یحتصح یهاالگوریتمدر نتیجه  .دگردنیظاهر م

است.  2معروفترین الگوریتم جهت تصحیح خطای فاز به صورت غیر پارامتری (PGA) 0الگوریتم گرادیان فاز .نداهمطرح شد

این الگوریتم با وجود قدرت باال دارای مشکل نیازمندی به تکرار، برای حصول به وضوح مناسب می باشد. به طور معمول در 

تکرار برای دستیابی به نتیجه ی مطلوب الزم است. تا کنون تالش هایی برای کاهش تعداد  6الی  1الگوریتم تعداد این 

تکرارهای مورد نیاز این الگوریتم صورت پذیرفته است. این تالش ها غالبا توانسته اند در نمونه داده های خاص به وضوح تک 

است که با  PGAالگوریتم خودکار بر پایه ی هدف این مقاله پیشنهاد ارند. تکرار برسند و جامعیتی برای انواع داده ند

بار تکرار،  6متداول با  PGAبهتر از یک محاسبات کم و ضریب اطمینان باال در دست یابی به نتیجه، بتواند بدون تکرار 

 خطای فاز را جبران نماید.

و نحوه ی جمع آوری داده آن مختصرا توضیح داده شده است. سپس در یخش  SARرادار  2در این مقاله در بخش 

باشد که  یفاز م یخطا حیتصح تمیالگور نیپرکاربردتر PGAخطاهای فاز به همراه روش تصحیح آن بیان گردیده است.  3

کارهایی که تا کنون جهت  1این الگوریتم معرفی گردیده است. در بخش  4. در بخش است یشنهادیپ تمیالگور یاصل ی هیپا

روش پیشنهادی به همراه نتایج حاصله ارائه می  6انجام شده، مورد بررسی قرار می گیرند. در فصل  PGAکاهش تکرارهای 

 نیز با توجه به خروجی ها نتیجه گیری صورت می پذیرد. 7گردند. در فصل 

 

 

 SARدار را  .2

SAR یلهبه وس شده یهته تصاویر .گیردیمورد استفاده قرار م ینسطح زم یر ازتصاو یهجهت تهعمدتا است که  یرادار 

روشن تر خواهند بود.  یرباالتر در تصو 3با قدرت بازتابش یهاصورت که بخش ینهستند، بد یدو سف یاهس یریرادار تصاو ینا

 یگنالس یکبا ارسال  یمعمول ی( مانند رادارها4. در بعد فاصله )بردداردبعد را  یا سهاهداف در دو  یکتفک یترادار قابل ینا

( 6)سمت 1در بعد عمود بر برد یکتفک قدرت نمود. یکاهداف را از هم تفک توانیم یافتی،در یگنالفرکانس باال و پردازش س

اما در رادار دهانه  یست؛ممکن ن یاز نظر عمل یه دقت الزم گاهب یدنبه طول آنتن وابسته است و رس یمعمول ی، در رادارها

به  توانیم ینبنابرا شود؛یم سازییهشب یادآنتن با طول ز یک یربرداری،با حرکت رادار نسبت به صحنه مورد تصو یمصنوع

مختلف  هاییترادار و اهداف در موقع ینب یپردازش، با حرکت رادار سرعت نسب ید. از دیافتالزم دست  یکقدرت تفک

اهداف  یکباعث تفک این پدیدهخواهد داشت که  یمتفاوت 7داپلراز هر هدف فرکانس  یبازگشت یگنالس ینمتفاوت بوده و بنابرا

 .[1] از یکدیگر می گردد
 

 

 تصحیح خودکار آنخطاهای فاز و   .3

بصورت سیگنالی است که فاز آن در طول زمان دهانه، خطی تغییر  SARی آل هر هدف خاص در دادهنمایش ایده

ی نشدهی این اختالالت، شامل حرکات جبرانآید که عامل عمدهکند. اما در عمل اختالالتی در این فاز خطی بوجود میمی
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باشد. این فازهای ناخواسته را، خطاهای فاز یتم تشکیل تصویر میهای موجود در الگورزنیهدف و سنسور، همچنین تقریب

گردند. این تاثیرات شامل اعوجاج هندسی تصویر، های گوناگون باعث کم شدن کیفیت تصویر مینامیم. این خطاها به روشمی

 .[2] باشندمی 4و کاهش نسبت سیگنال به نویز 3، پدیدار شدن اهداف جعلی2، کاهش تمایز0از دست رفتن حد تفکیک

شده باعث تار شدن تصویر نهایی خواهد شد. برای بازگرداندن وضوح یینتعانحراف هواپیما از مسیر و سرعت از پیش 

قی یالزم به تصویر، الزم است موقعیت دقیق هواپیما هنگام ارسال پالس ها معلوم باشد، بنابراین به سیستم ناوبری بسیار دق

کانس فرهای و بنابراین در سیستم استدر تعیین انحراف هواپیما از مرتبه چند صدم طول موج  تحملقابلنیاز است. خطای 

بسیار مشکل است. به این دلیل  (UAV) 1ی معمول دسترسی به این دقت به ویژه در هواپیماهای سبک بدون سرنشینباال

از این رو  .[3] هستند و قابلیت حمل تجهیزات ناوبری سبک تری را دارنددر برابر اغتشاشات جوی حساس تر UAV که 

یی جهت هاروشی ناوبری برای جبران خطای فاز ناشی از انحراف هواپیما، از هادستگاهالزم است عالوه بر استفاده از داده 

که در  هاروشکردن تصویر با استفاده از داده دریافتی بهره برد. این تخمین و جبران خطای فاز باقیمانده و در نتیجه واضح 

 .اندموسوم 6ی وضوح خودکارهاروششوند، به نهایت به وضوح تصاویر نهایی منجر می

های وضوح خودکار خطای فاز را به صورت پارامتری )مثالً چند جمله ای با ضرایب نامعلوم( فرض برخی از الگوریتم

های های غیر پارامتری هستند. معموالً بار محاسباتی الگوریتمپردازند و برخی الگوریتمتخمین ضرایب نامعلوم میکرده و به 

های وضوح خودکار اکثرا های غیرپارامتری بیشتر است. الگوریتمها در مقایسه با روشپارامتری کمتر و خطای تخمین آن

باشند و طبعاً تکرارهای بیشتر الگوریتم، با وجود صرف زمان محاسباتی بیشتر، به دقت باالتر منجر خواهد  مبتنی بر تکرار می

 می باشد، که الگوریتمی غیر پارامتری و تکراری است. PGAشد. معروفترین الگوریتم تصحیح خطای فاز خودکار 
 

 

 (PGAروش وضوح خودکار گرادیان فاز ) .4

و  ستیبر مدل ن یروش مبتن ینباشد. افاز می یخطا یحتصح یهاروش ینو مؤثرتر ینردتراز پرکارب یکی PGAروش 

ایده اصلی در این روش محاسبه گرادیان فاز سیگنال دریافتی  .[4] یدنما یم یحرا تصح یاز هر مرتبه ا یدر ضمن خطا

ه گردد. فرض اولیه این است کدامنه سیگنال منتقل شده و سپس استخراج میباشد که به این طریق تابع خطا از فاز به می

توان به تصویر رسید و در ضمن خطای فاز روی همه سبدهای برد با گرفتن تبدیل فوریه از داده فشرده شده در برد می

 ز از درجات مختلف را باتوان خطای فایکسان فرض شده است. با متوسط گیری روی همه سبدهای برد و تکرار الگوریتم می

 .را نشان می دهد PGAمراحل روش  0شکل . [5] دقت باالیی تخمین زد و تصحیح نمود
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 PGA [5] یتمالگور:  1شکل 

 

برد با بیشترین انرژی انتخاب مراحل این الگوریتم با تصویر فشرده شده در برد آغاز شده و زیرمجموعه ای از سبدهای 

می شود )اهداف نقطه ای قوی در کالتر ضعیف(. سپس تبدیل فوریه سمت برای فشرده سازی سبد برد انتخاب شده انجام 

می شود. در مرحله بعد موقعیت دامنه حداکثر، مشخص شده و با شیفت چرخشی به مرکز تصویر منتقل می شود. سپس 

شود. طول این پنجره در دقت  ر و نویز، پنجره ای حول مرکز )موقعیت حداکثر( انتخاب میجهت جداسازی سیگنال از کالت

عملکرد این روش تأثیر بسزایی دارد. معمواًل در تکرار اولیه الگوریتم طول این پنجره بیشتر انتخاب می شود تا کل سیگنال 

تفاده بندی، با اسویز بیشتری حذف شود. پس از پنجرهتر می شود تا نخطا وارد شود ولی در تکرارهای بعد طول پنجره کوتاه

از پیکسل های انتخابی در پنجره، مشتق اول سیگنال محاسبه می شود. الزم به ذکر است برای محاسبه مشتق از ویژگی 

واهد خ مشتق در تبدیل فوریه استفاده شده است و در نهایت با استفاده از این مشتق فاز، تخمینی از مشتق خطای فاز حاصل

شد. با انتگرال گیری از مشتق خطای فاز در طول دهانه تابع خطای فاز به دست می آید و باالخره تصویر نهایی با استفاده از 

 شود. تابع خطای فاز تخمینی تصحیح می شود. برای دقت بیشتر، این الگوریتم چندین بار تکرار می

ی شامل یک هدف نقطه ای را پس از فشرده سازی در برد در نظر برای درک روابط ریاضی این الگوریتم، سبد برد واحد

 حوزه زمان این هدف در فرکانس پایه به صورت زیر خواهد بود:می گیریم. 

(0) 𝑔(𝑡) = 𝑎𝑡𝑒
𝑗𝜙0𝑒𝑗𝜙𝑒(𝑡), −

𝑇𝑎
2
≤ 𝑡 ≤

𝑇𝑎
2

 

 خطای فاز سیگنال می باشند. 𝜙𝑒(𝑡)فاز و  𝜙0دامنه سیگنال،  𝑎𝑡که 

برای  𝑊(𝜔)در مرحله بعد، پنجره متقارنی باعث انتخاب پیکسل با حداکثر دامنه می شود. از تابع وزن دهنده 

می تواند آن  PGAشود که پنجره استفاده شده است. استفاده از پنجره باعث محدودیت بیشترین فرکانسِ خطای فازی می



 

 

5  www.ComConf.ir 

المللی یافته های نوین پژوهشی درکنفرانس بین  

مهندسی برق و علوم کامپیوتر  
The International Conference in New Research of Electrical Engineering and Computer Science 

فرکانس باالی مذکور با کاهش طول پنجره کاهش می یابد. از اعمال عکس تبدیل فوریه بر  را تخمین بزند و حذف کند.

 سیگنال پنجره شده داریم:

(2) 𝑔𝑊(𝑡) = 𝑎𝑡𝑒
𝑗𝜙0𝑒𝑗𝜙𝑒(𝑡)⨂𝑤(𝑡) 

می باشد. در این روش همچنین  𝑊(𝜔)عکس تبدیل فوریه از تابع پنجره  𝑤(𝑡)می باشد،  0عملگر کانولوشن ⨂

محاسبه می شود که در این راستا از ویژگی مشتق  𝑔𝑊(𝑡)جهت دستیابی به مشتق اول  𝑗𝜔𝐺𝑊(𝜔)عکس تبدیل فوریه 

 در تبدیل فوریه استفاده می شود. داریم:

(3) �̇�𝑊(𝑡) = 𝑗�̇�𝑒(𝑡)𝑔𝑊(𝑡) 

 �̇�𝑊(𝑡)را با استفاده از  �̇�𝑒(𝑡)ی توان مشتق زمانی خطای فاز می باشد. با توجه به رابطه فوق م �̇�𝑒(𝑡)که 

، تخمین مشتق اول خطای فاز )گرادیان فاز( به صورت زیر خواهد 𝑤(𝑡)محاسبه شده به دست آورد. با فرض ناچیز بودن اثر 

 بود:

(4) �̂̇�𝑒(𝑡) =
𝐼𝑚{�̇�𝑊(𝑡)𝑔𝑊

∗ (𝑡)}

|𝑔𝑊(𝑡)|2
 

 جهت تخمین گرادیان بر روی تمام سبدهای برد متوسط گیری انجام می شود: PGAدر روش 

(1) �̂̇�𝑒(𝑡) =
∑ 𝐼𝑚{�̇�𝑊(𝑛, 𝑡)𝑔𝑊

∗ (𝑛, 𝑡)}𝑛

∑ |𝑔𝑊(𝑛, 𝑡)|2𝑛
 

,𝑔𝑊(𝑛که  𝑡)  سیگنال مربوط به هدف پنجره شده درn  امین سبد برد می باشد. سپس از روی سیگنال حاصله در

گیریم تا خطای فاز بدست آید. معکوس خطای فاز تخمین زده شده، در داده ضرب می شود و  جهت سمت انتگرال می

 برای رسیدن به وضوح بهتر مجدد تکرار می شود. PGAالگوریتم 

 
 

 

 PGAمروری بر کارهای انجام شده جهت رسیدن به وضوح در یک تکرار  .5

به ظهور کردند. از معروف ترین و پرکاربردترین روش های تصحیح خطاهای فاز آن نیز شروع  SARپس از اختراع 

ارائه گردید.  [4] [8] [7] [6]در طول مقاالت  Eichel, Ghiglia, Jakowatzمی باشد که توسط  PGAروش ها، روش 

 [9]در  Jakowatzپیشنهاد گردید.  Jakowatzاولین بار ایده ی کاهش تکرار های این الگوریتم پر کاربرد و مقاوم توسط 

شد. ( بهینه نمی با1این ایده را معرفی کرد که روش پیدا کردن خطاهای فاز توسط فرمول متداول، آورده شده در معادله )

را پیشنهاد نمود. طبق اظهار وی این الگوریتم توانست  (ML) 2وی برای محاسبه ی فاز این الگوریتم روش بیشترین شباهت

به وضوح خوبی دست یابد. طبق بیان خود نویسنده این الگوریتم هنگامی که میزان  MLدر تکرارهای اول و دوم با کمک 

نیز، این مشکل را دارا  PGAرا ارائه نمی دهد. البته حالت متداول تخمین فاز  انرژی سیگنال به کالتر کم باشد پاسخ خوبی

 است.

نیازمند تکرار زیادی برای رسیدن  PGAبه این سئوال که آیا الگوریتم  [10]در مقاله  Yeoو  Chanدر تالش بعدی 

که بتواند با یک تکرار به تصویر قابل قبولی دست یابد، ابداع کردند.  PGAبه کیفیت باالست روبرو شدند و روشی جدید برای 

اهداف برتر را  [11]طرح آن ها به این صورت بود که ابتدا با به دست آوردن کنتراست اهداف، با کمک روش ارائه شده در 

                                                 
0 Convolution 

2 Maximum Likelihood 
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 3که در هر برد تنها یک هدف برتر را در نظر می گیرد، برای هر برد برابر تعداد  PGAانتخاب می کردند و برعکس روش 

عدد هدف برتر را انتخاب و با هم جمع می کردند. تئوری آن ها بر این اصل تأکید داشت که، هدفی که دارای انرژی  4الی 

وه بر انرژی کافی باید دارای تمایز بیشتری است لزوماً هدف مناسبی در یک برد خاص نمی باشد، بلکه هدف مناسب عال

یابد  باالیی باشد. در این روش با کنار هم قرار دادن اهداف در یک برد خاص، مقدار انرژی سیگنال نسبت به نویز افزایش می

اسم الگوریتم وضوح خودکار گرادیان  تئوری خود را با [12]کند. این دو محقق بار دیگر در  و پهنای باند نویز کاهش پیدا می

ارائه کردند که در این مقاله، توضیح کاملتری از روش پیاده سازی این الگوریتم را ارائه می کنند.  (QPGA) 0فاز با کیفیت

در این روش به دلیل عدم تکرار و مقایسه، انتخاب اندازه ی پنجره ی مورد نیاز برای جداسازی هدف بسیار سخت می باشد. 

پیشنهاد نویسندگان برای مقابله با این مشکل، انجام پروازهای آزمایشی متعدد از روی اهداف دست ساز با بازتاب باال، 

 باشد. می

این روش را بر روی داده  [13]مقاله دیگر که در ادامه معرفی می گردند، استفاده شده است. مقاله  2این روش توسط 

 ISARروش مذکور را برای داده  [14]پیاده سازی کرده و به کاربردی بودن آن را نشان داده است. مقاله  SARهای واقعی 

 د.متداول، دست پیدا کن PGAتکرار در  6تکرار، به نتایج مشابه با  4پیاده سازی نموده است و توانسته با 

شامل دو بخش می باشد. قسمت اول آن انتخاب هدف  PGAروش ارائه شده برای کاهش تکرارهای  [15]در مقاله 

برتر می باشد و قسمت دوم مربوط به انتخاب اندازه ی پنجره می باشد. نویسنده در قسمت اول نوآوری خاصی نداشته است 

این بحث را مطرح می کند که بازتابش زیاد هدف، دلیلی برای انتخاب آن هدف نمی باشد،  [12]و  [10]و با کمک مقاالت 

بلکه هدفی خوب است که بهتر ایزوله شده باشد و این انتخاب می تواند با توجه به کنتراست هدف های موجود امکانپذیر 

 ( می باشد.6رمول محاسبه کنتراست تصویر استفاده شده در این مقاله معادله ی )شود. ف

(6) 𝐶 =
√𝐸{[𝐼2(𝑚, 𝑛)] − 𝐸[𝐼2(𝑚, 𝑛)]}

𝐸[𝐼2(𝑚, 𝑛)]
 

میزان تابش هر نقطه می باشد. در قسمت دوم این مقاله نویسنده روشی خودکار را با کمک مقاله  Iعالمت امید و  Eکه 

ارائه کرده است. در این روش ابتدا ناحیه ای دور از مرکز سمت انتخاب می شود و مقدار میانگین انرژی آن محاسبه  [16]

پنجره ای که در آن  bWانتخاب می گردد. در داخل  bWمی گردد. سپس با توجه به این میانگین انرژی اندازه ی پنجره 

به عنوان پنجره ی نهایی  bWو  aWاب می شود و در انتها میانگین انتخ aWسرعت تغییرات نزولی فاز سریع است با نام 

sW  در نظر گرفته می شود. این مقاله با وجود افزایش کیفیت کارایی و کاهش تکرارهایPGA ادعایی مبنی بر انجام ،

PGA  .بدون تکرار نداشته است 

نیز با بحث در مورد استفاده از کنتراست اهداف، به جای استفاده از تمامی بردها تنها از بردهایی استفاده  [17]مقاله ی 

پارامتر کنتراست آنتروپی و انحراف از  3می کند که دارای اهداف متمایز باشند. و در انتها برای بررسی نیازمندی به تکرار، 

بدون تکرار  PGAرسیده است و نتوانسته  PGAه نیز تنها به کاهش تکرارهای معیار را مورد بررسی قرار می دهد. این مقال

 را پیاده سازی کند.

به دلیل وابستگی به وجود هدف برتر ناحیه ی تحت تابش، در برخورد با ناحیه های هموار و یک دست  PGAروش 

برای مقابله با کمبود هدف برتر  PGAنویسنده روشی بر پایه ی  [18]کارایی خوبی را از خود ارائه نمی دهد. در مقاله ی 

 عادی زمان می برند. PGAرا پیشنهاد می کند، که دارای مراحل پردازشی زیادی می باشد که چندین برابر 

، الگوریتم تک تکرار PGAهمانطور که از مطالعات قابل استناد است، تا کنون در کارهای انجام شده جهت دست یابی به 

های ارائه شده یا دارای بار محاسباتی باال هستند و یا تنها توانسته اند تکرارها را کاهش دهند و فقط در داده های خاص به 

                                                 
0 Quality Phase Gradient Autofocus 
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تک تکرار برسند. هدف این مقاله پیشنهاد الگوریتمی است که با محاسبات کم و ضریب اطمینان باال در دست یابی به نتیجه، 

 ه وضوح کامل دست یابد.بتواند بدون تکرار ب
 

 

 الگوریتم پیشنهادی  .6

 می باشد. 2قسمت اساسی است. نمودار بلوکی این روش مشابه شکل  4الگوریتم ارائه شده در این مقاله دارای 

 

 
 : نمودار بلوکی الگوریتم پیشنهادی 2شکل 

 

 انتخاب اهداف برجسته.  6-1

انتخاب اهداف میزان سیگنال به نویز آن ها می باشد. سیگنال قوی تر موجب تشخیص بهتر الگوی مهمترین عامل در 

خطای فاز موجود می گردد. در نتیجه ابتدا الگوریتم با توجه به بازتابش، تعداد مشخصی از اهداف که  سیگنال بازگشتی آن 

هدف برتر نیز  01توجه به آزمایش های صورت پذیرفته تا  ها دارای دامنه ی بیشتری است را انتخاب می نماید. این تعداد با

 می تواند محدود شود.
 

 

 خودکار انتخاب طول پنجره.  6-2

با توجه به عدم تکرار الگوریتم، انتخاب طول پنجره بسیار مهم می باشد. این انتخاب با کمک روش مطرح شده در مقاله 

د. با این تفاوت که در روش پیشنهادی طول پنجره برای هر هدف را جداگانه بدست می آوریم. این صورت می گیر [16]

عمل باعث ورود نویز کمتر به الگوریتم می شود. در الگوریتم پیشنهاد شده در این مقاله طول پنجره با مقایسه دامنه ی هدف 

 عیین می شود. دلیل فیلتر کردن هدف در الگوریتم پیشنهادیبه صورت فیلتر شده، با میانگین انرژی کل داده ی دریافتی  ت

 این مقاله، کم کردن احتمال انتخاب پنجره نا مناسب به دلیل وجود نویز فرکانس باال می باشد.

 

Blurred Image
Choose Targets 

with Highest 

Amplitude

Table of Targets
Automatic 

Windowing

Calculate Targets 

Contrast

Calculate Contrast 

Criterion

Targets with

Ck<Criterion

Select Best

Targets
Table of TargetsAzimuth IFFT

Calculate Phase

History of each 

Targets

Calculate Phase 

Criterion

Targets with

Pk<Criterion

Select Best

Targets
Table of Targets

Phase Gradient 

Kernel

Phase Trajectory

Azimuth IFFT

Azimuth FFT Focused Image

Step  Step  Step  

Step  



 

 

8  www.ComConf.ir 

المللی یافته های نوین پژوهشی درکنفرانس بین  

مهندسی برق و علوم کامپیوتر  
The International Conference in New Research of Electrical Engineering and Computer Science 

 انتخاب اهداف دارای کنتراست زیاد.  6-3

معیار دامنه برای انتخاب اهداف برتر کافی نمی باشد. در این مرحله با کمک فرمول  [12]و  [10]با توجه به مقاالت 

( کنتراست اهداف بدست آمده در مرحله پیشین حساب می شوند. فرق روش پیشنهادی در این مقاله این می باشد که 6)

فزایش قابل مالحظه سرعت می گردد. حال تمامی برد ها جهت یافتن اهداف برجسته جست و جو نمی شوند که باعث ا

میانگین کل کنتراست ها را محاسبه می نماییم. سپس اهدافی که کنتراست آن ها از میانگین کل کنتراست ها بیشتر است 

 برای مرحله بعد انتخاب می گردند.

 

 

 انتخاب اهداف با تعییرات فاز مشابه.  6-4

معیار دامنه و کنتراست به تنهایی برای انتخاب اهداف کافی نمی باشند. این ،  1با توجه به مطالب اشاره شده در بخش 

نشان داده شده در شکل  SARبرای شبیه سازی، این مقاله از داده های واقعی  امر با انجام شبیه سازی قابل مشاهده است.

)سمت راست(  3شده در شکل اند، استفاده می کند. داده ی محو  آلوده شده 3)سمت چپ( که توسط خطای فاز درجه  3

 نشان داده شده است. 4قابل مشاهده است. الگوی خطای فاز اعمال شده در شکل 

 

 
 )سمت چپ( SARواقعی داده های همراه با خطای فاز )سمت راست( ،  تصویر محو شده:  3شکل 
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 : خطای فاز اعمالی به داده واقعی 4شکل 

 

آورده شده  )سمت راست( 1مرحله قبل، که ارتقاع بافته ی کارهای پیشین می باشد در شکل  3نتایج شبیه سازی 

 دهد. فاز باقی مانده را نشان می 6شده اند. شکل  بزرگ نمایی است. برای مقایسه بهتر تصاویر نهایی

 

 
 بعد از حذف خطای فاز با روش های پیشین )سمت راست( ، SARتصویر :  5شکل 

 )سمت چپ( SARتصویر واقعی  
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 با روش های پیشین : خطای فاز جبران نشده 6شکل 

 

اهدافی که تا کنون انتخاب شده اند دارای کیفیت باالیی از نظر دامنه و کنتراست می باشند، که آن ها را برای انجام 

با تکرار کم مناسب می دانیم. اما در میان این اهداف، اهدافی موجود می باشند که هنوز خطای فاز مطلوبی  PGAپردازش 

را پیاده سازی کرد. روش  PGAحذف نماید، می توان الگوریتم تک تکرار بتواند را  ندارند. با ارائه روشی که این اهداف اضافه

( محاسبه می گردد. 4پیشنهادی به این صورت می باشد که خطای فاز اهداف انتخاب شده تا این مرحله، توسط فرمول )

صل شود. حال به عنوان خطا، های بدست آمده، میانگین گرفته می شود تا تخمینی از خطای فاز کل حا سپس از روی فاز

میزان واریانس هر هدف از مقدار میانگین محاسبه می شود. از روی این خطاها برای بدست آوردن معیار انتخاب، میانگین 

 خطای کمتری دارند به عنوان اهداف برتر نهایی انتخاب می شوند. معیارگیری انجام می شود. اهدافی که از مقدار 

)سمت راست( نتیجه پیاده سازی  7تصویر  ت تصحیح خطای فاز کل تصویر استفاده می گردند.اهداف انتخاب شده جه

از این  میزان خطای فاز باقیمانده 8را نشان می دهد. در شکل  SARالگوریتم پیشنهاد شده بر روی داده های محو شده 

 روش را نشان می دهد.

ر وابسته به اندازه ی داده می باشد. این الگوریتم با داشتن بسیا FFTقابل ذکر است با توجه به اینکه سرعت عملیات 

حجم داده ی کم دارای سرعت بسیار باالیی نسبت به الگوریتم هایی است که از کل داده ها جهت تصحیح خطای فاز استفاده 

یج جهت نمایش این نتا ارائه شده است. 0شکل می برند. یک مقایسه ی عددی از نظر سرعت و میزان خطای الگوریتم در 

انجام  4GByteو حافظه  2.2GHzتکرار شده اند. شبیه سازی ها توسط سیستمی دارای پردازنده  2و  0بهتر در جداول 

 شده است.
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 )سمت راست( ، پیشنهادیبعد از حذف خطای فاز با روش  SARتصویر  : 7شکل 

 )سمت چپ( SARتصویر واقعی  

 

 
 با روش های پیشین خطای فاز جبران نشده : 8شکل 
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 متداول و کارهای مطالعه شده پیشین  PGA: مقایسه روش پیشنهادی با  9شکل 

 از نظر سرعت پردازشی و میزان خطا
 

 

 مقایسه سرعت پردازش هر مرحله :1جدول 

 (S) زمان پایان هر مرحله تکرار اول تکرار دوم تکرار سوم تکرار چهارم تکرار پنجم ششمتکرار 

10.92 9.24 7.48 5.75 3.95 2.09 PGA متداول 

 کارهای پیشین 2.53 

 روش ارائه شده 3.42

 

 

 تصویر هر مرحله با تصویر بدون خطا MSE: مقایسه خطای  2جدول 

 MSEخطای  تکرار اول تکرار دوم تکرار سوم تکرار چهارم تکرار پنجم ششمتکرار 

710 2549 35744 57326 70079 86177 PGA متداول 

 کارهای پیشین 2878 

 روش ارائه شده 1518

 
 

 

 نتیجه گیری  .7

را بدون تکرار تخمین بزند و آن را  SARدر این مقاله الگوریتمی جدید ارائه شده است که می تواند خطای فاز داده 

، هدف برتر با کمک معیارهای دامنه و کنتراست انتخاب  PGAجبران نماید. در کارهای پیشین جهت کاهش تعداد تکرار های 

می گردید. الگوریتم پیشنهادی نیز از معیارهای دامنه و کنتراست استفاده می کند، اما به آن مرحله ی انتخابی جدیدی با 
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را  SARبررسی الگوی خطای فاز اضافه می گردد. با توجه به نتایج، الگوریتم پیشنهادی توانست بدون تکرار تصویر  کمک

تکرار آن  2 معادل متداول تنها در طول زمان PGAیک  تکرار 1 را بهتر از SARواضح سازد. این الگوریتم توانست تصویر 

، به نتایج بهتری رسیده است. این نتایج  PGAگرفته جهت کاهش تکرار واضح سازد. این الگوریتم نسبت به کارهای صورت 

قابل مشاهده است. شبیه سازی انجام شده در این مقاله نشان می دهد که روش های پیشین تمامی حالت  2و  0در جدول 

هتری ر توانست به نتایج برا نمی توانند به خوبی واضح سازند. اما این الگوریتم با انجام اندکی محاسبات بیشت SARداده ی 

 دست پیدا کند.
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