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تحلیل کارآیی چندی سازی بلوکی تطبیق پذیر در فشردهسازی دادههای خام رادار دهانه
مصنوعی با استفاده از دادههای خام رادار بومی  ISRCSARو ارائه رویکرد گزینش نرخ تطبیقی
مجید حاتم ،*1علیرضا لیاقت ،2نجمه مردانه ،3مهدی حاتم
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 1و  -4استادیار -2 ،دانشجوی دکتری -3 ،کارشناس ارشد ،پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران
(دریافت09/90/24 :؛ پذیرش)00/92/29 :

چکیده
رویکرد چندیسازی بلوکی تطبیقپذیر یا همان  ،BAQیک رویکرد متداول جهت فشردهساازی دادههاای ااا رادار دهانا منانو ی اساار
محسوب میشود .در سامان های تنویربرداری راداری ،ب ویژه سار فضااپای  ،با دلیاج بام باادی داده اااذ شاده بارای هار نا یا ماورد
تنویربرداری ،ذایره سازی یا ارسال داده اا از طریق لینک داده چالش بزرگی ب

ساب میآید .لذا در این سامان هاا باا فشاردهساازی داده

اا  ،پهنای باند لینک داده یا بم افظ مورد نیاز برای ذایرهسازی آن ب صورت موثر کاهش مییابد .در مسیر توساه داناش فنای ساار
فضاپای در کشور ،طرا ی و ب کارگیری الگوریتمهای فشرده سازی داده اا سار در پژوهشکده مکانیک توسه یافت است .ب منظور ارزیابی و
تحلیج کارآیی این روشها ،از داده اا ملی رادار  ISRCSARک در پژوهشکده مکانیک طرا ی و ساات شاده ،اساتفاده گردیاده اسات .از
مهمترین ایدههایی ک در این مقال بدان پرداات میشود انتخاب نرخ بیت تطبیقی  BAQدر فشردهسازی داده اا سار و همچناین اثار ایان
گزینش نرخ بیت در کیفیت تنویر تشکیج شده توسط داده فشرده شده می باشد .جهت مقایس تناویر اصل ناشی از نرخ بیتهای متفااوت
 ،BAQاز مهیار  PSNRو ارزیابی های بنری بر روی تنویر ناشی از داده اا غیر فشرده و داده اا فشرده شده استفاده گردیده اسات .نتاای
این مقایس کارآیی بادی رویکرد ارائ شده را نشان می دهد.

واژگان کلیدی
رادار دهانه مصنوعی ،فشردهسازی ،داده خام ،چندیسازی بلوکی تطبیقپذیر ،تشکیل تصویرسار

 .1مقدمه
رادار دهان مننو ی ب نوان یک ساامان تناویربرداری راداری،
قابلیاات تنااویربرداری در تمااامی اوقااات شاابان روز را داشاات و
ملکرد آن مستقج از شارایط جاوی محایط مایباشاد .از دیگار
مزیتهای این سامان نسبت ب سامان های تنویربرداری اپتیکای
آن است ک ب شرط کفایات بودجا تاوان ،تفکیاکپاذیری ایان
سامان مستقج از ارتفاع استقرار محمول میباشد.
امااروزه بااا پیشاارفت روزافاازون تبهیاازات راداری سااار،8
سامان هایی با قدرت تفکیکپذیری بااد کا دارای قابلیات چناد
قطبشی 2بوده و امکان تنویربرداری در چندین الت 9ملکردی
* نویسنده مسئولhatammajid@gmail.com :
1

)Sunthetic Aperture Radar (SAR
Multi-Polarization
3
Mode

را دارند طرا ی و ساات شدهاند ک ایان مهام منبار با تولیاد
بم زیادی از داده اا میگردد.
از طرف دیگار بام محادود افظا موقات و پهناای باناد
محدود لینک انتقال داده در ساامان هاای ساار ،مساتلز کااهش
بم دادهای است ک میبایست ذایاره شاود و یاا با ایساتگاه
زمینی ارسال گردد .لذا با توج با ماوارد مطارد شاده نیازمناد
الگوریتمهایی با نرخ فشردهسازی مناسب هستیم کا بتاوان داده
اا را ب طور مطلوب فشرده نماود با طوریکا کیفیات تناویر
اصل از تشکیج تنویر داده فشرده شده ،تخریب نگردد.
بسیاری از رویکردهای چندیسازی 4داده اا سار در دو ده
گذشت توسه یافت اند ] [8-9و هاماکناون نیاز در اال تکاماج
می باشند .گرچ محدودیتهای موجود در سامان های فضااپای از
یث پهنای باناد لیناک انتقاال داده و همچناین قطهاات ماورد

2

Quantization

4
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استفاده با مشخنات فضایی ،گزینش الگوریتم فشردهسازی جهت
پیادهسازی را تحتالشهاع قرار میدهند .این محدودیتها موجاب
شده اند ک در سامان های ساار ملیااتی از رویکردهاای سااده و
بهین ی مبتنی بر  8BAQاستفاده شود ].[4-6
روش چندی سازی بلوکی تطبیق پذیر یا همان  BAQاز رای ترین
رویکردهای فشرده ساازی داده با لات ساادگی در کدگاذاری و
کدگشایی است .این رویکرد شامج یک چندی ساز بهین است ک
سطود چندیسازی را ب توزیع دادههای بلوکبندی شده مارتبط
میسازد .در این روش از یک چندیساز غیریکنواات تحت نوان
 ،[6] Lloyd-maxجهت کمین کردن میانگین مربهات اطا 2برای
یک تهداد مشخص از سطود چندی سازی ،استفاده شاده اسات.
در ] [7نیز یک رویکرد با پیچیدگی محاسباتی کم جهت متمرکز
کردن داده در راستای برد 9و همچناین فشاردهساازی داده ااا
4
ب وسیل الگوریتمی مبتنی بر چندیسازی بارداری تطبیاقپاذیر
ارائ شده است ک موجب بهبود سایگنال با ناویز داده متمرکاز
شده ب مقداری کمتر از  1dBمیگردد.
در ] ،[1از یک رویکرد مبتنی بار موجاک جهات کدگشاایی
داده ااا ساار اساتفاده شاده اسات کا در نارخ 9 bit/sample
موجب  9 dBبهبود  SNRمیگردد .در ] [3نیز رویکارد  BAQبا
وسیل کدگذاری هافمن 5ارتقا یافت است.
در این مقال ب تحلیج رویکرد  BAQب نوان محباوبتارین
رویکرد فشرده سازی داده اا سار پرداات شده و مال ظاتی کا
در پیاده سازی روش فشرده سازی داده ااا ساار مایبایسات در
مسیر توسه دانش فنی سار فضایی در کشور مدنظر قارار گیارد،
بیان میشود .از جمل مهم ترین مبا ثی ک در ایان مقالا بادان
پرداات می شود گزینش نرخ بیات  BAQدر فشارده ساازی داده
اا ب صورت متغیر میباشد ب طوریک اثر انتخاب این نرخ بیت،
از لحاظ کیفیت تنویر اصل مناسب باشد .جهت پیاده ساازی و
تحلیج این رویکرد ،از دادههای ملای رادار  ISRCSARاساتفاده
شده است؛  ISRCSARیک رادار ساار هواپایا اسات کا توساط
متخننین پژوهشکده مکانیاک طرا ای و سااات شاده اسات.
مشخنااات فناای ایاان سااامان در جاادول ا 8آورده شااده اساات.
همچنین در شکج ا 8نیز نمایی از این ساامان نشاان داده شاده
است.

پیادهسازی الگوریتم  BAQبرای دادههای اا سامان
اشاره می گردد .در بخاش چهاار با تحلیاج تنااویر اصال از
داده های اا فشرده شده پرداات میشود .بخاش آاار نیاز با
نتیب گیری مقال ااتناص دارد.
ISRCSAR

جدول ( .)1مشخنات فنی سامان

ISRCSAR

ردیف

پارامتر

مقدار/شرح

1

الت کاری

نواری

2

داکثر برد رادار

 84کیلومتر

9

سر ت سکو

 21 m/sالی 61 m/s

4

فرکانس کاری

5

بیشین پهنای باند سیگنال
LFM

باند

X

211 MHz

6

قطبیت آنتن

اطی ا مودی

7

زاوی براورد

 91الی  71درج

1
3
11

تفکیکپذیری در راستای
سمت و برد زمینی

بین  8تا  2متر

بیشین رض نوار
داقج سطح مقطع راداری
نرمالیزه

 4111متر
-21dB/m2

)الف

این مقال شامج پن بخش اسات .در بخاش دو با بررسای
الگااوریتم  BAQپرداات ا ماایشااود .در بخااش سااو ب ا اصااول
1

Block Adaptive Quantization
MSE
3
Range Focusing
4
Adaptive Vector Quantization
5
Huffman Coding
2

)ب
شکل ( :)1نمایی از سامان  ، ISRCSARالف آنتن و پایدارساز سامان ،
ب ادوات  RFو دیبیتال سامان
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 .2اصول رویکرد چندیسازی بلوکی تطبیقپذیر
الگوریتم فشردهسازی مورد استفاده در سیستمهای ملیاتی ساار
باید دارای ویژگیهاایی نظیار پیچیادگی محاساباتی کام و نارخ
فشرده سازی مناسب باشد و همچنین کیفیات تناویر اصال را
بیش از د مطلوب تخریب نکند .در ساامان هاای ساار فضااپای
ملیاتی ،تقریبا تمامی الگاوریتم هاای فشارده ساازی مبتنای بار
الگوریتم چندی ساازی بلاوکی تطبیاقپاذیر ] [8مایباشاند .در
جدول ا 2مشخنات لینک داده چند سامان ساار فضااپای ارائا
می گردد .همان گون کا در جادول ا 2مشاخص اسات ،اساا
بسیاری از الگوریتمهای فشردهساازی داده ااا ساار مبتنای بار
رویکرد  BAQاست.

ردیف

نام ماهواره

ظرفیت
کشور

حافظه

انتقال

سازنده

()Gbit

داده

ایتالیا

300

2 separate
links at
150

BAQ

1,443

520

FDBAQ8

آلمان

)320 (BOL
)256 (EOL

300

BAQ

آلمان

768

300

BAQ

کانادا

150

105

BAQ

اMbit/s

1

COSMOSkyMed

2

Sentinel-1

9

TerraSar-x

4
5

TanDEM-x
RADARS
AT2

اتحادی
اروپا

جدول ( :)9ملکرد چندیساز [8] Lloyd-max
توضیحات

مرحله

 مقداردهی اولی سطود بازسازی {yi(0) }iM1

1

 قرار دادن  k  0و  D (0)  0ا kمرتب تکرار و  Dمقدار
انحراف میباشد
 انتخاب یک مقدار آستان برای 

محاسب مرزهای چندیسازی بر اسا
2

جدول ( :)2مشخنات لینک داده چند سامان سار فضاپای ][81
نرخ

صورت نرمال با میانگین صفر و واریانس  8باشد ،مرزهای چنادی
سازی و سطود بازسازی برای یک چنادیسااز دو بیتای همانناد
شکج ا 2است.

)y (j k )  y (j k1

b j( k ) 

2

محاسب انحراف بر اسا

رویکرد
فشردهساز

رابط ذیج:
)b (K
j

9

(k) 2
j

) f X (x) dx

ی

 (x  y

)b (k
j 1

4

رابط

N



)(k

D

j 1

اگر  D (k)  D (k 1)  متوقف شود در غیر این صورت مر ل
بهد انبا پذیرد
k  k 1 

 محاسب سطود بازسازی جدید بر اسا
5

رابط ذیج:

)1
b (K
j

x f X (x) dx



)1
b (k
j 1
)1
b (K
j

f X (x) dx

y 
k
j



)1
b (k
j 1

الگوریتم  BAQیاک الگاوریتم فشارده ساازی داده ااا ساار باا
ملکاارد بلااوکی اساات .ایاان الگااوریتم باار اسااا چناادیساااز
غیریکنواات  Lloyd-Maxطرا ی شده است .لاذا در زیار بخاش
ذیج ،ملکرد این چندیساز بیان میگردد.
 .1-2چندی ساز [1] Lloyd-max

این چندی ساز ،یک چندی ساز اسکالر غیر یکنواات می باشد
ک بر اسا توزیع یک مبمو داده  xباا تاابع چگاالی ا تماال
) ، f X (xسطود بازسازی و مرزهاای چنادیساازی را با صاورت
مر ل ب مر ل و با هدف کمینا کاردن میاانگین مرباع اطاا،
تغییر میدهد .در نهایت سطود و مرزهای چندیسازی ب مقادیر
بهین همگرا میگردند .ملکرد این الگوریتم برای یاک مبمو ا
داده در جدول زیار نماایش داده شاده اسات .هماانطاور کا از
جدول ا 9مشهود است ،ملکرد این چندی ساز مبتنی بر داده و
بر اسا هیستوگرا آن می باشد ،برای مثال اگار توزیاع داده با
Flexible Dynamic Block Adaptive Quantization

1

شکل ( :)2چندیساز  Lloyd-maxدو بیتی برای یک مبمو

داده با

توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس 8

همااانگوناا کاا در شااکج ا 2مشااهود اساات مرزهااای
چندیسازی برابر با ] [-0.9816 , 0 , 0.9816اااطچاینهاای
قرمز و سطود بازسازی برابر با [-1.5101 , -0.4528 , 0.4528
] , 1.5101ااطوط سبز میگردند.
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 .2-2مشخصه دادههای  Iو  Qرادار دهانه مصنوعی

 .9-2ویژگی چندیسازی  Lloyad-maxبررای توزیر

همانگون ک میدانیم در سامان سار ،سیگنال چرپ 8با نا یا
هدف ارسال شده و پژواک بازگشتی پس از نمون برداری با باناد
پای منتقج شده و ب صورت مولف هاای  Iو  Qذایاره مایگاردد.
مهمود از دادههای کانال  Iو  Qتحت ناوان دادههاای ااا رادار
دهان مننو ی یاد میشود .از مهمتارین ویژگایهاای داده  Iو Q
این است ک دارای توزیع نرمال بوده ،میانگین آنها صفر اسات و
هم واریاانس مایباشاند .بارای مثاال در شاکج ا 9هیساتوگرا
داده های اا یک بلاوک داده مرباوط با ساامان تناویربرداری
 ISRCSARنشان داده شده است .دز ب ذکار اسات کا نا یا
تنویربرداری ،نخلستان های اطراف شهرساتان جهار در اساتان
فار میباشد .پس می توان نتیب گرفت ک با دانستن واریاانس
مرتبط با یک بلوک داده اا سار در کانالهای  Iیاا  ،Qمایتاوان
توزیع ا تمال کانالهای آن بلوک داده را تخمین زد.

گوسی
همانگون ک در زیر بخشهای قباج بیاان گردیاد ،چنادی سااز
 Lloyad-maxمبتنی بار توزیاع داده باوده و ساطود بازساازی و
مرزهای چندیسازی طی یک روی بازگشتی برای یک توزیع داده
ااص ب مقادیر بهین همگرا می گردند .از آنباا کا اساا ایان
رویکرد بار مبناای رویا تکارار پاذیر و بازگشاتی اساتوار اسات،
همگرایی این الگوریتم زمان بر است .لیکن اگر سطود بازساازی و
مرزهای چندی ساازی را بارای یاک توزیاع باا میاانگین صافر و
واریانس وا د در یک  2LUTذایره گردد ،آنگاه سطود بازسازی
و مرزهای چندی سازی برای یک توزیع نرمال با میاانگین صافر و
واریانس   2از رابط زیر ب دست میآیند ]:[8
ا8

var 1

ا2

  y i

var 1

  bi

var  2

var  2

yi

bi

 y iو  biدر روابط ا 8و  ، 2ب ترتیب سطود بازسازی و
مرزهای چندیسازی بوده و  انحراف مهیار مرتبط ب بلوک داده
میباشد .همچنین از
نرمالیزه 9یاد میگردد.

var 1

 y iتحت

نوان سطود بازسازی

 .4-2رویکرد چندیسازی بلوکی تطبیقپذیر )(BAQ

تاکنون ب این موارد اشاره گردید:
 چندی ساز  Lloyd-maxیک چندیساز مبتنی بر توزیع داده
میباشد.
 کانالهای  Iو  Qرادار دهان مننو ی دارای توزیع نرماال باا
واریانس تقریبا یکسان و میانگین صفر میباشند.

االف

با تکی بر دو موضوع فوق ،ملکرد کدگذاری الگوریتم
با تهاداد بیات  nا nتهاداد بیات تخنایص یافتا با هار نمونا
میباشد  ،ب صورت ذیج تهریف میشود:

BAQ

بلوکبندی دادههای  Iو  Qهر پالس ب
نمون ای
محاسب واریانس بلوک

بلوکهای N

 Iیا Q

محاسب سطود بازسازی و مرزهای چندیسازی با
استفاده از  nو روابط  8و 2

اب

ااتناص رشت بیت ب سطود بازسازی

شکل ( :)9هیستوگرا مربوط ب کانالهای  Iو  Qاز یک بلوک داده ااذ

ارسال رشت بیتهای هر بلوک و واریانس بلوک

شده از سامان  ،ISRCSARمکان دادهبرداری :نخلستانهای اطراف
جهر

Chirp

شکل ( :)4ملکرد کدگذاری  BAQبا تهداد بیت [8] n

1

Look Up Table
)Normalized Reconstruction Level (NRL

2
3
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نوان  BAQMODیاد میگردد و مقادار آن باا n

بهد از آن تحت
نشان داده میشود میتواند اندازه و بم متفاوتی داشت باشد.
فرض کنید در یک سناریوی دادهبرداری ،تهداد مولف های کانال I
و کانال  Qبرابر باا  4NCRSباشاد .در ساامان  ISRCSARتهاداد
نمون های موجود در هر بلوک داده برابر با  821نمون لحاظ شده
اساات .پااس تهااداد بلااوکهااای  821نمون ا ای ) (5NBدر یااک
سناریوی دادهبرداری از رابط زیر ب دست اواهد آمد:

همچنین در روی کدگشایی ،مرا ج زیر انبا میپذیرد:
استخراج واریانس هر بلوک و رشت بیت مرتبط با هر
بلوک  Iو Q
تخنیص سطود بازسازی نرمالیزه ب هر  nبیت
محاسب سطود بازسازی اصلی با استفاده از رابط 8
تبمیع سطود بازسازی مربوط ب
تمامی بلوکها

ا9

کانالهای  Iو Q

شکل ( .:)5ملکرد کدگشایی  BAQبا تهداد بیت [8] n

 .9اصول پیاده سازی الگروریتم  BAQدر سرامانه
ISRCSAR
در این بخش با اصاول پیاادهساازی الگاوریتم  BAQدر ساامان
تنویربرداری راداری پژوهشکده مکانیک پرداات میشود.
در شکج ا 6بلوک دیااگرا تشاکیج رشات بیات در ساامان
 ISRCSARنشاان داده شااده اساات .طباق ایاان بلااوک دیاااگرا ،
سیگنال  IFاز مبدل آنالوگ ب دیبیتال بور کرده ادز ب ذکار
است ک مبدل آنالوگ ب دیبیتال این سامان  86بیتی بوده و باا
نرخ  1Gsample/secنمون بارداری مایکناد و پاس از انتقاال از
بلوک  ،8DDCنرخ آن کاهش می یابد ،تا این مر ل هر نمون  ،با
داده های مختلط ب صورت کانالهای همفاز و متهامد تبدیج شده
است .سپس این داده های مختلط وارد بلوک  BAQشده و سپس
طبق پاکاتبنادی 2اااص ساامان  ،رشات بیات اروجای تولیاد
میگردد.
سی نا IF

مبد آنا و به دی یتا

بلو

بلو

DDC

 NCRS 
NB ceil 

 128 

کاهش نرخ

در این سامان پاکتبندی دادههای مرتبط ب کانالهای  Iو  Qبا
صورت شکج ا 7لحاظ شده است:
همانگون ک در شکج ا 7مشهود است ،تفاوت اصلی پاکت داده
مربوط ب کانال  Iو  Qآن است ک در ابتدای بلوک داده کاناال ،Q
یک پارامتر تحت نوان  6THINDب صورت  1بیتی ذایره شاده
است .این پارامتر یک شااص از انحراف مهیار کانال  Iایاا کاناال
 Qاست ک در روابط  8و  2با  نشان داده شده است .دز با
ذکاار اساات ک ا در سااامان  ،ISRCSARمقااادیر انحااراف مهیااار
ب وسیل برچسبی  1بیتای تحات ناوان  THINDدر یاک LUT
ذایره شدهاند .هر  THINDک مقاداری صاحیح باین  1تاا 255
دارد مهرف یک انحراف مهیار است ک با پاارامتر  7SFنشاان داده
شده است و ب صورت یک  LUTدر مر ل کدگذاری و کدکشایی
مورد استفاده قرار میگیرد.
بلو
I SCode-128

n bit
...
I SCode-256

n bit
...

ر ته بی نا ی از
رویکرد BAQ

...

I SCode-2

I SCode-1

...
…

n bit

n bit

)Word 1 (16 bit

...

I SCode-130

I SCode-129

...
…

n bit

n bit
...

.
.
.

Dummies

I SCode NCRS

…

I SCode

I SCode

Filler Bits

n bit

...

n bit

n bit

)word NW (16 bit

پاک بندی داده

های BAQ

…

…

...

...

االف

کدگذاری BAQ

بلو

شکل ( :)6بلوک دیاگرا تشکیج رشت بیت در سامان ISRCSAR

Q SCode-128
n bit

...

 .1-9رویه کدگذاری

...
...
…

n bit

n bit

Q SCode-256

...

n bit

Dummies

Filler Bits
)word NW (16 bit

Q SCode-129 Q SCode-130

…

...

…

…

...

THIDX 2

8 bit

n bit

n bit
...

Q SCode

Q SCode

THIDX 2

n bit

n bit
...

8 bit

.
.
.

Q SCode NCRS

n bit

8 bit

)Word 1 (16 bit

...
…

...

هر مبمو داده شامج تهدادی از نمونا هاای مبادل آناالوگ با
دیبیتال در هر  9PRIمی باشد ک بر روی آنها ملیات پردازشی
فوق انبا مای پاذیرد .تهاداد بیات اااذ شاده در یاک ملیاات
داده برداری راداری برابر با ضریب صاحیحی از کلماات  86بیتای
است .این داده ااذ شده بست ب تهداد بیت  BAQاک از این با

های BAQ

Q SCode-2

Q SCode-1

THIDX 1

اب
شکل ( :)7نحوه پاکت بندی داده در سامان  ،ISRCSARاالف
پاکتبندی داده کانال  ،Iاب پاکتبندی داده کانال

Q
4

1

Digital Down Converter
Packetization
3
Pulse Repet Interval
2

Number of Complex RADAR Samples
Number of Blocks
6
Treshold Index
7
Sigma Factor
5
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تهداد کلمات  86بیتی در کانال  Iفشرده شده با توجا با تهاداد
بیت  (BAQMOD) BAQاز رابط زیر ب دست اواهد آمد:
if BAQMOD  1bit
if BAQMOD  2 bit

ا4

if BAQMOD  3bit
if BAQMOD  4 bit
if BAQMOD  5bit

1.NCRS

]  ceil [ 16

] ceil [ 2.NCRS

16

3.NCRS

]
[ ceil
NW I  
16

4.NCRS
]
[ ceil
16


5.NCRS
]
[ ceil
16




در رابط ا Sign ، 6نشاندهنده بیت المت در کد  BAQبوده و
 SFو  NRLب ترتیب انحراف مهیار و سطح بازسازی نرمالیزه
میباشد .ال با توج ب موارد ارائ شده ب ذکر یک مثال
پرداات میشود :اگر در کدگذاری ،از  BAQس بیتی
) (BAQMOD=3استفاده شود و کد مربوط ب نمون برابر با 110
و  THIND=130باشد با توج ب روابط ذیج میتوان مقدار نمون
بازسازی شده ) (Svalueرا ب صورت ذیج ب دست آورد:
Scode  110  Sign 1 & Mcodebinary  10
Mcodedecimal  2  NRL  1.3655
THIND  130  SF 100.58
Svalue  (1)Sign . NRL .SF

همچنین با توج ب وجود پارامتر  THINDدر ابتدای هر بلوک از
دادههای کانال  ،Qتهداد کلمات  86بیتای ایان کاناال با صاورت
رابط  5اواهد بود:
if BAQMOD  1bit
if BAQMOD  2bit

ا5

if BAQMOD  3bit
if BAQMOD  4bit
if BAQMOD  5bit

1.NCRS  8.NB

]
[  ceil
16

] ceil [ 2.NCRS  8.NB

16

] ceil [ 3.NCRS  8.NB
NW Q  
16

4.NCRS  8.NB
]
[ ceil
16


5.NCRS  8.NB
]
[ ceil
16



 .2-9رویه کدگشایی

 Svalue  (1)1 (1.3655) (100.58) 137.3420

با توج ب موارد فوقالذکر ،روی استخراج نمون های بازسازی
شدهی کانالهای  Iو  Qدر سامان  ISRCSARدر شکج ا1
نشان داده شده است.
جدول ( :)4جدول مربوط ب  NRLب ازای  BAQMODبرابر با  8تا 5
BAQMOD

Mcodedecimal

 8بیت

 2بیت

 9بیت

 4بیت

 5بیت

177373

174521

172458

178214

171653

875814

177561

179111

178311

2

879493

176561

179989

9

278583

173429

174666

4

872562

176143

5

876811

177478

6

271631

171345

277926

871417

1
8

همانطور ک قبال در شکج ا 6ارائ شد ،در ملیات کدگشایی،

7

هر نمون از کانال  Iیا  Qبا یک  8Scodeارائ میشوند .هر

Scode

1

872887

شامج یک بیت المت یا  Signبوده و سایر بیتهای

Scode

3

879169

تشکیج  Mcodeیا رشت بیت مقدار اواهند داد .برای مثال در

81

875768

88

877178

 BAQس بیتی اگر  Scodeبرابر با  110باشد ،آنگاه  Sign=1و

82

271216

 Mcode=10اواهد بود .همچنین برای کدگشایی نیاز ب جدول

89

279876

84

276381

85

972616

NRLها اواهد بود ،مقادیر مربوط ب NRLها در جدول ا 4قابج
مشاهده است .البت با توج ب اینک دادههای کانالهای  Iو  Qدر
یک بلوک وا د دارای میانگین صفر هستند میتوان تنها ب ارائ
NRLهای مثبت پرداات و از ارائ جداگان NRLهای منفی
صرفنظر کرد.
جهاات کدگشااایی و بازسااازی سااطود از روی Scodeهااا ،از
رابط ا 6استفاده میگردد.
ا6

Svalue  (1)Sign . NRL .SF

Sample Code

1

 .4نتایج و بحث
جهت مقایس تناویر اصل از رویکرد  BAQبا BAQMODهای
مختلف ،دادههای اا اصلی اک رویکرد فشردهسازی بر روی
آنها ا مال نشده است و دادههایی ک رویکرد کدگذاری BAQ
بر روی آنها ا مال شده ب صورت همزمان ذایرهسازی شدهاند.
در نهایت با استفاده از این دادهها و با روی نشان داده شده در
شکج ا ، 3تنویر سار تشکیج شده است .دز ب ذکر است ک
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جهت تشکیج تنویر و تبدیج دادههای راداری ب تنویر رادار
دهان مننو ی از الگوریتم برد-داپلر [88] 8استفاده شده است.
رو

در تناویر شکج ا ، 81اروجی ناشی از دادهبرداری راداری
سامان  ISRCSARاز نخلستانهای اطراف شهر جهر در استان
فار نشان داده شده است.

رو کدگشایی BAQ
برای بلو b=1

است را دادههای I
است را  Scodeبلو
 bام BAQ

b=b+1

b>NB
NO
YES

االف

b=1

اب

است را و خیره
 THINDبیتی

است را دادههای Q

است را  Scodeبلو
 bام BAQ
b=b+1

b>NB

اج

NO

YES

اد

بازسازی مقادیر ت امی
بلو های BAQ

مرت سازی ن ونههای
 IوQ

پایان

شکل ( :)1روی کدگشایی و استخراج نمون های بازسازی شدهی
کانالهای  Iو  Qدر سامان

مبد آنا و

سی نا IF

به دی یتا

ISRCSAR

بلو

اه
بلو

DDC

تصویر سار تشکیل ده
با استفاده از داده های ADC

او

کاهش نرخ

تبدیل دادههای
راداری به تصویر
داده های ناوبری

االف
سی نا IF

تصویر سار تشکیل ده
با استفاده از رویکرد
BAQ

مبد آنا و

به دی یتا

بلو

تبدیل داده راداری به
تصویر

بلو

DDC

کاهش نرخ

کدگذاری BAQ

کدگشایی BAQ

دادههای ناوبری

از
شکل ( :)11تنویر اصل از دادهبرداری راداری از نخلستانهای اطراف

اب

شهر جهر  ،االف تنویر اصل از داده اا اصلی ،اب-و تنویر اصل
با استفاده از رویکرد  BAQیک بیتی تا  5بیتی ،از تنویر google map
مربوط

شکل ( :)3روی تشکیج تنویر برای االف داده اا اصلی و اب
دادههای مبتنی بر رویکرد کدگذاری و کدگشایی

BAQ

Range-Doppler

1
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همانطور ک در این شکجها مشخص است ،تناویر ناشی از
داده اا اصلی و دادههای مبتنی بر  BAQیک بیتی تا پن بیتی
از لحاظ بنری تفاوت چندانی با هم ندارند .جهت مقایس کمی،
از مهیار  [82] 8PSNRاستفاده شده است .رابط  PSNRبرای
تناویر  1بیتی  I 1و  I 2با ابهاد

M N

در رابط ا 7نشان

داده شده است .دز ب ذکر است ک  MSEمهرف میانگین
مربهات اطا 2میباشد.
2552
MSE
1 M N
MSE 
 (I1 (i, j)  I2 (i, j))2
MN i 1 j 1

PSNR 

ا7

االف

جهت مقایس کمی با استفاده از مهیار  I 1 ،PSNRرا تنویر
اروجی ناشی از بلوک دیاگرا شکج ا-3الف و  I 2را تنویر
اروجی ناشی از بلوک دیاگرا شکج ا-3ب در نظر میگیریم .در
جدول ا 5مقادیر  PSNRمربوط ب تناویر ناشی از ا مال

BAQ

یک بیتی تا  5بیتی با مهیار قرار دادن تنویر ناشی از داده اا
اصلی نشان داده شده است.
جدول ( :)5مقادیر  PSNRبرای دادههای مربوط ب نخلستانهای
اطراف شهر جهر ازمان دادهبرداری  81اسفندماه  8936سا ت ،89:25

اب

مختنات طول و رض جغرافیایی مرکز تنویر Lat: 28.5041 :و Lon:
53.5270
نرخ

ردیف

رویکرد BAQ

)PSNR (dB

8

BAQMOD=1 bit

9579172

1

2

BAQMOD=2 bit

9677464

4

9

BAQMOD=3 bit

4577124

27667

4

BAQMOD=4 bit

4378111

2

5

BAQMOD=5 bit

5578935

876

فشردهسازی

اج

در تا ی مربوط ب نخلستانهای اطراف جهر  ،اهداف غالبا دارای
سطح مقطع راداری کم میباشند .در تناویر مربوط ب شکج
ا ، 88نا ی دادهبرداری متهلق ب پادیشگاه سروستان است ک
اهداف با  RCSبادتر نیز در آن وجود دارد .مقادیر  PSNRمربوط
نیز در جدول ا 6آورده شده است.

Peak Signal To Noise Ratio
Mean Square Error

1
2

اد
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همانطور ک در شکج ا 82مشخص است ،برای اهداف بزرگ با
سطح مقطع راداری زیاد اگر تهداد بیتهای  BAQکم باشد شاهد
یک اثر مخرب در نوا ی اطراف هدف اواهیم بود ،این اثر مخرب
با افزایش تهداد بیتهای  BAQاز بین میرود.

اه

االف

او

از
شکل ( :)11تنویر اصل از دادهبرداری راداری از پادیشگاه

اب
شکل ( :)12اثر مخرب ناشی از ا مال  BAQیک بیتی در اطراف

سروستان فار و زمینهای زرا ی اطراف ،االف تنویر اصل از
داده اا اصلی ،اب-و تنویر اصل با استفاده از رویکرد BAQ
یک بیتی تا  5بیتی ،از تنویر  google mapمربوط

هدف بزرگ با  RCSنرمالیزه باد ک ب صورت پخش شدگی مشهود
است ،االف تنویر اصل از داده  BAQیک بیتی ،اب تنویر اصل از
 BAQپن بیتی

جدول ( :)6مقادیر  PSNRبرای دادههای مربوط ب پادیشگاه سروستان

دلیج این امر آن است ک توزیع داده  Iو  Qبرای اهدافی بزرگ با

ازمان دادهبرداری  5بهمن ماه  8936سا ت  ،81:91مختنات طول و
رض جغرافیایی مرکز تنویر Lat: 29.2532 :و Lon: 53.1202

سطح مقطع راداری باد ،از توزیع نرمال اک پیشفرض الگوریتم

ردیف

رویکرد BAQ

)PSNR (dB

نرخ
فشردهسازی

 BAQاست اارج میشود .در شکج ا 89این موضوع برای دو
بلوک  821نمون ای نشان داده شده است .شکج ا-89الف
نمایانگر بلوکی از دادهبرداری نخلستان اطراف شهر جهر است

1

BAQMOD=1 bit

2575778

1

2

BAQMOD=2 bit

2778799

4

ک هیستوگرا داده  Iاو یا  Qآن نزدیک ب توزیع نرمال بوده و

9

BAQMOD=3 bit

9171461

27667

لذا پیش فرض اولی الگوریتم  BAQرا برآورده میسازد .همچنین

4

BAQMOD=4 bit

9573174

2

5

BAQMOD=5 bit

4174715

876

شکج ا-89ب نشانگر بلوکی از دادهبرداری پادیشگاه سروستان
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است ک توزیع داده  Iاو یا  Qآن غیر نرمال بوده و مال ظات
اولی الگوریتم  BAQرا ندارد.
با توج ب نتای فوقالذکر ،در انتخاب نرخ  BAQMODدر سامان
 ،ISRCSARنکات ذیج در نظر گرفت شده است:
 طی دادهبرداریهای متهدد از مناطق گوناگون ک
شامج اهداف با RCSهای نرمالیزه مختلف و اندازههای
گوناگون است ،مقدار کمین  BAQMODب گون ای
انتخاب شد ک مقدار  PSNRبا توج ب موارد مطرد
شده در بخش  ،4از مقدار  30 dBبیشتر گردد .بر این
اسا  ،داقج مقدار  BAQMODبرابر با  9بیت
انتخاب شد.
 د بادی  ،BAQMODکمترین مقداری در نظر
گرفت شد ک مقدار  PSNRداقج برابر  40 dBگردد،
بر این اسا بیشین  BAQMODبرابر با  5بیت در
نظر گرفت شد .دز ب ذکر است ک با توج ب
مال ظات مربوط ب نرخ فشردهسازی باید این نکت را
در نظر داشت ک BAQMODهای  6بیت ب باد الوه
بر اینک نرخ فشردهسازی چندان بادیی ندارند ،از
لحاظ کیفیت تنویر اروجی نیز تفاوت بنری چندانی
ایباد نکرده و تفاوت  PSNRناشی از آن از لحاظ
بنری قابج صرف نظر است.
 مقدار  BAQMODبهین ب نا ی دادهبرداری بستگی
دارد .بر طبق آزمایشات صورت گرفت  ،در سامان
 ،ISRCSARمقدار  BAQMODبرای نوا ی
دادهبرداری مختلف ب صورت جدول ا 7در نظر
گرفت میشود:

را باد برد ابرای ایان اهاداف  BAQMODبرابار  5بیات انتخااب
میگردد .
بر این اسا و برای بهین سازی روش فشرده سازی در ین
فااک کیفیاات تنااویر ،ناارخ  BAQMODدر هاار بخااش از داده
برداری و بر اسا ماهیت نا ی تنویربرداری اطبیهی ،شهری یا
صنهتی  ،مشخص مایگاردد .بارای ایان منظاور دز اسات کا
اطال ات مربوط ب ماهیت نا ی تنویربرداری بر اساا طاول و
رض نا ی جغرافیایی در یاک باناک اطال ااتی ذایاره شاده و
مبنای انتخاب نرخ  BAQMODدر هر نا ی قرار گیرد.

االف

جدول ( :)7مقدار  BAQMODبهین برای نوا ی مختلف
ردیف

ناحیه دادهبرداری

BAQMOD

1

نوا ی طبیهی آرا نظیر دریاها ،دشتها ،زمینهای
کشاورزی و ...

اب

 9بیت

شکل ( :)19هیستوگرا داده کانال  Iبرای یک بلوک  821نمون ای.

2

نوا ی شهری ک اهدافی با  RCSنرمالیزه
متوسط را در بر میگیرند انظیر اتومبیج در
جاده

 4بیت

نوا ی صنهتی ایا شهری ک اهدافی با RCS

9

نرمالیزه باد و ابهاد بزرگ را در بر دارند انظیر
فرودگاهها و  ...و همچنین پادیشگاهها ،سول ها،
کاراانبات و ...

 5بیت

باید ب این نکت توج داشت کا اهاداف مادنظر در ردیاف  9از
جدول ا ، 7اهدافی هستند ک هیستوگرا داده  Iاو یاا  Qآنهاا
غیر نرمال میگردد و برای این اهداف میبایست نرخ BAQMOD

االف بلوکی از دادهبرداری نخلستان اطراف شهر جهر ک هیستوگرا
داده  Iآن نزدیک ب توزیع نرمال میباشد .اب بلوکی از دادهبرداری
پادیشگاه سروستان ک توزیع داده  Iآن غیر نرمال است.
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Abstract
The adaptive block quantization approach, or BAQ, is a common approach to compress
synthetic aperture radar raw data. Radar imaging systems, especially spaceborne SAR system,
exploit large bandwidths and high sampling rates, resulting in large bitstreams to be handled.
This leads to a large volume of data obtained for each area being imaged, and storing or sending
these raw data through a data link is a major challenge. Therefore, by using “raw data
compression”, data link bandwidth and the needed memory space can be reduced effectively. In
the course of developing the technical knowledge of spaceborne SAR systems in the country,
the design and implementation of SAR raw data compression algorithms have been developed in
the Institute of Mechanics. In order to evaluate and analyze the efficiency of these methods, the
raw data of ISRCSAR; a SAR system developed by the Institute of Mechanics are used. One of
the most important issues discussed in this paper is the adaptive selection of the BAQ rate in the
raw data compression as well as the effect of this bit rate selection on the quality of the image
which is formed by the compressed data. To compare the resulting images from different BAQ
bit rates, the PSNR criterion and visual evaluations of the resulting images are used. The results
of this comparison indicate the high performance of the proposed approach.

Keywords: Synthetic aperture radar, compression, raw data, Block Adaptive Quantization,
image formation
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