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امروزه تکنیک توموسار با بسط اصول روزنه مجازی در راستای ارتفاعی ،توانستهاست محدودیت تکنیکهای تداخلسنجی راداری در تفکیک
پراکنش گرهای متعدد در پیکسل را برطرف نموده و توجه زیادی را در آنالیز مناطق پرچالش شهری به خود معطوف نماید .با وجود انتظار
مشارکت و برهمنهی مولفههای مختلف پراکنشی از ساختمان هایی با ارتفاعات مختلف ،سطح دیوار و سقف ساختمانها ،سطح زمین و یا تنه
درختان ،تکنیک توموسار با بهکارگیری مجموعه ای از تصاویر اخذشده در زوایای مختلف و آنالیز طیف سیگنالی هر یک از پیکسلهای تصاویر
در جهت دوبعدی رنج و آزیموت ،امکان بازیابی تابع بازپراکنش را در راستای ارتفاعی فراهم آوردهاست .در این پژوهش ،قابلیت روش نوین
غیرپارامتریک تخمین طیف سیگنالی در آنالیز بعد سوم ساختمان در مناطق شهری مورد بررسی قرار میگیرد .تخمینگر کارآمد پیشنهادی
ماکزیمم آنتروپی ،با جستجوی ضرایبی از مدل رگرسیون خودکار در راستای ماکزیممسازی آنتروپی سیگنال و همچنین تفکیک سطوح مختلف
نویز در تصاویر توانستهاست عملکرد مناسبی در بازسازی اطالعات سهبعدی از منطقه فراهم نماید .پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از
 11تصویر ماهواره تراسار  -ایکس در بررسی برج هزاره سوم شهر تهران با بلندای  128متر و مقایسه نتایج حاصل از آن در مقایسه با روشهای
تخمین طیفی کاپون و بیم فرمینگ ،نشان از عملکرد بهتر روش پیشنهادی در بازسازی ارتفاعی ساختمان ،پیوستگی پروفیل بازپراکنش و حذف
اثرات سایدلوبها داشته است.
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سامانههای رادار با روزنه مجازی )SAR(1بهعنوان یکی از
مهمترین سنجندههای سنجش از دوری ،از قابلیت اخذذ
داده در تمامی شبانهروز و تحت هر شذرایط آبوهذوایی
برخوردار میباشند ] .[1در سامانه فعال  ،SARسذیگنال-
هذذای بازگشذذتی از مشذذاهدات سذذطح زمذذین در صذذفحه
دوبعدی رنج 2و آزیموت تصویر مذیگردنذد ] .[1در ایذن
سامانه ،با افزایش پهنای باند طیذف فرکانسذی سذیگنال
رادار (بدون کاهش عرض پالس) میتوان قدرت تفکیک
مکانی در جهت رنج را در حد متر و حتی کذمتذر از آن
بهبود بخشید ] .[2این درحالی است کذه بهبذود قذدرت
تفکیک مکانی در راستای آزیمذوت بذا افذزایش مجذازی
طول آنتن و ترکیب همدوس اکوهای دریافتی از پدیده-
ها امکانپذیر خواهدبود ] .[2در سذامانه  ،SARسذیگنال-
های بازگشذتی از سذطح عذوارض بذهصذورت دادههذای
مختلط (مقادیر دامنه و فاز) در تصذاویر دوبعذدی ثبذت
میگردند .مقادیر دامنه بهعنوان معیاری از سیگنالهای
بذازپراکنشیافتذه از عذوارض سذذطح زمذین ،وابسذته بذذه
خصوصیات سنجنده ،هندسه تارگت و شذرایط فیزیکذی
آن بوده و این درحالی است که اطالعات فاز در سذامانه
همدوس  ،SARمذرتبط بذا فاصذله تارگذت تذا سذنجنده
(مسیر ارسال و دریافت موج) میباشد ].[3
در سالهای اخیر با وجود کاربرد وسیع تصاویر  SARدر
زمینههای گوناگونی هماننذد تهیذه نقشذه پوشذشهذای
گیاهی و جنگل ،پایش کاربری اراضی ،بررسذی رطوبذت
خاک ،اکتشافات معدنی و تهیه نقشذههذای شذهری ] 4و
 ،[0تکنیذک تذذداخلسذذنجی یذا اینترفرومتذذری ،3توجذذه
سنجش از دور راداری را به طیف گستردهای از زمینذه-
های مطالعاتی معطوف نموده که کاربرد آن را مذیتذوان
در سطح وسیعی از کشور مشذاهده نمذود ] .[6از نمونذه
کاربردهای این تکنیک میتوان بذه تهیذه مذدل رقذومی
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ارتفذاعی( 4)DEMاز منطقذه ،تخمذین جابذهجذاییهذای
سذذطح زمذذین ناشذذی از زلزلذذه و فعالیذذت آتشفشذذانی،
فرونشست ناشذی از اسذتخراج آب /نفذت و رانذشهذای
آهسته و کند سطح زمین اشاره نمود ].[0
تکنیکهای تداخلسنجی  SARبذا اسذتفاده از اخذتالف
فاز حداقل دو تصویر اخذشده از منطقه در زوایذای دیذد
مختلف میتوانند اطالعات دقیقی را از توپوگرافی سطح
زمین تهیه نمایند ] .[6فرض اساسی انواع تکنیذکهذای
مطرح در این زمینه ،وجود تنها یک پذراکنشگذر غالذب
در هر پیکسذل خواهذدبود ] .[6ایذن درحذالیاسذت کذه
پروفیل ارتفاعی پیچیده و تراکم باالی پذراکنشگرهذای
قوی در مناطق شهری (وجود ساختمان ،دیوارها و دیگر
عوارض ساخت دست بشر) ،ممکن است موجذب بذرهم-
نهی 0پاسخ چندین پراکنشگر مختلف در یک پیکسذل
گردد ] .[6الزم به ذکر است ایذن شذرایط ممکذن اسذت
مشکالتی را در تفسیر نتایج تصویر و حتی دشواریهایی
را در استخراج دقیق موقعیت و بازسازی ارتفاع عذوارض
ایجاد نماید ] .[3اخیرا با بهبذود قذدرت تفکیذک مکذانی
سنجنده آلمانی تراسار -ایکس ،6پدیذده بذرهمنهذی اثذر
خود را در پیکسلهای بیشتری نشذان داده و توانسذته
احتمذذال مشذذارکت پذذراکنشگرهذذای متفذذاوت در یذذک
پیکسل را باال برد ] .[6در تصاویر سذنجندههذای راداری
با قدرت تفکیک مکانی باال ،نسذبت سذیگنال بذه پذس-
زمینه و در نتیجه تعداد پراکنشگرهای قابذل تشذخی
در تصاویر نیز افزایش مییابد ] .[6این پراکنشگرها می-
توانند بر روی پشتبام (سقف) ،زمین اطراف سذاختمان
و یا نمای خارجی آن باشند ].[6
تکنیک  SARتوموگرافی 7اخذ دادههای یک سنجنده در
گذرهای مختلف بر منطقه و استفاده توامان از اطالعات
دامنه و فاز سیگنالهذای دریذافتی ،توانسذته پذراکنش-
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گرهای چندگانه با ارتفاعهای متفاوت را در هر پیکسذل
تفکیذذک نمایذذد ] 7و  .[8اهمیذذت و کذذاربرد وسذذیع ایذذن
تکنیک را میتوان در مناطقی با ساختار پیچیده همانند
مناطق شهری و جنگلی بیان نمود ] .[1این تکنیذک در
اصل با تمرکز چندین تصویر اخذشده با زوایای مختلذف
از یک منطقه ،امکان بازسازی تابع پذراکنش در ارتفذاع-
های مختلف و همچنین تفکیک و جداسازی پذراکنش-
گرها را در هر پیکسل امکانپذیر میسازد ].[1
کاربرد توموگرافی در  SARابتدا در سال  1114بهمنظور
رفع محدودیتهای تصذویربرداری در تصذاویر دوبعذدی
 SARمطذرح گردیذذد ] .[12نخسذتین مطالعذذات در ایذذن
زمینه تحت شرایط ایدهآل آزمایشگاهی و با اسذتفاده از
سامانههای هوابرد صذورت گرفذت ] 13و  .[14در دیگذر
پژوهش انجذام شذده ،ایذن تکنیذک در تصذاویر فدذابرد
اخذشده و بهمنظور بازیذابی پروفیذلهذای پراکنشذی در
جهت ارتفاع مورد ارزیابی قرارگرفت ] .[3بهطذورکلی در
تکنیک  ،TomoSARمتمرکزسازی 1در راستای ارتفذاعی
متفاوت از راسذتای آزیمذوت خواهذدبود .توزیذع مکذانی
پراکنده و غیریکنواخت از دادههای اخذشده و همچنین
محدودیت در تعداد اکوهای دریافتی ،منجذر بذه سذطح
قابلتوجهی از ابهام در شبکه ارتفاعی میگردد ].[3
در پژوهشی انجامشده در سذال  ،2881روش کالسذیک
فوریهمبنا با هدف تمرکذز دادههذا در راسذتای ارتفذاعی
ارائه گردید ] .[3نتایج حاصل از این پژوهش در تصذاویر
فدابرد مورد اسذتفاده ،نشذان از دسذتیذابی بذه قذدرت
تفکیک ضعیفی در راستای ارتفاعی داشذتهاسذت ] .[3از
اینرو با هدف بهبود تمرکز دادهها در راستای ارتفاعی و
بازسازی دقیق ارتفذاع منطقذه ،تکنیذک  TomoSARدر
دیگر پژوهشها بهعنوان یک مسئله تخمین طیفی مورد
توجه قرار گرفته و توانسته زمینه ارائه انذواع روشهذای
آنالیز طیفی را فراهم آورد ] .[18انذواع تخمذینگرهذای
مطرح طیفی با دستیابی به پروفیل بازپراکنش 2در هذر
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پیکسل ،قادر به تعیین تعداد پراکنشگرها و هذمچنذین
تعیین شدت انذرژی بازگشذتی در ارتفذاعهذای مختلذف
خواهندبود ].[11
براساس دیدگاهی مطرح در این زمینه ،مذیتذوان انذواع
تکنیکهای  TomoSARرا در دو دسته روشهای تذک-
منظری 3و چنذدمنظری 4تقسذیمبنذدی نمذود ] .[17در
روشهذذای تذذکمنظذذری ،پذذس از ایجذذاد مجموعذذهای از
تصاویر اخذ شده در زوایذای دیذد مختلذف ،هذر یذک از
پیکسلها در این مجموعه تصاویر بذهصذورت مجذزا در-
نظرگرفتهشده و همبستگی میذان پیکسذلهذای مجذاور
موردبررسی قرار نخواهدگرفت ] .[17این در حالیاسذت
که مبنای روشهای چنذدمنظری براسذاس تخمینذی از
ماتریس کواریانس دادهها بنا گردیده و با محاسذبه ایذن
ماتریس ،در واقع یک میانگینگیری کلی از پیکسلهای
مجاور انجام میگیرد ] .[17از متداولترین تکنیکهذای
حوزه تکمنظری میتوان به تخمین طیفی بیمفرمینگ
( 0)BFو از روشهای مطرح در رویکرد چندمنظری بذه
تخمینگر طیفی کاپون 6اشاره نمود.
از دیدگاهی دیگر انواع روشهای تخمین طیفی را مذی-
توان در سه رویکرد سنجش فشذرده( 16] 7)CSو ،[22
پارامتریک ] [23و غیرپارامتریک ] 24و  [20تقسذیم-
بندی نمود .بررسیها نشان دادهاست عملکرد هر یک از
روشهذذای آنذذالیز طیفذذی ،وابسذذته بذذه ماهیذذت پاسذذخ
پراکنشی عوارض در منطقذه خواهذدبود ] .[10عملکذرد
تکنیکهایی با رویکرد سنجش فشرده ،کامال تحت تاثیر
پارامترهذذای انتخذذابی توسذذط کذذاربر مذذیباشذذند .در
کاربردهای عملی ،انتخاب مناسبترین این پارامترها در
یک روند تکراری و زمانبر صورت میپذذیرد ] .[16هذم-
چنین نیاز اساسی مطرح در دسته روشهای پارامتریک،
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ارتفاع ساختمانها به تفدیل شرح داده میشوند.

دانش اولیه در تعیذین تعذداد پذراکنشگرهذا و تخمذین
پارامترهای مدل آماری پیشفرض مذیباشذد .مطالعذات
پیشین نشان دادهاند تنها در صورت پیروی کامذل داده-
ها از مدلهای آماری پیشفرض ،میتوان دستیابی بذه
نتذذایج مناسذذب آنذذالیز طیفذذی در دسذذته روشهذذای
پارامتریذذک را انتظذذار داشذذت .امذذروزه تخمذذینگرهذذای
پارامتریک با زمان بذاالی محاسذباتی در پذردازشهذای
عملیاتی پیشنهاد نمیگردند .این در حالیاسذت کذه در
ایده اصلی روشهای غیرپارامتریذک ،هذی گونذه فرضذی
بذذرای ویژگذذیهذذای آمذذاری سذذیگنالهذذای دریذذافتی
درنظرگرفتهنشده و تعداد پراکنشگرها و موقعیت آنهذا
مستقیما از طریق دادهها تخمین زده مذیشذود ] .[18از
اینرو در دهههای اخیر استفاده از انذواع الگذوریتمهذای
تخمین طیفی غیرپارامتریک در بسذیاری از موضذوعات
کذذاربردی مذذورد توجذذه قرارگرفتذذهاسذذت ] 20 ،24 ،18و
.[26با وجود انواع محدودیتهای ذکرشده ،هدف از ایذن
پژوهش ،ارائه یک روش نوین و کذارای تخمذین طیفذی
غیرپارامتریک در توموگرافی دادههای  SARبا استفاده از
تصاویر تراسار -ایکس در مد استیریپمپ 1خواهدبود .با
وجود قدرت تفکیک مکانی پایینتر مد استیریپمپ در
مقایسه با مد اسپاتالیت 2و بهکارگیری این تصذاویر در
تفسیر مناطق پیچیده شهری ،تخمینگر غیرپارامتریذک
پیشنهادی از ویژگذیهذایی هماننذد عذدم وابسذتگی بذه
فرضهای آماری و دانش اولیه ،ماکزیممسازی آنتروپذی
سیگنال و مینیممنمودن خطذای موردانتظذار برخذوردار
میباشد .این ویژگیها منجر به توانایی قابلتوجذه روش
پیشنهادی در تفکیک سطوح مختلف نویز تصاویر ،حفظ
پیوستگی پروفیل بذازپراکنش و بهبذود تخمذین ارتفذاع
ساختمانهای شهری میگردد.

 -1-2دادههای مورد استفاده
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 -2مواد و روش
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بهمنظور ارزیابی عملکرد الگذوریتم پیشذنهادی ،تصذاویر
سنجنده راداری تراسار -ایکس ،اخذشده از منطقهای در
شهر تهران ،بهعنذوان منطقذه مطالعذاتی درنظذر گرفتذه
شدهاست .در این پژوهش 11 ،تصویر تراسار -ایکس در
بازه زمانی سال  2813-2812با طول مذوج معذادل 3/1
سانتیمتر ،پالریزاسیون افقی – افقی( 3)HHو محذدوده
زاویه فرود بین  28-24درجه در راستای ارائه یک روش
تخمین طیفی  TomoSARمورد استفاده قرارگرفتذهانذد.
تاریخ اخذ تصاویر تراسار -ایکس و مولفذه خذط مبنذای
عمودی هر یک از آنها در جذدول ( )1مشذخ شذده-
است .امروزه بهمنظذور بررسذی تکنیذک تومذوگرافی در
مناطق شهری ،به تصاویر ماهوارهای تراسار -ایکس ،بذه-
عنوان یکی از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال ،توجذه
بسیاری میگردد .قدرت تفکیک مکانی این سنجنده در
جهت رنج و آزیموت بهترتیب برابر  1/2و  3/3متر و اخذ
دادهها در مد استیریپمپ صورت گرفتهاست .شکل()1
میانگینی از دامنههای  11تصویر تراسار -ایکس و هذم-
چنین تصویری از ساختمان موردنظر در بینذگمذپ 4را
نشان میدهد .ساختمان انتخابی ،متعلق به بذرج هذزاره
سوم یا برج میلینیذوم واقذع در خیابذان شذیخ بهذایی و
نزدیک به برج بینالمللی تهران بوده که بلنذدای آن بذه
 128متر میرسذد .ارتفذاع سذاختمان مذوردنظر توسذط
انجمن ساختمانهذای بلنذد و زیسذتگذاههذای شذهری
( 0)CTBUHو براساس استانداردهای بینالمللی انذدازه-
گیری و تعریف ساختمانهای بلند تعیین گردیدهاسذت.
این برج بهعنوان بزرگترین برج مسذکونی _ تجذاری در
ایران شناخته میشود.

در این بخش ،تصاویر مورد اسذتفاده و هذمچنذین روش
پیشنهادی توموگرافی دادههای  SARبهمنظذور تخمذین
Stripmap

1

Bing Map

4
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2

The Council on Tall Buildings and Urban Habitat

0
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شكل ( :1الف) میانگین  11تصویر تراسار -ایكس( ،ب) تصویری از بینگمپ شامل ساختمان موردنظر
جدول :1تاریخ اخذ تصاویر و مولفههای خطمبنای عمودی
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بهعلت تنذوع توزیذع ارتفذاعی سذاختمانهذا در منذاطق
شهری و تاثیر مستقیم آن در همدوسذی بذین تصذاویر،
آنالیز دادههای  SARاز پیچیدگیهای خاصی برخذوردار
میباشد ] .[11از دیدگاه هندسذی ،پدیذده وارونگذی 1در
این منذاطق ،موجبذات بذرهمنهذی مولفذههذای مختلذف

پراکنشی را فراهم ساختهاست ] .[28حال با اسذتفاده از
باند ایکس در مناطق شذهری و بهبذود قذدرت تفکیذک
مکانی انواع سنجندههای  ،SARدستهبندی سذاختارهای
بازپراکنش از سذطوح را مذیتذوان در مذوارد زیذر بیذان
نمود ]:[8
2
 )1پراکنش ضعیف پراکنده از سطوح صاف افقی و

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.1.2

مولفه عمودی خطمبنا (متر)

تاریخ اخذ تصاویر
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یا عمودی (جادهها و دیوار ساختمانهذا) .پذراکنش-
های صورتگرفته در این مذوارد از قذدرت تفکیذک
ارتفاعی بسیار کوچکتر بوده و از اینرو این سذطوح
همانند پراکنشگرهای مجزا در جهت ارتفذاع عمذل
مینمایند.
2
1
 )2بازگشذذتهذذای دوسذذطحی  ،سذذهوجهذذی و یذذا
بازگشتهای قوی از سذاختارهای متالیذک .ایذنهذا
همان نقاط مورداستفاده در تکنیک تذداخلسذنجی
پراکنشگر دائمی ( 3)PSIبوده و مشارکت سیگنالی
غالبی دارند .در تصذاویر بذا قذدرت تفکیذک مکذانی
باالی  ،SARتراکم این نقاط بسیار باال میباشد.
 )3بازگشتهایی از پراکنشگرهای حجمی هماننذد
پوششهایگیاهی .در این حالذت بذا مجموعذهای از
پراکنشگرها مواجه بوده که با وجود فاصله زمانی و
عدم همبستگی ،پاسخ آنها همانند نویز عمل مذی-
کند.
با وجود ارائه بسذیاری از تکنیذکهذای تذداخلسذنجی،
تقریبا تمامی روشها تنها از اطالعات فاز سذیگنالهذای
بازگشتی استفاده نموده و فرض آنها مبنذی بذر وجذود
یک پراکنش غالب در هر پیکسل میباشد ] .[7حال آن-
که با درنظرگرفتن این فرض ،تنها یکذی از بذازپراکنش-
کنندهها 4در پیکسل بازسازی و تعیین موقعیت شذده و
اطالعات مذرتبط بذا مشذارکتهذای غیرغالذب از دسذت
خواهندرفت ] .[4این در صذورتی اسذت کذه در منذاطق
شذذهری بذذا تذذراکم بذذاالی پذذراکنشگرهذذا (متشذذکل از
ساختمان ،دیوار و دیگر ساختارهای ساخت دست بشر)،
این فرض از تشخی برخی پراکنشگرها جلوگیری به-
عمل آورده و دقت بازسذازی را تحذت تذاثیر قذرار مذی-
دهد ].[6
امروزه تکنیک  TomoSARبا بسط اصول روزنه مجذازی

Scatterers

تابع ) f (x, rنیز بهمنظور متمرکزسازی تابع پخش نقطه-
ای ( 0)PSFدوبعدی مورد استفاده قرارگرفتذه کذه مذی-
توان آن را با رابطه ( )2بیان نمود:
رابطه()2

r
x
) ()sin c
r
x

(f (x, r)  sin c

 xو  rدر رابطه ( )2بهترتیب مفهوم قدرت تفکیک
مکانی در جهت آزیموت و رنج را خواهندداشت .با توجه
به شکل ( )2و بهکارگیری تقریب فرنل ،6فاصله مطرح
شده در رابطه ( )1برابر است با رابطه (:)3
رابطه()3
(s  b n ) 2
) 2(r  b n

R n (r,s)  (r  b n ) 2  (s  b  n ) 2  r  b n 

حال با بسط روابط به چندین پراکنشگر و انتگرال-
گیری از روابط ،انرژی دریافتی از تمامی پراکنشگرها
در سنجنده  nطبق رابطه( )4بدست میآید.

3

Point Spread Function

0

4

Fresnel Approximation

6

00
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Persistent Scatterer Interferometry

4
)R n (r,s)]**f (x, r
رابطه()1

در رابطه( ** ،)1بیانگر عملگر کانولوشن  ،طول موج و
(x, r,s).exp[ j
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Trihedral

2

این شکل بردار  sبیانگر راسذتای ارتفذاعی r ،نمایذانگذر
فاصله سنجنده تذا هذدف و دو پذارامتر )  (b n , bnنیذز
موقعیت نسبی سنسور nام نسبت به سنسور پایذه مذی-
باشد ].[8
بذرای پذراکنشگذر  Pدر موقعیذت ) ، (x, r, sبذا فاصذله
) R n (r,sتذذا سذذنجنده  nو شذذدت بازتذذابی )، (x, r,s
انرژی دریافتی در سنجنده  nاز پراکنشگذر  Pبرابذر بذا
رابطه ( )1خواهدبود:

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.3.25

Dihedral

1

در بعد سوم (جهت عمود بر رنذج و آزیمذوت) و تمرکذز
چندین تصویر اخذشده با زوایای مختلف از یک منطقه،
امکان بازسازی تابع پراکنش در جهت ارتفاعی ،تفکیذک
پراکنشگرها در هر پیکسل و تصویرسازی سهبعذدی در
مناطق شهری را فراهم آوردهاسذت .شذکل ( )2هندسذه
اخذ داده در تکنیک  TomoSARرا نشذان مذیدهذد .در
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مهرنوش امای و همکارا

رابطه()4

4
R n (r,s)] n=1,...,N


y n (x , r)   dx dr f (x   x, r  r)  ds (x, r,s). exp[ j
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در رابطه( f (x   x, r  r) ،)4بذهمنظذور متمرکزسذازی
تابع  PSFمورد استفاده قرارمیگیرد .در یک پراکنشگر
با موقعیت ) ، (x, r, sپارامترهذای ) (x, r,sو )R n (r,s
بهترتیب بیانگر شدت بازتابی و فاصذله تذا سذنجنده nام
میباشند .رابطه ( )4ارتباط اساسی میان سذیگنالهذای
دریافتی از چندین سنجنده و مقذادیر مخذتلط پروفیذل
بازتاب را بیان مینماید .در ادامه بذهمنظذور سذادگی در
روابط ،تابع دوبعذدی پخذش نقطذهای بذا تذابع دیذراک1
دوبعدی تقریب زده شده و مسذئله تخمذین سذهبعذدی
تبدیل به مسئله یک بعدی در راستای ارتفاعی ( )sمی-
گردد .از اینرو پس از سذادهسذازی در روابذط ( )0و ()6
خواهیم داشت:
رابطه()0
)f (x   x, r  r)  (x   x)(r  r

با جایگذاری رابطه ( )3در ( )6میتوان به وجود یک
ترم درجه دو در قسمت فاز رابطه ( )6پیبرد .این
اعوجاج را میتوان با ضرب سیگنال دریافتی در فاکتور
فاز متناظر با اکو بازگشتی از هدف در راستای مرکز
ارتفاعی )  (P0جبران نمود .پس از حذف این اثر از ، y n
سیگنال دریافتی  g nرا میتوان با رابطه ( )7تعریف
نمود:
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شكل  :2هندسه اخذ داده در تكنیک TomoSAR

رابطه()6
4
R n (s)]ds
r

(x, r,s) exp[j

smax

y n (x, r)  

 smax

01
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Dirac Function
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smax
4
4
R n (0)]    (s) exp[-j (R n (s)  R n (0)]ds
 smax



رابطه()7

g n  y n exp[+j

که
(s  b  n ) 2
(b  n ) 2
 ( r0  b n 
)
2 r0  b n
2 r0  b n

رابطه()8

R n (s)  R n (0)  r0  b n 
bn
s2

s
r0  b n
2 r0  b n

4
s
4 b  n s
].exp[j
]ds
)  2(r  b n
 rb n

رابطه()1
با وجود اهمیت ویژگی فاز سیگنال ،الزم است اثر تذرم
درجه دو موجود در رابطه ( )1را با عملیات پسپردازش
حذف نمذود .حذال در مجموعذهای از تصذاویر دوبعذدی
 ،SARمقذذدار مخذذتلط هذذر پیکسذذل در  Nتصذذویر SAR
بیذذانگر تجمیعذذی از سذذیگنالهذذای بذذازپراکنشیافتذذه در
راستای ارتفاعی درنظرگرفتهشده که مذیتذوان آن را بذا
روابط ( )18و ( )11بیان نمود ]:[8
رابطه()18
 smax

رابطه()11

n 

 g1   G11 . . . G1L    (s1 ) 
  
 

.  .
  . 
.   .
 .  . 
  
 

.  .
  . 
 g   G . . . G    (s ) 
NL 
 n   N1
 L 

06

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.3.25

رابطه()14
بهطورکلی هذدف از حذل مسذئله  ،TomoSARتخمذین
پارامترهای پراکنش هر پیکسل همانند تعداد پذراکنش-
گرهذذا ،ارتفذذاع آنهذذا و بازیذذابی پروفیذذل بذذازپراکنش
خواهدبود .حال آنکه تکنیک توموگرافی دادههای SAR
را مذذیتذذوان بذذهعنذذوان یذذک مسذذئله تخمذذین طیفذذی
درنظرگرفته و با آنالیز طیفذی مجموعذهای از  Nتصذویر
اخذشده از منطقه ،پارامترهای موردنظر در هر پیکسذل
را تعیین نمود .با وجود مزیتهای ذکرشده از روشهای
غیرپارامتریک ،ارائه یک روش نذوین و کذارای پذردازش
سیگنال در این پژوهش توانستهاست در صذورت وجذود
انواع نویزها در مشاهدات نیذز نتذایج قابذل اعتمذادی را
بازیابی نماید .شکل ( )3روند کلی الگذوریتم پیشذنهادی
در توموگرافی دادههای  SARرا نشان میدهد.

در رابطه ( [sm a x,s m a]، x)18بازه ارتفاعی در
بازسازی  n ،فرکانس مکانی در راستای ارتفاع و ) (s
نیز شدت بازتاب در راستای بازه ارتفاعی موردنظر می-
باشد .در صورت نمونهبرداری بازه ]  [smax , smaxبه L
نمونه در راستای ارتفاعی ،رابطه ذکرشده در باال را می-
توان به شکل رابطه ( )12بیان نمود:

رابطه()12

در رابطه( sl (l  1,..., L) ،)12موقعیت ارتفاعی نمونه-
برداریشده  (sl ) ،بازتاب در موقعیت ارتفاعی  s lو 
بیانگر ترم نویز بوده که در صورت پیشپردازش صحیح،
میتوان از این ترم صرفنظر نمود .الزم به ذکر است هر
یک از المانهای  Gبا ابعاد  N×Lرا میتوان با
رابطه( )13تعیین نمود:
رابطه()13
) Gnl  exp( j2 n sl
بدینترتیب میتوان رابطه ( )12را به فرم رابطه ()14
سادهسازی نمود:
g  G .  +

که
2b n
2b
 n
) (r  b n
r

 smax
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n=1,...,N

2 b n
]ds  g()  n
 rb n

 (s) [j2

smax

gn  

 (s) exp[-j

smax

gn  
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با جایگذاری روابط باال ،در رابطه ( )1خواهیم داشت:
2
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مهرنوش امای و همکارا

اساس تکنیک پیشنهادی مذاکزیمم آنتروپذی بذهعنذوان
بهبودیافتهای از روش تخمین طیفی بیمفرمینذگ و بذر
مبنای برونیابی مذاتریس کواریذانس حاصذل از تصذاویر
 SARارائه گردیدهاست .برونیابی در این روش از طریق
ماکزیممسازی آنتروپی سیگنال و بذا جسذتجو در میذان
ضرایب مدل رگرسیون خودکذار ( 1)ARبذهدسذت مذی-
یابد ] .[21این ماکزیممسازی منجر بذه کذاهش خطذای
مورد انتظار گردیده که مذیتذوان آن را بذه فذرم روابذط
( )10و ( )16بیان نمود:
رابطه()10
رابطه()16



بازتابی بهدست آمذده را مذیتذوان بذه فذرم رابطذه()18
تعیین نمود:
رابطه()18

ماتریس کواریانس  R̂ gg 1میباشد.
 -3نتایج و بحث

R̂ gg 

الزم به ذکر اسذت عملگذر  (.) Hدر رابطذه بذاال مفهذوم
ترانهاده مزدوج 2را داشذتهاسذت .مشذروط بذه برقذراری
شرط  G H e1  1برای اولین ضذریب مذدل رگرسذیون
خودکار و بهکارگیری روش بهینهسازی ضرایب الگرانژ،3
در رابطه ( )17خواهیم داشت:
رابطه()17

gg 1

a

1

در رابطه( a  [a1 ,a2 ,...,a N ] ،)17و  e1بهترتیب بیذانگر
ضرایب مدل رگرسیون خودکار و اولین ستون مذاتریس
همانی  Iبا ابعاد  N×Nخواهندبود .در ادامذه نیذز طیذف
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مطابق با فلوچارت رسم شده در شکل ( ،)3پس از اخذذ
 Nتصویر دوبعدی  ،SARالزم است پذیشپذردازشهذای
الزم بر ایذن تصذاویر اعمذال گردنذد .در مرحلذه پذیش-
پردازش از این پژوهش ،ابتدا  11تصویر اخذشده به یک
تصویر مبنا ثبذت هندسذی 4شذده و پذس از حذذف فذاز
زمذذین مسذذطح 0و اتمسذذفری ،پذذردازش تومذذوگرافی بذذا
استفاده از تخمینگذر طیفذی پیشذنهادی بذر دادههذای
پیشپردازش شده انجام میگیرد .تمامی پیادهسذازیهذا
در این مقالذه در محذیط برنامذهنویسذی متلذب صذورت
گرفتهاست.
هندسذه پهلذونگر اخذذ داده در سذنجندههذذای راداری و
ارتفاع بلند برج هزاره سوم در منطقه مطالعاتی ،موجذب
گردیده پدیده وارونگی خود را بذا شذدت بذیشتذری در
پیکسلهای متعلق به این ساختمان در شکل (-1الذف)
نشان دهد .فاصذله یکسذان سذنجنده از نقذاط ارتفذاعی
متفاوت در نمای ساختمان موردنظر و همچنذین زمذین
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مسطح در اطراف ساختمان ،موجب همپوشانی سیگنال-
های دریافتی از نقذاط مختلذف منطقذه و شذکلگیذری
چندین پراکنشگر در هر پیکسل گردیدهاست .از اینرو
نیاز به ارائه یک روش تخمین طیفی قوی و کارآمذد در
تفکیک پراکنشگرهای ممکن در پیکسذلهذای تصذویر
 SARبیش از پیش افزایش یافتهاست.
در این پژوهش ،عملکرد الگوریتم پیشذنهادی مذاکزیمم
آنتروپی با دو روش متداول تخمین طیفی کاپون و بیم-
فرمینگ مقایسذه و مذورد ارزیذابی قرارگرفتذهاسذت .در
شذذکل (-4ب-4 ،ج و -4د) مذذیتذذوان نتذذایج تومذذوگرام
آزیموت – ارتفاع حاصل از روشهای فوق را در راستای
خط قرمز ترسیم شده در شکل (-4الف) مشاهده نمذود.
براساس رابطه ابهام ارتفاعی در ایذن پیذادهسذازی ،بذازه
ارتفاعی موردنظر بهمنظور بازیابی ارتفاع ،بازه ][128-8
متر درنظرگرفتهشدهاست.
نتایج توموگرام شذکل (-4ب) حذاکی از آن اسذت روش
تخمذذین طیفذذی کذذاپون نتوانسذذته نتیجذذه مناسذذبی در
تفکیک پراکنشگرها در هر پیکسل و بازیابی ارتفاع برج
مطالعاتی نشان دهد .همانگونه که در ابتدای تومذوگرام
شکل (-4ب) میتوان مشاهده نمود ارتفذاع بذرج هذزاره
سوم توسط روش کاپون برابر با  112متذر تخمذین زده
شده و این در حالی است که واقعیت زمینذی ایذن بذرج
برابر با  128متر برآورد گردیدهاسذت .در ایذن شذکل بذا
افزایش شماره پیکسلهذا در جهذت آزیمذوت و نزدیذک
شدن به پایین برج ،شاهد از بذین رفذتن رونذد کاهشذی
ارتفاع از پیکسل شماره  118به بعد خذواهیمبذود .هذم-
چنین با وجذود شذدت وارونگذی در منطقذه مطالعذاتی،
اثرات نویز و ناپیوستگیهذا در تومذوگرام رسذم شذده از
روش کذذاپون را هذذمچنذذان مذذیتذذوان در شذذکل (-4ب)
مشاهده نمود.
در دیگر روش پیادهسذازی شذده بذیمفرمینذگ ،ارتفذاع
تخمینی  116متر از برج میلینیوم در ابتدای تومذوگرام
شکل (-4ج) نشذان دادهشذدهاسذت .بذا وجذود نزدیکذی
ارتفاع تخمینی حاصل از ایذن روش بذا واقعیذت زمینذی
آن ،بهعلت قرارگیری این روش در دسذته تکنیذکهذای

تکمنظری  ،TomoSARشاهد تاثیرگذاری عوامل ایجذاد
نویز بر نتایج بهدستآمده از توموگرام خذواهیم بذود .بذا
توجه به این شکل میتوان از بذینرفذتن رونذد کاهشذی
ارتفاع ساختمان را از پیکسل شماره  18به بعد بهوضوح
مشاهدهنمود.
این درحالی است که روش ماکزیمم آنتروپی با مینیمم-
نمذذودن خطذذای موردانتظذذار از تعیذذین ضذذرایب مذذدل
رگرسیون خودکار ،ماکزیممسذازی آنتروپذی سذیگنال و
قابلیت تفکیک نویز در سطوح مختلذف ،توانسذته نتذایج
تخمذین ارتفذذاع بذذرج را بذذهمیذذزان قابذذلتذذوجهی بهبذذود
بخشیده و پیوستگی را در راستای توموگرام شذکل (-4
د) نشان دهد .تخمین ارتفاع صورتگرفته توسذط روش
پیشنهادی ماکزیمم آنتروپی در شکل (-4د) نشان مذی-
دهد که با افزایش شماره پیکسلها در راستای آزیمذوت
و نزدیکی به پایین برج ،بهتدریج در یک رونذد نزولذی از
ارتفاع ساختمان کاسته شدهاست .این روش پیشنهادی،
ارتفاع برج میلینیوم را برابر با  118متذر تخمذین زده و
نتایج حاکی از آن است که ارتفاع حاصل از این تکنیک
در مقایسه بذا دیگذر روشهذای پیذادهسذازی شذده ،بذه
بلندای برج در واقعیت زمینی نزدیکتر میباشد.
بذذهمنظذذور نمذذایش توانذذایی در تفکیذذک و جداسذذازی
پذذراکنشگرهذذا در هذذر پیکسذذل ،عملکذذرد تخمذذینگذذر
پیشنهادی ماکزیمم آنتروپی بذا دو روش غیرپارامتریذک
کاپون و بیمفرمینگ مورد مقایسه قرارگرفته کذه نتذایج
حاصل را میتوان در پروفیذلهذای شذکل ( )0مشذاهده
نمود .پروفیلهای ارتفاعی ترسیمی در شکل ( )0متعلق
به نقطه انتخابی  P1در شذکل (-4الذف) مذیباشذند .در
واقعیذذت زمینذذی ،بذذا قرارگیذذری نقطذذه  P1در خذذارج از
محدوده سذاختمان انتخذابی ،انتظذار وجذود تنهذا یذک
پراکنشگر غالب در نزدیکی زمذین را خذواهیم داشذت.
حال در این پذژوهش نیذز بذا پیذادهسذازی تخمذینگذر
پیشنهادی ماکزیمم آنتروپی در شکل (-0ج) ،بیشترین
میزان بازپراکنش را میتوان در ارتفاعی نزدیک به صذفر
مشاهده نمود .با توجه به پروفیلهای رسمشده از نقطذه
انتخابی  P1با دو تکنیک کاپون و بیمفرمینگ در شذکل
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مهرنوش امای و همکارا

تخمینگذر پیشذنهادی توانسذته در حذذف سذایدلوبهذذا
عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد.

(-0الف و -0ب) ،بهوضوح میتوان اثرات سایدلوبهذا را
در نتذذایج مشذذاهده نمذذود و ایذذن در حذذالی اسذذت کذذه
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تشكر و قدردانی
نویسندگان این مقاله بر خود الزم میداننذد از حمایذت-
های مذالی صذندوق حمایذت از پژوهشذگران و فنذاوران
کشور و همچنین آژانس فدایی اروپا ( )ESAبذهمنظذور
دراختیارقراردادن تصاویر تراسار  -ایکس کمال تشذکر و
قدردانی را نمایند.
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هدف از این پژوهش ،ارائه یک تخمینگذر نذوین طیفذی
در تعیین ارتفاع سذاختمانهذای شذهری بذا اسذتفاده از
تکنیذذک  TomoSARمذذیباشذذد .روش پیشذذنهادی بذذا
استفاده از تصاویر ماهواره فدابرد تراسار -ایکس در مذد
استیریپمذپ توانسذتهاسذت مشذکل بذرهمنهذی پاسذخ
چندین پراکنشگر مختلف در یک پیکسل را بذهعنذوان
اساسیترین محدودیت مطرح در مناطق شهری برطرف
نماید .در مقایسه بذا دیگذر روشهذای تخمذین طیفذی،
روش غیرپارامتریذذک مذذاکزیمم آنتروپذذی بذذا اسذذتفاده از
برونیابی ماتریس کواریانس مجموعه تصاویر اخذ شذده،
جستجو در ضرایب مدل رگرسذیون خودکذار و تفکیذک
سطوح مختلف نویز در تصاویر ،توانسته نتایج بذهدسذت
آمده از تخمین ارتفاع را بهمیذزان قابذلتذوجهی بهبذود

در ایذذن روش ،انتخذذاب سذذتون jام از مذذاتریس  jتذذاثیر
قابلتوجهی در نتایج بهدست آمذده در روش ارائذهشذده
خواهد داشت .از اینرو بهعنذوان پیشذنهاد در مطالعذات
آتی ،ارائه یک روش اتوماتیک در انتخاب ستون بهینه از
معکوس ماتریس کواریذانس مذیتوانذد مذورد بررسذی و
ارزیابی قرارگیرد.
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Abstract

Nowadays, the TomoSAR technique has been able to overcome the limitations of radar interferometry
techniques in separating multiple scatterers of pixels by extending the principles of virtual aperture in the
elevation direction and it has received a lot of attention in the analysis of the challenging urban areas. Despite
the expectation of the cooperation of the different scattering components of buildings with different heights,
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wall and ceiling levels, ground, or tree trunks, the TomoSAR technique enables the retrieval of reflectivity
function along elevation direction by applying a stack of images taken from different angles and analyzing the
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signal spectrum of all the image pixels in the two dimensional direction of Range and Azimoth. In this
research, the capability of a new non-parametric method of signal spectrum estimation in the analysis of the
third dimension of buildings in urban areas is investigated. By searching for coefficients of the automatic
regression model in order to maximize the signal entropy and also separating the different noise levels, the
proposed efficient estimator of the maximum entropy has been able to provide good performance in
reconstructing three-dimensional information from the urban area. The implementation of the proposed
algorithm by using 19 TerraSAR-X satellite images in the study of the third-millennium tower in Tehran with a
height of 120 meters and comparing its results with Capon and Beamforming spectral estimation methods,
indicates better performance of the proposed method in height reconstruction, the continuity of the reflectivity
profile and the elimination of the effects of the side lobes.
Key words: Tomography Technique, Spectral Estimation Analysis, TerraSAR-X Images, Urban Area.
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