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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۹

روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادارﻫﺎی دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
در ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ
۲

ﻣﺮﯾﻢ اﻣﯿﺮﻣﺰﻟﻘﺎﻧﯽ ۱و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادارﻫﺎی دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ) SAR (Synthetic Aperture Radarﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارﻧﺪ .اﻣـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﻮﯾﺰ
ﺿﺮب ﺷﻮﻧﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای ﭘﺮدازش اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای از ﮔﺎمﻫﺎی ﺿﺮوری ﭘﺮدازش
ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روش ﺑﯿﺰﯾﻦ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARدر ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ اراﺋﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺗﻮام اﺳﺖ.
در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،اﺑﺘﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARاﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺮﻣﺎل ) NIG (Normal Inverse Gaussianﺗﻮاﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ دﻗـﺖ ﻣﺪﻟﺴـﺎزی
آﻣﺎری و وﺟﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ،در ﻣﺪل آﻣﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ درون ﯾﮏ زﯾﺮ ﺑﺎﻧـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪه و ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ،SARﺗﺨﻤـﯿﻦﮔـﺮ ﺑﯿـﺰﯾﻦ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺧﻄـﺎی
ﻣﺮﺑﻌـﺎت ) MMSE (Minimum Mean Square Errorﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣـﯽﮔـﺮدد .ﻧﺘـﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸـﺎت روی
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARواﻗﻌﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادارﻫﺎی دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ،ﻣﺪﻟﺴﺎزی آﻣﺎری ﺗﻮام ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ،ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای

۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
از وﯾﮋﮔــﯽﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺑــﺮداری  ، SARﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑـﺮداری از ﻣﻨـﺎﻃﻖ وﺳـﯿﻊ زﻣـﯿﻦ ﺑـﺎ رزوﻟﻮﺷـﻦ ﺑـﺎﻻ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۹۷درﯾﺎﻓﺖ ،در ﻣﺎه آذر ﺳـﺎل ۹۸ﺑـﺎزﻧﮕﺮی و
در دیﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
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ﺳــﺎﻋﺎت ﺷــﺒﺎﻧﻪ روز و در ﻫــﺮ ﺷــﺮاﯾﻂ آب و ﻫــﻮاﯾﯽ اﺳــﺖ .ﺗﺼــﻮﯾﺮ
ﺑــﺮداری  SARدر زﻣﯿﻨــﻪ ﻫــﺎﯾﯽ ﻣﺜــﻞ اﻗﯿــﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳــﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت
اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﯾﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد ] .[۱ﭘﺪﯾـﺪه ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻣﺘﻨﺎع در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ،وﺟﻮد ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑـﻪ ای در
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺰی ﺿﺮب ﺷﻮﻧﺪه ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﮐﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺣـﺬف ﻧـﻮﯾﺰ ﻟﮑـﻪ ای از ﮔـﺎم ﻫـﺎی
اوﻟﯿﻪ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﭘﺮدازش اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ اﺳـﺖ .روش ﻫـﺎی
ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﮐﻠـﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ]:[۲
دﺳﺘﻪ اول روش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﺻـﻮرت ﻣـﯽ
ﮔﯿﺮد و ﭘﺮدازش ﭼﻨﺪﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾـﻦ روشﻫـﺎ ،ﯾـﮏ
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ﺗﺼــﻮﯾﺮ  SARاز ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ  Lﻧﮕــﺎه اﯾﺠــﺎد ﻣــﯽ ﮔــﺮدد .در ﭘــﺮدازش
ﭼﻨﺪﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر  Lﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد
Multi-look 1

۹۴

روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪای ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادارﻫﺎی دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ

رزوﻟﻮﺷﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در دﺳﺘﻪ دوم از روشﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒـﺖ

ﻃﻮل ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو روشﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ،روی آن ﻓﯿﻠﺘﺮی اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧـﻮﯾﺰ ﻟﮑـﻪای ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ-

ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ

ﯾﺎﺑﺪ .در روشﻫﺎی دﺳﺘﻪ دوم ،رزوﻟﻮﺷﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد،

را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ .در ] [۲واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺑﺎ

و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ روشﻫﺎی دﺳﺘﻪ اول ارﺟﺤﯿﺖ دارﻧﺪ .در ﮐـﺎرﻫـﺎی

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺎرﮐﻮف ﻣﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ][۸

اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﻮﯾﺰ ﻟﮑـﻪ ای در ﺣـﻮزه ﻣﮑـﺎن اراﺋـﻪ

ﻣﺪﻟﺴﺎزی آﻣﺎری ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ و اﻋﻤﺎل واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ

ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﻓﯿﻠﺘـﺮ ]Frost [۴] ،Lee [۳

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﮔﺎرچ دوﺑﻌﺪی  2D-GARCHاراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

و ] Kuan [۵را ﻧﺎم ﺑـﺮد .اﯾـﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫـﺎ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی آﻣـﺎری

در ] [۱۶ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮﺷﯽ دو ﻣﺘﻐﯿﺮه ] [۱۷ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺿﺮاﯾﺐ

ﻣﺤﻠﯽ درون ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎراﯾﯽ اﯾـﻦ روش-
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،از اﯾﻦ رو ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﻧـﺪازه ﭘﻨﺠـﺮه ﻣﻬـﻢ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺴـﯿﺎری از
روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ ﺑـﻮده اﺳـﺖ
و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ] .[۶] [۷ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﯿﻦ روش-
ﻫــﺎی ﺣــﻮزه ﻣﻮﺟــﮏ و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫــﺎی اﺳــﺘﺎﻧﺪارد در ﺣــﻮزه ﻣﮑــﺎن ،ﻧﺸــﺎن
دﻫﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮی روش ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ اﺳـﺖ ] .[۸] [۹دﻟﯿـﻞ اﺻـﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﮏ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ،ﺳـﺎده ﺗـﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا اراﺋـﻪ روشﻫـﺎی ﺣـﺬف ﻧـﻮﯾﺰ ﮐـﺎراﺗﺮ در ﺣـﻮزه ﻣﻮﺟـﮏ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ].[۹
روشﻫﺎی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪای در ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﮐﻠـﯽ
ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ ] ،[۸روشﻫــﺎی ﺣﺪآﺳــﺘﺎﻧﻪ ای ﮐــﻪ اوﻟــﯿﻦ ﺑــﺎر در
] [۱۰اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺘﻪ دوم روشﻫﺎی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺰﯾﻦ.
در روش ﻫﺎی ﺣﺪآﺳﺘﺎﻧﻪ ای ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪآﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو روش ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺰﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ] .[۱۱در روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺰﯾﻦ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﯾﮏ ﻣﺪل آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺎم ﺿﺮوری
و ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در روش ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻮﯾﺰ ﺿﺮب ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ از
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد Mallat .در ] [۱۲ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﮔﻮﺳﯽ دارﻧﺪ و دارای ﻗﻠﻪ ﺗﯿﺰ ۱در ﺻﻔﺮ و

دم ﺳﻨﮕﯿﻦ ۲ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه را ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد .ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ] [۹از ﺗﻮزﯾﻊ آﻟﻔﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ
ﺗﺨﻤﯿﻦﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ MAP 3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
] [۱۳ازﺗﻮزﯾﻊ ) BKF (Bessel K Formﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ
ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔﺮ ﻏﯿﺮ
ﺧﻄﯽ ﺑﯿﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ] [۱۴ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮﺷﯽ
ﺑﺮای ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از روشﻫﺎی
ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ ،ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ] [۱۵ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ در ﯾﮏ زﯾﺮﯾﺎﻧﺪ و در
sharp peak ۱

heavy tail ۲

Maximum A posteriori ۳
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ﻣﻮﺟﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﺪل ﮐﺮدن واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ روش ﮐﺎﭘﻮﻻ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ در
ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARو ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ آﻧﻬﺎ از روش
ﮐﺎﭘﻮﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎﭘﻮﻻ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ
ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ
ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮام ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﭘﻮﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل واﺑﺴﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای و ﺗﺎﺑﻊ
ﮐﺎﭘﻮﻻ ،روش ﮐﺎﭘﻮﻻ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ در
ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺗﻮاﻣﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﭘﻮﻻ
ﮔﺎوﺳﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻣﺎری ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ
زﯾﺮﺑﺎﻧﺪﻫﺎ دارد ] ،[8] [9در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮐﺎﭘﻮﻻی ﮔﺎوﺳﯽ ﮐﻪ از
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﭘﻮﻻﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺮﻣﺎل  NIGﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪای
ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه را GC-NIG

) (Gaussian Copula-Normal Inverse Gaussianﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺪل  GC-NIGﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪل  GC-NIGﯾﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔﺮ
ﺑﯿﺰ  MMSEﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻی روش ﺣﺬف
ﻧﻮﯾﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ روش ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺑﺨﺶ  ۲ﺑﻪ
ﻣﺪﻟﺴﺎزی آﻣﺎری ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮزﯾﻊ  GC-NIGﻣﯽ-
ﭘﺮدازﯾﻢ .در ﺑﺨﺶ  ۳ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔﺮ  MMSEﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ
اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ  ۴ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
روش اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺣﺬف
ﻧﻮﯾﺰ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی در ﺑﺨﺶ  ۵اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

٤

Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity

۹۵

ﻣﺮﯾﻢ اﻣﯿﺮﻣﺰﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ

 ۲ﻣﺪﻟﺴﺎزی آﻣﺎری ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی آﻣﺎری ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
 GC-NIGﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﺑﺘﺪا در ﺑﺨﺶ  ۱-۲روش
ﮐﺎﭘﻮﻻ ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺗﻮام ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ  ۲-۲ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮزﯾﻊ  NIGﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای در ﻣﺪل  CG-NIGﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در اداﻣﻪ در ﺑﺨﺶ  ۳-۲ﻣﺪل  GC-NIGﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و
ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

∂u1 … ∂u m

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  cﺑﺮاﺑﺮ

 ۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﭘﻮﻻﻫﺎ دارای دو ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻀﻮی و

ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ] .[۲۱ﮐﺎﭘﻮﻻﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻀﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ را ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎﺷﯿﻪ ای
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﭘﻮﻻ دﺳﺘﻪ ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ در اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻی دﻟﺨﻮاه را ﻣﺪﻟﺴﺎزی
ﺑﺮ ﮐﺎﭘﻮﻻ ﮔﺎوﺳﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻣﺎری ﺿﺮاﯾﺐ

ﮐﺎﭘﻮﻻ ﯾﮏ روش ﮐﺎرا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل ﻧﻤﻮدن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﭘﻮﻻ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت و آﻣﺎر ﺗﻮﺳﻂ
 Sklarﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ] .[۲۰از ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎﭘﻮﻻ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎﺑﻊ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﭘﻮﻻ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮام ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﯾﮏ زﯾﺮ
ﺑﺎﻧﺪ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ .ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﺎﭘﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ  Sklarاراﺋﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮام و ﺗﻮاﺑﻊ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه آن ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎﭘﻮﻻ  Cوﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎﭘﻮﻻ  Cﮐﻪ  mﺑﻌﺪی ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﮑﻌﺐ واﺣﺪ در ﻓﻀﺎی  mﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ  [0,1]mﺑﻪ ﺑﺎزه
] [0,1اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 -۱ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ  n≤mو ][0,1

 -۲ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ  n≤mاﮔﺮ 0

 unﺗﺎﺑﻊ  Cﺑﺮاﺑﺮ  unﺑﺎﺷﺪ:

C(1,…,1,u n ,1,…,1) = un

 unﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﺗﺎﺑﻊ  Cﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

C(u1,…,u m ) = 0

 -۳ﺗﺎﺑﻊ  Cﺻﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﺟﮏ زﯾﺮﺑﺎﻧﺪﻫﺎ دارد] ،[۱۸در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮐﺎﭘﻮﻻی ﮔﺎوﺳﯽ ﮐﻪ از

ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻀﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎﭘﻮﻻ ﮔﺎوﺳﯽ
دارای ﻓﺮﻣﻮل  ۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

-z T ( ∑-1 -I)z

)(4

2

1
exp
1
∑2

= ) c(u1 ,…,u m

ﮐﻪ ) zT= (z1,…,zmﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ) zi = Φ-1(uiاﺳﺖ و  Φﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) N(0,Iاﺳﺖ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Iﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

ﻫﻤﺎﻧﯽ ۳ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  m×mاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮاﺑﻊ

ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪای و ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎﭘﻮﻻ ،روش ﮐﺎﭘﻮﻻ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف و
ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ در ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺗﻮاﻣﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

 ۲-۲ﺗﻮزﯾﻊ NIG

در واﻗﻊ ﯾﮏ  m-copulaﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻤﻌﯽ m
1

ﺑﻌﺪی در ﻓﻀﺎی  [0,1]mﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﻌﺪی

آن ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺑﺎزه ] [0,1ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ

اﻧﺘﮕﺮال اﺣﺘﻤﺎل ،۲ﻫﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ) un = Fi(xiﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ

در ] [0,1دارد ﮐﻪ ) Fi(xiاﻧﺘﮕﺮال ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪای )fi(xi
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ  xiاﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻤﻌﯽ اﺣﺘﻤﺎل  mﺑﻌﺪی F

دارای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﭘﻮﻻ ﯾﮑﺘﺎ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

)) F( x i ,…, x m ) = C(F1 (x1 ),…,Fm (x m
) = C(u1 ,…,u m

و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮام از ﻓﺮﻣﻮل  ۲ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ:
)(۲

)(۳

= ) c(u1 ,…,u m

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ] .[۲۲از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﺒﺘﻨﯽ

 ۲-۱ﮐﺎﭘﻮﻻ

)( 1

) ∂ m C(u1 ,…,u m

m

) f ( x1,…,x m ) = ∏ f i ( x i ) c ( u1,…,u m
i=1

ﮐﻪ ) fi(xiﺗﻮاﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎﺷﯿﻪ ای و

Cumulative Distribution Function 1

probability integral transform ۲

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔﺮ ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی

ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻏﯿﺮ ﮔﺎوﺳﯽ ﺑﺎ دم

ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻗﻠﻪ ﺗﯿﺰ در ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ اﯾﻦ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ] [۱۲ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ] [۹ﺗﻮزﯾﻊ آﻟﻔﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺘﻘﺎرن و در ] [۲۳ﺗﻮزﯾﻊ NIG

ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻی

ﺗﻮزﯾﻊ  NIGو دارا ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮم ﺑﺴﺘﻪ ،در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،از اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ
اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺎﺑﻊ

ﺗﻮزﯾﻊ

اﺣﺘﻤﺎل

ﺗﺼﺎدﻓﯽ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

) x ~ NIG(α,β,μ,δاز ﻓﺮﻣﻮل  ۵ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ:

⎛
⎞2
2
⎟ ) δγ+β(x -μ) K1 ⎜ α δ + ( x -μ
αδe
⎝
)⎠ (۵
= ) (x
δ 2 +(x -μ) 2

π

PNIG

2 2
ﮐﻪ  K1ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺴﻞ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻧﻮع دوم و  γ = α -βاﺳﺖ.

ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ،αﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ β ،δ ،و  μﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

Identity ۳

۹۶

ﮏ
ﻣﻮﺟﮏ
ﯿﺒﯽ در ﺣﻮزه
روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪای ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادارﻫﺎی دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐ ﯽ

ﭘﺎرراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس ،ﭼﻮﻟﮕﯽ ۱و ﻣﻮﻗﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻨﻈﻮر

ﯽ
واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه واﺑﺴﺘﺘﮕﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺮﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺪ

روواﺑﻂ

ﯽ
ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ
واﺑﺴﺘﮕﯽ درون
ﯽ
اﺳﺖ .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
درون ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺖ

ﺨﻤﯿﻦ
ﺗﺨ

3β

1
2
)α(δγ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﺮ

ﺗﻮزﯾﻊ

δα 2
= (
)، S(X
γ3

)(۶

ﻓﻮق

 V(Xو
= )X

ﻣﯽﺗﺗﻮان

δβ
γ

از

 E(X) = μ +و رراﺑﻄﻪ

2
⎛
⎞ ⎞β
⎛
3 ⎜ 1+
⎟ ⎟ ⎜+4
⎜
⎠⎟ ⎠ ⎝ α
⎝
= )K (X
δγ

 K(Xﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﯿﺪ
 S(X) ،Vو )X
ﮐﻪ )V(X) ،E(X
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐ

ﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Xﻫﺴ
ﺸﯿﺪﮔﯽ ۲ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼ
رﯾﺎﺎﺿﯽ ،وارﯾﺎﻧﺲ ،ﭼﻮﻟﮕﯽ و ﮐﺸ
ﻫﻤﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻮﯾﺰ
ﺿﺮﺮبﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻧﻮﯾﺰ ﺟﻤﻊﺷﻮﻧﺪﺪه در ﺣﺬف ﻧﻮﻮﯾﺰ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎﺎرﯾﺘﻢ
رووی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻋﻤﺎﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﺬﺬا ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮزﯾﻊ  NIGرا ﺑﺎ
ﺿﺮﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻄ
ﻄﺎﺑﻖ
ﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ازز آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﯾﺰ ﻟﮑﻪای در ﺗﻤﻤﺎﻣﯽ
ﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ ﺑﺮرﺳ
ﻫﯿﺴ
ﺼﺎوﯾﺮ
ﺼﺎوﯾﺮ  SARﻣﻮﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺮﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﺒﯿﻖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼ
ﺗﺼ
ﺗﻌﺪاد
اﯾﻦ ﺗﺴﺖ روی ﺗﻌ
ﺑﺪوون ﻧﻮﯾﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻦ

ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺑﺎ ااﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﭘﻮﻮﻻ ﻣﺪل ﻣﯽﮔﺮﺮدد و ﺗﻮزﯾﻊ ی
ﻫﺎی
ﺐ
ﺣﺎﺷﯿﻪای  NIGدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻂ
ﻓﻘﻂ
ﻪ
ﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ن
ﺑﻪ ﻓﺮد ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ را
ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻪ
رﻓﺘﺎرﻫ
ﮕﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻦ
اﯾﻦ
واﺑﺴﺘﮕ
ﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ددرون ﯾﮏ زﯾﺮﺑﺎﻧﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮐﺎﭘﻮﻻ ﺑﺮای ﻣﺪل ﮐﺮدن واﺑﺴ
ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎدده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﻗﺎﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐ
ﮕﯽ ﻣﯿﺎن زﯾﺮﺑﺎﻧﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻣﺪل ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن
واﺑﺴﺘﮕ
ﯽ
ﺷﺮﻃﯽ
ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام
ﺿﺮاﯾﺐ درون ﯾﮏ زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ از ﻫ
دادن وواﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺿ
ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺐ
زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ ﺟﻬﺖ  ۱ﺢ
ﺳﻄﺢ
ﺪ
ﺷﮑﻞ  ۲ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮﺮام ﺷﺮﻃﯽ ﺿﺮاﯾﯾﺐ ﺑﺮای
ﺷ
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﺘﻢ
ﺠﺎور آن را ی
ﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺠ
اول ﺗﺠ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺖ
اﺳﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺸﺎن ﯽ
ﺮ
ﺴﺘﮕﯽ ﺧﻄﯽ ﻞ
ﻗﺎﺑﻞ
ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ و ﻫﻤﻤﺴﺎﯾﻪ راﺳﺖ و ﺑﺎﻻی آن ﻫﻤﺒﺴ
ﺑﯿﻦ ﮏ
ﮏ
ﻣﻮﺟﮏ
از ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد دارد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ز
ﯽ
ﯽ
ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻟﺬا ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺣ
ﻂ
ﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﯿﺴﺘﻮﻮﮔﺮام ﺷﺮﻃﯽ رﺳ

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﻮﻮزﯾﻊ
ﺶ
ﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﯾﺎﺎدی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺠﺎ

ﯽ
ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ
ﺑﺨﺶ

ﻣﻮﺟﮏ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﺼﺎووﯾﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻧﻪ در
ﮏ
ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ

ﺑﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻧﻮع
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ

BKF
ﮑﻞ  ۱ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﯾﮏ زﯾﯾﺮﺑﺎﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﺎﯾﻖ و ﺗﻮزﯾﻊ F
ﺷﮑ

ﻣﺘﻨﻨﺎﻇﺮ آن رﺳﻢ ﺷﺪﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﻻ

راﺳﺖ

ﻗﻄﺮی

NIG
ﻣﻮﺟﮏ و ﺗﻮزﯾﻊ N
ﮏ
ﺷﮑﻞ  ۱ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮﺮام ﺿﺮاﯾﺐ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن

ﺟﮏ
ﻃﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟ
ﺷﮑﻞ  ۲ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺷﺮﻃ

ﻣﻮﺟﮏ
ﮏ
ﺿﺮاﯾﺐ
 ۲-۳ﻣﺪل  GC-NIIGو ﺗﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ ﺿ
ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﺒﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣ
روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷ
در ﺑﺴﯿﺎری از ش
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ در ﯽ
ﻮﺟﮏ ،ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﻮﺟ
در ﻋﻤﻞ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﻫﻢ در درون ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس و ﻫﻢ در ﺳﺮﺮاﺳﺮ
 [۱۵ﺑﺎ
ﻣﻘﯿﯿﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻮﻟﯿﻦ و ﻟﯿﻮ در ] ۱
ﺿﺮاﯾﺐ را اﻧﺪازهﮔ
ﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ واﺑﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺿﺮ
اﻧﺪﺪازهﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋ
ﮔﯿﺮی
skew
wness ۱

kurttosis ۲

ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ و ﺟﻬﺖ ی
ﻫﺎی
س
زﯾﺮﺑﺎﻧﺪﻫﺎ در
ﺪ
ﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ
ﺑﻌﻌﺪ از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺼ
ی
ﺑﻌﺪی
ﯾﮏ ﺑﺮدار d
ﻫﺎی ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺮﺟﻊ در ﮏ
ت ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ی
ﻣﺘﻔﺎوت
t

ﺺ
ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  dااﻧﺪازهی ﻫﻤﺴﺎﯾﯾﮕﯽ را
… (x1,ﭼﯿﺪه ﯽ
)…,xd

ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻫﻨﺪه ﺗﺮاﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫ
ﮐﻨﺪ و  tﻧﺸﺎن دﻫ
ﻣﯽ ﺪ
ﻋﺒﻮر دادن ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮﺮه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﯾﯾﺮﺑﺎﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ )ﺷﮑﻞ (۳
G
G
ﯽ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
و داررﯾﻢ x r = (x1,r,…,xd,r)t , r=1,…L :ﮐﻪ  x rﺑﺮدار
ﮏ
ﻣﻮﺟﮏ
اﻧﺪازه زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ
ه
ﻣﯽﮐﻨﺪ و L
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ  rام را ﻣﺸﺨﺺ ﯽ
ﺐ

۹۷

ﻣﺮﯾﻢ اﻣﯿﺮﻣﺰﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ

G

-ZT ( Σ-1 - I)Z

اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺮدارﻫﺎ ی  x rﺑﻪ ازای
 r=1,…Lﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

2

)⎞ ⎞ (۸
⎟⎟
⎟⎠
⎟
⎟
⎠

exp

1

1/2

Σ

= ) PGC-NIG (x1,r ,…, x d,r

2
⎛
⎛
2
) ⎜ αδeδγ+β( x i,r - μ) K1 ⎜ α δ + ( x i,r - μ
⎝
⎜∏ ×
2
π
⎜ i=1
) δ2 + ( x i,r - μ
⎜
⎝
d

ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ  NIGدر ﺑﺨﺶ  ۲-۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۳ﻣﺪل ﮐﺮدن ﺿﺮاﯾﺐ درون ﯾﮏ زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ ][18

 ۳ﺗﺨﻤﯿﻦﮔﺮ  MMSEﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪای
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔـﺮ  MMSEﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾـﻊ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی آﻣﺎری ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮام ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺨـﺶ ﻗﺒـﻞ ،ﺿـﺮاﯾﺐ

ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﺒﺘﻨﯽ

در ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﻮﯾﺰی ) (i,jام را ﺑﺎ ) I(i,jﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﯿﻢ

زﯾﺮﺑﺎﻧﺪﻫﺎ دارد ] ،[18در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮐﺎﭘﻮﻻی ﮔﻮﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ-

) ηad(i,jﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺰ ﺿﺮب ﺷﻮﻧﺪه و ﻧﻮﯾﺰ ﺟﻤـﻊ ﺷـﻮﻧﺪه

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﺎﭘﻮﻻی ﮔﻮﺳﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﻮد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ از

ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۹اﺳﺖ ]:[۹

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﭘﻮﻻ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای NIG
ﺑﺮ ﮐﺎﭘﻮﻻ ﮔﻮﺳﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻣﺎری ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ

ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﭘﻮﻻی ﮔﻮﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎره ۴
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎوﺳﯽ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

G
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ x r = (x1,r,…,xd,r)t ,
G
 r=1,…Lﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ )) zi,r = Φ-1(F(xi,r,ηiﺑﻪ ﺑﺮدارﻫﺎی  zrﺗﺒﺪﯾﻞ
G
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ) ( z r = (z1,r,…,zd,r)t , r=1,…Lﮐﻪ ) F(.ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه

ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻤﻌﯽ  ηi ،NIGﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ و

ﻣﻮﺟﮏ ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ را از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺣـﺎوی ﻧـﻮﯾﺰ ﺑﺎزﺳـﺎزی ﻣـﯽ ﮐﻨـﯿﻢ.
ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار اﺻـﻠﯽ و ﺑـﺪون ﻧـﻮﯾﺰ ) S(i,jاﺳـﺖ ηmul(i,j) .و

در ﭘﯿﮑﺴﻞ ) (i,jام اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ و ﺳـﯿﮕﻨﺎل اﺻـﻠﯽ ﺑـﻪ
)(۹

)I(i, j) = S(i, j).ηmul (i, j) + ηad (i, j

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﯾﺰ ﺿﺮب ﺷﻮﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه
ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ] ،[۹راﺑﻄﻪ  ۹را ﺑﺎ راﺑﻄﻪ  ۱۰ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ-

ﮐﻨﯿﻢ:

)(۱۰

)I(i, j) = S(i, j).ηmul (i, j

 Φﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) N(0,Iاﺳﺖ .ﻻزم

در ] [۲۴ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﻪ

ﮐﻞ ﯾﮏ زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ

ﺷﻮﻧﺪه ﮔﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ روی ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ،

ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ  NIGﺷﺎﻣﻞ  β ،δ ،αو  μﺑﺮای

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ۲-۲

ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .دادهﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ [=Z
G
G
]  z1 ,…, z Lﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل

دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻤﯿﻦﮔﺮ
G

G

ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ۱ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ∑ را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  z1 ,…, z Lﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

از راﺑﻄﻪ  ۷ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﯿﻢ:

)(۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ  SARاﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ،ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺰ ﺟﻤﻊ
راﺑﻄﻪ  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۱۱ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
)(۱۱

))log(I(i, j)) = log(S(i, j)) + log(ηmul (i, j

)) Log(ηmul(i,jدر راﺑﻄﻪ  ۱۱ﻧﻮﯾﺰ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﻮﺳﯽ و

ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﻋﻤﻠﯽ
ﺧﻄﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل آن روی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،در

ﻫﺮﺳﻄﺢ و در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﻧﻮﯾﺰی

ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻊ ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﻧﻮﯾﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ZZt

1
L

=

G Gt

L

1

∑z z
L

r r

i=1

= ̂Σ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﭘﻮﻻی ﮔﺎوﺳﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎﺷﯿﻪای

 ،NIGﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮام  GC-NIGرا ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ۸
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ:

ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ۱۱ﺑﺮای ﻫﺮ ﺿﺮﯾﺐ در زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ دﻟﺨﻮاه  mدر ﻫﺮﺳﻄﺢ

ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
)(۱۲
m

m

m

m

m

Y = X +N

 Yﺿﺮﯾﺐ ﻧﻮﯾﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ X ،ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ

ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ  Ymو  Nmﻧﻮﯾﺰ ﮔﻮﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎده ﺳﺎزی
ﻧﻮﺷﺘﺎر اﻧﺪﯾﺲ  mرا ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﻣﻮﺟﮏ ،ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪای در ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ ،ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﯿﺰﯾﻦ ،ﻋﻤﻞ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻣﺎری ﺻﻮرت

ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺗﺨﻤﯿﻦﮔﺮ  MMSEﻣﻘﺪاری ﺑﺮای ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ و ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ را
Maximum Likelihood 1

۹۸

روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪای ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادارﻫﺎی دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ

ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ .راﺑﻄﻪ  MMSEﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ  xﺑﺎ داﺷﺘﻦ  yاز ﻓﺮﻣﻮل

ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ روشﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ

ˆ ) = E {x|y} = x f x|y (x|y)dx
x(y

واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد .اﻟﺒﺘﻪ در

 ۱۳ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ:
)(۱۳

∫

ﺑﺮای اﻋﻤﺎل واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻤﯿﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮدار ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ (x1,…,xd) .ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺪون
ﻧﻮﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﭘﻮﻻ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و  (y1,…,yd)tﺿﺮاﯾﺐ
ﻧﻮﯾﺰی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻧﻮﺷﺘﺎر
از اﻧﺪﯾﺲ  rﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ  rﻫﺎ رواﺑﻂ ﻗﺎﺑﻞ

اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻦ  MMSEﺑﺮای ﺿﺮﯾﺐ xi

) (1≤i≤dدارای ﻓﺮﻣﻮل  ۱۴ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :

E ( x i |y1 …y d ) = ∫ x i f ( x i |y1 …y d )dx i

∫ ∫

= ... x i f ( x1 …x d |y1 …y d )dx1 …dx d

) f(y1 …y d ,x1 …x d
dx1 …dx d
) f(y1 … y d

) ∫ ...∫ x f(y |x )f(y |x )…f(y |x )f(x …x
∫ ...∫ f(y |x )f(y |x )…f(y |x )f(x …x )dx …dx
d

dx 1 …dx d
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ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  2D-GARCHﮐﻪ

اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری  ،SARﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﺑﻼدرﻧﮓ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎرﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ روشﻫﺎی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 SARاﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ روشﻫﺎ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی )ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ در ﻫﺮ زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ( ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی

ﻣﻮازی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،زﻣﺎن ﭘﺮدازش را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﮐﺎﻫﺶ داد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺎزی ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل و

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﮕﺮالﻫﺎی ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج
راﺑﻄﻪ  ۱۷را ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ۳-۱ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻤﯿﻦﮔﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ،SARﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ  ،NIGوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻮﯾﺰ
 σnو ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ∑ ﮐﺎﭘﻮﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺮﺳﻮم اراﺋﻪ ﺷﺪه در ][۲۵

ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻮﯾﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﮔﺮ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮام  dﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،از  d-1ﻣﺘﻐﯿﺮ

اﻧﺘﮕﺮال ﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﺘﻐﯿﺮی ﮐﻪ اﻧﺘﮕﺮال
ﮔﯿﺮی روی آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .در راﺑﻄﻪ  ۱۴از
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ  ۱۲و ﻓﺮض

ﮔﻮﺳﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮﯾﺰ دارﯾﻢ:

) f(y i |x i ) ~ N ( x i ,σ n

)(۱۵

ﮐﻪ  σ nﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻮﯾﺰ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارﯾﻢ:
×

)) ⎞⎟ (16
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⎠
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= ) f ( x 1 …x d

1
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۱

ﻋﺒﺎرت  MADﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و  HH1زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ

ﻗﻄﺮی اوﻟﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﺖ .ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ  NIGاز

روی ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻮﯾﺰی در ] [۲۳اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه از ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  βو µ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻫﺮ زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔﺸﺘﺎور دوم و

ﭼﻬﺎرم ﺿﺮاﯾﺐ اﺻﻠﯽ و ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ارﺗﺒﺎط ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ و
ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ از راﺑﻄﻪ  ۱۹ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

2
2
⎛
) δγ+β( x - μ) K 1 α δ + ( x i - μ
⎜ αδe
∏⎜ π
2
i =1
) δ2 + ( x i - μ
⎜
⎝
d

i

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری  ۱۵در راﺑﻄﻪ  ،۱۴راﺑﻄﻪ  ۱۷ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
)ﺗﺎﺑﻊ ) f(x1,…,xdدر راﺑﻄﻪ زﯾﺮ از راﺑﻄﻪ  ۱۶ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد(

= ) E ( x i |y1 …y d

d

∫ ...∫ x × N ( x , σ ) ×…× N ( x , σ ) f ( x …x ) dx …dx
∫ ...∫ N ( x , σ ) ×…× N ( x , σ ) f ( x …x ) dx …dx
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)(۱۷
اﻧﺘﮕﺮالﻫﺎی راﺑﻄﻪ  ۱۷را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﺑﺎ

درون ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﺿﺮﯾﺐ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ∑ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ۷از روی ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺷﺪه

ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ  Leeﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام اﯾﻦ روش در ﺷﮑﻞ  ۴ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﯽ-

ﮔﺮدد .ﻟﺬا روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش  NIGﺑﺪون در ﻧﻈﺮ

Median Absolute Deviation 1

۹۹

ﻣﺮﯾﻢ اﻣﯿﺮﻣﺰﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ

ﺷﮑﻞ  :۵ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ از دادﮔﺎن UC Merced Land Use

ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی

ﺷﺪه ،آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARواﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﻫﺸﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺠﺎور ﻫﺮ ﺿﺮﯾﺐ

در ﯾﮏ زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ از دو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ آن )راﺳﺖ و ﺑﺎﻻ( ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
واﺑﺴﺘﮕﯽ را دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮام اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﮑﻞ  : ۴ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻫﺮﺿﺮﯾﺐ و دو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ آن )ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎﻻﯾﯽ

و ﺿﺮﯾﺐ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( در ﯾﮏ ﺑﺮدار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  ،۶ﺑﺮدارﻫﺎی ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺎﻫﺪات  Xرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

 ۴ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ
 ،SARﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿـﺎده ﺳـﺎزی ذﮐـﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐـﺎراﯾﯽ روش

اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮔـﺮدد.

در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی روش اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟـﮏ ﻣﺨـﺘﻠﻂ ﺑـﺎ درﺧـﺖ

دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐـﺎراﯾﯽ

روشﻫﺎی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﺻــﻠﯽ ﺑــﺪون ﻧـﻮﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷــﯿﻢ .از آﻧﺠــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ SARﻫﻤــﻮاره

دارای ﻧــﻮﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺑــﺎ آﻟــﻮده ﮐــﺮدن ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﺑــﺪون ﻧــﻮﯾﺰ ﺑــﻪ ﻧــﻮﯾﺰ
ﺿﺮب ﺷﻮﻧﺪه ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARرا ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر

از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﯾﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻫـﻮاﯾﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ
ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻫـﻮاﯾﯽ اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ از دادهﻫـﺎی  UC Merced Land Useدر
ﺷﮑﻞ  ۵ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  : ۶ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ

 ۴-۱ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه از دو

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯿﺰان ﺣﻔﻆ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ،از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻗﺎﯾﻖ و از ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﮑﻞ  ۵ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .در ] ، [۲ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واﺣﺪ و

وارﯾﺎﻧﺲ  1/Lﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ۲۳اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:

L-1 -Ln

L

Ln e

= ) p( n

n≥0
)(۲۳
)Γ(n
در ﻓﺮﻣــﻮل  L ،۲۳ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪه ﺗﻌــﺪاد ﻧﮕــﺎهﻫــﺎ اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ

آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ  ۱۰ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای ﻃﺒﻖ ﻣﺪل ﻓﻮق ﺑـﺎ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ  L=9,16,25,36آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی

۱۰۰

روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪای ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادارﻫﺎی دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ

ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﺑـﺮای اﯾـﻦ ده ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﮔـﺰارش ﻣﯽﻧﻤـﺎﯾﯿﻢ.

ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎی  MSEرا ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ دارد .در ﺟﺪول  ۲ﻣﻘﺎدﯾﺮ

1

ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮدن روش در ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮای  Lﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮ ﺑـﺮای ﻧـﻮﯾﺰ اﺳـﺖ .در
اﯾــﻦ ﻗﺴــﻤﺖ ﻧﺘــﺎﯾﺞ روش اراﺋــﻪ ﺷــﺪه ﺑــﺎ روش ﺣﺪآﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘــﯽ

]  ،[۲۶روش ،[۲۷ ] NIG-MMSEﮐـــــﻪ در آن از ﺗﻮزﯾـــــﻊ NIG

ﺑﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ واﺑﺴـﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑـﺮای ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺿـﺮاﯾﺐ اﺳـﺘﻔﺎده

ﺷﺪه اﺳﺖ ،روش اﻧﻘﺒﺎض ﺑﯿﺰ  ،[۲۸ ] 2روش ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨــﺎی ﻣــﺪل  [۸] 2D-GARCHو روش ﺣــﺬف ﻧــﻮﯾﺰ ﻟﮑــﻪ ای ﺑــﺮ

ﻣﺒﻨـﺎی ﻣـﺪل آﻟﻔـﺎ ﭘﺎﯾـﺪار [۹] 3ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ

روشﻫـﺎ از ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی )PSNR ، MSE (Mean Square Error
) EC (Edge Correlation) ، (Peak Signal to Noise Ratioو

) SSIM (Structural Similarity Index Measurementاﺳـﺘﻔﺎده

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﯿﺎر  MSEﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﻣﺮﺑﻌـﺎت ﻣﯿـﺎن

 PSNRﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار  PSNRﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎ در ﻣﯿﺰان ﺣﻔﻆ ﻟﺒﻪﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ

 ECﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۳ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر  SSIMﻧﯿﺰ در ﺟﺪول  ۴ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺼﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ،

ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﯾﻦ ﺟﺪاول ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﯾﻖ در ﺷﮑﻞ  ۷ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺟﻊ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ( و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺷـﺪه

اﺳﺖ .ﻣﻌﯿﺎر  PSNRﻧﺴﺒﺖ ﻗﻠﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ و
از ﻓﺮﻣﻮل  ۲۴ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ دارﯾﻢ:

⎞ ⎛ Max 2I
⎟
⎠ ⎝ MSE

⎜ PSNR = 10log 10

)(۲۴

ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ  MaxIﺑﺮاﺑـﺮ  ۲۵۵اﺳـﺖ .ﺷـﺎﺧﺺ  ECﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان

)اﻟﻒ(

)ب(

ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﺣﻔﻆ ﻟﺒﻪﻫﺎ در روشﻫﺎی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ

اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ EC .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی

ﺑﺎﻻﮔﺬر ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐـﻪ

ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ آن ﻧﺸـﺎن

دﻫﻨﺪه ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺘﺮ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷـﺎﺧﺺ  ECاز راﺑﻄـﻪ  ۲۵ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد:

⎦⎤ Cov ⎡⎣IH ,Iˆ H

)(۲۵

⎦⎤ Var ⎡⎣I ⎤⎦ .Var ⎡⎣Iˆ H
H

ﺷﮑﻞ ) : ۷اﻟﻒ() ،PSNRب() ،MSEج(  SSIMو )د(  ECروشﻫﺎی

= EC

 IHﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻻﮔﺬر ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑـﺪون ﻧـﻮﯾﺰ و  Iˆ Hﻧﺸـﺎن

دﻫﻨﺪه ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻻﮔﺬر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺬف ﻧـﻮﯾﺰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﻌﯿـﺎر SSIM

ﻧﯿـﺰ ﯾــﮏ ﻣﻌﯿـﺎر ﺑــﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﻔــﻆ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺗﺼــﻮﯾﺮ اﺳـﺖ ﮐــﻪ روی

ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﻣﻮل آن ﻃﺒـﻖ راﺑﻄـﻪ
 ۲۶اﺳﺖ:
)(۲۶

) (2E(I)E(Iˆ) + c1 )(2cov (I,Iˆ) + c2
) (E(I)2 + E(Iˆ)2 + c1 )(var(I)+ var (Iˆ) + c2

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ) روش  ۱ﺗﺎ  ۶ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺮ  ۱ﺗﺎ  ۶ﺟﺪول  ۱ﺑﻪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ روشﻫﺎی ﻣﻘﺎﻻت ] [۲۸]،[۸]،[۹]،[۲۷]،[۲۶و روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی(
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﯾﻖ(

 ۴-۲ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARواﻗﻌﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ روش ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
را ﺑﺮ روی دو ﺗﺼﻮﯾﺮ  SARواﻗﻌﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده MSTAR

= SSIM

 Iو ̂ Iﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪون ﻧـﻮﯾﺰ و ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺣـﺬف ﻧـﻮﯾﺰ ﺷـﺪه

ﻫﺴـــﺘﻨﺪ c1 ،و

)ج(

)د(

 c2دو ﺛﺎﺑـــﺖ E(.) ،ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿـــﺮی آﻣـــﺎریvar(.) ،

وارﯾﺎﻧﺲ و ) cov(.,.ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﺪول  ۱ﻣﻘﺎدﯾﺮ  MSEﺑﺮای ﻫﺮ روش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
adaptive thresholding ۱
Bayes shrink ۲
alpha-stable ۳

] [۲۹اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۸و  ۹ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ،

روش اﻧﻘﺒﺎض ﺑﯿﺰ و روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ آﻟﻔﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
روشﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روش اﻧﻘﺒﺎض
ﺑﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ روش

اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ روش آﻟﻔﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش
در ﺣﻔﻆ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

۱۰۱

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﻣﺮﯾﻢ اﻣﯿﺮﻣﺰﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻠ
ﺮ

اﻟﻒ(
) ﻒ

)ب(

)اﻟﻒ(

)ب(

)ج(

)د(

)ج(

)د(

)و(

)ه(

)ه(

)ز(
adaptive
a
thre
ﺼﻮﯾﺮ ) SAR1ب( esholding
ﮑﻞ ): ۸اﻟﻒ( ﺗﺼ
ﺷﮑ
2D-GARCH
2
) Baد() alpha-stableه( H
)ج( ayes shrink
ﺸﻨﻬﺎدی
) NIG-MMSEز( روش ﭘﯿﺸ
N
)و(

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای و در
ﺶ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯾﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﻬﺎدی در
ت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺐ
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﻔﻆ ﻟﻟﺒﻪ ﻫﺎ و ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻨﻈﻮر
SAR
ﻣﻘﺎﺎﯾﺴﻪ ﻋﺪدی رووشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺼﺮی رروی ﺗﺼﺎوﯾﺮ R
ENL
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮﻮان از ﻣﻌﯿﺎر L(Equivalentt

ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ارززﯾﺎﺑﯽ
 Nuاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﺮد .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻪ
)umber of Look
ﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻮاﻧﺎﯾﯽ روشﻫﺎﺎی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ در
ﺑﺪوون ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ

)و(

)ز(
adaptive th
ﺗﺼﻮﯾﺮ ) SAR2ب( hresholding
ﯾﺮ
ﺷﮑﻞ ): ۹اﻟﻒ(
2D-GAR
) alphه( RCH
) Bayesد(ha-stable
B
shrink
)ج( k
ﻬﺎدی
) NIG-MMSز( روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎ
)و(SE

ﻫﻤﮕﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻧﻮاﺣﯽ ﻫ
ﺶ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺖ
اﺳﺖ
ﺴﻞﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻤﮕﻦ اﺳﺖ .ﻻ
وارﻳﺎﻧﺲ ﺷﺪت ﭘﻴﮑﺴ
ﺲ
ﮐﻪ اﯾﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺨﻤﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﺣﻀﻮﻮر ﻧﻮﯾﺰ اﺳﺖ و
ﻞ
ﺣﻔﻆ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺗﺼﺎوﯾﺮ را
ﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣ
اﻃﻼﻋ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬﺬا
ﮐﺮد.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی د
روی آن در ﻣﻮرد ﮐ
ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎ از ی

ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺴﺒﺘﺘﺎ
روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ش
ﺼﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،در ﺟﺪول  5ذﻛﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺼ
ﻲ

۱۰۲

روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪای ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادارﻫﺎی دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ

از ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ روش

 ۵ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﮏ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ
ﻟﮑﻪ ای ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARاراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ روی

ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARاﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﯾﺰ ﻟﮑﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮﺟﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ

ﺗﻮزﯾﻊ  NIGﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ  intra-scaleﺑﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﭘﻮﻻی ﮔﻮﺳﯽ ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔﺮ ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺗﺎﯾﻊ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  MSEو  SNRاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از

روش ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻤﺎل روش اراﺋﻪ

ﺷﺪه روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SARواﻗﻌﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮﺗﺮی

روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روش ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را

ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺰ ﺿﺮب ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.

ﺟﺪول  ۱ﻣﻘﺎدﯾﺮ ) MSEﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﯿﺎر(
method

L
۳۶

۲۵

۱۶

۹
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﯾﻖ

۱۷۶/۸۷ ± ۰/۷۴

۱۹۶/۹۰ ± ۰/۶۴

۲۲۷/۶۶ ± ۱/۱۲

۲۸۲/۱۸ ± ۱/۲۴

]Adaptive thresholding[26

۱۴۸/۶۱ ± ۱/۷۶

۱۸۹/۰۴ ± ۲/۶۸

۲۵۱/۴۵ ± ۵/۶۰

۳۴۲/۸۷ ± ۱۰/۶۲

]Bayes shrink[27

۹۹/۳۷ ± ۱/۴۱

۱۲۱/۷۳ ± ۰/۷۶

۱۵۴/۴۴ ± ۱/۳

۲۴۶/۵۱ ± ۱/۵

]Alpha-stable [9

۱۰۱/۹۴ ± ۰/۶۰

۱۲۷/۶۱ ± ۰/۶۹

۱۷۳/۹۶ ± ۱/۱۴

۲۸۰/۴۷ ± ۲/۵۶

]2D-GARCH[8

۸۳/۶۳ ± ۰/۴۵

۱۰۵/۶۶ ± ۰/۷۷

۱۴۴/۳۸ ± ۱/۱۶

۲۳۵/۳۹ ± ۲/۴

]NIG-MMSE[28

۸۱/۷۷ ± ۰/۲۱

۱۰۰/۱۲ ± ۰/۱۱

۱۳۹/۶۸ ± ۱/۱۹

۲۲۹/۰۱ ± ۲/۴۴

proposed

۴۸۷/۷۶ ± ۳/۹۱

۵۱۸/۳۵ ± ۱/۶۶

۵۶۱/۰۶ ± ۳/۷۷

۶۲۲/۸۶ ± ۳/۱۶

]Adaptive thresholding[26

۲۱۵/۱۹ ± ۳/۲۶

۲۸۰/۴۹ ± ۲/۷۹

۳۸۳/۶۴ ± ۵/۷۲

۵۳۱/۶۱ ± ۱۱/۳۲

]Bayes shrink[27

۱۷۳/۴۴ ± ۱/۹۵

۲۱۱/۸۴ ± ۱/۲۱

۲۷۹/۱۶ ± ۲/۶۲

۴۲۱/۴۰ ± ۵/۱۴

]Alpha-stable [9

۱۸۲/۷۲ ± ۲/۷۷

۲۳۳/۰۰ ± ۳/۶۰

۳۱۲/۸۴ ± ۳/۸۱

۴۵۹/۰۰ ± ۴/۳۵

]2D-GARCH[8

۱۴۸/۴۱ ± ۱/۵۱

۱۸۹/۰۵ ± ۱/۸۳

۲۵۵/۸۹ ± ۲/۴۷

۳۸۸/۳۷ ± ۵/۱۰

]NIG-MMSE[28

۱۴۱/۹۴ ± ۰/۷۶

۱۸۲/۵۱ ± ۲/۲۴

۲۴۹/۹۴ ± ۲/۱۱

۳۸۱/۱۷ ± ۳/۵۳

proposed

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ

ﺟﺪول  ۲ﻣﻘﺎدﯾﺮ ) PSNRﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﯿﺎر(
method

L
۳۶

۲۵

۱۶

۹
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﯾﻖ

۲۵/۶۵ ± ۰/۰۱

۲۵/۱۸ ± ۰/۰۱

۲۴/۵۵ ± ۰/۰۲

۲۳/۶۲ ± ۰/۰۱

]Adaptive thresholding[26

۲۶/۴۱ ± ۰/۰۵

۲۵/۳۶ ± ۰/۰۶

۲۴/۱۲ ± ۰/۰۹

۲۲/۷۸ ±۰/۱۳

]Bayes shrink[27

۲۸/۱۵ ± ۰/۰۶

۲۷/۲۷ ± ۰/۰۲

۲۶/۱۶ ± ۰/۰۴

۲۴/۲۰ ± ۰/۰۴

]Alpha-stable [9

۲۸/۰۴ ± ۰/۰۲

۲۷/۰۷ ± ۰/۰۲

۲۵/۷۲ ± ۰/۰۲

۲۳/۶۵ ± ۰/۰۳

]2D-GARCH[8

۲۸/۹۰ ± ۰/۰۲

۲۷/۸۹ ± ۰/۰۳

۲۶/۵۳ ± ۰/۰۳

۲۴/۴۱ ± ۰/۰۴

]NIGMMSE[28

۲۹/۰۰ ± ۰/۰۱

۲۸/۰۱ ± ۰/۰۲

۲۶/۶۷ ± ۰/۰۳

۲۴/۵۳ ± ۰/۰۴

proposed

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ
۲۱/۲۴ ± ۰/۰۳

۲۰/۹۸ ± ۰/۰۱

۲۰/۶۴ ± ۰/۰۲

۲۰/۱۸ ± ۰/۰۲

]Adaptive thresholding[26

۲۴/۸۰ ± ۰/۰۶

۲۳/۶۵ ± ۰/۰۴

۲۲/۲۹ ± ۰/۰۶

۲۰/۸۷ ± ۰/۰۹

]Bayes shrink[27

۲۵/۷۳ ± ۰/۰۴

۲۴/۸۷ ± ۰/۰۲

۲۳/۶۷ ± ۰/۰۴

۲۱/۸۸ ± ۰/۰۵

]Alpha-stable [9

۲۵/۵۱ ± ۰/۰۶

۲۴/۴۵ ± ۰/۰۶

۲۳/۱۷ ± ۰/۰۵

۲۱/۵۱ ± ۰/۰۴

]2D-GARCH[8

۲۶/۴۱ ± ۰/۰۴

۲۵/۳۶ ± ۰/۰۴

۲۴/۰۵ ± ۰/۰۴

۲۲/۲۳ ± ۰/۰۵

]NIGMMSE[28

۲۶/۶۰ ± ۰/۰۲

۲۵/۵۱ ± ۰/۰۵

۲۴/۱۵ ± ۰/۰۳

۲۲/۳۱ ± ۰/۰۴

proposed

۱۰۳

 ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ،ﻣﺮﯾﻢ اﻣﯿﺮﻣﺰﻟﻘﺎﻧﯽ

( )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﯿﺎرEC  ﻣﻘﺎدﯾﺮ۳ ﺟﺪول
method

L
۹

۱۶

۲۵

۳۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﯾﻖ
Adaptive thresholding[26]

۰/۳۸ ± ۰/۰۰۲

۰/۴۰ ± ۰/۰۰۱

۰/۴۱ ± ۰/۰۰۱

۰/۴۲ ± ۰/۰۰۱

Bayes shrink[27]

۰/۴۱ ± ۰/۰۰۳

۰/۴۵ ± ۰/۰۰۲

۰/۴۸ ± ۰/۰۰۱

۰/۵۰ ± ۰/۰۰۲

Alpha-stable [9]

۰/۴۳ ± ۰/۰۰۳

۰/۴۵ ± ۰/۰۰۲

۰/۴۷ ± ۰/۰۰۲

۰/۵۰ ± ۰/۰۰۴

2D-GARCH[8]

۰/۴۳ ± ۰/۰۰۱

۰/۴۶ ± ۰/۰۰۱

۰/۴۹ ± ۰/۰۰۲

۰/۵۱ ± ۰/۰۰۲

NIGMMSE[28]

۰/۴۸ ± ۰/۰۰۷

۰/۵۳ ± ۰/۰۰۳

۰/۵۶ ± ۰/۰۰۶

۰/۶۰ ± ۰/۰۰۲

proposed

۰/۴۹ ± ۰/۰۰۱

۰/۵۴ ± ۰/۰۰۱

۰/۵۷ ± ۰/۰۰۴

۰/۶۱ ± ۰/۰۰۱

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ
Adaptive thresholding[26]

۰/۴۷ ± ۰/۰۰۲

۰/۴۹ ± ۰/۰۰۵

۰/۵۱ ± ۰/۰۰۳

۰/۵۳ ± ۰/۰۰۴

Bayes shrink[27]

۰/۵۲ ± ۰/۰۰۴

۰/۵۷ ± ۰/۰۰۳

۰/۶۲ ± ۰/۰۰۲

۰/۶۶ ± ۰/۰۰۲

Alpha-stable [9]

۰/۶۱ ± ۰/۰۰۳

۰/۶۶ ± ۰/۰۰۳

۰/۶۹ ± ۰/۰۰۳

۰/۷۱ ± ۰/۰۰۴

2D-GARCH[8]

۰/۵۸ ± ۰/۰۰۳

۰/۶۳ ± ۰/۰۰۳

۰/۶۷ ± ۰/۰۰۳

۰/۷۰ ± ۰/۰۰۳

NIGMMSE[28]

۰/۶۲ ± ۰/۰۰۲

۰/۶۷ ± ۰/۰۰۲

۰/۷۰ ± ۰/۰۰۳
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