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چکيده

 توانايي بااليي در تهيه مدل ارتفاعي زمين با دقت متر و اندازهگيري جابهجاييها،SAR روش تداخلسنجي راداري با بهره گيري از اطالعات فاز تصاوير مختلط

 تغييرات جوي، عوامل محدودکننده مختلفي چون عدم همبستگي هندسي و زماني.و تغييرشکلهاي پوسته زمين با دقت زير سانتيمتر در پوششی پيوسته و وسيع دارد
 از تبديل، در اين پژوهش.و نوفه گرمايي سنجنده راداري موجب ايجاد نوفه در اينترفروگرام و ايجاد مشکل در عمليات بازيابي فاز و کاهش دقت نتايج مي شود
 بر خالف روشهاي ديگر چون روش چندمنظره و تبديل فوريه در پنجره هاي کوچک.موجک در حوزه مختلط براي کاهش نوفه انيترفروگرام استفاده شده است
 نتايج. کاهش مي دهد، نوفه را باوجود حفظ قدرت تفکيک مکاني و بدون نياز به پنجره اي کردن اينترفروگرام، روش پيشنهاد شده در اين پژوهش،اينترفروگرام

. نشان دهنده توانايي باالي تبديل موجک در کاهش نوفه اينترفروگرام است،اعمال اين فيلتر بر داده هاي شبيه سازي شده و واقعي و مقايسه آن با فيلترهاي موجود
 تبديل موجک، کاهش نوفه، حوزه مختلط، اينترفروگرام، تداخلسنجي راداري:کليد واژهها

Abstract
Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) technique using phase information has demonstrated its abilities in
topographic mapping and measuring surface deformation with the precision of meter and sub-centimeter, respectively
in a very high spatial resolution. However, various limiting factors such as spatial and temporal decorrelation, atmospheric
effects and thermal noise of the radar sensor introduce different types of noise into the interferograms, which makes the phase
unwrapping too difficult to obtain the accurate results. In this study, an algorithm for noise suppression is presented based on
wavelet transform in the complex domain. The high-frequency data due to the phase jumps is not appeared in the complex
domain. Therefore, the wavelet coefficients obtained in the complex domain include mostly the noise. The wavelet coefficients
of the noisy interferogram are then filtered using the threshold computed from the related wavelet band. In comparison with
the other noise reduction methods such as multi-look processing and those based on Fourier transform in small windows, the
proposed algorithm can reduce the noise while keeping the spatial resolution without the need for windowing the interferogram.
Quantitative and qualitative evaluations of the results obtained by the new method applied on the simulated and real noisy data
show high performance of the wavelet transform in noise reduction.

Keywords: InSAR, Interferogram, Complex Domain, Noise Reduction, Wavelet Transform
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 -1مقدمه

تداخلسنجي راداري ( )Interferometry SAR :InSARفني است که در آن

تداخل سنجي راداري که اکنون فقط شامل فاز جابهجايي است ،ممکن مي شود.

از ترکيب تصاوير مختلط راداري (تصاوير  )SARگرفته شده توسط آنتنهايي در

شکل  2چگونگي تغييرات فاز را بر اثر تغيير در سطح زمين نشان مي دهد.

موقعيتها و يا زمانهاي مختلف ،استفاده مي شود .از اطالعات ناشی از اختالف

لذا اين فن توانايي مطالعه جابهجاييهاي پوسته زمين پيش از رخداد

فاز اين تصاوير براي محاسبه مدل ارتفاعي و يا ميزان جابهجاييها و تغييرشکلهاي

زميـــــــنلرزه ،ناشي از وقــــــوع زمينلرزه و پس از وقـــــوع آن را دارد

پوسته زمين استفاده مي شود .اينترفروگرام( )interferogramبا ضرب پيکسل

);Stramondo et al.,2005; Wright et al.,2003; Liu et al.,2004

به پيکسل يک تصوير  SARدر مزدوج مختلط تصوير دوم که نسبت به تصوير

.(Wright et al., 2002

اول ثبت هندسي ( )Coregisterو هماندازه ( )Resampleشده است ،حاصل

همچنين امکان شناسايي مناطق فرونشست پوسته زمين ناشي از عوامل

ميشود( .)Hanssen, 2001اين مراحل در معادالت زير خالصه میشود:

مختلفی همچون استخراج آبهاي زير زميني و منابع و معادن مختلف

) y1 =| y1 | exp( jϕ1

)(1

زيرزميني ،با استفاده از اين فن وجود دارد (Avallone et al., 1999

) y 2 =| y 2 | exp( jϕ 2

 .)Raucoules et al., 2003از ديگر کاربردهاي اين فن مي توان به نمايش

()2

(()ComplexInterferogram = y1y2* = |y1||y2| exp (j (φ1 - φ2

جابهجاييهاي پوسته زمين ناشي از فعاليتهاي آتش فشـــاني اشاره کرد

()3

ϕ = ϕ1 − ϕ 2

( .)Froger et al., 2007پوشش پيوسته و وسيع سطح در اين فن ،اقتصادي

در اين روابط  y1و  y2تصاوير مختلط  φ1، SARو  φ2فازهاي متناظر با تصاوير

بودن و دقت مناسب در بسياري از کاربردها ،باعث ترغيب محققان در استفاده

اول و دوم | y1 | ،و|  | y2دامنه هاي متناظر با اين تصاوير و  φفاز تداخلسنجي
راداري ()Interferometric Phaseيا فاز اينترفروگرام است.
با توجه به هندسه تصوير برداري سنجنده راداري ( شکل )1و با بهرهگيري
از توابع مثلثاتي ،روابط زير براي محاسبه ارتفاع هدف با استفاده از
فاز اينترفروگرام قابل اثبـات است (;Graham, 1974; Hanssen
2001Zebker & Goldstein, 1986; Madsen & Zebker, 1993

: )Zebker & Werner,1994
()4

) θ = α - arcsin ( λφ

از تداخل سنجي راداري به منظور مطالعات جابهجاييها و تغييرشکلهاي
پوسته زمين شده است .با وجود مزاياي متعدد تداخل سنجي راداري ،بايد
در نظر داشت که اين فن ،مستقل از روشهاي ديگر چون مشاهدات GPS

و يا نقشه برداري زميني نيست .به عبارت ديگر مشاهدات پيوسته با پوشش
وسيع تداخل سنجي راداري ،مکمل مشاهدات نقطه اي و دقيقتر  GPSاست.
الزم به ذکر است که فن تداخلسنجي راداري تحت تأثيــــــــر عوامل
محـــــدودکننــــــده مختلـــــــفي چون عـــــدم همبستـــــــگي
هنــدسي( ،)Geometrical Decorrelationعـــــدم همبستـــگي زماني

4πB
)h = H - ρ1 cos (θ

( ،)Temporal Decorrelationنوفه گرمايي سنجنده و جو قرار دارد

در روابط فوق θ،زاويه ديد سنجنده B،فاصله مکاني بين دو موقعيت

(Zebker & Villasenor, 1992; Zebker et al., 1997 ; Hanssen,

تصويربرداري  αسنجنده موسوم به خط مبناي مکاني(،)Spatial Baseline

2001; Henderson & Lewis, 1998).

 αزاويه خط مبنا با افق λ ،طول موج مورد استفاده سنجنده راداري ρ1 ،فاصله
سنجنده(در حالت اول تصويربرداري) تا هدفH،ارتفاع سنجنده راداري از
سطح مبنا و  hارتفاع هدف از همان سطح مبنا است.

اين محدوديتها باعث کاهش همبستگي تصاوير و در نتيجه
افزايش نوفه اينترفروگرام و کاهش کيفيت نتايج مي شود .با
توجه به روابط  5و ،6مالحظه مي شود که با افزايش نوفه فاز،

چنانچه در فاصله زماني گرفتن دو تصوير راداري تشکيلدهنده اينترفروگرام،

ميزان خطا در محاسبه ارتفاع و ميزان جابهجايي ،افزايش مي يابد

اتفاقي همچون زمينلرزه باعث جابهجايي و دگرشكلي پوسته زمين در منطقه

(.)Zebker & Villasenor, 1992; Hanssen, 2001; Henderson & Lewis, 1998

مورد نظر شود ،آنگاه فاز تداخل سنجي راداري عالوه بر اطالعات توپوگرافي،
حاوي اطالعات جابهجاييهاي پوسته زمين نيز خواهد بود .لذا در صورت
آگاهي از سهم توپوگرافي در فاز اينترفروگرام ،با استفاده از اينترفروگرامهايي
مربوط به زمانهاي ديگر و يا با استفاده از مدل ارتفاعي موجود منطقه ،و
حذف آن از اين فاز ،محاسبه ميزان جابهجاييهاي پوسته زمين با استفاده از فاز

()5

) λR tan(θ
= σh
σϕ
4πB

)(6

λ
=
σϕ
4π

σ ∆ρ

در روابط فوق R ،فاصله سنجنده تا هدف σφ ،انحراف استاندارد
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فازاينترفروگرام σh ،ميزان خطاي ارتفاع بهدست آمده از روش تداخلسنجي

تقويت سيگنــــال تا حـــــدي موجــــــب بهبود اينترفروگرام مي شــــود

راداري و  σ ρبيانگر بزرگي خطاي جابهجايي تعيين شده با استفاده از روش

(.)Martinez & Fabergas,2002

تداخلسنجي راداري است.

لذا مسئله کاهش نوفه اينترفروگرام همچنان به عنوان يک مشکل مطرح است،

شايان ذکر است که تصاوير  SARداراي فاز مطلق و پيوسته نبوده و

به گونهاي که( Zebker (2005به منظور کاهش نوفه فاز اينترفروگرام براي

فقط مقـــــدار اصلي فاز در بازه [ ]-π , πرا به طور گسسته داراست

تعيين دقيق همبستگي تصاوير از تبديل فوريه و پنجرهاي کردن اينترفروگرام

( .)Hanssen,2001; Henderson & Lewis,1998بنابراين ،يکي

استفاده کرده است( .)Zebker & Chen, 2005نرمافزارهاي مختلف

از مراحل پردازش تداخل سنجي راداري ،عمليات بازيابي فاز است.

پردازش تداخلسنجي راداري ،همچون  DORISو  ،GAMMAنيز

يکي از مشکالت بازيابي فاز در اينترفروگرام ،وجود نقاطي است که

الگوريتم  Goldstein & Wernerرا مورد استفاده قرار ميدهند.

Δ

عمليات بازيابي فاز در آنها ممکن نيست .اين نقاط را اصطالحاً باقيمانده

در اين مقاله به منظور کاهش نوفه فاز تداخلسنجي راداري از تبديل

( )residueگويند .وجود نوفه در اينترفروگرام باعث افزايش تعداد

موجک با روش تجزيه  Mallatاستفاده مي شود .هدف آن است تا با

باقيمانده ها شده و عمليات بازيابي فاز را دچار مشکل و يا حتی ناممکن

ارائه الگوريتمي در حوزه موجک ،ضمن حفظ قدرت تفکيک مکاني

ميسازد .از اينرو به منظور کاهش نوفه ،فيلتر کردن اينترفروگرام پيش

و بدون نياز به پنجره اي کردن اينترفروگرام ،با تعيين آستانهای براي

عمليات بازيابي فاز امري ضروري است (.)Zebker & Lu, 1998

ضرايب جزئيات موجک ،نوفه فاز تداخلسنجي راداري کاهش يابد.

راههاي مختلفي براي کاهش نوفه فاز تداخلسنجي راداري ارائه شده

در بخش بعد ابتدا مدل نوفه فاز تداخل سنجي راداري بررسي ميگردد .سپس

است .اولين روش استفاده از تحليل چند منظره( )Multilookingاست.

با معرفي تبديل موجک ،نوفه فاز در حوزه موجک بيان ميشود .پس از آن

در اين روش اينترفروگرام در هر دو جهت مختصات ( lineو  )pixelبا

الگوريتم پيشنهادي در اين پژوهش که بر اساس مدل نوفه فاز در حوزه

نسبت مورد نظر ،ميانگين گيري مي شود .براي مثال ،اگر اينترفروگرامي

موجک مي باشد ،تشريح شده و نتايج حاصل از اعمال اين الگوريتم بر

با نسبت  2و  5چند منظره شود ،آنگاه در اينترفروگرام حاصل ،فاز

اينترفروگرامهاي شبيه سازي شده و واقعي ارائه و با نتايج حاصل از اعمال

تداخل سنجي راداري در هر پيکسل ،ميانگين فاز  10پيکسل در اينترفروگرام

فيلتر  Goldstein & Wernerمقايسه ميشود.

اوليه است .براي مثال اينترفروگرامي با اندازه  100×100پيکسل ،پس

شايان ذکر است در مواردي که از تداخلسنجي راداري به منظور بررسي

از اعمال اين فيلتر ،داراي ابعاد  50×20پيکسل خــــواهد بود .از اين رو

وضعيت جابهجاييهاي پوسته زمين در اثر عواملي چون زمينلرزه ،فرونشست،

روش مذکـــــــور ،نوفه را با هـــزينه کاهـــش قدرت تفکيک مکاني،

آتشفشان و غيره استفاده مي شود ،از مشاهدات ديگر چون  GPSو يا ديگر

کاهـــــش مي دهد ( .)Martinez & Fabergas,2002روشهاي ديگري بر

روشهاي نقشه برداري همچون ترازيابي دقيق به منظور مقايسه و کنترل نتايج

اساس خصوصيات آماري محلي اينترفروگرام ( )Lee et al., 1998و نيز بر

تداخلسنجي راداري بهره برده مي شود.

اساس تبديل فــــــوريه در پنجــــــره هاي کوچـــــک اينترفـــــــروگـــرام

اما در اين پژوهش چنانکه عنوان شد هدف صرفاً بررسي توانايي تبديل

( )Goldstein & Werner, 1998ارائه شده است .دو روش اخير

موجک در کاهش نوفه فاز تداخلي است و نه بررسي جابهجاييهاي پوسته

تا حد زيادي نوفه را کاهش داده و قدرت تفکيک مکاني را حفظ

زمين .لذا عملکرد فيلتر پيشنهادي بر مبناي تبديل موجک با استفاده از فيلتر

ميکنند .از آنجا که هر دو روش بر اساس پنجرهاي کردن اينترفروگرام عمل

موجود  Goldstein&Wernerکه فيلتر معمول در پردازش تداخلسنجي

ميکنند ،انجام فيلتر بسيار وابسته به اندازه پنجره مي باشد .بدين معني که

راداري بوده و مورد استفاده نرم افزارهاي مخصوص پردازش تداخلسنجي

اينترفروگرامهاي مختلف ،به پنجره هايي با اندازه هاي متفاوت نياز دارد.

راداري چون  DORISو  GAMMAاست ،کنترل مي شود .در نهايت در

( Martinez & Fabergas)2002نوفه فار تداخلسنجي(اينترفرومتري)

بخش  5نتيجه گيري و پيشنهادهايي برای کارهاي آينده ارائه ميشود.

را در حوزه موجک( )Waveletمدل کرده و با جداسازي سيگنال از نوفه،
بدون حذف نوفه ،سيگنال شناسايي شده را تقويت کرده اند .اگرچه در اين

 -2مدل نوفه فاز تداخلسنجي راداري

روش قدرت تفکيک مکاني حفظ مي شود و نيازي به پنجره اي کردن

ِ
حاصل تداخل دو تصوير مختلط
از آنجاکه فاز تداخل سنجي راداري،

اينترفروگرام نيست ،اما نوفه فاز به طور قابل قبولی کاهش نيافته و فقط

 SARاست ،رفتــــار آماري نوفـــــه آن به اين تداخـــــل وابسته است
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( .)Martinez & Fabergas, 2002نويسندگان مختلفي بر اساس مدل
بازتاب گوسي براي بازتابندههاي توزيع شده ،تابع چگالي احتمال فاز
تداخــلسنجي راداري را به صورت زير بيـــــان کردهاند(;Hanssen,2001
:)Lee et al., 1998

) Γ(n+ 12 )(1- | ρ |2 )n ß (1-| ρ |2
=)Pφ(φ
+
(F(n,1; 1 ; ß2 ) )7
2√ πΓ(n)(1 - ß 2) n+1/2
2π
2
که درآن( θ ، ß=| ρ |cos (φ - θموقعيت بيشينه توزيع | ρ |،ضريب همبستگي،
 nتعداد منظرها ( )looksو  Fتابع فوق هندسي گوسي است.
ضريب همبستگي دو تصوير مختلط  SARمعياري از کيفيت فاز تداخلسنجي
به شمار مي آيد که به صورت زير بيان مي شود (Hanssen,2001;Lee et

:)al.,1998; Martinez&Fabergas,2002
()8

jφ

| ρ |e

=

}| √ E{|I1 |}E {|I2
2

=ρ

رابطه فوق بيانگر ارتباط مستقيم  NCبا |  | ρاست .به عبارت ديگر  NCفقط به
|  | ρوابسته بوده و چنانکه  Martinezو  Fabergasثابت كردهاند اختالف
کمي با آن دارد( .)Martinez&Fabergas,2002لذا  NCنيز همچون| | ρ

مي تواند به عنوان پارامتري براي سنجش کيفيت فاز در نظر گرفته شود .با
توجه به رابطه  13روشن است که با کاهش همبستگي تصاوير ( |  ،) | ρپارامتر
 NCکاهش يافته و در نتيجه باتوجه به روابط  11و  12سهم سيگنال اصلي در
فاز مشاهداتي کاهش مي يابد .برعکس با افزايش همبستگي ،سهم سيگنال در
فاز مشاهداتي افزايش مي يابد .از آنجاکه ميزان همبستگي فاز در کل تصوير
بوده و براي کاهش آن ،الگوريتمهايي با توان پردازش محلي الزم است.
تبديل موجک بر خالف تبديل فوريه داراي اين خصوصيت مهم بوده و ازاين

که  I1و  I2دو تصوير مختلط  | ρ | ،SARضريب همبستگي φ،فاز
تداخلسنجي راداري متناظر E ،عملگر اميد رياضي و * بيانگر مزدوج
مختلط است.
 Leeوهمکاران مدل نوفه فاز تداخلسنجي راداري را به صورت يک مدل
نوفه جمعي ( )additiveثابت كرده اند (.)Lee et al., 1998
()9

()13

π
1 1
) | ρ | F ( , ;2; | ρ | 2
2 2
4

= Nc

متغير است ،نوفه فاز تداخلسنجي راداري فرايندي ناپايدار()nonstationary

} *E { I1I2
2

است و با استفـــــاده از رابطه  13بهدســـــت ميآيد (:)Kingsbury, 2001

φz = φx +ν

که  φZفاز اندازه گيري شده φX ،فاز اوليه بدون نوفه و vنشانگر نوفه با
ميانگين صفر و وابسته به ميزان همبستگي(|  ) | ρو تعداد منظرها (  ) nاست.
فاز اندازهگيري شده مي تواند در حوزه مختلط به صورت نقطه اي در دايره
واحد بيان شود:

رو در اين پژوهش از آن استفاده مي شود.
در بخش بعد ،با استفاده از مدل نوفه ارائه شده توسط روابط  11و  ،12مدل
نوفه در حوزه موجک معرفي مي شود و با توجه به آن ،ايده اصلي الگوريتم
پيشنهادي در حوزه موجک بيان مي شود.
-3تبديل موجک

کمبودهاي تبديل فوريه در تحليل سيگنالهاي با خصـــوصيات
ناپايدار ،منجر به ارائه تحليل بسامد -زمان توسط(Gabor(1946شــــد
( .)Gonzalez & Woods,2002; Mallat,1998اين تبديل اگرچه
توانايي ارائه اطالعاتي در مورد بسامد و زمان اتفاق خاصي در سيگنال را

e

دارد ،اما به واسطه استفاده از پنجره هايی با اندازه ثابت دچار محدوديت

فيلتر کردن فاز تداخلسنجي راداري در حوزه مختلط از تخريب الگوي

است .اين مشکل ،با ارائه تبديل موجک رفع شد .تبديل موجک

()10

) = cos(ϕ z ) + j sin(ϕ z

jϕ z

فرينج ،که خود داراي بسامد باال است ،در حين اعمال فيلتر جلوگيري
ميکند .اين موضوع در بخش بعد بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
با استفاده از تابع چگالي احتمال فاز تداخلسنجي راداري بيان شده با
رابطه  7و با بهره گيري از خصوصيات توابع مثلثاتي ،بخشهاي حقيقي
و موهومي رابطه  10را مي توان به صورت زير ،که بيانگر مدل نوفه
فاز تداخلسنجي راداري مي باشد ،بيان کرد (:)Kingsbury, 2001
()11
()12

cos(ϕ z ) = N c cos(ϕ x ) + υ c

sin(ϕ z ) = N c sin(ϕ x ) + υ s

در اين روابط  υ cو  υ sبيانگر نوفه با ميانگين صفر بوده و  NCميانگين ) cos(υ

در واقع يک تحليل پنجره اي زمان (يا مکان) در مقياس متغير است.

تبديل موجک پيوسته تابع )  f (t ) ∈ L ( Rبه صورت انتگرالي روي
2

2

)L ( R

تعريف ميشود(:)Gonzalez&Woods,2002; Mallat,1998
f(t)ψ*u،s (t)dt

()14
در رابطه فوق

*

∞

∫ = )WT f(u،s

∞-

بيانگر مردوج مختلط است .تاب )  ψ u , s (tکه با انتقال

و تغيير مقياس موجک مادر ( ) ψبهدست مي آيد ،به صورت زير تعريف
ميشود :
()15
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t −u
)
s

(ψ

1
s

= ) ψ u , s (t
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در رابطه فوق  sپارامتر مقياس بوده و با اطالعات بسامد مرتبط است و

بودن همبستگي بين دو سيگنال (يعني |  | ρبيشتر) ،طبق رابطه  Nc ،7نيز داراي

 uپارامتر انتقال و حاوي اطالعاتي در مورد زمان (يا مکان) است .اين

مقدار بيشتر بوده و با توجه به روابط  17و  18سهم سيگنال اصلي در ضريب

تبديل قابل تعميم به حالت دوبعدي براي سيگنالهاي گسسته (مانند تصوير

موجک مربوطه بيشتر خواهد بود و شدت ضريب موجک نيز افزايش خواهد

رقومي) است(.)Gonzalez&Woods,2002;Mallat,1998

يافت .اما برعکس چنانچه همبستگي کم باشد ،آنگاه  Ncداراي مقداری کمتر

 Mallatثابت ميکند که تبديل موجک گسسته سريع را مي توان با استفاده

بوده ،سهم سيگنال در ضريب موجک کاهش يافته و شدت ضريب موجک

از يک بانک فيلتري محاسبه كرد ( .)Mallat,1998در اين الگوريتم ،يک

مقدار کمي خواهد بود.

سيگنال يک بعدي در يک سطح تجزيه ،به دو زيرباند  aو  dتبديل مي شود

چنانکه اشاره شد تبديل موجک يک تقسيم بسامدي را انجام مي دهد .بدين

که در آن  aباند باقيمانده بوده و شامل ضرايب تقريبات سيگنال است و d

ترتيب که باندهاي باقيمانده شامل اطالعات بسامد پايين و باندهاي موجک

باند موجک بوده و شامل ضرايب جزئيات است .به همين ترتيب يک تصوير

شامل اطالعات بسامد باالست .لذا چنانچه سيگنال اصلي داراي بسامد پايين

دوبعدي در يک سطح تجزيه به چهار زيرباند  Cv , Ch , Caو  Cdتبديل

باشد ،ضرايب مربوط به آن در باندهاي باقيمانده داراي شدت زياد و در

مي شود که در آن  Caباند باقيمانده و  Ch , Cvو  Cdباندهاي موجک

باندهاي موجک ،داراي شدت کم خواهند بود .برعکس ضرايب نوفه در

هستند .باند باقيمانده در هر سطح تجزيه شامل اطالعات بسامد پايين همچون

باندهاي باقيمانده داراي شدت کم و در باندهاي موجک شدت زيادي دارد.

اطالعات سيگنال اصلي و باندهاي موجک ،شامل اطالعات بسامد باال همچون

در مورد اينترفروگرام چنانچه به طور مستقيم تبديل موجک فاز تداخلسنجي

اطالعات مربوط به نوفه مي باشند.

راداري در حوزه حقيقي پردازش شود ،آنگاه بخشي از ضرايب سيگنال اصلي،

شکل  3شماي کلي تجزيه يک تصوير را در دو سطح نشان مي د هد.

مربوط به پرشهاي فاز حاشيهها که داراي بسامد باال هستند ،با شدت بااليي در

مالحظه مي شود که در سطح دوم باند تقريبات سطح اول خود به چهار

باندهاي موجک ظاهر مي شوند .اين مسئله موجب اختالل در شناسايي و تميز

باند ديگر تجزيه شده است .اين روند در سطوح بعدي نيز تکرار مي شود.

ضرايب نوفه از ضرايب سيگنال مي شود.

تبديل موجک ،يک اپراتور خطي است ( .)Mallat,1998لذا تبديل موجک

در صورت آستانهگذاري ضرايب موجک با وجود کاهش نوفه ،اطالعات

ميدان مختلط فاز را مي توان به صورت زير نوشت:

بسامد باال يعني حاشيهها تخريب مي شوند .لذا به منظور جلوگيري از چنين

()16
در

})DWT2D (e jφz ) = DWT2D {cos(φz) + j sin (φz
}))= DWT2D {(cos(φz)) + j DWT2D (sin(φz

اين

دوبعدي

رابطه
گسسته

عملگر
با

DWT2D

استفاده

از

معرف
الگوريتم

تبديل

پيشامد نامطلوبي ،همچنان که پيشتر نيز اشاره شد ،اينترفروگرام در حوزه
مختلط پردازش شود ،چرا که ديگر در اين حوزه پرش فاز و لذا بسامدهاي
باالي ناشي از اين پرشها وجود ندارد .بدين ترتيب سيگنال اصلي در باند

موجک

باقيمانده و نوفه در باندهاي موجک متمرکز مي شود.

است.

لذا در صورت استفاده از تبديل موجک فاز تداخلسنجي راداري در حوزه

لذا به منظور بهدست آوردن مدل نوفه فاز در حوزه موجک کافي است اين

مختلط ،امکان شناسايي ضرايب نوفه در باندهاي موجک و کاهش نوفه با

مدل را براي بخشهاي حقيقي و موهومي ميدان مختلط فاز بهدست آوريم.

آستانهگذاري اين باندها ممكن مي شود .در بخش بعد ،جزئيات اين الگوريتم

با توجه به اين موضوع و با در نظر گرفتن مدل نوفه فاز بيان شده در بخش

و نتايج حاصل از اعمال آن بر روي داده هاي شبيه سازي شده و واقعي تشريح

پيش (روابط11و ،)12تبديل موجک قسمتهاي حقيقي و موهومي را ميتوان به

خواهد شد.

Mallat

صورت زير بيان کرد(:)Martinez&Fabergas, 2002
i
(DWT2D(cos(φz))=DWT2D(NC cos(φx)+vc)=2 NCDWT2D(cos(φx))+vcw )17

 -4کاهش نوفه فاز با استفاده از تبديل موجک

همچنانکه در بخش قبل بيان شد ،با پردازش اينترفروگرام در حوزه مختلط،
باندهاي موجک حاوی ضرايب مربوط به نوفه است .لذا با آستانهگذاري

i
DWT2D(sin(φz))=DWT2D(NC sin(φx)+vc)=2 NCDWT2D(sin(φx))+vcw

باندهاي موجک ،نوفه اينترفروگرام کاهش خواهد يافت .شماي کلي الگوريتم

در روابط فوق  iمعرف سطح تجزيه  υ cwو  υ swبهترتيب معرف ضرايب

مورد استفاده در اين مقاله به منظور کاهش نوفه اينترفروگرام در شکل  4نشان

موجک جمالت نوفه  υ cو  υ sاست.

داده شده است .در اين شماي کلي φ ،فاز اينترفروگرام اوليه I ،ميدان نمايي

با درنظر گرفتن روابط فوق مي توان چنين نتيجه گرفت که در صورت باال

فاز اينترفروگرام در حوزه مختلط WTC ،ضرايب تبديل موجکDWT ،

()18
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عملگر تبديل موجک σˆ ،برآوردي از نوفه MAD ،عملگر انحراف مطلق
ميانه Cd1 ،باند موجک قطري در سطح اول تجزيه SURE ،الگوريتم تعيين

آستانه مورد استفاده در اين پژوهشi DCi ،امين باند موجک λDCi ،آستانه
iامين باند موجک DĈi ،ضرايب جزئيات آستانه گذاري شده ، δλsDCiتابع
آستانهگذاري WTˆC ،ضرايب آستانهگذاري شده تبديل موجکIDWT ،

معکوس تبديل موجک Î ،ميدان فاز نمايي مختلط فيلتر شده arg ،عملگر
محاسبه آرگومان يک عدد مختلط و ̂ ϕفاز اينترفروگرام فيلتر شده است.

چنانکه مشاهده مي شود ابتدا اينترفروگرام به حوزه مختلط منتقل شده و سپس
تبديل موجک آن در سه سطح محاسبه مي شود .پس از آن ،با توجه به

فيلترشده ( )Interferogram Correlationو در نهايت همبستگي لبه هاي
اينترفروگرامهاي بدون نوفه و فيلترشده محاسبه شد .به منظور ارزيابي فيلتر
پيشنهادي در اين مقاله ،فيلتر  Goldstein&Wernerنيز بر اينترفروگرام شبيه
سازي شده اعمال گرديد.
در اعمال فيلتر موجک ،از خانواده موجک  daubechiesبا مرتبه ده استفاده
و چنانکه اشاره شد ضرايب موجک در سه سطح محاسبه شد .همچنين
فيلتر  Goldstein&Wernerبا پنجره هاي  32×32با پوشش  6پيکسل بر
اينترفروگرام نوفهاي اعمال شد .با توجه به نتايج نمايش داده شده در جدول،1
توانايي باالي هر دو فن در کاهش نوفه و تعداد باقيماندهها روشن است .الزم

محتويات نوفه ضرايب موجک ،انحراف مطلق ميانه( ) MADباند موجک

به ذکر است که تعداد باقيمانده ها در اينترفروگرام نوفهاي برابر با 15992

مرحله بعد با استفاده از روش  SUREآستانه محاسبه مي شود .اين روش بر

شکلهاي-6الف و -6ب به ترتيب اينترفروگرامهاي فيلترشده با روش تبديل

قطري در سطح اول ( ) Cd1به عنوان برآوردي از نوفه محاسبه ميشود .در
اساس كمينه کردن برآورد ريسک نااريب  Steinاست .به عبارت ديگر در

بوده و عم ً
ال بازيابي فاز از آن ناممکن است.

موجک و روش  Goldstein&Wernerرا نشان ميدهند .نتايج اعمال هر

هر زيرباند( ،) wsبراي تابع آستانه گذاري  ،Softآستانه (  ) λssبهگونهای

دو فيلتر مذکور بر روي اينترفروگرام شبيه سازي شده ،در جدول  1ارائه شده

انتخاب مي شود که برآورد ريسک نااريب ) SURE (λ , ws ) ( Stein

است .باالتر بودن معيارهاي سيگنال به نوفه ( ،)SNRهمبستگي اينترفروگرام
فيلترشده و بدون نوفه و همچنين همبستگي لبه هاي اينترفروگرام فيلترشده و

كمينه شود(:)Fodor,2001
()19
که :
()20

])wn:| wn |≤ λ

) λ = arg min λ ≥0 SURE (λ , ws
s
s

s

Ns

بدون نوفه براي روش موجک نسبت به روش ديگر نشاندهنده توانايي باالتر
الگوريتم پيشنهادي نسبت به روش  Goldstein&Wernerدر کاهش نوفه با

SURE ( λ, ws )= Ns + ∑ [ min (|wn| , λ)]2- 2[( #of
S

n=1

وجود حفظ سيگنال است.
شکل -7الف تصوير يک اينترفروگرام واقعي مربوط به زلزله شهر بم در تاريخ

وتعداد  N sضرايب موجک در زيرباند  wsاست.

 2003/12/26است .مناطق تيره در تصوير همبستگي شکل -7ب نشاندهنده

پس از برآورد نوفه و تعيين آستانه ها ،باندهاي موجک ( )DCiدر سطوح

مناطق با همبستگي پايين و لذا داراي نوفه شديد در اينترفروگرام است .بخش

مختلف آستانه گذاري مي شوند .به منظور آستانهگذاري باندهاي موجک از
تابع  sofکه به صورت زير است ،استفاده مي شود:
()21

}δλs (w)= sgn(w)(|w| − λ )I{|w| > λ

که }  I {αشاخص } {0,1مطابق با } {α = false, α = trueاست.
 wو  λنيز به ترتيب ضرايب جزئيات و مقدار آستانه هستند .پس از
آستانهگذاري باندهاي موجک ،تبديل معکوس موجک در سطوح مختلف
محاسبه شده و ميدان نمايي فيلتر شده اينترفروگرام (  ) Îبهدست مي آيد .در
نهايت فاز فيلتر شده با محاسبه آرگومان  Îاستخراج مي شود.
الگوريتم پيشنهاد شده در اين مقاله ابتدا بر يک اينترفروگرام شبيه سازي شده
که نوفه نرمال با انحراف استاندارد  2به آن افزوده شـــده بود ،شکل -5ب،
اعمال شد و معيارهاي مختلفي چون تعداد باقيمانده ها ،نسبت سيگنال به نوفه،
خطاي کمترين مربعها ( ،)RMSEهمبستگي اينترفروگرامهاي بدون نوفه و

اعظم نوفه اين اينترفروگرام ،ناشي از عدم همبستگي زماني حاصل از تخريب
ساختمانهاي شهرهاي بم و براوات بر اثر زمينلرزه در فاصله زماني اخذ
تصاوير راداري است.
شکل -7ج شدت ضرايب باندهاي تبديل موجک فاز اينترفروگرام در حوزه
حقيقي و شکل -7د شدت ضرايب باندها را براي فاز اينترفروگرام در حوزه
مختلط نشان مي دهد .مالحظه مي شود که در باندهاي موجک در شــکل
-7ج ضرايب مربوط به مرز فرينجها ،يعني مناطق داراي پرش فاز ،به مانند
ضرايب نوفه ،داراي شدت بااليي هستنـــد در حالي که در شکل -7د ،در
باندهاي موجک فقط ضرايب نوفه شدت بااليي دارند .لذا چنانکه قب ً
ال نيز

اشاره شد با پردازش اينترفروگرام در حوزه مختلط ،شناسايي ضرايب نوفه
در باندهاي موجک ممكن شده و از تخريب فرينجها جلوگيري مي شود.
الگوريتم پيشنهادي در اين پژوهش برروي اينترفروگرام واقعي نشان داده شده
در شکل-7الف که داراي خصوصيات متنوعي چون فرينجهاي متراکم و
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غيرمتراکم و مناطق با نوفه کم ،متوسط و شديد است ،اعمال شد.

و واقعي در حوزه مختلط توانايي باالي اين فن در کاهش نوفه و تعداد

شكل -8الف اينترفروگرام فيلتر شده با استفاده از فيلتر موجک را نشان ميدهد.

باقيماندههای اينترفروگرام را بدون تخريب حاشيهها نشان مي دهد .اين فيلتر

به منظور معتبرسازي بيشتر الگوريتم پيشنهادي ،فيلتر Goldstein&Werner

نسبت سيگنال به نوفه اينترفروگرام شبيه سازي شده را به اندازه  0/57دسيبل

نيز بر اينترفروگرام نوفهاي اعمال شد که حاصل آن در شکل -8ب نشان

بيش از فيلتر  Goldstein&Wernerارتقا داده است .نتايج عددي دو معيار

داده شده است .براي ارزيابي ميزان نوفة اينترفروگرامهاي اوليه و فيلترشده،

جذر خطاي کمترين مربعها و ميزان همبستگي اينترفروگرامهاي فيلترشده و

انحراف استاندارد فاز تداخلسنجي در پنجره هاي  5×5در کل اينترفروگرام

بدون نوفه نيز با نتايج نسبت سيگنال به نوفه سازگارند .لذا با توجه به اين سه

محاسبه شد و ميانگين آنها به عنوان معياري از نوفه در نظر گرفته شد .جدول 2

معيار مشخص است که فيلتر موجک بهتر از فيلتر Goldstein&Werner

اطالعات تعداد باقيمانده ها و ميزان انحراف معيار فاز تداخل سنجي راداري،

نوفه فاز اينترفروگرام راداري را کاهش داده است .ميزان همبستگي

قبل و بعد از اعمال فيلترهاي موجک و  Goldstein&Wernerرا ارائه

لبه ها براي اينترفروگرام حاصل از فيلتر موجک  0/3و براي نتايج فيلتر

ميدهد.چنانکه مشاهده مي شود ،فيلتر پيشنهاد شده در اين مقاله نوفه فاز و

 Goldstein&Wernerبرابر با  0/26است .لذا با توجه به اين معيار توانايي

تعداد باقيماندهها را در يک اينترفروگرام نوفهاي به طور چشمگيري کاهش

باالي فيلتر موجک در حفظ جزئيات و مرز حاشيههاي موجود در اينترفروگرام

داده و بدين ترتيب باعث آسانسازي عمليات بازيابي فاز و نيز افزايش دقت

در مقايسه با فيلتر  Goldstein&Wernerمشخص است .عالوه بر اين ،نتايج

نتايج حاصل از تداخلسنجي راداري مي شود .با اين وجود حضور نوفه در

حاصل از اعمال فيلتر پيشنهادي مبتني بر تبديل موجک و نيز فيلتر موجود

قسمتهايي از اينترفروگرام (شهر بم) حتي پس از فيلتر کردن اينترفروگرام

 Goldstein&Wernerبر روي اينترفروگرام واقعي مربوط به زمينلرزه

آشكار است .دليل اين مسئله شديد بودن نوفه در اين مناطق است به طوري

قشم بيانگر توانايي باالتر فيلتر موجک در کاهش نوفه فاز تداخلسنجي

که با توجه به شکل -7ب ميزان همبستگي در اين نواحي بسيار کم و در حد

راداري و آسانسازي عمليات بازيابي فاز تداخلي است .به گونهاي که تعداد

 0/1است.

باقيماندههای موجود در اينترفروگرام حاصل از فيلتر موجک  1251عدد کمتر
از تعداد باقيماندههای موجود در نتايج حاصل از فيلتر Goldstein&Werner

-5نتيجه گيري

است .همچنين فيلتر موجک انحراف استاندارد فاز تداخلي را از 0/81

در اين مقاله ،محدوديتهاي فن تداخلسنجي راداري براي تهيه مدل ارتفاعي

راديان به  0/39راديان کاهش داده که مقداري کمتر از انحراف استاندارد

زمين و تعيين ميزان جابهجاييهاي پوسته زمين بررسي شد .با توضيح مدل نوفه

فاز تداخلي حاصل از فيلتر  Goldsteinبرابر با  0/41راديان است.

فاز تداخلسنجي راداري ،اين مدل در حوزه موجک معرفي و بر اساس

لذا نتايج عددي پارامترهاي مختلف حاصل از اعمال فيلتر موجک و فيلتر

آن الگوريتمي براي کاهش نوفه فاز اينترفروگرام ارائه شد .حفظ قدرت

 Goldstein&Wernerبر داده هاي شبيه سازي شده و واقعي نشان دهنده

تفکيک مکاني و عدم نياز به پنجره ا ي کردن اينترفروگرام از مزاياي مهم

توانايي باالي الگوريتم موجک در کاهش نوفه با وجود حفظ سيگنال اوليه و

الگوريتم پيشنهادي بر اساس تبديل موجک نسبت به الگوريتمهاي موجود

بدون نياز به تقسيم اينترفروگرام به قطعات کوچک و جداگانه پردازش کردن

همچون روش چند منظره و روش  Goldstein&Wernerبه شمار مي آيد.

اين قطعات است.

نتايج حاصل از اعمال فيلتر موجک بر اينترفروگرامهاي شبيه سازي شده
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شکل -1هندسه تصوير برداري سنجنده راداري

Ca2

Ch2
C h1
Cd 2
Cd1

Cv 2
C v1

شکل  -3شماي تجزيه موجک در دو سطح

شکل  -2تغييرات فاز سيگنال در اثر جابه جاييهاي پوسته زمين
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شکل  -4شماي کلي الگوريتم موجک براي کاهش نوفه اينترفروگرام
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جدول  -1نتايج اعمال دو فيلتر موجک و فيلتر  Goldstein & Wernerبر روي اينترفروگرام شبيه سازي شده

شکل -5اينترفروگرامهاي شبيه سازي شده الف) بدون نوفه ب) نوفهاي با سطح نوفه 2
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شکل -6اينترفروگرامهاي فيلتر شده الف) روش موجک و ب) روش Goldstein & Werner

الف

ب

ج

د
شکل  -7الف) اينترفروگرام واقعی حاوی فرينجهاي جابه جايي ناشي از زمين لرزه بم ،ب) تصوير همبستگي،
ج) شدت ضرايب موجک فاز در حوزه حقيقي ،د) شدت ضرايب موجک فاز در حوزه مختلط
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 اينترفروگرامهاي فيلترشده الف)روش موجک-8 شکل
Goldstein & Werner ب) روش

ب

الف

# of residues

Phase std(rad)

Initial Interferogram

13472

0/81

Wavelet

436

0/39

Goldstein&Werner

1687

0/41

 نتايج اعمال فيلتر موجک بر اينترفروگرام واقعي-2 جدول
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